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11. Desember 2014
23. tölublað 3. árgangur

Samkvæmt Veðurstofu Íslands voru 
austlægar áttir ráðandi í nóvember 
og því var óvenju úrkomusamt um 

austan- og suðaustanvert landið. Dagarnir 
voru gráir og blautir og minntu einna helst 
á veðurfarið á meginlandi Evrópu. Auk þess 

var hiti yfir meðaltali. Í upphafi desember 
var veðrið hins vegar verið við hæfi des-
embermánaðar, nístingskalt og víða hvít 
jörð á Austurlandi. Mörgum finnst þetta 
veður tilheyra jólunum og vilja helst hafa 
þetta svona allan mánuðinn en Ísland er 

þó þannig að ekki er hægt að treysta á að 
þetta haldist. Allra síðustu daga hafa verið 
umhleypingar með hitasveiflum og úrkomu 
og því er engin leið að vita hvort jólin verða 
hvít eða rauð. Eitt er þó víst. Jólin koma 
hvernig sem veðrið verður. 

Jólin koma
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Sauðkindarinnar mörgu andlit
Í Egilsstaðaskóla er verk- og list-

greinum gert hátt undir höfði og 
sú hefð hefur skapast að á hverjum 

vetri vinnur 6. bekkur að þemaverk-
efni. Allir kennarar list- og verkgreina 
standa að þessu verkefni og nú þetta 
skólaár einnig umsjónarkennarar og 
kennari í upplýsingatækni. Í ár var 
þemað, sauðkindin. 

Verkefnið hófst í september og lauk 
í síðustu viku nóvembermánaðar. 
Fyrirkomulagið var þannig að nem-
endur rúlluðu milli list og verkgreina í 
fjórum hópum, 5 skipti í senn. Þannig 
var unnið að mismunandi útfærslu 
sauðkindarinnar í textíl , smíðum og 
myndmennt. Auk þess smökkuðu og 
elduðu nemendur ýmislegt úr sauðfjár-

afurðum allt frá þjóðlegum réttum eins 
og sviðasultu til þess að gera pottrétt. 

Samhliða unnu nemendur með um-
sjónarkennurum, teiknuð voru upp 

hugarkort þar sem t.d. litaafbrigði, 
nöfn og störf tengd sauðfjárhaldi voru 
skoðuð. Einnig tóku nemendur við-
töl við gamla og nýja sauðfjárbændur 
og sömdu „leikþætti“ eða stutt sam-
töl sem gætu mögulega átt sér stað í 
réttum, við sauðburð eða þess háttar. 
Í upplýsingatækni fengu nemendur að 
velja sér viðfangsefni og hvernig þeir 
útfærðu þau . Búnir voru til bæklingar 
og myndbönd. Nemendur sýndu t.d. 
leiki sem tengdust kindum, fjölluðu 
um hjátrú, sauðaþjófa og sögur af for-
ystukindum. 

Í lokin var efnt til sýningar í skól-
anum. Foreldrum, ömmum og öfum 
var boðið svo og ýmsu fólki úr nær-
samfélaginu, t.d. þeim sem veittu við-
töl. Listmunir sem nemendur höfðu 
unnið voru til sýnis, viðtöl lesin og 
leikþættir fluttir, auk þess sem gestum 
og gangandi var boðið upp á kjötsúpu 
og bollur að hætti hússins. Rúsínan í 
pysluendanum var svo afhjúpun úti-
listaverks sem nemendur höfðu unnið 
að sameiginlega. Að sjálfsögðu var það 
blessuð sauðkindin í fullri stærð, unnin 
að mestu úr áli. 

Þemaverkefni sem þetta hefur magt 
gott í för með sér, ekki síst aukna vinn-
ugleði og fjölbreyttara og skemmtilegra 
skólastarf. 

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri. 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)
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FRÍblAðinu eR dReiFT Í 4.400 einTökum Á öll Heimili Á 
AuSTuRlAndi OG HORnAFiRði Auk dReiFbÝliS. blAðið liGGuR 
einniG FRAmmi Á HelSTu þéT TbÝliSSTöðum Á AuSTuRlAndi.

UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Í þessu tölublaði Austurlands verður aðeins skoðað hvað er í boði 
um jólin hér á Austurlandi. Helgihald í kirkjum Austurlands verður 
fjölbreytt og verður hægt að upplifa helgi jólanna í flestum kirkjum á 

Austurlandi. Aðventa verður lesin á Skriðuklaustri í Fljótsdal og þeir sem 
ekki komast þangað geta hlustað á hana á Rás 1. Bækur sem hafa komið út 
á árinu og tengjast með einum eða öðrum hætti Austurlandi verða kynntar 
í Bókasafni Héraðsbúa. Hægt er að nálgast austfirskar jólagjafir, hvort sem 
það eru bækur eða handverk, í pakkann sem og austfirskan jólapappír utan 
um pakkann. Einnig er mögulegt að njóta austfirskra krása um jólin og 
verður enginn svikinn af því. Það er því ljóst að allir geta notið hátíðanna 
með einum eða öðrum hætti og hver á sinn hátt og óþarfi að fara út fyrir 
fjórðunginn til að ná í það sem til þarf. Það er að segja ef einhver þarf 
eitthvað til að halda jólin.

Jólin eru tími hefðanna og hefur hver fjölskylda sínar hefðir. Sumt er 
nauðsynlegt því annars eru engin jól en ef okkur skyldi svo vanta þetta 
nauðsynlega eitt árið þá uppgötvum við að jólin koma engu að síður og við 
gerum gott úr öllu. Jólin eru einnig góður hvíldartími þar sem fólk getur 
safnað kröftum til að mæta nýju ári en einnig góður tími til að líta yfir árið 
sem er að líða og velta því fyrir sér hvort einhverju megi breyta. Eftir að 
hafa fjallað um ljóðabók Ágústu Óskar Jónsdóttur í síðasta tölublaði hefur 
ljóðið Annríki verið mér hugleikið. Ég hef hugsað mikið um mikilvægi 
þess að staldra við og leyfa gleðinni og hamingjunni að ná sér þótt ekki sé 
nema um stund. Jólin geta verið yndislegur og rólegur tími en því miður 
lítum við mörg á aðventuna sem kapphlaup þar sem miklu skiptir að ná 
öllu fyrir jólin. En ef við sættum okkur við að jólin komi þrátt fyrir allt þá 
er ég viss um að við njótum þeirra frekar. Ég ætla því að reyna að slappa 
af um stund og vera þakklát fyrir það sem ég hef. Jólin koma hvort eð er.

Gleðileg jól
Halldóra Tómasdóttir

Leiðari

Allt í heimabyggð

Aðventa lesin á Skriðuklaustri
Aðventa Gunnars Gunnars-

sonar verður lesin í tíunda 
sinn á Skriðuklaustri á þriðja 

sunnudegi í aðventu, 14. desember. Að 
þessu sinni er það Vésteinn Ólason 
prófessor emeritus og stjórnarmaður 
í Gunnarsstofnun sem les og hefst 
lesturinn kl. 14. Lesturinn tekur um 
tvær og hálfa klukkustund og er tilvalið 
að taka sér frí frá jólaundirbúningnum 
og hlusta á sögu Gunnars við snarkið 
í kakalofninum. 

Aðventa var samin árið 1936 og 
byggir á raunverulegum atvikum. 
Benedikt Sigurjónsson, nefndur Fjalla-
Bensi, var frægur fyrir eftirleitir sínar 
undir jól og með sér hafði hann hund-
inn Leó og forustusauðinn Eitil. Saga 
Gunnars Gunnarssonar um ferð Bene-
dikts til fjalla í leit að kindum verður 
táknræn um ferð mannsins í þjónustu 
við lífið (http: //www. ruv.is/ras-1/
adventa-eftir-gunnar-gunnarsson). 

Sá siður að lesa Aðventu í desember 
hefur breiðst töluvert út á þessum tíu 
árum fyrir tilstuðlan Gunnarsstofn-
unar. Sagan er lesin árlega á þýsku 
í íslenska sendiráðinu í Berlín og 
var lesin öðru sinni í Moskvu nú í 
desember. Í ár var hún einnig lesin 
í Ósló á vegum íslenska safnaðar-
ins þar. Hérlendis er Aðventa alltaf 
lesin líka á þriðja aðventusunnudegi 
í Gunnarshúsi í Reykjavík, hjá Rit-
höfundasambandinu á Dyngjuvegi 8. 
Eflaust er saga Gunnars um Benedikt, 

Eitil og Leó lesin víðar en fyrir þá sem 
ekki komast neins staðar á upplestur 
er bara að hlýða á söguna í útvarp-
inu á Rás 1 þar sem hún er orðin jafn 

árviss jólasaga og Passíusálmarnir eru 
fyrir páskana. En lestrinum lýkur á 
aðfangadag skömmu áður en hátíð 
fer í hönd. 

Vetrarlegra er nú á skriðuklaustri

Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir tók myndirnar



Alcoa Fjarðaál óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar
og farsældar á komandi ári með þökkum fyrir samskiptin 

á árinu sem er að líða.

