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OG FELLA
GREIÐA LÁGAN
HÚSHITUNAR
KOSTNAÐ
GERIÐ
VERÐSAMANBURÐ

Kennileiti

Þ

að er ótrúlegt hve nútíma tækni
og manngerðir vegir koma fólki
hugsunarlaust á milli staða í dag. Í
gamla daga, þegar þessarar tækni naut ekki

við, þurfti fólk að reiða sig á kennileiti í
umhverfinu. Í þá daga þekktu allir hvern
hól og hverja hæð með nafni og þekktu
jafnvel söguna að baki nafninu. Í dag er

þessi þekking ekki til staðar, a.m.k. ekki
hjá yngra fólki sem hefur ekki alist upp á
staðnum. Hannes Pétursson orðaði þetta á
skemmtilegan hátt í ljóðinu Ofan byggðar
en það endar á orðunum: „Allt eins og var/
allt eins og forðum var / nema örnefnin hafa
flagnað/af flestöllum kennileitum. Vonandi
þekkja samt enn flestir Snæfell.
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Leirlist og loðfeldir á Skriðuklaustri

S

íðasta kvöldmáltíðin heitir önnur
tveggja sýninga sem opnuð var á
Skriðuklaustri laugardaginn 28.
mars síðastliðinn. Um er að ræða sýningu frá Handverki og hönnun þar sem
átta leirlistarkonur sýna verk sem voru
sérstaklega unnin fyrir þessa sýningu.
Sýningarstjóri er Sunneva Hafsteinsdóttir en sýnendur eru: Elín Haraldsdóttir, Embla Sigurgeirsdóttir, Guðný
Hafsteinsdóttir, Kristbjörg Guðmundsdóttir, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir,
Ólöf Erla Bjarnadóttir, Sigrún Jóna
Norðdahl og Þuríður Ósk Smáradóttir.
Sýningin er einstaklega falleg og gaman
að skoða mismunandi handbragð
þessara íslensku listakvenna.
Elín Haraldsdóttir, f. 1969, útskrif-

aðist úr Mótun í Myndlistaskólanum
í Reykjavík árið 2011 og var valin úr
útskriftarárgangi sínum til að fara í
starfsnám hjá postulínsframleiðandanum Kahla í Þýskalandi.
Embla Sigurgeirsdóttir, f. 1978, er
keramikhönnuður sem útskrifaðist
árið 2014 með BA (Hons) frá University of Cumbria í Englandi eftir að
hafa lokið tveggja ára keramiknámi frá
Myndlistaskólanum í Reykjavík.
Guðný Hafsteinsdóttir, f. 1956, er
keramiker en efniviður hennar einskorðast ekki við leir. Auk listnáms í
Myndlista- og handíðaskóla Íslands
hefur Guðný numið og starfað í Danmörku, Finnlandi og Ungverjalandi.
Kristbjörg Guðmundsdóttir, f. 1954,

LEIÐARI

P

Hver er sinnar
gæfu smiður

áskarnir eru nýliðnir og vonandi hafa flestir geta notið hvíldarinnar
í þessu lengsta samfellda fríi sem flest vinnandi fólk fær á árinu
fyrir utan sumarfrí. Margir hafa eflaust úðað í sig páskaeggjum
og fengið eins og einn eða tvo málshætti eins og fyrirsögnin hér að ofan
ber með sér. Það er skemmtilegt að fá málshátt, sérstaklega hef hægt er
að taka hann til sín. Málshátturinn hér að ofan lætur mann leiða hugann
að því að maður getur sjálfur haft áhrif á líf sitt. Ef maður bíður eftir því
að eitthvað gerist, hvort sem það er vont eða slæmt, þá gerist yfirleitt ekki
neitt. En ef maður vill beina lífi sínu í ákveðinn farveg þá getur maður
gert ýmislegt sjálfur til þess að það verði.
Í blaðinu að þessu sinni er kynning á Starfsendurhæfingu Austurlands.
StarfA, eins og endurhæfingin er oft nefnd, hjálpar fólki að fóta sig aftur í
lífinu. Fólkið er þó ekki viljalaust verkfæri í höndum StarfA heldur kynnir
StarfA fyrir því hvaða möguleikar eru í stöðunni og svo er það undir fólkinu
sjálfu komið hvort það vill og getur nýtt sér það sem í boði er. Stundum
er þetta fólk ekki einu sinni byrjað á hinum hefðbundna pakka: nám,
vinna, fjölskylda og þá hjálpar StarfA því að finna út úr því hvað það vill.
Stundum er um að ræða fólk sem hefur farið út af hinni hefðbundnu leið,
til dæmis vegna veikinda, og þá hjálpar StarfA því áfram í lífinu með því
að hjálpa því að átta sig á því hvað það vill. Það getur vel verið að þegar
veikindi eða önnur áföll setja strik í reikninginn að maður þurfi að slaka á
um stund og hugsa framtíðina upp á nýtt. Í blaðinu er einmitt reynslusaga
manns sem fékk aðstoð hjá StarfA og í dag hefur hann gert sér grein fyrir
því að það eru ekki tekjurnar sem skipta öllu máli heldur að honum líði
vel í vinnunni. Að hann geti hlakkað til hvers dags. Og þegar á botninn
er hvolft er það ekki það sem við viljum öll?
Halldóra Tómasdóttir

300 þúsund króna
lágmarkslaun
– atkvæðagreiðsla um verkfall
hefst aftur mánudaginn 13. apríl

er leirlistarkona og hönnuður. Hún
lauk prófi frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1994. Kristbjörg gerir
margskonar nytjahluti sem hún ýmist
rennir eða steypir í gifsmót. Hún notar
bæði steinleir og postulín í verk sín.
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, f.
1959, lauk námi frá Myndlista- og
handíðaskóla Íslands 1997 og fór eftir
það í framhaldsnám við Danmarks
Design Skole í Kaupmannahöfn.
Kristín vinnur nytjahluti sína aðallega í leir, postulín og gler en einnig
vinnur hún myndlistaverk úr mismunandi efnum.
Ólöf Erla Bjarnadóttir, f. 1954, er
keramikhönnuður, útskrifuð úr keramikdeild Myndlista- og handíðaskólans
1982. Meginviðfangsefni hennar eru
nytjahlutir úr postulíni sem oft hafa
sterka tilvísun í gamlar hefðir.
Sigrún Jóna Norðdahl, f. 1981,
er útskrifuð úr keramikhönnun frá
University of Cumbria í Englandi en
þar áður lauk hún Mótun í Myndlistaskólanum í Reykjavík. Henni er
mjög hugleikið það samband sem við
eigum við hluti í kringum okkur og
því hvernig notagildi tvinnast saman
við fagurfræðina.
Þuríður Ósk Smáradóttir, f. 1980,
útskrifaðist sem keramiker árið 2005
frá Gonzaga University í Bandaríkjunum. Uppáhaldsverkfæri hennar er
rennibekkurinn og hver einasti hlutur
er handgerður og því engir tveir eins.
Í gallerí Klaustri sýnir Elísabet
Karlsdóttir fatahönnuður verkefni sitt
STAND UP/ STAND OUT. Verkefnið
var styrkt af Eggerti feldskera og valið
til þess að taka þátt í REMIX 2015, alþjóðlegri fata- og feldhönnunarkeppni
í Mílanó sem haldin er í samstarfi
við Vogue Talents. Meginefniviður
línunnar er íslenska selskinnið sem
er notað i bland við ull, silki, hreindýraleður, rauðref og bísam. Horft
var til breytinga á klæðnaði kvenna í
byrjun 21. aldarinnar og þeirra áhrifa

sem aukið frelsi í klæðnaði hafði á stíl
kvenna til frambúðar.
Opnunartími á Skriðuklaustri í apríl
er sem hér segir: Opið laugardaga og
sunnudaga kl. 14-17 og á þriðjudögum

og miðvikudögum kl. 11-15. Páskasýningunum lýkur 12. apríl, þ. e. næsta
sunnudag svo það er tilvalið að gera
sér ferð upp í Fljótsdal um helgina og
skoða þessar fallegu sýningar.

Páskakiðlingar að Núpi
M
argt gengur á að Núpi á
Berufjarðarströnd þessa
dagana. Fyrir réttri viku
bar huðna þar tvo kiðlinga. Fæðingin
gekk mjög vel og kiðlingarnir eru
hraustir og pattaralegir. Þeir drekka
vel og er einnig gefin smá mjólk til að
létta á huðnunni. Björgvin, bóndi að
Núpi, segir kiðlinga vera allt öðruvísi

en lömb. Þeir hafi allt annað eðli, séu
miklu villtari, vitrari og vilji helst vera
prílandi upp á allt og út um allt og með
nefið niðri í öllu. Kiðlingarnir hafa ekki
verið skírðir, en mögulega verður ráðin
bót á því, þar sem margar kirkjuferðir
eru framundan hjá heimilisfólkinu.
Lítillega stytt frétt af
www. djupivogur.is
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Djúpavogsdagurinn 2015
L
Páll Björgvin Guðmundsson og Birgir Örn Tómasson við opnunina í brettaog frískíðagarðinum í Oddsskarði.

