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tunnan

PRENTÞJÓNUSTA
tunnan@tunnan.is

Skilafrestur fyrir auglýsingar
í TUNNUNA
er til kl. 12.00 á þriðjudögum.

Sími: 467 - 1288

31. tbl. 34. árg. 14. - 20. sept. 2022

INFLÚENSU- OG
COVIDBÓLUSETNING

00%

%

Bólusetningar gegn inflúensu og Covid
á HSN Fjallabyggð

0% Bólusett verður gegn inflúensu miðvikudagana 21. september,
28. september og 5. október frá kl. 13-14.30 á Siglufirði
og kl. 11-12 á Ólafsfirði.

Þeir sem eru 60 ára og eldri hafa forgang 21. og 28. september,
en eftir það er bólusett óháð aldri.
Bólusetja má samtímis við Covid eða láta tvær vikur líða á milli.

MERKINGAEFNI
Hverja á að bólusetja:

Sóttvarnalæknir mælist til að eftirtaldir áhættuhópar njóti forgangs við
inflúensubólusetningar: Allir einstaklingar 60 ára og eldri.
Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-,
nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum
ónæmisbælandi sjúkdómum.
Barnshafandi konur.
Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum sem
taldir eru upp hér að ofan.
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FNI

LUE

Tímapantanir í síma 432-4300 (Siglufjörður)
og 432-4350 (Ólafsfjörður).

7-027PASSION
BLUE
Vinsamlegast
látið vita ef þið
óskið einnig eftir Covid bólusetningu.
%

un merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

0%

SÉRFRÆÐINGUR

MIÐVIKUDAGUR 14. SEPT. lífsnauðsynleg hjálparhella sem
13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2013-2014 (23:24)
14.40 Örlæti
14.55 Bækur og staðir
15.05 EM í körfubolta Bein
útsending frá leik Frakklands og
Ítalíu í 8-liða úrslitum á EM karla
í körfubolta.
17.10 Bæir byggjast (2:5)
18.00 KrakkaRÚV
18.45 Lag dagsins- Vikinglottó
19.00 Fréttir Íþróttir Veður
19.35 Stefnuræða
forsætisráðherra Bein útsending
frá Alþingi þar sem Katrín
Jakobsdóttir forsætisráðherra
flytur stefnuræðu sína og fram
fara umræður um hana.
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður

gerir daglegt líf mögulegt og
jafnvel þess virði að lifa því.
21.10 Tuskubrúða (2:6)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Neyðarvaktin (13:19)
23.00 Um Atlantsála (3:8)
23.55 Dagskrárlok

Colorist Orchestra Upptaka frá
tónleikum Emilíönu Torrini og
belgísku hljómsveitarinnar The
Colorist Orchestra í Eldborg
í Hörpu. Tónleikarnir voru
lokaviðburður Listahátíðar í
Reykjavík vorið 2022.

14.45 Af fingrum fram (1:4)
15.25 Innlit til arkitekta – Gert
Windgårdh
15.55 Með sálina að veði – New
York (1:3)
16.55 Hljómskálinn (4:5)
17.30 Veröld sem var (5:6)
18.00 KrakkaRÚV
Velheppnað Fjarðarhjól
18.50
Lag
dagsins
og
Fjarðarhlaup
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Undraheimur ungbarna (3:3

HSN Fjallabyggð Siglufirði
FÖSTUDAGURINN 16. SEPT.

Skíðafélag Ólafsfjarðar stóð fyrir íþróttahelgi 5. og 6. ágúst sl.
Þetta var Fjarðahjólið og Fjarðarhlaupið og þar með er komin
þrenna í Fjarðar-íþróttamótunum hjá SÓ. Fjarðargangan
ein vinsælasta og skemmtilegasta skíðaganga landsins er
haldin á Ólafsfirði ár hvert um miðjan febrúarmánuð. Vel
viðraði til íþróttamóts þessa fyrstu helgi í ágúst og mótið
heppnaðist mjög vel. Umgjörðin frábær eins og virðist aðall
SÓ. Mótið var auglýst kannski frekar seint en það rættist
úr þátttökunni. Í heild tóku um 60 manns þátt, sem er ágæt
byrjun en væntanlega verða þátttakendur mun fleiri strax á
næsta ári.

% Margrét Loftsdóttir augnlæknir
13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2014-2015 (1:28)
14.25 Manstu gamla daga? (3:16)
15.10 91 á stöðinni (17:17)
15.40 Líkamstjáning –
Atvinnuviðtal (2:6)
16.20 Nærumst og njótum (2:6)
6.50 Stiklur
17.25 Bækur og staðir
17.35 Tónstofan (19:23)
18.00 KrakkaRÚV- Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.40 Kastljós
20.00 Kappsmál (2:13)
21.05 Vikan með Gísla Marteini
22.00 Shakespeare og Hathaway
22.45 Hungurleikarnir: Hermiskaði,
fyrri hluti
00.45 Dagskrárlok

