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Kæru lesendur!
Við erum Anna Lára, Helga Kristey, 
Isabella Tigist, Marie Salm, Nína 
Ingibjörg og Siggerður Egla. Við erum 
nemendur í FAS og nú eru svokallaðir 
opnir dagar í skólanum. Okkar hópur 
fékk það hlutverk að sjá um útgáfu 
Eystrahorns. Við ákváðum að fjalla um 
málefni sem vekja okkar áhuga og vonum 
að þið lesendur hafið gaman af lestrinum.

Kynning á okkur 
Anna Lára
Nafn: Anna Lára Grétarsdóttir
Aldur : fullvalda
Áhugamál: Sauðburður, kartöflurækt og 
lestur
Sturluð staðreynd: Á 300 bækur
Twitter: @annalaraginger 

Nína
Nafn: Nína Ingibjörg Einarsdóttir
Aldur: 16 ára.
Áhugamál: Borða og gera eitthvað hellað
Sturluð staðreynd: Ég elska mat.

SÉRSTÖK ÚTGÁFA AF EYSTRAHORNI

Helga 
Nafn: Helga Kristey Ásgeirsdóttir
Aldur: 16 ára
Áhugamál: Sofa og spila GTA
Sturluð staðreynd: Er ekkert eðlilega góð 
í að syngja

Isabella Tigist
Nafn: Isabella Tigist Felekesdóttir
Aldur: 16 ára
Áhugamál: Út að labba með köttinn í 
bandi
Sturluð staðreynd: Hef sungið fyrir 
starfsmenn í SS pylsum

Siggerður
Nafn: Siggerður Egla Hjaltadóttir
Aldur : 17 ára 
Áhugamál: stangveiði og borðtennis 
Sturluð staðreynd: get opnað gler flösku 
með tönnunum.

Marie Salm:
Nafn: Marie Salm F. Magno
Aldur: 17
Áhugamál: ég elska að teikna
Sturluð staðreynd: Ég fer sjaldan 
snemma að sofa.

Opnir dagar í FAS
Opnir dagar eru haldnir einu sinni á ári 
í FAS. Þeir standa yfir í þrjá daga, 27. 
febrúar - 1. mars og leggja nemendur 
þá skólabækurnar til hliðar og vinna að 
fjölbreyttum verkefnum. Nemendur geta 
komið með hugmyndir að hópum og 
valið sig svo í hópa eftir áhuga og hafa 
nemendur því mikið um að segja hvað 
er gert á opnum dögum. Í ár eru hóparnir 
eftirfarandi:

Einn hópur sér um útgáfu Eystrahorns frá 
A - Ö, annar hópur tekur upp útvarpsefni/
hlaðvarp og gefur út á YouTube rás 
skólans. Sá þriðji skipuleggur árshátíðina 
og er nemendaráðið í þeim hópi ásamt 
nokkrum krökkum sem skráðu sig í 
hann, og sá fjórði tekur að sér að skoða 
skólaumhverfið og hvað má betur fara í 
þeim efnum. Nemendur sem eru í þeim 
hópi gera meðal annars kannanir um 
hvernig stóla nemendur vilja hafa og 
fleira. Auk þess er sérhópur fyrir fjarnema, 
en um 10 eru skráðir í þann hóp.

Markmiðin með opnum dögum eru að 
brjóta upp skólastarfið, auka víðsýni 
og reynslu nemenda. Þeir vinna saman 
í hópum undir leiðsögn kennara og er 
áhersla lögð á góða samvinnu en jafnframt 
sjálfstæði innan hópsins. Opnu dögunum 
lýkur svo með árshátíð á fimmtudeginum 
2. mars.

Nemendur eru sammála um að gott sé að 
brjóta upp skólastarfið með þessum hætti 
og vinna saman á annan hátt en venjulega. 
Og að sjálfsögðu eru allir spenntir fyrir 
árshátíðinni sem alltaf er hápunktur 
skólaársins.



