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Nú er sumarið á enda og haustkaflinn tekur við…..o.sv.
frv.  Mig langar að minna á vetrarstarf Gleðigjafa, kórs eldri 
borgara, og hvetja fólk til að dusta af raddböndunum. Við 
höfum alltaf þörf fyrir söngfólk, og í almáttugs bænum ekki 
telja ykkur trú um að til að syngja með okkur þurfi þig að vera 
með háskólagráðu í söng!  Kóræfingar byrja ekki fyrr en um 
miðjan október að venju og er æft einu sinni í viku, en oftar ef 
eitthvað mikið stendur til. Eins og nafnið á kórnum bendir til 
er þetta hressilegur hópur og við tökum ykkur fagnandi. Hafið 
samband við einhvern úr okkar hópi til að melda ykkur,  eða 
beint við mig og ég læt mig hlakka til vetrarins.  

Guðlaug Hestnes

Fyrstu skóflustungurnar fyrir nýtt hjúkrunarheimili

Gleðigjafar - kór eldri borgara

Hátt í 250 manns mættu til að fagna þegar fyrstu skóflustungur 
að nýju hjúkrunarheimili á Höfn voru teknar. 
Heilbrigðisráðherra, elstu íbúar á Skjólgarði og elstu  börn á 
leikskólanum Sjónarhóli tóku saman fyrstu skóflustungurnar 
fyrir stærri Skjólgarði við hátíðlega athöfn á mánudaginn. 
Elstu konurnar í hópnum eru 99 ára. 
Að lokinni athöfninni var boðið til samsætis í Ekru, sal 
félagsstarfs aldraðra þar sem börn frá Tónskóla A- Skaft. léku 
á hljóðfæri. Seinna um daginn var einnig samsæti á Skjólgarði 
þar sem gestum var boðið til að fagna með íbúum.   

Verktakafyrirtækið Húsheild ehf. mun byggja nýja 
hjúkrunarheimilið. Skrifað var undir samninga við verktakann 
22. júlí. sl. Samkvæmt upplýsingum frá verktaka mun hann 
hefja framkvæmdir á næstu dögum og áætlað er að fyrstu 
íbúar í nýrri byggingu muni flytja inn í janúar 2024. 
Þetta mál hefur verið baráttumál lengi hér í Hornafirði og hafa 
margir lagt hönd á plóg í baráttunni fyrir auknum lífsgæðum 
okkar eldri íbúa. 

Til hamingju Hornfirðingar. 

Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra ásamt fulltrúum elstu og yngstu kynslóðarinar í sveitarfélaginu tóku fyrstu skóflustungurnar að nýju hjúkrunarheimili



2 Eystrahorn 

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

FÉLAGSSTARF FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
HAUSTFUNDUR Félags eldri 
Hornfirðinga verður haldinn í Ekru 
þriðjudaginn 27. september kl. 17:00.
Gestur fundarins verður Sigurjón 
Andrésson bæjarstjóri.
Kaffi og vöfflur á fundinum.
Nýir félagar ávallt velkomnir. Eflum 
félagsstarfið!

UMSÓKNARFRESTUR RENNUR ÚT
ÞRIÐJUDAGINN 4. OKTÓBER, KL. 16:00

Uppbyggingarsjóður Suðurlands 
auglýsir eftir umsóknum í sjóðinn

Kynnið ykkur sjóðinn á www.sass.is/uppbyggingarsjodur

...að nýju viðskiptatækifæri eða 
áhugaverðu menningarverkefni?

Ertu með frábæra 
HUGMYND?

STYRKIR@SASS.IS

WWW.SASS.IS Uppbyggingarsjóður er hluti af 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir ,
tengdafaðir, afi og langafi,

FREYSTEINN ÞÓRÐARSON
vélstjóri

lést á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði,
Hornafirði, mánudaginn 12. september.
Útför hans fer fram laugardaginn 17. september klukkan 14,
frá Hafnarkirkju.

Guðlaug Þorgeirsdóttir
Jóna Kristín Freysteinsdóttir Pétur Á Unnsteinsson

Borgþór Freysteinsson Inga Jenný Reynisdóttir
Svanhildur Freysteinsdóttir Hlynur Garðarsson

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 15. september
Umhverfismessa kl. 14:00.
Tímabil sköpunarinnar stendur 
yfir í kirkjum landsins. Umhverfið 
verður því í forgrunni í tali og 
tónum í messunni.
Kaffi og meðlæti að messu lokinni.
Allir velkomnir.

