
"Hótel Hvítserkur“  
leitar að öflugu starfsfólki til að sjá um   

morgunmat, herbergisþrif, innritun og þjónustu við kvöldverð. 
Hæfniskröfur: 

-Sjálfstæð vinnubrögð-Heiðarleiki-Snyrtimennska 
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á info@hvitserkur.is  

fyrir 1. febrúar  eða í síma 583-5000. 
Við hlökkum til að heyra í ykkur."  

Eldur í Húnaþingi 
Fyrsti skipulagsfundur fyrir Eld í Húnaþingi 2017 verður haldin í 

húsi Menningarfélags Húnaþing vestra, Eyrarlandi 1. 
sunnudaginn 29.jan kl 13:00. 

 
Allir þeir sem eru með hugmyndir og/eða vilja koma að 

framkvæmd hátíðarinnar eru hvattir til að mæta.  
 

 
Stjórn Menningarfélags Húnaþings vestra 

Atvinna í boði 
Þvottahúsið Perlan Hvammstanga 

Óskar eftir að ráða sumarstarfsfólk sumarið 2017. 
Um er að ræða vinnu við:   

Hótelræstingar,   
Almennar ræstingar og þvottastörf 

Kvöldvaktir, þvottahús  frá klukkan 17 til 22.  
Nánari upplýsingar veitir  

Sigfríður  896-3530  siffye@gmail.com  

Sjónaukinn 
3. tbl       32.árg  

18.–  24. jan  2017 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Þorrablót  
Umf. Kormáks 

  
62. þorrablót Umf.Kormáks 

verður haldið 
í Félagsheimilinu Hvammstanga 

Laugardaginn 4. febrúar og 
hefjast herlegheitin kl. 20:00.  

Húsið opnar kl. 19:30. 
 
 

Tökum kvöldið frá og fjölmennum  
á frábæra skemmtun 

 
Nánar auglýst síðar 

Umf. Kormákur 

mailto:siffye@gmail.com


Blak  
Langar þig að koma í blak?  

Æfingarnar eru á þriðjudögum frá 20:00 - 21:30 og 
á fimmtudögum frá 18:00 - 19:30.  

Byrjendur velkomnir. 
Æfingagjaldið er 2000 kr. á mánuði  
en byrjendur fá 50% afslátt út mars.  

Hvetjum bæði konur og karla til að koma  
og prufa þessa frábæru íþrótt :) 

 
 
 

Hlökkum til að sjá ykkur!  

Þorrablót í Víðihlíð 
Þorrablótið í Víðihlíð verður haldið 

laugardagskvöldið 28.Janúar,  
hefst 20:30 og opnar húsið kl: 20:00. 

Panta þarf miða fyrir mánudagskvöldið 23.Janúar. 
Miðapantanir í síma: 868-6418 Stína  

og 866-5793 Þóra 
16 ára aldurstakmark 

Enginn posi á staðnum 
 

Allir velkomnir,  
Sjáumst hress og kát  

Kveðja Nefndin. 

Kæru Hvammstangabúar og nærsveitungar 
 

Við stefnum á flutning til Hvammstanga og vantar 
húsnæði til leigu. Við erum 2 fullorðin og 4 börn og 
leitum þessvegna eftir minnst 4 herb. íbúð eða húsi 

- helst til lengri tíma. 
 

Allar ábendingar og/eða boð um húsnæði til leigu 
eru velkomnar á 

netfangið kristin@dottirwebdesign.is eða í síma 
+45 60327992 

 
Bestu kveðjur 

Kristín, Þorvaldur og börn. 

Bóndadagur 
Af tilefni bóndadagsins verðum við með 
þorrahlaðborð í hádeginu 20.janúar frá kl. 11:30-
13:30.  
Þorramatur á aðeins 2950 kr - fyrir korthafa 
kostar það aðeins 1 klipp. 
 
Um kvöldið bjóðum við síðan upp á sérstakt  
bóndadags-deluxe tvennu. 
Hægeldað nautaprime með bearnaise sósu ásamt bakaðri kartöflu. 
Volg súkkulaðikaka með vanilluís í eftirrétt.  
Tvennan kostar aðeins 6500 kr.  
 
Minnum einnig á Voice-kvöldið sama dag kl. 20:00. 
 
Borðapantanir í síma 451 3131 

mailto:kristin@dottirwebdesign.is


Aukavinna - Leiðbeinandi Húnaklúbbsins 
Húnaklúbburinn óskar eftir að ráða leiðbeinanda/

umsjónarmann til að sjá um starfsemi  
Húnaklúbbsins yfir árið 2017.  