Almennt um félagslífið í FAS

Félagslífið í FAS frábært. Nemendur skólans 
búa auðvitað til félagslífið en til þess að 
það verði enn betra er nemendafélagið með 
klúbbastarf. Í hverjum klúbbi er einn formaður 
og einn ritari. Formaður fer í nemendaráð og 
sér um að skipuleggja stærri viðburði með 
forsetum og hagsmunafulltrúa. Dagmar Lilja 
Óskarsdóttir er forseti nemendafélagsins, 
Júlíana Rós Sigurðardóttir er varaforseti 
og Filip Orzedowski er hagsmunafulltrúi. 
Hver klúbbur þarf að halda viðburð einu 
sinni yfir önnina og í hverjum klúbbi þurfa 
að vera að minnsta kosti þrír nemendur. 
Starfandi klúbbar í FAS eru Rúntklúbburinn, 
FAS Podcast, Poolklúbburinn og 
tónlistarklúbbur svo eitthvað sé nefnt.
 
Í hverju felst forsetahlutverkið?

Forsetahlutverkið snýst um að vera fyrirmynd 
og sjá um skipulagningu og störf nemendaráðs. 
Þar að auki eru forsetar milliliður á milli 
nemenda og kennara. Forsetar sjá einnig um 
ásýnd nemendaráðsins út á við og sjá því um 
auglýsingu viðburða og annars slíks auk þess 
sem þeir verða að hafa góða mætingu í skólann.

Hvað gerið þið til að ná þeim félagslegu 
markmiðum sem þið hafið sett 
nemendafélaginu?

Ákvarðanir nemendaráðsins eru teknar á 
nemendaráðsfundum, þar eru hugmyndir 
nemenda og forseta ræddar og viðburðir settir 
í framkvæmd. Nemendaráðið reynir að vera 
virkt og halda viðburði reglulega yfir önnina.

Hvers vegna teljið þið að gott félagslíf sé 
mikilvægt í skólanum?

Til þess að fólk geti upplifað 
framhaldsskóla og félagslífið eins og það 
á að vera í framhaldsskólum. Skólinn 
snýst ekki bara um námið, heldur líka 
að hafa gaman og mæta á viðburði.

Álítð þið ykkur valdameiri en Lind 
skólameistara?

Í félagslífinu gera forsetarnir meira en 
skólameistarinn. Þar að auki leita nemendur 
frekar til nemendaráðs en skólameistara 
hvað varðar félagsleg mál. Það er mikilvægt 
fyrir nemendur að geta leitað til jafningja 
en ekki bara starfsmanna skólans.

FORSETAR NEMFAS

Myndir frá opnum dögum í FAS



Aðalfundur
Aðalfundur Björgunarfélags og 

Björgunarbátasjóðs Hornafjarðar verður 
þriðjudaginn þann 21. mars kl. 20:00 í sal 

slysavarnarhússins.
 

Hvetjum alla félaga til að 
mæta.

    
     HAFNARKIRKJA

Sunnudaginn 12. mars sunnudagaskóli 
kl. 11:00. Við munum syngja, hlusta á 
sögu, lita og hafa gaman
Samverustund í safnaðarheimilinu 
eftir stundina.

Allir velkomnir.

FÉLAGSSTARF FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
Aðalfundur Félags eldri Hornfirðinga 
verður haldinn í Ekru fimmtudaginn 
23. mars kl. 17:00. Venjuleg 
aðalfundarstörf.

Gestur fundarins: Erla Björg Sigurðardóttir 
félagsmálastjóri.

Léttar veitingar í lokin.

Félagsvist

Munið lokakvöldið fimmtudaginn 9. mars. 
Spennandi keppni. Hver hreppir aðalverðlaunin?

        HAFNARKIRKJA
Kyrrðarstund á föstu fimmtudaginn 9. 
mars kl. 18:15

Kaffisopi í safnaðarheimili að lokinni 
kyrrðarstund.

Sjá nánar á www.bjarnanesprestakall.is
Allir velkomnir

AÐALFUNDUR

Ungmennafélagsins Mána verður 
haldinn mánudaginn 13. mars 2023 
klukkan 20:30 í Mánagarði. 
Allir þeir sem bera hag félagsins fyrir brjósti eru 
hvattir til þess að mæta. 