Nýr búnaður
tekinn í notkun
P
áll Björgvin Guðmundsson
opnaði formlega á skírdag nýja
og glæsilega aðstöðu í brettaog frískíðagarðinum Oddsskarði. Var
af því tilefni gengist fyrir veglegri hátíðradagskrá í garðinum á skírdag.
Auk þess sem haldin var reil- og
djammkeppni í stökki, sýndu krakkar
hjá Brettafélagi Fjarðabyggðar listir
sínar á reilum og í stökki. Keppt var
í tveimur aldurshópum kvenna og
karla sem skiptust við 13 ára aldurinn og var dæmt út frá stíl, flugtíma,
trikki og erfiðleikastigi. Tvær línur

af reilum og boxum voru settar upp
með dansgólfi í endann og áttu þátttakendur því um marga skemmtilega
kosti að velja í útfærslum.
Í dómnefnd sátu Páll Björgvin
Guðmundsson, Dagfinnur Ómarsson,
Þóroddur Helgason, Eðvald Garðarsson, Elísabet Sveinsdótir, Dagný Björk
Reynisdóttir og Reynir Birgisson, sem
jafnframt var yfirdómari. Vegleg verðlaun voru veitt fyri r þrjú efstu sætin.
Að vel heppnaðri keppni lokinni var
boðið upp á grillaðar pylsur og Svala.
Frétt af www. fjardabyggd.is

augardaginn 28. mars síðastliðinn var haldið upp á það í
vorsólinni að framtíðin er björt
í Djúpavogshreppi, nú þegar ár er liðið
frá því að Vísir tilkynnti að fyrirtækið
ætlaði að hætta rekstri á Djúpavogi.
Dagurinn var nefndur Djúpavogsdagurinn og haldinn hátíðlegur á Hótel
Framtíð, en Djúpavogshreppur bauð
öllum íbúum sveitarfélagsins upp á
kaffi og með því í tilefni dagsins. Kvenfélagið Vaka og Hótel Framtíð sáu um
þessar glæsilegu veitingar.
Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri,
stýrði stuttri og léttri dagskrá. Fram
kom samsöngshópur grunnskólans,
sem flutti Austurland með texta eftir
Hrönn Jónsdóttur og Frjáls sem fuglinn
með texta Björns Hafþórs Guðmundssonar. Þær Alexandra Jónsdóttir og
Fanný Dröfn Emilsdóttir sem keppt
hafa fyrir hönd grunnskólans í Stóru
upplestrarkeppninni lásu upp ljóð og
texta sem tengjast vorinu og Djúpavogshreppi. Einnig sýndi Andrés
Skúlason oddviti brot af myndefni sem
keypt var nú á dögunum af Þórarni
Hávarðssyni frá ferð út í Papey 1995.
Krakkarnir fengu allir blöðrur í litum
sveitarfélagsins merktar textanum
„Ég ÆTLA að búa á Djúpavogi“, sem
er tilvitnun í myndbandið sem búið
var til og birt í kjölfar tilkynningar

Vísis. DJ Dröfn stýrði krakkadiskói í
kjallara hótelsins og Þórunn Amanda
Þráinsdóttir og Fanný Dröfn sáu um
andlitsmálun. Dagurinn tókst einstaklega vel og mæting var góð og þakkar
Djúpavogshreppur íbúum kærlega fyrir
daginn.
Frétt af www. djupivogur.is

Samtök ferðaþjónustunnar kalla eftir
almennri vitundarvakningu stjórnvalda
Á
lyktun frá aðalfundi Samtaka ferðaþjónustunnar sem
haldinn var á Egilsstöðum,
þann 26. mars síðastliðinn.
Samtök ferðaþjónustunnar kalla
eftir almennri vitundarvakningu
stjórnvalda
– tækifæri ferðaþjónustunnar liggja
á landsbyggðinni – í sátt við samfélagið
Fyrir liggur að íslensk ferðaþjónusta
hefur haldið uppi atvinnusköpun og
hagvexti þjóðarinnar undanfarin ár
með þeim stórauknu umsvifum, sem
orðið hafa í greininni. Ferðaþjónustan
er nú langstærsta gjaldeyrisskapandi
atvinnugrein landsins. Þær viðbótargjaldeyristekjur sem greinin hefur
skapað þjóðarbúinu frá árinu 2011
nema 365 milljörðum króna og gangi
spár greiningaraðila eftir verða gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar 430
milljarðar króna árið 2017.

Horft verði á nýtingu náttúruauðlinda út frá hagsmunum ferðaþjónustunnar
Ferðaþjónustan er orðin afgerandi
hreyfiafl í þeim miklu samfélagsbreytingum sem þegar eru hafnar
og nýr valkostur hvað varðar stefnu
í atvinnumálum þjóðarinnar. Helsta
aðdráttaraflið eru ósnortin víðerni og
íslensk náttúra.
Aðalfundur SAF gerir þá kröfu
að umræða um nýtingu og vernd íslenskrar náttúru snúist ekki fyrst og
fremst um nýtingu náttúruauðlinda
til orkufreks verksmiðjuiðnaðar eins
og hingað til hefur verið raunin. Það

er kominn tími til að settur sé verðmiði
á þau óefnislegu gæði sem í íslenskri
ósnortinni náttúru felast. Tímabært er
að stjórnvöld og aðrir tali um nýtingu
náttúruauðlinda út frá þeirri atvinnugrein sem innan tveggja ára mun skapa
þjóðinni tvöfalt meiri gjaldeyristekjur
en stóriðja, sem er aðal orkukaupandinn, skilaði á síðasta ári.
Mótaður verði skýrari
rammi um greinina
Aðkoma stjórnvalda að ferðaþjónustu skiptir mjög miklu fyrir þróun
greinarinnar og afkomu til framtíðar.
Stjórnvöld þurfa að móta ramma sem
hvetur til nýsköpunar, vöruþróunar,
bættrar rekstrarskilyrða og aukinnar
samkeppnishæfni jafnframt því að setja
kröfur á þá sem starfa í greininni um
fagmennsku, gæði og ábyrgð. Þarna er
ábyrgð stjórnvalda mikil en ljóst er að
þannig eflum við atvinnugreinina enn
frekar og styðjum frekari vöxt hennar.
Það skilar sér margfalt í aukinni hagsæld landsmanna allra. Samtök ferðaþjónustunnar fagna samstarfi atvinnuvegaráðuneytis og samtakanna um
heildstæða stefnumótun um greinina

sem nú er unnið að sem fyrsta skrefi í
þeirri vegferð.
Aðalfundur SAF kallar eftir viðbrögðum stjórnvalda strax í þessum
efnum. Við megum ekki láta það
stórkostlega tækifæri, sem vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu er, ganga okkur
úr greipum.
Samgöngur lífæð
ferðaþjónustunnar
Samgöngur eru lífæð ferðaþjónustunnar. Til áframhaldandi uppbyggingar heilsárs ferðaþjónustu á
Íslandi þarf að stórbæta samgöngur
um allt land. Innanlandsflugvöllur í
Reykjavík er í því sambandi mikilvægur liður ásamt vegakerfi sem haldið
er opnu allt árið. Þetta er grundvöllur
að vexti greinarinnar. Aðalfundur SAF
gerir þá kröfu til stjórnvalda að þau
tryggi fjármagn til nauðsynlegrar uppbyggingar á Keflavíkurflugvelli, innanlandsflugvöllum og vegakerfi landsins.
Aðrar alþjóðlegar fluggáttir inn í
landið. Yfirvöld vinni markvisst að því
að efla fleiri gáttir fyrir heilsársmillilandaflug inn í landið. Horft skal til
þess að um stöðugt áætlunarflug sé að

ræða og uppbygging á flugbrautum,
flugstöðvum, flughlöðum og annarri
aðstöðu sé með alþjóðaflugvöll í huga.
Tryggja þarf samhæfingu og
skipulag. Hefja þarf stórsókn gegn
undanskotum og leyfislausri starfsemi.
Það er ekki hægt að sætta sig við að
fjöldinn allur af slíkri starfsemi sé staðreynd og það án þess að brugðist sé
við því af hálfu stjórnvalda. Þá verður
einfaldara regluverk að styðja við atvinnugreinina.
Stórefla þarf menntakerfi ferðaþjónustunnar. Tryggja þarf samráð og
samstarf milli fræðsluaðila og atvinnulífsins. Einnig þarf að bæta aðgengi að
menntun, auka starfsnám og samræmingu milli skólastiga. Endurskipuleggja
þarf starfsnám með einfaldara grunnnám að leiðarljósi og skipa sérstakan
starfshóp til þessa.
Stjórnvöld verða að efla rannsóknir
og þekkingu á greininni. Fjármagn til
rannsókna á ferðaþjónustu til jafns
við aðrar undirstöðuatvinnugreinar
er krafa samtakanna.
Uppbygging og viðhald
þolir ekki bið
Uppbygging og viðhald ferðamannastaða þolir ekki frekari bið. Í ljósi mikils tekjuauka ríkissjóðs af greininni er
eðlilegt að uppbygging og viðhald
ferðamannastaða sé sett í forgang og
stjórnvöld tryggi strax opinbert fjármagn til nauðsynlegrar uppbyggingar
grunnþjónustu ferðamannastaða. Þá
sé sveitafélögum landsins falin umsjón ferðamannastaðanna og tryggður

tekjustofn til þess. Hvers konar gjaldtaka fyrir virðisaukandi þjónustu á
ferðamannastöðum hlýtur að vera
valkostur sem skoða þarf jafnhliða.
Ferðaþjónustan skilar í dag tugum
milljarða í skatttekjur á ári hverju og
það sem meira er, hún styrkir aðrar
atvinnugreinar eins og landbúnað,
sjávarútveg og verslun. Þá hefur ferðaþjónustan haldið uppi atvinnusköpun
um allt land síðustu ár.
Fyrir okkur öll sem í landinu búum
er ómetanlegt að eiga atvinnugrein sem
skapar jafn mikil verðmæti, er jafn víðfeðm og þar sem tækifærin eru næstum
óþrjótandi.
Ferðaþjónustan vill á ábyrgan hátt
taka þátt í uppbyggingu greinarinnar í
samstarfi við stjórnvöld þar sem virðing
fyrir landi og þjóð er leiðarljósið.
Frumkvæði greinarinnar hvað varðar
breytingar á virðisaukaskattsumhverfi
hennar er þar gott dæmi.

