
Leygardagur 5. november

Fleiri kappingar við góðum vinningum og skattajakt
til børnini. Eisini er støkk-upp handil við

Berglon
All About You og troyggjunum hjá Hallberu Ólavsdóttir.

 Hópin av góðum jólagávutilboðum og nógv góð
jólagávuhugskot undir 200,-

Orkis

Opið verður í gomlu hølunum, sum Shop-in helt til
í fyrr, við GARVILLUM tilboðum. Eisini eru nógv

Shop-in
góð tímatilboð og gávukort at vinna. 

Blái krossur

Nógv góð og spennandi tilboð. 2steps skipar fyri 
 spurnakapping, har øll eru vælkomin at luttaka.2Steps

DJ Martin Falkenberg kemur at diska frá 19-21.  Spurnakapping við
góðum vinningi verður á skránni. 

Tilboðini kunnu síggjast á Facebook vanganum hjá Várperlu.
Várperla Várperla hevur hópin av góðum tilboðum.

Øll, sum keypa eina seymimaskinu, sum eru á lagri, fáa
eitt gávukort á 300 kr. Harafturat verður latiðDiana

Allar vørur í handlinum -20%. Spurnakapping verður
á skránni. Vinningar verða til øll, sum keypa frá ShariShari

á Býarskáanum.

Handlar - Opið frá 10:00-24:00

verða til sølu frá kl. 10 til 22. Vognurin stendur við
Bókabúðina í Saltangará.

Skálkur/Gellan/Sport24

Hjá Sannu er 20% avsláttur av øllum 
vørum.

Hjá Sannu

Bókabúðin hevur nógv spennandi tilboð. Bókabúðin

Tilhoyr til iPhone 12 og 13 seriuna niðursett
50% og nógv onnur góð tilboð.Telebúðin

Jólahugnin verður skotin í gongd við
nógvum góðum tilboðum.

Heimavirkni

EAST hátíðarheldur 2 ára føðingardag á Býarskáanum
við rimmar tilboðum. Eisini er kapping í handlinumEAST

Donuts

Hugnaliga caféin í Saltangará hevur opið bæði
leygardag og sunnudag. Í samband viðCafé Cibo

Býarskáan fært tú ein Cibobúff fyri einans 175 kr.

Glimmur hevur 25% avsláttur av útvaldari vøru. Glimmur

Løkshøll 

Onnur søla

Undirhald

Býarskái í Runavík 2022

Leskiligur fiskur og kips til sølu á
Heiðavegi 13 kl. 12-20:00.Fisk & Kips

Vælgagnist

Jólacafé í Skótahúsinum frá kl. 13-
21. Køkurin borðreiður við nógvumSkótahúsið

góðum. Eisini verður jólatombola og myndatøka v Lydiu
Frederiksberg 

Kom og ger eitt fitt ella stuttligt
bókamerki í jólagávu til ein kæran. BókasavniðFelagskonsert við Tinganest og Herborg

Torkilsdóttir kl 21. Til ber at keypa 

Magni Christiansen framførir kl 17. Borg bjóðar suppu
til øll vitjandi, meðan konsertin er. Borg

Visit Runavík Handilin í kunningarstovuni hevur opið
frá 10-22. Ogna tær vakurt Hildarleir, 

Øll vitjandi hava møguleika at vinna ein Nilfisk trykkreinsara.

Lætt ábit og frískligir
dropar. 

Støkk-upp handil í Gulu kiosk við sniðgeving
hjá elsabech. Opið frá 10-24:00.  Elsa Bech

Kaféin Hotel Runavík
Frá kl. 21 eru vælumtóktu tapasbrettini at fáa fyri 180kr og 
 cocktail night er frá 22-02.00

Nýggja stásiliga kaféin
hevur nógv góð tilboð, 

Ger kvetti í Blákrossbúðini, sum altíð er 

á tremur við bíligum góðum vørum.

Ræstkjøtaburgari Vælumtókti ræstkjøtaburgarin
verður at fáa frá kl. 12 uttanfyri 

hjá Visit Runavík.

