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Kolbrúnardóttir
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RAFÍÞRÓTTADEILD SINDRA 
BYRJAR MEÐ KRAFTI
Rafíþróttadeild Sindra hóf starfsemi sína síðasta haust af krafti 
og hefur starfið gengið ákaflega vel með aðstöðu í Vöruhúsinu. 
Fljótlega kom þó í ljós þörfin fyrir deildina að eiga sínar eigin 
tölvur fyrir iðkendur að nota og að vera í aðstöðu sem þau gætu haft 
útaf fyrir sig. Deildinni barst stuðningur frá Hirðingjunum varðan-
di tölvukaup og nú hefur þeim borist áframhaldandi stuðningur frá 
Skinney-Þinganes varðandi aðstöðu. Í síðustu viku var undirritaður 
samningur á milli Rafíþróttadeildar Sindra og Skinney Þinganes 
um afnot að húsnæði þeirra er nefnist Viðreisn og mun starfsemi 
deildarinnar flytja sig þangað um leið og húsnæðið er klárt. Erum 
við hjá Sindra ákaflega þakklát fyrir þann stuðning sem við fáum 
og er það okkur mikilvægt að geta byggt upp starfið faglega og til 
fyrirmyndar fyrir okkar iðkendur. Því er stuðningur samfélagsins 
og öflugra fyrirtækja líkt og Skinney Þinganes ómetanlegur og 
erum við ákaflega þakklát. Takk Skinney Þinganes og áfram Sindri!

Margrét Kristinsdóttir
Framkvæmdarstjóri UMF Sindra

Þorrinn var haldinn hátíðlegur í leikskólanum Sjónarhóli í síðustu 
viku. Börnin léku og unnu með þema út frá Þorranum, m.a. með 
því að mála myndir, búa til skrautlegar kindur, boðskort eða 
þorrakórónur. Einnig voru sungin lög, m.a. Þorraþrællinn og 
Þegar hnígur húm að þorra. Elstu tvær deildirnar fóru í heimsókn 
á bókasafnið, Eyrún tók á móti börnunum og sýndi þeim gömul 
leikföng sem þau fengu að leika sér með og þau fengu einnig  að 
skoða trog, ask og fleiri gamla muni. Alla vikuna fengu börnin 
að smakka þorramat eina tegund á dag með ávaxtabitanum og 
þau fengu góða kynningu á karla og kvenna þjóðbúningum. 
Vikan náði svo hámarki á föstudaginn þegar pöbbum og öfum var 
boðið í heimsókn til að halda upp á bóndadaginn, þeim var boðið 
upp á hákarl og kaffi. Það var mjög góð mæting og mikil gleði í 
húsinu.  Í framhaldinu var svo haldið þorrablót í sal leikskólans 
þar sem var þorralögin voru sungin, starfsfólk sýndi brúðuleikrit 
um Nöllu og Nalla og hvernig þau buðu þorrann velkominn. 
Kynning var á íslenskum þjóðbúningi og í lokin var stiginn var 
dans.  Í hádeginu borðuðu börnin við langborð, boðið var upp 
á grjónagraut, hákarl, harðfisk og annan hefðbundinn þorramat. 
Það er skemmtilegur hluti leikskólastarfsins að vinna með ýmis þemu 
yfir skólaárið, sem dæmi má nefna viku ljóss og skugga, umferða-
viku, litaviku, dansviku, náttúruviku, læsisviku og ýmislegt fleira.  

Starfsfólk leikskólans Sjónarhóls

ÞORRAVIKA Í LEIKSKÓLANUM SJÓNARHÓL
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Nú í vetur verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá á bókasafni 
Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og má þar nefna að t.d. er 
boðið uppá fasta viðburði þrisvar í viku. Á þriðjudögum kl.11 
hittast foreldrar í fæðingarorlofi á safninu með ungviðin sín. 
Þar er að sjálfsögðu hægt að lesa og skoða bækur, auk þess sem 
safnið er að sanka að sér leikföngum fyrir allra yngstu gestina. 
Prjókaklúbburinn hefur hist á bókasafninu í áraraðir en þar koma 
saman ákaflega hressir prjónarar og ræða um málefni líðandi 
stundar. Hittast þau vikulega á miðvikudögum kl.13. 

