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- 30% meiri ræsikraftur
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- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Bjartir dagar
Milli þess sem hvín og blæs í öllu 

og rigningin dynur á húsum 
og mannfólki léttir til annað 

slagið og þá getur landið skartað sínu feg-
ursta. Á Austurlandi eru miklar víðáttur 

og mikilvægt að vera vel búinn þegar verið 
er á ferð því eins og Íslendingar vita þá 
skipast skjótt veður í lofti og engan veginn 
hægt að treysta á það að veðrið sem gengið 
var af stað í verði óbreytt þegar komið 

er á leiðarenda. En hvernig sem veðrið 
er er um að gera að njóta þess og fara út 
og fá sér frískt loft eftir því sem efni og 
aðstæður leyfa. 
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Verkefnastjóri brothættra 
byggða ráðinn hjá Austurbrú
Katrín Reynisdóttir hefur verið 

ráðin verkefnastjóri brot-
hættra byggða hjá Austurbrú. 

Umsóknarfrestur rann út 31. janúar 
og var Katrín valin úr hópi margra 
góðra umsækjenda en alls sóttu sautján 
manns um starfið. 

Katrín er fædd árið 1965 og uppalin 
á Akureyri. Hún bjó á Seyðisfirði um 
árabil en flutti suður árið 2010 til að 
sækja sér frekari menntun í opinberri 
stjórnsýslu. Hún er lærður leik- og 
grunnskólakennari og hún hefur lengst 
af starfað við fræðslumál. 

Katrín þekkir aðstæður og þarfir 
lítilla sveitarfélaga vel en hún hefur 
talsverða reynslu af sveitarstjórnmálum 
á Austurlandi. Hún var bæjarfulltrúi á 
Seyðisfirði frá 2006 til 2010 og gegndi 
þar m.a. formennsku í bæjarráði. Hún 

hefur jafnframt starfað fyrir Samband 
sveitarfélaga á Austurlandi og var um 
tíma formaður samgöngunefndar SSA 

auk þess sem hún gegndi formennsku 
í orku- og stóriðjunefnd. 

Verkefnið Brothættar byggðir á 
Austurlandi er til þriggja ára og fjár-
magnað af Byggðastofnun. Megin til-
gangur þess er að efla byggð og mannlíf 
í þeim byggðarkjörnum fjórðungsins 
sem eiga undir högg að sækja. Undan-
farin tvö ár hefur Breiðdalsvík verið að-
ili að þessu verkefni en nýverið bárust 
Byggðastofnun umsóknir til þátttöku 
frá Djúpavogi og Stöðvarfirði sem bíða 
afgreiðslu. 

Meðal aðkallandi verkefna sem 
bíða Katrínar er vinna við ný verkefni 
á Breiðdalsvík sem er líkt og áður sagði 
eina sveitarfélagið sem á aðild að ver-
kefninu í dag. 

Katrín hefur störf hjá Austurbrú í 
apríl. 
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Í ár eru eitt hundrað ár liðin síðan fertugar konur og eldri fengu kosn-
ingarétt til alþingis. Þetta var mikill áfangi sem náðist þó ekki að fullu 
fyrr en fimm árum síðar þegar allar konur fengu kosningarétt. Við 

nútímakonurnar lítum á það sem sjálfsögð mannréttindi að vera metnar 
að verðleikum og fá sömu laun og karlmenn sem vinna sömu vinnu. Nú 
berast hins vegar þær fréttir að konur í VR vinni launalaust einn mánuð á 
ári séu laun þeirra borin saman við laun karlanna auk þess sem hræðilegar 
fréttir berast af launakjörum starfsmanna HSA sem breytast til hins verra 
við það eitt að flytja yfir í nýja hjúkrunarheimilið á Egilsstöðum. Nýja 
hjúkrunarheimilið sem átti að geta veitt öllum áhyggjulaust ævikvöld nema 
ef til vill þeim sem vinna þar. Í stórgóðri grein sem Þorvarður Ingimarsson 
ritaði á vefnum Austurfrétt rekur hann hvernig starfsmenn þurfa að vinna 
sautján vaktir aukalega á ári til þess eins að halda sömu launum. Og svo 
þegar haft sé í huga að þessir starfsmenn séu að langmestu leyti kvenmenn 
og stöður yfirmanna HSA séu einnig skipaðar kvenmönnum að mestu leyti 
verður þetta enn nöturlegra. Það er ekki einu sinni hægt að kenna miðaldra 
karlmönnum í jakkafötum um þetta. Ætli þau sjálfsögðu mannréttindi að 
krefjast sömu launa fyrir sömu vinnu verði aldrei að raunveruleika? Ætli 
það sé jafn óraunverulegt og eitthvert útópískt ríki þar sem fullkomið 
jafnrétti allra ríkir? Verður virkilega aldrei hægt að komast á þennan stað? 

Í þessu tölublaði Austurlands er minnst á námskeið sem Tengslanet 
austfirskra kvenna stóð fyrir og byggt var á bókinni Stígum fram. Í bókinni 
eru konur hvattar til að stíga fram og grípa þau tækifæri sem gefast en ef 
það skiptir ekki máli hversu mikið við stígum fram, ef konan er alltaf metin 
sem 75% karlmaður, þá liggur við að baráttan sé töpuð áður en hún hefst. 
Það nennir enginn að vera endalaust einhver Sysifos sem veltir steininum 
í sífellu upp fjallið til þess eins að sjá hann rúlla aftur niður fjallshlíðina. 
Það er hægt að ætlast til ýmislegs af konum en ekki þess. Það er vonandi að 
yfirmenn HSA sjái sér fært að spara frekar í einhverjum dauðum hlutum 
svo sem innréttingum eða steypu frekar en lifandi fólki því ef starfsfólkið 
er ekki ánægt í vinnunni þá er vinnustaðurinn fyrirfram dæmdur hversu 
flottur sem hann er.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Sömu laun fyrir 
sömu vinnu

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Höttur deildarmeistari og fer upp í úrvalsdeild
Höttur tryggði sér sigur í 1. 

deild karla í körfuknattleik 
með sigri á liði FSu á heima-

velli 94-86. Liðið leikur því í úrvals-
deild að ári. Tobin Carbery stóð sig best 
Hattarmann með 36 stig, 16 fráköst og 
5 stoðsendingar. 

Fyrir leikinn var FSu annað tveggja 
liða sem gat náð Hetti að stigum en 
Hetti dugði hins vegar einn sigur úr 
síðustu fjórum leikjum tímabilsins til 
að tryggja sér efsta sætið. Þeir höfðu 
hins vegar tapað síðustu tveimur 
leikjum sínum. Höttur á eftir einn leik 
í deildinni, á móti ÍA á Akranesi. 

Til hamingju með titilinn Höttur!
Frétt af heimasíðu Fljótsdalshéraðs Hattarmenn fagna.  Mynd af www.austurfrett.is

Ljóð eftir 
konur á veggi
Í tilefni af 100 ára afmæli kosn-

ingaréttar kvenna á Íslandi aug-
lýsir stjórn verkefnisins „Ljóð á 

vegg“ eftir ljóðum eftir konur á öllum 
aldri, búsettum á Fljótsdalshéraði, til 
birtingar á veggjum nokkurra húsa í 
sveitarfélaginu. 

Fyrirhugað er að birta alls tólf ljóð 
með þessum hætti og mun stjórn verk-

efnisins velja þau úr innsendu efni. 
Ljóðin mega ekki vera meira en átta 
línur, en efni þeirra er frjálst. 

Hægt er að senda ljóðin í pósti á 
Fljótsdalshérað, Lyngási 12, 700 Eg-
ilsstaðir, eða netfangið odinn@egils-
stadir.is , með upplýsingum um höf-
und. Skilafrestur er til 20. apríl 2015.

Frétt af www.fljotsdalsherad.is

Katrín reynisdóttir.



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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„Það er pláss fyrir alla“
Götuþríþaut á Eskifirði verður haldin þann 6. júní þetta árið. 

Frá því að Götuþríþrautin á Eski-
firði var haldin í fyrsta sinn 
hefur ritstjóri ætlað sér og sínum 

að taka þátt í henni en í hvert skipti 
hefur eitthvað komið í veg fyrir það, í 
flest skiptin hreinlega æfingaleysi. Það 
er því ekki úr vegi að byrja að undir-
búa sig og hafði ritstjóri samband við 
Díönu Mjöll Sveinsdóttur til að fræð-
ast um Götuþríþrautina og hvenær og 
hvernig hún yrði í ár. 
- Í hvaða skipti verður Götuþríþrautin 
haldin þetta árið? 

„Í 6. skipti. Við byrjuðum árið 2010.“
- Í hvaða flokkum verður hægt að taka 
þátt? 

„Við bætum einum flokki við í ár, 
stjörnuflokki, en það er flokkur fyrir 
fatlaða og er vegalengdin SUPER 
SPRINT, sama og það sem er ætlað 
börnum, einstaklings eða 3 manna 
liðakeppni, en þar eru vegalengdir 400 
m sund, 10 km hjól og 2,5 km hlaup. 
Þessar vegalengdir er þá ætlaðar fötl-
uðum og börnum 6-14 ára, en þá er 
miðað við börn sem búin eru með 1. 
bekk. Þar má einn fullorðinn vera með 
í liðinu, því krakkarnir treysta sér ekki 
alltaf strax í 400 m sund. Í liði fatlaðra 
þarf að vera einn fatlaður og má lið 
samanstanda af tveimur eða þremur 
einstaklingum.“

„Þá er einnig keppt í SPRINT 
(einstaklings- og liðakeppni), sem eru 
750 m sund, 20 km hjól og 5 km hlaup. 
Hér er keppt í unglingaflokki 14-24 ára 
karla og kvenna og fullorðinsflokki 25 
ára+, karla og kvenna.“

„Að síðustu var nýjum flokki bætt 
við í fyrra en það er ÓLYMPÍSK 
vegalengd (einstaklings- og liðakeppni) 
25 ára+. Þá eru syntir 1500 m. , hjólaðir 
40 km. og hlaupnir 10 km. Við vorum 
með tvö lið í þessari vegalengd í fyrra 

og 5 einstaklinga, 3 konur og 2 karla. 
Þetta var mjög skemmtileg, en krefj-
andi viðbót, fyrir þá sem vilja fara vel 
út fyrir þægindahringinn. Það er hjólað 
frá Eskifirði, í gegnum Reyðarfjörð, 
alveg upp undir Grænafell, en þar er 
snúið við við útsýnisstoppið við gilið. 
Veðrið var ekki alveg upp á sitt besta 
og töluverður vindur, en keppendur 
kláruðu þetta og ég hef trú á því að þeir 
komi fílefldir aftur þetta árið.“
- Hefur þátttakan alltaf aukist með 
hverju árinu og hafa einhverjir tekið 
þátt í hvert skipti? 

