13. JÚLÍ 2022 - 19. JÚLÍ 2022
• 27. tölublað • 37. árgangur •

ELDUR Í HÚNAÞINGI, DAGANA 20.- 24. JÚLÍ 2022

Þetta er að bresta á!
• Ertu búin/n að senda inn Elds-tilboð frá þínu
fyrirtæki?
• Skrá þig með atriði á Melló musica?
• Leggja inn Frjálst framlag til Eldsins þetta árið?
• Bóka borð á útimarkaðnum?
• Bjóða fram starfskrafta þessa daga?
Hlökkum til að sjá og heyra í ykkur sem flestum á
eldurihun@gmail.com svo má
fylgjast með viðburðum og gleðinni
á heimasíðunni www.eldurihun.is
Bankanr. 0159-26-4206, kt 420605-1530

sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Börkur Benediktsson frá Núpsdalstungu
Miðfirði, sem lést á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ þann 20. júní sl., verður jarðsettur
frá Melstaðarkirkju miðvikudaginn 20 júlí
kl. 14.
Útförinni verður einnig streymt
https://www.youtube.com/watch?v=zZJtGsamMwM
Blóm og kransar afþakkaðir en þeir sem vilja
minnast hans er bent á Melstaðarkirkju
reikn. 0159-15-200356, kt. 460269-6019

AUGLÝSING Í SJÓNAUKANN
Sendu auglýsinguna þína á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir kl. 23:59 á
mánudögum, fyrir birtingu næsta miðvikudag á eftir
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