
 
 
 
 

-ATH - Breyttur opnunartími HIRÐU –ATH- 
  

Frá og með 16. Júní var opnunartíma Hirðu breytt  
og verður hann framvegis; 

  
Þriðjudaga og fimmtudaga frá kl. 14-17 

  
Áfram verður sami opnunartími á laugardögum frá 11-15. 

 
 Lokað á hátíðisdögum. 

 
 Ath. núna er hægt að koma með plast, pappa og pappír blandað 
saman, (þarf ekki að flokka i sundur) til Hirðu á opnunartíma. 
Endurvinnsluefnið verður að sjálfsögðu að vera hreint og laust 

við aðskotahluti, svo það sé hæft til endurvinnslu. Skil á 
endurvinnsluefnum er gjaldfrítt í Hirðu. 

 
 Framkvæmda-og umhverfissvið 

Húnaþings vestra 

 
 
 
  Íslandsmót 5.flokkur karla A og B lið 

           Hvammstangavöllur 
       Fimmtudaginn 23.06.16 
       Klukkan 16:00  
      

    Kormákur/Hvöt-Þór 
        
                            Mætum og hvetjum strákana okkar til sigurs  

Sjónaukinn 
25. tbl       31.árg  

22. - 28. júní  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Auglýsing um kjörfund 
vegna kjörs forseta Íslands  
laugardaginn 25. júní 2016 

  
Kjörstaður í Húnaþingi vestra verður í 

Félagsheimilinu Hvammstanga.  
Kjörfundur hefst kl. 9:00 og honum lýkur kl. 

22:00. Gengið er inn um aðaldyr. 
  

Skylt er að framvísa skilríkjum sé þess óskað. 
  

Kjörskrá Húnaþings vestra liggur frammi á 
skrifstofu Húnaþings vestra  að 

Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga á 
afgreiðslutíma til kjördags. 

  
  

Kjörstjórn Húnaþings vestra. 



 
 
 
 

Kormákur/Hvöt-Augnablik 
Íslandsmót karla í knattspyrnu 4.deild C-riðill 

Blönduósvelli 
Föstudaginn 24.06.16 kl 20:00  

 
Bíðið nú eitt Augnablik.  

Því þeir koma einmitt í heimsókn á Blönduósvöll 
föstudagskvöldið 24.júní kl 20:00. 

Okkar menn eru í fínum málum með sjö stig eftir fjóra 
leiki en Augnabliks menn eru rétt á eftir með fjögur stig. 
Það þarf þinn stuðning á völlinn svo okkar menn nái að 

innbyrða þrjú stig, enda er ekki í boði að tapa á 
heimavelli. 

 
Þeir sem rata ekki á Blönduós geta fylgst með á 

Aðdáendasíðu Kormáks á facebook. 

 
Frítt er á leikinn í boði Magga málara ehf. 

Allir að mæta 
Kormákur/Hvöt 

Kormáks búningar 
Þeir sem hafa áhuga á að kaupa Kormáks fótbolta 

búning sendið póst á kormakur@simnet.is eða 
hafið samband við Valda í síma 8482017  

fyrir 1.júlí n.k. 

 
 
 
 

Hótel Laugarbakki 
óskar eftir starfsfólki í almenn hótelstörf hið fyrsta. 

Þrif, þvottar og mögulega aðstoð í sal.   
Viðkomandi verður að vera  

tilbúinn til að vinna öll almenn störf innan hótelsins. 
Upplýsingar hjá Hildi hótelstjóra í síma 862 6168  - 519 8600  

eða hildur@laugarbakki.is  

Vesturhópshólakirkja 
  

Sumarlagamessa verður haldin í Vesturhópshólakirkju sunnudagskvöldið 26. 
júní. kl. 20.00. 

Kirkjukór Hvammstanga syngur falleg sumarlög undir stjórn Pálínu 
Fanneyjar Skúladóttur. 

  
Kirkjukaffi inni í Vesturhópshólabæ eftir messu – velkomið að leggja með 

sér á borð. 
  

Tilvalið að taka miðnætursólarferð fyrir Vatnsnesið eftir kirkju og kaffi. 
  

Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

Reiðnámskeið fyrir börn 
Dagana 4.-8.júlí mánudag-föstudag á Hvammstanga 

 
Kennslan verður mest verkleg og kennt verður í 2 klst. á dag.  

Farið verður yfir öll helstu undirstöðuatriði í hestamennsku, krökkunum 
kennt að leggja á, umgangast hestana og einnig er þeim kennd rétt áseta og 

stjórnun. Farið verður í sætisæfingar,  þrautabraut, reiðtúr og fjallaferð. 
Fjölbreytt og skemmtilegt, hentar óvönum og vönum börnum. Krökkunum 
verður skipt í hópa eftir aldri og getu. Nánari dagskrá kemur síðar og fer 

eftir fjölda þátttakenda. Verð: 15.000 kr. á barn fyrir vikuna.  
Skráning og nánari upplýsingar í 

e-mail: flhestar@gmail.com  

mailto:flhestar@gmail.com



