
Bifreiðaskoðun 
Verður á Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar 

á Hvammstanga eftirtalda daga: 
 

Mánudagurinn 7.mars frá kl 10:00 
Þriðjudagurinn 8.mars til kl 12:00 

 
Tímapantanir í síma 451-2514 

Ath. Lokað í hádeginu frá kl.12-13 
Frumherji hf. – Þegar vel er skoðað 

Fundarboð. 
Aðalfundur U.m.f.Víðis verður haldinn í Víðihlíð fimmtudaginn 

10.mars 2016 kl. 20:30 

Stjórn UMFVíðis. 

 Gauksmýri ehf auglýsir               
  eftir starfsfólki 
 

     Sveitasetrið Gauksmýri 
•        Vakstjóri  
Yfirumsjón og ábyrgð á móttöku, veitingasal, starfsmönnum í sal. 

reikningagerð og uppgjöri. 
Hæfniskröfur: Mjög gott vald á íslensku og ensku. Sjálftsæð vinnubrögð og 
frumkvæði. Reglusemi.  

Ábyrgur einstaklingur eldri en 20 ára 
•        Aðstoð í eldhúsi 
Reynsla af störfum í eldhúsi æskileg 
•        Starfsmaður í sal og ferðaþjónustu 

      Sjávarborg 

•        Kokkur 
Menntun æskileg, reynsla skilyrði. 

•        Aðstoð í eldhúsi 
Reynsla af störfum í eldhúsi æskileg 
•        Starfsmaður í sal 

 

   Umsóknir sendast á gunnar@gauksmyri.is 
    Upplýsingar í síma 847-9119 

Sjónaukinn 
9. tbl       31.árg  

02. - 08. mars 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

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

Nokkrir miðar enn til sölu á 
KÓTILETTUKVÖLD 

Söfnun fyrir nýju ómtæki á Heilsugæsluna á Hvammstanga 

 
Félagsheimilinu á Hvammstanga 5. mars 2016 
Húsið opnar kl. 19:30, dagskrá hefst kl. 20:00 

 

Miðasala og miðapantanir hjá Póstinum á 
Hvammstanga sími 451 2300.  

Miðaverð er 5.000 krónur, aðeins 300 miðar í boði. 
Aldurstakmark er 18 ár.  

Tökum bæði á móti reiðufé og kortum. 
Veislustjórar: Guðni Ágústsson  

og Magnús Magnússon 
Aðrir sem koma fram: Elínborg Sigurgeirsdóttir, Karlakórinn 
Lóuþrælar, Lillukórinn stjórnandi Sigurður Helgi Oddsson, 

Leikflokkurinn Hvammstanga, Söngvari úr „Superstar“, Hljómsveit 
Geirs Karlssonar og Kirkjukór Hvammstanga . 

Þar að auki verður uppboð á ýmsum listaverkum, handverki og 
gjafabréfum. 

Matseðill: Kótilettur í raspi ásamt tilheyrandi meðlæti. 
Einnig verður til sölu gos, bjór og léttvín á barnu. 

Allt hráefni, vinna við undirbúning og framkvæmd, húsnæði, 
skemmtiatriði og annað ótalið er framlag fyrirtækja, félaga og 

einstaklinga til góðs málefnis. 

Missið ekki af frábærri skemmtun 
Undirbúningsnefndin 



Einskisnýta pælingin 
                                                            

Þegar ég kem inn frá því að gefa rollunum mínum á morgnana þá sest ég oft 
við tölfuna með kaffibollann og lít á helstu netfréttamiðla landsins. S.l 
vikurnar hefur æ oftar komið upp í huga minn, á hvaða leið eru við að fara 
Íslendingar sem þjóð.. er græðum á daginn og grillum á kvöldin að koma 
aftur... erum við  virkilega svona fljót að gleyma.. höfum við ekkert lært... 
Bankarnir farnir að græða sem aldrei fyrr. Gamal kunnir frasar farinir að 
heyrast aftur. Orð eins og bónusar, kaupaukar, hagnaður,ógegnsæi,þensla og 
brennivín í búðir. Allt kunnulegur söngur fyrir hrun. Einn bankastjórinn 
sagður hafa 56 milljónir í árslaun það gera 560 milljónir á 10 árum sem er 
árafjöldi sem margir nefna þessa dagana. Dágóð laun handa einum manni. 
Örugglega duglegur strákur. Líklega er það einskisnýt pæling  og tímasóunn 
að gera sér vonir um að sagan endurtaki sig ekki.... Annað sá ég nýlega á 
veraldarvefnum sem gladdi mig (get glaðst yfir litlu) það er búið að innkalla 
MARS hér á landi.. jibbý.. langur og leiðinlegur mánuður.. apríl kemur 
væntalega næst.... og svo vorið.... vonandi  veit Skógarþrösturinn að þessari 
breytingu... að lokum langar mig að vekja athygli á uppfærsluni á Jesús krist 
súperstar sem sýna á um páskana.. það er mikið verk sérstaklega í ekki 
stærra samfélagi að setja upp svona sýningu.... ég hvet alla þegar þar að 
kemur að fara og sjá verkið...  
Skora á frænku mína Ingveldi Ásu Konráðsdóttur bónda á Hörgshóli að 
koma með næstu pælingu. 

     Óli Ben. 
 

 

Húnvetnska liðakeppnin  
Keppt verður í fimmgang F2, tölt T7 og T2(slaktaumatölti) föstudaginn 11. 

mars í Þytsheimum.  
Aðgangseyrir er 500 kr en frítt fyrir 12 ára og yngri.  

Sjá nánari upplýsingar og dagská á heimasíðu Þyts,123.is/thytur.  
Mótanefnd 

Verðlaun fyrir 1. sæti í öllum flokkum eru gefin af  
Ástund hestavöruverslun. 
  

 
Aðalstyrktaraðili  

Húnvetnsku liðakeppninnar er SKVH. 

Hvammstangakirkja 
 Æskulýðsmessa verður haldinn sunnudaginn 6.mars nk. 
kl. 11.00. 
Í þessari stund blöndum við saman æskulýðsmessu og 
sunnudagaskóla með söngvum og leikjum 
Börn úr TTT-starfinu sýna leikrit og fermingarbörn taka 
þátt. 
Fermingarbörn og foreldrar þeirra bjóða kirkjugestum upp á veitingar að 
lokinni messu. 
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

Víðidalstungukirkja 
Æskulýðsmessa sunnudag kl. 14 
Fermingarbörn og fleiri ungmenni boðuð til þátttöku í 
messunni. Sýnum nú verkefnum barnanna áhuga og 
mætum þeim á þeirra vettvangi. 
 
 
Melstaðarkirkja 
Taizé-messsa sunnudagskvöld kl. 20.30. 
Óður til heimahaganna.  
Stuðst við efni eftir Jón S. Bergmann skáld, 
m.a. sungið lag Gunnars Þórðarsonar við 
texta eftir hann  

http://123.is/thytur



