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Á þessu námskeiði munu þátttakendur læra að tileinka 
sér þá grundvallar tækni sem þarf til þess að baka mjúkar, 
fágaðar og bragðgóðar kökur og formkökur. Auk þess 
munu þeir læra að nota rjómasprautu og önnur áhöld 
ætluð til kökuskreytinga. Aðrir þættir sem farið er í 
eru: hvernig á að vinna með súkkulaði glassúr, litun á 
smjörkremi og margt fleira.
Leiðbeinandinn Lauren mun tala ensku á námskeiðinu, 
en með henni verður túlkur sem kemur öllum 
upplýsingum til þátttakenda á íslensku.

Á námskeiðinu verður unnið með saltfisk en hann er 
frábært hráefni og hægt að matreiða hann á fjölbreyttan 
hátt. Nemendur fá að spreyta sig á að elda fjóra 
saltfiskrétti á námskeiðinu sem endar svo með flottri 
saltfiskveislu.

Viltu vita hverjir eru þínir helstu styrkleikar? Taktu 
Gallup Strength finder matið og komdu á námskeið þar 
sem farið verður yfir styrkleika þína. Á námskeiðinu 
verður farið betur í hvað þeir þýða og hvernig þeir geta 
nýst þér í starfi og leik. Einnig verður farið í hvernig hægt 
er að þróa þessa eiginleika áfram og þetta námskeið er 
hugsað til að efla styrkleika. Gallup Strength finder metur 
34 mismunandi styrkleika og dregur fram fimm þá helstu 
í fari hvers og eins. Matið er á ensku og því mikilvægt að 
þátttakendur séu ágætlega að sér í ensku. 

Veistu hvað þú ert að drekka? Þekkir þú söguna? 
Er viskíið gullið eða rafgullið? Er það Highland eða 
Lowland? Hvað er Speyside og Islay? Á námskeiðinu 
verður farið í söguna, upphaf viskíframleiðslu og þróun 
til dagsins í dag. Lönd og svæði með áherslu á Skotland 
og smökkun mismunandi tegunda. Námskeiðið verður 
haldið á Húsavík laugardaginn 21. nóvember og á 
Þórshöfn laugardaginn 28. nóvember. 
Hefst á báðum stöðum kl. 20:00.

Bakstur 101 Í hverju ertu best/ur?

Saltfiskur á disk Viskí námskeið

Lauren Colatrella

4.500 kr.

19. nóvember kl. 19:00 - 21:00

Hrólfur Jón Flosason, matreiðslumaður á 
Fosshótel Húsavík

10.000 kr.

12. nóvember kl. 19:00 - 22:00

Silja Jóhannesdóttir

9.000 kr.

28. nóvember

Snorri Guðvarðarson

7.500 kr.

21. og 28. nóvember kl. 20:00 - 23:00

Húsavík 
Borgarhólsskóli, matreiðslustofa

Húsavík
Borgarhólsskóli, matreiðslustofa

Raufarhöfn
Staðsetning nánar auglýst síðar

Húsavík og Þórshöfn
Þekkingarnet Þingeyinga og Menntasetrið

2 klst. 3 klst.

3 klst. 3 klst.

Þekkingarnet Þingeyinga www.hac.is

Námskeiðið í ensku undirbýr nemendur fyrir að hefja 
samskipti á ensku í venjulegum daglegum samskiptum.
Markmiðið er að geta átt samskipti á ensku, að æfa sig í 
ensku í alvöru verkefnum og aðstæðum, tala og hlusta, 
lesa og skrifa ensku og öðlast hagnýta þekkingu á 
málfræði og orðaforða.

Enskunámskeið

Berglind Pétursdóttir

20.000 kr.

4. nóvember kl. 17:30 - 20:30. Kennt á 
miðvikudögum í 5 vikur.

Húsavík
Þekkingarnet Þingeyinga

15 klst.

Sundnámskeið fyrir krakka fædda 2010 og 2011.
Skemmtilegt námskeið með fjölbreyttum æfingum og 
leikjum sem miða að því að gera börnin örugg í vatninu 
auk þess að vera mjög góður undirbúningur fyrir 
skólasundið. Skemmtilegir sundtímar þar sem foreldrar 
eru með börnunum.

Sundnámskeið fyrir krakka

Ragnar Skúlason

11.000 kr.

Hefst 16. nóvember kl. 17:00 - 18:00

Þórshöfn
Sundlaug

5 klst.
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Almennt GPS námskeið þar sem fjallað er um GPS tækið, 
helstu virkni og meðferð ferla, punkta og leiða. Tilvalið 
fyrir þá sem nota GPS til leiðsögu á göngu, í bíl eða á 
sleða.
Á námskeiðinu geta nemendur keypt bókina 
Ferðamennska og rötun og GPS fyrir alla, sem gefin er út 
af Björgunarskólanum. Nemendur þurfa að hafa með sér 
GPS-tæki.
Námskeiðið er í formi símats, lýkur ekki með formlegu 
prófi. Gerð er sú krafa til þátttakenda að þeir séu virkir í 
náminu.

