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Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra - 550 Sauðárkróki - Sæmundarhlíð - Sími: 455 8000 - fnv.is - fnv@fnv.is

Helgarnám í vélstjórn A
Forsendur:

Nemandi skal vera 23 ára1 að aldri og hafa reynslu af starfi tengdu vélstjórn. 
 
Kennslufyrirkomulag: 
Kennsla hefst á vorönn 2023. Kennt er um helgar og hefst kennsla kl 15.00 á 
föstudögum og er kennt til kl. 22.00 með  hálftíma matarhléi um kl. 19.00. 
Á laugardögum  hefst kennsla kl 08:00 og er kennt til kl. 18.00.  
Á sunnudögum hefst kennsla kl. 08:00  og lýkur kl. 17:00.  
Báða dagana  er klukkustundar hádegishlé um kl. 12.00. 
 
Námsfyrirkomulag: 
Verklegar og fagbóklegar námsgreinar eru kenndar í staðlotum samkvæmt 
aðalnámskrá.  Í verklegum greinum er skilyrði að nemendur mæti 100%. Sömu 
námskröfur eru gerðar til allra nemenda skólans og allir nemendur fara í gegnum 
sama námsmat. Um er að ræða sex helgar á önn. 

Námstími er tvær annir. Skráningargjald er kr. 50.000 á önn.
 
Sótt er um á skrifstofu skólans og í síma 455-8000. Þá er hægt að senda 
tölvupóst á fnv@fnv.is.  Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2022.  
Nánari upplýsingar veitir Geir Eyjólfsson í síma 894-5832. 1 Afmælisdagur gildir. 
 

Meistaraskóli við FNV
Boðið verður upp á almennan hluta náms fyrir verðandi iðnmeistara á vorönn 2023, 
ef næg þátttaka fæst. Skilyrði er að umsækjendur hafi lokið sveinsprófi.
Um er að ræða þriggja anna nám með vinnu sem fram fer síðdegis frá kl. 17:30-21:20, 
mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga. Boðið verður upp á nám í gegnum 
Teams fyrir nemendur utan Skagafjarðar. 

Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2022. Nánari upplýsingar veitir Þorkell V. 
Þorsteinsson, aðstoðarskólameistari, í síma 455-8000.  Skráning fer fram á 
fnv@fnv.is og í síma 455-8000.  Í umsókn þarf að tilgreina nafn, kennitölu, 
netfang, símanúmer og iðngrein umsækjanda auk þess að senda með afrit af 
sveinsprófsskírteini.

Skráningargjald er kr. 50.000 á önn.

Helgarnám í húsasmíði 
og húsgagnasmíði 

við FNV
Forsendur:

Nemandi skal vera 23 ára1 að aldri og hafa unnið í byggingavinnu. 

Námið hefst á vorönn 2023. Um er að ræða fjögurra anna nám.  Nemendur sem hafa 
undirgengist raunfærnimat fá viðkomandi áfanga metna

Kennslufyrirkomulag:  
Kennt er fimm til sex helgar á önn .  Kennsla hefst kl. 15.00 á föstudögum og lýkur 
kl. 22.00 með hálftíma matarhléi um kl. 19.00. Á laugardögum hefst kennsla kl 
08:00 og lýkur kl. 18.00.  Á sunnudögum hefst kennsla kl. 08:00 og lýkur kl 17:00. 
Klukkustundar hádegishlé er um kl. 12.00 báða dagana.  
 
Námsfyrirkomulag:  
Bæði verklegar og fagbóklegar námsgreinar eru kenndar í staðlotum.  Aðrar almennar 
greinar s.s. íslensku, tungumál og stærðfræði þurfa nemendur að taka í hefðbundnu 
dagskólanámi, í fjarnámi eða hjá símenntunarstöðvum.  Í verklegum greinum er 
skilyrði að nemendur mæti 100%.  

Skráningargjald er kr. 50.000 á önn.

Sótt er um á skrifstofu skólans í síma 455-8000 og  með tölvupósti á 
fnv@fnv.is. Í umsókn komi fram upplýsingar um nafn, kennitölu, símanúmer 
og netfang umsækjanda. Tekið skal fram í umsókn hvort sótt er um nám í 
húsasmíði eða húsgagnasmíði. Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2022. 

Nánari upplýsingar um nám í húsasmíði veitir Óskar Már Atlason 
í síma 847-5797. Nánari upplýsingar um nám í húsgagnasmíði veitir 
Karítas Björnsdóttir í síma 865-0619. 1 Afmælisdagur gildir. 

Skólameistari
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Við prentum persónuleg veggdagatöl 
með þínum myndum 

Týpa 1

Týpa 2 Týpa 3

Týpa 4

Við prentum einnig uppsett dagatöl sem koma tilbúin til okkar *

1 stk 3500 kr.
5 stk 12.300 kr.
10 stk 18.800 kr.
15 stk 28.400 kr.
20 stk 37.500 kr.
30 stk 47.200 kr. 

VERÐ:

Tilvalið í jólapakkann!

Tilvalið í jólapakkann!

Þú sendir okkur 12 myndir í góðri upplausn,
segir okkur hvaða týpu af  A4 dagatali þú kýst
og við aðlögum myndirnar í rammana á dagatalinu.
Dagatalið skilast svo gormabundið með upphengju,
forsíðu og baksíðu.

50
ÁRA
1972-2022

 * við viljum fá dagatalið sem pdf  skjal, í réttri stærð, með blæðingu og skurðarmerkjum ef  þess þarf.
Endilega sendu okkur línu ef  þú ert í vafa með hvernig skjalið skal vistast.

Nýtt ár nálgast hratt!
Verslum íheimabyggð



Flórens
17. nóvember í 3 nætur

Helgarferð til

124.400
Flug & hótel frá

3 nætur

595 1000  www.heimsferdir.is

FLOGIÐ FRÁ EGILSSTÖÐUM



DagskráinDagskráinD
12.55	 	Heimaleikfimi
13.05	 	Kastljós
13.30	 	Útsvar	2015-2016	
14.40	 	HM	í	Fischer-slembiskák	
17.50	 	Gert	við	gömul	hús						
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Listaninja	
18.29	 	Sögur	-	stuttmyndir	
18.43	 	KrakkaRÚV	-	Tónlist
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Okkar	á	milli
20.35	 	Könnuðir	líkamans

Sænsk	heimildarþáttaröð	
í	fimm	hlutum.	Á	hverjum	
degi	fáum	við	mismunandi	
skilaboð	um	hvað	er	hollt	
og	hvað	ekki,	og	oftast	er	
erfitt	að	vita	hvað	býr	að														
baki	niðurstöðunum.								
Hvernig	virka	líkamar	
okkar?	Og	hvaða	áhrif	hefur	
lífsstíll	okkar	nákvæmlega	á	
heilsuna?