Á vordögum heldur listakonan Hanna Dís listasmiðju fyrir börn 
á grunnskólaaldri í samstarfi við Menningarmiðstöð Hornafjarðar. 
Ber verkefnið heitið Krakkaklúbburinn Kóbra og fá þar 
þátttakendur að skoða safneign Svavarssafns og í framhaldinu 
vinna listaverk útfrá yfirstandandi sýningum. Auk þess skoða þau 
sitt nánasta umhverfi með listrænum augum.
Það er því nóg um að vera á Bókasafni okkar Hornfirðinga og 
hvetjum við alla sem hafa áhuga á einhverskonar samstarfi eða 
hafa hugmynd af viðburði sem við gætum tekið þátt í til að hafa 
samband við okkur. Þess utan eru að sjálfsögðu allir velkomnir til 
okkar á safnið, ungir sem aldnir, til að lesa, spjalla, eða leika sér. 
Opnunartímar safnsins í vetur eru eftirfarandi 
Mánudaga-Fimmtudags  kl.9-17
Föstudagar   kl.9-16
Laugardagar   kl.11-15

Sandra Björg Stefánsdóttir Menningarmiðstöð Hornafjarðar

ÖFLUGT BARNASTARF Í 
MENNINGARMIÐSTÖÐINNI

GERVIGREINDAR LISTASMIÐJA

Vikuna 16. - 20. janúar fengum við á Lista- og menningarsviði 
FAS gestakennara til okkar í samvinnu með Svavarssafni. Lista-
maðurinn Sam Rees hélt vinnusmiðju fyrir nemendur og unnu þau 
vídjó verk með gervigreindarforritum. Sam Rees er einn af lista-
mönnunum sem eru með verk á sýningunni Tilraun Æðarrækt - 
sjálfbært samlífi sem stóð yfir á Svavarssafni frá 16. september til 
20. janúar. Sam er annar listamannanna á bak við verkið Eider and 
the apocalypse, sem hefur staðið uppi í Miðbæ síðan í lok september. 
Sam Rees lærði gagnvirkar listir við Listaháskólann í Man-
chester, með áherslu á skapandi hugsun og sjálfstýrt nám. 
Hann er listamaður með ástríðu fyrir DIY menningu, þar á 
meðal sjálf-útgáfu, rafeindatækni, forritun og óhefðbundna 
list. Sam hefur kennt gagnvirka miðla við Listaháskóla Íslands 
síðan árið 2014. Hann er stofnmeðlimur í Fjúk listamiðstöð og 
einn af skipuleggjendum árlegs Reykjavik Zine og Print Fair.

Vinnusmiðjan með nemendum hófst á því að Sam velti 
upp spurningunni; Hvernig mun Höfn vera árið 2030? 
Nemendur gerðu lista yfir hvað þau vildu sjá betra í okkar 
samfélagi. Nemendur ímynduði sér einnig Höfn árið 2050 og 
jafnvel árið 2100. Útfrá þessum hugmyndum voru tölvurnar 
opnaðar og farið var í gervigreindarforrit sem skapar texta út 
frá fyrirmælum nemenda. Þegar nemendur voru búin að semja 
texta með hjálp forritsins var farið í svipað gervigreindarforrit sem 
skapaði myndir út frá fyrirmælum nemenda. Þegar búið var að 
skapa texta og myndefni aðstoðaði Sam nemendur við að skapa 
heildrænt vídjó þar sem nemendur völdu sér persónu og hreim.

Afrakstur listasmiðjunnar var svo kynntur á skjánum í Miðbæ, 
föstudaginn 20. Janúar kl 10:00. Nemendur og starfsfólk FAS, 
starfsfólk menningarmiðstöðvarinnar og þekkingarsetursins 
fjölmenntu í Miðbæ á opnun á listaverkum nemenda. Sam hafði 
þá skipt út sínum verkum fyrir verk nemenda og stóðu þau uppi út 
þorrablótshelgina. Lista- og menningarsvið FAS þakkar
kærlega fyrir frábært samstarf við Svavarsafn og 
Menningarmiðstöð Hornafjarðar og hlakkar til áframhaldandi 
samstarfs á sviði lista og menningar. 
Verk nemenda má sjá á youtube undir: Sam Rees AI art work-

Á laugardögum í vetur hefur verið boðið upp á lestrarstund 
barnanna þar sem sjálfboðaliðar setjast niður með börnunum 
og lesa fyrir þau upp úr nokkrum bókum milli kl.13.30-14. 
Lestrarstundin hefur reynst ákaflega vinsæl og fjölgar áheyrendum 
í hverri viku. 
Auk þessara föstu viðburða er ávallt boðið upp á hina ýmsu 
tilfallandi viðburði og skemmtanir. Fyrir jólin var risastór 
jólaföndurstöð staðsett á bókasafninu þar sem börn og fullorðnir 
voru hvattir til að eiga skemmtilega stund saman yfir jólaföndrinu, 
ásamt því að síðustu dagana fyrir jólin var lesið daglega upp úr 
bókinni Jólin koma eftir Jóhannes úr Kötlum, um hina síkátu og 
hrekkjóttu sveina. 
Nú á þorra fengum við heimsóknir frá Leikskólanum Sjónarhóli 
þar sem elstu börn leikskólans komu á safnið og fengu að heyra 
sögur og skoða muni frá fyrr tíð. Mörg barnanna sáu þar aska og 
trog í fyrsta sinn og fengu að leika sér með leggi og skel eins og 
jafnaldrar þeirra áður fyrr. 

