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Það birtir óðum
Þá er þorrinn næstum liðinn og góa 

á næsta leiti. Það sést að dag er 
tekið að lengja. Fólk vinnur ekki 

lengur myrkranna á milli heldur getur 
það stundum farið til vinnu þegar farið er 
að birta af degi eða náð síðustu dreggjum 

dagsbirtunnar þegar það heldur heim. 
Umhleypingar í veðri hafa haldið áfram 
að undanförnu og hefur það af og til valdið 
röskun á flugsamgöngum. Vindur hefur 
einnig á stundum hamlað umferð um vegi 
en snjórinn hefur að miklu leyti verið til 

friðs. Nú þegar góa er að byrja þá má ef til 
vill vonast til þess að langir ófærðarkaflar 
muni ekki einkenna þennan vetur heldur 
aðeins stöku dagur sem veldur litlu sem 
engu róti. 
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Frumkvöðlasetur opnað í Hugvangi
„Fáum reglulega inn fólk með hugmyndir“

Fljótsdalshérað, AFL starfsgreina-
félag, Austurbrú og AN Lausnir 
hafa gert samkomulag um frum-

kvöðlasetrið Hugvang á Egilsstöðum. 
Framkvæmdastjóri AN Lausna, sem 
hýsa setrið, segir mikla eftirspurn eftir 
stuðningi við fólk með hugmyndir. 

„Við höfum rými og þekkingu innan-
húss til að aðstoða fólk við að koma hug-
myndum sínum í framkvæmd. Við fáum 
mikið af fólki með hugmyndir hingað 
inn en höfum hins vegar ekki ein og sér 

bolmagn til að taka við verkefnunum og 
halda utan um það. Þess vegna er frábært 
að fá þessa aðila að borðinu,“ segir Er-
lingur Þórarinsson, framkvæmdastjóri 
AN Lausna. 

Um er að ræða þrjú vinnurými í Hug-
vangi sem hýsti áður skrifstofur Kaup-
félags Héraðsbúa en hefur í tvö ár hýst 
starfsemi þekkingarfyrirtækja á borð við 
AX North, AN Lausnir, Austurnet og 
Austurfrétt. 

Samstarfsaðilarnir skipa saman stjórn 

og Austurbrú leggur til verkefnastjóra 
sem aðstoðar frumkvöðlana. Björn Ingi-
marsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, 
vonast til að samstarfið verði árangurs-
ríkt. 

„Hugsunin er að búa til umgjörð sem 
hvetur fólk með hugmyndir áfram og 
veitir því nauðsynlega aðstoð til að þær 
verði að veruleika.“

Björn segir einnig mikilvægt að 
ábyrgðinni sé dreift á milli aðila. „Hug-
vangur hefur sjálfstæða stjórn og lýtur 
ekki pólitík eða stefnu ákveðins aðila. Ég 
held að það skipti máli að setrið sé óháð.“

Í setrinu er unnið eftir svokallaðri 
kúluhugmyndafræði sem þróuð hefur 
verið af fyrirtækjunum sem þegar eru 
á hæðinni. 

Kúla er afmarkað verkefni sem hefur 
fjárhagslegt og verkefnalegt sjálfstæði. 
Hver aðili leggur sitt í púkkið, hvort sem 
það er vinna eða tæki, og síðan er stóra 
verkefninu skipt upp í smærri verkþætti 
sem kallaðir eru sprettir. 

Að loknum hverjum spretti er staðan 
tekin og metið hvort haldið verði áfram 
með verkefnið. „Kosturinn við kúlu-
myndafræðina er að menn æða ekki út í 
að stofna fyrirtæki til að prófa hugmynd. 

Við höfum dæmi um fyrirtæki hér á 
hæðinni eins og AN Lausnir og Austur-
frétt sem byrjuðu sem lítil verkefni/kúlur 
milli nokkurra einstaklinga en eru nú 
orðin að fyrirtækjum,“ útskýrir Erlingur. 

Auglýst hefur verið eftir frumkvöðlum 
sem vilja nýta sér aðstöðuna. Þeir verða 

síðan boðaðir í viðtöl og umsóknirnar 
metnar í kjölfarið. 

------
Hægt er að sækja um á netfangið ver-
kefni@hugvangur.is. Nánar um kúlu-
hugmyndafræðina má lesa á www. kula.
is. Frekari upplýsingar um frumkvöðla-
setrið eru á www. anlausnir.is. Upplýs-
ingar um núverandi fyrirtæki í Hugvangi 
eru á www. hugvangur.is. 

Nánari upplýsingar veitir Erlingur 
Þórarinsson, framkvæmdastjóri AN 
Lausna, í síma 861-7041 eða elli@
axnorth.com. 
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Mér hefur alltaf verið frekar illa við börn og ég hef verið beinlínis 
dauðhrædd við unglinga. Báðar þessar tilfinningar stafa af 
vankunnáttu og þekkingarleysi. Þær eru sem sagt fordómar. 

Tilfinningin gagnvart litlu börnunum er óbreytt þótt ég eigi sjálf þrjú 
börn og þau séu nú að skríða upp á unglingsaldurinn. Ég ætti ef til vill 
frekar að orða þetta þannig að mér sé illa við ókunnug börn því ég er alltaf 
dauðhrædd um að ég skilji þau ekki, þau meiði sig og fari að gráta og þá 
þurfi ég að hugga þau og þetta endi allt með ósköpum. Ég hef yfirleitt skilið 
mín eigin börn og mér hefur yfirleitt tekist að láta þau hætta að gráta á 
endanum en ég var þeirri stund fegnust þegar þau hættu á leikskóla og nú 
þegar þau eru komin á miðstig og efsta stig í grunnskóla get ég í sannleika 
sagt að mér líði mun betur.

Ég er aftur á móti ekki lengur hrædd við unglinga, að minnsta kosti 
ekki eins hrædd. Ástæðan er sú að undanfarin fjögur ár hef ég kynnst 
unglingum, aðallega austfirskum unglingum, og það er skemmst frá því 
að segja að þeir eru upp til hópa bestu skinn, sumir jafnvel prýðilegir. 
Ég hef verið svo heppin að kynnast þeim á þeim árum sem eiga að vera 
skemmtilegustu ár ævi þeirra, menntaskólaárunum. Yfirleitt hefur mér 
sýnst flestum nemendunum líða vel og líklegt er að þeir nemendur sem 
taka þátt í félagsstarfi innan og utan skólanna muni minnast þessara ára 
með hlýju. Í blaðinu núna er minnst á nokkra viðburði sem nemendur við 
Menntaskólann á Egilsstöðum hafa tekið þátt í að undanförnu. En það er 
ekki nóg að taka þátt í félagslífinu. Einnig verður að stunda námið. Svo 
eru sum ungmennin auk þess í vinnu svo það er meira en nóg að gera. 
Þegar ég var í menntaskóla lagði ég aðeins stund á námið. Ég taldi félags-
lífið ekki koma mér við. Í dag er ég þeirrar skoðunar að báðir þættirnir 
verði að vera hluti af menntaskólaárunum til að fá það besta út úr þeim.

Í blaðinu er einnig minnst á núvitundarnámskeið sem starfsfólki ME bauðst 
að sækja. Í þjóðfélagi dagsins í dag er mikilvægt að geta tengst sjálfum sér 
og öðlast hugarró. Núvitundin tengist öllu lífinu en ef til vill sérstaklega 
skólaárunum því það er í núinu sem grunnurinn að framtíðinni er lagður. 

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Framtíð landsins

www.tiskuhus.is

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Smart föt, fyrir smart konur

Stærðir 38-52

Fæst í netverslun  
tiskuhus.is

Egilsstaðastofa
Þann 12. febrúar síðastliðinn 

opnaði Egilsstaðastofa í þjón-
ustuhúsi tjaldsvæðisins á Egils-

stöðum. 
Hlutverk Egilsstaðastofu er meðal 
annars: 
• Að annast almennt upplýsinga-

starf á sviði ferðamála, verslunar 
og þjónustu með sérstaka áherslu 
á Fljótsdalshérað og veita ferða- og 
heimamönnum eins góða þjónustu 
og hægt er hverju sinni. 

• Að svara almennum fyrirspurnum 
um Fljótsdalshérað, Austurland og 
landið í heild eða vísa fyrirspurnum 
til réttra aðila. 

• Að gefa ferðaþjónustu- og versl-
unaraðilum á Fljótsdalshéraði kost 
á að kynna starfsemi sína í Egils-
staðastofu í þar til gerðum bæklinga-

rekkum eða með öðrum hætti sem 
boðið verður upp á. 
Egilsstaðastofu er ætlað að styrkja 

og efla upplýsingagjöf um Fljótsdals-
hérað sem áfangastað ferðamanna og 
verslunar- og þjónustumiðstöð. Einnig 
er henni ætlað að leysa þörf fyrir al-
menningssalerni og bæta aðstöðu fyrir 
fólksflutningabíla í miðbæ Egilsstaða. 

Þetta er gert með því að samnýta krafta 
Fljótsdalshéraðs, Þjónustusamfélagsins 
á Héraði og Austurfarar/Travel East 
sem rekur einnig tjaldsvæðið á Egils-
stöðum og bókunarmiðstöð fyrir sam-
starfsaðila sína á Austurlandi. 

Egilsstaðastofa verður opin virka 
daga í febrúar og mars frá kl. 12.00 
– 16.00. 