21.10	 	Haltu	mér,	slepptu	mér	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	HM	í	Fischer-slembiskák:	
22.35	 	Neyðarvaktin	
23.15	 	Framúrskarandi	vinkona
00.00		Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20	 	The	Mentalist	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Cold	Case	
10:05	 	Shrill	
10:30	 	Britain’s	Got	Talent	
11:55	 	Hestalífið	
12:10	 	30	Rock	
12:30	 	Nágrannar	
12:50	 	Skítamix	
13:20	 	Dýraspítalinn	
13:50	 	Family	Law	
14:35	 	30	Rock	
14:55	 	Ultimate	Veg	Jamie	
15:45	 	Grand	Designs:	Australia	
16:35	 	The	Heart	Guy	
17:25	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:00	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Temptation	Island	
19:50	 	Camp	Getaway	
20:35	 	The	PM’s	Daughter	
21:05	 	La	Brea	
21:50	 	Chucky	
22:40	 	Chapelwaite	
23:25	 	The	Sandhamn	Murders	
00:55	 	A	Teacher	
01:20	 	The	Mentalist	
02:00		Cold	Case	
02:45	 	Shrill	
03:05	 	30	Rock	
03:30	 	Family	Law	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 Love	Island	Australia	
14:25	 Bachelor	in	Paradise	
15:40	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 Elska	Noreg

Vinkonurnar	Rakel	Garðars	
og	Nína	Dögg	fara	í	ferðalag	
um	Noreg	en	þar	ólst	Rakel	
upp.	Tilgangur	ferðalagsins	
er	að	svara	einni	spurningu:	
Er	Noregur	besta	land	í	
heimi?	

20:50	 The	Resident
Læknadrama	af	bestu	gerð.	

21:40	 Dan	Brown’s	The	Lost		
	 Symbol	
22:30	 Walker	
23:15	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:00	 Love	Island	Australia	
00:50	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
01:35	 Chicago	Med
02:20	 Law	and	Order:	
	 Organized	Crime	
03:05	 Yellowstone	
03:50	 Halo	
04:40	 Tónlist

08:00		Barnaefni	
18:45	 	Halaprúðar	hetjur
20:00		30	Rock	
20:20	 	30	Rock	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	Dating	#NoFilter	
21:20	 	House	M.D.	
22:05	 	Temple	
22:50	 	Pushing	Daisies	
23:30	 	Coroner	
00:10	 	30	Rock	
00:55	 	United	States	of	Al	

12:15	 	Bobbleheads:	The	Movie
13:35	 	Baby’s	Day	Out
15:10	 	My	Secret	Valentine
16:35	 	Bobbleheads:	The	Movie
17:55	 	Baby’s	Day	Out
19:30	 	My	Secret	Valentine
21:00	 	Twilight
22:55	 	Boarding	School
00:45	 	The	Nightingale
02:55	 	Twilight

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

Fimmtudagur
27. október

DagskráinDagskráinD
12.55	 	Heimaleikfimi
13.05	 	Kastljós
13.30	 	Útsvar	2015-2016	
14.45	 	Manstu	gamla	daga?	
15.30	 	Músíkmolar
15.40	 	92	á	stöðinni	
16.05	 	Tareq	Taylor	og	mið-	
	 	austurlensk	matarhefð	
16.35	 	Bækur	og	staðir
16.45	 	Ferðastiklur	
17.30	 	Neytendavaktin	
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Holly	Hobbie	
18.24	 	Lúkas	í	mörgum	myndum	
18.31	 	Miðaldafréttir
18.32	 	KrakkaRÚV	-	Tónlist
18.35	 	Húllumhæ	
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.40	 	Kastljós
20.00		Kappsmál	

Skemmtiþáttur	um	íslenska	
tungu.	Þátttakendur	etja	
kappi	í	fjölbreyttum	leikjum	
og	þrautum.	

21.00	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
22.00	 	Barnaby	ræður	gátuna

Barnaby	lögreglufulltrúi	
glímir	við	morðgátur.	Ekki	við	
hæfi	barna	yngri	en	12	ára.

23.30	 	Ákæra	um	stríðsglæp
Ekki	við	hæfi	ungra	barna.

00.55	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:15	 	The	Mentalist	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Cold	Case	
10:05	 	Girls5eva	
10:35	 	10	Years	Younger		
	 	Changed	My	Life	
11:15	 	Curb	Your	Enthusiasm	
11:55	 	30	Rock	
12:15	 	30	Rock	
12:40	 	Nágrannar	
13:00	 	Bara	grín
13:25	 	All	Rise	
14:10	 	First	Dates	Hotel	
14:55	 	Saved	by	the	Bell	
15:25	 	The	Dog	house
16:15	 	30	Rock	
16:35	 	Ljósvakavíkingar	-	Stöð	2
17:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:25	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Stóra	sviðið	
19:50	 	The	Masked	Dancer

Grímuklæddar	stjörnur	
keppa	sín	á	milli	í	dansi.	Einn	
dettur	út	í	viku	hverri	og	þarf	
þá	að	lyfta	hulunni	af	því	
hver	hann	er.	

20:55	 	Here	Today
22:45	 	Last	Night	in	Soho
00:40		Halloween
02:10	 	Vivarium
03:45	 	Curb	Your	Enthusiasm

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 Love	Island	Australia	
14:25	 Bachelor	in	Paradise	
15:40	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 Bachelor	in	Paradise

Fyrrum	þátttakendur	í	The	
Bachelor	og	The	Bachelor-
ette	fá	annað	tækifæri	til	
að	finna	ástina	og	kanna	ný	
ástarsambönd.

21:40	 G.I.	Joe:	Retaliation
Cobra	Commander	hefur	
með	brögðum	náð	næstum	
öllum	völdum	á	jörðu	og	
um	leið	hefur	meirihluti	
G.I.	Joe-sveitarinnar	verið	
stráfelldur.	Með	því	að	
beina	sprengjuoddum	
sínum	að	öllum	almennum	
borgurum	telja	valda-	
ræningjarnir	sig	örugga.	
En	þeir	sem	eftir	standa	af	
G.I.	Joe-sveitinni	eiga	sér	
leynivopn.

