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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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6 Snjóboltinn er 
byrjaður að rúlla2 Atvinnurekendur 

vilja semja 12 Steinaldarfæði  
- að hætti hússins

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Mánar 1965-2015
– og gott betur. 

Á opnunarhátíð Vors í Árborg 
var menningarviðurkenning 
Sveitarfélagsins Árborgar af-

hent hljómsveitinni Mánum frá Selfossi. 
Mánar komu fyrst fram fyrir hálfri öld, 

árið 1965. Þeirra blómatími var ára-
tugurinn þar á eftir. Ýmsir hafa komið 
við sögu en hljómsveitina skipa í dag 
þeir Ólafur Þórarinsson, Guðmundur 
Benediktsson, Björn Þórarinsson, Smári 

Kristjánsson og Ragnar Sigurjónsson. 
Kjartan Björnsson, formaður íþrótta- og 
menningarnefndar og Ásta Stefánsdóttir, 
bæjarstjóri afhentu hljómsveitinni viður-
kenninguna.
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Hvað væri vorið án fugla? Blaðið kemur út á Valborgarmessu 30. apríl. 
Þá skilur að vetur og sumar. Í Skandinavíu tíðkast þá lautarferðir 
og stúdentar galsast. Hér eru það fuglarnir sem boða helst sumar 

með sól og blíðu. Tjaldurinn kom á flötina við Ölfusá og eitthvað mis-
skildi lóan veðurspána. Aldrei hefur verið jafn margt um hana og núna. Að 
minnsta kosti í kringum mig. Þetta er líka tíminn þegar þingmenn koma 
undan páskunum og bera tíðindi um sali. „Ég veit ekkert“ var einu sinni 
risafyrirsögn í viðtali við vænsta mann. Í vikunni sagði fjármálaráðherra: 
„Ég veit ekkert hvað frændur mínir eru að gera dags daglega.“ Aðspurður 
um siðfræði eins þingmanns í okkar kjördæmi sem tengdist makríli. Enda 
bara eitt atkvæði af 63. Þannig er siðfræðin metin sums staðar. 
Kjaramál eru óvissuþættir, segir í fjármálaáætlun ríkisins fyrir árin 2016-2019. 
„Óvissan“ er mikil um þessa mundir. Fjármálaráðherra telur of langt gengið 
í jafnlaunastefnunni. Það er eins og við séum stödd í einhverju upphafi. 
Framundan er flókið tafl. Jafntefli er ekki á borðinu. Tugir þúsunda eru 
komnir í verkfall og ekki augljóst hvernig ná á áttum innan skamms tíma. 
Annars vegar að lyfta lægstu launum upp úr kjallara og í átt að grunnlaunum 
sem stéttarfélög virðast ætla að sætta sig við. Í dag eru lægstu laun 214 þúsund 
krónur en krafan er 300 þúsund krónur á mánuði.  Hér er um mikla hækkun 
að ræða sem ná á á þremur árum. Hinum megin les fjármálaráðherra að 
háskólamenn fari fram á enn meiri kauphækkun. Halldóra Sigríður, formaður 
Bárunnar hér á Suðurlandi segir samtök atvinnurekenda í tilvistarkreppu 
þar sem atvinnurekendur vilji semja. Þá væntanlega með kröfuna um 300 
þúsund á borðinu. Ríkisstjórnin mun eiga næsta leik í óljósri stöðu. Ríkið 
semur við háskólamenn. Hvernig geta samningar nást samhliða á tveimur 
ólíkum vígstöðum?

Þorlákur Helgi Helgason

„Vorið er líka fuglar“

LEIÐARI

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

ÞAÐ VAR OG...

Samtök atvinnulífsins 
í tilvistarkreppu, 
segir Halldóra Sigríður, formaður Bárunnar. 

Verkfall hefst í dag hafi  
samningar ekki náðst. 
90% félagsmanna í Bárunni sam-
þykktu aðgerðir vegna kjarasamn-
inganna. Hafi samningar ekki tekist 
skellur fyrsta vinnustöðvunin á í dag, 
fimmtudaginn 30. apríl og stend-
ur yfir frá klukkan 12 á hádegi til 
klukkan 24 á miðnætti. Þar næst 
verður vinnustöðvun 6-7 maí, báða 
dagana frá miðnætti til miðnætt-
is. Það er ekki að efa að nýskollið 
verkfallið verður ræðumönnum efst 
í huga 1. maí. Himinn og haf virðist 
skilja að. 
- Hvað þarf til að ná landi? 

Spurningin er lögð fyrir Halldóru 
Sigríði Sveinsdóttur, formann Bár-
unnar. 

„Þetta er mjög undarleg staða og 
flókin. Samtök atvinnulífsins virðast 
vera í tilvistarkreppu, þ.e.a.s. for-
ystan endurspeglar ekki viðbrögð 
atvinnurekenda sem eru að hafa 
samband við stéttarfélögin um allt 
land og vilja semja. Við erum alltaf 
að ræða krónutöluhækkun á laun hjá 
Starfsgreinasambandinu. Til þess að 
ná landi þurfum við að setjast niður 
og ræða það í fullri alvöru hvernig 
við getum hækkað lægstu laun í kr. 
300 þúsund innan þriggja ára og að 
menn umreikni það ekki í prósentur 
sem fara upp allan stigann.“
- Ertu bjartsýn á réttláta niðurstöðu? 

„Ég hef aldrei séð stöðuna svona 
eins og hún er í dag. Það samkomu-
lag sem gert var á vinnumarkaði við 
undirritun kjarasamninga þann 21. 
desember 2013 átti að endurspegla 
ákveðna leið til aukins kaupmáttar 
og verðstöðnunar til framtíðar. Því 
miður varð samkomulagið hrip-
lekt og hélt ekki. Okkar fólk hefur 
setið eftir. Laun þeirra hækkuðu að 
meðaltali um 2,8-4,6%. Aðrir hóp-
ar hafa að meðaltali hækkað mun 

meira. Það voru fimm félög innan 
Starfsgreinasambands Íslands sem 
undirrituðu ekki kjarasamninginn 
(Báran, stéttarfélag var eitt þeirra) og 
svo fór að fleiri felldu kjarasamning-
ana en samþykktu. Ég held að það 
séu allir sammála um að þessi krafa 
um 300 þúsund innan þriggja ára sé 
sanngjörn og löngu tímabær. Ég er 
bjartsýn á réttláta niðurstöðu vegna 
þess skilnings og þeirrar samstöðu í 
þjóðfélaginu um þessa kröfu ekki 
síst vegna þess ójöfnuðar sem er að 
myndast.“

„Við höfum mögulega gengið of 
langt í því að jafna kjörin á landinu,“ 
segir Bjarni Ben í viðtali við Ríkis-
útvarpið. Vitnar hann í BHM sem 
telur ekki lengur borga sig að fara 
í nám . . . 
- Er óeining meðal stéttarfélaga? 

„Þau 16 félög innan Starfsgreina-
sambandsins sem nú eru að fara í 
verkfall vinna vel saman og endur-
speglar niðurstaða kosninganna um 
verkfallsheimild það. 95,44% á al-
mennum markaði sögðu já. Þar er 
mikil og góð samstaða um göfugt 
málefni „hækkum lægstu launin í 
300 þúsund innan þriggja ára“. 

Varðandi vinnumarkaðinn í heild 
þá eru stéttarfélög með ólíka hópa 
með mismunandi áherslur. Allir 
vilja gera vel við sitt fólk. Það hefur 
ýmislegt gerst á undanförum árum 
í íslensku þjóðfélagi sem skapar óá-
nægju hjá mörgum hópum. Eins og 
t. d húsnæðismál bæði hvað varðar 
leigu og kaup. Það vilja allir að nám 
sé metið til launa. Mörgum þykir 
þeir hafa setið eftir og eigi eitthvað 
óuppgert inni. En grundvallarkrafan 
hlýtur að vera sú að allir þurfa að lifa 
af laununum og það erum við alveg 
sammála um.“
- Hvernig kemur verkfallið út hér fyrir 
austan? 

