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Mánudaginn 12. september lagði 10. bekkur 
í Grunnskóla Hornafjarðar af stað í námsferð 
upp í Lónsöræfi. Farið var á fjórum bílum 
og nemendur ásamt fararstjórum skilin 
eftir uppi á Illakambi. Hver nemandi var 
með stóran bakpoka sem innihélt meðal 
annars nesti, hlýjan og léttan útifatnað, föt 
til skiptanna og allskonar hreinlætisáhöld. 
Einnig var öllum sameiginlega matnum skipt 
niður í alla bakpokana áður en farið var af 
stað í gönguna niður að Múlaskála.
Þegar þangað var komið þurfti hópurinn að 
venjast því fyrst og fremst að vera ekki með 
neitt símasamband. Allir komu sér þó vel fyrir 
á meðan grillaðar voru pylsur í hádegismat. 
Eftir það var farið í fyrstu gönguferðina þar 
sem gengið var upp Víðibrekkusker og voru 
allir hressir í göngunni. Þó fannst öllum 
gott þegar henni lauk og allir voru þá orðnir 
þreyttir og svangir. Næsta morgun vaknaði 
hópurinn eldsnemma og lagði af stað í seinni 
gönguna. Þá var gengið upp að Tröllakrókum 
sem eru algjört ,,konfekt fyrir augun” að 
sögn Jóns Braga sem var leiðsögumaður í 
ferðinni. Að því loknu var gengið að Víðidal 
og hlustað á sögur um byggðina þar. Næst 
var ferðinni heitið aftur niður í skálann og 
hópurinn rétt slapp við rigningu á leiðinni.
Um kvöldið var grillað lambakjöt, kveiktur 
varðeldur, sagðar draugasögur og 
varúlfaspilið var spilað óspart. Síðan fóru 
allir að sofa, þreyttir og sáttir eftir daginn. 

Næsta morgun var dótinu pakkað saman og 
gengið aftur upp Illakamb. Margir segja að 
sú ganga hafi tekið mest á hópinn, enda er 
gangan bara upp á við og frekar brött. Þegar 
bílarnir mættu voru nemendur tilbúnir 
og spenntir að komast heim. Margir biðu 
eftirvæntingafullir eftir að komast aftur í 
símasamband.
Skóladagana eftir ferðina vann hópurinn í 
verkefnum tengdum ferðinni og þar á meðal 
voru verkefni eins og kynningarmyndbönd 

og vefsíður. 
Allir í hópunum voru mjög sáttir eftir 
ferðina og mæla eindregið með því að fólk 
njóti náttúrunnar og fari þessa gönguleið. 
Hópurinn vill einnig benda sem flestum á 
að horfa á þátt á sjónvarpsstöðinni N4 þar 
sem tekin voru viðtöl við Berglindi kennara 
ásamt nemendum sem tóku þátt í ferðinni.

Fyrir hönd 10. bekkjar,  
Elín Ósk og Karen Hulda

Lónsöræfaferð 10. bekkinga

Nemendur í 10.bekk ásamt Berglindi Steinþórsdóttur kennara

Nemendur dást að náttúrunni í Lónsöræfum
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Elskulegur stjúpfaðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Ragnar Guðmundur Arason  
frá Borg

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjólgarði 
Hornafirði laugardaginn 8. október.

Útför hans fer fram  mánudaginn 17. október 
kl. 13:00, frá Hafnarkirkju.

Guðbjörg Signý Gísladóttir   Stefán Bjarni Finnbogason
Magnhildur Björk Gísladóttir    Þorvaldur Jón Viktorsson

Magnús Sigmar Aðalsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn

FÉLAGSSTARF FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
FÖSTUDAGSSAMVERA 
21. október kl. 17:00. 
Nú heimsækjum við FabLab-smiðjuna 
í Vöruhúsinu þar sem Vilhjálmur 
Magnússon tekur á móti okkur og leiðir 
okkur um töfraheim smiðjunnar.
Ef einhver þarfnast aksturs þá er bara 
að hringja í síma 692 2936.
Mætum vel og höfum gaman saman.

