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Birkiskógurinn á Skeiðarársandi

Þeir sem eiga leið um 
Skeiðarársand geta allir orðið 
vitni að miklum breytingum 
á náttúrunni. Mest áberandi 
eru birkitrén sem mynda nú 
samfellda breiðu um miðbik 
sandsins. Í FAS viljum við 
gjarnan að nemendur verði 
meðvitaðir um umhverfi sitt og 
kynnist um leið vísindalegum 
vinnubrögðum. Fimmtudaginn 
27. ágúst síðastliðinn fóru 
þrettán nemendur í FAS sem 
allir stunda nám í áfanganum 
„Inngangur að náttúruvísindum“ 
í sína árlegu rannsóknarferð á 
Skeiðarársand. Skólinn á þar 
fimm 25 m2 gróðurreiti og frá 
árinu 2009 hefur verið farið 
með nemendahópa á sandinn 
til að fylgjast með framvindu 
gróðursins. Veður var eindæma 
gott; logn, sól og hiti 11 gráður.
Í ferðinni fá allir nemendur 
hlutverk við athuganir og 
skráningu á náttúrunni. Meðal 
þess sem er skoðað er gróður 
innan hvers reits, hæð trjáa 
og ársvöxtur. Þá er horft eftir 
ummerkjum um beit og ágang 
skordýra. 
Við höfum oft séð meiri 
breytingar á vexti trjánna á milli 
ára. Mörg tré stækka lítið en 

innan hvers reits má þó finna 
plöntur sem hækka jafnt og þétt 
og eru einnig farnar að mynda 
rekla. 
Þegar farið er á milli reitanna 
má sjá mörg tré sem eru hærri 
en þau sem eru innan reita 
FAS. Í nokkur ár hefur verið 
fylgst sérstaklega með tveimur 
trjám. Annað er staðsett ofan 
í jökulkeri og hefur einhvern 
tímann brotnað að hluta. Það er 
greinilegt að skemmdin hamlar 
vexti því það tré hækkar lítið á 
milli ára og mælist alltaf rétt yfir 
3,30 m. Hitt staka tréð sem er 
mælt vex ágætlega og er hæð 
þess nú 3,53 metrar og hefur 
hækkar um tæpa 30 cm á síðustu 
tveimur árum.
Eftir ferðina vinna nemendur 
skýrslu. Vinnan felst m.a. 
í því að skoða tölulegar 
upplýsingar á milli ára og velta 
fyrir sér líklegum skýringum 
á breytingum. Líkt og fyrri ár 
verða niðurstöður ferðarinnar 
birtar á http://nattura.fas.is/. 
Í þessari ferð var ekki bara 
fylgst með gróðurreitunum. 
Vegna COVID-19 hefur þurft að 
breyta frá upphaflegu skipulagi í 
skólanum. Það varðar ekki hvað 
síst erlent samstarf þar sem við 

bæði fáum gesti eða sendum 
nemendur okkar erlendis. 
Á þessari önn verður ekkert 
um slíkar ferðir en verkefnin 
þurfa engu að síður að halda 
áfram. Í ferð okkar í síðustu 
viku var prófað að „streyma“ 
frá því sem var gert og það 
gekk ágætlega. Þessi tilraun 
var því ágætis undirbúningar 
fyrir samstarfsverkefni á milli 
Finnlands, Noregs og Íslands 
sem er nýfarið af stað. Þá er 
ráðgert að nýta þessa tækni til 

að ljúka ADVENT verkefni sem 
hefur staðið yfir í þrjú ár. 
Þá komu til okkar á sandinn 
tökufólk frá kvikmyndafyrirtæki 
sem er að vinna að heimildamynd 
um birki. Þau fengu að fylgjast 
með vinnunni á sandinum. Sá 
þáttur verður sýndur á RUV í 
fyllingu tímans. 

Eyjólfur Guðmundsson 
Hjördís Skírnisdóttir  

Kristín Hermannsdóttir 

Hópurinn sem fór á sandinn 2020. 

Hæsta tréð sem FAS mælir er nú 3,53 metrar.

Yfirlýsing vegna slyss
Drengirnir sex og þjálfari þeirra sem lentu í bílslysi í Öræfum 
þann 29. ágúst eru á batavegi og meiðsli þeirra ekki alvarleg. 
Þeir voru allir í beltum sem hægt er að þakka að ekki fór 
verr.  Viðbragðsaðilar, heilbrigðisstarfsfólk og allir þeir sem 
aðstoðuðu á vettvangi slyssins unnu frábær störf í þágu þeirra 
sem lentu í því.  Strákunum hafa borist kveðjur víða að. Forseti 