„Þátttakan hefur aukist á hverju ári, 
og í fyrra vorum við með yfir 70 kepp-
endur og það er markmiðið að bæði 
fjölga fólki og að fá fólk til að vera með 
sem kannski hefur aldrei áður tekið 
þátt í keppni. Það er hvatning að geta 
verið í liði og það hefur myndast alveg 
mögnuð undirbúningsstemming öll 
árin. Við höfum verið með allskonar 
þátttakendur, fólk sem hefur tekið þátt 
í Ironman, en það er lengsta vegalend 
sem keppt er í í þríþraut, krakka sem 

voru að klára 1. bekk og hafa aldrei 
fundið sig í íþróttagreinum sem boðið 
er upp á æfingar í, fólk á öllum aldri, en 
elsti keppandinn sem hefur verið með 
okkur var 67 ára, við höfum fengið fólk 
frá öðrum landshornum, keppnisfólk, 
áhugafólk og fólk sem hélt að það ætti 
aldrei eftir að taka þátt í íþróttakeppni. 
Það skemmtilega er að það er pláss fyrir 
alla og margir hafa tekið þátt á hverju 
ári.“
- Er ekki ágætt að byrja að æfa sig núna 
ef maður ætlar að taka þátt? 

„Ef einhvern langar að taka þátt og 
hefur ekki byrjað að æfa enn, ekkert 
mál, þá er bara um að gera að skrá sig 
og byrja svo að undirbúa sig. Þolið 
kemur ótrúlega hratt ef maður heldur 
sig við efnið. Ein ábending þó, ekki 
vanmeta hjólið, það leynir á sér!“
- Verður þríþrautin með einhverju öðru 
sniði í ár en undanfarin ár? 

„Nei við höldum sama sniði, nema 
við bætum við Stjörnuflokki fyrir fatl-
aða. Markmiðið í ár er að gera aðeins 
meira úr keppninni og jafnvel vera með 

sölu- og sýningarsvæði á vörum sem 
notaðar eru í þríþraut, bæði til að hægt 
sé að prófa hjól og annan búnað, og 
til hvatningar fyrir fólk sem langar að 
byrja að stunda þessar greinar á ein-
hvern hátt. Við sjáum hvernig okkur 
gengur með það : -).“

Allur ágóði til ungs  
fólks á Austurlandi
„Allur ágóði Götuþríþrautar rennur 
til uppbyggilegs starfs fyrir ungt fólk 
á Austurlandi og hingað til höfum við 
styrkt Kuldabola, landsmót unglinga-
deilda björgunarsveitanna og æsku-

lýðsfélög þjóðkirkjunnar á Austurlandi 
og í ár þykir okkur tilhlýðilegt, með 
þennan nýja keppnisflokk, að styðja 
við starfsemi fyrir ungt fatlað fólk á 
Austurlandi.“

„Til að halda svona keppni þarf um 
30 sjálfboðaliða til að láta allt ganga 
upp og það er samkennd og gleði allra 
sem að keppninni koma sem gerir það 
að verkum að við náum að fá fólk með 
okkur í lið ár eftir ár, þrátt fyrir að 
“missa” suma úr sjálfboðaliðum yfir í 
keppendur, sem er að sjálfsögðu mikið 
fagnaðarefni. Mig langar að nota tæki-
færið og þakka þeim sem hafa komið 
að keppninni í gegnum árin kærlega 
fyrir, án þeirra væri þetta ekki mögu-
legt.“

Nokkrir á leið til London
„Að endingu má til gamans geta að það 
eru nokkrir aðilar búnir að ákveða að 
fara til London í ágúst 2016 til að taka 
þátt í fjölmennustu þríþrautarkeppni 
í heimi og við viljum endilega stækka 
þann hóp, þannig að ef það er einhver 
þarna úti sem hefur áhuga á því, þá er 
um að gera að hafa samband og vera í 
samfloti með hinum.“ 

„Við hvetjum fólk til að skrá sig í 
Götuþríþraut strax en allar nánari upp-
lýsingar eru á www.gotu3.com eða á 
www.facebook.com/gotuthree.“

Götuþríþraut á Eskifirði er fyrir alla, unga sem aldna.

Hljómsveitanámskeið 
Austurlands 
Hljómsveitanámskeið Austur-

lands er haldið í þriðja sinn 
um þessar mundir. Á nám-

skeiðinu gefst þáttakendum á aldrinum 
10-20 ára kostur á að njóta leiðsagnar 
reyndra kennara við æfingar og undir-
búning tónleika og stúdióvinnu því 
á námskeiðinu kynnast þeir hvoru 
tveggja. Glæsilegir lokatónleikar verða 
haldnir í Tónlistarmiðstöð Austurlands 
í lok apríl og munu þáttakendur koma 
þar fram með landsþekktum tónlist-
armanni sem verður kynntur er nám-
skeiðið hefst. Þeir sem komið hafa til 

okkar síðustu tvö skipti eru þau Eyþór 
Ingi í fyrsta skiptið og Jóhanna Guðrún 
kom í fyrra svo það er mikil upplifun 
að koma fram með svona stjörnum og 
verður engin breyting þar á í ár. 

Sérstök námskeið fyrir hvert hljóð-
færi verður haldið fyrir þáttakendur 
og mun Kristinn Snær Agnarsson 
trommari John Grant til dæmis sjá um 
trommuhlutann. Það verður ýmislegt 
spennandi á boðstólnum á Hljóm-
sveitanámskeiði Austurlands 2015. 

Skráning og nánari upplýsingar: 
hljomaust@gmail.com

Landsþekktir tónlistarmenn hafa tekið þátt í lokatónleikunum.

Skólahreysti 2015
Skólahreystikeppni grunnskól-

anna er farin af stað þetta árið. 
Á Austurlandi verður mótið í 

Íþróttahúsinu við Tjarnarbraut á Eg-
ilsstöðum fimmtudaginn 26. mars kl. 
14.00. Nú er bara að vona að veður-

guðirnir verði austfirsku keppnisfólki 
hliðhollir og leyfi þeim að komast á 
mótið.

Vel var mætt á austurlandsmót skólahreystinnar í fyrra.



DW-UG721W

Uppþvottavél
· Mjög rúmgóð og vel skipulögð. 
· Hnífaparaskúffa efst.
· Mjög hljóðlát -aðeins 44db.

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf 
aldrei að afþýða. 

Verð: 134.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Verð: 98.900,-Verð: 106.900,-
Hvít: Verð: 117.900.-
Einnig til í stáli á kr. 129.900.- 

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

DV70H4400CW/EE

7 kg þurrkari
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Orkunotkun A+++
· Barkalaus
· Demantatromla

Verð: 109.900,- Verð: 96.900,-Verð: 99.900,- Verð: 139.900,-

Samsung merkið stendur ekki bara fyrir sjónvörp og síma. Heimilistækin frá þeim 
eru í fremstu röð og búin allri nýjustu tækni og þægindum eins og sjónvörpin og símarnir. 

Góðir hlutir gerast hratt hjá Samsung.

Til merkis um að góðir hlutir gerast hratt
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HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd er af 
óþekktum pítsusendli KHB og 
kemur úr myndsafni Önnu Ing-
ólfsdóttur.

Engar upplýsingar hafa borist 
um brúðhjónin á myndinni í síð-
asta blaði og birtum við hana 
því aftur hér.

Eru upplýsingar frá lesendum 
vel þegnar og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að hafa sam-
band við Héraðsskjalasafnið í 
síma 471 – 1417 eða á netfangið: 
magnhildur@heraust.is. 

Sími 618-4790 - 700 Egilsstaðir - siggalagnir@gmail.com
Öll almenn pípulagningaþjónusta

Erum á Austurlandi

Stillum og y�rförum ofna, hita- og 
snjóbræðsluker�

NÚ ER FARIÐ AÐ KÓLNA
BRRRRR...
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Bókmenntahátíð í Þórbergssetri 
Sunnudaginn 22. mars næstkom-

andi verður árleg bókmennta-
dagskrá í Þórbergssetri í tilefni af 

því að í marsmánuði er afmælisdagur 
Þórbergs Þórðarsonar. 

Hann var fæddur á Hala í Suðursveit 
12. mars 1888. Gestir hátíðarinnar verða 
að þessu sinni Ófeigur Sigurðsson rit-
höfundur sem les úr bók sinni Öræfi 
og segir frá tilurð hennar. Bókin Öræfi 
hefur vakið mikla eftirtekt og hlaut 
hin íslensku bókmenntaverðlaun fyrir 
árið 2014. Í umsögn um hana kemur 
fram að„Á köflum er þessi bók nokkurs 
konar sálumessa yfir Íslandi. Þetta er 
magnaður óður um öræfi landsins, ör-
æfi mannssálarinnar og öræfi íslenskrar 
menningar. Hér skiptist á fjarstæðu-
kennt grín og kraftmikil ádeila og allt 
vitnar um djúpa tilfinningu höfundar 
fyrir íslenskri náttúru og mannlífi 
gegnum aldirnar“. 