Námskeiðið hentar öllum þeim sem vilja læra að nota 
betur sínar eigin húð- og snyrtivörur og fá ráðleggingar 
um hvernig vörur henti best og hvernig megi nýta sínar 
vörur sem mest. Fjallað verður um húðumhirðu, gerðar 
húðgreiningar og farið yfir hvaða vörur henta hverri 
húðgerð og eftir það leiðbeina kennarar þátttakendum 
með snyrtivörur sem þeir koma með sjálfir. 
Leiðbeinendur: Ásta Hermannsdóttir, snyrti- og 
förðunarmeistari og Jóna Björg Arnarsdóttir, 
förðunarfræðingur.

GPS námskeið Húðumhirða og notkun eigin 
snyrtivara

Ingólfur Haraldsson

9.600 kr.

21. nóvember kl. 09:00 - 13:00

Ásta Hermannsdóttir og Jóna Björg Arnarsdóttir

5.500 kr.

16. nóvember kl. 19:30 - 22:30

Þórshöfn
Húsnæði Björgunarsveitarinnar

Húsavík
Þekkingarnet Þingeyinga

4 klst.

3 klst.

Ef þú hefur gaman af dansi í takt við góða tónlist og vilt 
jafnvel svitna aðeins á meðan þá gæti Zumba verið fyrir 
þig. Zumba er í grunninn einföld spor í takt við Suður-
Ameríska tóna þar sem líkamsrækt er fléttað saman 
við en auk þess er Zumba gleði, brennsla og frábær 
skemmtun. Mikið er um endurtekningar í Zumba og þess 
vegna á fólk yfirleitt auðvelt með að ná sporunum. 

Zumba fitness

Jóhanna Svava Sigurðardóttir, Zumbakennari

8.500 kr.

Hefst 11. nóvember kl. 17:00 - 18:00, 6 
miðvikudagar

Kópasker
Íþróttahús

6 klst.

Vegna eftirspurnar auglýsum við aftur keramiknámskeið 
í nóvember. 
Á námskeiðinu verða kenndar grunnaðferðir í mótun 
leirs og farið í gegnum ferlið frá mótun til brennslu og 
glerjunar viðfangsefnisins. Unnið verður með steinleir 
og þátttakendur vinna frjálst að nytjahlutum eða 
skúlptúrum sem þeir fylgja svo úr hlaði og fá með heim í 
lok námskeiðs
Innifalið í verði er efniskostnaður, þ.e. 10 kg af steinleir, 
glerungur og brennsla.
Kennslan fer fram 7.- 8.- 21.- og 28. nóvember frá klukkan 
09:00-13:00 alla dagana. 

Keramiknámskeið

Aníta Karin Guttesen, leirlistarkona

35.000 kr.

Hefst laugardaginn 7. nóvember kl. 09:00

Laugar
Listasmiðjan á Laugum, Breiðanesi

16 klst.



Helstu verkefni fræðslusjóðanna eru stuðningsverkefni, þróunar– og hvatningaraðgerðir í starfsmenntun. Sjóðunum 
er ætlað að styrkja rekstur námskeiða og stuðla að nýjungum ásamt því að veita einstaklingum, verkalýðsfélögum, 
fyrirtækjum, stofnunum og atvinnurekendum beina styrki vegna sí– og endurmenntunar.

Tvöfalt prjón byggir á því að prjóna stykki með tvær sléttprjónaðar munsturhliðar 
samtímis, engin ranga myndast og flíkina má nota báðum megin.  Tvöfalt prjón er 
hægt að nota til að prjóna nánast hvaða flík sem er, t.d. peysur, sokka, vettlinga, húfur 
og teppi.

Leiðbeinandi: Sólveig Mikaelsdóttir.
Tími: 
Þórshöfn - 19. nóvember. 
Bakkafjörður - 24. nóvember. 
Kl. 18:00 - 21:00.
Verð: 3.500 kr. 

Tvöfalt prjón á Þórshöfn og Bakkafirði

Vísir frá Björgum í Kinn.
Faðir hans er Drífandi frá Hesti.
Vísir er 2ja ára.

Ljósmyndari: Halldóra Kristín Bjarnadóttir

Hrútur á forsíðu

Í Netbankanum og Appinu getur þú sinnt 
fjármálunum hvar og hvenær sem þér hentar.

Við bjóðum góða 
þjónustu í fjallaloftinu

Appið og Netbankinn

Kynntu þér Appið og Netbankann  
á islandsbanki.is

Þú kemst alltaf 
í bankann á L.is
Farsímabanki Landsbankans hefur fengið nýtt 
útlit og viðbætur sem veita þér enn betri yfirsýn yfir 
fjármálin. Á L.is geturðu framkvæmt allar helstu 
bankaaðgerðir og þarft engan auðkennislykil.


