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Útskrift frá FAS

Þann 26. maí fór fram útskrift frá FAS. Að þessu sinni útskrifuðust 20 stúdentar, einn nemandi lauk námi í fjallamennsku, tveir nemendur luku 
framhaldsskólaprófi, einn útskrifaðist af fisktæknibraut, einn nemandi útskrifaðist úr tækniteiknun og einn nemandi lauk A stigi vélstjórnar. 

Nýstúdentar eru: Aleksandra Wieslawa Ksepko, Arnar Ingi Jónsson, Arndís 
Ósk Magnúsdóttir, Birkir Atli Einarsson, Birkir Fannar Brynjúlfsson, Brandur 
Ingi Stefánsson, Bryndís Arna Halldórsdóttir, Díana Sóldís Einarsdóttir, 
Guðrún Ása Aðalsteinsdóttir, Halldór Hrannar Brynjúlfsson, Hákon Guðröður 
Bjarnason, Íris Björk Rabanes, Ísar Svan Gautason, Kristján Vilhelm 
Gunnarsson, Óttar Már Einarsson, Sóley Lóa Eymundsdóttir, Svandís Perla 
Snæbjörnsdóttir, Sævar Ingi Ásgeirsson, Viktor Örn Einarsson og Wiktoria 
Anna Darnowska. 
Sigjón Atli Ragnheiðarson lauk námi í fjallamennsku. Kolbeinn Benedikt 
Guðjónsson og Kristofer Hernandez útskrifuðust af framhaldsskólabraut. 
Katrín Soffía Guðmundsdóttir útskrifaðist af fisktæknibraut. Helga 
Sveinbjörnsdóttir lauk námi í tækniteiknun og Þórir Kristinn Olgeirsson lauk 
A stigi vélstjórnar. 
Bestum árangri á stúdentsprófi að þessu sinni náði Arndís Ósk Magnúsdóttir. 

Starfsfólk FAS óskar útskriftarnemendum öllum til hamingju með áfangann og 
óskar þeim gæfu og gengis í framtíðinni. 

Fimleikadeild Sindra
Fimleikadeild Sindra lauk sínu 
þriðja og síðasti móti um síðustu 
mánaðarmót. Íslandsmóti unglinga 
í hópfimleikum var skipt í tvö mót. 
Þrjú lið fóru frá Sindra á fyrra mótið 
sem haldið var í Digranesi, Kópavogi. 
5. flokkur lenti í 7. sæti í b.deild, stóðu 
sig með stakri prýði á sínu öðru móti 
í fimleikum. Kke eða eldri strákarnir 
okkar lentu í 4. sæti og voru að 
venju flottir. 4. flokkur mix lenti í 1. 
sæti og bættu sig á öllum áhöldum 
milli móta. Seinna mótið var haldið 
í Mosfellsbæ en þar voru tvö lið að 
keppa frá Sindra. 3. flokkur lenti í 9. 
sæti og stóðu sig vel. 1. flokkur keppti 
síðan í b deild og enduðu í 2. sæti en 
voru í 1. sæti á dýnu og trampi. Það 
er vert að nefna það, að ekkert lið frá 

Sindra hefur fengið eins mörg stig og 
1. flokkurinn eða 39,395 stig. 
Við enduðum fimleikaveturinn á 
lokahófi þar sem haldin var sýning 
og veittar voru viðurkenningar sem 
styrktar hafa verið síðustu ár af 
Króm og Hvítt. Við þökkum þeim 
kærlega fyrir veittan stuðning. Einnig 
þökkum við Ice guide fyrir styrk á 
þjálfarafatnaði deildarinnar.
Að sýningu lokinni fengu 75 
iðkendur viðurkenningarpening 
með þökk fyrir veturinn. Við veittum 
svo verðlaun fyrir mestu framfarir 
hjá öllum keppnishópum. Í 5. flokki 
fékk Björg Sveinsdóttir verðlaun. Í 4. 
flokki mix fékk Guðlaug Gísladóttir 
verðlaun og í 3. flokki fékk Magndís 
Lóa Aðalsteinsdóttir. Í strákahópi 

