
Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
10.tbl. 4.árg.

16. mars 2021

AFMÆLISBÖRN DAGANA 
17. - 23.  MARS

17.3. Arnþrúður Anna Jónsdóttir, Skarphéðinn Reynir Jónsson
19.3. Steingrímur Örn Kristjánsson, Katla Böðvarsdóttir

21.3. Þórhalla Valgeirsdóttir

Gildi og nýting minjastaða í Þingeyjarsveit og 
Skútustaðahreppi – verkefni á vegum Minjastofnunar Íslands 
 
Minjastofnun er þátttakandi í alþjóðlegu verkefni sem snýr að því að rannsaka 
P^MZVQO�PMQUIUMVV�[Rn�WO�UM\I�UQVRI[\IòQ�y�[yV]�VnVI[\�]UP^MZÅ��;^¥òQò�[MU�
^MZò]Z�ZIVV[ISIò�n�Ñ[TIVLQ��V¥Z�aÅZ�;S�\][\IòIPZMXX�WO�õQVOMaRIZ[^MQ\��
Î¥\TIò�MZ�Iò�[SQX\I�^MZSMNVQV]�y�\^MVV\��öIZ�[MU�IVVIZ[�^MOIZ�MZ�OMZò�ZIVV[~SV�
n�PIOZ¥V]�OQTLQ�UQVRI[\IòI�WO�[IUNuTIO[TMO]�OQTLQ�PQV[�^MOIZ���
:IVV[~SVQV�^MZò]Z�]VVQV�UMò�S�VV]V]U��J¥òQ�[X]ZVQVOIS�VV]V]U�WO�
rýnihópum og munu starfsmenn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála og/eða 
0IONZ¥òQ[\WNV]VIZ�0n[S~TI�Ñ[TIVL[�PINI�[IUJIVL�^Qò�PMQUIUMVV�WO�~[SI�
eftir þátttöku.   
6Qò]Z[\�ò]Z�ZIVV[~SVIZQVVIZ�U]V]�Vô\I[\�n�UIZO^y[TMOIV�Pn\\��õ¥Z�OM\I�
UMòIT�IVVIZ[�OMÅò�O~òIZ�]XXTô[QVOIZ�]U�P^MZVQO�UMVVQVOIZUQVRIZ�y�PuZIòQ�
geta gagnast íbúum og einnig leitt af  sér frjóar hugmyndir varðandi nýtingu á 
UMVVQVOIZIZÅ�NaZQZ�ôU[I�[\IZN[MUQ��

Með ósk um góða þátttöku,  
;¥Ly[�/]VVIZ[L~\\QZ��
minjavörður Norðurlands eystra.



Hamingjukönnunin 2021 
Þetta er í þriðja sinn sem lögð er fram könnun um hamingju og vellíðan íbúa 
og hefur þátttaka hingað til verið góð.

Niðurstöður fyrri kannana leiddu ýmislegt í ljós og meðal annars að huga þurfti 
JM\]Z�Iò�]VO]�SaV[T~òQVVQ�WO�NIZQò�^IZ�y�[uZ\¥SIZ�IòOMZòQZ�NaZQZ�öIVV�P~X��*WòQò�
^IZ�]XXn�[nTNZ¥òQ\yUI�WO�NaZQZTM[\ZI�NaZQZ�ITTI�[MU�^QTL]��PMQT[]ZnòOR�N �WO�
náttúrumeðferð fyrir unga fólkið og einnig skipulagðar göngur þar sem íbúar 
On\]�VW\Qò�[IU^MZ]�WO��\Q^MZ]�WO�PINI�ö¥Z�U¥T[\�^MT�NaZQZ�

-QV[�WO�nò]Z�^MZòI�VQò]Z[\�ò]Z�[SWòIòIZ�WO�NIZQò�y�[uZ\¥SIZ�IòOMZòQZ�y�
framhaldinu sem miða að því að auka hamingju og vellíðan íbúa 
[^MQ\IZNuTIO[QV[��5IZOQZ�PINI�Vô\\�[uZ�öI]��ZZ¥òQ�[MU�PINI�^MZQò�y�JWòQ�WO�
\QT�Iò�OM\I�JWòQò�]XXn��ZZ¥òQ�[MU�PMV\I�ÆM[\]U�ön�[SQX\QZ�UQST]�UnTQ�Iò�
[MU�ÆM[\QZ�\ISQ�ön\\�y�S�VV]VQVVQ�

Þetta eru aðeins 16 spurningar og tekur 2-4 mínútur að svara. 

