
Starfsfólk í sundlaug 
Starfsfólk vantar í fullt starf og hlutastarf í 

sundlaugina í Lundi í sumar. Starfið felst m.a. í 

móttöku og vöktun gesta, afgreiðslustörfum og þrifum 

lóðar og laugar. Viðkomandi þarf að vera 

heilsuhraustur og þarf að standast hæfnipróf sundstaða. 

Umsóknum skal skilað til tómstundafulltrúa 

Norðurþings á netfangið kjartan@nordurthing.is 
 

 

Starfsmaður óskast 
Ytra Lón Farm Hostel, leitar að starfsmanni í ræstingar í sumar frá 27. júni 

til loka ágúst. Í um 4 tímar á dag, á milli 10.00 – 15.00. 

Draumastarfsmaðurinn okkar elskar að þrífa og búa um rúm. Er kurteis, 

snyrtilegur og sjálfstæður í starfi. Við bjóðum samkeppnishæf laun, gott 

veður (nánast 100%) og skemmtilegt, metnaðarfull vinnuumhverfi. 

Áhugasamir hafa samband í síma 846 6448 eða senda tölvupóst á 

ytralon@hostel.is – Mirjam 

 

 

Skeglan í maí 
Skeglan kemur ekki út miðvikudaginn 11. maí vegna sumarleyfis 

útgefanda. Auglýsingar fyrir 9. – 14. maí (vikuna fyrir hvítasunnu) þurfa 

því að birtast í næstu Skeglu.  

Eftir hvítasunnu kemur Skeglan út eins og ekkert hafi í skorist. 
 

 

Skeglan 
Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.  

Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202  

fyrir kl. 22:00 á mánudagskvöldum.  

Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 4. maí 2016.  

Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.  

Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi. 

 

 
 Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir                     Fréttabréf á Langanesi og nágrenni 

17. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 27. apríl 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vortónleikar 

Kór Snartarstaðakirkju heilsar vori með tónleikum í skólahúsinu á 

Kópaskeri fimmtudagskvöldið 28. apríl kl. 20:30. 

Á efnisskrá kórsins eru ýmis vor- og sumarlög ásamt fleiru.  

Hildur Sigurðardóttir og Kristján Þ. Halldórsson syngja einsöng.  

Stjórnandi er Jörg Erich Sondermann. 

Tónleikarnir eru lokin á fjörugu vetrarstarfi kórsins.  

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. 

 

 

Tónleikar framundan á Kópaskeri 
9. maí - mánudagur - Mummi og Alda Dís 

24. maí - þriðjudagur - Þjóðlagadúóið LalomA, nikka/flauta, harpa. 

Báðir þessir tónleikar eru haldnir í samstarfi við Flygilvini – tónlistarfélag 

við Öxarfjörð. 
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Aðalfundur Fræðafélags um forystufé 
verður haldinn í Fræðasetri um forystufé á Svalbarði fimmtudagskvöldið 

28.apríl kl.20:00. 

Venjuleg aðalfundarstörf auk rabbs um hvað framundan er. 

Allir velkomnir, sérstaklega nýir félagar. 

 Stjórnin 

 

 

 

 

Forystufé 
Fyrir um 60 árum kom út bókin FORYSTUFÉ þar sem Ásgeir 

Jónsson frá Gottorp safnaði saman sögum af forystufé. Þessi bók hefur 

verið ófáanleg í áratugi nema fyrir mikinn pening á fornbókasölum og víða 

er bókin upplesin þar sem hún er til. 

Nú er bókaforlag á Selfossi að endurprenta bókina og bæta við hana 

og stefnir að því að gefa hana út seinni partinn í sumar. Okkur gefst kostur 

á að gerast áskrifendur að bókinni og fá hana ódýrari en hún verður á 

almennum markaði. Við getum fengið hana á 5.000 kr senda heim í 

póstkassa og gíróseðil með. Líklega verður hún 1.000-1.500 dýrari í 

almennri sölu í bókabúðum. 

Ég hef tekið að mér að safna saman áskrifendum hér á svæðinu og vil 

ég biðja þá sem vilja kaupa bókina að hafa samband við mig annaðhvort 

með því að senda mér skilaboð í forystusetur@forystusetur.is eða í síma 

694-8493 Koma þarf fram nafn, heimilsifang og kennitala. 