Lumar þú á 
áhugaverðu efni í 

Eystrahorn?
Við hvetjum þig til 
að senda okkur 

línu á eystrahorn@
eystrahorn.is

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 16. október
Sunnudagaskóli kl. 11:00.
Við munum syngja, hlusta á sögu, 
lita og hafa gaman
Djús og kex eftir stundina.
Allir velkomnir.

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 16. október
Bleik messa kl. 14:00.
Hugvekju flytur Guðlaug Hestnes.
Eftir messu verður boðið uppá 
kaffi og kökur í safnaðarheimilinu.
Allir hvattir til að mæta í bleiku í 
messuna.
Allir velkomnir.
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Andlát

Náttúrustofa Suðausturlands leitar að 
náttúrufræðingi 

Náttúrustofa Suðausturlands óskar eftir náttúrufræðingi til starfa. Um er að
ræða fullt starf sem fer fram bæði í vettvangsrannsóknum og við úrvinnslu
gagna og skýrsluskrif. Starfið mótast af sérþekkingu umsækjanda og getur
m.a. snúið að þróun nýrra verkefna á sviði náttúrurannsókna. Náttúrustofa
Suðausturlands sinnir fjölbreyttum náttúrufarsrannsóknum, t.d. á fuglum,
gróðri, kolefnisflæði, jöklum og landformum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Nauðsynlegt:
-Háskólapróf í náttúrufræðum
-Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
-Færni í greiningu og framsetningu gagna
-Færni í mannlegum samskiptum
-Geta til þátttöku í vettvangsferðum fjarri heimili
-Vilji til að ganga í ólík störf
-Góð íslensku- og enskukunnátta

Æskilegt:
-Framhaldsmenntun í náttúrufræðum
-Starfsreynsla á fagsviði
-Þekking og reynsla í styrkumsóknum
-Geta hafið störf sem fyrst

Ráðið er tímabundið í eitt ár til reynslu en gert ráð fyrir að um framtíðarstarf
sé að ræða. Náttúrustofa Suðausturlands er með starfstöðvar á Höfn í
Hornafirði og á Kirkjubæjarklaustri. Laun eru samkvæmt stofnanasamningi
Náttúrustofu Suðausturlands og Félags íslenskra náttúrufræðinga. Umsókn
með ferilskrá, meðmælum og kynningarbréfi þar sem kemur fram hvers
vegna umsækjandi vill starfa á Náttúrustofu Suðausturlands og hvað hann
hafi fram að færa, sendist til Lilju Jóhannesdóttur forstöðumanns
(lilja@nattsa.is) sem einnig gefur nánari upplýsingar. Umsóknarfrestur er til
27. október 2022.
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Forstöðumaður Vöruhússins – miðstöð skapandi greina
Sveitarfélagið Hornafjörður leitar að afleysingu til 18 mánaða í starf 

forstöðumanns Vöruhússins á Höfn. Vöruhúsið er list- og verkgreinahús 
sveitarfélagsins og miðstöð skapandi greina. Þar er Fab Lab smiðja sem 
forstöðumaður rekur, þar fer fram list- og verkgreinakennsla grunn- og 
framhaldsskólans auk þess sem í húsinu er félagsmiðstöð og frístund.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Hefur yfirumsjón með rekstri Vöruhússins og ber ábyrgð á og stýrir nýsköpunar- og 
þróunarstarfi í FabLab hönnunarsmiðju ásamt því að vinna náið með nýsköpunarstoð 
Nýheima Þekkingaseturs.

Hæfniskröfur:
• Þekking og færni í stafrænni framleiðslutækni, C++ forritun, iðntölvum og 

iðnstýringum, þrívíddarteikniforritun og þrívíddarprentun
• Þekking og færni til að sinna almennu viðhaldi véla- og tæknibúnaðar Fab Lab 

smiðju
• Færni í meðferð og vinnslu mismunandi efniviðs ásamt þekkingu á öryggisþáttum
• Frumkvæði og metnaður
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum og óbilandi áhugi á nýsköpun og framförum í 

sveitarfélaginu
• Góð íslenskukunnátta

Laun eru greidd samkvæmt samningum launanefndar Sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til 10. nóvember nk. 
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi berist til Þórgunnar Torfadóttur 
fræðslustjóra thorgunnur@hornafjordur.is sem veitir nánari upplýsingar um starfið.

