
Páskaliljur 
Að venju mun Lionsklúbburinn Bjarmi ganga í hús í Húnaþingi 

vestra og selja páskaliljur miðvikudaginn 23. mars og 
fimmtudaginn 24. mars. Verðið er það sama og undanfarin ár 

1,500 krónur vöndurinn. Ágóði af blómasölunni rennur til 
tækjakaupa fyrir Leikskólann Ásgarð. 

    Lionsklúbburinn Bjarmi 

      
     Þakkir 

Þökkum öllum þeim sem unnu að, komu fram, styrktu og sóttu 
kótilettukvöldið þann 5. mars s.l. Gerð verður nánari grein fyrir 
fjársöfnun vegna kaupa á ómtækinu í sérstöku fréttabréfi í næsta 

mánuði. Söfnunin hefur gengið frábærlega. 
   

 Lionsklúbburinn Bjarmi og samstarfsaðilar 

Íþróttamiðstöðin Hvammstanga  
við Hlíðarveg, 530 Hvammstanga, Sími 451-2532 

 
Frá Íþróttamiðstöðinni Hvammstanga  

Opnunartími um páskana  
 
Skírdagur . . . . . . . . . . . . . .opið kl 10:00 - 16:00  
Föstudagurinn langi . . . . . .opið kl 10:00 - 16:00  
Laugardagur . . . . . . . . . . . .opið kl 10:00 - 16:00  
Páskadagur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lokað 
Annar í páskum . . . . . . . . .opið kl 10:00 - 16:00  

  
 

       Gleðilega páskahátið! 
starfsfólk íþróttamiðstöðvar 

Sjónaukinn 
12. tbl       31.árg  

23. - 29.mars 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

Netfang: sjonaukinn@simnet.is Uppl. í síma 8482017 



KVH 

Opnunartími um páskana 

    Kjörbúð   Byggingav.  Pakkhús   ÁTVR  

Miðvikud 23.mars  09:00-19:00 09:00-19:00    09:00-18:00 13:00-18:00 

Skírdagur   Lokað   Lokað         Lokað           Lokað 

Föstud.langi  Lokað           Lokað               Lokað           Lokað 

Laugard. 26.mars         11:00-18:00 11:00-16:00     12:00-16:00 12:00-16:00 

Páskadagur   Lokað           Lokað               Lokað           Lokað 

Annar í páskum  Lokað           Lokað               Lokað           Lokað 

 

Alla aðra daga er hefðbundin opnunartími 

Aðalfundur Umf. Kormáks 
 

Verður haldinn miðvikudaginn 6.apríl 
 klukkan 20:00 í félagsheimilinu Hvammstanga (neðri 

hæð, gengið inn undir svölunum) 
 

Dagskrá fundar: 
Ársskýrsla. 

Ársreikningur 
Kosningar 

Önnur mál.  

Allir velkomnir 

Stjórn Umf. Kormáks 

Bingó! Bingó! 
 

Bingó verður haldið í Víðihlíð laugardaginn  
26. mars kl 14:00.  

Margt góðra vinninga.  
Komið og eigið góða stund saman í sólardalnum. 

 

Kvenfélagið Freyja 

 

 Starfsmaður óskast 
 

Starfsmaður óskast í 
Byggingavörudeild/Vínbúð. 

Erum að leita eftir starfsmanni í fullt starf. 
En hlutastarf kemur einnig til greina. 

Umsóknir berast til skrifstofu KVH b/t Reimar.  
Eða í tölvupósti á reimar@kvh.is 

 

 
 

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 
Sími 455-2300 

 



 

Aðalfundur. 
 

Aðalfundur Félags eldri borgara Húnaþingi vestra, 
verður haldinn í Nestúni,  föstudaginn 1. apríl, 2016  

og hefst  kl. 15.00. 
  Rætt verður um fyrirhugaða Vestfjarðaferð. 

 Kosinn nýr ritari félagsins, og fleira.  
Nýir félagar velkomnir. 

 
Stjórnin.  

Síðasta mót Húnvetnsku liðakeppninnar verður föstudaginn 1. 
apríl í Þytsheimum, mikið gr ín, fjör  og gr illmatur  

á góðu verði  Keppt verður í skeiði og tölti.  
 Aðgangseyrir er 500 kr en frítt fyrir 12 ára og yngri.  
Sjá nánari upplýsingar og dagská á heimasíðu Þyts,123.is/thytur.  
      Mótanefnd 
 

 
Verðlaun fyrir 1. sæti í öllum flokkum eru gefin af Ástund 

hestavöruverslun. 
 

