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Hrikalegt en fallegt
Austfirsk náttúra er víða hrikaleg 

en um leið stórfengleg. Austfirsku 
fjöllin eru einstaklega tilkomu-

mikil. En um leið og þau eru tignarleg geta 
þau verið farartálmar. Margar byggðir hafa 
farið í eyði bæði hér á Austfjörðum og á 

Vestfjörðum vegna þeirrar einangrunar 
sem sum fjöll valda. Annars staðar hafa 
mennirnir séð við fjöllunum og lagt vegi 
til að auðvelda samgöngur. Í dag finnst 
flestum góðar samgöngur vera sjálfsögð 
réttindi en samt verðum við mennirnir 

stundum að lúta í lægra haldi fyrir nátt-
úrunni. Vegurinn um Hólmaháls hefur 
verið færður til og frá en vonandi er hann 
nú kominn á sinn stað. Mestu máli skiptir 
að hann þjóni hlutverki sínu og spilli ekki 
náttúrunni. 
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Bókstafur – Ritsmiðja Austurlands
Stofnfundur félagsins Bókstafs 

– Ritsmiðju Austurlands, var 
haldinn í vondu veðri fimmtu-

daginn 29. janúar. Fundurinn var 
öllum opinn enda er að ræða samtök 
allra sem starfa að og/eða hafa sérþekk-
ingu á, útgáfu og tengdum greinum 
og búsettir eru á svæðinu. Markmið 
samtakanna er að stuðla að samstarfi 
í greininni, aðstoða tengd samtök og 
einstaklinga við fjáröflun, sjálfsútgáfu, 
námskeiðahald og fleira eftir því sem 
þurfa þykir. 

Stofnfundur fór hið besta fram og 
var mæting vonum framar, þó við 
söknuðum vissulega félaga okkar úr 

nágrannabyggðum sem ekki komust 
vegna ófærðar og skítviðris. 

Á fundinum voru samtökin öngvu 
að síður stofnuð og kosið í bráða-
birgðastjórn sem situr fram að aðal-
fundi sem fara skal fram eigi síðar en 
30. apríl. Verður reynt að finna fund-
inum dagsetningu með almennilegri 
færð. Einnig er staðsetning hans óráðin 
og þiggur stjórn allar góðar ábendingar 
þar um. Gjarnan mætti halda aðalfund 
annars staðar en á Héraði og reyna 
síðan að dreifa viðburðum á vegum 
samtakanna sem mest um starfssvæðið 
í framtíðinni. 

Sigríður Lára Sigurjónsdóttir er for-

maður stjórnar, meðstjórnendur eru 
Stefán Bogi Sveinsson og Ásdís Helga 
Bjarnadóttir, í varastjórn sitja Kristian 
Guttesen og Skúli Björn Gunnarsson. 
Einu verkefni þessarar stjórnar verða 
að senda stofnpappíra til þartilgerðra 
yfirvalda, auglýsa stofnskrá og undir-
búa aðalfund. Þar verður síðan kosin 
stjórn til næsta árs. 

Ákveðið var að stofnskrá samtak-
anna yrði opin fram að aðalfundi og 
telur hún nú þegar 28 manns. Stofnfé-
lagar geta allir orðið sem þess óska og 
má gjarnan láta það berast meðal allra 
áhugasamra. Samtökin og stofnskráin 
verður síðan auglýst á opinberum vett-
vangi fljótlega. 

Hér virðist vera að myndast hinn 
besti samhjálparhópur Austfirðinga 
með útgáfuduld. 

Örlítið breytt fréttatilkynning  
frá Siggu Láru
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Á þessu ári eru níu ár síðan ég flutti frá Danmörku og settist að hér 
á Austurlandi. Fyrir þann tíma hafði ég komið þrisvar sinnum 
á Austurland og á mínum yngri árum var Austurland varla til í 

mínum huga. Þetta er undarlegt ef haft er í huga hversu mjóu munaði að 
ég yrði Austfirðingur. 

Þegar ég er spurð að því hvaðan ég komi svara ég alltaf með þeirri lang-
loku að mamma hafi verið að vestan og að pabbi hafi fæðst á Siglufirði 
en amma hafi verið ættuð úr Svarfaðardal og afi hafi verið Færeyingur. 
Sjálf sé ég að mestu upp alin á höfuðborgarsvæðinu. Ég er sem sagt ekki 
ættuð neins staðar að. Þetta hefði ekki þurft að vera svona. Þegar ég fór í 
fermingarviðtal með dóttur minni komst ég að því að langafi minn, sem 
var prestur í Grunnavík, hefði verið prestur í Mjóafirði. Þegar ég kannaði 
málið í Mjófirðingasögum Vilhjálms Hjálmarssonar kom í ljós að afi minn, 
Jónmundur Halldórsson, gerðist prestur í Mjóafirði árið 1915 en vegna 
einhverra óútkljáðra mála frá fyrri tíð var honum ekki vært í prestsembætti 
lengur en eitt ár en bjó þó áfram í Mjóafirði til 1918. Afi minn, Halldór 
Jónmundsson, flutti því af Austurlandi þegar hann var 11 ára. Ef langafi 
hefði getað búið hér áfram er allt eins líklegt að afi hefði kynnst konu að 
austan og sest hér að. Ég væri þar af leiðandi að austan.

Annað sem hefði getað valdið því að ég gæti sagst vera Austfirðingur eru 
kynni foreldra minna en þau kynntust þegar mamma var hjúkrunarkona á 
Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað árið 1964 og pabbi var fluttur veikur 
í land en hann var háseti á togara sem var við veiðar út af Austurlandi. Ef 
þau hefðu ákveðið að setjast að hér fyrir austan hefði ég með réttu getað 
skilgreint mig sem Austfirðing. 

Það má því segja að atvikin hafi hagað því þannig að ég get ekki í stuttu 
máli sagt hvaðan ég sé. Svo er það spurning hvað börnin mín munu segja. 
Verður svar þeirra enn meiri langloka en mín eða munu þau geta sagst 
vera að austan?

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Að austan?

Líf í ljósi trúar
notalegir laugardagsmorgnar

Laugardagana 31. janúar til 28. 
febrúar mun séra Vigfús Ingvar 
Ingvarsson kynna bók sem 

hann hefur verið að þýða en bókin 
nefnist Þyrst eftir Guði: Ágrip af sögu 
lífs í ljósi trúar (Thirsty for God – a 
Brief History of Christian Spirituality) 
eftir Bandaríkjamanninn Bradley P. 
Holt. Bradley er kennari við lúterskan 
skóla í Minneapolis en hefur einnig 
starfað í Afríku. Hann hvetur fólk til 
að vera víðsýnt og líta út fyrir eigin 
stíu. Bradley leitar einnig fanga aftur í 
aldir til að reyna að átta sig á því hvað 
hefur haldið trúnni lifandi. 

Í bókinni er farið í gegnum ýmsar 
hreyfingar í kirkjusögunni og þær 
skoðaðar út frá því hvað þær hafa 
lagt til lífsins í ljósi trúarinnar, sama 
á við um marga einstaklinga sem 
eitthvað markvert hafa skilið eftir 

sig í þessum efnum. Og vissulega 
er byrjað á Biblíunni í þessu sam-
bandi. Markmiðið er ekki fyrst og 
fremst sögulegur fróðleikur heldur 
að draga gagnlegan lærdóm af því 
hvernig fólk hefur rækt trúarlíf sitt 
sem einstaklingar og í samfélagi og 
hvernig sú iðkun hefur haft áhrif á 
viðhorf fólksins og samfélag þess. 
Hver kafli endar á leiðbeiningum um 
æfingar eða einhvers konar trúarlega 
iðkun, t.d. hvernig fólk getur notað 
„Jesúbænina“ svokölluðu eða ýmis 
konar biblíulestrar- eða íhugunarað-
ferðir til trúarlegrar uppbyggingar. 
Um leið er bókin kynning á ýmsum 
sígildum verkum kristinnar trúar, 
í gegnum aldirnar, sem hafa reynst 
mörgum dýrmæt til uppbyggingar. 
Höfundi er lagið að segja mikið í fáum 
orðum. 

Ætlunin er að fara yfir kaflabrot úr 
þýðingunni og ræða efnið, eftir því 
sem tími vinnst til. Jafnframt verða 
tækifæri til að kynnast einhverjum 
dæmum um iðkanir sem kynntar 
eru, hvort sem væri í hópnum eða 
sem einstaklingar heimafyrir (miðað 
við að fólk fái ljósrit af æfingum sem 
kynntar verða). 

Þátttaka í hópnum er án allra skuld-
bindinga og ekki skilyrði að geta alltaf 
mætt – það er ekki slíkt samhengi í 
efninu að ekki sé hægt að mæta í stök 
skipti. 

Ritstjóri mætti á fyrsta fundinn í 
safnaðarheimilinu og átti þar notalega 
stund. Eins og nefnt er hér að ofan 
þá er alltaf hægt að bætast í hópinn 
þótt fyrsta stundin sé búin. Allir eru 
hjartanlega velkomnir og ávallt heitt 
á könnunni. 

Sigríður Lára er formaður stjórnar.

Samtal um trúna fer fram í safnaðarheimilinu að Hörgsási 4, egilsstöðum.



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
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Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BLINDPUNKTSAÐVÖRUN
Gerir ökumanni viðvart 

um hliðarumferð. Góður 
staðalbúnaður sem 

eykur öryggi þitt.

BLUETOOTH
Bluetooth tenging fyrir 
tónlist og síma. Staðal-

búnaður þér til þæginda- 
og ánægjuauka.

SKYACTIV SPARTÆKNI
Sparaðu með SKYACTIV 

spartækni Mazda. Eyðsla frá 
aðeins 5,2 - 6,6 l/100 km í 

blönduðum akstri.

