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virðingu fyrir náunganum þ.m.t. skólasystkinum, starfsfólki í skólasamfélaginu,
þjálfurum/kennurum/leiðbeinendum og
síðast en ekki síst sjálfum sér. Virðing er
grundvallargildi svo við getum öll notið
þess að taka þátt í tómstundum.
Einelti er ein afleiðing virðingarleysis og
allir þeir sem gengið hafa í gegnum einelti
eða átt börn sem gengið hafa í gegnum
slíkt geta vottað um að það er hræðileg
reynsla sem börn og fullorðnir eru mjög
lengi að vinna úr. Einelti fyrirfinnst ekki
bara í skólum, það virðist vera allstaðar
og við lagfærum það ekki bara í skólum
heldur þarf samfélagið allt að láta sig það
varða. En ef við tökum höndum saman í
þessu litla samfélagi sem Ísafjarðarbær
er getum við gert stóra hluti. Setjum okkur markmið fyrir veturinn: Heilbrigð sál
í hraustum líkama.

Sundlaugar í Ísafjarðarbæ eru fjórar; á
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og Ísafirði.
Ein gjaldskrá gildir fyrir allar laugarnar.
Verð fyrir 18 ára og eldri er 530 krónur,
en hægt er að kaupa 10 miða afsláttarkort
á 4.200 kr., 30 miða kort á 9.700 kr. eða
árskort á 15.400 kr. Verð fyrir börn 6-17
ára og aldraða/öryrkja er 270 krónur,
10 miða kort kostar 2.100, 30 miða kort
kostar 4.900 og árskort 2.800. Kortin má
nota í öllum fjórum laugunum. Athugið að
börn 10 ára og yngri þurfa að hafa fylgd
einhvers sem er 15 ára eða eldri.
Gjaldskrá sundlauga er uppfærð um
áramót og er fólk beðið um að fylgjast
með á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.
isafjordur.is, þar sem nálgast má nánari
upplýsingar um laugarnar. Þar er einnig
hægt að fá upplýsingar um starfsemi þeirra
fimm íþróttahúsa sem starfrækt eru í
byggðarkjörnum Ísafjarðarbæjar.

Flateyrarlaug

Þri, mið, fim: 13.00-19.00
Lau, sun: 13.00-15.00
Mán og fös: Lokað

Þingeyrarlaug

Mán og fim: 08.00-10.00
og 17.00-20.00
Þri og mið: 08.00-10.00
og 17.00-20.00
Fös: 08.00-10.00
Sun: 10.00-15.00
Lau: Lokað

Suðureyrarlaug

Þri, mið, fim: 16.00-19.00
Lau, sun: 10.00-15.00
Mán og fös: Lokað

Sundhöll Ísafjarðar
Mán-fös: 07.00-08.00
og 18.00-21.00
Lau-sun: 10.00-17.00
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Heilsdagsskóli – Dægradvöl
Dægradvöl er heilsdagsskóli sem starfræktur er á Ísafirði. Hún hefur aðstöðu
í félagsmiðstöðinni, sem er staðsett í
kjallara sundhallarinnar að Austurvegi 9.
Dægradvöl er einkum ætluð nemendum
1. og 2. bekkjar, en ef aðstæður leyfa
komast eldri nemendur líka að.
Starfsmenn Dægradvalar passa upp á að
senda nemendur í tónlistartíma, íþróttatíma og allar þær tómstundir sem börnin
stunda utan Dægradvalar. Reglulega er
farið á bæjarbókasafnið og í gönguferðir
en að öðru leyti eru börnin við frjálsan
leik, föndur, spil o.fl. ýmist úti eða inni.
Anna Margrét Sigurðardóttir er umsjónarmaður og sér um skráningu.
S: 450-8059 – póstfang:
daegradvol@isafjordur.is

