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Þakkir
Kæru Hornfirðingar,
Eftir árangursríkar og ævintýralegar tökur
á nýjustu kvikmynd Hlyns Pálmasonar,
VOLAÐA LAND, í Hornafirði og
nágrenni á síðasta ári, viljum við teymi
kvikmyndarinnar þakka öllum þeim sem
lögðu hönd á plóg kærlega fyrir samstarfið.
Stuðningur ykkar og velvild í garð verksins
er okkur gífurlega mikils virði, aðeins með
slíku samstarfi er það okkur mögulegt að
takast á við verkefni af þessari stærðargráðu
á svæðinu. Við vinnum nú hart áfram að
eftirvinnslu myndarinnar næstu mánuði
og hlökkum mikið til að deila með ykkur
afrakstrinum.
Við óskum ykkur öllum farsældar á nýju
ári!
Fyrir hönd teymisins,
Anton, Hlynur og Katrin
Tökuliðið fyrir Volaða land. Mynd: Hörður Geirsson

Þorrablót 2022

FAS mætir MH í Gettur betur

Selma Ýr, Anna Lára og Sævar Rafn keppa fyrir hönd FAS

Eins og fram hefur komið á Facebook síðu Þorrablóts Hafnar verður
þorrablótið haldið með óhefðbundnu sniði í ár vegna Covid-19.
Þorrablótinu verður streymt á netinu þann 22. janúar næstkomandi
og mun slóðin á streymið verða birt þegar nær dregur. Hornfirðingar
geta svo pantað þorrabakka frá Körfuknattleiksdeild Sindra og haldið
sitt eigið þorrablót heima í stofu þann 22. janúar, sjá nánar auglýsingu
í blaðinu. Æfingar og upptökur hafa gengið vel og hlökkum við til
að deila afrakstrinum með Hornfirðingum. Þorrablótsnefnd 2022
samanstendur af ótrúlega hæfileikaríkum Hornfirðingum, sumir hafa
búið hér í mörg ár en aðrir bara nokkra mánuði
Þorrablótsnefnd 2022

Enn og aftur er spurningkeppnin Gettu betur farin af stað og að
sjálfsögðu tekur FAS þátt. Í ár taka 29 skólar þátt í keppninni. Þegar lið
voru dregin saman kom í ljós að mótherji FAS í fyrstu umferð er MH.
Lið FAS skipa þau Anna Lára Grétarsdóttir, Selma Ýr Ívarsdóttir og
Sævar Rafn Gunnlaugsson. Til vara eru Almar Páll Lárusson, Aníta
Aðalsteinsdóttir og Stígur Aðalsteinsson. Það er fyrrum keppandi í
Gettu betur fyrir FAS sem þjálfar liðið en við erum auðvitað að tala um
Sigurð Óskar Jónsson.
Viðureign FAS og MH verður í kvöld fimmtudaginn 13. janúar.
Hægt er að fylgjast með viðureigninni í beinu hljóðstreymi frá RÚV
á https://www.ruv.is/thaettir/gettu-betur og hefst viðureignin um
19:40. Að þessu sinni eru engir áhorfendur leyfðir og það er auðvitað
vegna COVID.
Við óskum okkar fólki góðs gengis og hvetjum alla til að hlusta á
viðureignina.
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HAFNARKIRKJA
HAFNARKIRKJA

1966

2016

Fyrsti sunnudagaskóli ársins
sunnudaginn 16.janúar kl.11
Söngur, gleði og gaman.
Verið öll hjartanlega
velkomin og munum eftir
sóttvörnunum.

Leikfélag Hornafjarðar í samstarfi
við Framhaldsskólann í AusturSkaftafellssýslu stefnir á uppsetningu
leikverksins Silfurtúnglsins eftir Halldór
Laxnes núna á vormánuðum.
Mánudaginn 17. janúar kl. 20:00 er
kynningarfundur vegna leikverksins þar sem leikstjórinn
Stefán Sturla Sigurjónsson mun fara yfir uppsetninguna.
Fundurinn fer fram í hlöðunni Fiskhól 5. Allir sem áhuga
hafa á að taka þátt eru hvattir til að mæta.
Grímuskylda er á fundinum og ber öllum að gæta sóttvarna.
Stjórn Leikfélags Hornafjarðar

.