SNJALLHEMLUNARKERFI
Bráðsnjall staðalbúnaður 

sem eykur öryggi með 
því að bregðast við ef 

stefnir í árekstur.

Öflugt fjórhjóladrif og 
21 cm veghæð ásamt 

1800-2000 kg dráttargetu 
eykur notagildið.

KOMDU Í 

REYNSLUAKSTUR

MAZDA. DEFY CONVENTION.

MAZDA CX-5      

verð FRÁ: 

4wd
zoom- z

oom

5.490.000 KR.

FJÓRHJÓLADRIF MEÐ 
GÓÐRI VEGHÆÐ



5.  Febrúar 20154

Austfirsk ljós í myrkri á vetrarhátíð 2015
Vetrarhátíð Reykjavíkur er 

haldin árlega í febrúar-
mánuði til að auðga menn-

ingarlíf höfuðborgarinnar á þorra. 
Markmið hátíðarinnar er að lýsa upp 
mesta skammdegið í febrúar með við-
burðum og uppákomum af ýmsu tagi, 
stórum sem smáum. Hátíðin gefur 
landsmönnum tækifæri til að taka þátt 
í fjölbreyttri dagskrá sér að kostnað-
arlausu. Vetrarhátíðin fagnar ljósi og 
vetri og dagskráin tengist menningu 
og listum og hefst á fimmtudagskvöldi 
með glæsilegum útiviðburði miðsvæðis 
í Reykjavík, en að honum loknum taka 
við fjölmargar og fjölbreyttar dagskrár 
víðsvegar í miðborginni. 

Eitt af þeim verkum sem verður til 
sýnis á Vetrarhátíðinni nú í ár, kemur 
úr smiðju Ólafar Bjarkar Bragadóttur, 
myndlistarmanns og kennslustjóra 
Listnámsbrautar ME, nemenda hennar 
í samtímalistum á Listnámsbraut ME 
og 6 austfirskra skálda. Þau skáld sem 
taka þátt í verkefninu eru Ásgrímur 
Ingi Arngrímsson, Hrafnkell Lárusson, 
Hulda Sigurdís Þráinsdóttir, Ingunn 
Snædal, Sigurður Ingólfsson, Stefán 
Bogi Sveinsson og Steinunn Friðriks-
dóttir. 

Verkefnið heitir nú „Austfirsk ljós 
í myrkri“ en um er að ræða framhald 
á verkinu „Lista-ljós í myrkri“ sem 
sýnt var hér fyrir austan á vetrarhátíð 
okkar Austfirðinga, „Dögum myrkurs“ 
nú rétt fyrir jól. Að þessu sinni verða 
verkin sýnd í nýju samhengi á Sund-
laugarnótt í Laugardalslauginni laugar-
daginn 7. febrúar næstkomandi frá kl. 
19.00 – 23: 00. 

Ljóðskáld og listanemar
Lóa Björk, listrænn stjórnandi verk-
efnisins, fékk til liðs við sig ljóðskáld 
sem völdu eða skrifuðu sérstaklega ljóð 
fyrir verkefnið en ljóðin áttu að tengjast 
að einhverju leyti vetrinum, ljósi og 
hinu magnaða myrkri. Listanemarnir 
myndgerðu síðan ljóðin þannig að til 
urðu vídeóverk út frá ljóðum skáld-
anna sem öll fjalla á einhvern hátt um 
hið magnaða myrkur sem er einmitt 
þema Vetrarhátíðarinnar í ár. Ljósið 
er þannig útgangspunkturinn í ver-
kefninu en nemendurnir fengu það 
hlutverk að vinna með ljóðin út frá 
eigin hugmyndum með ýmsum hætti. 
Þeir listanemendur úr ME sem tóku 
þátt í verkefninu voru: Almar Blær 
Sigurjónsson, Álfgerður Malmquist, 
Birkir Snær Sigurjónsson, Elín Dóra 
Elíasdóttir, Elsa Katrín Ólafsdóttir, 
Hrafnhildur Halldórsdóttir, Ingibjörg 
Lárusdóttir, Ísak Aron Hammer, Lilja 

Iren Gjerde, Natalía Gunnlaugsdóttir, 
Premyslaw Czech, Rannveig S. Ró-
bertsdóttir, Reynir Rafn Gunnarsson, 
Sigríður Tinna Sveinbjörnsdóttir, 
Stefán Númi Stefánsson og Sveinn 
Hugi Jökulsson. 

Með þessu verkefni sýnir Lóa fram 
á hvernig tengja má saman ólíkar list-
greinar eins og ljóðlist, tónlist og sjón-
listir. Markmiðið var að kanna hvernig 
má nýta skammdegið til uppsprettu 
listsköpunar og það gera hún og nem-
endur hennar með því að myndgera 
ljóð skáldanna. Þannig er ýmist búið að 
hljóðgera myndböndin með upplestri 
skáldanna á ljóðum sínum eða þau 
vinna með öðrum hætti textaverk inn 
í myndböndin og bæta jafnvel tónlist 
við. Verkefnið hófst með samstarfi við 
listamenn bæði íslenska og erlenda, 
sem heimsóttu Austfirðinga vegna 
videólistahátíðarinnar 700IS Hrein-
dýraland, sem haldin var hér í haust 
sem leið en þá var þema hátíðarinnar 
texti og mynd. Nemendur fengu að 
kynnast videóverkum listamannanna, 
ólíkum aðferðum þeirra til listsköp-
unar og mismunandi túlkun á texta 
og veitti það þeim innblástur við eigin 

listsköpun í framhaldinu. Þess má geta 
að hátíðin 700IS Hreindýraland var 
einmitt að opna nú fyrir stuttu í 10. 
og síðasta skipti í Norræna húsinu í 
Reykjavík með sýningunni MYND-
BREYTING sem er einnig hluti af 
Vetrarhátíð að þessu sinni. Á Safnanótt 
lifnar sú sýning einmitt við í Norræna 
húsinu þann 6. febrúar frá kl 12: 00-23: 
00, listamenn spalla við gesti og gang-
andi og segja frá verkum sínum. Þeir 
listamenn sem Kristín Scheving hefur 
valið að vinna með á þessri síðustu 
sýningu eru allt listamenn sem hún 
hefur unnið með á síðustu tíu árum í 
mismunandi sýningum og verkefnum. 

Auk verka nemenda í samtímalistum 
á listnámsbraut ME í samstarfi við 
austfirsk skáld verður sýnt verk eftir 
Lóu Björk og Sigurð Ingólfsson skáld, 
tileinkað Lagarfljótinu, litbrigði þess 
og margbreytileika eftir árstíðum. Og 
að lokum sýnir hún við sama tæki-
færi, nýtt tónlistarmyndband unnið 
af Muted, Bjarna Rafni Kjartanssyni 
tónlistarmanni, Sindra Steinarssyni 
sem gerir myndbandið og söngkon-
unni Jófríði Ákadóttir úr Samaris. Þess 
má geta að yngri bróðir Bjarna Rafns, 

Auðunn Bragi Kjartansson leikur í 
myndbandinu. 

Listnámsbraut  
ME góður grunnur
Videóverkum Lóu og nemenda 
hennar verður varpað upp í rými 
Laugardalslaugar á Sundlaugarnótt. 
Um er að ræða áhugavert sýnishorn 
af austfirskri listsköpun þar sem hið 
magnaða myrkur er í aðalhlutverki. 
Eitt af markmiðunum með sýningu 
þessa verkefnis nú er að sýna hvað býr í 
austfirskum listanemum og kynna um 
leið hvað Listnámsbraut Menntaskól-
ans á Egilsstöðum hefur upp á að bjóða. 
Nú er Listnámsbraut ME orðin ein af 
fjórum stúdentsbrautum skólans og í 
fararbroddi annarra skóla hvað varðar 
uppbyggingu listnáms samkvæmt nýrri 
námskrá. Þar er boðið upp á grunnnám 

í sjónlistum á sviði sjónlista og sviðs-
lista. Stúdentspróf af brautinni nýtist í 
framhaldsnámi í öllum listgreinum og 
er góður undirbúningur undir nám og 
störf í víðu samhengi. 

Vonast er eftir að sem flestir 
landsmenn komi og njóti þess sem 
fer fram þetta kvöld á Safnanótt í 
Laugardalslaug. Milli klukkan 17: 00-
19: 00 verða ýmsar uppákomur fyrir 
alla fjölskylduna ásamt leiktækjum í 
innilaug og einnig verður lögð áhersla 
á notalega stemmingu með kyndlum 
á útisvæði ásamt lágstemmdri tónlist. 
Verkið „Austfirsk ljós í myrkri“ hefst 
um klukkan 19: 00 og stendur til mið-
nættis. Listrænn stjórnandi verkefn-
isins er Ólöf Björk Bragadóttir, www. 
loabjork.com 

Verkefnið er styrkt af  
Menningarráði Austurlands. 

Framhaldsdeild á Vopnafirði
Þegar börn klára grunnskóla á 

Vopnafirði hafa þau þurft að 
flytja burt í framhaldsskóla og 

mörg farið til Akureyrar. Þessu fylgir 
kostnaður og óöryggi. Tíunda bekk 
býðst nú í fyrsta sinn að sækja um í 
framhaldsdeild heima á Vopnafirði í 
samvinnu við Menntaskólann á Egils-
stöðum. Brodda Gautasyni, nemanda í 
10. bekk skólans, þykir hugmyndin góð 
fyrir aðra. „Það vilja flest allir fara burt 
og læra að lifa sjáfstæðu og ábyrgðar-
fullu lífi. Það er náttúrlega rosa lítið að 

gera hérna. Þetta er alveg fallegur bær 
og allt en það er miklu meira félagslíf 
fyrir norðan,“ segir hann. 

