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Skriðsundsnámskeið
Skriðsund er íþrótt sem þjálfar nánast alla vöðva 
líkamans auk þess að hætta á álagsmeiðslum er í 
algeru lágmarki. Frábær hreyfing fyrir alla. 
Þátttakendum er leiðbeint varðandi undir- 
stöðuatriði skriðsundsins. Farið er í gegnum 
tæknileg atriði sundsins s.s. öndun, handa– og 
fótahreyfingar. Kjörið tækifæri til að bæta 
sundkunnáttuna og tileinka sér réttu sundtökin frá 
byrjun. Nauðsynlegt að hafa með sér froskalappir 
á námskeiðið. Kennt þriðjudaga og fimmtudaga í 
11 skipti. Síðasta skiptið verður mánuði eftir að 
tíunda tímanum lýkur, sem eftirfylgni og hvatning 
inn í framtíðina.

13.000 kr.

Árný Björnsdóttir
íþróttakennari12. SEPTEMBER 

KL. 20:45 – 21:45

SEPTEMBER

S U N D L A U G

HÚSAVÍK
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Hugleiðslunámskeið
öndun og innri ró
Unnur Arndísardóttir yogakennari kennir öndun 
og hugleiðslu gegn stressi og kvíða. 

Kennd verður grunntækni hugleiðslu, öndunar og 
núvitundar. Hvað er hugleiðsla og hvernig 
tileinkum við okkur hana í daglegu lífi. Lærum að 
anda og gefa eftir inní andartakið!  Meðvituð 
öndun getur fært innri frið og ró. Kenndar verða 
auðveldar Hugleiðslu- og öndunaræfingar til að 
tileinka sér í daglegu lífi. Námskeiðið er hugsað 
fyrir byrjendur en lengra komnir eru einnig 
velkomnir. Þátttakendur þurfa að koma með 
dýnur.

Unnur Arndísardóttir er tónlistarkona, yogakennari 
og seiðkona. Unnur kennir mjúka blöndu af Hatha 
og Raja Yoga, með líkamsstöðum, öndun og 
hugleiðslu. Þar sem áherslan er lögð á innri frið og 
ró. Unnur hefur stundað yoga frá árinu 1993 en 
útskrifaðist sem Yogakennari frá Jóga- og 
blómadropaskóla Kristbjargar árið 2010.  Unnur 
lærði Yoga þerapíu í Transformational Hatha Yoga 
skólanum á Grikklandi árið 2016.

25.000 kr.

Unnur Arndísardóttir
yogakennari16. SEPTEMBER

KL. 11:00 – 15:00

SEPTEMBER

Þ E K K I N G A R N E T  
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK
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Jóganámskeið

Grunnnámskeið í jóga – undirstöður jógaiðkunar

Farið verður yfir undirstöðuatriði jógaiðkunar og 
þátttakendum leiðbeint í hugleiðslu, líkamsstöðum 
og slökun. Lögð er áhersla á einfaldar æfingar sem 
þátttakendur geta iðkað heima. Hópurinn hittist 
fjórum sinnum yfir önnina, alls 8,5 klst. Haldið 
verður utan um hópinn á lokaðri Facebook síðu og 
hafa þátttakendur aðgang að kennaranum út 
tímabilið.

SEP-DES

S K Ó L A H Ú S

M E N N T A S E T U R

20.000 kr.

KÓPASKER

ÞÓRSHÖFN

Huld Hafliðadóttir
Kundalini jógakennari

*með fyrirvara  
um breytingar  

á dags- og 
 tímasetningum.

Kópasker: 

24. september  
kl. 09:00 – 13:00

10. október  
kl. 17:30

14. nóvember  
kl. 17:30

5. desember  
kl. 17:30

Þórshöfn: 

24. september  
kl. 15:00 – 19:00

10. október  
kl. 20:30

14. nóvember  
kl. 20:30 

5. desember  
kl. 20:30

DAG S E T N I N G A R : 
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Hundanámskeið með Heiðrúnu Villu

Á námskeiðinu verður farið í almenna hlýðni og 
kenndar góðar skipanir sem henta vel í daglegu lífi 
hundsins innan- og utandyra. Farið verður í 
hælgöngu, bíða og niður skipun og ýmsa hlýðni 
kringum áreiti. Skemmtilegt námskeið fyrir hunda 
og eigendur á öllum aldri. Námskeiðið verður 
kennt á tveimur dögum, 2,5 klst. í hvort skipti. 
Námskeiðið verður haldið utandyra. Innifalið í 
námskeiðsverði er les- og myndefni, stuðningur 
frá leiðbeinanda eftir námskeiðið og 
þjálfunarprógram fyrir hvern og einn hund.