Styrktaráskrift Eystrahorns
Eystrahorn hefur verið gefið 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 Hornfirðingar styrki útgáfu blaðsins
t.d. með mánaðarlegu framlagi. Nýtt kerfi 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.
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Þitt framlag styrkir útgáfu blaðsins, kærar þakkir

Lumar þú á grein eða áhugaverðu
efni í Eystrahorn ?
Við hvetjum þig til að senda okkur línu á
eystrahorn@eystrahorn.is

Hefur þú hlustað á hlaðvarp Eystrahorns ?
Hlustaðu á þættina á
www.eystrahorn.is/hladvarp
eða á Spotify
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Fréttir af Hirðingjum

Salan hjá Hirðingjunum gengur vel að vanda og höfum við
geta gefið margar góðar gjafir. Fyrst er að nefna píanó fyrir
félagsþjónustu sveitarfélagsins sem og peningagjöf, samtals
um 800.000 kr. Einnig gáfum við ómtæki á heilsugæslustöðina
sem og vatnsvél fyrir starfsfólkið, að verðmæti 1.100.000 kr.
Svo gáfum Hafnarkirkju eina milljón.
Við þökkum eigendum Skinneyjar-Þinganess fyrir afnot af
húsnæðinu. Einnig þökkum við Benna hennar Ólu fyrir afnot
af pallbílnum. Þið sem hafið stutt okkur þökkum við kærlega
fyrir stuðninginn. Við hlökkum til að hitta ykkur á nýju ári, en í
haust eru 10 ár síðan við byrjuðum á þessu brasi.
Fyrir hönd Hirðingjanna,
Elísabet Einarsdótir

FERÐAÁÆTLUN ÁRSINS 2022
geymið auglýsinguna!

Í ljósi vaxandi útbreiðslu á covid-19 smitum hefur ferðanefnd ákveðið
að fella niður gönguna sem var fyrirhuguð þann
15. janúar, en hvetur til almennrar hreyfingar og útivistar.

Ferðaáætlun:
12. febrúar:
20. mars:
23. apríl:
21. maí:
17. júní:
síðar.

Lækjarnes í Nesjum, 1 skór
Hvannagil í Lóni, jógaferð, 2 skór
Fell í Suðursveit, 1 skór
Hjallanes í Suðursveit, 2 skór
Vinnuferð í Múlaskála, Lónsöræfum. Nánar auglýst

Gönguvikan ekki lúra of lengi:
23. júní.
Hvaldalur/Hvalnes í Lóni, 1 skór
24. júní,
Jónsmessa. Hamrarnir í Öræfum, 1 skór
25. júní.
Kjós í Skaftafelli í Öræfum, 3 skór
26. júní.
Gengið fyrir Horn í Nesjum, 2 skór
8.- 10. júlí.
Sæludagar í Lónsöræfum, 3 skór
11.-13 júli.
Hornfirskir fjallasalir og strendur, 2-3 skór
13. ágúst.
Setbergsheiði í Nesjum, 2 skór
17. september.
Staðarfjall í Suðursveit, sveppaferð, 1 skór
16. október.
Eyðibýlið Bakki á Mýrum, 1 skór
12. nóvember.
Skinneyjarhöfði Mýrum, jeppaferð, 1 skór
Aðventuferð í desember. Nánar auglýst síðar.
Brottför er frá þjónustumiðstöðinni við tjaldsvæðið á Höfn nema annað sé
auglýst. Ferðir eru flokkaðar eftir erfiðleikastigum þar sem 1 skór merkir
að gangan sé við flestra hæfi, 2 skór er orðin aðeins meira krefjandi og 3
skór merkir að búast má við talsverðri hækkun og lengri vegalengd. Ferðir
almennt auglýstar á fésbókarsíðu félagsins og geta breyst frá áætlun ef
veðurspá gefur tilefni til.
Styttri göngur, verð: 1.000 f. einn/1.500 f. hjón/pör. Frítt f. 18 ára og yngri.
Netfang: ferdafelag@gonguferdir.is og sími: 868 7624
Ferðanefndin: Hrafn s:869-0192, Hulda s:864-4952, Sigrún s:864-5456

Taktu þátt í AWE-nýsköpunar
hraðlinum fyrir konur

Háskóli Íslands og Bandaríska sendiráðið á Íslandi leita nú að
þátttakendum fyrir nýsköpunarhraðalinn Academy for Women
Entrepreneurs (AWE) sem er sérstaklega ætlaður konum og
hefst nú 3. febrúar og lýkur með útskrift þann 6. maí. Bæði
einstaklingar og lið geta tekið þátt í hraðlinum og frestur
til að skila inn umsókn um þátttöku rennur út 17. janúar.
Nýsköpunarhraðallinn er þátttakendum að kostnaðarlausu og
eru verðlaun veitt í lok hraðalsins.
Þetta er í annað sinn sem hraðalinn er haldinn en markmið
hans er að styðja konur í að þróa áfram viðskiptahugmyndir
sínar og fyrirtæki og auka hlut þeirra innan frumkvöðla- og
nýsköpunargeirans. Jafnframt er tilgangur hraðalsins að bjóða
upp á fræðslu og efla tengslanet kvenna.
Verðlaun eru veitt fyrir bestu viðskiptahugmyndina bæði í
einstaklings- og teymisflokki:
1. sæti – 500.000 kr.
2. sæti – 300.000 kr.
3. sæti – 200.000 kr.
Hægt er að skrá sig til þátttöku í hraðlinum á vef AWE,
https://awe.hi.is. Þar eru einnig frekari upplýsingar um
fyrirkomulag hraðalsins og upptaka af kynningarfundi sem
fram fór í lok síðasta árs.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM LENGSTU
FERÐIRNAR:
Sæludagar í Lónsöræfum 3 skór