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 15. september
Sunnudagaskóli og bangsablessun 
kl. 11:00
Allir að koma með sinn 
uppáhaldsbangsa. Við munum 
syngja, hlusta á sögu, lita og hafa 
gaman
Djús og kex eftir stundina.
Allir velkomnir.

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

Inflúensubólusetningar  hefjast  þann  
22. september n.k. á heilsugæslunni.

Við 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 3. október geta aðrir pantað tíma í 
inflúensubólusetningu

Athugið að æskilegt er að það líði a.m.k. tvær 
vikur milli inflúensubólusetningar og COVID 19 
bólusetningar séu þær ekki gefnar saman.

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

virka daga.

Innilegar þakkir  fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna andláts og 
útfarar elskulegs eiginmanns,  föður, 
tengdaföður, afa og langafa.

Freysteins Þórðarsonar
vélstjóra

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Skjólgarðs  fyrir frábæra umönnun.

Guðlaug E. Þorgeirsdóttir
Jóna K. Freysteinsdóttir, Borgþór Freysteinsson, 

 Svanhildur Freysteinsdóttir og fjölskyldur

Þakkir

Þegar haustar er kósý að kveikja á kertum og lömpum.
Fallegir lampar, luktir, kerti með og án ilmefna, 

híbýlailmur,  vasar og blómapottar. Alltaf  eitthvað nýtt.
Gjafavara fyrir öll tilefni.

Verið velkomin

S: 478-2535 / 898-3664
Opið virka daga kl.13-18 
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Óskast í fullt starf í Framhaldsskólann í 
Austur- Skaftafellssýslu.

Ráðið verður í stöðuna frá áramótum. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlega 
sendið póst á lind@fas.is

merktan matráður.

Matráður

• Styrktarþjálfun ver bein- og vöðvamassa.
• Styrktarþjálfun gerir þig sterkari.
• Styrktarþjálfun getur haft jákvæð áhrif gegn mörgum 

sjúkdómum.
• Styrktarþjálfun eykur orku og bætir skap

Vöðvar rýrna vissulega þegar þeir eru ekkert notaðir. Hefurðu 
einhvern tímann brotnað og verið settur í gifs? Í fyrstu var 
gifsið þétt að skinninu, mjög óþægilegt. Eftir smá tíma varð 
gifsið aðeins víðara og þú gast séð smá bil á milli húðarinnar 
og gifsins.  Vöðvarnir voru farnir að rýrna af notkunarleysi 
og það er það sem gerist um allan líkamann ef þú þjálfar ekki 
vöðvana að staðaldri.
Styrktarþjálfun er lífsnauðsynleg fyrir líkamshreysti eftir 40 
ára aldur. Ef ekkert er gert, missum við 10% af vöðvamassanum 
milli 25 og 50 ára og 45% meira milli 50 og 80 ára. Þessi 
rýrnun á vöðvamassa gerir okkur veikbyggðari fyrir föllum, 
gerir beinin léleg og einnig vangetu til ýmissa líkamlegra 
athafna í daglegu lífi.
Það er margt fólk sem stundar ekki styrktarþjálfun og eru 
margar ástæður þar að baki. Sumum finnst það leiðinlegt á 
meðan aðrir einstaklingar vilja ekki verða massaðir. Ég held 
að það sé hægt að finna leiðir sem hæfa öllum og að allir ættu 
að notast við styrktarþjálfun af einhverju tagi. 
Það eru líka margur annar ávinningur af því að stunda 
styrktarþjálfun sem hluta af æfingaráætlun þinni.  Ekki aðeins 

líturðu miklu betur út heldur verða beinin sterk, blóðþrýstingur 
lækkar og hugsanlega minnkar hætta á áföllum. Að auki 
brenna vöðvar meiri hitaeiningum í daglegu lífi en fita.
Byrjaðu að rífa í lóðin. Ef þér finnst það leiðinlegt, þá hvet 
ég þig til þess að finna þér aðferð sem hentar þér. Það eru til 
fjöldinn allur af aðferðum styrktarþjálfunar. 

Eitt að lokum, þú verður ekki massaður/mössuð á einni nóttu 
þó svo að lóðin séu þung!

