
ÚTBOÐ
Stofnlagnir 
á Egilsstaðanesi
Hitaveita Egilsstaða og Fella óskar eftir tilboðum 
í verkið STOFNLAGNIR Á EGILSSTAÐANESI. 
Verkið felst í lagningu 1300 m langra stofnlagna fyrir 
heitt og kalt vatn og ljósleiðara um Egilsstaðanes 
meðfram hringvegi 1. Hitaveitupípan er 250 mm 
einangruð stállögn í 450 mm plastkápu. 
Vatnveitulögn er 180 mm PEH. 

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Hitaveitu 
Egilsstaða og Fella við Einhleyping 1, 700 
Egilsstöðum, frá og með mánudegi 20. apríl 
2015, eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar á heimasíðu HEF www.hef.is
  
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 
12. maí 2015 kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

bóndinn frá íshúsinu

Hitablásarar
íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata Harðgerðir vatnshitablásarar hitarar.is
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8. tölublað 4. árgangur

Aufúsugestir? 
Með hækkandi sól koma farfugl-

arnir nú umvörpum til lands-
ins eins og Hornfirðingar og 

aðrir landsmenn hafa tekið eftir. Flestir 

eru farfuglarnir aufúsugestir eða kær-
komnir gestir en sumum starfstéttum er 
þó í nöp við ákveðnar tegundir þeirra. 
Gæsir og álftir gera sig heimakomnar í 

túnum bænda og valda þar oft miklum 
skaða. Sem betur fer hefur veturinn verið 
fremur snjóléttur og hlýindi undanfar-
inna daga valda því að auðir blettir eru 
á stangli uppi á hálendinu. Það er því 
vonandi að gæsirnar og álftirnar stoppi 
stutt við í túnum bænda og fari sem fyrst 
að huga að fjölskylduaukningu uppi á 
heiðum. 



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
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Anddyri Austurlands 
Upplýsingamiðstöð & Hús Handanna á Egilsstöðum

Austurbrú hefur gengið frá 
samningi við Hús Handanna á 
Egilsstöðum um rekstur Upp-

lýsingmiðstöðvar Austurlands. Um er 
að ræða tilraunaverkefni í eitt ár. 

Starfshópur sem skipaður var um 
málið komst að þeirri niðurstöðu að 
skynsamlegt væri að Upplýsingamið-
stöð Austurlands væri í Húsi Hand-
anna. Talið var að þessi breyting gæti 
orðið farsæl fyrir báða aðila þar sem 
ekki síst væri byggt á reynslu Húss 

Handanna, sem hefur um árabil sér-
hæft sig í að selja og kynna austfirska 
hönnunarvöru og listvarning. 

Samkvæmt samningnum mun í 
Húsi Handanna verða rekin upplýs-
ingamiðstöð sem veitir ferðamönnum 
hlutlausar upplýsingar um þjónustu 
og staðhætti á Austurlandi og landinu 
í heild. Horft er til þess að samlegð 
í rekstri geti stutt við báðar rekstrar-
einingar . 

Upplýsingamiðstöðin verður til 

húsa á fjölförnustu gatnamótum 
Austurlands í sama rými og verslun 
Húss Handanna, að Miðvangi 1-3 
Egilsstöðum eða Níunni öðru nafni. 
Þar verður áhugaverður áningarstaður 
þar sem kynnt verður allt það besta 
sem Austurland hefur upp á að bjóða 
í þjónustu, náttúruupplifun og vörum 
úr héraði, eins konar „Anddyri Aust-
urlands“ þar sem ferðamaðurinn fær 
allar upplýsingar um fjórðunginn á 
einum stað. 

Upplýsingamiðstöð Austurlands 
verður opnuð formlega í byrjun maí 
en upplýsingagjöf er hafin á opnunar-
tíma Húss Handanna sem er 12- 18 til 

15. maí. Sumaropnunartími verður frá 
8.30 – 18.00 alla virka daga og 11-16 
um helgar. 

Fréttatilkynning frá Austurbrú

AUSTURLAND 8. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf., Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is, 
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík, Auglýsingasími: 578 1190, netfang:  
auglysingar@fotspor.is, Ritstjóri: Halldóra Tómasdóttir, sími 471-3119 & 852-1911, netfang: ht@me.is, Umbrot: Prentsnið, Prentun: 
Ísafoldarprentsmiðja, 4.400 eintök, Dreifing: Íslandspóstur. - Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á vefnum www.fotspor.is.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.400 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á 
AUSTURLANDI OG HORNAFIRÐI AUK DREIFBÝLIS. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉT TBÝLISSTÖÐUM Á AUSTURLANDI.

UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Enn held ég áfram með málshættina þó nokkuð sé liðið frá páskum 
og flestir farnir að hugsa til sumars með hækkandi sól og hita. 
Málshátturinn hér að ofan vísar til þess að sá sem aldrei fer neitt 

og kynnist aldrei neinu öðru en túngarðinum heima getur stundum skort 
víðsýni og þekkingu. Austfirsk ungmenni eru þó svo heppin að óþarfi er 
fara langt að heiman til að öðlast góða menntun.

Í þessu tölublaði Austurlands verða framhaldsskólarnir á Austurlandi 
kynntir. Hér í fjórðungnum eru fjórir skólar sem bjóða upp á nám á 
framhaldsskólastigi og geta nemendur valið um margs konar nám og 
auðgað þar með þekkingu sína og skilning. Þetta eru Menntaskólinn á 
Egilsstöðum, Verkmenntaskóli Austurlands í Neskaupstað, Framhaldsskóli 
Austur-Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði og Handverks- og hússtjórn-
arskólinn á Hallormsstað. Námsframboð þessara skóla er mjög fjölbreytt 
og mikilvægt að leita nánari upplýsinga á heimasíðum þeirra.

Einnig er í blaðinu að þessu sinni viðtal við þrjá menntskælinga sem fóru 
ásamt öðrum nemendum úr ME og FAS í tíu daga skólaferð til Þýskalands 
og gistu þeir á þýskum heimilum og fóru jafnvel í heimsóknir til ættingja 
og vina fólksins sem þeir dvöldu hjá. Þessi tiltölulega stutta ferð veitti 
íslensku nemendunum góða innsýn í líf venjulegra Þjóðverja og munu 
þeir líklega lengi minnast ferðarinnar og búa að henni. 

Stundum er jafnvel nóg að halda sig innan fjórðungsins eða bregða sér 
yfir í næsta sveitarfélag til að keppa við jafningja í íþróttum og kynnast 
þannig öðru fólki. Skólahreysti fór fram um daginn og þar spreyttu sig 
skólar af öllu Austurlandi. Um helgina var  Fjarðaálsmótið í fótbolta þar 
sem fótboltastrákar og –stelpur af öllu Austurlandi komu saman á Reyðar-
firði og kepptu um Fjarðaálsbikarinn. Í blaðinu núna er einnig viðtal við 
Þórodd Helgason um glímuhefðina á Reyðarfirði og minnist hann ferða 
sem farnar voru yfir í aðra austfirska firði hér á árum áður þegar glíma var 
víðar stunduð á Austurlandi. Það auðgar mann sjálfan að kynnast öðrum 
því maður er óneitanlega manns gaman.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Heimskt er 
heimaalið barn

Opnað 
fyrir um-
sóknir í 
Sprett
UÍA auglýsir eftir umsóknum 

í Sprett - styrktarsjóð UÍA 
og Alcoa Fjarðaáls. Um-

sóknarfrestur er til 20. maí
Ungmenna- og íþróttasamband 

Austurlands og Alcoa Fjarðaál gerðu 
sumarið 2009 með sér samkomu-
lag um að endurreisa afrekssjóðinn 
Sprett sem starfræktur var á árunum 
2005-2007 í samstarfi sömu aðila. 

Gerðar voru ákveðnar breytingar 
á forsendum sjóðsins og er hann 
nú einkum ætlaður til að styrkja 
íþróttaiðkun barna og unglinga 
með einkunnarorð Alcoa um afburði 
(excellence) að leiðarljósi. Alcoa 
Fjarðaál sér um fjármögnun sjóðsins 
en UÍA um skipulag og utanumhald. 
Aðilar skipa sameiginlega úthlutun-
arnefnd sem fer yfir umsóknir og 
úthlutar úr sjóðnum. 

Úr sjóðnum er úthlutað fjórum 
gerðum styrkja sem nánar er gerð 
grein fyrir í úthlutunarreglum. Þetta 
eru afreksstyrkir, iðkendastyrkir, 
þjálfarastyrkir og félagastyrkir. 

Að þessu sinni er úthlutað iðk-
endastyrkjum til íþróttamanna 18 
ára og yngri, þjálfara- og félaga-
styrkjum. 

Nánari upplýsingar og umsóknar-
eyðublað má finna á heimasíðu UÍA 
undir Sprettur Afrekssjóður (á bláu 
stikunni efst á síðunni). 

Einnig veitir skrifstofa UÍA nánari 
upplýsingar í síma 471-1353 eða net-
fangið uia@uia.is.

Fjarðaálsmótin 2015
Fyrsta Fjarðaálsmótið fór fram um 

helgina er 5. fl. karla og kvenna 
keppti. Yngri flokkar Fjarða-

byggðar munu haldaknattspyrnumót 
fyrir 7., 6., 5., 4. og 3. flokk karla og 
kvenna í apríl og maí 2015. Eins og 
undanfarin ár þá verður aðal styrktar-
aðilinn Alcoa-Fjarðaál og munu mótin 
því heita Fjarðaálsmótin. Sú nýbreytni 
verður höfð á að mótinfyrir 5. , 6. og 
7. flokk verða eins dags mót en mótin 
fyrir 3. og 4. flokk tveggja daga. 

