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Stofnun fjölmenningarráðs
Þriðjudaginn 12. október komu fulltrúar fjölmenningarráðs 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar  saman og funduðu í fyrsta skipti. 
Fjölmenningarráð starfar undir velferðarnefnd sveitarfélagsins  
líkt og öldungaráð og er skipað íbúum af erlendum uppruna. 
Megin hlutverk ráðsins er að móta fjölmenningarstefnu, 
koma málefnum og skoðunum innflytjenda á framfæri, skapa 
vettvang til samskipta og stuðla að opnu samfélagi sem skapar 
pláss fyrir fjölbreytni. Ráðið hefur einnig það hlutverk að vera 
bæjarstjórn, nefndum og ráðum sveitarfélagsins til ráðgjafar í 
málefnum sem snúa að málaflokknum. 
Í Sveitarfélaginu Hornafirði búa 550 erlendir ríkisborgarar 
frá yfir 40 löndum. Einstaklingarnir eru á öllum aldri, með 
fjölbreyttan bakgrunn, menntun og reynslu. Hornfirskt 
samfélag hefur á undanförnum árum þróast í átt að fjölbreyttara 
mannlífi, og mikilvægt að raddir fólks úr ólíkum áttum fái að 
heyrast. Þrátt fyrir að hópurinn sé sannarlega fjölbreyttur og 
hafi ólíkar þarfir og skoðanir þá eiga flestir það sammerkt að 
vilja fá tækifæri til að tilheyra, taka þátt í samfélaginu, mynda 
tengsl og vera sjálfbjarga samfélagsþegnar. Að taka á móti 
fólki með víðsýni og virðingu stuðlar að gagnkvæmri aðlögun 
og dregur úr fordómum og útilokun. Það er afar dýrmætt 
fyrir sveitarfélagið að nýta mannauðinn sem býr í íbúum af 

erlendum uppruna og megum við vera stolt af því að vera eitt 
af fáum sveitarfélögum á landinu sem tekið hefur ákvörðun um 
að láta raddir fólksins heyrast með formlegum hætti. 

Frá vinstri: Goran Basrak (varaformaður), Elínborg Rabanes (varamaður), 
Matsupha Brynjulfsson (aðalmaður), Bartosz Krzysztof Skrzypkowski 

(aðalmaður), Hildur Ýr Ómarsdóttir (starfsmaður ráðsins), Nejra Mesetovic 
(formaður), Claudia Maria Hildeblom (varamaður), Ann Marie-Louise S 

Johansson (aðalmaður)

LOKABALLI FRESTAÐ!
Lokaballi Hljómsveitar Hauks er frestað 

vegna aðstæðna í þjóðfélaginu, því miður! 
Hittumst heil á balli á næsta ári!

Lionsklúbburinn Kolgríma býður upp á fríar 
blóðsykursmælingar í Miðbæ  

mánudaginn 15. nóvember. 
Frá kl. 13:00 og fram eftir degi meðan birgðir endast.

Grímuskylda og 1 metra regla

Verðum með jóladagatöl Lions og 
fleira til sölu.

Allur ágóði rennur til líknarmála í 
heimabyggð.

Leiksýning í Sindrabæ 11. nóvember
Fimmtudaginn 11. nóvember verður leiksýningin Góðan 
daginn, faggi  í Sindrabæ. Sýningin hefst kl. 20:00 og er opin 
öllum meðan húsrúm leyfir. Sýningin er í boði Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar

Berskjaldandi leiðangur um skömm og mennsku
Góðan daginn, faggi er sjálfsævisögulegur heimildasöngleikur 
þar sem fertugur hommi leitar skýringa á skyndilegu 
taugaáfalli sem hann fékk upp úr þurru einn blíðviðrisdag. Eftir 
vandasamann leiðangur um innra líf sitt og fortíð og samtíma 
rekst hann á rætinn hommahatara á óvæntum stað.
Sýningin er berskjaldandi leiðangur um skömm og mennsku 
og einlægt samtal við drauminn um að tilheyra. Hlátur, grátur 
og glæný söngleikjatónlist sem lætur enga ósnortna.
Það er leikhópurinn Stertabenda sem fer fyrir verkinu í 
samstarfi við Þjóðleikhúsið en sýningin hefur verið sýnd fyrir 
fullu húsi í Þjóðleikhúsinu síðan í sumar. Höfundar verksins 
eru Gréta Kristín Ómarsdóttir og Bjarni Snæbjörnsson. Gréta 
leikstýrir verkinu og leikur Bjarni aðalhlutverkið, tónlistin er 
samin af Axeli Inga Árnasyni. Við hvetjum alla Hornfirðinga til 
að sjá sýninguna.
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
SAMVERA í Ekru föstudaginn 
12. nóvember kl. 17:00. 
Vilhjálmur Magnússon forstöðumaður 
kynnir Fab Labið fyrir okkur og fyrirhugaða 
skoðunarferð okkar þangað á nýju ári.
TÓNLEIKAR Ekrubandsins og vöfflukaffi 
sunnudaginn 14. nóvember kl. 15:00. 