 
 
Aðalstyrktaraðili Húnvetnsku liðakeppninnar er 
SKVH. 

Breiðabólsstaðarprestakall 
Helgihald um bænadaga og páska 
 24. mars. Skírdagur 
Hvammstangakirkja. Messa kl. 20.00. 
  
25. mars. Föstudagurinn langi 
Hvammstangakirkja. Passíusálmalestur kl. 12.00. 
Söngnemendur úr Tónlistarskóla Húnaþings vestra flytja 
söngatriði á milli lestra kl. 12.30, kl. 13.30, kl. 14.30 og kl. 15.30. 
Hvammstangakirkja. Helgistund við krossinn kl. 16.15. 
  
27. mars. Páskadagur 
Hvammstangakirkja. Hátíðarmessa kl. 8.00. 
Morgunverður að lokinni messu í boði Hvammstangakirkju. 
Tjarnarkirkja. Hátíðarmessa kl. 14.00. 
Sjúkrahússkapella. Hátíðarmessa kl. 16.00. 
  
Komum og njótum dymbilvikukyrrðar og páskagleði í kirkjunni 
Sóknarprestur 

Helgihald Melstaðarprestakall 
um bænadaga og páska 
 
Skírdag: Helgistund með 
altarisgöngu á sjúkrahúsinu kl. 
17 
Föstudagurinn langi: Föstuvaka 
Víðidalstungukirkju kl. 16.30. Ræðumaður verður 
Kristín Guðjónsdóttir. 
Páskadagur: Hátíðamessa Melstað kl. 11. 
Páskadagur: Hátíðamessa Prestbakka kl. 14 
 
Eigið friðsæla og gleðilega hátíð! 
Sóknarprestur, starfsfólk og sóknarnefndir  

http://123.is/thytur


Aðalfundur Búnaðarfélags Víðdælinga 
Verður haldinn í Víðíhlíð  

Þriðjudaginn 29.mars 2016 kl 20:30 
Gestur fundarinns er Finnbogi Magnússon 

 
Hefðbundin aðalfundarstörf  

Aðalfundarboð 
Aðalfundur Hollvinafélags Byggðarsafns Húnvetninga 

og Strandamanna verður haldinn þriðjudaginn  
29. mars næstkomandi.  

Fundurinn fer fram í húsnæði Bókasafns Húnaþings 
vestra að Höfðabraut 6 og mun hefjast kl 17:00. 

 
Dagskrá: Hefðbundin aðalfundarstörf 

 
Við vonumst til að sjá sem flesta og hvetjum 
áhugasama til að mæta og skrá sig í félagið. 

Stjórnin. 

Til foreldra/forráðamanna barna í knattspyrnu  
hjá Umf.Kormák 

Ef einhverjir eru með búning, sokka, stuttbuxur 
eða eitthvað annað sem er í eigu Kormáks 

vinsamlegast skila því hið fyrsta til Valdimars 
Gunnlaugssonar framkvæmdarstjóra 

Sumarstörf hjá Húnaþingi vestra 2016 

Framkvæmda-og umhverfissvið 

Flokkstjórar við vinnuskólann – Í starfinu felst 
skipulagning og stýring á vinnuhópum, 13-16 ára 

ungmenna við skemmtileg og gefandi útistörf. Frekari 
upplýsingar gefur Ína Björk Ársælsdóttir umhverfisstjóri 

í s. 771-4959 & ina@hunathing.is 

 

Verkamaður í áhaldahús – í starfinu felast ýmis 
verkefni á vegum sveitarfélagsins s.s. við viðhald veitna, 
sláttur og ýmislegt annað tilfallandi. Vinnuvélaréttindi er 

kostur. Frekari upplýsingar gefur Skúli Húnn 
Hilmarsson, rekstrarstjóri í s. 771-4950 

& skuli@hunathing.is 

 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á 
heimasíðu sveitarfélagsins, hunathing.is. Upplýsingar 

um launakjör fást hjá launafulltrúa í Ráðhúsi. 

