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38. tbl. 6. árg. miðvikudaginn 15. okt. 2014

Afmælisbörn dagana 16. okt. — 22. okt. 2014
16.

Anna Mary Yngvadóttir, Guðrún Sigríður Þorsteinsdóttir.

17.

Steinunn Ósk Stefánsdóttir.

18.

Ásta Kristín Benediktsdóttir.

19.

Dóróthea G. Bin Örnólfsdóttir.

22.

Elín Steingrímsdóttir, Sigurgeir Jónasson.

Íbúafundur.
Íbúafundur verður haldinn í Skjólbrekku, Mývatnssveit
miðvikudaginn 15. október n.k. kl. 20:00.
Efni fundarins tengist eldsumbrotunum í Holuhrauni
og margvíslegra áhrifa þess á daglegt líf fólks.
Fulltrúar almannavarna, Umhverfisstofnunar
og viðbragðsaðila sitja fyrir svörum.
Íbúar eru eindregið hvattir til að mæta.

Slægjufundur 2014.
Fundurinn verður haldinn 25. október.
Kæru sveitungar,
takið daginn frá og skemmtum okkur saman fram á kvöld.
Nánar auglýst í næstu Mýflugu.
Kveðja, nefndin.

Aðventudagskrá 2014.

Dans – Dans – Dans

Þeir sem eru að skipuleggja viðburð í kringum aðventuna
og vilja koma honum á framfæri í Aðventudagskrá 2014,
eru beðnir um að senda upplýsingar fyrir 27. október
á gudrun@visitmyvatn.is eða hafa samband
í síma 464 4390 / 898 9820.

Anna Breiðfjörð danskennari verður í sveitinni í næstu viku.

Mývatnssveit töfraland jólanna

Af því tilefni ætlar hún að bjóða upp á dansnámskeið fyrir fullorðna.
Sunnudaginn 19. okt., fimmtudaginn 23. okt.,
sunnudaginn 26. okt. og fimmtudaginn 30. okt.
frá kl. 19:45 til 22:15.
Kenndir verða samkvæmisdansar, gömlu dansarnir
eða það sem við óskum eftir.
Kennslan fer fram í Reykjahlíðarskóla.
Verð á par er 25.000.Munið að athuga hvort ykkar stéttarfélag greiðir niður hluta af kostnaði.

Bleikt kvöld í Mývatnssveit.

Þáttaka tilkynnisti til Höllu í síma 699 4737
eða á netfangið halla@kaffiborgir.is
fyrir kl. 12:00 föstudaginn 17. okt.

Glæsilegt konukvöld verður haldið í Gamla Bæ
laugardagskvöldið 18. október kl. 21:00.
Meðal þess sem í boði verður er sala á Íslenskri hönnun,
barnafötum, skarti o.fl.
Happadrætti verður kr. 1.000 miðinn og rennur allur ágóði
óskertur til Krabbameinsfélags Íslands.
Happadrættisvinningar verða stórglæsilegir!
Við hvetjum allar konur til að mæta og eiga saman
góða kvöldstund, versla jólagjafir og hlusta á fagra tóna
frá engum öðrum en Stebba Jak og Ottó.
Veislustjóri verður og margt um húllum hæ og gleði :)
Þeir fyrstu sem mæta fá fordrykk með bleiku ívafi.
Hlökkum til að sjá ykkur í bleiku :)
Ath! Karlmenn eru velkomnir eftir kl. 23:00
en þá byrja strákarnir að spila og syngja.

Get bætt við mig verkefnum innanhúss í vetur.
Sérstaklega fyrir áramót.
Sæmundur Þór Sigurðsson, málarameistari.
Sími 840 6466
Birkihrauni 5.

Kæru lesendur
og viðskiptavinir.
Mýflugan kemur út á miðvikudögum.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 14:00 á þriðjudögum.
Netfang: myflugan@emax.is eða í síma 464 4343/ 866 0311

Kæru Kvenfélagskonur.
Mánudagkvöldið 20. okt. ætlum við að hittast með handavinnu
í Reykjahlíðarskóla kl: 20:00. (gengið inn að sunnan)
Hægt verður að fá aðstoð við að hekla snjókorn og bjöllur.
Þær sem það vilja hafa með sér heklunál og garn
en eitthvað verður samt hægt að fá á staðnum.
Ef einhver á snjókorn og bjöllur, endilega komið með til að sýna öðrum.

Þær sem ekki ætla að hekkla taka bara sína handavinnu með
eða bara líta við til að sýna sig og sjá aðra.
Gefum okkur tíma til að hafa gaman saman.

SÖFNUN Á BAGGAPLASTI.
Nú er komið að söfnun á baggaplasti
og eingöngu er tekið á móti hreinu plasti.
Söfnunardagarnir eru eftirfarandi :
1. nóv.
Fnjóskadalur, Ljósavatnsskarð að Goðafossi, Bárðardalur.
2. nóv.
Kinn, Reykjadalur, Aðaldalur.
3. nóv.
Mývatnssveit
Og annað sem stendur út af.
Þeir sem eru með gáma, þeir verða losaðir í þessum hring líka

VELKOMIN Á 100 ÁRA
AFMÆLISHÁTÍÐ
HÉRAÐSSAMBANDS ÞINGEYINGA
Afmælishátíðin verður haldin í íþróttahúsinu
á Laugum í Reykjadal,
sunnudaginn 2. nóvember kl. 14:00 og er öllum opin.
Á hátíðinni verður boðið upp á glæsilegt kaffihlaðborð
Kvenfélags Reykdæla og margt verður til skemmtunar,
s.s. kórsöngur Sálubótar og karlakórsins Hreims,
sögusýning, þjóðdansa- og glímusýning.
Afmælisnefnd HSÞ

