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Afmælisbörn dagana 22. ágúst — 28. ágúst 2013
22.

Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir.

24.

Gísli Árnason.

25.

Gunnar Ingi Stefánsson, Kristján Stefánsson.

26.

Guðveig Guðmundsdóttir, Ísak Sigurðsson.

28.

Helgi Þorleifur Þórhallsson.

150 ára afmæli Skútustaðakirkju.
Af óviðráðanlegum orsökum höfum við ákveðið
að fresta afmælishátíð kirkjunnar, sem vera átti 25. ágúst
næstkomandi, um óákveðinn tíma.
Nánar auglýst síðar.
Sóknarnefndin.

Frá hitaveitu.
Vegna viðhaldsvinnu í tengibrunni þurfum við að taka heita vatnið
af í kvöld. Áætlað er að taka vatnið af klukkan 22:30
og verður vatnslaust fram eftir nóttu.
Vatnslaust verður milli Reykjahlíðar og Álftagerðis.
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum
sem þetta kann að valda notendum.
Ráðsmaður.

Ruslahreinsun.
Þeir sem óska eftir að brotamálmar, timbur og hvers kyns
rusl verði flutt brott af landareignum þeirra eða lóðum á kostnað
Skútustaðahrepps, eru beðnir að hafa samband við skrifstofu
Skútustaðahrepps í síðasta lagi fyrir miðvikudaginn 26. ágúst.
Sveitarstjóri.

Safnakvöld í Þingeyjarsýslum
23. ágúst kl. 19:00 - 22:00.
Þverá í Laxárdal.
Gamli bærinn opinn almenningi.
Danshópurinn Vefarinn stígur dans við bæinn milli 19:00 og 20:00.
Einstakt tækifæri til að skoða þennan fallega og listilega byggða torfbæ.
Bærinn er hluti af Húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.

Grenjaðarstaður í Aðaldal.

Skólasetning
Skólasetning Reykjahlíðarskóla verður mánudaginn 26. ágúst kl. 10:00.
Eftir setningu verða nemendur í skólanum til kl. 13:40
þá keyra skólabílar akstursnemendur heim.
Við gerum ráð fyrir að foreldrar verði í skólanum fram undir kl. 11:00.
Nemendur eru beðnir að koma með skólatöskur.
Innkaupalistar eru komnir á heimasíðuna.
Skólastjóri.

Velkomin í kvöldheimsókn í fallegt minjasafn í stórglæsilegum torfbæ.
Danshópurinn Vefarinn sýnir þjóðdansa við bæinn milli 20:00. og 21:00.

Safnahúsið á Húsavík.
Nýjar myndir – gömul tækni, fyrirlestur kl. 20:00, listasalur á þriðju hæð.
Sýning Harðar Geirssonar safnvarðar við ljósmyndadeild Minjasafnsins á
Akureyri. Hörður heldur fyrirlestur um notkun votplötutækni við
myndatökur , sögu tækninnar og notkun hennar í dag. Einnig verða til
sýnis þau tæki sem notuð eru við myndatökuna.
Aðrar sýningar í húsinu opnar, Mannlíf og náttúra – 100 ár í
Þingeyjarsýslum, Kirkjur Íslands og Sjóminjasafn.

Bændur á Austurafrétt.
Samverustund til viðgerða á Hlíðarrétt verður
fimmtudaginn 22. ágúst kl. 17:00.
Aðrir áhugasamir velkomnir.
Réttarstjóri.

Byggðasafn Norður Þingeyinga á Snartarstöðum.
Handverk er grunnstef í byggðasafninu. Sýndur verður hrosshársspuni á
vinglu og spuni á íslenskan rokk. Félagar úr Þingeyskum fingurbjörgum
kynna sína framleiðslu.
Frítt inn á öll söfnin og heitt á könnunni.
Vonum að sem flestir sjái sér fært að eiga með okkur
notalega kvöldstund á söfnum í heimabyggð

Laus störf við Reykjahlíðarskóla.
Það vantar skólaliða í Reykjahlíðarskóla.
Skólaliði sinnir jafnframt húsvörslu.

