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AFMÆLISBÖRN DAGANA 21-27.NÓVEMBER

24.11 Sólveig Hólmfríður Jónsdóttir, Stefán Stefánsson
            Helga María Halldórsdóttir, Marta Ciurzynska
25.11 Sverrir Karlsson, Pétur Ingvi Gunnarsson
26.11 Finnur Sigfús Illugason, Dagný Hallgrímsdóttir
27.11 Hulda María Þorláksdóttir

Kæru sveitungar 60 ára og eldri,
 

líkt og undanfarin ár viljum við bjóða ykkur að koma til okkar 
og eiga góða stund saman.  Við bjóðum ykkur að koma á 

jólahlaðborð til okkar 29. nóvember kl. 18:30.

Vinsamlega tilkynnið þátttöku fyrir 25. nóvember 
í síma 464 4164.

 
Jólakveðja,

Starfsfólk Sel-Hótel Mývatns
 



Jólasveinarnir í Dimmuborgum  
taka á móti gestum 

30. nóvember - 24. desember frá kl 11:00 - 13:00  
18 ára og eldri greiða 1.500kr í Grýlusjóð 

12-17 ára greiða 500kr í Grýlusjóð 
miðasala á tix.is

Jólasveinateiti, markaðsdagur og hið árlega 
jólabað jólasveinanna

verður laugardaginn 7. desember 
Jólasveinateiti frá kl 11:00 - 13:00

Jólabað jólasveinanna í Jarðböðunum kl 16:00

Markaður í Jarðböðunum frá kl 14:00 - 18:00 
Handverk, jólasteikin, jólagjafirnar  

miðasala á tix.is 

 
Sjáumst í hátíðarskapi!

Mývatnssveit, töfraland jólanna 
www.yulelads.is
www.visitmyvatn.is
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Menningarfélagið Gjallandi kynnir:

Skjólbrekka 
kl.20:00

Jarðböðin verða lokuð frá kl. 17:30 miðvikudaginn 27. nóvember 
út föstudaginn 29. nóvember. 

Kótilettuhádegið á fimmtudaginn fellur því niður.
Opnum hress og kát á hefðbundnum tíma 

laugardaginn 30. nóvember.
 

Kær kveðja frá starfsfólkinu í Jarðböðunum

2019/2020
NÓVEMBER

 

Menningarfélagið Gjallandi kynnir:



Jólasmiðja á Laugum
Þekkingarnet Þingeyinga býður uppá jólasmiðju í Listasmiðjunni á 
Laugum mánudaginn 25. nóvember frá kl. 18:30-21. 
Unnið er með hreinan postulínleir, mótuð lítil kertastæði og/eða 
jólaskraut. Munirnir eru  hábrenndir og eru tilbúnir 
föstudaginn 29. nóvember. 
Efniskostnaður kr. 3000.- 
Komdu og eigðu notalega og skapandi jólastund í Listasmiðjunni.
Skráning hjá Anitu í s: 698 5161 eða í tölvupóstfangi 
anitakg@gmail.com



 
Laust starf  við heimaþjónustu 

Þingeyjarsveit auglýsir laust til umsóknar starf  við heimaþjónustu 
aldraðra frá 1. desember n.k. Um er að ræða allt að 60% starfshlutfall 

á starfssvæði í Reykjadal, Bárðardal, Fnjóskadal og Kinn. 
Umsóknarfrestur er til 25. nóvember n.k.  

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Marinósdóttir á skrifstofu 
sveitarfélagsins í sími 464 3322 og 865 2011.  

Jólahlaðborð Sel-Hótel Mývatn

Við eigum laust í jólahlaðborð 23. 29. og 30. nóvember kl.18:30,
hefst með fordrykk.

Einnig er laust á fjölskyldujólahlaðborðið 14. desember kl.16:00 
(uppselt er á fjölskyldujólahlaðborðið 7. desember).

Jólakveðja,
Starfsfólk Sel-Hótel Mývatns

 



Jólaúthlutun Velferðasjóðs Þingeyinga 2019
Vekjum athygli á því, að hægt er að sækja um jólaúthlutun hjá 
Velferðasjóði Þingeyinga til 5.desember.

Umsóknum skal skila á netfang Rauðakross Íslands á Húsavík
rkihusavik@simnet.is en einnig má hafa samband við prestanna í 
sýslunni og munu þeir koma umsóknunum áleiðis.

Við minnum á, að sjóðurinn er með bankareikning 1110-05-402610, 
kennitala 600410-0670. Framlög eru vel þegin!

með óskum um gleðilega aðventu
Velferðasjóður Þingeyinga

Íbúafundur um sorpmál
 
Í samræmi við umhverfisstefnu sveitarfélagsins, 
boðum við glöð í bragði til íbúafundar um sorpmál, 
næstkomandi mánudagskvöld, 25.nóvember kl. 20 í Skjólbrekku.

Fulltrúi Terra (áður Gámaþjónustan) fjallar um árangur okkar í 
sorpflokkun, starfshópur um lífrænan úrgang greinir frá tilraunum til 
jarðgerðar – og allir fá tækifæri til þátttöku í líflegum umræðum um 
áskoranir og sigra í þessum spennandi málaflokki.

Skútustaðahreppur, umhverfisnefnd og starfshópur um lífrænan úrgang


