
Réttir 
Fjárgöngur verða laugardaginn 9. september. Réttað er á þremur stöðum 
eins og áður; Dálksstaðarétt, Túnsbergsrétt og Geldingsárrétt. 

Lög og l jóð  

Ef til vill rætast óskir, viðburður þar sem flutt verða lög og ljóð Elísabetar 
Geirmundsdóttur, Listakonunnar í Fjörunni. Dagskráin verður laugar-
daginn 26. ágúst kl.  17:00 í Minjasafnskirkjunni, gömlu Svalbarðs-
kirkju. 

Tónlistarkonurnar Harpa Björk Birgisdóttir, söngur, Helga Kvam, píanó, 
Kristjana Arngrímsdóttir, söngur, og Þórhildur Örvarsdóttir, söngur, sjá 
um flutning sönglaganna og ljóðin lesa Anna Sonja Ágústsdóttir, Bergþóra 
Aradóttir, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Embla Björk Jónsdóttir, Guðrún 
Ásta Þrastardóttir og Hafdís Eygló Jónsdóttir. 

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. Hægt er að hlusta á tónleikana í 
garði Minjasafnsins ef húsrúm leyfir ekki fleiri áhorfendur, gott getur verið 
að koma með teppi og léttan stól með sér. 

Viðburðurinn er styrktur af Sóknaráætlun Norðurlands Eystra og Akur-
eyrarstofu í samstarfi við Minjasafnið á Akureyri. 

Bestu kveðjur, Elísabet í Heiðarbóli og Helga í Mógili  
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Næstu rusladagar  

24. ágúst - Gráa / brúna tunnan 
7. september - Gráa / brúna tunnan 
14. september - Græna tunnan 

Fjáröflun unglingadeildar Valsárskóla 

Klósettpappír: 48 WC-rúllur 7.000 kr og 24 rúllur 3.500 kr. 

Eldhúspappír: 15 rúllur 3.800 kr. og 5 rúllur 1.300 kr.  

Gæðapappír sem er keyrður heim að dyrum. Til að panta pappír má hafa 
samband við Fjólu Þórhallsdóttur Smáratúni 1, sem tekur við pöntunum í 
síma 892-0773. 

Bókasafn 

Bókasafn Lestrarfélags Svalbarðsstrandar er í Ráðhúsinu á Svalbarðseyri. 
Það er opið á mánudögum kl. 17:00-19:00, en þess utan er hægt að 
komast á bókasafnið þegar skrifstofa sveitarfélagsins er opin.  

 

Ströndungur kemur næst út miðvikudaginn 20. september. 

Skilafrestur á efni í blaðið er til kl. 15:00 mánudaginn 18. september. 

Umsjón: Sandra Einarsdóttir w sandra.einars@gmail.com w Sími 462 2144/866 2110 
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