Dagskrá
Eins dags mótin munu byrja snemma 
morguns og ljúka seinnipart dags. 
Tveggja daga mótin munu byrja um 
hádegi á laugardegi og ljúka um miðjan 

dag á sunnudegi. Fyrir tveggja daga 
mótin verður boðið upp á gistingu í 
Grunnskóla Reyðarfjarðar. 
18. apríl 5. fl. karla & kvenna  
(7 manna bolti)
19. apríl 6. og 7. flokkur karla  
og kvenna (5 manna bolti)
9. -10. maí 4. fl. karla & kvenna  
(11 manna bolti)
16. - 17. maí 3. fl. karla & kvenna  
(11 manna bolti)

Á Fjarðaálsmótinu er spilað eftir 
reglum KSÍ í 7- manna bolta hjá 7. , 
6. og 5. flokki og í 11 - manna bolta í 
4. og 3. flokki . Allir leikir fara fram í 
Fjarðabyggðarhöllinni, knattspyrnu-
höllinni á Reyðarfirði. 

Gunnar Gunnarsson og Noregur
- ný bók eftir Oskar Vistdal

Gunnarsstofnun hefur gefið út 
bókina Gunnar Gunnarsson og 

Norge eftir norska fræðimanninn og 
þýðandann Oskar Vistdal. Bókin er nr. 
2 í ritröðinni Fræðirit Gunnarsstofn-
unar. Oskar Vistdal hefur um langt 
skeið unnið að rannsóknum á Gunnari 
Gunnarssyni, m.a. skoðað samskipti 
rithöfundarins við norska höfunda og 
útgefendur og kannað viðtökur bóka 
hans í Noregi. Í bókinni eru dregnar 
fram nýjar heimildir sem Oskar fann 
á söfnum í Noregi og rýnt í samskipti 
Gunnars við nafntogaða Norðmenn, 
s.s. Sigrid Undset, Knut Hamsun, 
Andreas Haukland, Ronald Fangen, 
Olaf Gulbransson, Einar Seim og Olav 
Duun. Bókin er á norsku, eingöngu 
gefin út á rafrænu formi og er til sölu 
á Amazon.com. 

Nánari upplýsingar veitir Skúli Björn 
Gunnarsson, forstöðumaður Gunnars-
stofnunar. skuli@skriduklaustur.is. 

Upplýsingamiðstöð Austurlands verður í Níunni, á sama stað og Hús handanna.

Forsíða bókarinnar er hönnuð af Guð-
jóni Braga Stefánssyni.

Austurland kemur næst út  
fimmtudaginn 7. maí 2015.

NÆSTA BLAÐ

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



Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

RARIK hefur á undanförnum árum gert mikið átak í að fjarlægja loftlínur og leggja jarðstrengi í staðinn sem 
nú spanna yfir helming dreifikerfisins eða tæplega 4.600 km. Lögð hefur verið áhersla á að leggja loftlínur í 
jörð á svæðum sem eru þekkt fyrir miklar ísingar og hefur það leitt til verulegrar fækkunar rafmagnstruflana 
vegna veðurs.

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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Íslandsglíman 2015
Íslandsglíman 2015 fór fram laugar-

daginn 11. apríl í íþróttahúsinu á 
Reyðarfirði að viðstöddu fjöl-

menni. Í karlaflokki sigraði Sindri 
Freyr Jónsson, KR eftir gríðarlega jafna 
og spennandi keppni þar sem úrslit 
réðust í síðustu glímu þegar honum 
tókst að sigra Reyðfirðinginn Ásmund 
Hálfdán Ásmundsson en þeir voru 
báðir ósigraðir þegar kom að síðustu 
glímu þeirra og ljóst að sigurvegarinn 
í þeirri glímu færi heim með Grettis-
beltið fræga og titilinn „Glímukóngur 
Íslands 2015“. Í kvenna flokki var 
einnig afar spennandi keppni en þar 
var það Reyðfirðingurinn Eva Dögg 
Jóhannsdóttir sem fór með sigur af 
hólmi og fór heim með Freyjumenið 
og titilinn „Glímudrottning Íslands 
2015“. Sindri Freyr og Eva Dögg voru 
að sigra Íslandsglímuna í fyrsta sinn 

en þau hafa bæði verið að glíma afar 
vel á þessu keppnistímabili og því vel 
að sigrinum komin. 

Sindri Freyr og Eva Dögg.  
Mynd af www. glima.is

„Endurnýjunin er 
stöðug í glímunni“
Viðtal við Þórodd Helgason

Laugardaginn 11. apríl fór Ís-
landsglíman fram fyrir fullu 
húsi í íþróttahúsinu á Reyðar-

firði. Þetta var í annað sinn sem Ís-
landsglíman fór fram á Reyðarfirði og 
voru heimamenn að vonum ánægðir 
þegar Reyðfirðingurinn, Eva Dögg 
Jóhannsdóttir, hlaut Freyjumenið og 
titilinn Glímudrottning Íslands 2015. 
Sindri Freyr Jónsson hlaut Grettis-
beltið og titilinn Glímukóngur Íslands 
2015 en Sindri Freyr er Austfirðingur 
þótt hann keppi nú undir merkjum 
KR. Ritstjóri Austurlands ákvað að 
spyrja Þórodd Helgason út í glímuna 
á Austurlandi en eins og margir vita 
er Þóroddur mikill áhugamaður um 
glímu og einn þeirra sem hefur drifið 
glímustarfið áfram á Reyðarfirði um 
árabil þótt hann hafi nú afhent öðrum 
keflið. 

Að sögn Þórodds er glíma ekki al-
geng íþrótt eins og fótbolti sem er alls 
staðar í boði. Glíma er nú stunduð á 
fjórum til fimm stöðum á Suðurlandi, 
í Dalasýslu, á Ísafirði, í Njarðvík og 
á Reyðarfirði. Í Reykjavík er einnig 
stunduð glíma og er verið að byggja 
glímustarfið upp þar og gera það öfl-
ugra. 

Hefðin sterk á Reyðarfirði
Þóroddur var spurður af hverju glíma 
væri stunduð á Reyðarfirði og sagði 
hann að hefðin væri aðal ástæða þess. 
Árið 1958 hefði Aðalsteinn Eiríksson 
byrjað að kenna glímu á Reyðarfirði 
og kennt í um 25 ár. Hann hefði meðal 
annars kennt Þóroddi. Þegar Þóroddur 
flutti svo aftur austur í byrjun níunda 
áratugarins, gerðist hann glímuþjálf-
ari og sat í glímuráði um margra ára 
skeið. Þóroddur er hættur að þjálfa og 
situr ekki lengur í glímuráði en mætir 
á flestar æfingar því hann hefur gaman 
af að fylgjast með íþróttinni og aðstoða 
við þjálfun á æfingum. 

Á Reyðarfirði er hægt að æfa glímu 
frá fimmta bekk grunnskóla og upp 
úr. Þrátt fyrir að framboðið sé mikið 
og hægt að velja á milli margra íþrótta-
greina heldur glíman sínu og er endur-
nýjunin stöðug. Yfirleitt mæta um 
það bil 20 krakkar á æfingar. Í dag eru 
þjálfararnir krakkar á aldrinum 18-
20 ára sem hafa æft glímu og eru nú í 
framhaldsskólum á svæðinu. Foreldrar 
krakka sem eru öflugir í glímunni sitja 
í glímuráði og þannig helst áhuginn og 
drifkrafturinn í greininni. 

Það skiptir einnig miklu máli að 

þegar verið er að skipuleggja tíma-
töflu vetrarins er reynt að gæta þess 
að íþróttagreinar rekist ekki á og geta 
krakkar því æft fleiri en eina íþrótt ef 
þeir hafa áhuga á því. Aðeins er greitt 
eitt vetrargjald sama hversu margar 
íþróttir þú æfir. 

Um 1990 fóru konur að æfa glímu 
og þótt þær hafi byrjað að æfa miklu 
seinna en karlar er kynjahlutfallið 
nokkurn veginn jafnt, a.m.k. á Reyðar-
firði. 

Glíman er mikil  
jafnvægisíþrótt
Ritstjóra lék forvitni á að vita hvað 
góðir glímumenn þyrftu að hafa til að 
bera. Hvort þeir þyrftu að vera stórir 
og þungir eða litlir og léttir og sagði 
Þóroddur að þyngd skipti yfirleitt ekki 
miklu máli ef margir væru að keppa því 
þá væri skipt í þyngdarflokka. Góðir 
glímumenn þyrftu að hafa yfir styrk, 
snerpu og lipurð að ráða en að auki 
þyrftu þeir að vera með gott jafnvægi 
því glíman væri mikil jafnvægisíþrótt. 

Aðspurður um framtíð glímunnar á 
Reyðarfirði svaraði Þóroddur því til að 
samfélagið á Reyðarfirði og UÍA styddu 
vel við glímuna og væru glímukeppnir 

alltaf velsóttar. Endurnýjunin væri 
stöðug og áhuginn mikill. Hér áður 
fyrr hefði glíma verið stunduð á fleiri 
stöðum á Austurlandi og gaman hefði 
verið að fara í glímuferðir yfir í næstu 

sveitarfélög svo sem á Fáskrúðsfjörð, 
Seyðisfjörð og Borgarfjörð. Vonandi 
yrði það einhvern tímann aftur. Þeir 
væru í það minnsta alltaf tilbúnir til að 
kynna íþróttina fyrir öðrum.

Þóroddur Helgason, Sindri Freyr og Skarphéðinn Orri. 
Mynd: Jóhannes Pétur Héðinsson - www.austurfrett.is

Glímudrottning íslands 2015 Eva Dögg Jóhannsdóttir. 
Mynd af www.austurfrett.is

Fæðingar hér 
og fæðingar þar
Fæðingarstöðum á Íslandi hefur 

fækkað hin síðari ár. Í svo fá-
mennu og dreifbýlu landi sem 

Ísland er, er skiljanlegt að erfitt sé að 
halda úti fæðingarþjónustu á hverjum 
stað. Engu að síður verðum við að 
tryggja jöfnuð á milli þegna landsins 
og því verður kerfið að vera skipulagt 
á þann hátt, að komið sé til móts við 
fólk sem ekki á kost á fæðingarþjón-
ustu í heimabyggð. Ein leið væri til 
dæmis sú að breyta núverandi löggjöf 
um fæðingarorlof, en ég lagði fram 
frumvarp þess efnis á yfirstandandi 
vorþingi. 

