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Sýningin “Snúningur” var opnuð 
í Gerðarsafni fimmtudaginn  
5. maí. Á sýningunni má sjá verk 
eftir Hönnu Dís Whitehead úr 
fjölbreyttum efnivið sem liggja 
einhverstaðar á milli hönnunar, 
handverks og listar. 
Á sýningunni hefur hún  tekið 
annan snúning á völdum 
verkum síðustu tíu ára eða 
frá því að hún útskrifaðist 
úr Hönnunarakademíunni í 
Eindhoven, Hollandi 2011. Þar 
má sjá áhugaverðan efnivið, lit, 
form og sögu blandað saman 
á nýjan hátt. Öll verkin eru 
framleidd á Hornafirði.
“Oftast þegar ég er að klára 
síðasta verkið fyrir sýningu 
dettur mér næsta hugmynd í 
hug, eða í samtali við gesti koma 
nýjar útfærslur upp í hugann. 
Á síðustu árum hef ég líka lært 
margt nýtt og þróað aðferðir sem 
gjörbreyttu sýn minni á fyrri 
verkefni. Það var því eitthvað 
spennandi við það að líta aðeins 
til baka.” 
Ferlið leiðir Hönnu áfram eitt 
leiðir af öðru, ein hugmynd ýtir 
á þá næstu. 

“Það er t.d framhald af einhverju 
frá því á síðasta ári en annað er 
hreinlega ný þróun á lokaverkefni 
mínu úr náminu fyrir tíu 
árum síðan. Þetta eru þessar 
hugmyndir sem maður stingur 
ofan í skúffu og ætlar alltaf að 
gefa sér tíma í” 
Hún hefur gert tilraunir til að 
búa til húsgögn úr því sem áður 
var ílát, fléttað saman leir við 
textíl og furu og leyft mynstri 
ferðast á milli fleta, hluta og út 
í rýmið. Sum ferli fá tækifæri til 
að klárast en önnur taka flugið. 
Litríkar skúffuhugmyndir líta 

loksins dagsins ljós.  
“Á meðan ég var að vinna 
sýninguna byrjuðu nýjar 
skúffuhugmyndir að streyma en 
nú greip ég þær strax, teiknaði 
upp og framkvæmdi” 
Þar á meðal má sjá stól, 
veggteppi, hliðarborð, nýstárleg 
matarílát, stofuborð, blómavasa, 
ljós og lampa. Auk þess sem  
hún sýnir tilvísanir í þau eldri 
verk sem hún er að vinna áfram. 
“Til að geta rætt við gesti og 
gangandi um ferlið og leyft þeim 
að sjá hvernig þetta þróaðist” 
Sýningin stendur til 5. ágúst. 

Snúningur í Gerðarsafni

Það er margt um að vera í Svavarssafni á næstu dögum. 
Fimmtudagskvöldið 2.júní verður Lesið í Hús, en þá mun 
umhverfisheimspekingurinn Guðbjörg R. Jóhannesdóttir ræða við 
rithöfundinn og listakonuna Auði Hildi Hákonardóttur um verk 
Evu Bjarnadóttur og fagurfræði hennar. Daginn eftir, föstudaginn  
3. júní stendur rannsóknasetrið á Hornafirði fyrir bókmenntaviðburði 
þar sem m.a. Sigríður Hagalín, Jón Kalman Stefánsson, Ófeigur 
Sigurðsson, Sigurlín Bjarney Gísladóttir og fleiri lesa upp, á 
Húslestri: Bókmenntagos. Svo loks, þriðjudaginn þann 7. júní er 
danssýningin Again the Sunset með Yann Leguay og Ingu Huld 
Hákonardóttur í samstarfi með Listahátíð í Reykjavík. Inga er einn 
framsæknasti danshöfundur Íslendinga, en hún er fædd á Höfn. 
Sýningin Hús Kveðja er svo að sjálfsögðu opin áfram, en nú taka 
við sumartímar hjá safninu sem þýðir að opið er til kl. 18 á virkum 
dögum og opið á safnið um helgar milli kl.13-17. Það er því margt í 
boði fyrir menningarþyrsta á Hornafirði.

Bókmenntir og dans í Svavarssafni

Frá gjörningi í Gömlubúðinni á Fagurhólsmýri. Mynd:Tim Junge
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HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 5. júní, 
hvítasunnudag
fermingarmessa kl. 11:00.
Fermd verða sex börn.