fékk Kári Hjaltason verðlaun, og 
í 1. flokki var það Hildur Margrét 
Björnsdóttir. Einnig var veitt verðlaun 
fyrir besta félagann hjá deildinni og 
var það Aðalheiður Sól Gautadóttir. 
Að lokum var Fimleikamaður Sindra 
2019 krýndur og hlaut Friðrik Björn 
Friðriksson þann titil.
Þjálfarar og stjórn Fimleikadeildar 
Sindra þakka kærlega fyrir veturinn 
og við viljum einnig þakka þeim 
sem lögðu hönd á plóg í að ganga 
frá og stilla upp fimleikasal okkar 
í Mánagarði í vetur og þeim sem 
komið hafa að starfinu með einum 
eða öðrum hætti.

Fyrir hönd Fimleikadeildar Sindra,
Einar Smári Þorsteinsson  - 

Yfirþjálfari
Fimleikamaður Sindra, Friðrik Björn 

Friðriksson

Arndís Ósk tekur við viðurkenningu fyrir námsárangur
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FÉLAGSSTARF 
FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
Starfið okkar er komið í sumarfrí að mestu. 
Gætu verið eftir tveir tímar í sundleikfimi 6. 
og 13. júní. 
Fylgist með á fésbók. 
Hittumst kát og glöð í september. Næst í 
tíma er haustfundurinn 22. september og 
haustferðin góða  23. september. 
Takk að sinni! 
Stjórnin
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Eystrahorn

Hafnarkirkja
Sunnudaginn 2. júní 
Sjómannadagur 
Sjómannadagsmessa kl. 14:00
Gunnar Örn Marteinsson flytur 
hugvekju.
Að lokinni messu verður lagður 
blómsveigur að minnismerki 
sjómanna í minningarreit
Allir velkomnir

Prestarnir

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

 

Heyrðu umskiptin

Góð heyrn glæðir samskipti

Fáðu heyrnartæki til reynslu

Tímapantanir 534 9600

HEYRNARÞJÓNUSTA

Verðum á heilsugæslunni
á Selfossi
föstudaginn 28. apríl

Verið velkomin

Heyrn  Hlíðasmári 11
201 Kópavogi  heyrn.is

Verðum á heilsugæslunni  
á Höfn í Hornafirði  
föstudaginn 31. maí

Verið velkomin

Víkurbraut 30, 780 Hornafirði. 
Falleg íbúð með glæsilegu útsýni til sölu að  

Víkurbraut 30, Hornafirði.
Opið hús miðvikudaginn 29. maí  

kl. 17:00-17:30. 

Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný í síma 
869-8650 eða á jona@trausti.is

Tónleikar 30. maí
Gleðigjafar ásamt kór eldri 
borgara úr Vík í Mýrdal halda 
tónleika í Hofigarði Öræfum 
þann 30. maí, Uppstigningardag, á 
degi aldraðra.  
Tónleikarnir hefjast kl 17:00

A

FERMINGAR- & ÚTSKRIFTARGJAFIR
Rúm, verð frá 89.400 kr, dýnuhlíf fylgir með.
Fallegar fermingar- og útskriftargjafir: Náttborð, 
rúmföt, rúmteppi, speglar, hillur,
lampar, tjöld og svefnpokar frá Everest og 
skartgripir frá Sign og Asa.
Vorum að fá nýja sendingu af fallega grænum 
og blómstrandi 
pottablómum. 

Verið velkomin Símar:  478-2535 / 898-3664 
Opið: virka daga kl. 13:00 - 18:00 

Húsgagnaval
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Leikskólinn Sjónarhóll auglýsir eftir 
leikskólakennurum eða leiðbeinendum til 
starfa 
Helstu verkefni og ábyrgð: 
Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara eða 
leiðbeinanda þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs 
starfs og foreldrasamstarfi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi:

• Leikskólakennaramenntun eða önnur 
sambærilega uppeldismenntun.

