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STYRKIR TIL 
MENNINGARMÁLA 2023
Stjórn Menningarstofu og Safnastofnunar Fjarðabyggðar 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til menningarmála 
�árhagsárið 2023. Markmið menningarstyrkja er að styðja 
og e�a menningarstarfsemi í Fjarðabyggð.
 
Öllum er heimilt að sækja um í sjóðinn en verkefnið verður að 
hafa skýra tengingu við Fjarðabyggð. Gjaldgeng eru verkefni sem 
fara fram í Fjarðabyggð, fela í sér kynningu á menningarstarfsemi 
í sveitarfélaginu eða ef umsjónarmenn eða listamenn hafa 
búsetu í Fjarðabyggð. Nánari úthlutunarreglur má nálgast á 
heimasíðu Fjarðabyggðar.
 
Ekki eru veittir styrkir til náms, reksturs eða viðhalds húsnæðis.
 
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar

Sótt er um rafrænt á vef Fjarðabyggðar í gegnum Íbúagátt. 
Eyðublað má �nna undir: Umsóknir - Umsókn um styrk til 
menningarstarfsemi.

Úthlutunarreglur má nálgast á heimasíðu Fjarðabyggðar
 
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Ágúst Jóhannsson, 
forstöðumaður Menningarstofu Fjarðabyggðar
í síma 894  4321 og á menningarstofa@�ardabyggd.is

FELLABLÓT 2023
Föstudaginn 27. janúar 

Forsala miða verður í Bókakaffi Fellum
föstudaginn 20. janúar kl. 16:00 - 19:00 

og laugardaginn 21. janúar kl. 12:00 - 15:00

Ef eitthvað verður eftir af miðum 
verða þeir seldir hjá Örnu í síma 863-3636

Miðaverð aðeins kr. 10.000.-
Pyttla eða 2 bjórar kr. 1.500.-

Ath. sætin eru númeruð og bendum við þeim, 
sem vilja sitja saman, á að kaupa miða saman.

Peningar eða debet er BEST.
18 ára aldurstakmark.

VITLAUSA nefndinfellablot23 Vitlausa nefndin



Hefur þú brennandi áhuga á fræðslu- og nýsköpunarmálum með áherslu á fjölbreytta  
atvinnuþróun? Áttu auðvelt með að vinna margskonar verkefni? Ertu fær í samskiptum  
og átt auðvelt með að aðlagast nýjum verkefnum?

Austurbrú er leiðandi í stoðþjónustu á Austurlandi hvað varðar atvinnulíf, menntun, byggðaþróun og menningu.  
Starfsstöðvarnar bjóða góða aðstöðu og aðbúnað. Austurbrú hefur hlotið jafnlaunavottun og er EQM vottuð stofnun  
á sviði fræðslumála.

Austurbrú á Vopnafirði

Um starfið
Austurbrú auglýsir eftir sérfræðingi 
á starfsstöðina á Vopnafirði. Verkefni 
starfsmanns eru á sviði nýsköpunar- 
og fræðslumála með áherslu á fjöl-
breytta atvinnuþróun með sjálfbærni 
að leiðarljósi. Í starfinu felst mótun, 
um sjón og framkvæmd verkefna,  
upplýsingamiðlun, ráðgjöf og sam-
skipti við frumkvöðla, fyrirtæki og 
aðra hagaðila. 

Við leitum að einstaklingi sem er 
skapandi, lausna miðaður og skipu-
lagður og á auðvelt með að draga 
saman upplýsingar og skapa yfirsýn. 
Ef þú vilt vinna á faglega krefjandi 
og skemmtilegum vinnustað, þar 
sem hvatinn er efling samfélagsins, 
þá er þetta starfið fyrir þig.

Óskað er eftir að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst, í að lágmarki 
80% starfshlutfalli.

Ábyrgðarsvið
Umsjón verkefna; mótun, 
áætlana gerð og eftirfylgni
Ráðgjöf og stuðningur við fyrir-
tæki og frumkvöðla
Samskipti við hagaðila og  
stofnanir
Ráðgjöf við skrif umsókna í  
samkeppnissjóði
Önnur verkefni sem starfsmanni 
eru falin 

Kröfur
Háskólamenntun sem nýtist í  
starfi, framhaldsmenntun kostur 
Mikil hæfni í samskiptum og 
tengslamyndun
Sjálfstæði, frumkvæði og góð  
skipulagshæfni
Innsæi og metnaður í starfi
Þekking og reynsla af verkefna-
stjórnun og ráðgjöf 
Góð þekking á samfélagi og  
atvinnnulífi svæðisins er kostur

Mjög góð færni í íslensku og 
ensku
Mjög góð tölvu- og tæknifærni

Laun
Laun eru greidd samkvæmt kjara-
samningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Fræðagarðs.

Fyrirspurnir og umsóknir 
Fyrirspurnir og umsóknir skal  
senda Tinnu Halldórsdóttur, 
yfirverkefna stjóra innri mála  
(tinna@austurbru.is). 
Umsóknum skal fylgja ferilskrá, 
kynningarbréf og upplýsingar um 
meðmælendur. 

Umsóknarfrestur er til og með 
31. janúar 2023.



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Af	fingrum	fram
14.20	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	
milliriðlum	á	HM	karla	í	
handbolta.

16.10	 	Útsvar	2016-2017
17.25	 	Landakort
17.30	 	Matur	með	Kiru
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Bakað	í	myrkri	
18.30	 	Ofurhetjuskólinn	
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Ímynd	

Heimildarþáttaröð	í	sex	
þáttum	þar	sem	íslensk	
ljósmyndun	er	skoðuð	út	frá	
sjónarhorni	lista,	landslags,	
samtímans,	skrásetningar,	
fréttaflutnings,	fortíðar	og	
framtíðar.	

20.35	 	Okkar	á	milli
21.05	 	Ljósmóðirin	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Lögregluvaktin	
23.00	 	Við
00.00		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:20	 	Grand	Designs	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Race	Across	the	World	
10:25	 	Nei	hættu	nú	alveg	
11:05	 	Making	It	
11:45	 	Lífið	utan	leiksins	
12:20	 	The	Carrie	Diaries
13:30	 	Lego	Masters	USA	
14:20	 	Professor	T	
15:05	 	The	Masked	Singer	
16:10	 	Home	Economics	
17:15	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:35	 	The	Carrie	Diaries	
18:20	 	Veður
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	The	Cabins

Raunveruleikaþættir	um	
einhleypa	einstaklinga	sem	
eyða	24	tímum	saman	í	
notalegum	skála	þar	sem	
fyrsta	stefnumótið	byrjar.	
Eftir	þann	tíma	þurfa	þau	að	
segja	til	um	hvort	neistar	hafi	
kviknað.	

19:55	 	Rutherford	Falls	
20:20	 	Vampire	Academy	
21:15	 	NCIS	
22:00	 	Sorry	for	Your	Loss	
22:30	 	Silent	Witness	
23:30	 	The	Midwich	Cukoos	
00:15	 	Magnum	P.I.	
00:55	 	Succession	

06:00	 Tónlist
13:00	 Dr.	Phil
13:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
14:25	 The	Block	
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Þær	

Þættir	þar	sem	við	fáum	að	
kynnast	fimm	íslenskum	
konum	sem	eiga	það	allar	
sameiginlegt	að	standa	
framarlega	á	sínu	sviði.	Þær	
miðla	reynslu	sinni,	tala	um	
lífið,	fjölskylduna,	jafnrétti	
og	miklu	meira	en	það.