Allir velkomnir.
STAFAFELLSKIRKJA
Sunnudaginn 5. júní, 
hvítasunnudag
fermingarmessa kl. 13:30.
Fermdur verður einn 
drengur.

Allir velkomnir.

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

Lumar þú á áhugaverðu efni í Eystrahorn?
Við hvetjum þig til að senda okkur línu á 

eystrahorn@eystrahorn.is

Óskum eftir myndum 
af Nýheimum

Menningarmiðstöð Hornafjarðar óskar 
eftir myndum af byggingu Nýheima, 

og viðburðum tengd húsinu 
í gegnum tíðina. 

Hægt er að senda myndirnar á 

dagur@hornafjordur.is

eða koma með myndirnar á bókasafnið 
og láta scanna þær. 

Myndirnar verða síðan notaðar við 
afmælishátið Nýheima í ágúst.

Kveðja.
Menningarmiðstöð Hornafjarðar

Félagsfundur Framsóknarfélags A-Skaft

Opinn félagsfundur verður haldinn 7. júní n.k.  
kl. 17:00 í Viðreisn Víkurbraut 1

Kaffi og kruðerí
Allir velkomnir

Framsóknarfélag A skaft

                                                                     

Nýheimar Þekkingarsetur tekur þátt í Erasmus+ verkefninu ,,Stafræn samfélög“ í samstarfi 
við fjögur önnur Evrópulönd. Verkefnið snýst um að kynna og kenna stafræna hæfni fyrir 
eldri borgara á landsbyggðinni.  

Nýheimar Þekkingarsetur mun halda kynningu á verkefninu, mánudaginn 13. Júní kl. 10-13 í 
fyrirlestrasal Nýheima. 

Farið verður yfir nýútkomna handbók verkefnisins ásamt myndböndum, sem nýtist til 
kennslu á stafrænni hæfni fyrir eldri borgara. 

Boðið verður uppá súpu og brauð í hádeginu fyrir þátttakendur. Allir áhugasamir eru 
velkomnir en skráning fer fram hjá Sigríði Helgu Axelsdóttur verkefnastjóra með tölvupósti á 
netfangið sigga@nyheimar.is 

                                                                                             

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
amma og langamma, 

Ingibjörg  Sigjónsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði Höfn 
25.maí. Útförin fer fram frá Hafnarkirkju 
mánudaginn 6. júní kl.14:00.   

Börn  og fjölskyldur

Andlát
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Út til eyja
Stundvíslega klukkan 10:30 
miðvikudaginn 18. maí stigum 
við 43 eldri Hornfirðingar upp 
í rútu frá Vatnajökull Travel 
og hófum þar með ferð til að 
heimsækja frændur okkar í 
Færeyjum. Eftir smá stopp 
á Egilsstöðum var ekið yfir 
kuldalega Fjarðarheiði og niður 
á Seyðisfjörð þar sem hersingin 
steig um borð í Norrænu og 
rútan fór á sinn stað í skipinu. 
Eftir um 20 tíma þægilega 
siglingu, með lítilli sem engri 
sjóveiki farþega, komum við til 
Þórshafnar og innrituðum okkur 
á Hótel Brandan. Brandan er 
aðeins þriggja ára gamalt hótel 
sem skartar 4 ½ stjörnu. Mjög 
flott og nýtískulegt. Þar átti 
okkur eftir að líða vel þann tíma 
sem við dvöldum á eyjunum.

