
Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-19  

virka daga og  
10-19 um helgar

Sveitarfélagið
ÁRBORG

Jól í Árborg 2014
Jólatorgið opið í Sigtúnsgarðinum á Selfossi helgina 5. – 7. desember

Komið og sjáið litlu jólalestina
Fjölbreyttur varningur er til sölu á torginu.  

M.a. kakó og jólavörur.

Torgið er opið föstudag frá 15:00 – 18:00 og  
laugardaga og sunnudaga frá 12:00 - 18:00.  

Jólatónlist ómar um svæðið frá opnun torgsins.

Viðburðir á sviði frá kl.15:00 laugardaginn 6. des.  
og frá 14:00 á sunnudeginum 7. des.

Viltu leigja söluhús? Getur haft samband við Sigrúnu 
Hauksdóttur í síma 618-5000,  sigrun@pax.is. 

Nánar á www.arborg.is 

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
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UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

„Nú geta jólin komið í alvöru“
Aðventan boðar komu jólanna. 

Margir upplifa hana sem bið. 
Öðrum er hún kærkomin og 

gleðihátíð. Aðventukransinn er orðinn 
tákn þessa „biðtíma“ og styttir stund. 
Kveikt er á einu kerti hvern sunnudag. 
Sagan sem vitnað er í á síðu 6 í blaðinu í 
dag er táknræn. Það var búið að kveikja á 
öllum fjórum kertunum á aðventukrans-
inum. Í kringum þau ríkti þögn. Ef ein-

hver hefði verið nálægur þá hefði hann 
heyrt kertin tala saman. Og kertin töluðu 
saman, en það slökknaði á einu eftir ann-
að. Lítið barn kom inn í herbergið þar 
sem aðventukransinn stóð á borðinu. Með 
tárin í augunum sagði það: „Mér finnst 
ekki gaman þegar það er slökkt á ykkur.“

Þá svaraði fjórða kertið: „Ekki vera 
hrætt, kæra barn. Meðan ljós er á mér 
getum við kveikt á hinum kertunum. 

Ég heiti von.“ Það var gleðisvipur á 
andliti barnsins þegar það notaði ljós-
ið af vonarkertinu til þess að kveikja á 
kærleikskertinu, trúarkertinu og friðar-
kertinu. Að því loknu sagði barnið eins 
og við sjálft sig: „Nú geta jólin komið í 
alvöru.“

Við skulum njóta aðventunnar – við 
kertaljós. 

ÞHH
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Það eru víða að finna vaxtarsprota í menningu og atvinnulífi á 
Suðurlandi. Horft hefur verið til virkjana og  afleiddrar vinnu 
sem lausn margra mála. Handan við eru fleiri sprotar sem vaxa 

og dafna. Á aðventunni gægist t.d. bókaútgáfa upp úr við Austurveginn. 
Bókakaffið sem útgáfa og verslun blómstrar sem aldrei fyrr. Útgáfutitlum 
fjölgar og það er einhver kraftur sem margur mætti læra af. Skáhalt á 
móti hefur Fischersetrið markað sér bás. Tugir barna og unglinga iðka 
þar hina göfugu list skákina. Hér hefur fjölskylda Sigfúsar Kristinssonar 
haft frumkvæði að æskulýðsstarfi til minningar um þennan ólátabelg en 
snilling sem Fischer var. Við finnum enn fyrir taugatitringi í Laugardals-
höll eftir rimmuna við skákborðið 1972. Hér er handbragðið faglegt og 
unnið af metnaði. Næst verður haldið baksviðs við gamla kaupfélagið. 
Jarðskjálftamiðstöðin er á heimsmælikvarða. Og er í túnjaðrinum. 
Háskólasetur og Fræðslunetið vitna líka um metnað og áræði. Í blað-
inu í dag er dýpt fæti í spennandi verkefni sem voru kynnt á sérstakri 
vísindaráðstefnu sem Háskólafélagið stóð fyrir í nóvember sl.  

Við víkjum líka að upplýsingum frá Hagstofu Íslands í blaðinu. Þar 
er greint frá því að mikill munur sé á skólagöngu og menntun fólks 
af landsbyggðinni og þeim sem hafa haft færi á lengri skólagöngu á 
höfuðborgarsvæðinu. Næstum helmings munur þegar rýnt er í hverjir 
hafa aðeins lokið grunnskóla og hins vegar þeim sem hafa háskólagráðu 
á bakinu. Hvoru tveggja eru hrópandi niðurstöður sem ber að taka 
alvarlega. Líta á sem áskorun um fjölbreytt nám í boði um allt Suður-
land. Hér hafa sveitastjórnir og allir íbúar verk að vinna. Á sama tíma 
er fjallað um hugmyndir sem geta enn frekar orðið til þess að bilið milli 
höfuðborgar og landsbyggðar breikki frekar. Þetta eru tillögur um að 
takmarka framhaldsnám (og þar með undirbúning fyrir háskólanám) 
við ákveðinn aldur. Framhaldsskólinn verði „unglingaskóli“ og þeim sem 
eru orðnir 25 ára verði stefnt í einkaskóla og í önnur úrræði en þau sem 
staðið hafa til boða fram að þessu. Niðurskurður í menntakerfi á þennan 
hátt er í hróplegu ósamræmi við þau vaxtarskilyrði sem hafa verið fyrir 
hendi í gegnum fjölbrautakerfið. Þau virðast líka vera á skjön við þá 
hugsjón sem stofnun háskólasetra, fræðsluneta og vaxtarsamninga sem 
í boði hafa verið. Þetta er nátengt. 

Á aðventunni er hollt að huga að framtíðinni. Vaxtarsprotarnir eru 
víða. Þá þarf að vökva reglulega. Tengjum saman. Leyfum sprotunum 
að vaxa. Upp á við. 

Þorlákur Helgi Helgason

Verndum 
vaxtarsprotana

LEIÐARI

það var og...

Bókakaffi í bókabæ – í sókn: 

15 útgáfubækur fyrir jól!
Bókakaffið á Selfossi gefur út 15 

bækur fyrir komandi jólavertíð. 
Þar af eru fimm íslenskar skáldsögur, 
þrjár barnabækur og þrjár ljóðabækur. 
„Því fylgja margir kostir að reka saman 
bókaútgáfu og bókaverslun. Þannig eru 

tengsl útgáfunnar við markaðinn og 
væntingar hans meiri en ella væri og 
með margþættum rekstri tekst að skapa 
rekstrarhæfa einingu,“ segir Bjarni 
Harðarson bókaútgefandi. Árviss við-
burður er upplestur úr jólabókum. 

Margir vilja verða . . . 
Alls barst 41 umsókn um 

stöðu framkvæmdastjóra 
Samtaka sunnlenskra 

sveitarfélaga sem auglýst var fyrir 

skömmu. Þorvarður Hjaltason, 
núverandi framkvæmdastjóri, lét af 
störfum um mánaðarmótin.

Mikill munur. Og mun aukast? 

Það slagar í helmimgs mun 
hversu margir hafa aðeins 
lokið grunnskólamenntun á 

höfuðborgarsvæðinu og utan þess. 
22,7% íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu en 37% á landsbyggðinni falla 
í þennan flokk. Svipað er uppi á 
tengingnum hvað varðar háskóla-

menntun. Augljóst er að aðstöðu-
munur segir til sín. Spyrja má hvort 
áform um að loka á 25 ára og eldri 
frá því að sækja framhaldsskólanám 
(á bóknámssviði) í heimabyggð 
muni ekki verða til þess að halli enn 
frekar á landsbyggðina. 