20:40	 The	Resident	
Sögusviðið	er	Chastain	Park	
Memorial	spítalinn	í	Atlanta	
þar	sem	læknar	með	ólíkar	
aðferðir	og	hugsjónir	starfa.

21:30	 NCIS:	Hawaii	
22:20	 Walker	
23:05	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
23:50	 Walker	
00:35	 NCIS
01:20	 NCIS:	Los	Angeles
02:00	 Law	and	Order:	
	 Organized	Crime
02:45	 The	Equalizer	
03:30	 The	Handmaid’s	Tale	
04:20	 Tónlist

08:00		Barnaefni	
18:25	 	Croods	-	Ný	öld
20:00		Schitt’s	Creek	
20:25	 	Last	Man	Standing	
20:45	 	United	States	of	Al	
21:05	 	Dating	#NoFilter
21:30	 	Agent	Hamilton	
22:10	 	Pushing	Daisies	
22:55	 	Coroner
23:35	 	Schitt’s	Creek	
00:00		Last	Man	Standing
00:20		United	States	of	Al

10:30	 	Sabrina	the	Teenage		
	 	Witch
11:55	 	Ennio:	The	Glance	of	Music
14:25	 	Me	and	My	Left	Brain
15:40	 	Sabrina	the	Teenage		
	 	Witch
17:10	 	Ennio:	The	Glance	of	Music
19:40	 	Me	and	My	Left	Brain
21:00	 	Monster	Hunter
22:40	 	Disturbing	the	Peace
00:05		Old

18:30	 	Fréttavaktin		
19:00	 	Mannamál		
19:30	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	
20:00		Frísk	eftir	fimmtugt
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Mannamál	(e)

Fimmtudagur
19. janúar

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Enn	ein	stöðin	
14.00	 	BMX	-	að	duga	eða	drepast
14.20	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	milli-
riðlum	á	HM	karla	í	hand-
bolta.

16.15	 	Kennt	með	Tourette
17.00	 	Besta	mataræðið
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Listaninja	
18.29	 	Heimilisfræði						
18.35	 	Húllumhæ
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.40	 	Kastljós
20.00		Stúdíó	RÚV
20.30	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
21.25	 	Larkin-fjölskyldan	
22.15	 	The	Secret	of	Marrow-	
	 	bone

Á	hinu	afskekkta	Marrow-
bone-setri	búa	fjögur	systkini.	
Þau	hafa	haldið	dauða	móður	
sinnar	leyndum	til	að	koma	í	
veg	fyrir	að	þau	verði	aðskilin	
og	sett	í	fóstur.	Eitthvað	
óhreint	ásækir	þau	samt.	
Myndin	er	ekki	við	hæfi	barna	
yngri	en	16	ára.

00.10	Shakespeare	og	Hathaway
00.55	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn
08:15	 	Grand	Designs	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Race	Across	the	World	
10:25	 	McDonald	and	Dodds	
11:55	 	Út	um	víðan	völl	
12:30	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
13:15	 	The	Carrie	Diaries	
13:55	 	Ég	og	70	mínútur	
14:45	 	BBQ	kóngurinn	
15:00	 	First	Dates	Hotel	
16:15	 	Stóra	sviðið	
17:10	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:35	 	The	Carrie	Diaries	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:05	 	Idol	

Stöð	2	leitar	að	næstu	Idol	
-stjörnu	og	það	er	óhætt	að	
lofa	frábærri	skemmtun	
enda	stefnir	í	stærsta	og	
glæsilegasta	skemmtiþátt	
vetrarins.	Í	dómnefnd	
sitja	Birgitta	Haukdal,	Herra	
Hnetusmjör,	Bríet	og	Daníel	
Ágúst.

21:15	 	America’s	Got	Talent:	All		
	 	Stars	
22:40	 	Land

Dramatísk	ævintýramynd	
með	Robin	Wright	í	aðal-
hlutverki.

00:05		Last	Knights

06:00	 Tónlist
13:00	 Dr.	Phil
13:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
14:25	 The	Block	
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Love	Song	

Kántrísöngvari	í	harkinu	
kynnist	lagahöfundi	frá	
Nashville	sem	er	í	leit	að	
innblæstri.	Þau	ákveða	að	
vinna	saman	og	semja	nýtt	
lag	og	verður	þetta	samstarf	
oft	á	tíðum	flókið	en	einnig	
gefandi.

21:35	 Anchorman	2:	
	 The	Legend	Continues

Síðan	eru	liðin	níu	ár	og	
þótt	Ron	Burgundy	hafi	ekki	
þroskast	mikið	vitsmuna-
lega	er	hann	reynslunni	
ríkari,	eða	ætti	að	vera	það.	
Það	er	sennilega	ástæðan	
fyrir	því	að	honum	er	boðið	
að	gerast	fréttaþulur	á	
glænýrri	sjónvarpsstöð,	sem	
er	fyrsta	fréttastöðin	sem	
sendir	út	allan	sólarhringinn.

23:25	 Scream	2
01:20	 G.I.	Joe:	Retaliation
03:10	 From	
04:10	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:30	 	Fjölskylda	Stórfótar
20:00		Schitt’s	Creek
20:20	 	Last	Man	Standing	
20:40	 	Pushing	Daisies	
21:25	 	Coroner	
22:05	 	American	Horror	Story:		
	 	Double	feature	
22:55	 	Simpson-fjölskyldan	
23:20	 	Bob’s	Burgers	
23:40	 	Schitt’s	Creek
00:00		Last	Man	Standing
00:20		Pushing	Daisies

11:20	 	August	Creek
12:50	 	Under	the	Volcano
14:20	 	The	Prince	and	Me
16:10	 	August	Creek
17:35	 	Under	the	Volcano
19:10	 	The	Prince	and	Me
21:00	 	Last	Action	Hero
23:05	 	Unhinged
00:30		Umma
01:55	 	Last	Action	Hero

18:30	 	Fréttavaktin			
19:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	
19:30	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó
20:00		Bíóbærinn	(e)		
20:30	 	Fréttavaktin	(e)			
21:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	

Föstudagur
20. janúar



Flugvallarstarfsmaður

Isavia innanlandsflugvellir leita eftir 
einstaklingi til sumarafleysinga við 
flugvallarþjónustu og á vélaverkstæði 
Egilsstaðaflugvallar. Helstu verkefni 
eru björgunar- og slökkviþjónusta, 
viðhald flugvallar og umhverfis hans, 
viðhald á tækjum sem og að sinna 
flugvernd. Umsækjandi þarf að 
standast læknisskoðun og þolpróf. 

Hæfniskröfur 

• Bílpróf er skilyrði 
• Meirapróf er kostur 
• Reynsla af slökkvistörfum  
 og vinnuvélapróf er kostur 
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi   
 er kostur 
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Flugradíóstarfsmaður

Við óskum eftir að ráða flugradíómann 
til sumarafleysinga á Egilsstaðaflugvöll. 
Viðkomandi þarf að ljúka grunnnámi 
flugradíómanna. Þjálfunin tekur u.þ.b. 
þrjá mánuði. Helstu verkefni eru að veita 
flugmönnum upplýsingar úr flugturni, 
fylgjast með fjarskiptarásum (radíó og 
síma) á auglýstum þjónustutíma ásamt 
gerð og dreifingu veðurathugana. 

