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Eystrahorn
19. tbl.  39. árgangur 

Næsta blað kemur út fimmtudaginn 27. maí. Athugið að mánudagurinn 
24. maí er frídagur. Vinsamlegast sendið inn efni tímanlega

Fyrir útskriftina og 
ferminguna

Eigum fjölbreytt úrval af  fallegri og 
nytsamlegri gjafavöru.

Vorum að fá mikið úrval af  útiplast 
blómapottum.

Opið virka daga frá kl. 
13:00-18:00 

Símar:  
478-2535 / 898-3664

Fimleikadeild Sindra sendi frá sér tvö strákalið á fimleikamót 
á Egilsstöðum síðasta fimmtudag. Um var að ræða vinamót 
Hattar, strákunum gekk mjög vel. Iðkendur frá deildinni hafa 
ekki keppt á móti síðan 2019 vegna covid, þannig að það var 
kærkomið að komast á mót. Mikil gróska er hjá yngri flokkum 
deildarinnar og eitt liðið skipað strákum í 3. bekk og annað 
liðið strákum úr 4.-6. bekk. 
Í maí eru úrtökur fyrir landsliðið í hópfimleikum. Evrópumót 
í hópfimleikum verður í Portúgal í byrjun desember. Við 
eigum einn fulltrúa í úrtöku fyrir mótið og það er Friðrik Björn 
Friðriksson. Yfirleitt er mætt á eina æfingu í Reykjavík og sýnt 
hvað viðkomandi getur. Hinsvegar vegna covid var ákveðið að 

hafa æfingarnar hjá sínum félögum 
og tekið er upp myndband. Þar sem 
að Egilsstaðir eru komin með nýtt 
fimleikahús og topp aðstæður fyrir 
hópfimleika þá nýttum við tímann 
á Egilsstöðum og tókum upp 
myndböndin þar. 
Það sem er að frétta af starfinu 
er að vorönnin klárast 22. maí 
hjá deildinni, og við ætlum 
að enda á góðu hópefli og 
verðlaunaafhendingum. 

Fimleikamót á Egilsstöðum

ATH. LOKAÐ LAUGARDAGINN 22.MAÍ

Hér sjást strákaliðin tvö sem tóku þátt í fimleikamótinu á Egilsstöðum
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AÐALSAFNAÐARFUNDUR 
HAFNARSÓKNAR

Verður haldinn fimmtudaginn 27. maí  
kl. 17:30 í safnaðarheimilinu
Venjuleg aðalfundarstörf
Sóknarbörn hvött til að mæta

AÐALSAFNAÐARFUNDUR BJARNANESSÓKNAR
Aðalsafnaðarfundur Bjarnanes
sóknar verður haldinn í 
Bjarnaneskirkju þriðjudaginn  
25. maí kl. 20:00. 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefndin

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

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

Móttökuritari – sumarafleysing
Laust er til umsóknar starf móttökuritara frá 5. júlí til 6. ágúst  á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafirði .

Helstu verkefni og ábyrgð:
Móttaka, afgreiðsla og samskipti við skjólstæðinga. Símsvörun, ýmiss 
konar umsýsla og skráning gagna auk samskipta við aðrar deildir HSU.

Hæfnikröfur:
Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskilegt.
Starfið krefst hæfni og lipurðar í samskiptum, trúmennsku og nákvæmni 
í vinnubrögðum.
Viðkomandi þarf að hafa góð tök á vinnu við tölvur.
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli og þarf að geta átt góð  
tjáskipti á ensku.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra 
og Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi hafa gert.
Um er að ræða dagvinnu ,100% starfshlutfall  .

Sækja skal um stöðuna á www.hsu.is undir lausar störf. Náms- og 
starfsferilskrá fylgi umsókn.

Upplýsingar um starfið  veitir Ester Þorvaldsdóttir Hjúkrunarstjóri  sími 
432-2900

Snorri Snorrason  
lögg. fasteignasali 
Sími: 478-2000 
GSM: 895-2115
snorri@valholl.is

Víkurbraut 30 Ekra  
Studio íbúð,  56 fm
með sólstofu og sér 
inngangi.

VÍKURBRAUT 25D 
Glæsileg  3ja herb.  
87,8 fm íbúð ásamt 
5,3 fm útigeymslu, 
8 fm verönd  við 
aðaldyr og 20 fm 
verönd út frá stofu.

VÍKURBRAUT 30 Ekra  
Rúmgóð 3ja herb. 
íbúð með sólstofu 
og sér inngangi.

