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Síðasta laugardag fór 
fram útskrift í FAS. Vegna 
takmörkunar á því hversu 
margir mega koma saman var 
útskrifað í tveimur hópum. 
Venjan er að skólameistari sjái 
um útskrift, en að þessu sinni 
voru það nokkrir kennarar 
ásamt skólameistara sem 
sáu um að ávarpa og kveðja 
útskriftarefni.
Meðal útskriftanemenda 
núna voru tvær stúlkur 
sem tóku sitt stúdentspróf í 
fjarnámi frá FAS.  Þær gerðu 
sér ferð til Hafnar til að vera 
viðstaddar útskriftina og voru 
að koma í skólann sinn í fyrsta 
skipti. Það var einstaklega 
ánægjulegt að hitta þær. 

Að þessu sinni útskrifast 
14 stúdentar, einn nemandi 
lýkur námi í fjallamennsku, 
tveir nemendur ljúka 
framhaldsskólaprófi, fjórir 
nemendur ljúka A stigi 
vélstjórnar og einn nemandi 
útskrifast af sjúkraliðabraut 
frá VA í gegnum 
Fjarmenntaskólann. 

Nýstúdentar eru: Arnar Geir Líndal, Egill Jón Hannesson, Eyrún Guðnadóttir, Fjóla Hrafnkelsdóttir, 
Freyja Sól Kristinsdóttir, Gísli Þórarinn Hallsson, Hekla Natalía Sigurðardóttir, Helena Fanney 
Sölvadóttir, Ívar Kristinsson, Kristján Darri Eysteinsson, Kristófer Daði Kristjánsson, María 
Magnúsdóttir, Oddleifur Eiríksson og Ragnar Ágúst Sumarliðason.
Kristján Bjarki Héðinsson lýkur námi í fjallamennsku. Birna Rós Valdimarsdóttir og Þorsteinn 
Kristinsson útskrifast af framhaldsskólabraut. Auðbjörn Atli Ingvarsson, Janus Gilbert 
Stephensson, Kári Svan Gautason og Óttar Már Einarsson ljúka A stigi vélstjórnar og Regianne 
Halldórsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut.
Bestum árangri á stúdentprófi að þessu sinn náði Oddleifur Eiríksson.

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

Útskrift frá FAS 

María Magnúsdóttir og  
Helena Fanney Sölvadóttir tóku 

stúdentsprófið í fjarnámi

Fyrri útskriftarhópurinn

Seinni útskriftarhópurinn

Vildaráskrift Eystrahorns
Við viljum hvetja lesendur Eystrahorns að kynna sér vildaráskriftina. 
Þeir sem vilja styrkja útgáfuna geta greitt frjálst framlag, svokallaða vildaráskrift inn 
á reikning útgáfunnar. Hægt er að greiða áskriftina t.d. mánaðarlega, nokkra mánuði 
í einu eða eins og hentar hverjum og einum. 

www. eystrahorn.is/askrift
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Hafðu samband: 
 tjorvi@upplausn.is  

eða í síma  848-3933.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
við andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Sigfinns Gunnarssonar 
Hagatúni 3, Höfn í Hornafirði

Einnig viljum við þakka starfsfólki á 
hjúkrunarheimilinu Skjólgarði fyrir 
nærgætna og góða umönnun.

Sigurbjörg Ragnarsdóttir
Gunnar Sigfinnsson  Guðný Dóra Ingimundardóttir

Ragna Sigfinnsdóttir  Friðrik Karlsson
Björn Sigfinnsson  Ester Þorvaldsdóttir

Guðrún Sigfinnsdóttir

Þakkir

Frá Ferðafélag Austur-Skaftfellinga
Grjótárgil í Setbergsheiði
Sem betur fer hefur dregið úr útbreiðslu 
covid-19 og vonum við hjá Ferðafélaginu 
að aftur sé orðið óhætt að leggja land undir 
fót, en hvetjum fólk auðvitað til að fara áfram 
með gát.
Ferðafélagið boðar til gönguferðar um Grjótárgil í 
Setbergsheiði í Nesjum á Hvítasunnudag 31. maí. 
Brottför er frá tjaldsvæði á Höfn kl.10:00, eða við 
afleggjarann að Setbergi kl.10:15 fyrir þá sem koma úr 
vestri. 
Verð í gönguna er 1.000 fyrir fullorðna, 1.500 fyrir pör en 
frítt fyrir 16 ára og yngri. Sé hundur í hópnum skal taumur 
vera með í för.  
Sjáumst á Setbergi!

