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Kvennahlaup ÍSÍ verður haldið laugardaginn 13. júní og verður 
hlaupið frá Sundlaug Hafnar kl. 11:00.  Létt upphitun er fyrir 
hlaup.  Tvær hlaupalengdir eru í boði 3 km og 5 km.  Nú verða 
breytingar á skráningu og þarf að skrá sig á Tix.is. Fólk sem 
hefur áhuga á að hlaupa mun geta mætt í eldri Kvennahlaupsbol 
og einungis greitt þátttökugjald (hægt að ganga frá á Tix.is). 
Þátttökugjald er 1.500 kr. fyrir fullorðinn og 500 kr. fyrir barn. 
Fólk framvísar þá útprentuðum miðum frá Tix.is eða kvittun í 
síma. Þeir sem vilja greiða á staðnum geta að sjálfsögðu gert 
það. Þá er frítt í sund fyrir þær konur sem taka þátt.

21. tbl.  38. árgangur 

Hægt er að nálgast blaðið og allar greinar á www.eystrahorn.is

Þann 28. maí fór fram 
afhending reiðhjólahjálma 
til 1. bekkinga Grunn skóla 
Hornafjarðar.
Kiwanisfélagarnir Jón 
Áki Bjarnason forseti  
Kiwanisklúbbsins Óss og 
umdæmisritari Sigurður Einar 
Sigurðsson félagi í Ós mættu 
og dreifðu hjálmunum. Með 
í för var Grétar Þorkelsson 
lögreglumaður sem útskýrði 
fyrir börnunum öryggi þess 
að nota hjálm. En öllu starfi 
hjá Ós hefur seinkað eða 
verið frestað vegna Covid-19 
en allt horfir nú vonandi til 
betri vegar.
Jón Áki sagði stuttlega 
frá Kiwanis og umdæmis-
styrktarverkefnum, meðal annars í hvað ágóði af K-deginum 
færi í en það er BUGL og Pieta samtökin sem hafa fengið 
ágóða af söfnun K-dagsins. En allt gengur þetta út á „að hjálpa 
börnum heims“.
Hjálmaverkefnið er árlegt verkefni hjá Kiwanisumdæminu 
Ísland-Færeyjar og er unnið í nánu samstarfi við Eimskip sem 
helsti stuðningsaðili þess. Markmið hjálmaverkefnis Kiwanis 
hefur frá upphafi verið að stuðla að öryggi barna í umferðinni 
með því að gefa nemendum í 1.bekk reiðhjólahjálma.
Bæta þannig öryggi þeirra í umferðinni og koma í veg fyrir 
alvarleg slys og óhöpp. Hjálmarnir nýtast einnig vel við notkun 
hjólabretta og hjólaskauta.

Að endingu hvetjum við konur í sveitarfélaginu að vera með í 
undirbúningshópi um stofnun kvennaklúbbs hér í Hornafirði. 
Hægt er að biðja um að vera með í Facebook hópnum „Konur í 
Kiwanis Hornafirði“ eða senda póst á seinars@kiwanis.is

Kvennahlaup ÍSÍ á  Hornafirði

Grétar, Jón Áki og Sigurður Einar ásamt krökkunum í 1.bekk.

Jón Áki sagði krökkunum stuttlega frá starfi Kiwanis

Kiwanis afhendir reiðhjólahjálma
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
AÐALFUNDUR 2020   
Félag eldri Hornfirðinga heldur 
aðalfund sinn laugardaginn 6. júní kl. 13:30 
í Ekru. 
Fundarefni:
Venjuleg aðalfundarstörf samkv. lögum 
félagsins. 
Kaffi og meðlæti ! 
Félagar og nýir félagar ávallt velkomnir !
Förum að settum reglum v/Covid 19

Stjórn Félags eldri Hornfirðinga !

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 7. júní 
Messa á sjómannadag  
kl. 14:00
Sjómenn sérstaklega 
hvattir til að mæta ásamt 
fjölskyldum sínum. 
Að lokinni messu verður 
lagður blómsveigur að 
minnisvarða sjómanna í 
minningarreit.

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

Myndvinnsla, umbrot og auglýsingagerð.

Hafðu samband: 
 tjorvi@upplausn.is  

eða í síma  848-3933.

FÓTAAÐGERÐIR
Verð í EKRU dagana  

8. til 11. júní  
Pantanir í síma 8 200 593

Kveðja, Edda Lára Guðgeirsdóttir  
lögg. fótaaðgerðafræðingur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi

Ingólfur Eyjólfsson
Bogaslóð 15, Höfn Hornafirði

lést fimmtudaginn 28. maí sl.
Útförin fer fram frá Hafnarkirkju 
þriðjudaginn 9. júní kl. 14.

Olga M. Ingólfsdóttir
Sævar Hrafnkell Ingólfsson – Ingibjörg Ólafsdóttir

Barnabörn og barnabarnabörn

Andlát

Ástkær móðir okkar, amma og langamma,

Vilborg Einarsdóttir, ljósmóðir
Víkurbraut 30,  

Hornafirði

lést mánudaginn 1. júní.