Athygli er vakin á því að óskað er eftir sakavottorði við ráðningu og að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. 
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Velheppnað og skemmtilegt 
málþing um heilsueflingu 60+ 
var haldið í Ekru 5. október 
í samvinnu við Bjartan 
lífsstíl. Bjartur lífsstíll er 
samstarfsverkefni Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands 
og Landssambands eldri 
borgara og er málþingið hluti 
af heilsueflingarátaki 60+ á 

landsvísu. Við undirbúning 
málþingsins voru kallaðir 
saman fulltrúar frá 
velferðarsviði, öldungaráði, 
félagi eldri Hornfirðinga, USÚ 
og Sindra og niðurstaðan 
varð þessi skemmtilega 
dagskrá. Á vaðið riðu Margrét 
Regína Grétarsdóttir og 
Ásgerður Guðmundsdóttir 

Málþing um heilsueflingu 60+

Signý Jónsdóttir er einn af þeim listamönnum sem sýnir á sýningunni 
Tilraun Æðarrækt, en verk hennar og Írisar Indriðadóttur nefnist 
Æðardrottningin. Signý er hönnuður sem þessa stundina kannar 
matar- og upplifunarhönnun, en hún sækir innblástur utandyra, eins 
og má glögglega sjá í mörgum verka hennar.
„Það sem heillar mig hvað mest er hvað fuglinn ber mikið traust til 
okkar, fuglinn leitar í skjól til okkar mannfólksins og það er gott að 
geta gefið það,“ segir Signý. Hún segir að það var og er stórkostlegt 
að vinna í verkefninu og því sé engan veginn lokið, því hún og Íris 
koma enn hvert vor til Sigrúnar æðarbónda á Skálanesi í Seyðisfirði 
líkt og síðastliðin þrjú ár.
„Okkur er þakklæti efst í huga fyrir það að hafa kynnst þessum heimi 
og fengið að taka þátt í þessu mjög svo gefandi starfi. Nú er hver 
einasta kolla og bliki okkar bestu vinir sem við hlökkum til að hitta 
aftur næsta vor.“
Meginmarkmið verksins Æðardrottningin er að upphefja og segja 
sögu æðarbænda. Snemmsumars lítur æðardrottningin yfir landið 
sitt og sér ábúendurna koma sér fyrir. Varptíminn er hafinn. Hún 
rúllar upp bleiku hönskunum, ver höfuð sitt með speglakórónunni, 
grípur stafinn sinn og breiðir út vængina.

Æðardrottningin í Seyðisfirði

verkefnastjórar Bjarts 
lífsstíls sem kynntu 
verkefnið. Þá sagði Kolbrún 
Björnsdóttir í Sporthöllinni 
frá samstarfsverkefni hennar 
og Sveitarfélagsins um 
heilsueflingu 60+ á Höfn. 

