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Stutt málþing verður haldið í 
Þórbergssetri laugardaginn  
23. nóvember og hefst kl 13:30. 
Fjallað verður um rannsóknir 
sem unnið hefur verið að á 
liðnum árum í samstarfi við 
Þórbergssetur. 
Fornar sagnir um sjóróðra í 
Suðursveit hafa vakið forvitni 
vísindamanna og fundist 
hafa heimildir um tengingu 
Skriðuklausturs við Borgarhöfn 
í Suðursveit og ferðir vermanna 
yfir jökul  fyrr á öldum. 
Steinunn Kristjánsdóttir 
fornleifafræðingur sendi  enskt 
rannsóknarteymi í Kambstún í 
september í haust með jarðsjá 
til að reyna að finna minjar 
um vetursetu vermanna þar. 
Einnig  hefur Skúli Gunnarsson 
forstöðumaður Skriðuklausturs  
unnið að rannsóknum á leiðinni 
úr Fljótsdal yfir jökul. Hann 
hefur m.a. starfað með skoskum 
háskóla og nýtt nýjustu tækni 
svo sem drónamyndatöku til að 
freista þess að finna göturnar við 
Hálsatind, sem sagt er frá í bók 
Guðmundar J. Hoffell og voru 
þar vel sýnilegar um aldamótin 
1900. Hann hefur einnig verið í 
samstarfi við Jarðvísindastofnun 
varðandi stærð og legu 
Vatnajökuls á árunum 1000 - 
1500.  Það verður því forvitnilegt 
að hlýða á fyrirlestur Skúla og 

hvers hann hefur orðið vísari í leit 
sinni um tengsl Skriðuklausturs 
við Suðursveit fyrr á öldum.
Vísindamenn fortíðar voru 
gjarnan þeir sem byggðu þetta 
land á öldum áður, bændur 
sem þekktu vel umhverfi sitt 
og lásu  af mikilli nákvæmni 
í landið, náttúrufar og 
breytingar á umhverfi.  Snævarr 
Guðmundsson jöklafræðingur 
á Náttúrustofu Suðausturlands 
og Fjölnir Torfason á Hala hafa 
undanfarið leitað að vörðum 
jöklamælingamanna  sem fóru ár 
hvert út á Breiðamerkursand á 
árunum 1932 og fram yfir 1950 og 
mældu hop Breiðamerkurjökuls. 
Snævarr mun á málþinginu 
segja frá þessari leit þeirra 
félaga á Sandinum og minnast 
þeirra manna er þarna lögðu 
vísindunum lið svo og sýna 
niðurstöður þeirra með nútíma 
tækni. Þessar rannsóknir birtast 
nú sem mikilvægar upplýsingar 
um hopun Breiðamerkurjökuls á 
tuttugustu öldinni.
Þórbergssetur er staðsett 
í landnámi Hrollaugs 
Rögnvaldssonar og það má 
teljast merkilegt á heimsvísu að 
eiga skráða sögu fyrsta mannsins 
sem bjó í landi Breiðabólsstaðar 
og settist hér að fyrir meira en 
1100 árum síðan. Sigríður Guðný 
Björgvinsdóttir rölti um  hluta 

af landnámi  Hrollaugs síðast 
liðið sumar og skráði niður 
örnefni og líklegar fornleifar og 
menningarminjar sem tengjast 
þessari 1100 ára búsetu á 
Breiðabólsstaðartorfunni. Hún 
ætlar að segja okkur frá þessari 
vinnu sinni sem er reyndar ekki 
að fullu lokið, en gefur okkur 
samt hugmynd um hversu mikil 
auðlegð felst í staðbundinni 
þekkingu heimamanna, sem 
okkur ber sannarlega skylda til 
að varðveita sem hluta af sögu 
okkar sem þjóðar.
Ragnhildur Jónsdóttir og Grétar 
Vilbergsson komu fyrr á þessu 
ári færandi hendi í Þórbergssetur, 
er þau komu með að gjöf gömul 
blöð Eystrahorns innbundin í 
fallegar bækur. Þar má finna 