The hiking-party is planing a hike in Grjótárgil in 
Setbergsheiði in Nes on May 31st. Deparature from the 
campsite in Höfn at 10 o´clock, or by the road to Setberg 
at 10:15 o´clock for those who come from the west. 
The participation fee is 1.000 for adults, 1.500 for couples, 
free for 16 years and younger. If a dog is in the group a 
leash must be available. 
See you in Setberg!
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Þrátt fyrir að verulegur samdráttur ríki 
nú í ferðaþjónustu og að horfurnar séu 
neikvæðar til skamms tíma, er mikilvægt 
að sjá tækifæri í þeirri stöðu sem virðist 
við fyrstu sýn nokkuð vonlaus.  Við 
í Austur-Skaftafellssýslu verðum að 
endurmeta styrkleika okkar og nýta 
möguleikana sem til staðar eru innan 
héraðsins sem leynist í náttúru svæðisins 
og fólkinu sem byggir samfélagið. 

Náttúran talar sýnu máli þar sem hún 
er einstök, tækifærin sem okkur eru gefin 
ættu að felast í því að skapa fjölbreytt og 
spennandi störf í framtíðinni, sem munu 
laða að og festa í sessi hæfileikaríka 
einstaklinga sem auðga enn frekar 
samfélagið sem við búum í.  Lykilatriðið 
í að efla hæfileikaríka einstaklinga er 
fræðsla og menntun eins og dæmin sanna 
í eldri undirstöðugreinum samfélagsins 
eins og landbúnaði og sjávarútvegi.

Jöklaleiðsögn er einn angi af þeim 
fjölbreyttu störfum sem þróast hafa 
undanfarin misseri, þar sem áhersla 
hefur verið lögð á aukið öryggi gesta þar 
sem oft er ferðast um tæknilega flókið 
landslag þar sem hættur leynast ef ekki 
er farið varlega. 

Félag Fjallaleiðsögumanna hefur 
þróað röð námskeiða sem veita 
ýmiss konar réttindi til leiðsagnar á 
jöklum og fjöllum. Keilir hefur þróað 
leiðsögn í ævintýraferðamennsku í 
samstarfi við kanadískan háskóla og 
FAS bíður upp á Fjallamennskunám á 
framhaldsskólastigi.
Glacier Adventure vill taka þátt í að 
byggja upp menntun í samfélaginu og 
stuðla þannig að auknum möguleikum 
Hornfirðinga á öllum aldri sem vilja 
starfa við jöklaleiðsögn í framtíðinni.  Nú 
í byrjun sumars mun félagið bjóða upp á 
námskeið sem veitir réttindi til að starfa 
við jöklaleiðsögn á skriðjökli.  Þeir sem 
ljúka námskeiðinu með jákvæðri umsögn 
leiðbeinenda munu öðlast réttindi til 
að leiðsegja á jökli undir handleiðslu 
reyndari leiðsögumanna. Námskeiðið 
getur hentað mörgum eins og fyrir þá 
sem hafa starfað lengi að leiðsögn en 
vantar grunn í línuvinnu, fyrir þá sem 
hafa lokið fjallamenskunámi í FAS og 
einnig fyrir almennt útivistarfólk sem vill 
auka færni og þekkingu sína og ferðast á 
öruggann hátt í jöklalandslagi.  

Á Hala þar sem Glacier Adventure er 
með aðstöðu fer fram kennsla innandyra, 
þar sem m.a verður farið yfir hvernig 
lesa eigi í veðurspár, hvernig á að klifra 
upp línur og setja upp tryggingar.
Öll verklega kennslan sem fer fram úti 

verður kennd á nálægum skriðjöklum, 
Breiðarmerkurjökli og á Falljökli, 
þar verður farið yfir tæknilega hluta 
námskeiðsins svo sem hvernig á að bera 
sig að við sprungubjörgun, grunntækni í 
ísklifri ásamt því hvernig best er að haga 
leiðarvali og samskipti við gesti ásamt 
mörgu öðru.  

Ferðaþjónustan er stór atvinnugrein 
þar sem svo mörg afleidd störf skapast 
vegna þess umfangs sem greinin tekur til 
sín.   Í framtíðinni munum við sjá hversu 
verðmæt greinin er samfélagi eins og 
okkar, þar sem tækifæri fyrir sérhæfð 
störf á öllum sviðum munu dafna og 
styrkja samfélagsgerðina okkar.  
Verum bjartsýn á framtíðina.  

