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S A M H E R J A R  auglýsa
Fyrsti fundur vetrarins verður í LEIKSKÁLUM  

föstudaginn 21. október kl. 15:00.
Að venju verða veitingar o. fl. Breytt kaffigjald.

Nýir félagar velkomnir.
Stjórnin

Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli

Samvera kirkjuskólans verður í Víkurskóla í Vík, næsta laugardag, 
15. október,  kl. 11:15 - 12:00.

Nýtt veggspjald og límmiðar.  Gaman væri að sjá sem flesta.

Halli prestur

Auglýsing um kjörskrá
Kjörskrá Skaftárhrepps, vegna alþingiskosninga 29. október n.k.,
liggur frammi á skrifstofu Skaftárhrepps til  kjördags. 

Skrifstofan er opin mánudaga til fimmtudaga 10:00-14:00 
og föstudaga 10:00-13:00.

Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri

Fundarboð 
Félag  eldri borgara í Skaftárhreppi boðar til fundar á Hótel Klaustri
mánudaginn 17. okt. 2016 kl: 13.30.
Aðalmálefni fundarins er fyrirhuguð skemmtiferð næsta sumar. 
Nýir félagar hvattir til að mæta.

Stjórn og ferðanefnd

Lionsklúbburinn Suðri 
Mýrdalshreppur 
E.Guðmundsson - Icelandair Hótel Vík 
Icewear 
Arcanum Jöklaferðir 
Sóknarnefnd Víkurkirkju 
Hótel Dyrhólaey 
Hótel Katla 
Puffin Hótel Vík 
Framrás
Arion Banki 
Svarta fjaran 
Gistihúsið Reynir 
Gistiheimilið Ársalir 
Gistiheimilið Norður-Vík 
Þakgil 
Volcano Hótel 
Kötlusetur
Tryggvi Ástþórsson 
Ögmundur Ólafsson ehf 
Orkusalan 
Eystri- Sólheimar 
Sólheimahjáleiga 
Grand Guesthouse Garðakot 
Sýslumaðurinn á Suðurlandi 
Farmhouse Skeiðflöt 

Guesthouse Carina 
Skógasafn 
Rafsuð 
Péturseyjar Gulrætur 
Halldórskaffi 
Auðbert og Vigfús Páll 
Mýrdælingur 
Guesthouse Galleri Vik 
Fossís 
Veitingahúsið Suður-Vík 
Lindarfiskur 
Soho Catering 
Hvammból Guesthouse
Finnur Pípari 
Gisting Hátún 8 
Hópferðabílar Suðurlands 
Fagradalsbleikja 
True Adventure
Like Vík 
Kósý Vík 
Frú Áslaug 
Gisting Görðum 
Vitinn 
Kindin 
Kjarval

Regnboganefndin vill þakka fyrir frábæra afmælishátíð, sérstakar
þakkir til sjálfboðaliða og skreytinganefndar. Við viljum þakka
eftirtöldum aðilum sem gerðu okkur kleyft að halda þessa hátíð.
Þúsund þakkir!

Íbúafundur
Almannavarnir boða til kynningarfundar um stöðuna í Kötlu eftir síðustu
jarðskjálftahrinu  í Félagsheimilinu Leikskálum,  mánudaginn 17. október kl.
20.00
Á fundinum munu Kristín Jónsdóttir fagstjóri náttúruvár á Veðurstofunni og
Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur fara yfir stöðuna.



SKAFTÁRHREPPUR

Smölun heimalanda
Vakin er athygli á ákvæðum fjallskilasamþykktar Vestur-
Skaftafellssýslu nr. 360/2006 þar sem segir m.a.:

"18. grein

Hver bóndi er skyldur að smala land sitt á hausti samhliða leitum, ef sveitarstjórn

mælir svo fyrir.  Sama gildir um eigendur eyðibýla þó þeir eigi þar ekki fjárvon.

Hlýði umráðamaður lands ekki fyrirmælum sveitarstjórnar ber honum að greiða

smölunarkostnað eftir mati sveitarstjórnar.

23. grein

Hver eigandi eða umráðamaður lands er skyldur til að smala heimaland sitt eigi

síðar en viku fyrir auglýstan hrútafellingardag og það eins þó landeigandi eða

umráðamaður eigi þar ekki fjárvon sjálfur. Vanræki einhver að smala heimaland sitt,

getur sveitarstjórn látið smala það á hans kostnað, og greiðir hann að auki sekt

samkv. 20. gr."