margar skemmtilegar frásögur 
frá liðinni tíð. Í lok málþingsins 
verður gluggað í gömul blöð 
Eystrahorns og lesnar upp stuttar 
greinar sem varpa ljósi á mannlíf  
í Suðursveit fyrir ekki svo löngu 
síðan. Þannig er líf okkar orðið 
að sögu áður en við vitum af, 
hver mannsævi skammlifuð 
stund, hvert og eitt mörkum við 
okkar spor sem vonandi hverfa 
ekki öll í gleymskunnar dá í 
framtíðarlandinu, því þá um leið 
glötum við menningu okkar og 
sögu sem þjóðar.
Allir eru velkomnir að koma og 
eyða dagstund í Þórbergssetri 

Þorbjörg Arnórsdóttir

Leitin að því liðna

Þann 22. nóvember næstkomandi verður 
haldin loka ráðstefna verkefnis sem kallast 
CLIMATE. Það er verkefni sem leitast 
við að finna lausnir til að takast á við áhrif 
loftslagsbreytinga á norðurslóðum. 
CLIMATE leiðir saman ólíka hagsmunaaðila 
með það sjónarmið að vinna að lausnum fyrir 
fjögur mismunandi svæði; Norður Írland, 
Svíþjóð, Lýðveldið Írland og Færeyjar. Auk 
þess eru einstaklingar í Finnlandi, Skotlandi, 
Noregi og Íslandi aðilar að verkefninu. 
Þessir fjölþjóðlegu samstarfsaðilar eru 
ýmist notendur, stefnumótendur, fræðimenn 
eða starfsmenn stofnana og sveitarfélaga. 
Vettvangurinn er því góður til þess að miðla 
þekkingu á milli landa. 
Verkefnið leitast við að bera kennsl á og 
greina vandamál tengd loftslagsbreytingum 
og út frá því þróa líkan sem miðar að því 

að finna bestu starfshætti til aðlögunar að 
loftslagsbreytingum. 
Á ráðstefnunni, sem haldin verður í Hoffelli í 
Hornafirði, föstudaginn 22. nóvember, verður 
skoðuð þróun þessa líkans og skýrt frá vinnu 
samstarfsaðilanna. Þar verður einnig skoðað 
hvernig hægt er að aðlaga skipulag, viðbúnað 
og þol opinberrar þjónustu og annars rekstur 
að loftslagsbreytingum. 
Að lokum verður fjallað um staðbundin áhrif 
loftslagsbreytinga á Íslandi og hvort og þá 
hvernig þurfi að bregðast við þeim. Einar 
Sveinbjörnsson veðurfræðingur mun fjalla 
um loftslagsbreytingar á Íslandi, Snævarr 
Guðmundsson náttúrulandfræðingur 
mun fjalla um jöklabreytingar og 
Steinunn Hödd Harðardóttir starfsmaður 
Vatnajökulsþjóðgarðs mun fjalla um 
þjóðgarðinn og áhrif loftslagsbreytinga á 

starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Fundarstjóri verður Helga Árnadóttir, 
þjóðgarðsvörður á suðursvæði 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Fyrir hönd verkefnisins, 
Kristín Hermannsdóttir og Steinunn Hödd 

Harðardóttir

Ráðstefna um loftslagsmál á Hornafirði 
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CLIMATE Programme Manager 
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Council. Northern Ireland 

Daniel Johansson 
Härnösand Municipality
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Sofie Eriksson 
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Dr Stephen Flood 
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Northern Ireland
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CORE THEMES TOPICS SPEAKER (S) FORMAT 
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Registration & Refreshments 
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Regional CLIMATE 
Conference
Friday 22nd November 2019
Glacier World Hoffell
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ELDRI HORNFIRÐINGA
RJÓMAVÖFFLUBALL 
SUNNUDAGINN 24.NÓV kl.16:00 
Ballmúsík við allra hæfi með H+fuglunum og 
Ekrubandinu. Komið og dansið eða hlustið. 
500 kr.inn.  
Dans-og spilanefndin

Svalbarð 5 • Sími: 848-3933

Útgefandi: ........... HLS ehf.