Gleðileg  jól

www.alcoa.is

Ekkert jafnast á við hressandi útiveru í Oddsskarði í fallegu jólaveðri. 
Matthías Haraldsson, starfsmaður Alcoa, og fjölskylda hans njóta 
nálægðarinnar við eitt besta útivistarsvæði á landinu í hjarta Fjarðabyggðar.



11.  Desember 20144

Betra Fljótsdalshérað
Á fundi bæjarstjórnar Fljóts-

dalshéraðs 3. desember síð-
astliðinn var opnaður nýr 

íbúalýðræðisvefur sem ber heitið Betra 
Fljótsdalshérað og hægt er að fara inn á 
í gegn um hnapp á heimasíðu sveitar-
félagsins. Slóðin inn á síðuna er: www. 
betrafljotsdalsherad.is

Betra Fljótsdalshérað er samráðs-
vettvangur á netinu, þar sem íbúum 
sveitarfélagsins gefst tækifæri til að 
setja fram hugmyndir um málefni er 
varða þjónustu og rekstur þess. Vett-
vangurinn er opinn öllum til skoðunar 
og til þátttöku gegn skráningu og sam-
þykki notendaskilmála. 

Ákveðnar reglur gilda um þátttöku 
í umfjöllun á Betra Fljótsdalshérað og 
er þær að finna á þeim vef. 

Skráðir notendur taka þátt með því 
að setja fram hugmyndir, skoða hug-
myndir annarra, rökstyðja mál, segja 
skoðun sína eða gefa hugmyndum og 
rökum vægi með því að styðja þær eða 
vera á móti þeim. 

Um leið og notandi setur fram hug-
mynd á Betra Fljótsdalshérað, er litið á 
hana sem sameign íbúa sveitarfélags-
ins, enda getur upphafleg hugmynd 
tekið breytingum í því samráðsferli 
sem þessi vettvangur býður upp á. 
Fljótsdalshérað áskilur sér rétt til að 
nota þær hugmyndir sem fram koma 
á þeim samráðsvettvangi sem Betra 
Fljótsdalshérað er. 

Við notkun á Betra Fljótsdalshéraði 
er mikilvægt að hafa í huga að Fljóts-
dalshérað er stjórnvald sem starfar eftir 
lögum og reglum og hefur ákveðið 
verksvið. Í ljósi þess er ekki sjálfgefið 
að unnt verði að taka allar hugmyndir 
til formlegrar meðferðar. 

Fljótsdalshérað skuldbindur sig þó 
til að taka hugmyndir af Betra Fljóts-
dalshéraði til formlegrar meðferðar á 
þann hátt að mánaðarlega fara tvær 
efstu hugmyndirnar til vinnslu hjá við-
komandi nefnd eða ráði (þær sem fá 

mesta vægið). Hægt verður að flokka 
hugmyndirnar fyrirfram eftir efnis-
flokkum og innihaldi þeirra. 

Þetta gerist þannig að klukkan 12.00, 
síðasta virka dag hvers mánaðar, eru 
tvær efstu hugmyndirnar á Betra 
Fljótsdalshérað færðar á sérstakt svæði 
á Betra Fljótsdalshérað. Þar með er ekki 
lengur hægt að gefa þeim vægi, þ. e, 
styðja þær, eða vera á móti þeim. Þessar 
hugmyndir, með rökum og umræðu 
um þær, eru teknar til umfjöllunar 
hjá viðkomandi nefnd eða ráði eins 
fljótt og auðið er. Stefnt skal að því að 
umfjöllun fari fram innan mánaðar. 
Sumarfrí nefnda geta þó leitt til þess 
að lengri tími líði áður en formleg 
umfjöllun fer fram. Aðrar hugmyndir, 
sem ekki eru teknar til umfjöllunar hjá 
Fljótsdalshéraði, eru hins vegar áfram 
opnar til umræðu hjá notendum Betra 
Fljótsdalshéraðs. 

Hugmyndir sem fá minna vægi er 
ætlað að vera ráðgefandi fyrir kjörna 
fulltrúa og stjórnendur Sveitarfélags-
ins. 

Hugmynd sem fer til meðferðar í 
stjórnsýslu Fljótsdalshéraðs er lögð 
fram í nafni Betra Fljótsdalshéraðs 
sem lýðsprottin hugmynd. 

Viðkomandi nefnd fjallar um hug-
myndir af Betra Fljótsdalshéraði og 
tekur hana til afgreiðslu sem samræm-
ist þeim heimildum sem hver nefnd 
hefur. Á Betra Fljótsdalshéraði er gerð 
grein fyrir málsmeðferðinni svo og af-
greiðslu nefndar þegar hún liggur fyrir. 

Vefurinn Betra Fljótsdalshérað er 
rekinn af sjálfseignarstofnuninni Íbúar 
Samráðslýðræði, í samstarfi við sveitar-
félagið og svipar mjög til hliðstæðra 
vefja, svo sem Betri Reykjavík og Betri 
Hafnarfjörður. 

Það er von bæjarstjórnar að Betra 
Fljótsdalshérað auki enn frekar á 
aðkomu íbúa að ákvarðanatöku um 
rekstur, þróun og þjónustu sveitarfé-
lagsins. Jafnframt hvetur bæjarstjórn 
íbúana til að nýta sér vefinn og fara 
þar að settum reglum í skrifum og til-
lögugerð. 

Frétt frá Fljótsdalshéraði

Fjárhagsáætlun Fljóts-
dalshéraðs samþykkt
Eins og flestum er 

kunnugt er Fljóts-
dalshérað eitt af 

þeim sveitarfélögum á 
Íslandi sem illa er statt 
fjárhagslega. Á fundi bæj-
arstjórnar Fljótsdalshéraðs, 
miðvikudaginn 19. nóvember 
síðastliðinn, var fjárhagsáætlun Fljóts-
dalshéraðs fyrir árið 2015, auk þriggja 
ára áætlunar fyrir árin 2016 – 2018, 
samþykkt við síðari umræðu. 

Helstu viðmið fjárhags- 
áætlunar Fljótsdals- 
héraðs eru: 
•	Jafnvægi	skal	vera	á	milli	saman-

lagðra rekstartekna og gjalda A- og 
B-hluta á hverju þriggja ára tímabili. 

•	Samkvæmt	fjárhagsáætlun	Fljóts-
dalshéraðs fyrir árið 2015 er 
rekstarjöfnuður áranna 2013-2015 
jákvæður um 72,5 millj. kr. fyrir 
samstæðu A- og B- hluta. 

•	Framlegð	rekstrar	(niðurstaða	fyrir	
afskriftir og fjármagnsliði) skal vera 
á bilinu 15 – 20%. 

•	Samkvæmt	fjárhagsáætlun	Fljóts-
dalshéraðs fyrir árið 2015 verður 
framlegðarhlutfall A-hluta 16,5% 
og í samstæðu A og B hluta 22,9%. 

•	Veltufé	 frá	 rekstri	A-	 og	B-hluta	
nemi ekki lægri fjárhæð en sem 
nemur afborgunum og vöxtum af 
langtímalánum. 

•	Samkvæmt	fjárhagsáætlun	Fljóts-
dalshéraðs fyrir árið 2015 mun 
veltufé frá rekstri nema 561 millj. 
kr. en afborganir af skuldbindingum 
verða um 511 millj. kr. í samstæðu 
A og B hluta. Í A hluta nemur 
veltufé frá rekstri um 356millj. kr. 
en greiðslur vegna skuldbindinga 
nema um 325 millj. kr. 

•	Skuldir	og	skuldbindingar	samstæðu	
(A- og B-hluta) fari ekki yfir 250% 
af skilgreindum tekjum. 

•	Samkvæmt	fjárhagsáætlun	Fljóts-
dalshéraðs fyrir árið 2015 verður 
skuldaviðmið samstæðu A og B 
hluta skv. reglugerð 202% og hjá A 
hluta verður skuldaviðmið 161% í 
árslok 2015. Skuldahlutfall A-hluta 
verður 165% og samstæðu A og 

B hluta um 232% í árslok 
2015. 
•	 Árið	2018	verður	skulda-
viðmið A hluta um 121% 
og í samstæðu A og B hluta 

er áætlað að skuldahlutfallið 
nemi um 159%. Skuldahlutfall 

A hluta verður 125% og skulda-
hlutfall samstæðu A og B hluta 
verður 184% í árslok 2018. 

•	Skuldaviðmið	 samstæðu	A	og	B	
hluta mun árið 2019 fara niður 
fyrir 150% skv. langtímaáætlun. 
Áætlað er að skuldaviðmið A hluta 
fari niður fyrir 150% árið 2016. 
Framangreind viðmið hafa á 

undanförnum árum verið tekin 
alvarlega og hefur verið lögð mikil 
áhersla á það við vinnu fjárhagsáætl-
ana. Árangur þessara markmiða hefur 
þegar sýnt sig, því tekist hefur að laga 
rekstur sveitarfélagsins að breyttum 
aðstæðum, treysta fjárhag þess og 
gera það betur í stakk búið til að mæta 
þörfum íbúanna í framtíðinni. 

Í áætlun er gert ráð fyrir að fjölgun 
íbúa í sveitarfélaginu nemi um 125 
manns frá árinu 2014 til ársloka 2018. 