23:30	 Lone	Survivor
01:30	 Love	Island	Australia	
02:30	 Like	a	Boss
03:50	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:25	 	Stubbur	stjóri
20:00		30	Rock	
20:40	 	Pushing	Daisies	
21:25	 	House	M.D.	
22:05	 	American	Horror	Story	
22:50	 	Simpson-fjölskyldan	
23:15	 	Coroner
23:55	 	Simpson-fjölskyldan	
00:15	 	Bob’s	Burgers	
00:35	 	30	Rock	
01:20	 	Pushing	Daisies

11:00	 	E.T.	The	Extra-Terrestrial
12:55	 	Big	Miracle
14:35	 	As	Luck	Would	Have	It
16:00	 	E.T.	The	Extra-Terrestrial
17:50	 	Big	Miracle
19:35	 	As	Luck	Would	Have	It
21:00	 	The	Twilight	Saga:	New		
	 	Moon
23:05	 	The	Forever	Purge
00:45	 	I	Care	a	Lot
02:40	 	The	Twilight	Saga:	New		
	 	Moon

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

Föstudagur
28. október



FULLT STARF
eða hlutastarf

Áhugasamir sendi umsóknir á atvinna@bilanaust.is  
Nánari upplýsingar veitir Hugi Guttormsson 
í síma 660-3431 eða email: hugig@bilanaust.is 

Sólvangur 5, Egilsstaðir
Sími 471 1244 - www.bilanaust.is

Vegna aukinna verkefna leitar Bílanaust að starfsfólki í 
fullt starf eða hlutastarf í verslun okkar að Sólvangi 5.

Frumsýning - 29. október, kl. 15:00
2. sýning - 30. október, kl. 15:00
3. sýning - 2. nóvember, kl. 18:00
4. sýning - 3. nóvember, kl. 18:00
5. sýning - 5. nóvember, kl. 15:00

Gulleyjuna
Í Sláturhúsinu

Panta má miða hér:

Leikfélag Fljótsdalshéraðs kynnir

Sjá alla sýningatíma hér



DagskráinDagskráinD
07.05	 	Smástund
08.10	 	Tillý	og	vinir	
08.21	 	Rán	-	Rún	
08.26	 	Klingjur	
08.37	 	Kata	og	Mummi	
08.48	 	Blæja	
08.55	 	Zorro	
09.21	 	Stundin	okkar	
09.45	 	Húllumhæ	
10.00	 	Könnuðir	líkamans	
10.30	 	Börnin	okkar	
11.00	 	Kappsmál
12.00	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
12.50	 	Kiljan	
13.30	 	Landinn
14.00	 	Loftlagsþversögnin
14.10	 	Leiðin	á	HM	
14.40	 	HM	í	Fischer-slembiskák	
17.50	 	Gamalt	verður	nýtt
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Lesið	í	líkamann	
18.29	 	Frímó	
18.45	 	Landakort
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Siggi	Sigurjóns	
20.30	 	Hetty	Feather	
21.00	 	Bride	Wars
22.30	 	HM	í	Fischer-slembiskák:		
	 	Samantekt	
22.45	 	Djöfulleg	illska
00.30		Séra	Brown
01.15	 	Dagskrárlok

08:00		Söguhúsið
09:05		Monsurnar	
09:15	 	Monsurnar	
09:25	 	Latibær	
09:40		Ella	Bella	Bingó	
09:45	 	Leikfélag	Esóps	
09:55	 	Tappi	mús	
10:05	 	Siggi	
10:15	 	Rikki	Súmm	
10:25	 	Svínasögur	
10:25	 	Angelo	ræður	
10:35	 	Mia	og	ég	
11:00	 	K3	
11:10	 	Denver	síðasta	risaeðlan	
11:25	 	Angry	Birds	Stella	
11:30	 	Hunter	Street	
11:50	 	Simpson-fjölskyldan	
12:15	 	Bold	and	the	Beautiful
14:00	 	American	Dad	
14:20	 	Franklin	&	Bash	
15:05	 	The	Masked	Dancer	
16:10	 	Masterchef	USA	
16:55	 	Stóra	sviðið	
17:45	 	Leitin	að	upprunanum	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Kviss	
19:45	 	The	Craft
21:25	 	Halloween	Kills
23:10	 	Come	Play
00:45	 	Color	Out	of	Space
02:30	 	Hunter	Street	
02:55	 	Simpson-fjölskyldan
03:15	 	American	Dad

06:00	 Tónlist
09:30	 Dr.	Phil	
10:15	 Dr.	Phil	
11:00	 Dr.	Phil	
11:25	 The	Block	
12:25	 Love	Island	Australia	
13:30	 Brighton	-	Chelsea

Bein	útsending	frá	leik	
Brighton	og	Chelsea	
í	ensku	úrvalsdeildinni.

17:15	 90210	
18:00	 Top	Chef
18:45	 American	Housewife	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 Bachelor	in	Paradise	
21:40	 The	Post

Fyrri	hluta	ársins	1971	
komust	blaðamenn	dag-
blaðsins	The	Washington	
Post	yfir	ríkistrúnaðarskjöl	
sem	síðan	hafa	verið	kölluð	
„The	Pentagon	Papers“.	
Gögnin	innihéldu	m.a.
viðamiklar	upplýsingar	um	
afskipti	Bandaríkjastjórnar	
af	innanríkismálum	
Víetnam	allt	frá	árinu	1945.

23:40	 Captive
Einhleyp	móðir	sem	glímir	
við	eiturlyfjafíkn,	er	tekin	
sem	gísl	fyrir	tilviljun	af	
manni	sem	er	á	flótta	
undan	réttvísinni.

01:20	 Love	Island	Australia	
02:20	 Second	Act
04:00	 Tónlist

08:00		Barnaefni	
18:30	 	Tröll	2:	Tónleikaferðin
20:00		30	Rock	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	Simpson-fjölskyldan	
21:25	 	Bob’s	Burgers	
21:45	 	House	M.D.	
22:30	 	Chucky
23:10	 	Simpson-fjölskyldan	
23:35	 	American	Dad	
23:55	 	American	Horror	Story													
00:40		30	Rock	
01:20	 	United	States	of	Al

10:50	 	Charlie	and	the	Chocolate		
	 	Factory
12:45	 	About	a	Boy
14:20	 	Half	Brothers
15:55	 	Charlie	and	the	Chocolate		
	 	Factory
17:45	 	About	a	Boy
19:25	 	Half	Brothers
21:00	 	The	Twilight	Saga:	Eclipse
23:00	 	Separation
00:40		Freaky
02:20	 	The	Twilight	Saga:	Eclipse