„Við byrjum 30 apríl frá 12: 00 á 
hádegi til miðnættis sama dag. 

Tímasetningar verkfallsað-
gerðanna eru þessar: 
30. apríl 2015: Allsherjar vinnu-
stöðvun frá klukkan 12: 00 á hádegi 
til miðnættis sama dag. 
6. maí 2015: Allsherjar vinnustöðv-
un frá miðnætti til miðnættis (allur 
6. maí). 
7. maí 2015: Allsherjar vinnustöðv-
un frá miðnætti til miðnættis (allur 
7. maí). 
19. maí 2015: Allsherjar vinnu-
stöðvun frá miðnætti til miðnættis 
(allur 19. maí). 
20. maí 2015: Allsherjar vinnu-
stöðvun frá miðnætti til miðnættis 
(allur 20. maí). 
26. maí 2015: Ótímabundin vinnu-
stöðvun hefst á miðnætti aðfararnótt 
26. maí 2015. 

42% atkvæðisbærra félaga í SGS 
starfa á matvælasviði (fiskvinnslu, 
afurðastöðvum, kjötvinnslum og í 
sláturhúsum) en 32% eru í þjónustu-
greinum (ferðaþjónustu, ræstingum 
o. fl. ). Aðrir hópar telja byggingar-
starfsemi og mannvirkjagerð, iðnað 
og farartækja- og flutningsgreinar.“

ÞHH

Ummæli dagsins
„Verðmætari villt en virkjuð“

 (Stundin) um náttúru lands.

Bjargar sér án prinsins!
Það virtist ekki koma að sök að Hen-
rik prins lá heima í koju og sá sér 
ekki fært að fagna með konu sinni, 
Margréti Þorhildi, sem hélt upp á 
75 ára afmæli sitt, 16. apríl. 

Ríkisstjórnin mælir með 
minni launajöfnuði
„Já, ég er sammála því. Og þó að ég 
hafi ekki talið allar kröfur hjá BHM 
vera raunhæfar eða að þær gætu 
leitt til niðurstöðu í fyrsta kastinu, 
þá finnst mér mjög athyglisvert og 
ekki hafa komist nægilega vel upp 
á yfirborðið, að í þessari kröfugerð 
felst ábending um það að við höf-
um mögulega gengið of langt í því 
að jafna kjörin á landinu,“ segir 
Bjarni Ben í viðtali við Ríkisút-
varpið

Því miður
Við rákumst á þessa auglýsingu á 
dyrum á Stokkeyri í byrjun sumars 
2015. Því miður, of seint að tilkynna 

opnunartímann. Skrifstofu hrepps-
ins var lokað á síðustu öld! 

Meira en veður
"Vorið er líka meira en veður. 
Vorið er birta og vorið er fuglar.." 
Þetta sagði vinkona mín Halldóra 
Gunnarsdóttir, á Kópaskeri í útvarp-
inu rétt í þessu. Vel mælt!  

(Af Facebook)

Halldóra Sigríður: „Forystan endur-
speglar ekki viðbrögð atvinnurek-
enda sem eru að hafa samband við 
stéttarfélögin um allt land og vilja 
semja.“

Blindir sjá
Blindrafélagið samtök blindra 

og sjónskertra ýtti úr vör 
ímyndarátakinu Blindir sjá 

í vikunni. Átakið er ætlað ungu fólki 
á aldrinum 13 til 35 ára. „Markmið 
átaksins er að ryðja úr vegi ýmsum 
fordómum í garð blindra og sjón-
skertra og vekja athygli ungs fólks 
á að blindir og sjónskertir einstak-
lingar eru virkir þátttakendur í sam-
félaginu og lifa innihaldsríku lífi,“ 
segir Bergvin Oddsson, formaður 
Blindrafélagsins. Einnig sé markmið 
átaksins að varpa ljósi ólíkra birtinga-
mynda á blindu og sjónskerðingu. 

Andlit ímyndarátaksins er ung stúlka 
frá Hvollsvelli að nafni Unnur Þöll 
Benediktsdóttir, nemandi í ML og 
félagsmaður í Blindrafélaginu. 

ÞHH



 Bækur SyStkinin Freyja og Fróði lenda í ýmSum ævintýrum

Nýr íslenskur bókaflokkur fyrir leikskólabörn

 FjölSkyldan FyrStu 1000 dagarnir í líFi Barna Skipta Sköpum um Framhaldið

Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

LA
M

PA
R

Elevation 310 rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar eru 7 svæðaskiptar gerðar úr 
18cm heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Elevation 310
Rafstillanlegu rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg 
og vönduð vara. Margir möguleikar eru í dýnuvali. Rúmin 
eru einnig til án rafstýringar í mörgum útfærslum.

Lama contenental

Fáanlegur sem 2ja, 3ja og 4ja sæta. Öll sæti 
stillanleg. Draumur einn að setjast í þennan. 
Má standa nánast við vegg þegar bak hallast.

Isabella hægindasófi

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Frábær gæði frá Belgíu. Rafstillanlegt rúm af hæsta 
gæðaflokki. Fáanleg í fjölda stærðum og útfærslum.
Fæst í nokkrum stærðum og litum.

Henson design Brixton
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Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði. 
Hvíldarstóll í enda.Fáanlegur með vinstri eða hægri tungu. 
Má standa nánast við vegg. Fáanlegur í mörgum litum.

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES Hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. 
Öflugt og sterkt stálstell. Fjölmargir litir í tauáklæðum 
og leðurútfærslum.

Demetra Svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Stjórnaðu 
rúminu með 

símanum
Í Box elevation rafstillanlegu línunni er dýnan 
samföst stillanlegum stálbotninum. Latex kjarni 
með innbyggðum auka 5cm latex mottu 
til að hámarka þægindin og gefa meir dýpt. 

Dunlopillo Box Elevation
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
8. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Selfosskirkja
Sunnudagur 3. maí. Messa kl. 

11. Uppskeruhátíð kóranna. 
Stúlkur úr unglingakór sem 

hætta vegna aldurs verða heiðr-
aðar. Barna- og unglingakórinn 
syngur undir stjórn Edit Mólnar. 
Kirkjukórinn syngur undir stjórn 
Jörg Sondermann, organista. 
Prestur Þorvaldur Karl Helgason. 
Kaffi eftir messu og súpa og brauð. 

Kvöldmessa kl. 20. Þóra Gylfa-
dóttir, sópran og Egill Árni Páls-
son, tenór, syngja við undirleik 

Jóns Bjarnasonar, organista. Prestur 
Þorvaldur Karl Helgason. - Allir 
hjartanlega velkomnir. 

Laugardagur 9. maí. Ferm-
ingarmessa kl. 11. 18 fermingar-
börn. Kirkjukórinn syngur. Org-
anisti Jörg Sondermann. Prestar 
Axel Árnason Njarðvík og Þorvald-
ur Karl Helgason. 

Sunnudagur 10. maí. Ferm-
ingarmessa kl. 11. 17 fermingar-
börn. Kirkjukórinn syngur. Org-
anisti Jörg Sondermann. Prestar 

Axel Árnason Njarðvík og Þorvald-
ur Karl Helgason. 