Helstu niðurstöður fjár-
hagsáætlunar 2015-2018
Samkvæmt fyrirliggjandi fjárhags-
áætlun fyrir árið 2015 er gert ráð 
fyrir 37 millj. kr. rekstarafgangi í 
samstæðureikningi A- og B hluta 
sveitarfélagsins. Þar af er gert ráð fyrir 
jákvæðri afkomu í A hluta sem nemi 
27 millj. kr. A-hluti er hinn eiginlegi 
sveitarsjóður en það eru Aðalsjóður 
og Eignasjóður ásamt Atvinnumála-
sjóði. B-hluti samstæðureiknings eru 
þau fyrirtæki sem eru að meirihluta 
eða að fullu í eigu Fljótsdalshéraðs og 
þjónustutekjur standa alfarið undir 
rekstarútgjöldum. Þau eru Félagslegar 
íbúðir, HEF ehf, Brunavarnir á Hér-
aði, Minjasafn Austurlands, Ársalir 
(Dvalarheimili aldraðra), Fasteigna-
félag Iðavalla ehf og Hjúkrunarheimili 
aldraðra.

Áætluð rekstarniðurstaða miðast 
við 3,4% verðbólgu á árinu 2015. Í 
útkomuspá fyrir árið 2014 er gert ráð 
fyrir jákvæðri rekstarafkomu.

Unnur Birna Karlsdóttir ráðin
sérfræðingur HÍ á Egilsstöðum
Unnur Birna Karlsdóttir hefur 

verið ráðin akademískur sér-
fræðingur við Stofnun rann-

sóknasetra Háskóla Íslands, á starfsstöð 
hennar á Egilsstöðum. 

Unnur Birna lauk doktorsprófi í 
sagnfræði frá Háskóla Íslands 2010 en 
áður hafði hún lokið MA- og BA-prófi 
í sagnfræði og námi í kennslu- og upp-
eldisfræði frá Háskóla Íslands. 

Í útgefinni doktorsritgerð sinni Þar 
sem fossarnir falla. Náttúrusýn og nýt-
ing fallvatna á Íslandi 1900 – 2008 fjall-
aði Unnur Birna um sambands manns 
og náttúru út frá sjónarhóli og aðferða-
fræði umhverfissagnfræði. Eftir Unni 
Birnu liggja þónokkrar fræðigreinar og 
bókarkaflar og þá hefur hún flutt fjöl-
marga fyrirlestra um umhverfismál og 
umhverfissagnfræði. Þá hefur Unnur 
komið að kennslu við Háskóla Íslands 
og Háskólann á Bifröst. 

Unnur Birna hefur störf við Háskóla 
Íslands í byrjun apríl og þá við störf við 
rannsóknaverkefnið „Maður og nátt-
úra“ þar sem hreindýrið og þýðing þess 

í íslenskri náttúrusýn og menningu 
verður rannsóknarefnið. 

Unnur Birna Karlsdóttir hefur gegnt 
starfi forstöðumanns Minjasafn Aust-
urlands frá 2012 en áður starfaði hún á 
Þjóðskjalasafni Íslands. Þá hefur Unnur 
Birna hefur tekið virkan þátt í félags-
starfi sagnfræðinga og safnamanna. 

Starf akademísks sérfræðings við 
Stofnun rannsóknasetra Háskóla Ís-
lands á starfsstöð stofnunarinnar á 
Egilsstöðu var auglýst sl. sumar og 
bárust sex umsóknir. Að loknu dóm-
nefndar- og valnefndarferli var Unnur 
Birna ráðin.

Frétt af www.fljotsdalsherad.is
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Brekkukirkja
Brekkukirkja í Mjóafirði er 

kirkja vikunnar að þessu 
sinni. Upplýsingar um 

kirkjuna eru fengnar úr Kirkjur Ís-
lands, 20. bindi, Friðaðar kirkjur í 
Austfjarðaprófastsdæmi. Höfundar 
kaflanna eru Hjörleifur Guttorms-
son og Páll V. Bjarnason. 

Brekkukirkja í Mjóafirði er skil-
getið afkvæmi Fjarðarkirkju sem 
lengst af veitti skjól kristnihaldi þar í 
firðinum. Sóknarkirkjan var flutt að 
Brekku samkvæmt heimild í lands-
höfðingjabréfi 21. apríl 1891. Með 
því var jafnframt fallist á að kirkjan 
í Firði yrði afhent söfnuðinum sem 
seldi eignir hennar og ítök í hendur 
Ólafi Guðmundssyni bónda í Firði. 
Fyrir afgjaldið var byggð upp ný 
kirkja í Brekkuþorpi árið 1892, sett 
í hana orgel og hún vígð 26. október 
sama ár. Fylgdu með kirkjugripir 
Fjarðarkirkju en ítök voru úr 
sögunni. Brekkukirkja stendur hátt 
í halli í afmörkuðum kirkjugarði í 
Borgareyrartúni og nýtur sín vel 
með útsýni yfir byggðina. 

Brekkukirkjusókn átti sinn prest 
í um hálfa öld, fyrstan Þorstein 
Halldórsson (1882-1914) frá Hofi 
í Vopnafirði og bjó hann lengst af á 
Þinghól í Brekkuþorpi. Þrír prestar 
gegndu embætti eftir hann skamma 
hríð hver uns Haraldur Þórarins-
son flutti sig um set frá Hofteigi til 
Mjóafjarðar 1924 og þjónaði kallinu 
í 21 ár eða til 1945. Hann var fjöl-
menntaður, hafði numið fornmál við 
Hafnarháskóla og stundaði kennslu 
fyrir prestvígslu. Enginn fyllti hans 
skarð og hafa Norðfjarðarprestar 
síðan haft Brekkukirkju sem 
annexíu, unnið nauðsynleg prest-
verk í sókninni og messað á stórhá-
tíðum (bls. 79). [. . . ]

Árið 1891 var ákveðið í góðri sátt 
sóknarmanna að leggja kirkjuna í 
Firði niður og færa kirkjustaðinn 
að Brekku. Fjörður er í botni Mjóa-
fjarðar en Brekka fyrir miðjum firði 
að norðanverðu og var því auð-
veldara fyrir íbúa utar í firðinum 
að sækja messur þangað, eins og frá 
Dalabæjunum og Dalatanga. 

Kirkjan var reist neðarlega í 
Borgareyrartúni og er útsýni þaðan 
gott yfir allan fjörðinn. Yfirsmiður 
kirkjunnar var Ólafur Ásgeirsson 
úr Mjóafirði. Hafist var handa við 
bygginguna snemma árs 1892 og var 
hún fullsmíðuð og frágengin þá um 
haustið. Hún var síðan vígð þann 26. 
október 1892 (bls. 82). [. . . ]

Prófastur vísiterar á Brekku árið 
1901 og er þá talin þörf á að mála 
kirkjuna að utan, einkum aust-
urstafninn. Má gera ráð fyrir að 
mesta veðurálagið sé á þann hluta 
kirkjunnar. Árið 1903 var kirkjan 
síðan máluð að utan með „mógráum 
steinlit.“

Svo virðist sem þak kirkjunnar 
hafi ekki verið heilklætt með timbri 
undir bárujárnið í upphafi eins og þó 
tíðkaðist á þessum tíma. Hefur það 
eflaust verið sparnaðarráðstöfun. 
Járnið var þess í stað neglt á lang-
bönd á þaksperrum. Þess er getið í 
vísitasíu Jóhanns prófasts árið 1906 
að farið sé að bera á leka á kirkju-
þakinu að vetrarlagi. 

Tveimur árum síðar eða 1908 
er farið að bera á fúa neðst í vegg-
klæðningunni að utanverðu, einkum 
á norðurhlið og austurstafni. Árið 
1909 voru allir veggir járnklæddir, 
svo og turnveggirnir. Má því segja 
með sanni að strax í byrjun 20. aldar, 
þegar kirkjan er ekki tvítug, sé farið 
að breyta henni frá upprunalegri 
gerð og er þá átt við járnklæðn-
inguna utan á timburklæðningu á 
veggjum (bls. 83). [. . . ]

Brekkukirkja í Mjóafirði stendur 
í hlíðinni í Brekkuþorpi í Borgar-
eyrartúni norðan megin í firðinum. 
Aðkoman að kirkjunni er að aust-
anverðu og er því komið að bak-
hlið kirkjunnar. Frá kirkjunni sér 
vel til þriggja átta, þ. e. til austurs 
út fjörðinn, til suðurs yfir fjörðinn 
og til vesturs inn að fjarðarbotni. 
Kirkjan stendur í kirkjugarðinum 
eins og títt var, og er hann vestan 
og norðan við hana. Engin byggð er 
norðan og ofan við Brekkukirkju og 
sér þaðan vel til fjallatinda. Við suð-
vesturhorn kirkjunnar er sáluhlið úr 
járni, smíðað af Lárusi Jóhannssyni, 
járnsmíðameistara í Reykjavík, og 
var það gjöf til kirkjunnar frá dóttur 
Lárusar, Jóhönnu á Brekku og fjöl-
skyldu hennar, árið 1979. 