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

Laugardagur
29. október

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
08.42	 	Eðlukrúttin	
08.53	 	Strumparnir	
09.04		Bréfabær	
09.15	 	Hvolpasveitin	
09.37	 	Sjóræningjarnir	í	næsta		
	 	húsi	
09.48	 	Rán	-	Rún	
09.53	 	Millý	spyr	
10.00	 	Vísindahorn	Ævars
10.05	 	Serengetí	–	Ógæfa	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Menningarvikan
12.40	 	Siggi	Sigurjóns	
13.25	 	Mamma	mín
13.40	 	ME	sjúkdómurinn:		
	 	Örmögnun	úti	á	jaðri
14.10	 	Leiðin	á	HM	
14.40	 	HM	í	Fischer-slembiskák	
17.50	 	Bækur	og	staðir
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Stundin	okkar	
18.28	 	Zorro	
18.50	 	Landakort
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Landinn
20.15	 	Börnin	okkar	
20.45	 	Sanditon	
21.35	 	HM	í	Fischer-slembiskák:		
	 	Samantekt	
21.50	 	Stríðsdraugar
23.25	 	Silfrið
00.25	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
09:15	 	Tappi	mús	
09:25	 	Strumparnir	
09:35	 	Angry	Birds	Toons	
09:40		Hópurinn	og	sópurinn
10:05	 	Lína	langsokkur	
10:30	 	Angelo	ræður	
10:35	 	Denver	síðasta	risaeðlan	
10:45	 	Hér	er	Foli	
11:10	 	K3	
11:20	 	Náttúruöfl	
11:30	 	Are	You	Afraid	of	the	Dark?	
12:10	 	Nágrannar
14:00	 	B	Positive	
14:20	 	DNA	Family	Secrets	
16:10	 	Um	land	allt	
16:45	 	Grey’s	Anatomy	
16:50	 	Kviss	
16:50	 	60	Minutes	
17:30	 	Home	Economics	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Leitin	að	upprunanum	
19:40	 	Grand	Designs:	Australia													
20:30	 	Magpie	Murders	
21:20	 	The	Sandhamn	Murders	
22:50	 	Afbrigði	
23:15	 	Four	Lives
00:15	 	Queen	Sugar	
00:55	 	Fires	
01:45	 	Náttúruöfl	
01:50	 	Are	You	Afraid	of	the	Dark?													
02:35	 	B	Positive	
02:55	 	DNA	Family	Secrets

06:00	 Tónlist
09:30	 Dr.	Phil	
11:00	 Bachelor	in	Paradise	
12:20	 Bachelor	in	Paradise	
13:40	 Love	Island	Australia	
14:25	 Top	Chef
15:00	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Amazing	Hotels:	Life		
	 Beyond	the	Lobby	
18:40	 Elska	Noreg	
19:15	 Love	Island	Australia	
20:15	 Venjulegt	fólk	

Við	fylgjumst	með	Völu	
og	Júlíönu	sem	hafa	verið	
vinkonur	frá	því	í	mennta-	
skóla	takast	á	við	lífið	og	
tilveruna.	Vala	og	Arnar	
komast	að	því	að	það	eru	
engir	hveitibrauðsdagar	að	
vera	nýbakaðir	foreldrar	á	
meðan	Júlíana	og	Tommi	
beita	misgóðum	brögðum	
til	þess	að	komast	upp	úr	
gjaldþrotinu.

20:50	 Systrabönd
21:35	 Yellowstone	
22:30	 Halo	
23:30	 Love	Island	Australia	
00:30	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
01:15	 Chicago	Med
02:00	 The	Rookie	
02:45	 Cobra	
03:30	 The	Bay
04:20	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:35	 	Hrúturinn	Hreinn:	
	 	Rollurök
20:00		30	Rock
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	American	Dad	
21:25	 	House	M.D.	
22:10	 	Cold	Case	
23:35	 	The	Girlfriend	Experience	
00:00		Temple
00:45	 	30	Rock
01:25	 	United	States	of	Al	

12:30	 	Happy	Halloween,	Scooby
13:45	 	Uncle	Buck
15:20	 	Mystery	101:	Deadly	History
16:40	 	Happy	Halloween,	Scooby
17:55	 	Uncle	Buck
19:35	 	Mystery	101:	Deadly	History
21:00	 	Miss	Peregrine’s	Home	for		
	 	Peculiar	Children
23:00	 	The	Twilight	Saga:	
	 	Breaking	Dawn	Part	1
00:55	 	Welcome	Home

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

Sunnudagur
30. október



194.900 kr.
214.900 kr.
224.900 kr.
224.900 kr.
284.900 kr.
319.900 kr.
334.900 kr.
359.900 kr.
399.900 kr.
429.900 kr.
449.900 kr.

80x200
90x200
90x210
100x200
120x200
140x200
150x200
160X200
180X200
180X210
200X200

72.900 kr.
74.900 kr.
79.900 kr.
94.900 kr.

109.900 kr.
129.900 kr.
134.900 kr.
149.900 kr.

80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
153x203
160X200
180X200

109.900 kr.
114.900 kr.
119.900 kr.
139.900 kr.
159.900 kr.
179.900 kr.
184.900 kr.
199.900 kr.
209.900 kr.
229.900 kr.

80x200
90x200

100x200
120x200
140x200
153x203
160X200
180X200
180X210
193x203

Ódýr kostur

Bodyprint 700
Eðal heilsurúm

Gæða gormarúmÝmir rúm

Hægindastólar
Lyftustólar

Sófar
Hægindasófar

mjög
vinsæll

hæginda
sófi

Stillanleg rúm
Reverie 5E eða 9Q með Bodyprint heilsudýnum
  Góð blanda til að hafa það þægilegt
  Tryggir þér úrvals nætursvefn. 

margar 
dýnu 

gerðir

Engin bið eftir tilboði - þú sérð verðið strax á netinu!

Gildir aðeins  

25.- 31. okt.

HALLOWEEN
Óhugnanlega lágt verð



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Eitt	stykki	hönnun,	takk	
13.35	 	Útsvar	2015-2016	
14.40	 	Leitin	að	nýju	nýra	–	
	 	Seinni	hluti
15.25	 	Húsbyggingar	okkar	tíma	
15.55	 	Við	getum	þetta	ekki	
16.25	 	Ævi	
16.55	 	Silfrið
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hrúturinn	Hreinn	
18.08	 	Vinabær	Danna	tígurs	
18.23	 	Skotti	og	Fló	
18.30	 	Blæja	
18.37	 	Sögur	snjómannsins
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Njósnarar	í	náttúrunni	
21.05	 	Hrossakaup
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Joni	Mitchell

Heimildarmynd	um	feril	tón-
listarkonunnar	Joni	Mitchell.	
Hún	vakti	strax	heimsathygli	
fyrir	einstakan	tónlistarstíl	
þegar	fyrsta	plata	hennar	
kom	út	og	hefur	veitt	öðrum	
innblástur	allar	götur	síðan.	