Velji krakkarnir að fara burt gæti 
þurft að fresta framhaldsdeilinni um 
ár. Reyndar er 10. bekkur nú óvenju 
fámennur. Níundi bekkur er talsvert 
fjömennari og þar eru nokkrir nem-
endur ákveðnir í að taka fyrstu árin 
heima. 

„Þarna togast á ákveðnir þættir eins 
og að fara til stærra sveitarfélags. Þar 
er meira félagslíf og meira í boði fyrir 

þennan aldurshóp sem við höfum 
ekki hér á þessum litlu stöðum. En 
hins vegar nátturlega öryggið. Börn 
fara tvist og bast eftir 10. bekkinn fara 
ekki öll í sama skólann en auðvitað er 
það þannig að það gengur ekki alltaf 
eins og á er kosið. Þá er mikilvægt að 
hafa eitthvað til að hverfa að ef þau vilja 
koma heim aftur og þar er framhalds-
skóladeildin mjög mikilvæg,“ segir 
Stefán Már Gunnlaugsson, formaður 
foreldrafélagsins í grunnskólanum. 

Stytt frétt af www. ruv.is



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

Nú kr. 87.920,-
Verð áður kr. 109.900,-

Þvottavél
Lavamat 60460FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 95.920,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 75470FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

Þvottavél
Lavamat 75670FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 5 þvottakerfi og 
þurrkun.

HvÍt Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

HvÍt Nú kr. 103.920,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 111.920,-
Verð áður kr. 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.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

fyrir heimilin í landinu
Þvottadagar
Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

0%
vextir

Vaxtalausar raðgreiðslur 
í 12 mánuði.

3,5% lántökugjald.

Þvottavél
ZWGB6120K
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Nú kr. 69.900,- 

miðvangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900
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Kolfreyjustaðarkirkja
Kirkjan að þessu sinni er Kol-

freyjustaðarkirkja, falleg 
kirkja sem stendur við utan-

verðan Fáskrúðsfjörð. Textann um 
kirkjuna er að finna í ritinu Kirkjur 
Íslands 20. bindi – Friðaðar kirkjur 
í Austfjarðaprófastsdæmi. Textann 
sömdu Hjörleifur Guttormsson og 
Stefán Guttormsson.

Kolfreyjustaður er ysti bær við 
norðanverðan Fáskrúðsfjörð, kirkju-
staður frá öndverðu svo langt greint 
verður. Ýmsum þykir hann undarlega 
valinn en staðsetningin verður skilj-
anleg þegar haft er í huga að byggðar-
lagið og kirkjusóknin hefur allt frá 
landnámi ekki aðeins náð yfir Fá-
skrúðsfjörð heldur einnig utanverða 
suðurströnd Reyðarfjarðar. [...]

Við Kolfreyjustað er vogur nefndur 
Staðarhöfn og þótti þar besta skipa-
lægi við norðanverðan Fáskrúðsfjörð. 
Prestagjögur heitir þröngur vogur 
og þjóðsagnastaður inn og niður af 
staðnum og í landi Kolfreyju litlu 
innar er Brandsurð og tengist henni 
sögn frá Tyrkjaráni. Kirkjustaðurinn 
sjálfur er nokkuð afluktur milli Lög-
réttuhrauns að innan og Leitis fyrir 
utan. Aðalsamgönguleiðin norður 
eftir var um Staðarskarð sem kennt 
er við kirkjustaðinn. (bls. 211).

Kolfreyjustaður var talinn gjöfult 
brauð með afgjald af mörgum jörðum  
og hjáleigum (bls. 212). [...] 

Árið 1839 var torfkirkja á Kol-
freyjustað rifin og í hennar stað byggð 
ný timburkirkja, tjörguð að utan. [...] 
Timburkirkjan var gerð úr þriggja 
þumlunga þykkum plönkum sem 
geirnegldir voru saman á hornum 
og greyptir í undirstöðutré, júffertur, 
sem voru fjórir þumlungar á kant og 
hefur hún verið nokkuð óvenjuleg að 
gerð því langflest timburhús voru úr 
bindingsverki á þessum tíma. Þakið 
var hins vegar hefðbundið, sperrur 
með tvöfaldri timburklæðningu. [...]

Þetta þótti hið vandaðasta hús, 
enda vafalítið mun meiri smíði á því 
en torfkirkjunni. Það entist þó ekki 
nema í fjörtíu ár því árið 1878 var 
ráðist í smíði nýrrar timburkirkju og 
sú gamla tekin niður. Þarna reis sú 
kirkja sem enn stendur og hér verður 
fjallað um [...].

Saga kirkjunnar eftir að hún var 
fullbyggð fylgir að mestu leyti því vel 
þekkta ferli baráttu við hrörnun sem 
nánast allar timburkirkjur nítjándu 
aldar eiga sameiginlegt í aðalatriðum. 
Undirstöðurnar taka fljótt að skekkj-
ast. Þær voru hlaðnar úr grjóti og ekk-
ert sem batt grjótið saman annað en 
þyngdaraflið. Frostlyfting jarðvegsins 
náði smám saman að riðla hleðslunni 
(bls. 218).

Árið 1907 hafði kirkjan öll verið 
máluð bæði utan og innan og virðist 

sem upphaflegum litum hafi lítið sem 
ekkert verið breytt. Kirkjan er sögð í 
ágætu standi. Fimm árum síðar er 
málning nær öll máð af kirkjunni hið 
ytra og kirkjugrunnurinn hefur aftur 
sigið og riðlast. Nú bregður svo við 
að ráðist er í viðamiklar endurbætur. 
Kirkjugrunnurinn var steinlímdur og 
bæði þak og veggir klætt bárujárni. 
Að þessum endurbótum loknum tók 
söfnuðurinn við kirkjunni til um-
sjónar (bls. 214).

Árið 1918 vísiteraði biskup Íslands 
Kolfreyjustað. Kirkjan er þá í góðu 
ásigkomulagði og búið er að setja 
kolaofn í hana. En undirstöðurnar 
létu sér ekki segjast þrátt fyrir við-
gerðir og héldu áfram að síga og um 
1926 er svo komið að gólfið bungar 
upp um miðbikið og hallar verulega 
til allra átta að útveggjum. Öll máln-
ing er horfin utan af kirkjunni en 
búið er að gera steinsteyptar tröppur 
framan við kirkjudyrnar.

Áfram heldur hrörnunin og árið 
1934 eru gluggarnir taldir nánast 
ónýtir og bárujárnið er farið að láta 
á sjá. Reykháfspípur frá ofninum eru 
skakkar og sprungnar. 

Árið 1957 var loks ráðist í 
meiriháttar viðgerð. Kirkjan þá rétt 
af á undirstöðum sínum eftir því sem 
hægt var talið. Gluggar voru endur-
nýjaðir og sett í þá tvöfalt gler. [...] 
Rafmagn var leitt í kirkjuna til ljósa og 
hitunar og kolaofninn fjarlægður. [...]

Í tilefni af hundrað ára afmæli 
kirkjunnar árið 1978 var hún lag-
færð á grunni sínum enn einu sinni, 
fótstykki veggja voru endurbætt og 
sóknarbörnin máluðu hana alla í sjálf-
boðavinnu. Árið 1989 var enn á ný 
hafist handa um viðgerðir á kirkjunni 
og var ætlunin að lagfæra undirstöð-
urnar lítillega og bæta fúaskemmdir 
á norðurhliðinni. Halldór Sigurðsson 
smiður frá Miðhúsum var fenginn til 
að annast verkið. Fljótlega kom þó 
í ljós að skemmdirnar voru miklu 
víðtækari og alvarlegri en nokkurn 
hafði grunað og undirstöðurnar voru 
ekki á vetur setjandi. Mikill fúi var í 
veggjagrindinni svo endurnýja þurfti 
alla aurstokka og bæta flestar stoðir. 
[...] Þann 18. september 1990, þegar 
þessi aðgerð stóð sem hæst, gerði 
hvassviðri af norðaustri sem feykti 
kirkjunni um koll. 

Á almennum safnaðarfundi var 
ákveðið að endurbyggja kirkjuna 
í samráði við Húsafriðunarnefnd 
ríkisins og var Hjörleifi Stefánssyni 
arkitekt falið að vera söfnuðinum til 
ráðgjafar um verkið. [...] Að endur-
smíðinni lokinni var kirkjan vígð 
þann 11. júlí 1992.

Heimild:  
Kirkjur Íslands, 20. bindi. Friðaðar 

kirkjur í Austfjarðaprófastsdæmi

HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta myndir úr 
Ljósmyndasafni Austurlands hjá Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga. Næsta mynd er af 
óþekktri konu úr myndasafni Ljósmynda-
safnsins.
Magnús Kristjánsson sendi upplýsingar um 
síðustu mynd. Þetta er Auður Ágústdóttir. 

Myndin er tekin 
við opnun íþrótta-
hússins á Djúpavogi 
1994.
Eru upplýsingar 
frá lesendum vel 
þegnar og er þeim 
sem geta gefið þær 
bent á að hafa sam-
band við Héraðs-
skjalasafnið í síma 
471 – 1417 eða á 
netfangið: magn-
hildur@heraust.is. 

HSA Egilsstöðum færður 
hnoðþjarkur að gjöf
Heilbrigðisstofnun Austur-

lands Egilsstöðum var þann 
16. desember síðastliðinn 

afhentur Lucas hnoðþjarkur að gjöf. 
Eiríkur Þorri Einarsson færði HSA 

gjöfina og tók Óttar Ármannsson 
yfirlæknir á Egilsstöðum við henni. 
Fulltrúar nokkurra gefanda mættu 
við afhendinguna og var þeim síðan 
boðið að skoða aðstöðu sjúkraflutn-
inga og kynntu sjúkraflutningamenn 
starfsemina þar. 