Systurnar Þórunn Erla Valdimars-

dóttir og Lilja Valdimarsdóttir verða 
einnig gestir hátíðarinnar. Þórunn les 
úr sjálfsævisögu sem hún er að skrifa 
um þessar mundir og saman ætla þær 
að spila nokkur vel valin lög á píanó og 
horn en Lilja er hljóðfæraleikari í Sin-
foníuhljómsveit Íslands. Soffía Auður 
Birgisdóttir bókmenntafræðingur 
sem nú er að ljúka við doktorsritgerð 
um verk Þórbergs Þórarsonar flytur 

erindi sem hún kallar Rómantísk vit-
firring og dýrð náttúrunnar. Nokkur 
orð um landslagslýsingar Þórbergs í 
Suðursveitarbókunum. Væntanlega 
kemur út ný bók um Þórberg Þórðarson 
fljótlega, höfundarverk Soffíu Auðar 
sem hún hefur verið að vinna að á 
undanförnum árum. Að lokinni dagskrá 
verða kaffiveitingar. Allir velkomnir. 

Frétt af www.hornafjordur.is

Klyppstaðarkirkja
Kirkja vikunnar að þessu sinni 

er Klyppstaðarkirkja. Það 
skýtur ef til vill skökku við að 

kirkja vikunnar nú í marsmánuði sé 
kirkja sem yfirleitt er erfitt að nálgast 
á vetrum en hafa ber í huga að þessar 
afskekktu kirkjur voru sóknarbörnum 
sínum dýrmæt skjól hér á árum áður 
þegar fólk barðist langar leiðir til þess 
að komast til kirkju allan ársins hring. 
Nú er einungis messað í Klyppstaðar-
kirkju um hásumarið. Upplýsingar 
um kirkjuna er fengnar úr riti Vig-
fúsar Ingvars Ingvarssonar: Kirkjur 
og kirkjugöngur í Múlaprófastsdæmi 
sem út kom árið 2011. 

Kirkjan á Klyppstað í Loðmundar-
firði er látlaus og formfögur timbur-
kirkja reist árið 1895, á hlöðnum 
grunni, klædd bárujárni á þaki og 
veggjum, turnlaus en með krossi á 
vesturgafli og lítið, járnvarið klukkna-
port yfir dyrum. Upphaflega var 
klæðning úr (nýjum) hefluðum og 
strikuðum borðum utan á kirkjunni 
og máluð ljósgrá. Gluggar eru fjórir, 
tveir á hvorri hlið, ferhyrndir en meiri 
á hæð en breidd með átta rúðum hver. 
Þrjár hellur, vænar álitum, mynda 
tröppur fyrir tvöföldum dyrum. 

Loft kirkjunnar innanverðrar, sem 
mynda nær hvelfingu, eru panelklædd 
og hvítmáluð. Biti er um þvera kirkju 
á mótum kórs og kirkjuskips. Spjald-
þil var á langveggjum og vesturgafli, 
neðan bita. Kórgafl og vesturgafl eru 
nú alveg panelklæddir. Tíu bekkir, 
lausir með bakslá, eru í framkirkju. 
Í kórnum, sem er full breidd kirkj-
unnar, eru bekkir með veggjum og 
gafli. Lítil klukka er í klukkuporti, 
hljómfögur og heil, keypt frá kirkj-
unni á Vestdalseyri (úr Dvergasteins-
kirkju) á fyrstu árum kirkjunnar en 
tvær eldri, sprungnar klukkur voru 
seldar. Að tillögu prófasts (1896) var 
gert „krossmark úr tré mahogny-
málað með bronsgyllingu“ yfir alt-
ari. [. . . ]

Kirkjan var byggð í tíð sr. Björns 
Þorlákssonar á Dvergasteini. Hann 
tók við prestsþjónustu í Loðmundar-
firði er síðasti þjónandi presturinn á 
Klyppstað, sr. Finnur Þorsteinsson, 
lét af embætti vorið 1888 en hann lést 
þetta haust á Klyppstað eftir dygga 
þjónustu í erfiðum brauðum og hvílir 
undir kirkjugafli. 

Yfirsmiður var Jón Baldvin Jó-
hannesson, bóndi í Stakkahlíð, sem 

meðal annars hafði komið að smíði 
Hjaltastaðarkirkju er sr. Björn var þar. 
Með honum vann aðallega Hallur E. 
Magnússon, Skagfirðingur er síðar 
flutti til Vesturheims. Gamla kirkjan 
var rifin 17. júní árið 1895 og daginn 
eftir var tekið að höggva saman grind 
þeirrar nýju að því er fram kemur í 
dagbók kirkjusmiðs. Svö rösklega var 
unnið að kirkjan var vígð á jóladag 
sama ár. Viðir úr gömlu kirkjunni 
voru nýttir eins og hægt var. Altari 
og altarisgrindur eru úr gömlu kirkj-
unni. Sr. Björn vígði kirkjuna en að 
þjónustunni með honum, í þetta sinn, 
kom einnig sr. Stefán Sigfússon er bjó 
embættislaus á Klyppstað á árunum 
1894-´97. Söfnuður tók við umsjá og 
fjárhaldi kirkjunnar árið 1917. 

Á árunum 1976-´86 fóru fram all-
miklar endurbætur á kirkjunni og lauk 
þeim með fjölsóttri hátíðarmessu. 
Gamall kolaofn var fjarlægður og 
gert var við margvíslegar skemmdir. 
Panelklæðning var sett á vesturvegg í 
stað spjaldþils (neðan bita) og kirkjan 
máluð að innan og utan. Halldór Sig-
urðsson á Miðhúsum hafði umsjón 
með og frumkvæði að verkinu en 
sýslunefnd Norður-Múlasýslu studdi 
það dyggilega undir forystu Sigurðar 
Helgasonar sýslumanns. Prófastur, sr. 
Sigmar I. Torfason, hvatti einnig til 

þessa verks og allmargir einstaklingar 
studdu það svo sem Stefán Pálsson, 
málarameistari Egilsstöðum, sem gaf 
vinnu sína alla. Þá fékk kirkjan einnig 
góðar gjafir við þetta tilefni svo sem 
lesbretti á stól og kertastjaka. Gluggar 
voru svo endurnýjaðir fyrir alda-
mótin. Hljóðfæri kirkjunnar (lítið, 
þýskt harmóníum sem lokast eins og 
skápur) kemur fljótlega eftir komu sr. 
Sveins Víkings (1926) en það er varð-
veitt í Kirkjumiðstöðinni við Eiða-
vatn – flutt úr Loðmundarfirði með 
þyrlu sumarið 1976 eftir að síðasti 
ábúandinn var fluttur úr firðinum. 
Heilsársbúsetu lauk raunar 1973 og 
mun samgönguleysi hafa ráðið mestu 
um að þessi grösuga sveit fór í eyði. 

Söngtafla Klyppstaðarkirkju er 

úr eldri kirkju, frá árinu 1854. Þá á 
kirkjan gamla altarisstjaka, kaleik og 
patínu úr silfri og fleiri muni sem 
varðveittir eru á Seyðisfirði síðan 
sveitin fór í eyði. [. . . ]

Haustið 2009 var blessaður nýr 
skáli Ferðafélags Fljótsdalshéraðs 
handan Kirkjuár, gegnt Klyppstaðar-
kirkju. Ferðafélagið tók svo kirkjuna 
undir sinn verndarvænd árið 2010 og 
sá það um að mála hana að utan þetta 
sumar. Árlega hefur verið messað um 
hásumarið í Klyppstaðarkirkju og 
kirkjusókn góð og ekki spillir rausnar-
legt kirkjukaffi í skála Ferðafélagsins, 
nú síðustu sumur. 

Heimild: Vigfús Ingvar Ingvarsson. 
2011. Kirkjur og kirkjugöngur í Múla-
prófastsdæmi. 

Klyppstaðarkirkja í Loðmundarfirði (mynd: úr riti Vigfúsar).
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FLUGFELAG.IS29. APRÍL OG 3. MAÍ

LÖNG HELGI 
Í REYKJAVÍK

6.800 kr.*
Nettilboð

TAKMARKAÐ
SÆTAFRAMBOÐ

 *Flug milli Egilsstaða og Reykjavíkur, 
aðra leið, dagana 29. april og 3. maí.

Flugfélag Íslands mælir með því 
að skella sér í bæinn og njóta þess 
besta sem höfuðborgarsvæðið 
hefur upp á að bjóða.
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Helgihald á föstu og um páska
Haft var samband við presta á Austurlandi til að kanna hvort 
einhverjir viðburðir yrðu í kirkjunum eða tengdir kirkjunum á 
föstunni og um páskana. Góð svör fengust frá flestum og koma 
þau hér á eftir. 

Ýmislegt um að vera í Egilsstaðaprestakalli
29. mars, Pálmasunnudagur  
Egilsstaðakirkja: Lokahátíð sunnudagaskólans kl. 11. 
Messa kl. 14 – ferming.
Seyðisfjarðarkirkja: Hátíðarsunnudagaskóli kl 11, leitað að páska-
eggjum.
Guðþjónusta kl. 20.

2. apríl, Skírdagur
Seyðisfjarðarkirkja: Messa kl. 11 – ferming.          
Egilsstaðakirkja: Kvöldmessa kl. 20.
Hjaltastaðarkirkja: Kvöldmessa kl. 20.

3. apríl, Föstudagurinn langi   
Valþjófsstaðarkirkja: Helgiganga í Skriðuklaustur kl. 11.
Vallaneskirkja: Gönguguðsþjónusta kl. 13.
Kirkjuselið í Fellabæ: Lestur Passíusálmanna kl. 14-18.
Seyðisfjarðarkirkja: Dagskrá í tali og tónum kl. 11
Egilsstaðakirkja: Æðruleysismessa kl. 20.