Útsvar dregst saman í Vestmannaeyjum: 

Bein afleiðing af  
minni landsafla, 
segir Elliði bæjarstjóri

„Það er rétt að tekjur dragast 
nokkuð saman á milli ára og 
fara úr 4.126 milljónum í 4.084 

milljónir. Mestu munar þar um að 
tekjur vegna útsvars lækka nokkuð,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum í viðtalið við tíð-
indamann. „Slíkt þarf þó ekki að 
koma óvart enda laun í Vestmanna-
eyjum nánast bein afleiða af verð-
mæti lands afla. Verðmæti landaðs 
afla í Vestmannaeyjum fór úr 17 
milljörðum árið 2013 í 14 milljarða 
árið 2014. Því miður á það við um 
allt land þar sem heildarverðmæti 
sjávarafla á landinu öllu var 136 
milljarðar árið 2014 en 153 millj-
arðar árið 2013. Hér í Eyjum réði 
mestu að loðnuvertíðin árið 2014 
var langt undir því sem vonir voru 
gerðar til.“

Elliði segir að ársreikningar 2014 
beri með sér að rekstur Vestmanna-
eyjabæjar gengur vel – þrátt fyrir 
þyngri róður. Veltufé aðalsjóðs frá 
rekstri var 549 milljónir og veltufé 
frá rekstri samstæðu var 610 millj-
ónir. 

Höfum verið að greiða  
niður áratuga skuldir!
„Við búum nú að því að hafa á 
seinustu árum verið að greiða niður 

áratuga gamlar skuldir. Síðan 2006 
höfum við greitt niður skuldir og 
skuldbindingar fyrir u.þ.b. 5300 
milljónir. Heildar vaxtaberandi 
skuldir pr. íbúa af samstæðu eru nú 
um 130 þúsund. Með reglulegum 
afborgunum mun Vestmannaeyjabær 
nálgast það að verða skuldlaus við 
lánastofnanir innan fárra ára. 

Á sama hátt hefur allt kapp verið 
lagt á að greiða upp skuldbindingar 
og var stærsta skrefið í því tekið 
árið 2013 þegar eignir Vestmanna-
eyjabæjar voru keyptar til baka af 
Fasteign hf. Skuldahlutfall sveitarfé-
lagsins eins og það er skilgreint í 64 
gr. sveitarstjórnarlaga er nú komið í 
101% hjá A-hlutanum og 102% hjá 

samstæðunni. Í lok árs 2011 var þetta 
hlutfall 164% hjá A-hluta og 155% 
hjá samstæðunni. Hámarkshlutfall 
skv. sveitarstjórnarlögum er 150 %. 

Allar kennitölur í rekstri sýna 
sterka og góða fjárhagsstöðu Vest-
mannaeyjabæjar. Veltufjárhlutfall 
sveitarsjóðs er 9,47 og eiginfjárhlut-
fallið er 65,24%. Veltufjárhlutfall 
samstæðu er 5,08 og eiginfjárhlutfall 
þess 58,31%. 

Þessi niðurstaða er bæjarstjórn 
fyrst og fremst hvatning til að gæta 
þess áfram að missa ekki tökin á 
skulda og útgjaldahliðinni. Vand-
aður rekstur er það sem helst tryggir 
öfluga og góða þjónustu,“ sgeir Elliði 
Vignisson bæjarstjóri.

Messur og fermingar
3. maí kl. 10:30 – Hveragerðiskirkja kl. 10:30
Anna Guðlaug Sigurðardóttir, Borgarhrauni 18, 810-Hveragerði
Aþena Sif Eiðsdóttir, 810-Hveragerði, Lækjarfit 20, 201- Garðabær
Baldvin Alan Thorarensen, Hraunbæ 26, 810-Hveragerði
Elín María Johannessen,  
Unufelli 46, 111-Reykjavík/Heiðarbrún 9, 810-Hveragerði
Erla Guðrún Egilsdóttir, Heiðarbrún 96, 810-Hveragerði
Fanney Sara Friðriksdóttir,  
Eystra-Fíflholti, 861-Hvolsvöllur/Laufskógum 15, 810-Hveragerði
Halldór Gunnar Þorsteinsson, Valsheiði 26, 810-Hveragerði
Ragnhildur Ýr Jónsdóttir, Heiðmörk 6b, 810-Hveragerði

Marteinstungukirkja 3. maí kl. 11.00
Jóhanna Sigrún Haraldsdóttir, Grásteinsholti, 851 Rangárþingi ytra   

Laugardagur 9. maí 2015.  Selfosskirkja
Andri Freyr Stefánsson, Grafhólum 3
Daníel Máni Davíðsson, Dranghólum 9
Elín Krista Sigurðardóttir, Tryggvagötu 4a
Elísabet Sandra Guðnadóttir, Kringlumýri 2
Guðmundur Karel Kjartansson, Birkivöllum 14
Jón Ingi Guðfinnsson, Furugrund 36
Katharina Sibylla Jóhannsdóttir, Grænuvöllum 1
Katla María Magnúsdóttir, Dælengi 15
Kolbrún Björk Ágústsdóttir, Suðurgötu 2
Kristín Eva Þorvaldsdóttir, Fífumóa 11
Magnea Arna Sigurðardóttir, Lyngheiði 5
Óliver Máni Hilmarsson, Miðengi 1
Ólöf María Stefánsdóttir, Fosstúni 10
Ómar Snær Símonarson, Árbakka 2
Reynold William Varadaraj, Eyravegi 10
Sólveig Erla Oddsdóttir, Suðurgötu 14
Stefán Þór Ágústsson, Dranghólum 27
Þóranna Ýr Guðgeirsdóttir, Miðtúni 5

Sunnudagur 10. maí 2015. Selfosskirkja
Barbara Sól Gísladóttir, Grenigrund 5
Elísabet Erla Birgisdóttir, Birkihólum 6
Eva Maria Fernandez, Noregi
Guðmundur Bjarni Arnarsson, Dranghólum 8
Ísabella Mist Hauksdóttir, Eyravegi 12
Jóhanna Guðrún Heimisdóttir, Tryggvagötu 24
Karítas Bóel Bjartmarsdóttir, Hafnartúni
Lilja Rós Bjarnadóttir, Fossheiði 50
Marselía Joyce Robertson, Álftarima 11
Martin Bjarni Guðmundsson, Sigtúni 36
Matthías Sigvaldason, Kerhólum 3
Máni Jósefsson, Bakkatjörn 4
Rakel Helga Rögnvaldsdóttir, Kjarrhólum 10
Sara Sif Jónsdóttir, Grashaga 13
Sigurður Hrafn Arason, Bakkatjörn 12
Tristan Magni Hauksson, Eyravegi 12
Viktor H E Burgel Ingvarsson, Ártúni 5
Þóra Rán Elíasdóttir, Birkivöllum 11

ÞJÓÐLEIKUR
Þjóðleikhúsið og landsbyggðin

Þegar hugsað er til Þjóðleikhússins 
þá kemur ýmislegt upp. Það sem 

stendur uppúr er að hér er um að 
ræða leikhús þjóðarinnar, sem leiðir 
mig að næstu hugleiðingu . . . Þjóð-
leikur og landsbyggðin. 

Þjóðleikur er leiklistarverkefni 
haldið að frumkvæði Þjóðleikhússins 
í samstarfi við fjölmarga aðila á 
landsbyggðinni. Leikhópum ungs 
fólks á aldrinum 13-20 ára er boðið 
að setja upp eitt til tvo af nýjum leik-
verkum sem skrifuð eru sérstaklega 

fyrir Þjóðleik í hvert sinn. Við upp-
setninguna njóta ungmennin stuðn-
ings fagaðila í Þjóðleikhúsinu í formi 
námskeiða, bæði í Þjóðleikhúsinu og 
í heimabyggð, og lýkur verkefninu 
með leiklistarhátíð í viðkomandi 
landshluta. 

