
Lokað 
Útibúi Landsbankans á Hvammstanga 

verður lokað föstudaginn 16. 
september 2016 frá kl. 14:00 vegna 

útfarar Guðrúnar Sigfúsdóttur. 

Landsbankinn Hvammstanga. 

Haust Útsala! 
Haust Útsala Verzlunarinnar Ægissíðu stendur yfir frá 
þriðjudeginum 13.09 til og með sunnudeginum 18.09.                       

Allt að 40% afsláttur.                                                                         
Opið er frá 11:00-15:00 þriðjudag til fimmtudags, frá 12:00-18:00 

á föstudag og laugardag, og 11:00-15:00 á sunnudag. 

 
Stjórn Elds í Húnaþingi auglýsir eftir umsóknum um 
stöðu verkefnastjóra og fjármálastjóra fyrir hátíðina  

Eld í Húnaþingi 2017.  
Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu Elds í 

Húnaþingi http://www.eldurhunathing.com/um 
 

  Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið  
    sveinbjorg.petursd@gmail.com.  
  Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 30.09.16. 

Sjónaukinn 
37. tbl       31.árg  

14.– 20. sept  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Töðugjöld  
 

Fögnum nýliðnu og góðu sumri á grillhlaðborði á Gauksmýri 
laugardaginn 17.september.  

 

Sérstakt tilboð verður á hlaðborðinu þetta kvöld.  
Hlaðborðið samanstendur m.a. af: súpu, grilluðu kjöti (lamb, 
hross, svín & kjúlli), bleikju, bökuðu grænmeti & kartöflum, 

sveppasósu & ekta bearnaise, heimabökuðu brauði, 
glæsilegum salatbar (t.d. kartöflusalat, picklaður rauðlaukur, 

döðlupestó og fl.) & eftirréttahlaðborði. 

 

Verð: 5900 kr á mann, 2950 kr fyrir 6-12 ára & frítt fyrir 5 
ára og yngri 

Grillhraðborðið er á milli kl. 19:00 & 21:00. 

Mælum með að fólk panti borð tímanlega. 
Borðapantanir í síma 451-2927 

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest! 

http://www.eldurhunathing.com/um
mailto:sveinbjorg.petursd@gmail.com


Ertu með góða hugmynd? 
Ertu með góða hugmynd og vilt aðstoð við að koma hugmyndinni í 

framkvæmd og jafnvel stofna fyrirtæki? 
SSNV stendur fyrir námskeiði í Húnaþingi vestra þar sem þátttakendur fá 

aðstoð við að vinna með eigin viðskiptahugmynd, koma hugmyndinni í 
framkvæmd og stofna fyrirtæki. Námskeiðið telur um 50 klukkustundir og 

hefst 19. september. Kennt verður tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga. 

Námskeiðið fer fram á Hvammstanga og er skráningargjald kr. 2000 á hvern 
þátttakanda. Öllum verður  mætt á þeim stað sem þeir eru staddir.  

 Nánari upplýsingar og skráning á námskeiðið er á hjá Ólafi                          

s: 771 4960eða oljak@simnet.is.                                                                       
Skráningarfrestur er til föstudagsins 17. September 

Starf skjalavarðar á Héraðsskjalasafni Vestur-
Húnavatnssýslu og umsjónarmanns fjarnámsstofu 

  
Húnaþing vestra auglýsir laust til umsóknar starf skjalavarðar á 

Héraðsskjalasafni Vestur-Húnavatnssýslu og umsjónarmanns fjarnámsstofu. 
Um er að ræða 75% starf, 50% starf við héraðsskjalasafn og 25% við 

fjarnámsstofu . Athugið að starfshlutfall við héraðsskjalasafnið er á föstum 
viðverutíma en það sem snýr að fjarnámsstofu er óreglulegt og er sinnt eftir 
þörfum. Skjalavörður og umsjónarmaður fjarnámsstofu vinnur að skráningu 
skjala og varðveislu þeirra, hann ber ábyrgð á fjarnámsstofu og sér til þess 

að aðgengi nemenda að henni sé ávallt gott. 
  

 Hæfniskröfur 
Góð samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð 

og skipulagshæfni. 
Áhugi á sögu Vestur-Húnavatnssýslu. 

Þekking á skjalaskráningu kostur. 
Góð íslensku og enskukunnátta. 

Góð tölvukunnátta og færni. 
  

 Nýr skjalavörður og umsjónarmaður fjarnámsstofu hefur störf sem allra 
fyrst. Upplýsingar um starfið gefur Sólveig H. Benjamínsdóttir, 

forstöðumaður safna, og umsóknir skulu sendar til hennar á 

Haustlitaferð 2016 
Haustlitaferð fyrir eldri borgara á vegum kirknanna í 

Húnaþingi vestra verður farin þriðjudaginn  
21. september nk. 

Lagt verður af stað frá Hvammstangakirkju kl. 9 - 
Nestúni kl. 9.10 - Laugarbakka kl. 9.25. 

Farið verður suður um heiði og í byggðir Borgarfjarðar 
og byrjað í Stafholti.  

Áætluð heimkoma um kl. 18.00   
Ferðakostnaður verður greiddur en þátttakendur greiða 

sjálfir fyrir veitingar. 
Áhugasamir skrái sig hjá sr. Guðna Þór í s. 451-2955 / 

gsm. 694-4136 eða sr. Magnúsi í s. 451-2840 / gsm. 867-
2278 fyrir mánudagskvöldið 19. september nk. 

 
Guðni Þór Ólafsson - Magnús Magnússon  

Félagsfundur 
 
Almennur félagsfundur verður haldin hjá Björgunarsveitinni 
Húnum þriðjudaginn 20.september kl 20:00 í Húnabúð 
Hvammstanga.  
 
Nýjir félagar eru boðnir velkomnir. 
 
Stjórn Bjsv. Húna 

Til  sölu 
Hágæða klósettpappír 

Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

848-2017 
Netfang: kormakur@simnet.is 