5. apríl, Páskadagur   
Áskirkja í Fellum: Hátíðarguðsþjónusta kl. 10.
Egilsstaðakirkja: Hátíðarmessa kl. 10 – ferming.
Eiðakirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 11.
Bakkagerðiskirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 16
Seyðisfjarðarkirkja: Hátíðarguðsþjónusta í kirkju kl. 14 og Sjúkar-
húsi kl 15.
Sleðbrjótskirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.
Þingmúlakirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.
Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum: Hátíðarguðsþjónusta kl. 12.

Píslarganga, æðruleysismessa  
og fleira í Fjarðabyggð
Upplýsingar fengust um viðburði og helgihald á föstu og um 
páskana í mörgum kirkjum Fjarðabyggðar og meðal þess sem 
verður um að vera er:
 
29. mars, Pálmasunnudagur - Guðsþjónusta í Reyðarfjarðar-
kirkju kl.  14.
Pálmasunnudagur - Sunnudagaskóli – Eskifjarðarkirkja kl. 10:20.

2.  apríl, Skírdagur - Hátíðarmessa –  Eskifjarðarkirkja  - Ferming 
kl. 10:30.

3. apríl, Föstudagurinn langi - Píslarganga kl.   9:00  Gengið frá 
Reyðarfirði til Eskifjarðar með viðdvöl í báðum kirkjum. Þessi 
ganga er árleg.

5.  april, Páskar - Hátíðarguðsþjónusta kl. 11-  bæði í Eskifjarðar-
kirkju og Reyðarfjarðarkirkju.
12.  apríl - Sunnudagaskólamót í  Eskifjarðarkirkju kl. 11      – 
Sunnudagaskólar frá flestum stöðum á Austurlandi koma saman.

Samkvæmt Sigurði Rúnari Ragnarssyni verður ferming kl. 10.30 
á skírdag í Norðfjarðarkirkju og hátíðarguðsþjónusta á páskadag 
kl. 9.00. Annað er ekki á dagskrá sem hefur verið ákveðið að sinni 
en hugsanlega gæti bæzt við Hátíðarguðsþjónusta í Breiðabliki á 
annan í Hvítasunnu, en það verður þá auglýst í kirkjupóstinum 
innanbæjar þegar nær dregur.

Samkvæmt upplýsingum frá Gunnlaugi Stefánssyni Heydölum 
verður æðruleysismessa í Stöðvarfjarðarkirkju á föstudaginn langa 
kl. 15.00 í samstarfi við AA fólk á Austfjörðum undir yfirskriftinni 
„Æðruleysi til vonar“. Þetta hefur verið fjölmenn samkoma þar 
sem við njótum samfélags með fjölbreyttri dagskrá í tali og tónum. 

Allir eru hjartanlega velkomnir. 
Við messum í Stöðvarfjarðarkirkju á páskadagsmorgni kl. 8.00 

og í Heydalakirkju kl. 11.00. Ástæða er til að vekja athygli á mes-
sum á páskadagsmorgni sem eru mjög sérstakar í menningarlífi 
þjóðarinnar.

Fermt er í Heydalakirkju á skírdag kl. 14.00.

14 km píslarganga í Hofsprestakalli
Samkvæmt upplýsingum frá Stefáni Má er það orðin áralöng hefð 
í Hofsprestakalli að á föstudaginn langa er boðið upp á pílagríma-
göngu frá Vopnafjarðarkirkju í Hofskirkju um 14 km. leið og í 
Hofskirkju eru lesnir Passíusálmarnir á meðan er boðið upp á 
góðgjörðir í félagsheimlinu Staðarholti.

Á páskadag eru hátíðarguðsþjónustur í Vopnafjarðarkirkju og 
boðið upp á morgunnmat og í Hofskirkju og boðið upp á kaffi á 
eftir. Sjá nánar hér að neðan:

Föstudagurinn langi  Pílagrímaganga – Lagt verður af stað frá 
Vopnafjarðarkirkju eftir helgistund kl. 9:30 og gengið til Hofs-
kirkju. Bifreið fylgir göngufólki og mögulegt að ganga styttri eða 
lengri spöl.
Lesið úr Passíusálmum sr. Hallgríms Péturssonar í Hofskirkju kl. 
13:00-15:30. Boðið verður upp á kaffi í Staðarholti á meðan lestur-
inn stendur yfir. Öllum velkomið að koma og hlýða á lesturinn 
og njóta góðgjörða.
Þau sem vilja lesa Passíusálm hafi samband við sóknarprest í síma 
473 1580 eða á netfangið stefan.mar.gunnlaugsson@kirkjan.is.

Páskadagur  Hátíðarmessa kl. 8:30 í Vopnafjarðarkirkju. Morgun-
verður eftir guðsþjónustuna.
Hátíðarmessa kl. 14:00 í Hofskirkju. Sameiginlegt kirkjukaffi eftir 
messu og við leggjum til kökur og brauð eftir aðstæðum.

Annar í páskum  Helgistund í Sundabúð kl. 15:30

Kyrrðarstundir Bjarnanesprestakalli
Á heimasíðu Bjarnanesprestakalls eru upplýsingar um þá viðburði 
sem verða í kirkjum prestakallsins á föstunni og um páskana. Sjá 
nánar á www.bjarnanesprestakall.is. 
25. mars  Kyrrðarstund á föstu í Hafnarkirkju kl. 18.15. Allir 
velkomnir.

3. apríl, Guðsþjónusta á föstudaginn langa kl. 13.00. Lesin verður 
píslarsaga Jésú. Allir velkomnir.

4. apríl, Messa á aðfangadegi páska kl. 11.00 þar sem 12 börn 
verða fermd í Hafnarkirkju.
Hátíðarmessa og ferming á aðfangadegi páska kl. 14.00  þar sem 
1 barn verður fermt í Hoffellskirkju.

5. apríl, Hátíðarguðsþjónusta kl. 9.00 í Hafnarkirkju.
Hátíðarmessa og ferming kl. 13.00 þar sem 2 börn verða fermd 
í Bjarnaneskirkju.
Hátíðarmessa í Hofskirkju kl. 16.00.
6. apríl, Messa í Stafafellskirkju kl. 13.00.
 Hátíðarmessa í Brunnhólskirkju.

Gönguferðir um páskana
Ýmislegt er um að vera hjá 

ferðafélögum á Austurlandi 
um páskana því tilvalið er að 

nýta það frí sem flestir landsmenn fá 
yfir páskahelgina til útiveru ef veður 
og aðstæður leyfa. 

Fjallgönguklúbburinn Fjallhress 
verður með páskagöngu á Kambanesi 
og verður lagt af stað kl. 8.00 á laugar-

dagsmorguninn 4. apríl. Göngubyrjun 
verður frá afleggjara að Kambanesi 
(Heyklif) Stöðvarfirði. Brottför frá Eg-
ilsstöðum kl. 8.00 og áætlað er að ganga 
af stað kl. 9.30. Gönguvegalengdin er 
4 km og heildargöngutími er þrjár 
klukkustundir. Nauðsynlegur búnaður 
eru keðjubroddar og hægt verður að 
leigja þá. Þetta er skemmtileg ganga 

við allra hæfi, þ. e. fjölskyldu- og barn-
væn ganga, og fá allir þátttakendur 
páskaegg. 

Ferðafélag Fjarðamanna er einnig 
mjög virkt um páskana. Föstudaginn 
langa er áætluð píslarganga á skíðum 
en snjóalög munu ráða för. Einnig 
verða tvær göngur á páskadag. Annars 
vegar hátíðarganga út í Páskahelli í 

Norðfirði þar sem sagnir um dans-
andi sól og fleira verða rifjaðar upp 
og hins vegar verður Fjölskylduganga 
á Grænafell í Reyðarfiði og þegar 
upp verður komið verður páskaeggið 
opnað. Lagt verður af stað kl. 10.00 við 
Geithúsárgil. 

Ferðafélag Fljótsdalshérað verður 
með sína árlegu páskagöngu á pálma-

sunnudag þann 29. mars. Mæting við 
Landsstólpa (gamla tjaldstæðið) á Eg-
ilsstöðum kl. 10 og ákveðið á staðnum 
hvert verður gengið. Sameinast í bíla 
og allir velkomnir. Verð kr. 500 + þátt-
taka í eldsneyti. 

Upplýsingar af facebooksíðu Fjall-
hress, af heimasíðu FFF og úr Ferða-
áætlun Ferðafélags Íslands
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Þorlákssókn á Austurlandi
Í Kapúsínaklaustrinu á Kollaleiru Reyðarfirði starfa þrír prestar: 
Sóknarprestur: Br. Davíð Tencer OFMCap., s: 471 1340 og 897 
8563, netfang: seradavid@catholica.is ; dbtencer@gmail.com og 
aðstoðarprestarnir: Br. Pétur Kovácik OFMCap., umsjónarmaður 
klaustursins, s. 857 1430, serapetur@catholica.is og br. Peter Fintor 
OFMCap., s. 849 8054, serapeter@catholica.is 
Hægt er að samband við ofangreinda vegna brúðkaupa, skírna 
og annarra prestsverka.

Messutímar í klausturkapellunni á Kollaleiru:
Virka daga: kl. 9:00.
Á föstudögum: Barnamessa kl. 18:00.
Á laugardögum: kl. 18:00 (sunnudagsmessa á pólsku).
Á sunnudögum: kl. 11:00 (sunnudagsmessa á íslensku).
Tilbeiðsla altarissakramentisins: Á laugardögum frá kl. 17:00 til 
18:00.

„Corpus Christi“ Kapellan á Egilsstöðum er staðsett á Lagarási 
18, 700 Egilsstaðir, S. 897 8563. 
Messutímar í kapellunni:
Á miðvikudögum: kl. 18:00 (barnamessa).
Á fyrsta laugardegi í mánuði: kl. 17:00 (sunnudagsmessa á pólsku).
Á sunnudögum: kl. 17:00 (sunnudagsmessa á íslensku).

