Frá Íþróttamiðstöð.
Íþróttamiðstöð og sundlaug verða lokuð á sumardaginn fyrsta,
fimmtudaginn 25. apríl næstkomandi.
Opnum aftur laugardaginn 27. apríl kl. 12:00.

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

Minnum á 20% útsölu á öllum gönguskíðafatnaði frá Craft.

16. tbl. 5. árg. miðvikudaginn 24. apríl 2013

Afmælisbörn dagana 25. apríl — 1. maí 2013

Kveðja, starfsfólk.

Ný greiningarsýning úr ljósmyndasafni Silla,
bókamarkaður og Hemminn, gleðigjafi.
Sumardaginn fyrsta verður opnaður bókamarkaður á jarðhæð
og ný greiningarsýning á ljósmyndum á 3. hæð.
Myndirnar á sýningunni og bækurnar á markaðnum eru hvoru tveggja
hluti af rausnarlegri gjöf Silla til Safnahússins.
Mikill fjöldi bóka verður á markaðnum, sagnfræði, ættfræði,
skáldsögur, ljóð og margt fleira.
Sýning Gerðu á „Hemmanum“ stendur til sunnudagsins 28. apríl.
Markaðurinn og sýningarnar verða opnar sumardaginn fyrsta
kl. 13:00 - 16:00, föstudaginn 26. apríl kl. 10:00 - 18:00
og helgina 27.- 28. apríl kl. 13:00 - 16:00.
Frítt verður inn á fastasýningar í Safnahúsinu
sumardaginn fyrsta og um helgina.

25.

Rósa Eik Gunnarsdóttir, Þórhalla Bergey Jónsdóttir.

2.

Emil Birgisson, Stefán Örn Kristjánsson.

3.

Brynja Ingólfsdóttir, Marge Neissar

4.

Edda Stefánsdóttir, Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, Rósa Emelía Sigurjónsdóttir.

5.

Guðrún Þórarinsdóttir, Karítas Líf Þórarinsdóttir.

Sumardaginn fyrsta 25. apríl
verður verslunin opin
frá kl. 12:00 – 18:00.
Auglýsing um kjörfund
í Skútustaðahreppi
vegna alþingiskosninga 27. apríl 2013.
Kosið verður í einni kjördeild í Skjólbrekku.
Kjörfundur verður settur kl. 10 árdegis og stendur til kl. 18 síðdegis.
Ath. ber þó 89. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 sem hljóðar svo:
“Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en átta klukkustundir eru liðnar frá því að
kjörfundur hófst og ekki fyrr en hálf klukkustund er liðin frá því að kjósandi gaf sig
síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slíta er allir sem á kjörskrá standa hafa greitt
atkvæði og eftir fimm klukkustundir ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála
um það, enda sé þá hálf klukkustund liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram.
Kjörfundi skal þó eigi slíta síðar en kl. 22 á kjördag. Þeir kjósendur, sem hafa gefið
sig fram fyrir þann tíma, eiga þó rétt á að greiða atkvæði.”
Kjörstjórn Skútustaðahrepps,
Finnur Baldursson
(sign)
Friðrik Lange
(sign)
Edda Stefánsdóttir
(sign)

Fermingarguðsþjónusta með altarisgöngu
verður í Reykjahlíðarkirkju
n.k. laugardag 27. apríl kl. 11:00.
Fermdir verða.
Kristján Guðni Jónsson, Lynghrauni 3
og Lúðvík Ragnar Friðriksson, Álftagerði 4.
Verið velkomin.
Sr. Örnólfur.

Kaupfélag Þingeyinga.

Frambjóðendur Dögunar verða í Jarðböðunum við Mývatn
sumardaginn fyrsta kl. 16:00 til að ræða stefnumál og svara spurningum.
Allir velkomnir!

Aðalfundur Kaupfélags Þingeyinga verður haldinn
í fundarsal Framsýnar, Garðarsbraut 26 Húsavík
fimmtudaginn 2. maí kl: 14:00.
Dagskrá venjuleg aðalfundarstörf.

Pizza, pizza, pizza.
OPIÐ

Minnum á aðalfund
Foreldrafélags skólanna í Mývatnssveit
þriðjudaginn 30. apríl kl. 17:00 í Reykjahlíðarskóla.
Stjórnin.

frá kl. 18:00 til 21:00
föstudag 26. laugardag 27. og sunnudag 28. apríl.

Sími: 773 6060
Nánar á www.vogahraun.is & Daddi´s pizza á Facebook.

Guffaleikarnir 2013
á skíðasvæðinu í Kröflu.
Skíðamótið er á sunnudaginn, 28. apríl og hefst kl. 14:00.
Þá keppa krakkarnir og svo keppa fullorðnir á eftir.
Allir mæta í grímubúningum og skemmta sér saman
á skíðum, nægur er snjórinn þetta vorið.
Það er alveg þess virði að fá sér bíltúr
í Kröflu og sjá hvað skíðahópur
Mývetnings er að gera.
Allir velkomnir.

Vinnufundur - Mývatn Vetur og vellíðan.
Í framhaldi af málþinginu Mývatn vetur og vellíðan
sem heimaaðilar stóðu fyrir í lok janúar er unnið að markvissri
ímyndarbyggingu og kynningu á Mývatnssvæðinu sem vetrarparadís.
Mikilvægt er að ferðaþjónustuaðilar og aðrir Mývetningar
setji mark sitt á þá vinnu.
Því er boðað til vinnufundar
föstudaginn 3. maí kl. 13:00 á Hótel Reynihlíð.
Á fundinum verður skipt niður í vinnuhópa og unnið að vöruþróun.
Áætlað er að vinnufundinum ljúki kl.16:00.
Í byrjun fundarins verður kynnt sú vinna sem unnin hefur verið
í kjölfar málþingsins. Að því búnu mun Erla Sigurðardóttir hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands fjalla um upplifun ferðamannsins
og hvernig má nýta markvissa nálgun að henni til vöruþróunar.
Áhugasamir vinsamlega skráið ykkur fyrir kl.16:00 mánudaginn 29. apríl.
Skráning hjá Guðrúnu Brynleifs.
á netfangið gudrun@visitmyvatn.is eða í síma 898 9820.

Orlofsferð húsmæðra í Suður-Þingeyjarsýslu 2013.
Í sumar verður farið til Vestmannaeyja dagana 23.- 25. ágúst.
Gist verður á Hótel Vestmannaeyjum.
Innifalið er flug Húsavík - Vestmannaeyjar - Húsavík,
gisting, morgunverður og kvöldverður.
Þessi ferð er frá föstudegi til sunnudags.
Umsóknir þurfa að berast undirrituðum fyrir 20. maí n.k.
Áætlað verð er 50.000 kr. á konu.
Rétt til orlofsferðar hafa konur sem staðið hafa
fyrir heimili án launagreiðslu.
Ekki verður farið í ferðina nema lágmarksfjölda verði náð.
Nánari upplýsingar veita:
Katý Bjarnadóttir
Sigrún Marinósdóttir
Kristín Baldursdóttir

Sími:
864 0029
865 2011
894 1717

netfang:
katybjarna@gmail.com
sigrunmar@simnet.is
storholl33@simnet.is