Löng bið
Verðandi foreldrar á landsbyggðinni 
sem búa fjarri fæðingarþjónustu eða/og 
búa við þær landfræðilegu aðstæður að 
samgöngur eru ótryggar, þurfa yfirleitt 
að fara að fara að heiman nokkru fyrir 
áætlaðan fæðingardag. Þetta á t.d. við 
um íbúa í Vestmannaeyjum og Höfn í 
Hornafirði. Yfirleitt er miðað við 38. 
viku meðgöngu nema að um áhættu-
meðgöngu sé að ræða. Börnin koma 
þegar þeim hentar þannig að foreldrar 
geta lent í því að bíða fæðingar í allt að 

fjórar vikur, fram að 42. viku en þá eru 
konur yfirleitt gangsettar. 

Réttlætismál
Núverandi kerfi felur í sér óásættan-
legan ójöfnuð á milli landshluta. Verð-
andi foreldrar á landsbyggðinni þurfa 
t.d. oft að hefja töku fæðingarorlofs 
fyrr, af ofangreindum ástæðum og 
þá dregst sá tími, þ. e. biðtíminn eftir 
barninu, frá orlofinu. Þannig að barn 
og foreldrar njóta styttri samveru þegar 
barnið kemur loksins í heiminn. Með 
því að breyta lögum um fæðingarorlof 
gætum við tryggt rétt barna til að njóta 
jafnlangs tíma með foreldrum sínum 
eftir fæðingu eins og þau börn sem eiga 
heima í nágrenni við fæðingarþjónustu. 

Hár dvalarkostnaður
Annað atriði sem ég tel þarft að huga 
betur að er dvalarkostnaður þeirra 
sem þurfa að fara að heima vegna 
barnsfæðinga og eiga ekki ættingja 
eða vini sem geta hýst þá á meðan á 
biðinni stendur. Ein leið væri að bæta 
við rýmum á sjúkrahótelum á höfuð-
borgarsvæðinu og á Akureyri. Í svari 
heilbrigðisráðherra við fyrirspurn 

frá mér um fæðingarþjónustu (http: 
//www. althingi.is/altext/144/s/1073. 
html) kom m.a. fram að fyrirhuguð er 
bygging sjúkrahótels við Landspítal-
ann nú á þessu ári og í undirbúningi 
er aðstaða fyrir fólk á sjúkrahóteli á 
Akureyri. Þannig að svo virðist sem 
hlutirnir séu að mjakast í rétta átt, sem 
er vel. Það er mín skoðun að á meðan 
hið opinbera getur ekki útvegað fólki 
dvalarstað á sjúkrahóteli, verði að 
koma til móts við fólk með fjárstyrk 
vegna dvalarkostnaðar í nágrenni við 
fæðingarstað. Fólk ekki að gjalda þess 
að búa fjarri fæðingarstöðum. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins

Frumvarp um breytingu á lögum um 
fæðingarorlof er að finna á:

h t t p : / / w w w. a l t h i n g i . i s / a l -
text/144/s/1089.html

Úrslit: 
Karlar: 

Nafn Félag Vinningar
1. Sindri Freyr Jónsson KR 5
2. Ásmundur Hálfdán Ásmundsson UÍA 4
3. Magnús Karl Ásmundsson KR 2,5
4. Einar Eyþórsson Mývetningi 2
5. Stefán Geirsson HSK 1,5
6. Hjörtur Elí Steindórsson UÍA 0

Konur: 
Nafn Félag Vinningar

1. Eva Dögg Jóhannsdóttir UÍA 4,5
2. Bylgja Rún Ólafsdóttir UÍA 3
3. Bryndís Steinþórsdóttir UÍA 2,5+1
4. Brynhildur Hrönn Sigurjónsdóttir HSK 2,5+0
5. Kristín Embla Guðjónsdóttir UÍA 1,5
6. Rebekka Rut Svansdóttir UÍA 1

Upplýsingar af www. glima.is

Fyrirlestur um Nornahraun
Þorvaldur Þórðarson, prófessor í 

eldfjallafræði við HÍ, mun halda 
fyrirlestur um Nornahraun og eld-
gosið sem myndaði það í Breiðdals-

setri laugardaginn 2. maí, kl. 16.00. 
Áhugafólk um eldgos sem og aðrir 
eru hvattir til að mæta. Aðgangseyrir 
500 kr. 



Heitir dagar
Fyrir heimilin á Austurlandi
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

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

* 3.5%
 lántökugjald

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is · opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. Glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsiker�.
Íslensk notendahandbók.
18 aðgerðir - Multifunction • blástur með 
elementi • blástur með undirhita (pizza stilling)
• undir og yfirhiti • undirhiti • affrysting • grill 
einfalt • grill tvöfalt • grill og blástur • hæg eldun 
(slow cook) • frosin matvæli • halda heitu • 
spareldun (ECO Roasting) • hefun • brauðbakstur • 
gratenering • þurrkun (ávextir/grænmeti)
• diskahitun • niðursuða • barnalæsing á 
stillingum • stafrænn upplýsingaskjár
• fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið. 
Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.

B
P

9
3

0
4

1
5

1
-M

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.
12 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • hæg eldun (slow cook) • frosin 
matvæli • halda heitu • spareldun (ECO Roasting) 
• barnalæsing á stillingum • stafrænn 
upplýsingaskjár • fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið. 
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitaker�, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
9 aðgerðir • blástur með elementi • blástur 
með undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti 
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill 
tvöfalt • grill og blástur • hraðhitun
• barnalæsing á stillingum • rafeindaklukka
• sökkhnappar • þrefalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið.
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsiker� og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
8 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti • 
undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • rafeindaklukka • sökkhnappar
• þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið.
Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10-18
Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN
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SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, �ottri hönnun og �ölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt �eira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega �ölhæ�r, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar �ölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ
Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur af öllum               helluborðum

20% afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur  20-30% afsláttur

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

Þvottavél LW60460
6 kg. 1400 sn.

119.900,-     89.925,-

Þvottavél LW60260
6kg. 1200 sn.

109.900,-    82.425,-

Tilboð á                        sýningartækjum (sjónvörpum)

25
%
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Hammondhátíð Djúpavogs
Á Austurlandi eru margar 

tónlistarhátíðir haldnar á 
ári hverju og má segja að 

Hammondhátíð Djúpavogs sé fyrsta 
tónlistarhátíð ársins í fjórðungnum. 
Hátíðin hefur það að meginhlutverki 
að heiðra og kynna Hammondorg-
elið. Er það gert með því að fá tón-
listarmenn, allt frá heimamönnum til 
landsþekktra, til að leika listir sínar 
og er Hammondorgelið rauði þráð-
urinn í gegnum alla dagskrána. Tón-
listarmennirnir í ár eru ekki af verri 
endanum frekar en endranær en þar 
má nefna: AmabAdamA, Kiriyama 
Family, Prins Póló, Bubba, Jónas Sig 
og ritvélar framtíðarinnar og félagana 
Magga Eiríks og Pálma Gunnars. 

Hammondhátíð er ávallt sett á sum-
ardaginn fyrsta sem ber alltaf upp á 
fimmtudegi, en það hefur jafnan verið 
nefnt heimakvöld á Hammondhátíð. 
Það hefur þó þróast á síðustu árum í 
austfirskt kvöld, þar sem leitast er eftir 
því að finna tónlistarmenn og hljóm-
sveitir á Austurlandi til að spila í bland 
við heimamenn. Tónleikar eru svo á 
föstudags- og laugardagskvöldinu en 
þar er reynt að fá stærri og þekktari 
nöfn til að leika. Hátíðinni er svo slitið 
með tónleikum í Djúpavogskirkju, en 
jafnan er þar einsöngvari ásamt hamm-
ondleikara. 

Nokkrir af tónlistar-
mönnunum í ár
AmabAdamA er lífleg hljómsveit með 
meiru og á það bæði við lagasmíðar 
þeirra og sviðsframkomu. Sveitin hefur 
starfað í núverandi mynd frá því um 
vorið 2013 og er óhætt að segja að hún 
hefur skapað sér sess sem framvarða-
sveit íslensku reggísenunnar. Platan 
Heyrðu mig nú, sem kom út sl. haust 
hefur fengið frábæra dóma og lögin 
Gaia, Það sem þú gefur, Eldorado og 
síðast en ekki síst Hossa Hossa hafa 
heyrst ótt og títt á öldum ljósvakans. 

Kiriyama Family er eitt af áhuga-
verðustu ungu böndum landsins, 
en fyrsta plata sveitarinnar kom út 
árið 2012. Platan fékk frábæra dóma 
og lögin Weekends, Heal og Sneaky 
boots nutu mikilla vinsælda. Ný plata 
er væntanleg frá þeim á árinu. Sveitin 
er rómuð fyrir frábæran flutning á 
tónleikum, gífurlega stemmningu og 
almenna gleði. 

Heimamaðurinn Svavar Pétur Ey-
steinsson, Prins Póló mun að sjálfsögðu 
koma fram á Hammondhátíð ásamt 
Hinni konunglegu hirð. Vinsældir 
hljómsveitarinnar hafa verið gífurlegar 
síðustu misserin, platan Sorrí sem kom 
út árið 2014 hefur rakað að sér verð-
launum og viðurkenningum og var 
nú síðast valin plata ársins á Íslensku 
tónlistarverðlaununum. Lögin Tipp 
topp, Bragðarefir, Hamstra sjarma og 
Fallegi smiðurinn af plötunni Sorrí 
hafa notið mikilla vinsælda auk lagsins 
París norðursins, sem hlýtur að teljast 
einn stærsti smellur áratugarins. Það er 
sérstaklega ánægjulegt að bjóða upp á 
þessa hljómsveit,“beint frá býli“, Karls-
stöðum í Berufiði. 