Léttar veitingar í boði

Stjórnin

Austurbraut 20 Sími: 662-8281
Útgefandi: Eystrahorn ehf.
Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður:  Arndís Lára 
Kolbrúnardóttir
Netfang:  arndis@eystrahorn.is 

Prófarkalestur:  Guðlaug Hestnes
Umbrot: Arndís Lára Kolbrúnardóttir
Prentun:  Litlaprent
ISSN 1670-4126

                                Aðalfundarboð
Aðalfundur Búnaðarfélagsins Aftureldingar í 
Nesjum verður haldinn fimmtudaginn 16. mars 
2023 kl. 20:30 í Mánagarði.

 Dagskrá:

1.  Fundarsetning og inntaka nýrra félaga

2.  Skýrsla  stjórnar

3.  Reikningar lagðir fram                              

4.  Kosningar                                                       

5. Önnur mál                      

 Stjórnin

                         
AÐALSAFNAÐARFUNDUR      
BJARNANESSÓKNAR
Aðalsafnaðarfundur Bjarnanessóknar 
verður haldinn í Bjarnaneskirkju 
sunnudaginn 12. mars kl. 20:00. 

Venjuleg aðalfundarstörf.

-Sóknarnefndin



HVER ER SJONNI BÆJÓ?

Sigurjón Andrésson er nýorðinn bæjarstjóri á 
Höfn í Hornafirði. Okkur langaði að kynnast 
honum betur þannig við kíktum í heimsókn 
í Ráðhúsið og fengum að spjalla við hann.
Sigurjón Andrésson er fæddur og uppalinn 
í Vestmannaeyjum. Hann hefur sinnt 
ýmsum störfum, til að mynda fór hann 
ungur á sjó, vann í bakaríi og í kjölfarið 
lauk hann bakaranámi. Síðar fór hann í 
fjármálageirann og gegndi fjölbreyttum 
störfum innan hans og víðar. Hann kláraði 
nám við mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun 
og meistaranámi í viðskiptafræði, MBA. 
Sigurjón er giftur og á tvær dætur.

,,Að vera bæjarstjóri er mjög 
fjölbreytt og enginn dagur er eins.’’

Það sem Sigurjóni þykir erfiðast við 
starfið er fjarlægðin frá fjölskyldunni. 
Honum finnst aftur á móti skemmtilegt 
hve vel íbúar sveitarfélagsins hafa tekið á 
móti honum. Hann segir öll sín samskipti 
við bæjarbúa hafi verið á ánægjulegum 
nótum og fyrir það er hann þakklátur.
,,Að vera bæjarstjóri er mjög fjölbreytt 
og enginn dagur er eins, það einkennist af 
fjölbreyttum samskiptum við stóran hóp 
fólks en í stórum dráttum má segja að ég sé 
stöðugt að ryðja hindrunum úr vegi fyrir 
mitt fólk og berjast fyrir hagsmunum og 
bjartri framtíð Hornafjarðar. ” sagði Sigurjón.

Hagsmunir sveitarfélagsins

Það eru mörg spennandi verkefni í 
kortunum hjá sveitarfélaginu. Þar má nefna 
skipulagningu á nýju stóru íbúahverfi, ný 
hótel, nýr miðbær og fleira, en markmiðin með 
þessum verkefnum eru að auka aðdráttarafl 
sveitarfélagsins enn og laða hingað fleira fólk 
og bæta mannlífið. Sigurjóni þykir mikilvægt 
að þau verkefni sem verið er að vinna fyrir 
sveitarfélagið núna séu vel af hendi leyst 
og segir stjórn bæjarfélagsins taka alla hluti 
til athugunar og byggja ákvarðanir sínar á 
framtíðarhagsmunum sveitarfélagsins okkar.
Sigurjón álítur sig í þeirri eftirsóknarverðu 
aðstöðu að geta haft áhrif og fengið 
tækifæri til þess að leiða öflugan hóp 
fólks í átt að sameiginlegum markmiðum.