Framtíðartækifæri Íslands
felast í ferðaþjónustunni
Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu er
ekki bóla. Ferðaþjónustan er komin
til að vera. Í henni felast stórkostleg
tækifæri fyrir þjóðina til enn frekari
atvinnusköpunar og hagvaxtar. Stjórnvöldum ber að nýta þessi tækifæri og
láta verkin tala.
Framtíðartækifæri Íslands felast í
ferðaþjónustunni og tækifæri ferðaþjónustunnar liggja á landsbyggðinni.
- Samþykkt á aðalfundi Samtaka
ferðaþjónustunnar, 26. mars 2015 á
Egilsstöðum

GOTT VERÐ FYRIR KRÖFUHARÐA
H6475 LÍNAN

400 CMR skjár /Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 og S móttakari

32“ verð: 119.900.40“ verð: 139.900.48“ verð: 169.900.-

H6675 LÍNAN

600 CMR skjár
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 og S móttakari

48“ verð 199.900.-

WW80H7400EW/EE

WF70F5E4P4W

DV70FSE0HGW

· Kolalaus mótor
með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

· Kolalaus mótor
með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

· Varmadæla sem sparar orku
· Orkunotkun A+++
· Barkalaus
· Demantatromla

8 kg Þvottavél

Verð: 109.900,-

7 kg Þvottavél

Verð: 96.900,-

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

7 kg þurrkari

Verð: 139.900,-

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038
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Eilífðir – úrval ljóða
1995–2015

Hafnarkirkja

H

afnarkirkja er kirkja vikunnar að þessu sinni.
Hafnarkirkja er staðsett við
Kirkjubraut í Hornafirði og eins og
oft er um kirkjur sést hún langt að.
Upplýsingar um kirkjuna eru fengnar
af heimasíðu Bjarnanesprestakalls.
Fyrstu skráðu umræður um kirkjubyggingu á Höfn var hjá kvennfélaginu
Tíbrá árið1944. Höfn var þá hluti af
Bjarnanessókn og var það allt til 1953
þegar Hafnarsókn var stofnuð.
Áður en Hafnarkirkja var reist
hafði Hafnarsókn afnot af (gömlu)
Bjarnaneskirkju við Laxá. Fljótlega
var farið að huga að kirkjubyggingu.
Bygging kirkjunnar dróst þó og það
var ekki fyrr en 1961 sem markvisst
var farið í að byggð yrði kirkja á Höfn.
Það var svo í júlí 1962 sem byrjað var
á byggingu Hafnarkirkju. Bygging
kirkjunnar stóð til 1966 og var hún
vígð 28. júlí sama ár.
Byggingameistari var Guðmundur
Jónsson og arkitekt var Ragnar
Emils, en hann hefur m.a. einnig
teiknað Mosfellskirkju. Kirkjuskipið
rúmar um 200 manns í sæti og til
hliðar við það er salur þar sem ýmiss
konar kirkjutengd starfsemi fer fram.
Skírnarfonturinn í kirkjunni er skorinn af listamanninum Jóhanni Björnssyni og var hann gefinn kirkjunni til

Ljóðaúrval eftir Kristian Guttesen

Á

minningar um þá sem fórumst með
MB. Sigurfara í Hornafjarðarósi árið
1971. Steindu gluggarnir er gerðir af
þýskum listamanni, Maríu Katzgrau.
Pípuorgelið i kirkjunni var smíðað
hjá P. Bruhn og son í Danmörku árið
1996.
Fyrir nokkrum árum fékk Hafnarkirkja þrjá skírnarkjóla að gjöf frá
kvenfélaginu Tíbrá. Hugsunin var
sú að foreldrar gætu fengið skírnarkjól lánaðan þegar þau myndu koma
með börn sín til skírnar. Í versluninni Hjá Dóru er hægt að fá kjólana
leigða en leigugjaldið felst í hreinsun

á kjólunum eftir notkun þeirra.
Kirkjugarðurinn er fyrir framan
kirkjuna og var hann vígður árið
1959. Vökumaður garðsins er Guðni
„vert“ Jónsson. Garðurinn var stækkaður árið 1997 og vökumaður þess
hluta er Arngrímur Gíslason, kirkjuvörður og vélstjóri. Í garðinum eru
276 þekktir legstaðir en unnið er að
stækkun garðsins.
Upplýsingar af http: //bjarnanesprestakall.is/hafnarsokn/hafnarkirkja/
og http: //bjarnanesprestakall.is/
hafnarsokn/hafnarkirkja/skirnarkjolar/.

Héraðsskjalasafnið kallar
eftir skjölum kvenna
L
andsmenn fagna 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna í ár. Af
því tilefni efna Landsbókasafn
Íslands – Háskólabókasafn, Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjalasöfnin til
þjóðarátaks um söfnun á skjölum
kvenna og hvetja landsmenn til að afhenda þau á skjalasöfn. Bréf, dagbækur
og önnur persónuleg gögn geta veitt
innsýn inn í líf einstaklinga og fjölskyldna þeirra en einnig varpa þau ljósi
á sögu lands og þjóðar.
Héraðsskjalasafn Austfirðinga hefur
frá stofnun 1976 tekið við skjölum bæði
karla og kvenna og eru þau skráð á
sambærilegan hátt. Meira er þó af

skjölum karla og vill starfsfólk safnsins
gjarnan bæta hlut kvenna með þátttöku
í þessu landsátaki. Áhugaverðast væri
að fá bréf, dagbækur og ljósmyndir en
auðvitað er starfsfólk safnsins tilbúið að
skoða allt sem fólk vill afhenda safninu
til varanlegrar eignar og varðveislu.
Opinberum stofnunum er skylt að
afhenda skjöl til héraðsskjalasafns
en söfnin hafa einnig tekið við
einkaskjölum af ýmsu tagi. Því miður
hefur mörgum mikilvægum skjölum og
heimildum verið hent í gegnum tíðina
hvort sem um er að ræða skjöl einstaklinga eða félagasamtaka. Stundum er
fólk í vafa um hvað á að varðveita og

þessu ári fagnar Kristian
Guttesen 20 ára skáldaafmæli, en fyrsta bókin hans,
Afturgöngur, kom út árið 1995. Af
því tilefni er fyrirhugað að gefa út úrval ljóða skáldsins, sem skarta muni
handfylli ljóða úr sérhverri bók af ferlinum. Hér er hægt að kaupa bókina í
forsölu og ýta verkefninu úr vör.
„Mig langar, í tilefni af 20 ára
skáldaafmæli mínu á þessu ári, að gefa
út úrval birtra ljóða í veglegri bók.
Ég byrjaði að yrkja í menntaskóla. Á
ferlinum telst mér til að ég hafi birt
238 frumort ljóð, eitt í félagi við annan
og fjórar ljóðaþýðingar. Á síðasta ári
kviknaði sú hugmynd að gefa út ljóðaúrval á 20 ára skáldaafmælinu, með
u.þ.b. 100-120 ljóðum.“
Kristian var spurður hvort ljóðin
hans hefðu eitthvað breyst á þessum
20 árum sem liðin væru frá því að
fyrsta ljóðið kom út eða hvort ef til
vill greina mætti einhvern rauðan
þráð í þeim:
„Ég vona að minnsta kosti að þau
hafi breyst að einhverju leyti. Þegar
ég var yngri, var ég oft á tíðum að
yrkja háfleyg ljóð - um hluti sem ég

þekkti kannski
ekki allt of vel.
Með öðrum
orðum: Ljóðin
voru ungæðisleg - og í þeim
skilningi eiga
þau fullan rétt
á sér. Þau voru
og eru hluti af
heild. Núna er reynsla mín af tilverunni kannski orðin ívið meiri og því er
ort af meiri reynslu, um lífið. Vonandi
tala þó flest ljóðin, á öllum tímum, á
einhvern hátt til ólíks fólks.“
Til að tryggja að umgjörð og frágangur ljóðanna verði eins og best er á
kosið, er óhjákvæmilegt að notast við
aðkeypta vinnu, hvað varðar ritstjórn,
prófarkalestur, hönnun, frágang og
fleira.
Með því að styrkja framtakið um 30
evrur eða meira getur maður tryggt
sér eintak af ljóðaúrvalinu og stuðlað
að því að verkefnið verði að veruleika.
Hægt er að taka þátt í söfnun
Kristians á Karolina Fund á slóðinni:
https://www.karolinafund.com/
project/view/814

HVERJIR ER ÞETTA?
Enn höldum við áfram að birta
myndir úr Ljósmyndasafni Austurlands hjá Héraðsskjalasafni
Austfirðinga. Næsta óþekkt
mynd úr safni Ljósmyndasafnsins.
Silja Arnfinnsdóttir og fleiri
þekktu pítsusendilinn og heitir
stúlkan Ída Björg Unnarsdóttir.
Enn bárust
engar upplýsingar um
brúðkaupsmyndina.

hvað sé merkilegt. Er fólk því hvatt til
að hafa samband við skjalasafnið til
að fá upplýsingar og ráðgjöf varðandi
frágang og skil á gögnunum áður en
það hendir þeim.
Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Eru

upp-

sem geta gefið þær bent á að

lýsingar frá

hafa samband við Héraðs-

lesendum

skjalasafnið í síma 471–1417

vel þegnar

eða á netfangið: magnhildur@

og er þeim

heraust.is.