Hæfniskröfur 

• Stúdentspróf eða sambærileg 
 menntun
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Góð almenn tölvukunnátta  
• Lipurð í mannlegum samskiptum 
• Gerð er krafa um gott heilsufar

Sumarstörf á Egilsstaðaflugvelli 

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Harðarson umdæmisstjóri, asgeir.hardarson@isavia.is. 
Sótt er um störfin á isavia.is undir Störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar. 
Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til k yns og uppruna, til að sækja um. 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn 
umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð.   
Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 

Isavia Innanlandsflugvellir ehf. er dótturfyrirtæki Isavia sem annast rekstur  
allra innanlandsflugvalla og fellur starfið því undir starfsemi þess. 



DagskráinDagskráinD
07.05	 	KrakkaRÚV
09.16	 	Stundin	okkar
09.45	 	Húllumhæ
10.00	 	Ævar	vísindamaður
10.30	 	Börnin	í	bekknum	-	tíu	ár	í		
	 	grunnskóla	
11.00	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
11.55	 	Kastljós
12.10	 	Rafíþróttir:	Baráttan	um		
	 	toppsætið
13.10	 	Ég	og	sjálfsmyndin	mín
14.10	 	Bækur	og	staðir
14.20	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	
milliriðlum	á	HM	karla	í	
handbolta.

16.10	 	Mamma,	pabbi,	barn
16.40	 	Ef	heilinn	fær	slag
17.10	 	Fólkið	mitt	og	fleiri	dýr
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Fótboltastrákurinn	Jamie	
18.29	 	Maturinn	minn
18.40	 	Tilraunastund
18.45	 	Þú	sást	mig
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Kanarí

Grínsketsaþættir	þar	sem	allt	
mannlegt	er	skoðað.

20.10	 	Slökkviliðshundurinn
22.00	 	Ógn	í	undirdjúpunum
23.35	 	Barnaby	ræður	gátuna
01.05	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:25	 	Hunter	Street
11:45	 	Bob’s	Burgers	
12:10	 	Bold	and	the	Beautiful	
13:55	 	GYM	
14:15	 	Tónlistarmennirnir	okkar	
14:45	 	Masterchef	USA	
15:25	 	Idol
17:40	 	Franklin	&	Bash
18:20	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Krakkakviss	
19:20	 	Ace	Ventura:	Pet	
	 	Detective

Ace	Ventura	er	sá	langbesti	
í	sínu	fagi.	Reyndar	stafar	
það	af	því	að	hann	er	sá	
eini	sem	starfar	í	þessu	fagi.	
Hann	leggur	allt	undir	og	nú	
mega	bæði	Hercule	Poirot	
og	Sherlock	Holmes	fara	að	
vara	sig.

20:45	 	Joe	Bell
Sönn	saga	föðurs,	Joe	Bell,	
sem	heiðrar	minningu	sam-
kynhneigðs	unglingssonar	
síns	Jadin	með	því	að	halda	
af	stað	í	göngu	þvert	yfir	
Bandaríkin.

22:20	 	Jexi
23:45	 	The	Poison	Rose
01:20	 	Bob’s	Burgers	
01:40	 	GYM	
02:00		Tónlistarmennirnir	okkar	
02:30	 	Franklin	&	Bash

06:00	 Tónlist
12:10	 Dr.	Phil
12:50	 Dr.	Phil
13:30	 The	Block	
14:30	 West	Ham	-	Everton

Bein	útsending	frá	leik	West	
Ham	United	og	Everton	í	
ensku	úrvalsdeildinni.

17:00	 Survivor	
18:20	 Gordon	Ramsay’s	Future		
	 Food	Stars	
19:20	 The	Block	
20:20	 The	Space	Between	Us

Geimskip	fer	af	stað	í	fyrstu	
ferðina	þar	sem	markmiðið	
er	að	nema	land	á	Mars,	en	
eftir	flugtak	komast	menn	
að	því	að	einn	geimfarinn	
er	ófrískur.	

22:25	 The	Informer
Fyrrverandi	fangi	þarf	að	
vinna	með	yfirvöldum	og	
snúa	aftur	í	fangelsi	til	
að	komast	í	innsta	hring	
glæpagengis.

00:20	 The	Glass	Castle
Jeannette	Walls	fæddist	
árið	1960	og	ólst	upp	ásamt	
þremur	systkinum	í	mikilli	
fátækt,	óreiðu	og	afskipta-
leysi.	Fjölskyldan	festi	hvergi	
rætur,	var	stöðugt	að	flytja	
börnin	gengu	ekki	í	skóla	á	
uppvaxtarárunum.

02:25	 Lone	Survivor
04:25	 Tónlist

08:00		Barnaefni	
18:25	 	Stubbur	stjóri
20:00		Schitt’s	Creek
20:20	 	Last	Man	Standing	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:05	 	Simpson-fjölskyldan	
21:25	 	Bob’s	Burgers	
21:50	 	Dröm	
22:15	 	American	Dad	
22:40	 	American	Horror	Story:		
	 	Double	feature	
23:25	 	Schitt’s	Creek
23:45	 	Last	Man	Standing

09:15	 	Billy	Elliot
11:05	 	Bewitched
12:45	 	Funny	People
15:05	 	Billy	Elliot
16:55	 	Bewitched
18:35	 	Funny	People
21:00	 	The	United	States	vs.		
	 	Billie	Holiday
23:05	 	F9:	The	Fast	Saga
01:20	 	Come	Play
03:00		The	United	States	vs.		
	 	Billie	Holiday

18:30	 	Frísk	eftir	fimmtugt	(e)		
19:00	 	Undir	yfirborðið	(e)
19:30	 	Vísindin	og	við	(e)		
20:00		Bridge	fyrir	alla	(e)
20:30	 	Frísk	eftir	fimmtugt	(e)		
21:00	 	Undir	yfirborðið	(e)

Laugardagur
21. janúar

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
10.00	 	Tungumál	framtíðarinnar	
10.25	 	Ímynd	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Menningarvikan
12.40	 	Okkar	á	milli
13.10	 	Ný	veröld	-	kjarnafjöl-
	 	skylda	leggur	allt	undir
13.55	 	Á	móti	straumnum	–		
	 	Nanna	er	viðundur
14.20	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	
milliriðlum	á	HM	karla	í	
handbolta.

16.10	 	Kveikur
16.45	 	Soð	í	Dýrafirði
17.00	 	Rick	Stein	og	franska		
	 	eldhúsið
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Stundin	okkar	
18.31	 	Strumparnir	
18.43	 	Heimilisfræði
18.50	 	Landakort
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Er	ást
20.40	 	Carmenrúllur

Frumkvöðlarnir	Axel,	Frans	
og	Birthe	fá	hugmynd	að	hár-
rúllum	sem	verður	fljótlega	
að	stórfyrirtæki.

21.40	 	Líf	annarra
23.55	 	Silfrið
00.55	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:35	 	Hér	er	Foli
12:00	 	K3	
12:10	 	Náttúruöfl	
12:20	 	Krakkakviss	
12:55	 	Körrent	
13:15	 	Ice	Cold	Catch	
13:55	 	Steinda	Con:	Heimsins		
	 	furðulegustu	hátíðir	
14:35	 	Baklandið	
15:05	 	America’s	Got	Talent:	All		
	 	Stars	
16:25	 	Heimsókn	
16:55	 	The	Good	Doctor	
17:35	 	60	Minutes	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:45	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Tónlistarmennirnir	okkar	
19:25	 	Lego	Masters	USA	
20:10	 	Professor	T	

Prófessor	Jasper	Tempest	er	
snillingur	í	afbrotafræðum,	
frekar	óvenjulegur	og	með	
áráttu-þráhyggjuröskun.	
Út	af	snilligáfu	sinni	er	hann	
fenginn	til	að	aðstoða	lög-
regluna	með	hin	flóknustu	
mál.