• Reynslu af uppeldis- og kennslustörfum með 
ungum börnum

• Lipurð og sveigjanleika í samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegan metnað
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góða íslenskukunnáttu

Leikskólinn Sjónarhóll er sex deilda leikskóli sem 
staðsettur er á Höfn í Hornafirði. Skemmtileg vinna í 
boði fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem hafa gaman 
af að vinna með börnum. 
Laun eru greidd samkvæmt samningum  launanefndar 
Sveitarfélaga við viðeigandi stéttarfélag.  
Umsóknarfrestur er til og með  14. júní 
næstkomandi
Umsóknir ásamt ferilskrá berist til Maríönnu 
Jónsdóttur leikskólastjóra á netfangið  mariannaj@
hornafjordur.is. 

Sauðárkrókur
Við ætlum að koma á unglingalandsmótið til Hafnar í sumar 
og erum að velta því fyrir okkur, hvort einhver hafi áhuga á 

að skipta við okkur um hús/íbúð frá 1. til 5.ágúst n.k.
Við eigum einbýlishús miðsvæðis á Sauðárkróki.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband 
við undirritaðan í síma 862 6242.

Trausti Jóel Helgason

Körfuboltamaðurinn og þjálfarinn Brynjar Þór 
Björnsson mætir á Höfn dagana 6. og 7. júní og 
verður með körfuboltanámskeið fyrir börn og 
fullorðna. Hann er áttfaldur Íslandsmeistari og 
á að baki 69 A-landsleiki fyrir Ísland. Hann hefur 
síðastliðin ár fært sig meira út í þjálfun samhliða 
því að spila körfubolta fyrir KR og nú síðastliðið 
tímabil fyrir Tindastól.  
Við hjá Eystrahorni ákváðum að heyra í Brynjari 
og fræðast betur um þetta verkefni hans.
Hvernig kom það til að þú fórst út í þjálfun 
samhliða því að spila körfubolta?
Sumarið 2016 stóð ég á krossgötum í lífinu. Ég 
ákvað að taka mér smá hlé frá námi og fara að gera 
eitthvað annað en að spila og vera í háskóla. 
Mig langaði ekki að fara í þessa hefðbundnu 8-4 
vinnu og þurfti þ.a.l. að búa mér til starf. Ég hélt 
þá mínar fyrstu körfuboltabúðir fyrir krakka og 
heppnuðust þær vel ótrúlega vel. Þegar ég var 
að auglýsa búðirnar fóru vinir mínir að grínast 
með það skrá sig líka á þessar körfuboltabúðir 
og þar kviknaði hugmyndin að Körfuboltaþjálfun 
Brynjars fyrir fullorðna. 
Hvernig tóku áhugamennirnir í námskeiðin?
Fyrsta námskeiðið var í september 2016 og tóku 
körfuboltaáhugamennirnir frábærlega í þetta. 
Síðan þá hafa hátt í 130 einstaklingar mætt á 
námskeið og upplifað það hvernig það er að 
stunda einstaklingsmiðaðar körfuboltaæfingar. 

Æfingarnar eiga í raun að koma í stað þess að fara í 
ræktina. Þetta á að vera góður klukkutími af mikilli 
keyrslu og einstaklingurinn á að komast í mjög 
gott form.
Nú ertu að fara af stað með spennandi 
verkefni á Austfjörðum þar sem þú verður 
með námskeið á Egilsstöðum, Neskaupstað 
og hér Höfn - hvað kom til að þú ákvaðst að 
fara í þetta verkefni?
Veturinn 2012 fengum ég og konan mín þá 
hugmynd að fara hringinn í kringum landið og 
vera með körfuboltabúðir á landsbyggðinni. Það 
tók mig svo 7 ár að framkvæma þessa hugmynd 
og má segja að þetta sé generalprufa fyrir sumarið 
2020 þar sem stefnan er sett á að fara á mun fleiri 
staði. Körfubolti hefur verið í mikilli sókn enda 
hentar körfuboltinn frábærlega fyrir fámennari 
samfélög þar sem einungis þarf körfu og bolta. 
Þess vegna finnst mér þetta frábært tækifæri til að 
kynna körfubolta bæði fyrir börnum og fullorðna. 
Körfubolti er fjölbreytt íþrótt sem reynir mikið á 
samhæfingu líkamans. 
Hvenær verða æfingarnar?
Krakkarnir munu æfa frá 9:00 til 11:30 og fullorðna 
fólkið verður eftir vinnu klukkan 18:00 til 19:00. Ég 
veit að krakkarnir munu fjölmenna en ég vona að 
ég sjái sem flesta fullorðna því ég veit að það mun 
koma þeim á óvart hversu erfiður en skemmtilegur 
körfubolti er.