Þjóðleiksverkefnið er nýsköpunar-
verkefni. Verkefnið er tvíæringur þar 
sem fyrra árið er undirbúningsár og 
það síðara framkvæmdaár. 

Eitt af því sem kemur í veg fyrir að 
skólar setji oftar upp leiksýningar er 

skortur á vönduðum styttri leikverk-
um fyrir unga leikara. Þjóðleikhúsið 
lætur því skrifa sérstaklega tvö til þrjú 
ný íslensk leikrit fyrir þessa hópa sem 
þeir geta valið úr til uppsetningar. 

Hver hópur sýnir í sinni heima-
byggð og verður uppskeruhátíð hér 
á Suðurlandi 1. - 2. maí. á Stokks-
eyri og verða þar allar sýningarnar 
í landshlutanum sýndar á hinum 
ýmsu sviðum innan þorpsins. 

Húrra fyrir Þjóðleikhúsinu og 
Þjóðleik!

Húrra fyrir leiklistinni!
Hafsteinn Þór

Atvinnuleikari og leikstjóri 
(stytt ÞHH)

Málþing um geðheilbrigðis- 
þjónustu á Suðurlandi
Málþing um geðheilbrigðis-

þjónustu á Suðurlandi verður 
haldið 7. maí í Rauðakrosshúsinu að 
Eyravegi 23 á Selfossi kl. 13. Frum-
mælendur verða Haraldur Erlendsson, 
geðlæknir Heilsustofnun HNFLÍ, Ari 
Bergsteinsson sálfræðingur Heilbrigð-

isstofnun Suðurlands, Auður Axels-
dóttir iðjuþjálfi hjá Heilsugæslu Höf-
uðborgarsvæðisins og forstöðumaður 
Hugarafls og notandi þjónustunnar. 
Kynning verður á verkefninu um 
Batasetur, virknimiðstöð fyrir einstak-
linga með geðröskun. 
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

be
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• Heilbrigður svefn
• Upphaf svefns
• Samfelldur svefn
• Þunglyndi og kvíði

• Ónæmiskerfi
• Veikindi
• Blóðþrýstingur
• Sýkingar

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• Hjarta- og æðakerfi

• Hár, húð og neglur
• Vellíðan
• Sjón og minni
• Stútfull af 

andoxunarefnum, 
vítamínum, steinefnum, 
amínósýrum og fitusýrum

Gullkryddið Veikindabaninn Hamingjuberin Heilbrigður svefn

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Lyfja, Apótekið, Apótekarinn, Lyf og Heilsa, Lyfsalinn, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuhornið Blómaval, Heilsuver, Heilsulausn.is og Heimkaup

Býður betra val Alltaf 100% náttúrulegt www.balsam.is

Natural Health Labs

„Blítt og létt,“ listamenn Vestmannaeyja 2015
Sönghópurinn Blítt og létt var 

valinn bæjarlistamaður Vest-
mannaeyja 2015 en valið fer 

að venju fram sumardaginn fyrsta. 
Sönghópurinn hefur slegið í gegn 
undanfarin ár, spilað í Hörpunni, 
í ráðherraveislu auk þess að standa 
mánaðarlega fyrir svokölluðum 
Eyjakvöldum þar sem eyjalögin eru 
sungin hástöfum. Þar er textum 
varpað upp á vegg og hver og einn 
syngur með sínu nefi undir stjórn 
Blítt og létt hópsins. Eyjalögin, t. 
d þeirra Oddgeirs Kristjánssonar 

og Ása í bæ eru dýrmætur menn-
ingararfur sem halda verður á lofti 
til framtíðar. Blítt og létt hefur lagt 
sín lóð á vogarskálarnar til að svo 
megi verða og eru því vel að þessum 
titli komnir. 

Færeyingar hafa fengið að njóta 
ljúfra tóna hópsins og í náinni 
framtíð stendur til að halda vestur 
um heim og kynna eyjalögin þar. 
Hópurinn spila í Hvíta húsinu á 
Selfossi föstudaginn 8. maí og í 
Gamla fjósinu undir Eyjafjöllum 
laugardaginn 9. maí. 

Hópinn skipa nú Finnur á 
nikkunni, Óli í Laufási, Simmi og 
Unnur í Viking, Diddi í Logum, 
Biggi Nielsen, Davíð í Tölvun, 
Grímur kokkur, Páll Viðar, Tóti í 
Dans á Rósum, Óli Týr og bróð-
ir hans Obbi og Helgi Tórshamar. 
Fjölmargir aðrir valinkunnir einstak-
lingar hafa síðan leikið og sungið 
með hópnum. 

Á myndinni má sjá hluta af hópn-
um taka við viðurkenningunni frá 
Páli Marvin Jónssyni, formanni bæj-
arráðs Vestmannaeyja. 

Svínabúinu á Ormsstöðum veitt viðurkenning fyrir frumkvöðlastarf: 

Snjóboltinn er 
byrjaður að rúlla, 
segir Guðný Tómasdóttir. 
“Þegar ég er ein í svínahúsinu eins og í morgun ræði ég málin við gylturnar mínar.“

Dýraverndarsamband Íslands 
(DÍS) veitti svínabúinu að 
Ormsstöðum viðurkenn-

ingu í fyrri viku fyrir bætta velferð 
dýra. Ormsstaðabúið hefur beitt sér 
fyrir tilraunaverkefni í samvinnu við 
Matís sem felst í því að sleppa algjör-
lega að gelda grísir. Í umsögninni 
segir að með því að hlífa þeim þannig 
við óþarfa sársauka og streitu sé ótví-
rætt verið að bæta velferð grísanna. 
Vonir séu bundnar við það að Ísland 
bætist í hóp þeirra landa sem ekki 
láta gelda grísi og vill stjórn DÍS 
styrkja þetta frumkvöðlastarf. Fjár-
styrkurinn fer að beiðni Ormsstaða-
búsins til Matís þar sem prófanir eru 
gerðar á afurðum ógeldra grísa og er 
upphæðin 70.000 krónur. 

Þegar Guðný Tómasdóttir á 
Ormsstöðum tók við viðurkenn-
ingunni sagði hún m.a. : „Við tók-
um þá ákvörðun að reyna að kanna 
hvernig það kæmi út að sleppa því 
að gelda. Þetta hefur verið gert í 
mörg mörg ár í Englandi sem og 

aðrar þjóðir farnar að taka þetta 
upp. En mikil aðlögun er í að skoða 
hvar þetta kjöt passar inn í íslenskt 
neyslumynstur og hversu næmur 
neytandinn er fyrir því. ” Sumum 
hafi þótt þau skrítin að hefja þessar 
tilraunir: Þegar ég er ein í svínahús-
inu eins og í morgun ræði ég málin 
við gylturnar mínar. Og í morgun 
sagði ég þeim auðvitað að ég væri á 
leiðinni til ykkar og báðu þær mig 
að skila þakklæti og góðri kveðju. 
Því þessi styrkur og viðurkenning 

sem þið eruð að veita mér hér í dag 
er svo miklu meira virði heldur en 
við gerum okkur grein fyrir. Ég held 
þegar fram í sækir eigi þetta eftir að 
vera bara smá snjóbolti sem er bara 
rétt að byrja að rúlla.“

Guðný segir að ýmsum spurn-
ingum sé enn ósvarað. Þau vonist 
til að geta verið með ráðstefnu í 
haust þar sem þau leiði saman fólk 
með reynslu eins og frá Englandi og 
einnig frá Danmörku sem hafi lagt 
mikinn pening í að rannsaka galt-

arlykt. „Ég er hörð á því að þetta sé 
eina rétta leiðin og þurfum við bara 
að finna þessu kjöti farsælan farveg. 
Bragðið er ekki í kjötinu heldur 
eingöngu í fitunni og er því kjötið 

kjörið í skenkuefni. Skenka er mjög 
stór hluti af svínakjöti. Við erum líka 
búin að prufa þetta í aðrar afurðir 
og það hefur komið bara vel út. “

ÞHH

Við athöfnina. Frá vinstri: ragnheiður Gunnarsdóttir eigandi Kisukots á 
Akureyri sem hlaut samskonar styrk og Ormsstaðir, Sigríður Björnsdóttir 
sérgreinadýralæknir valin dýraverndari ársins, og lengst til hægri Guðný 
Tómasdóttir, Ormsstöðum.