Jónas Sigurðsson og Ritvélar fram-
tíðarinnar eru án nokkurs vafa eitt 
rómaðasta tónleikaband landsins. 
Stemmningin sem myndast á tón-
leikum bandsins er engu lík, sumir 
vilja líkja henni við trúarlega upplifun. 
Jónas Sigurðsson hefur notið mikilla 
vinsælda síðustu árin, gefið út þrjár 
plötur sem allar hafa hlotið mikið lof 
gagnrýnenda. Svo virðist sem allt sem 
hann snertir verði að gulli. Hamingjan 
er hér, Allt er eitthvað, Hleypið mér út 
úr þessu partýi, Ofskynjunarkonan, 
Hafið er svart, Þyrnigerðið og Bar-
áttusöngur uppreisnarklansins á skíta-
dreifurunum eru meðal laga sem allir 
Íslendingar kannast við og nú nýlega 
tyllti Jónas sér á toppinn á vinsældar-
lista Rásar 2 með lagið Af ávöxtunum 
skuluð þið þekkja þá. 

Bubbi og Dimma. Rokk-kóngur Ís-
lands og ein vinsælasta þungarokksveit 
landsins um árabil leiða saman hesta 
sína og lög Utangarðsmanna og Das 
Kapital fá að hljóma sem aldrei fyrr. 

Þá Magga Eiríks og Pálma Gunnars 
þarf ekki að kynna. Þeir tveir mynda 
hryggjarstykkið í hinni sígildu hljóm-
sveit Mannakornum, sem hefur verið 
starfandi frá árinu 1974. Manna-
korn gaf í fyrra út plötuna Í núinu, 
á 40 ára starfsafmæli sveitarinnar og 
fékk platan frábæra dóma. Þessum 
heiðursmönnum til halds og trausts 
verður sjálfur Þórir Úlfarsson sem 
sextán ára gamall spilaði í fyrsta skipti 
með Mannakornum og hefur leikið 
með þeim reglulega síðan. 

Listinn yfir þá tónlistarmenn og 
hljómsveitir sem komið hafa fram á 
hátíðinni í gegnum tíðina er orðinn 
langur og glæsilegur og hafa hljóm-
sveitir og listamenn á borð við Hjálma, 
Baggalút, Dúndurfréttir, Megas, Stór-
sveit Samma og Nýdönsk heiðrað 
okkur með nærveru sinni. Allt í allt 
hafa um 150 tónlistarmenn stigið á 
stokk á Hammondhátíð. Þá hafa ófáir 
austfirskir tónlistarmenn komið fram 
auk þess sem þáttur heimamanna hefur 
verið rómaður en um 50 tónlistarmenn 
og konur frá Djúpavogi hafa tekið þátt 
frá upphafi. 

Langstærsti menningarvið-
burður Djúpavogs
Hammondhátíð er orðinn langstærsti 
menningarviðburður Djúpavogs og 
ár eftir ár er bærinn fullur af fólki frá 
fimmtudegi til sunnudags. Í gegnum 
árin hafa í kringum Hammondhelgina 
sprottið upp fjölmargir aðrir viðburðir. 
Handverksfólk og hönnuðir hafa verið 
mjög áberandi með sínar afurðir. Það 
þarf því ekki að hafa mörg orð um 
hve mikils virði þessi hátíð er t.a.m. 
fyrir ferðaþjónustuaðila, verslun, 
handverksfólk og alla þá sem bjóða 
einhverskonar þjónustu, enda fer við-
burðum í tengslum við þessa hátíð 
fjölgandi ár frá ári. Ekki síst er hún 
mikilvæg fyrir okkur íbúana; í þessu 
samheldna samfélagi bjóðum við 
landsmönnum öllum upp á tónlistarhá-
tíð á heimsmælikvarða, hátíð sem er sú 
eina sinnar tegundar í Evrópu. 

Samantekt af http: //hammond. 
djupivogur.is/
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HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd kem-
ur úr safni UÍA.
Engar upplýsingar bárust um 
síðustu myndir. Tilgáta fékkst 
um brúðkaupsmyndina og er 
hún í athugun.
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. 

prins póló „beint frá býli“, þ.e. Karls-
stöðum í Berufiði

Lifandi 
bókasafn
Laugardaginn 2. maí verður 

lifandi bókasafn í Nýheimum 
þar er hægt að nálgast lifandi 

bækur sem segja sögu sína. Bókatitlar 
byggja á fordómum samfélagsins sem 
við getum lært að kynnast og skilja. Á 
veggspjaldinu hér að ofan má segja að 
eftirfarandi setning fangi sannleikann 
í hnotskurn: Hinn ókunnugi er vinur 
sem þú hefur ekki ennþá hitt. 

Frétt af www. hornafjordur.is Mynd af www.hornafjordur.is

Sumardeginum fyrsta fagnað
Sumardaginn fyrsta ber upp á 

fimmtudaginn 23. apríl að þessu 
sinni. Að venju er mikið um að vera 
þennan dag um allt land og skulu hér 
nefndir tveir viðburðir sem fara fram 
á Héraði. 

Ússuhópurinn (áhugahópur um arf-
leifð Sigfúsar Sigfússonar) mun efna til 
lautarferðar í Sigfúsarlund kl. 14.00. Fólk 
er hvatt til að taka með sér nesti. Fróð-

leikur, tónlist og önnur afþreying verður 
í boði og skátarnir verða á svæðinu. 

Ásatrúarmenn munu blóta sumar-
daginn fyrsta við Blöndalsbúð í Eyj-
ólfsstaðaskógi og hefst blótið kl. 14.00. 
Blöndalsbúð opnar kl. 11.30 og verður 
heitt á könnunni og geta menn tekið 
með sér nesti. Allir eru hjartanlega vel-
komnir og eftir blótið er hægt að fara í 
gönguferðir, leiki eða bara spjalla. 
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Á vefsíðu Járnsteypunnar sjást helstu mál á öllum teikningum
af vörum fyrirtækisins. Hönnuðir, verktakar og aðrir sem vilja 
fá teikningar í tölvutæku formi til að nota í hönnunarforritum 
geta fengið þær sendar sem skrár með tölvupósti. 
Sendið okkur línu á jst@hedinn.is til að fá skrárnar sendar.

Þjónusta við hönnuði

Örlítið sýnishorn af þeim 98 vörunúmerum
sem Járnsteypan hefur á boðstólum

Flotkarmur JS 20 Brunnlok JS 21 fyrir flotkarm JS 20 Brunnrist JS 53

Spindilhús með loki
sex gerðir

Kúluristar fjórar gerðir Trjárist Y 600

Niðurfall JS 350Flotniðurfall JS 84 - val um 
tvær gerðir af ristum

Flotkarmur JS 46
 val um lok eða rist
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Öflugt félagslíf við ME
Í framhaldsskóla skóla lærir maður 

sitt lítið af hverju. Maður lærir 
íslensku, ensku og dönsku, stærð-

fræði og heimspeki, félagsvísindi, 
líffræði og svo framvegis. En það er 
annað við framhaldsskóla sem er ekki 
síður mikilvægt - félagslífið. Í ME eru 
í kringum 300 nemendur í dagskóla 
og eru langflestir þeirra meðlimir í 
nemendafélaginu. Nemendafélagið 
og undirfélög þess sjá um langstærsta 
hluta þess sem er um að vera í félags-
lífinu og í svona litlum skóla eins og 
ME reynir mikið á að allir taki virkan 
þátt til þess að þetta gangi upp. 

NME hefur starfað af fullum krafti 
á skólaárinu sem er að líða, og er það 
vonandi þessi kraftur sé kominn til 
að vera. Viðburðir, litlir sem stórir 
hafa gengið vel og verið góð mæting 
á þá flesta. Þetta eru viðburðir eins og 
árshátíðin okkar-1. des, Olsen-Olsen 
mót, Pókermót, bíókvöld, Gleðidagar 
og margt fleira skemmtilegt! Félög, 
gömul og ný hafa einnig starfað af 
fullum krafti og eigan stóran þátt í 
því hve öflugt félagslífið er. 

Leikfélagið á faraldsfæti
Leikfélagið setur upp eina stóra 
sýningu á hverju skólaári, ásamt 
því að standa fyrir námskeiðum og 
skemmtilegum uppákomum sem 
tengjast leiklist. Í ár setti um 30 
manna hópur upp leiksýninguna 
Klaufar og Kóngsdætur sem eru 6 
sögur eftir H. C. Andersen tvinnaðar 
saman. Krakkarnir ferðuðust með 
sýninguna um allt Austurland við 
frábærar undirtektir, enda lifandi og 
skemmtileg sýning hjá þeim. Leik-
stjóri var Unnar Geir Unnarsson. 

Tónlistarfélagið stóð fyrir Bítlas-
howi í haust en þar voru flutt þekkt 
Bítlalög og rann allur ágóði af tón-
leikunum til Krabbameinsfélaga 
Austfjarða og Austurlands, samtals 
156.500 krónur. Tónlistarfélagið sér 
líka um söngkeppni skólans, Barkann 
en hann fór fram þann 14. febrúar 
síðastliðinn í Valaskjálf og var glæsi-
legri en nokkru sinni fyrr. Ríkey Ásta 
bara sigur úr bítum og keppti hún 
fyrir hönd ME í Söngkeppni fram-
haldsskólanna núna um daginn og 
stóð sig frábærlega. 

Íþróttafélagið sér um íþróttatengda 
viðburði innan skólans. Stærstu við-
burðirnir á vegum ÍME eru Áramótin 
þar sem árgangar keppa sín á milli 
í hinum ýmsu íþróttagreinum og 
Bæjarins Bestu, sem er sams konar 
keppni nema þá keppa bæjarfélögin. 
Þetta eru vel sóttir viðburðir og 
myndast alltaf gríðarleg stemming á 
þeim. Einnig er ÍME með fasta tíma í 

íþróttahúsinu á kvöldin þar sem spil-
aður er fótbolti, bandí og fleira og er 
það opið öllum ME-ingum. 

Málfundarfélagið sér um Gettu 
Betur og MORFÍs í ME og hefur það 
verið með öflugt starf núna í vetur, en 
ræðuliðið okkar komst meðal annars 
í 8. liða úrslit MORFÍs og hefur það 
ekki gerst í 10 ár! Málfundarfélagið 
sér einnig um ME-svar sem er í fullu 
gangi núna, en það er spurninga-
keppni innan skólans. Innan NME 
starfar einnig mjög öflug ritnefnd, 
en hún hefur gefið út 3 Pésa á þessu 
skólaári og vinna nú að glæsilegu 
skólablaði og árbók. 

