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AFMÆLISBÖRN DAGANA 19. DESEMBER-8.JANÚAR

19.12 Marcin Kozaczek, Sigurður Ólafur Friðbjarnarson
20.12 Jan Muzík
21.12 Sigurður Guðbrandsson
22.12.  Krzysztof  Lukasz Soja
23.12.  Lukasz Adam Wasowicz
24.12 Jónas Pétur Pétursson
25.12 Agnes Einarsdóttir
26.12 Hrönn Björnsdóttir, Hörður Halldórsson
29.12 Jakob Stefánsson, Pétur Snæbjörnsson
2.1      Árni Einarsson, Daníel Ellertsson, Theodóra Emely Jakobs
4.1.     Natalia Kinga Cwik
5.1      Magdalena Maria Krupa
6.1.     Stefán Karl Einarsson

Skötu- og saltfisksveisla

í Kaffi Borgum á Þorláksmessu (23.des.) 
frá 12:00 – 13:30.
Verð 2.500 kr. á mann.
Það væri gott að fá borða pantanir í síma 698-6810.
Við óskum sveitungum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Kaffi Borgir og Mývatnsmarkaður

restaurant & souvenirs

in Dimmuborgir



Jólabingó Mývetnings
Laugardagskvöldið 21. desember næstkomandi ætlar Mývetningur að 
halda sitt árlega jólabingó í Reykjarhlíðarskóla kl. 20:00.
Spjaldið kostar 500 kr og 300 kr í hléi. Enginn posi er á staðnum.
Sjoppa nemendafélagsins verður opin að venju.
Allir velkomnir og hlökkum til að sjá ykkur.
Stjórn Mývetnings

Mývetningur´s Christmas Bingo is next Saturday (21. 
December) at 20:00 in Reykjahlíðarskóli (the school).
One Bingo chart is 500 kr, but 300 kr after the break. Cash only!
Students will be selling refreshments.
We´re looking forward to seeing you.

Ólafur Ragnarsson  S:8565040                                             Hilmar Ragnarsson S 8694214

Starfsmenn Húsheildar óska 
Mývetningum og nærsveitungum  gleðilegra
jóla  og farsældar á komandi ári.  Þökkum
samstarfið á liðnum árum.



Opnunartími á hreppsskrifstofu um jól og áramót

Opnunartími hreppsskrifstofu Skútustaðahrepps um jól og áramót er 
eftirfarandi; 
Þriðjudaginn 24. desember og þriðjudaginn 31. desember er lokað. 
Föstudaginn 27. desember og mánudaginn 30. desember er lokað.
Að öðru leyti er hefðbundnn opnunartími.

Hreppsskrifstofa

Opnunartími íþróttamiðstöðvar yfir jól og áramót

Mán. 23. des. Þorláksmessa kl. 08:00 - 12:00
Þri. 24. des. Aðfangadagur. Lokað.
Mið. 25. des. Jóladagur. Lokað.
Fim. 26. des. Annar í jólum. Lokað.
Fös. 27. des. Föstudagur. Lokað.
Lau. 28. des. Venjuleg opnun kl. 8:00 - 15:00
Mán. 30. des. Venjuleg opnun kl. 9:00 - 20:00
Þri. 31. des. Gamlársdagur kl. 08:00 - 12:00
Mið. 1. jan. Lokað

Venjuleg opnun frá og með 2. janúar 2020 

TIL SÖLU
Sjö sæta svartur leður tungusófi til sölu – góður í sjónvarpskrók.
Upplýsingar gefur Sólveig í síma 4644188



Jólakveðja frá Nínu.
Elskulegir ættingjar mínir og vinir í Mývatnssveit.
Ég óska ykkur innilega gleðilegra jóla,
megi nýja árið gefa ykkur góða heilsu, gleði og Guðs blessun.
Þakka liðnu árin.
Kristín Sigfúsdóttir.

Hé raðssamband Þingéyinga

Kæru Þingéyingar

Kærar þakkir fyrir framlag ykkar  þa tttö ku, stuðning,  
samstarf ög sja lfböðastarf  a  véttvangi  í þrö tta  ög    

fé lagsma la a  a rinu.

Við séndum ykkur ö llum ökkar béstu jö la– ög ny a rskvéðjur 



OPNUNARTÍMAR UM JÓL OG ÁRAMÓT 
Í JARÐBÖÐUNUM

24. og 25. desember: 12:00 – 15:00
26. desember: 12:00 - 18:00
27. - 30. desember: 12:00 - 20:00
31. desember: 12:00 - 15:00
1. janúar: LOKAÐ
 

LYFJA-opnunartímar um hátíðarnar

23. desember, Þorláksmessu, verður opið frá kl. 10-12 og 13-15
24. desember, aðfangadag verður opið frá kl. 10-12 
LOKAÐ 25. og 26. desember og 1. janúar 2020
31. desember gamlársdag verður opið frá kl. 10-12  

Opnunartími á gámasvæðinu 
um jól og áramót:

Laugardaginn 21. desember kl. 10-12
Laugardaginn 28. desember kl. 10-12
Laugardaginn 4. desember kl. 10-12
 
Nánari upplýsingar um gámasvæðið er á heimasíðu sveitarfélagsins.
Skútustaðahreppur



Jarðböðin óska Mývetningum gleðilegra jóla 
og gæfuríks komandi árs.
Hjartans þakkir fyrir alla samveruna á árinu 
sem er að líða, við hlökkum til að bæta í 
samverusafnið á því nýja.
Starfsfólk Jarðbaðanna

Kæru Mývetningar, 
óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar 
á nýju ári 
með þökk fyrir samskiptin á árinu
Starfsfólk Sel-Hótel Mývatns

Starfsfólk LYFJU í Mývatnssveit 
og Húsavík óska Mývetningum 
gleðilegrar hátíðar og farlældar á 
komandi ári. Þökkum viðskiptin á 
árinu sem er að líða. 

