Aðventa í Selinu.
Það er farið að styttast í jólahlaðborðin í Selinu.
Nú þegar eru nokkur hlaðborð uppseld þannig að ef þið ætlið
ekki að missa af gleðinni mælum við með því að panta sem fyrst!
15. nóvember - nokkur sæti laus
22. nóvember - uppselt!
29. nóvember - laust
5. desember - laust
6. desember - nokkur sæti laus

Verð í hefðbundin jólahlaðborð er kr. 8.500,- fyrir manninn
en kr. 7.900,- fyrir 10 manns eða fleiri.
Tilboð í gistingu.
Minnum á vinsælu fjölskyldujólahlaðborðin sem eru ómissandi.
Jólasveinarnir í Dimmuborgum koma í heimsókn og dansa í kringum jólatréið
með börnunum og koma með glaðning. Einnig er möndlugjöf!

Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is
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Afmælisbörn dagana 6. nóv. — 12. nóv. 2014
6.

Áslaugur Haddsson.

8.

Signý Stefánsdóttir.

9.

Jóhanna Njálsdóttir.

10.

Birgir Valdimar Hauksson.

12.

Þórhallur Kristjánsson.

Hægt verður að heimsækja jólasveinana í Dimmuborgum
daglega frá 15. nóvember frá kl. 13:00 - 15:00.

7. desember - fjölskyldujólahlaðborð kl. 17:00
13. desember - fjölskyldujólahlaðborð kl. 19:00
Jólasveinarnir skella sér í hið árlega jólabað í Jarðböðunum kl. 17:00.
Fjölskyldutilboð í gistingu.
14. desember - fjölskyldujólahlaðborð kl. 17:00
20. desember - fjölskyldujólahlaðborð kl. 17:00
21. desember - fjölskyldujólahlaðborð kl. 17:00
Verð fyrir fjölskyldujólahlaðborðin er
3 - 6 ára kr. 900,7 - 12 ára kr. 2.500,13 - 16 ára kr. 3.900,Fullorðnir kr. 5.500,Athugið Kaffi Sel er opið frá kl. 09:00 - 18:00
Leikhorn fyrir börnin, kökur, vöfflur, hamborgarar, pylsur
og aðrar léttar veitingar.
Hlökkum til að taka á móti ykkur.
Nánari upplýsingar í síma 464 4164 eða á www.myvatn.is
Fylgist líka með facebókinni okkar Sel-Hótel Mývatn
við munum setja inn tilkynningar þar.
Opið allt árið nema lokum 20. - 27. desember
en athugið snyrtingarnar verða opnar úti við Kaffi Sel.
Sel-Hótel Mývatn, Skútustöðum, 660 Mývatn s. 464 4164

Lokað sunnudaginn 9. nóv. vegna vörutalningar.
Samkaup Strax, Mývatnssveit

Afmæli Jarðbaðanna.
13. nóvember þá munu Jarðböðin halda upp á 10 ára afmæli sitt,
sem var 30. júní síðastliðinn.
Af tilefni þessa dags verður 10 ára gamalt verð í böðin
eða 800 kr. á mann, frítt fyrir börn að 12 ára aldri.
Kaffi kökur og gos verða í boði fyrir baðgesti milli kl. 14:00 og 17:00.
Hlökkum til að sjá ykkur!
Jarðböðin.

Árshátíð Reykjahlíðarskóla.
Hin árlega árshátíð Reykjahlíðarskóla verður föstudaginn
7. nóvember og hefst kl. 19:30 í skólanum.
Nemendur flytja fjölbreytta skemmtidagskrá og að þessu sinni
mun 8. - 10. bekkur sýna leikritið Hans klaufi.
Í hléi verður boðið upp á kaffiveitingar.
Aðgangseyrir er kr. 2.500.- fyrir 16 ára og eldri, fyrir skemmtun og kaffi.
Hvetjum alla til að koma og eiga frábæra kvöldstund og styrkja börnin.
Allur ágóði rennur í ferðasjóð.
Nemendur og starfsfólk

Söngfólk athugið!
Söngæfing verður í Reykjahlíðarkirkju kl. 20:00 annað kvöld,
fimmtudaginn 6. nóvember, kl. 20:00 - 22:00.
Æft verður nú í nóvember fyrir væntanlegt aðventukvöld 7. desember n.k.
Við bjóðum nýtt fólk sérstaklega velkomið að koma
og láta á það reyna að taka þátt í þessu með okkur.
Njótum þess að syngja saman í skammdeginu.
Kirkjukórarnir í Mývatnssveit

Jarðböðin við Mývatn óskar eftir tilboðum
í vaktskúrinn sem stóð við lónið.
Þetta er skúr sem er án gólfs og er að grunnfleti um 9 fm.
Skúrinn er einangraður og með gluggum á öllum hliðum og einni hurð.
Tilboðum skal skilað til framkvæmdastjóra fyrir 13. nóvember.
Tilkynnt verður um kaupanda að kveldi 13. nóvember
kl: 18:00 í Jarðböðunum.
Framkvæmdarstjóri hefur fullt leyfi til að hafna
tilboðum.