Því næst kom Jóhanna Íris 
Ingólfsdóttir og sagði frá 
starfsemi USÚ og að því loknu 
kynntu Ásgerður Gylfadóttir 
formaður öldungaráðs og 
Guðbjörg Sigurðardóttir 
formaður félags eldri 
Hornfirðinga starf þeirra.
Málþingið var bæði fræðandi 
og lifandi því verkefnastjórar 
Bjarts lífsstíls og Kolbrún 
í Sporthöllinni leiddu 
þátttakendur í gegnum léttar 
æfingar meðan á dagskránni 
stóð. Að sjálfsögðu var 
svo boðið upp á dýrindis 
kaffihlaðborð. Heim fóru svo 
allir með þessi orð í huga "Við 
getum ekki komist hjá því að 
eldast en við getum haft áhrif 
á það hvernig við eldumst".
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Kjördæmavika Alþingis er að 
baki. Þá starfar þingið ekki 
heldur gefst alþingismönnum 
færi á að fara um kjördæmi 
sín og heilsa upp á fólk á 
heimaslóðum sínum.
Allir þingmenn Suðurkjördæmis 
ferðuðust saman í kjör-
dæmavikunni og hittu 
sveitarstjórnarfólk í síðustu 
viku. Að baki eru nær 1.400 
kílómetra akstur og það segir 
sína sögu.
Þingmenn funduðu með 
sveitarstjórnum og við áttum 
þar uppbyggileg og góð samtöl um það sem helst brennur á þeim 
sem eru í forystu á hverjum stað. 
Sömu eða svipuð megináhersluatriði eru í sveitarfélögunum en 
auðvitað eru líka sérhæfðari mál sem áhersla er lögð á hér og þar. Á 
góma bar heilbrigðismál, samgöngur og orkumál en einnig skólamál 
og  menntun, landbúnaðarmál, fæðuöryggi og fjölbreytileiki 
atvinnulífs. 
Einnig funduðu þingmenn með lögreglustjórum og fóru yfir málefni 
lögreglunnar. Brýnt er að fjölga lögreglumönnum til þess að tryggja 
öryggi borgarana enda er á hverjum tíma gríðarlegur fjöldi gesta 
í kjördæminu, bæði ferðamenn og allur sá fjöldi sem á eða er  í 
sumarbústöðum. 
Suðurkjördæmi er víðfeðmt og fjölbreytt. Þar er hliðið að Íslandi, 
Keflavíkurflugvöllur. Um það bil helmingur af orku landsmanna 
verður til í Suðurkjördæmi og þar eru margar af vinsælustu 
náttúruperlum landsins. Mörg öflugustu sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins eru í Suðurkjördæmi og síðast en ekki síst er þar að finna 
ótrúlega mikinn mannauð. Svo mætti áfram telja.
Það er verkefni okkar allra að efla kjördæmið enn frekar, treysta 
innviði og skapa umgjörð vaxtar og velsældar. Við þingmenn 
kjördæmisins erum samhentur hópur og ætlum okkur að standa vel 
við bakið á íbúum kjördæmisins.
Við þökkum góðar móttökur og horfum full tilhlökkunar til starfsins 
á komandi þingvetri.
Fyrir hönd þingmanna kjördæmisins,

Guðrún Hafsteinsdóttir

1.400 kílómetrar!
Við höfum öll heyrt að 
reglubundin hreyfing er að öllum 
líkindum eitt öflugasta meðal og 
meðferðarúrræði sem við höfum 
þegar kemur að því að viðhalda 
góðri heilsu og líkamlegri virkni 
út lífið. Hvers vegna kjósum við 
þá svona oft að setja hreyfingu 
EKKI Í FORGANG?
Gæti verið að þú sért undir 
miklu álagi í vinnu eða ert ekki 
með mataræði eða svefn í góðu 
jafnvægi? 
Vissulega krefst það tíma, vilja 
og orku í að finna út hvað hentar 
okkur persónulega best, því 
er gott að gefa sér tíma til að 
skoða alla þessa þætti þegar við 
ætlum að koma hreyfingu inn í 
okkar daglega líf. Um leið og við gefum okkur tíma til þess að koma 
hreyfingu inn í daglegt líf þá hefur það snjóboltaáhrif á alla þætti 
heilsunnar.  Við förum ósjálfrátt að sofa betur, borða betur og erum 
færari um að stjórna álagi og streitu með framleiðslu góðra hormóna 
sem myndast þegar við byrjum að hreyfa okkur. 
Það hefur reynst mér og mínum skjólstæðingum best að setjast 
niður með blað og penna og hreinlega spyrja sig spurninga og svara 
þeim samviskulega. Þú gætir byrjað á því að skoða hvers vegna þú 
sért ekki að setja hreyfingu og/eða æfingar í forgang?
Hvað gæti verið besti tíminn til að stunda hreyfingu?
Hvaða daga ætla ég að setja hreyfinguna inn í dagskrána mína og 
hversu lengi ætla ég að hreyfa mig? 
Hvenær ætla ég að byrja? Hvað myndi það gera fyrir mig þegar ég byrja 
að hreyfa mig?
Ef þetta virkar ekki og þú ert enn á þeim stað að trúa því að þú 
hafir ekki tíma né getu til þess að hreyfa þig, reyndu þá að tengja 
hreyfinguna stærri ávinningi. T.d þú veist að reglubundin hreyfing 
minnkar líkur okkar á hjartaáfalli, sykursýki, krabbameini, þunglyndi 
og svo mætti lengi telja. 
Þetta eru allt spurningar sem fá heilann þinn til að hjálpa þér að 
byrja að setja reglubundna hreyfingu inn í þitt daglega líf, því að 
sjálfsögðu viljum við vera orkumeiri yfir daginn og lifa góðu lífi ekki 
satt?
Að hafa ekki tíma er AFSÖKUN, já afsökun sem þú ert kannski 
búinn að sannfæra sjálfa þig um, en trúðu mér það hafa allir hafa 
tíma. Þú gætir vaknað fyrr, notað hádegið, farið strax eftir vinnu eða 
jafnvel á kvöldin í staðinn fyrir að henda þér upp í sófa að horfa á 
Landann, segi svona.
Ég skora á þig að koma hreyfingu inn í þitt daglega líf strax í dag, þú 
græðir bara á því til lengri tíma litið, lofa því. 