Kirkjunni svipar mjög til Norð-
fjarðarkirkju og má leiða að því 
líkum að þær séu eins konar 
systurkirkjur enda byggðar af sama 
kirkjusmiðnum og einungis fimm ár 
á milli þeirra. Hönnuður kirkjunnar, 
Ólafur Ásgeirsson úr Mjóafirði, var 
til aðstoðar yfirsmið Norðfjarðar-
kirkju Vigfúsi Kjartanssyni, sem 
einnig var Mjófirðingur. 

Brekkukirkja er einskipa af ein-
faldri gerð eins og títt var um kirkjur 
í sveitum Íslands fyrr á öldum og er 
hún í raun þróun úr íslensku torf-
kirkjunnni. [. . . ]

Ferstrendur turn er á vesturenda 
kirkjunnar og nær hann nokkuð upp 
fyrir þakmæni. Hann er með háu 
toppþaki sem sveigist út yfir veggi. Á 
turnþakinu er slétt járn, málað rautt 
eins og stálþak kirkjuskipsins sjálfs. 
Veggir turnsins eru klæddir könt-
uðu stáli og mótar fyrir hljómopi á 
suðurhliðinni. Þar var áður op sem 
hægt var að opna svo að hljómur 
klukkna næði til íbúa sem flestir áttu 
heimili sunnan við kirkjuna (bls. 87-
89). [...]

HverJIr er þetta?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd, af 
brosandi stúlkum, kemur úr 
safni UÍA.
Þóra Helgadóttir þekkti systkinin 
á síðustu mynd.  Aftari röð f.v. 
Þórhildur, Hafsteinn, Bergrún 
Gyða, Jóhanna, fyrir framan f.v. 
Kjartan, Erling Óli, Ólabörn frá 
Borgarfirði eystra.
Eru upplýsingar frá lesendum 
vel þegnar og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að hafa sam-
band við Héraðsskjalasafnið í 
síma 471 – 1417 eða á netfangið: 
magnhildur@heraust.is.

Bókavaka –Austfirsk 
útgáfa í öndvegi
Fimmtudaginn 11. desember, kl. 

17.00-19.00, verður bókavaka í 
Safnahúsinu í anddyrinu fyrir 

framan Héraðsskjalasafnið. Það er 
komin hefð fyrir þeim stað því áður 
en lyftan kom í Safnahúsið var þetta 
eini staðurinn í húsinu sem allir áttu 
gott aðgengi að. Á bókavökunni verða 
austfirskar bækur, sem komið hafa út 
á árinu, kynntar, lesið úr þeim og sagt 
frá útgáfu þeirra. 

Úrgáfa ársins er mikil, að minnsta 
kosti sex ljóðskáld hafa sent frá sér 
ljóðabók, þau Ágústa Ósk Jónsdóttir, 
Hrafnkell Lárusson, Kristian Guttesen, 
Oddur Sigfússon frá Krossi í Fellum, 
Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Stefán 
Bogi Sveinsson. Sigríður Lára Sigur-
jónsdóttir hefur sent frá sér þriðja bindi 
af óstyttri sögunni um Önnu í Grænu-
hlíð ásamt þroskasögu sinni „Of mörg 
orð“. Hrönn Jónsdóttir á Djúpavogi 
gaf út skáldsöguna „Árdagsblik“ en 
Gísli Pálsson tók fyrir annan Djúpa-
vogsbúa, verslunarmanninn Hans 
Jónatan sem stal sjálfum sér. Þá kom 
út bókin „Örnefni í Mjóafirði“ sem 

Vilhjálmur Hjálmarsson tók saman. 
Tvær barnabækur má nefna sem tengj-
ast Austurlandi, í Hjálp eftir Þorgrím 
Þráinsson eru söguhetjurnar frá Eg-
ilsstöðum og annar höfunda í bókinni 
„Á puttanum með pabba“, Vala Þórs-
dóttir, er alin upp í Fljótsdal. Loks má 
nefna Sögu Skriðuklausturs í Fljótsdal 
eftir Agnar Hallgrímsson og bókina 

Hreindýraskyttur eftir Guðna Einars-
son en í þeirri bók má finna marga 
Austfirðinga. 

Nokkur ljóðskáld mæta og lesa sjálf 
upp úr bókum sínum en aðrir lesarar 
sjá um þá sem lengra eru að komnir eða 
eiga illa heimangengt. Kynnir er Arndís 
Þorvaldsdóttir. Aðgangur er ókeypis, 
kaffi á könnunni og allir velkomnir. 

Eyðibýli á Íslandi
Rannsókn á 748 yfirgefnum húsum um allt land.

Út eru komin 6. og 7. bindi 
af ritinu Eyðibýli á Íslandi. 
Þau fjalla um Austurland og 

Suðvesturland.
Markmið verkefnisins Eyðibýli á Ís-

landi er að rannsaka og skrá eyðibýli 
og önnur yfirgefin íbúðarhús í sveitum 
landsins. Fyrstu skref rannsóknarinnar 
voru tekin sumarið 2011 á Suðurlandi. 
Með útgáfu 6. og 7. bindis er lokið hr-
ingferð um landið. Bækurnar fjalla um 
748 hús um allt land.  Smekkleg askja 
hefur verið gerð utan um safnið. Efni 
bindanna sjö er sem hér segir:
1. bindi (Suðurland-nema Árnessýsla). 

Austur-Skaftafellssýsla, Vestur-
Skaftafellssýsla og Rangárvallasýsla.

2. bindi (Norðurland eystra). Norður-
Þingeyjarsýsla, Suður-Þingeyjarsýsla 
og Eyjafjarðarsýsla.

3. bindi (Vesturland). Dalasýsla, Snæ-
fells- og Hnappadalssýsla, Mýrasýsla 
og Borgarfjarðarsýsla.

4. bindi (Vestfirðir). Austur-Barða-
strandarsýsla, Vestur-Barða-
strandarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, 
Norður-Ísafjarðarsýsla og Stranda-
sýsla.

5. bindi (Norðurland vestra). 
Skagafjarðarsýsla, Austur-Húna-
vatnssýsla og Vestur-Húnavatns-
sýsla. 

6. bindi (Austurland). Norður-Múla-
sýsla og Suður-Múlasýsla.

7. bindi (Suðvesturland). Árnessýsla, 
Gullbringusýsla, Kjósarsýsla og 
Vestmannaeyjar.
Bækurnar eru gefnar út í litlu upp-

lagi af áhugamannafélagi sem stendur 
fyrir rannsókninni. Hægt er að kaupa 

þær hjá félaginu í Síðumúla 33. Nánari 
upplýsingar er að finna á www.eydi-
byli.is og hjá undirrituðum. 

Eyðibýli - áhugamannafélag
Gísli Sverrir Árnason formaður

Sími: 588 5800. 
Netfang: gislisv@r3.is



Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞvottavél
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

Ryksugurnar frá 
AEG hafa þjónað 

íslendingum 
í áratugi.

Góð jólagjöf fyrir heimilið.

20% 
afsláttur

Alveg einstakur blandari.
Blandar beint í glasið - sparar þrif.

Smoothie Twister
Blandarinn sem þú tekur með þér

Jólatilboð: 5.990

UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa 
· Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmy-
ndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32”     87.920 áður 109.900

40”   111.920 áður 139.900

48”   151.920 áður 189.900

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

Nú án vörugjalda
Verð: 39.900,-

31.920,- 

PL-990

Plötuspilari
Alsjálfvirkur, 33/45 snúninga, reimdrifinn, 
innbyggður formagnari

Nú án vörugjalda

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða með Bluetooth 30W (15W + 15W 
RMS) (8Ω) - 2-Way 
Bass-Reflex Hátalarar 
- MP3, WMA - AM/
FM Útvarp m.45 
st.minni - Innbyggt 
Blueooth - Pioneer 
Wireless Streaming 
App - iPod, iPhone, 
iPad í gegnum USB

Verð: 49.900,-

39.920,- 

3 litir

X-SMC01BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg

Nú án vörugjalda
Verð: 44.900,-

33.900,- 

3 litir

2x10W, Bluetooth, FM útvarp, 
geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, 
MP3, WMA

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038

Opið laugardag 13. des. frá 11-22 og sunnudag 14. des. frá 13-17

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900
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Helgihald í Austurlandsprófastsdæmi á aðventu og jólum:
Fimmtudagur 11. desember 

Stöðvarfjarðarkirkja
Aðventuhátíð kl. 18:00 

Heydalakirkja 
Aðventuhátíð kl. 20:00.

sunnudagur 14. desember

Eskifjarðarkirkja
Sunnudagaskóli kl. 10:30
Farið í rútu til Reyðarfjarðar

Fáskrúðsfjarðarkirkja
Sunnudagaskóli kl. 11:00
Tendrum á þriðja kertinu á að-

ventukransinum. Jólastund barnanna. 
Börnin flytja jólaguðspjallið í helgileik.