Kom á gátt á Heiðavegi 15, har m.a.
grind, spik og eplir, umframt bollar Støkk upp kafé

og kakao verður til sølu. Ymiskt verður á skrá. Fylg við á
Facebook síðuni "10 fl 22/23 Runavík og Toftir". 
Opið frá 12-24.

Gula Smiðja

Í Hæddini á Heiðavegi 19 verða sjey
støkk-upp handlar og listaframsýning. Støkk up basarur

alt vikuskiftið við sera góðum vinningum.

20% av allari meturvøru. 

Trin27, ByOlafsdóttir, Mammulig, Butik Hallfríð, Klædnahandilin
Gunnvá, Mynta.fo og Samsjón. Listaframsýning v. Harry Knudsen
og Jørgen Olsen. Opið er í Hæddini frá 10-24.

atgongumerki á loksholl.fo. Nógv spennandi verður á skrá s.s. søguløtur,
spurnarkapping og okkurt gott til góman. Opið frá 10-18.

Smáttur  Leskiligur matur úr Filipinunum 

til sølu á Heiðavegi 13. Opið frá 10-24.

Gula Barnaheimið undir snið, hevur sýning
frá 17-23:00. Sýningarnar byrja hvønn 

hálva tíma og atgongumerki kunnu keypast á atgongumerki.fo. 
Glyvra kirkja List og kvirra verður frá kl. 16 til 20

Eyðun av Reyni, listamaður, sýnir fram.

Betri altanin Jens Marni framførir á Betri altanuni kl 16. List v. lokalu listamonnunum Harry Knudsen og Jørgen
Olsen á Heiðavegi 19. opið 10-24.

Frá kl. 23-24 verður latið 50% av allari vøru í
Botexdeildini (undantikið jólapynt).

Umframt nógv onnur góð tilboð gjøgnum kvøldið.
Colorama

Kom og keyp grønmeti og eplir
uttanfyri kommunuskrivtovuna
frá kl 10

Uttastovugarðurin

Sámal Ravnsfjall framførir Maskinhandilin
 kl 15 og kl. 18. Kom framvið.

Á tremur við jólaprýði og spennandi
jólagávuhugskotum. Eisini erVollabúðin

30% avsláttur á øllum køkum og 25% avsláttur á plankagólvum.

Nýggja matstovan hevur opið frá 11:30-22, og bjóðar
20% av allari matskránni.Etika

ein málning frá Janusi á Húsagarði og/ella ger egið krem við
Elinu Lindenskov. Nærri kunning á Facebook. 

http://www.atgongumerki.fo/?fbclid=IwAR3VkoOv2X9krefHVw-FuEji37bYEIKEz3j9yJ0zPICGcx081VCuPlUVwlE


Sunnudagur 6. november

Handlar - Opið frá 14-20

Onnur søla

Undirhald

Býarskái í Runavík 2022

Fleiri kappingar við góðum vinningum og skattajakt
til børnini. Eisini er støkk-upp handil viðBerglon

All About You og troyggjunum hjá Hallberu Ólavsdóttir.

Hópin av góðum jólagávutilboðum og nógv góð
jólagávuhugskot undir 200,-Orkis

Opið verður í gomlu hølunum, sum Shop-in helt til
í fyrr, við GARVILLUM tilboðum.   

Shop-in
Nógv góð tímatilboð og gávukort at vinna. 

Blái krossur

Nógv góð og spennandi tilboð. 2steps skipar fyri
spurnakapping, har øll eru vælkomin at luttaka.2Steps

 dropar. Spurnakapping við vinningi verður eisini á skránni. 

kunning sæst á Facebook vanganum hjá Várperlu.
Várperla Várperla hevur hópin av góðum tilboðum. Nærri 

Góð tilboð í handlinum, og allar vørur -20%.
Spurnarkapping verður á skránni, umframt  Shari

vinningar verða til øll sum keypa frá Shari hesar dagar.

Skálkur/Gellan/Sport24

Hjá Sannu er 20% avsláttur av øllum vørum.Hjá Sannu

Bókabúðin hevur nógv spennandi tilboð. Bókabúðin

Tilhoyr til iPhone 12 og 13 seriuna -50% og
nógv onnur góð tilboð.Telebúðin

Jólahugnin verður skotin í gongd við
nógvum góðum tilboðum í handlinum.