Meistaranám
- Aukin þekking og samkeppnishæfni
sem veitir þér forskot á þínu sviði

Grunnnám
- Hagnýtt nám með áherslu á
frumkvæði og sjálfstæði nemenda

Háskólagátt
- Nýtt upphaf sem opnar þér leið
að háskólanámi

Mótaðu þína
framtíð á Bifröst
Háskólinn á Bifröst hefur opnað á umsóknir fyrir skólaárið 2015-2016. Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og
kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri
nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

Viðskiptasvið

Félagsvísindasvið

Lögfræðisvið

Viðskiptafræði - BS
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á matvælarekstur
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Stjórnmálahagfræði - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptalögfræði - BS
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS

Meistaranám

Meistaranám

Alþjóðaviðskipti - MS / MIB
Forysta og stjórnun - MS / MLM

Alþjóðleg stjórnmálahagfræði - MA
Menningarstjórnun - MA

Velkomin í Háskólann á Bifröst
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Meistaranám
Lögfræði - ML

Háskólagátt

Undirbúningur fyrir háskólanám
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Starfsendurhæfing Austurlands (StarfA)
Starfsendurhæfing Austurlands er sjálfseignarstofnun, stofnuð 14.
nóvember 2007 af 18 stofnaðilum á Austurlandi. AFLi starfsgreinafélagi, Framhaldsskólanum í Austur- Skaftafellssýslu, Heilbrigðisstofnun
Austurlands, Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Menntaskólanum á
Egilsstöðum, Samtökum sveitafélaga á Austurlandi, Verkmenntaskóla
Austurlands, Verslunarmannafélagi Austurlands, Vinnumálastofnun
Austurlands, Þekkingarneti Austurlands, Þróunarfélagi Austurlands,
Stapa - lífeyrissjóði, og sveitarfélögunum Djúpavogshreppi, Fjarðabyggð, Fljótdalshéraði, Hornafirði, Seyðisfjarðarkaupstað og Vopnafjarðarhreppi.
Markmiðið var að tryggja öllum þeim
sem þurfa á starfsendurhæfingu að
halda þjónustu, þar sem auknar líkur
eru á atvinnuþátttöku ef skipulögð
starfsendurhæfing er fyrir hendi í
samfélaginu.
Hlutverk StarfA
Hlutverk StarfA er að veita einstaklingum með heilsubrest, sem standa
utan vinnumarkaðar og eru að leita
sér leiða inn á hann aftur, starfsendurhæfingu. Einnig að veita einstaklingum
sem eru hugsanlega á leið í nám eða
hlutastarf á atvinnumarkaði þjónustu
er lýtur fyrst og fremst að því að rjúfa
einangrun og koma skipulagi á daglegt
líf sitt í formi félagslegrar samveru og
virkni.
Markmið StarfA er að þátttakendur
fari í atvinnu að endurhæfingu lokinni
og/eða í áframhaldandi nám til þess
að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði.
Stefnan hjá StarfA er að:
• Bjóða upp á snemmtæka íhlutun og
einstaklingsmiðaða þjónustu í hóp.
• Stuðla að fjölbreyttu framboði úrræða og leiða til að efla þátttöku á
vinnumarkaði.
• Stuðla að heildrænni endurhæfingu
þar sem unnið er með líkamlega og
andlega heilsu og umhverfið.
• Þátttakendur taki ábyrgð á eigin
velferð.
• Auka þátttöku, virkni og lífsgæði
þátttakenda og fjölskyldna þeirra.
• Nýta styrkleikana og mannauðinn í
nærsamfélaginu.
Tilvísanir- þátttaka
Tilvísanir berast til Virk Starfsendurhæfingarsjóðs. Læknir vottar að heilsubrestur sé til staðar og vísar viðkomandi einstaklingi til ráðgjafa Virk . Hjá
Virk ráðgjafa fer fram frumgreining á
endurhæfingarþörf og sótt er um úrræði hjá StarfA, þar sem endurhæfing
fer fram. Félagsþjónusta sveitafélaga,
Vinnumálastofnun og aðrar stofnanir
geta einnig vísað einstaklingum til
StarfA gegn greiðslu fyrir þjónustuna.

Þátttakendur geta hætt
í endurhæfingu og hafið
störf á vinnumarkaði
hvenær sem þeir eru tilbúnir til og tækifæri gefast.
Hjá StarfA er frábært
starfsfólk sem tekur vel á
móti fólki, leiðbeinir og
hvetur það í að ná betri
stjórn á eigin lífi, heilsu og
vellíðan.
Heildstæð endurhæfingfjölbreytt dagskrá
Endurhæfingin samanstendur af fjölbreyttri heilsueflingu, inni sem úti,
einka-og hópþjálfun og fræðslu um
heilbrigðan lífsstíl, hreyfingu, næringu
og svefn. Vinnusmiðjan er fastur liður
þar sem þátttakendur gleyma stað og
stund í skemmtilegum félagsskap við
iðju sem gefur lífinu gildi og eykur trú
á eigin getu og færni. Við eldum og
borðum reglulega saman og bökum
eitthvað heilsusamlegt. Sjálfsefling
sem tekur mið af þörf hópsins hverju
sinni s.s. að að efla sjálfsöryggi, auka
færni í samskiptum, auka frumkvæði
og framtakssemi, ásamt streitu og
streitustjórn. Verkjaskólinn – hamingjan er hér - að njóta lífsins þrátt
fyrir verkina í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Austurlands. Virkni
og Kraftur í samstarfi við Austurbrú.
Boðið er upp á margvísleg námskeið
svo sem Skipulagt kaos, Smiler hugmyndafræðina, fjármálanámskeið,
meðvirkni, fordómar, áfallastreitu og
hugræna atferlismeðferð. Þekkingarmiðlun var með námskeið í að efla
seiglu og takast á við mótlæti. Einnig
er unnið með slökun og gjörhygli ásamt
hópefli þar sem unnið er með traust,
líðan í hópnum og að takast á við nýjar
áskoranir, stíga út úr þægindarammanum og gera eitthvað skemmtilegt. Í
vetur höfum við meðal annars kynnt

Fundarboð

A

ðalfundur Ritsmiðju Austurlands verður haldinn laugardaginn 18. apríl klukkan
14.00 í Bókakaffi í Fellabæ. Á dagskrá verða almenn aðalfundarstörf
og önnur mál.
Á stofnfundi var skipuð bráðabirgðastjórn en á aðalfundi verður
kosið í stjórn félagsins til eins árs.
Upplýsingar um lög og stjórn félagsins

má finna á vefnum www. bokstafur.is
undir flipanum „Ritsmiðja“. Stofnskrá
samtakanna er opin en henni verður
lokað á aðalfundi. Þeir sem vilja láta
bæta sér á stofnskrá hafi samband við
formann, Sigríði Láru Sigurjónsdóttir
í netfangi sl@bokstafur.is.
Fundurinn er öllum opinn og verður
auglýstur í svæðismiðlum þegar nær
dregur.

Linda Pehrsson.

okkur bogfimi og farið á hestbak og
margt spennandi er á döfinni. Meðal
annars útivistarhópur þar sem ætlunin
er að fara í stuttar gönguferðir og skoða
perlur í nágrenninu.
Jafningjafræðslan er einnig mikilvæg og gefandi þar sem fyrrverandi
þátttakendur StarfA koma í heimsókn
og segja frá hvernig gangi að fóta sig á
atvinnumarkaði og hvaða bjargir hafi
gagnast þeim eftir að starfsendurhæfingu lauk.
Atvinnutenging
Eftir að grunnuppbyggingu lýkur og
stundum samhliða tekur atvinnutenging við. Þar sem þátttakandi fær
tækifæri á vinnuprófun og starfsþjálfun, möguleika á vinnusamningi
og launuðu starfi. Markmið og tilgangur starfsþjálfunar á vinnustað er
meðal annars að efla vinnufærni, meta
starfsgetu, að þátttakandi fái tækifæri
til að prófa nýjan starfsvettvang eftir
áhugasviði og starfsgetu. Eftirfylgni
á vinnustað er mjög mikilvæg þar
sem þátttakandi hefur möguleika á
að fá iðjuþjálfa á vinnustað m.t.t. aðlögunar á vinnuaðstæðum með þarfir
þátttakandans í huga og kennslu í líkamsbeitingu. Sjálfseflingin er atvinnumiðuð og farið er í Vinnuvistfræðina
– líkamsbeitingu og vinnuvernd, félagslega og andlega þætti á vinnustað.
Þátttakendur geta hætt í endurhæfingu og hafið störf á vinnumarkaði
hvenær sem þeir eru tilbúnir til og
tækifæri gefast.
Að skapa jákvætt, glaðlegt og hvetjandi viðmót
StarfA leggur áherslu á hvatningu og
samvinnu. Að skapa hlýlegt, glaðlegt
og hvetjandi viðmót. Að efla einstaklinga til þátttöku og ábyrgðar á eigin
starfsendurhæfingaráætlun.
Lögð er áhersla á notkun hópmeðferðar en þar eru tækifæri til lærdóms

Hreyfing, einn eða með öðrum, er góð í bataferlinu.

og samskipta, að vera hluti af heild/
tilheyra, koma að gagni og vera mikilvægur. Upplifa gleði og ánægju.
StarfA sækir hugmyndafræðilegan
bakgrunn sinn í líkanið um iðju mannsins. Um eflingu iðju. Hugmyndafræði
valdeflingar og batahvetjandi þjónustu.
Grunnhugsunin er að fá fólk nái
tökum og stjórn á eigin lífi, eflist og
finni að það geti haft áhrif á líðan sína
og þá þjónustu sem það fær.
Byggir á sjálfsákvörðunartöku og
sjálfstjórn. Hlutverk þjónustuaðila er
að veita notanda bjargir til að taka
ábyrgð á eigin lífi og veita faglega aðstoð. Samband þarf að byggja á trausti,
einlægni og heiðarleika.
Útvíkkun starfseminnar- framtíðin
Það er erfitt fyrir lítil félög á landsbyggðinni að halda uppi þjónustu hvert
um sig og styrkur fyrir félagsmenn að
sameina krafta sína í sameiginlegri
þjónustu og aðstöðu, einskonar endurhæfingar- stuðningsmiðstöð. Það er
hugmynd StarfA að tryggja reglulegt
framboð heilsutengdra þjónustuúrræða fyrir breiðan hóp einstaklinga
í nærsamfélaginu- í heimabyggð í
þeim tilgangi að efla heilsu og vellíðan
einstaklingsins. Auka lífsgæði allra.
Einstaklingar með gigt þurfa ákveðna
þjónustu og eins einstaklingar sem
glíma við krabbamein og afleiðingar
þess. Með gerð þjónustusamninga við
félagasamtök, á borð við Krabbameinsfélag Austurlands eru fólgin mikil

