
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. 

Við bjóðum þér dekk á betra verði
Stærð  verð frá:
175/70R13  7.885
175/65R14  7.978
185/65R14  8.397
185/65R15  9.492
195/65R15  9.966

Stærð  verð frá:
205/55R16  11.867
215/65R16  14.312
225/45R17  14.844
235/65R17  19.612
255/55R18  22.342

VERÐDÆMI
staðgreiðsluverð pr stk.

Þverklettum 1 4712002
dekkjahollin.is
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Sumarið að koma? 
Eflaust er marga farið að lengja eftir 

sumrinu en það er skemmst frá 
því að segja að eftir sumardaginn 

fyrsta hefur veðrið heldur betur farið illa 
með marga Austfirðinga og sumir jafn-

vel vaðið snjó upp í hné. Flestum finnst 
eflaust að veðurguðirnir leggi einum of 
mikla áherslu á hjátrúna um að sumarið 
verði gott ef vetur og sumar frjósa saman 
því það er alveg nóg að síðasti vetrardagur 

og fyrsti sumardagur frjósi saman. Það 
er óþarfi að endurtaka það í sífellu. En 
ef til vill má líta þannig á þessa kuldatíð 
að betra sé að fá kuldakast í byrjun maí 
heldur en í lok. 
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Listahátíðin List án landamæra á Austurlandi 
Listahátíðin List án landamæra 

á Austurlandi verður sett í 10. 
sinn á Egilsstöðum um næstu 

helgi. Hátíðin breiðir úr sér með fjölda 
viðburða í sex sveitarfélögum næstu 
tvær vikur. Lögð er áhersla á samvinnu 
ólíkra hópa á hátíðinni. Þema hátíðar-
innar í ár eru hreindýr og því má sjá 
ýmiss konar útfærslur út um allt Hérað 
og víðar á Austurlandi. 

Hátíðin verður formlega sett í Vala-
skjálf á Egilsstöðum laugardaginn 9. 
maí klukkan 14.00. Sama dag, klukkan 
15, verður sýning opnuð á Hótel Fram-
tíð á Djúpavogi. Á opnunarhátíðinni á 
Djúpavogi verður listsýning, tónlistar-
flutningur og önnur atriði. Verkin eru 

unnin og flutt af nemendum í Djúpa-
vogsskóla, leikskólanum Bjarkartúni 
og Tónskóla Djúpavogs. Hótel Fram-
tíð verður með veitingasölu. Gripir 
úr hreindýraafurðum eftir listamenn 
í Djúpavogshreppi verða til sýnis í 
Löngubúð og sérhannaðar vörur úr 
hreindýraafurðum verða sýndar og 
seldar í Arfleifð. 

Þann 13. maí verður sýning opnuð 
í Bókabúð/verkefnarými á Seyðis-
firði og þá verður opið hús í grunn-
skólunum á Vopnafirði og grunnskól-
anum Borgarfirði eystra 13. maí. Og 
loks þann 14 maí verður opnuð sýning 
í Kirkju - og menningarmiðstöðinni í 
Fjarðabyggð. 

Listviðburðir verða síðan á víð og 
dreif um Austurland fram til 25. maí. 
Veitinga- og þjónustuaðilar á Héraði 
taka einnig þátt í hátíðinni og aðlaga 
framreiðslu sína að þema hátíðarinnar, 
m.a. með því að bjóða upp á hrein-
dýraborgara og Rúdolf að vori. 

Hátíðin er nú haldin í 10. sinn 
á Fljótsdalshéraði, í fjórða sinn í 
Fjarðabyggð og það þriðja á Seyðis-
firði. Borgarfjörður, Djúpivogur og 
Vopnafjörður eru nú með í annað 
sinn. Nánar má fræðast um dagskrá 
hátíðarinnar á www. listin.is

EGILSSTAÐIR – laugadagur 9. maí 
– Opnunarhátíð frá klukkan 14 til 15. 

Kynnar hátíðarinnar: Ásgeir Hvíta-
skáld og Karl Sveinsson. 

Hótel Valaskjálf
• Tónverk - Frumsamið tónverk 

nemenda úr Tónlistarskólanum 
Egilsstöðum samið undir stjórn 
Charles Ross tónlistarkennara út frá 
myndinni Hreindýr á Austurlandi. 