Sjonni rúntari
Það sem Sigurjóni finnst best við Hornafjörð er 
fólkið og bragurinn. Eins og flestir vita finnst 
honum ekki leiðinlegt á rúntinum. Honum 
finnst til dæmis gaman að taka bryggjurúnt 
á morgnana. Við spurðum Sigurjón hvern 
hann myndi taka á ísrúnt ef hann mætti velja 
hvern sem er (við bönnuðum honum þó að 
velja Svövu Herdísi aftur). Hann hló við og 
sagðist myndu bjóða okkur blaðamönnunum.
Að endingu sagðist Sigurjón vera afar 
ánægður með skemmtilegt viðtal. Hann 
fyllist endalausri bjartsýni fyrir hönd 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar þegar hann sér 
hvað unga fólkið hérna er frábært. Það skal 
tekið fram að við fengum góðfúslegt leyfi 
Sigurjóns til þess að kalla hann Sjonna bæjó.

Sindri Örn Elvarsson er forstöðumaður 
Vöruhússins. Þar getur fólk unnið að ýmsum 
föndurverkefnum með þeim tækjum og tólum 
sem þar eru að finna.
Bæði grunnskólinn og framaldsskólinn nýta 
sér aðstöðuna til þess að vinna að skapandi 
verkefnum. Fab Lab er einnig opið fyrir 
almenning þegar ekki er kennsla í húsnæðinu.

Markmið Sindra er fyrst og fremst að halda 
áfram þeirri uppbyggingu sem Vilhjálmur 
Magnússon hóf. Sindri er sjálfur enn að læra 
inn á allt sem Vöruhúsið hefur upp á að bjóða.
Í Fab Lab eru ýmis tæki sem fólk getur notað til 
þess að gera hugmyndir sínar að veruleika. Þar 
eru laserskerar, þrívíddarprentarar, vínylskeri, 
formgerðarvél og fræsari.

Fab Lab Stelpur og tækni er verkefni sem 

SINDRI ÖRN OG VÖRUHÚSIÐ 

Vilhjálmur hafði frumkvæði að og hrinti í 
framkvæmd fyrir jól. Í þessari viku hófst önnur 
lota af þessu verkefni fyrir yngri stúlknahóp, 
en stelpur í 7. til 10. bekk geta tekið þátt í 
verkefninu núna.

Boðið hefur verið upp á  Fab Lab námskeið 
í gegnum tíðina og ætlar Sindri sér ekki að 
hætta þeirri starfsemi. Sindri stefnir á að 
skipuleggja örnámskeið fyrir almenning svo 
að sem flestir geti nýtt sér þá snilld sem er 
að finna í Vöruhúsinu. Við hvetjum alla til að 
kynna sér möguleikana sem Vöruhúsið býður 
upp á.

Sindri vill benda á að ekki skal fara alveg 
eftir stundatöflu Vöruhússins, oft er opið eftir 
samkomulagi. Áhugasamir geta haft samband 
í gegnum sindriorn@hornafjordur.is.



Í litlu bæjarfélagi eins og Höfn er mikil 
blessun að hafa starfandi framhaldsskóla. 
Við útskrift úr grunnskóla standa 
ungmenni mörg hver frammi fyrir erfiðu 
vali. Hvort eiga þeir að vera heima og fara 
í FAS eða leita út fyrir sýslusteinana miklu 
á Skeiðarársandi og í Hvalnesskriðum? 
Ritstjórar þessa blaðs hafa allir staðið 
frammi fyrir þessu vali. Okkur fannst 
við ekki vita nóg um skólakerfið í FAS. 
Nú erum við aldeilis reynslunni ríkari og 
getum frætt ungmenni Hornafjarðar um 
viðveruna og námið í okkar heittelskaða 
framhaldsskóla. Að auki töluðum báðum 
við samnemendur okkar um að gera 
helstu kostum FAS skil.

FAS býður upp á fjölbreytt námsúrval 
og ættu því sem flestir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Hér er auðvitað 
hægt að taka hefðbundið stúdentspróf 
með mismunandi áherslum (t.d. með 
áherslu á listir og menningu, hug- og 
félagsvísindi,  náttúru- og raunvísindi 
og/eða íþróttir). FAS býður einnig upp 
á rómaða fjallamennskubraut, þar sem 
nemendur læra hvernig hægt er að ferðast 
um óbyggðir landsins á sem öruggastan 
hátt og geta jafnframt opnað möguleika 
á því að verða leiðsögumenn. Hér er 
einnig vélstjórnarbraut, fyrir þá sem hafa 
áhuga á því að vinna með vélar og tæki. 
Að síðustu er boðið upp á hestabraut þar 
sem menn geta lært um hestamennsku og 
hrossahald.

