
 
Augnlæknir 

 
 

Örn Sveinsson augnlæknir verður á 
Heilsugæslustöðinni á Hvammstanga  

dagana 12. og 13. september  n.k.  
og einnig 16. og 17. nóvember. 

 
Tímapantanir í síma 432 1300. 

Heilsugæslan. 

Alþjóðlegt kaffihús 
Fyrirhugað er að vera með alþjóðlegan dag í haust þar sem 

nýbúar geta boðið upp á kræsingar sem einkenna landið þeirra. 
Við ætlum að hittast mánudaginn, 29. ágúst 2016, í 

Félagsmiðstöðinni Órion, Höfðabraut 6, kl. 20  
til að skipuleggja það nánar.  
Allir íbúar Húnaþings vestra  

sem eru af erlendu bergi brotnir eru velkomnir! 
Fyrir hönd undirbúningshóps Tanja og Henrike. 

 

International Café 
The preparation for an International Day, where newcomers can 
offer gourmet cakes or food that is traditional for their country, 

has begun. 
We will meet on Monday, August 29th, 2016 in the Youth Center 

Orion, Höfðabraut 6, at 6pm for further planning.  All foreign res-
idence of Húnaþing vestra are welcome. 

On behalf of the preparation group Tanja and Henrike 

Sjónaukinn 
34. tbl       31.árg  

24..– 30. ágúst  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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



 
 
 
 
 
Íslandsmót karla 4.deild C-riðill 

Blönduósvöllur 
Laugardaginn 27.08.16  

Klukkan 14:00 
   

Kormákur/Hvöt-Augnablik 

 
Minnum á Aðdáendasíðu Kormáks á facebook. 

Leikurinn er í boði Magga málara  
 

Mætum og hvetjum strákana okkar til sigurs  

 
MAGGI MÁLARI EHF. 

Frá Hitaveitu Húnaþings vestra 

Fundur um hitaveitu og hitamenningu 
Þriðjudaginn 6. september nk. kl. 21:00 verður haldinn opinn 
fundur í Félagsheimilinu á Hvammstanga um hitamenningu.   

 
Á fundinum verða Benedikt Guðmundsson og Sigurður Ingi 

Friðleifsson frá Orkustofnun til að ræða orkusparnað og rafhitun.   
Ólafur Jakobsson byggingarfulltrúi fer þær breytingar sem verða 

þegar tekin er inn hitaveita og og Skúli Húnn Hilmarsson 
rekstrarstjóri framkvæmdasviðs kynnir nýja orkumæla.   

Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri verður fundarstjóri. 
Allir velkomnir! 

Sveitarstjóri 

Jöfnunarstyrkur til náms 
 Umsóknarfrestur á haustönn 2016 er til 15. október n.k.  

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN geta 
sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af 

búsetu og er fyrir þá sem stunda nám fjarri heimili sínu.            
 

Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili og 
fjölskyldu sinni vegna náms). 

Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám frá lögheimili 
og fjarri skóla). 

 
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna sér re-

glur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).  
 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd  

Staðarkirkja 

Kirkjudagur verður haldinn 

með messu í kirkjunni 

sunnudaginn 28. ágúst  

kl. 14. 

Kirkjukaffi verður í gamla 

bænum á Stað. 

Velunnarar Staðarkirkju 

sérstaklega velkomnir. 

Sóknarprestur og sóknarnefnd 

Sigurður Birgir Karlsson berst nú við krabbamein og 
tekst á við þennan alvarlega sjúkdóm af æðruleysi. 

Þeir sem vilja leggja Birgi og dóttur hans lið, geta lagt 
inn á reikning á nafni Birgis. 

Kt. 030355-3189. Reikn. 0159-26-3189. 
 

Kveðja stuðningsfólk 

http://www.lin.is