Lista-og menningarsvið FAS
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HEADLINE

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI

800 gr. Hreindýra-
hakk eða annað gott             

villibráðahakk

2stk egg

30 ml rjómi

2 stk salt

1 tsk pipar

150 gr ritzkex

Ólöf Auður Ingólfsdóttir er nemandi í Framhaldsskóla 
Austur skaftafellssýslu og er mikil áhugakona um mat. Ólöf 
hefur verið að elda með pabba sínum síðan hún var lítil stelpa. 
Uppáhaldsréttu Auðar hefur alltaf verið hreindýrabollur og 
deilir hún hér með okkur skotheldri uppskrift.

Blandið saman hakki, 
kryddi, eggjum og rjóma. 
Að síðustu er ritzkex mulið 
úti og blandað saman við 
allt. Mótið 90 gramma 
bollur og steikið upp úr olíu 
i 3 - 4 min. á hvorri hlið og 
klárið svo eldunina i ofni 
við 180°C í 10 mínútur. 

Í dag afhenti Magdalena Agnieszka Karys kennari pólskumælandi 
nemendum Grunnskóla Hornafjarðar bækur að gjöf frá Pólska 
sendiráðinu. En bókagjafir þeirra er liður í að  styrkja nemendur 
um land allt að viðhalda sínu móðurmáli. Átta nemendur 
eru í skólanum nú og hefur Magda unnið með þeim í vetur og 
unnið með móðurmálið þeirra. Fátt er mikilvægara en að vinna 
vel í sínu móðurmáli því það hjálpar nemendum að læra nýtt 
tungumál. Grunnskóli Hornafjarðar er stoltur yfir því að geta 
boðið upp á þessa kennslu vonandi nýtist það nemendum okkar 
í framtíðinni. Einnig vill Grunnskólinn þakka Pólska Sendiráðinu
fyrir að hugsa til okkar en fyrr í vetur fékk skólinn bækur að 
gjöf frá þeim fyrir nemendur til að nota í yndislestri þannig að  
bókakostur skólans hefur aukist til muna.

W dniu dzisiejszym nauczycielka z naszej szkoły Magdalena 
Agnieszka Karyś wręczyła prezenty w postaci książek, które 
otrzymali polskojęzyczni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Hornafjorður od Ambasady RP w Reykjaviku. Celem Ambasady 
jest, by uczniowie polskojęzyczni zachowali swój język 
ojczysty. W szkole obecnie jest dziewięcioro uczniów polskiego 
pochodzenia i Magda pracowała tej zimy z większością z nich nad 
wzmocnieniem ich języka polskiego. Znajomość języka 
ojczystego jest niezwykle ważna, także w nauce kolejnych 
języków obcych. Szkoła Podstawowa w Hornafjorður jest dumna, 
że może zaoferować lekcje języka polskiego naszym uczniom i ma 
nadzieje, że zaowocuje to i pomoże im w przyszłości. Szkoła 
Podstawowa chciałaby podziękować Ambasadzie RP za 
przekazane prezenty jak i również książki, które otrzymaliśmy 
jesienią i które zasiliły zasoby szkolnej biblioteki.

GRUNNSKÓLINN FÆR GJAFIR FRÁ PÓLSKA SENDIRÁÐINU

Mynd frá Grunnskóla HornafjarðarMynd frá Grunnskóla Hornafjarðar
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Framundan á Hafinu

Styrktartónleikar Krafts með Stebba Jak
31. janúar kl 20:00

Miðaverð 2000 kr. tökum einnig við fr-
jálsum framlögum. Allur ágóðinn ren-
nur til Krafts. Miðasala við hurð.

3.FEBRÚAR kl 23:00
Ball með Færibandinu
Miðaverð 3000 kr. Miðar seldir við hurð.

ÞORRABLÓT

FÉLAGS ELDRI HORNFIRÐINGA

í Sindrabæ föstudaginn 27. janúar  kl. 19:00

Nefndin

Miðasala fer fram fimmtudaginn 
26. janúar kl. 16 - 18 í Ekrunni.

