Grenjanesviti á Langanesi
Næsta ferð á vegum Ferðafélagsins Norðuslóðar verður farin sunnudaginn
16. október. Gengið frá Sauðanesi út í Grenjanesvita. Á leiðinni eru ýmis
mannvirki og menningarminjar.
Nánar auglýst í næstu Skeglu.

Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
39. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 5. október 2016

BINGÓ BINGÓ BINGÓ
Ungmennafélag Langnesinga á Þórshöfn verður með bingó
laugardaginn 8. október kl. 14:00 í Þórsveri á Þórshöfn.
Fullt af glæsilegum vinningum fyrir alla fjölskylduna.
Vöfflukaffi verður til sölu í hléi.
Allir velkomnir og hlökkum til að sjá sem flesta.

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 12. október 2016.
Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.
Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi.

Kveðja,
stjórn UMFL

Æðruleysismessa
Sunnudaginn 9. október n.k. kl: 14:00 verður haldin æðruleysismessa í
Snartarstaðakirkju
Falleg tónlist, 12 sporin, vitnisburður og hugvekja.
Elvar Bragason hefur umsjón með messunni
Prestur sr. Jón Ármann Gíslason
Fjölmennum og eigum notalega stund saman.

Viðburðadagatal hjá Kaupfélaginu á Raufarhöfn
Október....
(Ath breyttan opnunartíma frá 10. október til 31. desember 2016)

Fimmtudaga..........14 – 18
Föstudaga..............14 – 18
Laugadaga.............14 – 23

Lokað vegna sumarleyfa frá 3. okt- 10. október

Nóvember....

Jólamarkaður 2016
Hinn árlegi jólamarkaður á Þórshöfn verður haldinn laugardaginn
12. nóvember. Þar verða að venju sölubásar, veitingar og ýmislegt fleira.
Þeir sem vilja bóka sölubás hafi samband við Almar í síma: 868-9670 eða
Grétu Bergrúnu í síma 847-4056 / gretabergrun@simnet.is.
Einnig er bent á facebook síðuna okkar en þar koma fram allar helstu
upplýsingar.
Vinsamlegast bókið sölubása tímalega.
Nánar auglýst er nær dregur ☺

Jólamarkaður verður
13. nóv.,20. nóv.,27. nóv. frá kl. 14-18....Ath hægt að fá
söluborð
Jólahlaðborð kr. 7500
fyrir hópa frá 19. nóv-11. des.....lágmarksfjöldi 10 manns,
pantanir í síma 849-3536.

Desember....

3.desember
Opið Jólahlaðborð frá kl.18-20 kr. 7500
4.desember.....Jólamarkaður frá kl. 14-18.....Jólatónlist...kakó og
piparkökur
11.desember...Jólamarkaðurfrá kl.14-18....Jólatónlist...kakó og
piparkökur
17.desember....Skötuveisla kl.18-20 fyrir hópa...lágmarksfjöldi
10 manns.
23.desember....Skötuveisla kl.12-14
23.desember...Opið frá kl. 15-23...Kakó og piparkökur í
boði Kaupfélagsins....

Geymið auglýsinguna