Pistilritari tók þátt í hlaupinu, en hann hefur tekið þátt í
mörgum hlaupum hér á landi og tveimur hlaupum erlendis, en
Fjarðarhlaupið stendur upp úr. Það er ekki árangurinn, heldur
hlaupaleiðin og umgjörðin um mótið. Ég hljóp 10 kílómetrana
og við hlupum fyrst gamla veginn út í Múlann. Það var komið
ofarlega í Múlann þegar snúið var við og síðan hlaupið upp
Brimnesdalinn. Skokkað yfir læki og ár inn og efst í dalnum og
síðan hlaupið utan í Tindaöxlinni undir skíðalyftuna. Þaðan
tekin krókur norður hlíðina að fjárhúsunum Óskars Finns.
Síðan að skíðaskálanum, smáspöl eftir Túngötunni, undir
stökkpallinn, meðfram tjörninni og í mark þaðan sem einnig
var startað á tjaldsvæðinu.

miðvikudaginn 28. september næstkomandi.

Þessi hlaupaleið og reyndar gönguleið, þar sem víða þurfti að
ganga á leiðinni, var ákaflega skemmmtileg en reyndar talsvert
krefjandi. Útsýni frábært af Múlaveginum, yfir á Kleifar og
Hvanndalabjargið, mjög fallegt er á Brimnesdalnum og útsýnið
einnig frábært úr Tindaöxlinni yfir bæinn og fram alla sveit.
Það munu líka margir hafa gripið upp símann og tekið myndir
á leiðinni. Þetta hlaup mun lifa í minningunni og mér er strax
farið að hlakka til hlaupsins að ári, stefni á að verða með þá.
ÞÁ.

Tímap. S: 432-4300 og 432-4350 virka daga frá 8:00 til 15:30
22.00 3 Days to Kill (Síðasta
verkefnið) Spennumynd frá
2014 með Kevin Costner og
Amber Heard í aðalhlutverki.
Leyniþjónustumaðurinn Ethan
Renner fær að vita að hann eigi
aðeins nokkra mánuði ólifaða.
Hann hyggst draga sig í hlé og
verja tímanum með fjölskyldunni
en CIA býður honum aðgang að
nýju lyfi sem gæti aukið lífslíkur
hans umtalsvert - gegn því að taka
að sér eitt verkefni til viðbótar.
Leikstjóri: McG. Önnur hlutverk:
Tómas Lemarquis, Hailee Steinfeld
og Connie Nielsen. Myndin er ekki
við hæfi barna yngri en 16 ára.
23.55 Napoleón Dínamít
01.20 Dagskrárlok

21.10 Lea (1:6) (Lea) Sænsk
spennuþáttaröð. Lea á sér þann
draum að verða heimsmeistari í
hnefaleikum en leiðin á toppinn
Myndir af facbooksíðu SÓ. Fjarðarhjólið á föstudeginum 5.
ágúst, Fjarðarhlaupið 6. ágúst. Sigurvegar í 30 km. í kvenna og
er
þyrnum stráð, ekki síst fyrir
karlaflokkum. Öll úrslit er hægt að finna á heimasíðu SÓ.
Yngsti og elsti þátttakandinn í Fjarðarhlaupinu. M: AG
unga konu sem á sér fortíð utan
ramma laganna. Lea þarf að gera
upp við sig hversu miklu hún er
tilbúin að fórna fyrir drauminn.
Aðalhlutverk: Madeleine
Martin, Ralph Carlsson, Jennie
Silfverhjelm og Emil Almén.
Þættirnir eru ekki við hæfi barna
yngri en 12 ára.

HJÓLASÖFNUN Kiwanisklúbburinn Skjöldur er að
17. SEPT.
aðstoðaLAUGARDAGUR
við að útvega
reiðhjól fyrir úkraínska flóttafólkið á
07.05 Smástund
07.10
Tikk Takk (24:52)
Bifröst!
Leitað
er til fólks að gefa reiðhjól. (Meiga þarfnast
07.15 KrakkaRÚV
Hægt að(1:3)koma þeim í Kiwanishúsið Aðalgötu 8
lagfæringar).
10.00 EM í hópfimleikum
Bein útsending frá keppni á EM í
Siglufirði
mið.í Lúxemborg.
og fim. kl. 17 - 19. Í Ólafsfirði í Múlaveg 4.
hópfimleikum
11.40 Íþróttaafrek (4:12)
22.20 Samtal við Gorbatsjov
gefur
Konráð í s: 897 6963
11.55 EMUppl.
í hópfimleikum
(2:3)
(Meeting Gorbachev) Bresk