Reyðarfjarðarkirkja
Sunnudagaskóli með gestum frá 

Eskifirði kl. 11:00

Sleðbrjótskirkja
Sameiginleg aðventuhátíð Sleð-

brjóts- og Kirkjubæjarsókna kl. 14:00
Kór Kirkjubæjar- og Sleðbrjótssókna 

syngur jólalög. Sr. Davíð Þór Jónsson 
leiðir helgistund ásamt fermingar-
börnum.

Seyðisfjarðarkirkja
Aðventuhátíð kl. 18:00
Börn og unglingar taka virkan þátt. 

Ræðumaður Arnbjörg Sveinsdóttir.

Þriðjudagur 16. desember

Fáskrúðsfjarðarkirkja
Aðventuhátíð kl. 20:00
Blönduð dagskrá í tali og tónum 

með þátttöku barna og fullorðinna. 
Söngur, hljóðfæraleikur, helgileikir. 
Sr. Davíð Þór Jónsson, héraðsprestur, 
flytur hugleiðingu.

sunnudagur 20. desember

Norðfjarðarkirkja
Minningarstund um snjóflóðin 

1974.
(Auglýst nánar síðar.)
Aðfangadagur 24. desember

Egilsstaðakirkja
Jólastund barnanna kl. 14:00
Nýtt! Hátíðleg stund fyrir yngstu 

kynslóðina. Við syngjum saman, brúð-

urnar úr sunnudagaskólanum læra um 
jólaguðspjallið o.fl.

Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Þorgeir Arason. Organisti Tor-

vald Gjerde. Kór Egilsstaðakirkju.
Jólanæturmessa kl. 23:00 
Sr. Vigfús I. Ingvarsson. Organisti 

Torvald Gjerde. Kór Egilsstaðakirkju. 

Bakkagerðiskirkja
Aftansöngur kl. 17:00
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir. Org-

anisti Kristján Gissurarson. Bakka-
systur syngja. (Ef veður og færð valda 
messufalli, verður í staðinn messað 
sunnudaginn 28. desember kl. 14:00.)

Djúpavogskirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Sjöfn Jóhannesdóttir

Eskifjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Davíð Baldursson. Organisti Þór-

unn Gréta Sigurðardóttir. Kór Eski-
fjarðarkirkju.

Fáskrúðsfjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir. 

Fögnum helgri hátíð saman. Kór kirkj-
unnar syngur og leiðir söng. Kórstjóri 
og undirleikari Suncana Slamnig. 
Hljóðfæraleikur: Charles Ross.

Norðfjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson.

Seyðisfjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir. Org-

anisti Sigurbjörg Kristínardóttir. Kór 
Seyðisfjarðarkirkju.

Stöðvarfjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Gunnlaugur Stefánsson

Vopnafjarðarkirkja
Aftansöngur kl. 18:00
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Ássókn í Fellum
Helgistund í Kirkjuselinu, Fellabæ, 

kl. 23:00
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir. Org-

anisti Drífa Sigurðardóttir.

Eiðakirkja
Jólanæturguðsþjónusta kl. 23:00
Sr. Þorgeir Arason. Organisti Krist-

ján Gissurarson. Kór Eiðakirkju.

Heydalakirkja
Náttsöngur kl. 23:00
Sr. Gunnlaugur Stefánsson

Reyðarfjarðarkirkja
Náttsöngur kl. 23:00
Sr. Davíð Þór Jónsson. Organisti 

Þórunn Gréta Sigurðardóttir. Kór 
Reyðarfjarðarkirkju.

Jóladagur 25. desember

Áskirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir. Org-

anisti Drífa Sigurðardóttir. Kór Ás-
kirkju.

Kirkjubæjarkirkja
Sameiginleg hátíðarguðsþjónusta 

Kirkjubæjar- og Sleðbrjótssókna kl. 
14:00

Sr. Davíð Þór Jónsson. Organisti 
Magnús Magnússon. Kór Kirkjubæjar- 
og Sleðbrjótssókna.

Norðfjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson.

Seyðisfjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00 
Sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir. Org-

anisti Sigurbjörg Kristínardóttir. Kór 
Seyðisfjarðarkirkju.

Guðsþjónusta á Heilbrigðisstofnun-
inni Seyðisfirði kl. 15:00

Þingmúlakirkja
Sameiginleg hátíðarguðsþjónusta 

Vallanes- og Þingmúlasókna kl. 14:00
Sr. Þorgeir Arason. Organisti Tor-

vald Gjerde. Kór Vallanes- og Þing-
múlasókna.

Hofskirkja, Vopnafirði
Hátíðarguðsþjónusta kl. 17:00
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Valþjófsstaðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 17:00
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir. Org-

anisti Tryggvi Hermannsson.

Annar í jólum 26. desember

Breiðablik, Neskaupstað
Jólaguðsþjónusta kl. 10:30
Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson

Stöðvarfjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11:00 
Sr. Gunnlaugur Stefánsson

Heydalakirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 13:00
Sr. Gunnlaugur Stefánsson

Berufjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Sr. Sjöfn Jóhannesdóttir

Egilsstaðakirkja 
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 14:00
Fermingarbörn flytja helgileik. Sr. 

Sigríður Rún Tryggvadóttir. Organisti 
Torvald Gjerde. Kór Egilsstaðakirkju. 

Guðsþjónusta á Heilbrigðisstofnun-
inni Egilsstöðum kl. 15:00

Hjaltastaðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Sr. Þorgeir Arason. Organisti og 

söngstjóri Suncana M. Slamnig.

Hofteigskirkja 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir. Org-

anisti Tryggvi Hermannsson.

Vopnafjarðarkirkja
Fjölskyldumessa kl. 14:00
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson. Börn 

sýna jólahelgileikinn og fermingarbörn 
flytja bænir.

Laugardagur 27. desember

Hjúkrunarheimilið  
Sundabúð, Vopnafirði

Helgistund kl. 14:30
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

sunnudagur 28. desember

Eskifjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11:00
Sr. Davíð Þór Jónsson

Mjóafjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11:00
Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson

Reyðarfjarðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11:00
Sr. Davíð Baldursson

Hofskirkja í Álftafirði
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00.
Sr. Sjöfn Jóhannesdóttir

Gamlársdagur 31. desember
Egilsstaðakirkja
Aftansöngur kl. 16:00
Sr. Þorgeir Arason. Organisti Tor-

vald Gjerde. Kór Egilsstaðakirkju.

Nýársdagur 1. janúar

Hofskirkja, Vopnafirði
Hátíðarmessa kl. 15:00
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Þrettándinn 6. janúar

Vallaneskirkja
Kvöldmessa kl. 20:00. Jólin sungin 

út. 
Sr. Þorgeir Arason. Organisti Tor-

vald Gjerde. Kór Vallanes- og Þing-
múlasókna.

Tónlistarviðburðir 
í Egilsstaðakirkju
•	 Þorláksmessukvöld,	23.	desember	

kl. 22-23: Jólatónar. Organisti kirkj-
unnar og gestir leika hátíðlega tóna 
við kertaljós. Hægt að koma og fara 
að vild.

•	 Laugardagurinn	 3.	 janúar	 kl.	 17:	
Jólatónleikar kirkjunnar. Kórar 
kirkjunnar, einsöngvari o.fl. flytja 
jólatónlist úr ýmsum áttum. Stjórn-
andi Torvald Gjerde.

Tónlistarviðburðir í Eskifjarðarkirkju
•	 15.	desember	kl.	20:00.	Jólatónleikar.	

Esther Jökulsdóttir vitjar æskuslóð-
anna og syngur þekktustu jóla- og 
gospellög Mahaliu Jackson.
Alla mánudaga kl. 18:00 árið um 

kring eru kyrrðarstundir í Safnað-
arheimili Egilsstaðakirkju.

Þessi dagskrá er ekki tæmandi. 
Nánar á www.kirkjan.is/austurland

Helgihald í Bjarnanesprestakalli
Í Bjarnanesprestakalli eru fimm 

sóknir: Hafnarsókn, Bjarnanes-
sókn, Brunnhólssókn, Kálfafells-
staðarsókn og Hofssókn og ná þær 
alla leið að Skaftafelli. Hafnarsókn 
er fjölmennasta sóknin í Bjarnanes-
prestakalli en í henni eru um 1500 
manns. Árið 1999 var Stafafellssókn 
sameinuð Hafnarsókn og eru því nú 
tvær kirkjur í sókninni, Hafnarkirkja 
og Stafafellskirkja í Lóni. Um hátíð-
irnar verður helgihald í Bjarnanes-
prestakalli sem hér segir:

Hafnarkirkja
Aftansöngur á aðfangadag kl. 18:00
Hátíðarguðsþjónusta á aðfangadag 

kl. 23:30
Aftansöngur á gamlársdag kl. 18:00

Stafafellskirkja
Hátíðarguðsþjónusta 27. des. kl. 

13:00

Brunnhólskirkja
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag kl. 

16:00

Hofskirkja
Hátíðarguðsþjónusta á 2. jólum kl. 

14:00

Kálfafellsstaðarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta á 2. jólum kl. 

16:00

Bjarnaneskirkja
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag kl. 

14:00

Hoffellskirkja
Hátíðarguðsþjónusta 28. des kl. 

