
 

 

á Hafnargötunni í Grindavík 
föstudaginn  

22. nóvember 2019 



 

 

Þá er komið að hinum árlega  

Fjöruga föstudegi á Hafnargötunni og verður  

hann haldinn 22. nóvember þetta árið.  

Er þetta í áttunda sinn sem hann er haldinn  

og hlökkum við til að sjá ykkur.   

 

Eins og sést í þessum bæklingi eru hinir ýmsu 

þjónustu- og verslunaraðilar við  

Hafnargötuna með góð tilboð og bjóða  

einnig fólk velkomið að kíkja í heimsókn  

og sjá hvað þeir hafa upp á að bjóða.   

Tónlist, kynningar, afslættir og margt fleira í boði.  

 

Munið að klæða ykkur eftir veðri :)  

 
Við hlökkum til að sjá ykkur hress og kát. 

______________________________________ 
 

Prentað í Stafrænu prentsmiðjunni www.prentun.is. Borið út í öll hús í Grindavík.  



 

 



 

 

 

FJÖRUGUR FÖSTUDAGUR  
22. nóvember 2019 

 

 

Slökkviliðsmenn verða með opið hús  

frá kl. 17-20 í slökkvistöðinni.  
 

Tekið er á móti slökkvitækjum  

til yfirferðar og endurhleðslu.   

Ýmis eldvarnarbúnaður til sýnis og sölu.  

Slökkviliðsmenn leiðbeina um notkun búnaðarins.  

 

Boðið verður upp á  

heitt súkkulaði með rjóma.  

 

Verið velkomin. 

Nuddstofan Englaberg  
Hafnargötu 6 

426-7409 og 770-7409 

Ljós, kærleikur og friður 
 

 Brynjar og Svanhildur  
 

- Góð jólagjöf fyrir þá sem þér þykir vænt um - 

Munið gjafabréfin vinsælu 



 

   

 Hársnyrtistofan 
 

 
 
 
 

     
                                  
 

 

 

 
 

 

Þá eru jólin frá Moroccanoil komin í hús. 
Ef þú kaupir sjampó og næringu í glæsilegum 
gjafakassa þá færðu þriðju vöruna frítt með ! 

 
 Glæsilegt jóladagatal  
 tilvalin gjöf um                     
 aðventuna.  
 
 Opið frá 9-20  
 á fjörugum föstudegi 
 

 
                          Hafnargötu 7b (Í PORTINU) 

Tímapantanir í síma 863-6184 

Í tilefni af fjörugum föstudegi er  
15% afsláttur af  

                                 og Maria Nila.  
 

Glæsilegar gjafapakkningar  
tilvaldar í jólapakkann.  

 

Þeir sem versla lenda í potti og  
dregnir verða út vinningar.  

 
Léttar veitingar í boði.  



 

 

 

 

Kirkjukór Grindavíkur getur svo sannarlega 
gert meira en að syngja, því við erum mætt 
enn og aftur með vinsælu jólasíldina sem 

slegið hefur í gegn undanfarin ár.  

 

Við verðum á pallinum hjá Blómakoti, 
Hafnargötu 7b á Fjörugum föstudegi  

22. nóvember frá klukkan 16-20.  

 

Stuð og stemning. Verið velkomin 

 

Hægt er að panta síld hjá kórfélögum  

eða Karitas (Kæju) í síma 859-8202.  Fatan er ca 2 kg þar af 1 kg af síld  

og kostar 2.500.- (sama verð og síðustu ár) 



 

 



 

 
 

Hárgreiðslustofan Hárhornið  Hafnargötu 7b  sími 426-7120 

Við bjóðum upp á skemmtileg tilboð og notalega 
fjölskyldustemningu á fjörugum föstudegi.  

 

Frá klukkan 17 bjóðum við upp á rjúkandi heitt jólaglögg og 
Baldur frá Label.m mun gefa góð ráð. 

 

Verið hjartanlega velkomin til okkar í gleðina.  
 

Ragnheiður, Tobba og Gerður Björg 

Geggjuðu glimmer HH Simonsen sléttujárnin 
mætt  til okkar ásamt öllum öðrum járnum frá 
HH Simonsen. 
 
Kynnum nýja vöru frá Marc Inbane. 
Vinsælasta brúnkusnyrtivaran í dag.  
 
Dear Barber herravörurnar vinsælu fást hjá 
okkur.  
 
25% afsláttur af öllum Label.m vörum &  
veglegir gjafakassar komnir í hús.  
 
Þeir sem versla geta átt von á glaðningi. 

Opið frá 9-20 á fjörugum föstudegi. 



 

 

Veislustjóri Gísli Einarsson. 
 
Hljómsveitin Made in sveitin heldur 
uppi fjöri á dansgólfinu fram á nótt.  
 
Mugison tryllir lýðinn. 
Siggi Þyrill blótsgoði.  
 