Femínistafélag ME
Í janúar bættist ME svo í hóp þeirra 
fjölmörgu framhaldsskóla með 
femínistafélag, en þá var Femínista-
félag Menntaskólans á Egilsstöðum 
- FeME stofnað. FeME er með virka 
facebook grúppu þar sem fara fram 
áhugaverðar umræður um allt sem 
tengist jafnréttismálum kynjanna og 
eru 86 meðlimir í þessum hóp, ásamt 
því að standa fyrir viðburðum eins og 
til dæmis bíókvöldum. 

NME stendur fyrir 5 böllum á 
þessu skólaári og hafa þau verið mjög 
glæsileg þetta árið en Páll Óskar spil-
aði meðal annars á balli hjá okkur í 
febrúar. 

Bindindismannafélagið var einnig 
endurvakið nú á dögunum eftir 
nokkur ár í dvala og sér það um 
edrúpott ásamt foreldrafélaginu á 
öllum böllum og eru glæsilegir vinn-
ingar í boði í honum, en í fyrra var til 
dæmis ipad í aðalvinning. 

Af þessu er ljóst að mikið er um að 
vera í félagslífinu í ME, og ef þið viljið 
fylgjast meira með þá getið þið addað 
okkur á facebook undir Nemenda-
félag Menntaskólans á Egilsstöðum. 
Rebekka Karlsdóttir, formaður NME

ME - í sífelldri þróun 
Við Menntaskólann á Egilsstöðum 
hófu 290 nemendur nám í dag-
skóla haustið 2014 auk þess sem 
fjöldi fjarnemenda stundar nám 
við skólann. Nemendur ME koma 
af öllu Austurlandi auk þess sem 
nokkrir nemendur koma lengra að. 
Við skólann er heimavist fyrir um 
115 nemendur og mötuneyti sem 
er opið virka daga. ME er heilsu-
eflandi framhaldsskóli. Nemendur 
sem koma vel undirbúnir upp úr 
grunnskóla geta hæglega lokið stúd-
entsprófi á þremur árum. Nánari 
upplýsingar um skólann og námið 
við hann er að finna á www. me.is

Haustið 2011 byrjaði Menntaskólinn á 
Egilsstöðum að starfa samkvæmt nýrri 
námskrá og er þar með í fararbroddi 
við að aðlaga skólastarf að nýjum 
framhaldsskólalögum frá árinu 2008. 
Gerðar voru nýjar áfangalýsingar og 
nýjar brautalýsingar með það að leiðar-
ljósi að koma betur til móts við þarfir 
nemenda skólans. ME býður nú upp 
á framhaldsskólabraut og fjórar stúd-
entsbrautir auk starfsbrautar. 

Samhliða upptöku nýrrar námskrár 
var tekin upp sú nýjung að skipta skóla-
árinu í fjórar spannir auk þess sem 
kennslustundum var skipt í bundna 
tíma og verkefnatíma. 

Spannir
Meðalnám á hverri spönn er 15 ein-
ingar (þrír áfangar) og lýkur nemandi 
því um 60 einingum á skólaárinu. 
Lögð er áhersla á fjölbreyttar aðferðir 
við námsmat til þess að mæta marg-
breytilegum hópi nemenda. Próf-
dögum hefur fækkað og eru um nú 
einungis þrír skilgreindir prófadagar í 
lok hverrar spannar. Með því að skipta 
önninni í tvær spannir er nemendum 
gefinn kostur á að einbeita sér að færri 
námsgreinum í einu. Þeir geta því kafað 
dýpra í námsefnið og sinnt hverju verk 
efni af meiri einurð. 

Verkefnatímar
Um 60% kennslustunda bóklegra 
áfanga er bundinn í fagtímum, þ. e. af-
mörkuðum námshópum með kennara 
fagsins. Fyrir hvern áfanga sem nem-
andi tekur sækir hann tvo 90 mínútna 
verkefnatíma. Í þeim vinna nemendur 
undir verkstjórn kennara, einir eða í 
hópum, að verkefnum í þeim náms-
greinum sem þeir stunda þá spönnina. 
Skyldumæting er í verkefnatíma eins 
og bundna tíma. 

Öflugt félags- og íþróttalíf
Félags- og íþróttalíf meðal nemenda 
stendur jafnan með miklum blóma. 
Ríkar hefðir hafa skapast fyrir ýmsum 
viðburðum svo sem árshátíð nemenda 
1. des, Barkinn söngkeppni, MORFÍS 
ræðukeppni framhaldsskólanema og 
árleg uppfærslu leikfélags ME á metn-
aðarfullu leikverki. Einnig stendur 
nemendafélag skólans fyrir nokkrum 
dansleikjum á hverjum vetri en þar 
hafa nemendur getað skráið sig í svo-
kallaðan edrúpott sem er fyrir nem-
endur sem vilja skemmta sér án áfengis. 
Nemendur sem eru dregnir upp úr 
edrúpottinum hljóta vegleg verðlaun. 

Aðstaða til íþróttaiðkunar er mjög 
góð í íþróttamiðstöð Fljótsdalshéraðs. 

Rík hefð er fyrir fjölbreyttri íþrótta-
iðkun í ME. Við skólann er bæði 
knattspyrnu- og körfuboltaakademía. 

Áhersla er lögð á samskipti við 
skóla erlendis og er skólinn í reglu-
legum samskiptum við skóla í Trier í 
Þýskalandi. Nemendu m í efri áföngum 
í þýsku býðst að fara til Þýskalands 
annað hvert ár. Einnig tekur skólinn 
reglulega þátt í Comeniusar verkefnum 
í samstarfi við aðra skóla í Evrópu þar 
sem nemendum býðst að eiga sam-
skipti við jafnaldra erlendis og ferðast 
til Evrópu. 

Við ME eru fjórar 
stúdentsbrautir

Málabraut
Tungumálanám er undirstaða fyrir 
allt háskólanám hérlendis og erlendis. 
Flestar kennslubækur á háskólastigi eru 
á ensku eða öðrum erlendum tungu-
málum. 

Málabraut býr nemendur einnig 
undir ýmis störf heima fyrir og á er-
lendum vettvangi svo sem í störfum 
við alþjóðleg fyrirtæki, fréttamennsku, 
og önnur störf við fjölmiðla, utanrík-
isþjónustu, ásamt störfum tengdum 
leiðsögn og ferðaþjónustu. Í flestum 
störfum er nú krafist góðrar þekkingar 
á íslensku, ensku og fleiri tungumálum. 

Inntökuskilyrði á málabraut eru 
grunnskólaeinkunn: Íslenska: 6 – 
Enska: 6 – Stærðfr: 5

Félagsgreinabraut
Markmið félagsgreinabrautar er að 
bjóða nemendum upp á fjölbreytt al-
mennt nám til stúdentsprófs. Brautin er 
góður undirbúningur fyrir nemendur 
sem ætla sér í framhaldsnám í félags- 
og hugvísindum. Þar sem brautin gefur 
kost á miklu frjálsu vali geta nem-
endur lagað hana að þörfum sínum og 
áhugasviðum og undirbúið sig þannig 
fyrir ýmiskonar framhaldsnám. Má þar 
nefna kennaranám, heilbrigðisgreinar 
og íþróttanám. 

Inntökuskilyrði á félagsgreinabraut 
eru grunnskólaeinkunn: Íslenska: 6 – 
Enska: 6 – Stærðfræði: 5

Listnámsbraut
Á listnámsbraut er boðið upp á grunn-
menntun á sviði sjónlista og sviðs-

lista. Stúdentspróf af brautinni nýtist 
í framhaldsnámi í öllum listgreinum 
auk flestra greina hug- og félagsvísinda 
auk þess sem brautin veitir nemendum 
góðan undirbúning undir nám og störf 
í víðu samhengi. Mörg tækifæri liggja 
til framþróunar á sviði lista- og menn-
ingar þar sem margs konar skapandi 
greinar skipa stöðugt veigameiri sess 
í atvinnulífinu. 

Inntökuskilyrði á listnámsbraut 
eru grunnskólaeinkunn: Íslenska: 6 – 
Enska: 6 – Stærðfr: 5

Náttúrufræðibraut
Markmið náttúrufræðibrautar er að 
búa nemendur undir nám í raunvís-
indum, heilbrigðisgreinum, verkfræði 
eða skyldum greinum á háskólastigi. 
Að námi loknu eiga nemendur að hafa 
góða undirstöðuþekkingu í raunvís-
indum og stærðfræði og vera færir um 
að nýta hana við margvísleg verkefni í 
daglegu lífi, starfi og við frekara nám. 

Inntökuskilyrði á náttúrufræðibraut 
eru grunnskólaeinkunn: Íslenska: 6 – 
Enska: 5 – Stærðfr: 6

Framhaldsskólabraut
Framhaldsskólabraut ætluð þeim nem-
endum sem þurfa að styrkja undir-
stöðu sína í kjarnagreinum til að geta 
stundað nám á bóknámsbrautum til 
stúdentsprófs eða starfs- og verknáms-
brautum. 

Á framhaldsskólabraut er ennfremur 
boðið upp á stutt og hagnýtt nám sem 
nýtist á vinnumarkaði. Gert er ráð 
fyrir að nemendur á framhaldsskóla-
braut geti tengst atvinnulífinu þar sem 
starfskynning/fræðsla eða þjálfun fer 
fram eftir þörfum og áhugasviði hvers 
og eins. 

Starfsbraut
Við Menntaskólann á Egilsstöðum 
er starfsbraut sem er fyrir nemendur 
sem þurfa sérstakan stuðning í námi. 
Á starfsbraut skólans er lögð áhersla á 
einstaklingsmiðað nám, þar sem náms-
efnið er sniðið við hæfi og getu hvers 
og eins nemanda. 

Íþróttalína
Nám á íþróttalínu í ME er skilgreint 
sem 38 eininga klasi sem nemendur 
geta tekið með öllum námsbrautum 
sem í boði eru við skólann. Þannig 
er íþróttalínan bæði heildstæður 
hluti af stúdentsprófi nemenda ME 
sem og að vera hagnýtt nám sem 
gefur nemendum starfsréttindi sem 
leiðbeindendur /þjálfarar í mörgum 
íþróttagreinum. 

ríkey Ásta komst í úrslitakeppni Söngkeppni framhaldsskólanna.