Hagstofan greinir frá:

Hæsta menntun 25-64 ára 2013

 

Alls Karlar Konur

Höfuð-
borgar-
svæði

Lands-
byggð

Grunnmenntun 27,8% 26,1% 29,6% 22,7% 37,0%

Framhaldsmenntun 36,1% 44,2% 27,9% 35,0% 38,2%

Háskólamenntun 36,0% 29,6% 42,5% 42,3% 24,7%

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Selfosskirkja
7. des. 2014,  
2. sunnudagur í aðventu. 
- Messa og barnastarf kl. 11. Ung-
lingakórinn syngur Lúsíusöngva 
undir stjórn Edit Molnár. Kirkjukór-
inn syngur. Organisti Jörg Sonder-
mann . Umsjón með barnastarfinu 
hefur Hugrún Kristín Helgadóttir, 
æskulýðsfulltrúi. Prestur Þorvaldur 
Karl Helgason. 
- Árlegir aðventutónleikar kl. 
16, haldnir í 37. sinn. Sjö kórar 

koma fram, og tvær hljómsveitir: 
Kirkjukór Selfosskirkju, Barna- og 
unglingakórar kirkjunnar, Hörpu-
kórinn, Karlakór Selfoss, Jórukór-
inn, Fjölbrautaskólakórinn og 
Lúðrasveit Selfoss og Strengjasveit 
Tónlistarskólans. Aðgangseyrir kr. 
2000 rennur að þessu sinni í Tónlist-
ar- og menningarsjóð Selfosskirkju. 

14. des. 2014,  
3. sunnudagur í aðventu. 
- Messa og barnastarf kl. 11. 
Umsjón með barnastarfinu hefur 

Hugrún Kristín Helgadóttir, æsku-
lýðsfulltrúi. Kirkjukórinn syngur. 
Organisti Jörg Sondermann. Prestur 
Axel Á. Njarðvík. 

Bókaupplestur 
og jólasýning 
í Húsinu
Ljúf jólastemning verður í 

Byggðasafni Árnesinga í 
Húsinu á Eyrarbakka nk. 

laugardag, 6. desember. Lesið 
verður úr jólabókum í stofunni, 
gömlu jólatrén skarta sínu feg-
ursta og kaffi- og kökuilmurinn 
fyllir eldhúsið. Fjórir rithöfundar 
koma og lesa úr verkum sínum kl. 
16.00. Guðrún Guðlaugsdóttir les 
úr skáldsögu sinni Beinahúsið og 
Eggert Þór Bernharsson kynnir 
búskap í Reykjavík á 20. öld með 
bókinni Sveitin í sálinni. Gestir fá 
að heyra meira frá Reykjavík í sam-
tímasögu Ingibjargar Reynisdóttur 
Rogastans og í uppvaxtarsögu Jó-
hönnu Kristjónsdóttur Svarthvítir 
dagar. 

Jólasýning verður opin frá kl 
14.00, skáldin byrja að lesa kl. 
16.00 og kaffihlé verður í miðri 
dagskrá. Allir velkomir og enginn 
aðgangseyrir. 

Nýyrðið veltiugga-
sérfræðingur
Sá er væntanlegur til Vestmannaeyja 
til að skoða veltinginn í Herjólfi. 
Hann lætur ekki að stjórn og við 
svo verður ekki búið. Eyjafréttir 
greina frá.

Dansað aftaní.
Sagt er, að einum af áheyrendunum 
líkaði ekki ummæli B. B. um kirkj-
una, og sté hann upp í ræðustólinn 
að loknum fyrirlestri Bjarnar og tók 
að andmæla honum, en að orðum 
hans var ekki gerður betri rómur 
en svo, að hann var dreginn ofan 
úr ræðustólnum og svaraði Björn 
honum síðan röggsamlega.

— Á eftir ræðuhöldunum
var hafður dansleikur.

(Fjallkonan 7.2. 1896)
... og í sama blaði:

Engar  
stórvægilegar ...
Útlendar fréttir engar stórvægilegar.

Tyrkir halda áfram grimdarverk-

um sínum í Armeníu, drepa menn 
þúsundum saman, en stórveldin sitja 
aðgerðarlaus.

Mjög hrærður.
„Ég er eins og skyr, ég er mjög 
hrærður.“

Þetta hafði Bjarni Benediktsson að 
segja þegar hann var kjörinn formað-
ur Sjálfstæðisflokksins á landsfundi 
flokksins 29. mars 2009. Bjarni er 
lögfræðingur að mennt og leiðtogi 
flokksins í Suðvesturkjördæmi frá 
árinu 2009.

„Leiðrétting skulda“
Hver er hin mikla leiðrétting rík-
isstjórnarinnar sem framsókn var 
kosin út á? Eru hinir tekjulægri 
í þjóðfélaginu að greiða hinum 
tekjuhærri? Þetta er a.m.k. niður-
staða Oddgeirs Ottesen, vara-
þingmanns Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi. Kjarninn greinir 
frá: Einstaklingar með undir 500 
þúsund krónur í mánaðartekjur 
séu að fá að meðaltali 130 þúsund 
krónu í sinn hlut í leiðréttingunni, 
á meðan einstaklingar með yfir 500 

þúsund krónur 
í mánaðartekjur 
fá að meðaltali 
um 440 þús-
und krónur út 
úr skuldaniður-
færslunni.

Og Kjarninn 
vitnar í grein 
Oddgeirs:

„Heildarfjárhæð leiðréttingarinn-
ar er um 75 milljarðar króna. Ef 
þessari fjárhæð hefði verið dreift á 
alla skattgreiðendur hefði hver 
skattgreiðandi fengið um 280.000 
krónur í sinn hlut. Eðlilegt er að líta 
svo á að hinir tekjulægri eigi jafn-
mikinn hlut í almannafé og hinir 
tekjuhærri. Aðgerðir stjórnvalda fela 
því í raun í sér að tekjulágir greiði 
tekjuháum bætur.“

Grein Úrsúlu Jünemann í Frétta-
blaðinu 27. nóv. er athyglisverð. 
Hún skrifar í nafni „heimila í 
landinu“ – sem verða útundan og 
gott betur. Þar verður heimili fyr-
ir „forsendubresti“ en situr eftir í 
mínus.

Oddgeir Ottesen.
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Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. dreifing: Íslandspóstur

Fríblaðinu er dreiFt í 9.500 eintökum á öll heimili á suðurlandi. 

SELFOSS
23. TBL. 3. ÁRGANGUR 2014

Selfoss inn á hvert heimili!

Manngert yfirborð hefur aukist miklu hraðar á  
undanförnum árum á Íslandi borið saman við önnur Evrópulönd: 

Langmest á Suðurlandi
Hættumerki slíkra breytinga felast m.a. í því að þjónustu vistkerfa er ógnað!

Á ársfundi rannsókna og fræða 
á Suðurlandi sem Háskóla-
félag Suðurlands gekkst 

fyrir í nóvember sl. var greint frá 
ýmsum rannsóknum rannsóknar-
stofnana á Suðurlandi. 

Dr. Tómas Grétar Gunnarsson, 
forstöðumaður Rannsóknarset-
urs Háskóla Íslands á Suðurlandi 
fjallaði um sjálfbæra landnotkun. 
Tómas sýndi ýmis dæmi um ólíka 
landnotkun. Vitnaði hann í meist-
araverkefni Elke Wald. Kemur þar 
fram að manngert yfirborð hefur 
aukist miklu hraðar á undanförn-
um árum á Íslandi borið saman við 
önnur Evrópulönd, og aukningin 
er langmest á Suðurlandi. Hættu-
merki slíkra breytinga felast m.a. 
í því að þjónustu vistkerfa er ógn-
að. Sjálfbær landnotkun felur í sér 
auðlindanýtingu sem gengur ekki á 
undirstöðuvirkni vistkerfa. Að finna 

hversu mikið land – hvar – og hvern-
ig megi nýta án þess að spilla lífs-
nauðsynlegum náttúrulegum ferlum 
er og verður snúið. Í því sambandi 
er varúðarreglan mikilvæg, sérstak-
lega í ljósi þess að meiri þekkingar 
er þörf á flestum sviðum og meira 

samstarfi á öllum stigum skipulags 
og stefnumótunar. 

Í næsta blaði munum við greina 
frekar frá ársfundinum og áhuga-
verðum rannsóknum stofnana á 
Suðurlandi. 