MERKINGAEFNI

Bein útsending frá keppni á EM í
heimildarmynd frá 2018. Í spjalli
við Mikhaíl Gorbatsjov, fyrrverandi hópfimleikum í Lúxemborg.
13.55 EM í hópfimleikum (3:3)
leiðtoga Sovétríkjanna er farið
Bein útsending frá keppni á EM í
yfir líf hans og störf. Gorbatsjov
hópfimleikum í Lúxemborg.
NI var áttundi og síðasti aðalritari
16.00 Út úr myrkrinu
sovéska kommúnistaflokksins
17.10 Tímaflakk (3:10)
og átti ríkan þátt í endalokum
kalda stríðsins. Leikstjórar: Werner 18.00 KrakkaRÚV 18.52 Lottó
19.00 Fréttir Íþróttir 19.35 Veður
Herzog og André Singer.
23.50 Í saumana á Shakespeare – 19.45 Hetty Feather (4:10)
Sjónvarpsþáttaröð sem gerist í
UE Kaupmaður í Feneyjum - F. Murray
Lundúnum á Viktoríutímanum.
Abraham (2:6)
Hetty Feather er alin upp
00.45 Dagskrárlok
á barnaheimili þar sem
FIMMTUDAGUR.
15. SEPT. forstöðukonan Bottomly ríkir með
merkis
settum í mörkunarleiðarvísi.
járnaga. Hetty dreymir um betra líf
13.00 Heimaleikfimi
og leggur á ráðin um að flýja og
13.10 Útsvar 2013-2014 (24:24)
leita að móður sinni. Aðalhlutverk:
14.25 Á tali hjá Hemma Gunn
Isabel Clifton, Polly Allen og Eva
1990-1991 (1:12)
Pope.
15.35 Svipmyndir frá Noregi
15.40 Eldað með Ebbu (2:8)
16.10 Ég er nefnilega svo aldeilis
yfirgengilega magnaður að lifa
17.00 Basl er búskapur (5:10)
17.30 Ekki gera þetta heima (4:7)
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Elda, borða, aftur og aftur
20.40 Ofurhundurinn minn
(1:3) (Min superhund) Dönsk
heimildarþáttaröð í þremur hlutum
frá 2021. Fyrir sumt fólk er hundur
ekki bara trygglynt gæludýr heldur 20.15 Emilíana Torrini og The
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SUNNUDAGUR 18. SEPT.

07.15 KrakkaRÚV
10.00 Innlit til arkitekta – Thomas
Sandell
10.30 Skógarnir okkar (2:5)
10.55 Fólk og firnindi (1:8)
11.55 Ísland í öðru ljósi
12.45 Garn 14.05 Tónatal (2:6)
15.05 EM í körfubolta
(Bronsleikur) Bein útsending frá
bronsleik á EM karla í körfubolta.
17.10 Útúrdúr (1:10)
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie (8:10)
18.25 Menningarvikan
19.00 Fréttir Íþróttir 19.35 Veður
19.45 Eddan 2022 Bein útsending
frá afhendingu Edduverðlaunanna
sem fram fer í Háskólabíói.
Kynnar kvöldsins eru Snjólaug
Lúðvíksdóttir og Bergur Ebbi
Benediktsson. Stjórn útsendingar:
Þór Freysson.
21.55 Þetta verður vont (7:7)
22.45 Myndleif
00.20 Dagskrárlok

7-027- PASSION BLUE
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22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Líf mitt í The Rolling Stones
– Ronnie Wood (3:4)
23.20 Svarthvít saga blúsins
00.45 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR 20. SEPT.

13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2014-2015 (3:28)
14.30 Fyrir alla muni (3:6)
15.00 92 á stöðinni (1:20)
15.30 Ofurhundurinn minn (1:3)
16.00 Tískuvitund – Line Sander
16.30 Menningarvikan
17.00 Íslendingar
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós 20.00 Kveikur
21.00 Hálft herbergi og eldhús
(1/2 rum och kök) Sænski
grínistinn Keyyo og þríburarnir sjá
tækifæri í litlum rýmum og breyta
þeim í snjöll og notaleg heimili.
21.35 Heimurinn er minn (2:6)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Blóð (5:6)
23.10 Eldflaugasumar (3:6)
00.00 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR 19. SEPT.

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Útsvar 2014-2015 (2:28)
14.05 Sjónleikur í átta þáttum (4:8

Tunnan í næsTu viku!

Skilafrestur fyrir auglýsingar í Tunnuna, fyrir kl. 12.00 á þri.

°
°

Kartonpappír - Ljósritunarpappír og ýmiss konar pappír.
Útfaraskrár.

MENNINGAR- OG VIÐURKENNINGARSJÓÐUR

HELLAN
KEA AUGLÝSIR
Möppur! EFTIR STYRKUMSÓKNUM
Gormabinding
Rafvirkjar

Sími: 467 1364 /863 6171

8. - 9. tölublað 32. árgangur

Ágúst - September 2022

septemberblaðið
Ódýrustu möppurnar...
Styrkúthlutunin tekur
til eftirfarandi
flokka:
komið út.
kr. 300.Full af efni eins ogPlöstun
venjulega.