Körfubolta námskeið fyrir börn og fullorðna

Opnun sumarsýningar í Svavarssafni
Í Svavarssafni eru þrjár stórar sýningar settar upp á ári 
hverju. Við tekur sumarsýningin, Orkuhreyfingin, sem að 
þessu sinni er sýning á verkum eftir Svavar Guðnason, Hildi 
Steinþórsdóttur og Rúnu Thors. 
Sýningin skoðar tengsl manna við náttúruna sem er margs 
konar og mismikil. Náttúran býr yfir mikilli orku og er kvik. 
Hún stöðvast aldrei, vötn streyma, fuglar svífa, jöklar hörfa, 
aldan rís og hnígur, vindarnir færa allt til og undir því sem 
augað sér eru aflmiklar hræringar.
Svavar Guðnason talaði um hlutverk náttúrunnar í 
verkum sínum, hrynjandina í landslaginu, víðáttuna og 
hreyfinguna - orkuhreyfinguna.  Í samtali listamannanna er 
þessi hreyfing ýfð upp, rannsökuð, skoðuð og sett í sterkt 
samhengi við uppsprettuna -náttúruna. Verkin mynda 
tengingar við fjöllin, ísinn og ljósið. Vatnið flæðir og gefur 
steypu og litum líf. 

Allir velkomnir á opnun á 
sjómannadaginn, sunnudag kl. 17:00.

Sýningin stendur frá 2. júní - 2. október 2019
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Umhverfið og sveitarfélagið
Ein af stóru áskorunum allra jarðarbúa er að bæta 
umgengni um jörðina okkar. Sem betur fer hefur 
orðið mikil vitundarvakning í umhverfismálum 
og hefur verið gaman að fylgjast með því hvað 
ungt fólk er meðvitað um ástandið og hvað það er 
reiðubúið að láta til sín taka.
Sveitarfélög og ríkið hafa mikilvægu hlutverki að 
gegna í umhverfismálum og verða að skapa sér 
skýra framtíðarsýn, vera leiðandi og hvetjandi um 
leið og þau verða að nýta sér meðbyrinn til hins 
ýtrasta.
Okkar sveitarfélag má og á ekki að vera eftirbátur 
í þessu verkefni. Undanfarin ár hafa menn verið að 
þreifa sig áfram í hvað hentar best í okkar víðfema 
sveitarfélagi, því ekki geta menn  kastað til hendinni 
með ómældum kostnaði og kannski litlum árangri. 
Hlutirnir verða að gerast í sátt við íbúana og 
fyrirtækin. Bæjarstjórn Hornafjarðar hefur fengið 
ýmsar ábendingar um það sem betur má fara í 
umhverfismálum. Snúa þær að þjónustuþáttum 
sem varða heimili, fyrirtæki,  hina mörgu gesti sem 
koma á svæðið en einnig að sveitarfélaginu sjálfu 
á þá leið að sveitarfélagið og stofnanir þess ríði á 
vaðið og sé góð fyrirmynd. 