14:00
Upplýsingar frá G. Stíg Reynissyni 

og af bjarnanesprestakall.is

Helgihald hjá kaþólsku kirkjunni á Austurlandi
Miðvikudagur  
24. desember 2014.  
Aðfangadagur jóla

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 22:00, messa á jólanótt

Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 
Egilsstöðum kl. 22:00, messa á jólanótt

Fimmtudagur  
25. desember 2014.   
Jóladagur.  
Fæðingarhátíð Drottins

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 11:00

Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 
Egilsstöðum kl. 17:00

Messa í Neskaupstað kl. 17:00

Föstudagur   
26. desember 2014.  
Annar dagur jóla.  
Stefánsmessa

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 11:00

Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 
Egilsstöðum kl. 17:00

Messa á Bakkafirði kl. 17:00

Laugardagur   
27. desember 2014

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 18:00

Sunnudagur  
28. desember 2014.  
Hátíð hinnar  
heilögu fjölskyldu 

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 11:00

Messa á Höfn í Hornafirði kl. 12:00
Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 

Egilsstöðum kl. 17:00
Messa á Djúpavogi kl. 18:00

Miðvikudagur 31. desem-
ber 2014. Gamlársdagur

Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-
firði, kl. 17:00

Fimmtudagur 1. janúar 
2015. Nýársdagur. Stórhá-
tíð Maríu Guðsmóður, 

lögboðinn kirkjudagur
Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-

firði, kl. 11:00

Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 
Egilsstöðum kl. 17:00

Sunnudagur 4. janúar 2015
Messa í hl. Þorlákskapellu, Reyðar-

firði, kl. 11:00
Messa í „Corpus Christi“-kapellu á 

Egilsstöðum kl. 17:00
Vinsamlega hafið samband við prest 

varðandi húsblessanir.Mig langar til 
að óska öllum sóknarbörnum okkar 
heilagrar aðventu og gleðilegra jóla 
árið 2014 og blessunar Guðs á nýju 
ári, 2015.  Br. Davíð.
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Austfirskt í jólagjafirnar
Það er auðvelt að hafa allt 

austfirskt um jólin. Flestir 
borða eitthvað, eins og aðra 

daga, gefa sínum nánustu jólagjafir 
og skreyta jólatré. 

Á þessu ári hafa margar bækur sem 
tengjast Austurlandi með einum eða 
öðrum hætti komið út. Má þar t.d. 
dæmis nefna ljóðabækurnar Brennur 
eftir Stefán Boga og Ég leitaði einskis 
og fann eftir Hrafnkel Lárusson. 
Einnig er ljóðabók Ágústu Óskar 
Jónsdóttur Undir berjabrekku gjöf 
sem gleður og hlýjar viðtakanda. 
Maðurinn sem stal sjálfum sér er mjög 
áhugaverð bók þar sem Gísli Pálsson 
skrifar um Hans Jónatan, danskkar-
abíska þræl sem gerðist verslunar-
maður á Djúpavogi. Þá er síðasta bók 
Vilhjálms Hjálmarssonar Örnefni í 
Mjóafirði frábær gjöf. 

Tilvalið er einnig að líta inn í næsta 
handverkshús ef það er opið en á Eg-
ilsstöðum er Handverksmarkaðurinn 
Skemman til dæmis opinn og þar er 
hægt að fá austfirskt handverk eftir 
handverksfólk sem búsett er á Héraði 
og víðar á Austurlandi. Í Húsi hand-
anna er einnig hægt að fá austfirskt 
handverk og á Barramarkaðinum, 
sem verður nú um helgina er bæði 
hægt að fá mat, jólagjafir að ógleymdu 
jólatrénu, allt héðan af Austurlandi. 

Tré og horn er vinsælt smíðaefni 
á Austurlandi og fást margir fallegir 
munir frá Listsmiðjunni Eik á Héraði. 
Fuglarnir hennar Rósu Valtingojer frá 
Stöðvarfirði gleðja einnig alla sem eru 
svo heppnir að fá þá í jólagjöf. Sömu 
sögu er að segja af málverkunum 
hennar Lóu og hönnun frá Flóru. 

Að njóta matar tilheyrir einnig 

á jólum og er af nógu að taka í 
austfirskum krásum. Lífrænu vörurnar 
frá Eymundi í Vallanesi láta öllum líða 
vel og væru allir saddir og sælir sem 
myndu njóta þeirra. Úrvalið frá þeim 
undir vörumerkinu Móðir Jörð er 
alltaf að aukast og allt lífrænt. Sultur, 
sýróp, hunang og villisveppir af Aust-
urlandi eru einnig tilvaldar jólagjafir 
og svíkja vörurnar frá Klausturkaffi og 
Holti og heiðum engan. Sérstaklega 
má benda á verðlaunasultu Holts og 
heiða Rabbarbarasultu með vanillu 
sem fékk silfurverðlaun á opna Ís-
landsmeistaramótinu í matarhand-
verki en þar var samkeppnin hörð 
því matarhandverksmenn frá öðrum 
löndum tóku einnig þátt í mótinu. 

En myndir segja meira en mörg orð 
og sést af þeim að margt er í boði af 
austfirsku handverki og krásum.

Slökkviliði Vopnafjarðar 
færð höfðingleg gjöf
Slysavarnardeildin Sjöfn 

á Vopnafirði hefur 
um langt árabil 

verið bakhjarl mýmargra 
verka, einkum hefur 
Björgunarsveitinni Vopni 
notið velvildar deildarinnar 
og liggur í hlutarins eðli að svo sé. Það 
er þó ekki einhlítt og nýverið færðu 
Sjafnarkonur Slökkviliði Vopnafjarðar 
myndarlega gjöf í formi 5 reykköfunar-
kúta að verðgildi 450 þúsund krónur. 
Mun gjöfin hafa verið eins og himna-
sending fyrir slökkviliðið því þeir kútar 
sem til voru höfðu fyrir nokkru verið 
útskrifaðir sem ónýtir. Þarf ekki að 
fara mörgum orðum um mikilvægi 
gjafarinnar en samtímis vonast hlut-
aðeigendur til að aldrei þurfi að grípa 
til þeirra. 

Fenzy reykköfunarbúnaður - 2. jp-
gKom í hlut Þórhildar Sigurðardóttur 
gjaldkera Sjafnar að færa slökkviliðs-
stjóranum Hlyni Sigurgeirssyni gjöf-
ina og var sem stjórinn hefði himinn 
höndum tekið svo glaður var hann. Í 
samtali við heimasíðu Vopnafjarðar 
sagði Hlynur gjöfina breyta stöðu 

slökkviliðsins fullkomlega í þessum 
efnum enda gömlu kútarnir 
hreinlega ónýtir orðnir. Sá er 

munurinn á kútunum 
að þeir nýju eru úr harð-
plasti meðan þeir gömlu 

eru stálkútar, mun þyngri 
og ómeðfærilegri. Aðspurður 

hvort harðplastið þyldi hitann sagði 
Hlynur þá þola miklu meira en þann 
sem kútinn ber. Mun ending þessara 
kúta vera um 20 ár svo ekki er þörf á 
að huga að endurnýjun á næstu árum. 

Baldur Pálsson, yfirmaður bruna-
mála á Austurlandi, fagnaði fregnunum 
ekki síður en Hlynur en varaformaður 
Sjafnar, Hrönn Róbertsdóttir, kvað þær 
hafa fengið ábendingu hér að lútandi 
utan úr bæ og væru eðlilega hæstá-
nægðar að hafa fengið hana því gjöfin 
uppfyllir sannarlega brýna þörf. Góð-
verk er að baki, önnur góð verkefni 
mun Sjöfn styðja til framtíðar en rétt 
eins og björgunarsveitin er slysavarnar-
deildin að vinna frábært starf í þágu 
samfélagsins. Formaður Sjafnar er 
Kristrún Ósk Pálsdóttir. 

Frétt af www. vopnafjardarhreppur.is

Tilvalið tækifæri fyrir 
austfirska nemendur?
Vakin er athygli á keppninni 

Ungir vísindamenn, sem er 
vísindakeppni ungs fólks sem 

fer fram víða um Evrópu og öðlast sig-
urvegarar hverrar landskeppni þátt-
tökurétt í Evrópukeppni ungra vísinda-
manna. Árið 2014 var Evrópukeppnin 
haldin í Varsjá í Póllandi, en árið 2015 
fer hún fram í Mílanó á Ítalíu. 

Keppnin er ætluð nemendum fram-
haldsskóla á aldrinum 15-20 ára og 
er keppt í tíu mismunandi flokkum: 
líffræði, efnafræði, jarðvísindum, verk-
fræði, umhverfisfræði, upplýsinga- og 
tölvunarfræði, stærðfræði, heilbrigðis-
vísindum, eðlisfræði og félagsvísindum. 

Markmið keppninnar er að efla hæfni 
ungs fólks til að vinna að rannsóknar-
verkefnum og stuðla að auknu frum-
kvæði og sjálfstæðum vinnubrögðum 
nemenda. Íslensk ungmenni sem hafa 
tekið þátt hafa verið glæsilegir full-
trúar síns skóla í landskeppni jafnt sem 
Evrópukeppni. 