20:55	 	Silent	Witness	
22:05	 	Vampire	Academy	
22:50	 	Masters	of	Sex	
23:50	 	Pennyworth	
00:40		Coroner
02:45	 	Insecure

06:00	 Tónlist
12:10	 Dr.	Phil
14:10	 The	Block	
15:05	 Top	Chef	
16:30	 Survivor	
17:15	 Amazing	Hotels:	Life		
	 Beyond	the	Lobby	
18:10	 Jarðarförin	mín
18:40	 Þær	
19:10	 The	Block	
20:10	 Solsidan	

Tannlæknirinn	Alex	og						
eiginkona	hans,	atvinnu-
lausa	leikkonan	Anna,	flytja	í	
sænska	smábæinn	Saltsjö-
baden	þar	sem	skrautlegir	
karatkerar	leynast	víða.

20:35	 Killing	It	
Gamanþáttaröð	um	frá-
skilinn,	einstæðan	föður	
sem	er	á	villigötum	í	lífinu	
þar	til	hann	finnur	fyrir	
tilviljun	nýja	köllun	í	lífinu	
og	fer	að	veiða	snáka.

21:00	 Law	and	Order:	
	 Organized	Crime	
21:50	 The	Equalizer	
22:35	 The	Handmaid’s	Tale	
23:35	 From	
00:35	 NCIS	
01:20	 NCIS:	Los	Angeles
02:00	 The	Rookie	
02:45	 The	Capture
03:30	 Snowfall	
04:15	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:25	 	Kung	Fu	Panda	3
20:00		Schitt’s	Creek	
20:20	 	Last	Man	Standing	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	American	Dad
21:25	 	Unforgettable	
22:05	 	Unforgettable	
22:45	 	Agent	Hamilton	
23:30	 	A	Black	Lady	Sketch	Show	
23:55	 	Schitt’s	Creek	
00:15	 	Last	Man	Standing	
00:40		United	States	of	Al

10:40	 	Dream	Horse
12:30	 	Roadrunner:	A	Film	About		
	 	Anthony	Bourdain
14:25	 	As	Luck	Would	Have	It
15:45	 	Dream	Horse
17:40	 	Roadrunner:	A	Film	About		
	 	Anthony	Bourdain
19:35	 	As	Luck	Would	Have	It
21:00	 	The	Craft
22:35	 	Waiting	for	the	
	 	Barbarians

18:30	 	Mannamál	(e)	
19:00	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	(e)
19:30	 	Útkall	(e)
20:00		Matur	og	heimili	(e)
20:30	 	Mannamál	(e)		
21:00	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	(e)

Sunnudagur
22. janúar
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DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Útsvar	2016-2017
14.10	 	Tónatal	-	brot
14.20	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	
milliriðlum	á	HM	karla	í	
handbolta.

16.10	 	Mamma	mín
16.25	 	Danskt	háhýsi	í	New	York	
16.55	 	Silfrið
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hinrik	hittir
18.06	 	Vinabær	Danna	tígurs	
18.18	 	Skotti	og	Fló	
18.25	 	Blæja	
18.32	 	Mói
18.43	 	Ég	er	fiskur	
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.20	 	Ævintýri	Attenboroughs	
21.15	 	Endurskin

Þættirnir	eru	ekki	við	hæfi	
barna	yngri	en	12	ára.

22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Mozart	og	mambó:	Til		
	 	Kúbu	með	Söruh	Willis
22.50	 	Mozart	og	mambó
23.45	 	List	í	borg	–	Bakú
00.35	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:20	 	Grand	Designs	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:30		NCIS	
10:10	 	Nostalgía	
10:30	 	Um	land	allt	
11:00	 	Ísskápastríð	
12:15	 	Spegilmyndin	
12:35	 	The	Carrie	Diaries	
12:50	 	Shark	Tank	
13:35	 	Bump	
14:05	 	First	Dates	
14:55	 	The	Titan	Games	
16:15	 	Race	Across	the	World	
17:20	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:40	 	The	Carrie	Diaries	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Baklandið	

Önnur	þáttaröðin	þar	sem	
sagðar	eru	persónulegar	
sögur	sjúkraflutninga	og	
slökkviliðsmanna	á	Íslandi.

19:30	 	Ice	Cold	Catch	
20:15	 	The	Midwich	Cukoos	
21:05	 	Sorry	for	Your	Loss	
21:30	 	Masters	of	Sex	
22:25	 	60	Minutes	
23:10	 	War	of	the	Worlds	
00:00		S.W.A.T.	
00:45	 	The	Gloaming	
02:25	 	The	Teacher

06:00	 Tónlist
13:00	 Dr.	Phil
13:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
14:25	 The	Block	
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Top	Chef

Stórskemmtilegir	banda-
rískir	raunveruleikaþættir	
þar	sem	leitað	er	að	næsta	
meistarakokki.	

21:00	 The	Rookie	
21:50	 The	Capture

Fyrrum	hermaður	er	
handtekinn	fyrir	glæp	sem	
hann	segist	ekki	hafa	framið.	
Fljótlega	kemst	hann	að	því	
að	hann	er	flæktur	í	samsæri	
og	ekkert	er	sem	sýnist.	

22:50	 Snowfall
Þáttaröð	sem	gerist	í	Los	
Angeles	í	byrjun	níunda	
áratugarins.	

23:35	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden
00:20	 NCIS	
01:00	 NCIS:	Los	Angeles	
01:40	 FBI
02:25	 4400	
03:10	 The	Man	Who	Fell	to		
	 Earth	
04:00	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:30	 	Skoppa	og	Skrítla
18:45	 	SamSam
20:00		Schitt’s	Creek	
20:20	 	Last	Man	Standing	
20:40	 	Punky	Brewster	
21:05	 	Hreinn	Skjöldur	
21:25	 	A	Black	Lady	Sketch	Show	
21:55	 	Camp	Getaway	
22:35	 	Delilah	
23:15	 	Schitt’s	Creek	
23:35	 	Last	Man	Standing	
23:55	 	Punky	Brewster

10:40	 	The	NeverEnding	Story
12:10	 	Edtv
14:10	 	Dirty	Dancing
15:50	 	The	NeverEnding	Story
17:20	 	Edtv
19:20	 	Dirty	Dancing
21:00	 	The	Glorias
23:20	 	Wendy
01:10	 	Zola
02:30	 	The	Glorias

18:30	 	Fréttavaktin	
19:00	 	Heima	er	bezt	(e)			
19:30	 	Bridge	fyrir	alla	(e)			
20:00		433.is			
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Heima	er	bezt	(e)

Mánudagur
23. janúar

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2016-2017
14.40	 	Enn	ein	stöðin	
15.10	 	Meistarinn	–	Marianne		
	 	Lindberg	De	Geer	
15.35	 	Ímynd	
16.05	 	Lífsins	lystisemdir	
16.35	 	Menningarvikan
17.05	 	Íslendingar
17.50	 	Gert	við	gömul	hús						
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Pósturinn	Páll	
18.16	 	Jasmín	&	Jómbi	
18.23	 	Drónarar	
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Íslensku	bókmennta-
	 	verðlaunin

Bein	útsending	frá	Bessa-
stöðum	þar	sem	forseti	
Íslands	Guðni	Th.	Jóhannes-
son	afhendir	Íslensku	
bókmenntaverðlaunin.