Firmakeppni Þjálfa verður haldin á Einarsstöðum
sunnudaginn 25. ágúst og hefst hún kl. 13:00.
Keppt verður í pollaflokki, barnaflokki, unglingaflokki,
ungmennaflokki, kvennaflokki og karlaflokki.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst
þar sem skólastarf er hafið.
Einnig vantar skólaliða í afleysingu í veikindaleyfi fram í september.
Upplýsingar um störfin veitir skólastjóri
í símum 464 4375 og 849 7749.
Skólastjóri.

Skráning verður á staðnum.
Vonumst til þess að sjá sem flesta. 
Nefndin.
Til og með 25. ágúst er búðin opin frá kl. 9:00 – 21:00.
Frá 26. ágúst til og með 8. sept. er opið frá kl. 9:00 – 20:00.
Frá 9. sept. er opið frá kl. 9:00 – 18:00.

Til félaga í Félagi eldri Mývetninga.

Samkaup Strax Mývatnssveit

Fyrirhuguð er eins dags haustferð félagsins, ef þátttaka verður næg.
Stefnt er á sunnudaginn 25. ágúst.
Ferðaáætlun er austur á Hérað, í Egilsstaði og svo
í kaffihlaðborð á Skriðuklaustri.
Þeir sem hafa áhuga láti vita fyrir hádegi á föstudag, 23. ágúst.
Finnur sími 865 9775,
Sigga sími 464 4179 eða 893 4179,
Guja sími 464 4235 eða 866 9469.
Kveðja, stjórnin.

Til sölu.
Er með til sölu 2 ára gamlan barnavagn af tegundinni Marolle.
Vagninn er á stórum og góðum loftdekkjum, burðarrúm fylgir
vagninum, þetta er langur vagn (ekki kerruvagn).
Selst á 55.000 kr.
Upplýsingar í síma 893 8592 Ragnheiður
eða 865 6788 Friðrik.

Athugið!
Skráningu í Jakobínu-leshópinn sem starfar í september
lýkur á sunnudaginn, 25. ágúst.
Áhugasamir hafi samband við Ástu í síma 868 1860
eða með tölvupósti: astakben@gmail.com.

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 2.200 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing 3.100 kr. m/vsk.
1/1 síðu auglýsing 4.000 kr. m/vsk.
Kveðja, Hrafnhildur.

Þau leiðu mistök urðu við gerð síðasta blaðs
að það vantaði hluta af auglýsingu Golfkl. Mývatnssveitar.
Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.

Golfklúbbur Mývatnssveitar hélt sína árlegu Firmakeppni
um miðjan júlí með þátttöku eftirtalinna fyrirtækja:
Birkiholt ehf
Bílaþjónustan ehf
Eldá ehf
Ferðaþjónustan Bjargi
Gamli bærinn
Geitey ehf.
Hike & Bike
Hlíð ferðaþjónusta
Hótel Reykjahlíð
Hótel Reynihlíð
Íþróttamiðstöð Skútust.hrepps
Jarðböðin
Jón Ingi Hinriksson ehf
Karl Viðar Pálsson
Landeigendur Reykjahlíðar ehf
Mýflug

Mýflugan
Mývatn Tours
Norðursigling ehf
R4 ehf
Saga Travel
Sel Hótel-Mývatn /Mývatn ehf
Sjóvá
Skútustaðahreppur
Sparisjóður S-Þingeyinga
Steindór og Anna ehf
Strax Reykjahlíð
Sögin ehf
Trésmiðja Mývatnssveitar
Vélaverkstæðið Grímur ehf
VÍS
Vogafjós

Sigurvegari mótsins var Hótel Reynihlíð
Öllum þessum fyrirtækjum eru færðar bestu þakkir
fyrir þátttökuna og stuðninginn.
Golfklúbbur Mývatnssveitar.
MINNUM Á GOLF OG GUFU SEM VERÐUR 31. ÁGÚST.
NÁNAR AUGLÝST Í NÆSTA BLAÐI.