Íslands, formaður KSÍ og forsvarsmenn fjölda 
annarra íþróttafélaga hafa sent strákunum 
kveðjur og bataóskir.  Knattspyrnudeild 
Sindra vill koma á framfæri kæru þakklæti til 
allra þessara aðila.
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
LÍKAMSRÆKTIN hjá Valgerði  
Reykjalín hefst í Ekru 
þriðjudaginn 15. september kl. 16:00 og 
VATNSLEIKFIMI í sundlauginni fimmtudaginn 
17. september kl. 14:30.
Gangan, boccia, snóker, handavinna 
og annað frjálst félagsstarf á venjulegum 
tímum (sjá Vetrardagskrá 2019-2020).
Stefnt er að haustfundi 19. september 
kl.14:00.
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12 spora starf  “vinir í bata”,  
verður í Hafnarkirkju í vetur

Fyrsti fundur verður haldinn miðvikudaginn 16. september 
og stendur frá kl. 17 – 19.
12 sporin eru ætluð öllum þeim sem vilja fara yfir líf sitt 
með það að markmiði að bæta lífsgæði, öðlast skilning 
á ómeðvituðum hegðunarmunstrum sem oft eru þróuð 
í æsku, skilja innihald ýmissa samskipta, vinna úr hvers 
konar áföllum og fleira. 12 sporin hafa einnig nýst vel gegn 
hvers konar firringu og afneitun s.s. fíknisjúkdómum. 12 
spora starfið byggir á trúarlegum grunni og er sprottið frá 
12 spora starfi  AA - samtakanna.

Leiðbeinandi í vetur er  
Sveinbjörg Jónsdóttir djákna
kandídat og nuddmeistari. Ef 
einhverjar spurningar vakna er 
sjálfsagt að hafa samband í síma 
8692364

Hormónajóga á Höfn
Rakel Fleckenstein 

Björnsdóttir Hormóna
jógakennari og Qigong 

leiðari verður með 
námskeið í Hormónajóga 

fyrir konur 11. og 
12. september nk. í 

Sindrabæ.

Skráning og nánari 
upplýsingar veitir Hulda 
í síma 8644952 og á 
hulax@simnet.is

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. Vildaráskriftin er frjálst framlag t.d. 1000 kr. 
á mánuði. 

HLS ehf.
Rnr. 537-26-55002

kt.500210-2490

Óskað er eftir tilnefningum 
til hvatarverðlauna á 

sviði menningarmála á 
Suðurlandi 2020

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) 
óska eftir tilnefningum til samfélags- og 

hvatningarverðlauna á sviði menningarmála á 
Suðurlandi. 

Frestur til tilnefninga er til miðnættist mánudaginn 
12. október nk. og þær skal senda á netfangið: 

menningarverdlaun@sass.is. 

Veitt verður viðurkenning sem og peningaverðlaun 
sem nýtt verða til áframhaldandi menningarstarfs 

á Suðurlandi. Nánari upplýsingar má nálgast á 
heimasíðu SASS: www.sass.is

Bifreiðaskoðun á Höfn  
14., 15. og 16. september.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 11. september.
Næsta skoðun 12., 13., og 14. október.

Þegar vel er skoðað
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Íbúar á suðausturhorninu 
eiga þess nú kost á að fá lægri 
flugfargjöld innanlands. Við 
höfum undirbúið verkefnið um 
nokkurt skeið undir heitinu 
skoska leiðin – en skrefið var 
stigið til fulls í vikunni þegar ég 
opnaði Loftbrú með formlegum 
hætti á þjónustuvefnum Ísland.
is. Það var í senn tímabært og 
sérlega ánægjulegt að koma 
þessu í loftið.
Loftbrú veitir íbúum með 
lögheimili á búsetusvæðum 
fjærst höfuðborginni 40% afslátt 
af heildarfargjaldi í þremur 
ferðum á ári (sex flugleggjum) 
til og frá höfuðborgarsvæðinu. 
Markmiðið er mjög skýrt, að 
jafna aðstöðumun íbúa á landinu 
og bæta aðgengi að miðlægri 
þjónustu í höfuðborginni. 
Heilbrigðisþjónustan er sú 
sem flestir þurfa á að halda, en 
ekki síður menntun, menning, 
afþreying ásamt samskiptum við 
ættingja og vini er þar búa.
Í samtölum mínum við fólk 
víðsvegar um landið hefur 
umræða um ójafnt aðgengi 
að þjónustu oftar en ekki 
skipað stóran sess í huga 