TÆKIFÆRI FYRIR 60+ TÆKIFÆRI FYRIR 60+ TÆKIFÆRI FYRIR 60+
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Foreldrar í sveitarfélaginu 
Hornafirði athugið!
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Fyrirlestur um áfengi og önnur vímuefni verður 
haldinn miðvikudaginn 26. maí kl. 19:30 í sal 
félagsþjónustunnar að Víkurbraut 24. Allir foreldrar 
eru hvattir til að mæta og hlusta á fyrirlesarana 
okkar frá Foreldrahúsi. 
Fyrirlesararnir eru: 

Guðrún Björg Ágústsdóttir
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi
•  Áhættuhegðun
• Fikt og neysla áfengis og annarra vímuefna
• Foreldraráðgjöf

Anna Rakel Aðalsteinsdóttir
Fjölskyldufræðingur
• Áhættuhegðun
• Samskiptavandi innan/utan heimilis
• Foreldraráðgjöf

Guðrún og Anna bjóða upp á persónuleg viðtöl á 
fimmtudagsmorgni fyrir þá sem það vilja og/eða 
þurfa. Vinsamlegast hringið og pantið tíma í síma: 
6904035 Guðrún eða 8684931 Anna.

Aðalfundur Félags sumarhúsaeigenda í 
Stafafellsfjöllum

Verður haldinn fimmtudaginn 27. maí  
kl. 20:00 í Ekru salnum

Dagskrá:
 Venjulega aðalfundarstörf

Stjórn FSS

AÐALFUNDUR 
Krabbameinsfélags Suðausturlands verður 
haldinn þriðjudaginn 25. maí kl.17:30 í sal Ekru.
Venjuleg aðalfundarstörf. 
Allir hjartanlega velkomnir.

Stjórn Krabbameinsfélags Suðausturlands.

Húsnæði óskast frá 1. ágúst
Óska eftir snyrtilegu langtíma leiguhúsnæði frá 1. ágúst 2021, 
fyrir mig og dætur mínar 14 ára og 1 árs. Við erum rólegar og 

reglusamar og einstaklega góðir leigjendur 😊 Skilvísum greiðslum
heitið. Allra helst 3-4 svefnherbergi en skoða allt. 

Fyrirfram þakkir 😊 
María Þórðardóttir

maria.thordardottir@gmail.com

Fæðuöryggi Íslendinga er háð nokkrum 
forsendum. Fyrir það fyrsta að auðlindir til 
framleiðslunnar séu til staðar, s.s. fiskistofnar 
og land til ræktunar. Að þekking á framleiðslu 
og tæki til framleiðslu séu til staðar og 
aðgengi að aðföngum sé tryggt.
Íslensk matvælaframleiðsla er mjög háð 
innfluttum aðföngum – sérstaklega eldsneyti 
og áburði, en einnig fóðri og sáðvöru, tólum 
og tækjum. 
Íslenskur landbúnaður þarf því á sterkri sýn 
að halda, stuðningi landsmanna og stjórnvalda 
sem láta verkin tala og styðja landbúnaðinn 
með regluverki sem tekur mið af fámennri 
þjóð sem vill búa við eigið fæðuöryggi. Ef við 
lítum til frænda okkar í Noregi gætum við 
lært margt til að bæta umgjörð og kjör bænda 
á Íslandi. Afkoma bænda er mikilvægur liður 
í fæðuöryggi Íslendinga og fullveldi landsins.
Norskir bændur og Stórþingið setja sér skýr 
meginmarkmið í landbúnaðarstefnu sinni.

• Fæðuöryggi
• Landbúnað um land allt
• Aukna verðmætasköpun
• Sjálfbæran landbúnað með minni losun 

gróðurhúsalofttegunda.

Lykilþættir í fæðuöryggi Norðmanna er  að 
tryggja innlenda framleiðslu í landinu og 
standa vörð um grundvöll framleiðslunnar og 
sterkari samkeppnisstöðu landbúnaðarins. 
Norðmenn setja sér það markmið að tvöfalda 
verðmætasköpun í landbúnaði á næstu  5 
árum með auknu samstarfi afurðastöðva og 
samkeppnislöggjöf sem styrkir greinina í 
samkeppni við innfluttar landbúnaðarvörur.
Það er klárlega mín skoðun að við verðum 
að standa með íslenskum bændum ef við 
ætlum að viðhalda og efla stöðu þeirra á 
matvælamarkaðnum og bæta afkomu þeirra 
til jafns við aðrar stéttir í þjóðfélaginu. 
Fæðuöryggi þjóðarinnar mun haldast í 
takt við afkomu bænda. Þess vegna verða 
samkeppnisyfirvöld að opna augun og búa 
landbúnaðinum sömu starfsskilyrði og 
Norskum bændum er búin í samkeppni sinni 
við innflutt matvæli.
Það er margt mótdrægt bændum á Íslandi 
þegar kemur að aðföngum, landnæði  og 
veðurfari. En kostirnir eru líka í heilnæmu 
vatni, landrými, hreinu umhverfi og 
sjálfbærri orku til framleiðslunnar. Það 
verður aldrei auðvelt eða ódýrt að vera 
matvælaframleiðandi á Íslandi þar sem 

kaupmáttur og laun eru með því hæsta 
sem þekkist í heiminum. Þess vegna þarf 
hugarfarsbreytingu þjóðarinnar um að 
standa með bændum og velja fæðuöryggi 
þjóðarinnar með því að velja og styðja 
Íslenskt.