Ungmennafélagið Ásinn hóf söfn-
unin í apríl á þessu ári og var leitað 
til fjölmargra fyrirtækja sem og til 
einstaklinga. Ungmennafélagið Ásinn 
var stofnað 1998 og þar sameinuðu 
krafta sína gömlu félögin: Hróar, Vísir 
og UMFJ. Heimili félagsins og varnar-
þing er í Brúarási. 

Lucas er sjálfvirkt  
hnoðbretti sem auðvelt  
er að nota
Á okkar þjónustusvæði er oft langt 
á milli staða og aukin aðstoð er ekki 
jafn auðfengin og á þéttbýlli stöðum 

landsins. Þá getur skipt máli að hafa 
alla þá aðstoð sem völ er á. 

Með Lucas meðferðis í endurlífgun 
geta sjúkraflutningamenn einbeitt sér 
að öðrum málum eins og öndunar-
vegi, öndun, lyfjagjöf og að reyna að 
leiðrétta það sem olli hjartastoppinu 
eða undirbúa tafarlausan flutning án 
þess að stöðva hjartahnoð. 

Hjartahnoð er líkamlega erfitt og 

gæði hjartahnoðs hefur mikið með 
súrefnisflæði til heila og annarra mik-
ilvægra líffæra að gera. Lucas getur 
hnoðað stanslaust og þarf aldrei hvíld 
og gæðin eru alltaf þau sömu. Með 
þessu móti þarf aldrei að skipta um 
hnoðara og tryggt er að sjúklingur fái 
stanslaust og jafnt hjartahnoð. Lucas 
gengur fyrir rafhlöðu en gengur líka 
fyrir 12/24 volta straumi. Lucas kostar 
2.384.500 kr með vsk. 

Ungmennafélagið Ásinn vill þakka 
eftirtöldum framlög og aðstoð við 
söfnun á Lucas hnoðþjarki: Alcoa 
Fjarðaáli, Bílamálun Egilsstöðum, Eg-
ilsstaðabúinu, Fljótsdalshéraði, Fljóts-
dalshreppi, Héraðsprenti, Íslandspósti, 
Starfsmannafélagi KHB, Kvenfélagi 
Hlíðarhrepps, Kvenfélaginu Björk, 
Landsvirkjun, Mánatölvum, Miðási 
(Brúnás innréttingar), Nettó Egils-
stöðum, Olíuverslun Íslands, Secur-
itas, Skógum, Starfsmönnum Isavia 
Egilsstöðum, Domus, Tölvulistanum 
Egilsstöðum, Ungmennafélaginu Þristi, 
Verkfræðistofu Austurlands og einnig 
fjölmörgum einstaklingum. 

Heilbrigðisstofnun Austurlands 
þakkar þessa höfðinglegu gjöf sem mun 
án efa geta skipt sköpum í sjúkraflutn-
ingum. 

Frétt af www. hsa.isLucas er staðsettur á HSa á egilsstöðum.

Fulltrúar nokkurra gefenda: F.h. aðalsteinn aðalsteinsson, Stefanía Hrafnkels-
dóttir, Georg V. Geirsson, Jón Hávarður Jónsson, og eiríkur Þorri einarsson sem 
hélt utan um söfnunina sem formaður Ungmennafélagsins Ássins.



Áburður fyrir 
íslenskar aðstæður

Kaupfélag Vestur
Húnvetninga KS Sauðárkróki Bústólpi Kaupfélag 

Borgfirðinga
Kaupfélag 
Steingrímsfjarðar

Fóðurblandan hf.

Strandgötu 1
Hvammstanga
Sími: 455 2300
Fax:  451 2354

Sauðárkrókur
Sími:  455 4626
Gsm: 825 4626
Fax:   455 4611

Oddeyrartanga
Akureyri
Sími: 460 3350
Fax:  460 3351

Egilsgötu 1
Sími: 430 5500
Fax:  430 5501

Höfðatún 4
510 Hólmavík
Sími: 455 3100

Korngörðum 12
104 Reykjavík
Sími: 570 9800
www.aburdur.is

Viðskiptaskilmálar:

Einingar og fleira:
Verðskráin sýnir verð (án virðisaukaskatts) 
miðað við afgreiðslu í 600 kg. sekkjum.

Gjalddagi
Gjalddagi er 1. dagur hvers mánaðar eftir úttektarmánuð. 
Eindagi er 14 dögum síðar. Staðgreiðsluverð m.v. pöntun fyrir 
31.01.2015. Hægt er að  dreifa greiðslum á jan. – feb. og mars 2015.

Greiðslusamningar/greiðslukjör
Ef pantað er fyrir 31.01.2015, en reikningsfært 1.maí, 
með eindaga 15.maí, þá bætist 3,2% við staðgreiðsluverðið.
Ef pantað er fyrir 31.01.2015 og gerður greiðslusamningur  
með  gjalddaga 1. okt eða 6 jöfnum vaxtalausum greiðslum   
jún-nóv, þá bætist 7,5% við staðgreiðsluverðið.  Verðin eru  
háð gengi á €. Verðskráin gildir til 31.01.2015.

Flutningur
Boðið er upp á flutningstilboð til þeirra  sem panta fyrir 31.01.2015. 
Flutningstilboðið er þó háð því  að pantaðir séu 10 sekkir eða fleiri.

  

N27 einkorna  

 12-15-17 einkorna 

 22-7-12 einkorna 

 27-6-6 einkorna 

 23-12

 

 

24-5 + Selen

 

  

24-9 

  

17-15-12

 

  

22-11-11

 

  

22-12-9  + Selen

 

  

25-9-8

 24-9-8 + Selen  

N26 + 4S einkorna  

Áburður í sekkjum:
600 kg

sekkur stgr.

Magni 1

Magni S
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Ferðafélög á Austurlandi
Í síðasta tölublaði Austurlands var fjallað um fjallgönguklúbbinn Fjall-
hress en hann er þó ekki það eina sem dregur Austfirðinga út í fallega 
náttúruna. Á Austurlandi eru starfandi nokkur ferðafélög sem eru deildir 
í Ferðafélagi Íslands. Það eru Ferðafélag Austur-Skaftfellinga, Ferðafélag 
Djúpavogs, Ferðafélag Fjarðamanna og Ferðafélag Fljótsdalshéraðs. Aðeins 
var fjallað um ferðadagskrá þessara félaga í Austurlandsblaðinu í fyrra en 
nú er komið nýtt ár og spennandi að skoða dagskrá félaganna á árinu sem 
nú er nýhafið því náttúran sé sem betur fer að mestu leyti enn á sínum 
stað. Það er til dæmis hægt að taka þátt í gönguviku Austur-Skaftfellinga 
um miðjan júní og halda svo áfram og fara á fætur með Fjarðamönnum 
síðar í sama mánuði. 

Ferðafélag Austur- 
Skaftfellinga
Haft var samband við Ferðafélag Aust-
ur-Skaftfellinga til að spyrjast nánar út 
í starfsemi þess og fyrir svörum varð 
Magnhildur Pétursdóttir. Hún upplýsti 
að ferðafélagið yrði 35 ára á þessu ári en 
það var stofnað í mars 1980. Ein helsta 
nýjungin í starfsemi félagsins er sú að 
farið var af stað með verkefnið „Eitt fjall 
í mánuði“ og var fjall janúarmánaðar 
Bergárheiði í Nesjum en svo verður 
gengið á eitt fjall í hverjum mánuði 
ársins og má þar meðal annarra nefna 
Náttmálatind í Lóni en á hann verður 
gengið þann 21. febrúar næstkomandi, 
Selgil-Miðháls-Bólstaðafoss á Mýrum 
sem er fjall marsmánaðar, Hrossa-
tindur á Lónsheiði sem er aprílfjallið 
og svona heldur þetta áfram allt árið. 

Samkvæmt dagskránni er Haukafell 
á Mýrum fjall desembermánaðar eða 
síðasta fjall ársins. 

Hjá Ferðafélagi Austur-Skaftfellinga 
er starfsemi allt árið (eins og fjallaver-
kefnið ber með sér)og er farið í styttri 
ferðir um nærumhverfið á veturna og 
stýrist lengd ferðanna af birtu. Þegar sól 
hækkar og dag lengir er farið í lengri 
og meira krefjandi ferðir. Markmiðið 
hjá ferðafélaginu er þó fyrst og fremst 
að bjóða upp á ferðir við allra hæfi. 

Tveggja til þriggja daga ferðir inn á 
Lónsöræfi með gistingu í Múlaskála 
eru mjög áhugaverðar. Í þeim ferðum 
er gengið út frá skála og síðan endað á 
að ganga Kambaleið meðfram Jökulsá 
í Lóni til byggða seinasta daginn. Eru 
þau með eina slíka ferð á ferðaplan-
inu og eru tilbúin að setja upp fleiri 

slíkar ferðir fyrir hópa ef áhugi er fyrir 
hendi . Innifalið í ferðinni er gisting, 
fararstjórn, akstur og jafnvel matur ef 
óskað er . 

Austurstrætisferðin, Snæfell – Koll-
umúli, þeirra Austur-Skaftfellinga er 
einnig á sínum stað en þar er ekið frá 
Egilsstöðum að Snæfellsskála og inn 
að Bjálfafelli þar sem gangan hefst. 
Gist er í skálum, þar sem svefnpokar 
eru í boði. Gengið á jökli og yfir ár og 
því eru vaðskór og broddar nauðsyn-
legir. Matur er innifalinn fyrir utan 
göngunasl. Ferðin endar við Smiðjunes 
í Lóni. 

Um miðjan júní er svo gönguvika 
Ferðafélags Austur-Skaftfellinga en hún 
kallast „Ekki lúra of lengi“. Þótt vikan 
beri þetta heiti er ekkert farið óguðlega 
snemma af stað og eru flestar ferðir 
vikunnar við allra hæfi, það er merktar 
einum skó. 