Stjórnin

Aðalfundur Ritsmiðju Austurlands verður haldinn í Bókakaffi

Grunnhugsunin er að fá
fólk nái tökum og stjórn á
eigin lífi, eflist og finni að
það geti haft áhrif á líðan
sína og þá þjónustu sem
það fær.
samlegðaráhrif – þjónustan byggir
að mestu á sama grunni, heildstæðri
endurhæfingu, samveru, stuðningi,
virkni og með sérhæfingu á hverju
sviði fyrir sig.
Hjá StarfA er frábært starfsfólk sem
tekur vel á móti fólki, leiðbeinir og
hvetur það í að ná betri stjórn á eigin
lífi, heilsu og vellíðan.
Góðir stuðningsaðilar hafa styrkt
starfsemina svo um munar eins og
Eskja hf um afnot af húsnæði á Reyðarfirði og Eskifirði og Félagsþjónusta
Fljótsdalshéraðs með samningi um
samnýtingu húsnæðis á Egilsstöðum.
StarfA er samfélagsverkefni sem
hefur samfélags-og þjóðfélagslegan
ávinning. Þessi þjónusta gerir gott
þjónustusamfélag enn vænlegra til
búsetu.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu StarfA www. StarfA.
is og á Facebook undir Starfsendurhæfing Austurlands og starfsmenn StarfA
koma mjög gjarnan með kynningar í
fyrirtæki og stofnanir sé eftir því óskað.
Vertu velkomin til StarfA!
Linda Pehrsson
Framkvæmdastjóri
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„Það gerði þetta enginn fyrir mig ,
ég fékk tækifærið og verkfærin og
nýtti mér þau til að ná betri líðan.“
Jón Kristinn Arngrímsson segir hér frá kynnum sínum af
Starfsendurhæfingu Austurlands og hvernig þau hafa hjálpað honum.

„

Ég heit Jón Kristinn Arngrímsson
og er búsettur á Reyðarfirði. Er í
sambúð og á 6 börn. Hef átt við
þunglyndi og kvíða að etja lengi og datt
út af vinnumarkaði af þeim sökum.
Hef þurft á þjónustu geðdeildar að
halda þrisvar sinnum. Yngsta barnið
hefur einnig átt við langvinn veikindi
að stríða og meðal annars fengið mörg
flog á stuttum tíma.“
Datt út af vinnumarkaði
vegna þunglyndis
og kvíða
„Ég kom fyrst í kynni við Starfsendurhæfingu Austurlands ( StarfA)
haustið 2011. Mér bauðst að taka þátt
í námskeiðinu sterkari starfsmaður
sem kennt var hjá Austurbrú. Þá var
ég aðallega að hugsa um að brúa bilið
þar til ég færi til vinnu aftir, hafði þá
nýverið misst vinnuna. Fór í vinnu
á ný 2012 í nokkra mánuði en var í
hálfgerðu móki, missti minnið spurði
sömu spurninga sí og æ var mér sagt
síðar af fyrrverandi samstarfsmanni. Ég
var frá vinnu dag og dag og að lokum
fluttur með sjúkraflugi á bráðamóttöku
í desember 2012.“
Viðurkenndi fyrir sjálfum mér að
ég væri veikur og þá fóru hlutirnir að
gerast
„Ég hafði fengið vægt taugaáfall
vegna mikillar kvíðauppsöfnunar. Fór
ekki aftur til vinnu. Hitti geðlækni og
þá fyrst viðurkenndi ég fyrir sjálfum
mér í desember 2012 að ég væri veikur.
Áttaði mig á því að maður kaupir ekki

Tók þá ákvörðun að nýta
mér öll þau verkfæri sem
mér stæðu til boða til að
ná heilsu á ný. Þá fóru
hlutirnir að gerast.

heilsuna úti í búð og að maður á bara
eitt líf. Þá varð einhver vitundarvakning og ég tók þá ákvörðun að nýta
mér öll þau verkfæri sem mér stæðu
til boða til að ná heilsu á ný. Þá fóru
hlutirnir að gerast. Send var beiðni til
Virk Starfsendurhæfingasjóðs í desember 2012 og var haft samband í
byrjun janúar 2013. Þá hófst markviss
endurhæfing hjá Starfsendurhæfingu
Austurlands í Fjarðarbyggð, Reyðarfirði . Sú áætlun innihélt sjúkraþjálfun,
sálfræðiþjónustu, heilsueflingu, vinnusmiðju, hópefli, sjálfseflingu/ fræðslu
og námskeið.“
Hreyfingin hjálpaði mest
„Hreyfingin hjálpaði mér mest og ég
finn fyrir því í dag ef ég hreyfi mig
ekki reglulega. Eftir starfsendurhæfinguna þá fer ég aldei eins langt
niður og áður því nú hef ég verkfærin
/hjálpargögn sem nýtast mér til að
komast á rétta braut og upp úr lægðinni. Hugræn atferlismeðferð/HAM,
jákvæðni og ýmis sjálfstyrking hjálpar
mér að takast á við daginn. Ég tek bara
einn dag í einu, er farinn að hugsa í
lausnum en ekki búa til vandamál.
Þú breytir ekki öðrum en getur breytt
sjálfum þér.“
„Það gerði þetta enginn fyrir mig ,
ég fékk tækifærið og verkfærin og nýtti
mér þau til að ná betri líðan. Það voru
margir samverkandi þættir sem höfðu
áhrif á að ég náði árangri og líður vel í
dag. Félasskapurinn í StarfA hjálpaði
mikið, ég er mikil félagsvera. Þar fór

ég að geta opnað mig og það styrkti
mig að segja frá mínum veikindum
og geta verið ég sjálfur en ekki með
einhverja grímu eða leika eitthvert
hlutverk. Ég ólst upp við frasa eins
og að bíta á jaxlinn og að öll él styttir
upp um síðir og var ekki vanur að tjá
líðan mína. Hjá StarfA öðlaðist ég nýtt
hlutverk, tók ábyrgð sem gerði það
einnig að verkum að ég fékk oft hrós,
sem styrkti mig og gerði mér gott.“
Hlakka til að fara í
vinnuna á hverjum degi
„Sumarið 2013 fór ég á Reykjalund
í endurhæfingu á geðsvið. Þegar ég
var þar var ég svo lánsamur að spurt
var eftir mér og mér boðin vinna,
lítið starfshlutfall. Það hafði frést

að ég hefði gaman af eldamennsku.
Ég fór í vinnuprufu eftir að ég kom
heim í 4 daga í mötuneyti í leikskólanum Dalborg á Eskifirði. Það gekk
vel og mér var boðið hlutastarf og er
nú kominn í 100% starf. Ég hlakka
til að fara í vinnuna á hverjum degi.
Þar hef ég mætt miklum skilningi
og þar er komið til móts við mig.
Ég hef gaman af því að gefa af mér
í vinnunni. Það gefur mér mikið, að
hafa frumkvæði, sem dæmi skrifaði
ég skilaboðin: Jákvæðni er smitandi
– neikvæðni er bráðsmitandi á töfluna á kaffistofunni um daginn, færði
samstarfskonum blóm á konudaginn
og kom með þá hugmynd að kjósa
starfsmann mánaðarins. Nú geri ég
allt til að geta lifað lífinu og það skiptir
mig mestu máli að vera í vinnu sem
ég er ánægður í og halda heilsu. Tek
það fram yfir tekjurnar því viðhorfið
hefur breyst. Bauð mig meðal annars
fram til sveitastjórnarkosninga . Að
lokum þá hefur konan sagt að ég sé
allur annar maður eftir að ég fór að
vinna í sjálfum mér, það hefur haft
áhrif á alla fjölskylduna.“
Ég þakka fyrir mig
Jón Kristinn Arngrímsson

Hið andlega fárviðri
N
ú er komin út bókin Vertu
úlfur eftir Héðin Unnsteinsson. Héðinn er einn
fremsti sérfræðingur þjóðarinnar á
sviði geðheilbrigðismála og framlag
hans til þess málaflokks er þjóðinni
gríðarlega dýrmætt. Má þar m.a. nefna
Geðorðin 10 sem hanga á velflestum ísskápshurðum landans, á vinnustöðum,
í kennslustofum og víðar.
Í bókinni Vertu úlfur leggur Héðinn sjálfan sig undir með því að deila
með lesendum tímabili í lífi sínu þar
sem hann fór frá því að vera jakkafataklæddur ráðuneytissérfræðingur í
að vera (talinn) alvarlega geðsjúkur
maður sem hefur misst alla sína reisn
og endaði sem viljalaust verkfæri
einstaklinga og aðstæðna sem hann
sjálfur hafði enga stjórn á.
Með ótrúlegum styrk og þekkingu,
bæði á sjálfum sér og sjúkdómnum, leyfir hann lesandanum að fylgjast með
hruninu öllu og upprisunni sjálfri í
eigin lífi. Í sjúkum huga sínum myndar
m.a. snarbiluð tengsl milli stöðu sinnar
og hins eiginlega hruns sem síðar átti
eftir að verða.