MENNINGAR- OG SAMFÉLAGSVERKEFNI

Um er að ræða styrki til einstaklinga, þar á meðal ungs efnilegs fólks,
félaga eða hópa sem skara fram úr eða vinna að mikilvægum
menntaNafnspjöld
Þinglýsingapappír
og menningarmálum
á
félagssvæðinu.
Um
er
að
ræða
málefni
á
sviðum
blek
Löggiltur skjalapappír
félagsmála, minjavörslu, lista og hverra þeirra málefna sem flokkast geta
A4 stærð
sem menningarmál
í víðtækri
merkingu. Fagráð
meturS:umsóknir
og gefur
tunnan
prentþjónusta
ehf.
467-1288
Þrír bankar
í Arion
appinu Í einkunnagjöf fagráðs felst
þeim
einkunn.
mat á þvi
hvaða467-1288
umsóknir skulu
Áskrift
í síma:
eða
albert@tunnan.is
teljast styrkhæfar.
Vinnustaðaskírteini
á netfangið: tunnan@tunnan.is
Verð 790 kr.

Canon Þingeyjardeildar KEA
Deildarfundur
4. september
m: albert

Meðal efnis í blaðinu

Konur í Ólafsfirði.
Bogi Nilsson í viðtali.
Nýr prestur í Ólafsfirði
Velheppnað Fjarðarhjól og hlaup.

Ástarpungarnir.
Siglufjarðarkirkja 90 ára.
Gústa guðsmanns minnst.
Íþróttafréttir í júlí og ágúst.
Meiri fótbolti á Sigló.

Skógræktin.
Maður eins og ég!
Skarðsdalskot!
Margt fleira.

Áskrift

Verður haldinn miðvikudaginn 1. apríl kl.17:00 á
veitingahúsinu Sölku á Húsavík

Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

arionbanki.is

ÍÞRÓTTA- OG
ÆSKULÝÐSSTYRKIR
Tunnan
í næsTu

viku!

fyrir auglýsingar
12.00 á þri.
A Skilafrestur
Til ungra afreksmanna
á sviði íþrótta.íÍ Tunnuna,
þessum flokkifyrir
skulu kl.
umsækjendur

Á fundunum verða venjuleg aðalfundarstörf
samkvæmt
samþykktum
umþrístörf
félagsins
B Til
og
æskulýðsfélaga.
Í íþessum
flokki
er verið
að styðja almennt
°íþróttaNúmeraða
reikninga
tví,
ogdeilda
fjórriti.
Möppur!

vera yngri
en 25 ára
og búsettir
félagssvæði
KEA. eða einstaklinga.
°
Áprentuð
umslög
fyrir áfyrirtæki,
félög

við
íþrótta- og æskulýðsstarf
klúbba og félaga sem halda úti metnaðarÓdýrustu
möppurnar...
°
Kartonpappír
Ljósritunarpappír
og ýmiss konar pappír.
fullu starfi á sínu nærsvæði.
kr. 300.° Útfaraskrár.

Stjórnin

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér nánari útlistun á úthlutunarflokkum
og reglugerð sjóðsins
á heimasíðuÞingeyjardeildar
KEA www.kea.is KEA
Deildarfundur

Canon

Gormabinding
Þinglýsingapappír
haldinn miðvikudaginn
1. apríl
á
Umsóknarform Verður
má
nálgast
á heimasíðunni
ogkl.17:00
skal
umsóknum
skilað
blek
veitingahúsinu Sölku á Húsavík
Löggiltur
skjalapappír
rafrænt eða á skrifstofu KEA, Glerárgötu 36, á Akureyri
í síðasta
lagi
A4
stærð
miðvikudaginn 19.
október.verða venjuleg aðalfundarstörf
Á fundunum
Plöstun
samkvæmtfer
samþykktum
störf deilda félagsins
Úthlutun úr sjóðnum
fram 1.um
desember
2022.
Vinnustaðaskírteini - Stjórnin
Verð 790 kr.
Nafnspjöld
tunnan prentþjónusta ehf.

°

S: 467-1288

albert@tunnan.is
Áprentuð umslög fyrir
fyrirtæki, félög eða einstaklinga.

Íþróttahúsið Ólafsfirði
Miðvikudagar 14:30
16:00- 16:00
- 17:30

FYRIRLESTRAR 60+
FÉLAGSÞJÓNUSTAN Í FJALLABYGGÐ STENDUR
FYRIR FYRIRLESTRUM FYRIR 60 +
Í TJARNARBORG ÓLAFSFIRÐI

DAGSKRÁ:
15. SEPTEMBER
Kl. 17:00 - Inga Dagný Eydal, hjúkrunarfræðingur
Heilsuefling - Streita efri ára og núvitund. Umfjöllunarefnið er
streita og bjargráð við neikvæðri streitu, s.s. núvitund
22. SEPTEMBER
Kl. 17:00 - Katrín Ösp Jónsdóttir, verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur og
Hildur Inga Magnadóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi
Áföll og leiðin áfram - Rætt verður um afleiðingar áfalla og
bjargráð. Unnið verður með styrkleika og leiðir sem stuðla
að jákvæðum breytingum.

Sirkusskóli
Húlladúllunnar
Haustönn 2022
Sirkusskóli
Húlladúllunnar býður
nemendur 6 ára og eldri
velkomin! Nemendur
kynnast hinum
heillandi heimi
sirkuslistanna og læra
grunntækni hinna
helstu sirkuslista.

