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30.– 06. des  2016 
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Ábm:Hörður Gylfason 

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

 

 VÖRUR Á TILBOÐI 

    

Pepsi 4x2 Lítrar 799 kr. 

Egils Jólaöl 169 kr. 

Appelsin 4x2 L 1.196 kr. 

Malt 0,5 L  169 kr. 

Malt og appelsín í dós 179 kr. 

Machintosh 1,315 kg 2.290 kr. 

Nóa konfekt 1kg 3.490 kr. 

    

                         Viljum minna ykkur á að 

Jólabækurnar eru komnar 

    

 Kaupfélag Vestur Húnvetninga 

           Sími 455 2300 



Tónlistarskóli Húnþings vestra 
  

Jólatónleikar Tónlistarskóla Húnaþings vestra verða fimmtudaginn 
8.desember í leikskólanum Ásgarði kl 9.00. 

  
Þrennir tónleikar verða í Hvammstangakirkju  

laugardaginn 10.desember. kl 13.00 kl 15.00 og kl 17.00 
Foreldrafélagið sér um kakóveitingar eftir hverja tónleika og eru allir beðnir 

að koma með meðlæti. 
  

Þeir nemendur sem óska eftir því að innritast í skólann á vorönn 2017,  
þurfa að skrá sig eigi síðar en 14.desember á netfangið borg@simnet.is  

eða í síma skólastjóra 864-2137. 
Allir eru hjartanlega velkomnir. 

  
Starfsfólk tónlistarskólans óskar nemendum og íbúum Húnaþings vestra 

gleðilegra jóla. 

Leiðir netsins eru óteljandi,  
það er mjög auðvelt að ýta á einn 

rangan hnapp. 
  

Hefur þú leiðbeint þínu barni á netinu? 

Hefur þú átt samræður við barnið þitt um 
netnotkun? 

  

  Stýrihópur um forvarnir   

 
Skötuhlaðborð á Sjávarborg 
Þorláksmessa - 23.desember 
 
Í hádeginu frá 11:30 - 14:00 
Um kvöldið frá 18:30-21:30 
 
Verð: 3200 kr á mann, 1600 kr fyrir 6-12 ára og frítt fyrir 5 ára og 
yngri. 
 
Einnig verður hægt að fá saltfisk á hlaðborðinu  
eða panta af matseðili 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga 
JÓLALEIKUR KVH 

 
Jólin nálgast.  

Af því tilefni erum við byrjuð með jólaleik KVH.  
Viðskiptavinir geta sett kassakvittunina 

 ásamt nafni og símanúmeri í kassa við inngang . 
Næstu fjóra laugardaga drögum við út þrjá heppna viðskiptavini í hvert sinn 

og fá þeir góðan glaðning. 

Frá íþróttamiðstöð Húnaþings vestra 
 

Ný gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöð Húnaþing vestra tekur gildi um áramót og 
mun hún verða auglýst á heimasíðu Húnaþings á næstu dögum.  

 
Helsta breytingin felur í sér að það fyrirkomulagið sem verið hefur að 
fylgdarmenn fái frítt inn í íþróttarhús breytist og þurfa fylgdarmenn frá 

áramótum að borga eftir gjaldskrá íþróttahússins.    
  

Íþrótta- og tómstundafulltrúi 

mailto:borg@simnet.is


North West Hotel & Restaurant í Víðigerði 
Við auglýsum eftir starfsfólki fyrir sumarið 2017 

 

Starfsfólk í morgunverðarhlaðborð 

Unnið verður á 2-2-3 vöktum. 

Nauðsynlegt er að vera stundvís og að lágmarki 20 ára. 

Starfsfólk í eldhús 

Vaktir eftir samkomulagi. 

Æskilegt er að hafa reynslu af eldhússtörfum og eða áhuga á eldamennsku. 

Þjónn / Afgreiðsla / Hótelmóttaka 

Vaktir eftir samkomulagi. 

Hæfni í mannlegum samskiptum og enskukunnátta er nauðsynleg. 

Það er opið 7 Apríl – 31 okt  
en ekki er nauðsynlegt að geta unnið allan þann tíma. 

 
Við hvetjum m.a. skólafólk til að sækja um. 

Áhugasamir sendið póst og jafnvel ferilskrá á northwesthotel@outlook.com 
Eða hringið í síma 783-9393. 

Íþróttamaður USVH ársins 2016 

USVH óskar eftir ábendingum frá íbúum Húnaþings vestra 
vegna tilnefningar til íþróttamanns USVH árið 2016.                 

Í samræmi við 1.grein reglugerðar um íþróttamann USVH er 
hér með óskað eftir ábendingum frá íbúum Húnaþings vestra 

um íþróttafólk sem sýnt hefur góðan árangur í sinni 
keppnisgrein árið 2016.  