ÞHH

Stóðu sig með prýði
Þeir skipuðu unglingasveit á Fischer-

setrinu og tóku þátt í Íslandsmóti 
unglingasveita um miðjan nóvember: 
Benedikt Fadel Farag, Sindri Freyr 

Guðmundsson, Máni Sverrisson og 
Patrikur Máni Jónsson og var Nökkvi 
Sverrisson liðsstjóri. Piltarir stóðu sig 
prýðilega á sínu fyrsta móti. 

Tilvalin bók 
frá afa og ömmu
Sunnlenska bókaútgáfan Sæmundur gefur m.a. út 
tvær bækur fyrir yngstu kynslóðina. 

Mía kemur í heiminn eftir 
Lovísu Maríu Sigurgeirs-
dóttur og Hatturinn frá 

Katalóníu eftir Ólöfu Völu Ingvars-
dóttur. 

Mía kemur í heiminn fjallar um 
Míu sem er í bumbunni á mömmu 
sinni á leið í heiminn. Foreldrar henn-
ar búa í borginni þar sem er stutt á 
fæðingadeildina. En á Dalvík sem er 
langt í burtu eru amma og afi sem bíða 
eftir Míu. Þegar símtalið svo kemur 
um að Mía sé að koma fer allt í handa-
skolum hjá ömmu og afa sem verða 
mjög stressuð að flýta sér til borgar-
innar. Bókin er í bundnu máli sem má 
syngja undir laginu Kátir voru karlar. 

Þetta er bráðskemmtileg bók sem er 
tilvalin fyrir ömmu og afa að eiga fyrir 
unga næturgesti. Mín reynsla af lestri 
fyrir barnabörn í gistingu er að bækur 
í bundnu máli eru mjög vinsælar hjá 
börnum. Þau hrífast af hrynjandanum 
áður en þau byrja að tala. 

Hatturinn frá Katalóníu er 
skemmtilegt ævintýri. 
Á baksíðu segir: Haddý hattakona 

lendir í hremmingum eftir að hattur-
inn frá Katalóníu er settur á nátt-
borðið hennar. Og eins og í góðum 
ævintýrum berst hjálpin úr óvæntri 
átt. Nágranni hennar er ekki sá sem 
hann sýnist og í sögulok dugar ekkert 
minna en nýuppáhellt kaffi, berja-
kaka og rósir. 

Hattý og Drómundur nágranni 
hennar lenda í miklu ævintýri eftir 
að hún kaupir hatt sem hann hafði 
átt og hún hafði ekki ætlað að kaupa 
neitt af honum. 

„Uss, Drómundur nágranni. Allir 
vissu hvernnig hann var. Hann hafði 
ferðast um víða veröld og safnað að 
sér alls konar skrýtnum munum héð-
an og þaðan. Sagt væri að hann ætti 
styttu frá Afríku sem syngi vöggu-
vísu, sverð frá Austurlöndum sem 
hægt er að stýra með hugaraflinu 
og langan, langan orm sem byggi í 
kjallaranum.“

Þetta er skemmtilegt ævintýri 
sem kemur inn á fordóma og ótta 
manneskjunnar við það ókunnuga 
úr heimi sem hún þekkir ekki.

Kristjana Sigmundsdóttir

Jólatorgið á selfossi var opnað með hljóðfæraslætti og ljósadýrð um sl. helgi. Það var ekki við yfirvöldin að sakast 
að veðurguðirnir létu til sín taka um allt suðurland. Varð því að fresta ýmsum hátíðarhöldum til helgarinnar sem er 
framundan. 

Velkomin

Tómas Grétar Gunnarsson

Fyrsti jólaglugginn opnaður
Á hverjum degi fram á aðfangadag 

er skemmtilegur stafaleikur 
í gangi tengdur jólagluggunum í 
Árborg. Einn gluggi í stofnun eða 
fyrirtæki verður opnaður þar sem 
bókstafur er hluti af skreytingunni. 
Þátttakendur í leiknum eiga að 
finna stafinn og setja inn á þar til 
gert eyðublað. Á aðfangadag þegar 
síðasti glugginn er opnaður ættu 
þátttakendur að geta lesið setningu 
út úr öllum stöfunum og þá svarað 
spurningunum sem fylgja. Síðan er 
hægt að skila þátttökublaðinu inn 
og verði heppnin með að vinna til 
verðlauna. Hægt er að nálgast þátt-

tökueyðublað á heimasíðu Árborgar. 
Myndin er tekin af fyrsta glugganum 

sem var opnaður í bókasafninu við 
Austurveg á Selfossi. 



JÓLASPRENGJA

TILBOÐ 1
20 % AFSLÁTTUR 

AF VÖLDUM FATNAÐI

TILBOÐ 2
20 % AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM SKÓM 

FIMMTUDAG-FÖSTUDAG-LAUGARDAG

OPIÐ TIL MIÐNÆTTIS
FIMMTUDAGINN 6. NÓVEMBER 

ER OPIÐ TIL KL. 24

Tískusýning 
í Blómavali

Sértilboð

Léttar veitingar 
eftir kl. 20

Gerum okkur glaðan dag!

Hlökkum til að sjá þig

H

H

H

GLÆSILEGUR 
JÓLAFATNAÐUR

GLÆSILEGAR 
JÓLAGJAFIR

MUNIÐ 
GJAFABRÉFIN 
VINSÆLU
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Aðventa
Orðið aðventa kallar fram 

ýmsar tilfinningar hjá 
fólki. Aðventan er undan-

fari jólanna sem er hjá flestum gleði-
hátíð en vekur einnig oft sorg og 
kvíða sérstaklega hjá þeim sem hafa 
misst ástvini. 

Margir hafa fyrir sið að lesa söguna 
Aðventu eftir Gunnar Gunnarsson 
á þessum tíma. Sagan hefst þannig. 
„Þegar hátíð fer í hönd búa menn 
sig undir hana hver á sína vísu. Það 
getur gerst á margan máta. Benedikt 
hafði sinn hátt á því sem öðru. Hann 
var sá, að í byrjun jólaföstu, helst á 
sjálfan aðventusunnudag ef veður 
leyfði, lagði hann upp með ríflegt 
nesti, sokkaplögg til skiptana, tvenna 
eða þrenna nýgerða leðurskó, prím-
us, olíubrúsa og glas af vínanda í mal 
sínum, ferðinni heitið á fjarlægar 
fjallaslóðir þar sem um þetta leyti 
árs var ekki annað kvikt á ferli en 
harðgerðir ránfuglar, refir og eins-
töku eftirlegukindur . . .“

Það eru þessar kindur sem Bene-
dikt vill koma í hús fyrir jól og 
fjallar þessi skemmtilega saga um 
þá glímu sem hann, hundur hans og 
forystusauður eiga við náttúruöflin 
á dimmasta tíma ársins. 

Á Vísindavefnum http: //www. 
visindavefur.is/svar. php? id=4656
er sagt frá aðventunni og þeirri hefð 
að hafa aðventukrans með fjórum 
kertum. Það er gaman að velta fyrir 
sér af hverju við kveikjum á aðventu-
kertum og hvernig hefðin skapast. 
„Orðið aðventa er dregið af latnesku 
orðunum Adventus Domini, sem 
þýða „koma Drottins“ og hefst hún 
á 4. sunnudegi fyrir jóladag. Þessi 
árstími var löngum - og er reyndar 
víða enn - kallaðar jólafasta, sem 
helgast af því að fyrr á öldum mátti 
þá ekki borða hvaða mat sem var, til 
dæmis ekki kjöt. 

Aðventukransinn byggist á norð-
ur-evrópskri hefð. Hið sígræna 
greni táknar lífið sem er í Kristi og 
hringurinn táknar eilífðina. Fyrsta 

kertið nefnist spádómakertið og 
minnir á fyrirheit spámanna Gamla 
testamentisins er höfðu sagt fyrir um 
komu frelsarans. Annað kertið nefn-
ist Betlehemskertið. Þar er athygl-
inni beint að þorpinu sem Jesús 
fæddist í, og þar sem ekkert rúm 
var fyrir hann. Þriðja kertið nefnist 
hirðakertið en snauðum og ómennt-
uðum fjárhirðum voru sögð tíðindin 
góðu á undan öllum öðrum. Fjórða 
kertið nefnist síðan englakertið og 
minnir okkur á þá sem báru mann-
heimi fregnirnar. 