Í FAS er svokallað áfangakerfi, ekki 
bekkjakerfi, svo hver nemandi getur 
lokið námi þaðan á eigin hraða og eigin 
forsendum. Í svona litlum skóla eru 
samskipti milli nemenda og kennara 
náin og ef maður þarf aðstoð getur 
maður labbað inn á kennarastofu og 
fengið þá hjálp sem maður þarf. Þar sem 
áfangakerfi hafa oft í för með sér göt á 
milli kennslustunda nemenda er lesstofa 

AF HVERJU ÆTTU UNGMENNI AÐ FARA Í FAS? 

þar sem nemendur geta lært og unnið 
saman.
Að síðustu skal það tekið fram að FAS 
er lokaprófslaus skóli, það eru ekki 
eiginleg lokapróf heldur er svokallað 
lokamat. Nemendur fara í 10-15 mínútna 
viðtal til hvers kennara, ræða um námið í 
viðkomandi áfanga og svara spurningum 
sem kennarinn kann að spyrja. Kennarinn 
metur hvort nemandinn standist 
lokamatið. Lokaeinkunnir áfanga reiknast 
út frá verkefna- og mætingaeinkunnum 
yfir önnina. Það er algengur misskilningur 
að það séu aldrei próf í FAS, hér skal tekið 
fram að sumir kennarar kjósa að hafa 
stöðupróf yfir önnina í sínum áföngum.
Hér að neðan eru svör frá nokkrum 
nemendum um kostina við FAS:
- Lokaprófslaus skóli
- Skólakerfið er einfalt
- Maður býr heima sem er ódýrara en að    
flytja
- Aðstoð kennara er aðgengileg
- Námið er fjölbreytt
- Það er gaman á lesstofunni og í 
sameiginlegum nemendarýmum
   - T.d. Poolborð, fótboltaspil og borðspil
- Fámennt en góðmennt
-  Náttúrufræðibrautin er mjög skemmtileg
-Það eru skemmtilegir félagslegir  
viðburðir reglulega yfir önnina

Er í alvöru eitthvað félagslíf í svona 
litlum skóla?

Félagslíf skólans er í okkar höndum. Þó 
svo að það mæti kannski fáir stundum 
skemmtum við okkur konunglega. Það 
sem FAS hefur fram yfir stærri skóla hvað 
félagslega viðburði varðar er að það er 
miklu einfaldara að henda í skemmtilega 
og fjölbreytta viðburði með litlum 
fyrirvara. FAS hefur aðgang að Þrykkjunni 
og íþróttahúsinu og ef við biðjum um leyfi 
er lítið vesen að fá bíósalinn í Sindrabæ 
eða salinn hér í Nýheimum. Dæmi um 
viðburði eru Pubquiz, eða ,,Kráargátur’’, 
bíókvöld, LAN, bílafeluleikir, fatasund, 
leikir í íþróttahúsinu og auðvitað böll.
Það sem kemur helst á óvart við FAS er 
hvað maður kynnist mikið af fólki og 
eignast mikið af vinum. Áfangakerfið 
gerir það að verkum að maður er ekki bara 
með jafnöldrum sínum í kennslustundum, 
heldur líka eldri og yngri nemendum. Það 
er mjög lítil aldursskipting í FAS, í öllum 
vinahópum er fólk á mismunandi aldri og 
það er vel tekið á móti nýnemum (sjáið 
bara, þeir eru ekki einu sinni kallaðir 
busar!). Eins og í öllu öðru í lífinu verður 
maður að vilja að hafa gaman, ef maður 
mætir með opinn hug og til í stuð verður 
skólagangan svo mikið auðveldari og 
skemmtilegri. Það er alltaf fjör í FAS!