Kapellan á Höfn í Hornafirði er á Hafnargötu 40, 780 Höfn
Messað er í kapellunni annan og síðasta sunnudag í hverjum 
mánuði, kl. 12:00.

Á öðrum stöðum á Austurlandi er messað eftir samkomulagi 
við prest. Vinsamlega hafið samband við prest varðandi messur í 
öðrum sóknum en einnig varðandi húsblessanir.

Kaþólska kirkjan á föstunni og um páska
Kæru bræður og systur. Við viljum að nota föstutímann til að 
koma nær Guði og helga sálir okkar. Við biðjum krossferilsbæn 
á hverjum miðvikudegi kl.18:00 á Egilsstöðum og á hverjum 

föstudegi kl.17:30 á Reyðarfirði. Við hlökkum til að vera með 
ykkur um páskana í kapellu heilags Þorláks.

Helgihald í Þorlákssókn í dymbilviku og um páska 2015

Pálmasunnudagur (Föstusöfnun)
28. mars (laugardagur):
Messa kl. 18:00 á pólsku í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði
29. mars (pálmasunnudagur)
Messa kl. 11:00 á íslensku í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði
Messa kl. 12:00 í kapellunni á Höfn í Hornafirði
Messa kl. 17:00 á íslensku í „Corpus Christi-kapellunni“ á Eg-
ilsstöðum

Skírdagur 2. apríl
Messa kl. 19:00 í „Corpus Christi-kapellunni“ á Egilsstöðum.
Messa kl. 19:00 í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði
Tilbeiðslustund eftir messuna til kl. 21:00

Föstudagurinn langi 3. apríl (Söfnun fyrir Landið helga)
Guðsþjónusta kl. 15:00 í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði.
(Við munum að við föstum á föstudaginn langa!)

Laugardagur fyrir páska 4. apríl
Matarblessun (święconka): 
Kl. 12:00 í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði 
Kl. 12:00 í „Corpus Christi-kapellunni“ á Egilsstöðum 
kl. 14:00 á Norðfirði
Páskavaka og messa kl. 20:00 í Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.

Páskadagur 5. apríl
Messa kl. 11:00 í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði.
Messa kl. 12:00 í kapellunni á Höfn í Hornafirði
Messa kl. 17:00 í „Corpus Christi-kapellunni“ á Egilsstöðum.
Messa kl. 18:00 í kapellunni á Djúpavogi

Annar dagur páska 6. apríl
Messa kl. 11:00 í Þorlákskirkju, Kollaleiru á Reyðarfirði.
Messa kl. 17:00 í Neskaupstað 
Messa kl. 17:00 á Bakkafirði
Vinsamlega hafið samband við prest varðandi messur í öðrum 
sóknum.

Fermingar árið 2015 í Þorlákssókn:
Sunnudagur 12. apríl kl. 14:00 á Egilsstöðum. 

Við óskum ykkur gleðilegra páska! Guð blessi ykkur! Kapúsína-
bræður.

Hálpar- 
síminn 
1717
Þegar mikið mæðir á og fólk 

hefur engan til að tala við um 
sín hjartans mál í trúnaði er 

Hjálparsími Rauða krossins ætíð til 
staðar. Hjálparsíminn hefur staðið 
vaktina fyrir þá sem líður illa frá árinu 
2004 og eru þrautþjálfaðir sjálfboða-
liðar hans alltaf á vaktinni og tilbúnir 
að veita sálræna aðstoð og upplýs-
ingar um þau úrræði sem í boði eru. 

Hjálparsíminn vill minna lands-
menn á þann stuðning sem hann 
veitir í gegnum númerið 1717. Hjálp-
arsíminn er fyrir alla þá sem þurfa að 
ræða málin en einkunnarorð hans 
eru hlutleysi, skilningur, nafnleysi 
og trúnaður. Síminn er opinn allan 
sólarhringinn, allt árið um kring 
og er gjaldfrjáls. Það birtist ekki á 
símareikningnum að hringt hafi 
verið í 1717. Á síðasta ári tók Hjálp-
arsíminn á móti tæplega 15 þúsund 
símtölum. 

Meginstarf Hjálparsímans er að 
hlusta og vera til staðar fyrir fólk í 
þrengingum. Einnig eru veittar upp-
lýsingar um hvert fólk geti leitað til 
þess að fá aðstoð hjá sérfræðingum 
við sínum vandamálum – hvort sem 
um er að ræða félagsleg eða sálræn 
vandamál. 

Þeir sem hringja í Hjálparsímann 
eru einstaklingar sem þurfa að ræða 
málin (oft eru það einstaklingar sem 
eiga hvorki fjölskyldu né vini sem 
þeir geta leitað til), stríða við geðsjúk-
dóma eða aðra króníska sjúkdóma, 
eru einmana og þurfa andlega upp-
lyftingu eða stuðning, hafa lent í áfalli 
eða áföllum, stríða við þunglyndi og 
í alvarlegustu tilfellunum eru það 
einstaklingar sem hafa misst vonina 
og eru í sjálfsvígshugleiðingum. 

Þeir sjálfboðaliðar og starfsmenn 
sem svara í símann fá viðamikla 
þjálfun í viðtalstækni og sálrænum 
stuðningi með færum sérfræðingum. 
Einnig er þeim reglulega boðið upp 
á fræðslukvöld er tengjast sérstökum 
átaksvikum Hjálparsímans t.d. um 
greiðsluerfiðleika, átraskanir, kyn-
hneigð, þunglyndi og heimilisofbeldi 
svo eitthvað sé nefnt. Þeir sem svara 
í númer Hjálparsímans, 1717, hafa 
aðgang að rafrænni handbók þar 
sem bjargir um hin ýmsu mál er að 
finna. Til dæmis má nefna að nýjustu 
upplýsingar um hinar sérstöku að-
stæður sem skapast hafa á fjármála-
markaðnum og hvert einstaklingar 
geta snúið sér í bjargráðum hafa verið 
settar þar inn. 

Að lokum er rétt að ítreka að Hjálp-
arsíminn er alltaf til staðar fyrir fólkið 
okkar í landinu og hvorki spurt um 
nafn né stöðu. Hlutverk sjálfboðaliða 
og starfsmanna Hjálparsímans er að 
vera til staðar, dæma ekki, hlusta af 
athygli og síðast en ekki síst að byggja 
upp von hjá brotnum einstaklingum. 

Fréttatilkynning frá Rauða 
krossinum

Tillögur starfshóps um 
sóknarfæri Stöðvarfjarðar
Starfshópur um sóknarfæri Stöðv-

arfjarðar afhenti þann 9. mars 
síðastliðinn bæjarráði Fjarða-

byggðar tillögur sínar. Tillögurnar voru 
kynntar á Stöðvarfirði á almennum 
íbúafundi fimmtudaginn 5. mars sl. 

Á meðal þess sem starfshópurinn 
leggur til er að staða ferðaþjónustu 
verði efld í bæjarkjarnanum, aðstaða 
Stöðvarfjarðarhafnar verði bætt og að 
stutt verði við þá athyglisverðu upp-
byggingu sem átt hefur sér stað í gamla 
frystihúsi staðarins á vegum Sköpunar-
miðstöðvarinnar. 

Í nóvember sl. setti bæjarráð af stað 
starfshóp um sóknarfæri Stöðvar-
fjarðar en í honum sátu Ásta Kristín 
Sigurjónsdóttir verkefnastjóri hjá 
Fjarðabyggð ásamt Rósu Valtingojer 
og Ívari Ingimarssyni. 

Markmið starfshópsins voru að 
vinna margþætta greiningu á atvinnu- 
og byggðamálum Stöðvarfjarðar ásamt 
möguleikum svæðisins til að laða til 
sín fjárfesta, á aukinni fjölbreytni í 
atvinnulífi og á virkari þátttöku íbúa, 
sveitarfélags og fyrirtækja í upp-
byggingu staðarins. 

Helstu verkefni hópsins voru að 
kortleggja núverandi stöðu, meta 
sóknarfæri og leggja fram stefnumót-
andi tillögur til næstu 3 til 5 ára. 

Alls fundaði hópurinn átta sinnum 
á tímabilinu nóvember 2014 til febrúar 
2015 og þar af voru haldnir tveir íbúa-
fundir. Einnig var opnu hugmyndaferli 

haldið gangandi og viðhorfskönnun 
gerð á meðal íbúa á Stöðvarfirði, brott-
fluttra og annarra velunnara staðarins. 
Þá bauð starfshópurinn einnig upp á 
opnar símalínur og tölvupóstssam-
skipti á verkefnatímanum. 

Fimmtudaginn 5. mars sl. var efnt 
til opins kynningarfundar á Stöðvar-
firði um tillögur hópsins, sem voru 

samþykktar einróma að umræðum 
loknum. 

Tillögur starfshópsins verða lagðar 
fyrir bæjarstjórn Fjarðabyggðar 19. 
mars og má kynna sér tillögur starfs-
hópsins hér: http: //www. fjardabyggd.
is/media/PDF/StodvarfjordurAndyr-
iFjardabyggdarlores. pdf

Frétt af www. fjardabyggd.is
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Stígum fram
Helgina 7. – 8. mars stóð TAK (Tengslanet austfirskra kvenna) fyrir stórgóðu 
námskeiði með Guðrúnu Bergmann. Námskeiðið var að hluta til byggt á 
bókinni Stígum Fram eftir Sheryl Sandberg sem Guðrún Bergmann þýddi en 
einnig var spáð í hvað heftir konur og leiða leitað svo hver kona gæti orðið 
besta útgáfan af sjálfri sér. Því miður var námskeiðið ekki eins fjölmennt 
og efni stóðu til því margt var um að vera þessa helgi og erfitt að vera á 
mörgum stöðum í einu. Þátttakendur nutu þess þó að vera á námskeiðinu 
og er líklegt að meira traust og öryggi hafi skapast milli þátttakenda 
heldur en ella hefði orðið ef fleiri hefðu mætt. Að námskeiði loknu voru 
þátttakendur komnir skrefinu nær því að stíga fram og örugglega orðnir 
meðvitaðri um eigin möguleika en einnig eigin hindranir og hvernig væri 
hægt að losna við þær. 