 
Um er að ræða 1 laugardag í mánuði frá febrúar til 

október 2017.  
 

Áhugasömum er bent á að hafa samband á 
jessica@mail.holar.is. 

Það er komið að árlega Þorrabingóinu okkar! 
Verðum í Félagsheimilinu 

Hvammstanga sunnudaginn 22. janúar kl 15:00. 
Þorrablótsmiði í aðalvinning ásamt mörgun öðrum 

flottum vinningum.  
Spjaldið kostar 500 kr., enginn posi á staðnum. 

 
Kveðja Kvenfélagið Björk 

Hvammstangakirkja 
Bóndadagsmessa verður haldin í 
Hvammstangakirkju sunnudaginn 
22.janúar nk. kl. 11.00 í tilefni 
þorrabyrjunar. 
Kvenfélagið Björk verður messuhópur dagsins. Þær taka 
þátt í stundinni, afhenda körlum rós eftir messu og bjóða 
upp á súpu og brauð í safnaðarheimili að messu lokinni. 

 
Frá fjöru upp til fjalla 

flytja boðskap vil 
því karla alla kalla 

kirkju okkar til. 
Sunnudagaskóli Hvammstangakirkju verður haldinn sama 
dag  
22. janúar kl. 13.00 
Söngur, gleði, sögur, leikir. 
Hressing í safnaðarheimili að stundinni lokinni. 
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

Þorrablótið í Ásbyrgi  
 

verður haldið laugardaginn 11 febrúar 
nánar auglýst síðar 

mailto:jessica@mail.holar.is


VOICE á Sjávarborg -  
Hrafnhildur Ýr meðal keppenda!  

 
Sjávarborg mun sýna Voice og Hrafnhildi Ýr á 

stóra tjaldinu næstkomandi föstudag,  
20.janúar kl. 20:00.  

Í þetta sinn verður útsendingin í beinni og mun 
síðan símakostning láta í ljóst hvort hún komist 

áfram. Hvetjum við alla, unga sem aldna að 
aðstoða Hrafnhildi að halda keppninni áfram með 

því að kjósa hana á föstudaginn kemur.  
 

Hvert atkvæði telur!  
 

Hrafnhildur sendir ykkur öllum kærar kveðjur og 
þakkar fyrir ykkur fyrir allan stuðninginn! 

Hvetjum við alla sem fylgjast með Hrafnhildi í 
Sjónvarpi Símans að nota 

hashtöggin #voiceisl #TeamHrabby þegar póstað 
er myndum eða færslum á samfélagsmiðla.  

Við verðum með sérstakt Voice-tilboð á 
hamborgurum.  

Allir hamborgarar á matseðli á 1950 kr.  
Minnum einnig á bóndadagstilboðið! 

Ef þú vilt mæta snemma verður Happy Hour á 
sínum stað. 

Borðapantanir í síma 451 3131 

Auglýsingar verða að hafa 
borist fyrir kl. 21:00 á mánudagskvöldum 

 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

 
Upplýsingar í síma 8482017  

Valdimar Gunnlaugsson 

Húnaklúbburinn 
Húnaklúbburinn er samstarfsverkefni á vegum USVH, 

Selasetursins og íþrótta- og tómstundafulltrúa  
Húnaþings vestra. Jessica Faustini Aquino,  
starfsmaður Selasetursins, leiðir verkefnið. 

 
Markmið Húnaklúbbsins (Kid‘s Club) eru að stuðla að virðingu 
fyrir náttúrunni með því að nota staðbundna umhverfisfræðslu, 

þar sem þátttakendur læra ekki einungis hvernig á að varðveita og 
vernda umhverfið heldur einnig hvernig þau geta tjáð sig 

varðandi þessi málefni við aðra. 
Krakkarnir hittast einu sinni í mánuði til að fræðast um sitt 

nærumhverfi í náttúrunni og hvernig á að taka þátt í athöfnum 
utandyra á öruggan þátt í gegnum náttúrutengda afþreyingu.  

Þátttakendur fræðast um strandlengjuna, dýralífið og læra hvernig 
á að haga sér í náttúrunni  

í gegnum náttúrutengd verkefni. 
 

Frekari upplýsingar um verkefnið og skráning í klúbbinn má 
nálgast á síðu USVH (usvh.is), á Selasetrinu hjá Gauju og á 

netfanginu jessica@mail.holar.is. 

https://www.facebook.com/hashtag/voiceisl
https://www.facebook.com/hashtag/teamhrabby
mailto:jessica@mail.holar.is