Ásmundur Friðriksson alþingismaður

Afkoma bænda er hluti af fullveldi þjóðarinnar
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Styrktaráskrift Eystrahorns
Eystrahorn hefur verið ge�ð út frá því 1983 og hefur verið sent 
á hvert heimili í sveitarfélaginu, íbúum að kostnaðarlausu, 
undanfarin ár. Flestir eru sammála um að útgáfa sem þessi er 
mikilvægur þáttur í samfélaginu okkar. Útgáfan stendur oft 
mjög tæpt og gæti ekki staðið undir sér nema fyrir framlag 
fyrirtækja, stofnanna og einstaklinga á svæðinu.
Við óskum því eftir því að Horn�rðingar styrki útgáfu blaðsins 
t.d. með mánaðarlegu framlagi. Nýtt ker� hefur verið sett upp 
á heimasíðu Eystrahorns þar sem hægt er að styrkja blaðið 
með auðveldum hætti með mánaðarlegum greiðslum. Hægt 
er að segja upp áskriftinni hvenær sem er.
Þökkum þeim sem nú þegar styðja við útgáfuna.

Þitt framlag styrkir útgáfu blaðsins, kærar þakkir

������������������������

www.eystrahorn.is/styrktaraskrift

    eystrahorn@eystrahorn.is
    www.eystrahorn.is
    sími: 848-3933
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Humarhátíð 2021 

Vegna ástandsins í samfélaginu hefur Sveitarfélagið 
Hornafjörður og Humarhátíðarnefnd tekið þá ákvörðun að halda 

ekki Humarhátíð með formlegum hætti í ár.

Sveitarfélagið Hornafjörður og Menningarmiðstöð Hornafjarðar 
mun því efna til óformlegrar Humarhátíðar þar sem viðburðum 
verður dreift yfir sumartímann og leitum við því til einstaklinga, 
félagasamtaka og fyrirtækja eftir viðburðum sem áhugi er fyrir 

að halda í samstarfi við Menningarmiðstöðina. Þá getur 
Menningarmiðstöðin aðstoðað við uppsetningu og framkvæmd 

viðburðarins og útvegað aðstöðu.

Hafi einstaklingar áhuga á að halda götuhátíð og bjóða upp á 
humarsúpu 26. júní eða til að fá frekari upplýsingar hafið þá 

samband við eyrunh@hornafjordur.is

Ef þú ert með hugmynd að viðburði og vilt frekari upplýsingar 
þá erum við til taks.

Menningarmiðstöð Hornafjarðar

AÐALFUNDUR
Boðað er til aðalfundar AFLs Starfsgreinafélags þriðjudaginn 
8. júní  2021 kl. 17:00 á Hótel Framtíð, Djúpavogi.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
2. Reikningar félagsins kynntir bornir upp til samþykktar
3. Lagabreytingar
4. Breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs
5. Kjör stjórnar, varastjórnar og trúnaðarráðs
6. Kjör félagslegra skoðunarmanna
7. Kjör til annarra stjórna og ráða félagsins sbr. lög þess
8. Ákvörðun félagsgjalds
9. Önnur mál
 a) Laun stjórnar
 b) Kosning fulltrúaráðs Stapa
 c) Framlag í menntasjóð IMA

Ferðir verða skipulagðar af skrifstofum félagsins – hafið 
samband við næstu skrifstofu. 
Boðið verður upp á léttan kvöldverð að fundi loknum.
Ársreikningar félagsins, tillögur að laga og 
reglugerðarbreytingum liggja frammi á skrifstofum félagsins.
Skv. gr. 21 í lögum AFLs þarf að tilkynna framboð til stjórnar 
í síðasta lagi 10 dögum fyrir aðalfund. Senda má framboð 
á netfangið asa@asa.is.  Ath. Framboð 
þarf að vera með 20 meðmælendur 
fullgildra félagsmanna.

AFL Starfsgreinafélag

TÓNLEIKARNIR HEFJAST KL. 20.00
MIÐAVERÐ ER KR. 2.500.- 

Vortónleikar
Kvennakórs Hornafjarðar

2 6 .  M A Í  Í  H A F N A R K I R K J U

T Ó N L E I K A G E S T I R  E R U  V I N S A M L E G A S T  B E Ð N I R  A Ð
S K R Á  N A F N  S I T T ,  K E N N I T Ö L U  O G  S Í M A N Ú M E R  Á  M I Ð A

O G  A F H E N D A  V I Ð  K O M U .

V I Ð  T Ö K U M  Á  M Ó T I  Y K K U R  S Y N G J A N D I  G L A Ð A R  
O G  S P R I T T A Ð A R  Í  B A K  O G  F Y R I R