Kveðja Kolla Bjöss í Sporthöllinni

 Af hverju er styrktarþjálfun nauðsynleg?



N1 Höfn óskar eftir að ráða kraftmikið og þjónustulipurt starfsfólk til framtíðar- 
og hlutastarfa. Um er að ræða störf í almennri afgreiðslu og veitingastörf.
Þjónustustöðin okkar er fjörugur vinnustaður sem iðar af mannlífi frá morgni til 
kvölds.

Unnið er á vöktum.

Helstu verkefni:
• Almenn afgreiðsla
•  Þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Vilt þú vinna 
á líflegum 
vinnustað?

440 1000     n1.is

ALLA LEIÐ

Hæfniskröfur:
• Reglusemi og stundvísi áskilin
• Samskiptafærni og þjónustulund
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Fríðindi:
• Aðgangur að Velferðarþjónustu N1
• Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO
• Styrkur til heilsueflingar

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum og eiga auðvelt með að vinna í hóp.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gauti Árnason, stöðvarstjóri, í síma 660 3274 eða gautia@n1.is.



Skelltu þér í göngutúr. Sýningin er í Sundi, inn á Bókasafni, 
í Nettó, Gömlubúð og auðvitað Svavarssafni.

Hefur þú séð öll verkin?



Íþróttavikan í Evrópu 23. – 30. september European week of sports September 23 – 30

Markmið Íþróttaviku Evrópu er að kynna íþróttir og almenna hreyfingu um alla Evrópu 
og sporna þannig við auknu hreyfingarleysi meðal almennings. Íþróttavikan er ætluð 
öllum óháð aldri, bakgrunni eða líkamlegu ástandi. Áhersla er lögð á að höfða til 
grasrótarinnar og hvetja almenning til þess að hreyfa sig oftar og meira í sínu daglega 
lífi.

Hornafjörður Municipality in collaboration with ÍSÍ, Beactive, UMF Sindri, 
USÚ, Sporthöllin, Fenrielite, present a diverse program and open training 
session for everyone during the European Sports Week, which is held in over 
30 European countries.

Sveitarfélagið Hornafjörður í samstarfi við ÍSÍ, Beactive, UMF Sindra, USÚ, 
Sporthöllina og Fenrir Elite standa fyrir fjölbreyttri dagskrá og opnum 
æfingum fyrir alla í íþróttaviku Evrópu sem haldin er í yfir 30 Evrópulöndum.

Frítt í sund þessa vikuna /  
Free entry to the swimmingpool this week

Frítt er í alla hópatíma í Sporthöllinni - sjá vefsíðu /  
All group classes in Sporthöllin are free - see website

VERTU MEÐ JOIN US

FIMMTUDAGURINN 22.SEPTEMBER
17:00 – 18:00 Klifurfélag Öræfa – æfing fyrir börn í Káraskjóli í Freysnesi. 

LAUGARDAGURINN 24. SEPTEMBER  
10:00 Hlaup umhverfis bæinn - Mæting við Sundlauginna   
 Misjafnir getuhópar – eitthvað fyrir alla

SUNNUDAGUR 25. SEPTEMBER  
13:20 Íþróttahúsið á Höfn - Badminton
17:00 Báran - Old Boys

MÁNUDAGUR 26.SEPTEMBER  
16:00 Sundlaugin á Höfn - Garpasund
17:00 íþróttahúsið á Höfn - Blak 
18:10 Mánagarður - Byrjenda Fimleikar fyrir fullorðna 
20:00 Íþróttahúsið á Höfn - Bumbubolti
20:00 Báran - Drottningarbolti

ÞRIÐJUDAGUR 27. SEPTEMBER
18:30 Íþróttarhúsið á Höfn - Kvennablak
18:00 – 20:00   Klifurfelagið í Öræfum – Opið hús í Káraskjóli 
20:20 Íþróttarhúsið á Höfn - Karlablak

MIÐVIKUDAGUR 28. SEPTEMBER
16:00 Sundlaugin á Höfn - Garpasund
17:00 Báran - Old Boys
19:50 Íþróttahúsið á Höfn - Babminton 
18:00 Nýheimar - Viðar Halldórsson – Fyrirlestur, Sports for all
20:00 Nýheimar - Viðar Halldórsson – Fyrirlestur, Jákvæð   
 íþróttamenning