Ritstjóri og  
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Vildaráskrift
Nýir vildaráskrifendur 
velkomnir í hópinn.

HLS ehf. 
Rnr. 0537-14-409068 

Kt. 500210-2490

Eystrahorn

Atvinnu- og menningarmálanefnd Horna�arðar auglýsir e�ir
umsóknum í atvinnu- og rannsóknarsjóðSveitarfélagsins
Horna�arðar.

Sjóðurinn vei�r styrki �l verkefna sem efla byggð eða atvinnu í 
sveitarfélaginu án þess að skekkja samkeppnisstöðu starfandi
fyrirtækja á svæðinu. Sjóðnum er ætlað að veita styrki �l
atvinnuþróunnar, nýsköpunar og rannsókna. Atvinnu- og
menningarmálanefnd Horna�arðar hefur umsjón með sjóðnum.

Þeir sem hafa lögheimili í sveitarfélaginu og hafa þar fasta
búsetu geta só� um styrk í sjóðinn. 

Nánari upplýsingar eru vei�ar í Menningarmiðstöð Horna�arðar
Litlubrú 2 eða á heimasíðu sveitarfélagsins: www.horna�ordur.is
undir reglur og samþykktir.

Umsóknarfrestur er �l 15. janúar 2020 og só� er um í gegnum
íbúagá� á heimasíðu sveitarfélgsins: ibuaga�.horna�ordur.is/

Eyrún Helga Ævarsdó�r  
forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Horna�arðar.

Umsóknir um styrki 
Atvinnu- og rannsóknasjóðs 2019
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Pólsku nám í FAS
Á vorönn býður Framhaldsskólinn í Austur-
Skaftafellssýslu  upp á pólskuáfanga fyrir 
pólskumælandi nemendur. Nánari upplýsingar og 
skráning á vef skólans www.fas.is. 

Nauka jezyka polskiego w FAS
Liceum Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 
oferuje  w semestrze wiosennym kurs języka polskiego 
dla uczniów mówiących po polsku. Więcej informacji i 
rejestracja na stronie internetowej szkoły www.fas.is.

Haustfundur  
Krabbameinsfélags 

Suðausturlands
Erna Magnúsdóttir, forstöðumaður Ljóssins, mun 
vera með fyrirlesturinn: Endurhæfing og stuðningur 
við krabbameinsgreinda og aðstandendur. Hvað 
er til ráða á landsbyggðinni? Á eftir munu svo 
Guðlaug Hestnes, Heiðrún Högnadóttir og 
Helena Bragadóttir deila reynslu sinni og svara 
spurningum.
Fundurinn verður þann 28. nóvember kl. 20:00 í 
Nýheimum og eru allir hjartanlega velkomnir.

Stjórn Krabbameinsfélags Suðausturlands.

Viltu fleiri gæðastundir, meira skipulag og fá sem allra mest út úr tíma þínum?
Ef svarið er já gæti viðburðinn KLIKK EÐA KÓSÝ! verið eitthvað fyrir þig.

Pakkhúsið Hornafirði - Þriðjudaginn 26. nóvember (skráning til miðnættis 25. nóv.)
Hótel Framtíð Djúpavogi - Fimmtudaginn 28. nóvember (skráning til miðnættis 27. nóv.)

Tehúsið Egilsstöðum - Fimmtudaginn 5. desember (skráning til miðnættis 1. des.)

Verð 4900 kr. 

 Nánari upplýsingar og skráning:

ATH! AÐ EF LÁGMARKS ÞÁTTTAKA NÆST EKKI, VERÐUR EKKERT AF VIÐBURÐUM.

