Samstöðu- og styrktartónleikar
verða haldnir í Reyjahlíðarkirkju
þann 23. des. næstkomandi kl 20:00.
Á boðstólnum verða blönduð tónlistaratriði, flutt af heimafólki.
Það er enn pláss fyrir fleiri atriði á dagskránni,
biðjum við áhugasama um að hafa samband við undirritaða.

Að þessu sinni mun söfnunarfé fara í Velferðarsjóð Þingeyinga.
Komum og eigum notalega stund saman.

Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is

46. tbl. 6. árg. miðvikudaginn 17. des. 2014

Afmælisbörn dagana 18. des. — 23. des. 2014
21.

Sigurður Guðbrandsson.

Stefán Jak. og Ottó P

Opnunartími um jól og áramót

Jólabingó Mývetnings
verður haldið í Reykjahlíðarskóla
sunnudagskvóldið 21. des. kl. 20:00.
Spjaldið kóstar 500 kr.
Glæsilegir vinningar í bóði.
Allir velkómnir.
Nefndin.

23. des. 10:00 - 22:00.
24. des. 10:00 - 13:00.
25. des. lokað.
26. des. lokað.
31. des. 10:00 - 13:00.
1. jan. lokað.

Vekjum athygli á að eftir áramót breytist opnunartími
á sunnudögum og verður frá kl. 12:00 - 18:00.
Óskum Mývetningum og nærsveitamönnum
gleðilegra jóla og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Samkaup Strax Mývatnssveit.

Velunnarar Velferðarsjóðs Þingeyinga.
Bestu jóla- og nýárskveðjur
með þakklæti fyrir framlög ykkar til sjóðsins árið 2014.
Fjárframlög, matargjafir og hlýhugur ykkar
gerir sjóðnum kleift að styrkja þá sem minna mega sín.
Á þessu ári hafa 72 notið aðstoðar frá sjóðnum, þar af 38 börn.
Fleiri munu bætast í hópinn í jólamánuðinum.
Við minnum því á að allur stuðningur er mjög dýrmætur.
Einnig sendum við styrkþegum sjóðsins
bestu jóla- og nýárskveðjur með ósk um betri tíð.
Jólakveðjur
Stjórn og úthlutunarnefnd Velferðarsjóðs

Skötuveisla í Vogafjósi.
Þann 23. desember verður skötuveisla í Vogafjósi kl. 12:00 - 14:00.
Boðið verður upp á skötu og tindabykkju ásamt öðru fiskmeti.
Í eftirrétt verða ostar og heimagert konfekt.
Verð er 2.950 kr. á manninn.
Einnig viljum við senda öllum Mývetningum
hugheilar jóla- og nýarskveðjur
með þökkum fyrir samskiptin á árinu sem er að líða.
Jólakveðja, starfsfólk Vogafjóss

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.
1/1 síðu auglýsing 4.800 kr. m/vsk.

1/2 síðu auglýsing 3.700 kr. m/vsk.
Jólakveðja 2.000 kr. m/vsk.

Vil vekja athygli á að síðasta blað fyrir áramót
kemur út á Þorláksmessu 23. desember.
Skilafrestur er mánudaginn 22. des. kl. 14:00.
Kveðja, Hrafnhildur.

Jólakveðja.
Mývetningar, frændfólk og vinir,
Hlýjar jóla og nýársóskir
og þakkir fyrir liðið ár.
Lifið heil og glöð,
Guja, Erlingur og Guðrún Ösp
á Grímsstöðum.

Mínar innilegustu óskir um gleðirík jól,
og farsæld á nýju ári.
Bestu kveðjur,
Anna Villa, Vogum.

Okkar bestu óskir um gleðileg jól,
gott og farsælt komandi ár.
Þökkum liðnu árin
Bergþóra og Ásta Kristín

Fréttir segja að sægur jólasveina
sitji Mývatnssveit um þessi jól
viljum okkar vænstu óskum beina
til vina góðra og inn á sérhvert ból.
Jólakveðjur, Kristín og Sigurður Rúnar.

Jólakveðja frá starfsfólki Reykjahlíðarskóla.
Starfsfólk Reykjahlíðarskóla óskar nemendum,
fjölskyldum þeirra og öllum Mývetningum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökk fyrir liðið ár.