Gjógv og Gata
Daginn eftir, föstudag, var fyrsta 
skoðunarferðin á dagskrá. Við 
fengum afbragðs leiðsögukonu 
Maigun Solmunde að nafni. Hún 
talaði íslensku með færeysku 
ívafi og talaði skýrt og greinilega 
svo allir skildu vel.
Lítilsháttar rigning var þegar 
lagt var af stað og þoka á hæstu 
fjöllum. 
Fyrst var haldið til Saksun sem 
er norðarlega á Straumey, Þar 
er einsök náttúra og gamalt býli 
þar sem býr geðstirður bóndi 
sem ekki er vel við heimsókn 
ferðamanna. Því miður brast 
á ausandi rigning eins og við 
könnumst vel við hér heima svo 
lítið varð af skoðun. 
Næst var haldið til Gjógv á 
norðurenda Austureyjar. Þrátt 
fyrir að enn rigndi mikið gengu 
margir að gjánni miklu sem 
bærinn dregur nafn af. Þetta 
er þröng og djúp klettaskora 
þar sem bátar lögðu að og 
voru dregnir á land. Í Gjógv 
borðurðum við hádegisverð. 
Næst var ekið suður eftir 
Austurey til Götu. Skoðuðum 
þar kirkjuna glæsilegu með 
altaristöflu eftir Trónd 
Patursson frá Kirkjubæ. Einnig 
skoðuðum við Blásastovu og 
fleiri hús sem hýsa safnmuni. 
Þrándur í Götu varð auðvitað á 
vegi okkar. Veðrið hafði batnað 

þegar hér var komið svo við 
gátum gefið okkur góðan tíma í 
Götu.
Þá var ekið til syðsta hluta 
Austureyjar, framhjá hinum ört 
vaxandi stað Runavík og gegnum 
nýjustu göng Færeyinga, 
neðansjávargöngin milli 
Austureyjar og Straumeyjar rétt 
við Þórshöfn. Göngin eru 11 km 
löng, glæsilegt mannvirki með 
hringtorgi og prýða það fallegt 
listaverk eftir Trónd Patursson.

Sveit í bæ
Ákveðið var að eyða 
laugardeginum í Þórshöfn. Ekið 
var með fólkið niður á Skansinn, 
sem er gamalt varnarvirki 
með fallbyssum. Flestir gengu 
síðan að Tinganesi þar sem 
stjórnarbyggingar Færeyinga 
eru í fallegum gömlum húsum. 
Eftir það dreifðist fólk í allar 
áttir um bæinn því nóg var að 
skoða. 
Þórshöfn er um 22.000 manna 
bær mjög snyrtilegur og fallegur 
með sveitabæ í miðjunni og 
kindur á mörgum lóðum. 
Sannköllið sveit í bæ.

Frá Gásadal til 
Kirkjubæjar

Sunnudagurinn rann upp 
bjartur og fagur. Nú var ekið til 
Vogeyjar, um neðansjávargöng 
auðvitað, og rakleiðis til Bö og 
Gásadals. Þar stoppuðum við 
góða stund. Gásadalur er mjög 
afskekktur og þar búa örfáar 
hræður en samt eru komin 
jarðgöng þangað. Í Gásadal er 
fallegur foss, Múlafossur, sem 
flestir skoðuðu og þarna sést 
vel til eyjunnar Mykines þar 

sem íslenska flugvélin fórst 
árið 1970. Á bakaleiðinni var 
stoppað til að taka myndir af 
hinum sérkennilega Tindhólma. 
Síðan var ekið í gegnum 
Sörvág, Miðvág og Sandavág 
og svo aftur um göngin yfir 
á Straumey.  Hádegisverður 
beið okkar í Vestmanna sem 
er mjög fallegur bær á stærð 
við Höfn. Eftir matinn var ekið 
fjallaleiðina að syðsta hluta 
Sraumeyjar til Kirkjubæjar þar 
sem Patursson-ættin hefur búið 
í marga ættliði. Þarna er mikið 
af gömlum húsum flestum með 
grasi á þökum. Garðahleðslur 
eru miklar og vel gerðar en það 
merkilegasta sem ég sá þarna 
var Múrinn sem svo er kallaður. 
Múrinn var byggður árið 1268 
listilega hlaðin  tóft úr grjóti 
og hefur verið kirkja en ekki er 
vitað hvort nokkurn tíma hefur 
verið þak á honum.
Nú var snúið aftur til Þórshafnar 
og fengum við að heimsækja 
Norðurlandahúsið og síðan heim 

á Hótel. 

Ferðalok
Á mánudeginum var haldið 
heim. Nú var sjórin nánast 
spegilsléttur alla leiðina svo 
ferðin yfir hafið var mjög 
þægileg og flestir sváfu vel að 
ég held. Við komum heim kl. 
14:30 á þriðjudegi allir glaðir og 
kátir eftir vel heppnaða ferð.  Á 
hótelinu og einnig á skipinu var 
spilað og spjallað öll kvöld og 
mikið hlegið. Einn ferðafélaginn 
hafði á orði að hann hefði aldrei 
trúað að það væri svona gaman 
að vera eldri borgari. Ég held að 
allir sem þarna voru með í för 
geti tekið undir með honum.
Að lokum vil ég þakka 
ferðanefndinni, þeim Eiríki og 
Hafdísi, bílstjóranum okkar 
honum Andrési og öllum 
hinum ferðafélögunum fyrir 
ógleymanlega ferð og er strax 
farinn að hlakka til þeirrar 
næstu.