Þeir sem gerast áskrifendur fá nafn sitt ritað í bókina og ef rita á annað 

nafn en verður á gíróseðlinum þarf að geta þess. 

 

 Bestu kveðjur,  

  Daníel Hansen,  

  Svalbarðsskóla 

 

 

 

 

 

Snyrtistofa Valgerðar 
Snyrtistofan mín verður lokuð frá og með 9. maí til og með 16. maí. 

Einnig verður lokað hjá mér frá og með 30. maí til og með 10. júní.  

Þeir sem vilja fá tíma áður en ég fer í fríið og á milli fría hjá mér endilega 

pantið tíma sem fyrst. 

Kveðja, 

Valgerður Sæmundsdóttir s: 868-9676. 
 

 

Sumarstarfsmaður á Raufarhöfn 
Óskað er eftir sumarstarfsmanni í Íþróttamiðstöðina á Raufarhöfn frá       

1. júní til og með 15.ágúst.  

Um er að ræða 80% starfshlutfall.  

Vinnutími er á milli 16-21 alla virka daga. 

Umsækjendur þurfa að sækja námskeið í skyndihjálp og standast sundpróf 

laugarvarða samkvæmt reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum. 

Möguleiki er á heilsársstarfi 
 

Í starfi sundlaugarvarðar felst m.a: 
 Öryggisvarsla við sundlaug og sundlaugarsvæði. 

 Klefavarsla/baðvarsla/gangavarsla/ rýmisvarsla. 

 Afgreiðsla og önnur þjónusta við gesti. 

 Þrif 

 Afgreiðsla á tjaldsvæði 

  

Hæfniskröfur: 
 Góð samskiptahæfni 

 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

 Tölvukunnátta 

 Hreint sakavottorð 

 

Einnig er óskað eftir umsóknum í afleysingar við íþróttamiðstöðina. 
Umsóknarfrestur er til 6. maí  

Rafrænt umsóknareyðublað má nálgast inná nordurthing.is 

Nánari upplýsingar veitir: 

Kjartan Páll Þórarinsson tómstundafulltrúi Norðurþings 

kjartan@nordurthing.is 

464-6100 
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1. maí bingó á Raufarhöfn 
Sunnudaginn 1. maí verður bingó í Félagsheimilinu  

Hnitbjörgum kl 14:00 á vegum foreldrafélagsins  

Velvakanda. 

Sjaldið kostar 500 kr og eru glæsilegir vinningar í boði. 

Velvakandi kann þeim sem gefa vinninga bestu þakkir  

fyrir jákvæðviðbrögð.  

Í hléi verða seldar veitingar. 

 

Vinningar eru eftirfarandi: 
Framsýn- Vikudvöl í íbúð í Reykjavík Lyfja –gjafapakkning 
Norðursigling- gjafabréf í hvalasiglingu 
Vatnajökulsþjóðgarður- gjafabréf Nettó- konfekt. 
Báran veitingastaður Þórshöfn- gjafabréf 
Safnahúsið-Árbók þingeyinga-aðgangur að ýmsum söfnum á svæðinu 
Bautinn- gjafabréf 
Gistiheimilið Hreiðrið- gjafabréf  Berg- Púðaver 
Sælusápur- gjafapakkning  Sportver- Taska og sokkar 
Landsbankinn-gjafapakkning HH- salt Fiskur 
Hótel Norðurljós – Gjafabréf Töff föt - Gjafabréf 
Félaginn - Volare  Bókabúð Þórarins- 3x púsl 
Bakaríið á Húsavík – gjafabréf  
Sigríður Kjartansdóttir- prufutími í sjúkraþjálfun 
Akursel - Gjafabréf  
Fiskeldið Haukamýri ehf - Bleikja 
Skóbúð Húsavíkur – Íþróttataska 
Gló hár og förðun – Gjafabréf Búvís – Borvél 
SRS- Umfelgun Salka- 2x Gjafabréf. 
Grillskálinn á Þórshöfn.-Gjafabréf 
Veiðikortið-Veiðikort GPG.-Fiskipakki 
Viðbót- gjafapakkning Góa-3x gjafapakkning 
Ölgerðin-gjafapakkning 
Fjallalamb-gjafapakkning Víkurraf-Headphone 
Tákn-2xHúfur Strikið Akureyri-Gjafabréf 
Foss-Hótel-2x Gjafabréf 
Gistiheimilið Ormurinn- Gisting fyrir 2 
  


