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Kiwanis er alþjóðleg þjónustuhreyfing 
manna og kvenna sem hafa það 
að markmiði að taka þátt í að bæta 
samfélagið og láta gott af sér leiða 
undir kjörorðinu: „Hjálpum börnum 
heimsins“. Hreyfingin leggur 
áherslu á manngildi og eflingu 
félagskenndar meðal félagsmanna. 
Hver Kiwanisklúbbur reynir að 
þjóna sem best því samfélagi þar sem 
hann starfar. Í Kiwanis eru kvenna-, 
karla- og blandaðir klúbbar og er 
hreyfingin ávallt tilbúin að aðstoða 
við stofnum nýrra klúbba og taka við 
nýjum félögum. Það þarf aðeins að 
senda póst á seinars@kiwanis.is og 
biðja um að vera með.
Kiwanisklúbburinn Ós á Hornafirði 
hefur starfað í 31 ár og stendur 
nú til að stofna kvennaklúbb. 
Haldinn var kynningafundur í 
október með þátttöku umdæmis-
stjóra og fjölgunarnefndar og 
Kiwanisklúbbnum Freyju á 
Sauðárkróki. Mikil hugur er hjá 
konunum um að hittast næst í 
nóvember og hafa nokkrar sem ekki 
komust á fundinn haft samband 
um að þær ætli að vera með.  
Freyjurnar uppfræddu konurnar á 
Höfn  í gegnum netið um Kiwanis og 
starfsemi klúbba. Þær eru tilbúnar 
til að aðstoða nýjan klúbb og leiða 
þær í gegnum ferlið til stofnunar 
kvennaklúbbs. Þær ætluðu að vera 

á staðnum en veðrið setti strik í 
reikninginn. Konur í Sveitarfélaginu 
Hornafirði eru hvattar að senda póst 
á seinars@kiwanis.is ef þær vilja vera 
með eða leita að hópnum Konur í 
Kiwanis Höfn á Facebook og biðja 
um að bætast í hópinn.
Hvað gerir Kiwanisklúbburinn 

Ós fyrir samfélagið? 
Kúbburinn hefur styrktarsjóð 
til að halda utan um ágóða af 
verkefnum klúbbsins. Árlega eru 

tíu bágstaddar fjölskyldur styrktar 
í kringum jólin og nýtist hluti af 
jólatréssölunni í það. Ós hefur styrkt 
grunnskólann og framhaldsskólann 
með veglegum gjöfum gegnum 
árin. Heilbrigðisþjónustan hefur 
fengið sinn hluta af söfnunarfé 
til tækjakaupa og ýmsar safnanir 
hafa verið til hjálpar langveikum 
börnum. Ágóði af árlegri jólatrjásölu, 
páskabingói og Groddaveislu fer í 
Styrktarsjóð Óss og er þaðan veitt út 
til samfélagsins. 
Þau verkefni Kiwanis hreyfingarinnar 
á Íslandi sem eru hvað þekktust 
er sala á K-lyklinum sem er seldur 
undir kjörorðinu „Gleymum ekki 
geðsjúkum“. Með þessu átaki hefur 
hreyfingin styrkt geðverndarmál 
frá árinu 1974 fyrir á fjórða hundrað 
milljóna og vakið athygli á þessum 
sjúkdómi sem enn í dag er oft 
mikið feimnismál. Síðast núna í 
september var Kiwanis að styrkja 
BUGL og PIETA-samtökin með 
20 milljónum sem kom úr síðustu 
söfnun á K-lyklinum. Þá þekkja 
flestir hjálmaverkefnið þar sem 
markmiðið er að stuðla að öryggi 
barna í umferðinni með því að  
gefa öllum í fyrsta bekk grunnskóla 
reiðhjólahjálma. Þetta var gert að 
landsverkefni árið 2003 og hefur 

aðalstyrktaraðili verkefnisins um 
árabil verið Eimskip.
Á heimsvísu hefur hreyfingin unnið 
þrekvirki í mörgum málefnum eins 
og að útrýma joðskorti í heiminum, 
en þetta verkefni var í samstarfi 
við UNICEF. Hreyfingin hefur  
einnig unnið að stífkrampa verkefni 
MNT (Maternal/Neonatal Tetanus) 
með UNICEF en það snýst um að 
lækna fæðingarstífkrampa til bjargar 
mæðrum og ófæddum börnum 
þeirra í 39 löndum. Í dag eru 12 
lönd ennþá að berjast við stífkrampa 
en í 27 löndum hefur tekist að eyða 
honum og verður Kiwanishreyfingin 
á fullu með í því verkefni þangað til 
sigur hefur unnist.
Á landsvísu viljum við bæta við fleiri 
verkefnum í þágu barna og til að 
efla starf okkar og gera hreyfinguna 
öflugri. Því hvetjum við alla sem vilja 
starfa í skemmtilegum félagsskap og 
láta um leið gott af sér leiða að slást 
í hópinn. Þá vil ég þakka fyrir hönd 
hreyfingarinnar allan þann stuðning 
við safnanir og starf okkar í gegnum 
tíðina.

