16. JÚNÍ 2021 - 22. JÚNÍ 2021
• 24. tölublað • 36. árgangur •

Úthlutun Húnasjóðs 2021
Húnasjóð stofnuðu hjónin Ásgeir Magnússon og Unnur
Ásmundsdóttir til þess að minnast starfs Alþýðuskóla
Húnvetninga, sem Ásgeir stofnaði og rak á Hvammstanga
árin 1913-1920. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurmenntun og fagmenntun í Húnaþingi vestra.
Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Húnasjóð, sem samþykkt
var á fundi sveitarstjórnar þann 12. október 2000, skal sveitarsjóður leggja sjóðnum árlega til fé
skv. fjárhagsáætlun hverju sinni. Árlegu framlagi
Húnaþings vestra ásamt hálfum vöxtum höfuðstóls skal
úthluta í styrki á ári hverju.
Húnaþing vestra auglýsir nú eftir umsóknum um
styrk vegna ársins 2021, en umsóknir skulu fram með
rafrænum hætti á heimasíðu sveitarfélagsins,
www.hunathing.is, undir umsóknum og eyðublöðum.
Umsóknum skal skilað inn í síðasta lagi 8. júlí nk.
Úthlutunarreglur Húnasjóðs má finna undir reglugerðum
og samþykktum á heimasíðu sveitarfélagsins, undir
fjármála- og stjórnsýslusviði.
Sveitarstjóri.
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Aðalfundur
Selaseturs Íslands
Aðalfundur Selaseturs Íslands verður haldinn
laugardaginn 26. júní kl. 13 á Hótel Laugarbakka.
Hefðbundin aðalfundarstörf
Stjórnin.
__________________________________________________________________________________
Selasetur Íslands | Höfðabraut 6 | 530 Hvammstangi | s. 451 2345 | selasetur.is

SUDOKU
lausn á www.sjonaukinn.is/krossgatur

Félagsmiðstöðin Orion - Félgsstarf fullorðinna
Breyting er á dagskrá í júní.
Ferðin í Byggðasafn Húnvetninga- og stranda verður farin
þriðjudaginn 29. júní en ekki 22. júní eins og áður hefur
verið auglýst.
Það verður vöfflukaffi þann 22. júní í Orion.
Eigum góðar samverustundir í Húnaþingi vestra.
Kveðja frá fjölskyldusviði

Sjónaukinn er eini miðillinn sem berst inná öll heimili
í Húnaþingi vestra, frítt.
Auglýsingar
Auglýsingar í Sjónaukann þurfa að berast á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir miðnætti á mánudögum. Einnig er hægt
að senda auglýsingar í gegnum skilaboð á Facebooksíðu Sjónaukans.
Sjónaukinn kemur út á miðvikudögum. Honum er dreift í hús á
miðvikudögum og fimmtudögum og birtur á sjonaukinn.is á
miðvikuögum.
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