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

Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
49. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 14. desember 2016

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 í tölvupósti
Hægt er að fá Skegluna senda í tölvupósti um leið og hún er tilbúin, sem er
oftast á mánudagskvöldum.
Sendið línu á skeglan@simnet.is ef þið viljið vera á póstlistanum.

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

Frá Snartarstaðakirkju
Aðventuhátíð verður í kirkjunni næstkomandi miðvikudag, 14. desember,
kl. 19.30. Kór kirkjunnar syngur undir stjórn Stefaníu Sigurgeirsdóttur.
Hugvekja, upplestur o.fl. Verið öll velkomin til samveru í kirkjuna nú í
aðdraganda jóla.
Sóknarprestur og sóknarnefnd

Bréfamaraþon Amnesty á Kópaskeri

Frá Raufarhafnarkirkju:
Aðventuhátíð verður í kirkjunni næstkomandi föstudag, 16. desember,
kl. 18.00. Kór kirkjunnar syngur undir stjórn Stefaníu Sigurgeirsdóttur.
Fjölbreytt dagskrá. Verið öll velkomin í kirkjuna á þessum degi og eigum
góða stund saman.
Sóknarprestur og sóknarnefnd

Bréfamaraþon Anmesty International
árið 2016 verður haldið í
Skerjakollu – Búðinni á Skerinu
föstudaginn 16. desember,
frá 14:00 – 19:00.
Fólki gefst kostur á að skrifa undir
tilbúin aðgerðakort sem varða tólf
einstaklinga og hópa sem sætt hafa grófum mannréttindabrotum
víða um heim og þrýsta á stjórnvöld í viðkomandi landi að gera
úrbætur.
Bréfaskrifin bera árangur því á hverju ári eiga sér stað
raunverulegar breytingar á lífi þolenda mannréttindabrota. Fólk
sem er ranglega fangelsað er leyst úr haldi. Pyndarar eru látnir
svara til saka og fólk í fangelsum fær mannúðlegri meðferð.
Það kann að vera auðvelt fyrir stjórnvöld að hunsa eitt bréf en
þegar milljónir slíkra bréfa berast er erfitt að líta undan.
Bréfin bera árangur. Bréfin bjarga lífi.

Fræðasetur um forystufé
Svalbarði í Þistilfirði
Það verður opið hjá okkur laugardaginn 17. desember kl. 14:00 – 17:00.

Opnir tímar
í íþróttasalnum á Raufarhöfn Boðið verður upp á opna tíma í sal
íþróttahússins á Raufarhöfn á þriðjudagskvöldum á milli 20:00 og 21:00.
Alltaf verður sett upp einhver dagskrá fyrir tímana og verður hún auglýst í
grúppunni, Raufarhafnarrokk, á facebook fyrir hvern tíma og því deilt á
heimasíðuna raufarhofn.is. Dagskráin er lifandi og getur breyst hratt eftir
fjölda þeirra sem mæta. Endilega fylgist með og hafið samband ef
einhverjar spurningar vakna. Þetta er í samvinnu Umf. Austra og Silju.
Kveðja, Silja Jóhannesdóttir, johannesdottir.silja@gmail.com"

Við bjóðum upp á nýmalað kaffi, kakó og smákökur.
Jólagjafir sem hvergi er hægt að fá annars staðar eru til hjá okkur.

Þorláksmessuskata á Bárunni
Dýrindis skötuveisla á Bárunni á Þórshöfn í hádeginu á Þorláksmessu,
23. desember. Opið frá 12:00 – 16:00.
Skata og saltfiskur, hákarl (og brennivín) fyrir 3.500 kr.
Vinsamlega pantið í sima 468 1250