Frá undirritun samnings um frumkvöðlasetrið, frá vinstri: Signý Ormarsdóttir, 
Garðar Valur Hallfreðsson, Þórunn Hálfdánardóttir, björn Ingimarsson, Unnar 
erlingsson, Sverrir Mar albertsson, Tjörvi Hrafnkelsson, erlingur Þórarinsson, 
Óðinn Gunnar Óðinsson.

erlingur Þórarinsson, fram-
kvæmdastjóri aN Lausna.

Hér er frumkvöðlasetrið til húsa



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

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Brugðist við röngum fréttaflutningi 
af rekstrarhorfum Fljótsdalshéraðs! 
Miðvikudaginn 4. febrúar 

síðastliðinn fjallaði Ríkis-
útvarpið um að í samantekt 

Sambands íslenskra sveitarfélaga mætti 
sjá að fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna 
gerðu almennt ráð fyrir verri rekstr-
arafkomu á þessu ári en á því síðasta 
og virtist þar aukinn launakostnaður 
vega þungt. Í fréttinni kom fram að 
Fljótsdalshérað væri þar á meðal. 

Hjá Fljótsdalshéraði var brugðist 
skjótt við vegna þessa og eftirfarandi 
fréttatilkynning send út: 

Vegna fréttar í Ríkisútvarpinu, mið-
vikudaginn 4. febrúar 2015, þar sem 
fram kom m.a. að gert væri ráð fyrir 
verulegum halla á rekstri sveitarfélags-
ins Fljótsdalshéraðs á yfirstandandi ári 
er því hér með komið á framfæri að 
enginn fótur er fyrir því er fram kemur 
varðandi áætlaðan rekstur sveitarfé-
lagsins á árinu 2015. Rétt er að líkur 
eru á að rekstur sveitarfélagsins vegna 

nýliðins árs verði jákvæður og áætlanir 
vegna yfirstandandi árs gera einnig ráð 
fyrir jákvæðum niðurstöðum. Óskað 
hefur verið eftir því við Ríkisútvarpið 
að leiðréttingu vegna þessa verði komið 

á framfæri í fjölmiðlinum með jafn ít-
arlegum hætti og gert var við umfjöllun 
um hinar röngu niðurstöður. 

Þeim sem vilja kynna sér fyrirliggj-
andi fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs 

vegna ársins 2015 er bent á heimasíðu 
sveitarfélagsins og væri ekki úr vegi 
að þeir fulltrúar fjölmiðla sem velja 
að fjalla um fjármál sveitarfélaganna 
gefi sér tíma til að skoða þær upplýs-
ingar sem þar er að finna og kynni sér 
um leið þann árangur sem náðst hefur 
varðandi rekstur sveitarfélagins á um-
liðnum árum. 

Á vef RÚV er nú að finna leiðrétta 
frétt þar sem bætt hefur verið við: 

Leiðrétting: Ranglega var sagt í upp-
haflegri gerð fréttarinnar að 318 millj-
óna króna halli væri á rekstri Fljóts-
dalshéraðs. Hið rétta er þar er gert ráð 
fyrir 27 milljóna afgangi. Hins vegar 
er fjármagnskostnaður 318 milljónir. 

Eftir að RÚV hafði leiðrétt fréttina 
birtist eftirfarandi ítrekun á vef Fljóts-
dalshéraðs þar sem bent var á mikil-
vægi vandaðs fréttaflutnings, sérstak-
lega hjá sveitarfélögum sem væru með 
hlutabréf skráð á markaði: 

Vegna frétta RÚV um fjárhagsá-
ætlanir sveitarfélaga þar sem ranglega 
var farið með tölur úr fjárhagsáætlun 
Fljótsdalshéraðs, vill bæjarráð ítreka 
að áætlaður afgangur af rekstri ársins 
2015 er 27 milljónir. 

RÚV hefur leiðrétt fréttaflutning 
sinn og beðist afsökunar á mistök-
unum. 

Bæjarráð ítrekar mikilvægi þess að 
fréttaflutningur af fjármálum sveitar-
félaga sé vandaður, enda geta rangar 
upplýsingar haft alvarleg áhrif einkum 
fyrir sveitarfélög sem eru með skráð 
skuldabréf á markaði. 

Unnið upp úr fréttum á www. fljots-
dalsherad.is og http: //www. ruv.is/
frett/verri-afkoma-sveitarfelaga

Samningur um sóknaráætlun Austurlands
Atvinnu- og nýsköpunarráðu-

neyti, mennta- og menn-
ingarmálaráðuneyti og Sam-

band sveitarfélaga á Austurlandi hafa 
undirritað samning um sóknaráætlun 
Austurlands 2015 til 2019 Alls renna 
um 95 milljónir króna til Austurlands. 
Sigrún Blöndal, formaður SSA, segir 
samninginn hafa mikla þýðingu fyrir 
atvinnu, nýsköpunar- og menningar-
tengd tækifæri á Austurlandi. 

Með samningnum er verið að 
sameina sóknaráætlanir landshluta, 
vaxtarsamninga og menningarsamn-
inga. Heildarupphæð samninganna á 
landinu öllu er ríflega 550 milljónir 

króna. Til sóknaráætlunar Austurlands 
renna alls tæplega kr. 95.000.000 á ári 
með fyrirvara um samþykki fjárlaga. 
Við það bætast kr. 9.836.000 sem frá 
sveitarfélögum á Austurlandi. 

Sem fyrr segir er verið að sameina 
fjóra potta úr tveimur ráðuneytum; 
menningarsamningar, framlög til 
menningartengdrar ferðaþjónustu, 
vaxtarsamningar og gömlu sókn-
aráætlanirnar. Til viðbótar koma svo 
framlög sveitarfélaganna í hverjum 
landshluta sem mótframlag til menn-
ingarmála. Landshlutasamökunum er 
falið að ráðstafa fjármagni allra þessara 
liða í samræmi við eigin sóknaráætl-

anir. Með samningnum verður til nýr 
Uppbyggingarsjóður. Nú er unnið að 
úthlutunarreglum og skipun úthlutun-
arnefndar og fagráða en auglýst verður 
eftir umsóknum úr sjóðum eins fljótt 
og auðið er. 

Sigrún Blöndal, formaður SSA, segir 
samninginn hafi mikla þýðingu fyrir 
atvinnu-, nýsköpunar- og menningar-
tengd tækifæri á Austurlandi. Sveitar-
félögin hafi ekki bolmagn til að veita 
slíku fé í verkefni af þessu tagi. Verkefni 
SSA á næstu árum verður að sækja enn 
meira fé til ríkisins í þau verkefni sem 
ekki eru nú þegar eyrnamerkt fyrirfram 
skilgreindum verkefnum á sviði at-
vinnu, nýsköpunar og menningar. „Það 
geta verið ýmis konar áhersluverkefni 
innan landshlutanna eins og t.d. gerð 
svæðisskipulags eða efling Egilsstaða-
flugvallar. Við þurfum meira fjármagn í 
slík verkefni og að það verður að tryggja 
til lengri tíma,“ segir Sigrún. 

Sigurður Ingi Jóhannesson, ráðherra 
atvinnu og nýsköpunar, Illugi Gunnars-
son, ráðherra mennta og menningar 
og formenn landshlutasamtakanna 
undirrituðu samninginn 10. febrúar 
sl. Vegna veðurs komust fulltrúar 
Eyþings og Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi ekki til undirskriftarinnar 
í Reykjavík og því var skrifað undir 
samningana 11. febrúar sl. á sameig-
inlegum fundi Eyþings og SSA með 
þingmönnum Norðausturkjördæmis 
í Mývatnssveit. 

Samning um sóknaráætlun fyrir 
Austurland 2015-2019 má finna á 
heimasíðu SSA. Þar segir meðal annars 
um markmið og hlutverk samningsins: 

Markmið sóknaráætlana landshluta 
er að ráðstöfun þeirra fjármuna sem 
varið er til verkefna í einstökum lands-
hlutum á sviði atvinnu-, byggða- og 

menningarmála byggi á svæðis-
bundnum áherslum og markmiðum 
sem fram koma í sóknaráætlun lands-
hlutans. 

Markmið samningsins er að stuðla að 
jákvæðri samfélagsþróun, treysta stoðir 
menningar og auka samkeppnishæfni 
landshlutans og landsins alls. Mark-
miðið er jafnframt að einfalda sam-
skipti ríkis og sveitarfélaga og tryggja 
gagnsæi við úthlutun og umsýslu op-
inberra fjármuna. 

Til að vinna að markmið-
um landshlutans munu 
landshlutasamtökin: 
a) Vinna sóknaráætlun Austurlands þar 

sem staða landshlutans er greind og 
markmið sett til lengri og skemmri 
tíma. 

b) Setja upp uppbyggingarsjóð sem 
styður menningar-, atvinnu- og 
nýsköpunarverkefni í samræmi við 
markmið sóknaráætlunar lands-
hlutans. 

c) Skilgreina áhersluverkefni fyrir 
samningstímabilið sem fram koma 
í sóknaráætluninni og endurspegla 
markmið hennar. 
Um hlutverk sjóðsins segir að hann 

sé samkeppnissjóður og hafi það hlut-
verk að styrkja menningar- og nýsköp-
unarverkefni, auk annarra verkefna 
sem falla að sóknaráætlun landshlutans. 