• Fantasía á Fjöllum - Verkefni sem 
einstaklingar á endurhæfingar-
staðnum Stólpa unnu í samstarfi við 
Unnar Geir Unnarsson leikstjóra og 
Margréti Láru Þórarinsdóttur söng - 
og tónlistarkennara. 

• Hreindýraveiðar – Nemendur úr 
Tónlistarskólanum Egilsstöðum í 
samvinnu við Stólpa ásamt börnum 
úr leikskólanum Tjarnarskógi flytja 
lag við ljóð Hákonar Aðalsteinssonar, 
Hreindýraveiðar. 

• Bahama - Söngatriði nemenda á 
starfsbraut Menntaskólans á Egils-
stöðum. 

Tónlistaratriði - Nemendur úr tón-
listarskólum Fljótsdalshéraðs (Egils-

stöðum, Fellabæ og Brúarási) taka þátt 
og verða sannkallaðar tónlistarveislur 
víðs vegar um bæinn. 

Sláturhúsið, menningarmiðstöð: 
Laugardaginn 9. maí kl. 20 – 21 
Skemmtikvöld DJ/VJ FROST DJ 
Tempo RAID og Aron Kale halda uppi 
stuðinu í DJ/VJ partýi í frystiklefa Slát-
urhússins. 

Sláturhúsið, menningarmiðstöð: 
Miðvikudaginn 13. maí kl. 20 – 21. 
Uppistand - Bergvin Oddsson sér um 

að skemmta fólki eins og honum er 
einum lagið. 

Sýningarstaðir á Fljótsdalshéraði 
verða meðal annars: Bókakaffi Hlöðum 
Fellabæ, Gistihúsið Egilsstöðum, Kaffi-
terían Egilsstaðaflugvelli, Salt - Café 
& Bistro, Icelandair Hótel Hérað, Hús 
handanna, Hlymsdalir, Bókasafn Hér-
aðsbúa, Skriðuklaustur, Sláturhúsið 
menningarmiðstöð, Tjarnargarðurinn.

Frétt af www.fljotsdalsherad.is og 
www.djupivogur.is 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.400 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á 
AUSTURLANDI OG HORNAFIRÐI AUK DREIFBÝLIS. BLAÐIÐ LIGGUR 
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Enn halda málshættirnir áfram en þessi fyrirsögn vísar til undir-
ritaðrar. Maður lifir lífi sínu í friði og spekt og heldur að allt sé í 
stakasta lagi en á einum klukkutíma umturnast lífið og ekkert er eins 

og áður. Þetta gerðist hjá okkur fjölskyldunni nú á dögunum þegar yngri 
dóttir okkar greindist með illkynja mein. Sem betur fer eru batahorfur 
góðar en meðferðin verður löng og ströng og verður fjölskyldan með 
annan fótinn, jafnvel báða, á suðvesturhorninu mest allt sumarið og jafnvel 
fram á haust. Barn sem maður hélt að væri alheilbrigt reyndist vera veikt, 
og það meira að segja alvarlega veikt, án þess að nokkurn grunaði neitt. 
Svona aðstæður fá mann til að meta lífið upp á nýtt og neyða mann til að 
lifa einn dag í einu. Öll plön um utanlandsferðir, fjallgöngur og útilegur 
verða nú að bíða um stund. Núvitundin verður enn mikilvægari og allir 
frasarnir um að njóta dagsins í dag og að gera það í dag sem þú ætlaðir ef 
til vill að láta bíða til morguns skipta allt í einu máli. Ekki bíða eftir því að 
aðstæðurnar henti betur, að þú eigir meiri peninga, að þú verðir grennri, 
að börnin fari að heiman eða verði nógu stór. Láttu drauma þína rætast 
núna því þú veist aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér.

Í blaðinu að þessu sinni er einmitt viðtal við fjölskyldu frá Egilsstöðum 
sem ákvað að láta draum sinn rætast og fór alla leið til Nýja-Sjálands þegar 
veturinn var sem dimmastur hér á landi. Þar hefur fjölskyldan dvalið í 
nokkra mánuði og upplifað eitthvað nýtt á hverjum degi. Í viðtalinu hvetja 
þau einmitt fólk, sem dreymir um að gera eitthvað, einfaldlega að gera 
það. Lífið er þess virði að lifa því og það er svo miklu skemmtilegra að geta 
yljað sér við minningarnar þegar heim er komið. Enda hefur það oft verið 
haft eftir eldra fólki að það sjái aldrei eftir neinu sem það hafi gert en hins 
vegar sjái það iðulega eftir því að hafa ekki gripið tækifærið þegar það gafst.

