
Sjónaukinn 
13. tbl       31.árg  

30. - 05.apríl 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

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

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 



Kærar þakkir 
Það var þreyttur en ánægður hópur leikara, 

tónlistarfólks, tæknimanna, búningahönnuða, 
hárgreiðslufólks, förðunarmeistara og sviðsfólks, sem 

yfirgaf félagsheimilið á Hvammstanga að kvöldi 
annars í páskum eftir fimmtu og síðustu sýninguna á 

sex dögum af verkinu Súperstar  
í leikstjórn Sigurðar Líndal. 

 
Tæplega 900 manns sáu sýninguna og voru 

undirtektirnar vægast sagt frábærar. 
Kunnum við leikhúsgestum bestu þakkir fyrir 

komuna og stórkostlegar viðtökur. 
 

Súperstar fjölskyldan 

Auglýsingar verða að hafa 
borist fyrir kl. 21:00 á mánudagskvöldum 

 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Upplýsingar í síma 8482017  
Valdimar Gunnlaugsson 

Sjónaukinn á netinu 
Sjónaukinn er aðgengilegur á eftirfarandi heimasíðum  

hunathing.is  
nordanatt.is  

og á facebook síðu Kormáks  
https://www.facebook.com/UngmennafelagidKormakur/ 

 

 

Frá réttindavakt velferðarráðuneytisins:  

Vilt þú gerast persónulegur talsmaður fatlaðs 
einstaklings?  

Námskeið fyrir áhugasama verður haldið á Akureyri  

laugardaginn 23. apríl.                                                                                  

Einstaklingur, sem vegna fötlunar á erfitt með að gæta 
hagsmuna sinna, á rétt á að velja persónulegan talsmann 

sér til aðstoðar. 

Um ólaunað starf er að ræða, en tilfallandi kostnaður er 
greiddur. 

 Meðal skilyrða sem þarf að uppfylla til þess að gerast 
persónulegur talsmaður er að sækja fræðslu um innihald 

og áherslur í starfinu.  

Námskeið fyrir áhugasama verður haldið á Akureyri 
laugardaginn 23. apríl, skráning fyrir 9. apríl.                     

Þeir sem hyggjast sækja námskeiðið hafi samband við 
Guðrúnu Pálmadóttur réttindagæslumann                                   

á Norðurlandi, s. 858 1959,                                                                     
netfang: gudrun.palmadottir@rett.vel.is                         

fyrir 9. apríl næstkomandi. 



Starfsfólk óskast 
Starfsfólk óskast í eldhús, sal og afgreiðslu.  

Fullt starf og hlutastarf í boði. 
 Reynsla æskileg en ekki skilyrði.  

Við opnum 1 maí og lokum 31.okt.  
Mest þörf er á fólki frá 1 júní - 1 sept.  

Laun samkvæmt kjarasamningum.  
 

Áhugasamir geta sent umsókn 
á northwesthotel@outlook.com  

Atvinna 

Starfsmann vantar í afleysingar á fjölskyldusvið Húnaþings vestra.   

Um er að ræða 50 – 60% skrifstofustarf í 3 - 4 mánuði í Ráðhúsinu.   

 starfinu felst almenn símsvörun, skjalavarsla og önnur störf sem 

yfirmaður felur viðkomandi.   

 

Hæfnikröfur 
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi félagsþjónustu æskileg 

• Góð tölvukunnátta og vald á íslenskri tungu 
• Reynsla af skjalavörslu er kostur  

• Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar  
 

Umsóknarfrestur er til 5. apríl nk.  
 Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 

viðkomandi stéttarfélags.   
Frekari upplýsingar um starfið veitir sveitarstjóri.  

Hægt er að senda inn umsóknir á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is eða koma með í Ráðhús Húnaþings 

vestra Hvammstangabraut 5.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

 hefur verið tekin. 

 
 

Aðalfundur 
 Kaupfélags Vestur-Húnvetninga 

 
verður haldinn í Félagsheimilinu á  Hvammstanga 

þriðjudaginn 5. apríl  
og hefst kl. 20:30.  

Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins 
Allir félagsmenn hafa aðgang að fundinum  

en einungis kjörnir fulltrúar hafa atkvæðisrétt 

 

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 
Sími 455-2300 

Ferming í 
Melstaðarkirkju 
sunnudaginn 3. apríl 
kl. 11 árdegis 
 

 
Fermd verða: 

Katha Aþena Guðný Þorsteinsdóttir, Fosshóli 
María Pétursdóttir, Neðri-Torfustöðum 

Stefán Páll Böðvarsson, Mýrum 2 
 

Óskum þeim til hamingju með daginn!  

mailto:northwesthotel@outlook.com
mailto:skrifstofa@hunathing.is


Til sölu 
Hágæða eldhúspappír og klósettpappír 

 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

Héraðsfundur Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmis 

verður haldinn á Blönduósi sunnudaginn 3.apríl. 

 

Hann hefst með messu í Blönduósskirkju kl. 11. 

 

Fundarstörf verða í Eyvindarstofu( Pottinum) 

 

Venjulega aðalfundarstörf. 

Fundarseta er heimil öllu þjóðkirkjufólki og hefur það málfrelsi 
og tillögurétt. 

Prófastur. 

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.  

Lyfja útibú Hvammstanga  sölu- og afgreiðslustarf 
Sala og afgreiðsla 

 
Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka 

þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf í Lyfju Hvammstanga.  
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á 
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum 

og ráðgjöf um val og notkun þeirra.  
Um er að ræða 30% starf.  

 
Hæfniskröfur 

Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er 
kostur. 

 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 

hvattir til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 
 

Nánari upplýsingar  
gefur Friðþjófur Sigurðsson, lyfsali Lyfju Sauðárkróki í síma 453-

5700, fridthjofur@lyfja.is 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is eða senda 

umsókn til viðkomandi lyfsala. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

http://www.tannretting.is/