Kærar kveðjur frá Glacier Adventure,  
Haukur Ingi og Berglind.

Mikilvægi menntunar í ferðaþjónustu til að auka 
verðmætasköpun í framtíðinni
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www.glacieradventure.is  
info@glacieradventure.is

+354 571 4577

Leiðbeinendur eru Mike Reid og Jón Heiðar Andrésson.

Allar upplýsingar um námskeiðið eru á heimasíðunni 
okkar og fyrir frekari upplýsingar má alltaf senda okkur 
tölvupóst eða hringja.

Námskeið
 Jökla 1 / Hard Ice 1

Dagsetning: 9. júní - 12. júní 2020
Verð: 99.000 kr

Fjöldi: 1:6 (lágmark 4)
 

Kynningarfundur um 
námskeiðið á Ka� Horninu 

3. júní kl. 16:30 fyrir 
áhugasama
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Frá Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu
Innritun nýnema skólaárið 2020-2021  stendur yfir.
Síðasti umsóknardagur er mánudaginn 24. ágúst.
Umsækjendur sækja um í gegnum íbúagátt bæjarfélagsins 
eða www.hornafjordur.is  (Þjónusta, Tónskóli)
Þeir nemendur sem voru  í námi á síðasta ári og skiluðu 
inn umsókn í vor,  þurfa ekki að sækja aftur um.

Skrifstofa skólans ásamt símatíma verður opin: 
Föstud. 21. ág. kl. 11.00-16.00 og
þriðjud. 25. ág. kl. 10.00-13.00
sími 470-8460
Nánari upplýsingar eru inn á heimasíðu skólans. 
Einnig má senda fyrirspurnir á tonskoli@hornafjordur.is

Skólastjóri

 

Sumar 2020 Knattspyrnudeild Sindra yngriflokkar@umfsindri.is 

Íþrótta- og leikjanámskeið knd. Sindra 
 

 Knattspyrnudeild Sindra býður uppá þrjú Íþrótta- og leikjanámskeið í sumar fyrir börn fædd 2008 til 2013. 

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar vegna aðstæðna og veðurs. 
 

Um er að ræða tvo hópa annars vegar börn fædd árið 2011 til 2013 og hins vegar börn fædd árið 2008-2010. 
Umsjónarmaður yngri hópsins er Kristinn Snjólfsson og eldri hóps Ingólfur Waage. 

Fyrstu tvö námskeiðin munu standa yfir í tvær vikur hvort og munu vera frá kl. 09:00 – 12:00. Boðið verður uppá 
gæslu milli 08:00 – 09:00 (Kátakot). 

Þriðja og síðasta námskeiðið verður í ágúst og mun einnig standa til boða fyrir börn fædd árið 2014, það verður 
auglýst síðar. 

Börn fædd 2011-2013 mæta í Kátakot og börn fædd 2008-2010 í Þrykkjuna. 
Verð fyrir hvert námskeið er 12.000 kr.  

(Veittur er 20% afsláttur á seinna námskeið ef skráð er á bæði og einnig er veittur 20% systkinaafsláttur) 
Skráning fer fram í Nóra. 

Knattspyrnudeild Sindra býður uppá þrjú 
Íþrótta- og leikjanámskeið í sumar fyrir 

börn fædd 2008 til 2013.

Um er að ræða tvo hópa annars vegar börn 
fædd árið 2011 til 2013 og hins vegar börn 
fædd árið 2008-2010. Umsjónarmaður yngri 
hópsins er Kristinn Snjólfsson og eldri hóps 
Ingólfur Waage.

Fyrstu tvö námskeiðin standa yfir í tvær vikur 
hvort og eru frá kl. 09:00 – 12:00. Boðið verður 
uppá gæslu milli kl. 08:00 – 09:00 (Kátakot).

Þriðja og síðasta námskeiðið verður í ágúst og 
mun einnig standa til boða fyrir börn fædd 
árið 2014, það verður auglýst síðar.
Börn fædd 2011-2013 mæta í Kátakot og börn 
fædd 2008-2010 í Þrykkjuna.
Verð fyrir hvert námskeið er 12.000 kr.
(Veittur er 20% afsláttur á seinna námskeið 
ef skráð er á bæði og einnig er veittur 20% 
systkinaafsláttur)

Skráning fer fram í Nóra.

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar vegna aðstæðna og veðurs.