Ég hvet því ykkur lesendur til að láta drauma ykkar rætast strax því á 
morgun getur verið að tækifærið sé liðið hjá.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Skjótt skipast 
veður í lofti

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

í fyrra lék Lagarfljótsormurinn stórt hlutverk í listahátíðinni. í ár eru það 
hreindýr.

List án landamæra verður sett í Valaskjálf

Menningarsjóður 
Gunnarsstofnunar auglýsir 
eftir umsóknum í fyrsta sinn
Stjórn Menningarsjóðs Gunnars-

stofnunar auglýsir eftir um-
sóknum um styrki sem á að 

úthluta á fæðingardegi Gunnar 
Gunnarssonar skálds, 18. maí nk. 
Verður það í fyrsta sinn sem veitt 
verður úr sjóðnum. Til úthlutunar er 
ein milljón króna sem deila á milli allt 

að þriggja verkefna. Að þessu sinni 
leggur sjóðsstjórnin áherslu á verkefni 
sem tengjast ritverkum og ævi Gunnars 
Gunnarssonar og önnur verkefni sem 
samræmast hlutverki Gunnarsstofn-
unar. 

Umsóknarfrestur rennur út 10. 
maí og allar upplýsingar er að finna 

á heimasíðu Gunnarsstofnunar, www. 
skriduklaustur.is. 

Menningarsjóður Gunnarsstofnunar 
var stofnaður árið 2013 af mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu. 
Þriggja manna stjórn stýrir sjóðnum 
en samkvæmt skipulagsskrá er til-
gangur hans tvíþættur: annars vegar 
að renna stoðum undir starfsemi 
Stofnunar Gunnars Gunnarssonar á 
Skriðuklaustri með árlegum fram-
lögum til hennar; hins vegar að styðja 
rithöfunda, listamenn, fræðimenn og 
námsfólk til verka er samræmast hlut-
verki Gunnarsstofnunar. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi 
Gíslason, formaður sjóðsstjórnar. 
Netfang helgi@skograekt.is og sími 
864-4228 eða Skúli Björn Gunnars-
son, forstöðumaður Gunnarsstofnunar. 
Netfang skuli@skriduklaustur.is og 
síma 860-2985. Hús Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri.  Ljósm. Skúli Björn Gunnarsson.



Fylgstu með á Facebook – Lindex Iceland
#LindexIceland

Toppur,

  2995,-    
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Ljóðin reyndust 
betur en strákarnir
Í tilefni af útgáfu á heildarsafni ljóða 

Ingunnar Snædal ljóðskálds þann 30. 
apríl síðastliðinn birtist skemmti-

legt viðtal við hana í Fréttablaðinu. Þar 
kemur fram að hún sé ákaflega glöð og 
reyni bara að standa sig því forlagið 
hennar Bjartur sjái um allt. Í viðtalinu 
er Ingunn nefnd „metsöluskáld af Jök-
uldal“ og má það til sanns vegar færa því 
ljóðabækur Ingunnar, fimm að tölu, hafa 
hlotið mjög góðar viðtökur og fengið 
margskonar verðlaun og viðurkenningar. 
Í ljóðasafninu munu birtast ljóð hennar 
frá 1995 til 2015, ásamt áður óbirtum 
ljóðum og segir Ingunn að henni finnist 
það dálítið skrítin tilhugsun að ljóðin 
hennar séu komin í eina stóra og fallega 
bók og segir: 

„Mér fannst þetta allt saman mein-
leysislegra og nettara þegar það voru 
að koma svona stakar ljóðabækur sem 
fara vel í vasa. En nú eru þau hjá Bjarti 
búin að gera þessa stóru og fallegu bók 
úr þessu öllu saman og ég reyni bara 
að standa mig fyrir þau og fara í viðtöl 
og útgáfuhóf. Ljóðabækurnar eru víst 
meira og minna uppseldar svo vonandi 
finnst einhverjum gott að geta fengið 
þetta svona í einum pakka.“