Þátttakendur velja sér viðfangsefni, 
rannsaka það og setja fram niðurstöður 
með leiðsögn kennara eða / og leiðbein-

enda á vegum Háskóla Íslands. Allt að 
3 nemendur geta unnið að hverju verk-
efni. Ekki er ætlast til að verkefnin falli 
undir nýsköpun. Þótt góðar hugmyndir 
skipti miklu máli þá mega þær vera 
byggðar á eldri verkefnum nemenda 
eða vísindamanna. Verkefnin eiga þó að 
fela í sér nýjungar á sviði fræða, vísinda 
og tækni. Aðalatriðið er ávallt að nota 
vísindalegr aðferðir og finna nýjan flöt 
án þess að eigna sér hugmyndir annarra. 

Árið 2014 keppti Hinrik Ragnar 
Helgason fyrir Íslands hönd með ver-
kefnið Flækjan eða „The Tangle“ sem 
var hlutskarpast í Landskeppni ungra 
vísindamanna. Með verkefninu reyndi 
hann að finna lausn á vandamálinu 
að rafmagnssnúrur skuli alltaf flækj-
ast. Hinrik telur sig hafa öðlast meira 
sjálfsöryggi með þátttöku í keppninni. 
Hún víkkaði sjóndeildarhringinn og 
gaf honum innsýn í menningu annarra 
landa, þar sem hann kynntist fólki víðs 
vegar úr heiminum. Á meðal þess sem 
honum þótti standa uppúr frá Evrópu-
keppninni var að hlýða á Nóbelsverð-
launahafa í efnafræði. 

Áætlaður tímarammi: 
•	Umsóknarfrestur	rennur	út	1.	febrúar	

2015. 
•	Um	miðjan	febrúar	verður	tilkynnt	

hverjir hafa verið valdir til þátttöku í 
landskeppninni. 

•	Lokaskil	á	skýrslum	er	10.	apríl.	
•	Landskeppni	fer	fram	22.	apríl.	
•	Evrópukeppnin	Ungir	vísindamenn	

fer fram síðari hluta september 2015. 
Nánari upplýsingar á vefsíðu keppn-

innar. Þar er m.a. að finna viðtal við 
Mörtu Guðrúnu Daníelsdóttur, kennara 
við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ, 
kennara Hinriks Ragnars. 

Umsjónarmenn keppninnar á Íslandi 
eru Guðrún Bachmann, gudrunba@
hi.is, s.525 4234 og Guðný Hrafnkels-
dóttir, gudnyhr@hi.is



    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

KOMDU OG SKoÐAÐU NÝJAN OG ENN BETUR BÚINN VOLVO XC60 AWD MEÐ ÖFLUGRI DÍSILVÉL
AFLMIKILL, SPARNEYTINN OG SKEMMTILEGUR Í AKSTRI

Volvo xc60 awd
verð frá 8.490.000 kr.
volvo.is

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.



Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur og er fullkomin gjöf fyrir 
ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu knúsa núna? Eftir áramót? 
Í vor? Jólagjöfina í ár er einungis hægt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.100 kr.* Barnabréf: 10.850 kr.** 

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar. 
** Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára.

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. des. 2014 til 28. feb. 2015 fyrir ferðatímabilið: 6. jan. til  
31. maí 2015. Takmarkað sætaframboð. Frá 1. júní til 1. des. 2015 gildir jólapakkinn sem inneign 
upp í önnur farg jöld. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG, LENGRI FAÐMLÖG
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Sóknarfæri 
Stöðvarfjarðar
Nýskipaður starfshópur um 

sóknarfæri Stöðvarfjarðar 
leggur megináherslu á náið 

samstarf við Stöðfirðinga. Haldinn 
verður opinn fundur með íbúum, 
sem eru auk þess hvattir til að taka 
þátt í viðhorfskönnun, en niðurstöður 
munu í báðum tilvikum nýtast í grein-
ingarvinnu starfshópsins og tillögu-
gerð. 

Viðhorfskönnunin er eingöngu 
ætluð íbúum á Stöðvarfirði. Svara má 
könnuninni rafrænt á slóðinni á https: 
//www. surveymonkey.com/s/sto2014). 
Einnig verður könnuninni dreift á 
pappír í hvert hús á Stöðvarfirði. Settur 

hefur verið upp póstkassi á Brekkunni 
fyrir þá sem vilja svara könnuninni 
á pappírsformi. Skilafrestur er til 15. 
desember næstkomandi. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

Tvö fljót
Finnska listakonan Kristiina 

Koskentola opnaði einkasýn-
inguna „Tvö fljót” í sýningarsal 

Skaftfells laugardaginn 6. desember 
síðastliðinn en það var vel við hæfi 
þar sem 6. desember er þjóðhátíðar-
dagur Finnlands. Á sýningunni koma 
saman tvær innsetningar sem eiga það 
sameiginlegt að teygja sig út yfir stað-
bundinn vettvang með því að tengja 
ólíka heima, verur og tilverusvið. 
Verkin One Hundred Ten Thousand 
(2011-2012) og The Birds Should 
Quiet Down Now, They Always 
Have (2014) ná út yfir hugmyndir um 
staðsetningar og staðreyndir sem þau 
byggja á. Frekar en að einblína á og 
þjappa saman mismunandi birtingar-
myndum hnattvæðingar og félags-
legum, pólitískum og menningar-
legum jaðarsvæðum leggja verkin 
fram spurningar um aðstæður sem 
leiða til útskúfunar. Hugmyndin um 
„hið framandi“ er skoðuð með því að 
spegla samlíf handanheima og efn-
isheims, á milli mannfólks og dulvera. 

Verkið The birds should quiet down 
now, they always have er meðal annars 
unnið á Seyðisfirði þegar Kristiina 
dvaldi sem gestalistamaður Skaftfells 
í júní og júlí á þessu ári, með styrk frá 
Norrænu menningargáttinni, og er 
það nú sýnt almenningi í fyrsta skipti 
á sýningunni. 

Bæði verkin vann Kristiina stað-
bundið. Annað í Kína með því að taka 

viðtöl við fólk sem heldur dauðahaldi 
í hverfandi menningu í úthverfum 
Pekingborgar, menningar sem tengist 
fornum siðum er varða forfeðratrú, 
grafreiti og líkbrennslur í Kína nútím-
ans og hitt með því að safna sögum 
fólks sem hún hitti fyrir á Austurlandi 
um stefnumót þeirra við hið yfirskil-
vitlega og hið heiðna. 

Kristiina Koskentola er fædd í 
Finnlandi en skiptir tíma sínum á 
milli Amsterdam, London og Beijing. 
Verk Kristiinu byggjast á listrænum 
rannsóknum á mismunandi samspili 
menningarlegra, félagslegra, póli-
tískra, landfræðilegra og líkamlegra 
þátta. Hún vinnur með fjölbreyttan 
efnivið og notast við ýmsa miðla við 
úrvinnslu verka sinna, s.s. myndband, 
ljósmyndun og innsetningar. Um 
þessar mundir er hún í doktorsnámi 

í University of the Arts/Chelsea Col-
lege í London, Bretlandi. 

Starfsemi Skaftfells er helguð sam-
tímamyndlist á alþjóðavísu. Í Skaftfelli 
er öflug sýninga- og viðburðadagskrá, 
gestavinnustofa fyrir listamenn og 
fjölþætt fræðslustarf. Á jarðhæð er 
veitingastofa þar sem boðið er upp á 
kaffi, öl og mat, ásamt þráðlausu neti 
og listbókasafni. Hægt er að skoða 
verk eftir alþýðulistamanninn Ásgeir 
Emilsson (1931-1999) eftir samkomu-
lagi. Í mars 2013 hlaut Skaftfell Eyrar-
rósina fyrir framúrskarandi menn-
ingarverkefni á landsbyggðinni. 

„Tvö fljót” stendur til mars 2015. 
Skaftfell er opið daglega og aðgangur 
er ókeypis. Styrktaraðilar sýningar-
innar eru Norræna menningargáttin, 
IKEA og Kaffitár. 

Fréttatilkynning frá Skaftfelli
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Glæsilegur árangur í Stíl 2014
Hár, - förðunar- og fata-

hönnunarkeppnin Stíll er ár-
legur viðburður hjá lista- og 

sköpunarglöðum grunnskólanemum 
um land allt. Við í Þrykkjunni höfum 
síðastliðin ár haldið úti klúbbastarfi 
í samstarfi við Ragnheiði í Millibör í 
þeim tilgangi að undirbúa áhugasama 
undir keppnina. Slíkur undirbúningur 
krefst mikillar vinnu en það má með 
sanni segja að við höfum fengið að sjá 
árangur af erfiðinu í ár. 

Þann 11. nóvember síðastliðinn 
héldum við undankeppni hér heima 
þar sem fimm ótrúlega flott lið kepptu 
um titilinn Hönnunarmeistarar 
Þrykkjunnar. Það voru þær Arndís 
Ósk Magnúsdóttir, Irina Gloria Man-
tea, Sigurborg Eiríksdóttir, Sóley Lóa 
Eymundsdóttir og Svandís Perla Snæ-
björnsdóttir sem hrepptu fyrsta sætið 
og áunnu sér þar af leiðandi keppn-
isrétt í lokakeppni Stíl í Hörpu. Það 

var þó ekki öll von úti enn fyrir aðra 
keppendur, því þrjú lið fengu að fara 
austur í Neskaupstað að keppa fyrir 
hönd Þrykkjunnar í SamAust. 