Fréttatilkynning frá SSA og úr samn-
ingi um sóknaráætlun fyrir Austurland 
2015-2019

Samningar undirritaðir. F.v. Kristján Þór Júlísson, heilbrigðisráðherra, Sigrún 
blöndal, formaður SSa, Logi Már einarsson formaður stjórnar eyþings og 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra.

Auglýst eftir umsóknum í 
Atvinnumálasjóð Fljótsdalshéraðs
Markmið sjóðsins er að að efla atvinnutengda starfsemi og búsetu á Fljótsdalshéraði og er 
honum ætlað að ná tilgangi sínum m.a. með eftirfarandi hætti: 
•	 Veita	styrki	til	verkefna	einstaklinga,	fyrirtækja	og	stofnana	er	lúta	að	atvinnusköpun	og	atvinnuþróun,	
hagnýtum	rannsóknum	og	framþróun	annarra	samfélagsþátta	sem	áhrif	geta	haft	á	atvinnustarfsemi	
og	búsetu	í	sveitarfélaginu.	

Umsækjendur	verða	að	geta	sýnt	fram	á	fjárhagslega	framtíð	verkefnis	og	getur	styrkur	Atvinnumálasjóðs	
aldrei	verið	meiri	en	sem	nemur	30%	af	heildarfjármögnun	verkefnisins.

Með	umsókninni	 verður	að	 fylgja	greinargóð	 lýsing	á	verkefninu	og	með	umsóknum	um	styrki	 yfir		
250.000	skal	einnig	fylgja	með	verkáætlun	með	tímasetningum,	ítarleg	fjárhagsáætlun	(kostnaðar-	og	
tekjuáætlun),	markmiðslýsing	og	upplýsingar	um	aðstandendur.

Vakin	er	athygli	á	því	að	ónýttar	styrkveitingar	renna	út	að	3	mánuðum	liðnum	frá	afgreiðslu	styrks	og	
þarf	umsækjandi	að	endurnýja	umsókn	með	skriflegu	erindi	til	atvinnumálafulltrúa		innan	6	mánaða,	að	
öðrum	kosti	þarf	að	senda	inn	nýja	formlega	umsókn	ásamt	gögnum.

Umsækjendur	eru	hvattir	til	að	kynna	sér	samþykktir	fyrir	sjóðinn	svo	og	úthlutunarreglur	á	heimasíðu	
Fljótsdalshéraðs,	undir	Stjórnsýsla	>	Sjóðir,	eða	fá	þær	afhentar	á	skrifstofu	sveitarfélagsins.	Á	sömu	
stöðum	er	jafnframt	hægt	að	nálgast	umsóknareyðublöð	fyrir	sjóðinn.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2015,	 en	 umsóknum	 skal	 skila	 á	 skrifstofu	 Fljótsdalshéraðs	 	 að	
Lyngási	12,	Egilsstöðum.



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

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.

LOKADAGAR

Hafa skal það sem betur hljómar

H6675 lÍNaN
UHD-LED SJÓNVARP · 600 Hz. 
· Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · USB afspilun 
· Gervihnatta (DVB-S2) og 
DVB-T2 móttakarar. · Micro 
Dimming · 4x HDMI

55” 269.900,-

H6475 lÍNaN
LED sjónvarp - 400 Hz - 3D 
SMART tv með þráðlausu neti.

55” 249.900,-
65” 449.900,-

HU6905 lÍNaN 
UHD-LED sjónvarp · 200 Hz · 

3840x2160 (4K) · smart TV með 
þráðlausu neti SMART TV ·· USB 

afspilun · UHD upscale · Gervihnat-
ta (DVB-S2) og DVB-T2 móttakarar. 

· 4x HDMI

50” 219.900,- 

FLOTT VERÐ & VEGLEG TILBOÐ

miðvaNgi 13 · egilsstöðUm · sÍmi 471 2038

egilsbraUt 6 · NeskaUpsstað · sÍmi 477 1900
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HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta myndir úr 
Ljósmyndasafni Austurlands hjá Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga. Næsta mynd kemur 
úr myndasafni Héraðsskjalasafnsins.

Ari Bogason og Árni 
Magnússon, þekktu 
Oddnýju Wiium 
Sveinsdóttur á síð-
ustu mynd. 
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. 

Maðurinn sem stal sjálfum sér
Fyrir jólin kom út bókin Maðurinn 

sem stal sjálfum sér. Forlagið gaf 
bókina út. Bókin fjallar um Hans 

Jónatan, fyrsta þeldökka manninn sem 
settist að á Íslandi, en ekki hvar sem 
er á Íslandi, heldur á Djúpavogi. Þetta 
var árið 1802. Gísli Pálsson, prófessor 
í mannfræði við Háskóla Íslands, ritaði 
sögu Hans Jónatans. Hans Jónatan var 
karabískur þræll, sonur ambáttar frá 
Afríku og hvíts manns, sem fæddist 
í danskri nýlendu á eyjunni St. Croix 
árið 1784. Hann fór ungur að árum til 
Danmerkur og bjó hjá húsbændum 
sínum í Kaupmannahöfn. Hann tók 
þátt í bardaganum á Skipalæginu og 
stóð sig eins og hetja og eftir það virð-
ist hann hafa talið sjálfsagt að hann 
væri frjáls maður. En í réttarhöldum 
sem fræg eru í danskri réttarsögu var 
tekist á um eignarréttinn á honum og 
komst dómstóllinn að því hann væri 
eign eiganda síns og væri eigandanum 
frjálst að senda hann hvert á land sem 
er. Eftir réttarhöldin má segja að Hans 
Jónatan hafi stolið sjálfum sér því næst 
fréttist af honum uppi á Íslandi þar sem 
hann er orðinn faktor hjá dönsku versl-
uninni á Djúpavogi. Hann virðist hafa 
verið mjög vel liðinn og eftir nokkur ár 
á Íslandi kvænist hann íslenskri konu, 
Katrínu Antoníusdóttur, og eignast 
með henni tvö börn. Eftir aðeins sjö 
ára hjónaband, árið 1827, hnígur Hans 

Jónatan örendur niður. Minning hans 
lifir þótt líf hans hafi verið sveipað 
mikilli dulúð. 

Þessari dulúð tekur Gísli Pálsson að 
sér að létta af lífi Hans Jónatans. Það 
má segja að bókin um Hans Jónatan 
sé hálfgerð leynilögreglusaga þar sem 
Gísli þarf fyrst að leiða líkur að því hver 
faðir Hans Jónatans hafi verið og halda 
svo áfram með rannsóknina út frá þeim 
heimildum sem til eru. Gísli nýtir vel 
þær heimildir sem til eru um ævi Hans 
Jónatans og fyllir upp í með því sem 
samtímamenn Hans Jónatans hafa 
skrifað um lífið á plantekrunum og lífið 
í innilokaðri Kaupmannahöfn þessa 
tíma þar sem borgin óx upp en ekki út 

þar sem virkisveggirnir sem umluktu 
borgina komu í veg fyrir að borgin 
breiddi úr sér. Auk þess tínir Gísli til 
allar eða að minnsta kosti flestar þær 
samtíma frásagnir þar sem minnst er 
á lipra og viðmótsþýða búðarþjóninn á 
Djúpavogi. Einnig rekur Gísli þær frá-
sagnir sem lifað hafa um Hans Jónatan 
og Katrínu meðal afkomenda þeirra 
og nefnir m.a. að Davíð Oddsson, 
núverandi ritstjóri Morgunblaðsins, 
hafi iðulega ranglega verið talinn til 
afkomenda Hans Jónatans. 

Ljóst er að Gísli hefur ekki ráðist 
á garðinn þar sem hann er lægstur 
þegar hann ákvað að skrifa sögu Hans 
Jónatans því svo margt er á huldu um 
manninn. Aftur á móti verður að segja 
að meira spennandi söguefni er vart 
hægt að hugsa sér. Gísli hefur leitað 
uppi margskonar heimildir og aflað 
þeirra víða og gerir það bókina afar 
áhugaverða. Gísli gefur sér lítið sem 
ekkert skáldaleyfi þegar hann fjallar 
um Hans Jónatan og dregur aðeins 
þær rökréttu ályktanir sem draga má 
af heimildunum sem hann hefur. Þetta 
truflaði aðeins lestur bókarinnar því 
efnið er svo spennandi að gaman hefði 
verið að skálda í eyðurnar en þegar 
á heildina er litið er Maðurinn sem 
stal sjálfum sér mjög áhugaverð bók 
um mann og tíma sem gaman er að 
kynnast.

Gísli Pálsson með bókina góðu
Ljósmynd Forlagið

Fæstir þiggja fjárhags-
aðstoð á Austurlandi
Í liðinni viku birtist frétt í Ríkisút-

varpinu þar sem sagt var frá þvíað 
langflestir sem fullnýttu rétt sinn 

til atvinnuleysisbóta hefðu ekki fengið 
fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sínu í 
framhaldinu. Hlutfallið væri mjög 
misjafnt milli landshluta og er hæst 
á Reykjanesi, en lægst á Austurlandi. 

Um áramótin styttist tímabil at-
vinnuleysisbóta úr þremur árum í tvö 
og hálft og um 500 manns misstu rétt til 
bóta. Í ár er gert ráð fyrir að um 1.500 
fullnýti rétt sinn til bóta. Vinnumála-
stofnun lét í desember gera könnun 
meðal rúmlega 1.500 manns sem höfðu 
verið á skrá hjá Vinnumálastofnun. 