Útivist og fjallamennska er ódýrt 
og hollt fjölskyldusport og er þátttaka 
í ferðum félagsins yfirleitt mjög góð. 
Sérstaklega á það þó við um styttri 
ferðir og ferðir á söguslóðir. Brottför 
er frá þjónustumiðstöð SKG á Höfn 
nema annað sé tekið fram. Hægt er að 
nálgast upplýsingar um ferðir félagsins 
í bæklingi Ferðafélags Íslands og svo er 
það að sjálfsögðu á fésbókinni. 

Ferðafélag Djúpavogs
Jóhann Hjaltason er formaður Ferða-
félags Djúpavogs og hann upplýsti 
blaðið Austurland aðeins um sögu og 
starfsemi félagsins. Ferðafélag Djúpa-
vogs var stofnað árið 1983 og hefur 
þátttakan í ferðum félagsins verið 
með ágætum frá upphafi. Á þessu ári 
eru átta ferðir skipulagðar frá apríl og 
fram í september og er erfitt að gera 
upp á milli þeirra. Þar má nefna fjöl-
skylduferðir í Hrómundarey, Fossárdal 
og Stórurð og erfiðari ferðir eins og á 
Búlandstind, Hrossatind og Sunnutind. 
Öll eru þessi fjöll yfir 1000 metrar á 
hæð. Auk þess er jeppaferð í Kerlingar-
fjöll í ágúst. Dagskrá félagsins má finna 
á heimasíðu FÍ en einnig á fésbókarsíðu 
félagsins. 

Dagskráin er aðallega frá vori til 
hausts en einnig hefur verið dagskrá 
að vetri. Til dæmis voru fyrir nokkrum 
árum gengnar fjörur sveitarfélagsins frá 
Streiti til Hvalness að vetri og voru þær 
ferðir einnig nýttar til ruslahreinsunar 
í fjörunum. 

Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðafélag Fjarðamanna Austfjörðum 
var stofnað 15. ágúst 1996 í Skíðaskál-
anum í Oddsskarði eins og kemur fram 
á heimasíðu félagsins, http: //www. 
simnet.is/ffau/. Samkvæmt Fjarða-
mönnum er þátttakan í ferðum afar 
misjöfn, allt frá tveimur og upp í 30-40 
í „bæjarröltum” sem hafa verið hvað 
vinsælust. En Gönguvikan í Fjarða-
byggð hefur slegið í gegn því þar eru 
tugir manna í fjallgöngum dag eftir 
dag. Dagskrá ferðafélagsins er að finna 
á heimasíðu þess og er þátttaka ókeypis 
nema annað sé tekið fram. Dagskráin 
er mjög fjölbreytt og verða hér aðeins 
nefndar nokkrar ferðir. 

Dagskrá ferðafélagsins hefst af 
fullum krafti um páskana með píslar-
göngu á skíðum á föstudaginn langa 
en þar ráða snjóalög för. Á páskadag 
er bæði hægt að ganga út í Páskahelli í 
Norðfirði og opna páskaeggið sitt uppi 
á Grænafelli. 

Fuglaskoðun og –talning verður 
í byrjun maí bæði á Reyðarfirði og 
Norðfirði í samvinnu við Náttúrustofu 
Austurlands og síðar í sama mánuði 
verður gönguferð um snjóflóðavarnar-
garðana í Neskaupstað og Úlfhildur 
álfkona heimsótt. 

Á fætur í Fjarðabyggð verður dagana 
20. -27. júní en það er göngu- og gleði-
vika fyrir alla fjölskylduna. Þar verður 
bæði hægt að taka þátt í göngum sem 
eru ætlaðar fyrir alla fjölskylduna en 
einnig erfiðari fjallgöngur. Um versl-
unarmannahelgina verður Neista-
flugsganga á Nípukoll auk þess sem 
spennandi hjólaferð út á Dalatanga er 
á dagskránni í lok ágúst. 

Samstarf er á milli ferðafélaga og fer 
Ferðafélag Fjarðamanna m.a. í ferðir í 
samstarfi við Ferðafélag Fljótsdalshér-
aðs og Göngufélag Suðurfjarða. 

Ferðafélag  
Fljótsdalshéraðs
Á heimasíðu Ferðafélags Fljótsdals-

héraðs, http: //www. egilsstadir.is/
ferdafelag/, kemur fram að félagið 
var stofnað árið 1969 og er það deild í 
Ferðafélagi Íslands. Félagið skipuleggur 
á hverju ári ferðir fyrir félagsmenn og 
birtist áætlun yfir þær í ferðaáætlun 
Ferðafélags Íslands en auk þess er þær 
að finna á heimasíðunni. Samstarf er 
við aðrar deildir FÍ svo sem Ferðafé-
lag Fjarðamanna eins og áður hefur 
veirð nefnt. Ferðafélag Fljótsdalshér-
aðs er með sunnudagsgöngur allt árið 
og hefur áður verið fjallað um þær á 
þessum vettvangi. Sjá þó grein hér á 
opnunni um sunnudagsgöngur tileink-
aðar Sigfúsi Sigfússyni. 

Mánudaginn 9. febrúar næstkom-
andi getur þú lagt þitt af mörkum til 
að skipuleggja sunnudagsgöngur sum-
arsins en þá verður hist í húsi Ferðafé-
lagsins að Tjarnarási 8, Egilsstöðum og 
sunnudagsgöngurnar skipulagðar. Það 
er því um að gera ef þú átt þér einhvern 
uppáhaldsstað að mæta og sjá til þess 
að hann verði einn af viðkomustöðum 
sumarsins. 

Dagskrá Ferðafélags Fljótsdalshéraðs 
er mjög fjölbreytt og finna allir eitthvað 
við sitt hæfi. Í lok maí verður t.d. farið 
í fjölskylduferð í Skálanes og þann 26. 
júní verður sólstöðuganga í Stapavík. 
En Ferðafélag Fljótsdalshérað lætur sér 
ekki nægja að ferðast um Austurland 
og heldur í helgarferð í Húnaþing þann 
19. – 21. júní. Í júlí er boðið upp á lúx-
usferðir á Víknaslóðir og messuferð á 
Klyppstað fyrir eldri borgara og í sept-
ember verður fjögurra skóa garpaferð í 
Seyðisfirði svo eitthvað sé nefnt. 

Hér hefur aðeins nokkuð af því sem 
er í boði hjá ferðafélögum á Austur-
landi verið nefnt. Ljóst er að þar er að 
finna ferðir við alla hæfi og ólíklegt 
að tímanum sé betur varið en einmitt 
á göngu um fallega og stórfenglega 
náttúru landsins okkar. 

Upplýsingar frá viðmælendum, úr 
Ferðaáætlun 2015 FÍ og af heimasíðum 
og fésbókarsíðum félaganna

Fátt er yndislegra en að skoða íslenska náttúru með börnunum sínum og með 
ferðafélögum er einnig hægt að fara lengra og á fáfarnari staði
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Sunnudagsgöngur 
tileinkaðar 
Sigfúsi Sigfússyni 
þjóðsagnaritara
Sigfús Sigfússon fæddist á 

Miðhúsum í Eiðaþinghá árið 
1855 en kenndi sig við Ey-

vindará. Hann hafði mikinn áhuga á 
þjóðlegum fróðleik frá unga aldri og 
þótt hann hafi alla tíð, á meðan þrek 
leyfði, unnið erfiðisvinnu, safnaði 
hann ótrúlega miklu magni sagna, 
aðallega af Austurlandi en einnig 
annars staðar af landinu. Í grein Eiríks 
Eiríkssonar í 6. hefti Múlaþings, 1971 
segir um þjóðsagnasafn Sigfúsar: 
„Þjóðsagnasafnið, sem hefði orðið 
ævistarf flestum mönnum, er unnið 
í stopulum frístundum“ (bls. 120). 
Helsti kostur safnsins, stærð þess, 
kom í veg fyrir útgáfu þess. Í grein 
Eiríks segir einnig frá áratugabaráttu 
Sigfúsar fyrir því að koma safninu 
á prent. Sú barátta hófst árið 1906, 
fyrsta bindið af þjóðsögunum kom út 
á Seyðisfirði árið 1922 og það síðasta 
árið 1958. Sigfús dvaldi síðustu ævi-
árin á Grund í Reykjavík og andaðist 
þar árið 1935. 

Til að heiðra minningu þessa mikla 
þjóðsagnaritara hefur Ferðafélag 
Fljótsdalshéraðs ákveðið að helga 
Sigfúsi einn sunnudag í mánuði með 

því að ganga á staði sem eru tengdir 
þjóðsögum hans. Fyrsta ferðin var 
farin sunnudaginn 18. janúar síðast-
liðinn en þá var gengið í nágrenni 
Skeggjastaða og rifjuð upp sagan um 
Lagarfljótsorminn. 

Næstu ferðir verða á slóðum nykra 
og verður næst farið að Skrugguvatni 
í fylgd Helga Hjálmars Bragasonar og 

rifjuð upp sagan um nykurinn í vatn-
inu þann 15. febrúar næstkomandi. 

Síðan verður gengið að Skinnbeðju 
í mars og að Faxatjörn við Hallfreðar-
staðahjáleigu þann 19. apríl. Mæting 
er við Landstólpa Egilsstöðum (gamla 
tjaldsvæðið) og sameinast í bíla. Allir 
eru velkomnir og verð aðeins 500 kr. 
auk þátttöku í endsneyti. 

Nýr East.is vefur
Ferðaþjónustuvefurinn www. 

east.is hefur fengið andlits-
upplyftingu en vefurinn á að 

segja frá öllu því sem gerir Austur-
land að eftirsóttum stað ferðamanns-
ins. 