SEPTEMBER

ÞÓRSHÖFN

14.900 kr.

Heiðrún Villa
hundaþjálfari

16. SEPTEMBER 
KL 13:00 – 15:30 

 OG 17. SEPTEMBER 
KL. 10:00 – 12:30
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Afrískur dans  
með Mamady og Söndru Sano
Nemendur læra dansa og söngva frá Gíneu 
V-Afríku.

Kraftmiklir danstímar við lifandi  trommuslátt. 
Mikil hreyfing og rythmi sem eykur orku, styrk og 
þol. Tímar fyrir fólk af öllum stærðum og gerðum, 
alla aldurshópa og bæði kynin. Sandra hefur kennt 
dans á Íslandi síðan hún flutti heim frá New York 
2005. Hún kennir Afrískan dans og Hiphop í Dans 
Afríka Iceland, Kramhúsinu, Dans Brynju Péturs, 
Listdansskóla Hafnarfjarðar og víðar. Hún hefur 
sett upp ótal danssýningar, nemendasýningar og 
tekið þátt í atburðum um allt land. 

Sandra lærði í New York og Gíneu V Afríku þar sem 
hún einbeitti sér að Afrískum dansi, Hip hop og 
Krump. Sandra heimsækir New York og Afríku 
reglulega.

Mamady er einn eftirsóttasti afríski danskennari 
og trommari frá Gíneu í heiminum og ferðast enn 
út um allan heim til að kenna og taka þátt í 
sýningum. Hann bjó í New York í 16 ár og kenndi 
meðal annars við Long Island University og Alvin 
Ailey.  Hann hefur sett upp ótal danssýningar, 
nemendasýningar og tekið þátt í atburðum út um 
allan heim.

Hér á landi kennir hann í Dans Afríka Iceland og 
Kramhúsinu og víðar.

SEPTEMBER

Í Þ R Ó T T A H Ö L L I N
L I T L I  S A L U R

23.000 kr.

HÚSAVÍK

Mamady og Söndru Sano23. OG 24. SEPTEMBER 
KL. 13:00 – 15:00

Jóganámskeið
Grunnnámskeið í jóga – undirstöður 
jógaiðkunar

Farið verður yfir undirstöðuatriði jógaiðkunar 
og þátttakendum leiðbeint í hugleiðslu, 
líkamsstöðum og slökun. Lögð er áhersla á 
einfaldar æfingar sem þátttakendur geta 
iðkað heima. Hópurinn hittist fjórum sinnum 
yfir önnina, alls 8,5 klst. Haldið verður utan um 
hópinn á lokaðri Facebook síðu og hafa 
þátttakendur aðgang að kennaranum út 
tímabilið.

Dagsetningar: 

24. september (Kópasker) kl. 09:00 – 13:00

24. september (Þórshöfn) kl. 15:00 – 19:00

10. október kl. 17:30 (Kópasker) og 20:30 
(Þórshöfn), 14. nóvember kl. 17:30 (Kópasker) 
og 20:30 (Þórshöfn) og 5. desember kl. 17:30 
(Kópasker) og 20:30 (Þórshöfn). 

*með fyrirvara um breytingar á dags- og 
tímasetningum.

Verð: 20.000 kr. 

Staður: Skólahús á Kópaskeri og Menntasetrið 
á Þórshöfn

Leiðbeinandi: Huld Hafliðadóttir, Kundalini 
jógakennari
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Leirlistarnámskeið

Leirlistanámskeið fyrir byrjendur og lengra komna. 
Kenndar grunnaðferðir í mótun leirs og farið í 
gegnum ferlið frá mótun til brennslu og glerjunar. 
Unnið er með steinleir og þátttakendur vinna 
frjálst að nytjahlutum eða skúlptúrum. Námskeiðið 
telur 5 skipti, 3 tímar í senn frá 9-12 valda 
sunnudaga í september og október. Innifalið leir, 
brennsla og glerungar. 

SEPTEMBER

L I S T A S M I Ð J A N

35.000 kr.

LAUGAR

Anita Karin Guttesen24. SEPTEMBER 
KL. 09:00 – 12:00
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ALBERT ELDAR
Námskeið í ítalskri matargerð
Gleðisprengjan, húmoristinn og mat- 
gæðingurinn Albert Eiríksson hefur haldið 
mörg vinsæl matreiðslunámskeið og býður 
nú upp á námskeið í ítalskri matargerð eins 
og honum einum er lagið.

Ítölsk matarhefð á sér langa sögu og vaxandi 
áhugi er á ítölskum mat og matargerð hér á 
landi. Á námskeiðinu verður fjallað um 
ítalska matargerð á fjölbreyttan hátt. Farið 
verður m.a. yfir borðsiði. Þá verða eldaðir 
nokkrir ítalskir réttir frá grunni. Námskeiðinu 
lýkur með því að þátttakendur borða saman.