20.55	 	Tölvuhakk	-	frítt	spil?	
21.25	 	Vogun	vinnur	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Eldfimt	leyndarmál
23.05	 	Skylduverk
00.05		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:15	 	Grand	Designs	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Blindur	bakstur
10:00	 	Punky	Brewster
10:30	 	Fyrsta	blikið
11:05	 	Conversations	with		
	 	Friends	
11:35	 	Simpson-fjölskyldan	
12:00	 	The	Carrie	Diaries	
12:35	 	The	Great	British	Bake	Off	
13:35	 	Wipeout	
14:15	 	Vitsmunaverur	
14:45	 	Manifest	
15:25	 	Supergirl	
16:10	 	The	Masked	Singer
17:40	 	The	Carrie	Diaries	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Shark	Tank	
19:55	 	Masterchef	USA	
20:35	 	S.W.A.T.	
21:20	 	War	of	the	Worlds	
22:10	 	Unforgettable	
22:55	 	Our	House	
23:35	 	Showtrial
00:35	 	Prodigal	Son	
01:15	 	Tell	Me	Your	Secrets	
02:05	 	Grand	Designs	
02:50	 	Punky	Brewster	
03:15	 	Conversations	with		
	 	Friends	

06:00	 Tónlist
13:00	 Dr.	Phil	
13:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
14:25	 The	Block	
15:20	 George	Clarke’s	Flipping		
	 Fast
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block
20:10	 Heartland
20:55	 FBI	
21:45	 4400

Á	hundrað	ára	tímabili	var	
fjögur	þúsund	og	fjögur	
hundruð	einstaklingum	
rænt.	Þegar	þeim	er	skilað	
aftur	til	jarðar	hafa	þau	ekki	
elst	um	dag	og	muna	ekkert.

22:30	 The	Man	Who	Fell	to		
	 Earth	

Vera	utan	úr	geimnum	
heimsækir	Jörðina	með	
vitneskju	um	framtíð	og	
örlög	mannkynsins.

23:20	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:05	 NCIS	
00:50	 NCIS:	Los	Angeles	
01:30	 New	Amsterdam	
02:15	 Women	of	the	Movement	
03:00	 Good	Trouble
03:45	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:10	 	Svampur	Sveinsson	
18:35	 	Hrúturinn	Hreinn:	
	 	Rollurök
20:00		Schitt’s	Creek
20:20	 	The	Goldbergs	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	Delilah	
21:40	 	The	Flash	
22:20	 	Legends	of	Tomorrow	
23:00	 	Schitt’s	Creek	
23:25	 	The	Goldbergs	
23:45	 	United	States	of	Al	

10:50	 	Eternal	Sunshine	of	the		
	 	Spotless	Mind
12:35	 	The	Princess	Bride
14:10	 	Robin	Roberts	Presents:		
	 	Mahalia
15:55	 	Eternal	Sunshine	of	the		
	 	Spotless	Mind
17:40	 	The	Princess	Bride
19:15	 	Robin	Roberts	Presents:		
	 	Mahalia
21:00	 	Black	Hawk	Down

18:30	 	Fréttavaktin
19:00	 	Matur	og	heimili	(e)		
19:30	 	Undir	yfirborðið	(e)		
20:00		Fjallaskálar	Íslands	(e)	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Matur	og	heimili	(e)

Þriðjudagur
24. janúar



Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir · ✆ 471 1449  
print@heradsprent.is · www.heradsprent.is

MYNDARAMMAR

50
ÁRA
1972-2022



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2016-2017
14.45	 	Söngvaskáld
15.35	 	Okkar	á	milli
16.00	 	Út	og	suður
16.25	 	Þú	ert	hér
16.50	 	HM	karla	í	handbolta

Bein	útsending	frá	leik	í	
8-liða	úrslitum	á	HM	karla	í	
handbolta.

18.35	 	Villtir	leikfélagar
18.45	 	Lag	dagsins
18.52	 	Vikinglottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Ný	veröld	-	kjarnafjöl-
	 	skylda	leggur	allt	undir
21.00	 	Kafbáturinn
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Einstein	og	Hawking	-		
	 	Könnuðir	alheimsins	–		
	 	Seinni	hluti

Heimildarmynd	í	tveimur	
hlutum	um	vísindamennina	
Albert	Einstein	og	Stephen	
Hawking	sem	almennt	eru	
taldir	í	hópi	helstu	hugsuða	
mannkynssögunnar.	

23.15	 	Parkinson	-	kraftaverka-
	 	meðferð?	–	Fyrri	hluti
00.05		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:20	 	Grand	Designs	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:30		Race	Across	the	World	
10:30	 	The	Cabins	
11:15	 	Um	land	allt	
11:50	 	Skreytum	hús	
12:05	 	Lóa	Pind:	Snapparar	
12:25	 	The	Carrie	Diaries	
13:15	 	Gulli	byggir	
13:55	 	The	Dog	House	
14:40	 	Call	Me	Kat	
15:05	 	Fávitar	
15:20	 	Temptation	Island	USA	
16:00	 	The	Heart	Guy	
16:50	 	Men	in	Kilts:	A	Roadtrip		
	 	with	Sam	and	Graham	
17:20	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:40	 	The	Carrie	Diaries	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:20	 	Heimsókn	
19:55	 	Inside	Detroit	with	Ben		
	 	Fogle
21:05	 	Showtrial	
22:05	 	Unforgettable	
22:50	 	NCIS
23:30	 	Rutherford	Falls	
23:55	 	The	Sandhamn	Murders	
01:25	 	Outlander	
02:40	 	Anne	Boleyn	
03:35	 	Wentworth	

06:00	 Tónlist
13:00	 Dr.	Phil
13:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
14:25	 The	Block	
15:20	 Þær	
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 George	Clarke’s	Flipping		
	 Fast	

Arkitektinn	George	Clarke	
er	mættur	aftur	ásamt	
fasteignasérfræðingunum	
og	systkinunum	Scarlette	
og	Stuart	Douglas.	Þau	ætla	
að	hjálpa	sex	pörum	að	gera	
upp	fasteignir.

21:00	 New	Amsterdam	
Nýr	yfirlæknir	hikar	ekki	við	
að	brjóta	reglur	til	að	bæta	
þjónustuna	við	sjúklinga.		

21:50	 Women	of	the	Move-	
	 ment	
22:40	 Good	Trouble	
23:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:10	 NCIS	
00:55	 NCIS:	Los	Angeles	
01:35	 The	Resident
02:20	 NCIS:	Hawaii	
03:05	 Walker	
03:50	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:20	 	Svampur	Sveinsson
18:40	 	Gullbrá	og	birnirnir	3	
20:00		Schitt’s	Creek	
20:20	 	The	Goldbergs	
20:40	 	Camp	Getaway	
21:25	 	The	Flash	
22:05	 	Legends	of	Tomorrow	
22:45	 	Dating	#NoFilter	
23:05	 	Dröm	
23:30	 	Schitt’s	Creek
23:55	 	The	Goldbergs	

11:00	 	Half	Brothers
12:30	 	Kicking	and	Screaming
14:05	 	Here	Today
15:55	 	Half	Brothers
17:30	 	Kicking	and	Screaming
19:05	 	Here	Today
21:00	 	In	Bruges
22:40	 	Radioactive
00:30		Crown	Vic
02:15	 	In	Bruges:00	Half	
	 	Brothers
12:30	 	Kicking	and	Screaming

18:30	 	Fréttavaktin		
19:00	 	Markaðurinn				
19:30	 	Útkall	(e)
20:00		Bíóbærinn	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Markaðurinn	(e)					

Miðvikudagur
25. janúar

Viltu taka þátt í grænni framtíð?