Reisn Héðins, kærleikur, virðing
og skynjun fyrir heildarmyndinni
kemur svo vel fram í frásögninni. Það
var ómögulegt að leggja frá sér bókina
allt frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar síðustu. Ég hef lengi ekki lesið bók sem
hefur haft svona áhrif á mig. Svona
sérstök áhrif. Ég grét aftur og aftur,
sá húmorinn í fáránleikanum, fann á
köflum til mikillar reiði yfir því kerfi
sem við höfum komið okkur upp í
tengslum við geðheilbrigðisþjónustu,
skynjaði óbærilegan sársauka í gegnum
frásögnina, og langaði til að reyna að
skilja það andlega fárviðri sem á sér
stað í huga einstaklings sem tekst á
við veikindi af þessu tagi.
Frásögnin öll er einstaklega ljóðræn.
Djúp vitund Héðins um það sem er í
gangi frá mínútu til mínútu meðan
veikindin stóðu yfir, gerir mann í raun
þátttakanda í atburðarásinni vegna
spennuþrunginnar frásagnar hans.
Dásamleg er notkun tungumálsins
þar sem Héðinn lýsir dýpri skynjun
á hverju smáatriði í líkama sínum, í
umhverfi sínu, á alheiminum, skynjun
sem er ýktari og öfgafyllri en venju-

legur maður getur skilið. Hver einasta
skynjun, andleg og líkamleg, virðist
þúsundföld, næmi fyrir manneskjum,
náttúru, sjálfum sér - og Guði.
Héðinn skilur okkur lesendur eftir
með sterka samlíðan með honum og
sammannlegan vilja til að hjálpa til.
Og það var svo fallegt að lesa um vini
hans sem sýndu honum skilning og
virðingu og leyfðu honum að ráða
ferðinni í fáránlegu leikriti lífs hans
þegar mest gekk á.
Þetta er engin venjuleg manneskja
sem Héðinn lýsir í æðikastinu - í uppheimum, og frásagnir eru magnaðar
af fáránleikanum sem í textanum
líða áfram eins og eðlilegur hlutur í
sjúkum huga. Í geðveikum huga geta
ítrekuð fataskipti, sérdregnar gardínur
í sjúkrastofu, fólkið í útvarpinu og útreiknuð bílnúmer haft stórkostleg áhrif
á framvindu mikilvægra mála eða jafnvel á framtíð heimsins. Á sama tíma að
átta sig á, milli heima, - að eitthvað er
ekki eins og það á að vera og svo síðan
hrunið þegar „þykka flauelsteppið var
yfir heilanum“.
Upprisan hefur tekið tíma. Að ná

sáttum og fyrirgefa. Og það hefur Héðinn gert. Markmið hans er að hafa áhrif
til breytinga.
Það þarf mikið þor til að skrifa svona
bók. Ekki síst fyrir mann sem vill
láta taka sig alvarlega sem pólitískur
ráðgjafi eða sérfræðingur, jafnvel á
heimsvísu, en Héðinn starfaði m.a. hjá
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni.
Eitt er víst að Héðinn Unnsteinsson er enn stærri manneskja og mikilvægari fyrir að stíga fram og deila með
okkur hvernig það er að hafa veikst af
geðhvarfasýki en vera samt einn af lykilmönnunum, hugsuðunum í íslensku

Fellaskóli er Skólahreystimeistari
Austurlands 2015.

Skólahreysti
á Austurlandi

U

ndanúrslitariðill Skólahreysti á
Austurlandi fór fram fimmtudaginn 26. mars síðastliðinn í
íþróttahúsinu á Egilsstöðum. Hvorki
veður né færð spilltu fyrir þátttakendum og tóku 10 skólar af öllu
Austurlandi þátt. Það voru skólarnir:
Egilsstaðaskóli, Fellaskóli, Grunnskólinn á Eskifirði, Vopnafjarðarskóli, Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar,
Seyðisfjarðarskóli, Nesskóli, Grunnskóli Hornafjarðar, Grunnskóli
Reyðarfjarðar og Brúarásskóli. Egilsstaðaskóli sigraði í upphýfingum og
dýfum, Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar
sigraði í armbeygjum og hreystigreip
og Fellaskóli sigraði í hraðaþrautinni. Úrslit urðu þau að Fellaskóli
sigraði með 50 stig, Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar hreppti annað sætið
með 48 stig og Egilsstaðaskóli lenti
í þriðja sæti með 47 stig.
Unnið upp úr upplýsingum af
www. skolahreysti.is

Mikill fjöldi fylgdist með keppninni.

samfélagi. Það sannar fyrir mér að við
höfum líklega farið á mis við stórkostlegar manneskjur í gegnum tíðina sem
hafa greinst með sama sjúkdóm, vegna
þess að þær voru ekki meðhöndlaðar
rétt og fengu ekki þann kærleik og
skilning sem til þurfti.
Í lok bókar færir Héðinn Unnsteinsson þjóðinni ótrúlega fallega gjöf í
formi lífsorðanna 14 sem hver einasta
manneskja getur fundið bjargræði í.
Vertu úlfur er einstök bók sem allir
ættu að lesa til að reyna að skilja hvað á
sér stað í heimi einstaklings sem hefur
verið sleginn af í samfélaginu vegna
þeirra ríkjandi viðhorfa sem ríkt hafa
í geðheilbrigðismálum á Íslandi.
Héðinn segir á einum stað í bókinni þegar hann lýsir viðbrögðum heilbrigðiskerfisins við geðsjúkum manni:
„það var litla móðurorku að finna í
heilbrigðiskerfinu“.
Móðurorkan sem er kærleikurinn í
sinni fegurstu mynd.
Hafðu þakkir Héðinn Unnsteinsson
fyrir framlag þitt.
Soffía Vagnsdóttir,
fræðslustjóri, Akureyri
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Raunverulegt líf
Ný sýning í Skaftfelli frá 11. apríl – 21. júní
. . . as though literature, theatre,
deceit, infidelity, hypocrisy, infelicity,
parasitism, and the simulation of real
life were not part of real life!*
Jacques Derrida
Þessi sýning fjallar um líf raunverulegs
fólks, þó um nokkuð óvenjulegt fólk sé
að ræða. Hér eru á ferðinni íslenskur
listamaður, svissneskur skíðastökkvari,
sænskur pólfari og norskur heimspekingur. Þátttakendur sýningarinnar,
listafólk og kvikmyndagerðarmenn,
setja fram verk um þessa ólíku einstaklinga. Verkin eru sumpart ævisöguleg en ekki ævisögur í hefðbundnum
skilningi. Þau segja sögur þessa fólks
út frá ákveðnum og oft einkennilegum
sjónarhornum. Óvissa er tíð, stundum
vegna skáldskapar eða ásetnings en líka
vegna ferlisins sem fer af stað þegar
einstaklingur verður að viðfangsefni.
Fallvaltleiki minnis, fjarvera og/eða
túlkun staðreynda og persónuleg frásögn gerir það að verkum að áhorfandi skynjar sífellt að það eru önnur
sjónarhorn í boði en þau sem hér eru
borin á borð. Þessi uppsöfnun brota
og fallvaltleika opnar lendur frjálsar
sköpunar og ímyndunarafls, svæði á
mörkum mýtu og heimildamyndagerðar.
Listamennirnir á sýningunni smokra
sér inn í þilið sem liggur á milli viðfangsefnisins sjálfs og þeirra eigin

túlkun – þeir kljást við flækjuna sem
myndast þegar persónuleg nálgun á
við raunverulegt viðfang. Önnur vídd
bætist svo við þegar einstaklingarnir
sem fjallað er um hafa hver á sínu sviði
mismikla opinbera nærveru. Myndin
sem dregin er upp í þessum verkum
er oft óhefðbundin og óvænt. Frávik
eiga sér stað annaðhvort í gegnum
skáldaðar viðbætur við sögur þeirra
eða þegar athyglinni er beint að lítt
þekktum atriðum og staðreyndum um
einstaklingana sem almenningur vissi
ekki áður og á kannski ekki að venjast
þegar þessi viðfangsefni eiga í hlut.
Þessi frávik staðfesta bæði óstöðuleika
ævisöguformsins og gefa áhorfendum
tækifæri til að endurhugsa það sem
talið er vitað um viðfangsefnin. Með
sýningunni er ekki verið að setja fram
heimildir né heildstæðar ævisögur.
Leitast er við að gera að umfjöllunarefni óræða þætti ævisögulegrar frásagnar og sérstaklega hvernig þeir geta
sett úr skorðum skynjun og skilning
sem svo aftur leiðir hugann að því
hvernig yfirhöfðuð maður getur skilið
aðra manneskju, gjörðir hennar og líf.
Myndbandverk Ceciliu Nygren
frá árinu 2012, My Dreams Are Still
About Flying fjallar um Walter Steiner,
söguhetjuna í heimildamynd Werner
Herzogs The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner (frá 1974). Steiner var
skíðastökkvari á heimsmælikvarða og

hafði að áhugamáli útskurð í tré.
Í mynd Nygren hittum við Steiner
fyrir í norður Svíþjóð þar sem hann
vinnur sem húsvörður í kirkju og rifjar
upp tímann í skíðastökkinu. Verkið
gæti í vissum skilningi virkað einsog
viðbót við mynd Herzogs, upprifjun
á lífshlaupi þar sem litið er um öxl
frá fjarlægum sjónarhóli. Í verkinu
einnig er velt upp hugleiðingum um
eðli ævisögulegra heimildamynda.
Lucia Simek hefur gert röð verka
í mismunandi miðla, um ill örlög
leiðangurs Salomon August Andrée
(1854-97) sem gerði tilraun til að fljúga
loftbelg yfir norðurpólinn. Hann og félagar hans lifðu af fyrstu brotlendingu
loftbelgsins á ísnum en náðu ekki til
baka í bækistöðvar sínar á Svalbarða og
fórust á óbyggðri eyju í eyjaklasanum.
Verk Simeks endurspegla hve of-heiðraður Andrée og þessi leiðangur var,
hann notar óhjákvæmilega brotakennd
smáatriði í sambandi við ófarirnar til
að skapa gljúpan söguþráð.
Innblásturinn að verkum Arild
Tveito er áhugi hans á norska heimspekingnum Peter Zapffe (1899-1990).
Zapffe var afgerandi áhrifavaldur
í norskri tómhyggju og mikill fjallgöngugarpur. Verkin dvelja á skurðpunkti heimspeki hans og annarra
skapandi starfa, ljósmyndun og
teikningu. Tveito hefur m.a. unnið
með heimildarsafn Norsku þjóðarbókhlöðunnar um Zapffe.
Mynd Ragnheiðar Gestsdóttur &
Markúsar Þórs Andréssonar æ ofaní
æ (2014) er skáldað verk byggt á myndlistarmanninum Hreini Friðfinnssyni.
Súrrealísk stef og vísindalegur bragur

einkenna myndina sem spinnur sögu
í kringum tvíbura sem voru aðskildir
við fæðingu. Annar elst upp upp til
fjalla á Íslandi en hinn við sjávarsíðuna
í Hollandi. Myndin vefur sannleika
inn í skáldskapargrisju og veltir upp
hugmyndum um óstöðugleika tímans,
rýmis og afleiðingum þessa á sjálfsvitundina.
Verk Hreins Friðfinnssonar
(f.1943) flokkast almennt séð hugmyndalist, þau eru oft gerð úr fundnum
efniviði sem lítið er búið að eiga við
að öðru leyti en að setja þau í óvænt
samhengi. Verkin eru oft tvinnuð

minningum, ekki alltaf hans eigin, og
hugleiðingum um það hvernig tíminn
hefur áhrif á uppbyggingu og leikur sér
innan hennar og brýtur upp. Verkin
segja sögur og nota sögur til að segja
aðrar sögur.
Raunverulegt líf er hluti af utandagskrá Sequences Real-Time Art festival og stendur til 21. júní 2015. Miðstöðin er opin daglega og aðgangur
er ókeypis.
Sýningin er styrkt af Seyðisfjarðarkaupstað, Sóknaráætlun Austurlands,
Skrifstofu samtímalista í Noregi og
Norska listaráðinu.