Í ljós kom að langflestir, eða 73 
prósent svarenda, höfðu ekki þegið 
aðstoð frá sveitarfélaginu eftir að þeir 
hættu á skrá. Fleiri karlar en konur 
hafa þegið fjárhagsaðstoð eftir að þau 
hættu að fá atvinnuleysisbætur frá 
Vinnumálastofnun, eða 32% á móti 
21%. Flestir eru einhleypir og yngri 
en 35 ára. Meira en helmingur svar-
enda náði sér í launaða vinnu eftir að 
greiðslum var hætt. 

Munurinn er þó töluverður á milli 
sveitarfélaga. Í Reykjavík hefur um 
rúmlega fjórðungur þegið aðstoð 
sveitarfélaganna. Í Garðabæ rúmlega 
17%, en rúmlega 35% hafa þegið fjár-

hagsaðstoð frá Hafnarfirði og hlutfallið 
er rúm 20% í Kópavogi. Fjórðungur 
íbúa Selfoss hefur fengið fjárhagsað-
stoð og rúmlega fimmtungur á Ak-
ureyri. Í Reykjanesbæ er hæst hlutfall 
þeirra sem þegið hafa aðstoð, tæp 40 
prósent. Sé litið til landshluta í heild er 
hlutfallið hæst á Norðurlandi vestra, 43 
prósent, og lægst á Austurlandi, tæp 
átján prósent. 

Ritstjóri Austurlands leitaði svara 
við því af hverju svo fáir á Austurlandi 
þyrftu að leita á náðir sveitarfélaganna 
eftir að þeir fullnýttu réttinn til at-
vinnuleysisbóta og var bent á það að 
líklegasta skýringin væri sú að í þessum 
landsfjórðungi væri mjög lítið atvinnu-
leysi og gætu flestir fengið vinnu. Það 
er gott að ástandið í atvinnumálum 
fjórðungsins skuli vera svona gott. 

Unnið upp úr http: //www. ruv.is/
frett/fair-thiggja-fjarhagsadstod

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð. 
2. Húsnæðið liggi vel við almenningssamgöngum 
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið. 
4. Húsnæði bjóði upp á að vínbúðin opnist beint inn af  
 gangstétt eða bílaplani og jafnframt að vörumóttaka sé sér  
 og opnist beint út. Húsnæðið sé snyrtilegt að utan og í góðu  
 viðhaldi. 
5. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg  
 bílastæði fyrir þá. 
6. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi  
 hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk. 
7. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og lyftara með  
 vörur skal vera góð. 
8. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins. 
9. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerfi og lýsing er  
 til staðar. 
10. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi í  
 húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyfihömluðum. 
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinberar  
 eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks húsnæðis  
 og vera samþykkt af þeim. 
12. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 8 árum. 
 Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem  
 þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa,  
 Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, þriðjudaginn  
 3. mars 2015, merkt : 15796 - Leiga á húsnæði fyrir vínbúð  
 Á.T.V.R. á Neskaupstað 
 Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 
1. Staðsetning. 
2. Teikningar af húsnæði. 
3. Afhendingartími. 
4. Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,  
 lofta og gólfa í húsnæði). 
5. Leiguverð (án vsk.) og skal það innifela allan kostnað sem  
 til fellur. 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði  
 1- 12 að ofan á leigutímanum. 

15796 - LEIGUHÚSNÆÐI FYRIR  
VÍNBÚÐ Á NESKAUPSTAÐ 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar 
eftir að taka á leigu 80--100 m² húsnæði 

fyrir Vínbúðina á Neskaupstað

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir



Stórfjölskyldan 
saman í sumar 
með VITA
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Innifalið: Flug, gisting skv. ofangreindu og íslensk fararstjórn. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 2.500 króna bókunargjald.

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
25. júní í 7 nætur – án fæðis.
Verð á mann í 14 nætur 162.700 kr.
Verð á mann m.v. tvo: 7 nætur frá 138.700 kr., 14 nætur frá 153.000 kr.  

Verð frá 89.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
á Ambar Beach Apartments 12. maí í 7 nætur – án fæðis.
Verð á mann m.v. tvo: í 7 nætur 99.400 kr. 

Viva Mallorca

Ambar Beach

Mamma, pabbi, amma, afi
og allir krakkarnir með!
Íbúðir og hús fyrir allt 
að 8 manns á frábæru verði.

Verð frá 99.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
11. júní í 7 nætur – án fæðis.

Verð á mann í 14 nætur 117.590 kr. 

IRIS raðhúsagarður

SPÁNN, MALLORCA

Club Albufeira

PORTÚGAL, ALBUFEIRA

SPÁNN, MALLORCA

SPÁNN, CALPE

Verð frá 99.900 kr. og 12.500 Vildarpunktar 
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
26. maí í 14 nætur – án fæðis. Verð án Vildarpunkta 109.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo: 138.400 kr. / 148.400 kr.
Flug með Icelandair.



19.  Febrúar 20158

Barkinn 2015
Barkinn, söngkeppni Mennta-

skólans á Egilsstöðum fór 
fram í Valaskjálf föstudaginn 

13. febrúar síðastliðinn og var þetta 
í nítjánda skipti sem Barkinn var 
haldinn. Keppnin er því fyrir löngu 
orðin ómissandi viðburður i félagslífi 
nemenda ME. Í ár tóku 15 atriði þátt 
í Barkanum. Í þriðja sæti lenti Ásta 
Evlalía Hrafnkelsdóttir með lagið 
Take me to church eftir Hozier. Í öðru 
sæti lenti Karólína Rún Helgadóttir 

með lagið Tímaflakk (en það var 
hennar eigin þýðing á danska laginu 
Tidsrejsen eftir Caroline Castell en 
það lag var í danska barnajóladaga-
talinu sem sýnt var í danska ríkissjón-
varpinu nú fyrir jólin). Í fyrsta sæti 
lenti Ríkey Ásta Þorsteinsdóttir frá 
Seyðisfirði með lagið Twisted eftir 
Skunk Anansie. Ríkey mun því keppa 
fyrir hönd ME í Söngkeppni fram-
haldsskólanna sem haldin verður í 
Reykjavík í ár. 

Fáranlega fyndið fjölskylduleikrit eftir þrjá Ljóta hálfvita

Klaufar og 
kóngsdætur
Ævintýraheimur H.C Andersen

Eftir Ármann Guðmundsson,  
Sævar Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvasson

Leikstjórn Unnar Geir Unnarsson

LME leggur Austurland eins 
og það leggur sig ,eða því sem 
næst, undir fót með fáranlega 

fyndið fjölskyduverk undir höndum 
og í töskum.  Í tilefni af 210 ára árstíð 
H.C Andersen var ákveðið að dusta 
rykið af bráðskemmtilegu verki þriggja 
meðlima uppistands hljómsveitarinnar 
Ljótu hálfvitanna, en verkið var sett 
upp 2005 í Þjóðleikhúsinu. Um 30 
nemendur skólans koma að uppfær-
slunni með einum eða öðrum hætti. 
Klaufar og Kóngsdætur er ein um-
fangsmesta sýning leikfélagsins frá 
upphafi því þetta er í fyrsta sinn sem 
ferðast er með fullbúna sýningu.

Sýnt verður á Borgarfirði eystri, 

Egilsstöðum, Eskifirði, Fáskrúðsfirði, 
Neskaupsstað, Reyðarfirði, Seyðisfirði, 
Stöðvarfirði og Vopnafirði. Frumsýn-
ing er 13. mars næstkomandi.

Fjölskylduverkið Klaufar og kóngs-
dætur er leikgerð af sex ævintýrum 
H.C. Andersen: Eldfærunum, Nætur-
galanum, Hans Klaufa, Svínahirðinum, 
Förunautnum og Litlu stúlkunni með 
eldspýturnar - auk þess sem Ljóti 
andarunginn kemur nokkuð við sögu, 
ráfar milli ævintýra og hittir fyrir skap-
ara sinn og hliðstæðu, ævintýraskáldið 
sjálft.

Klaufar og kóngsdætur fékk 
Grímuna árið 2005 sem Barnasýning 
ársins.

"... Klaufar og kóngsdætur er sýn-
ing sem ætti að höfða til áhorfenda 
á öllum aldri og hér gefst íslenskum 
leikhúsgestum kærkomið tækifæri til 
að rifja upp kynnin við þennan mikla 
meistara ævintýranna og miðla arfi 
hans til nýrra kynslóða. Sýningin er 
leikhússkemmtum af besta tagi; ég 
mæli með því að stórfjölskyldurnar 
fjölmenni saman til að skemmta sér 
og heiðra minningu H. C. Andersen,"  
sagði Soffía Auður Birgisdóttir í rýni 
sinni í Morgunblaðinu árið 2005.

Ljóti andarunginn verður á vappi um 
sýninguna

Opnir dagar í ME
Vel heppnaðir opnir dagar voru 

í ME í síðustu viku. Venjulegt 
skólastarf var brotið upp og 

boðið upp á mörg spennandi nám-
skeið svo sem nudd, yoga, bogfimi, 
box, borðtennis, crossfit, lazer tag, 
konfektgerð, húðumhirðu, hárum-
hirðu, grímugerð og margt fleira. Kaffi-
húsakvöldinu í lok opnu daganna var 
frestað til miðvikudagsins 18. febrúar. 
Opnudaganefndin stóð sig frábærlega 
og voru bæði nemendur og starfsmenn 
skólans ánægðir með þetta uppbrot 
á skólastarfi. Einnig þakkar skólinn 
kærlega því fólki sem ekki er hluti af 
skólanum en sá um nokkur námskeið 
og gerði þannig opnu dagana enn 
skemmtilegri og fjölbreyttari. 