Íþrótta- og leikjanámskeið knd. Sindra
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Nú fer að hefjast sumartímabilið 
hjá okkur hjá Ungmennafélaginu 
Sindra. Vegna Covid-19 hefst 
sumartímabilið seinna og leikið 
verður mjög þétt í fótboltanum 
til dæmis. Það þýðir að það verða 
margar íþróttaferðir um allt 
landið. 
Besta forvörnin gegn 
vímuefnaneyslu er samvera 
barna með foreldrum. 
Íþróttaferðir eru frábærar þar 
sem mikill tími gefst til að spjalla 
við krakkana, hlusta á þeirra 
hugmyndir, ræða málin og 
skipuleggja framtíðina, eða bara 
hlusta saman á sögur, útvarp eða 
tónlist. Í þeim rannsóknum sem 
hafa skoðað forvarnir er einmitt 
heildartíminn stærsti þátturinn 
sem skiptir máli, en ekki hversu 
kostnaðarsöm eða hversu stór 
viðburðurinn er sem fjölskyldan 
tekur þátt í, heldur bara að það 
séu sem flestir klukkutímar yfir 
ákveðið tímabil. 
Þess vegna hvetjum við foreldra 
til að taka þátt í íþróttastarfi 
barna sinna, fara með þeim 
í íþróttaferðir og búa til 
skemmtilegar minningar með 
börnunum sem hægt er að deila 
saman seinna meir. Fáar aðrar 
athafnir skapa jafn mikil samskipti 
og íþróttir og íþróttaferðir. Einnig 
eru íþróttaleikir góð skemmtun 
fyrir alla fjölskylduna og gaman 
að mæta á völlinn og hvetja sína 
menn og konur.
Ungmennafélagið Sindri rekur 
bíla til þess að hjálpa undir með 
foreldrum að hafa ferðalögin 

sem hagkvæmust. En það þarf 
að keyra bílana, og það þarf að 
vera tengiliður og halda utanum 
hópinn á ferðalögum. Það hefur 
verið frábær hópur sjálfboðaliða 
sem hefur tekið að sér að fara 
með krakkana á þessi íþróttamót, 
og við hvetjum alla foreldra til að 
taka þátt í starfinu og búa til sem 
besta umgjörð fyrir krakkana. 
Það eru allir velkomnir allir geta 
hjálpað eitthvað til. 
Nú víkur sögunni að ákveðnum 
vágesti hérna á Höfn, og það er 
aukin fíkniefnaneysla. Það er 
staðreynd að greindarvísitala 
þeirra sem reykja kannabis 
lækkar við reikingarnar og er 
það andstætt þeim íþróttagildum 
sem við viljum kenna börnunum. 
Slíkur vágestur verður ekki 
kveðinn niður nema að allt 
samfélagið taki virkan þátt 
í því að fordæma notkun 
kannabisefna og hjálpi Lögreglu 
og félagsmálayfirvöldum að 
koma í veg fyrir að þetta fá að 
vaxa hér á Höfn óátalið.  
Með fjölbreyttu íþróttalífi og 
félagsstarfi er hægt að leggja 
grunninn að góðu lífi ungra 
einstaklinga og byggja þá upp 
fyrir framtíðina í staðinn fyrir 
að leyfa þeim að misstíga sig 
og missa tökin, því það getur 
tekið stuttan tíma að falla mjög 
djúpt eins og hefur komið fram 
í fyrirlestri sem var hér á Höfn 
síðasta vetur. 
Ungmennafélagið Sindri býður 
upp á fjölmargar íþróttagreinar 
og vonandi finna allir krakkar 

eitthvað við sitt hæfi í sumar. 
Ef einhver er með hugmyndir 
eða tengingar í einhverjar 
íþróttagreinar er honum 
velkomið að hafa samband við 
okkur og við sjáum hvernig 
hægt er að búa til eitthvað 
skemmtilegt.
Við hvetjum alla til að hreyfa 
sig í sumar og ná af sér Covid-
bumbunni. Hreyfing eykur 
blóðflæðið í líkamanum, jafnt til 
heila sem útlima. Þeir sem hreyfa 

sig reglulega standa sig betur 
í námi og sterkar vísbendingar 
eru um að hreyfing hafi jákvæð 
áhrif á andlega heilsu og áhrif 
hreyfingar á líkamlega heilsu er 
óumdeilt. 
Tökum höndum saman og 
byggjum upp heilbrigt og jákvætt 
samfélag.
Gleðilegt sumar

Lárus Páll Pálsson
framkvæmdastjóri UMF. Sindra

Brúum kynslóðarbilið, og tökum þátt í starfinu með börnunum
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Hvítasunna 
Opnunartímar í sundlaug Hafnar 
yfir hvítasunnuhelgina.