Sigurður Örn

Frábær Færeyjaferð

Í Kirkjubæ, Múrinn til vinstri

Múlafossur í Gásadal
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Þú finnur hina fullkomnu gjöf hjá 
okkur

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

 

Námskeið 1. 7. júní - 16. júní. 
Námskeið 2:  20. júní - 1.júlí. 
 

 
  

 

Íþrótta- og leikjanámskeið knd. Sindra 
 

 

Námskeið 1. 7. júní - 16. júní. 
Námskeið 2:  20. júní - 1.júlí. 
 

 
  

 

Íþrótta- og leikjanámskeið knd. Sindra 
 

Kvennakórs Hornafjarðar
Vortónleikar

9. júní í Hafnarkirkju

Tónleikarnir hefjast kl. 20.00

miðaverð kr. 2.500.-

Dagskrá Sjómannadagshelgarinnar
Laugardagur 11. júní
Bryggjusvæðið
13:00-15:00 Kappróður,
   Hoppukastalar, 
   Matarsmakk frá Skinney-Þinganesi 
   Andlitsmálun,  
	 	 	 Candyfloss
	 	 	 Bryggjuleikir	og	fleira.
15:00  Sigling báta

Sunnudagur/Sjómannadagurinn 12. júní
14:00 Sjómannamessa.
15:00 Hátíðardagskrá á Hóteltúni 
  Heiðrun sjómanna
  Karamelluregn
  Hoppukastalar 
	 	 bingó	og	fleira

Hátíðarkvöldverður og dansleikur í Íþróttahúsi Hafnar  
kl.	19:30

Skráning	liða	í	kappróður	hjá	Óttari	í	síma:	848-7875

Við	óskum	áhöfninni	á	Sigurði	Ólafssyni	SF44	og	starfsfólki	
skrifstofu	Skinneyjar-Þinganess	hf.	til	hamingju	með	kjörið	
í	sjómannadagsráð	2023

Bestu kveðjur í tilefni dagsins
Sjómannadagsráð  2022     

Fiskimjölsverksmiðjan og Veiðafæragerðin.
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UPPLESTRARKVÖLD OG RÁÐSTEFNA 
föstudaginn 3. júní og laugardaginn 4. júní

Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Menningarmiðstöð Hornafjarðar og Náttúrustofa Suðausturlands bjóða alla velkomna 
á ráðstefnuna ELDGOS Í BÓKMENNTUM, LISTUM OG LÍFINU í Nýheimum, laugardaginn 4. júní og hefst kl. 10. 
Kvöldið áður er boðið til upplesturs með rithöfundum í SVAVARSSAFNI og hefst kl. 20.

DAGSKRÁ
Föstudagur 3. júní – SVAVARSSAFN
20:00  Húslestur: Bókmenntagos: Rithöfundarnir Sigríður Hagalín, Ófeigur Sigurðsson, Jón Kalman Stefánsson og 
Sigurlín Bjarney Gísladóttir lesa úr verkum sínum. Snæbjörn Brynjarsson og Soffía Auður Birgisdóttir lesa úr úr verkum 
annarra.

Laugardagur 4. júní – NÝHEIMAR 
Eldgos í bókmenntum, listum og lífinu

10:00 Soffía Auður Birgisdóttir: Setning ráðstefnunnar 
10:10 Snævarr Guðmundsson: Eldfjallið Öræfajökull og   
 gos á sögulegum tíma. 
10:40  Ófeigur Sigurðsson: Erindi/Upplestur 
10:55  Atli Antonsson: Eldgos í ljóðum og fagurfræði hins   
 skaðlega 
11:25  Snæbjörn Brynjarsson: Þar er eldur sem ætíð logar:   
 Eldfjallið Fuji í japönsku fornbókmenntum 
11:45  Kristín Karólína Helgadóttir kynnir vídeóverk sitt
12:00  Hádegishlé
13:15  Sigríður Hagalín: Erindi/upplestur 