Það er okkur sérstök ánægja að 
segja frá þessu en staðið hefur til um 
nokkurt skeið að vefurinn fengi nýtt 
útlit. Verkefni síðunnar er brýnt enda 
Austurland hrífandi landshluti þar 
sem finna má allt sem gerir Ísland að 

eftirsóttum stað: Menningu og blóm-
legt mannlíf, fjölmarga möguleika til 
útivistar og afþreyingar, stórbrotna 
náttúru og fallegar náttúruperlur. 
Auk þess má finna á síðunni fjöldann 
allan af hagnýtum upplýsingum sem 
ferðamaðurinn þarfnast ætli hann að 
leggja land undir fót eystra. 

Vefstjóri síðunnar er Jón Knútur 
Ásmundsson, verkefnastjóri hjá 
Austurbrú. 

Frétt af www. austurbru.is

Stefán og Helga Jóna 
hlutu Þorrann í ár 
Þorrinn var afhentur í 18. sinn á Þorrablóti Egilsstaða á bóndadag 
en þorrablótsnefnd velur einhvern sem þykir hafa unnið með sér-
stökum hætti að málefnum sem komið hafa samfélaginu til góða. 

Nefndin í ár var einhuga í vali sínu 
á þeim sem hlytu Þorrann 2015, en 
það voru hjónin Stefán Þórarinsson 
og Helga Jóna Þorkelsdóttir. 

Sigrún Blöndal forseti bæjarstjórnar 
afhenti Þorrann og kynnti verðlauna-
hafa með eftirfarandi orðum: 

„Við höfum á síðustu misserum 
verið minnt á mikilvægi góðrar heil-
brigðisþjónustu og félagsstarfs. 

Að þessu sinni fer þorrinn til hjóna 
sem hafa í tæplega 40 ár styrkt samfélag 
okkar á sviði heilsugæslu, félagsstarfs 
og sálgæslu með mannlegri gæsku 
sinni, langt umfram það sem hægt er 
að fara fram á að fólk geri í starfi sínu. 

Við stöndum í þakkarskuld við allt 
það fólk sem starfar innan heilbrigðis-
þjónustunnar og einnig þá, sem á síð-
ustu áratugum, hafa byggt þjónustu 
upp í fjórðungnum. Austfirðingar hafa 
að mörgu leyti verið í fararbroddi á 
þessu sviði og þótti nefndinni því 
einkar vel við hæfi að veita lækni hér 
í bæ þorrann. Læknir þessi hefur um 
langt skeið starfað við og haft forgöngu 
um þá miklu framþróun sem orðið 
hefur á þessu sviði á Austurlandi. 

En það er ekki síður vegna hinnar 
einstöku alúðar og fórnfýsi gagnvart 
þeim sem eiga um sárt að binda, sem 
nefndinni fannst læknir þessi eiga 
þorrann skilið og vel það. 

Eftir að hafa komist að þessari niður-
stöðu, þá áttaði nefndin sig hins vegar 
á því að læknirinn hefði aldrei getað 
skilað þessu frábæra starfi sínu, ef ekki 
hefði verið fyrir þá miklu afbragðs eig-
inkonu sem hann á. Auk þess að vera 
stoð og stytta eiginmanns síns og límið 
í fjölskyldunni, þá hefur hún um árabil 
starfað að félagsstarfi eldri borgara og 
handavinnukennslu. 

Hjónin sem hér um ræðir eru Stefán 
Þórarinsson og Helga Jóna Þorkels-
dóttir. [. . . ]

Stefán Þórarinsson er fæddur 1947 á 
Eiðum. Hann flutti til Reykjavíkur með 
foreldrum sínum árið 1964, en var þá 
búinn að skrá sig í Menntaskólann á 
Akureyri. Þaðan útskrifaðist hann sem 
stúdent árið 1968. 

Hann fór beint í læknisfræði í Há-
skóla Íslands, útskrifaðist þaðan 1975 
og kom til starfa hér á Egilsstöðum á 
kandidatsári sínu sumarið 1976. Stefán 

nam frekari læknisfræði í Svíþjóð 1978 
til 1980, en kom aftur hingað og tók 
við embætti héraðslæknis árið 1982. 

Í starfi sínu sem héraðslæknir á 
þessum tíma fór Stefán m.a. með mál-
efni sóttvarna, heilbrigðiseftirlits og 
fatlaðra. Hann tók virkan þátt í frekari 
þróun þessara málaflokka, m.a. með 
stofnun Heilbrigðiseftirlits Austurlands 
og svæðisstjórnar málefna fatlaðra. 

Þegar HSA tók til starfa 1. janúar 
1999 varð Stefán lækningaforstjóri, 
sem síðar var kallað framkvæmdastjóri 
lækninga og því starfi gegndi hann allt 
þar til hann lét af störfum fyrir aldurs 
sakir áramótin 2013/2014. Hann er 
reyndar hvergi hættur að gefa af sér 
frekar en kona hans. 

Til gamans er rétt að minnast hér 
aðeins á íþróttaferil Stefáns. Sá ferill 
hófst í markinu hjá Spyrni upp úr 1960. 
Stefán var að kunnugra sögn mjög 
góður markvörður. Mun hann hafa 
kennt Halldóri yngri bróður sínum 
helstu trikkin og Halldór kenndi syni 
sínum þau. Sem sýnir okkur að Stefán 
á mikið í landsliðsmarkverði okkar í 
knattspyrnu, Hannesi Þór Halldórs-
syni!

Stefán varð fyrsti Íslandsmeistari 
landsins í blaki með liði Íþróttafélags 
stúdenta. Þá var Stefán valinn í lands-

lið í körfuknattleik, lék reyndar ekki 
opinberan landsleik, heldur leik við 
lið frá Kentucky State háskólanum í 
Bandaríkjunum. Og þá verður að nefna 
þátt hans í að vekja áhuga á skíðagöngu 
en hann hefur m.a. tekið þátt í Vasa-
göngunni í Svíþjóð nokkrum sinnum 
og þykir það ekki á allra færi að ljúka 
þeirri 92 kílómetra göngu. 

Helga Jóna Þorkelsdóttir er fædd 
1947 í Bolungarvík. Hún er stúdent 
frá Menntaskólanum á Akureyri 1968 
og þar kynntust þau hjónin. Hún lauk 
handavinnukennaraprófi frá Kennara-
skóla Íslands 1970. 

Helga Jóna starfaði í einn vetur 
sem kennari við Húsmæðraskólann á 
Hallormsstað, en einbeitti sér síðan að 
húsmóðurstörfum enda nóg að starfa 
með stórt heimili. 

Eftir að hafa verið húsmóðir í 20 ár 
hóf Helga Jóna störf hjá félagsþjón-
ustu eldri borgara á Fljótsdalshéraði 

og starfaði þar í 21 ár, en hún hefur nú 
látið af störfum. 

Helga Jóna hefur verið öflug í ýmsu 
félagsstarfi, starfað mikið með Kvenfé-
laginu Bláklukku og setið í sóknarnefnd 
Egilsstaðakirkju auk þess að starfa við 
heimsóknarþjónustu aldraðra. 

Helga Jóna kom að stofnun foreldra-
félags Egilsstaðaskóla og var á sínum 
tíma í stjórn fimleikadeildar Hattar. 

Stefán og Helga Jóna giftust 1971 og 
eiga fjögur börn saman. 

Stefán og Helga Jóna: 
Ykkur er veittur Þorrinn 2015 fyrir 

brautryðjandastarfa í þágu heilbrigð-
ismála og sálgæslu auk áratuga starfs 
í þágu samborgaranna á Fljótsdals-
héraði, með djúpu þakklæti frá okkur 
öllum.“

Ritstjóri Austurlands tekur undir orð 
Sigrúnar Blöndal og finnst Stefán og 
Helga Jóna einstaklega vel að þessum 
heiðri komin.

Heiðurshjónin Stefán og Helga Jóna

Minnisvarði um Sigfús Sigfússon í landi Miðhúsa.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192
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Austfirðingar sigur-
sælir í LEGO keppni
Liðið Einn + níu úr Grunnskóla 

Reyðarfjarðar sigraði í tækni- 
og hönnunarkeppni grunn-

skólanemenda, sem kennd er við Legó 
þann 31. janúar síðastliðinn. Keppnin 
fór fram í Háskólabíói í Reykjavík. 
Reyðfirðingarnir tryggðu sér um leið 
þátttökurétt á heimsmeistaramóti 
LEGO í St. Louis í Bandaríkjunum í 
vor. 

Úr tilkynningu um niður-
stöðu keppninnar: 
„Metfjöldi liða tók þátt í keppninni 
að þessu sinnu, eða 18 lið víðs vegar 
af landinu. Í hverju liði voru á bilinu 
6-10 manns á aldrinum 9-16 ára og 
þátttakendur því samtals hátt í 200. 
Þeir hafa undirbúið sig af kappi fyrir 
keppnina allt frá því að þátttökugögn 
voru send út í október síðastliðnum. 

Keppninni er skipt í nokkra 

hluta þar sem reynir á margs konar 
hæfileika enda markmið keppninnar 
að efla færni í vísindum, verkfræði og 
tækni, örva nýsköpun og byggja upp 
hæfileika eins og sjálfstraust og sam-
skipta- og forystuhæfni. Keppninni 
er valið ákveðið þema ár hvert og að 
þessu sinni var þemað „Skóli fram-
tíðarinnar“. Meðal verkefna keppenda 
var að forrita vélmenni úr tölvustýrðu 
Mindstorms LEGO-i til að leysa til-
tekna þraut sem tengist þemanu og 
þá áttu keppendur að gera vísindalega 
rannsókn á ákveðnu efni sem einnig 
tengdist þemanu og jafnframt að halda 
ítarlega dagbók um undirbúning fyrir 
keppnina. Enn fremur fluttu keppn-
isliðin frumsamið skemmtiatriði og 
þá þurftu þau að gera grein fyrir því 
hvernig þau forrituðu vélmennið sitt. 

