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Kormákur-Stálúlfur 
Íslandsmót karla í körfuknattleik 3.deild 

Íþrottamiðstöðin Hvammstanga 
Laugardaginn 15.október kl 12:00 

 
Fyrsti heimaleikur tímabilsins er á laugardaginn n.k. 

Þá koma Stálúlfs menn í heimsókn  
og er búist við hörku leik. 

Fjölmennum og styðjum strákana okkar til sigurs. 
 

Frítt er inn í boði Kaupfélags Vestur-Húnvetninga og 
SKVH 

Allir að mæta. 
 

Körfuknattleiksdeild Kormáks 



Með sunnudagskaffinu.  
Fyrirlestur á Byggðasafni Húnvetninga og Strandamanna 

  
Núna er komið haust og þá heldur fyrirlestraröð byggðasafnsins áfram.  

Að þessu sinni mun Sigurjón Baldur Hafsteinsson koma til okkar.  
Í fyrirlestrinum mun Sigurjón ræða um þá spurningu hvaða erindi 

hugmyndir um anarkisma eigi við gamalgróna hefð Íslendinga í að byggja 
og varðveita torfhús. Hann mun fjalla um hvað felst í hugmyndum um 
anarkisma og gera að því skóna að anarkismi eigi vel við þegar lýsa á 

hefðum Íslendinga í byggingu og varðveislu torfhúsa. 
  

Sigurjón Baldur er prófessor í safnafræði við Háskóla Íslands.  
Hann er doktor í mannfræði og hefur gefið út fjölda bóka og greina. 

Fyrirlesturinn verður haldinn sunnudaginn 16. október 
næstkomandi á Byggðasafni Húnvetninga og Strandamanna kl. 14:00. 

Allir eru velkomnir, aðgangur að safninu verður ókeypis og verða 
kaffiveitingar á staðnum. 

  
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest! 

 Ath. Verið er að gera upp salernisaðstöðu og anddyri safnsins. 

Við þökkum innilega auðsýnda samúð, hlýhug og vináttu vegna 
andláts og útfarar föður okkar  

 
Theodórs Pálssonar  

sem lést þann 26. ágúst síðastliðinn 
 

Sigríður Lára, Páll, Birgir, Kolbrún og fjölskyldur 

Hvammstangakirkja 
  
Fjölskyldumessa verður haldin sunnudaginn 16.október 
nk. kl. 14.00. 
  
Börn úr TTT-starfinu sýna leikritið Hendur Guðs – 
okkar hendur. 
Hressing í safnaðarheimili að messu lokinni. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 
---------------------------------------------------- 
Biblíumaraþon 
  
Unglingar úr Æskulýðsfélagi Hvammstangakirkju verða með Biblíumaraþon 
laugardagskvöldið 15.október og aðfararnótt sunnudagsins 16.október nk. 
Með því eru unglingarnir að safna fé fyrir þátttöku á Landsmóti 
æskulýðsfélaga 2016 sem fram fer á Akureyri 21.-23.október nk. 
Fyrir þá sem vilja heita á unglinganna þá eru bankaupplýsingar eftirfarandi: 
Hvammstangakirkja kt. 650169-7439 – rnr. 159-26-514. 
  
F.h. Æskulýðsfélags Hvammstangakirkju 
Sóknarprestur 

Fyrsti fundur Kvenfélagsins Bjarkar þennan veturinn verður 
haldinn að Lækjargötu 8, miðvikudaginn 12. október kl 20:00. 

Nýjar félagskonur velkomnar.  
Kveðja stjórnin  

Bifreiðaskoðun 
Verður á Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar 

á Hvammstanga eftirtalda daga: 
Fimmtudaginn 20.október 

Föstudaginn 21.október til kl 12:00 
 
 
 
 

Tímapantanir í síma 451-2514 
Ath. Lokað í hádeginu frá kl.12-13 

Frumherji hf. – Þegar vel er skoðað 