29. SEPTEMBER
Kl. 17:00 - Inga Dagný Eydal , hjúkrunarfræðingur og
Jenný Gunnarsdóttir, kynjafræðingur
Heilbrigði og hamingja - Fjallað verður um hreyfingu, mataræði,
svefn og svefnvenjur, samskipti, hlutverk og tilfinningar.
6. OKTÓBER
Kl. 17:00 - Dr. Gísli Kort, sérfræðingur í geðhjúkrun
Geðheilbrigði og geðrækt - Gísli mun ræða um samþætta nálgun
til þess að rækta geðheilbrigði út frá heildrænu sjónarhorni, út
frá rannsóknum sínum og annarra, með sérstaka áherslu á
geðheilbrigði eldra fólks.

Frír prufutími !
miðvikudaginn 21. september!
Verð: 25.000
Fjölskylduafsláttur: 10%
Frístundakort nýtist!
21. september – 14. desember.

www.hulladullan.is

%

MIÐVIKUDAGUR 14. SEPT. lífsnauðsynleg hjálparhella sem

0%

13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
%
13.30
Útsvar 2013-2014 (23:24)
14.40 Örlæti
14.55 Bækur og staðir
15.05 EM í körfubolta Bein
útsending frá leik Frakklands og
talíu í 8-liða úrslitum á EM karla
körfubolta.
17.10 Bæir byggjast (2:5)
18.00 KrakkaRÚV
18.45 Lag dagsins- Vikinglottó
19.00 Fréttir Íþróttir Veður
19.35 Stefnuræða
orsætisráðherra Bein útsending
rá Alþingi þar sem Katrín
akobsdóttir forsætisráðherra
flytur stefnuræðu sína og fram
ara umræður um hana.
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður

gerir daglegt líf mögulegt og
jafnvel þess virði að lifa því.
21.10 Tuskubrúða (2:6)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Neyðarvaktin (13:19)
23.00 Um Atlantsála (3:8)
23.55 Dagskrárlok

SÉRFRÆÐINGUR
Colorist Orchestra Upptaka frá
tónleikum Emilíönu Torrini og
belgísku hljómsveitarinnar The
Colorist Orchestra í Eldborg
í Hörpu. Tónleikarnir voru
lokaviðburður Listahátíðar í
Reykjavík vorið 2022.

14.45 Af fingrum fram (1:4)
15.25 Innlit til arkitekta – Gert
Windgårdh
15.55 Með sálina að veði – New
York (1:3)
16.55 Hljómskálinn (4:5)
17.30 Veröld sem var (5:6)
18.00 KrakkaRÚV
Velheppnað Fjarðarhjól
18.50
Lag
dagsins
og
Fjarðarhlaup
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Undraheimur ungbarna (3:3

HSN Fjallabyggð Siglufirði
FÖSTUDAGURINN 16. SEPT.

13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2014-2015 (1:28)
14.25 Manstu gamla daga? (3:16)
15.10 91 á stöðinni (17:17)
15.40 Líkamstjáning –
Atvinnuviðtal (2:6)
16.20 Nærumst og njótum (2:6)
6.50 Stiklur
17.25 Bækur og staðir
17.35 Tónstofan (19:23)
18.00 KrakkaRÚV- Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.40 Kastljós
20.00 Kappsmál (2:13)
21.05 Vikan með Gísla Marteini
22.00 Shakespeare og Hathaway
22.45 Hungurleikarnir: Hermiskaði,
fyrri hluti
00.45 Dagskrárlok

Skíðafélag Ólafsfjarðar stóð fyrir íþróttahelgi 5. og 6. ágúst sl.
Þetta var Fjarðahjólið og Fjarðarhlaupið og þar með er komin
þrenna í Fjarðar-íþróttamótunum hjá SÓ. Fjarðargangan
ein vinsælasta og skemmtilegasta skíðaganga landsins er
haldin á Ólafsfirði ár hvert um miðjan febrúarmánuð. Vel
viðraði til íþróttamóts þessa fyrstu helgi í ágúst og mótið
heppnaðist mjög vel. Umgjörðin frábær eins og virðist aðall
SÓ. Mótið var auglýst kannski frekar seint en það rættist
úr þátttökunni. Í heild tóku um 60 manns þátt, sem er ágæt
byrjun en væntanlega verða þátttakendur mun fleiri strax á
næsta ári.