Umhverfið og við
Við íbúarnir erum sveitarfélagið og umgengni 
okkar skiptir miklu um ásýnd þess og rekstur 
þessa málaflokks, ef okkur finnst þau sorpílát 
sem okkur eru sköffuð ekki nógu góð eða okkur 

finnst þau vitlaust staðsett endilega biðjið þá um 
stærri ílát eða komið með ábendingar um betri 
staði. Hægt er að senda beiðnir og ábendingar á 
afgreidsla@hornafjordur.is þar sem unnið er úr 
þeim. Við íbúarnir ættum að vita hvar við getum 
losað okkur við rusl og drasl þegar Gáran er 
lokuð, en einhverstaðar verðum við að hafa ílát 
fyrir ferðamennina til að losa sig við sorp. Hvað 
okkur heimamenn varðar er flokkunarbragginn 
við hlið Gárunnar staðurinn. Því miður hefur verið 
talsvert kvartað yfir því að þar séu ílátin oft full 
en ég veit að starfsmenn Íslenska Gámafélagsins 
eru að reyna að hafa puttann á púlsinum. Þeir 
hafa m.a. bent á að flokkunarbragginn sé bara 
fyrir smærri hluti þar sem hann er ekki vaktaður 
og til dæmis geti eitt stórt pappaspjald valdið því 
að karið sem undir er fyllist án þess að vera í raun 
fullt. Fyrir ferðamennina þarf að finna aðra lausn 
og verið er að vinna í því og fljótlega verða sett út 
kör eða ílát sem henta þeim. Þá er ekki heppilegt 
ef heimamenn fylla þau jafn harðan og verðum við 
að ætlast til þess að heimafólk líti á Gáruna sem 
sína grenndarstöð, það er ekki ætlunin að setja upp 
aðrar grenndarstöðvar í þéttbýlinu. 
Svo eru nokkur atriði sem valda pirringi en ætti að 
vera tiltölulega auðvelt fyrir okkur að bregðast við. 
Dæmi um það eru bílhræ eða bílar sem staðið hafa 
í mörg ár og allt er orðið fast í.  Þeir eru orðnir 
gagnslausir eigandanum og eru búnir að gera 
nágrannan gráhærðan um aldur fram, þessi hræ 
ættu menn að láta sækja. Endileg hringið í Kalla 
Guðna í síma 896-6490, þetta kostar ekki svo mikið 
og verður öllum til sóma.
Eitt sem pirrar mig og örugglega marga fleiri 
þegar keyrt er um okkar fallegu sveitir er plast í 
girðingum. Ég geri mér grein fyrir því að það hefur 
verið í nógu að snúast hjá bændum undanfarnar 
vikur, en nú fer aðeins að slakna, vetrar stormarnir 
að baki þá er tilvalið að nota tímann og týna helvítis 
plastið úr girðingum. Hvað varðar okkur þéttbýlis 
búanna þá er það óþolandi hvað fólk er gjarnt á að 
skila plastpokana eftir inní Ægisíðu þegar það er að 
losa sig við garðaúrgang. 

Umhverfið og fyrirtækin
Fyrirtækin eru líka sveitarfélagið og ber þeim eins 

og okkur íbúunum að standa sína plikt og flokka 
eins og engin sé morgundagurinn. Það er þeirra 
hagur þar sem þau borga ekkert urðunargjald 
fyrir það sem þau flokka en 26 kr. fyrir hvert kg. 
sem lendir í holuna, gjaldskráin og leiðbeiningar 
eru á heimasíðu sveitarfélagsins. Funi og Íslenska 
Gámafélagið eru ávallt til taks og ef menn vantar 
fleiri eða stærri ílát endilega hafið sambandi við þá, 
einnig er hægt að senda fyrirspurnir á afgreidsla@
hornafjordur.is . Að reka fyrirtæki er ábyrgðarhluti, 
eins og þeir vita sem í því standa, ímynd skiptir 
máli og ímynd þess í því samfélagi sem það starfar 
í skiptir máli. Góð ímynd laðar að góða starfskrafta, 
góð verkefni og góða gesti. Gott orðspor er gulls 
ígildi.