Lausar stöður við
Grunnskóla Hornafjarðar
•
•
•
•
•
•
•

sérkennsla 100%
íþróttakennsla 100%
umsjónarkennsla á miðstigi 100%
heimilisfræðikennsla 100%
starf náms- og starfsráðgjafa 50%
starf þroskaþjálfa 100%
starf bókasafnsvarðar 100%

Menntunar og hæfniskröfur:
háskólamenntun og starfsréttindi á viðkomandi sviði
frumkvæði og jákvæðni gagnvart skólaþróun
samstarfsvilji, hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæði í
vinnubrögðum
Laun samkvæmt kjarasamningum SA og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir og ferilskrá skal senda á skólastjóra á netföngin
eyglo@hornafjordur.is og hulda@hornafjordur.is
Skólastjórar veita nánari upplýsigar um störfin í síma 470 8400
Umsóknarfrestur til 24. apríl 2015

Fréttatilkynning frá Skaftfelli:
Í Grunnskóla
Hornafjarðar eru 270
nemendur í 1. – 10.
bekk. Í skólanum fer
fram metnaðarfullt starf
þar sem fjölbreyttir
kennsluhættir, skapandi
starf og
einstaklingsmiðuð
nálgun er grunnurinn í
skólastarfinu. Skólinn er
heilsueflandi, grænfána
skóli sem starfar eftir
hugmyndafræði
Uppbyggingarstefnunnar
(Restitution).

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Gavin Morrison
listrænn heiðursstjórnandi 2015-2016

S

kaftfell – myndlistarmiðstöð
Austurlands tilnefnir af mikilli
ánægju Gavin Morrison sem
listrænan heiðursstjórnanda fyrir
árin 2015-2016.
„Mér finnst mjög áhugavert hversu
mörgum hlutverkum Skaftfell gegnir
fyrir Seyðisfjörð og hvernig miðstöðin
þrífst í bæjarlífinu. Ég geri ráð fyrir
að þessar aðstæður veiti svigrúm fyrir
vangaveltur varðandi samspil samfélagsins og listaverka á margvíslegu
formi og þannig geti Skaftfell kannað
nýjar leiðir til að setja fram þessi sambönd í stærra samhengi, stærra en
bæinn og stærra en Ísland. „
Gavin Morrison býr i Skotlandi og
Suður-Frakklandi. Þar rekur hann
lítið verkefnarými, IFF, og Atopia
Projects sem er sýningastjórnunarog útgáfustarfsemi. Samhliða því
vinnur hann sem sýningastjóri í lausamennsku og rithöfundur. Hann
hefur unnið í samstarfi við ýmsar
stofnanir víðsvegar um heiminn og

má þar nefna Konunglega listaháskólann í Stokkhólmi, Listasafn Houston,
Osaka samtímalistastofnunina í Japan
og Háskólann í Edinborg, Skotlandi.
Hann heimsækir Seyðisfjörð reglulega.
Starfsemi Skaftfells er helguð samtímamyndlist á alþjóðavísu. Í Skaftfelli
er öflug sýninga- og viðburðadagskrá,
gestavinnustofa fyrir listamenn og
fjölþætt fræðslustarf. Sýningarhald
hefur verið öflugt og fjölbreytt með
áherslu á vandaða blöndu af framsækinni samtímalist og hefðbundnari
listsýningum, ýmist eftir innlenda eða
erlenda listamenn.
Frá 2009 hefur Skaftfell útnefnt listrænan heiðursstjórnanda til tveggja
ára. Fyrstur í röðinni var Björn
Roth, þá Christoph Büchel og loks
Ráðhildur Ingadóttir. Hlutverk listræns stjórnanda er að móta stefnu
miðstöðvarinnar í sýningarhaldi, sem
og fræðslu og öðrum verkefnum. Tilnefningin er heiðursstaða.

Mikið úrval varahluta

471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum
rador

á L.B
Vinnufatnaður fr

Eigum til mikinn lager
vinnuljósa

Opnunartímar:
Mán.-fös. 08:00-18:00
Lau. 10:00-14:00

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Allt í einu!

Ekkert

Allt sem þú þarft
til þess að ganga
frá viftunni!

SUÐ!

Hljóðlátir VENTS
rörablásarar.
Mjög öflugir og
hljóðlátir.

8.990

Hljóðlátu baðvifturnar

30
viftur
.is
Sérfræðingar í viftum
1

3 - 2013
98

l
reyns

a

ára

afsláttur af
aukahlutum
með kaupum á
viftu

Rörablásari

Hljóðlátar viftur
frá

10%

Iðnaðarviftur
Úrval af viftum
og blásurum til
á lager.

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata
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Vinnuskóli Fljótsdalshéraðs 2015

O

Samningur við
Slysavarnardeild Öræfa

S

veitarfélagið Hornafjörður
hefur gert styrktarsamning
við Slysavarnardeild Öræfa.
Samningnum er ætlað að efla samstarf Sveitafélagsins Hornafjarðar og
Slysavarnadeildar Öræfa þannig að
stuðlað sé að öflugu almannavarna,
forvarnar-, félags- og öryggisstarf í
sveitarfélaginu.
Er samningnum ætlað að tryggja
enn frekar starfsemi SÖ, enda er
bæjarstjórn Hornafjarðar þeirrar
skoðunar að félagið sinni öflugu félags- og forvarnarstarfi ásamt því að
vera mikilvægur hlekkur í öryggismálum sveitarfélagsins.

Hlutverk SÖ er að vinna að
slysavörnum og björgunarstörfum,
einnig að veita hvers konar aðstoð
í neyðartilvikum, þar sem tæki og
þekking SÖ getur komið að notum,
ásamt því að taka þátt í skipulögðu
almannavarnarstarfi. Til að SÖ geti
uppfyllt markmið sín og sinnt öryggisog almannaheilla hlutverki sínu skal
hún á hverjum tíma sjá félögum sínum
fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er.
Samningurinn er bindandi til fjögurra
ára og skuldbindur sveitarfélagið sig
til að greiða samtals á þessu fjögurra
ára tímabili 3.767.800, - kr.
Frétt af www. hornafjordur.is

pnað hefur verið fyrir umsóknir nemenda í Vinnuskóla Fljótsdalshéraðs.
Vinnuskólinn er opinn öllum íbúum
sveitarfélagsins, fæddum 1999-2001.
Nemendur sem óska eftir vinnu verða
að sækja um í gegnum Íbúagáttina
sem allir íbúar sveitarfélagsins, 18
ára og eldri, geta fengið aðgang að.
Foreldrar og/eða forráðamenn verða
því að aðstoða nemendur við að skila
inn umsóknum. Umsóknafrestur er
til og með 10. maí nk. og því eru þeir
sem hafa hug á að sækja um vinnu í
vinnuskólanum eru hvattir til að gera
það í síðasta lagi 10. maí nk.
Vinnuskóli Fljótsdalshéraðs verður
starfræktur frá 8. júní til 14. ágúst
2015. Gert er ráð fyrir að nemendur
vinni ýmist fyrri hluta tímabilsins, síðari hlutann eða um mitt tímabilið. Í
upphafi starfsárs vinnuskólans fá nemendur fræðslu og tilsögn sem tengist
þeim verkefnum sem fyrir liggja.
Verkefni vinnuskólans eru mjög
fjölbreytt. Helstu verkefni eru
hreinsun og snyrting beða og göngustíga, gróðursetning garð- og skógarplantna, stígagerð, tyrfing, hreinsun
gatna og lóða, að ógleymdum slætti
og rakstri. Auk þess geta nemendur
sóst eftir að vera í listahóp.
Nemendur vinnuskólans sem
fæddir eru árið 1999 þurfa að skila
skattkorti fyrsta starfsdag sinn í
skólanum. Launin verða lögð inn á
bankareikning á þriggja vikna fresti
og verða útborgunardagar að öllum