8.- 10. júlí. 3 dagar. Fararstjórn: Magnhildur Pétursdóttir
8. júlí, föstud. Brottför: Kl. 07 frá Höfn. Ekið að Illakambi og gengið
þaðan niður í Múlaskála. Fólk kemur sér fyrir í skálanum og svo er
gengið um Víðibrekkusker. 6-7 klst. Hækkun 800 m.
9. júlí. Gengið inn að Tröllkrókum um Leiðartungur. 7 – 8 klst. Hækkun
750 m.
10. júlí. Gengið frá Múlaskála fram Kamba að göngubrú við Eskifell og
þaðan að Hnappadalsá þar sem ferðin endar. Bílar keyra göngufólki
niður á Höfn. 7 klst. Hækkun 800 m. Hámarksfjöldi: 24 manns.
Verð: 49.500 (félagar í FÍ)/54.500. Innifalið: Fararstjórn, akstur, gisting,
2x morgunmatur, 3x nesti, 2x kvöldmatur. Panta þarf í þessa ferð.
Nánari upplýsingar og skráning á ferdafelag@gonguferdir.is eða í síma
868-7624 (Magga).

Hornfirskir fjallasalir og strendur 2-3 skór

11.-13 júli. 3 dagar. Fararstjórar Ragna Pétursdóttir og Elsa Hauksdóttir.
11. júlí, mánud. 2 skór. Brottför frá Höfn kl. 14. Akstur 20 min. Gengið
fyrir Vestrahorn í stórbrotnu landslagi við sjóinn. Hækkun 100 m, 3-4
klst, 10 km.
12. júlí. 3 skór. Brottför frá Höfn kl. 9. Akstur 50 mín. Heinabergsdalur
á Mýrum, fossaskoðun, gengið upp á Heinabergsvarp og horft ofan
í Vatnsdal þar sem saga er um mikil hamfarahlaup sem ógnuðu
byggð í heilli sveit. Gengið fram Geitakinn þar sem fagurt útsýni er
yfir Heinabergsjökul, fjöllin og sveitina. Vaða þarf Dalá í byrjun og lok
ferðar. Hækkun 700 m, 9 klst, 18 km.
13. júlí. 3 skór. Brottför frá Höfn kl. 9. Akstur 40 min. Gengið inn
Hvannagil í Stafafellsfjöllum um Selfjall á Fláatind, þaðan er mikið
útsýni. Gengið fram Raftagil, litfagurt líparítgil. Hækkun 900 m, 8 klst,
16 km.
Verð: 21.000 (félagar í FÍ)/25.000. Innifalið er fararstjórn, þátttakendur
sjá sér sjálfir fyrir akstri, fæði og gistingu. Panta þarf í ferðina
fyrir 1. júní, ferðin verður ekki farin nema lágmarksfjöldi
náist. Nánari upplýsingar og skráning á ferdafelag@
gonguferdir.is eða í síma 662-5074 (Ragna).

FYRSTA FLOKKS TILBOÐ
GILDA: 13.-- 16. JANÚAR

30%
AFSLÁTTUR

GRÍSAHAKK

Nautgripahakk
1 kg

KG/KG
ÁÐUR: 3.699 KR/KG

KR/PK
ÁÐUR: 1.999 KR/PK

2.589

895

1.299

AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 1.279 KR/KG

AFSLÁTTUR

Heilsuvara
vikunnar!

30%

KR/KG

35%

Nautapiparsteik
Mjöðm

25%
AFSLÁTTUR

Lambasvið
Frosin

GOTT
VERÐ!
Þorrabakki
lítill

1.999

KR/PK

Þorrabakki
stór

2.839

KR/PK

KR/KG
ÁÐUR: 399 KR/KG

839

299

KR/STK
ÁÐUR: 399 KR/STK

KR/KG

BBQ-Grísarif
Stjörnugrís

Lífrænt eplaedik
Änglamark - 250 ml

40%
AFSLÁTTUR

KR/KG
ÁÐUR: 1.399 KR/KG
Vatnsmelónur

Kantalóp
Melónur

279

549

GOTT
VERÐ!

30%
AFSLÁTTUR

172

Melónur
Gular

202

KR/KG
ÁÐUR: 289 KR/KG

30%

KR/KG
ÁÐUR: 245 KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupaappið í öllum verslunum Nettó.
Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