% Margrét Loftsdóttir augnlæknir
Pistilritari tók þátt í hlaupinu, en hann hefur tekið þátt í
mörgum hlaupum hér á landi og tveimur hlaupum erlendis, en
Fjarðarhlaupið stendur upp úr. Það er ekki árangurinn, heldur
hlaupaleiðin og umgjörðin um mótið. Ég hljóp 10 kílómetrana
og við hlupum fyrst gamla veginn út í Múlann. Það var komið
ofarlega í Múlann þegar snúið var við og síðan hlaupið upp
Brimnesdalinn. Skokkað yfir læki og ár inn og efst í dalnum og
síðan hlaupið utan í Tindaöxlinni undir skíðalyftuna. Þaðan
tekin krókur norður hlíðina að fjárhúsunum Óskars Finns.
Síðan að skíðaskálanum, smáspöl eftir Túngötunni, undir
stökkpallinn, meðfram tjörninni og í mark þaðan sem einnig
var startað á tjaldsvæðinu.

miðvikudaginn 28. september næstkomandi.
Þessi hlaupaleið og reyndar gönguleið, þar sem víða þurfti að
ganga á leiðinni, var ákaflega skemmmtileg en reyndar talsvert
krefjandi. Útsýni frábært af Múlaveginum, yfir á Kleifar og
Hvanndalabjargið, mjög fallegt er á Brimnesdalnum og útsýnið
einnig frábært úr Tindaöxlinni yfir bæinn og fram alla sveit.
Það munu líka margir hafa gripið upp símann og tekið myndir
á leiðinni. Þetta hlaup mun lifa í minningunni og mér er strax
farið að hlakka til hlaupsins að ári, stefni á að verða með þá.
ÞÁ.

Tímap. S: 432-4300 og 432-4350
virka
daga frá 8:00 til 15:30
22.00 3 Days
to Kill (Síðasta
verkefnið) Spennumynd frá
2014 með Kevin Costner og
Amber Heard í aðalhlutverki.
Leyniþjónustumaðurinn Ethan
Renner fær að vita að hann eigi
aðeins nokkra mánuði ólifaða.
Hann hyggst draga sig í hlé og
verja tímanum með fjölskyldunni
en CIA býður honum aðgang að
nýju lyfi sem gæti aukið lífslíkur
hans umtalsvert - gegn því að taka
að sér eitt verkefni til viðbótar.
Leikstjóri: McG. Önnur hlutverk:
Tómas Lemarquis, Hailee Steinfeld
og Connie Nielsen. Myndin er ekki
við hæfi barna yngri en 16 ára.
23.55 Napoleón Dínamít
01.20 Dagskrárlok

21.10 Lea (1:6) (Lea) Sænsk
spennuþáttaröð. Lea á sér þann
draum að verða heimsmeistari í
hnefaleikum en leiðin á toppinn
Myndir af facbooksíðu SÓ. Fjarðarhjólið á föstudeginum 5.
ágúst, Fjarðarhlaupið 6. ágúst. Sigurvegar í 30 km. í kvenna og
er
þyrnum stráð, ekki síst fyrir
karlaflokkum. Öll úrslit er hægt að finna á heimasíðu SÓ.
Yngsti og elsti þátttakandinn í Fjarðarhlaupinu. M: AG
unga konu sem á sér fortíð utan
ramma laganna. Lea þarf að gera
upp við sig hversu miklu hún er
tilbúin að fórna fyrir drauminn.
Aðalhlutverk: Madeleine
Martin, Ralph Carlsson, Jennie
Silfverhjelm og Emil Almén.
Þættirnir eru ekki við hæfi barna
yngri en 12 ára.

HJÓLASÖFNUN Kiwanisklúbburinn Skjöldur er að
07.05 Smástund
aðstoða
við að útvega reiðhjól fyrir úkraínska flóttafólkið á
07.10 Tikk Takk (24:52)
07.15 KrakkaRÚV
Bifröst!
Leitað er til fólks að gefa reiðhjól. (Meiga þarfnast
10.00 EM í hópfimleikum (1:3)
Bein útsending frá keppni
á EMað
í
lagfæringar).
Hægt
koma þeim í Kiwanishúsið Aðalgötu 8
hópfimleikum í Lúxemborg.
11.40
Íþróttaafrek
(4:12)
Siglufirði
mið.
og
fim.
kl. 17 - 19. Í Ólafsfirði í Múlaveg 4.
22.20 Samtal við Gorbatsjov
11.55 EM í hópfimleikum (2:3)
Meeting Gorbachev) Bresk
Bein útsending fráUppl.
keppni á EM
í
gefur
Konráð í s: 897 6963
heimildarmynd frá 2018. Í spjalli
LAUGARDAGUR 17. SEPT.

MERKINGAEFNI

við Mikhaíl Gorbatsjov, fyrrverandi
eiðtoga Sovétríkjanna er farið
fir líf hans og störf. Gorbatsjov
var áttundi og síðasti aðalritari
ovéska
kommúnistaflokksins
EFNI
og átti ríkan þátt í endalokum
kalda stríðsins. Leikstjórar: Werner
Herzog og André Singer.
23.50 Í saumana á Shakespeare –
Kaupmaður í Feneyjum - F. Murray
Abraham
(2:6)
BLUE
00.45 Dagskrárlok

hópfimleikum í Lúxemborg.
13.55 EM í hópfimleikum (3:3)
Bein útsending frá keppni á EM í
hópfimleikum í Lúxemborg.
16.00 Út úr myrkrinu
17.10 Tímaflakk (3:10)
18.00 KrakkaRÚV 18.52 Lottó
19.00 Fréttir Íþróttir 19.35 Veður
19.45 Hetty Feather (4:10)
Sjónvarpsþáttaröð sem gerist í
Lundúnum á Viktoríutímanum.
Hetty Feather er alin upp
á barnaheimili þar sem
forstöðukonan Bottomly ríkir með
járnaga. Hetty dreymir um betra líf
og leggur á ráðin um að flýja og
leita að móður sinni. Aðalhlutverk:
Isabel Clifton, Polly Allen og Eva
Pope.