Tiltölulega ný réttindi
Guðrún Bergmann fór fyrst yfir hvernig 
réttindi kvenna hefðu breyst á síðustu 
áratugum og nefndi að þetta frelsi til 
athafna og það að mega gera sömu hluti 
og karlmennirnir væri í raun tiltölulega 
ný réttindi. Á mörgum stöðum í heim-
inum gera ýmis lög konum erfitt fyrir 
og í bókinni hennar Sheryl Sandberg 
er til dæmis allt öðru réttindaumhverfi 
lýst. Í Bandaríkjunum er það ekki sjálf-
sagt að vera með sjúkratryggingar og 

þar er varla neitt orlof, hvort sem um er 
að ræða fæðingarorlof eða sumarleyfi. 
Þegar konur ákveða að eignast börn þá 
eignast þau börnin oft í einni kippu og 
eru svo heimavinnandi eftir það eins og 
ótal bandarískar kvikmyndir og þættir 
sýna. Auk þess eru launin lág, t.d. í 
þjónustustörfum þar sem starfsfólkið 
er neytt til að reiða sig á þjórfé frá við-
skiptavinum. 

Frelsið sem konur upplifa í dag á Ís-
landi er tiltölulega nýtt. Árið 1975 voru 

sett lög um þriggja mánaða fæðingar-
orlof, pillan kom á markað upp úr 1960 
og fóstureyðingar voru leyfðar árið 
1975. Um aldamótin voru svo stigin 
enn stærri skref í lengingu fæðingar-
orlofs en því miður hefur kreppan og 
lágt þak á hámarksgreiðslur leitt til þess 

að karlmenn eru að miklu leyti hættir 
að nýta sér það og dregur það úr jafn-
rétti því enn er það svo að konur hafa 
yfirleitt lægri laun en karlmenn og því 
velja pör að láta konuna taka fullt orlof 
á meðan karlinn hefur hreinlega ekki 
efni á því að nýta sér sinn rétt. 

Við bíðum
Guðrún Bergmann nefndi að það 
væri næstum því í dna kvenna að 
bera byrðarnar og bíða á meðan karl-
mennirnir sæktu fram og gripu tæki-
færin. Guðrún benti á að konur þyrftu 
að æfa sig í að sækja en við gerðum oft 
þau mistök að meta okkur ekki rétt. Við 
mætum okkur yfirleitt þrepi lægra en 
karlmenn og treystum karlmönnum 
frekar fyrir ábyrgðarstöðum. Við 
sætum og biðum á hliðarlínunni. Það 
væri mikilvægt að þora að taka skrefið 
og hætta að bíða því ef okkur er hent 
út í djúpu laugina lærum við yfirleitt 
að synda á endanum. Konur telja sig 
oft þurfa að vita allt 100% á meðan 
karlmönnum nægir að vita eitthvað 
60% til þess að stíga fram. 

Oft er það þannig að konur velja vin-
sældir fremur en velgengni og veigra 
sér við að taka óvinsælar ákvarðanir. 
Konur sem skara fram úr eru oft litnar 
hornauga og þær konur sem eru meðal 
áhrifaríkustu þjóðarleiðtoga í dag líta 
næstum út eins og litlir karlmenn 
meðal annars í klæðaburði en konur 
sem hafa náð langt klæða sig oft karl-
mannlega. 

Guðrún benti á að Íslendingar, bæði 
karlar og konur, séu að vísu vanhæfir 
í leiðtogahlutverkinu því við höfum 
ekki fengið neina þjálfun í því að skara 
fram úr. Það þykir neikvætt að láta á 
sér bera og að sér kveða því okkur 
hefur verið kennt að allir eigi að vera 
jafnir. En mjög erfitt er að stýra hópi 
þar sem allir eru jafnir og enginn tekur 
af skarið. Okkur hættir til að bíða og 
vona að einhver taki eftir því hvað við 
erum frábær í stað þess að stíga fram 
og sýna það. 

Mikil innræting
Konur þurfa að yfirstíga margar hindr-
anir en hindranirnar eru sjaldnast laga-
legs eðlis hér á Íslandi heldur mjög oft 
inni í höfðinu á okkur. Mikil innræting 
á sér stað frá fæðingu og á fyrstu árum 
ævi okkar og á þeim tíma lærum við 
að mynstur sem við erum svo flæktar 
í upp frá því. Við þurfum að gera 
okkur grein fyrir þessum mynstrum og 
aflæra þau svo við verðum fullkomlega 

frjálsar og þorum að stíga fram. Sheryl 
Sandberg segir í bók sinni Stígum fram: 
„Kynbundnu staðalímyndirnar sem við 
kynnumst sem börn styrkjast allt lífið 
og verða að lokum að spádómum sem 
rætast. Flestar stjórnunarstöður eru í 
höndum karla, svo konur vænta þess 
ekki að komast í þær og það verður ein 
ástæða þess að þær fá þær ekki. Hið 
sama á við um launin. Karlmenn afla 
yfirleitt meiri tekna en konur, svo fólk 
væntir þess að konur hafi lægri tekjur. 
Og það hafa þær“ (Sandberg, 2014, 38). 

Það er því mikilvægt að við gerum 
okkur grein fyrir því sem við viljum og 
setjum okkur markmið um hvernig við 
ætlum að nálgast það. 

Kulnun í starfi
Það getur kostað mikla vinnu að láta 
drauma sína rætast og þá er hætta á út-
bruna. Við verðum að gera okkur grein 
fyrir því hvaða lífsgæða við viljum 
njóta á efri árum því ef við missum 
heilsuna erum við dæmd til að sitja á 
varamannabekknum upp frá því. Mikið 
af því sem við gerum í dag ræður því 
hvernig heilsa okkar verður í framtíð-
inni. Það er því mikilvægt að við gerum 
áætlanir um hvernig við viljum hafa 
seinni hálfleikinn. 

Guðrún nefndi að útbruni væri al-
gengari hjá konum en körlum en hann 
væri algengur í því samkeppnisþjóð-
félagi sem við Íslendingar lifðum í þar 
sem allir þyrftu að eiga það nýjasta og 
flottasta. Það sem helst leiðir til út-
bruna er langvarandi álag þar sem við 
gleymum að slaka á. Það leiðir til þess 
að eitthvað gefur sig í líkamanum og 
þegar eitt kerfið í líkamanum hættir að 
virka hefur það áhrif á allan líkamann 
og getu hans til að takast á við veikindi. 

Einkenni útbruna eru meðal annars 
stöðug þreyta, þunglyndi og pirringur, 
kvíði og frestunarárátta, veik ónæm-
isviðbrögð, sveiflur í blóðsykri sem 
leiðir til orkuleysis og þrálátar sýkingar 
sem geta verið innvortis þannig að við 
finnum ekki beint fyrir þeim. 

Þar sem Íslendingar eru alltaf að 
flýta sér er enginn tími til að bíða eftir 
því að ástandið lagist heldur viljum 
við fá skyndilausn. Við fáum okkur 
skyndibitamat, sælgæti og drekkum 
kaffi og áfengi allt til að reyna að laga 
einkennin en þetta bætir ekkert. Það 
eina sem lagar ástandið er að ráðast 
að rót vandans. Við þurfum að læra að 
hlusta á merkin sem líkaminn sendir 
okkur. Mjög mikilvægt er að hvíla sig 
og læra að slaka á.

Guðrún Bergmann á námskeiðinu.  Ljósmynd Magnfríður Pétursdóttir.

Brammer Group er leiðandi 
fyrirtæki í Evrópu með yfir 50 
ára reynslu sem dreifingaraðili 
á iðnaðar-og rekstrarvörum. 
Brammer er þekkt fyrir 
hágæða vörur og sveigjanlega 
þjónustu. Þessi þjónusta er 
okkar góða starfsfólki fyrst 
og fremst að þakka. 
Brammer á Íslandi starfrækir 
vöruhús staðsett á svæði 
Alcoa Fjarðaáls við 
Reyðarfjörð. Brammer sér um 
innkaup og lagerhald, ásamt 
tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa 
Fjarðaál og veitir 24 tíma 
þjónustu allt árið um kring. 
Einnig starfrækir Brammer 
verslun í Hafnarfirði og 
skrifstofu í Reykjavík. 
Brammer er ört stækkandi 
fyrirtæki á Íslandi með um 50 
starfsmenn.

Starfshlutfall
Fullt starf. 

Dagsetning ráðningar
Samkomulag. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 23. mars 2015.

www.brammer.is

Brammer auglýsir starf 
í viðskiptaþjónustu

Starfslýsing viðskiptaþjónustufulltrúa
Brammer óskar eftir að ráða einstakling til að þjónusta viðskiptavini 
með fyrirspurnir um vörur, þjónustu og tæknilausnir. Einnig felur 
starfið í sér upplýsingaöflun og tilboðsgerð, ásamt gerð 
vörulýsinga til skráningar í birgðakerfi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
- iðn-, framhalds- og/eða tæknimenntun
- reynsla og þekking af iðnaði á Íslandi
- reynsla af þjónustu
- frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt og í hóp
- góð tölvukunnátta
- góð samskiptafærni á íslensku og ensku

Annað
Þetta er spennandi valkostur hjá fyrirtæki sem vinnur í nánu 
samstarfi við Alcoa Fjarðaál sem og Alcoa Inc. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Áhugasamir umsækjendur
Ferilskrá sendist til Jóhanns Eðvalds Benediktssonar á netfangið 
johann.benediktsson@brammer.biz, sem svarar jafnframt 
fyrirspurnum um starfið.
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VÉLASALAN
Til sjávar og sveita í 75 ár



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymslu-
hólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

 • 3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI • 850 KG BURÐARGETA • 3JA MANNA • SPARNEYTINN •3 3

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.379.032 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.950.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Að borða án samviskubits
Helgina 6. – 8. mars var haldið 

námskeið á vegum MFM 
miðstöðvarinnar á Eiðum. 