Umhverfið allt
Sveitarfélagið og sú flóra sem þar þrífst er samfélag 
sem smáir og stórir, ungir og gamlir bera ábyrgð á. 
Umhverfi okkar verður umhverfi afkomendanna 
og ekki viljum við skila því í verra ásigkomulagi 
til þeirra heldur en við tókum við því. Að losa sig 
við rusl og drasl verður ekki hjá komist en hvernig 
við gerum það og hvaða verðmæti verður úr því 
er undir okkur komið, því endurvinnanlegt efni er 
verðmæti sem ætti undir engum kringumstæðum 
að urða. 
Þótt aldrei verði komist hjá því að urða eitthvað 
þá er verkefni morgundagsins að urða minna og 
nýta betur. Í því neyslusamfélagi sem við höfum 
lifað í undanfarna áratugi hefur það oft verið 
kallað aðhaldssemi og jafnvel níska að nýta út úr 
hlutunum. Ég spái því hinsvegar að á komandi 
misserum verði eftirsóknarvert að láta nota um sig 
orð sem fela í sér hagkvæmni, hugkvæmi, ráðdeild, 
sparsemi og útsjónasemi. 
Því hvet ég alla sýslubúa til að huga vel að 
umhverfismálum í kringum sig og koma með 
ábendingar til sveitarfélagsins í því sem betur má 
fara hjá því. Því eins og ég sagði hér að framan þá 
skiptir máli að sveitarfélagið sé góð fyrirmynd en 
sýslubúar allir eru sveitarfélagið og saman gerum 
við hlutina góða.

Ásgrímur Ingólfsson
Formaður umhverfis- og skipulagsnefndar 
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Stóra málið

Dagskrá Sjómannadagshelgarinnar
Laugardagur 1. júní
13:00 Kaffisala Kvennakórs Hornafjarðar í húsi    
  slysavarnarfélagsins, stendur til kl. 16:30.
13:00 Kappróður. Að loknum kappróðri verða bryggjuleikir  
  og fiskasýning niður við höfn.
  Hoppukastalar verða á svæðinu.
15:30 Sigling báta ef veður leyfir.
19:30 Sjómannadagshátíð í Íþróttahúsinu
  Húsið opnað kl. 19:30 og borðhald hefst kl. 20:30
  Veislustjóri Regína Ósk, 
  Hljómsveit Tomma Tomm ásamt Regínu Ósk og   
  Steina Bjarka leikur fyrir dansi. Miðaverð 13000 kr. 
  Selt verður á ballið eftir kl. 23:00, miðaverð 3000 kr   
  18 ára aldurstakmark.
  Forsala aðgöngumiða hjá Jóhannesi Danner s   
  896-2081 og Birni Ármannssyni s 894-0347, fyrir   
  kl. 12:00 fimmtudaginn 30. maí.

Matseðill
Smárétta forréttur:  Innbakaður rifinn grís BBQ, 
tandoori kryddað kjúklingalæri á spjóti, risarækja í 
hvítlauk og chili,   mini Burger með nauti, havarti osti 
og rauðlaukssultu,  djúpsteiktur camembert.
Aðalréttur: Grillað lambafillet, bökuð basil og truflu 
kartafla, soðgljái og rótargrænmeti.
Eftirréttur: Heimabökuð Brownie, saltkaramella og 
heimagerður hvítsúkkulaði ís.

Sunnudagur 2. júní
14:00 Sjómannamessa í Hafnarkirkju, prestur sr. Gunnar   
  Stígur Reynisson.
  Hugvekju flytur Gunnar Örn Marteinsson. Að   
  lokinni messu verður lagður blómsveigur að   
  minningarreit í kirkjugarðinum.
15:00 Hátíðardagskrá á Hóteltúni (ef illa viðrar færist   
  dagskrá inní Báruna)
  Ávarp í tilefni dagsins 
  Sjómenn heiðraðir
  Verðlaunaafhending fyrir kappróður
  Leikir, bingó og karamelluregn
  Hoppukastalar verða á svæðinu.
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