Með Kiwaniskveðju
Sigurður Einar Sigurðsson 

Umdæmisritari og 
félagi í Kiwanisklúbbnum Ós

„Hjálpum börnum heimsins“ og gakktu til liðs við okkur í Kiwanis!

Konur á kynningafundi um stofnun á Kiwanisklúbbi á Höfn

Haukur Sveinbjörnsson sæmdur sem Heiðursfélagi í Kiwanisklúbbum Ós af forseta 
Óss, Jóni Áka Bjarnasyni

Jólakort MS-félagsins í ár skartar verkinu Hortensía 
eftir Pétur Gaut. Verkið er olíumálverk, málað á þessu 
ári. Kortin eru bæði með og án hefðbundinna jóla- og 
nýárskveðja og henta þannig einnig sem gjafakort. 
Sala jólakortanna er mikilvæg tekjulind fyrir félagið og 
kosta 7 kort saman í pakka kr. 1.500,-. 

Kortin eru nú til sölu hjá Valgeiri Hjartarsyni Garðsbrún 
2, sími 848-4083. 
Í nóvember verður gengið í hús og kortin boðin til sölu. 
MS-félagið vonar að fólk sjái sér fært að styrkja gott 
málefni um leið og það sendir fallega jólakveðju.

Jólakort MS-félagsins
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
FIMMTUDAGUR 14.NÓV.
Síðasta kvöldið í félagsvistinni er í kvöld kl. 20:00.  
Aðgangseyrir  1000 kr. 
GÓÐ VERÐLAUN fyrir kvöldið og HEILDARVERÐLAUN. 
Heitt á könnunni. Mætið vel og tímanlega ! 
Dans og spilanefndin !

FÖSTUDAGUR 15.NÓV.
Við hlustum á jólalag og horfum á 
skemmtiþáttinn”ÞEYTING” sem tekinn var upp á 
Hornafirði 1996. Mennig og saga í forgrunni.  
Allir velkomnir

Svalbarð 5 • Sími: 848-3933

Útgefandi: ........... HLS ehf.

Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður: . Tjörvi Óskarsson
Netfang:  ............. tjorvi@eystrahorn.is
Prófarkalestur .... Guðlaug Hestnes
Umbrot:  ............. Tjörvi Óskarsson
Prentun:  ............. Litlaprent

ISSN 1670-4126

Hafnarkirkja
Sunnudaginn 17. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11:00

Við munum syngja, hlusta á sögu, lita og hafa 
gaman 
Djús og kex eftir stundina.
Allir velkomnir.

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

Vildaráskrift
Nýir vildaráskrifendur 
velkomnir í hópinn.

HLS ehf. 
Rnr. 0537-14-409068 

Kt. 500210-2490

Eystrahorn

JÓLATÓNLEIKAR FEH 
ERU Í HAFNARKIRKJU ÞANN  

1. DESEMBER KL. 20:00

Konukvöld
Fimmtudaginn 21.nóvember  

frá kl. 19:00-22:00
Þá er komið að hinu árlega 
konukvöldi Húsgagnavals.

Þau hafa heppnast einstaklega vel 
síðustu ár.

Það er okkur ánægja að bjóða ykkur 
að eiga notaleg stund með léttum 

veitingum.
Við kynnum nýjar vörur.
Úrval af fallegum jóla- og 

gjafavörum.
Afsláttur á völdum vörum.  

Verið velkomnar.

Breyttur opnunartími til jóla
Virka daga kl.13:00-18:00
Laugardag  kl.13:00-15:00

Húsgagnaval

Fullt af nettilboðum á  8.900 kr.   

Öll barnafargjöld á  7.900 kr.  

Ferðatímabilið  15. nóv  til  15. jan 

Við erum  
komin í  
jólaskap 

Bókaðu flugið  
á ernir.is 

Manstu eftir taupokanum?
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Áhugavert málþing í Þórbergssetri
Hið árlega haustþing Þórbergsseturs verður haldið laugardaginn 
23. nóvember og hefst klukkan 13:30. Að þessu sinni verður 
fjallað um ýmis verkefni sem samstarfsstofnanir Þórbergsseturs 
hafa unnið að. Málþingið ber nafnið ,,Leitin að því liðna”. 