Ábendingarnar skulu berast stjórn USVH fyrir 11.desember 
næstkomandi. Hægt er að skila inn ábendingum ásamt 

greinagerð yfir árangur ársins á skrifstofu USVH að 
Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga, eða með 

tölvupósti á netfangið usvh@usvh.is  

Stjórn USVH. 

 
Aðventubrunch á Sjávarborg 
Sunnudagana 4. og 11 desember  
frá kl 11:30 - 14:30.  
Tilvalið að koma með yngstu 
fjölskyldumeðlimina í smá jólastemmningu. 
 
Verð 4500 kr fyrir fullorðna, 
2500 kr fyrir 6 - 12 ára og frítt fyrir 5 ára og yngri.  
 
Jólasveinn mætir á staðinn! 

Staðarkirkja í Hrútafirði 
Aðventuhátíð verður í kirkjunni 

sunnudaginn 4. desember kl 16. 30. 
Á dagskránni verða m.a. söngur 
kirkjukórsins, stjórnandi Pálína F. 
Skúladóttir. Fermingarbörn flytja nýjan 

helgileik, yngri börnin aðstoða. 
Ræðumaður kvöldsins er Jenný Þórkatla 
Magnúsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs hjá Húnaþingi vestra.  

 

Melstaðarkirkja 

Aðventuhátíð verður í kirkjunni           

sunnudaginn 4. desember kl 20. 30. 
Á dagskránni verða m.a.                                
söngur kirkjukórsins,                                             

stjórnandi Pálína F. Skúladóttir.                                        
Fermingarbörn flytja nýjan helgileik,               
yngri börn aðstoða.                                  

Ræðumaður kvöldsins er Linda Þorleifsdóttir, nemi.                                                  
Á eftir er samvera yfir súkkulaði og smákökum í safnaðarheimilinu,                  
í umsjá foreldra fermingarbarnanna. 

 
Verið hjartanlega velkomin að taka á móti boðskap aðventunnar í 
kirkjunum.  

mailto:northwesthotel@outlook.com
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Leirhús Grétu, Litla Ósi 
Opnunartími á aðventu 2016 

Miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga  
opið 14.00 -18.00 og laugardaga 13.00 – 16.00. 

Lokað aðfangadag 24. Des. 
 

Einnig eftir samkomulagi í síma 451 2482. 
Verið velkomin. 

Gréta 

Auka opnunartími í desember 
  
     Kjörbúð  Byggingavörudeild 
Laugardagur 3.des  11:00-18:00 11:00-16:00 
Sunnudagur 4.des  12:00-16:00 12:00-16:00 
Laugardagur 10.des  11:00-18:00 11:00-18:00 
Sunnudagur 11.des  12:00-16:00 12:00-16:00 
Laugardagur 17.des  11:00-18:00 11:00-18:00 
Sunnudagur 18.des  12:00-16:00 12:00-16:00 

 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga  
Sími 455-2300 

Gamlárshlaup 
Líkt og undanfarin ár er stefnt að því að hlaupa gamlárshlaup á síðasta degi 
ársins. Nú eru 4 vikur til stefnu og því ekki úr vegi fyrir áhugasama að byrja 

á að liðka sig til.  
Hver og einn fer á sínum hraða og eins langt og sjálfsaginn leyfir. Nánari 

upplýsingar má nálgast hjá Tönju í síma 858-1532,  
auk þess verður viðburðurinn auglýstur nánar þegar nær dregur. 

 

Áhugafólk um Gamlárshlaupið 

Jólatilboð hjá KIDKA  
 

20 % afsláttur af öllum KIDKA prjónavörum  
frá 01. – 15. desember 

Opnunartími: Virkir daga  frá kl. 8 – 18 
 

Opið  verður hjá KIDKA laugardaginn, 10.desember, 
frá kl. 10 – 17   

Verðum með kaffi á könnunni og  jólabakkelsi. 
Hlökkum til að sjá ykkur! 

 
Langar þér að prjóna sjálf/ur? Erum með Léttlopa, 

Álafosslopa og Plötulopa og getum sett rennilás í lopapeysur.  

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
 
278. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 
8. desember 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  28. nóvember 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  
sveitarstjóri 

Ljósin tendruð á jólatré 

  
Laugardaginn 3. desember kl. 17:00 
verða ljósin kveikt á jólatrénu við 
félagsheimilið á Hvammstanga.  
Aðalsteinn G. Guðmundsson mun leika 
jólalög og krakkar úr fjórða og fimmta 
bekk syngja.   
Jólasveinar koma í heimsókn með 
góðgæti fyrir börnin 

http://www.hunathing.is