Þegar stigin í keppninni höfðu 
verið tekin saman reyndist liðið Einn 

+ níu sigurvegari, en það er skipað níu 
stúlkum og einum dreng úr Grunn-
skóla Reyðarfjarðar. Í viðurkenningar-
skyni fyrir sigurinn hlaut liðið forláta 
LEGO-bikar og 150 þúsund króna 
úttekt frá aðalbakhjarli keppninnar, 
Nýherja. Þá vann sigurliðið sér jafn-
framt keppnisrétt á heimsmeistara-
móti FIRST LEGO League sem haldið 
verður í St. Louis í Bandaríkjunum í 
vor og hlaut það 100 þúsund króna 
styrk til fararinnar frá leiktækjafyrir-
tækinu Krumma. Einn + níu var einnig 
valin besta liðsheildin en auk þess voru 
veitt verðlaun í eftirtöldum flokkum: 

Besta dagbókin: Gemsarnir úr 
Grunnskóla Hornafjarðar

Besta lausn í hönnun og forritun 
vélmennis: LegóFásk úr Gunnskóla 
Fáskrúðsfjarðar

Vélmennakapphlaup: Lið Breið-
holtsskóla 

Besta rannsóknaverkefnið: Nafn-
lausar úr Brúarásskóla á Fljótsdals-
héraði

Allir þátttakendur í keppninni fengu 
enn fremur FLL-medalíu í viðurkenn-
ingarskyni. Þetta var í níunda sinn 

sem FIRST LEGO League tækni- og 
hönnunarkeppnin var haldin. Háskóli 
Íslands heldur utan um keppnina og 
meginbakhjarl er Nýherji.“

Frétt af www. ruv.is 

Stórir styrkir til Barna-
verndarstofu og LungA 
Skólans á Seyðisfirði
Evrópa unga fólksins úthlutaði 

198 milljónum í styrki til fjöl-
breyttra verkefna á sviði æsku-

lýðsmála árið 2014. Lunga skólinn á 
Seyðisfirði og Barnaverndarstofa 
fengu hæstu styrki Evrópu unga fólks-
ins til þessa eða rúmar 20 milljónir 
hvort verkefni. Þann 22. janúar síð-
astliðinn voru undirritaðir samningar 
milli Evrópu unga fólksins og fulltrúa 
Barnaverndarstofu annars vegar og 
fulltrúa LungA skólans á Seyðisfirði 
hins vegar. Báðir aðilar sóttu um styrk 
til Evrópu unga fólksins 1. október 
2014 og fær hvort verkefni rúmar 20 
milljónir króna í styrk. Verkefni Lunga 

skólans felur í sér þróun á námskrá 
skólans í samstarfi við aðila í Dan-
mörku og Svíþjóð. Verkefni Barna-
verndarstofu er unnið í samstarfi við 
sænska aðila og felur í sér innleiðingu 
á nýrri tækni til að auka gæði á úr-
vinnslu barnaverndarmála. Evrópa 
unga fólksins veitir styrki til æskulýðs-
geirans á Íslandi úr Erasmus+. Árið 
2014 veitti Evrópa unga fólksins 198 
milljónir króna í styrki til 47 verkefna 
úr Erasmus+ sem er mennta- æsku-
lýðs- og íþróttaáætlun ESB. Næsti um-
sóknarfrestur um styrki hjá Evrópu 
unga fólksins er 4. febrúar. 

Frétt af www. sfk.is

Tómstunda- og forvarna- 
fulltrúi hjá Fljótsdalshéraði
Adda Steina Haraldsdóttir hefur 

verið ráðin tómstunda- og 
forvarnafulltrúi hjá Fljóts-

dalshéraði og hóf hún störf um miðjan 
janúar. Hér er að hluta til um nýtt starf 
að ræða hjá sveitarfélaginu, en auk 
þess að hafa umsjón með Vegahúsinu 
ungmennahúsi, mun tómstunda- og 
forvarnafulltrúi vinna að forvörnum 
barna og ungmenna á breiðum grunni, 
hafa samstarf við félagsmiðstöðvar og 
grunnskóla sveitarfélagsins um frí-
stundastarf og forvarnir, og starfa með 
ungmennaráði. 

Adda Steina var forstöðumaður Frí-
stundaklúbbsins Hofið frá janúar 2013, 
en starfaði við félagsmiðstöðina Öskju 
frá 2007 til 2013. Hún hefur einnig 

unnið sem ráðgjafi í verkefnum hjá 
Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur-
borgar. Hún er þroskaþjálfi að mennt. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Sigurvegararnir úr Grunnskóla reyðarfjarðar Mynd af www.ruv.is
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Fyrsta lánið 
til Austurlands
Frábær mæting var á kynningar-

fundinn „Tækifæri fyrir konur“ 
sem haldinn var þriðjudaginn 

20. janúar síðastliðinn en samtals 
mættu 43 konur á Egilsstöðum og 
Reyðarfirði. Þar voru m.a. kynntar 
nýjar leiðir fyrir konur sem vilja 
stofna eigin atvinnurekstur en fyrsta 
og eina lánið sem Byggðastofnun 
hefur veitt í gegnum nýtt úrræði kom 
til Austurlands. 

Lára Vilbergsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Austurbrú sem skipulagði fund-
inn í samvinnu við TAK - Tengslanet 
austfirskra kvenna, sagði að það 
væri greinilega hugur í austfirskum 
konum.“Fyrsta og eina lánið sem 
Byggðstofnun er búið að veita í 
gegnum þetta nýja úrræði kom til 
Austurlands og eru það sannkölluð 
gleðitíðindi,“ segir hún en á fund-
inum kynntu Elín Gróa Karlsdóttir, 
fulltrúi Byggðastofnunar og Ásdís 
Guðmundsdóttir, fulltrúi Vinnu-
málastofnunar mismunandi verkefni 
og nýjar leiðir fyrir konur sem vilja 
stofna eigin atvinnurekstur. Nánari 
upplýsingar um stuðning við fyrir-
tækjarekstur kvenna er að finna á síð-
unni: http: //www. byggdastofnun.is/
is/fjarmognun-verkefna/lan/studn-
ingur-vid-fyrirtaekjarekstur-kvenna. 

Þar segir meðal annars að lán þessi 
séu eingöngu veitt fyrirtækjum sem 
séu a.m.k. að 50% í eigu kvenna og 
undir stjórn kvenna. Krafa er einnig 
gerð um að verkefnið leiði til auk-
innar atvinnusköpunar kvenna. 

Nokkrar austfirskar konur kynntu 
fyrirtæki sín á fundinum, m.a. Fjóla 
Hrafnkelsdóttir sem rekur Heilsu-
eflingu-Heilsurækt í samstarfi við 
nokkrar aðrar konur, Heiður Vig-
fúsdóttir sem rekur Austurför á Eg-
ilsstöðum, einnig í samstarfi við aðrar 
konur og Lonneke van Gastel sem 
rekur Heilsuleiðir á Egilsstöðum. 

Spennandi möguleikar 
Næsti umsóknarfrestur í atvinnuupp-
byggingarsjóðinn Atvinnumál kvenna 
er 16. febrúar og verður 35 milljónum 
úthlutað. Alltaf er opið fyrir umsóknir 
til Byggðastofnunar en Svanni-Lána-
tryggingasjóður verður auglýstur um 
leið og liggur fyrir ákvörðun um að 
framlengja því úrræði. Áhugasamir 
eru beðnir um að kynna sér þessa 
möguleika hér og hér. 

Austurbrú veitir grunnráðgjöf til 
frumkvöðla við gerð umsókna og 
hægt er að panta ráðgjöf á netfangið 
austurbru@austurbru.is eða hafa 
samband í síma 470 3800. 

Endurskipulagning hjá Austurbrú 
Guðrún Áslaug Jónsdóttir og 

Signý Ormarsdóttir hafa 
verið ráðnar sem yfirverk-

efnastjórar Austurbrúar. Þær voru 
báðar starfsmenn Austurbrúar fyrir 
en þessar ráðningar eru í samræmi við 
nýtt skipurit Austurbrúar sem sam-
þykkt var á framhaldsársfundi stofn-
unarinnar í haust. Breytingarnar hafa 
ekki för með sér fjölgun starfsmanna 
hjá Austurbrú. 

Á framhaldsársfundi Austurbrúar 
30. september sl. var samþykkt nýtt 
skipurit sem gerir ráð fyrir að sviða-
skipting stofnunarinnar verði lögð af og 
stofnunin verði verkefnadrifin. Fram-
vegis munu tveir yfirverkefnastjórar 
ásamt verkefnastjóra sveitarstjórnar-
mála starfa með framkvæmdastjóra 
við rekstur Austurbrúar. 

Með þessum breytingum ætti 
skipulag Austurbrúar að verða mun 
sveigjanlegra, fagþekking nýtast betur 
auk þess möguleikar til þverfaglegrar 
samvinnu eru miklir. Markmiðið er 
sem fyrr að Austurbrú geti orðið sá 
aðili sem ríki, hagsmunaaðilar og 
íbúar geta leitað til með verkefni og 
einföldun stoðkerfis landshlutans í 
samræmi við áherslur hins opinbera. 

Jóna Árný Þórðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Austurbrúar, segir 
ráðningu Guðrúnar og Signýjar marka 
tímamót í sögu Austurbrúar og að hún 
sé einn liður í því uppbyggingarstarfi 
sem framundan er hjá stofnuninni. 
„Það var vitað frá upphafi að gera 
yrði ákveðnar breytingar á skipulagi 

Austurbrúar þegar reynsla væri komin 
á starfsemina og að því erum við nú 
að vinna. Verkefnastaðan er traust og 
alveg ljóst að mikil þörf er fyrir stofnun 
á borð við Austurbrú,“ segir hún. 