Aðventukransinn, sem talinn er 
vera upprunninn í Þýskalandi á fyrri 
hluta 19. aldar, barst til Suður-Jót-

lands og varð algengur í Danmörku 
eftir 1940. Frá Danmörku barst 
þessi siður til Íslands. Í fyrstu var 
aðventukransinn aðallega notaður 
til að skreyta búðarglugga en á milli 
1960 og 1970 fór hann að tíðkast á 
íslenskum heimilum og er nú orðinn 
ómissandi hluti þessarar árstíðar. 

Fyrir rúmlega 40 árum orti norski 
rithöfundurinn Sigurd Muri (1927-
1999) ljóð um aðventukertin fjögur 
sem kallast „Nå tenner vi det første 
lys“ og er það sungið við sænskt 
lag frá 1898 eftir Emmu Christinu 
Köhler (1858-1925). Lilja Sólveig 
Kristjánsdóttir fyrrverandi kennari 
og safnvörður í Reykjavík þýddi 

ljóðið sem á íslensku ber heitið 
„Við kveikjum einu kerti á“ og er 
það á góðri leið með að verða einn 
þekktasti aðventusálmur Íslendinga 
fyrr og síðar. Hann er á þessa leið: 

Við kveikjum einu kerti á. 
Hans koma nálgast fer
sem fyrstu jól í jötu lá
og Jesúbarnið er. 
Við kveikjum tveimur kertum á
og komu bíðum hans, 
því Drottinn sjálfur soninn þá
mun senda‘ í líking manns. 
Við kveikjum þremur kertum á, 
því konungs beðið er, 
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér. 

Við kveikjum fjórum kertum á. 
Brátt kemur gesturinn, 
og allar þjóðir þurfa að sjá, 
að það er frelsarinn. 
En um aðventukertin er líka til 

þýsk saga, er ber heitið „Fjögur 
kerti“. Höfundur hennar er ókunnur 
en þýðinguna gerði Pétur Björgvin 
Þorsteinsson. Sagan er á þessa leið: 

Það var búið að kveikja á öllum 
fjórum kertunum á aðventukrans-
inum. Í kringum þau ríkti þögn. Ef 
einhver hefði verið nálægur þá hefði 
hann heyrt kertin tala saman. 

Fyrsta kertið andvarpaði og sagði: 
„Ég er friðarkerti. Ljós mitt lýsir en 
fólkið býr ekki í friði hvert við annað. 
Fólkinu er alveg sama um mig!“ Ljósið 
á fyrsta kertinu varð minna og minna 
þangað til það slokknaði alveg. 

Annað kertið flökti og sagði: „Ég 
heiti trú. En ég er alveg óþarfi. Fólk-
inu er alveg sama um Guð, það vill 
ekkert af honum vita. Það hefur engan 
tilgang að það sé ljós á mér.“ Kraftur-
inn í kertinu sem nefndi sig trú var 
þrotinn. Lítill trekkur dugði til. Ljósið 
slokknaði. 

Með lágri, dapurri röddu tók þriðja 
kertið til máls: „Ég heiti kærleikur. En 
ég hef enga orku til þess að láta ljós 
mitt skína. Fólkið er búið að ýta mér 
til hliðar. Það sér bara sig sjálft og ekki 
náungann sem þarf á kærleikanum að 
halda.“ Að þessum orðum mæltum 
slokknaði á þriðja kertinu.

Lítið barn kom inn í herbergið þar 
sem aðventukransinn stóð á borðinu. 
Með tárin í augunum sagði það: „Mér 
finnst ekki gaman þegar það er slökkt 
á ykkur.“

Þá svaraði fjórða kertið: „Ekki vera 
hrætt, kæra barn. Meðan ljós er á mér 
getum við kveikt á hinum kertunum. 
Ég heiti von.“ Það var gleðisvipur á 
andliti barnsins þegar það notaði ljósið 
af vonarkertinu til þess að kveikja á 
kærleikskertinu, trúarkertinu og frið-
arkertinu. Að því loknu sagði barnið 
eins og við sjálft sig: „Nú geta jólin 
komið í alvöru.“



Notum eingöngu íslenskt úrvalshráefni
unnið af kjötmeistara Ísfugls

isfugl.is

Íslensk kalkúnabringa
fullkomnar veisluna
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„Kvenfélagið 
fór í verkið,“ 
segir Sigrún Ásgeirsdóttir sem ritar sögu Kvenfélags Selfoss. 

„Mér sýnist Kvenfélag Selfoss hafa orðið eins konar félagsmálastofnun,“ segir 
Sigrún Ásgeirsdottir sem skrifar sögu kvenfélagsins. Það er merkileg saga. Hlut-
verk félagsins er mikilvægt - ekki síst á fyrstu áratugum Selfosshrepps. Það vex 
og dafnar eins og byggðin. Selfosshreppur verður til 1947 og 1960 er Selfoss 
talið eitt „myndarlegasta þorp á landinu.“

Slepptu fljótlega taumunum. 
Kvenfélag Selfoss var stofnað 4. 
mars 1948, en þann dag varð Jó-
hanna Bjarnadóttir sjötug. Hún var 
frumkvöðull í kvenfélaginu og gerð 
að heiðursfélaga á stofndegi þess. Í 
apríl 1948 eru stofnfélagar orðnir 
76. Íbúar á Selfossi um 750 og á 
Íslandi um 136 þúsund. Margt var 
í heimili á þessum árum og er því 
hlutfall kvenna í félaginu á Selfossi 
hátt. Í stjórn kvenfélagsins voru í 
upphafi konur frámamanna í samfé-
laginu. Þannig mun það hafa verið í 

fleiri félögum. Þær sem sátu í stjórn 
slepptu þó fljótlega taumunum. Sátu 
rétt í byrjun og stjórnuðu en síðan 
tóku aðrar við keflinu í Kvenfélagi 
Selfoss. Árið 1960 eru félagskonur 
í Kvenfélagi Selfoss orðnar 138. Eru 
það konur búsettar á Selfossi og í 
Sandvíkurhreppi. Stjórnin var þá 
þannig skipuð: 

Sigurveig Sigurðardóttir, formað-
ur. 

Viktoría Jónsdóttir, ritari. 
Guðrún Bárðardóttir, gjaldkeri. 
Kristín Helgadóttir, varaformaður. 

Hulda Vilhjálmsdóttir, meðstjórn-
andi. 

Fyrsti formaður félagsins var Ás-
laug Stephensen, en lengst hafði 
Lovísa Þórðardóttir gegnt formanns-
störfum, eða í sjö ár. 

Með hugsjónir að leiðarljósi. 
Margar konur eru kallaðar og út-
valdar. Það væri of langt mál að 
telja þær allar upp. Það mun Sig-
rún sjálfsagt gera þegar sagan birtist 
í heilu lagi á prenti. Sigrún leiðir 
okkur um sögu kvenfélagsins, en hér 
er aðeins stiklað á stóru. Þrjú mál 
hafi konurnar í Kvenfélagi Selfoss 
tekið að sér og komið í höfn með 
þrotlausri vinnu og með hugsjónir 
að leiðarljósi. Þær voru díakoness-
ur þess tíma. Þjónandi en léttu sér 

lund þegar tækifæri gafst. Þær komu 
saman „þegar þær sluppu út.“ Það 
var dansað í lok funda – „allavega 
sungið,“ segir Sigrún. Þetta hafi 
haldið lífinu í konunum. „Og þær 
gerðu allt rétt og faglega.“

Málin sem konurnar í Kvenfélagi 
Selfossi beittu sér einkum fyrir voru 
á þrennum vígstöðvum: 1) Koma 
upp leikvöllum („girtum blettum“) 
þar sem börnin ættu öruggt skjöl. 
2) Að upp risi kirkja á Selfossi og í 
þriðja lagi að byggt yrði sjúkrahús 
fyrir sunnlendinga. „Í samvinnu 
við hreppsnefnd hefur kvenfélagið 
beitt sér fyrir því, að komið væri 
upp nokkrum barnaleikvöllum í 
þorpinu, gefið að nokkru tæki á 
vellina og útvegað gæzlukonur. Til 
leikvallanna hefur félagið safnað fé 
með merkjasölu og skemmtunum 
fyrsta sumardag og um s.l. áramót 
voru í leikvallasjóði um 25 þúsund 
kr.“ (Húsfreyjan 1960)