Á SamAust kepptu 9 lið frá 5 félags-
miðstöðvum á Austurlandi. Þrátt fyrir 

að samkeppnin hafi verið hörð var 
Þrykkjan sú félagsmiðstöð sem kom 
sá og sigraði og vorum við vægast sagt 
ánægð með árangur okkar liða. Í fyrsta 
sæti voru þær Hafdís Rut Vilhjálms-
dóttir, Malín Ingadóttir og Margrét 

Líf Margeirsdóttir frá Þrykkjunni og 
áunnu sér því einnig keppnisrétt í loka-
keppni Stíl í Hörpu. Í öðru sæti voru 
Dagný Sól, Elísabet Eir, Anna Björg 
og Amila, sem tóku þátt fyrir hönd 
Hellisins á Fáskrúðsfirði. Þriðja sætinu 
náðu svo þær Ragnheiður Inga Björns-
dóttir, Ástrós Aníta Óskarsdóttir og 
Ingibjörg María Waage sem koma 
einnig héðan frá Hornafirði. Flottustu 
möppuna áttum við Þrykkjan einnig, 
en það voru þær Agnes Jóhanns-
dóttir, Ester Lý Pauladóttir og Sunna 
Dögg Guðmundsdóttir sem báru þar 
sigur úr bítum. Við hefðum því varla 
getað beðið um betri árangur en við 
hrepptum þrjú verðlaun af fjórum í 
keppninni. Sigurvíman leyndi sér ekki 
það sem eftir var kvölds og skemmtu 
sér allir konunglega við þá skemmtun 
sem í boði var eftir hæfileikakeppn-
irnar. 

Aðal- og lokakeppni Stíl var svo 

haldin laugardaginn 29. nóvember í 
Hörpu þar sem rúmlega tvö hundruð 
ungmenni í 44 liðum tóku þátt. Þemað 
í ár var tækni og endurspeglaðist það 
í hönnun unglinganna sem hver og 
einn túlkaði eftir sínu höfði. Þar sem 
við Hornfirðingar vorum með tvö lið 
var mikið í húfi og spennan því mikil. 
Að lokum voru það þær Hafdís Rut, 
Malín og Margrét Líf sem hrepptu 
annað sætið í lokakeppni Samfés. Við 
óskum þeim innilega til hamingju með 
þennan glæsta árangur en þær voru 
vel að þeim sigri komnar. Það hefur 
verið virkilega skemmtilegt að vinna 
með þessum hugmyndaríku og lífs-
glöðu stelpum í haust og því var ótrú-
lega ánægjulegt að sjá þær uppskera 
árangur erfiðisins. 

Dagbjört Ýr Kiesel
Tómstundafulltrúi Hornafjarðar og

Ragnheiður Hrafnkelsdóttir
Eigandi Millibör

Nýtt miðbæjarskipulag 
samþykkt fyrir Neskaupstað
Bæjarstjórn Fjarðabyggðar 

hefur samþykkt nýtt miðbæj-
arskipulag fyrir Neskaupstað. 

Aðlaðandi ásýnd og athafnarými 
fyrir fjölbreyttara mannlíf er á meðal 
meginmarkmiða þess. 

Skipulagssvæðið nær til allrar 
byggðar á miðsvæði Norðfjarðar 
ásamt aðliggjandi byggð. Afmörkun 

þess nær frá Víkurbratta til vesturs, 
Miðstræti, Sverristúni og Mýrargötu 
til norðurs, opnu svæði við Neslæk 
og skólalóð til austurs, og strandlínu 
til suðurs frá Neslæk að Víkurbratta. 
Þarna er því saman komin þunga-
miðja byggðarinnar með meginhluta 
verslana, stofnana og þjónustufyrir-
tækja. 

Í heild sinni er miðbæjarsvæðið 
14,8 ha að stærð og hefur það tekið 
töluverðum breytingum í gegnum tíð-
ina samfara breyttum atvinnuháttúm, 
s.s. í verslun og sjávarútvegi, en ekkert 
deiluskipulag hefur verið í gildi fyrir 
svæðið. 

Á meðal þess sem tillagan felur í 
sér eru skilgreiningar á miðbæjargötu 

og –torgi og bætt aðgengi að Listi-
garðinum í Neskaupstað og sundlaug 
Norðfjarðar. Öruggar umferðarleiðir 
fyrir akandi, hjólandi og gangandi 
vegfarendur eru einnig skilgreindar 
og fyrirkomulagi bygginga, gatna 
og nýrra stíga þannig háttað að það 
styrki bæði og efli ásýnd miðbæjarins 
og veiti honum heildstætt yfirbragð. 

Gert er ráð fyrir tveimur torgum eða 
Egilstorgi við Safnahúsið í Neskaup-
stað og Rauðatorgi við Hólsgötu og 
Stekkjargötu. 

Í aðalskipulagi Fjarðabyggðar segir 
m.a. að nýju miðbæjarskipulagi sé 
ætlað að nýta til fulls það svigrúm sem 
er til staðar tíl að fella núverandi byggð 

og nýbyggingar að hlutverki svæð-
isins sem miðkjarna byggðarinnar í 
Norðfirði. Leitast eigi við að fylla í 
eyður þar sem tækfæri er til og beina 
nýrri verslun og þjónustu í miðbæinn. 
Þá eigi að stuðla að aðlaðandi ásýnd 
byggðarinnar með áherslu á vandaðan 
frágang torgsvæða og götu. Auk þess 
að vernda elstu byggingar, verði einnig 
leitast við að nota náttúrulega náttúru-
leg efni og liti sem vísa til einkenna 
fjarðarins og sögu byggðarinnar. 

Lokakynning á nýja miðbæjar-
skipulaginu fór fram í sumar sem leið. 
Deiliskipulagstillaga þess var unnin af 
Landmótun fyrir Fjarðabyggð. 

Frétt af www.fjardabyggd.is

Staðfestar námsbrautarlýsingar framhaldsskóla
Menntaskólinn á Egilsstöðum 

er einn af fyrstu framhalds-
skólunum á landinu sem hefur fengið 
námsbrautarlýsingar við skólann 
staðfestar af mennta- og menningar-
málaráðuneyti samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla frá 2008.

Staðfesting felur í sér að lýsing á 
uppbyggingu námsbrauta, tengslum 
við atvinnulíf, önnur skólastig, upp-
byggingu náms á hæfniþrep o.fl. sé í 
samræmi við aðalnámskrá framhalds-
skóla

Mennta- og menningarmála-
ráðherra hefur skv. 23. gr. laga um 
framhaldsskóla, nr. 92/2008 staðfest 
eftirfarandi námsbrautarlýsingar. 
Staðfesting felur í sér að lýsing á 
uppbyggingu námsbrauta, tengslum 

við atvinnulíf og/eða önnur skóla-
stig, uppbyggingu náms á hæfniþrep, 
inntökuskilyrðum og skilyrðum um 
framvindu náms, grunnþáttum og lyk-
ilhæfni og námsmati sé í samræmi við 
aðalnámskrá framhaldsskóla. Hinar 

staðfestu námsbrautarlýsingar teljast 
þar með hluti af aðalnámskrá fram-
haldsskóla, sbr. auglýsing nr. 674/2011.

Staðfestingin tekur ekki til einstakra 
áfangalýsinga heldur lýsingar á upp-
byggingu námsbrauta, tengslum við 

atvinnulíf og/eða önnur skólastig, upp-
byggingu náms á hæfniþrep, inntöku-
skilyrðum og skilyrðum um framvindu 
náms, upplýsingum um grunnþætti, 
lykilhæfni og námsmat.

Skólar bera ábyrgð á að áfanga-
lýsingar námsbrauta og kennsla falli 
að hæfniviðmiðum brautar og þeim 
ramma sem aðalnámskrá setur skóla-
starfi.

Kvennaskólinn  
í Reykjavík:
Hugvísindabraut, stúdent – hæfniþrep 
3 (14-4-3-6)

Náttúruvísindabraut, stúdent – 
hæfniþrep 3 (14-5-3-6)

Félagsvísindabraut, stúdent – hæfni-
þrep 3 (14-6-3-6)

Framhaldsskólinn  
í Mosfellsbæ:
Náttúruvísindabraut, stúdent – hæfni-
þrep 3 (14-7-3-6)

Félags– og hugvísindabraut, stúdent 
– hæfniþrep 3 (14-8-3-6)

Opin stúdentsbraut, stúdent – 
hæfniþrep 3 (14-9-3-6)

Menntaskólinn  
á Egilsstöðum:
Náttúrufræðibraut, stúdent – hæfni-
þrep 3 (14-12-3-6)

Málabraut, stúdent – hæfniþrep 3 
(14-13-3-6)

Félagsgreinabraut, stúdent – hæfni-
þrep 3 (14-15-3-6)
Frétt af http://www.menntamalaradu-
neyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/8184



Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North