T7-029- MINT

FIMMTUDAGUR. 15. SEPT.

13.00
Heimaleikfimi
kun merkis settum í mörkunarleiðarvísi.
13.10 Útsvar 2013-2014 (24:24)
14.25 Á tali hjá Hemma Gunn
1990-1991 (1:12)
15.35 Svipmyndir frá Noregi
15.40 Eldað með Ebbu (2:8)
16.10 Ég er nefnilega svo aldeilis
firgengilega magnaður að lifa
17.00 Basl er búskapur (5:10)
17.30 Ekki gera þetta heima (4:7)
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Elda, borða, aftur og aftur
20.40 Ofurhundurinn minn
1:3) (Min superhund) Dönsk
heimildarþáttaröð í þremur hlutum
rá 2021. Fyrir sumt fólk er hundur
ekki bara trygglynt gæludýr heldur 20.15 Emilíana Torrini og The

SUNNUDAGUR 18. SEPT.

07.15 KrakkaRÚV
10.00 Innlit til arkitekta – Thomas
Sandell
10.30 Skógarnir okkar (2:5)
10.55 Fólk og firnindi (1:8)
11.55 Ísland í öðru ljósi
12.45 Garn 14.05 Tónatal (2:6)
15.05 EM í körfubolta
(Bronsleikur) Bein útsending frá
bronsleik á EM karla í körfubolta.
17.10 Útúrdúr (1:10)
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie (8:10)
18.25 Menningarvikan
19.00 Fréttir Íþróttir 19.35 Veður
19.45 Eddan 2022 Bein útsending
frá afhendingu Edduverðlaunanna
sem fram fer í Háskólabíói.
Kynnar kvöldsins eru Snjólaug
Lúðvíksdóttir og Bergur Ebbi
Benediktsson. Stjórn útsendingar:
Þór Freysson.
21.55 Þetta verður vont (7:7)
22.45 Myndleif
00.20 Dagskrárlok

7-027- PASSION BLUE
%

5%

22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Líf mitt í The Rolling Stones
– Ronnie Wood (3:4)
23.20 Svarthvít saga blúsins
00.45 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR 20. SEPT.

13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2014-2015 (3:28)
14.30 Fyrir alla muni (3:6)
15.00 92 á stöðinni (1:20)
15.30 Ofurhundurinn minn (1:3)
16.00 Tískuvitund – Line Sander
16.30 Menningarvikan
17.00 Íslendingar
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós 20.00 Kveikur
21.00 Hálft herbergi og eldhús
(1/2 rum och kök) Sænski
grínistinn Keyyo og þríburarnir sjá
tækifæri í litlum rýmum og breyta
þeim í snjöll og notaleg heimili.
21.35 Heimurinn er minn (2:6)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Blóð (5:6)
23.10 Eldflaugasumar (3:6)
00.00 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR 19. SEPT.

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Útsvar 2014-2015 (2:28)
14.05 Sjónleikur í átta þáttum (4:8

Tunnan í næsTu viku!

Skilafrestur fyrir auglýsingar í Tunnuna, fyrir kl. 12.00 á þri.

°
°

Kartonpappír - Ljósritunarpappír og ýmiss konar pappír.
Útfaraskrár.

MENNINGAR- OG VIÐURKENNINGARSJÓÐUR
Rafvirkjar

Sími: 467 1364 /863 6171

8. - 9. tölublað 32. árgangur

HELLAN

KEA AUGLÝSIR
EFTIRseptemberblaðið
STYRKUMSÓKNUM
Möppur!
Gormabinding
Ágúst - September 2022

Ódýrustu möppurnar...
komið út. flokka:
kr.tekur
300.- til eftirfarandi
Styrkúthlutunin
Full af efni eins ogPlöstun
venjulega.

MENNINGAR- OG SAMFÉLAGSVERKEFNI

Canon

Um er að ræða styrki til einstaklinga, þar á meðal ungs efnilegs fólks,
Nafnspjöld
félaga eða hópa sem skara fram úr eða vinnaÞinglýsingapappír
að
mikilvægum menntablek
og menningarmálum á félagssvæðinu. Um er Löggiltur
að ræða málefni
á sviðum
skjalapappír
félagsmála, minjavörslu, lista og hverra þeirra A4
málefna
stærðsem flokkast geta
tunnan
prentþjónusta
ehf.
S:
467-1288
sem
menningarmál í víðtækri merkingu. Fagráð metur
umsóknir og gefur
Þrír
bankar
í Arion appinu
Áskrift
í
síma:
467-1288
eða skulu
albert@tunnan.is
þeim einkunn. Í einkunnagjöf fagráðs felst mat á þvi hvaða umsóknir
Vinnustaðaskírteini
á netfangið:
tunnan@tunnan.is
teljast styrkhæfar.
Verð 790 kr.