Laufey Helgadóttir  - Sigurbjörn Karlsson
Guðný Helgadóttir  - Hákon Gunnarsson
Þorbjörg Helgadóttir - Vignir Júlíusson

Börn og barnabörn

Andlát
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Fjölbreytt sumarstörf
Um átaksverkefni sveitarfélagsins er að ræða til þess að 
mæta þeim aðstæðum sem upp eru komnar í samfélaginu 
öllu og beinist úrræðið sérstaklega að nemendum á 
framhalds- og háskólastigi með lögheimili í sveitarfélaginu. 
Átakið miðar að því að styðja við námsmenn með því að 
ráðast í atvinnuskapandi verkefni innan allra starfssviða 
sveitarfélagsins og skapa aukin tækifæri til atvinnu í sumar.
Um margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni er að ræða, 
s.s. skrifstofustörf, tölfræðiúrvinnslu, skráningu og flokkun, 
garðyrkjustörf og þátttöku í stærri þjónustuverkefnum 
innan sveitarfélagsins o.s.frv. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júní og skulu 
umsóknir sendar á sverrirh@hornafjordur.is. Kjör fara eftir 
kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar 
sveitarfélaga. Nemar af öllum kynjum eru hvattir til að 
sækja um. Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri eða 
ná þeim aldri á þessu ári.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Hjálmarsson, 
mannauðs- og gæðastjóri sveitarfélagsins.

Kvennakór Hornafjarðar 
hefur ekki setið auðum 
höndum undanfarna mánuði 
þrátt fyrir samkomubann. 
Undir styrkri stjórn Heiðars 
Sigurðssonar kórstjóra tók 
kórinn upp þrjú lög í nokkurs 
konar samkomubannsútgáfu 
þar sem hver og ein kórkona 
tók upp eigin söng ásamt 
myndbandi sem síðan 
var klippt saman og birt á 
samfélagsmiðlum. Ekki var 
hægt að halda hefðbundna 
tónleika og því ákváðu 
kvennakórskonur að gleðja 
Hafnarbúa með því að 
keyra syngjandi um bæinn 
á glæstum söngpalli. Þessi 
söngferð féll greinilega í 
kramið hjá Hafnarbúum og þökkum við kærlega fyrir góðar 
móttökur. 
Nú ætlar kórinn að slá botninn í söngárið með því að syngja á 
öllum einbreiðum brúm í sýslunni. Mikið hefur áunnist í því 
að útrýma einbreiðum brúm á hringvegi eitt undanfarin þrjátíu 
ár en þrátt fyrir það eru enn 17 einbreiðar brýr í sýslunni. 
Austur – Skaftafellssýsla hefur stundum verið kölluð „sýsla 
hinna einbreiðu brúa“ og ákváðu kvennakórskonur að vekja 
athygli á þessu málefni á menningarlegan hátt. Byrjað verður 
að syngja á austustu einbreiðu brú sýslunnar í Lóni snemma 

morguns laugardaginn 13. júní og síðan munu konur syngja 
sig í vesturátt og enda í Öræfunum. 

Fyrir þá sem vilja koma og hlusta fylgir hér lausleg 
söngáætlun: 

Hvaldalsá kl. 9.25,  Reyðará, Jökulsá, Laxá, Gjádalsá, Hoffellsá 
kl. 12.45, Hornafjarðarfljót kl. 13.20, Djúpá, Kolgríma, 
Steinavötn kl. 14.30, Fellsá, Jökulsá kl. 16.00, Kvíá, Skaftafellsá 
kl. 17.00, Svínafellsá, Falljökulskvísl og Virkisá.

Kvennakórinn – eina ferðina enn 😊 

Kvennakórinn á söngpallinum



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 eyrunh@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 eyrunh@hornafjordur.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Auglýsing vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu í umdæmi 
sýslumannsins á Suðurlandi fyrir forsetakosningar 27. júní 2020

Atkvæðagreiðsla á skrifstofum sýslumanns
Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi á opnunartíma 
sýsluskrifstofa, kl. 09:00-15:00.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á kjörstöðum í samstarfi við sveitarfélög o.fl.
Hægt er að greiða atkvæði á eftirtöldum stöðum:
• Á skrifstofu sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 

Þorlákshöfn. Opnunartími kl. 09:00 – 12:00 og  
kl. 13:00-16:00 alla virka daga.

• Á skrifstofu Hveragerðisbæjar við Breiðumörk, Hveragerði. 
Opnunartími kl. 10:00 – 12:00 og kl. 13:00-15:00  
alla virka daga.

• Á skrifstofu Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, Flúðum. 
Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 9:00 – 12:00 og 
13:00-16:00, föstudaga kl. 9:00-12:00.

• Á skrifstofu Bláskógabyggðar 2. hæð í Aratungu, Reykholti. 
Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 8:30–16:00, 
föstudaga kl. 8:30–12:30.

• Á skrifstofu Rangárþings ytra, Suðurlandsvegi 1, Hellu. 
Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 09:00-15:00, 
föstudaga kl. 09:00-13:00.

• Á skrifstofu Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 
Kirkjubæjarklaustri. Opnunartími mánudaga til fimmtudaga 
kl. 10:00-14:00, föstudaga kl. 10:00- 13:00.

• Á heimili Pálínu Þorsteinsdóttur að Svínafelli 1 Suðurbæ, 
Öræfum. Opnunartími eftir samkomulagi. Sími 478 1760 og 
894 1765.

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

Ábyrgð á atkvæði
Vakin er athygli 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. 

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

Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is
Sýslumaðurinn á Suðurlandi


