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Kormákur-Breiðablik B  
Íslandsmót karla í körfuknattleik 3.deild 

Íþrottamiðstöðin Hvammstanga 
Laugardaginn 26.nóvember kl 13:00  

 
Ekki var nú gaman á síðasta heimaleik......en nú verður 
stuð. Heimasigur. Heimasigur, Heimasigur, er það eina 
sem Kormáks menn hugsa þessa dagana fyrir leikinn á 

laugardag gegn Breiðablik B.  
 

Frítt er inn í boði Þvottahúsins Perlunnar og VÍS 
Allir að mæta. 

Körfuknattleiksdeild Kormáks 
        

        Þvottahúsið  
    Perlan 

 
 

    
     



Barnaníðingar nota 
Netið til að eiga 

samskipti hver við 
annan og til að komast í 

samband við börn. 

 

Veist þú hvað barnið þitt var að gera í dag á 
netinu? 

 

Veist þú hvað leynist á netinu og hvað 
auðvelt er að nálgast það? 

 

Stýrihópur um forvarnir. 

Með sunnudagskaffinu: Fyrirlestur á byggðasafni 
  

Sunnudaginn 27. nóvember kl. 14:00 mun Þór Magnússon,  
fyrrv. þjóðminjavörður, halda fyrirlestur um íslenska gull- og 

silfursmíði á byggðasafninu á Reykjum.  
Í fyrirlestrinum mun Þór leggja sérstaka áherslu á gull- og silfursmiði 

úr héraði en byggðasafnið varðveitir fjölda gripa frá þeim. 
 

Þór hefur um árabil stundað rannsóknir á íslenskri gull- og silfursmíði 
og gaf Þjóðminjasafnið út rannsókn hans árið 2013. Bókin er í tveimur 

bindum og nefnist Íslenzk silfursmíði. 
Aðgangur að safninu verður ókeypis og kaffiveitingar í boði. 

 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
 
277. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn 
þriðjudaginn 29. nóvember 2016  kl. 15:00 í fundarsal 
Ráðhússins. 
 
Upplýsingar um dagskrá fundarins er að finna á heimasíðu 
Húnaþings vestra www.hunathing.is a.m.k. tveimur dögum fyrir 
fund. 

Hvammstangi  21. nóvember 
2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  
sveitarstjóri 

http://www.hunathing.is


Aðalfundur 
 

Aðalfundur Skógræktarfélags V-Hún. verður haldinn í  
Hlöðunni, veitingahúsi á Hvammstanga‚ 

fimmtudaginn 24. nóv. n.k.  kl. 16:30   
 

Venjuleg aðalfundarstörf.Á fundinn mæta Einar Gunnarsson  
skógfr. hjá Skógræktarfélagi Íslands og Sigurður Skúlason fyrrverandi 

skógarvörður á Norðurlandi 
 

Nýir félagar ávallt velkomnir í félagið og til fundarins. 
 

Stjórnin. 

 
 
 
 

Söfnun á rúlluplasti 
Áætlað er að söfnun á rúlluplasti fari fram vikuna                                      

28. nóvember – 2. desember n.k. Þeir bændur sem óska eftir 

því að nýta sér þjónustuna vinsamlega tilkynni það til 

skrifstofu Húnaþings vestra í síma 455-2400, eða í tölvupósti 

á: skrifstofa@hunathing.is, fyrir 25. nóvember  nk. 

 Almennur félagsfundur verður haldinn í félagshúsi Þyts, 
fimmtudaginn 24. nóvember og hefst kl. 20.30 

  

Dagskrá fundarins er: 
1. vetrarstarfið 
 2. önnur mál 

 
Stjórn Þyts 

Hvammstangakirkja 
  
Aðventuhátíð verður haldin í Hvammstangakirkju 
sunnudaginn 27. nóvember nk. kl. 20.00. 
  
Kirkjukór Hvammstanga flytur jóla- og 
aðventusöngva undir stjórn Pálínu Fanneyjar Skúladóttur organista. 
Börn úr TTT-starfinu sýna leikrit. 
Fermingarbörnin flytja ritningarlestur og bæn. 
  
Ræðumaður kvöldsins: Guðný Hrund Karlsdóttir 
Kynnir kvöldsins: Magnús Vignir Eðvaldsson 
  
Hvammstangakirkja býður öllum viðstöddum upp á kakó og smákökur 
í safnaðarheimili að stundinni lokinni. 
  
Allir velkomnir 
F.h. aðventuhátíðarnefndar 
Sóknarprestur 
  
------------------------------ 
Setustofa sjúkrahúss 
  
Aðventustund verður haldin í setustofu sjúkrahússins sunnudaginn 
27. nóvember nk. kl. 17.00. 
  
Kirkjukór Hvammstanga flytur jóla- og aðventusöngva undir stjórn 
Pálínu Fanneyjar Skúladóttur organista. 
Fermingarbörnin flytja ritningarlestur og bæn. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 
  

mailto:skrifstofa@hunathing.is


Jólatónleikar 
Verðum með okkar árlegu jólatónleika  

þriðjudaginn 13. desember á Borðeyri og  
miðvikudaginn 14. desember á Hvammstanga. 

 
Nánar auglýst síðar. 

Karlakórinn Lóuþrælar 

Dönsum í Nestúni!  
Dönsum í Nestúni þriðjudaginn 29. nóvember, 2016,  

frá kl. 20 til kl. 23,  
Bjössi og Benni sjá um fjörið.  

Ekkert aldurstakmark,  
ALLIR velkomnir, aðgangseyrir 500 kr.  

Eldri borgarar 

JÓLATÓNLEIKAR. 
Kæru íbúar Húnaþings vestra. 

 
Jólatónleikarnir í ár eru tvennir og verða í 

Ásbyrgi sunnudaginn 4. des.  
og hefjast kl. 13:30 og 17:00. 

 
Að þessu sinni verða auk heimafólks, söngvarar 

frá Skagaströnd og Blönduósi. 
Að venju verður kaffisala og jólaglögg í hléi á 

vegum kvenfélagsins undir lifandi hljóðfæraleik. 
 

Ávarp leikmanns verður á sínum stað. 
 

Komum saman í aðdraganda jóla og upplifum 
góða nærveru og hlýja stemmningu.  

Einkunnarorðin eru samstaða og kærleikur. 
 

Allir velkomnir  
og við hlökkum til að sjá ykkur. 

 
Aðgangur :  Fullorðnir kr. 2.500 

12 ára og yngri kr. 1.000 
Engin posi  

                                                                 

Jólahúnarnir. 