RAFÍÞRÓTTADEILD SINDRA  

Rafíþróttadeild Sindra leggur kapp á að gefa 
börnum og unglingum í Sveitarfélaginu 
Hornafirði kost á markvissum æfingum og 
heilbrigðum spilaháttum þegar kemur að 
rafíþróttaiðkun.
Þar að auki er tilgangur deildarinnar að 
fræða iðkendur og forsjáraðila um muninn á 
rafíþróttum og tölvuleikjaspilun. 
Það er okkar trú að markvissar æfingar á 
tölvuleikjum í réttu umhverfi geti haft jákvæð 
áhrif á iðkendur.

Starf Rafíþróttadeildar Sindra hófst að nýju 

1. nóvember 2022 eftir dvala en deildin var 
stofnuð árið 2019.
Stofnaðilar voru: Guðjón Örn Magnússon, 
Sæmundur Jónsson, Agnar Jökull Imsland  

og Johnro Derecho Magno ásamt þáverandi 
framkvæmdastjóra Ungmennafélagsins, 
Lárusi Páli. 
Á þessari vorönn voru ráðnir sex þjálfarar; 
Sölvi Ólafsson yfirþjálfari, Victoría Rós 
aðstoðar-yfirþjálfari, Lea Sól, Haukur Örn og 
Björgvin Ingi. 

Deildin er elsta aðildarfélag 
Rafíþróttasambands Íslands og starfar eftir 
settri stefnu sambandsins ásamt því að halda 
úti tveimur keppnisliðum í Counter-Strike: 
Global offensive. Stefna er sett á að brátt 
verði keppnislið frá Sindra í fleiri deildum á 
Íslandi.  

Í lok árs 2022 voru 46 iðkendur skráðir í 
deildina og með tilkomu nýrrar aðstöðu 

deildarinnar í Viðreisn, húsakynnum í eigu 
Skinneyjar-Þinganess, vonast deildin til þess 
að geta tekið við þeirri aðsókn sem berast 
kann næstkomandi tímabil. Skinney-Þinganes 
er orðinn stærsti styrktaraðili deildarinnar 
fyrir það framtak. 

Sérstakar þakkir fá Hirðingjarnir fyrir 
veglega gjöf, en þau keyptu fimm tölvur
og tölvuskjái fyrir rafíþróttadeildina sem 
hraðspólaði framþróun starfsins til muna og 
eiga miklar þakkir skilið. 

Með vinsemd,
Róbert Marvin Gunnarsson
Formaður Rafíþróttadeildar UMF. Sindra

TÍST
VIKUNNAR

ISABELLA TIGIST Í
 SÖNGKEPPNI 

FRAMHALDSSKÓLANNA

Isabella Tigist Felekesdóttir mun taka 
þátt í Söngkeppni framhaldsskólanna 
fyrir hönd Framhaldsskólans í Austur-
Skaftafellssýslu. Keppnin fer fram þann 
1. apríl í Kaplakrika sem er í Hafnarfirði. 
Gaman væri ef sem flestir myndu sýna 
stuðning. Miðasala á keppnina hefst 
10. mars kl 10:00 á tix.is og er 14.ára 
aldurstakmark á keppnina. Allir geta keypt 
miða á litlar 4500 krónur. Fjölmennum í 
salinn og styðjum okkar konu!



SPURNING VIKUNNAR
Hverju mælir þú með á Hafnarbúðinni?

Ragnheiður Hrafnkelsdóttir 
Rækjusalati

Fjola Hrafnkelsdóttir 
Rækju vefju

Sævar Rafn Gunnlaugsson 
Olsenloku mínus tómata plús 
beikon 

Ingólfur Vigfúss
Olsenloku mínus tómata 

Vöruhúsið
Kartöflubóndi
brandarahorn
sleggjan
PartyKisinn

ORÐALEIT 

siggasæta
arndís
felgan
hjöddabeib
Kisulóra
 

BRANDARA
HORNIÐ

Hvort var Tom Cruise eða bolli?
Hvort var Bruce Willis eða 
Landrover?
Allir krakkarnir voru með freknur, 
nema Gvendur, hann var með 
rendur.
Allir krakkarnir voru dekk, nema 
Helga, hún var felga.
Allir krakkarnir voru þeir sjálfir, 
nema Hrannar, hann var einhver 
annar.
Allir krakkarnir urðu að dufti, 
nema Diddi, hann varð að kryddi.
Allir krakkarnir ortu ljóð, nema 
Þórður, hann kann ekki að ríma



Myndir eftir Marie Salm F. Magno

ORÐALEIT 

BRANDARA
HORNIÐ



UPPSKRIFT VIKUNNAR-FOLALDASPJÓT 
KRISTJÁNS REYNIS ÍVARSSONAR

Takk fyrir áskorunina Eva Ósk, ég ætla að 
skora á Dóra frænda á Pakkhúsinu af því 
að hann er uppáhalds kokkurinn minn.

