Krabbameinsfélag Norðausturlands

Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
42. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 26. október 2016

Aðalfundarboð
Aðalfundur Krabbameinsfélags Norðausturlands verður haldin föstudaginn
4. nóvember 2016, klukkan 20:00 í Skólahúsinu á Kópaskeri
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Hvetjum fólk til að mæta.
Stjórn.

Á réttri leið

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

Sjálfstæðisfélag Þórshafnar býður til
kosningakaffis á Bárunni frá kl. 14:00 til 18:00
og vonumst við eftir að sjá sem flesta.
Hvetjum alla að fylgjast með kosningavöku
sjónvarps á Bárunni um kvöldið.
Akstur á kjörstað eftir óskum með Jónasi í síma
892-3958 eða Almari í síma 868-9670.
Sjálfstæðisflokkurinn á Þórshöfn

Verslunin Skerjakolla
Opið á kjördag laugardaginn 29. október kl. 14 til 17
Opið virka daga frá 10 til 18 og til 19 föstudaga
Skerjakolla ehf. - Bakkagötu 10 - Sími 4651150

Smalabitinn 2016
Verður haldinn laugardaginn 19. nóvember í Þórsveri á Þórshöfn.
Húsið opnar kl 19:30 og gleðin hefst kl 20:00
Takið daginn endilega frá 
Nánar auglýst síðar!
Smalabitanefndin

Rjúpnaveiðibann
Öll rjúpnaveiði er bönnuð í landi Miðfjarðarness í Bakkafirði.
Landeigendur.

Kosningakaffi
Laugardaginn 29. október verður kvenfélagið Stjarnan með kaffisölu í
Stórumörk á Kópaskeri.
Opið verður frá 14 til 17.
Allur ágóði af sölunni rennur til Stórumarkar.
Vonumst til að sjá sem flesta.
Verðum ekki með posa á staðnum.
Stjórnin

Frambjóðendur Vinstri grænna þakka íbúum Norðausturkjördæmis ánægjuleg samskipti í kosningabaráttunni
undanfarnar vikur og góðar móttökur. Við höfum hitt mikinn
fjölda fólks á fundum, vinnustöðum og förnum vegi. Við bíðum
þess spennt að leggja fram krafta okkar á næsta kjörtímabili í
þágu blómlegs atvinnulífs, dafnandi byggða og betra mannlífs.
Takk fyrir okkur.
Frambjóðendur Vinstri grænna

Kynnið ykkur kosningaáherslur Vinstri grænna
www.vg.is
Fylgist með okkur á netinu!
www.vgna.is og á Facebook:
vgnais