Grísir eru í miklu uppáhaldi hjá yngstu kynslóðinni á Ormsstöðum

Guðný ásamt Hallgerði Hauksdóttur, formanni Dýraverndarsambands íslands.



BLÁTT BLÓÐ - ODDNÝ EIR ÆVARSDÓTTIR

GOTT FÓLK - VALUR GRETTISSON

ÆVINTÝRALEG VIÐUREIGN
VIÐ DJÚPA ÞRÁ
Kona leitar að nógu kátu sæði til að frjóvga örvæntingarfull egg, 
sem fer óðum fækkandi. Oddný Eir segir hér ögrandi og 
persónulega sögu um ævintýralega viðureign við djúpa þrá.

„Undurfalleg ástarsaga, húmorísk, hispurslaus, 
heimspekileg!“ JÓRUNN SIGURÐARDÓTTIR

„Merkileg bók. Einlæg, heiðarleg og þorug upp fyrir haus.“
HALLGRÍMUR HELGASON

Sölvi og Sara kysstust fyrst á Austurvelli með lungun full af 
gasi. Tveimur árum síðar banka tveir vinir Sölva upp á og 
birta honum bréf, þar sem Sara ber hann þungum sökum.

Er hægt að beita ofbeldi án þess að átta sig á því? 

Gott fólk er fyrsta skáldsaga Vals Grettissonar.

Kon
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OFBELDIÐ Í ÁSTINNI
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Vor í Árborg 2015
í fallegu en köldu veðri. Opið á vinnustöðum, yngstu börnin léku og elstu 
sungu og komu alla leið úr Hveragerði til að samgleðjast. Leikfélagar birtust 
í búningum svo að bragð var af, fullt út úr kirkjudyrum á tónleikum barna- 
og unglingakórs Selfosskirkju, listamenn á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Kvennaboð í bókasafninu á Selfossi; sannkölluð menningarveisla. Í VISS, vernd-
aða vinnustaðnum, var unnið hörðum höndum enda margir sem hafa pantað 
verk. Handavinna og listaverk, svo að fátt eitt sé nefnt. Myndir: ÞHH og BÓ.
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SELFOSS-SUÐURLAND
kemur næst út 13. maí

Nýr Skoda Roomster eftirársbíll

Þennan er hægt að nota bæði sem sendibíl  
og fjölskyldubíl en er samt á lægra verði en 2ja  
sæta sendibíll. Hægt að fjarlægja aftursæti í  
þremur hlutum á ca. 1 mínútu. Eyðsla í  
blönduðum akstri aðeins 5 lítrar.

Langt undir listaverði 
á 2.990 þús. með vsk.

←

Vík og Klaustur: 

Nám á  
haustönn 2015

Vakin er athygli á námi undir 
hatti Fræðslunetsins í Vik 
og á Klaustri. Unnið er að 

undirbúningi haustannar 2015 og 
námskeiðsframboð verður fjölbreytt 
svo allir ættu að finna eitthvað við 
sitt hæfi. Námsvísir fyrir haustönn 
kemur út í byrjun september. Kallað 
er eftir tillögum að námskeiðum á 
haustönn og velkomið að hafa sam-
band. 

Áslaug Einarsdóttir verkefnastjóri
Fræðslunetsins í Vestur Skaftafells-

sýslu, sími: 5602048/8521855
Ólafía Jakobsdóttir starfsmaður
Fræðslunetsins á Kirkjubæjar-

stofu, sími: 892 9650  (úr Vitanum)

VALGARÐ RUNÓLFSSON
Valgarð Runólfsson, skóla-

stjóri og leiðsögumaður, 
fæddist 24. apríl 1927 í 

Reykjavík. Hann lést á Landspít-
alanum í Fossvegi 14. apríl síðast-
liðinn. Foreldrar hans voru Lára 
Guðmundsdóttir, húsfrú í Reykja-
vík, frá Lómatjörn í Höfðahverfi, 
S-Þing. , f. á Hlöðum í Grenivík 
31. okt. 1896, d. 10. jan. 1968, 
og Runólfur Kjartansson, kaup-
maður í Parísarbúðinni, f. að Skál 
á Síðu 30. nóv. 1889, d. 23. apr-
íl 1961. Systkini Valgarðs eru 1) 
Guðmundur Kjartan Runólfsson, 
vélstjóri í Bandaríkjunum, f. 20. 
júní 1920, d. 27. október 2002, 2) 
Ingi Sverrir, vegagerðar- og verslun-
armaður, f. 3. des. 1921, d. 7. sept. 
1996, og 3) Guðbjörg Svanfríður 
(Svana) skrifstofustjóri, f. 6. mars 
1940. 

Fyrri kona Valgarðs var Elísabet 
Knudsen, f. 12. júní 1930, d. 1996. 
Þeirra sonur var Valgarð Árni, f. 

16. jan. 1949, d. 28. okt. 1986 í 
Bandaríkjunum. 

Valgarð kvæntist Ásdísi G. Kjart-
ansdóttur kennara, f. 8. júní 1930, 
d. 1. júlí 1999, þann 22. ágúst 1952. 
Þau eignuðust fjögur börn. 1) Vera 
Ósk, f. 3. feb. 1953, frönskukennari 
og skólastjóri Höfðaskóla á Skaga-
strönd; maki Guðjón Sigurðsson, 
fyrrv. skólastjóri í Hveragerði. Börn 
þeirra eru a) Júlía, maki Gunnar 
Guðmundsson, b) Þórhildur Rún, 
maki Sveinn Líndal Jóhannsson, c) 
Sigurður Gísli, maki Halla Karen 
Gunnarsdóttir. Vera á 7 barnabörn; 
2) Kjartan Valgarð, f. 13. júlí 1957, 
framkvæmdastjóri í Rvík, maki 
Nína Helgadóttir, verkefnastjóri hjá 
Rauða krossi Íslands. Börn þeirra 
eru a) Hallgrímur og b) Ásdís; 3) 
Lára, lést við fæðingu 1958; 4) Bolli 
Runólfur, ráðgjafi í almannatengsl-
um, f. 18.12. 1961, maki Hrafn-
hildur Hauksdóttir, starfsmanna- og 
gæðastjóri hjá BL ehf. Börn þeirra 

eru a) Eyja Eydal og b) Egill Logi. 
Samferðakona og besti vinur Val-

garðs síðustu ár var Ragnhildur G. 
Guðmundsdóttir, formaður Mæðra-
styrksnefndar. 