 

 

 Chimichurri Hráefni:
100 ml olía

1 tsk rauðvínsedik
30 gr steinselja
1/2 rauður chili

3 hvítlauksgeirar
1 tsk þurrkað oregano

1 tsk flögusalt
½ tsk grófmalaður pipar

Stór kartafla með dressingu hráefni:
Kartafla

1 dós sýrður rjómi 36%
2-3 matskeiðar mayonnaise

½ lime
1 msk hunang

½ bolli fersk steinselja
Salt og pipar

Tómatsalsa hráefni:
2-3 stórir tómatar
1 lítill rauðlaukur

1-2 tsk saxað chili (eða eftir smekk)
½ lime

Ferskt kóríander eftir smekk
Salt og pipar

Folaldaspjót hráefni:
Folaldakjöt

Sveppir
Rauðlaukur

Paprika
Það er hægt að setja hvað sem

 maður vill á spjótið.

Kartöflur aðferð:
Grillið kartöfluna eða setjið í ofn. 
Dressing: blandið öllum hráefnunum saman 
í skál og smakkið til með salti og pipar.
Skerið í kartöfluna og setjið dressinguna 
ofan á.

Tómatsalsa aðferð:
Skerið tómatana og rauðlaukinn smátt 
niður og setjið í skál. Fínsaxað chilli, safi úr 
límónuni, ólífuolía og grófsaxað kóríander 
sett út í og blandað saman. smakkið til með 
salti og pipar.
Gott er að setja plastfilmu yfir skálina og 
setja inn í ísskáp áðRur en er borið fram.

Chimichurri aðferð:
Setjið olíu og rauðvínsedik í skál.
Grófsaxið steinselju, chilli (gott er að taka 
fræin úr) og hvítlauksgeira.
Blandið öllum hráefnunum saman í skál. 
Smakkið til með salti og pipar.

Folaldaspjót aðferð:
Skerið folaldakjötið, paprikuna, rauð-
laukinn og sveppina í teninga og raðið upp 
á spjót til skiptis og grillið. 

Allir krakkarnir voru dekk, nema Helga, hún 
var felga.

Allir krakkarnir voru þeir sjálfir, nema Hrannar, 
hann var einhver annar.

Allir krakkarnir urðu að dufti, nema Diddi, 
hann varð að kryddi.

Allir krakkarnir ortu ljóð, nema Þórður, hann 
kann ekki að ríma.

Hvort var Tom Cruise eða bolli?

Hvort var Bruce Willis eða Landrover?

Allir krakkarnir voru með freknur, nema 
Gvendur, hann var með rendur.

Fyrir fermingabarnið
Rúm, náttborð, sængur, koddar, 

rúmföt og fleira

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



Ferðafélag Austur-Skaftfellinga

Túristar í heimabygð
Fyrihugað var að ferðin Hörfandi 
Jöklar yrði farin núna yrði 11.mars  
að Lambatungnajökli, en ákveðið 
hefur verið að fresta henni til hausts.

Laugardaginn 11. mars býður ferðafélagið upp 
á göngu/jeppaferð á Breiðamerkursandi upp að 
jökli, Hrafn Heimisson leiðir gönguna. Lagt verður 
af stað frá tjaldstæðinu á Höfn kl. 10:00, einnig 
er hægt að mæta við upphafsstað, við afleggjara 
upp að jökli mitt milli Jökulsárlóns og Fjallsárlón 
(við malarnámuna). 
Erfiðleikastuðull göngunnar er metin sem einn skór 
þar sem gangan verður stutt og á sléttlendi.  Allir eru 
velkomnir í göngur ferðafélagsins, ef hundar eru 
með í för eru þeir á ábyrgð eiganda og taumur skal 
vera meðferðis. Mikilvægt er að huga að veðurspá 
og haga klæðnaði í samræmi við hana. Gott getur 
verið að hafa heitt á brúsa. Þátttökugjald í göngur 
ferðafélagsins er kr. 1.000 fyrir einstaklinga, kr. 
1.500 fyrir pör og frítt er fyrir 18 ára og yngri.

Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands á Höfn í 
Hornafirði óskar eftir 

að ráða  móttökuritara 
og sjúkraliða í 

sumarafleysingu. 
Vilt þú starfa á 
framúrskarandi vinnustað í 
sumar ? 
Um er að ræða störf með góðum hópi á öflugri 
heilsugæslustöð HSU á Höfn í Hornafirði.

Móttökuritari - sumarafleysing á Höfn í Hornafirði
• Laust er til umsóknar starf móttökuritara í 5 vikur  í sumar 

á Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafirði .
• Tímabil ráðningar er frá 5. júní til 8. júlí 2023. 
Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka, afgreiðsla og samskipti við skjólstæðinga
• Símsvörun, ýmiss konar umsýsla og skráning gagna auk 

samskipta við aðrar deildir HSU
Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskilegt
• Starfið krefst hæfni og lipurðar í samskiptum, trúmennsku 

og nákvæmni í vinnubrögðum
• Viðkomandi þarf að hafa góð tök á vinnu við tölvur
• Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli og geta 

átt góð  tjáskipti á ensku.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi 
hafa gert. Um er að ræða dagvinnu. Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2023

Sjúkraliði óskast í sumarafleysingu við heimahjúkrun 
á heilsugæsluna á Höfn í Hornafirði sumarið 2023
Um er að ræða starf við heimahjúkrun með góðum hópi á 
öflugri heilsugæslustöð HSU á Höfn í Hornafirði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Starfið felst í heimahjúkrun og annað sem kemur að 

heilsugæsluvinnu
• Mikið er lagt upp úr góðri þverfaglegri samvinnu þar sem 

fagmennska, umhyggja og virðing fyrir skjólstæðingnum 
og fjölskyldu þeirra er höfð að leiðarljósi

Hæfniskröfur
• Vottorð um sjúkraliðanám frá viðurkenndri menntastofnun
• Starfsleyfi landlæknis
• Frumkvæði, áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað 

viðhorf
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Sjúkraliðafélag Íslands hafa gert. 
Afleysingartímabil er frá 1.júní til 20.ágúst eða eftir nánari 
samkomulagi.Starfshlutfall er samkomulag.  

Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2023

Nánari upplýsingar veitir
Friðþóra E Þorvaldsdóttir 
ester.thorvaldsdottir@hsu.is - 4322900

Ný sending af fallegu Moomin 
stígvélunum er komin í BergSpor í 
stærðum 22-38. Kíkið við og græið 

ykkur upp fyrir vorið.



Sumarstarf á Höfn
Við leitum að áreiðanlegum einstaklingi með ríka þjónustulund  

til sumarstarfa í útibúi Landsbankans á Höfn.
Umsóknarfrestur er til 20. mars.

Nánari upplýsingar má finna á  
atvinna.landsbankinn.is

Jökulsárlón ferðaþjónusta óskar eftir skipstjóra á hjólabáta til að sigla með 
ferðamenn á Jökulsárlóni

Farið er með allt að 25 farþega í 40 mínútna langar siglingar.

Tímabilið er 1.maí – 15.nóvember, bæði vantar skipstjóra allt tímabilið en 
líka eitthvað styttra

Húsnæði á staðnum eða starfsmannabíll sem fer frá Höfn

Hæfnikröfur:

- Skipstjórnarréttindi

-    Vélavarðarréttindi <750 kw

- Slysavarnarskóli Sjómanna 
     Grunnnámskeið (STCW10 A-VI/1

- Hóp- og neyðarstjórnun (STCW10 A-V/2)

ef eitthvað vantar upp á réttindi er hægt að skoða það

Upplýsingar og umsóknir á agust@jokulsarlon.is eða í síma 893-1822

SKIPSTJÓRI ÓSKAST