Deildarfundur Þingeyjardeildar KEA
4. september
m: albert

Meðal efnis í blaðinu

Konur í Ólafsfirði.
Bogi Nilsson í viðtali.
Nýr prestur í Ólafsfirði
Velheppnað Fjarðarhjól og hlaup.

Ástarpungarnir.
Siglufjarðarkirkja 90 ára.
Gústa guðsmanns minnst.
Íþróttafréttir í júlí og ágúst.
Meiri fótbolti á Sigló.

Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

Skógræktin.
Maður eins og ég!
Skarðsdalskot!
Margt fleira.

Áskrift

Verður haldinn miðvikudaginn 1. apríl kl.17:00 á
veitingahúsinu Sölku á Húsavík
arionbanki.is

Tunnan
í næsTu viku!
ÍÞRÓTTAOG ÆSKULÝÐSSTYRKIR

Skilafrestur fyrir auglýsingar í Tunnuna, fyrir kl. 12.00 á þri.

Á fundunum verða venjuleg aðalfundarstörf
samkvæmt samþykktum um störf deilda félagsins

A Til ungra afreksmanna á sviði íþrótta. Í þessum flokki skulu umsækjendur

° vera
Áprentuð
fyrir
fyrirtæki,
félög eða
yngri enumslög
25 ára og
búsettir
á félagssvæði
KEA.einstaklinga.
°B TilNúmeraða
reikninga í tví,Í þessum
þrí og flokki
fjórriti.
Möppur!
íþróttaog æskulýðsfélaga.
er verið að styðja almennt
Ódýrustu
möppurnar...
íþrótta- og æskulýðsstarf
klúbba og félaga
sem halda
metnaðar° við
Kartonpappír
- Ljósritunarpappír
og ýmiss
konarútipappír.
kr.
300.starfi á sínu nærsvæði.
° fullu
Útfaraskrár.

Stjórnin

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér nánari útlistun á úthlutunarflokkum
og reglugerð sjóðsins
á heimasíðuÞingeyjardeildar
KEA www.kea.is KEA
Deildarfundur
Gormabinding
Þinglýsingapappír blek
Verður
haldinn
miðvikudaginn
1.
apríl
áskjalapappír
Umsóknarform má nálgast á heimasíðunni Löggiltur
ogkl.17:00
skal umsóknum
skilað
veitingahúsinu Sölku á Húsavík
rafrænt eða á skrifstofu KEA, Glerárgötu 36,A4á stærð
Akureyri í síðasta lagi
miðvikudaginn 19.
október.verða venjuleg aðalfundarstörf Plöstun
Á fundunum
samkvæmtfer
samþykktum
störf deilda félagsins
Úthlutun úr sjóðnum
fram 1.um
desember
2022.
Vinnustaðaskírteini Stjórnin
Verð 790 kr.
Nafnspjöld

Canon

tunnan prentþjónusta ehf.

°

S: 467-1288

albert@tunnan.is
Áprentuð umslög fyrir
fyrirtæki, félög eða einstaklinga.

BLAC

MERKI

PANTONE

PANTONE

HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS

HSN

CMYK - FJÓR

CYAN 40%

Saman náum
við árangri

BLACK

YELLOW 3

CYAN 84%

YELLOW 0

RGB - SKJÁL

BLACK

RED 165%

BLUE 188%

RED 38% /

BLUE 105%

Þinn árangur
Arion

GRÁSKALI

BLACK 10

AVERY BÍL
NEGATÍFT

BLACK 40

Starfskraftur í lífeyrisþjónustu

Helstu verkefni

Við leitum að þjónustulunduðum einstakling
til þess að starfa með okkur í lífeyrisþjónustu
Arion banka. Í starfinu felst öll almenn
þjónusta tengd lífeyrismálum viðskiptavina í
samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.

›
›
›
›

Arion banki ásamt dótturfélögunum Stefni og Verði
veita íslensku samfélagi alhliða fjármálaþjónustu. Arion
banki býður snjallar og traustar fjármálalausnir sem
skapa viðskiptavinum, hluthöfum og samfélaginu öllu
verðmæti til framtíðar. Bankinn leggur ríka áherslu á
umhverfis- og félagsþætti í sinni starfsemi og góða og
vandaða stjórnarhætti.

NEGATÍFT

Samskipti við sjóðfélaga og atvinnurekendur
Lífeyrisráðgjöf
Útgreiðsla lífeyris
Innheimta

SVARTHVÍTT

BLACK 0%

BLACK 45

Hæfniskröfur

›
›
›
›

Menntun og/eða starfsreynsla sem nýtist í starfi
Góð samskiptafærni og þjónustulund
Nákvæmni og skipulagsfærni
Góð almenn tölvukunnátta

AVERY
SVARTHV

AVERY BÍLAM

Nánari upplýsingar má finna á arion.is/starf

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2022

AVERY 777

AVERY 777

AVERY
BLAC

Farið skal eftir re