13:30  Þorvaldur Þórðarson: Eldgos á Reykjanesskaga 
14:00  Gísli Magnússon: Eldfjöll og annar borealismi í   
 danskri menningarumræðu á 21. öld 
14:30  Volaða land – sýnishorn úr mynd Hlyns   
 Pálmasonar
15:00  Kaffihlé
15:30  Auður Aðalsteinsdóttir: Hverfull heimur – horfinn   
 heimur 
16:00  Þorvarður Árnason: „Svört sveit og ljót“: Um   
 fagurferði elds og ísa. 
16:30  Soffía Auður: Samantekt og lokaorð

Sýningar í Nýheimum: Vídeóverk Kristínar Karólínu Helgadóttur og myndverk hornfirskra skólabarna.
Ráðstefnan er styrkt af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, Sveitarfélaginu Hornafirði og Háskóla Íslands.

Nú er sumarið komið með 
alla sína gleði og tilhlökkun 
þar sem það eru engar 
samkomutakmarkanir í 
augsýn. Helgina 24.-26.júní 
n.k. ætlum við að halda okkar 
árlegu Humarhátíð og er það 
knattspyrnudeild Sindra sem 
mun hafa veg og vanda af 
hátíðinni þetta árið. Hátíðin 
mun verða með svipuðu 
sniði og fyrir Covid, þ.e. 
humarsúpan verður á sínum 
stað, tónleikar í íþróttahúsinu 
á föstudagskvöldinu, húllum 
hæ á miðbæjarsvæði, 
heimsmeistaramót í 
Horna fjarðarmanna og 
kassabílarallý Landsbankans 
svo eitthvað sé nefnt. Rúsínan 
í pylsuendanum er svo 
stórdansleikur í íþróttahúsinu 
á laugardagskvöldinu með 
hljómsveitinni Parket og er það 
eitthvað sem enginn má missa 
af. 
Til þess að við getum gert 

hátíðina sem skemmtilegasta 
þá viljum við endilega fá ykkur 
íbúana til þess að taka þátt í sem 
flestu. Ef einhver er með atriði 
eða eitthvað annað sem hann 
vill fá að koma á framfæri þá má 
endilega hafa samband við okkur 
á fb síðu Humarhátíðar eða í 
tölvupósti á arnah@simnet.is  
Eins ef einhverjir eru tilbúnir 
að opna innkeyrsluna sína og 
taka á móti gestum í humarsúpu 

á föstudag þá látið okkur 
endilega vita. Vonandi 
eru sem flestir tilbúnir að 
taka þátt og gera hátíðina 
veglega eins og við viljum 
hafa hana. 
Hlökkum til að eiga 
með ykkur skemmtilega 
Humarhátíð 2022.

Knattspyrnudeild Sindra

Humarhátíð 2022

Myndir frá Humarhátíð 2018
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Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Kartöflu- og 
matjurtargarðar á Höfn

Við Drápsklettamýri á Höfn býðst íbúum að nýta 
sér sameiginlegt svæði undir kartöflu-, grænmetis-
eða matjurtarrækt. Svæðið er við slóðann á móti 
Hvítasunnukirkjunni og er tilbúið til sáningar eða 
niðursetningar.

Svæðið er óskipt og á ábyrgð notenda að afmarka 
sér reit. Notendur eru hvattir til að sýna hófsemi 
hvað reitarstærð varðar og sýna öðrum tillitsemi.

Íbúar eru hvattir til að nota svæðið en notkun þess 
er gjaldfrjáls. 

Verkefnastjóri umhverfismála

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Tæming rotþróa 7. – 10. júní

Tæming rotþróa í Nesjum og á Mýrum hefst 
dagana 7. – 10. júní og er mikilvægt að aðgengi að 
þeim sé gott.

Ef hlið eru læst, aðgengi lélegt eða rotþrærnar ill 
sjáanlegar skal hafa samband við Ágúst hjá 
Hreinsitækni í síma 863-1508 svo unnt sé að gera 
viðeigandi ráðstafanir.

Tæming þessi á aðeins við um rotþrær íbúðar-, 
sumar- eða frístundahúsa en fyrirtæki semja sjálf 
við þjónustuaðila um tæmingar.