FIMTUDAGUR 29. SEPTEMBER 
10:00 Nýheimar - Viðar Halldórson  - Félagslegir töfrar
18:40 Íþróttarhúsið á Höfn - Karlablak
20:20 Íþróttarhúsið á Höfn - Kvennablak

FÖSTUDAGUR 30. SEPTEMBER 
17:30 – 19:00 Krossfitt - kynning og byrjendaæfing (14 ára + 10 pláss  -  
 Skráning: fenrirelite@gmail.com)
19:00 – 20:30 Krossfitt kynnning og byrjendaæfing (14 ára + 10 Pláss –  
 Skráning: fenrirelite@gmail.com) 

THURSDAY 22 SEPTEMBER
17:00 – 18:00 KFÖ - Climbing Club for children in Káraskjól in Freysnes. 

SATURDAY 24 SEPTEMBER   
10:00 Run around town - Starts at the swimmingpool.  Different  
 ability groups - something for everybody

SUNDAY 25 SEPTEMBER  
13:20 The Höfn sports center - Badminton
17:00 Báran - Old Boys

MONDAY 26 SEPTEMBER  
16:00 The Höfn swimming pool - Adult swim session
17:00 The Höfn sports center - Volleyball 
18:10 Mánagarður - Beginner Gymnastics for adults 
20:00 The Höfn sports center - Big Belly Basketball
20:00 Báran - Queens Football

TUESDAY 27 SEPTEMBER
18:30 The Höfn sports center - Women's Volleyball
18:00 – 20:00 The Öræfi Climbing Club - Open house in Káraskjól  
20:20 The Höfn sports center - Men’s Volleyball

WEDNESDAY 28 SEPTEMBER
16:00 The Höfn swimming pool - Adult swim session
17:00 Báran - Old Boys
18:00 Nýheimar - Viðar Halldórsson – Lecture, Positive Sports  
 Culture
13:20 The Höfn sports center - Badminton 
20:00 Nýheimar - Viðar Halldórsson – Lecture, Sports For All 

THURSDAY 29 SEPTEMBER 
10:00 Nýheimar Viðar Halldórson - Social magic 
18:40 The Höfn sports center - Men’s Volleyball
20:20 The Höfn sports center - Women's Volleyball

FRIDAY 30 SEPTEMBER 
17:30 – 19:00 Crossfit - introduction and beginner training session  
 (14 years + 10 places - Registration:  fenrirelite@gmail.com)
19:00 – 20:30 Crossfit - Introduction and beginner training session  
 (14 years + 10 places - Registration: fenrirelite@gmail.com) 

DAGSKRÁ FÉLAGS ELDRI HORNFIRÐINGA
• Gönguferðir kl. 10:00 mánudag og miðvikudag. Byrjum  við 

Ekru.
• Sundleikfimi sem Valgerður Inga Reykjalín íþróttafræðingur 

stjórnar og er nánari tímasetning í vinnslu
• Leikfimi í Ekru mánudaga kl. 15:00-15:30.   

Valgerður Inga Reykjalín, íþróttafræðingur stjórnar
• Tímar í Sporthöllinni þriðjudaga og fimmtudaga kl.10:30-

12:00, Kolbrún Björnsdóttir.
• Rólegra leikfimi í Ekrunni, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10:30-

11:00
• Boccia mánudag og föstudag kl. 9:30-10:20 og kl. 10:30-11:20
• Minigolf alltaf opið 
• Öllum velkomið að koma í Ekru í Snóker, þythokký og pílukast á 

opnunartímum Ekrun.

Skannaðu mig

Sc
an

 m
e

VIÐAR HALLDÓRSSON 
Nýheimar kl.18:00 – 28. september.  
Sports for All
Benefits and opportunities for your kids in 
Iceland.  A talk especially intended for parents 
of children who are of foreign origin - the 
lecture is in English.

Nýheimar kl. 20:00 – 28. september. Jákvæð íþróttamenning
Fyrir þjálfara og stjórnendur íþróttastarfs um að byggja upp 
heilbrigða og árangursríks menningu innan íþrótta.

Nýheimar kl.10:00 29. september. Félagslegir töfrar
Hvernig félagsleg samskipti tengjast líðan og árangri  
(FAS – allir velkomnir) 