fólks. Flestir landsmenn búa 
á suðvesturhorninu og hefur 
opinber þjónusta byggst þar 
upp. Íbúar á landsbyggðinni 
kannast vel við það að þurfa að 
reiða fram hærri fjárhæðir til 
að komast á milli landssvæða 
en þorri landsmanna til að fá 
aðgang að sömu þjónustu. Þetta 
er skekkja í kerfinu sem þarf 
að leiðrétta, ekki síst með það í 
huga að Reykjavík er höfuðborg 
allra landsmanna. 
Fyrirmyndin að Loftbrú er sótt 
til Skotlands og hefur verið til 
umræðu um nokkurt skeið. Þar 
hefur þessi leið heppnast vel 
og hjálpað til við að halda í og 
laða að ungt fólk til dreifbýlli 
svæða. Skoska leiðin var eitt af 
loforðum Framsóknarflokksins 
fyrir síðustu kosningar og ein 
af aðgerðum í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar sem samþykkt 
var á Alþingi í samgönguáætlun. 
Í mínum huga er Loftbrú ein af 
mikilvægari byggðaaðgerðum 
sem ráðist hefur verið í og 
með því tekið stórt skref til að 
koma á móts við grunnþarfir 
fólks sem býr úti á landi. Ísland 
ljóstengt er annað gott dæmi 

um vel heppnaða byggðaaðgerð 
sem leggur áherslu á sem mest 
jafnræði landsmanna hvað varðar 
aðgang að fjarskiptainnviðum. 
Lægri flugfargjöld verða liður 
í því að gefa fólki ennfrekari 
kost á því að velja sér búsetu 
um landið og renni þá frekari 
stoðum undir þá stefnu sem 
Framsóknarflokkurinn hefur 
barist fyrir sem eru störf 
án staðsetningar sem leiðir 
vonandi til þess að búseta á 
landsbyggðinni verði auðveldari 
kostur fyrir fólk. Þannig mun 
búseta á landsbyggðinni 
styrkjast og efla þar samfélögin. 
Þá mun leiðrétting þessi hafa 
víðtæk samfélagsleg áhrif, auka 
lífsgæði, og efla höfuðborgina 
okkar ekki síður. 
Í Skotlandi hefur flugferðum 
fjölgað og ef greiðsluþátttaka 
stjórnvalda með þessum hætti 
hjálpar flugfélögum að halda 
uppi þjónustustigi er það af hinu 
góða og stuðlar að öruggum 
samgöngum. Einhverjir hafa 
haft þær áhyggjur að flugfélögin 
myndu sjá sér leik á borði og 
hækka fargjöldin en mér er það 
til efs að það væri góð ákvörðun 

að hækka flugfargjöld til allra 
hinna sem njóta ekki þessara 
mótvægisaðgerða. 
Það er afskaplega einfalt að nýta 
sér afsláttarkjör með Loftbrú. 
Á Ísland.is auðkennir fólk sig 
með rafrænum skilríkjum og sér 
þar yfirlit yfir réttindi sín. Þeir 
sem vilja nýta afsláttinn sækja 
sérstakan afsláttarkóða sem nota 
má á bókunarsíðum flugfélaga 
þegar flug er pantað. Ég hvet 
ykkur til að kynna ykkur málið 
frekar á vefnum Loftbru.is. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
formaður Framsóknarflokksins 

og samgöngu og 
sveitarstjórnarráðherra

Lægri flugfargjöld með Loftbrú jafna aðstöðumun íbúa

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

Úrval af rúmum og dýnum, sama verð  
og í Reykjavík.

Frír flutningur um óákveðinn tíma.
Úrval af fallegum og nytsamlegum  

gjafavörum og fallegum fermingargjöfum
Verið velkomin

Sofðu vel heilsunnar vegna

Opið frá kl. 13-18 virka daga
478-2535 / 898-3664

Í næstu viku fer starfsemi Félags eldri Hornfirðinga í gang að hluta 
eftir langt og óvenjulegt sumarhlé. Þar sem mikil óvissa hefur ríkt 
um ástandið í þjóðfélaginu hefur ekki verið gerð nein breyting á 
vetrardagskránni svo ákveðið er að Vetrardagskrá 2019-2020 gildi til 
áramóta. 
Það sem fer því í gang núna er: Gönguferðir frá Ekru, líkamsrækt 
í Ekru, vatnsleikfimi í Sundlauginni og samverustund annan 
hvern föstudag. Einnig ýmislegt frjálst félagsstarf eins og boccia, 
spilamennska (þó ekki félagsvist), skák, pílukast, snóker, þythokkí, 
handavinna og smíðar.
En það er auðvitað undir hverjum og einum komið hvort hann treystir 
sér til aðtaka þátt í starfi félagsins núna vegna covid-19.
Ekki verður hægt að vera með vöffluböll eða félagsvist að svo stöddu. 
Og því miður þurfti að fella niður dagsferðina í haust.
Gleðigjafar geta hafið æfingar þegar þeir telja það fært samkvæmt 
sóttvarnarreglum.
Stefnt er að því að halda haustfund félagsins 19. september og verður 
það þá auglýst í næsta blaði.
Það hefur verið dálítið snúið fyrir nýja stjórn að taka við félaginu á 
þessum óvissutímum en haft hefur verið samráð við sóttvarnalækni 
Suðurlands og farið verður eftir öllum reglum eins og kostur er. 
Vonandi fer þetta allt að lagast. Munið bara sóttvarnarreglurnar: Nú 
er það 1 meters reglan, handþvottur og sprittun.