Valgarð ólst upp í Reykjavík, 
lengst af á Hringbraut 87, gekk í 
Austurbæjarskóla og lauk stúd-
entsprófi frá Menntaskólanum í 
Reykjavík vorið 1948. Valgarð lauk 
kennaraprófi 1952 og kenndi að því 
loknu við Langholtsskóla til 1958 
er hann tók við starfi skólastjóra í 
Hveragerði. Því starfi gegndi hann 
í 30 ár, eða til 1988, utan að hann 
var námsstjóri Suðurlands á árunum 
1971-73. Valgarð stofnaði og rak 
ásamt eiginkonu sinni Námsflokka 
Hveragerðis 1967-79 og Öldunga-
deildina í Hveragerði 1979-81. 
Hann var stundakennari við Fjöl-
brautaskóla Suðurlands (FSu) á Sel-
fossi frá 1981 til 1996. Hann var 
leiðsögumaður ferðalanga á hverju 
sumri allt frá árinu 1972. Að loknu 

starfi sem skólastjóri í Hveragerði 
stofnaði hann og rak Ferðaþjónustu 
Suðurlands á árunum 1988-98, og 
sá m.a. um upplýsingaþjónustu fyr-
ir ferðafólöldungadeildin yfir. Fjk 
í Hveragerði. Hann var um árabil 
í ferðanefnd Félags eldri borgara 
í Reykjavík og fór í sína síðustu 
ferð sem leiðsögumaður sumarið 
2014, m. a í Veiðivötn og að Fonti 
á Langanesi. 

Valgarð var virkur félagi í Leikfé-
lagi Hveragerðis í áratugi. Valgarð 
var framleiðandi, handritshöfundur 
og leikari í kvikmyndunum Tunglið, 
tunglið taktu mig, sem var fyrsta 

íslenska barnakvikmyndin, og Gil-
itrutt, sem hann vann ásamt Ásgeiri 
Long. Valgarð var hagyrðingur góð-
ur og samdi einnig lög sem píanó-
leikarinn og tónsmiðurinn Árni 
Ísleifsson hefur m.a. útsett. 

Útför Valgarðs var gerð frá 
Áskirkju í Reykjavík á afmæl-
isdegi hans, 24. apríl. 
Valgarð Runólfsson tengdist mjög 
Suðurlandi og var brautryðjandi í 
skólamálum. Hann kynnti nem-
endum leikhúsið og fræðsluferðir 
skólanemenda um landið voru 
til eftirbreytni. Stofnun öldunga-
deildar í Hveragarði 1979 markaði 
spor í skólasöguna. Við stofnun 
Fjölbrautaskólans á Selfossi (seinna 
Fjölbrautaskóla Suðurlands) árið 
1981 færðist öldungadeildin inn 
fyrir veggi hans. Fjölmargir hafa 
lokið námi úr öldungadeildinni. 
Og opnað þeim leiðir til frekara 
framhaldsnáms.

Einar Árni Jóhannsson þjálfar Þór

Einar Árni Jóhannsson skrifaði 
undir samning til þriggja ára 
sem þjálfari meistaraflokks 

Þórs í Þorlákshöfn. Það er ánægju-
legt að hafa fengið Einar Árna í okk-
ar herbúðir. Einar Árni er frábær 
þjálfari sem hefur þjálfað í Njarðvík 
undanfarin ár bæði meistaraflokk 
og nú síðast sem yfirþjálfari yngri 
flokka. Einnig hefur hann þjálfað 
yngri landslið KKÍ. 

Samhliða ráðningu Einars Árna 
hefur verið samið við heimamenn 
í meistaraflokksliði Þórs. Baldur 
Þór var ráðinn sem styrktarþjálfari 
og aðstoðarþjálfari meistaraflokks. 

En einnig eru Grétar Ingi, Þor-
steinn Már og Emil Karel tilbúnir 
í slaginn næsta vetur. Leikmenn í 
drengja- og unglingaflokki munu 
styrkja liðið. 

(af Facebókars. Þórs)

Kirkjubæjarklaustur.  Mynd: ÞHH

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

S U Ð U R L A N D

Uppbyggingarsjóður
Sjóðurinn hefur það hlutverk 

að veita verkefnastyrki á sviði 
nýsköpunar, menningar og 

atvinnuþróunar á Suðurlandi. Um-
sóknarfrestur er til og með 12. maí nk. 

Umsækjendur eru hvattir til að 

hafa samband við ráðgjafa SASS og 
fá aðstoð og leiðbeiningar við gerð 
umsókna. Hægt er að hafa samband 
í síma 480-8200 eða með því að 
senda fyrirspurn á netfangið styrk-
ir@sudurland.is. 





CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Sérkennslustjóri og staðgengill  
leikskólastjóra

Leikskólinn Brimver-Æskukot á Eyrarbakka og Stokks- 
eyri auglýsir eftir sérkennslustjóra, sem einnig verður 
staðgengill leikskólastjóra, frá og með 1. ágúst 2015 eða 
eftir nánara samkomulagi. Sérkennslustjóri sér m.a. um 
skipulagningu sérkennslu og viðkomandi verður hluti af 
þriggja manna stjórnendateymi  skólans. Leikskólinn er 
heilsuleikskóli og þar eru m.a. starfandi íþróttakennari/
barnajógakennari og tónlistarkennari. Leikskólinn er í góðu 
samstarfi við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og 
eru leikskólabörnin meðal annars þátttakendur í verkefninu 
Barnabæ sem vakið hefur mikla athygli og hlotið viðurkenn- 
ingu Heimilis og skóla. Leitað er að áhugasömum og metn- 
aðarfullum sérkennara/leikskólakennara sem er fær um að 
taka að sér umsjón með sérkennslu, stjórnunarlega ábyrgð 
og þátttöku í stjórnunarteymi. 

Meginverkefni:
• Faglegur umsjónarmaður sérkennslu sem einnig veitir 

öðrum starfsmönnum ráðgjöf 
• Staðgengill leikskólastjóra og dagleg stjórnun að höfðu 

samráði við hann
• Uppeldi og menntun leikskólabarna
• Veita foreldrum/forráðamönnum barna stuðning, 
 fræðslu og ráðgjöf
• Þátttaka í stefnumörkun skólans ásamt stjórnunarteymi 

og öðru samstarfsfólki 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Leikskólakennararéttindi áskilin 
• Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg 
• Reynsla af starfi með börnum 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 

Frekari upplýsingar veitir M. Sigríður Jakobsdóttir, 
leikskólastjóri, sími 867-3999 og brimver@arborg.is.  
Áhugasamir geta sent umsóknir á brimver@arborg.is 
eða í pósti merktum leikskólanum Brimveri-Æskukoti, 
Túngötu 39, 820 Eyrarbakka.

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2015. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjara- 
samningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttar- 
félags. Hægt er að kynna sér leikskólastarfið á heimasíðu 
Brimvers/Æskukots: strondin.arborg.is
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”Gå ner i vikt med Paleo”  var fyrirsögn á einum af uppáhalds matarvef 
mínum http://www.tasteline.com/. Sem þýðir „að léttast með hjálp Paleo“. 
Þetta leit mjög freistandi út fyrir þá sem strjúka ístruna eftir veturinn 
og sjá sig í anda í stuttbuxum og ermalausum bol í sumar. Þarna voru 
margar spennandi og einfaldar uppskriftir í boði. En hvað er Paelo?

Á vef http://www.mataraedi.is/mat-
araedi/paleo-mataraethith.html eru 
þessar upplýsingar

Vljirðu Paleo mataræðið máttu 
borða allt magurt kjöt, ljóst eða 
rautt, allt sjávarfang og eins mik-
ið og þú vilt af ávöxtum, berjum 
og grænmeti sem ekki inniheldur 
sterkju. Þú mátt ekki borða mjólk-
urvörur, morgunkorn, baunir, 
sterkju eða unnar matvörur. 

Paleo mataræðið er dæmi um 
svokallað steinaldarmataræði (sto-
neage diet) eða hellisbúamataræði 
(caveman diet). Hugmyndafræðin 
byggir á því að matur sem kemur 
beint úr náttúrinni sé hollastur. All-
ar aðferðir til að hafa áhrif á mat-
væli með nútímatækni eða öðum 
aðferðum matvælaiðnaðarins eru 
samkvæmt þessum kenningum 
ónáttúrulegar. Þar til landbúnaður 
kom til sögunnar, fyrir um 10 þús-
und árum, borðaði maðurinn ekki 
kornvörur, baunir, kartöflur, mjólk 
eða unnar sykurvörur. Því skalt þú 
ekki gera það heldur!