Lið ME komið áfram 
í Morfískeppninni
Laugardaginn 14. febrúar síð-

astliðinn keppti ræðulið 
Menntaskólans á Egilsstöðum 

við Menntaskólann á Akureyri í Kvos-
inni í MA. Lið ME skipuðu: Liðstjóri: 
María Elísabet Hjarðar, frummælandi: 
Rebekka Karlsdóttir, meðmælandi: 
Sigurður Jakobsson, stuðningsmaður: 
Almar Blær Sigurjónsson og þjálfar-
inn þeirra er Jóhann Már Þorsteins-
son. Umræðuefnið var fordómar og 
mælti ME á móti og vann keppnina 
með 33 stigum sem er mjög lítill 
munur þannig að keppnin var hörð 
og spennandi. Núna er lið ME komið 
áfram í 8 liða úrslit og mætir það ann-
aðhvort MH eða VÍ í næstu keppni 

sem verður mjög líklega heimakeppni. 
ME hefur ekki unnið MORFÍs keppni 
í mjög langan tíma, og það er enn þá 
lengra síðan ME hefur komist í 8 
liða úrslit þannig að allt getur gerst. 
Reyndar var ekki keppt í 32 liða úr-
slitum núna þar sem það eru ekki 32 
skólar sem taka þátt í MORFÍs og því 
alltaf einhverjir skólar sem fara beint 
í 16 liða úrslit. 

Það kom einnig um það bil 20 
manna stuðningsmannalið með ME 
liðinu til Akureyrar og stóð það sig 
frábærlega á keppninni og heyrðist í 
raun mun meira í ME-ingum heldur 
en MA-ingunum þótt þeir væru að 
sjálfsögðu miklu fleiri. 

Liðið ánægt með sigurinn.

ræðuliði Me er margt til lista lagt.  Ljósm. Elsa Katrín

Hefðbundið skólastarf brotið upp á opnum dögum.
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Þemadagar í Djúpavogsskóla
Föstuinngangur er upphaf langa-

föstu sem stendur yfir þrjá daga 
fyrir öskudag, frá sunnudegi til 

þriðjudags. Hann fer víðast fram með 
fögnuði fyrir föstutímann. Gleðskapur 
við upphaf föstunar á sér fornar rætur 
og hefur runnið saman við vorhátíðir 
í Suður-Evrópu. 

Í grunnskólanum á Djúpavogi hafa 
verið haldnir keppnisdagar síðustu ár á 
þessum dögum en í ár var bryddað upp 
á þeirri nýbreytni að halda þemadaga. 
Nemendum var skipt í 6 hópa – þrjá 
yngri hópa og þrjá eldri hópa og unnu 
nemendur verkefni tengd eldgosi á sex 
stöðvum á mánudag og þriðjudag. Á 
öskudag mættu nemendur í grímubún-
ingum og var opið hús frá kl. 10 – 12 
þar sem nemendur kynntu vinnu sína 
fyrir gestum. 

Lítillega breytt frétt af  
www. djupivogur.is

Karólína 
sigraði 
lógókeppni
Nemendur Lóu Bjarkar í sjón-

listum á Listnámsbraut ME 
hafa að undanförnu verið að 

vinna í lógósamkeppni varðandi ver-
kefnið „The lakes in our lives“ en það 
er Erasmusverkefni sem skólinn tekur 
þátt í. Í opnu daga vikunni var kölluð 
til dómnefnd til að meta verk þeirra 
og velja það lógó sem talið var best. 
Dómnefndina skipuðu Fjölnir Björn 
Hlynsson myndlistarmaður, Ingunn 
Þráinsdóttir, grafískur hönnuður, og 
Karen Erla Erlingsdóttir menningar-
frömuður. Vinningshafinn var Kar-
ólína Rún Helgadóttir en hún fær að 
fara til Tékklands ásamt tveimur öðrum 
nemendum skólans. Þar mun hún taka 
þátt í lógsamkeppni ásamt nemendum 
6 annarra skóla. Hinir nemendur skól-

ans sem einnig fara í ferðina eru Sig-
urður Jakobsson og Radoslaw Kamil 
Miszewski, ásamt tveimur kennurum 
frá ME. Skemmtilegt er að geta þess að 
Karólína, Sigurður og Radoslaw eru öll 
Borgfirðingar. 

Sjónlistanemar stóðu sig öll frábær-
lega í þessu verkefni og eiga þakkir 
skildar fyrir þátttökuna en dómnefnd 
komst að einróma niðurstöðu með ló-
góið sem bar sigur úr býtum.

Hér má sjá mynd af Karólínu og lógói 
hennar. 

Komdu þínu á 
framfæri á Austurlandi
Æskulýðsvettvangurinn fer nú 

um landið með ungmennaráð-
stefnuna Komdu þínu á framfæri og 
fara tvær slíkar ráðstefnur fram hér á 
Austurlandi, 25. febrúar í Fjarðabyggð 
og 26. febrúar á Fljótsdalshéraði. 

Ráðstefnan er ætluð ungu fólki (15 
ára - 30 ára), og þeim aðilum sem fara 
með málefni ungs fólks s.s. hjá sveitar-
félögum, í íþrótta- og tómstundastarfi 
og víðar. 

Á ráðstefnunni er unnið markvisst 
að því að gefa ungu fólki kost á að tjá 
hug sinn og skoðanir á málefnum sem 
það varðar og skapa brú á milli þess 
og þeirra sem starfa að og bera ábyrgð 
á málefnum ungmenna. 

Viðfangsefni fundarins er skipt upp 

í fjóra flokka, menntun, íþróttir og 
æskulýðsmál, samfélagið mitt og listir 
og menning. Fundarformið skiptist 
upp í fjórar 20 mín lotur. Allir þátttak-
endur fá að koma sínum skoðunum á 
framfæri í öllum flokkunum. 

Að ráðstefnu lokinni mun Sabína 
Steinunn Halldórsdóttir kynna ung-
mennastarf UMFÍ og norræna lýð-
háskóla sem íslenskum ungmennum 
gefst kostur á að stunda nám við. 

Allt ungt fólk er hjartanlega vel-
komið, þátttaka er ókeypis og léttar 
veitingar í boði. 

Á Stöðvarfirði  
og á Egilsstöðum
Miðvikudaginn 25. febrúar fer ráð-

stefnan Komdu þínu á framfæri fram 
í Grunnskóla Stöðvarfjarðar og hefst 
kl 13: 00. Að lokinni ráðstefnu og 
kynningu UMFÍ verður boðið upp 
á kynnisferð í Sköpunarmiðstöðina 
á Stöðvarfirði. Nánari upplýsingar 
um Komdu þínu á framfæri í Fjarða-
byggð veitir Guðmundur Halldórs-
son, íþrótta- og tómstundafulltrúi, 
guðmundur@fjardabyggd.is. 

Fimmtudaginn 26. febrúar gefst 
ungu fólki á Fljótsdalshéraði kostur 
á að koma sínu á framfæri og fræðast 
um ungmennastarf UMFÍ og hina 
ýmsu norrænu lýðháskóla. Ráð-
stefnan fer fram Menntaskólanum á 
Egilsstöðum og hefst kl. 13: 30. Adda 
Steina Haraldsdóttir, tómstunda- og 
forvarnarfulltrúi veitir nánari upplýs-
ingar, addasteina@egilsstadir.is

Hvetjum ungt fólk til að fjölmenna 
og koma skoðunum sínum á fram-
færi.

Núvitund í ME
Tíminn er gjöf sem maður getur gefið sér

Undanfarnar vikur hefur 
starfsfólk Menntaskólans 
á Egilsstöðum setið núvit-

undarnámskeið undir stjórn Margaret 
Anne Johnson en eins og allir vita er 
erillinn mikill í nútíma þjóðfélagi og 
því nauðsynlegt að geta staldrað við 
eitt andartak til að ná áttum og tengjast 
sínum innri manni. 

Núvitund er ekki hugleiðsla, 
búddismi eða dáleiðsla þótt einstök 
atriði úr til dæmis hugleiðslu og 
búddisma séu notuð í núvitund. Nú-
vitund er leið til að ná betri tengslum 
við það sem er að gerast í núinu, að 
vera meðvitaður um hvert augnablik. 
Maður á ekki að stunda núvitund til að 
öðlast meiri hamingju eða vellíðan en 
oft kemst maður í betra jafnvægi um 
leið og maður öðlast betri þekkingu á 
sjálfum sér. 

Hvers vegna ætti maður að stunda 

núvitund? Eins og áður er nefnt er 
mikið annríki í nútíma þjóðfélagi og 
þjáist annar hver maður af streitu og 
kvíða. Óraunhæfar kröfur eru gerðar 
til okkar. Þar er ekki aðeins við sam-
félagið að sakast heldur einnig okkur 
sjálf. Þetta leiðir til þunglyndis og ein-
beitingarskorts. Hver kannast ekki við 
það að vera hálf óánægður með sjálfan 
sig eftir að hafa hangið á fésbókinni þar 
sem allt er svo frábært hjá öllum öðrum 
en manni sjálfum. Þar eiga allir frábær 
börn og maka, eru í draumastarfinu, í 
fullkomnu formi vaðandi um fjöll og 
firnindi og takandi þátt í hverju mara-
þoninu á fætur öðru. Hreint út sagt 
óþolandi. Eftir svoleiðis stund er gott 
að draga athyglina að andardrættinum 
og vera einn með sjálfum sér í nokkrar 
mínútur. 