Góður hópur var á námskeiðinu þar 
sem Esther Helga Guðmundsdóttir 
fræddi þátttakendur um offitu, matar- 
og sykurfíkn og átraskanir og orsakir 
og afleiðingar þeirra. Kynntar voru 
leiðir til lausna þar á meðal 12 spora 
bataleiðin og veittar leiðbeiningar 
um breytt mataræði og stuðning við 
fráhald. Einnig lærðu þátttakendur 
að elda fyrir nýjan lífsstíl. Ritstjóra 
langaði til að fræðast aðeins nánar 
um matarfíkn og námskeiðið og hafði 
samband við Estheri Helgu. 

Esther Helga er sérhæfður matar-
fíkniráðgjafi og hefur lokið meistara-
námi í stjórnun í heilbrigðisþjónustu 
frá Háskólanum á Bifröst. Hún hefur 
stjórnað Meðferða- og fræðslumið-
stöð vegna vegna matarfíknar og 
átraskana frá árinu 2006 eða í 9 ár. 

Ritstjóra lék forvitni á því að vita 
hvort einhver matvæli væru bönnuð. 
Að sögn Estherar Helgu er ekkert 
bannað en unnið er út frá því að 
ákveðinn matur hafi sömu áhrif á 
fólk og fíkniefni á fíkla. Fæðutegundir 
sem valda því að við missum stjórn á 
okkur eru því teknar út. Mikil skömm 
er tengd fíkn, hver sem hún er, og er 
matarfíkn þar ekki undanskilin. En 
líta verður þannig á að matarfíkn sé 

sjúkdómur á sama hátt og sykursýki 
eða krabbamein því verið er að glíma 
við heilasjúkdóm. En þegar maður 
er haldinn matarfíkn er ekki alltaf 
nóg að breyta mataræði. Það þarf að 
kanna hvaða bataleiðir eru færar til að 
viðhalda bata og þar kemur 12 spora 
kerfið mjög sterkt inn í. 

Hvað er matarfíkn? 
Samkvæmt heimasíðu MFM mið-
stöðvarinnar, www. matarfikn.is eru 
einkenni matarfíknar „þráhyggja 
gagnvart mat, þráhyggja gagnvart 
þyngd og að missa stjórn yfir magn-
inu sem borðað er. Þessi einkenni fela 
í sér að fíkillinn, þrátt fyrir alvarlegar 
afleiðingar þess, hefur óstjórnlega 
þörf til að breyta líðan sinni, sem 
hann gerir með síendurteknu ofáti. 

Merking orðsins“matarfíkn” gefur 
til kynna að um er að ræða lífeðlis- og 
líffræðilegt líkamsástand, sem orsakar 
óstöðvandi löngun í unnin kolvetni. 
Þessu ílöngunarfyrirbrigði má líkja 
við löngun alkóhólistans í alkóhól. 
Það sem er sameiginlegt með alkól-
hólistum og matarfíklum, er nauðsyn 
þess að halda sig frá fíknkveikjandi 
efnum. Þetta þýðir í raunveruleik-
anum; “ég get ekki setið hér afslapp-
aður og haldið mig frá því að hlaupa 
í eldhúsið og klára smákökurnar og 
fyrst ég er komin þangað, þá get ég 

alveg eins klárað úr ísdollunni líka”. 
Hversu gagntekinn matarfíkillinn 

er af mat, sést best á síendurteknum 
hugsunum hans um að ná sér í, 
undirbúa og borða ákveðin matvæli, 
venjulega þessi klístruðu, mjúku og 
feitu. Vegna þess hve matarfíkillinn er 
haldinn mikilli þráhyggju í mat og hve 
mikið hann borðar, er þyngdaraukn-
ing eðlilegur fylgifiskur. Stundum gíf-
urlega mikil þyngdaraukning. Þegar 
þannig er komið byrjar fíkillinn að 
hafa áhyggjur af stærð og sköpulagi 
sínu. Hann þjást vegna útlitsins og 
sjálfsmyndin þjáist líka. 

Kýs matarfíkillinn sér að vera 
svona? Að sjálfsögðu ekki. Viðkom-
andi einstaklingur hefur erft þessa 
fíkn ásamt stóru bláu augunum 
sínum og ljósa hárinu. Vísindamenn 
hafa borið kennsl á sama gallaða 
genið í stórum prósentuhópi af 
einstaklingum sem eru fíknir í alkó-
hól, mat, kókaín og nikotín“ (www. 
matarfikn.is). 

Á helgardvalarnámskeiði eins og 
haldið var á Eiðum er einstaklingnum 
hjálpað að komast af stað í fráhaldi. 
Námskeiðið var bæði fyrir byrjendur 
og endurkomufólk. Það var byrjun 
á 8 vikna meðferð fyrir byrjendur. 
Svona helgardvöl er frábær kostur 
fyrir þá sem hafa hætt í fráhaldi og 
vilja komast aftur af stað eða langar 

einfaldlega að styrkja bataferli sitt. Á 
helgarnámskeiðinu eru þátttakendur 
með í eldhúsinu og þeim kennt hvað 
þeir geta borðað í staðinn fyrir það 
sem þeir taka út. Fólk er hissa á því 
hvað það má mikið og segir að það sé 
þvílíkur léttir að geta loksins borðað 
án samviskubits. 

Eftir svona helgarnámskeið eru 
vikulegir hópfundir á skype eða á 
staðnum (ef námskeiðið er haldið 
fyrir sunnan). Esther Helga telur ekki 
að námskeið verði haldið aftur á Aust-
urlandi í bráð en fólki sé velkomið 
að koma á námskeið fyrir sunnan en 
því fylgi því miður meiri kostnaður 
vegna ferðalaga. 

Leið til bata
Á heimasíðunni www. matarfikn.

is eru ráðleggingar um það hvernig 
einstaklingur með matarfíkn geti náð 
bata. „Til að matarfíkill nái bata þarf 
hann að gera viðeigandi ráðstafanir 
með hvað skal borðað frá degi til 
dags. Þar sem matarfíklar þurfa að 
borða á hverjum degi, er nauðsynlegt 
að kanna innihald þess matar sem 
borðaður er, með það að markmiði, 
að borða aðeins mat sem er laus við 
þau efni sem kveikja sjúkdóminn. Ár-
angur þess er líkami, sem er laus við 
öll efni sem geta kveikt fíkni-svörun. 

Að vera í fráhaldi, er að gera áætlun 
um hvað á að borða og að borða sam-
kvæmt áætluninni. Þetta er undir-
staða þess að hægt er að byggja upp 
árangursríkt líf í bata. Til að ná að 
vera í fráhaldi þarf að útiloka hömlu-
laust át, ofát, megrun, síát og öll þau 
efni sem geta kveikt fíkni-svörun. Þau 
eru m.a. ; unnin sterkjurík kolvetni, 
mjög feitur matur og önnur þau mat-
væli sem kveikja fíkn hjá viðkomandi 
einstaklingi“ (www. matarfikn.is). 

Esther Helga sagði að margt hefði 
breyst í þjóðfélaginu frá því að hún 
fór að fást við þessi mál og væri til 
dæmis mikil sveifla í öllu þjóðfélaginu 
í því að taka út sykur og jafnvel aðrar 
vörur sem matarfíklar yrðu að vara 
sig á. Það væri því óskandi að sem 
flestir gætu náð tökum á fíkn sinni 
en til þess þyrftu margir hjálp. 

Esther Helga Guðmundsdóttir.



Nóa páskaeggin eru órjúfanlegur hluti af lí� okkar allra. Alltaf ljúffeng, alltaf 
með sama góða bragðinu. Og vitið þið bara hvað? Við vönduðum okkur 

alveg sérstaklega í ár, því við vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. 
Við óskum ykkur alls hins besta um páskana.

Þau eru tilbúin

facebook.com/noisirius

Súkkulaðið í páskaeggjum 

Nóa Síríus er QPP

(Quality Partner Program) 

framleiðsla sem stuðlar að 

sjálfbærni og betri aðbúnaði 

starfsfólks í kakóræktun.
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Gestkvæmt hjá Fjarðaáli í febrúar
Undanfarinn mánuð hefur 

verið gestkvæmt hjá Fjarða-
áli en meðal þeirra sem sóttu 

okkur heim voru margir þingmenn 
kjördæmisins og sendiherra Kanada 
á Íslandi. 

Í lok febrúar var kjördæmavika á 
Alþingi en þá nýta þingmenn gjarnan 

tækifærið og gera víðreist um kjör-
dæmin. All nokkrir þingmenn sóttu 
Fjarðaál heim þessa viku til að kynnast 
starfseminni og því sem er efst á baugi 
í rekstrinum. 

Fjórir þingmenn frá þingflokki 
Samfylkingar heimsóttu Fjarðaál 
en það voru þau Árni Páll Árnason, 

formaður flokksins, Kristján Möller, 
þingmaður kjördæmisins, Guðbjartur 
Hannesson, þingmaður norðvestur-
kjördæmis og Valgerður Bjarnadóttir 
þingmaður Reykjavíkurkjördæmis. 
Með þeim í för voru Ásgeir Runólfs-
son, aðstoðarmaður Árna Páls og 
Esther Ösp Gunnarsdóttir, bæjarfull-
trúi í Fjarðabyggð. 