Albert heldur úti síðunni alberteldar.com 
sem er eitt vinsælasta matarblogg landsins. 
Við lofum hlátri, fjöri og bragðgóðu 
námskeiði með Alberti.

SEPTEMBER

B O R G A R H Ó L S S K Ó L I

18.000 kr.

HÚSAVÍK

Albert Eiríksson25. SEPTEMBER
 KL. 18:00 – 21:00
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Mannlegi millistjórnandinn
Lærðu á sjáfa/n þig og  
náðu því besta út úr fólkinu þínu

„Námskeiðið var í alla staði frábært! Fyrir mig sem 
nýliða í stjórnun gerði þetta heilmikið og hefur 
hjálpað mér að takast á við ýmis verkefni með 
meiri staðfestu og öryggi. En ég lærði ekki bara 
um stjórnun heldur einnig heilmikið um mig sjálfa. 
Mæli eindregið með þessu námskeiði fyrir alla 
sem koma að stjórnunarhlutverki á einhvern hátt.“

Markmið námskeiðsins er að styrkja nýlega 
stjórnendur í störfum sínum. Fjórar 4 klst. 
námslotur leggja áherslu á mikilvægustu og 
hagnýtustu þætti nútímalegrar stjórnunar út frá 
sjónarhorni hins mannlega stjórnanda, sem leggur 
áherslu á að laða fram það besta í hverjum og 
einum starfsmanni.

Sjá allar frekari upplýsingar á: 

www.hagvangur.is/hagvangur/radgjof/namskeid/
mannlegi-millistjornandinn/ 

„Mannlegi millistjórnandinn er afar fróðlegt og 
skemmtilegt námskeið. Kennararnir algjörlega 
frábærir, lifandi og áhugasamir um að koma 
námsefninu virkilega vel til skila.“

OKTÓBER

Þ E K K I N G A R N E T  
Þ I N G E Y I N G A

95.000 kr.

HÚSAVÍK

Leiðbeinandi kemur frá Hagvangi9. OG 23. OKTÓBER 
KL. 09:00 – 16:30
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Orkustjórnun
Orkustjórnun Hagvangs er svar við stressi og því 
mikla áreiti sem nútímamaðurinn þarf að kljást við 
daglega. 

Orkustjórnun snýst um að auka gæði vinnu, afköst 
og framlegð fyrirtækja og stofnana og um leið að 
auka starfsgleði og heilbrigði stjórnenda og 
starfsmanna. Orkustjórnun snýst um að vera 
einbeittur í því sem maður fæst við hverju sinni, 
vinna hratt og vel, skapa meira á minni tíma og fá 
umbun við hæfi fyrir. 

OKTÓBER

Þ E K K I N G A R N E T  
Þ I N G E Y I N G A

65.000 kr.

HÚSAVÍK

Leiðbeinandi kemur frá Hagvangi10. OG 24. OKTÓBER  
OG 7. NÓVEMBER.

Helstu þættir orkustjórnunar eru: 

Líkamlegir þættir: áhersla á hvíld, 
næringu, hreyfingu og endurnýjun 

Hugrænir þættir: áhersla á innri og 
ytri áreiti, að skapa aðstæður til 
einbeitingar og að komast í 
mikilvægu málin 

Tilfinningalegir þættir: áhersla á að 
þekkja eigin tilfinningar og stýra 
þeim í stað þess að láta aðra gera 
það 

Tilgangurinn: nálgast vinnu og 
verkefni þannig að þau fylli mann 
orku 

Góð orkustjórnun skilar sér í: 

heilbrigðari, ánægðari og öflugri 
starfsmanni 

auknum afköstum og framlegð í 
fyrirtækinu 

færri fjarvistum, betri móral, minni 
starfsmannaveltu 

öflugra baklandi starfsmanns - 
meiri tími og orka með maka og 
fjölskyldu 

Þrjár hálfsdags vinnustofur. 
Námskeiðið er byggt upp af 
stuttum fyrirlestrarbútum, 
æfingum og verkefnavinnu og 
gerir því töluverðar kröfur um 
þátttöku.
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Læknirinn í eldhúsinu
Matur og Mýtur  

Ragnar Freyr Ingvarsson er lyf og gigtarlæknir sem 
hefur um langt skeið haft brennandi áhuga á mat 
og matargerð. Hann hefur bloggað sem Læknirinn 
í Eldhúsinu í meira en áratug, gefið út 
matreiðslubækur og stjórnað matreiðsluþáttum. 
Á seinustu árum hefur áhugi hans á næringarfræði 
vaxið samhliða matargerðinni. Um heilbrigði 
matar er margt skrifað og mörgum reynst erfitt að 
fóta sig í fræðunum. Er fita holl?, hversu mikið salt 
má borða?, er áfengi alltaf hættulegt? Í þessum 
fyrirlestri ætlar Ragnar að skoða hvaðan hugmyndir 
okkar um hollustu eða meinta óhollustu eru 
upprunnar og jafnvel skora á hólm fyrri kenningar 
næringarfræðinnar.