Frá kynningu VA, ME og Húsó – leik-
listarfélag ME.

Morfíslið ME stóð sig vel

Kennsluhættir taka mið 
af aukinni verkefnavinnu 
og verkefnatímar stuðla 
þannig að aukinni virkni 
og ábyrgð nemandans.
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Fjölbreytt námsframboð í 
Verkmenntaskóla Austurlands
Verkmenntaskóli Austurlands í Neskaupstað er eini skólinn á Austurlandi 
sem býður upp á löggilt iðnnám auk náms til stúdentsprófs. Á vorönn 2015 
stunda 220 nemendur nám við skólann. Stúlkur eru 121 og strákar 99. 
Meðalaldur nemendanna er 25 ár. Flestir nemendur VA koma frá Norðfirði 
og næstu fjörðum, Eskifirði og Reyðarfirði, en nemendur koma einnig víðar 
að. Við VA er góð heimavist og mikið er um að vera í félagslífi nemenda. 
Nánari upplýsingar um skólann og námið er að finna á www. va.is. 

Öflugt iðnnám
Nemendur í Verkmenntaskóla Austur-
lands geta stundað nám á eftirtöldum 
námsbrautum: Bygginga- og mann-
virkjagreinar (grunnnám bygginga- 
og mannvirkjagreina og húsasmíði), 
hársnyrtibraut, málmiðngreinar 
(grunnnám málm- og véltæknigreina, 
vélstjórn og vélvirkjun), rafiðnir 
(grunnnám rafiðna og rafvirkjun) auk 
iðnmeistaranáms. Skólinn er mjög vel 
tækjum búinn í iðnáminu og má þar 
sérstaklega nefna fullkominn vélar-
úmshermi til kennslu í vélstjórn

Skólinn á í samstarfi við Fjarða-
byggð með verkefnin Verknámsvika 
og Verklegt er vitið en þessum verk-
efnum er ætlað að efla verk- og tækni-
greinar. Að þessum verkefnum standa 
fyrirtækin SÚN, SVN, Alcoa-Fjarðaál, 
Eskja, Loðnuvinnslan, Launafl og fleiri 
fyrirtæki. Skólinn á einnig almennt 
í góðu samstarfi við Fjarðabyggð og 
fyrirtæki þar og víðar.

Skólinn býður einnig upp á styttri 
námsbrautir sem ætlaðar eru starfs-
fólki leikskóla, grunnskóla og sjúkra-
liðum. Þar má nefna námsbraut fyrir 
leikskólaliða, námsbraut fyrir stuðn-

ingsfulltrúa í grunnskólum og skóla-
liðabraut og sjúkraliðabraut. 

Auk þess er starfsbraut við skól-
ann en hún er ætluð nemendum sem 
hlotið hafa töluverða sér- og stuðn-
ingskennslu í grunnskóla vegna m.a. 
sértækra námsörðugleika, röskunar, 
skerðingar eða fötlunar. Námsfram-
boð starfsbrautar tekur mið af þörfum 
og samsetningu nemendahóps hverju 
sinni. Við VA eru einnig tvær fram-
haldsskólabrautir: Framhaldsskóla-
braut 1 tekur 1 ár og að því ári loknu 
eiga nemendur að vera færir um að 
hefja nám á einhverri af brautum 
skólans. Áherslan er á að undirbúa 
nemendur fyrir áframhaldandi nám í 
framhaldsskóla. Framhaldsskólabraut 
2 sem tekur 2 ár og lýkur með útskrift 
og svokölluðu framhaldsskólaprófi. 

Þrjár nýjar námsbrautir  
til stúdentsprófs
Frá haustinu 2015 verður boðið upp á 
3 nýjar námsbrautir til stúdentsprófs í 
stað núverandi námsbrauta. Þær eru 
200 framhaldsskólaeiningar (f-ein-
ingar) og geta nemendur lokið stúd-
entsprófi á 3 árum. . 

Til að hefja nám á nýjum stúdents-
brautum þurfa nemendur að hafa hæfni 
til að takast á við nám á 2. hæfniþrepi 
í kjarnagreinunum (íslensku, stærð-
fræði og ensku). Þeir nemendur sem 
ekki standast inntökuskilyrðin þurfa 
að ljúka grunnnámi í tiltekinni grein. 

Breytingin á 3ja og fjögurra ára 
stúdentsbrautum felst m.a. í því að 
nemendur byrja á öðru hæfniþrepi í 
kjarnagreinunum í stað þess að hefja 
nám á fyrsta hæfniþrepi (t.d. ÍSL103)

Tæknidagur  
fjölskyldunnar
Tæknidagur fjölskyldunnar í hús-
næði Verkmenntaskóla Austur-
lands í Neskaupstað er orðinn fastur 
liður í skólastarfinu og verður hann 
næst haldinn í þriðja sinn þann 10. 
október næstkomandi. Síðasti Tækni-
dagur heppnaðist einstaklega vel. 
Tæknideginum er ætlað að vekja með 
skemmtilegum hætti athygli á tækni 
og vísindum í okkar nánasta umhverfi. 
Fyrir deginum hafa Austurbrú og Verk-
menntaskólinn staðið en rúmlega tutt-
ugu fyrirtæki, skólar og stofnanir tóku 
þátt í Tæknideginum á síðasta ári. Að 
sögn aðstandenda Tæknidagsins heim-
sóttu um fimm hundruð og þrjátíu 
gestir skólann þennan dag. 

Fab Lab hjá VA
Fab Lab Austurland var opnað hjá VA 
á Tæknidegi fjölskyldunnar í nóvember 
2014 og er það samstarfsverkefni Verk-

menntaskóla Austurlands, Austurbrúar 
og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 
Samkvæmt http: //wiki. fablab.is/wiki/
Fab_Lab_Austurland/is er Fab Lab 
stafræn smiðja með tækjum og tólum 
til að búa til nánast hvað sem er. Fab 
Lab smiðjan gefur ungum sem öldnum, 
einstaklingum og fyrirtækjum, tæki-
færi til að þjálfa sköpunargáfuna og hr-
inda hugmyndum sínum í framkvæmd 
með því að hanna, móta og framleiða 
hluti með aðstoð stafrænnar tækni. 

NIVA gerir félagslífið 
skemmtilegt
Nemendaráð VA heitir NIVA og 
skipuleggur félagslíf nemenda með 
stuðningi félagslífsfulltrúa. Helstu við-
burðir vetrarins eru: móttaka nýnema, 

menningarferð, dansleikir, þátttaka í 
Gettu betur og Söngkeppni framhalds-
skólanna, árshátíð, bíókvöld, lasertag, 
kvöldvökur á heimavist o. fl. Fulltrúar 
nemendafélagsins í Söngkeppni fram-
haldsskólanna voru að þessu sinni þær 
Katrín Lilja Sigurjónsdóttir og Margrét 
Kolka Hlöðversdóttir. NÍVA starfar 
náið með lista- og íþróttaakademínum 
skólans sem eru áfangar sem nem-
endur geta valið. Við skólann starfar 
líka leikfélagið Djúpið sem ásamt lista-
akademínunni setur upp einn söngleik 
á ári ásamt því að standa fyrir smærri 
viðburðum. Íþróttaakademínan 
stendur fyrir ýmsum íþótta- og heilsu-
eflandi viðburðum á hverju skólaári 
en VA er einmitt heilsueflandi fram-
haldsskóli.

Fab lab Austurlands var vígt á Tæknidegi fjölskyldunnar í fyrra.

leikfélag VA, Djúpið, setti söngleikinn Hárið upp í vetur.

Félagsvísindabraut Náttúruvísindabraut Opin stúdentsbraut

Námi á félagsvísinda-
braut er ætlað að veita 
nemendum góða og 
almenna undirstöðu-
þekkingu í kjarna-
greinum og félagsvís-
indum. Áhersla er lögð á 
sérgreinar brautarinnar 
s.s. félagsfræði, sögu, 
sálfræði og uppeldis-
fræði. Brautinni lýkur 
með stúdentsprófi og 
er hún góður undirbún-
ingur fyrir frekara nám, 
sérstaklega í félagsvís-
indum og hugvísindum, 
s.s. félagsfræði, sálfræði, 
menntavísindum, ís-
lensku og sögu.  

Námi á náttúruvísinda-
braut er ætlað að veita 
nemendum góða og 
almenna undirstöðu-
-þekkingu í kjarna-
greinum og náttúru-
vísindum. Áhersla er 
lögð á stærðfræði og 
sérgreinar brautarinnar 
s.s. líffræði, jarðfræði, 
efnafræði og eðlis-
fræði. Brautinni lýkur 
með stúdentsprófi og 
hún er góður undirbún-
ingur fyrir frekara nám í 
tæknigreinum, náttúru-
vísindum, stærðfræði 
og heilbrigðisvísindum.

Á opinni stúdentsbraut  
er lögð áhersla á gott 
almennt nám og þekk-
ingu. Nemendur taka 
100 eininga kjarna. Þeir 
velja síðan 100  einingar 
úr öllu námsframboði 
skólans. Þær einingar 
geta verið í bóklegum, 
verklegum og eða list-
greinaáföngum.