Dr. Loren Cordain, einn af hug-
myndasmiðunum á bak við Paleo 
mataræðið, hefur rannsakað stein-
aldarmataræði mikið. Fræðigrein 
þá sem hann ástundar mætti í raun 
kalla næringarmannfræði. Paleo 
vísar til svokallaðs "Paleolithic" 
tímaskeiðs í sögu mannsins. Þetta 
tímaskeið var gríðarlega langt og er 
talið hafa staðið frá 2.5 milljónum 
fyrir Krist til 10.000 fyrir Krist, eðe í 
rétt tæpar 2.5 milljónir ára. Cordain 
hefur kafað langt aftur í sögu mann-
kynsins til þess að komast að því 
hvað þessir forfeður okkur, sem lifa 
þurftu í beinu samneyti við náttúr-
unna, lögðu sér til munns.

Rannsóknir á DNA hafa sýnt að 
erfðamynstur mannsins hefur lítið 
breyst þau 2.6 milljón ár sem talið 
er að maðurinn hafi lifað á jörðinni. 
Erfðamengi mannsins hefur breyst 
minna en 0.02% á 40 þúsund árum. 
Flestir nútímasjukdómar eins og 
krabbamein, offita, sykursýki og 
hjartasjúkdómar hafa sprottið upp 
á sama tíma og maðurinn hefur 
gjörbreytt mataræði sínu. Nútima 
mataræði er gjörólíkt því  sem mað-
urinn hefur búið við meginhluta 
tilvistar sinnar. Hellisbúi sem lifði 
á Paleolithic tímanum, fyrir 750 
þúsund árum, hefði ekki fundið 
mataræði við sitt hæfi á McDonalds. 

En hvað borðaði Paleo maðurinn 
og hvers vegna. Hann drakk ekki 
mjólk því það var ómögulegt fyrir 
hann að mjólka hættuleg villidýr. 

Hann borðaði ekki morgunkorn, 
hann saltaði ekki matinn sinn, hann 
notaði ekki hefðbundinn sykur eða 
sætuefni, nema hugsanlega hunang 
þegar hann komst yfir það. Vilidýr 
voru meginuppspretta fæðu Paleo 
mannsins. Hann borðaði því mikið 
af eggjahvítu (prótínum) og lítið af 
kolvetnum. Öll kolvetni fékk hann 
úr ávöxtum, berjum og grænmeti 
án sterkju. Trefjamagn var mikið. 

Greining á mataraði hins hefð-
bundna meðal Bandaríkjamanns 
hefur sýnt að hann fær 31% af 
hitaeiningum sínum úr kornvörum, 
14% úr mjólkurvörum, 8% úr dyrk-
kjarvörum eins og gosdrykkjum og 
ávaxtadrykkjum, 4% úr olíum og 
salatsósum og 4% úr sælgæti. Sam-
anlagt gera þetta 61%. Því er ljóst 
að nútímamaðurinn fær næstum tvo 
þriðju þeirra hitaeininga sem hann 
neytir í dag úr fæðu sem ekki var til 
fyrir tilkomu nútíma landbúnaðar, 
fyrir um 10 þúsund árum. Þótt við 
fáum restina, 39% úr dýrarikinu er 
sú vara oftast framreidd á allt ann-
an hátt en á tímum Paleo manns-
ins. Dæmi um slíkar unnar vörur 
úr dýraríkinu eru pylsur, kjötfars, 
beikon og ýmsar aðrar unnar kjöt-
vörur og álegg.

Dr. Loren Cordain telur að aftur-
hvarf til mataræðis forfeðra okkar, 
sem byggir á því að borða allt sem 
hægt er að veiða, safna eða tína, 
muni leysa mörg af heilsufars-vanda-
málum nútímans. Sumir hafa varað 
við að eggjahvítaneysla geti orðið 
óhóflega mikil á Paleo mataræðinu 
vegna mikillar neyslu á kjöti og fiski. 
Cordain fullyrðir þó að ekki sé hætta 
á þessu ef þú gætir þess að borða 
mikið af grænmeti berjum og ávöxt-
um. Sumir hafa einnig gangrýnt ein-
arða og neikvæða afstöðu Cordains 
til kornmetis sem margir telja að eigi 
að vera mikilvægur hluti af mataræði 
okkar í dag. 

Paleo mataræðið hefur ýmsa kosti. 
Það er tiltölulega einfalt. Þú mátt 
borða eins mikið og þú vilt, kjöt 
og eggjahvíta er yfirleitt mettandi 
matur. Paleo mataræðið var fyrst 
og fremst hannað sem hollt matar-
æði sem er manninnum eðlilegt og 
var ekki því ekki hugsað sérstak-
lega sem megrunarfæði. Fæðan sem 
Paleo byggir á er þó ekki alltaf mjög 
aðgengileg og getur verið dýr. Kjöt, 
fiskur og ávestir er ekki ódýr mat-
vara hér á landi. Ef þú ert of þung/
þungur og neytir mikilla kolvetna er 
þó mjög líklegt að þú munir léttast 
talsvert á Paleo.

Ég notaðist við einfalda kjúklinga-
uppskrift sem er í flokki steinalda-
matar en keypti tilbúið grænt kar-
rýmauk og kókósmjólk í dós þó að 
ég viti að steinaldarmenn fóru ekki 
í kaupfélagið eftir slíkum vörum.

Einfaldur kjúlli
1 kjúklingur – eða bitar/bringur
1-2 laukar
2 hvítlauksrif
2 msk olía
1 stk papríka
1 dós kókósmjólk
1-2 msk. grænt karrýmauk – 

Green curry paste (einfalt er að búa 
það til úr grænu chili, sítrónugrasi, 
hvítlauk, olíu, lauk, kóriander, 
broddkúmen og smásalti. Allt mauk-
að saman og smakkað til)

1 haus spergilkál
Brytjið kjúklinginn og brún-

ið hann  á pönnu. Takið hann af 
pönnunni. Bætið í feitina lauk, 
hvítlauk og papríku og látið mýkj-
ast aðeins. Hellið kókósmjólkinni 
út í og látið sjóða upp. Smakkið til 
sósuna og bætið við salti og pipar ef 
þarf (steinaldarmenn áttu fáir salt). 
Bætið kjúklingnum út og sjóðið. 
Setjið sperkilkálið út i þegar ca 10 
mín.eru eftir af suðunni. Misjafnt er 
hvað þetta þarf að malla lengi – fer 
eftir stærð kjúklingabitanna. 

Með þessuð er sjálfsagt að hafa 
gott salat eins og steinaldarmenn 
hafa kannski tínt út í móa t.d. 
hundasúrur og fíflablöð (sem ekki 
eru komin í ljós ennþá en gera von-
andi bráðlega). Auðvitað má líka 
hafa hrísgrjón eða brauð en það er 
ekki í takt við steinöldina.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS

STEINALDARFÆÐI
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is
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Syngjum burt – vetrarbyl!
Gott tónskáld og versasmið 

áttu Sunnlendingar í Lofti 
S. Loftssyni tónlistar-

kennara í Breiðanesi í Hreppum. 
Loftur var Sandlækjarmaður og 
byggði Breiðanes úr landi Sandlækj-
ar. Hann hóf þar búskap ásamt konu 
sinni, Kristjönu Bjarnadóttur frá 
Stokkseyri. Á unglingsárum sínum 
stundaði hann tónlistarnám og hélt 
því áfram áratug síðar en þá hafði 
hann orðið fyrir slysi sem batt hann 
við hjólastól. Þegar undirritaður 
gerðist tónlistarkennari og organisti 
á Flúðum 1988 var LSL tónmennta-
kennari við Flúðaskóla auk þess 
að kenna á hljóðfæri við skólana í 
Árnesi, Reykholti, Brautarholti og 
út á Laugarvatni. Loftur stofnaði 
Árneskórinn 1973 með sveitung-
um sínum, Gnúpverjum og Skeiða-
mönnum. Það var samkór sem hann 
samdi mörg lögin sín fyrir. Þau lifa 

enn góðu lífi, má t. d. nefna Ljósar 
nætur og Húmljóð sem hæfa vel vetr-
arstarfinu í kirkjukórnum, Húmljóð 
að hausti en Ljósar nætur þegar líða 
fer á einmánuð og organistinn hefur 
farið í gegnum hátíðasöngvana með 
kórnum fyrir páska eða hvítasunnu:

Já, við syngjum burtu depurð
já, við syngjum burtu vetrarbyl
og við seiðum hingað sumar 
já með sól og birtu og yl. LSL

Hér er einn af fjölmörgum textum 
Lofts sem hann setti við erlent lag og 
fór að æfa í kórnum sínum. 