Miðaverð kr. 9.500,-
EKKI TEKIÐ VIÐ KORTUM

Þeir sem óska eftir akstri til og frá Sindrabæ 
hringi í Skúla sími 868-6482.

     HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 29. janúar
Sunnudagaskóli kl. 11:00
Fyrsti sunnudagaskóli á 
nýju ári og hann verður í 
safnaðarheimilinu að þessu 
sinni.
Djús og kex eftir stundina.

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

Lumar þú á grein eða áhugaverðu 
efni í Eystrahorn ?

Við hvetjum þig til að senda okkur línu á 
eystrahorn@eystrahorn.is
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FRÉTTIR AF TÓNSKÓLA AUSTUR SKAFTAFELLSSÝSLU
Tónskólinn hóf kennslu s.l. haust í lok ágúst um leið og 
Grunnskólinn byrjaði. 69 nemendur eru við nám auk 32 
barna í 2. bekk sem fá forskólakennslu frá tónskólanum. Haustþing 
tónlistarkennara var með breyttu sniði. Í haust hittust núna um 
500 kennarar allstaðar af landinu, í Hörpu og ræddu málefni 
tónlistarfræðslunnar á íslandi í gegnum mjög áhugaverðum 
fyrirlestrum og umræðuvettvöngum í 2 daga. Samtök 
tónlistarskólastjóra (STS) hélt svo sitt haustþing hér á Höfn í 
byrjun októbers  og mættu hér um 40 stjórnendur, auk maka, á vel 
heppnað þing. 
Nemendur skólans eru á öllum aldri frá 3. bekk og upp í 
fullorðna. Nemendur eru því á ýmsum stigum námssins en 19 b
yrjendur hófu nám í haust. Skólinn hefur verið að efla 
samspilsþátt námsins umfram annað undanfarin ár. Má nefna 
lúðrasveitir, popphljómsveitir, hópa með skapandi tónlist og 
svo ýmiskonar smærri samspil með 2-3 nemendum innanborðs. 
Lúðrasveit Hornafjarðar, en þar eru m.a. elstu nemendur 
skólans, æfði í haust og frumflutti tónverk fyrir tölvu, 
rafmagnsgítar og lúðrasveit eftir Gímaldin, (Gísla Magnússon) 
og var það mjög krefjandi en jafnframt skemmtilegt verkefni. 

Allir nemendur tónskólans hafa svo spilað á nemendatónleikum 
í Sindrabæ sem haldnir eru reglulega auk þess sem mörg hafa 
komið fram víða annarsstaðar um bæinn. Einnig heimsækja 
þau hjúkrunarheimilið reglulega og spila fyrir vistmenn.
Tónlistarskólar á íslandi halda alltaf upp á dag Tónlistarskólanna 
sem er 7. febrúar, afmælisdagur dr. Gylfa Þ. Gíslasonar , 
fyrrverandi menntamálaráðherra. Litið er á hann sem “föður” 
íslenska tónlistarskólakerfisins vegna framgöngu hans á 7. 
áratug síðustu aldar um fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við 
tónlistarskóla. Í tilefni þess dags verður opið hús hér í Sindrabæ  
laugardaginn 11. febrúar þar sem allir nemendur koma fram 
ýmist með einleik eða samspil auk þess sem brugðið verður á 
leik með nemendum og gestum. Það verður auglýst nánar síðar.

Hluti af þessum hljóðfæraleikurum fóru einnig á lúðrasveitarmót 
norður á Akureyri fyrir elstu skólalúðrasveitarnemendur landsins. 
Þar skiptu þau sér niður í 3, 100 manna hljómsveitir og æfði undir 
leiðsögn atvinnustjórnenda. 3 nemendur skólans ásamt Sigurlaugu 
Björnsdóttur Blöndal fóru svo í nokkrar æfingarferðir í  nóvember 
og desember og  æfðu jóladagskrá með Sinfóníuhljómsveit 
suðurlands og spiluðu tónleika í Selfosskirkju 10. des.

Jóhann Morávek- Skólastjóri Tónskóla A-Skaft.

LÍFIÐ Í ÞRYKKJUNNI

SPURNING VIKUNNAR- HVAÐ 
ER ÞAÐ BESTA VIÐ AÐ BÚA Á 
HORNAFIRÐI?

