2. JÚNÍ 2021 - 8. JÚNÍ 2021
• 22. tölublað • 36. árgangur •

Hey hó og jibbý jei !
Það er loksins komið sumar og Nytjamarkaðurinn
opnar á laugardaginn 5. júní.
Eins og áður verður hann opinn frá klukkan 11-16 á
laugardögum.
Hlökkum til að sjá ykkur.

Aðalfundur
Aðalfundur Leikflokks Húnaþings vestra verður haldinn í
Félagsheimilinu Hvammstanga 21. júní 2021 kl. 20:00
Venjuleg aðalfundarstörf

Til sölu

Til sölu 3,9 mtr plastbátur með 10ha utanborðsmótor.
Dráttarkerra með spili fylgir. Ásett verð kr 550.000
Upplýsingar í síma 660-4412

sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Lausar stöður í leikskólanum Ásgarði - Leikskólakennarar – Leiðbeinendur

Við leikskólann Ásgarð eru lausar tvær 100% stöður
leikskólakennara/leiðbeinenda.
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum með
góða íslenskukunnáttu, áhuga á að vinna með börnum og góða
hæfni í mannlegum samskiptum.
•
•
•
•
•
•
•

Leyfisbréf, háskólamenntun og/eða aðra menntun
Áhuga á að starfa með börnum
Lipurð í mannlegum samskiptum
Fagmennska
Skipulagshæfileika
Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
Gleði og jákvæðni

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru öll kyn
hvött til að sækja um störfin.
Upplýsingar um leikskólastarfið má finna á
http://asgardur.leikskolinn.is/
Hugmyndafræði skólans byggir á kenningum Mihaly
Csikszentmihalyi, flæði.
Umsóknafrestur er til 6. júní 2021 næstkomandi og þarf
viðkomandi að hefja störf 29. júlí 2021. Umsókn ásamt ferilskrá
og meðmælum skal berast í leikskólann Ásgarð Garðavegi 7, 530
Hvt. eða rafrænt á leikskoli@hunathing.is
Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir
leikskólastjóri í síma 451-2343 / 891-8264
Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla
almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið
refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum
fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að
sækja upplýsingar úr sakaskrá um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm
vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, að veittri fræðslu til
hans þar að lútandi.

OPIÐ HÚS
FIMMTUDAGINN. 3.
JÚNÍ KL. 16-18
Útibúið er nýtt skrifstofusetur í húsnæði
Landsbankans, Höfðabraut 6, Hvammstanga. Í
útibúinu er hægt að leigja skrifstofuaðstöðu
t.d. fyrir þá sem vinna störf án staðsetingar.
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
annast rekstur rýmisins og hafa skrifstofur
samtakanna verið fluttar þangað.
Við bjóðum alla áhugasama velkomna í heimsókn
til að líta á aðstöðuna og kynna sér um leið
fjölbreytta starfsemi SSNV.
Vegna sóttvarna - láttu okkur vita
ef þú ætlar að líta við::
- á facebook viðburði opna hússins, eða
-með tölvupósti á ssnv@ssnv.is, eða
-með því að hringja í síma 419-4550
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3. Frostskemmd
7. Stallsystir
8. Næðir
11. Kuldi
13. Hefðarkona
14. Spennandi
15. Hrós
17. Sarg
18. Þrá
20. Spik
21. Kappsemi
22. Glufa
24. Tæki
27. Meinyrði
28. Nikka
30. Skordýr
31. Kvennafn

LÁGRÉTT
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1. Nágrannabær
2. Faðir
4. Áhrifavald
5. Moka
6. Minnka
7. Tunga í Húnaþingi
vestra
9. Samtala
10. Úrræði
12. Stjórn
16. Ókyrrð
18. Vegvísir
19. Lyf
20. Fága
23. Repja
25. Blekking
26. Mannþyrping
29. Selsungi
30. Ófáir

LÓÐRÉTT

Fjáröflun fyrir Eld í Húnaþingi 2021!!
Undirbúningur hátíðarinnar í ár fer vel af stað,
nú þegar hefur nefndin neglt niður þónokkuð af
viðburðum í dagskránna. Undanfarin ár hefur hluti af fjármögnun hátíðarinnar verið í formi sölu á
auglýsingum í bækling hátíðarinnar.
Kostnaður við að gefa bæklinginn út hefur hins vegar verið hátt
í helmingur af tekjunum sem hátíðin hefur fengið fyrir sölu á
auglýsingum. Í ár ætlum við að prófa nýjar leiðir, bæði til að
minnka útgjöld og um leið vera umhverfisvænni.
Í ár ætlum við ekki að gefa út bækling sem endar í ruslinu að
hátíð lokinni. Dagskráin sjálf verður samt sem áður prentuð út
og dreift inn á öll heimili á svæðinu. En þar sem við ætlum ekki
að gefa út bækling með sölu á auglýsingum, þá leitum við til
ykkar allra eftir fjárstuðningi. Fyrirtækjum, íbúum Húnaþings
vestra, brottfluttum, gestum, vinum og velunnurum.
Við erum ekki að sækjast eftir fjármagni fyrir okkur, við erum að
óska eftir fjármagni til að geta haldið hátíðina fyrir okkur öll. Við
þurfum fjármagn til að geta greitt fyrir t.d. leigu á
félagsheimilinu, leigu á posa, tónlistaratriði ýmis konar,
námskeið, hljóðkerfi og hljóðblöndun svo fátt eitt sé nefnt.

Margt smátt gerir eitt risastórt.
Fyrir bein fjárframlög er hægt að leggja inn á reikning
0159-26-004206 kt. 420605-1530.
Skoðið verkefnið á Karolína fund:
https://www.karolinafund.com/project/view/3312

Kærar þakkir fyrir stuðninginn!

skannaðu kóðann til þess að skoða verkefnið

Harmonikkukvöld á Hótel Laugarbakka
Laugardagskvöldið 12 júni 2021
Húsið opnar kl. 19.00
Skemmtun hefst kl 20.00
Miðar seldir á staðnum
Takið kvöldið frá !
Hótel Laugarbakki - 519 8600 - hotel@laugarbakki.is