Félagsmiðstöðvar Ísafjarðarbæjar
Starf félagsmiðstöðvanna verður með
svipuðu sniði og undanfarna vetur. Þar
er unglingum boðið upp á margvíslega
afþreyingu og fá þau að stórum hluta að
móta starfið sjálf í samráði við starfsmenn. Reynt verður að bjóða upp á
klúbbastarf milli kl. 16-18 einhverja daga
á Ísafirði. Félagsmiðstöðvarnar reyna að
gera eitthvað saman yfir veturinn og eru
allir velkomnir í hvaða félagsmiðstöð
sveitarfélagsins sem er þó hún sé ekki í
þeirra byggðarkjarna. Haldin eru böll og
söngvakeppnir, stelpukvöld, strákakvöld,
spilakvöld, draugakvöld, sundlaugarpartý, metakvöld og bíókvöld svo fátt eitt
sé nefnt.
Forstöðumaður félagsmiðstöðvanna er
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Esther Ósk Arnórsdóttir og er hægt að
ná í hana í síma 450-8052 á opnunartíma
félagsmiðstöðvarinnar á Ísafirði.
Opnunartímar í félagsmiðstöðvum verða
sem hér segir í vetur:
Ísafjörður
9:00-13:00 og 16:00-18:00 alla virka daga
19:30-22:00 mánudaga og miðvikudaga
19:30-23:00 föstudaga
Suðureyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga
Flateyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga
Þingeyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga

Dalirnir tveir
Skíðaparadís Ísfirðinga er í dölunum
tveimur. Göngusvæðið er á Seljalandsdal
en svigskíðaiðkun fer fram í Tungudal. Á
Seljalandsdal er öll aðstaða eins og best
verður á kosið og gönguskíðamenn hafa
mikið frelsi til að iðka sína íþrótt nokkurn veginn þegar þeim hentar. Sjálfsafgreiðsla er á svæðinu og geta skíðamenn

sjálfir kveikt á brautarljósum til klukkan
22 á kvöldin. Miðasala fer hins vegar fram
í skálanum í Tungudal. Í Tungudal eru
þrjár lyftur fyrir svigskíðamenn og fjölmargar brekkur sem henta getu hvers
og eins skíðamanns. Í skíðaskálanum er
greiðasala og skíðaleiga.
Að sjálfsögðu fer það eftir snjóalögum
hvenær svæðin opna, en áhugasamir eru
beðnir um að fylgjast vel með á heimasíðu svæðisins, www.isafjordur.is/ski eða
í síma 878-1011.

Íþróttafélagið Ívar
Íþróttafélagið Ívar verður að venju með
æfingar í boccia og sundi í vetur og er
áætlað að þær hefjist í byrjun september.
Boccia æfingarnar verða í íþróttahúsinu
á Torfnesi og þátttakendur í þeim hafa
verið á aldrinum 14 til 65 ára. Sundæfing-

Riddarar Rósu
Riddarar Rósu hefja vetrarstarf sitt 1. nóvember en fram að því munum við hittast
á mánudögum og fimmtudögum klukkan
18.15 og á laugardögum klukkan 9.30 við
íþróttahúsið á Torfnesi.
Í vetur stefnum við að því að vera með
innitíma einu sinni í viku og hlaupa saman
einu sinni í viku. Nánari upplýsingar munu
birtast á Facebook-síðu riddaranna þegar
nær dregur.
Auk þess að hittast 2-3svar í viku þá
fá félagar sent hlaupaprógramm frá
Mörthu Ernstsdóttur sem þeir geta farið
eftir sjálfir.
Æfingagjald fyrir veturinn er 9.000 kr.

Kvennaleikfimi Guðríðar og Rannýar
Styrkjandi og liðkandi leikfimi fyrir konur
á öllum aldri, þar sem áhersla er lögð á
uppbyggingu allra vöðva líkamans, þol,
þrek og liðleika. Kennt er í íþróttahúsinu
við Austurveg mánudaga og fimmtudaga.
Upplýsingar í símum 456-3035 eða 4563696.

ar verða í Sundhöllinni og hafa iðkendur
verið á aldrinum 9 til 20 ára. Ívar býður
öllum sem áhuga hafa að kíkja á æfingar
félagsins.
Nánari upplýsingar gefur formaður Ívars,
Arnþór Jónsson, í síma 897-7370.

Skíðafélag Ísfirðinga
Starf Skíðafélags Ísfirðinga er að fara af
stað aftur eftir sumarfrí. Unglingarnir hafa æft vel í sumar en síðan hefjast
þrekæfingar fyrir 12 ára og yngri í september. Æfingar verða með svipuðu sniði og
síðustu ár hjá eldri börnunum en börnum
í 1.-4. bekk verður boðið upp á að fara í
íþróttaskóla á vegum HSV og skíðaæfingar
verða inni í þeim pakka.
Um leið og skíðasvæði Ísfirðinga opnar
verður boðið upp á æfingar á gönguskíðum
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og svigskíðum. Einnig er stefnt að því að
bjóða upp á kennslu og æfingar fyrir fullorðna sem verða auglýstar sérstaklega
síðar. Félagið gefur systkinum afslátt ef

með að æfa í íþróttaskóla HSV. Einnig
býður félagið upp á sundskóla fyrir 4-6
ára börn. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu félagsins, www.hsv.is/vestri.

BÍ88

tvö eða fleiri stunda æfingar. Áhugasömum er boðið að mæta á þrekæfingu og
athuga hvernig þeim líst á, án þess að
þurfa strax að skrá sig og greiða æfingagjöld. Einnig getur Skíðafélagið boðið
svig- og gönguskíði fyrir börn ef einhverjir vilja prófa æfingar á skíðum áður en
fjárfest er í eigin búnaði. Nánari upplýsingar er hægt að fá á vefsíðu félagsins á
slóðinni www.snjor.is.

Sundfélagið Vestri
Sundfélagið Vestri býður upp á skipulagðar sundæfingar fyrir börn frá 10 ára
aldri og upp úr. 6-10 ára börn koma til
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BÍ88 verður með 10 flokka í gangi veturinn
2013-2014, frá meistaraflokki karla og
kvenna niður í 8. flokk stráka og stelpna.
Meistaraflokkar karla og kvenna munu
æfa á fullu sem fyrr enda bæði lið í 1.
deild Íslandsmótsins. 2.-5. flokkar karla
og kvenna verða á 3-4 æfingum í viku.
Æfingar í 8. flokki eru aðeins öðruvísi,
en 8. flokkur æfir tvisvar í viku. 8 flokkurinn er ætlaður krökkum sem eru á næstsíðasta og síðasta ári í leikskóla og er þar
lögð áhersla á hreyfiþroska og almenna
líkamsrækt en þó mest rækt lögð við
boltaleiki. Allir flokkar munu taka þátt í
mótum þennan vetur, hvort sem um er að
ræða innanfélagsmót eða stærri mót, og
verður nákvæmt yfirlit yfir þau á heimasíðu félagsins. Upplýsingar um æfingar og
annað starf félagsins verður að finna á
heimasíðu þess www.hsv.is/bi.

Skellur
Blakfélagið Skellur mun á komandi vetri
standa fyrir æfingum í blaki fyrir alla aldurshópa, með nokkuð hefðbundnu sniði.
Æfingar í krakkablaki verða á Ísafirði og
Suðureyri.
Á Suðureyri er stefnt á að hafa æfingar
fyrir krakka í 5. til 10. bekk. Skipt verður
í eldri og yngri hóp og æfingar verða tvisvar í viku fyrir hvorn hóp.
Á Ísafirði er einnig stefnt á að halda úti

æfingum fyrir krakka í 5. til 10. bekk.
Væntanlega verður skipt í þrjá aldurshópa og æfingar verða tvisvar í viku í
hverjum hóp.
Síðustu vetur hefur félagið tekið þátt í
Íslandsmótinu í krakkablaki. Hefur það

gengið vonum framar og skilað félaginu
nokkrum meistaratitlum. Einnig eru haldin nokkur innanfélagsmót og samæfingar
fyrir alla blakkrakka á norðanverðum
Vestfjörðum, með reglulegu millibili.
Í fullorðinsstarfinu er líka nóg um að vera.
Gert er ráð fyrir þremur æfingar í viku á
Ísafirði í karla- og kvennaflokki. Auk þess
reiknum við með að vera með æfingar
fyrir byrjendur.
Í vetur mun félagið halda úti kvennaliði í
2. deild Íslandsmótsins í blaki, og karlaliði
í 1. deildinni.
Allmörg undanfarin ár hefur félagið
tekið þátt í Öldungamóti Blaksambands
Íslands. Næsta vor verður það mót haldið
á Akureyri, og er stefnan sett á að senda
a.m.k. eitt lið af hvoru kyni.

KFÍ
Vetrarstarf Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar hefst af fullum krafti í byrjun september. Í boði verða æfingar fyrir börn
allt frá þriggja ára aldri, jafnt stelpur sem
stráka, og verður valinn þjálfari í hverju
rúmi. Æfingar eldri iðkenda fara fram í
íþróttahúsinu á Torfnesi en yngstu iðkendurnir æfa í íþróttahúsinu við Austurveg.
KFÍ leggur metnað sinn í að halda vel utan
um iðkendur sína og skapa góða umgjörð
um körfuknattleiksiðkun í sveitarfélaginu.
Stefnan er sett á íþróttamót við hæfi hvers
æfingahóps og má þar nefna Íslandsmót
og Nettómótið glæsilega sem haldið er í
Reykjanesbæ ár hvert. KFÍ stendur einnig

fyrir metnaðarfullum æfingabúðum á Ísafirði á hverju vori en gestir víðs vegar að
af landinu sækja búðirnar heim.
KFÍ býður að vanda upp á íþróttaskóla
fyrir börn á aldrinum 1-5 ára í umsjón
Árna Heiðars Ívarssonar íþróttakennara
og veitir hann allar frekari upplýsingar
um skólann.
Æfingatöflur KFÍ og ýmsar nytsamlegar upplýsingar verða aðgengilegar á heimasíðu
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félagsins www.kfi.is auk þess sem frekari
upplýsingar má nálgast hjá Guðna Ólafi
Guðnasyni í síma 660-5094 eða í gegnum
netfangið gudnioli@gmail.com.

Hörður
Starf ksf. harðar verður með svipu sniði
og undanfarin ár. Handboltinn hefur eflst
mikið í höndunum á þjálfaranum Ingvari
Ákasyni ásamt stjórn handknattleiksdeildar. Þeirri uppbyggingu verður haldið
áfram af áhuga og metnaði næsta vetur.

www.hsv.is/hordur sem og á Facebooksíðu Harðar: www.facebook.com/hordur.
isafjordur. Frekari upplýsingar veitir Ingvar Örn Ákason, yfirþjálfari deildarinnar í
gegnum netfangið ingvarak@isafjordur.is.
Boðið verður upp á æfingar fyrir stráka
og stelpur á aldrinum 10-20 ára. Allir eru
velkomnir og verður æfingagjöldum stillt í
hóf svo allir geti verið með. Innifalið í æfingagjöldum er svo keppnisbúningur félagsins en allir keppnisflokkar okkar leika
á Íslandsmótum og elstu flokkar einnig í
bikarkeppnum. Allar æfingar fara fram í
íþróttahúsinu á Torfnesi.
Áhersla er lögð á skemmtana- og forvarnargildi íþrótta í starfinu en einnig á félagslegan hluta hópíþrótta.
Ein heild. Eitt lið. Hörður.

TBÍ

Glímudeildin stendur einnig fyrir áframhaldandi glímuæfingum með þátttöku í
glímumótum Glímusambandsins að markmiði. Knattspyrnuiðkun var endurvakin á
vegum félagsins í vor og æfa milli 30 og
40 ungir menn íþróttina á vegum félagsins
með stefnu á þátttöku í 4. deild KSÍ næsta
sumar. Júdómenn hafa æft af kappi í
sumar og stendur til að deildin bjóði upp
á áframhaldandi æfingar í vetur.
Handknattleiksdeild félagsins heldur úti
stöðugu vetrarstarfi sem hefst skv. æfingatöflu 1. september næstkomandi.
Æfingatöfluna og allar upplýsingar
verður að finna á heimasíðu félagsins:
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HSV hefur útvegað Tennis- og badmintonfélagi Ísafjarðar einn völl til ráðstöfunar
fyrir unglinga í íþróttahúsinu á Torfnesi á
Ísafirði. Tímasetningin er á sama tíma og
trimmarar, sem eru á eigin vegum, eru
að spila í húsinu, eða frá 21:00 - 22:40 á
þriðjudögum og 19:40 - 21:20 á fimmtudögum. Þessar tímasetningar gætu
mögulega breyst, en nánari upplýsingar
gefur Guðmundur í síma 893-0436.
Æfingar standa frá miðjum september til
aprílloka. Þar sem unglingatíminn er á
sama tíma og trimmarar eru að spila er
möguleiki á tilsögn. Badmintonspaðar og
kúlur fyrir byrjendur eru til staðar.

Íþróttaskóli HSV

Íþróttafélagið Kubbi

Íþróttaskóli HSV verður starfræktur í vetur
og mun Héraðssamband Vestfirðinga (HSV)
í samstarfi við aðildarfélög sjá um þjálfun
í skólanum. Íþróttaskólinn er fyrir börn
í 1.-4. bekk grunnskóla og verður hann í

Íþróttafélagið Kubbi var stofnað í apríl
2011 til þess að sinna íþróttum og hreyfingu eldri borgara
Ísafjarðarbæjar. Félagið hefur sinnt hlutverki sínu af áhuga og staðið fyrir margvíslegum íþróttatengdum atburðum fyrir
þennan aldurshóp, meðal annars tekið
þátt í UMFÍ 50+ mótum í Mosfellsbæ og Vík
í Mýrdal ásamt mörgum íþróttaviðburðum
í Ísafjarðarbæ fyrir eldri borgara.
Púttmótin eru á fullri ferð og enda í september með þátttöku í Íslandsmóti í pútti
60+ sem fer fram í Borgarfirði. Vetrarstarfið byrjar í október, það byggist á æfingum
í Boccia og Ringó í íþróttahúsinu á Torfnesi tvisvar sinnum í viku og einu sinni í

boði á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Íþróttaskóli HSV mun leggja áherslu
á grunnþjálfun barna og þjálfun í flestum
þeim íþróttagreinum sem í boði eru á
eldri stigum aðildarfélaga HSV. Frekari
upplýsingar um skólann eru á heimasíðu hans, www.hsv.is/ithrottaskoli.
Markmið skólans eru:
• Að fá sem allra flest börn til að iðka
íþróttir
• Að fyrstu kynni barna af íþróttaiðkun
verði jákvæð
• Að börn fái að kynnast sem flestum
íþróttagreinum
• Að auka gæði þjálfunar
• Að lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna
• Að auka grunnþjálfunarhluta æfinga,
almenna hreyfingu, hreyfiþroska og
hreyfigetu

viku í sundi og leikfimi á Austurvegi.
Ekki er enn tilbúin tímatafla fyrir æfingar,
hún verður kynnt síðar en gert er ráð fyrir
að hún verði svipuð og á síðasta ári.
Á síðasta tímabili mættu um 60 á inniæfingar í hverri viku. Félagið hvetur sem
flesta 60 ára og eldri að koma og vera
með. Skemmtilegur félagsskapur myndast
og í boði er kaffi og spjall eftir hverja
æfingu.
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Stefnir á Suðureyri

Höfrungur á Þingeyri

Áætlað er að vetrarstarf Stefnis verði
með svipuðu sniði og síðasta vetur. Stefnir ætlar að bjóða upp á fótbolta tvisvar í
viku og frjálsar íþróttaæfingar einu sinni í
viku. Þá er ætlunin að bjóða eldri börnunum upp á körfuboltatíma tvisvar í viku.
Sameiginlegar blakæfingar verða fyrir fullorðna og unglinga ef áhugi er fyrir því og
einnig blakæfingar fyrir yngri börnin. Við
viljum síðan minna á fjölskyldutímann
sem er einu sinni í viku í íþróttahúsinu
og hvetjum við foreldra og börn að nýta
sér hann. Fyrir leikskólabörn er síðan
stefnt að því að bjóða upp á íþróttaskóla

Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri mun
í vetur bjóða upp á krakkablak , íþróttaskóla, blak, fótbolta og boccia. Einnig er
stefnt að því að bjóða upp á æfingar í körfubolta, nánar um það síðar.
Ekki er komin föst stundatafla fyrir æfingar en hún verður auglýst í íþróttamiðstöðinni á Þingeyri þegar þar að kemur. Á sunnudögum mun Höfrungur líkt og
undanfarin ár bjóða upp á fjölskyldutíma í
íþróttahúsinu þar sem kynslóðunum býðst
að koma saman og stunda þær íþróttir
sem hugurinn girnist í hvert skipti.
Allar nánari upplýsingar gefur Sigmundur
Þórðarson í síma 863-4235.

Ungbarnasund

á haust- og vorönn. Það er alltaf líf og
fjör í þessum tímum og eru þeir alltaf vel
sóttir.
Áætlað er að vetrastarfið byrji um miðjan september. Nánari tímasetning verður
auglýst þegar nær dregur. Það ættu öll
börn að geta fundið eitthvað við sitt hæfi
og hvetjum við alla til að taka þátt í starfinu hjá okkur í vetur. Nánari upplýsingar
og skráning er hjá Svövu Rán Valgeirsdóttur (895-1780) og Þorgerði Karlsdóttur
(899-9562).
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Námskeið í ungbarnasundi verður á
þriðjudögum og fimmtudögum í vetur.
Kennsla fer fram í sundlauginni á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði. Ungbarnasund er frábær samverustund barns og
foreldra. Markmiðið með ungbarnasundi
er að barnið aðlagist vatninu og að gera
foreldra öruggari svo öll geti notið þessara samverustunda í sundlauginni. Barnið
lærir að treysta foreldrum sínum í vatn-
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inu og foreldrar læra hvernig best er að
meðhöndla barnið í vatninu. Kennari er
Guðný Stefanía Stefánsdóttir íþróttafræðingur. Allar nánari upplýsingar í síma
861-1072

Kirkjustarf
Hnífsdalskapella:
• Kirkjuskóli barnanna er á mánudögum
kl. 17:00.
• Opið hús er á miðvikudögum kl.
10:30.
Ísafjarðarkirkja:
• Æskulýðsstarf fyrir unglinga er á
þriðjudögum kl. 20:00.
• Kirkjuskóli barnanna er á miðvikudögum kl. 17:00.
• Klúbbur fyrir 10-12 ára gömul börn er
á miðvikudögum kl. 18:00.
• Samvera fyrir foreldra ungra barna er
á miðvikdögum kl. 10:30.

barnakór og stúlknakór auk ýmissa minni
samleikshópa. Nemendur í 1.-7. bekk
Grunnskólans á Ísafirði geta sótt spilatíma
á skólatíma eftir ákveðnum reglum og nemendur í 8.-10. bekk grunnskólanna og í 1.4. bekk Menntaskólans á Ísafirði fá tónlistarnámið metið sem valeiningar.
Kennsla hefst fimmtudaginn 29. ágúst.
Minnt skal á að nemendur frá fyrra ári
þurfa að staðfesta umsóknir sínar.

LRÓ
Í tilefni 20 ára afmælis LRÓ verður efnt
til samstarfsverkefnis þar sem ungt fólk á
aldrinum 12 – 20 ára fær að kynnast öllum hliðum leikhússins og hvernig uppsetning leiksýningar fer fram. Nemendur
munu taka beinan þátt í öllu sem snýr
að uppsetningunni, en til þess að búa
til sýningu þarf að leiða saman, undir

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfræktur á Ísafirði (að Austurvegi 11), Flateyri
(í grunnskólanum) og Þingeyri (í félagsheimilinu). Námsframboð er afar fjölbreytt og kennt er á flest algeng hljóðfæri
auk kennslu í einsöng og bóklegum greinum. Þá er boðið upp á forskóla fyrir
yngstu nemendurna.
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist grunnþekkingu í tónlist, en fái einnig tækifæri til
samleiks og sköpunar. Fjölbreytt tónleikahald er mikilvægur þáttur í skólastarfinu
og hljóta nemendur þannig þjálfun í að
koma fram opinberlega. Í skólanum starfa
þrjár lúðrasveitir, tvær strengjasveitir,
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stjórn leikstjóra; leikara, söngvara, dansara, hljóðfæraleikara, leikmyndahönnuði,
búningahönnuði,
ljósahönnuði,
förðunar-og hárgreiðslufólk ásamt framkvæmdastjórn, sem sér um auglýsingar,
markaðssetningu og miðasölu.
Verkið sem sýnt verður er finnskt leikrit
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með söngvum. Áætluð frumsýning er 26.
október og hefst námskeiðið 12. september.
Áfram verður föst kennsla í tónlist (píanó,
gítar, söngur og slagverk) og dansi (listdansi frá 3 ára, nútíma- og jassdansi).
Ýmis námskeið verða líka á haustönn. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu skólans
sími 456-5444 og á heimasíðu Edinborgarhússins, www.edinborg.is

Hafstjarnan
Vetrarstarf Hafstjörnunnar hefst 30. ágúst
nk. Unglingadeildin Hafstjarnan er aðildareining að Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu. Stefna félagsins er að gefa fleirum tækifæri á að starfa með félaginu og
efla unglingastarfið, ásamt því að fjölga
leiðum til þess að gera unglingum kleift
að kynnast öllum þáttum björgunarstarfs
sem felst í fjölbreyttu útistarfi með fjölda
uppákoma, meðal annars útilegum, sigi,
reipitogi, slöngubátum, fyrstu hjálp o.fl.

Unglingastarfið er fyrir alla á aldrinum 13
- 18 ára (8.bekkur og eldri).
Fundir eru á fimmtudagskvöldum kl 20:0022:00 í Guðmundarbúð (Sindragata 6).
Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt
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hæfi, hlökkum til að starfa með ykkur í
vetur.
Heimasíða Björgunarfélags Ísafjarðar er
www.jaki.is.

Félag eldri borgara
Félag eldri borgara á Ísafirði stendur fyrir
margvíslegu félagsastarfi á veturna. Starfið hefst í byrjun október og koma menn
saman hálfsmánaðarlega þar sem til skiptis verður spiluð félagsvist og bingó. Fél-

Allir með strætó
Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í
allan vetur.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 350 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 210 kr. Börn á grunnskólaaldri eru undanþegin greiðslu.
25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á skrifstofu Ísafjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 6.550 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.950 kr.

Ísafjörður - Suðureyri

ÍsafjörðurSuðureyri:
06.30
15.10
17.10

SuðureyriÍsafjörður:
07.25
15.45
17.35

Miðbær - Holtahverfi
agsstarfið fer fram í nýrri aðstöðu Félags
eldri borgara í kjallara Hlífar.
Nánari upplýsingar gefur Grétar Þórðarson formaður í síma 844-5970.

MiðbærHoltahverfi:
11.00
14.10
15.10
16.05
16.45
17.10
18.00

HoltahverfiMiðbær:
07.20
07.40
14.20
16.10
16.55

Þingeyri - Ísafjörður
Þingeyri(Flateyri)Ísafjörður
06.55
12.30
16.10

Ísafjörður(Flateyri)Þingeyri
11.00
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður
FlateyriÍsafjörður:
07.25
13.00
16.40

ÍsafjörðurFlateyri:
11.00
15.05
18.00

Miðbær - Hnífsdalur
ÍsafjörðurHnífsdalur:
07.30
14.10
14.40
16.25
18.00

HnífsdalurÍsafjörður:
07.40
14.20
14.50
16.35
18.15
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