Laugardagur kl.10:00 – 19:00
Sunnudagur kl.10:00 – 19:00
Mánudagur kl.10:00 – 19:00

Sundlaug Hornafjarðar



Menningarmiðstöð Hornafjarðar                    Litlabrú 2                      780 Höfn                                    Sími 470-8050

Menningarmiðstöð Hornafjarðar óskar eftir 
safnverði í 50% starf á Byggðasafni Austur-Skaftafellssýslu 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar auglýsir stöðu safnvarðar lausa til umsóknar. Um hálft 
starf er að ræða. Byggðasafn Austur-Skaftafellssýslu er náttúru-, sjóminja- og byggðasafn 
og mun viðkomandi leiða starfsemi safnsins. 

Helstu verkefni
Leiða faglegt starf safnsins og daglega umsjón þess. 
Skráning safnkosts og umsjón með safnageymslum. 
Uppsetning sýninga og umsjón með sýningum.
Gerð styrkumsókna.
Þátttaka í barnastarfi.

Hæfniskröfur
Menntun á sviði safnfræða æskileg eða reynsla á sviði sem nýtist í starfi stofnunarinnar.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Góðir skipulagshæfileikar og lipurð í samskiptum.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt. 
Kostur að viðkomandi hafi góða yfirsýn yfir starfsemi Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið 
eyrun@hornafjordur.is. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Eyrún Helga Ævarsdóttir, forstöðumaður í síma 
470-8052 eða á eyrun@hornafjordur.is.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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Menningarmiðstöð Hornafjarðar óskar eftir 
safnverði í 100% starf á Svavarssafni.

Menningarmiðstöð Hornafjarðar auglýsir stöðu safnvarðar lausa til umsóknar. Um fullt 
starf er að ræða og mun viðkomandi leiða starfsemi Svavarssafns. Sýningar Svavarssafns 
eiga að auka aðgengi og áhuga almennings að listum og stendur safnið fyrir fjölbreyttum 
sýningum.

Helstu verkefni
Leiða faglegt starf safnsins og daglega umsjón þess. 
Viðhalda yfirsýn með skráningu safnkosts og umsjón með safnageymslum.
Skipulagning og uppsetning sýninga. 
Umsjón með sýningarsölum.
Samskipti við listamenn og söfn. 
Gerð styrkumsókna.
Mótun og þátttaka í barnastarfi.

Hæfniskröfur
Menntun á sviði lista eða safnafræði æskileg. 
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Góðir skipulagshæfileikar og lipurð í samskiptum.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt. 
Kostur að viðkomandi hafi góða yfirsýn yfir starfsemi Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið 
eyrun@hornafjordur.is. Frekari upplýsingar um starfið veitir Eyrún Helga Ævarsdóttir, 
forstöðumaður í síma 470-8052 eða á eyrun@hornafjordur.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna  
forsetakosninga 27. júní 2020

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakosninga 27. júní 2020 er hafin.
Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi á opnunartíma 
sýsluskrifstofa, kl. 09:00-15:00.

Skrifstofur embættisins eru á eftirtöldum stöðum:

• Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði
• Ránarbraut 1, Vík í Mýrdal
• Austurvegi 6, Hvolsvelli
• Hörðuvöllum 1, Selfossi

Kjósendur skulu hafa meðferðis gild persónuskilríki (ökuskírteini, vegabréf eða nafnskírteini).

Atkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms eða fötlunar, skulu 
skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, til embættisins, fyrir kl. 15:00, þriðjudaginn  23. júní. 
Umsóknareyðublað er hægt að fá  hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is.

Ábyrgð á atkvæði
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila og ber af því kostnað, kjósi hann 
utan kjörfundar hjá kjörstjóra utan sinnar kjördeildar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis.  Starfsfólk 
embættisins mun aðstoða eftir föngum við að koma atkvæði til skila en síðustu daga fyrir kosningar er mælst til þess 
að kjósandi annist það sjálfur ef viðkomandi er á kjörskrá í öðrum kjördæmum. 

Hægt verður að kjósa víðar en á sýsluskrifstofum innan um dæmisins og verða kjörstaðir nánar auglýstir síðar á 
vefsíðunni www.kosning.is og í héraðsfréttablöðum en ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá 
á vefsíðunni www.kosning.is.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
25. maí 2020

Kristín Þórðardóttir