Meiri húmor í dag
Að sögn Ingunnar hafa ljóðin breyst á 
þeim tuttugu árum sem liðin eru frá út-
gáfu fyrstu ljóðabókarinnar. Hún segist 
hafa verið hrædd um að erfitt yrði að 
lesa elstu ljóðin en sem betur fer hafi 
svo ekki verið. Það hafi vissulega verið 
meiri dramatík í gangi í upphafi en á 
móti kæmi að hún væri meiri húmoristi 
í dag. Strákar hefðu oft verið uppspretta 
ljóðanna hér áður fyrr en þegar upp var 
staðið hefðu ljóðin reynst betri en strák-
arnir. 

„Ég held að ég hafi meiri húmor fyrir 
sjálfri mér í dag. Auðvitað lendir maður 
í alls konar áföllum á lífsleiðinni og þá 
hjálpar húmorinn og sem ljóðskáld þá 
fer maður í að skrifa sig frá því sem á 
manni dynur. Ást, skilnaður og sorg; 
allt þetta sammannlega er það sem fólk 
tengir við og þannig er þetta græðandi 
ferli, vonandi fyrir bæði mig og lesand-
ann.“

Á leið til Dyflinnar
Síðustu ár hefur Ingunn búið á Skjöld-
ólfsstöðum á Jökuldal þar sem hún hefur 
starfað sem kennari en eins og margir 
Austfirðingar hafa tekið eftir hefur að 
undanförnu verið auglýst eftir kennara 
við Brúarásskóla og er Ingunn ástæða 
þess því hún hefur sagt upp kennsl-
unni og ákveðið að venda sínu kvæði 
í kross og flytja til höfuðborgar Írlands, 
Dyflinnar í haust. „Ég var orðin dálítið 
þreytt, svona eins og kennarar verða, og 
fannst því orðið tímabært að breyta til. 
Dóttir mín er orðin unglingur og mér 
fannst gott að hafa hana fyrir austan 
þessi æskuár en nú langar okkur að prófa 
eitthvað nýtt. Hún er írsk í föðurættina 
og mér finnst gott fyrir hana að fá að 
kynnast sínu föðurlandi.“

Ingunn segist alltaf hafa haft 
brennandi áhuga á Írlandi, áhuga sem 
enginn vissi hvaðan kæmi. Þegar hún var 
um fimm ára gömul tók hún upp á því 
að klippa út myndir af írskum kindum 
og veggfóðra herbergið sitt á Sköldólfs-
stöðum með þeim og áhuginn hefur fylgt 
henni fram á fullorðinsár. 

Írsk í fyrra lífi
Þegar Ingunn var um tuttugu og fjögurra 
ára fór hún loks til Írlands til að læra 
írsku. Þar hitti hún fullt af alls konar 
skemmtilegu fólki frá öllum heims-

hornum sem átti það eitt sameigin-
legt að vera heillað af írsku og Írlandi. 
Kennarinn þeirra benti þeim þá á það 
að þau hefðu öll verið Írar í fyrra lífi 
og væri því fullkomlega eðlilegt að leita 
upprunans. Þarna kynntist Ingunn 
manninum sínum og fannst svo heill-
andi við samfélagið að þar var fólk alltaf 
að segja sögur alveg eins og hún hafði 
vanist heima á Jökuldal. 

Ingunn og dóttir hennar munu flytja 
til Dyflinnar í ágúst og ætlar Ingunn 
að fást við þýðingar, prófarkalestur og 
skrifa. Hún vonar að minnsta kosti að 
sköpunarkrafturinn hafi gott af því að 
komast í nýtt og skemmtilegt umhverfi.“

Unnið upp úr viðtali við Ingunni Snæ-
dal í Fréttablaðinu 30. apríl 2015

Ingunn Snædal.  Mynd úr Fréttablaðinu.

Jarðnesk ljós: 

Tryggvi Ólafsson með 
sýningu í Gallerí Fold
Föstudaginn 1. maí opnaði 

Tryggvi Ólafsson sýningu á nýrri 
grafík í Gallerí Fold við Rauðar-

árstíg. Sýninguna nefnir listamaðurinn 
Jarðnesk ljós. Tryggvi hefur haldið um 
80 sýningar, um 30-40 hér á landi og 
álíka margar úti í Danmörku. 