Gætum öll vel að pesrsónubundnum 
sóttvörnum.
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MARGRÉT ELÍSABET FR. IMSLAND
Víkurbraut 30, Hornafirði

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, langamma 
og langalangamma.

Lést á landspítalanum fimmtudaginn 4. nóvember í faðmi 
fjölskyldu sinnar. Útförin fer fram frá Hafnarkirkju fimmtudaginn 
11. nóvember klukkan 13. Streymt verður frá athöfninni á slóðinni 
www.hafnarkirkja.is.

Lars Jóhann Imsland

og ömmubörnin

Marta Imsland 
Kristján Imsland

Björn Þór Imsland
Gunnhildur Imsland

Össur Imsland

Andrés Bergsteinn Júlíusson
Þóra Alexía Guðmundsdóttir
Hafdís Stefanía Eiríksdóttir
Grétar Smári Sigursteinsson
Hjalta Sigríður Jónsdóttir

Bifreiðaskoðun á Höfn  
22., 23. og 24. nóvember.
Tímapantanir í síma 570-9090 

fyrir kl. 16:00 föstudaginn 19. nóvember.
Síðasta skoðun ársins.

Þegar vel er skoðað

HEILSUÞJÁLFUN 60+

Þr ið judagar og f immtudagar
10:30 - 12:00

Sporthöl l in

S I N D R I  R A G N A R S S O N
S I N D R I @ H O R N A F J O R D U R . I S  -  S : 8 4 6 - 0 1 6 1

Velferðarsvið  Sveitarfélagsins
Hornafjarðar býður upp á sex mánaða

hei lsuþ já lfun í  samstarf i  v ið  Kol lu í
Sporthöl l inni .  Það  verða opnir  t ímar tv isvar

s innum í  v iku undir  le iðsögn.  Mælingar
þr isvar s innum yf ir  t ímabi l ið  fyr ir  þá sem

vi l ja .  
 

Skráning er í  Sporthöl l inni  og kostar 1500
kr.  á mánuð i  

Ferðafélag Austur-Skaftfellinga 
Sunnudaginn 14. nóvember
Sunnudaginn 14.nóvember verður gönguferð í 
Skógey. Hrafn Heimisson leiðir gönguna og svæðið 
er sléttlent svo gangan hæfir öllum aldurshópum. Ferðanefnd 
hvetur alla til að taka þátt, njóta hreina loftsins og útsýnis til 
fjallahringsins. Samkvæmt gildandi samkomutakmörkunum 
ætti ekki að vera þörf á grímum í göngunni því þar verður hægt 
að halda eins metra fjarlægð milli fólks, en ef sameinast er í 
bíla er gott að hafa grímur. Að venju er gott að fylgjast með 
veðurspá og taka fatnað sem miðast við veður, ásamt því að 
taka með nesti. Það eru allir velkomnir í göngur ferðafélagsins, 
en sé hundur með í för er hann á ábyrgð eigenda og taumur 
þarf að vera til taks. Mæting við tjaldsvæðið á Höfn kl.10:00. 
Þátttökugjald í göngu er kr.1.000 fyrir einstakling, 1.500 fyrir pör 
og frítt fyrir 18 ára og yngri. 
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Spilliefni og lítil raftæki
Spilliefni og lítil raftæki verða sótt í dreifbýli 
sveitarfélagsins dagana 17.-19. nóvember.
Þjónustan er gjaldfrjáls og eru íbúar hvattir til að 
nýta sér hana.

Þeir sem vilja nýta sér þessa þjónustu eru beðnir 
um að hafa samband við Einar verkstjóra Íslenska 
Gámafélagsins á Höfn í síma 840-5710 eða með 
því að senda tölvupóst á einarj@igf.is í seinasta 
lagi 16. nóvember.

Spilliefni eru t.d. rafgeymar, málning, gashylki, 
slökkvitæki, koppafeiti og spartl.
Lítil raftæki eru t.d. símar, jólaseríur, tölvur, 
framlengingarsnúrur og lyklaborð.

