
 

 

Aðalfundur Rauða krossins í Þingeyjarsýslu verður haldinn í 

Þingeyjarskóla, Hafralæk kl. 18:00 fimmtudaginn 3. mars. 

Rauða kross félagar eru hvattir til að mæta á fundinn en einnig eru nýir 

félagar velkomnir.  

Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórn Rauða krossins í Þingeyjarsýslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeglan 
Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.  

Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202 

fyrir kl. 22:00 á mánudagskvöldum.  

Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 24. febrúar 2016.  

Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.  
 
 

 
 Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir                     Fréttabréf á Langanesi og nágrenni 

7. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 17. febrúar 2016 
 
 

 

Opinn kynningarfundur um þjóðfræðinám  

við Háskóla Íslands 
Haldinn í Safnahúsinu föstudaginn 19. febrúar kl. 16:30 

Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði, kynnir þjóðfræðinám við HÍ og 

spjallar við gesti. 

Heitt á könnunni, allir velkomnir. 

Þorraþræll 
Fyrirlestraröð í Safnahúsinu laugardaginn 20. febrúar kl 13:30-15:30 

 

Terry Gunnell prófessor í þjóðfræði 

Sagnagrunnur, Sigurður málari og Jón Árnason: Þrír nýir gagnagrunnar 

sem tengjast menningararfi Íslands 

Jan Klitgaard, þjóðfræðingur 

Matarmenning og sjálfsmynd bænda í lok 19. aldar  

í Skast/GØrding Herred og Þingeyjarsýslu 

Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur 

Líkaminn og ljósmyndin 

Kaffi og spjall 

Allir hjartanlega velkomnir 

mailto:skeglan@simnet.is


 

Rómantískur 

kvöldverður á Bárunni 
Komdu elskunni þinni á óvart á konudaginn 

með rómantískum kvöldverði á Bárunni! 

Boðið verður upp á rómatískan kvöldverð 

laugardagskvöldið 20. febrúar.  

Á konudaginn sjálfan 21. febrúar verður 

sérstakur kampavíns-brunch 

(morgunverður) og svo aftur rómantískur kvöldverður um kvöldið. 

– Laugardagskvöldið 20. febrúar og sunnudagskvöldið 21. febrúar á milli 

18.00 og 21.00. 

MATSEÐILL 

FORRÉTTUR: Humarsúpa með heimabökuðu brauði. 

AÐALRÉTTUR:  
Nauta Rib Eye með bakaði kartöflu, ofnsteiktu grænmeti og piparsósu 

eða 

Pestó kjúklingabringur fylltar með beikoni, sveppum, og rjómaosti ásamt 

mangósalati. 

EFTIRRÉTTUR: Súkkulaðikanilkaka með rjóma og súkklaðimús. 

Verð fyrir tvo: 11.000 kr. 
 

Kampavíns-brunch (morgunverður) 
– Sunnudaginn 21. febrúar á milli 11.00 – 14.00. 

 

MATSEÐILL 

DRYKKIR: Kampavín, Mimosa kokteill eða Espresso Martini 

MORGUNVERÐUR: Vöfflur, girnilegar samlokur, ommeletta, ristað 

franskt brauð, ferskir ávextir og skyr.   

Verð á mann: 3.000 kr. 
 

Vinsamlegast bókið borð með því að hringja í síma 468-1250 eða á nýrri 

heimasíðu Bárunnar; www.baranrestaurant.is.  

Já, það er hægt að bóka á síðunni! 

 

 


