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Það hefur væntalega ekki farið 
framhjá fólki að viðhald Hafnarkirkju 
hefur verið ábótavant um tíma en 
nauðsynlegu viðhaldi utanhúss er 
nú lokið að sinni. Jafnframt hefur 
tilfallandi viðhaldsverkefnum verið sinnt 
ásamt því að bætt var við upptöku- og 
útsendingatækin.
Kostnaður vegna þessa hleypur á 
milljónum eða yfir fjórar milljónir króna. 
Þótt tekist hafi að fá einstaka styrki sem 
boðið er uppá hjá sjóðum þjóðkirkjunnar 
vegna verkefna eins og þessara dugar 
það skammt. 
Frá því að undirritaður kom að málefnum 
kirkjunnar fyrir rúmum áratug hafa 
tekjur hennar verið skertar, sem nemur 
um 50% í dag, og munar um minna. Við 
þessar aðstæður var óhjákvæmilegt að 
segja kirkjuverði upp störfum. Í eitt og 
hálft ár hefur öll umsjón með kirkjunni 
og athöfnum ásamt þrifum verið unnin 
í sjálfboðastarfi. Þrátt fyrir það hefur 
ekki náðst að safna fyrir áðurnefndum 
framkvæmdum. 
Starfsemi kirkjunnar verður ekki rekin 
til frambúðar á þennan hátt og það er 
alveg ljóst að í framtíðinni þarf að bæta 
rekstrargrundvöllinn ef halda á úti 
óbreyttri starfsemi á sómasamlegan hátt. 
Ýmsar hugmyndir hafa verið reifaðar þar 
um sem ég tíunda ekki að sinni. 
Margar dýrmætustu stundir og 
minningar í lífi okkar tengjast 
kirkjulegum athöfnum s.s. skírnum, 
fermingum og giftingum. Okkur finnst 
mikilvægt að útfarir og minningarathafnir 
ástvina geti farið virðulega fram og 
ákveðinn myndugleiki sé um allt starfið 
ásamt notalegri og snyrtilegri umgjörð. 
Sömuleiðis fer fram fjölbreytt starfsemi 
í kirkjunni og safnaðarheimilinu s.s. 
kóræfingar Samkórsins, Karlakórsins 
o.fl., AA-fundir, Vinir í bata/12sporin, 
foreldramorgnar, tónleikar o.fl. 
Tilefni þessa skrifa minna nú, fyrir hönd 
sóknarnefndar, er að leita til sóknarbarna, 
velunnara og annarra aðila sem eru 
tilbúnir að styrkja framkvæmdirnar með 

fjárframlagi. Fyrir sóknina kemur allt sér 
vel og hér á við eins og alltaf að margt 
smátt gerir eitt stórt.
Sóknin hefur notið góðs af stuðningi 
ýmissa aðila og einstaklinga í gegnum 
árin sem jafnvel hefur skipt sköpum 
um reksturinn og þakka ber það enn og 
aftur.

Þeir sem vilja styrkja málefnið geta 
lagt inn á reikning sóknarinnar í 
Landsbankanum 

Kt. 590169 - 7309
Rnr. 0172 – 05 – 61552

Með fyrirfram þakklæti.
F.h. Sóknarnefndar Hafnarsóknar

Albert Eymundsson formaður

“Kirkjan ómar öll, býður hjálp og hlíf”

Hafnarkirkja nýmáluð. Á innfelldu myndinni má sjá kirkjuna meðan  á viðgerðum stóð.
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
ÞRIGGJA KVÖLDA 
FÉLAGSVISTIN heldur áfram í 
Ekru fimmtudaginn 21. október kl. 20:00.

Það var mikið fjör síðasta fimmtudag,
höldum því áfram

HAFNARKIRKJA
Búninga-Sunnudagaskóli 
sunnudaginn 24.október  
kl. 11:00
Við ætlum að mæta í búningum og 
hafa gaman.
Syngja og dansa. Djús og kex eftir 
stundina.
Hlökkum til að sjá ykkur öll.

Prestarnir 

BJARNANESKIRKJA
Uppskerumessa sunnudaginn 
24.okóber kl.17:00 í 
Bjarnaneskirkju
Eftir messuna verður kjötsúpa í boði 
sóknarnefndar. 
Verið velkomin í fyrstu messu 
vetrarins. 