Jólamarkaður – viltu taka þátt?
Í ár verða tveir markaðsdagar í Mývatnssveit.
Þeir verða haldnir í tengslum við aðventuhátíð í Dimmuborgum
og hinu árlega jólabaði jólasveinanna í Jarðböðunum við Mývatn.
Markaðsdagarnir verða:


Í Dimmuborgum 29. nóvember frá kl. 13:00 - 17:00 (utandyra/í tjaldi)
 Í Jarðböðunum við Mývatn 13. desember frá kl. 14:00 - 18:00.
Leiga á borði er sem fyrr kr. 4.500,Skráning og nánari upplýsingar í Mývatnsstofu.
Vinsamlega sendið póst á Guðrúnu Brynleifsdóttur,
gudrun@visitmyvatn.is eða hringið í síma: 464 4390 / 898 9820.

Mývatnssveit töfraland jólanna

Aðventudagskrá í Vogafjósi 2014
15. nóvember – laugardagur kl. 14:00 - 17:00
- Þjóðlegt jólasveinakaffihlaðborð
Borðin svigna undan kleinum, soðnu brauði, pönnukökum,
flatbrauði með reyktum silungi o.fl.
15. nóv. – 23. des – alla föstudaga, laugardaga og sunnudaga
– Þriggja rétta aðventukvöldverður
29. nóvember – laugardagur kl. 19:00
– Sex rétta aðventukvöldverður
með heitum jóladrykk og ljúfum tónum.
13. desember – laugardagur kl. 14:00 - 17:00
– Þjóðlegt jólasveinakaffihlaðborð
Borðin svigna undan kleinum, soðnu brauði,
pönnukökum, flatbrauði með reyktum silungi o.fl.
14. desember – sunnudagur kl. 11:00 - 14:00
– Aðventuárbítur (brunch)
Mývetnskar krásir beint frá býli í Vogafjósi.
Munið að panta tímanlega
í síma 464 3800 eða í netfang vogafjos@vogafjos.is

Munum eftir
endurskinsmerkjunum.

Kreisler, léttur og tregablandinn.
Hlíf Sigurjónsdóttir fiðluleikari og Árni Heiðar Karlsson
píanóleikari leika á tónleikum í Þingeyjarsýslu
og á Akureyri helgina 14.-16. nóvember.
Þorgeirskirkja að Ljósavatni
föstudaginn 14. nóvember 2014
kl. 20:30
Skjólbrekka í Mývatnssveit
laugardaginn 15. nóvember 2014
kl. 15:00
Galtalæk á Akureyri sunnudaginn
16. nóvember 2014 kl. 13:00
Aðgangseyrir er 1.500 krónur.
Ekki er möguleiki að taka við greiðslum með greiðslukortum.
Efnisskráin samanstendur af dansandi léttum tónverkum fyrir fiðlu
og píanó. Flest þeirra eru eftir eða útsett af, hinum kunna fiðluleikara
Fritz Kreisler. Meðal þeirra eru perlurnar Liebesleid og Liebesfreud.
Tónleikarnir verða föstudagskvöldið 14. nóvember kl. 20:30
í Þorgeirskirkju að Ljósavatni, Skjólbrekku í Mývatnssveit
laugardaginn 15. nóvember kl. 15:00 og í Galtalæk á Akureyri
sunnudaginn 16. nóvember kl. 13:00.

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
Verðskrá:
1/3 síðu auglýsing 2.600 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing 3.700 kr. m/vsk.
1/1 síðu auglýsing 4.800 kr. m/vsk.

Kveðja, Hrafnhildur.

Fjöregg-tilkynning.

Október 2014

Fjöregg, félag um náttúr uver nd og heilbr igt umhver fi í Mývatnssveit, hefur
látið löggildan skjalaþýðanda ljúka þýðingu skýrslu sendinefndar Ramsarskrifstofunnar sem kom í Mývatnssveit í ágúst 2013. Nefndin kom fyrir tilstuðlan
Landverndar og Umhverfisstofnunar til að gefa álit á fyrirhuguðum stækkunaráformum Landsvirkjunar á jarðvarmavirkjun við Bjarnarflag og mögulegum áhrifum
þeirra á vistkerfi Ramsarverndarsvæðisins Mývatn/Laxá.
Stjórn Fjöreggs hefur ákveðið að gefa sveitarstjórn Skútustaðahrepps, sem og
bókasafni sveitarinnar, eintak af þýðingunni.
Að þýðingunni komu Ásgeir Sigurvaldason, Árni Einarsson, Þór Hjaltalín,
Arnþrúður Dagsdóttir, Bergþóra Kristjánsdóttir og Bjarni Jónasson. Kunnum við
þeim bestu þakkir fyrir óeigingjarnt framlag í þágu náttúruverndar í Mývatnssveit.
Jóna Ann Pétursdóttir, löggildur skjalaþýðandi, sá um að yfirfara og ljúka þýðingu
skýrslunnar.
Fjöregg skorar eindregið á sveitarstjórn Skútustaðahrepps að taka skýrsluna
fyrir, ræða hana sérstaklega og hafa til hliðsjónar við frekari ákvarðanatöku
um virkjanaáform í Bjarnarflagi, sem og aðrar framkvæmdir sem ógnað geti
vistkerfi Mývatns og Laxár.