„Stóri róló“ og leikskóli. 
Konurnar höfðu áhrif á hrepps-
nefndina en formlegum erindum 
þeirra var ekki alltaf svarað um hæl. 
Sigrún Ásgeirsdóttir segir að kon-
urnar hafi „borið fram erindi sín á 
formlegan og krefjandi hátt.“ Þær 
söfnuðu peningum og efldu sjóði 
sína með ýmsum hætti. Föstum 
liðum á hverju ári eins og 17. júní 
kaffi og basar, og þá höfðu þær lengi 
umsjón með hátíðarhöldum á Sum-
ardeginum fyrsta. Allt var heimatil-
búið sem var selt á basarnum. Kven-
félagskonurnar höfðu áhrif. „Stóri 
róló“ var opnaður á milli Heiðar-
vegar og Kirkjuvegar á Selfossi. Og 
mikilvægt framfaraspor var stigið 
með opnun leikskóla í barnaskólan-
um vorið 1963. „Þegar menningar-
félögin á Selfossi, hreppsnefndin og 
kvenfélagið, ákváðu að hafa þar leik-
skóla fyrir börn á aldrinum tveggja 
til sex ára yfir sumartímann, og þetta 
fyrirtæki var auglýst, sóttu 15 stúlkur 
um aðstoðarstarf fyrsta daginn, en 
sama dag var aðeins beðið fyrir 12 
börn. Þetta var síðastliðið vor. En 
leikskólinn hélt samt áfram, og þegar 
mest var í honum í sumar, taldi hann 

um 70 börn.“ (Vikan 26.9.1963)
Þá var brotið blað með byggingu 

og opnun leikskólans Glaðheima 
(„Leikskóla Selfoss“) við Tryggva-
götu árið 1968. „Leikskóli Selfoss 
er nú að verða eins árs. Kvenfé-
lag Selfoss sér um reksturinn fyrir 
hreppsins hönd, enda hafði það 
áður stuðlað að byggingu hússins. 
Leikskólinn er byggður sem dag-
heimili, en hefur til þessa verið 
rekinn sem leikskóli fyrir 50 börn í 
einu og hefur verið fullskipaður frá 
því hann tók til starfa. Forstöðu-
kona ar Heiðdís Gunnarsdóttir.“ 
(Tíminn 21.3.1969). Sem fyrr eru 
hugsjónirnar í fyrirrúmi. Konurnar 
í kvenfélaginu sáu um reksturinn 
og fjármál öll um langa hríð eða í 
áratug, til 1978. Hér sem víðar var 
margt unnið án endurgjalds. 

Leikhús. 
Kvenfélagskonunum var fátt óvið-
komandi í samfélaginu. Ef það 
mætti verða til framfara. Merkilegt 
er framtak þeirra á „leikvellinum,“ 
þ. e. í leikhúsinu. Kvenfélag Selfoss 
stóð nefnilega fyrir leiksýningum á 
fyrstu árum félagsins, á sjötta áratug 
síðustu aldar. Þar lögðu þær á bratt-
ann en það reyndist mikil vinna. Á 
rúmu ári 1956-1958 voru sett upp 
þrjú leikrit. Svo fór að stofnað var 
til leikhúss á Selfoss og úr varð Leik-
félag Selfoss. „Leikfélag Selfoss er á 
öðru aldursári, var stofnað í janúar 

Þjónusta að 
leiðarljósi
Starfsemi kvenfélaga bæði kirkna 
og annarra stofnana svo sem 
sjúkrahúsa hefur diakoniu eða 
þjónustu að leiðarljósi. Fyrir-
myndin er í Nýja testamentinu 
þar sem diakonian er nefnd um 
hundrað sinnum í nokkrum orð-
myndunum. Gríska orðið er di-
akonein, diakonia, diakonos og 
kemur frá veraldlegum störfum 
eins og að þjóna til borðs og ganga 
um beina ... (Anna Þóra Pálsdótt-
ir, úr ritgerð til B.A. prófs)

sigrún Ásgeirsdóttir

Hér var „stóri róló“

Jafnvel leiksýningar undir hatti Kvenfélags selfoss.
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1958. Undanfari þess var leikstarf 
kvenfélagsins á Selfossi, sem hafði 
tekið nokkra leiki til meðferðar. 
„Koss í kaupbæti" er þriðji leikur 
leikfélagsins frá stofnun þess.“ (Þjóð-
viljinn 4.11. 1959). Tíminn segir frá 
því að fyrsti „stóri sjónleikur“ leik-
félagsins hafi verið Allra sálna messa 
. Meðal leikenda voru Sigursteinn 
Ólafsson, frú Lovísa Þórðardóttif, 
Hörður Guðlaugsson og ungfrú 
Helga Brynjólfsdóttir. Í stjórn leik-
félagsins hafi þá verið Sigursteinn 
Ólafsson formaður, Kristján Guð-
mundsson, Lúðvik Guðnason og 
frú Lovísa Þórðardóttir. (Tíminn 
26.4. 1952)

Sjúkraskýli og sjúkrahús. 
Næsta stóra verkefni Kvenfélags 
Selfoss var að berjast fyrir því að 
sjúkrahús risi á Selfossi. 

„Undanfarin ár hefur mikill 
áhugi verið fyrir því að reist yrði 
fjórðungssjúkrahús á Selfossi fyrir 
Suðurlandsundirlendið. Til styrktar 
þeirri framkvæmd tóku öll kvenfé-
lög í Árness- og Rangárvallasýslum 
höndum saman um að koma á happ-
drætti og tók Kvenfélag Selfoss að sér 

alla framkvæmd málsins og fjárreið-
ur. Hlutu þær til þess góðan stuðn-
ing margra aðila, einstaklinga og 
fyrirtækja, enda sparaði enginn tíma 
né erfiði til að veita málinu braut-
argengi. Af happdrættinu varð líka 
glæsilegur árangur. Var Sambandi 
sunnlenzkra kvenna afhent spari-
sjóðsbók með kr. 513.634.69 inn-
stæðu, sem renna skal til sjúkrahúss-
byggingarinnar.“ (Húsfreyjan 1960)

Lauslega má ætla að upphæðin 
í sparisjóðsbókinni hafi samsvarað 
um 15 árslaunum verkamanna á 
þessum tíma. 

Sigrún Ásgeirsdóttir segir að 
Bjarni Guðmundsson læknir á Sel-
fossi hafi boðist til að fara úr húsi 
sínu sem stóð við þjóðveginn austur. 
Úr varð sjúkraskýli sem var opnað 
1958 – en sjúkrahúsið mátti bíða 
í næstum aldarfjórðung. Það var 
opnað 1981 (formlega vígt 1982). 

„Í húsnæði þessu eru 12 rúm fyrir 
fullorðna, en ráðgert er að þau geti 
orðið 15. Stofurnar eru mjög bjartar 
og hlýlegar, vita allar á móti suðri. 
Bjölluhnappur og útvarpslögn er við 
hvert rúm, en ekki eru heyrnartækin 

Framhald á næstu síðu.

... þú sem átt ekki einu sinni hrærivél
„Ímynd spilar stórt hlutverk í okkar 
lífi. Ein verðmætasta eign fyrirtækja 
er ímynd þess og ásjóna. Það tekur 
áratugi að byggja upp sterka ímynd 
en það getur tekið örskamma stund 
að rústa henni. Sterk ímynd skapar 
góðvild og viðskiptatryggð. 

