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46. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 23. nóvember 2016

Raufarhafnarbúar athugið
Ég verð að klippa í íþróttahúsinu á Raufarhöfn á laugardaginn 26.
nóvember. Endilega hringið í mig fyrir laugardaginn ef þið viljið tíma.
Athugið að ég verð ekki með vask með mér og býð því ekki uppá litun eða
hárþvott í þetta skiptið.
Hlakka til að sjá ykkur
Eygló Jónasdóttir
Sími 867-7908

Fræðasetur um forystufé
Það verður opið hjá okkur laugardaginn 3. desember kl. 14:00 – 17:00.
Við bjóðum upp á kaffi/kakó og smákökur.

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

Jólagjafir sem hvergi er hægt að fá annars staðar eru til hjá okkur.
Kynnt verður bókin Forystufé eftir Ásgeir frá Gottorp.

Jólahlaðborð í desember á Bárunni
Það verður sannkölluð jólastemmning hjá okkur í desember og er tilvalið
að fanga stemmningu jólanna og gera vel við sig í mat og drykk á Bárunni
á Þórshöfn. Við ætlum að bjóða upp á stórglæsilegt jólahlaðborð með
ljúfengum mat, lifandi tónlist og svo dansleik í lokin. Þrjú kvöld verða í
boði þannig að allir ættu að finna tíma sem hentar sér og sínum.
Eftirtaldar dagsetningar eru í boði: Laugardaginn 3. desember,
föstudaginn 9. desember og laugardaginn 10. desember.
Hljómsveit spilar undir tvö seinni kvöldin á meðan borðhald stendur yfir
og svo verður dansleikur fram á kvöld þar á eftir.
MATSEÐILL
FORRÉTTIR – HLAÐBORÐ
Síldarréttir
Grafin gæs
Reyktur lax
Hangikjöt
Reykt geitalæri
Reyktur nautakjálki
Sveitapaté
Hreindýrapaté
AÐALRÉTTIR – HLAÐBORÐ
Skosk rjúpa
Lambalæri
Hamborgarhryggur
Önd
Meðlæti
EFTIRRÉTTIR
Ostar
Súkkulaðikaka
Ávextir
LAUGARDAGUR 3. DESEMBER – KL. 19.30
Verð: 6.500 kr. á mann.
FÖSTUDAGUR 9. DESEMBER – KL. 19.30
Verð: 7.500 kr. á mann.
LAUGARDAGUR 10. DESEMBER – KL. 19.30
Verð: 7.500 kr. á mann.