Kæru ættingjar, vinir og sveitungar. Óskum 
ykkur gleðilegra jóla, farsældar og friðar á 
komandi ári. Þökkum fyrir stuðning og hlýhug 
á liðnu ári.
Lárus og Þórhalla



Kæru vinir og sveitungar
Við óskum ykkur gleðilegra jóla, farsældar 
og friðar á komandi ári.
Þökkum góðar stundir.
Biggi og Steina Ósk
 

 

Kæru sveitungar og vinir
Mínar bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár.
Þökkum liðin ár.
Bjarnfríður á Grímsstöum



Kæru Mývetningar, ættingjar og vinir.
Við óskum ykkur gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.
Þökkum samstarf  og samverustundir á 
líðandi ári.
Megi gæfa og gleði ávallt fylgja ykkur
Kærar kveðjur
Mýflug hf  og fjölskyldan í Hraunborg

Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Kærar þakkir fyrir árið 
sem er að líða og góðar kveðjur til ykkar!
Örnólfur, Fríða, Dóróthea og Ólöf

Kæru Mývetningar nær og fjær, sendum ykkur 
bestu óskir um gleðileg jól, farsæld og frið á 
komandi ári
þökkum liðnar stundir.
Egill og Dagbjört í Vagnbrekku



FLUGELDAR 
FLUGELDAR 

Flugeldasala 

Flugeldasala verður í Björgunarstöðinni að Múlavegi 2, 
sem hér segir: 

29. desember frá kl. 16:00 – 22:00. 
30. desember frá kl. 16:00 – 22:00. 

31. des. gamlársdag, frá kl. 10:00 – 15:00. 

Upplýsingar í síma 894 7744. 

Einnig verður flugeldasala á þrettándanum 

6. janúar frá kl. 15:00 - 17:00. 

Flugeldasýning og áramótabrenna

Flugeldasýning og áramótabrenna verður í nágrenni Jarðbaðanna 
á gamlársdagskvöld kl. 21:00. 

Um leið og við þökkum stuðninginn á liðnum árum,
 viljum við óska öllum Mývetningum, gleðilegra og slysalausra 

jóla og áramóta og farsældar á nýju ári. 

Með jólakveðju, 
Björgunarsveitin Stefán,



Kæru lesendur og viðskiptavinir
Húsöndin verður í fríi yfir hátíðirnar. Næsti 
útgáfudagur er 8.janúar og skilafrestur 
auglýsinga er til kl.14 þriðjudaginn 7.janúar.
Ég sendi ykkur mínar bestu óskir um gleðileg 
jól og gott og farsælt komandi ár. 
Bestu þakkir fyrir ánægjuleg samskipti og 
viðskipti á árinu sem er að líða
Kær jólakveðja
Arnþrúður

Velferðasjóður Þingeyinga biður ykkur um fjástuðning. 
Velferðasjóðurinn er sjóður okkar, til að styðja þá sem minna mega 
sín hér í Þingeyjarsýslum.
Sjóðurinn byggir eingöngu á frjálsum framlögum og því biðjum 
við fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga, að láta fé af  hendi rakna til 
þessara líknarmála.
Allt fé sem inn kemur rennur til að aðstoða nauðstadda hér á okkar 
svæði.
Bankareikningur okkar er 1110-05-40261
Kennitala er 600410-0670
Öll framlög eru vel þegin.
Um leið og við þökkum fyrir stuðning liðinna ára óskum við ykkur 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
fyrir hönd Velferðasjóðsins
sr.Örnólfur á Skútustöðum



Starfsfólk heilsugæslunnar í Reykjahlíð 
óskar Mývetningum nær og fær 
gleðilegrar hátíðar, farsældar og friðar 
á komandi ári.
Þökkum góð samskipti á liðnum árum. 
Dagbjört, Kolla, Kristveig, Erna, 
Brynja og Ingibjörg.

Kæru Mývetningar! 
Við sendum ykkur, okkar bestu jóla og 
nýársóskir með þakklæti fyrir allt það 
liðna.
Lovísa og fjölskylda Álftagerði 1.



Guðsþjónustur yfir hátíðarnar!

25.desember
Jóladagur.

Sameiginleg hátíðarguðsþjónusta sóknanna 
í Reykjahlíðarkirkju 

klukkan 11:00
Stefán Jakobsson og sameinaður kór kirknanna 

sjá um tónlistarflutning.
Organisti og kórstjóri Jaan Alavere

Vegna sérstakra aðstæðna verður ekki aftansöngur 
í Reykjahlíðarkirkju á Gamlaársdag eins og verið hefur. 

Beðið er forláts á því!

1.janúar 2020
Nýársdagur.

Hátíðaguðsþjónusta í Skútustaðakirkju 
klukkan 14:00

Kór kirknanna sér um tónlistarflutning
Organisti og kórstjóri er Petra Björk Pálsdóttir

Eftir guðsþjónustuna á Nýársdag er ykkur boðið 
að líta við í Prestshús og þiggja hjá okkur 

kaffisopa og með því! 
sr.Örnólfur