Daginn eftir komu tvær þingkonur 
frá Framsóknarflokknum, þær Lí-
neik Anna Sævarsdóttir þingmaður 
kjördæmisins og Silja Dögg Gunnars-
dóttir þingmaður Suðurkjördæmis. 
Þá komur tveir kjördæmisþingmenn 
Sjálfstæðisflokksins einnig í heimsókn, 
þau Kristján Þór Júlíusson. heilbrigðis-
ráðherra og Valgerður Gunnarsdóttir. 

Í kjölfar þingmannaheimsókna 
leit kanadíski sendiherrann Stewart 
Wheeler við hjá Fjarðaáli en hann 
var á ferð um Fjarðabyggð. Fjarðaál á 
mikil og góð tengsl við Kananda enda 
eru næstu yfirmenn okkar þar og á 
upphafsárum Fjarðaáls voru margir 

Kanadamenn sem komu hingað til 
að þjálfa Íslendinga í ýmsum störfum 
sem varða rekstur álvers. Þá fóru fjöl-
margir starfmenn Fjarðaáls til syst-
urálvera okkar í Kanada í þjálfun. 
Þess má einnig geta að nýjasti með-
limur stjórnendateymis Fjarðaáls er 
Kanadamaðurinn Luke Trembley en 
hann gegnir stöðu framkvæmdastjóra 
framleiðslu og fór einkar vel á með 
honum og sendiherranum. 

Stjórnendum Fjarðaáls var mikil 
ánægja að taka á móti öllum þessum 
virtu gestum. Umræðurnar við fólkið 
voru innihaldsríkar og skemmtilegar. 
Þá fóru flestir gestanna einnig í ferð 
um verksmiðjuna þar sem hún var 
skoðuð hátt og lágt en margir voru 
að koma inn í álver í fyrsta skipti og því 
um sérstaka upplifun að ræða. 

Frétt af www. alcoa.is
Tveir kjördæmisþingmenn sjálfstæðisflokksins, Kristján Júlíusson heilbrigð-
isráðherra og Valgerður Gunnarsdóttir, ásamt Magnúsi Þór Ásmundssyni, 
forstjóra alcoa Fjarðaáls (fyrir miðju).  Mynd af vef Alcoa Fjarðaáls

 Fyrir miðju á myndinni er kanadíski sendiherrann, stewart Wheeler. Til 
vinstri er Hilmar sigurbjörnsson í mannauðsteymi Fjarðaáls og hægra megin 
er Helga Guðrún Jónasdóttir, markaðs- og upplýsingafulltrúi Fjarðabyggðar. 

Mynd af vef Alcoa Fjarðaáls.

Mesti hreindýrakvóti frá upphafi
Samkvæmt upplýsingum á heima-

síðu Umhverfisstofnunar verður 
heimilt að veiða 1412 hreindýr á 

árinu en það er mesti hreindýrakvóti 
frá upphafi. Undanfarin ár hefur ásókn 
í hreindýraveiðileyfi farið vaxandi en 
undanfarin ár hafa umsóknir verið 
mun fleiri en leyfin. Umsóknarfrestur 
um hreindýraveiðileyfi var til og með 
15. febrúar og heimilt verður að veiða 
tarfa frá 15. júlí til og með 15. sept-
ember en kýr frá 1. ágúst til og með 
20. september. Eins og undanfarin ár 
verður óheimilt að veiða kálfa og vet-
urgamla tarfa. Verð fyrir veiðileyfin 
eru óbreytt frá í fyrra, 135.000 fyrir 
tarfa og 80.000 fyrir kýr. 

Nýbreyting í  
greiðslu veiðileyfa
Sú breyting verður gerð í ár að veiði-
menn sem fá úthlutað veiðileyfi í út-
drættinum í febrúar þurfa að greiða 
veiðileyfið að fullu ekki síðar en 15. 
apríl. Staðfestingargjald verður lagt 
niður og allt greitt í einni greiðslu. 
Þetta er gert til að flýta fyrir afgreiðslu 
leyfa til þeirra sem lenda á biðlista. 
Fram til þessa hefur lokagreiðsla ekki 

þurft að berast fyrr en 30. júní sem 
hefur gert það að verkum að það var 
komið fram undir veiðitíma þegar 
lá fyrir hve mörg leyfi voru að fullu 
greidd og því ekki hægt að endur-
úthluta fjölda leyfa fyrr en þá. Færst 
hefur í vöxt að veiðimenn greiði ekki 
lokagreiðslu. Þetta hefur haft þau 
óþægindi í för með sér að skammur 
tími hefur gefist til að úthluta leyfum 
sem skilað var inn og þegar haft er 
samband við veiðimenn eru fjölmargir 
sem hætta við að fara á veiðar vegna 
lítils fyrirvara. Með þessari breytingu 
ættu flestir veiðimenn sem lenda á 
biðlista að vita mun fyrr en áður hvort 
þeim standi til boða að fá veiðileyfi. 
Þetta eykur sömuleiðis líkur á að hægt 
verði að koma öllum leyfunum út en 
á síðasta ári náðist það ekki. 

Dregið var úr umsóknum í lok febr-

úar. Þeir veiðimenn sem fengu ekki 
úthlutað þá og höfnuðu á biðlista 
ættu flestir að vita í lok apríl hvort 
þeim standi leyfi til boða. Eftir sem 
áður verður haft samband við menn á 
biðlista þegar nær dregur veiðitímabili 
ef leyfi losna en vonast er til að þessi 
breyting muni fækka slíkum tilfellum. 

Nóvemberveiðar 
Á svæðum 7,8 og 9 verður heimilt 
að veiða kýr í nóvember. Þetta fyr-
irkomulag hefur gefist vel og alls má 
veiða 138 kýr á þessum svæðum. Þetta 
er tilraun sem ákveðin var í samráði 
við Náttúrustofu Austurlands og 
Hreindýraráð. Ástæðan er sú að stór 
hluti kúnna á þessum veiðisvæðum 
er á hefðbundum veiðitíma á þannig 
stöðum landfræðilega séð á veiðisvæð-
unum að erfiðlega gengur að veiða 
úr þeim hópum en álagið verður þá 
mikið í þá hópa sem eru á aðgengi-
legum stöðum. 

Þetta er ekki gert fyrr en í nóvember 
vegna þess að upp úr 20. september, 
þegar veiðitímabili lýkur, fer fengitími 
í hönd en honum er svo lokið í nóv-
ember þegar þessar veiðar eru leyfðar. 

Sólmyrkvi
Einstakur viðburður verður föstu-

dagsmorguninn 20. mars nk. 
þegar mesti sólmyrkvi í 61 ár sést 

vel á Íslandi. Sólmyrkvinn nær hámarki 
um kl. 09: 40. Allir kennarar eru hvattir til 
að nýta sólmyrkvann í kennslu. Tilvalið 
er að fara út með nemendum og fylgjast 
með og hvetjum við kennara til þess. 

Hvernig er unnt  
að fylgjast með? 
Til að fylgjast með myrkvanum er 
nauðsynlegt að nota viðeigandi hlífðar-
búnað, svo sem sólmyrkvagleraugu. 
Unnt er að panta sólmyrkvagleraugu 
hér. Skólar geta keypt gleraugun með 
afslætti. Sólin er lágt á lofti þennan 
morgun svo gæta þarf þess að hvorki 
fjöll né byggingar skyggi á hana þegar 
myrkvinn stendur yfir. 

Að horfa á sólina án viðeigandi 

hlífðarbúnaðar getur valdið varanlegum 
augnskaða og blindu í verstu tilvikum. 
Venjuleg sólgleraugu og 3D gleraugu 
duga ekki til. 

Hvað ef það  
verður skýjað? 
Myrkvinn stendur yfir í um tvær klst. 
Til að eitthvað sjáist þarf ekki fullkom-
lega heiðskírt veður. Eina sem þarf er að 
sólin láti sjá sig eitthvað, jafnvel í gegnum 
skýin. Því er gott að reyna að fylgjast vel 
með frá upphafi til enda. Ekki gefast 
upp! Ef svo illa fer að einhvers staðar 
sjáist alls ekki neitt er unnið að því að 
sólmyrkvinn verði í beinni vefútsendingu 
á Stjörnufræðivefnum, www. stjorn-
ufraedi.is. 

Allar upplýsingar um sólmyrkvann 
má finna á Stjörnufræðivefnum www. 
stjornufraedi.is. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Citroën Nemo er með lægsta verðmiðann á markaðnum. Gerðu samanburð og veldu hagkvæman og lipran sendibíl sem uppfyllir allar þínar kröfur. Nemo er 
með sparneytinni dísilvél og er vel búinn staðalbúnaði. Hliðarhurðir beggja vegna auðvelda hleðslu og hægt er að flytja lengri hluti með því að fella niður skilrúmið. 
Kauptu hagkvæman Citroën Nemo, við aðstoðum þig með fjármögnun.

CITROËN NEMO ER HAGKVÆMASTI KOSTURINN

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

 • LÆGSTA VERÐIÐ  • HLIÐARHURÐIR BEGGJA VEGNA • FELLANLEGT SKILRÚM• SPARNEYTINN •

CITROËN NEMO VAN 1,3 DÍSIL 6 HURÐA
VERÐ FRÁ: 2.056.452 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.550.000 KR. MEÐ VSK

HAGKVÆMASTI KOSTURINN

Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata 

Hljóðlátar baðviftur

Öflugar útsogsviftur,
í mörgum stærðum.

Koma í eigin 
veðurhlíf! Verð frá 29.990

Allt sem þú þarft 
til þess að ganga

frá viftunni!

íshúsið
Henta í allar 

stærðir af götum!
Hljóðlátar.

ÚtsogsviftaTILBOÐ

Við aðstoðum við valið
30

ára reynsla

1983 - 2013

Hljóðlátar viftur

frá 8.990

10%
afsláttur af 
aukahlutum 

með kaupum á
viftu

Allt í einu!

Flatar viftur

viftur.is
Sérfræðingar í viftum



Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu


