
ÖÐRUVÍSI ÁRSHÁTÍÐ VALSÁRSKÓLA 2021 

Í ár var ekki eins árshátíð og hefur verið undanfarin ár. Vegna samkomu-

takmarkana máttum við ekki hafa áhorfendur svo við ákváðum að taka atriðin 

okkar upp.  

1.-4. bekkur lék Skilaboðaskjóðuna, 5.-6. bekkur lék Kardemommubæinn og 

7.-10. bekkur lék Latabæ. 

Nemendur og starfsfólk höfðu árshátíðardag þar sem horft var á upptökurnar 

og boðið upp á popp og safa. 

Ferðasjóður nemenda selur miða á árshátíðina og kostar miðinn 1.000 kr. 

Hægt er að kaupa eins marga miða og maður vill. Miðinn inniheldur slóð á 

sýninguna sjálfa. 

Hérna er hægt að panta miða: https://forms.gle/NEVrQp2HzGLof2cEA 

Góða skemmtun 3.-4. bekkur. 

           

 

NÆSTU RUSLADAGAR  

27. maí - Almennt/lífrænt sorp 

10. júní - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 
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FRÉTTATILKYNNING 

Þann 8. maí kl. voru opnaðar 12 nýjar sýningar 

í Safnasafninu, þær fjalla um svipbrigðaríka 

tjáningu í nánd innan félagslegra takmarkana, 

hvort sem það eru hópar eða einstaklingar sem 

raða sér upp af skyldleika í listinni. Ýmsar 

nýjungar eru á ferðinni í ár sem fólk kynnist 

smám saman, til dæmis fær það tækifæri til þess 

í einum sal að skoða málverk í gegnum litla glugga, börnum og fjölskyldufólki 

er boðið upp á að taka þátt í Feluleik Safnasafnsins, sem felst í því að finna 

andlit í sýningasölunum, þau sem það gera fá viðurkenningarskjal og glaðning. 

Skemmtitækjasýningin úr Bláa boxinu fer fram þegar aðstæður gefast   

Safnið er opið daglega frá kl. 10:00-17:00 til 12. september en eftir það er 

tekið á móti hópum fram eftir hausti. Aðgangseyri er stillt í hóf, vönduð 

sýningarskrá er innifalin í honum, sýnisbækur safneignar eru seldar á vægu 

verði til styrktar frekari útgáfu bóka og veggspjöld í litlu upplagi fyrir kostnaði. 

Einfaldar veitingar eru fríar eins og áður ef sóttvarnir yfirvalda leyfa. 

 

SORPHIRÐA 

Á vefsíðu sveitarfélagsins, www.svalbardsstrond.is, er að finna góðar 

upplýsingar um sorphirðu og hvernig við eigum að flokka sorpið okkar. Þar 

er einnig að finna nokkur skemmtileg myndbönd um endurnýtingu sorps, 

flokkunarmerkingar sem hægt er að setja á flokkunarílát, ítarlegar upplýsingar 

um helstu úrgangsflokka og svo margt fleira. Terra sér um sorphirðu í 

hreppnum en á vefsíðu Terra er einnig að finna mikið af góðum upplýsingum, 

www.terra.is. 

Með því að flokka endurnýtanlegan úrgang leggur þú umhverfinu lið, minnkar 

urðun og eykur endurvinnslu til hagsbóta fyrir umhverfið og okkur öll. 



 

  



AÐALFUNDUR SKÓGRÆKTARFÉLAGS SVALBARÐSSTRANDAR 

Aðalfundur Skógræktarfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn mánudags-

kvöldið 31. maí 2021, kl. 20:00 í Vaðlabrekku 15 í Svalbarðsstrandarhreppi.   

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf. 

Um leið og félagsmenn eru hvattir til að mæta, eru nýir félagar boðnir 

velkomnir.  

Ef veður leyfir verður fundurinn haldinn utandyra.  

Stjórnin 

 

 

 

 

Ströndungur kemur næst út miðvikudaginn 16. júní. 

Skilafrestur er til kl. 15:00 mánudaginn 14. júní. 

Efni sendist á sandra.einars@gmail.com 

Umsjón: Sandra Einarsdóttir  sandra.einars@gmail.com  Sími 866 2110 