Skriflegum umsóknum skal skila í Ráðhús Húnaþings 
vestra, eða senda á 

netfangið, skrifstofa@hunathing.is fyrir 10. apríl nk.  

mailto:ina@hunathing.is
mailto:skuli@hunathing.is
http://hunathing.is/
mailto:skrifstofa@hunathing.is


 

Til sölu 
Hágæða eldhúspappír og klósettpappír 

 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

Tannréttingasérfræðingur á Hvammstanga! 
Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur mun vera á 
tannlæknastofunni á Hvammstanga föstudaginn 1. apríl 

síðdegis, skoða nýja sjúklinga í fyrsta sinn  
og  stilla til tannréttingatæki  

hjá þeim sem eru byrjaðir 
 

Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma eða 
á  www.tannretting.is  

Verið velkomin. 

Aðalfundur Kvenfélagsins Freyju í Víðidal verður 
haldinn í Víðihlíð þriðjudagskvöldið  

5. apríl kl: 20:00 
Venjuleg aðalfundarstörf 

Kosningar 
Önnur mál 

 
Nýjir félagar velkomnir 

Stjórnin. 

 

Breyting á næsta tölublaði. 
 

Þú ert að lesa 12. tölublað Sjónaukanns 2016. 
 Auglýsingar fyrir 13.tölublað verða að hafa 

borist fyrir kl. 21:00  
á ÞRIÐJUDAGSKVÖLDIÐ 29.mars. 

 
Vinsamlegast skilið auglýsingum inn  

fyrir tilsettan tíma. 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

HÉRAÐSÞING USVH 
 

75. héraðsþing USVH verður haldið 
þann 11.apríl 2016  

kl. 18:00 og verður það að þessu sinni   
í Félagsheimilinu Hvammstanga. 

 
Skilafrestur á starfsskýrslum 

aðildarfélaga er til 
6.apríl. 

 
Stjórn USVH. 

http://www.tannretting.is/


 

Starf aðstoðarmatráðs 

 
Óskum að ráða starfsmann í 40 % fast starf aðstoðarmatráðs í 

eldhúsi. Um er að ræða dagvinnu virka daga og er unnið aðra 

hverja helgi, vinnutími frá kl 8 - 16.  

Aðstoðarmatráður vinnur vaktir á móti yfirmanni í eldhúsi.  

Laun skv. kjarasamningi ríkisins og Kjalar.  

Ráðning frá 16. apríl n.k. eða eftir nánara samkomulagi.  

Til greina kemur að sami starfsmaður geti sinnt öðrum störfum 

við stofnunina og þar með verið í hærra starfshlutfalli. 

 

Hæfniskröfur 

Jákvæðni og góð samskiptahæfni 
Snyrtimennska og stundvísi 
Íslenskukunnátta 

 

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2016. Umsóknareyðublöð eru á 

heimasíðu HVE og senda þarf umsóknir á netfangið 

gudmundur.sigurdsson@hve.is eða í pósti.  

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Haukur Sigurðsson 

svæðisfulltrúi í síma 432 1311 eða 893 4378.  

Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

liggur fyrir. 

 
 

HVE er reyklaus vinnustaður 
 

Nánari upplýsingar um Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga er 
að finna á http://www.hve.is/islenska/hvammstangi/  

 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga 

 
 
 
 
 

Hótel Laugarbakki óskar eftir starfsfólki í almenn hótelstörf frá 1. 
maí 2016. 

Auglýst er eftir fólki í eftirfarandi störf;  
þjónustufólki í sal, þernum, aðstoð í eldhús, þvottahús og 

matreiðslumanni.   
Umsóknarfrestur er til 1.apríl 2016.    

Áhugasamir hafi samband við Hildi Ýr Arnarsdóttur hótelstjóra, 
hildur@laugarbakki.is.   

Æskilegt að ferilskrá fylgi með umsókn.   
Allar nánari upplýsingar veittar í síma 862 6168 

Hótel Laugarbakki. 

Afmæli, afmæli. 
Þann 24. mars nk. skírdag fagna ég 55 ára afmæli mínu 
og í tilefni af því langar mig að bjóða ykkur í veislu í 

Safnaðarheimilinu á Hvammstanga milli kl.  
16:00 – 18:00 og halda upp á daginn með mér. 

 

Hlakka mikið til að sjá ykkur. 
Margeir Vernharðsson 
(Margeir í pakkhúsinu) 

mailto:gudmundur.sigurdsson@hve.is
http://www.hve.is/Files/Skra_0042195.pdf
http://www.hve.is/islenska/hvammstangi/
mailto:hildur@laugarbakki.is