Guðrún Áslaug Jónsdóttir hefur 
verið ráðin í stöðu yfirverkefnastjóra 
og hefur fyrst og fremst umsjón með 
samningsbundum verkefnum við op-
inbera aðila en þau eru skilgreind sem 
ráðgjöf og þjónusta við einstaklinga, 

sveitarfélög og fyrirtæki samkvæmt 
langtíma samningum. Guðrún er fædd 
árið 1954 og er menntaður líffræðingur. 
Hún var áður hjá Þekkingarneti Aust-
urlands en hefur hefur sinnt starfi full-
trúa háskóla- og rannsókna frá stofnun 
Austurbrúar árið 2012. 

Signý Ormarsdóttir mun gegna 
stöðu yfirverkefnastjóra sérverkefna 
sem eru skilgreind sem þjónusta og 
ráðgjöf við einstaklinga, sveitarfélög 
og fyrirtæki tímabundið. Signý er fædd 
árið 1960 og er menntaður grunn- og 
framhaldskólakennari auk þess sem 
hún er með sérnám í vöruþróun frá 
Danmörku. Hún var um árabil menn-
ingarfulltrúi hjá Menningarráði Aust-
urlands en hefur undanfarið verið full-
trúi menningarmála hjá Austurbrú. 

Fréttatilkynning frá Austurbrú

Nýir yfirverkefnastjórar austurbrúar þær Signý Ormarsdóttir og Guðrún 
Áslaug Jónsdóttir
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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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Þrekvirki unnið í sjálfboðavinnu 
fyrir Rauða krossinn á Egilsstöðum
Laugardaginn 24. janúar unnu 34 

manns í Action verkefni fyrir 
Rauða krossinn á Egilsstöðum. 

Þar af voru fjórtán manns starfsmenn 
Alcoa, en makar og börn ásamt fleiri 
velunnurum og sjálfboðaliðum RKÍ 
réttu fram hjálparhönd í þágu góðs 
verkefnis. 

Verkið var krefjandi enda var verið 
að flytja starfsemi Nytjahúss Rauða 
krossins milli staða á Egilsstöðum. 
Nokkuð er síðan plássið á gamla 
staðnum var orðið allt of lítið og því 

lá á að koma starfseminni inn í nýtt 
húsnæði. 

Það var vaskur hópur sem hittist 
þennan laugardag og tók til hendinni. 
Sumir undirbjuggu nýja húsnæðið með 
því að mála og þrífa á meðan aðrir fóru 
í að taka niður innréttingar og setja 
þær upp á nýja staðnum, ásamt því 
að flytja varning, flokka hann og raða 
upp í hillur. 

Sjálfboðaliðar Rauða krossins létu 
sig ekki vanta og lýstu því yfir að ef ekki 
hefði verið fyrir „Action-liðana„þá 

hefði flutningurinn og umsvifin tekið 
þær marga daga. Þess í stað var klárað 
á fjórum tímum að flytja allt dót og að 
mestu koma því fyrir í nýja húsnæðinu. 

Laugardaginn 31. janúar var svo nýja 
nytjahúsið formlega opnað. Dagmar 
Ýr Stefánsdóttir hjá Fjarðaáli sagði: 
„Það var ánægjulegt að taka þátt í 
verkefni þar sem árangurinn lét ekki 
á sér standa og málstaðurinn vissulega 
verðugur en ágóðinn af sölu muna úr 
Nytjahúsinu rennur til hjálpar bág-
stöddum innanlands og utan.“

Norðmenn landa 
í Fjarðabyggð
Í síðustu viku leituðu hátt í 20 norsk 

loðnuskip skjóls á Austfjörðum 
fyrir brælu á miðunum. Heim-

sókn norsku skipanna var góð búbót 
fyrir bræðslurnar á bæði Eskifirði og 
Fáskrúðsfirði þar sem skipin lönduðu. 
Strax á norsku skipstjórarnir sáu spá 
um brælu boðuðu þeir komu sína til 
hafnar á Austfjörðum. Flest skipanna 
komu til hafnar á Eskifirði og fyrir 
vikið var nóg að gera í fiskimjölsverk-
smiðju Eskju. 

„Það er mikið líf í höfninni á Eski-
firði núna,“ segir Jens Garðar Helga-
son, framkvæmdastjóri Fiskimiða á 
Eskifirði þegar RÚV hafði samband við 
hann. „Það eru 11 skip í höfninni þar 
af níu norsk skip og síðan tvö af okkar 
skipum hér og allir að landa í verk-
smiðjuna þannig að það er sannkölluð 
vertíðarstemmning þessa dagana.“

Þá voru sjö norsk skip á Fáskrúðs-

firði og tvö í Reyðarfirði. Á síðustu 
vertíð komu einnig norsk skip inn á 
Austfirði, ekki síst Seyðisfjörð, vegna 
brælu. Jens Garðar segir óvenjulegt að 
skipin landi hér í svo miklum mæli. 
„Það hefur verið meginreglan að þeir 
hafi farið til Noregs með aflann en í 
kjölfar mikilla sameininga í norsku 
verksmiðjunum þá var opnað fyrir 
það að Íslendingar og Færeyingar gætu 
boðið í norska aflann. Þannig að við 
höfum haft betri möguleika á að nálg-
ast norsku skipin á þessari vertíð heldur 
en oft áður. Það er bara ánægjulegt og 
góð búbót fyrir verksmiðjurnar hér 
fyrir austan.“

Jens Garðar segir að norsku skipin 
taki vatn og haldi ýmist til síns heima 
eða aftur til veiða eftir því sem veður 
leyfir. Sum eru búin með loðnukvótann 
og fara á kolmunnaveiðar. 

Frétt af www. ruv.is

Nýr samningur við  
Ríki Vatnajökuls undirritaður
Þann 27. janúar síðastliðinn 

undirrituðu Sveitarfélagið 
Hornafjörður og Ríki Vatna-

jökuls ehf. nýjan samstarfsamning um 
markaðssetningu og kynningu á ferða-
þjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði. 
Samningurinn er til fjögurra ára og 
kemur sveitarfélagið að honum með 
4.8 milljóna króna fjárframlagi árlega 
að hámarki, gegn jafn háu framlagi frá 
félaginu sjálfu. 

Tilgangur samningsins er að nýta 
hugmyndafræði um klasasamstarf til 
að byggja upp og styrkja ímynd svæð-

isins í heild sinni með það að mark-
miði að efla ferðaþjónustu og tengdar 
atvinnugreinar á svæðinu. Lögð verður 
áhersla á að auka gæðavitund í atvinnu-
greininni og mun félagið hvetja sína 
hluthafa til að innleiða gæðakerfi í 
sína starfsemi. Samningurinn kveður á 
mikivægi þess að allir hagsmunaðilar á 
svæðinu sjái sér hag í að vera hluthafar 
í Ríki Vatnajökuls. 

Með slíkri samstöðu byggir greinin 
á styrkari stoðum og samfélagið í heild 
sinni eykur samkeppnisforskot sitt. 

Frétt af www. hornafjordur.is Frá undirritun samningsins.

Hér sést hluti sjálfboðaliðanna að loknu góðu verki.  Mynd af www. alcoa.is.

austfirsk sjávarútvegsfyrirtæki njóta góðs af heimsókn Norðmannanna.



Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is

Nýjar og öflugar vinnuvélar

Úrval af vinnutækjum

Notaðar vinnuvélar

Sölumenn hjá Ásafli eru reiðbúnir að útvega ný og/eða notuð vinnutæki, 
tækjabúnað eða varahluu á góðu verði frá  ölbreyyum framleiðendum.

Sölumenn hjá Ásafli geta 
útvegað notaðar vinnuvélar 
á góðu verði.

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Vinnuvélar og tæki fyrir bæjarfélög og verktaka

Malbikunarstöðin
  Höfði fékk aaennta
   notaða Bomag 
    malbikunarvél
     í janúar 2015

Jarðvegsþjöppur
Steypuvíbratorar
Steypuhrærivélar
Valtarar

Dælur í miklu úrvali

Valtari13 tonn - Árgerð 2013

D6H Árgerð 1994 - lítið keyrð

Valtari - 13 tonn - Árgerð 2007

Við leysum málin

Okkar þjónustuaðilar 
hringinn í kringum landið

Við sérhæfum okkur í innflutningi á nýjum og 
notuðum vinnuvélum og leggjum áherslu á 
fljóta og góða þjónustu. Okkar viðskiptavinir 
hafa ólíkar þarfir og því leggjum við okkur 
fram við að uppfylla óskir hvers og eins. 

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land

HBM-Nobas vegheflar

Macks liðlééngar



Á
R
N
A
S
Y
N
IR

NÚ Í VERSLUNUM NÁLÆGT ÞÉR

Nói Síríus kynnir:

Nóa
Lakkrís

Síríus
Rjómasúkkulaði

Í sérhverri sögu er hetja. Í þessari eru þær tvær.

Nóa Lakkrís er ekta íslenskur lakkrís. Hann er sætur og krö�ugur í senn. Hann er lungamjúkur, með djúpu
lakkrísbragði og anísundirtóni, sem tryggir þér alveg einstaka bragðupplifun. Síríus súkkulaði þekkja Íslendingar vel
og hafa átt í ástarsambandi við um árabil. Hið silkimjúka Síríus rjómasúkkulaði bráðnar uppi í þér og í Nóa Lakkrís

bitum í rjómasúkkulaði umlykur það mjúkan lakkrísinn, sem er einmitt þróaður til að fara einstaklega vel með súkkulaði.
Saman mynda Nóa Lakkrís og Síríus rjómasúkkulaði epíska bragðupplifun sem þú átt hreinlega e�ir að elska.

Rétta bragðið Sjálfbærni - Samfélagsábyrgð


