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Til allar limir. 

  

Skrá fyri 2019/20 

Skrá 2019  

Bingo og Hugnaløtur verða lýst í 

Útvarpinum.  Vanliga hósdag  

27.  oktober- kl. 13:00 Bowling 

Sig frá áðrenn 17. okt. 

Luttøkugjald: 150 kr.fyri hvønn. 

28. november  Jólaveitsla 

Sigi frá luttøku áðrenn  15. 

november. 

Jólaveitslan er ókeypis. 

31/10 Bingo 

SKRÁ FYRI 2020. 

Bingo er vanliga annanhvønn hósdag. 

Bingo verður lýst í útvarpinum á 

middegi hósdag vanliga. Tað sama er 

galdandi fyri hugnaløtur  og onnur 

møgulig tiltøk. 

Hetta fyri at umgangast  avlýsingar. 

10.     februar Aðalfundur 

21      juni    Útferð 

09-19   august Uttanlandaferð 

Fiskenæs  

Síðani nýggj skrá fyri 2020/21 

Øll tiltøk verða lýst í Útvarpinum 

á middegi  hósdag. Um ikki annað  

 

 

 

verður lýst,  byrja tiltøkini kl. 

19:30. 

Tað, ið er litað við reyðum í 

skránni, merkir at tey, ið luttaka 

skulu boða frá. 

Limagjaldið fyri 2020 kann 

gjaldast á konto í Norðoya 

Sparikassa. 

Konto 9865-413 80 79. 

( Tilskila navn tygara í teiginum 

boð til móttakara. Hetta fyri at 

lætta um bókhaldið) 

Eins og viðtikið  á aðalfundi, er 

Limagjaldið nú  200 kr. fyri 

einstøk og 400 kr. fyri hjún og 

fellir til gjaldingar í januar 2020. 

Tey ið ikki hava goldið limagjald 

fyri 2019 gjalda á somu konto. 

Tey,ið ikki hava goldid limagjald 

síðani 2017 verða strikaði sum 

limir, sambart viðtøkum felagsin. 

Undantikið serligar umstøður. 

Aðalfundur verður 10. februar 

2020. 

Uppskot til fundin skulu verða 

nevndini í hendi áðrenn 05.januar 

2020. 

Annars eru uppskot til felagið 

altíð vælkomin- Líkamikið hvat. 

Vend les baksíðina 

mailto:jonkonoy@gmail.com


Eldrafelagið  Fjallið                               
v/Jón úr Konoy                                                                                            Telef. 443 131/220 931 
Gásamyri 13                                                         E-mail: jonkonoy@gmail.com 
Fo-520 Leirvík  

 

Ferðtilboð frá Smyrilline: 

Ferð til Danmarkar frá 09 til 19 

august til Danland Fiskenæs ið 

liggur við Gråsten í Suðurjyllandi 

(Allir upplýsningar um staðið 

liggja á hesi internet adressu). 

Tilboðið er til somu treytir sum í 

fjør og kostar 5.400,-kr. 

Tá er alt íroknað el- og vatngjald 

og seingjaklæði eisini 

atgongugjald v.m. 

Um 50 eru við, er hetta 17.670  kr. 

sum verður goldið av 

ferðalagnum. 

Morgunbuffet er hvønn dag 

umborð tvs. 3 máltíðir ókeypis frá 

Smyrilline. 

Staðið er nogv vitja og fyri at vit 

kunnu tryggja okkum góðar íbúðir 

er neyðugt at vita talið á 

luttakarum. 

So melda til skjótast gjørligt og í 

seinasts lagi 01. november 2019. 

Tilmelding: 

 á  telef. 443 131/ 220 931 og       

E-mail: jonkonoy@gmail.com 

Á omanfyri tilskilaðu mail ella tlf. 

Um nó nógv teka seg, verður 

nágreinlig skrá løgd. 

 

 

 

 

Allar møguligar broytingar í 

skránnni verða lýstar í 

Útvarpinum á middegi hósdag-

sum vanligt. 
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