23.15	 	Leiðin	á	HM	
00.10	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20	 	The	Mentalist	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	NCIS	
10:05	 	Nostalgía	
10:35	 	Um	land	allt	
10:50	 	Falleg	íslensk	heimili	
11:25	 	The	Goldbergs	
11:50	 	Shark	Tank	
12:35	 	Nágrannar	
12:55	 	Bump	
13:25	 	Eldhúsið	hans	Eyþórs
13:50	 	First	Dates	
14:35	 	Grand	Designs	
15:25	 	Inside	the	Zoo	
16:25	 	Race	Across	the	World	
17:25	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:00	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Um	land	allt	
19:45	 	Home	Economics	
20:10	 	Four	Lives	
21:15	 	Chapelwaite	
22:00	 	60	Minutes	
22:45	 	Euphoria
23:40	 	The	Mentalist	
00:25	 	NCIS	
01:05	 	Shark	Tank	
01:45	 	First	Dates	
02:35	 	Grand	Designs	
03:20	 	Race	Across	the	World

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 Love	Island	Australia	
14:25	 A	Million	Little	Things	
15:10	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 Top	Chef	

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

21:00	 The	Rookie
21:50	 Cobra	

Óvænt	hætta	ógnar	
heiminum	og	breska	ríkis-
stjórnin	setur	saman	teymi	
sérfræðinga	til	að	reyna	
að	bjarga	því	sem	bjargað	
verður.

22:40	 The	Bay	
23:30	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:15	 Love	Island	Australia	
01:00	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
01:45	 Chicago	Med	
02:30	 CSI:	Vegas	
03:15	 4400	
04:00	 Joe	Pickett	
04:45	 Tónlist

08:00	Barnaefni
18:25	 	Kung	Fu	Panda	3
20:00		30	Rock	
20:20	 	30	Rock	
20:40	 	Impractical	Jokers	
21:20	 	House	M.D.
22:05	 	The	Girlfriend	Experience	
22:30	 	The	Mentalist	
23:10	 	The	Mentalist	
23:50	 	The	Murders	
00:30		30	Rock
00:55	 	30	Rock	
01:15	 	Impractical	Jokers

11:30	 	The	Secret	Garden
13:05	 	2	Hearts
14:45	 	Dodgeball
16:15	 	The	Secret	Garden
17:50	 	2	Hearts
19:30	 	Dodgeball
21:00	 	Paradise	Hills
22:30	 	The	Twilight	Saga:	Break-	
	 	ing	Dawn	Part	2
00:20		An	Imperfect	Murder
01:30	Paradise	Hills

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

Mánudagur
31. október

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2015-2016	
14.45	 	92	á	stöðinni	
15.10	 	Með	okkar	augum	
15.40	 	Kiljan
16.20	 	Loftlagsþversögnin
16.30	 	Menningarvikan
17.00	 	Íslendingar
17.55	 	Tónatal	-	brot						
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Tilraunastofan	
18.24	 	Litlir	uppfinningamenn	
18.32	 	Bitið,	brennt	og	stungið	
18.38	 	Áhugamálið	mitt	
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Kveikur

Þáttur	í	anda	klassískra	
fréttaskýringaþátta	með	
áherslu	á	rannsóknar-
blaðamennsku	sem	sendur	
er	út	hálfsmánaðarlega.	

20.45	 	Z-kynslóðin
21.00	 	Trúður	
21.30	 	Hljómsveitin	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Baptiste	
23.20	 	Konunglegt	leyndarmál							
00.05		Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn
08:20	 	The	Mentalist	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Jamie’s	Easy	Meals
09:45	 	Impractical	Jokers	
10:05	 	Best	Room	Wins	
10:50	 	Ireland’s	Got	Talent	
12:15	 	30	Rock	
12:35	 	Nágrannar	
13:00	 	30	Rock	
13:20	 	The	Great	British	Bake	Off	
14:20	 	Wipeout	
15:00	 	Grey’s	Anatomy	
15:45	 	Supergirl	
16:25	 	The	Masked	Singer	
17:35	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:00	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Shark	Tank	
19:55	 	Inside	the	Zoo
20:55	 	Masterchef	USA	
21:35	 	S.W.A.T.	
22:20	 	Last	Week	Tonight	with		
	 	John	Oliver	
22:55	 	Monarch	
23:35	 	Unforgettable	
00:15	 	Sex,	Mind	and	the	Meno-	
	 	pause
01:15	 	Silent	Witness	
02:05	 	Prodigal	Son	
02:50	 	The	Mentalist	
03:30	 	30	Rock

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 Love	Island	Australia	
14:25	 Survivor	
15:10	 The	Block	
16:10	 Venjulegt	fólk	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 A	Million	Little	Things		
21:00	 CSI:	Vegas	
21:50	 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	
af	reynslu	sinni	úr	öðrum	
heimi.

22:35	 Joe	Pickett	
23:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:10	 Love	Island	Australia	
01:00	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
01:45	 Chicago	Med	
02:30	 New	Amsterdam	
03:15	 Yellowjackets	
04:15	 Guilty	Party	
04:45	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:35	 	Gnomeo	and	Juliet
20:00		30	Rock	
20:20	 	30	Rock	
20:40	 	United	States	of	Al	
21:00	 	House	M.D.	
21:45	 	The	Murders	
22:25	 	Supergirl
23:05	 	Legends	of	Tomorrow	
23:45	 	30	Rock	
00:10	 	30	Rock	
00:30		United	States	of	Al

12:20	 	Beethoven’s	Christmas		
	 	Adventure
13:45	 	Love	on	the	Slopes
15:05	 	Impractical	Jokers
16:35	 	Beethoven’s	Christmas		
	 	Adventure
18:05	 	Love	on	the	Slopes
19:25	 	Impractical	Jokers
21:00	 	After	the	Wedding
22:45	 	Happy	New	Year,	Colin
00:20		Hot	Summer	Nights

18:30	 Fréttavaktin
19:00	 Matur	og	heimili	
19:30	 Undir	yfirborðið
20:00	Vísindin	og	við	

Þriðjudagur
1. nóvember



FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar leitar eftir 
metnaðarfullum og áhugasömum 
einstaklingum til starfa í eftirfarandi störf:

Fjarðabyggð er ö�ugt, vaxandi samfélag sem leggur mikla áherslu á þjónustu í þágu  
farsældar barna og �ölskyldna sem grunn allrar velferðar og velferðarþjónustu.  
Á Fjölskyldusviði Fjarðabyggðar er lögð áhersla á þverfaglega vinnu og teymisstarf. 
Starfsmenn vinna náið saman að úrlausn margþættra verkefna sem tengjast 
stuðningsþörfum ólíkra einstaklinga. Markmið alls starfs á sviðinu er að e�a lífsgæði 
og hagsæld þjónustuþega.

Sérfræðingur á fjölskyldusviði
Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar auglýsir eftir starfsmanni í 100 % stöðu sérfræðings.
Starf sérfræðings heyrir undir stjórnanda félagsþjónustu og barnaverndar Fjarðabyggðar. 
Starfsmaðurinn starfar sem sérfræðingur í ráðgjöf og meðferð barna og �ölskyldna á 
Fjölskyldusviði mörg verkefni tengjast samþættingu farsældarþjónustu í þágu barna sem m.a. 
snýr að leik- og grunnskólastar�, frístundaþjónustu og annarri þjónustu við börn sem hluti 
forvarnarteymisins Spretts.  