Sveitarstjóri

Íþróttamiðstöðin
Kirkjubæjarklaustri  auglýsir.

Frá og með 1. október verður Íþróttamiðstöin á
Kirkjubæjarklaustri opin sem hér segir.

Mánudaga - laugardags frá kl. 11:00-20:00
Sunnudaga Lokað.

Umsjónarmaður

Atvinna

Íþróttamiðstöðin  Kirkjubæjarklaustri  auglýsir eftir
starfsfólki   við sundlaugargæslu og þrif.

Umsækendur þurfa að hafa hreint sakavottorð og vera 20 ára eða eldri,
umsækjendur þurfa að standast próf um sundkunnáttu.

Nánari upplýsingar veitir Sigmar Helgason í síma 8466004 eða í 4874656.

Skeiðflatarkirkja í
Mýrdal

Guðsþjónusta verður í Skeiðflatarkirkju
nk. sunnudag, 16. október, kl.  14:00.
Organisti er Brian R. Haroldsson.
Fjölmennum.

Sóknarprestur

Stóra-Dalskirkja
undir Eyjafjöllum.

Guðsþjónusta verður í Stóra-Dalskirkju
nk. sunnudag, 16. október,  kl.  16:00.
Organisti er Guðjón Halldór Óskarsson.
Félagar úr kirkjukór Eyfellinga leiða
söng.   Fjölmennum.

Sóknarprestur

Jólamarkaður 2016

Þriðjudaginn   22.   nóvember   2016   frá   kl.  12:00 - 19:00
verður jólamarkaður í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á 
Kirkjubæjarklaustri. 

Tilvalið tækifæri fyrir handverksfólk, félagasamtök og alla sem hafa
jólavörur eða annað áhugavert til sölu. 

Vinsamlegast hafið samband fyrir 1. nóv. nk. við 
Þuríði Helgu í síma: 893 2115, Maríu í síma: 864 8264, 

Elínu í síma: 897 1987, Eirnýju í síma: 864 0746





KLAUSTURHÓLADAGURINN

Klausturhóladagurinn verður
laugardaginn 22. október 2016 frá 13-16 

Klausturhóladagurinn er hátíðisdagur sem haldinn er ár hvert af heimilis-
og starfsfólki Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Klausturhóla á
Kirkjubæjarklaustri

"  Til sýnis og sölu verður handverk heimilismanna sem þeir hafa gert
yfir árið í virkninni.

" Í boði er að prófa hjálpartæki heimilisins, s.s. göngugrindur, 
baðlyftara, rúm, þrekhjól, baðstóla, stútkönnur og fleira.

" Spiluð verður dásamleg tónlist
" Ykkur er velkomið að skoða húsnæðið undir leiðsögn starfsfólks.
" Til sölu verða fjarskagóðar hnallþórur og þrusugott brauð sem 

starfsfólk og velunnarar hafa búið til.
" Vöfflukaffi verður til sölu og fylgir því happdrættismiði með 

veglegum vinningum.
" Allir þurfa að koma með nóg skotsilfur því ekki er posi á staðnum. 
" Allur ágóði af sölu fer til kaupa á því sem kemur heimilisfólki 

til góða.
" Allir eru hjartanlega velkomnir, ekki síst aðstandendur, sveitungar,

vinir og velunnarar Klausturhóla.

Komum saman og höfum gaman.

Auðbert og Vigfús Páll ehf.
Ný ferðaáætlun !

Frá og með 13. október verðum við með 
ferðir samkvæmt eftirfarandi áætlun:

Afgreiðslur okkar eru:

Reykjavík: Eimskip - Flytjandi

Klettagörðum 15

Selfoss: Eimskip - Flytjandi 

Gagnheiði 76

Auðbert og Vigfús Páll ehf. 
S: 487-1331 & 893-8606

avp@centrum.is

  Frá Til Brottför kl. 

Mánudaga - Fimmtudaga Vík Reykjavík 08:30 

Mánudaga - Fimmtudaga Reykjavík Vík 16:00 

Þriðjudaga- Fimmtudaga Vík Klaustur 09:30 

Föstudaga Vík  Klaustur 09:30 

 

Augnlæknir

Árni B. Stefánsson augnlæknir verður með móttöku á Heilsugæslunni
Kirkjubæjarklaustri dagana 20. - 21. október.

Vinsamlegast bókið tíma á opnunartíma í síma 432-2880
eða með tölvupósti audbjorg@hsu.is.