Það eru nokkur atriði sem geta 
hjálpað okkur til að sjá hvort við lifum í 

núinu eða ekki, hvort hugur okkar „er“ 
eða „gerir“. Meðal þessara atriða má 
nefna sjálfstýringu eða meðvitað val. 
Við gerum óteljandi hluti dags daglega 
án þess að leiða hugann að þeim. Við 
tannburstum okkur, borðum, göngum 
og keyrum án þess að spá nokkuð í því. 
Ef við erum meðvitaðri um það sem 
við erum að gera verður hver stund 
lifandi og öðlast merkingu í sjálfri sér. 
Hraðinn í samfélaginu getur leitt til 
þess að við gefum okkur ekki tíma til 
að njóta stundarinnar. Annað atriði er 

það að við erum alltaf að greina allt í 
stað þess einfaldlega að skynja það. Við 
upplifum heiminn í gegn um hugsanir 
en ekki með skynfærunum. Við erum 
einnig alltaf að reyna að stjórna lífinu í 
stað þess að leyfa því að gerast og sætta 
okkur við það sem er og verður. Okkur 
hættir til að líta á hugsanir okkar sem 
staðreyndir sem ekki er hægt að breyta 
en núvitund hjálpar okkur að sjá að 
hugsanir eru aðeins hugsanir. Hugs-
anirnar hafa áhrif á hvernig við erum í 
líðandi stund. Ef okkur líður illa höfum 
við tilhneigingu til að rifja upp eitthvað 
neikvætt eða vera viss um að eitthvað 

hræðilegt muni gerast í stað þess að 
vera hér og nú og hætta að velta okkur 
upp úr því sem gerðist einu sinni og því 
sem ef til vill mun gerast í framtíðinni. 

Okkur hættir til að gera ekki nóg 
af því sem veitir okkur gleði og við 
verðum neikvæð og hættum að gleðj-
ast yfir því góða í lífinu og hættum 
til dæmis að taka þátt í félagslífi. Við 
verðum að muna að tíminn er gjöf sem 
maður getur gefið sér og við þurfum 
að læra að sleppa fram af okkur beisl-
inu og leika okkur á ný. Læra að njóta 
lífsins á ný því núverandi stund er það 
eina sem við eigum. 

allt virðist svo frábært hjá öllum öðrum á fésbókinni.

Nemendur dansa 
á Vopnafirði
Árleg danssýning nemenda 

Vopnafjarðarskóla fór fram í 
sal íþróttahússins föstudaginn 

13. febrúar undir handleiðslu Hinriks 
danskennara, svo sem verið hefur um 
árabil. Fyrir okkur sem eldri erum 
njótum þess að fylgjast með ungviðinu 
stíga danssporin og merkilegt hvað þau 
læra á þeim 5 dögum sem danskennar-
inn hefur til að kynna þeim listina. Þau 
fá ýmislegt að prófa, samkvæmisdansa, 
Freestyle og diskó svo eitthvað sé nefnt. 
Í huga tíðindamanns væri það mikill 
kostur byðist krökkunum danskennsla 
yfir lengri tíð að vetri en Hinrik segir 
þetta form koma ágætlega út og bendir 
á að æ fleiri skólar hafi hætt með öllu 
danskennslu af sparnaðarástæðunum. 
Það er vondur kostur og vonandi að 
okkur auðnist að halda danskennslunni 
áfram innan Vopnafjarðarskóla. Dans-
inn gæti verið hluti af íþróttakennsl-
unni enda felst í honum góð hreyfing. 

Manninum er jafn eðlilegt að dansa 
og að ganga þó við gerum miklu minna 
af því fyrrnefnda en vera skyldi. Dans-
inn á sér margar birtingarmyndir, 
svo sem samkvæmisdansar, gömlu 
dansar, salsa, Freestyle, dansspuni, 
nútímadans, karekterdans, listdans, 
ballett, djassballett, Zumba o. sfrv. 
Talið er að dans hafi fylgt manninum 
frá upphafi, eða að minnsta kosti jafn 
lengi og trúarbrögð. 

Dans getur verið fjölbreyttur og mis-
jafn til að sjá en þegar skyggnst er undir 
yfirborðið má greina sameiginleg sam-
félagsleg hlutverk hans. Sums staðar 
er dans raunar svo mikilvægur hluti 
samfélagsins að hann tengist merku-
stu athöfnum þess nánum böndum. 
Niðurstaðan er einfaldlega sú að dans-
inn er okkur mikilvægur og er prýðis-
góð hreyfing í ofanálag. 

Aðeins stytt frétt af  
www. vopnafjardarhreppur.isalls konar eldgos undirbúin í Djúpavogsskóla
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Skólastarfi hætt í Hallormsstaðaskóla
Flestum sem hafa verið börn, 

átt börn eða eiga börn í Hall-
ormsstaðaskóla hefur örugglega 

orðið þungt um hjartarætur þegar til-
kynnt var að skólahald yrði lagt niður 
á Hallormsstað í vor. Sveitarstjórn 
Fljótsdalshrepps og bæjarráð Fljóts-
dalshéraðs funduðu um skólamálefni 
á Egilsstöðum þann 19. janúar síð-
astliðinn og þann 28. janúar var svo 
haldinn fundur með starfsmönnum 

og forráðamönnum nemenda Hall-
ormsstaðaskóla þar sem kynnt var að 
sveitarfélögin hefðu í hyggju að leggja 
niður skólahald á Hallormsstað frá og 
með næsta skólaári. 

Hallormsstaðaskóli á farsæla sögu 
allt frá því skólinn var settur í fyrsta 
sinn í upphafi árs 1967. Á undanförnum 
árum hefur börnum í skólahverfi skól-
ans stöðugt farið fækkandi og sum 
þeirra sækja skólavist í aðra skóla en 

sinn heimaskóla. Nemendur Hall-
ormsstaðaskóla fylla á skólaárinu 
2014-2015 aðeins einn tug. Þar sem 
ekki eru vísbendingar um breytingar á 
þessari þróun er það mat þeirra sem að 
skólanum standa, þ. e. sveitarfélaganna 
Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps, 
að ekki séu lengur forsendur fyrir að 
skólahaldi í Hallormsstaðaskóla verði 
haldið áfram og er lagt til að því verði 
hætt frá og með næsta skólaári. Sveit-
arstjórnirnar skipi sem fyrst starfshóp 
er fái það verkefni að vinna drög að 
nýjum samningi á milli sveitarfélag-
anna um samstarf í grunn-, leik- og 
tónlistaskólaþjónustu. Jafnframt taki 
sveitarstjórnirnar afstöðu til þess 
hvernig skuli farið með þær eignir er 
hýst hafa skólastarf á Hallormsstað á 
umliðnum árum. 

Í starfshópi sitji oddviti Fljótsdals-
hrepps, ásamt öðrum fulltrúa frá 
Fljótsdalshreppi og bæjarstjóri Fljót-
dalshéraðs , ásamt öðrum fulltrúa frá 
Fljótsdalshéraði. Með starfshópnum 
starfi fræðslufulltrúi og starfsmaður 
eignasviðs Fljótsdalshéraðs. Stefnt 

verði að því að starfshópurinn taki 
sem fyrst til starfa og að drög að nýjum 
samningi milli sveitarfélaganna liggi 
fyrir eigi síðar en 1. mars 2015. Sam-
þykkt að oddviti og varaoddviti verði 
fulltrúar Fljótsdalshrepps í starfshópi 
sveitarfélaganna. 

Yfirlýsing Sigrúnar Blöndal, sem 
hún birti á fésbókarsíðu sinni daginn 
eftir að tillagan var samþykkt á bæjar-
stjórnarfundi lýsir örugglega hvernig 
mörgum var innanbrjósts: 

„Í gær þurfti ég að samþykkja tillögu 
á bæjarstjórnarfundi sem mér þótti afar 
dapurleg. Það var tillaga um lokun 
Hallormsstaðaskóla. Sjálf gekk ég í 
þennan skóla og vissi hve hart fólk lagði 
að sér til að koma skólanum á laggirnar 
á sjöunda áratugnum. Skólinn á sér 
farsæla sögu og þar hafa margir komið 
við sögu, bæði nemendur og starfs-
fólk. Hins vegar verður ekki horft fram 
hjá þeirri staðreynd að börnum hefur 
fækkað gríðarlega í sveitunum, sem 
standa að skólanum. Aðeins tvö börn 
koma nú úr Fljótsdalshreppi og börn 
á leikskólaaldri í sveitunum í kring eru 
sárafá. Alls eru nemendur í skólanum 
10 eins og er. Það þýðir lítið að reka 
skóla án barna og því varð að taka þessa 
afskaplega þungbæru ákvörðun. Um 
þetta er svosem ekki meira að segja 
að þessu sinni.“

Síðar var fjallað um málið og önnur 
því tengd í Ríkisútvarpinu undir yfir-
skriftinni: Sveitir hafa gleymst í byggða-
aðgerðum þar sem meðal annars var 
sagt: Fljótsdalshérað telur ekki lengur 
forsvaranlegt að starfrækja grunnskóla 
á Hallormsstað þegar aðeins 10 börn 
eru eftir í skólanum. Forseti bæjar-
stjórnar segir að sveitir landsins hafi 
gleymst í byggðaaðgerðum stjórnvalda. 