Sérfræðingur í barnavernd Fjarðabyggðar
Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar auglýsir eftir starfsmanni í 100 % stöðu í barnavernd. 
Helstu verkefni er meðferð og vinnsla barnaverndarmála og eftirfylgni þeirra, auk þáttöku í 
þverfaglegu forvarnateymi Fjarðabyggðar.
Fjarðabyggð er ö�ugt, vaxandi samfélag sem leggur mikla áherslu á velferð og málefni 
�ölskyldna og barna. Á �ölskyldusviði Fjarðabyggðar er lögð áhersla á þverfaglega vinnu og 
stuðning starfsmanna í teymisstar� við úrlausn margþættra verkefna sem tengjast �ölskyldum 
og börnum með það markmið að e�a lífsgæði og hagsæld þeirra.

Stuðningsaðili einstaklinga með umfangsmiklar 
þjónustuþarfir
Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum 
einstaklingum til starfa í búsetuþjónustu fyrir fatlaða á Reyða�rði. Unnið er eftir 
hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu 
umhver� heimilisins. Um er að ræða tvær 50% stöður í vaktavinnu, möguleiki á að semja um 
annað starfshlutfall. Hentar vel sem hlutastarf. Viðkomandi þurfa að geta unnið kvöld-, helgar- 
og næturvaktir.

Sótt er um stör�n á ráðningarsíðu Fjarðabyggðar vwww.starf.�ardabyggd.is







ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? 
Starfsmaður óskast á Egilsstaði

Vinnutími:
- Góð tölvukunnátta.
- Góð íslenskukunnátta.
- Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
- Lyftarapróf er kostur.
- Þekking á landbúnaðarvörum 
  er kostur.

Virkir dagar frá kl. 9-17
Laugardagar frá kl. 10 -14

Hæfniskröfur:Hæfniskröfur:
Nánari upplýsingar veitir
Kristjana Jónsdóttir í netfangið:

kristjana@landstolpi.is

Nánar:
Umsóknarfrestur er til og 
með 2. nóvember!

Athugið! Einungis 20 ára
og eldri!

Umsóknarfrestur:

Landstólpi óskar eftir að ráða duglegan og jákvæðan starfsmann í verslun 
sína á Egilsstöðum. Um er að ræða fullt starf!

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2015-2016	
14.50	 	Söngvaskáld
15.40	 	Kveikur
16.30	 	Heilabrot	
17.00	 	Okkar	á	milli
17.30	 	Börnin	okkar
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hundurinn	Ibbi	
18.05	 	Hæ	Sámur	
18.12	 	Lundaklettur	
18.19	 	Víkingaprinsessan		
	 	Guðrún	
18.24	 	Lestrarhvutti	
18.31	 	Skotti	og	Fló	
18.39	 	Minnsti	maður	í	heimi	
18.40	 	Krakkafréttir
18.45	 	Lag	dagsins
18.52	 	Vikinglottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Kiljan
20.45	 	Á	móti	straumnum	–		
	 	Meryem	er	alein
21.10	 	Nútímafjölskyldan
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Verðlaunahátíð	Norður-	
	 	landaráðs	2022
23.45	 	Uppgangur	nasista	
00.35	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20	 	The	Mentalist	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Cold	Case	
10:10	 	Mr.	Mayor	
10:30	 	Masterchef	USA	
11:10	 	30	Rock	
11:30	 	Besti	vinur	mannsins	
11:55	 	Um	land	allt	
12:35	 	Nágrannar	
12:55	 	Ísskápastríð	
13:40	 	Gulli	byggir	
14:15	 	Camp	Getaway	
14:55	 	Temptation	Island	
15:45	 	Kjötætur	óskast	
17:05	 	Last	Week	Tonight	with		
	 	John	Oliver	
17:25	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:00	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:20	 	Afbrigði	
19:45	 	Grey’s	Anatomy	
20:35	 	Monarch	
21:15	 	Swimming	with	Sharks	
21:40	 	Unforgettable	
22:20	 	La	Brea	
23:05	 	Chucky	
23:50	 	The	PM’s	Daughter	
00:20		MacGruber	
00:50		S.W.A.T.	
01:30	 	The	Mentalist	
02:15	 	Cold	Case	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 Love	Island	Australia	
14:25	 Elska	Noreg	
15:00	 The	Block	
16:00	 American	Housewife	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Love	Island	Australia	
20:10	 Survivor	
21:00	 New	Amsterdam	

Læknadrama	sem	gerist	á	
ríkisspítala	í	New	York.		

21:50	 Super	Pumped	
Byggt	á	sannri	sögu	um	
leigubílafyrirtækið	Uber,	
lítið	sprotafyrirtæki	varð	
að	stórveldi	og	öllum	þeim	
áskorunum	sem	því	fylgir.

22:50	 Guilty	Party	
23:20	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:05	 Love	Island	Australia	
01:00	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
01:45	 Chicago	Med	
02:30	 The	Resident	
03:15	 Dan	Brown’s	The	Lost		
	 Symbol	
04:00	 Walker	
04:45	 Tónlist

08:00		Barnaefni
18:40	 	Captain	Morten	and	the		
	 	Spider	Queen
20:00		30	Rock
20:40	 	Last	Man	Standing	
21:05	 	House	M.D.	
21:45	 	Legends	of	Tomorrow	
22:25	 	Supergirl	
23:10	 	Dating	#NoFilter	
23:30	 	Chucky
00:10	 	30	Rock
00:50		Last	Man	Standing

11:05	 	The	Breakfast	Club
12:40	 	Remember	Sunday
14:10	 	Official	Secrets
16:00	 	The	Breakfast	Club
17:35	 	Remember	Sunday
19:10	 	Official	Secrets
21:00	 	Boogie
22:25	 	Ashes	in	the	Snow
00:05		A	Million	Little	Pieces
01:50	 	Boogie

18:30	 Fréttavaktin
19:00	 Hafnir	Íslands
19:30	 Útkall
20:00	Bíóbærinn
20:30	 Fréttavaktin

Miðvikudagur
2. nóvember



Greining á áhættu 
  og áfallaþoli

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

www.idan.is 

2. nóv

Þetta námskeið er fyrir starfsmenn sveitarfélaga, ríkisstofnana og ráðuneyta sem koma að 
greiningu á áhættu og áfallaþoli. Tilgangur þess er að kenna þátttakendum hvernig 
staðið skuli að slíkum greiningum. Á námskeiðinu er farið yfir skyldur, ábyrgð og hlutverk 
aðila og hugtök sem tengjast framkvæmd greiningarinnar. Farið er í gegnum 
aðferðafræði við greiningu skref fyrir skref ásamt framsetningu, framkvæmd og eftirfylgni. 
Einnig er fjallað um söfnun upplýsinga og skil á þeim til almannavarna.