Inntökuskilyrði

Námsgreinar Félagsvísinda-
braut

Náttúruvísinda-
braut

Opin  
stúdentsbraut

Skóleinkunn Skólaeinkunn Skólaeinkunn

Íslenska 6 (B) 6 (B) 6 (B)

Stærðfræði 6 (B) 6 (B) 6 (B)

Enska 6 (B) 6 (B) 6 (B)
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Þjóðverjar einstaklega gestrisnir
Trierferð FAS og ME
Dagana 19. – 29. mars síðastliðinn heimsóttu 20 nemendur úr FAS og 
ME Max-Plank-Gymnasium í Trier en FAS og ME hafa um árabil verið í 
samstarfi við skólann, ME frá 1994 og FAS frá 2004. Með í för voru tveir 
kennarar, einn úr hvorum skóla. Ferðin er liður í Erasmusverkefni sem 
snýst um sjálfbæra nýtingu þjóðgarða og ber titilinn: Nachhaltigkeit im 
Nationalpark - Wir finden den Weg og er styrkt af Erasmus Menntaáætlun 
Evrópusambandsins. Í tengslum við verkefnið hafa nemendur í ME og FAS 
unnið að snjallsímaleiðsögn um vissan hluta Vatnajökulsþjóðgarðs og er 
sá hluti styrktur af Vinum Vatnajökulsþjóðgarðs. Ritstjóra lék forvitni á 
að vita hvernig íslensku nemendunum hefði litist á Þýskaland og Þjóðverja 
og hvort eitthvað hefði komið á óvart og náði tali af þremur nemendum 
þeim Eydísi og Glúmi frá Egilsstöðum og Sigfúsi Hauki frá Reyðarfirði. 

Krakkarnir voru spurð hvernig hefði 
gengið að nota þýskuna og voru þau 
öll sammála um að það hefði gengið 
ótrúlega vel. Eydís sagðist hafa dvalið í 
Þýskalandi einn mánuð á síðasta ári og 
þá hefði hún náð að skilja mjög mikið 
en hefði ekki verið farin að þora að tala 
fyrr en nú. Þau voru öll sammála um að 
það hefði verið auðvelt að tala þýskuna 
við Þjóðverjana og að Þjóðverjarnir 
hefðu verið mjög almennilegir og lagt 

sig fram um að skilja þau og hrósa þeim 
þannig að þau voru ekkert hrædd við 
að prófa að tala. Glúmur nefndi að það 
hefði verið gaman að upplifa það að 
á ákveðnum tímapunkti næði maður 
tungumálinu og færi að skilja meira 
og að því leyti hefði ferðin verið mjög 
gagnleg. Sigfús Haukur tók undir það 
og sagði að ferðin hefði alveg mátt 
vera helmingi lengri. Honum hefði til 
dæmis verið hrósað þegar hann keypti 

sér pylsu svo eitthvað hefði hann gert 
rétt. Við lok ferðarinnar voru þau öll 
farin að skilja þýskuna mun betur en 
áður. 

Erfitt að toppa  
gestrisni Þjóðverja
Eydís sagði að fátt hefði komið henni 
á óvart og að afstaða hennar til Þjóð-
verja hefði lítið breyst. Hún viður-
kennir þó að áður en hún fór fyrst til 
Þýskalands árið 2013 hefði hún haft 
nokkra fordóma gagnvart Þjóðverjum 
en þeir væru horfnir. Það sem stæði 
upp úr væri einstök gestrisni sem þau 
hefðu mætt og Sigfús tók undir þetta 
og sagði að þessi mikla gestrisni hefði 
eiginlega komið honum mest á óvart. 
Þjóðverjarnir vildu allt fyrir mann 
gera. Þau Eydís, Sigfús og Glúmur eru 
hrædd um að það verði erfitt að toppa 
gestrisni Þjóðverja en þau ætla að gera 
sitt besta þegar þýsku krakkarnir koma 
í heimsókn til þeirra í sumar. Afstaða 

Sigfúsar til Þjóðverja breyttist ekkert 
enda vissi hann áður en hann fór að 
Þjóðverjar væru mjög alúðlegir og 
gaman að tala við þá. Glúmur tók í 
sama streng, sagðist hafa verið kunn-
ugur Þýskalandi áður, en ef eitthvað 
mætti nefna þá hefði það sýnt sig að 
Þjóðverjar væru ekki alveg eins regluf-
astir og stereotýpurnar af þeim sýna. 
Þýsku krakkarnir væru ósköp venju-
legir krakkar. Þar væri sömu týpur að 
finna og hér á landi en reynsla þre-
menninganna er sú að þýsku krakk-
arnir hefðu verið mjög vinalegir og 
almennilegir. 

Það sem kom þeim Eydísi, Sigfúsi 
og Glúmi einna mest á óvart var hvað 
Þjóðverjar reyktu mikið og alls staðar, 
jafnvel inni á veitingahúsum. Meira að 
segja ungt fólk reykti eins og strompar. 
Þau voru sammála um að það virt-
ist ekki vera mikið um forvarnir og 
fræðslu um skaðsemi reykinga. Þjóð-
verjar virtust einnig hafa aðra drykkju-
menningu en Íslendingar en þar þykir 
eðlilegt að fá sér vín eða bjór með 
mat og krakkarnir alast upp við það. 
Glúmur nefndi að Þjóðverjar virtust 
kunna betur að fara með vín heldur en 
Íslendingar og Eydís tók undir það og 
sagði að þar þyrftu krakkarnir ekki að 
fara í felur með það þótt þau fengju sér 
bjórglas. Sigfúsi fannst að foreldrarnir 
virtust alltaf vita hvar krakkarnir héldu 
sig og Eydís nefndi að foreldrarnir virt-
ust alltaf vera til í að sækja krakkana 

sína. Það væri eftirlit með krökkunum 
en á góðan hátt. 

Frábær reynsla  
sem þau gleyma ekki
Eydís sagðist hafa myndað góð tengsl 
við fólkið sem hún dvaldi hjá og 
sagði mikilvægt að viðhalda þessum 
tengslum. Sigfús sagði að aðeins einn 
dagur í ferðinni hefði verið hræðilegur 
og það hefði verið heimferðardagurinn. 
Honum hefði liðið mjög vel þarna úti 
og náð virkilega góðum tengslum við 
fólkið. Glúmi fannst einstaklega gaman 
og gjöfult að kynnast annarri menn-
ingu og þjóð á þennan hátt og sagði 
að maður kynntist landi og þjóð á allt 
annann hátt heldur en ef maður hefði 
farið sem ferðamaður. Maður komst 
inn í daglegt líf fjölskyldunnar. Þetta 
væri reynsla sem aldrei gleymdist. 

Öll sögðust krakkarnir hiklaust 
myndu ráðleggja öðrum að taka þátt í 
svona verkefnum. Sigfús sagðist jafnvel 
vera til í að skreppa aftur til Þýska-
lands til að hitta þýsku krakkana og 
sagði að þetta væri frábær leið til að 
kynnast öðru fólki og fá annað bragð 
af veröldinni. Eydís sagði að það hefði 
verið dálítið stressandi að vera sótt af 
ókunnugu fólki á flugvöllinn og keyra 
burt með því en þetta hefði verið frá-
bær og þroskandi dvöl og virkilega 
leiðinlegt að kveðja. Erlend samskipti 
væru mjög góð leið til að stíga út fyrir 
þægindahringinn. 



SÓKNARFÆRI  |  17

Síðumúla 22 - 108 Reykjavík - Sími 517 0404 - www.serefni.is

Nýju litirnir fyrir
2015 eru komnir

» Akrýlútimálning á stein
» Þakmálning
» Gluggamálning
» Spartl og innimálning

» Eldvarnarmálning

»  Steinsílanmálning á múrkerfi 
og stein

»  Viðarvörn fyrir íslenskar 
aðstæður

»  Harðviðarolía á sólpalla og 
klæðningar

»  Silikatmálning

Hágæða málningarefni 
fást í SérEfni
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Bygging hótel og gistiheimila um 
land allt hefur undanfarin misseri 
verið í fullum gangi enda fjölgar 
erlendum ferðamönnum ár frá ári. 
Að sögn Birnu Ragnarsdóttur hjá 
RB rúmum í Hafnarfirði hafa 
starfsmenn fyrirtækisins staðið í 
ströngu við að smíða rúm fyrir 
gesti okkar Íslendinga og er ekkert 
lát á.

„Hér hafa starfsmenn á stund-
um lagt nótt við dag en við höfum 
eftir megni reynt að anna eftir-
spurninni. Hótelin rísa eitt af öðru 
og við getum boðið sérsniðnar 
lausnir og gríðarlega mikið úrval af 
rúmum, dýnum og öllu því sem 
þarf að vera í góðu svefnherbergi. 
Auðvitað spyrjum við ekki við-
skiptavini okkar um þjóðerni; við 

seljum rúm fyrir bæði Íslendinga 
og útlendinga.“

Íslensk rúm
Æ fleiri eru þess meðvitaðir að 

nauðsynlegt er að velja rúmin af 
kostgæfni og þá sérstaklega dýn-
urnar. Úrvalið á markaðnum er 
mikið og nær eingöngu um inn-
fluttar vörur að ræða nema hjá RB 

rúmum þar sem íslensk framleiðsla 
hefur verið í fyrirrúmi frá því 
Ragnar Björnsson stofnaði fyrir-
tækið árið 1943. 

„Við smíði bæði rúma og dýna 
gerum við strangar kröfur til okkar 
um gæði og endingu enda vitum 
við að þá verða viðskiptavinirnir 
ánægðir. Einnig sérhæfir fyrirtækið 
sig í hönnun og bólstrun á rúm-
göflum, viðhaldi og viðgerðum á 
springdýnum og eldri húsgögn-
um,“ segir Birna. 

Fjórar tegundir dýna
Hjá RB rúmum er hægt að velja 
um fjórar tegundir af springdýn-
um: RB venjulegar, Ull-deluxe, 
Super-deluxe og Grand-deluxe. 
Fjórir stífleikar eru í boði á allar 
þessar tegundir; mjúk, medíum, 
stíf og extrastíf – allt eftir óskum 
hvers og eins. Fyrirtækið er eina 
þjónustufyrirtækið á sínu sviði sem 
býður endurhönnun á springdýn-
um eftir áralanga notkun. 

rbrum.is

Framleiðsla og sala RB rúma fer fram að Dalshrauni 8 í Hafnarfirði.

RB rúm fyrir 
vel sofandi 
ferðamenn!

