HÚSÖNDIN

24. tbl. 3.árg.
1. júlí 2020

Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir

sími:
8492804

AFMÆLISBÖRN DAGANA 2. - 15. JÚLÍ
2.7.
5.7.

Sigurður Kristjánsson
Jón Reynir Sigurjónsson, Ásta Kathleen Price, Garðar Finnsson,
Ingibjörg Hólmgeirsdóttir
7.7. Margrét Hildur Egilsdóttir,
8.7. Jóhanna Celina Jakobs
9.7. Helgi Arnar Alfreðsson, Jóna Kristjana Hólmgeirsdóttir
10.7. Alma Dröfn Benediktsdóttir, Herdís Steingrímsdóttir
12.7. Jóna Ósk Antonsdóttir, Emelía Rós Rúnarsdóttir
15.7. Kristján Örn Kristjánsson

Kæru Mývetningar,
Veitingastaðurinn okkar er opinn alla daga frá 11:30-22:00 í sumar.
Erum með fjölbreyttan og góðan matseðil.
Einnig viljum við minna á dýrindis súrdeigspizzur sem að við erum
komin með á matseðil.
Síðan bjóðum við upp á barnamatseðil með fróðleik um
Mývatnssveitina.
Hægt er að panta líka til að fá heimsent (take away). Matseðilinn er
sýnilegur á www.myvatn.is
Ekki er verra að bóka borð á undan í síma 464 4164.
Verið velkomin
Sel-Hótel Mývatn

3. júlí
Auður
Bríet
Krassasig
í Jarðböðunum við Mývatn kl 20:00. Miðasala fer fram á tix.is.
Korthafar í Jarðböðin greiða ekki fyrir miða!

4. júlí

Stefán Elí
Haki
Cell7
DIMMA
í Flugskýli Mýﬂugs.
Frítt er inn á hátíðina en vegna fjöldatakmarkana verða
allir að tryggja sér miða inn á tix.is. Hægt er að styrkja
hátíðina þar með því að velja það að greiða fyrir miðann sinn.
Húsið opnar kl 19:00. Daddi’s pizza selur pizzu á staðnum!

Fjárlagakvöld í Skjólbrekku 5. júlí
Sunnudagskvöldið 5. júlí kl. 19.30 verður boðið til Fjárlagasöngs í Skjólbrekku.
Öll gömlu, góðu ættjarðarlögin verða æfð og sungin undir styrkri stjórn Margrétar
Bóasdóttur og Sólveigar Önnu Jónsdóttir. Laufey Sigurðardóttir, Gunnar Sigfússon og
jafnvel ﬂeiri leggja einnig lið. Haﬁð meðferðis Bláu og Gulu bókina en einnig verða þær
til sölu á staðnum.
Ekki er posi. Aðgangseyrir er kr. 1500 og rennur hann í Minningarsjóð Jóns
Stefánssonar sem styrkir ungt tónlistarfólk til framhaldsnáms.
5. júlí er afmælisdagur Jóns og söngur kvöldsins heiðrar minningu hans.

Nýsköpun í norðri (NÍN) óskar eftir upplýsingum um íbúðarhúsnæði í
Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit sem gæti verið á lausu fyrir
frumkvöðla. Horft er til tímabilsins september 2020- maí 2022,
en jafnframt gæti komið til greina tímabilið september 2020 - maí 2021.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við verkefnisstjóra NÍN, Svein
Margeirsson: sveinn.margeirsson@gmail.com
Nánari upplýsingar um NÍN: www.thingeyingur.is

Kæru lesendur og viðskiptavinir
Húsöndin verður í sumarfríi í næstu viku og því er næsti útgáfudagur
15. júlí.
Ég minni á að hægt er að skoða Húsöndina á www.gjallandi.is
Verðskrá:
1/3 síðu auglýsing: 2.800 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing: 3900 kr. m/vsk.
1/1 síðu auglýsing: 5.000 kr. m/vsk.
Kær sumarkveðja, Arnþrúður