Kynjaímynd, birtingarmyndir 
um karlmennsku og kvenleika í sam-
félaginu, eru hvarvetna sýnilegar. 
Auglýsinga- og fjölmiðlaheimur-
inn, dagblöð og tímarit, útvarp og 
sjónvarp eru liðtækir miðlar til að 
skapa og viðhalda tilteknum kynjaí-
myndum. Það gera þessir miðlar 
með því að framleiða myndefni og 
texta, þar sem „svokölluð kynja-
hlutverk“ eru sett á svið, sýnd og 
staðfest. Af ríkjandi kynjaímyndum 
dagsins í dag sem flestir kannast við 
má nefna ofurkonuna, það er dragt-

klædd, falleg og kynþokkafull kona 
sem hefur náð langt í atvinnu- og/ 
eða viðskiptalífinu, samhliða því 
að reka heimili og fjölskyldu. Hin 
fullkomna móðir.

Ímynd er ekki annað en endur-
varp raunveruleikans eins og mark-
aðurinn upplifir hann. Saga kven-
félaga á Íslandi nær aftur til 1869 
og hafa þau lagt ómetanlega í sjóði 
til velferðamála og samfélagsum-
bóta. Í hugum margra aftur á móti 
ef orðið „kvenfélag“ ber á góma 
er það fyrsta sem því dettur í hug 
virðulegar konur að halda kökubas-
ar, ekki sú ómetanlega aðstoð sem 
kvenfélagskonur landsins hafa lagt 
til samfélagsins. Ein kvenfélagskona 
sagði mér að fyrstu viðbrögð sem 
hún fékk frá móður sinni þegar hún 
sagðist vera gengin í kvenfélag hafi 

verið: En vina mín þú sem átt ekki 
einu sinni hrærivél. ...

Saga kvenfélaga er gríðarlega 
merkileg og innan þeirra hef-
ur margt verið gert annað en að 
baka og slúðra. Tilgangurinn með 
stofnun kvenfélaga var í upphafi að 
auka réttindi kvenna á Íslandi og 
efla menningu þeirra með samstöðu 
og félagsskap.

Kvenfélög á Íslandi eiga sér langa 
og merka sögu. Í dag eiga yfir 200 
félög aðild að Kvenfélagasambandi 
Íslands en einnig eru mörg félög 
kvenna sem standa utan þess. Allt 
frá því fyrsta kvenfélagið var stofnað 
árið 1869 hafa þau unnið mikið 
starf landi og þjóð til velfarnaðar og 
heilla. (Linda Björk Halldórsdótt-
ir, úr erindi fluttu 30. mars 2014 í 
Laugarneskirkju)

bjarni yfirlæknir fór úr húsi og upp reis sjúkraskýli

Glaðheimar við Tryggvagötu

sjúkrahús suðurlands
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þó komin ennþá. Dálítið borð fylgir 
hverju rúmi, og eru þau mjög hag-

anlega gerð, smíðuð eftir fyrirsögn 
yfirlæknisins, Bjarna Guðmunds-
sonar og hjúkrunarkonunnar, Ás-

dísar Magnúsdóttur. Þess má geta að 
strax og farið var að breyta húsinu 
var hún með í ráðum, og hefur hún 

ráðið miklu um fyrirkomulag þess. 
Borðin eru smíðuð í trésmiðju K. 
Á. á Selfossi. Stólar sjúkrahússins 
eru smíðaðir hjá Stálhúsgögnum í 
Reykjavík, og eru mjög þægilegir. 

Skurðstofa er mjög björt og 
rúmgóð. Á neðri hæð hússins, 
(kjallaranum) er íbúð hjúkrunar-
konunnar, lækningastofa héraðs-
læknis, þvottahús með al-sjálfvirka 
þvottavél, geymsla og fyrirhuguð 
rannsóknarstofa, ásamt klefa fyr-
ir gegnumlýsingu og myndatöku. 
Ágætur dauðhreinsunarskápur er í 
húsinu. Þvottaföt öll og þesskonar 
tæki eru úr ryðfríu stáli. 

Kvenfélag Selfoss hefur gefið 
öll sængurföt og allan rúmfatnað 
í húsið, þrjá umganga á 15 rúm. 
Er það mikil gjöf, og á félagið 
skilið hugheilar þakkir allra Sunn-
lendinga fyrir sitt mikla framlag til 
sjúkrahússmálanna.“ (Nýi tíminnn 
20.2. 1958)

„Kvenfélagið fór í verkið“
Sporin liggja víða. Konurnar í 
Kvenfélagi Selfossi hafa lagt mörgu 
samfélagsmáli lið. Bæði í félags-
málum almennt og á veraldarvísu í 

formi ótilgreindra tækja og búnað-
ar sem þær hafa fjármagnað og lagt 
Sjúkrahúsi Suðurlands til og Selfoss-
kirkju, sér eða undir hatti Sambands 
sunnlenskra kvenna. Lengi vel hafa 
konurnar í Kvenfélagi Selfoss verið 
potturinn og pannan í kirkjunni. 
„Íbúar Selfoss hafa átt kirkjusókn að 
Laugardælum – alls um 1800 manns, 
þar af hálft fjórtanda hundrað á Sel-
fossi. Duglegustu aðilarnir hafa verið 
fjársöfnunarnefnd kirkjunnar, sem 
safnað hefur um 20.000 krónum á 
ári hverju og kvenfélag kirkjunnar, 
sem gefið hefir stórfé og mun gefa nú 
við vígslu kirkjunnar búnað og muni 
fyrir um 30,000 krónur. Er ætlunin 
að vígja kirkjuna á pálmasunnudag.“ 
(Lögberg 31. 5. 1956) 

Auk þessa sem hér greinir frá hafa 
konurnar staðið fyrir námskeiðum. 
Voru þau einkum um mat, sauma-
skap og hjúkrun. Konurnar tóku 
að sér að hjúkra og styrkja heim-
ili. Gengu hús úr húsi til að safna 
til þeirra sem t.d. vegna veikinda 
áttu erfitt með að framfleyta fjöl-
skyldunni. „Kvenfélagið fór í verk-
ið,“ segir Sigrún Ásgeirsdóttir. 

ÞHH
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

selfosskirkja

Mikilvægt 
samfélagsverkefni
- Lundur semur við Smíðanda

Stjórn dvalar- og hjúkr-
unarheimilisins Lundar á 
Hellu samþykkti á fundi sín-

um sl. föstudag að ganga til samn-
inga við verktakafyrirtækið Smíð-
anda á Selfossi um byggingu nýju 
deildarinnar við Lund. Smíðandi 
átti lægsta tilboðið þegar verkið var 
boðið út á sínum tíma. 

Að sögn Björgvins G. Sigurðsson-
ar, sveitarstjóra Ásahrepps og stjórn-
armanns í stjórn Lundar, er þetta 
mikill áfangi og í kjölfarið hefjist 
framkvæmdir við Lund. 

„Þar með mun þetta mikilvæga 
samfélagsverkefni halda áfram, en 
byggingin er stór liður á fjárhags-
áætlun beggja sveitarfélaganna sem 
reka Lund á næstu tveimur árum. 

Lundur er sérstaklega vel rekið 
dvalar- og hjúkrunarheimili sem 
mikill sómi er að fyrir svæðið. Með 
nýju deildinni verður þetta fyrirtaks 
heimili ennþá betra í stakk búið til 
að veita þá bestu þjónustu sem völ 
er á gagnvart gamla fólkinu,“ segir 
Björgvin. 

skóflustunga tekin í september sl. af 
ráðherra, sveitarstjórum, formanni 
stjórnar Lundar og hjúkrunarstjóra.

Fjárhagsáætlun Ásahrepps: 

Skuldlaust sveitarfélag 
með lágmarksútsvar!
Fjárhagsáætlun fyrir árin 2015-

18 var samþykkt samhljóða 
í sveitarstjórn í liðinni viku. 

Þar var staðfest fyrri áform um að 
lækka leikskólagjöld um 50% og að 
elsti árgangurinn verði gjaldfrjáls. Þá 
verða teknar upp tómstundagreiðsl-
ur í fyrsta sinn að hámarki 50 þús-
und á ári fyrir börn og ungmenn. Í 
fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir ríflega 
90 mkr. fjárfestingu í ljósleiðaranum 
á tveimur árum og að sveitarfélagið 

verði skuldlaust með öllu árið 2017. 
Þá var útsvarið lækkað í lágmarkið. 