Í Hallormsstaðarskógi hefur verið 
grunnskóli í næstum hálfa öld og stutt 
er síðan hann var í blóma. Krakk-
arnir sem eftir eru hafa horft á eftir 
félögum flytja burt eða velja sér aðra 
skóla í sveitarfélaginu. Fyrir þremur 
árum voru börnin 40 talsins en nú 
eru aðeins tíu eftir. „Það fóru stórir 
árgangar úr skólanum fyrir þremur 
árum og börnum hefur verið að fækka 
í sveitum. Síðan hafa börn sótt líka 
að fara í aðra skóla,“ segir Bergrún 
Arna Þorsteinsdóttir en hún á barn 
í skólanum. 

Hún segir að eftir að umræða fór í 
gang um lokun skólans hafi sum börnin 
strax fengið áhuga á að sækja aðra skóla 
á Fljótsdalshéraði. Þar eru líka grunn-
skólar á Egilsstöðum, í Fellabæ og á 
Brúarási. Í fyrra var Hallormsstaðar-
skóli gerður að deild í Egilsstaðskóla 
en þá voru börnin 17 talsins nú eru 
þau aðeins 10. 

„Að börnin geti ekki farið áfram 
hér í skóla á Hallormsstað er auðvitað 
mikið tilfinningamál. En 10 nem-
endur; maður verður bara að horfa 
á það raunsætt. Það gengur ekki að 
halda skóla úti fyrir 10 nemendur,“ 
segir Bergrún Arna. 

Sparnaður af lokun hefur ekki verið 
reiknaður út og reynt verður að bjóða 
starfmönnum önnur störf hjá sveitar-
félaginu. 

Sigrún Blöndal, forseti bæjarstjórnar 
á Fljótsdalshéraði, segir að bæjaryfir-
völd vilji fyrirbyggja að sama hendi 
skólann á Brúarási sem einnig þjónar 
dreifbýli sem á undir högg að sækja. 

„Við heyrum heilmikið um byggða-
stefnu en mér finnst ekki að hún hafi 
beinst að því að styrkja dreifðar byggðir. 
Menn hugsa frekar um byggðakjarna 
og þéttbýli og það hefur tengst ver-
kefnum í sjávarútvegi en mér finnst 
að verkefni í landbúnaði og til dæmis 
markviss uppbygging í fjarskiptakerfi 
og ýmsu sem þykja bara sjálfsögð nú-
tíma þægindi, hafi ekki tekið mið af 
þeirri þróun sem er,“ segir Sigrún. 

Henni finnist dapurlegt að þurfa 
að loka skólanum. „Ég var nú lengi 
að vona að það þyrfti ekki að koma 
til þess. En það svo sem þýðir ekki að 
berja höfðinu við steininn menn verða 
bara að horfast í augu við staðreyndir. 
Það hefur verið þróunin í sveitum hér 
til dæmis í þessu sveitarfélagi að fólki 
fækkar mjög og það endurnýjast ekki 
búseta á jörðum. Það er ekki mögulegt 
fyrir samfélagið að réttlæta að halda 
skólanum opnum með tíu börnum. Ég 
held að börnum sjáfum sé ekki greiði 
gerður með því einu sinni,“ segir Sig-
rún. 

Samantekt af: http: //www. fljots-
dalur.is/pages/posts/hallormsstaF0a-
skF3li879. php, fésbókarsíðu Sigrúnar 
Blöndal og http: //www. ruv.is/frett/
sveitir-hafi-gleymst-i-byggdaad-
gerdum

Hvað verður um skólabyggingarnar? 

börn á yngsta stigi sýna dans undir stjórn Þráins Skarphéðinssonar. Myndin 
var tekin árið 2008.



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 9-18 · Laugardaga kl. 11-15

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur
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Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).
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Auglýst eftir umsóknum
Auglýstir hafa verið til um-

sóknar styrkir úr Atvinnu-
málasjóði Fljótsdalshéraðs, 

með umsóknarfresti til 1. mars 
2015. Markmið sjóðsins er að að efla 
atvinnutengda starfsemi og búsetu á 
Fljótsdalshéraði og er honum ætlað 
að ná tilgangi sínum m.a. með því 
að veita styrki til verkefna einstak-
linga, fyrirtækja og stofnana er lúta 
að atvinnusköpun og atvinnuþróun, 
hagnýtum rannsóknum og fram-
þróun annarra samfélagsþátta sem 
áhrif geta haft á atvinnustarfsemi og 
búsetu í sveitarfélaginu. 

Umsækjendur verða að geta sýnt 
fram á fjárhagslega framtíð verk-

efnis og getur styrkur Atvinnu-
málasjóðs aldrei verið meiri en sem 
nemur 30% af heildarfjármögnun 
verkefnisins. 

Með umsókninni verður að fylgja 
greinargóð lýsing á verkefninu og 
með umsóknum um styrki yfir 
250.000 skal einnig fylgja með ver-
káætlun með tímasetningum, ítar-
leg fjárhagsáætlun (kostnaðar- og 
tekjuáætlun), markmiðslýsing og 
upplýsingar um aðstandendur. 

Vakin er athygli á því að ónýttar 
styrkveitingar renna út að 3 
mánuðum liðnum frá afgreiðslu 
styrks og þarf umsækjandi að 
endurnýja umsókn með skriflegu 

erindi til atvinnumálafulltrúa innan 
6 mánaða, að öðrum kosti þarf að 
senda inn nýja formlega umsókn 
ásamt gögnum. 

Umsækjendur eru hvattir til að 
kynna sér samþykktir fyrir sjóðinn 
(sbr. 4. grein) og úthlutunarreglur á 
heimasíðu Fljótsdalshéraðs. 

Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð fyrir sjóðinn á heimasíðu 
sveitarfélagsins, eða fá þau afhent á 
skrifstofu þess. 

Umsóknarfrestur er til 1. mars 
2015, en umsóknum skal skila á 
skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyng-
ási 12, Egilsstöðum. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Fortitude fer vel af stað
Spennuþátttaröðin Fortitude hóf 

göngu sína á Sky Atlantic í gær. 
Fyrstu viðbrögð gagnrýnenda eru 

öll á einn veg og lofa þeir nánast allir 
sem einn íslenska hluta þáttanna sem 
stórfenglegan. Telja sumir m.a. s. að 
með þessu nýstárlega staðarvali hafi 
margþvælt frásagnarform morðgát-
unnar gengið beinlínis í endurnýjun 
lífdaga. 

Íslenski hlutinn var tekinn upp á 
Austfjörðum, með Reyðarfjörð og Eski-
fjörð í forgrunni, og fóru fyrstu tökur af 
stað á Reyðarfirði um þetta leyti í fyrra. 

Gagnrýnandi heimasíðunnar A. V. 
Club, Kate Kulzick, segir sem dæmi 
að Fortitude skeri sig strax í upphafi úr 
öðrum dæmigerðum morðgátuþáttum, 

með frábæru staðarvali. Þá hefur leik-
aravalið að hennar mati ekki síður tekist 
vel og nefnir hún sérstaklega Richard 
Dormer úr Game of Thrones og dönsku 
leikkonuna Sofie Gråbøl, úr Forbrydel-
sen. Þá fer Den of Geek einnig lofsam-
legum orðum um Austfirðina og enda 
þótt gagnrýnandi The Guardian haldi 
alveg vatni yfir persónusköpun og 
söguþræði Fortitude, þá fer hrifning 
hans á staðsetningu þáttanna ekki á 
milli mála. 

Einnig vekur athygli að tæpur helm-
ingur eða 47,7% þeirra sem hafa gefið 
þáttaröðinni einkunn á IMDb, Internet 
Movie Database, gefur henni fullt hús 
stiga eða 10 í einkunn. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

reyðarfjörður breyttist um tíma í norskan bæ.

Pabbamatur
Að venju er hægt að sækja fjöl-

breytt námskeið hjá Austurbrú 
og eru þau í boði víðs vegar 

um fjórðunginn. Þar er hægt að læra að 
taka góðar myndir í rökkri, skipuleggja 
sig með hugarkortum, flétta töskur úr 
kaffipokum, smyrja ljúffengt smörrebr-
auð að danskri fyrirmynd og síðast en 
ekki síst gera pabba að snilldarkokki í 
eldhúsinu. Námskeiðið Pabbamatur er 
á dagskrá þann 12. mars næstkomandi. 

Pabbamaturinn er matreiðslunám-
skeið fyrir þá sem hafa gott af því að 
poppa upp matseðilinn hjá sér. Það er 
á mörgum heimilum þannig að þegar 

mamma er ekki heima og pabbi sér um 
matinn, þá er fjölbreytnin ekki mikil 
og oft er farin einföld og fljótleg leið. 
Hugmyndin með námskeiðinu er að 
fólk sem kemur, og mömmur eru auð-
vitað líka fólk, fari af námskeiðinu með 
fleiri hugmyndir að hollum, góðum og 
fljótlegum mat. Pabbi lærir að elda mat 
sem er einfaldur, fljólegur, góður og 
hollur. Þetta er eitthvað sem allir pabbar 
geta nýtt sér til að slá í gegn í eldhús-
inu. Þeir búa til nokkra ljúffenga rétti, 
brauð, súpu, pizzu og eftirrétt og þurfa 
því ekki lengur að reiða sig á bjúgun og 
fiskbúðinginn. 