 
Sveitarfélagið hefur fengið Þekkingarnet Þingeyinga líkt og áður til að leggja 
NaZQZ�S�VV]VQVI�WO�MZ�P¥O\�Iò�[^IZI�PMVVQ�ZINZ¥V\��[Rn�NZu\\�n�PMQUI[yò]�
Skútustaðahrepps www.skutustadahreppur.is og frétt á heimasíðu 
Þekkingarnetsins www.hac.is. Ennfremur verður hringt út til íbúa og þeir 
[MU�MSSQ�PINI�[^IZIò�ZINZ¥V\�OMN[\�SW[\]Z�n�Iò�[^IZI�y�[yUI�

Niðurstöður verða ekki greindar niður á einstaklinga og öll svör eru 
trúnaðarmál.

-QV[�WO�nò]Z�MZ�[X]ZVQVOITQ[\QVV�]VVQVV�UMò�Iò[\Wò�NZn�-UJ¥\\Q�TIVLT¥SVQ[�
og með hliðsjón af  rannsókn Jóhönnu Jóhannesdóttur. Jafnframt er notast við 
nokkrar spurningar úr rannsókn Háskóla Íslands ,, LÍÐAN ÞJÓÐAR Á 
TÍMUM COVID-19‘‘.



Ljósmyndasýning Marcin og aðalfundur

Aðalfundur Menningarfélagsins Gjallanda verður haldinn
miðvikudaginn 17. mars í Skjólbrekku. kl.19:30 

Við hefjum kvöldið á myndum Marcin Kozaczek sem hefur í fjölmörg ár 
myndað Mývatnssveit, dag og nótt, náttúru og mannlíf. Hann verður með 
[ôVQVO]�J¥òQ�n�XZMV\Q�WO�\RITLQ��0^M\R]U�[MU�ÆM[\I�Iò�U¥\I�WO�[Rn�[^MQ\QVI�NZn�
nýju sjónarhorni. 
Venjubundin aðalfundarstörf  fylgja svo í kjölfarið um 20:10. 
Menningarfélagið Gjallandi leitar af  áhugasömu fólki til setu í stjórn 
MV�\QTOIVO]Z�NuTIO[QV[�MZ�Iò�MÆI�UMVVQVOIZ[\IZN[MUQ�y�5ô^I\V[[^MQ\�
Stjórn Menningarfélagsins Gjallanda.

Stjórn Fjöreggs boðar til aðalfundar Fjöreggs 29. mars í Skjólbrekku 
kl.20. Venjubundin aðalfundastörf. 
Með bestu kveðju 
Stjórn Fjöreggs
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�OMTYPEK�SK�JVEQOZ°QHMV
�ON¾P�SK�WRN¾WÁJRYR
�FYV»YV�SK�R°VMRK
�OIQQHMV�SK�WOE»M�«�XVN«KV¾»VM
:EP�«�XVN«KV¾»VM�SK�XVN«OPMTTMRKEV
�N«PJF°VRM

��J]VMVPIWXVMRYQ�QYRY�É«XXXEOIRHYV�
J«�YTTPÈWMRKEV�YQ��

2EVOQM»�J]VMVPIWXYVWMRW�IV�E»�WOETE�ZMVOEV�YQV°»YV�
SK�ÉZ¸�ZIV»E�É«XXXEOIRHYV�LZEXXMV�XMP�E»�OSQE�QI»
WTYVRMRKEV�YQ�ÉEY�ZIVOIJRM�WIQ�J]VMV�PMKKNE�¸�ÉIMVVE
IMKMR�KÁV»YQ�I»E�EPQIRREV�ZERKEZIPXYV��8MPZEPM»
X°OMJ°VM�XMP�E»�J«�V«»PIKKMRKEV�SK�LYKQ]RHMV�JV«
ÉEYPZÁRYQ�JEKQERRM�

FYRIRLESTURINN VERÐUR HALDINN 
Í SKJÓLBREKKU ÞRIÐJUDAGINN 
23. MARS 2021 KL. 20:00

AÐ VETRI SKAL
AÐ SUMRI HUGA!  

'IRIHMOX�'NÁVRWWSR��WOVÅ»KEV»]VONYQIMWXEVM�
JNEPPEV�YQ�LZIVRMK�EYOE�QIKM�LEKV°»MRKY�
WYQEVZMRRY�¸�LIMQMPMWKEV»MRYQ�E»�ZIXVM�XMP �

AÐGANGUR ER ÓKEYPIS EN NAUÐSYNLEGT
AÐ SKRÁ SIG, ANNAÐ HVORT Á
WWW.HAC.IS,  HAC@HAC.IS EÐA Í SÍMA
464-5100.