Gert er ráð fyrir að fast-
eignaskattstur hækki um 8,8% frá 
áætlun 2014. 

Framhald af bls. 9.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Diva tungusófi

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Ezzy Espace

Yuni Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófi
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur einnig sem hvíldarstóll. Margir litir í boði.
Fáanlegur bæði raf- eða handstýrðir.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Mjög góður 3ja sæta hvíldarsófi. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tau áklæði. Margir litir í boði.

Edwin

 
Frábær 3ja sæta hvíldarsófi. Öll sæti stillanleg hand- eða
rafstýrð. Til í mörgum litum. Klæddur leðri eða tauáklæði.

Isabella

Jólatilboð
á völdum vörum



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Saltfiskur er
mikilvægur hluti

af matarmenningu
íslensku þjóðarinnar

frumkvöðlafyrirtæki ársins     -    fiskvinnsla frá árinu 

Frábær gjöf handa Íslendingum út um allan heim!
Ekta saltfiskur tilbúinn til útvötnunar.

Tímarnir breytast en saltfiskurinn frá 

Ekta ski, þessi gamli góði með 

íslenskum kartöum og smjöri, stendur 

alltaf fyrir sínu.

Sérútvatnaði saltfiskurinn er sérstaklega 

hentugur í seiðandi saltfiskrétti.

Fæst um allt land.  Hafðu samband!

466 1016
www.ektafiskur.is

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 
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Á aðventu er gott að hafa 
léttan mat á milli jólahlað-
borða. Svo koma jólin með 

öllu því góðgæti sem þá er á borðum, 
söltu og reyktu.

Fiskur er góður á þessum tíma. 
Það er líka gaman  að hafa fisk í lit-
ríku umhverfi. Túrmekið gefur gulan 
lit, grænmetið rautt og grænt – og 
döðlurnar dökkbrúnar. Það þarf liti í 
skammdeginu þegar birtan er stuttan 
tíma á dag og sólin bak við ský.

Kinnfiskur er mjúkur kinnvöðvi  í 
fiskhausi – oftast í  þorskhausi

Litríkur fiskur 
Ég fékk þenna fína kinnfisk í fisk-
búðinni en auðvitað er hægt að nota 
allskonar fisk.

Laukur
Hvítlaukur 

Smá bútur af engifer 
1-2 tsk. túrmerik
Papríka, rauð og græn
Tómatar
Sveppi (má sleppa)
Sítróna
Nokkrar döðlur
Kanilstöng (má sleppa)
Salt og pipar eftir smekk
Olía til að steikja úr.
Setjið smá olíu á pönnu. Sax-

ið grænmetið og látið á  pönnuna 
ásamt kryddinu.  Látið það mýkj-
ast á pönnunni.  Takið græmetið til 
hliðar og búið til pláss fyrir fiskinn 
á pönnuna. Kreistið safann úr einni 
sítrónu yfir hann – dreifið græn-
metinu yfir. Setjið lokið á og látið 
malla í nokkrar mínútur eða þar til 
fiskurinn er soðinn í gegn. Það er 
gott að hafa pasta sem börnum finnst 

gott eða hrísgrjón. Svo eru auðvitað 
kartöflur góðar og/eða grænt salat.

Það er svo nauðsynlegt á aðventu 
að kveikja á kertum meðan verið er 
að borða og njóta kyrrðar í rökkrinu.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS
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KinnfisKur á 
aðventunni

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Kíkt í handavinnutöskuna!
Í dag, 4. desember ætlar Sólveig 

Jóna Jónasdóttir að sýna gestum 
og gangandi í handavinnutöskuna 
sína. Jóna, eins og hún er alltaf 
kölluð, er fædd á Selfossi, móðir 
hennar er frá Kirkjuferju í Ölfusi en 
faðir hennar frá Stóru-Vatnsleysu, 
Vatnsleysuströnd. 

„Foreldrar mínir voru ofboðslega 
flínk í handverki og gerðu fallega 
hluti, og hef ég áhugann á alls kyns 
handverki frá þeim. Ég lærði sem 
stelpuskott að prjóna og notaði 
mamma stóra nagla til þess að 
kenna mér og systrum mínum að 
prjóna með þvi ekki voru til prjónar 
handa okkur“, segir Jóna aðspurð 
hvaðan handavinnuáhuginn komi. 
„Mér þykir afskaplega gaman að 
hekla og hekla ég mjög mikið, hef 

heklað rúmteppi úr fínu heklugarni 
sem prýða orðið nokkur rúmin. 
Undanfarin ár hef ég orkerað mik-
ið, aðallega skartgripi s. s eyrna-
lokka og hálsmen“. 

Jóna hefur haldið allmörg nám-
skeið í orkeringu m. a í samstarfi 
við Fræðslunetið á Suðurlandi og 
hafa þau verið mjög vel sótt og 

þótt skemmtileg. „Ég hef gaman 
af allskyns handavinnu, prjóna, 
sauma, hekla, mála keramik, smíða 
já alls konar handverk heillar mig 
og það líður ekki sá dagur að ég er 
ekki með handavinnu í vinnslu. Ég 
hef farið á ótal námskeið og finnst 
gaman að læra eitthvað nýtt Ég á 
alveg örugglega eftir að læra meira 
í handavinnu í framtíðinni, á t. d 
alveg eftir að læra að vefa, hver veit 
nema ég prófi þađ næst“. 

Sýning Jónu verður í sýningar-
rými bókasafnsins í Þorlákshöfn 
og opnar hún formlega klukkan 
18: 00 í dag, fimmtudag. Af tilefni 
opnunar verður heitt á könnunni 
og boðið upp á konfekt. Þeir sem 
ekki eiga heimangengt geta kíkt á 
sýninguna síðar, en hún er opin 
á opnunartíma bókasafnsins fram 
að jólum. 

Skákmeistarar framtíðarinnar!

sólveig Jóna Jónasdóttir

Þau voru glöð enda að ljúka tíu vikna skáknámskeiði grunnskólabarna í Fischersetri á selfossi. Helgi Ólafsson skóla-
stjóri skákskóla Íslands hafði yfirumsjón með námskeiðinu og var Nökkvi sverrisson honum til aðstoðar. 
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Frumkvöðlasetur opnað á Selfossi
Frumkvöðlasetrið FRUSS 

opnaði formlega á Selfossi sl. 
fimmtudag, 27. nóvember. 

Frumkvöðlasetrið er samstarfsverk-
efni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 

og SASS, Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga og er staðsett í húsa-
kynnum SASS við Austurveg 56 á 
Selfossi. 

Á frumkvöðlasetrinu geta frum-

kvöðlar fengið aðstöðu til að vinna 
að framgangi hugmynda sinn gegn 
vægu gjaldi. Einnig stendur þeim til 
boða aðstaða á öðrum starfsstöðvum 
SASS á Suðurlandi, sem og á öðrum 
frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands. Hægt er að sækja um 
aðstöðu á heimasíðu SASS.

Hálfdán kembdi 
í holunni
Hvað maðurinn gerir sér að 

viðfangi á lítil takmörk 
eins og við kynntumst 

vel sem fórum að horfa í Selfoss-
bíó á Vikingo, myndina Þorfinns 
Guðnasonar. Þetta var sexsýning á 
laugardagskvöldið, 10-15 manns í 
salnum, röbbuðu saman sín í milli 
meðan beðið var eftir sýningunni 
og þegar hún birtist sáum við sam-
anburð á menningu Dóminikana 
og Tungnamanna. Oftast var fyrir 
sjónum gesta hanaat Dóninikana 
og endalaust hanastúss þeirra en 
á hinu leitinu komu myndskeið 
af Jarlhettum, heimafljótunum 
í Biskupstungum ásamt réttaragi 
og rembilæti Tungnamanna og 
myndum heiman frá Kjarnholtum, 
æskuheimili Jóns Inga söguhetju 
myndarinnar. Við heyrðum gítar-
slátt og ballöðu við hvíta fjörusand 
og sönglagið Áskels söngstjóra í 
tvísöng og glæsibrag með Tungna-
réttaumgjörð: Ég sé þig aðeins eina. 