Karlakór Selfoss er fimmtugur í 
ár og gefur út disk af því tilefni. Þar 
rifjast upp gamlir taktar og góðir frá 
Lofti, því sum af gömlu lögunum 
ganga í endurnýjun lífdaga í nýjum 
útsetningum. Söngstjóri karlakórsins, 
Loftur Erlingsson, er líka Sandlækj-
armaður og bróðursonur Lofts S. og 

hefur stjórnað karlakórnum í hálfan 
annan áratug við vaxandi gengi. Á 
diskinum er blanda af söngarfi Árnes-
inga og nýlegum smellum. Vikivaki 
Valgeirs og Söknuður Jóhanns Helga-
sonar hljóma á diskinum og eins lög 
tónskáldsins, Sigurðar Ágústssonar, 
við Háfjöllin og Sumarkvöld. Vel 
flytja þeir lögin kórfélagarnir og 
ýmsir útsetjarar spreyta sig á að búa 
lögin þeim í hendur. Sá orðsnjalli 
Bragi Valdimar Skúlason, stundum 
kenndur við hljómsveitina Baggalút, 
á einnig lag og ljóð á diskinum:

Líttu sérhvert sólarlag
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að. BVS

Þessum Harðhaus lýkur með ljóði 
Lofts Sigurðar sem kórinn hans, 
Árneskórinn, söng af miklum þrótti, 
Huldan í hamrinum:

Huldan í hamrinum
heillar mennska sveina
syngur hún á síðkvöldum
og seiðir þá eina, 
sem geta elskað mikið 
og geta elskað heitt,
því enginn finnur ást hjá þeim
sem aldrei þráir neitt. 
Hún býr yfir harmi
hamrabrúðurin
hníga tár af hvarmi
horfinn grætur vin,
berst frá hennar barmi
bæn við aftanskin. 
Heyrði ég hennar söng
hamslaus varð ég sjálfur.
Skein þá yfir skarð og tind
í skýjum máni hálfur.

 
Þessir hulduhljómar 
og þessi huldumál
hafa síðan hverja stund
hljómað mér í sál. 
Sárt var ég leikinn
en síðar fékk að sjá
að seiðurinn er vakti von
var mín eigin þrá. 
                                 LSL

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Að þessu sinni birtum við 
eina nýja mynd sem Ottó 
Eyfjörð hefur tekið. Önn-

ur af myndunum sem við birtum 
síðast var af opinberri byggingu, 
eða svo héldum við. Ljósmyndari 
ókunnur. Myndin reyndist vera af 
Póst- og símstöðinni í Vík í Mýr-
dal. Hin myndin sem Ella Jónasson 
(Ella danska) tók – um hana hafa 
ekki borist uplýsingar. Við endur-
tökum hana hér með. Hvaðan eru 
myndirnar? Kunnið þið frekari skil 
á þeim, hvenær teknar og ef til vill 
frásagnir af fólki?

Vinsamlegast hafið samband,  
við ritstjóra í síma 8942098 eða 
á netfang: torlakur@fotspor.is. Þá 
má hafa samband beint við Hér-
aðsskjalasafnið sem er til húsa í 
gamla kaupfélagshúsinu við Aust-
urveg á Selfossi. Á sömu hæð og 
bókasafnið.

Birtum hér frétt um 70 ára af-
mæli úr Morgunblaðinu 1984

Talsímafélag stofnað
Upphaf símanotkunar í Mýrdal 
má rekja til ársins 1914, en þann 
13. nóvember stofnuðu nokkrir 
áhugamenn um simamál Talsíma-
félag Mýrdælinga. Félagið samdi 
við Svein Þorláksson,stöðvarstjóra 
í Vík, um að annast rekstur og um-
sjón símans.

Árið 1929 voru samþykkt á 
Alþingi lög um einkasímafélag 
samkvæmt áðurnefndum lögum 
og var Einkatalsímafélag Mýrdæl-
inga stofnað 22. apríl 1930. Upp 
ur 1940 tekur svo Landsíminn yfir 
starfsemina og hefur hann séð um 
símann síðan. Frá upphafi fór öll 
símaþjónusta fram í einu herbergi í 

húsi Sveins eða til ársins 1967 þegar 
nýtt símstöðvarhús var tekið í notk-
un. Sveinn gegndi starfi símstöðv-
arstjóra í Vík til ársins 1956 en þá 
tók Helga dóttir hans við starfinu 
og gegndi hún því til 1. desember 
1980 þegar Guðný Guðnadóttir, 
dóttir Helgu, tók við af henni og 
hefur hún gegnt því síðan.

Í Sjómannablaðinu Víkingi 1969 
er sagt frá símamálum fyrir austan:

Síminn var þá ekki kominn í 
sveitina, svo að kaupmenn urðu að 
hafa hraðboða, þá er um skipakom-
ur var að ræða, ég man enn eftir 
því að bændur voru að hafa þetta 
eftir einum hraðboðanum, „sendur 
frá Halldóri Jónssyni í Vík, Dúró 
kominn"! Síminn kom svo 1914, 
og þá var Talsímafélag Mýrdælinga 
stofnað og sími lagður frá Vík og 
vestur að Pétursey, fyrst í stað var 
síminn á fáum bæjum, en síðar fór 
þeim bændum fjölgandi, sem fengu 
síma á vegum Talsímafélagsins, og 
var þá auðveldara að ná mönnum 
saman, þá er á þeim þurfti að halda 
í Víkinni.

ÞHH

ÞEKKIRÐU BÆINA?
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



Tímalaus nytjalist - tilvalin gjafavara

5.490,-

BRAUN 
Satin Hair HD350 

Hárblásari

29.900,-

BRAUN 
CoolTec

CT2s
Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.
vatnsheld

5.990,-

BRAUN 
MobilShave

M-90
Ferða-rakvél.

vatnsheld

5.490,-

Oral B Vitality Deluxe 
Precision Clean

Rafmagnstannbursti

2.290,-

Oral B Stages Power
Rafmagnstannbursti

fyrir börn.

BRAUN 
rafmagnstannburstar

BRAUN 
rafmagnsrakvélar

BRAUN 
klukkur

BRAUN 
tæki fyrir konur

19.990,-

BRAUN 
Skin Spa

Face & body 
Care Set

BRAUN 
vekjari með digital lýsingu 

og straumbreyti

11.900,-

6.590,-

BRAUN 
Veggklukka,

hljóðlaus með 
rafhlöðu.

Þetta virta og vinsæla merki er nú hjá Ormsson

hilmisgöTu 4 · vesTmannaeyjum · sími 581 3333

Sjón er sögu ríkari

eyravegi 32 · selfossi · sími 480 1160