Sjáumst á hreyfingu, kveðja Kolla Bjöss í Sporthöllinni. 

Ekki vera sófakartafla!

Bifreiðaskoðun á Höfn  
17., 18. og 19. október.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 14. október.

Næsta skoðun 21., 22. og 23. nóvember.

Þegar vel er skoðað
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Karlayoga
Karlayoga hefst 17/10 í fjórar vikur  

ef  næg þátttaka fæst.
Kennt er tvisvar í viku;  

mánudaga og miðvikudaga frá 17:40-18:40
Yoga flæði, styrkur, teygjur, öndunaræfingar, slökun, 

tónheilun, bandvefs-spennulosun.
Nærandi og notalegir tímar fyrir alla.

Kennari er Ragnheiður Rafnsdóttir, hjúkrunarfræðingur, 
Yoga Alliance kennari, Hafyoga kennari með diplómu í 

bandvefslosun.
Kennt er í Sjallanum.

Fyrir frekari upplýsingar og skráningu, sími 8929707 
 eða skilaboð á fb.

FATAMARKAÐUR 

Fatamarkaður verður í morgunverðarsalnum 
Höfn-inn laugardaginn 15. október frá  

kl. 13:00-18:00.
Nýjar haust og vetrarvörur og að sjálfsögðu 

verður undirfatnaður með í för.
Hlakka til að sjá ykkur.

Rósin tískuverslun 
414-9393 og 848-4829

Við leitum að 
launafulltrúa

Skinney – Þinganes hf. óskar eftir að ráða launafulltrúa á skrifstofu 
með starfsstöð á Höfn í Hornafirði.

Helstu verkefni: 
• Launavinnsla 
• Viðhald jafnlaunakerfis 
• Skráning upplýsinga í launakerfi 
• Skil á gögnum til opinberra aðila 
• Aðstoð við gerð starfslýsinga og ráðningarsamninga 
• Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
• Önnur tilfallandi verkefni innan skrifstofunnar

Hæfniskröfur: 
• Þekking og reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Sjálfstæð, skipulögð og nákvæm vinnubrögð 
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Þekking á Navision er kostur 
• Gott vald á töluðu og rituðu máli 
• Góð enskukunnátta

Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til þess að sækja um. 

Áhugasamir eru beðnir um að senda starfsumsókn í tölvupósti til 
Guðrúnar Ingólfsdóttur, gudrun@sth.is. Umsóknarfrestur er til 21. 
október.

Einnig er hægt að fá nánari upplýsingar um starfið hjá Guðrúnu í síma 
470-8123.



Tryggjum fleiri 
gæðastundir

Stofn

Á hverju ári fá þúsundir tjónlausra viðskiptavina Sjóvá 

Stofnendurgreiðslu. Þannig hefur það verið í rúm 25 ár.