Dagskrá
13:30 Setning Þorbjörg Arnórsdóttir 
13:45 Úr Maríutungum í Kambtúnsbúðir - um ferðir milli   
 Skriðuklausturs og Suðursveitar; Skúli Gunnarsson   
 forstöðumaður Skriðuklaustri
14:15 Gengið í slóð jöklamælingamanna - mælivörður á  
 Breiðamerkursandi; Snævarr Guðmundsson   
 jöklafræðingur
14:45  Í landnámi Hrollaugs Rögnvaldssonar -    
 fornleifaskráning í landi Breiðabólsstaðarbæja; Sigríður  
 Guðný Björgvinsdóttir landfræðingur
15:15 Stuttur upplestur, upprifjun frá liðinni tíð. Þorbjörg   
 Arnórsdóttir
15:45 Kaffiveitingar og umræður

Allir velkomnir

Jöklamælingar í FAS

Það má segja að síðasta vika hafi verið 
tími jöklamælinga í FAS en þá voru 
bæði Fláajökull og Heinabergsjökull 
mældir. Þessar mælingaferðir eru 
hluti af vinnu í jarðfræðiáfanga 
annars vegar og inngangsáfanga 
að náttúruvísindum hins vegar. 
Nemendur kynnast mismunandi 
vinnubrögðum í vísindum auk þess 
sem tækifærið er notað til að virða 
umhverfið fyrir sér og rifja upp sögu 
svæðisins. Þau Kristín og Snævarr 
frá Náttúrustofu Suðausturlands fóru 
með í báðar ferðirnar og er það mikill 
fengur fyrir okkar nemendur að 
njóta sérþekkingar þeirra. Í upphafi 
vikunnar hafði snjóað nokkuð en 
báða mælingadagana var þó stillt og 
fallegt veður en nokkuð kalt.

Fyrri ferðin var að vestanverðum 
Fláajökli en FAS hefur fylgst með 
þeim hluta jökulsins frá árinu 2016.  
Þar er verið að nýta QGIS forrit og 
myndir frá gervihnöttum en margir 
gervihnettir eru á braut umhverfis 
jörðu og þeir eru í sífellu að taka 
myndir af jörðinni. Í mælingunum 
við Fláajökul eru notuð GPS tæki 
og stafrænn fjarlægðamælir til að 
finna út staðsetningu jökulsporðsins. 
Nákvæmni í vinnubrögðum er 
mikilvæg til að upplýsingar verði sem 
marktækastar. Upplýsingunum sem 
er safnað eru settar í QGIS forritið og 
út frá þeim er hægt að búa til mynd 
sem sýnir stöðu jökulsporðsins. 
Það eru ótrúlegar breytingar sem 
hafa átt sér stað á svæðinu. Í fyrstu 

ferðinni 2016 var hægt að ganga 
á jökulröndinni töluverðan hluta 
leiðarinnar en nú er komið 2-300 
metra breitt lón fyrir framan jökulinn. 
Í þessari ferð vorum við líka að nota 
smáforritið citizenMorph sem við 
sögðum frá fyrr í haust.
Seinni ferðin var að Heinabergsjökli 
en þar hafa orðið gríðarlegar 
breytingar undanfarin ár, sérstaklega 
norðan megin. Þar sem áður lá 
jökull er nú komið lón sen nær 
langt inn með Geitakinn. Mælingar 
á Heinabergsjökli voru allt fram 
til 2017 miðaðar út frá tveimur 
mælipunktum á landi en þá var orðið 
ljóst að það sem áður var talinn ísjaðar 
voru í raun stórar ísblokkir sem nú 
eru horfnar. Síðustu ár hefur því 

einungis verið mælt sunnan megin 
þar sem jökullinn hefur verið nokkuð 
stöðugur. Hópurinn hóf gönguna hjá 
brúnni yfir Heinabergsvötn en hún er 
gott dæmi um þegar jökulár finna sér 
auðveldari farveg. Þaðan var gengið 
yfir land sem allt er mótað af jökli og 
jökulvatni. Inni við lónið var töluvert 
meiri snjór en nær sjónum og því 
erfitt að finna kennileitin til að mæla. 
Því var brugðið á það ráð að nota 
fjarlægðamæli til að mæla vegalengd 
á nokkra staði á jökuljaðrinum. Á 
bílaplaninu við Heinabergslón beið 
hópsins bíll sem fór með okkur til 
Hafnar.
Næstu daga munu svo báðir hóparnir 
vinna úr þeim gögnum sem var 
safnað og vinna skýrslu.

Opinn súpufundur fyrir íbúa Hornafjarðar í 
Nýheimum þann 20.11.2019 kl. 16:30 –

20:00 á vegum forvarnarnefndar 
Hornafjarðar.