Þessu blóti vill enginn missa af.  
 

FORSALA fer fram á PAPAS Á  
FJÖRUGUM FÖSTUDEGI  
frá klukkan 20-21. 

 

Jóla Tuborg eða                    
léttvínsglas  
fylgir öllum 
máltíðum í  

sal á  
fjörugum        
föstudegi 

Papas pizza 426-9955  

Opnunartími 

Virkir dagar 11:30-21:00.  

Helgar 12:00-21:00.  

Heimsent frá 17-21 

Nú er hægt að panta rafrænt á www.papas.is 



 

 

Hægt verður að kynna sér framtíðarsýn og  
helstu niðurstöður úr stefnumótun Kvikunnar  

sem unnið hefur verið að frá því í vor.  
 

Hlökkum til að sjá ykkur! 

Velkomin í heimsókn til okkar í Kvikuna.  
Kaffi, kakó og konfekt og þrjár glæsilegar 

sýningar opnar fyrir almenning. 
 

Ókeypis aðgangur og opið frá 10:00-20:00 

 

Útgáfuhóf í Kvikunni 

Í tilefni útgáfu barnabókarinnar Etna og Enok hitta jólasveinana vil ég bjóða  
bæjarbúa og aðra gesti velkomna í útgáfuhóf í Kvikunni.  
 

Útgáfuhófið verður á fjörugum föstudegi, 22. nóvember kl. 17:00-20:00. 
 

Hlakka til að sjá ykkur. 
 

Etna og Enok hitta jólasveinana er önnur barnabók  
Sigríðar Etnu.  
Hægt verður að kaupa báðar bækurnar í Kvikunni. 
 

                             ATH. Enginn posi er á staðnum. 

 
Kærleikskveðja, Sigríður Etna. 



 

 



 

 

Hafnargötu 7b  
sími 773-6467 

Býð upp á alhliða snyrtimeðferðir t.d. 
litun, plokkun, vax, andlitsbað, 
fótsnyrtingu og handsnyrtingu. 
 
Á ennþá nokkra lausa tíma fyrir jól. 
Tímapantanir í síma 773-6467 

Er einnig með gjafabréf sem er frábær gjöf sem gleður. 



 

 

Grindavíkurdeild 

 

 

 

 

 

Grindavíkurdeild Rauða krossins á Íslandi 

Verðum með opið hús á Fjörugum föstudegi  

Boðið verður upp á heitt súkkulaði og ljúffengt meðlæti  

frá klukkan 17:00 - 19:00. 
 

Við viljum nota tækifærið og auglýsa eftir garni fyrir prjónakonurnar okkar sem 

af hugsjón og kappi prjóna á börn sem eru fórnarlömb náttúruhamfara,  

stríðsátaka eða sárrar fátæktar. Sjálfboðaliðar fataflokkunar hafa  

með elju sinni og hjartahlýju unnið ómetanlegt starf í þágu  

þessara barna - pakkað og sent frá sér hundruði fatapakka  

síðast liðin ár. Kunnum við þeim hjartkærar þakkir fyrir.  

Minnum á fatagáminn okkar sem er staðsettur við húsnæði  

Rauða Krossins í Grindavík, Hafnargötu 13.  

Vinsamlegast munið að loka pokum/kössum vel áður en þeir eru settir í gáminn. 
 

Hlökkum til að sjá ykkur  

Stjórn og neyðarvarnarnefnd Rauða Krossins í Grindavík 

 

 
Jólasveinarnir láta  

sig sko ekki vanta á  

Fjörugan föstudag.  

Við ætlum að mæta á  

Hafnargötuna frá 

kl. 17:30-19:30 



 

 



 

 

20 % afsláttur af öllum Grindavíkurvörum í  

nýrri verslun okkar að Bæjarhrauni 24 í 

Hafnarfirði vikuna 22.-29. nóvember n.k. 

www.joiutherji.is 

Minnum einnig á facebook síðuna okkar https://www.facebook.com/Joiutherji/  

Verðum með þessa 

peysu í grindavíkur 

litunum á sérstöku 

tilboðsverði. 

GRINDAVÍKURVIKA  
í nýrri verslun Jóa Útherja  

í Hafnarfirði 

https://www.facebook.com/Joiutherji/


 

 

Bjarney snyrtifræðingur 
Blómakot 

Fish house 
Grindin 

Hárhornið 
Hársnyrtistofan Anis 

Jói Útherji 
Kirkjukórinn / Jólasíldin 

Kvikan 
Martak 

Nuddstofan Englaberg  
ÓB 

Papas pizza 
Rauði Krossinn Grindavíkurdeild 

Sigríður Etna / Útgáfuhóf 
Slökkvilið Grindavíkur 

Vigt 
Vísir 

Þorbjörn 
Þorrablót Grindvíkinga 


