
Krabbameinsfélag Norðausturlands 
Minningarkort félagsins fást hjá eftirfarandi aðilum: 
María Hermundsdóttir, Kópaskeri. S. 465-2170/866-7018 

Verslunin Urð,  Raufarhöfn. Sími 465-1111 

Sigríður Kristín Andrésdóttir, Þórshöfn. Sími 468-1126 

Í Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélags Íslands er 

boðið upp á fræðslu, upplýsingar, ráðgjöf og 

stuðning við fólk sem hefur greinst með krabbamein 

og aðstandendur þess. Nánari upplýsingar á 

www.krabb.is og í síma 800-4040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 16. nóvember 2016.  

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

Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi. 
 

 
 Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir                     Fréttabréf á Langanesi og nágrenni 

44. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 9. nóvember 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smalabitinn 2016 
Verður haldinn laugardaginn 19. nóvember í Þórsveri á Þórshöfn. 

Húsið opnar kl 19:30 og gleðin hefst kl 20:00.  

Boðið verður upp á fordrykk við innganginn. 

Miðaverð á borðhald og ball 6500 kr. Miðaverð á ball 2500 kr. 

Hljómsveitin Lúxus leikur fyrir dansi. 

Skráning þarf að hafa borist fyrir þriðjudagskvöldið 15. nóvember til 

Sirrýar í síma 892-0515 eða Steinunnar í síma 865-0945.  

 

Minnum á 18 ára aldurstakmark. 

Smalabitanefndin 

 

http://www.krabb.is/
mailto:skeglan@simnet.is


 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinn fundur Framfarafélagsins 
Framfarafélag Öxarfjarðar auglýsir opinn fund þriðjudaginn 15. nóvember 

klukkan 19:30 í Grunnskólanum í Lundi.  

 

Dagskrá: 

 Undirbúningur aðalfundar  

 Hverfisráð 

 Sólstöðuhátíð 2017 og fyrirtækjadagur 

 Staða Öxarfjarðar í sókn 

 Íbúaflótti/ Íbúðalánasjóður og aðrar opinberar stofnanir 

 Ferðamannastaðir- uppbygging 

 Önnur mál 

 

 

Allir sem vettlingi geta valdið hvattir til að mæta og leggja sitt af mörkum 

að efla Öxarfjarðarhérað. Kaffi á könnunni.  

 

Kveðja, stjórnin 

 

 
 

Fréttatilkynning frá Íslandsdeild Amnesty International 

„Þið eruð hetjurnar mínar“ 

Mannréttindahetjan Moses Akatugba verður 

gestur Íslandsdeildar Amnesty International 

nú í nóvember ásamt Damian Ugwu 

yfirmanni rannsóknastarfs hjá Amnesty 

International í Nígeríu.  

Moses mun fjalla um reynslu sína sem 

þolandi grófra pyndinga af hálfu lögreglu og 

hers í Nígeríu, áratuginn sem hann sat á bak 

við lás og slá, tíma sinn á dauðadeild, 

langþráða náðun á síðasta ári í kjölfar 

Bréfamaraþons Amnesty International 2014 og mikilvægi þess að berjast 

fyrir réttindum annarra þolenda mannréttindabrota.  

Frá Íslandi bárust 16.000 bréf, sms-aðgerðir og póstkort í 

Bréfamaraþoninu til stuðnings máli Moses. 

Þegar ljóst varð í maí 2015 að Moses yrði náðaður sagðist hann djúpt 

snortinn. „Ég þakka Amnesty International og aðgerðasinnum fyrir 

stórkostlegan stuðning sem gerði mig að sigurvegara í þessum aðstæðum. 

Þið eruð hetjurnar mínar. Án þeirra þúsunda bréfa og undirskrifta sem 

send voru til stuðnings máli mínu hefði ég mögulega aldrei hlotið 

frelsi. Ég er sönnun þess að Bréfamaraþonið virkar í reynd. Þið hafið 

blásið mér í brjóst löngunina til að gerast aðgerðasinni sjálfur – að berjast 

fyrir aðra.  

Viltu ganga til liðs við mig?  

Viltu berjast fyrir frelsi annarra sem eru ranglega fangelsaðir, með þátttöku 

í Bréfamaraþoni Amnesty?  

Vinsamlegast, taktu þátt í að bjarga lífi.  

Aðgerðir þínar eru ekkert minna en kraftaverk.“ 

 

Bréfamaraþonið verður haldið í Skerjakollu á Kópaskeri í desember eins 

og undanfarin ár.



 