Fyrirlesarar á fundinum eru: Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknir & 

greining,  ásamt teymi ráðgjafa frá SÁÁ.

Ráðgjafarnir frá SÁÁ verða einnig með viðtalstíma fyrir 
almenning á Hornafirði í fundarherbergi heilsugæslunnar 
miðvikudaginn 20. nóv. milli kl.10-14. Ráðgjafar SÁÁ geta 
veitt ráðgjöf fyrir þá sem eiga við áfengis og eða annan 

vímuefnavanda að etja  og/eða þá sem hafa farið í 
meðferð. Einnig ráðgjöf fyrir foreldra og aðstandendur.  

Tímapantanir hjá SÁÁ í síma 824-7609.

Vonumst til að sjá sem flesta á fundinum og að fólk nýti 
sér ráðgjafaþjónustu SÁÁ sér að kostnaðarlausu.

Opinn súpufundur fyrir íbúa Hornafjarðar í 
Nýheimum þann 20.11.2019 kl. 16:30 –

20:00 á vegum forvarnarnefndar 
Hornafjarðar.

Fyrirlesarar á fundinum eru: Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknir & 

greining,  ásamt teymi ráðgjafa frá SÁÁ.

Ráðgjafarnir frá SÁÁ verða einnig með viðtalstíma fyrir 
almenning á Hornafirði í fundarherbergi heilsugæslunnar 
miðvikudaginn 20. nóv. milli kl.10-14. Ráðgjafar SÁÁ geta 
veitt ráðgjöf fyrir þá sem eiga við áfengis og eða annan 

vímuefnavanda að etja  og/eða þá sem hafa farið í 
meðferð. Einnig ráðgjöf fyrir foreldra og aðstandendur.  

Tímapantanir hjá SÁÁ í síma 824-7609.

Vonumst til að sjá sem flesta á fundinum og að fólk nýti 
sér ráðgjafaþjónustu SÁÁ sér að kostnaðarlausu.

Það er mikilvægt að allt sé rétt skráðKomin til baka frá Fláajökli
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Föstudaginn 15. nóvember kemur Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur 
og skáld í heimsókn til Hafnar. Rannsóknarsetur Háskóla Íslands heldur 
málþing um nýju bók Steinunnar, Dimmumót, sem fjallar að stórum hluta 
um Vatnajökul í fortíð, nútíð og 
framtíð. Málþingið er haldið í 
Nýheimum, kl. 16-18. Allir eru 
velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Náttúra Íslands hefur lengi verið 
veigamikill þáttur í ritmennsku 
Steinunnar og hún hefur látið 
náttúruvernd og loftslagsmál 
til sín taka á ýmsum vettangi. 
Dimmumót, er bálkur um 
hörfandi Vatnajökul, veröld sem 
var og verður. Þess má geta að 
Steinunn á heiðurinn af nýyrðinu 
hamfarahlýnun, sem nú hefur 
fest sig í sessi.

Steinunn Sigurðardóttir í 
heimsókn á Höfn

DAGSKRÁ
SKUGGAR AF BLÁLJÓSI. Dimmumót 

eftir Steinunni Sigurðardóttur

16:00  Forni ljóminn – bláljósahvelið. 
Soffía Auður Birgisdóttir fjallar um 
jöklaskáldskap Steinunnar Sigurðardóttur.
16:35 Vatna-Jökull á dimmumótum. 
Steinunn Sigurðardóttir flytur erindi og 
les úr ljóðabókinni.
17:15 Hvítagullsfjallið í ýmsum 
myndum. Þorvarður Árnason ræðir um 
listina að mynda Vatnajökul og verður 
með myndasýningu.

Eftir erindin verður boðið upp á kaffi og 
Steinunn áritar bækur.



BBQ chicken quesadilla

1.350 kr.

HádegistilboðÞriðjudags

Fish and chips

1.650 kr.

HádegistilboðMiðvikudags

HádegistilboðFimmtudags

Breaded pork schnitzel

1.650 kr.

HádegistilboðMánudags

Chicken salad

1.450 kr.

*Hádegistilboð gilda frá kl. 11.00-14.00
 Tilboð gilda út nóvember 2019

N1 Höfn
Sími 478 1940

Afgreiðslutímar
mán - fös: 8 - 22
lau - sun: 9 - 22



-17%

Afslátturtil félagsmanna

30% 
AFSLÁTTUR

Afsláttur gildir frá 14. – 17. nóvember í verslunum Nettó og Kjörbúðarinnar.

af öllum vörum 
frá Maku

994 kr/kg
Verð áður 1.198 kr/kg

Kalkúnn
Frosinn/erlendur

-30%