Klikk eda kosy!

  facebook.com/AgustaMargretMarkthjalfi                              facebook.com/kollatobba
agusta.coach@gmail.com                                  kolla@sporthollin.is
 

Dagskrá:
Kl. 19:00. Húsið opnar, boðið er upp á súpu og meðlæti sem borðað er í rólegheitum yfir dagskránni.
Kl. 19:15. “Tilfinningar, tryllingar og triggerar” Fyrirlestur frá Ágústu Margréti Arnardóttur markþjálfa
Kl. 19:50. Nudd, hreyfing og teygjur með Kolbrúnu Björnsdóttur markþjálfa og einkaþjálfa.
Kl. 20:15. Kaffi, te, meðlæti og spjall.
Kl. 20:30. „Grýlulaus jól“ Fyrirlestur frá Kolbrúnu Björnsdóttur markþjálfa og einkaþjálfa
Kl. 21:05. Hugleiðsla með Maríu Viktoríu Einarsdóttur
Kl. 21:15. Spurningar, spjall og vinnustofur:
 • Sólahringurinn - hefurðu raunverulega „engan tíma“?
 • Daglegar venjur í desember - Hvað LANGAR þig að gera á aðventunni?
 • Skipulag - Hvað ÞARFTU að gera í desember?
 • Óskalistinn - Hvernig er drauma desember fyrir þér? 
 • Einfaldaðu líf þitt - það gefur frelsi, tíma og orku. Er það eitthvað fyrir þig?
Kl. 21:50. Kveðja og hvatning frá Kollu og Ágústu.
Kl. 22:00. Dagskrá lýkur.
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Í október mánuði og það sem af er nóvember hefur 
nóg verið að gera hjá ungmennum sem sækja 
Þrykkjuna félagsmiðstöð. Í október var haldið 
upp á hrekkjavökuna aldursskipt. Tess Rivarola 
starfsmaður Þrykkjunnar föndraði með yngri 
hópnum í 5.-7. bekk grímur og ákveðið var út frá því 
að hafa samband við foreldra og íbúa Hornafjarðar 
til að fá þau í lið með sér svo hægt væri að uppfylla 

óskir krakkana um að fá að ganga í hús. Íbúar tóku 
vel í þessa nýjung og voru það yfir 20 hús sem voru 
skreytt til að taka á móti krökkunum í grikk eða 
gott (trick or treat). Um 100 manns bæði foreldrar 
og börn hittust fyrir utan Þrykkjuna þar sem 
gengið var af stað í leiðangurinn. Allir sem tóku 
þátt bæði gestgjafar og leiðangursmenn voru mjög 
ánægðir með þennan dag. Allir eiga stórt hrós 
skilið fyrir vel heppnaða hrekkjavöku.
Degi fyrr eða þann 30. okt. var draugahús í 
Þrykkjunni fyrir eldri ungmenni Þrykkjunnar þ.e.  
8. – 10. bekk. Forstöðumaður Þrykkjunar með stórri 
hjálp vina sinna sá um undirbúning draugahúss og 
tóku þau þátt í því að gera daginn ógleymanlegan 
fyrir ungmennin sem sóttu draugahúsið heim. Um 
70 ungmenni gengu í gegnum draugahúsið  (mis 
langt þó ) og létu allskyns óhugnalega trúða hræða 
sig. Vel heppnað kvöld sem tókst vel.
Söngkeppni Þrykkjunnar var haldin í Sindrabæ 
12. nóvember. Í þessari söngkeppni er valinn 
sá einstaklingur eða hópur sem tekur svo 
þátt fyrir hönd Þrykkjunnar og keppir á USSS 
sem haldin er í ár á Selfossi þann 6. desember 
n.k. USSS er skammstöfun fyrir Undankeppni 
Söngkeppni Samfés á Suðurlandi en þar koma allar 
félagsmiðstöðvar á Suðurlandi saman og keppa um 
hvaða þrjár félagsmiðstöðvar senda svo keppendur 
á söngkeppni Samfés sem haldin verður í Reykjavík 
í mars 2020. 
Í Sindrabæ tóku 6 atriði þátt í söngkeppninni sem 
er met þátttaka.  Það var Amylee da Silva sem bar 
sigur úr býtum með flutningi á laginu Read all 
about it og óskum við henni innilega til hamingju 
með sigurinn. Öllum öðrum þátttakendum, 
leiðbeinendum hópsins í söng og framkomu en það 
voru Tessa Rivarola, Yaniser Silano og Alessandra 