Heimavirkni

EAST hátíðarheldur 2 ára føðingardag á býarskáanum
við rimmar tilboðum.

EAST

25% avsláttur av útvaldari vøru. Glimmur

Er á tremur við jólaprýði og spennandi
jólagávuhugskotum. Eisini erVollabúðin

Borg Nógv góð tilboð og øll vitjandi hava møguleika at
vinna ein Nilfisk trykkreinsara.

Lætt ábit og frískligir 

30% avsláttur á øllum køkum og 25% avsláttur á plankagólvum.

Ger vetti í Blákrossbúðini, sum altíð er 
á tremur við bíligum góðum vørum.

Eisini verðut ein kapping inni í handilinum alt vikuskiftið við
sera góðum vinningum.

Visit Runavík Handilin í kunningarstovuni hevur opið
frá 14-20. Ogna tær vakurt Hildarleir, ein

Støkk-upp handil í Gulu kiosk við føroyskari
sniðgeving hjá elsabech. Opið frá 14-20.  Elsa Bech

verða til sølu frá kl.14-20. Vognurin stendur við
Bókabúðina í Saltangará.Donuts

Hugnaliga kafeín í Saltangará hevur opið bæði
leygardag og sunnudag. Í samband viðCafé Cibo

Býarskáan fært tú ein Cibobúff fyri einans 175 kr.

Leskiligur fiskur og kips til sølu á
Heiðavegi 13 kl. 15-90.Fisk & Kips

Jólacafé í Skótahúsinum frá kl. 14-
20. Køkurin borðreiður við nógvumSkótahúsið

góðum. Eisini verður jólatombola og myndatøka v Lydiu
Frederiksberg Kaféin Hotel Runavík

Far inn og fá tær brunsj, náttura ella njót eina køku við einum
kaffimunni

Nýggja stásiliga kaféin
hevur nógv góð tilboð, 

Vælgagnist

Kom og ger eitt fitt ella stuttligt
bókamerki í jólagávu til ein kæran. Bókasavnið

Nógv spnnandi verður á skrá s.s. Søguløtur, spurnarkapping
og okkurt gott til góman. Opið frá 10-18.

Glyvra kirkja List og kvirra verður frá kl. 16 til 20.
Eyðun av Reyni, listamaður, sýnir fram.

Løkshøll Filmssýning av filminum "Starin í stovuni".
kl 15 og kl 17. Ókeypis atgongd, eingin 

í Hæddini á Heiðavegi 19 verða sjey
støkk-upp handlar og listaframsýning. Støkk up basarur

Trin27, ByOlafsdóttir, Mammulig, Butik Hallfríð, Klædnahandilin
Gunnvá, Mynta.fo, Samsjón. Listaframsýning v. Harry Knudsen og
Jørgen Olsen. Opið er í Hæddini frá 14-20.

50% frá 23-00 . (GG. bert avsláttur av allari
Botexdeildini, undnatikið jólapynt).

Nógv onnur góð tilboð gjøgnum kvøldið.

Colorama

Kom á gátt á Heiðavegi 15, har m.a.
grind, spik og eplir, umframt bollar Støkk upp kafé

og kakao verður til sølu. Ymiskt verður á skrá. Fylg við á
Facebook síðuni "10 fl 22/23 Runavík og Toftir". Opið frá 14-20.

Øll, sum keypa eina seymimaskinu, sum eru á lagri, fáa
eitt gávukort á 300kr. Harafturat verður latiðDiana

20% av allari meturvøru. 

Nýggja matstovan á Høgabóli hevur opið frá 14-22,
og bjóðar 20% av allari matskránni.Etika

tilmelding neyðug.

List v. lokalu listamonnunum Harry Knudsen og Jørgen
Olsen á Heiðavegi 19. opið 10-24.

Smáttur  Leskiligur street-food matur úr Filipinunum 
til sølu uttanfyri Heiðaveg 13. Opið frá 10-24.

málning frá Janusi á Húsagarði og/ella ger egið krem við Elinu
Lindenskov. Nærri kunning á Facebook. 