Prestarnir
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Guðjón R. Sigurðsson. 

Þórður Sævar - S: 663-1306

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, nýkjörin 
þingmaður Flokks fólksins, 

býður kjósendum á opinn fund 
mánudaginn 25. október. 
Fundurinn verður haldinn á 

Kaffihorninu, að Hafnarbraut 42 
á Höfn, milli kl.18:00 og 20:00.

  SONETT HANDSÁPA 
Nærandi handsápa fyrir þurrar hendur

Viðskiptablaðið og Keldan hafa tekið saman lista yfir þau 
fyrirtæki, sem standa upp úr á Íslandi og eru þar með öðrum 
til fyrirmyndar í rekstri.
Til þess að komast á listann þurfa fyrirtæki að uppfylla ströng 
skilyrði. Fyrirtækin þurfa að hafa skilað ársreikningi fyrir 
rekstrarárin 2020 og 2019 en rekstrarárið 2018 er einnig notað 
til viðmiðunar. Þau þurfa að hafa skilað jákvæðri afkomu 2020 
og 2019 og tekjurnar þurfa að hafa verið yfir 30 milljónir króna 
hvort ár. Ennfremur þurfa eignir fyrirtækjanna að hafa verið yfir 
80 milljónir króna í lok áranna 2020 og 2019, Eiginfjárhlutfall 
fyrirtækja þarf að hafa verið yfir 20% í lok áranna, nema í tilviki 
bankanna.
Þessu til viðbótar er tekið tillit til annarra þátta, sem metnir eru 
af Viðskiptablaðinu og Keldunni. Að þessu sinni komast 1.019 
fyrirtæki á listann eða um 2,2% fyrirtækja landsins. 
Fyrirtæki á Suðurlandi sem komast á listann eru 66 (í úttekt 
Viðskiptablaðsins voru fyrirtæki á Höfn talin með Austurlandi) 
sem er um 6,5% allra fyrirtækja á listanum. 
Það er athyglisvert að skoða hvar á Suðurlandi 
fyrirmyndarfyrirtækin eru skráð og gaman að sjá að öll 15 
sveitarfélögin á Suðurlandi eiga fyrirtæki inni á listanum.

Brynja Hjálmtýsdóttir, Háskólafélagi Suðurlands  
og ráðgjafi á vegum SASS.

Fyrirmyndarfyrirtæki á 
Suðurlandi
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Breyting á aðalskipulagi
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. 
október 2021 að gera  breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar 2021-2030 við Hnappavelli.
Megin markmið með breytingunni er að hluti af lóð á 
Hnappavöllum, Mói verður breytt í VÞ svæði þar sem 
gert verði ráð fyrir ferðaþjónustu, m.a. gistingu og litlu 
tjaldsvæði. Breyting á aðalskipulagi var auglýst frá 16. ágúst til  
27. september 2021. Umsagnir bárust frá Veðurstofu Íslands, 
Vegagerðinni og Minjastofnun.
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta óskað eftir upplýsingum 
hjá starfsmönnum sveitarfélagsins.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri

Sonett er fjölskyldufyrirtæki 
sem hefur það að leiðarljósi 
að vera 100% umhverfisvænt 
og umhyggjusamt gagnvart 
náttúrunni en fyrirtækið er með 
allar bestu mögulegu vottanir.

Sonett framleiðir náttúrulegar 
ECO vottaðar hreinsivörur 
sem unnar eru úr lífrænum 
og demeter vottuðum 
jurtahráefnum. Allar vörurnar 
brotna 100% niður í náttúrunni 
og eru með lífræn innihaldsefni, 
þær vernda náttúrulegar 
vatnsauðlindir og eru flestar 
vegan. Sonett inniheldur 
náttúrulegar ilmkjarnaolíur sem 
eru sjaldan ofnæmisvaldandi og 
eru frá vottaðri lífrænni ræktun.
Við framleiðsluna eru ekki 
notuð rotvarnarefni, ilmefni 
eða litarefni sem eru kemísk. 
Vörurnar eru einnig lausar við 
ensím, bleikiefni án klórs og 
yfirborðsvirk efni. 