Trindade, dómurum kvöldsins en það voru 
Kristín Gestsdóttir, Kristjón Elvarsson og Hafdís 
Hauksdóttir og ekki má gleyma tæknihjálpinni Luiz 
Trindade, þau fá öll kærar þakkir fyrir aðkomu í því 
að gera kvöldið skemmtilegt og spennandi. Einnig 
er vert að þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til 
að koma og fylgjast með keppninni í Sindrabæ.
Nóg er eftir að gera/framkvæma í félagsmiðstöðinni 
Þrykkjunni. Næst á döfinni er vitanlega að fara á 
Selfoss og horfa á Amylee keppa á móti 12 öðrum 
keppendum. Við verðum því að fylla rútuna svo 
Amylee fái mikinn styrk frá okkur. Svo er það Stíll 
sem er næsta stóra viðfangsefni og verður það 
auglýst nánar í næstu viku. Fylgist með okkur í 
Þrykkjunni á facebook síðu okkar.

F.h. Þrykkjunnar félagsmiðstöð
Ingólfur Waage, forstöðumaður Þrykkjunnar

Fréttir úr Þrykkjunni

Sigurvegari söngkeppninnar,Amylee da Silva

Hér má sjá gestgjafa draugahússins

GEYMSLUSKÚR ÓSKAST
Er að leita að ca.15m2 geymsluskúr, helst 

einangruðum.

Upplýsingar í s.896-6412
Ásmundur Gíslason

 

Ath. Ekki tekið við posagreiðslum! 

Gullið tækifæri
 Þýskt f yrirtæki, átta ára, m eð y fir 750.000 

viðskiptavini í yfir 130 l öndum leitar a ð 
viðskiptaaðilum á Íslandi til að takast á  v ið 
hraðan vöxt um heim allan. Einstök vara með 
mikla möguleika(ekki MLM). Enskukunnátta 
nauðsynleg.

Samstarfsaðilar f á sína 
heimasíðu, efni til 
markaðssetningar, þ jálfun og 
aðstoð. Góð árangurstengd laun 
fyrir rétta aðila.

Áhugasamir hafi samband við Sólós ehf með tölvupósti: solosalpay@gmail.com 
og/eða í síma 893 4324, Óskar



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

Í KVÖLD
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Styrkumsóknir fyrir árið 2020
Þau félög og félagasamtök sem vilja senda inn 
erindi eða styrkumsókn í  tengslum við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 þurfa að skila 
umsóknum fyrir 6. desember.
Styrkumsókn þarf að fylgja greinargerð eða 
ársreikningar/uppgjör fyrir síðasta fjárhagsár, og 
upplýsingar um fyrirhugaða nýtingu styrks og 
starfsemi styrkumsækjanda á liðnu ári. 
Styrkumsóknir eru aðgengilegar á íbúagátt 
sveitarfélagsins  http://ibuagatt.hornafjordur.is, 
þar er hægt að fylla út eyðublöð og hlaða inn 
viðhengjum með umsókn, einnig er hægt að senda 
umsókn til afgreiðslu sveitarfélagsins á 
afgreidsla@hornafjordur.is. 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri 
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Kynningafundir um 
fjárhagsáætlun

Kynningafundir um framtíðarverkefni og 
fjárhagsáætlun 2020 verða haldnir á 
eftirfarandi stöðum.
• Hofgarði 28. nóvember kl. 17:00.
• Holti 28. nóvember kl. 20:00.
• Nýheimum 29. nóvember kl. 12:00 á 

föstudagshádegi.
Íbúar eru hvattir til að mæta á fundina og 
kynna sér rekstur sveitarfélagsins og eiga 
samtal við bæjarstjóra, starfsmenn og 
kjörna fulltrúa. 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri.