Verkefnastjóri umhverfismála

Kvikmynd Hlyns Pálmasonar, Volaða Land, var heimsfrumsýnd 
við gífurlegan fögnuð á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Cannes  
24. maí. Myndin er sýnd á aðaldagskrá hátíðarinnar, í flokki Un 
Certain Regard, og fengu aðstandendur hennar langt standandi 
lófaklapp að lokinni frumsýningunni.
Gagnrýnendur hafa ausið lofi yfir myndina og talað t.a.m. um 
„einstakan orginal“, „kvikmyndalist í hæsta gæðaflokki“ og 
að myndin sé „ríkuleg og gefandi epík sem minnir á meistara 
kvikmyndasögunnar“.
Fáar myndir á hátíðinni í ár hafa hlotið eins góðar viðtökur en 
margir tala um hana sem helstu uppgötvun hátíðarinnar. Ýmsir 
spyrja afhverju myndin er ekki í aðalkeppninni, aðrir segja það 
næsta mál á dagskrá. Panill af 18 virtum gagnrýnendum sem gefa 
öllum kvikmyndum hátíðarinnar stjörnugjöf, hafa gefið Volaða Landi 
hæstu meðaleinkunnina til þessa.
Volaða Land fjallar um ungan danskan prest sem ferðast til 
Íslands undir lok 19. aldar með það að markmiði að reisa kirkju og 
ljósmynda íbúa eyjunnar á för sinni. Elliott Crosset Hove fer með 
aðalhlutverkið og Ingvar Sigurðsson fer með hlutverk sérviturs 
leiðsögumanns, sem leiðir prestinn í gegnum harðneskjulegt landið 
á hestbaki ásamt hópi heimamanna. Með önnur hlutverk fara m.a. 
Hilmar Guðjónsson, Vic Carmen Sonne,  Jacob Hauberg Lohmann, 
og Ída Mekkín Hlynsdóttir.
Hlynur leikstýrði og skrifaði handritið að myndinni. Fyrri verk hans 
hafa verið heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðunum í Berlín, Cannes, 
Locarno og Toronto, og unnið til fjölda verðlauna víðs vegar um 
heiminn. Stuttmyndin Sjö bátar hóf ferðalag sitt í Toronto árið 2014, 
kvikmyndin Vetrarbræður tók þátt í aðalkeppni Locarno árið 2017, 
og kvikmyndin Hvítur, Hvítur Dagur keppti í Critics’ Week á Cannes 

árið 2019. Þá var stuttmyndin Hreiður valin til þátttöku á þessu ári í 
Berlinale Special hluta Berlínarhátíðarinnar.
Volaða Land er framleidd af íslenska framleiðslufyrirtækinu Join 
Motion Pictures og hinu danska Snowglobe. Framleiðendur eru 
Anton Máni Svansson, Katrin Pors, Eva Jakobsen, og Mikkel Jersin. 
Meðframleiðendur eru Didar Domehri frá Maneki Films í Frakklandi, 
Anthony Muir og Peter Possne frá Film I Väst í Svíþjóð, Mimmi 
Spång frá Garagefilm í Svíþjóð, og Guðmundur Arnar Guðmundsson 
frá Join Motion Pictures, Íslandi.
Við óskum Hlyni og öðrum sem að myndinni komu til hamingju með 
árangurinn og hlökkum við til að geta séð myndina hér heima.

Volaða Land hlýtur góðar viðtökur
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Kæru bæjarbúar 
Við í 3. flokki Sindra í kvenna- og karla knattspyrnu viljum þakka 
öllum bæjarbúum og nærsveitungum fyrir að hafa tekið svona vel á 
móti okkur í fjáröflunum okkar.  
Í vetur og vor höfum við gengið í hús og selt ýmsan varning. Nú líður 
senn að ferðinni okkar í knattspyrnuskólann á Spáni og tilhlökkunin 
er mikil. 
Sumarkveðja 

Krakkarnir í 3. flokki karla og kvenna í knattspyrnu.

Þakkir 



Tilboð gilda 2.-5. júní

Sigraðu  
innkaupin  
og fáðu  
betra verð 
á matvöru 
með 
Samkaupa 
appinu 

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

Sigraðu
innkaupin!

30%

Kinda-
fillet

2.799kr/kg

3.999 kr/kg