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

líkindum þessir: 26. júní, 17. júlí, 14.
ágúst og 31. ágúst.
Reglur Vinnuskólans:
Öllum nemendum og starfsmönnum
vinnuskólans ber að sýna samstarfsmönnum sínum og öllum bæjarbúum fyllstu kurteisi og tillitsemi.
Verkstjóri undirbýr og deilir út verkefnum til leiðbeinenda og ber ábyrgð
á þeim.
Leiðbeinandi er verkstjóri á vinnustað og skulu undirstarfsmenn hans
fylgja fyrirmælum hans.
Leiðbeinanda er ekki heimilt að
skilja nemendur vinnuskólans sem
hann hefur umsjón með án eftirlits
og ber að vera hjá sínum flokki á
vinnutíma, þ.m.t. kaffitíma. Leiðbeinendur eiga að sýna gott fordæmi með
heilbrigðum lífsstíl og leggja áherslu
á vinnusemi, stundvísi og heiðarleika.
Öl lum
nemendum
og
starfsmönnum vinnuskólans ber að
mæta stundvíslega. Veikindi og önnur
forföll á að tilkynna hið fyrsta til leið-

beinanda/verkstjóra af forráðamanni
nemenda.
Notkun tóbaks og annarra vímuefna er bönnuð.
Allt búðaráp er bannað á vinnutíma.
Notkun farsíma við vinnu er ekki
heimil.
Óski starfsmaður eftir leyfi þarf
hann að tilkynna það leiðbeinanda/
verkstjóra með minnst viku fyrirvara.
Nemendur og starfsmenn vinnuskólans eiga að ganga vel og þrifalega
um þar sem þeir eru að vinna og fara
vel með þau verkfæri sem notuð eru.
Nemendum og starfsmönnum
vinnuskólans ber að nota persónuhlífar við störf ef til þess er ætlast.
Leiðbeinandi hefur í samráði
við verkstjóra heimild til að senda
einstakling heim úr vinnu og skal
hann tilkynna forráðamanni ástæðu
brottvikningarinnar. Við síendurtekin
eða mjög alvarleg brot á reglum vinnuskólans getur yfirflokksstjóri vísað
einstaklingi alfarið úr vinnuskólanum.
Upplýsingar af www. fljotsdalsherad.is

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
STAÐGREIÐSLUVERÐ
KR.
+ VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir
véla8.200.000
og tækja – á góðu verði!!
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Eyrarrósin 2015
Í
Frystiklefinn á Rifi hlaut Eyrarrósina í ár
fyrra var áhöfninni á Húna afhent
Eyrarrósin í Skaftfelli á Seyðisfirði
en Skaftfell hafði hlotið Eyrarrósina árið áður. Í ár kepptu þrjú framúrskarandi verkefni um Eyrarrósina
í ár en það voru verkefnin: Frystiklefinn á Rifi, Listasafn Árnesinga
og Sköpunarmiðstöðin Stöðvarfirði.
Laugardaginn 4. apríl síðastliðinn varð
svo ljóst hvert þeirra stóð uppi sem
Eyrarrósarhafi ársins 2015 en það var
Frystiklefinn á Rifi. Verðlaunin voru
afhent við hátíðlega athöfn um borð
í Húna, í höfninni á Ísafirði þar sem
Húni lá við bryggju, enda tónlistar- og
menningarhátíðin Aldrei fór ég suður
í fullum gangi. Dorrit Moussaieff forsetafrú, verndari Eyrarrósarinnar mun
afhenda verðlaunin á Ísafirði. Eyrarrósarhafinn hlaut einnig, auk flugmiðanna frá Flugfélagi Íslands og peningaverðlaunanna sem hvert verkefnanna
hlaut, 1.650.000, - kr. í verðlaun. Hér á
eftir fer nánari kynning á verkefnunum
þremur:

Frystiklefinn
www. frystiklefinn.is/
Frystiklefinn á Rifi er menningarmiðstöð og listamannaaðsetur þar sem
haldnir eru menningar- og sögutengdir viðburðir allt árið um kring.
Markmið Frystiklefans er að stuðla
að auknu framboði og fjölbreytni í
menningarlífi á Vesturlandi, auka
þátttöku bæjarbúa og gesta í menningar- og listviðburðum og að varðveita, nýta og miðla sagnaarfi Snæfellinga.
Listasafn Árnesinga
Í Listasafni Árnesinga fer fram metnaðarfullt sýningarhald. Að jafnaði eru
settar upp fjórar til sex sýningar á ári.
Áherslan í sýningarhaldi og meginmarkmið safnsins er að efla áhuga,
þekkingu og skilning á sjónlistum
með sýningum, fræðslu, umræðu og
öðrum uppákomum sem samræmast kröfu safnsins um metnað, fagmennsku og nýsköpun.

Sköpunarmiðstöðin
Stöðvarfirði
Árið 2011 var farið af stað með Sköpunarmiðstöð á Stöðvarfirði. Hugmyndafræði miðstöðvarinnar byggir
á sjálfbærni og að nýta samlegðaráhrif
skapandi einstaklinga og verkstæða.
Með því skapast aðstæður þar sem
þekkingarmiðlun og samvinna á sér
stað milli greina með tilheyrandi nýsköpun með það að markmiði að til
verði áhugaverð störf skapandi greina.
Eyrarrósin er veitt árlega framúrskarandi menningarverkefni á
starfssvæði Byggðastofnunar. Markmið hennar er að beina sjónum að og
hvetja til menningarlegrar fjölbreytni,
nýsköpunar og uppbyggingar á sviði
menningar og lista. Að verðlaununum
standa Byggðastofnun, Flugfélag Íslands og Listahátíð í Reykjavík.
Upplýsingar af www. byggdastofnun.is

Fundur með
sveitarstjórnum
á Mið-Austurlandi

Þ

ann 17. mars síðastliðinn bauð
Alcoa Fjarðaál sveitarstjórnarfólki frá Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði til árlegs fundar
í álverinu. Fyrirtækinu þykir mikilvægt að vera í góðum samskiptum við
sveitarstjórnir á svæðinu og gott að
geta rætt sameiginlega hagsmuni með
opnum hætti og með aðkomu margra.
Að þessu sinni voru tekin fyrir þrjú
málefni: heilbrigðismál, samgöngumál og umhverfismál. Framsögufólk
í hverjum flokki voru þau Kristján
Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra,
Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu og Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofununar.
Í byrjun fundarins fluttu þau erindi
og síðan skiptu gestir sér niður í þrjá
hópa til að ræða betur málaflokkana
sem voru í brennidepli á fundinum.
Á fundinum voru einnig gestir frá
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Vegagerðinni á Reyðarfirði og Náttúrustofu
Austurlands.
Bæjarstjórarnir þrír, Björn Ingi-

marsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, Páll Björgvin Guðmundsson,
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, og Vilhjálmur Jónsson, bæjarstjóri Seyðisfjarðar, tóku að sér fundarstjórn, einn
í hverjum hópi. Í lok fundar kynntu
þeir helstu niðurstöður hópanna en
lögð var áhersla á að ræða áskoranir
og tækifæri í hverjum flokki auk þess
að horfa á mögulegan samstarfsgrundvöll. Helstu niðurstöður voru m.a. að
bæta þurfi samgöngur í fjórðungnum
til að stuðla að aukinni samvinnu á
sviði heilbrigðsmála, mikilvægi þess
að styrkja fjarskiptakerfi og loks að
auka upplýsingaflæði og samvinnu,
t.d. hvað varðar umhverfismál. Fundinum lauk svo með sameiginlegum
kvöldverði í matsal Fjarðaáls þar sem
kokkar Lostætis sem rekur mötuneyti
fyrir álverið töfruðu fram dýrindis
málsverð.
Fjarðaál þakkar öllum gestunum
fyrir góðan fund og áhugaverðar
samræður.
Frétt af www. alcoa.is.

NÝR MAZDA CX-5 AWD

KOMDU Á FRUMSÝNINGU

Svipmyndir frá fundinum.

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Nýr Mazda CX-5 AWD jeppinn sannar enn og aftur að hönnuðir Mazda hugsa öðruvísi og ögra
því hefðbundna. Með byltingarkenndri SkyActiv spartækni hefur Mazda náð fádæma árangri
í að draga úr eyðslu og mengun án þess að fórna afli. Nýtt efnisval í innréttingu og betri
hljóðeinangrun stuðla að enn meiri þægindum. Ný kynslóð AWD fjórhjóladrifs og framúrskarandi
aksturseiginleikar veita þér frelsi. Mazda CX-5 AWD gerir daginn ánægjulegri.
Mazda CX-5 AWD hlaut fullt hús stiga í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn öruggasti
bíll í heimi. Nýju LED aðlögunarhæfu framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr eyðslu
og gefa bílnum skarpara útlit. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður uppá GPS vegaleiðsögn,
handfrjálsan búnað fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

Reynsluaktu Mazda CX-5 AWD. Komdu á frumsýningu
laugardaginn 11. apríl, milli kl. 12 og 16

li
fmæ
ára aa
borg
Mazd
hjá Brim

Nýir og notaðir bílar:
Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
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Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara.
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX5_frumsyning_DagAk_20150326_Draft3.indd 1

30.3.2015 11:14:41

Myndir af vef Alcoa.
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Meiraprófsbílstjórar
óskast – mikil vinna!
BM Vallá, Austurlandi leitar að
meiraprófsbílstjórum til starfa
sem fyrst.
BM Vallá rekur steypustöðvar á Reyðarfirði,
Norðfirði og á Egilsstöðum.
Vantar duglega starfsmenn í fullt starf og til
sumarafleysinga, sérstaklega á starfsstöðvarnar
á Reyðarfirði og Norðfirði.

Nánari upplýsingar veitir Ívar Ragnarsson
rekstrarstjóri í síma 412 5203 / 617 5203

bmvalla.is

ÞORLÁKSHÖFN
Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suðurstrandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

• Eina höfnin á Suðurlandi

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutningaskip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi;
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

• Bryggjukantar um 1200 m

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR

• Hafnsögubátur 900 hö.

Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu.
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

Ný uppfylling og öldudempandi flái

Fjarlægð steinbryggja

• 40 km til Reykjavíkur
• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
• Fullkomið frystivöruhótel
og landamærastöð
• Mesta dýpi við kant 8 m
• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m
• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Öll almenn þjónusta við skip
• Öll almenn þjónusta við áhafnir
• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki
• Ísframleiðsla með GÁMES vottun

Skipulögð iðnaðarsvæði

Þorlákshöfn

Ísland

Reykjavík 50 km

Europa
Styttir leiðir.
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