Skógræktin óskar eftir að ráða starfsmann til fjölbreyttra starfa við 
skógrækt á starfstöð sína Hallormsstað. Þetta er framtíðarstarf á 

þjóðskógasviði á Austurlandi með starfstöð í Hallormsstaðaskógi. 
Leitað er að ö�ugu fólki sem er tilbúið að takast á við fjölbreytt störf 

við ræktun og umhirðu skóga. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar.

Helstu verkefni: 

• Þátttaka í skipulagi, framkvæmd, úttektum og skýrslugerð vegna grisjunar- 
og gróðursetningarverkefna 

• Ýmis störf við úrvinnslu á viðarafurðum

• Ýmis viðhaldsverkefni tengd vinnuvélum

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Próf í skógtækni eða skógfræði æskilegt

• Almenn tölvukunnátta 

• Enskukunnátta æskileg

• Vinnuvélaréttindi æskileg

• Þekking á viðhaldi véla

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

NÁNAR Á 

skogur.is/atvinna
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Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Laust starf í Tryggvabúð
Djúpavogi
Múlaþing auglýsir 60% starf umsjónaraðila í Tryggvabúð frá 1. mars 2023. Um er 
að ræða framtíðarstarf í félagsmiðstöð eldri borgara þar sem opið er mánudaga, 
miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10:00 -18:00. 

Félagsmiðstöð eldri borgara í Tryggvabúð er staðsett að Markarlandi 2, Djúpavogi 
og er opin öllum. Þar fer fram fjölbreytt félags- og tómstundastarf auk dagþjónustu 
fyrir eldri borgara.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið starfsmanns 

- Umsjón með félagsstarfi í samvinnu við stjórn félags eldri borgara á Djúpavogi,  
 fjölskylduráð Múlaþings og félagsmálastjóra
- Matseld í hádegi, morgun- og síðdegiska� auk þrifa
- Viðkomandi veitir einstaklingum persónulega og einstaklingsmiðaða þjónustu

Leitað er að einstaklingi með

- þekkingu og reynslu af því að starfa með fólki
- skipulagshæfileika
- lipurð í mannlegum samskiptum
- hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
- íslenskukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2023 

Öllum umsóknum skal fylgja yfirlit yfir nám og/eða fyrri störf og kynningarbréf. Sótt 
er um starfið á heimasíðu Múlaþings undir „störf í boði“ eða á starfasíðu Múlaþings 
hjá Alfreð https://mulathing.alfred.is.

Nánari upplýsingar um starfið veita Aðalheiður Árnadóttir, verkefnastjóri 
heimaþjónustu og Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri, í síma 4700700.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Vinnustaðir Múlaþings eru reyklausir og fjölskylduvænir.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu þurfa að veita heimild til að 
leitað sé upplýsinga úr sakaskrá hjá Ríkissaksóknara. 



Tíma- og staðsetning: Kennt laugardagana 18. febrúar og 11. mars kl. 10-14 
í húsnæði Austurbrúar á Egilsstöðum. 
Verð: 50.000 kr.

Um námskeiðið: Hagnýtt námskeið þar sem þátttakendur tengja  
efni námskeiðsins við sínar hugmyndir. Farið yfir hugmyndavinnu,  
rekstrarform fyrirtækja og stofnun, bókhald, skatta og gjöld, gerð  
viðskipta áætlana og þátttakendur fá aðgang að hentugum  
skráningarformum fyrir viðskipta áætlanir.

Skráning og frekari upplýsingar: austurbru.is

Frumkvöðlanámskeið

Tíma- og staðsetning: Kennt á þriðjudögum kl. 9:00-12:00 í húsnæði  
Austurbrúar á Reyðarfirði á tímabilinu 24. janúar til 28. mars. 
Verð: 12.000 kr.

Um námskeiðið: Byrjendanámskeið þar sem nemendur öðlast grunnfærni 
í að nota Google-kerfið og þá möguleika sem það býður uppp á, s.s. tölvupóst, 
skjalageymslu, myndir, dagatal og ritvinnslu. Þátttakendur þurfa að vera með 
skráð Gmail-netfang við upphaf námskeiðsins og geta fengið afnot af tölvu á 
staðnum. Námskeiðið er staðnámskeið.

Skráning og frekari upplýsingar: austurbru.is

Upplýsingatækni
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Hljóma vinnuvernd, 
vélar og tæki vel?
Vinnueftirlitið leitar að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi 
einstaklingi með mikla þekkingu og áhuga á vinnuvélum og tækjum til 
að ganga til liðs við teymi sérfræðinga á vinnuverndarsviði.

Viðkomandi mun koma til með að sinna vinnuvélaskoðunum ásamt því að 
veita leiðbeiningar á sviði vinnuverndar og vinna að sérverkefnum.

Um er að ræða 100% starfshlutfall og er starfsstöð annars vegar á Selfossi 
með skoðunarsvæði frá Þorlákshöfn til Kirkjubæjarklausturs sem skiptist á milli 
fjögurra eftirlitsmanna og hins vegar á Egilsstöðum með skoðunarsvæði frá 
Höfn í Hornafirði að Vopnafirði sem skiptist á milli tveggja eftirlitsmanna.

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar næstkomandi. 
Sótt er um á alfred.is.

Allar nánari upplýsingar; meðal annars um helstu verkefni, ábyrgð, 
menntunar- og hæfniskröfum er að finna á vinnueftirlitid.is
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Leiðtogi 
framleiðslu-
teymis
í kerskála

Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi til að leiða framleiðsluteymi í kerskála 
þar sem ál er framlei� allan sólarhringinn í 336 rafgreiningarkerum. Leiðtogi framleiðsluteymis 
stendur vaktir með teyminu sínu og hefur jafnframt þrjá fyrirliða sér til stuðnings. Leiðtogi fylgir 
e�ir framleiðsluáætlunum, leiðir umbótavinnu, stuðlar að öryggi og sinnir mannauðsmálum.

Í samræmi við jafnré�isstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum 
hva�ir til að sækja um. Frekari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Már Ingimarsson, framkvæmdastjóri 
tæknimála álframleiðslu, í tölvupósti á netfangið kristinn.ingimarsson@alcoa.com eða í síma 843 7742. 
Hægt er að sækja um starfið á alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 27. janúar.

Ábyrgð og verkefni
Leiðtogi vinnur að því að þróa teymi ólíkra einstak-
linga með gildi Alcoa, heilindi, árangur, umhyggju og 
hugrekki, að leiðarljósi. Áhersla er lögð á nýtingu 
styrkleika, jákvæð samskipti og góðan starfsanda.

Leiðtogi hefur viðveru á framleiðslugólfi hluta af 
vinnutíma sínum og fylgir því e�ir að teymið framleiði  
samkvæmt áætlunum og uppfylli þarfir viðskiptavina 
á öruggan, heilbrigðan og umhverfisvænan há�. 

Leiðtogi sinnir mannauðsmálum teymisins og gegnir 
lykilhlutverki í helgun starfsmanna með því að miðla 
upplýsingum, skýra væntingar, tryggja þjálfun og veita 
stuðning, hvatningu og endurgjöf. 

Með stöðlun besta verklags og stöðugu umbótastarfi 
leggur teymið si� af mörkum til árangurs og þróunar 
framleiðsluferlisins. 

•

•

•

•

 

•

•

•

•

 

Menntun, reynsla og hæfni
Æskilegt er að leiðtogi hafi menntun sem nýtist
í starfi og fimm ára reynslu af framleiðslu eða 
stjórnun. 

Mikið reynir á samskiptahæfni. Leiðtogi þarf að 
geta stu� og hva� starfsmenn en um leið að geta 
tekið á erfiðum málum af festu. 

Leiðtogi þarf að hafa frumkvæði í starfi, vilja til 
að vinna að stöðugum úrbótum og metnað til að 
ná árangri. Gerð er krafa um sterka öryggis- og 
gæðavitund. 

Starfið krefst nákvæmni og skipulagshæfileika. 
Leiðtogi þarf að hafa góða tölvukunná�u og go� 
vald á íslensku og ensku.



Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Úlfsstaðaholt, frístundabyggð. 
Aðalskipulagsbreyting og nýtt 
deiliskipulag.
Múlaþing kynnir breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna 
fyrirhugaðrar frístundabyggðar í landi Úlfsstaða á Völlum, í samræmi við 2. mgr. 30. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða er kynnt nýtt deiliskipulag 
frístundabyggðarinnar skv. 40. gr. skipulagslaga.

Skipulagssvæðið, sem er um 4,5 ha að stærð, er í landi Úlfsstaða skammt austan 
gatnamóta Skriðdals- og Breiðdalsvegar og sunnan Einarsstaðavegar. Deiliskipulagið 
gerir ráð fyrir lóðum undir 12 frístundahús.

Vinnslutillögurnar ásamt kynningu á áformunum eru aðgengilegar á skrifstofum 
sveitarfélagsins og heimasíðu þess www.mulathing.is. 

Almenningi er gefinn kostur á að senda inn ábendingar og/eða athugasemdir til 
skipulagsfulltrúa Múlaþings, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum, eða á netfangið 
skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 3. febrúar 2023.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson

 



Reyðarfjörður
Kvöldbílstjóri óskast 
  

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.posturinn.is/atvinna
  

Þorrablót í
Fljótsdal 2023
verður haldið í Végarði 

laugardaginn 4. febrúar.

Fljótsdælingar, brottfluttir og 
aðrir áhugasamir skrái sig 

í síma 847 3529/Inga  
894 1406/Sigga Hrönn

Forsala miða og annað 
fyrirkomulag verður

auglýst síðar.
Miðaverð 12.000 kr. 

Þorrablótsnefnd Dalamanna

DAGSKRÁR SUDOKU

 LÉTT

 Back to puzzle  Print another... 

Þorrablót 
Valla og Skriðdals 2023 

Þorrablót Valla og 
Skriðdals 2023

verður ekki haldið 
að þessu sinni þar 
sem ekki tókst að 
manna nefndina.

Sjáumst að ári.

EYÐUBLÖÐ - BÆKLINGAR
KLIPPIKORT - MATSEÐLAR
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Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir · ✆ 471 1449  
print@heradsprent.is · www.heradsprent.is
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Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Smávirkjun við 
Gestreiðarstaðaháls, 
nýtt deiliskipulag
Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur samþykkt að kynna skipulagslýsingu nýs 
deiliskipulags fyrir smávirkjun við Gestreiðarstaðaháls í samræmi við 1. mgr. 40. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Neyðarlínan ohf. hyggst reisa smávirkjun í Langadalsá við Gestreiðarstaðaháls á 
Jökuldalsheiði sem ætlað er að leysa af hólmi dísel rafstöð við fjarskiptastöð á svæðinu.

Hægt er að nálgast skipulagslýsingu verkefnisins á skrifstofum sveitarfélagsins 
og heimasíðu þess, www.mulathing.is 

Almenningi er gefinn kostur á að senda inn ábendingar og/eða athugasemdir til 
skipulagsfulltrúa Múlaþings Lyngási 12, 700 Egilstöðum eða á netfangið 
skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 8. febrúar 2023.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson

Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Akstursíþróttasvæði í Skagafelli, 
aðalskipulagsbreyting og nýtt 
deiliskipulag
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkti á fundi 14. desember 2022 að tillaga um 
breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 fyrir akstursíþróttasvæði í 
Skagafelli yrði auglýst í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða er 
auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi svæðisins skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Hægt er að nálgast tillögurnar á skrifstofum sveitarfélagsins og heimasíðu þess 
www.mulathing.is. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við þær. Athugasemdum skal skilað til skipulagsfulltrúa Múlaþings 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið skipulagsfulltrui@mulathing.is 
til og með 2. mars 2023.

Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn frest telst 
samþykkur þeim.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson



Verðum á bílaverkstæðinu

að skoða eftirtalda daga:

Upplýsingar í síma 474 1453

Sjáumst í Bíley...

á Reyðarfirði
BÍLEYehf.

Fólksbílaskoðun
23.-25. janúar

AÐALSKOÐUN
AÐALSKOÐUN

   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

    
 

   
  

  

Kaupvangur 10 - 700 Egilsstaðir
✆ 480 5610 / 895 2414 - kristjana@landstolpi.is

www.landstolpi.is - www.josera.is

Ráðgjafaþjónusta Stígamóta á Austurlandi
Upplýsingar og tímapantanir í síma 562 6868.

auglýsingar
Smá

A.A. fundir Austurlandi
Eskifjörður
Valhöll (gengið inn austanv.) lau. kl. 20:30.
Breiðdalsvík: Í grunnskólanum
fimmtudögum kl. 20:30.
Fáskrúðsfjörður: Skrúður,
kjallari að utanverðu föstud. kl. 20:30.
Egilsstaðir: Furuvellir 10
mánud. kl. 21:00 (bókarfundur)
þriðjud. kl. 20:00 (DW), föstud. kl. 20:00,
laugard. kl. 22:00, sunnud. kl. 20:00.
Safnaðarheimili laugard. kl. 20:00,
miðvikud. kl. 20:00 (11. spors hugleiðslufundur).
Reyðarfjörður: 
Safnaðarheimilinu mánudaga kl. 20:00.
Sveskjunni fimmtudaga kl. 20:00
Neskaupstaður: Egilsbúð, gengið inn að 
austanverðu þriðjud. kl. 21:00, sunnud. kl. 11:00.
Safnaðarheimilið opinn fundur 
föstudaga kl. 20:30.
Djúpavogi: Tryggvabúð sunnud. kl. 11:00.

AlAnon fundir eru á þriðjudögum kl. 20-21 í
Miðvangi 22 kjallara (Jónshús) Egilsstöðum.

GA -samtökin eru með fundi á föstudögum 
kl. 19 í Egilsbúð Neskaupstað. 
Gengið er inn að austanverðu.

Veiðimenn athugið. Öll rjúpnaveiði og 
meðferð skotvopna er stranglega bönnuð í 
löndum Hjarðarhlíðar og Stéfánsstaða í Skriðdal. 
Landeigendur. 

AlAnon fundir falla niður í sumar.

Margir litir af handklæðum
70x140 cm.

Verð með nafni 4.000 kr.