Verkefnastjóri umhverfismála

Freysgoði  boðar til fundar um málefni 
goðorðsins að Víkurbraut 4. Hornafirði,  

þriðjudaginn 23 nóvember kl. 20:00
Dagskrá:

1. Farið yfir núverandi stöðu í Goðorðinu
2. Rætt um fyrirkomulag grasrótarstarfs til framtíðar
3. Önnur mál.

Heitt verður á könnunni. Allir velkomnir. 
Baldur Freysgoði

Bólusetning  gegn inflúensu á heilsugæslustöð 
HSU Hornafirði

Hvetjum  þá einstaklinga sem eru í neðangreindum hóp að 
panta sér tíma.

• 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.

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

Umsóknir - Styrkir
Ungmennasambandið Úlfljótur auglýsir eftir umsóknum í 

styrktar- og afrekssjóð USÚ.
Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 
miðvikudaginn  
8. desember.
Upplýsingar um hvað á að koma fram í 
umsókninni og allar nánari upplýsingar eru 
á www.usu.is.

DÓSASÖFNUN KÖRFUNNAR 
LAUGARDAGINN 13.11.2021

Það er löngu orðin hefð í FAS að hafa vísindadaga síðast í október. 
Annað hvert ár hefur verið farið með staðnemendur í tveggja daga 
ferð til að kynna sér önnur bæjarfélög og hvað er í gangi þar.
Dagana 27. og 28. október var farið til Stöðvarfjarðar. Þar voru þrír 
staðir skoðaðir. Fyrst var stoppað á Kambanesi þar sem vitinn var 
skoðaður sem og náttúra og mannvist.
Á Stöð innst í Stöðvarfirði eru miklar fornleifarannsóknir og var 
það næsti viðkomustaður. Þar tóku á móti hópnum Erla Jóna 
Steingrímsdóttir og Björn Valur Guðmundsson kennari. Þau sögðu 
frá uppgreftinum og rannsóknum sem hafa átt sér stað og þeim 
niðurstöðum sem liggja fyrir í dag. Þarna er stærsta langhús sem 
hefur fundist á Íslandi hingað til og það er talið hafa verið reist 50 – 70 
árum fyrir landnám og bendir til þess að þarna hafi menn komið og 
haft tímabundna búsetu.
Þorpið á Stöðvarfirði var heimsótt og tóku nemendur viðtöl við fólk á 
staðnum. Einnig var Sköpunarmiðstöðin heimsótt en hún er til húsa 
í gamla frystihúsinu. Þar hófst uppbygging á listasmiðju 2011 og er 
hún í miklum blóma í dag. Hópurinn gisti í íþróttahúsinu og hafði þar 
líka aðstöðu til hópavinnu.
Á leiðinni heim var aftur stoppað á Kambanesi þar sem hóparnir 
kynntu sína vinnu í ferðinni. Ferðin gekk í alla staði einstaklega vel. 
Nemendur voru í alla staði til mikillar fyrirmyndar og komu reynslunni 
ríkari heim síðdegis á fimmtudag. Við þökkum Stöðfirðingum fyrir 
góðar móttökur.

Vísindadagar í FAS



LJÚFFENG HELGARTILBOÐ

LAMBAFRAMPARTUR

2.099KR/KG

ÁÐUR: 2.999 KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

FYLLTUR Côte de boeuf
Kálfasteikur

3.497KR/KG
ÁÐUR: 5.298 KR/STK

Spænsk ólífuolía
Änglamark - 500 ml

749KR/STK
ÁÐUR: 999 KR/STK

Hátíðarkalkúnn
Heill, frosinn

1.390KR/KG

Hangiframpartur
KEA - Sagaður

1.279KR/KG
ÁÐUR: 1.599 KR/KG

Laufabrauð
Okkar - 8 stk

1.199KR/PK
ÁÐUR: 1.499 KR/PK

ÞAKKARGJÖRÐAR- 
HÁTÍÐ Í NÁND

Heilsuvara 
vikunnar!

Lambasúpukjöt
Frosið, niðursagað

779KR/KG
ÁÐUR: 1.299 KR/KG

Kalkúnaleggir
Ísfugl - lausfrystir

399KR/KG
ÁÐUR: 887 KR/KG

40%
AFSLÁTTUR 34%

AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Fuji Epli
 4 stk

344KR/PK
ÁÐUR: 459 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

55%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTURGOTT 

VERÐ!

Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupa-

appið í öllum verslunum Nettó.

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ  
SAMKAUP Í SÍMANUM

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.Lægra verð – léttari innkaup

GILDA 11.--14. NÓVEMBER

Piparkökuhús
Tago - 350g

692KR/STK
ÁÐUR: 899 KR/STK

23%
AFSLÁTTUR