Breið vörulína
Í Sonett línunni finnur þú allar 
þær hreinlætisvörur sem að þú 
þarft fyrir heimilið, ss. alhreinsi, 
sótthreinsisprey, blettasápur, 
handsápur,gólfsápur, glerúða, 

uppþvottalög, uppþvottatöflur, 
þvottaefni og salernishreinsi;

Sótthreinsi sprey
Tilvalið til að spreyja á rök svæði, 
eins og glugga, baðherbergi, yfir 
rúmdýnur ofl.
Samsetning alkóhóls og 
ilmkjarnaolía eyðir á áhrifaríkan 
hátt öllum sveppa- og 
bakteríugróðri, salmonellu ofl. á 
einungis 2 mínútum.

Handsápur sem næra
Mildar og nærandi handsápur 
fyrir hendur og líkama. 
Sápurnar fást með rósa-, sítrónu 
og lavender ilmi. Gott fyrir 
viðkvæmar & þurrar hendur.

Fljótandi þvottalögur
Fyrir allan hvítan og litaðan 
þvott úr bómull, hör, hampi og 
gerviefnum. Mild fyrir húðina og 
með lavender ilmi.

Bleikiefni  
Fjarlægir t.d. rauðvínsbletti, te-
og kaffibletti, grasgrænu o.fl. 
Ekki æskilegt að nota hærra 
hitastig en 50°. Hamlar gránun 
á hvítum þvotti og lýsir gulan 
og gráan þvott. Æskilegt að 

setja 60 g í þvottaefnahólfið á 
þvottavélinni. Fyrir erfiða bletti 
er gott að leggja í bleyti og nota 
ca 30g í 3 lítra af volgu vatni og 
láta liggja yfir nótt. Setjið síðan í 
þvottavél.

Betri samviska
Breyttu hreingerningunni þinni í 
umhverfisvernd með því að velja 
umhverfisvænar hreinsivörur. 
Veldu betri kost fyrir þig, 
fjölskylduna og umhverfið. 
Sonett vörurnar eru vegan 
og brotna auðveldlega niður í 
náttúrunni. 

Sonett hreinlætisvörur sem vernda umhverfið nú fáanlegar í Nettó

Bólusetning  gegn inflúensunni hefst 
miðvikudaginn  27. október á heilsugæslunni.

Athugið að Sóttvarnalæknir mælist til að eftirtaldir 
áhættuhópar njóti forgangs við inflúensubólusetningar.

Frá 27. október til 12. nóvember geta því einungis 
eftirfarandi áhættuhópar pantað tíma í flensusprautu:

• Allir einstaklingar 60 ára og eldri.

• Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, 
lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja 
sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.

• Barnshafandi konur.

• Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í 
áhættuhópum sem taldir eru upp hér að ofan.

Frá og með 15. nóvember geta aðrir pantað tíma í 
flensusprautu.

Athugið að æskilegt er að það líði a.m.k. tvær vikur milli 
inflúensubólusetningar og COVID 19 bólusetningar.

Tímapantanir eru í síma 432-2900  
frá kl: 9:00-12:00 virka daga



Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
Vesturbraut 1, Höfn, 478 1940

 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur  
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg 
vetrardekk

Afburða veggrip og stutt  
hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða  
vatnslosun

Cooper Discoverer Snow Claw
Hannað fyrir krefjandi vetraraðstæður

Mjúk gúmmíblanda fyrir hámarksafköst  
við lágt hitastig

Afburðagott grip, neglanlegt

SWR og 3PMS merkingVefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þitt
fyrirtæki
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*0,5 lítri af gosi frá CCEP fylgir með

mÁLtíð
BACON BURGER MEAL

1.595 kr.

Tilboð gilda út 30.-31. október 2021 N1 Höfn
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Við fjölgum nettilboðum í hverri 
flugferð og lækkum verð nettilboða 
og barnafargjalda til 14. nóvember

Fljúgum inn í 
veturinn með 
fjölda tilboða

Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun Brottför Lending

Frá Reykjavík l l l 08:55 09:50
l 13:20 14:15

l 14:00 14:55

l 16:35 17:30

l l 17:30 18:25

Frá Höfn í Hornafirði l l l 10:10 11:10
l 14:40 15:40

l 15:15 16:15

l 17:55 18:55

l l 18:45 19:45

Flugáætlun gildir frá 1. október 2021

Flugáætlun


