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

34. tbl. 5. árg. miðvikudaginn 4. sept. 2013

Afmælisbörn dagana 5. sept. — 11. sept. 2013
7.

Einar Jónsson, Heimir Knaran Sigurbjörnsson.

8.

Nanna Kristjánsdóttir.

9.

Pálmi John Þórarinsson.

11.

Sigurður Erlingsson, Þorlákur Páll Jónsson.

Þökkum þeim einstaklingum og fyrirtækjum
sem veittu stuðning vegna Firmakeppni Þjálfa
sem haldin var 25. ágúst.
Nefndin.

Orð hafa áhrif.
Hvaða orð fá að dvelja í huga þínum í dag?
Eru þau jákvæð og uppbyggileg?
Eða eru þau neikvæð og rífa þig niður?
Veldu orð þín vel og hugsanir enn betur
og dagurinn verður betri.
© Hugarorka

Viðskiptavinir athugið.
Snyrtipinninn auglýsir
frá og með1. september:

Sel-Hótel Mývatn.

Breyttur opnunartími
Mánudagur

Lokað

Þriðjudagur

Lokað

Nú reiknum við með að haustið sé komið til að vera
og þá er kominn tími til að huga að haustverkefnunum.

Miðvikudagur

10:00

til

18:00

Fimmtudagur

16:00

til

21:00

Föstudagur

10:00

til

18:00

Laugardagur/
Sunnudagur

Lokað

Endilega geymið auglýsinguna
Tímapantanir í síma 4643200
Anna Geirlaug
Snyrtifræðingur

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:

Hér er dagskráin fram að jólum.
Villibráðahlaðborð 19. október - lifandi tónlist.
Villibráðahlaðborð 26. október - lifandi tónlist.
Tapaz kvöld og lifandi tónlist 2. nóvember.
Brunc/Árbítur 3. nóvember - upplestur.
Jólahlaðborð 23. nóvember - tónlist.
Jólahlaðborð 30. nóvember - tónlist.
Jólahlaðborð 6. og 7. desember - tónlist.
Fjölskyldujólahlaðborð 8. og 15. desember.

Við viljum minna ykkur á að panta í tíma í síma 464 4164
eða senda tölvupóst á myvatn@myvatn.is
Frekari upplýsingar á www.myvatn.is
----------------

Tilboð fyrir 10manns eða fleiri.
Sel-Hótel Mývatn er tilvalinn staður fyrir fundi, ráðstefnur,
árshátíðir, vinnuhópa svo og fyrir einstaklinga.
Kaffi–Sel & minjagripa verslunin verður opin í allan vetur
svo og hótelið nema lokað verður 20. - 27. desember.

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.

Gjafabréfin eru vinsæl og góð tækifærisgjöf.
Kveðja, Hrafnhildur.

Verið velkomin og njótið vel!