Guðbjörg Sigurðardóttir formaður

Eldri Hornfirðingar hefja starf sitt
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Menningarverkefni

UMSÓKNARFRESTUR RENNUR ÚT
ÞRIÐJUDAGINN 6. OKTÓBER, KL. 16:00

STYRKIR@SASS.IS S. 480-8200 WWW.SASS.IS

Uppbyggingarsjóður er hluti af RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. 
Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á 
vegum SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. 

Bætt menning, velferð og samstarf 
svo lífsgæði eflist og mannlíf á 

Suðurlandi blómstri

Öflugt atvinnulíf á Suðurlandi með 
aukinni nýsköpun, bættri framleiðni 

og fleiri fyrirtækjum

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í 
Uppbyggingarsjóð Suðurlands

Kynnið ykkur áherslur og úthlutunarreglur sjóðsins á www.sass.is 

Atvinnuþróunar- og 
nýsköpunarverkefni

Þjónustuslátrun í sláturhúsinu á Höfn
Áformað er að bjóða upp á þjónustuslátrun 
sauðfjár og geita í sláturhúsinu á Höfn nú á 
haustmánuðum.
Eingöngu er um að ræða slátrun fyrir þá sem 
hyggjast taka afurðir sínar heim.
Þeir sem hafa áhuga á að nýta sér þessa þjónustu 
eru beðnir um að hafa sem fyrst samband við 
Eyjólf Kristjónsson  í síma 8408871 Netfang: 
harpaey@simnet.is  eða Hermann Hansson í síma 
8952181 Netfang: hermann@eldhorn.is   og gefa 
upp áætlaðan fjölda og óskir um sláturtíma, sem 
áætlaður er á tímabilinu 29. september  til  7. 
október og 19. til 24. október n.k.
Pálmi Geir Sigurgeirsson, gefur kost á vinnslu 
afurðanna (úrbeiningu, pökkun o.þ.h.) fyrir þá sem 
þess óska. Vinsamlegast hafið samband við Pálma 
Geir í síma 8476066  Netfang: palmisigurgeirsson@
gmail.com.

 Sláturfélagið  Búi  svf.

Stúdíó íbúð til leigu
Óskum eftir góðum leigjendum í vetur, 

 íbúðin er með innbúi.
Upplýsingar í síma 891-8206.  

Hormónajóga fyrir konur er himnasending til kvenna 35+ sem stríða 
við ójafnvægi á hormóna starfseminni, hvort sem er vegna tíðahvarfa 
(einnig snemmbúið breytingaskeið eða ótímabært) eða af öðrum 
orsökum. Regluleg ástundun dregur úr eða kemur í veg fyrir fjölmörg 
einkenni breytingaskeiðsins s.s. hitakóf, skapsveiflur, pirring, 
höfuðverk, þurrk í leggöngum, minni kynhvöt.... listinn er lengri 
en okkur grunar. Hormónajóga hefur einnig reynst vel til að koma 
jafnvægi á óreglulegar blæðingar, engar eða of miklar blæðingar, 
sársaukafullar blæðingar, vægt legslímuflakk, fjölblöðruheilkenni, 
fyrirtíðaspennu og húðvandamál svo eitthvað sé nefnt. Síðast en 
ekki síst hefur fjölmörgum konum tekist að verða barnshafandi með 
aðstoð hormónajóga.
Höfundur Hormónajógakerfisins er Dinah Rodrigues brasilískur 
jógaþerapisti sem einnig er með prófi í heimspeki og sálfræði frá S. 
Paulo háskólanum í Brasilíu. Dinah hefur kennt Hormónajóga víða 
um heim og þannig hjálpað þúsundum kvenna að takast á við einkenni 
breytingarskeiðsins á náttúrulegan hátt. Hún hefur einnig útrskrifað 
fjölda hormónajógakennara og er Rakel Fleckenstein Björnsdóttir ein 
af nemendum hennar.
Rakel verður með námskeið á Höfn 11. og 12. september, sjá 
auglýsingu í blaðinu, þar sem farið verður í gegnum jógastöðurnar sem 
gerðar eru í Hormónajóga (asanas), öndunaræfingar (pranayama) 
og tíbetska orkutækni, en hormónajógameðferðin samanstendur af 
þessu þrennu. Auk þess verða kenndar æfingar til að draga úr streitu. 
Eftir Hormónajóga námskeiðið verða þátttakendur sjálfbærir með 
æfingar og geta stundað Hormónajóga af öryggi.

Hvað er Hormónajóga?