Nýtt hjá ÍSRÖR

Pressuverkfæri og tengi fyrir hitaveitustálrör frá 1/2" til 2"

Allar upplýsingar fást hjá ÍSRÖR 
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Við Sundhöllina í Reykjavík eru 
hafnar framkvæmdir við nýja úti-
sundlaug á grundvelli hönnunar-
samkeppni sem VA arkitektar 
unnu á sínum tíma. Áætlað er að 
framkvæmdum verði lokið vorið 
2017. Þar verða meðal annars nýir 
pottar, vaðlaug fyrir börn og nýtt 
eimbað. Áætlað er að nýja mann-
virkið kosti um 1,2 milljarða króna 
en að auki verður 250 milljónum 
varið til endurbóta á eldri bygg-
ingu sem komin er til ára sinna, 
hönnuð af Guðjóni Samúelssyni 
arkitekt en hún var byggð á árun-
um 1929-1937. 

Verðlaunatillagan gerir ráð fyrir 

25 metra langri útisundlaug, nýj-
um pottum, vaðlaug fyrir börn, 
nýju eimbaði og annarri aðstöðu 
sem þarf til að gera Sundhöllina að 
alhliða heilsurækt fyrir almenning. 
Miðað er við að byggja nýja bún-
ingsklefa kvenna og stækka bún-
ingsklefa karla, en gert er ráð fyrir 
að gömlu búningsklefarnir verði 
notaðir áfram, enda eru þeir frið-
aðir. Einnig er gert ráð fyrir að 
gera þurfi lágmarksbreytingar á 
hinu friðaða innra byrði hússins til 
að tenging og samnýting eldri og 
fyrirhugaðrar viðbyggingar verði 
með sem bestu móti. Við Sundhöll Reykjavíkur verður byggð 25 metra útisundlaug ásamt nýjum 

pottum, vaðlaug fyrir börn, nýju eimbaði og annarri aðstöðu. Mannvirkin 
verða tekin í notkun vorið 2017.

Einn og hálfur milljarður í Sundhöllina
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Nám í FAS er góður undirbúningur
Á vorönn 2015 er 151 nemandi skráður í Framhaldsskólanum í Austur-
-Skaftafellssýslu og þar af eru nokkrir í hlutanámi og fjarnámi. Nemendur 
skólans koma að langmestu leyti úr Sveitarfélaginu Hornafirði. Námið í 
FAS er bæði bóklegt og verklegt. 

Þrjár stúdentsprófsbrautir
Samkvæmt nýrri námskrá FAS verður 
boðið upp á nám við skólann á þremur 
brautum sem lýkur með stúdentsprófi 
eins og kemur fram á heimasíðu skólans 
www. fas.is . Þetta eru hug- og félags-
vísindabraut, náttúru- og raunvísinda-
braut og kjörnámsbraut. Sú sem hefur 
mesta sérstöðu nefnist kjörnámsbraut, 
því þar geta nemendur sniðið nám sitt 
að áhugasviði og framtíðarplönum. Til 
dæmis getur nemandi sem hefur mik-
inn áhuga á útivist valið sérgreinar á 

fjallamennskubraut (60 ein) og notað 
sem hluta af stúdentsprófi sínu. 

Framhaldsskólabraut og 
fjallamennskubraut
Í FAS er einnig boðið upp tvær brautir 
sem lýkur með framhaldsskólaprófi, en 
þær eru framhaldsskólabraut og fjalla-
mennskubraut. Námi á framhalds-
skólabraut er ætlað að veita nemendum 
góða, almenna undirstöðuþekkingu 
og er lögð áhersla á hvort tveggja, 
annars vegar bóklegt nám og list- og 

verkgreinar hins vegar. Brautinni lýkur 
með framhaldsskólaprófi. Framhalds-
skólabrautin er 90 einingar og er miðað 
við að nemendur ljúki henni á tveimur 
árum. 

Fjallamennskubrautin er 4 annir. 
Engar sérstakar forkröfur eru gerðar 
um aldur eða reynslu. Engan dýran 
búnað þarf að kaupa annan en al-
mennan útivistar- og göngubúnað. 
Fjallamennskubraut lýkur með fram-
haldsskólaprófi. Námi á brautinni 
er ætlað að auka hæfni nemenda til 
að ferðast um fjalllendi og óbyggðir 
á Íslandi. Námið veitir ekki formleg 
réttindi en á að gera nemendur færari 
um að skipuleggja ferðir um fjalllendi 
og óbyggðir og veita grunnþjálfun í að 
meta vettvang og velja úrræði við ólíkar 
aðstæður. Námið er hugsað sem fyrsta 
skref í fjallamennskunámi sem hægt 
verður að byggja ofan á með áfram-
haldandi námi og meiri þjálfun. 

Einnig er boðið upp á vélstjórnar-
braut A, sem er ætluð fyrir þá sem 
hyggjast afla sér réttinda til starfa á 
skipum með vélarafl minna en 750 
kW og sækjast ekki eftir frekara vél-
stjórnarnámi. 

Námsframboð skólans miðast fyrst 
og fremst við að nemendur geti með 
eðlilegri námsframvindu lokið stúd-
entsprófi á þremur árum og framhalds-
skólaprófi á tveimur árum. Nánari 
upplýsingar um nám og félagslíf við 
skólann er að finna á www. fas.is. Nám á fjallamennskubraut er hagnýtt.

Félagslífið er öflugt í FAS.

Nemendur í stjórnmálafræði tvinna saman námsefni og raunveruleika.



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

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.

SKYACTIV
Technology

NÝR MAZDA CX-5 AWD FRUMSÝNDUR

ÖGRAÐU ÞVÍ HEFÐBUNDNA

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.

Komdu. Reynsluaktu Mazda CX-5 AWD. 

10
 ára afmæli  

Mazdahjá Brimborg

MazdaCX5_ongoing_5x38_20150326_Draft2.indd   1 30.3.2015   11:19:01
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Nemendur þroskast á eigin forsendum
Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað er lítill, vinsæll og heim-
ilislegur heimavistarskóli í fögru umhverfi Hallormsstaðarskógar. Boðið er 
upp á einnar annar nám á hússtjórnarskólabraut með áherslu á matreiðslu, 
hreinlætisfræði, heilbrigðan lífstíl og handavinnugreinum. Námið er á 
framhaldsskólastigi og byggir á gömlum hefðum í bland við nýjungar í 
nútíma samfélagi. Lögð er áhersla á að veita nemendum menntun sem nýtist 
þeim í daglegu lífi og eflir sjálfstaust, frumkvæði og ábyrgðarkennd hans. 

Heimavistin tekur við 22 nemendum 
og eru tveggja- og einsmanns herbergi 
í boði. Nemendur sjá sjálfir um þrif á 
heimavist og umsjón með kvöldverði 
og helgarmáltíðum og skiptist sú 
umsjón á milli nemenda yfir önnina. 
Námið er byggt á vikulegum skiptum á 
milli matreiðlsu og fatasaums og síðan 
bætist við hreinlætisfræði, næringar-
fræði og hreyfing auk valfaga í handa-
vinnu; vefnaður, útsaumur, prjón og 
hekl. 

Í matreiðlsu er lögð áhersla á 
gamlar matarhefðir og matreiðsluað-
ferðir Íslendinga ásamt kynningu á 
þeim nýjungum sem hafa átt sér stað 
í matargerð, erlendri sem og sérfæði. 
Nemendur læra hreinlætis- og ör-
verufræði og er þeim fræðum fléttað 

inn í matreiðslukennsluna. Einnig er 
lögð áhersla á heilbrigðan lífstíl í mat-
reiðslu og val á hreinu hráefni. 

Handavinnugreinar leggja góðan 
grunn að sköpun og frumkvæði. 
Markmiðið er að nemendur geti nýtt 
sér færni og þekkingu sína við fata-
saum, prjón, hekl, útsaum og vefnað 
og búið til fallega og nytsamlega muni 
og flíkur sem geta nýst kynslóða á 
milli. 

Skólinn er staðsettur í fallegu um-
hverfi og afurðir skógarins nýttar til 
kennslu. Nemendur tína ýmis ber og 
sveppi ásamt því að fara í göngutúra 
um skógarstíga og niður að Lagarfljóti. 
Umhverfið og það sem skógurinn 
hefur upp á að bjóða leggur góðan 
grunn að því að efla þekkingu og vit-

und nemenda fyrir náttúrunni og því 
sem hún hefur upp á að bjóða. 

Í Handverks- og hússtjórnarskól-
anum á Hallormsstað gefst nem-
endum tækifæri til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og 
lifa ábyrgu lífi. 

Langar þig í nám í handverki og 
matreiðslu á fallegum og leyndar-
dómsfullum stað og kannski búa á 
heimavist og kynnast frábæru fólk? 

Þá er Handverks- og hússtjórnar-
skólinn á Hallormsstað rétti skólinn 
fyrir þig!

Opið er fyrir umsóknir í Hand-
verks- og hússtjórnarskólinn fyrir 
komandi annir á heimasíðu skólans 
www. hushall.is og er umsóknarfrestur 
1. júní fyrir haustönn 2015. Skólinn er 
einnig á www.facebook.com/hushall.
is og birtast þar myndir af starfsemi 
skólans. 

Nýr forstöðumaður 
Náttúrustofu Austurlands
Stjórn Náttúrustofu Austurlands 

hefur ráðið Kristínu Ágústs-
dóttur í starf forstöðumanns 

Náttúrustofu Austurlands frá og með 
1. júní n.k. Kristín hefur lokið B. Sc. 
námi í landfræði frá Háskóla Íslands 
og M. Sc. námi í eðlisrænni landfræði 
og vistkerfisgreiningum frá Háskól-
anum í Lundi. Auk þess hefur hún B. 
Ed. kennsluréttindi frá Háskólanum á 
Akureyri. Hún hefur starfað við margs 
konar rannsóknir hjá Náttúrustofu 
Austurlands frá árinu 1999 og þekkir 
því vel til starfseminnar. Einnig hefur 
hún starfað sem sérfræðingur og snjó-
eftirlitsmaður hjá Veðurstofunni, 
sérfræðingur hjá Verkfræðistofunni 
Hönnun, aðstoðarmaður Alþingis-
manns, fréttaritari Morgunblaðsins 
og setið í ýmsum nefndum á vegum 

Fjarðabyggðar. Þá hefur hún starfað 
í hafrannsóknahópi hjá Marsýn við 
Háskóla Íslands. 

Fréttatilkynning frá  
Náttúrustofu Austurlands

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins 1. maí

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Fjarðabyggð
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