8.500 kr.

Ragnar Freyr Ingvarsson
Læknirinn í eldhúsinu

MIÐVIKUDAGUR 
11. OKTÓBER

KL. 19:30 

OKTÓBER

Þ E K K I N G A R N E T  
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK
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Víravirki byrjendanámskeið

Á námskeiðinu er farið í allar helstu undistöðuað-
ferðir við vinnu á víravirki. Víravirkið byggir á 
aldagömlum hefðum við þjóðbúningagerð en 
hefur komið sterkt inn í skartgripagerð á síðustu 
árum. 

Smíðað er hálsmen annað hvort blóm eða kross). 
Efni í einn hlut er iinnifalið, gott er að koma með 
glósubók og penna. Það þarf ekki að koma með 
nein verkfæri. Eina sem er nauðslynlegt er full 
krukka af þolinmæði og haldapoki af gleði og 
jákvæðni.

OKTÓBER

Þ E K K I N G A R N E T  
Þ I N G E Y I N G A

30.000 kr.

HÚSAVÍK

Júlía Þrastardóttir
gullsmíðameistari

14. OKTÓBER  
KL. 13:00 – 18:00  

OG 15. OKTÓBER  
KL. 10:00 – 15:00
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Útsaumsnámskeið
Þegar veturinn nálgast með kuli og dimmu er 
notalegt að sitja inni í hlýjunni og sauma út. 
Námskeiðið er fyrir alla þá sem hafa áhuga á 
gömlum útsaumsaðferðum og að viðhalda fallegu, 
fornu handverki. Boðið verður upp á refilsaum, 
gamla krossauminn, harðangur og enskan/
venienskan saum. 

Hver og einn velur sér það sem hugurinn girnist, 
hægt er að kynna sér fleiri en eina aðferð. Í lok 
námskeiðs er aldrei að vita nema útbúinn verði 
svokallaður kærleikshnútur úr korni. Allt efni á 
staðnum. Margrét Baldursdóttir hefur um árabil 
haldið námskeið í hvers konar handverki, s.s. 
vefnaði, körfugerð, útsaum, jurtalitun, vefnaði og 
leir og er sérleg áhugamanneskja um gamalt 
handbragð. Þetta er námskeið sem áhugafólk um 
handverk ætti ekki að láta fram hjá sér fara. 

OKTÓBER

M E N N T A S E T U R

20.000 kr.

ÞÓRSHÖFN

Margrét Baldursdóttir
14. OKTÓBER 

 KL. 12:00 – 16:30 
 OG 15. OKTÓBER KL. 

10:00 – 14:00
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Ungbarnasund 
Ungbarnasund er einstök samverustund barns og 
foreldra. Sundið stuðlar að auknum hreyfiþroska 
og styrk, ásamt því að örva flest skynfæri barnsins. 

Markmiðið með ungbarnasundinu er veita 
markvissa örvun og auka sjálfstraust barna í vatni, 
að barnið aðlagist vatninu og gera foreldra 
öruggari svo öll geti notið þessara  samverustunda 
í sundlauginni.  Barnið lærir að treysta foreldrum 
sínum í vatninu og foreldrar læra hvernig best er 
að meðhöndla barnið í vatninu. 

OKTÓBER

S P O R T V E R

18.000 kr.

ÞÓRSHÖFN

Ragnar Skúlason
17. OKTÓBER  

KL. 15:00 – 16:00 

Kennt á þriðjudögum og fimmtudögum,  
1 klst. í senn. Alls 6 skipti.
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Helstu verkefni fræðslusjóðanna 
eru stuðningsverkefni, þróunar- og 
hvatingaraðgerðir 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.

Flest okkar námskeið 
 eru styrkhæf hjá 
stéttarfélögum.  

Munið að kanna ykkar rétt 
 þegar þið skráið ykkur  

á námskeið.

Hægt er að skrá sig á námskeiðin  
með því að hringja 

 í síma 464-5100  
á skrifstofutíma eða á 

 heimasíðu Þekkingarnetsins:
www.hac.is 
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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.

Namsvisir_170831.indd   16 31.08.17   10:29