Kennarar: 

Staður: 

Tími: 

Verð: 

Sérfræðingar í áhættugreininguma. 

Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum. 

Miðvikudagur 2. nóvember kl. 9.00 – 16.00. 

45.000 kr.



Skrifstofustarf
Tandrabretti ehf Eskifirði

Við leitum að starfskrafti í almenn skrifstofustörf. 

Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds
• Umsjón með birgðabókhaldi

Hæfni:
• Reynsla af bókhaldi er kostur
• Jákvæðni 
• Frumkvæði
• Lausnamiðun

Vinnutími eftir nánara samkomulagi

Nánari upplýsingar veitir Einar Birgir Kristjánsson framkvæmdastjóri 
í netfanginu einar@tandrabretti.is

Umsóknir sendist á einar@tandrabretti.is 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Tandrabretti 

Tandraberg ehf og Tandrabretti 
ehf eru tengd félög staðsett í 
Fjarðabyggð sem sinna 
ýmiskonar skipaþjónustu, auk 
þess að reka tæknivædda 
vörubrettaverksmiðju. 
Einnig er rekin verksmiðja sem 
vinnur afurðir úr úrgangstimbri 
s.s. húsdýraundirburð og 
eldsneyti og stendur uppbyg-
ging hennar enn yfir. Starfsemi 
félaganna er á Eskifirði og 
í Neskaupstað.

Sálmaveisla í Egilsstaðakirkju
5. nóvember kl 10-15. 

Nú er að koma ný sálmabók Þjóðkirkjunnar, af því 
tilefni bjóðum við til sálmaveislu og vinnustofu um 
sálma og helgihald kirkjunnar. 
Sálmaveislan er sérstaklega hugsuð fyrir kórfélaga 
og söngfólk, sóknarnefndir, organista og presta. Og 
öll önnur sem una söng og samveru eru velkomin. 
Það verður mikið sungið. 
Sálmaveislan er gott tækifæri til að hittast og eiga 
gott samfélag, kynnast nýju sálmabókinni, ri�a upp 
kynni við eldri sálma og upplifa nýjar leiðir í því 
hvernig sálmar og helgihald haldast í hendur. 
Skráning með tölvupósti á 
sigridur.run.tryggvadottir@kirkjan.is fyrir 
miðvikudaginn 2. nóvember. 

Eftir 2ja ára hlé getum við 
haldið upp á 15 ára afmælið!

Jólamarkaður Jólakattarins verður haldinn 
á Valgerðarstöðum (fyrrum Barra) 

laugardaginn 10. desember næstkomandi 
frá kl. 11-16.

Þau sem hafa áhuga á að vera með söluborð, 
hafa stuttar kynningar eða flytja tónlist á 

sviði hafi samband við Beggu í s. 892-3523 
eða begga@skogur.is  fyrir  1. des. Verð á 

söluborðum er 15.000 stórt og 9.500 lítið.

Skógarbændur sem ætla að bjóða jólatré til 
sölu hafi samband við Helga í s. 893-5239 

eða helgihb@simnet.is fyrir 1. des. 





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.

Ávallt ferskur djúpsteiktur �skur með frönskum
Djúpsteiktir lambanaggar með frönskum

Djúpsteiktar kjúklingabringur með frönskum
Gott úrval af nýjum �ski og �skréttum (Meðalverð á �ski 2.450 kr/kg.)

· Heimilismatur í hádeginu frá kl. 11:00-12:45 · Alltaf kjöt og �skur ·

· Erum með matarbakka fyrir fyrirtæki · 

Eigum hákarl og nóg af harð�ski.
Lax úr heimabyggð.

Allur okkar �skur kemur beint af �skmarkaði.

Ávallt íslenskt!

Vallaneskirkja

Sunnudagurinn 30. október:
Ljósastund kl. 20:00.

Allra heilagra messa - Minningardagur látinna
Við tendrum bænaljós í minningu og þökk fyrir látna 

ástvini. Stefán Bogi Sveinsson les eigin ljóð
um það að missa, sakna og minnast.

Prestur er Þorgeir Arason. Organisti Sándor Kerekes. 
Kór Vallaness og Þingmúla syngur.
Kvöldsopi í kirkjunni eftir stundina.

Spilavistarspjald - 1.500 kr
Bingóspjald - 250 kr
Enginn posi á staðnum

SPILAVIST OG BINGÓ!
Í TUNGUBÚÐ

Föstudagskvöldið, 28. október
Kl. 19:30

11. nóvember, 25. nóvember

Kaffiveitingar  að spilinu loknu
NÆSTU SPILAVISTIR

Kvenfélag Hróarstungu

DAGSKRÁR SUDOKU - ERFIÐ

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

Ný vikuplön á segli!

A3  3.900,-
A4  2.500,-
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HÉRAÐSPRENT
Prentun í heimabyggð

R I S A -
P R E N T

Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir
✆ 471 1449  

print@heradsprent.is
www.heradsprent.is

MYNDLISTARVÖRUR
…heima í héraði!

OPNUNARTÍMI 
8:00-16:00 MÁN - FIM

OG 8:00-15:30 FÖS
VERIÐ VELKOMIN

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

   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

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

OA fundir eru á miðvikudögum kl. 20-21 
í Miðvangi 22, kjallara (Jónshús), Egilsstöðum.

GA spilafíklafundir í safnaðarheimilinu, Hörgs-
ási 4, Egilsstöðum falla niður um óákveðinn tíma.

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.

Bílaverkstæði Austurlands    
Miðási 2 - 700 Egilsstöðum - www.bva.is
✆ 470-5070 / Beinn ✆ á bílasölu 470-5073

Opið alla virka daga 8:00-17:00 

 

VERSLUM Í 
HEIMABYGGÐ

Óskum eftir bílum á söluskrá
Við hjá Bílasölu Austurlands óskum eftir öllum tegundum 

af bílum á söluskrá vegna góðrar sölu undanfarið. 
Eins tökum við glaðir á móti bílum sem geta staðið hjá okkur 

á söluplani, nóg er plássið og eykur það sölulíkur að láta 
bílinn standa hjá okkur.

Endilega hafið samband ef þið eruð í bílahugleið-
ingum, hvort sem það er að selja eða kaupa.

Verðum á bílaverkstæðinu

að skoða eftirtalda daga:

Upplýsingar í síma 474 1453

Sjáumst í Bíley...

á Reyðarfirði
BÍLEYehf.

Fólksbílaskoðun
7. - 9. nóvember

AÐALSKOÐUN
AÐALSKOÐUN



MYNDARAMMAR

Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir · ✆ 471 1449  
print@heradsprent.is · www.heradsprent.is
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SEGÐU ÞAÐ MEÐ KORTI

1041 0966

Öll tækisfæriskortin okkar eru hönnuð og prentuð í Héraðsprent. 
Verslum í heimabyggð og styrkjum austfirska atvinnu.