Bláa flíspeysan mín er týnd nærri miðbæ 
Egilsstaða. Skilvís finnandi vinsamlegast látið 
vita í síma 895 3805 Kristján.

HÉRAÐSPRENT
Prentun í heimabyggð

Áskirkja í Fellum

Kyrrðarbæn 
í Kirkjuselinu Fellabæ 

sunnudaginn 
22. janúar kl. 18. 

Öll velkomin. 

Þorrablót 
verður haldið 
í Brúarási 
11. febrúar 
næstkomandi.

Nefndin

Þorrablót 
Félags eldri borgara 

Fljótsdalshéraði, 
verður haldið á Eiðum, 
föstudaginn 3. febrúar 

klukkan 19.00.

Skráning í s. 895 3866 
og í Hlymsdölum.

ER Á STAÐNUM

100%
RAFMAGN
GOTT
VERÐ

VW TAIGO

5.390.000kr Bensín 5,9l/100km

Hafðu Samband: 470-5070 Bílaverkstæði Austurlands | Söluaðili Heklu



Kjöt- og �skbúð Austurlands  
Kaupvangur 23b 

Egilsstöðum
Sími 471 1300 

Opið frá 11-18 alla virka daga - Laugardaga 11-15. Styðjum verslun í eigu heimamanna.

Ferskur �skur og súrmatur
Siginn �skur, kinnar og góður hákarl

Humar, stór og smár og þessi kanadíski
Lax og silungur ásamt �skréttum

OPNUM AFTUR FIMMTUDAGINN 19. JANÚAR

Getum bætt við okkur fyrirtækjabökkum

Harð�skur bæði þurrkaður og salt þurrkaður
Heitur matur í hádeginu 2-3 réttir

Djúpsteikt alla daga - líka í hádeginu

Ávallt íslenskt!

Fagradalsbraut 11 
700 Egilsstaðir 
Sími 580 7905 
inni@inni.is
www.inni.is

Sigurður Magnússon, 
lögg. fasteignasali 

Hilmar Gunnlaugsson, 
hæstaréttarlögmaður
lögg. fasteignasali

Bryndís Björt
Hilmarsdóttir,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

www.sokn.is 
✆ 580 7900

Fagradalsbraut 11, Egilsstöðum, 

Eva Dís Pálmadóttir       Hilmar Gunnlaugsson     Jón Jónsson 
hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður H
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Egilsbraut, Neskaupstað 
Þriggja herbergja íbúð í litlu fjölbýli við 
Egilsbraut í Neskaupstað (92,1 m²). Góð 
innrétting í nokkuð rúmgóðu eldhúsi og afar 
rúmgóð svefnherbergi. Lítil geymsla í íbúð 
ásamt sameiginlegri geymslu á jarðhæð. 
Verð: 19,9 milljónir.

Miðgarður, Egilsstöðum 
Vel skipulögð og fín þriggja herbergja íbúð 
(108,4 m²) í parhúsi á tveimur hæðum. Fín 
innrétting í eldhúsi, tvö rúmgóð svefnherbergi 
með fataskápum og flísalagt baðherbergi. 
Verð: 38,9 milljónir.

Áttu fasteign sem 
þú vilt selja?

Hafðu endilega samband 
eða kíktu í heimsókn og 
fáðu ráðgjöf varðandi 

verð o.fl.

Við tökum vel á móti þér!

Ferjukíll, Egilsstöðum 
– lóðir við flugvöllinn
Til sölu eru þrjár lóðir á skipulögðu iðnaðar- og 
athafnasvæði rétt við flugvöllinn á 
Egilsstöðum. Stærð lóðanna er á bilinu 1440 
m² - 2312 m². Fimm lóðir eru nú þegar seldar. 
Nánari upplýsingar hjá INNI fasteignasölu.

Smárahvammur, Fellabæ 
Flott 183,2 m² einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað í Fellabæ. Þrjú svefnherbergi á efri 
hæð, nýlegt baðherbergi og sér þriggja 
herbergja íbúð á neðri hæð auk 41,5 m² 
bílskúrs. 
Verð: 65 milljónir.

Kvíabrekka, Reyðarfirði  
Fullbúin og ljómandi fín þriggja herbergja 
íbúð í raðhúsi á einni hæð. Stofa og eldhús í 
opnu rými með parket á gólfi og útgengt í 
garð. Tvö rúmgóð svefnherbergi með 
fataskápum og góð geymsla. Flott eign. 
Verð: 36,5 milljónir.

Hamrabakki, Seyðisfirði 
Þriggja herbergja íbúð með sér inngangi á 
jarðhæð í fjölbýli á Seyðisfirði. Stofa og eldhús 
í nokkuð opnu rými með útgengt í garð. Vel 
skipulögð 70,5 m² íbúð. 
Verð: 17,9 milljónir.

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ! LÆKKAÐ

VERÐ!



SÉRLEGA SKEMMTILEGT 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI 
MIÐSVÆÐIS Á REYÐARFIRÐI. 
Stærð eigna samtals 432 m². 
Húsin eru með rúmgóðum þremur 
innkeyrsluhurðum. Eignarhluti 010101 
er 225 m² og eignarhluti 010102 er 
207 m². Húsið stendur á 2665,0 m² 
lóð. Eign með mikla möguleika.

EFRI SÉRHÆÐ SELÁS 1, 
700 EGILSSTAÐIR
4 svefnherbergi og tvöföld stofa, birt 
stærð 146.4 m². Einnig er 58,8 m² 
svalir sem býður upp á marga 
möguleika. Laus strax. 
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM.

Löggiltur fasteignasali
Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

TIL SÖLU EÐA LEIGU

Aves fasteignasala býður nú 
betri kjör kaupenda. Betri kjör 
á söluþónustu fasteigna. 
Hjá Aves færðu meira.

       

       

Heiðarvegur 23c, 
Reyðarfirði
Sérstakt og fallegt 5 svefnherbergja 
parhús á �ottum stað. 
Sambyggður bílskúr.
Verð 59.900.000

Þórdís Pála Lindinni fasteignum Fb. og 
Styrmir Þór LF-fasteignasölu, Reykjavík,
löggiltir fasteignasalar.
Samvinna þvert yfir landið. Hentar vel 
þegar fólk fyrir austan selur eign fyrir 
sunnan og öfugt. 

Þórdís Pála
893-1319

thordis@lindinfasteignir.is

Styrmir Þór
893-1319

styrmir@lf-fasteignasala.is

Útkaupstaðarbraut 1, Eskifirði
Laugavegi 176, Reykjavík 

Viðtalstímar eftir samkomulagi

Hjá Marlín, gistihús 
Vallargerði 9, Reyðarfirði
Hlýlegt 11 herbegja gistihús í góðum 
rekstri. Aðstaða til veitingasölu er 
í húsinu. Verð: Upplýsingar á 
fasteignasölunni

Hlíðargata 32, Neskaupstað
Mikið endurnýjað einbýli með 
stórum bílskúr.
Verð 38.500.000

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

· 

Kynningarfundur 
verður með skipulags- og umhver�sfulltrúa Fjarðabyggðar vegna 
fyrirhugaðrar vinnu við deiliskipulag á  austurhluta Breiðdalsvíkur. 

Fundurinn er haldinn �mmtudaginn 19. janúar klukkan 20:00
í Grunnskólanum á Breiðdalsvík.

Hvetjum öll áhugasöm til að mæta.
Virðingarfyllst

Aron Leví Beck
Skipulags- og umhver�sfulltrúi


