Pizza, pizza, pizza.
OPIÐ
frá kl. 17:00 til 20:00
föstudaginn 7., laugardaginn 8.
og sunnudaginn 9. feb.

Sími: 773 6060
Nánar á www.vogahraun.is & Daddi´s pizza á Facebook.
Möguleiki á opnun utan afgreiðslutíma ef pantað er með fyrirvara.

Kæru lesendur
og viðskiptavinir.

ATH!
Bráðlega ætla ég að fara í frí og mun engin Mýfluga
koma út 26. febrúar, 5. mars og 12. mars.
Það munu koma út blöð fram að þeim tíma
eins og venjulega, 12. og 19. febrúar.
________________

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.

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

5. tbl. 6. árg. miðvikudaginn 5. feb. 2014

Afmælisbörn dagana 6. feb. — 12. feb. 2014
6.

Harpa Barkardóttir.

7.

Kristján Snær Friðriksson.

11.

Guðný Jónsdóttir.

Frá Heilsugæslustöðinni í Reykjahlíð.
Viðtalstími hjúkrunarfræðings fellur niður
fimmtudaginn 6. febrúar n.k.
Aðrir tímar óbreyttir.

Geðorð vikunnar.
Flæktu ekki líf þitt um of.
Er lífshamingja alltaf í réttu hlutfalli
við veraldlegar eignir og efnisleg gæði?
Þurfum við alltaf að eignast allt til þess að öðlast lífshamingju?
Hvað finnst þér?
Unglingur á viðkvæmu mótunar- og þroskaskeiði getur eðlilega
átt í erfiðleikum með að velja og hafna í þeim frumskógi tækja
og tækifæra sem nú bjóðast í stanslausu auglýsingaflóði.
Gildismat unglinga og fullorðinna er ólíkt og slíkt er eðlilegt.
Það er hlutverk uppalandans að veita unglingnum
heilbrigða leiðsögn á lífsins vegi.
Samráðshópur um áfallahjálp á norðurlandi.

Laust starf.
Skútustaðahreppur auglýsir laust til umsóknar starf
við ræstingu í leikskóla og á skrifstofu sveitarfélagsins.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. mars n.k.
Umsóknarfrestur er til 14. mars og umsóknum skal skila
á skrifstofu sveitarfélagsins, Hlíðaveg 6.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 464 4163.

Æskulýðsstarf Þjálfa - REIÐNÁMSKEIÐ.
Reiðnámskeið fyrir yngri og eldri börn
verður haldið í Torfunesi 7. og 8. febrúar n.k.
(föstudag og laugardag).
Krökkum verður skipt niður í hópa eftir aldri og getu.
Byrjað verður kl. 14:00 á föstudag og kl. 10:00 á laugardag
og fram eftir degi eftir fjölda þátttakenda.

Til sölu er bifreiðin PF 882
sem er Hyundai Terracan, árgerð 2005.
Ekinn 132.000 km., skoðaður 2014.
Dráttarkúla, filmur í rúðum og stigbretti.
Nánari upplýsingar gefur Egill í síma 863 4173.

Kennari: Sandra Maria, reiðkennari frá Hólum.
Verð samtals: 5.500 kr. fyrir félaga í Þjálfa.
Hægt er að fá leigð reiðtygi og hest
og mun sá kostnaður greiðast af Þjálfa.
Skráning á netfangið: stadarholl@simnet.is eða
í síma: 464 3707 f. kl. 21:00 fimmtudaginn 6. feb.
P.S. Konudagur er á næstu gr ösum
og viljum við í Þjálfa benda konum á að skrá sig
ef þær hafa áhuga á námskeiði.