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Þú gerir heiminn betri
með því að vera til!
Þú gerir heiminn betri
með því að vera til!

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Hey! 
Þú ert æði!

Héraðsprent

Ég biDst
afsökunar

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Hey! 
Þú ert æði!

Til hamingju!Til hamingju!
Héraðsprent

Njóttu dagsins

Í dag er góður dagur
til að eiga góðan dag

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Í dag er góður dagur
til að eiga góðan dag

Samúðarkveðjur

Innileg 
  samúðarkveðja

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Ég er hér fyrir þig
Héraðsprent

Innilegar 
samúðarkveðjur

Við tökum líka að okkur að setja upp og prenta tækisfæriskort eftir séróskum.

Héraðsprent
Héraðsprent

Héraðsprent HamingjuóskirHéraðsprent

7070

Héraðsprent
Héraðsprent Héraðsprent

6060

Héraðsprent

9090

Héraðsprent

Hamingjuóskir

Héraðsprent

Til lukku!

Héraðsprent

Afmælisdagar eru góðir fyrir þig 

- því fleiri sem þú átt, því lengur lifirðu.

Héraðsprent

8080

Héraðsprent

Hamingjuóskir 
með daginn

Héraðsprent



Fagradalsbraut 11 
700 Egilsstaðir 
Sími 580 7905 
inni@inni.is
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Hléskógar, Egilsstöðum
Mjög flott fjögurra herbergja íbúð (102,5 m²) á 
þriðju hæð í vel staðsettu fjölbýli. Rúmgott og 
flott eldhús, nýtt þvottahús, nýlegir skápar í 
öllum herbergjum og endurnýjaðar ofnalagnir. 
Íbúðin er í góðu ástandi. Verð: 41,9 milljónir.

Ullartangi, Fellabæ 
Vel skipulagt og gott einbýlishús með fjórum 
svefnherbergjum og frístandandi bílskúr. 
Mikið endurnýjuð s.s. ofnalagnir, gluggar, 
eldhúsinnrétting, frárennsli o.fl. Mjög góð 
eign. Verð: 52,9 milljónir.

NÝTT 
Á SKRÁ!

Þvottabjörn, Reyðarfirði
Til sölu er rekstur og tæki efnalaugarinnar 
Þvottabjörn á Reyðarfirði. Góður rekstur, góð 
tæki og mikið af föstum viðskiptavinum í 
Fjarðabyggð. Tilvalið tækifæri til að hefja eigin 
rekstur. 
Nánari uppl. hjá INNI fasteignasölu.

Brattahlíð, Seyðisfirði
Fallegt 181,3 m² einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað. Þrjú svefnherbergi og mögulegt 
að bæta við fjórða svefnherberginu. Gróin 
og fallegur garður. Hús sem augljóslega 
hefur verið haldið vel við alla tíð. 
Verð: 41 milljón.

Starmýri, Neskaupstað
Glæsilegt og vel skipulagt 235,9 m² 
einbýlishús á frábærum stað í Neskaupstað. 
Fjögur stór svefnherbergi (mögulegt að bæta 
við fimmta herberginu), fallegur garður og 
frábært útsýni. Mjög spennandi eign. 
Verð: 70 milljónir.

Bakkastígur, Eskifirði 
Mikið endurnýjað og flott einbýlishús með 
fjórum svefnherbergjum og góðu útsýni. Nýtt 
þak, ný klæðning, nýjar raflagnir, nýjar 
vatnslagnir, innréttingar, gólfefni, hurðir o.fl. 
Verð: 35 milljónir.

Bakkavegur, Borgarfirði eystri 
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús (68,7 m²) 
með tveimur svefnherbergjum og góðu 
svefnlofti. Stofa og eldhús í opnu rými með 
fallegu útsýni. Stór timburverönd við húsið og 
tvær snyrtilegar geymslur. Verð: 25 milljónir.
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Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir
471 1449 · print@heradsprent.is
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Ath! Prentum einnig myndir á
mattan pappír og ljósmyndapappír.

    Láttu okkur prenta á striga 
    og strekkja á blindramma. 

    

Átt þú geggjaða mynd?



ATVINNUHÚSNÆÐI
Um er að ræða reisulegt 597 m2 
atvinnuhúsnæði miðsvæðis á 
Egilsstöðum, malbikuð bílastæði,  
stórir salir með hátt til lofts og vítt 
til veggja. Sala & leiga. 
GÓÐ EIGN MIÐSVÆÐIS 
Á EGILSSTÖÐUM.    

GISTIHEIMILI OG 
VEITINGASTAÐUR 
Á ESKIFIRÐI 
AVES fasteignasala kynnir mikið 
endurnýjað gisheimili og 
veitingastað. Alls er um að ræða 
12 herbergi.  
Margir möguleikar. 
Öll tilboð skoðuð.

Löggiltur fasteignasali
Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

Gerið verðsamanburð ATH  
aves.is 1% + vsk sölulaun.
Aves fasteignasala er að leita að 3ja 
til 4ra herbergja fasteign, gott væri 
að það sé bílskúr en ekki aðalatriði.

Domus Aves er að leita að sérbýli í Múlaþingi 
eða Fjarðabyggð fyrir verktakafyrirtæki  til 
kaups. Vinsamlegast hafa samband við 
Domus Aves, dungal@aves.is s. 897-6060.

       

       
Austurvegur 1, Reyðarfirði
Gamli skóli 214,2 fermetra hús á 2 
hæðum. Mikil lofthæð. Hús skráð 
byggt 1912. Einnig viðbygging frá 
1967, 77,8 fermetrar. Tilboð óskast

Árdalur 10. 16 og 18 
á Eskfirði
Flottar raðhúsíbúðir sem afhendast 
fullbúnar �jótlega. Hús nr 2 er 
einnig laust. 
Verð frá 45.900.000

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

Stekkjargrund 12, Reyðarfirði
Gott parhús með 4-5 herbergjum og 
innbyggðum bílskúr. Sólpallur. 
Baðherbergi og snyrting. Flott útsýni.
Verð 59.900.000

Stekkjarbrekka 11, Reyðarf.
Rúmgott parhús með góðri lofthæð. 
4 svefnherbergi, stofa með sam-
byggðum sólskála. Góður sólpallur. 
Geymsluskúr í garði. Falleg og mikið 
endurnýjuð eign. Verð 49.500.000

Kvíabólsstígur 1, Neskaupstað
2ja íbúða hús. Kjörin �árfesting til útleigu 
eða íbúðar og útleigu. Íbúð á efri hæð 
losnar mjög �jótlega.
Tilboð óskast

Strandgata 26, Neskaupstað
Fallegt stórt einbýli, 6 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr, 
sólpallur. Laust �jótlega.
Tilboð óskast