Þótt námskeiðið heiti Pabbamatur er 
það fyrir alla, bæði konur og karla, sem 
vilja auka fjölbreytnina í matseldinni 
hjá sér. Elísabet Reynisdóttir nær-
ingarfræðingur verður leiðbeinandi á 
námskeiðinu. 

eftir námskeiðið getur pabbi gefið 
Ora frí.
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Milljarður rís – fokk ofbeldi
Rúmlega 2500 konur, karlmenn 

og börn risu upp gegn kyn-
bundnu ofbeldi síðastliðinn 

föstudag 13. febrúar og tóku þátt í 
femínískri flóðbylgju um land allt 
í tilefni af alþjóðlega viðburðinum 
„Milljarður rís“. 

„Krafturinn var ólýsanlegur, 
mætingin var vonum framar og 
stemningin ótrúleg. Það er magnað 
að sjá þennan fjölda fólks mæta með 
gleðina að vopni og dansa fyrir mann-
réttindum kvenna. Dagurinn var full-

kominn, meira að segja sólin skein og 
heiðraði okkur með nærveru sinni,“ 
segir Hanna Eiríksdóttir starfandi 
framkvæmdastýra UN Women á Ís-
landi. Um heim allan eða í rúmlega 200 
löndum tóku manneskjur af báðum 
kynjum á öllum aldri þátt og dönsuðu 
gegn ofbeldi gegn konum og stúlkum. 

Harpa var stútfull af dansandi fólki á 
öllum aldri en um 1500 manns mættu 
og rúmlega 1000 manns dönsuðu í Hofi 
Akureyri, Félagsheimilinu Herðubreið 
Seyðisfirði, Menntaskólanum á Ísafirði, 

íþróttahúsi Neskaupsstaðar og Hljóm-
ahöllinni í Reykjanesbæ. Einnig tók 
Félagsmiðstöðin Þrykkjan stolt þátt í 
herferðinni og hvatti aðra til að gera 
slíkt hið sama. Til að virkja sem flesta 
gekk Þrykkjan til liðs við Grunnskóla 
Hornafjarðar og dunaði dansinn í 
Heppuskóla í hádeginu á föstudag. 
Alls staðar mætti fólk í baráttuhug með 
dansinn að vopni gegn kynbundnu of-
beldi. 

Upplýsingar af www.unwomen.is og 
www.hornafjordur.is 

Stígum fram
Helgina 7. – 8. mars verður Guð-

rún Bergmann og Tengslanet 
austfirskra kvenna (TAK) 

með námskeið sem ætlað er öllum 
konum sem vilja verða besta útgáfan 
af sjálfri sér. Það fer vel á því að TAK 
haldi þetta námskeið á þessu ári þegar 
100 ár eru liðin frá því að íslenskar 
konur fengu kosningarétt til alþingis. 
Þar með var einni lagalegu hindruninni, 
sem við nútímakonurnar skiljum ekki, 
rutt úr vegi. 

Viðfangsefni námskeiðsins er fjöl-
breytt en byggir að mestu á bókinni 
Stígum fram (Lean In e. Sheryl Sand-
berg) sem Guðrún Bergmann þýddi 
úr ensku. Námskeiðið verður haldið 
á Hótel Héraði á Egilsstöðum laugar-
daginn 7. mars, kl. 10.30-17.30 og 
sunnudaginn 8. mars frá kl. 10.00 – 
14.30. Skráningarfrestur er til 20. febr-
úar og nánari upplýsingar og skráning 
er á tengslanet@tengslanet.is. 

Formála að bókinni Stígum fram ritar 
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Fé-
lags kvenna í atvinnurekstri, og þar segir 
hún meðal annars að það sé tímabært 
að hvetja konur til að stíga fram „því 
þrátt fyrir allt tal okkar um fullkomið 
jafnrétti eigum við á „Íslandinu góða“ 
enn langt í land með að geta státað af 
því“ (s. 11). Þórdís segir einnig að þær 
hindranir sem konur standi frammi 
fyrir í vestrænum samfélögum séu að-
allega félgas- og menningarlegar því 
flestum lagalegum hindrunum hefur 
verið rutt úr vegi. Það er innrætingin 
sem heldur aftur af konum, hugsunar-
hátturinn. Sheryl Sandberg bendir á 
að konur þurfi ekki aðeins að takast 
á við hindranir stofnana og þjóðfélags 
heldur eigi þær einnig í innri átökum 
því þær halda aftur af sér þegar þær velja 
að fylgjast með af hliðarlínunni. Hún 
segir einnig að konum líði oft eins og 
svikahröppum því þeim finnist þær ekki 
eiga hrós skilið fyrir góðan árangur og 
eru vissar um að allir geri sér brátt grein 
fyrir því að þær séu aðeins meðalmann-
eskjur með takmarkaða hæfileika og 
kunnáttu. Þetta leiðir til þess að konur 
vanmeta sig stöðugt og eru varkárari 

þegar kemur að því að teygja sig eftir 
nýjum tækifærum. 

Í viðtali við Camilla Funck Ellehave 
frá árinu 2005 heldur hún því fram að 
við lifum í þjóðfélagi sem meti vinnu 
kvenna að jafnaði minna virði heldur 
en vinnu karlmanna og engum finnst 
nokkuð athugavert við það. Ef það á 
að takast að breyta þessu þarf að rífa 
rótgróna menningu upp með rótum 
og byrja að gera hlutina á annan hátt. 

Sheryl Sandberg nefnir einnig þá 
kunnu staðreynd að velgengni og vin-
sældir eru settar í jákvætt samhengi ef 
um karlmenn er að ræða en í neikvætt 
samhengi ef um konur er að ræða. Ef 
kona nær árangri er líklegt að hvorki 
konum né körlum líki vel við hana. 
Þær eru jafnvel litnar hornauga. „Til 
að vernda okkur fyrir óvild annarra 
efumst við um getu okkar og gerum 
lítið úr árangri okkar, einkum í návist 
annarra. Við knésetjum okkur áður en 
öðrum tekst að gera það“ (s. 62). 

Hvar værum við konur í hinum 
vestræna heimi ef baráttukonur fyrir 
jafnrétti kynjanna hefðu hugsað svona. 
Bókin Stígum fram er þörf lesning fyrir 
alla sem hafa áhuga á jafnrétti kynjanna 
og opnar augu jafnt karla og kvenna um 
hindranirnar sem eru á leið okkar að 
fullkomnu jafnrétti. 

Heimildir: Stígum fram eftir Sheryl 
Sandberg og selvfølgelig har vi ikke 
ligeløn – viðtal við Camilla Funck 
Ellehave. 

Dansað í Hörpu.  Mynd af www.unwomen.is

Vigdís Finnbogadóttir er og verður 
frábær fyrirmynd.



Landið er kjarri vaxið og lóðirnar frekar stórar. Á hverri lóð er leyfilegt að reisa 25 m² aukahús sem hægt væri að búa 
í meðan aðalhúsið er í byggingu. Næstu daga og um helgina erum við tilbúin að sýna áhugasömum lausar lóðir og 
kynna þau kjör sem í boði eru. Það er auðveldara að byrja heldur en flesta grunar. 

Í boði er rafmagn, kalt vatn og hitaveita.
Einnig viljum við athuga hvort áhugi sé fyrir 
langtímaaðstöðu fyrir hjólhýsi með aðgangi að 
köldu vatni og rafmagni, og jafnvel fráveitu.

Helstu vegalengdir í nágrenninu eru eftirfarandi:
Ásbyrgi  7  km
Dettifoss  29 km
Hljóðaklettar  25 km
Kópasker  30 km
Raufarhöfn  62 km
Þórshöfn  90 km
Húsavík  70 km
Akureyri  150 km (um Vaðlaheiðargöng)

Sumarhúsalóðir til leiguSumarhúsalóðir til leigu
Við viljum minna á að enn er nokkrum lóðum á frístundahúsasvæðum 
okkar í landi Ærlækjar í Öxarfirði óráðstafað. 

Upplýsingar gefur Jón Halldór í síma 4652235/8668365. Netfang: jondor@kopasker.is



Losaðu tengilínu og hylki. Taktu um handfang á bakhlið og færðu hylkið að björgunarstað. Taktu um háls 
kastlínupokans og opnaðu lásinn á honum. Taktu um útkant netsins og hvolfdu síðan lyftilínum í sjóinn. Um leið og 

kastpokanum er kastað vindmeginn við manninn, er netstykkið látið falla fyrir borð. Dragðu hratt inn slaka á tengilínu 
og lyftilínum og gefðu það síðan út til mannsins eftir því sem hann dregur netið að sér. 

Hafðu átak á línunum allan tímann. Leyfðu manninum í sjónum að fara í netið, helst sitjandi og í nokkurri 
fjarlægð frá skipinu. Nýtið ykkur ölduna þegar þið dragið manninn að og byrjið að lyfta honum upp. 
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Viðurkenning Siglingastofnunar nr: 06.11.09.01 

Nánari upplýsingar má fá í gegnum vef okkar: 

www.markusnet.com 

           Maður fyrir borð öruggi og björgun er okkar viðfangsefni.

Framleiðandi: Markus Lifenet Ehf. Breiðvangur 30, IS-220 Hafnarfirði. 
Sími: 565 1375 Fax: 565 1376 Netfang: markuslifenet@simnet.is