Anna Lára Grétarsdóttir
FAS

TómasNói Hauksson
Hafið

Maríus Máni Jónsson
Íþróttir

Magndís Lóa Aðalsteinsdóttir
Það er svo mikið líf hérna

Hér í þrykkjunni erum við alltaf eitthvað að bralla skemmti-
legt. Við leggjum  áherslu á að vera með eitthvað í boði sem að 
nær til sem flestra unglingana okkar. Það sem að er í gangi hjá 
okkur dags daglega eru aðalega klúbbastörf en við erum með 
rafíþrótta-, förðunnar- og listaklúbb, einnig erum við með 
þrykkjuráð sem að hjálpar okkur að skipuleggja starfið en þar er 
samansafn af krökkum í 8,9 og 10 bekk sem að koma saman einu 
sinni í viku og ræða hvernig er hægt að bæta starfið í þrykkjunni.
Á döfinni hjá okkur eru allskonar viðburðir eins og 
söngvakeppni samfés, samfestingurinn, ýmis böll, fullt 
af skemmtilegum minni viðburðum og margt fleira.
Helsta markmið okkar er þó alltaf að Þrykkjan sé rými stút 
fullt af öryggi, hamingju, hlátri, virðingu því að þetta er 
þeirra rými og þeirra stund til þess að stunda sínar tómstundir. 

Sigríður Gísladóttir - Þrykkjan



06

N E W L E T T E R  T E M P L A T E

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

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti
þann 11. janúar 2023 að auglýsa breytingu á
deiliskipulagi hafnarsvæðis við Krossey í samræmi við 1.
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin tekur til reits á Krosseyjarvegi 2 austan við
fiskvinnsluhús og felur m.a. í sér að byggingarreitur
stækkar og hámarkshæð húss hækkar úr 10 m í 17 m.

Tillagan verður til sýnis frá 27. janúar til 10. mars 2023 í
anddyri Ráðhúss Hafnarbraut 28, 780 Höfn. Einnig er
hægt að skoða deiliskipulagstillöguna á heimasíðu
Hornafjarðar: www.hornafjordur.is undir Skipulag í
kynningu.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eða vilja gera 
athugasemdir er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögunina á auglýsingatíma.

Eingöngu er tekið við athugasemdum á rafrænan hátt.
Farið er inná auglýsingu skipulagstillögunnar á
heimasíðusveitarfélagsins, þar er tengill sem vísar á
íbúagátt og þarf að skrá sig inn með íslykli.

Umhverfis- og skipulagsstjóri Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar

Auglýsing um deiliskipulagsbreytingu –
Hafnarsvæðið við Krossey
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GRÆNA KARFAN OG LÍFRÆNIR POKAR

Íbúar sveitarfélagsins geta nálgast græna körfu 
undir matarleifar ásamt lífrænum pokum á söfnunarstöðin-
ni á Höfn eða í afgreiðslu Ráðhúss sér að kostnaðarlausu. 
Í þéttbýli sveitarfélagsins er matarleifum safnað 
sérstaklega og þeim komið til moltugerðar á urðunarstað 
sveitarfélagsins í Lóni. Um tilraunaverkefni er að ræða þar sem
 matarleifum, timbri og hrossataði er blandað saman til að búa til
 moltu. Það er mikilvægt að setja aðeins það sem má fara í 
ílát undir matarleifar og ekkert annað. Í ílátið má setja allar 
matarleifar og annað lífrænt eins og hýði af ávöxtum og 
grænmeti, brauð, kaffikorg, eggjaskurn og eldhúspappír. 
Plastumbúðir, dýrasaur og ólífrænn úrgangur á heima í öðrum 
ílátum. Á heimasíðu sveitarfélagsins má nálgast 
ítarlegar flokkunarleiðbeiningar fyrir það sem má, og má 
ekki, henda með matarleifum á íslensku, ensku og pólsku.

Íbúar sveitarfélagsins geta nálgast græna körfu 
undir matarleifar ásamt lífrænum pokum á 
söfnunarstöðinni á Höfn eða í afgreiðslu Ráðhúss sér að 
kostnaðarlausu. Í þéttbýli sveitarfélagsins er matarleifum 
safnað sérstaklega og þeim komið til moltugerðar á urðunarstað 
sveitarfélagsins í Lóni. Um tilraunaverkefni er að ræða þar sem 
matarleifum, timbri og hrossataði er blandað saman til að búa til 
moltu. Það er mikilvægt að setja aðeins það sem má fara í ílát 
undir matarleifar og ekkert annað. Í ílátið má setja allar matar-
leifar og annað lífrænt eins og hýði af ávöxtum og grænme-
ti, brauð, kaffikorg, eggjaskurn og eldhúspappír. Plastumbúðir, 
dýrasaur og ólífrænn úrgangur á heima í öðrum ílátum.Á heimasíðu 
sveitarfélagsins má nálgast ítarlegar flokkunarleiðbeiningar
fyrir það sem má, og má ekki, henda með matarleifum á íslensku, 