Það sýnist ekki vera aðlaðandi 
myndefni að sjá hænsnfugl hálf-
drepa eða ganga frá keppinautnum, 

en það var tilvinnandi til að njóta 
handleiðslu að menningu þessarar 
eyþjóðar og samanburði við okkar. 
Við gestirnir vorum líka vel minnt-
ir á að hanaat á uppruna í dölum 
Indus fyrir mörg þúsund árum. 

Annar handleggur en þó kannski 
ekki alveg óskyldur er græðgisvæng-
ur er kom upp úr kösinni í síðustu 
viku þegar stjórnarþingmaður 
ætlaði að sópa átta virkjunum úr 
biðflokki yfir í framkvæmdaflokk. 
Að hlaupa of hratt eftir gróðan-
um og hirða hvorki um reglur 
né siðsemi varð þjóðinni að falli 
fyrir örfáum árum og tillöguflutn-
ingurinn er dapur vitnisburður 
um ótrúlegt minnisleysi nema 
vera kynni hirðuleysi að slík hlaup 
skuli koma strax upp sex árum eft-
ir hrun. En svo aftur sé vikið að 
Víkingó og hanaatinu þá erum við 
örugglega nær sagnamenningunni 
í Tungnaréttum og þeim átrúnaði 
okkar að þess yls þurfi Íslendingur 
að njóta í elli sinni. Þá sjáum við 
kannski Tungnamanninn koma 
heim úr sinni víkinga- og vinaför 

til karabiska hafsins og fá sér hús 
upp undir Jarlhettum eða í nánd 
við brimið og Stokkseyrarfjöruna. 

Einar Kárason var gestur þeirra 
Ævars í morgunútvarpi á sunnu-
dag og minnti okkur á verðmætin 
sem eftir standa meðan fjárglæfrar 
fjúka og þann stóra ávinning að við 
skulum skáka stóru og ríku menn-
ingarþjóðunum í Evrópu með því 
að vera læs á Sturlungu, Njálu og 
Hávamál, þessar aldagömlu bók-
menntir. Við þraukuðum í holunni 
og áttum einlægt nokkra sem sóttu 
í skriftir. 

Hálfdán kembdi í holunni
húsfreyjan var að spinna
biskupinn svaf í sænginni. 
Sitt hefur hver að vinna.

Í bætifláka Gísla Magnússonar – 
og undir sæng skákað – skal minnt 
á Hóladómkirkju sem reist var á 
starfsferli hans á aðeins sex árum, 
bygging hófst 1757.

Úr Harð Haus (22)þekkirðu bæinn?

Myndin af bænum sem við birt-
um að þessu sinni kemur frá Ottó 
Eyfjörð. Kannist þið við myndina? 
Hver er sagan á bak við? Hverjir 
bjuggu þarna? Allar ábendingar 
eru vel þegnar.Vinsamlegast setjið 
ykkur í samband við ritstjóra  í 
síma 8942098. Þá má líka banka 
upp á í Héraðsskjalasafni Árnes-
inga sem er á Selfossi. 

Hraðastaðir. 
Síðasta bæjarmynd reyndist vera 
af Hraðastöðum í Mosfellssveit 
(Mosfellsbæ). Guðbrandur Jó-
hannesson segist hafa alist upp á 
bænum og þar búa foreldrar hans 
núna. Eins og sjá má er ekki kom-
ið rafmagn í bæinn þegar myndin 
er tekin. Auk húss er fjós og hlaða 
á myndinni. Gamla bæinn vildi 

heimafólk gefa sveitarfélaginu 
en það þáði ekki. Morgunblaðið 
segir frá þvi 10. desember 1988 
en þá leit bærinn út eins og þessi 
mynd ber með sér. Fyrirsögnin 
var: Sögulegt gildi Hraðastaða 
ekki talið vera 3 m. kr. virði 
- segir Páll Guðjónsson bæj-
arstjóri. Það var sem sé talið að 
það myndi kosta þetta mikið að 
endurbyggja. 

Sigurður Vigfússon rannsak-
ar fornleifar í Borgarfirði 1884 
og segir um Hraðastaði í Árbók 
fornleifafélagsins 1884: Hraða-
staðir sýnast vera landnámsjörð 
og snemma bygðir; eru þeir lík-
lega kendir við Hraða þann, er 
Landn. nefnir bls. 53, sem fyrr 
segir. Hraðastaðir eru fyrir sunn-
an ána, er rennur fyrir sunnan 
Mosfell, enn standa nokkuð ofar 
undir Grímmannsfelli (Grrímars-
felli réttara). Skamt fyrir neðan 
Hraðastaði, suður viðs yðri ána, 
er dálítill hóll, sem kallaðr er 
Hraðaleiði. Hraðablettur er og 
kallaðr fyrir ofan Hraðastaði upp 
með Grímmannsfelli.
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• Stærðir frá 2,4 upp í 2500 kVA.

• Fjölmargar stærðir til á lager.

• 1 fasa og 3ja fasa.

OutdOOr Wall Sign

Wall signs should be suitable for external fixing and can be replicated in a variety of sizes. 
These signs are designed to be visible at a minimum distance of 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendations:  Wall signs should be manufactured from powder coated 
    3mm aluminium panels.

Small Wall Sign  2000mm x 362mm 
Medium Wall Sign  3500mm x 634mm 
Large Wall Sign  4000mm x 724mm

 
Anybody 

Engineering

OutdOOr illuminated PrOjecting Sign

760mm

31
2m

m

These signs are available in either single or double sided formats for flat or projected fitting.

Recommendations:   The illuminated sign should be manufactured from extruded   
    aluminium and have a powder coated finish. The panels should  
    be 3mm thick opal perspex and both the logo and the  
    background are illuminated.

Size    760mm x 312mm

HVAÐ GERIR ÞÚ ÞEGAR RAFMAGNIÐ FER ?
RAFSTÖÐVAR

FJÖLMARGAR STÆRÐIR 
TIL Á LAGER

Ingi Heiðmar Jónsson

Íbúafundur 
um frekari 
nýtingu á 
vindorku í 
Þykkvabæ
Íbúafundur um nýtingu á vind-

orku innan Rangárþings ytra 
verður haldinn þann 8. desember 
2014, klukkan 20.00 í íþróttahús-
inu í Þykkvabæ. 

Fulltrúar sveitarfélagsins ásamt 
forsvarsmönnum Bíokraft ehf 
munu sitja fundinn og svara 
spurningum eftir þörfum. Fundar-
stjóri verður Ágúst Sigurðsson, 
sveitarstjóri Rangárþings ytra.

Næsta blað kemur 
út 18. desember

Efni þarf að 
berast fyrir 

10. desember!



JÓLAMARKAÐUR 
Í FÁKASELI
LAUGARDAGINN 6. DESEMBER 
FRÁ KL. 12 TIL 16

YNDISLEGUR DAGUR 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA 
Í JÓLAUNDIRBÚNINGNUM

HEIMAHAGI

Jólasveinar og jólatríóið 
Tríóla verða á staðnum!

Matur beint frá býli

Andlitsmálning og kandífloss 
í boði BYKO

Íslenskt handverk

Eldhestar bjóða 
börnunum á hestbak



30% 
afsláttur

heyrnar tó lh l j ómtæk i

X-SMC00
iPod vagga - hvít

Jólatilboð: 31.900

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

Jamie 
Oliver

EÐAL POTTAR & PÖNNUR

 

 

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í 
SÉRSTÖKU UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

Allinox
10, 14, og 19 lítra stálpottar

á frábæru verði

KF3130 · HVÍT

AEG hefur 
aldrei brugðist 
aðdáendum 
sínum þegar 

kemur að 
kaffivélum. Þessa 
klassísku kaffivél 
bjóðum við nú á 

tilboðsverði.

Jólatilboð: 3.900

POTTAR&PÖNNURTALENT

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333

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

Smoothie Twister
Blandarinn sem þú tekur með þér

Jólatilboð: 5.990

Gott jólatilboð fyrir heimilið