Tryggvi fæddist á Norðfirði árið 
1940 og ólst þar upp til 16 ára aldurs. Í 
viðtali við Fréttablaðið segist Tryggvi 
ekki vita hvaðan hann hafi fengið lista-
gáfuna. „Ég er bara fæddur með þessa 
myndadellu, hún hefur fylgt mér síðan 
ég var smákrakki, ég sökkti mér í að 
skoða myndir, bækur og bæklinga og 
þegar ég ferðast er ég alltaf að skoða 
söfn og kirkjur.“ Tryggvi hefur notið 
hylli íslensku þjóðarinnar um árabil 
og hefur lengst af unnið að list sinni í 
Danmörku þar sem hann bjó í rúm 40 
ár. Hann hefur sýnt víða um heim og 
snéri sér snemma að popplist þar sem 
hann nýtir sér efni og form bæði frá for-
tíð og nútíð. Það er mikill skáldskapur í 
verkum Tryggva, þau eru póetísk, djörf 
og mjög persónuleg. 

Eftir alvarlegt slys árið 2007 flutti 
Tryggvi aftur til Íslands og hefur hann 
verið bundinn hjólastól síðan þá. Hann 
hefur þó einsett sér að reyna að gera 
eina grafíkmynd á mánuði og tekst 
það. Tryggvi hefur alltaf verið sósía-
listi og gefið mörg hundruð myndir 

um dagana. Skemmst er að minnast 
þess er hann afhenti borgarstjóranum 
210 myndir að gjöf til að hafa í hverjum 
leik- og grunnskóla borgarinnar svo 
krakkarnir gætu notið þess að hafa 
myndlist fyrir augunum. Í Neskaupstað 
er Málverkasafn Tryggva Ólafssonar en 
afar fágætt er að rekin séu sérsöfn með 
verkum eftir núlifandi höfunda. 

Sýningunni lýkur 17. maí og því um 
að gera fyrir Austfirðinga og aðra lands-
menn sem eiga leið í bæinn að skoða 
sýninguna. 

Samantekt úr fréttatilkynningu frá 
Gallerí Fold og viðtali við Tryggva í 

Fréttablaðinu þann 1. maí sl. 

Ljóðasafn ungra 
skálda á Austurlandi
Stefnt er að útgáfu ljóðasafns 

ungra skálda sumarið 2016 í 
tilefni af 20 ára afmæli Félags 

ljóðaunnenda á Austurlandi. Öll skáld 
á Austurlandi fædd 1990 og síðar 
geta sent inn efni og eru framhalds-
skólanemendur hvattir til að senda 
inn efni. 

Skila þarf inn 3-5 ljóðum fyrir 30. 
sept. (nánar auglýst síðar). Ljóðin 
þurfa ekki að vera á ákveðnu formi 
þannig að bæði stuðluð og óstuðluð 
ljóð koma til greina, jafnvel prósar ef 
því er að skipta. Í raun er það undir 
höfundinum sjálfum komið að meta 
það. 

Ungskáld geta sent inn áður birt 
ljóð, en ekki er gert ráð fyrir að slík 
ljóð birtist í bókinni sjálfri. Það er alls 
ekki sjálfgefið að innsend ljóð rati á 
síður ljóðasafnsins heldur verða þau 
notuð til að velja ungskáld í bókina. 

Höfundar sem verða fyrir valinu fá 
síðan stuðning og leiðsögn, annað 
hvort til að vinna frekar í ljóðunum 
sem þeir sendu inn eða gera ný ljóð. 
Þessi stuðningur kemur annaðhvort 
frá ritnefndarfólkinu eða utanað-
komandi aðilum sem verða fengnir 
til verksins. 

Ritnefnd velur hópinn fyrir 10. 
október 2015. Ritnefnd ljóðasafnsins 
skipa Ingibjörg Þórðardóttir, Krist-
ian Guttesen, Stefán Bogi Sveinsson 
og Arnar Sigbjörnsson. Gert er ráð 
fyrir að þessi hópur velji í kringum 10 
ungskáld sem birta ljóð sín í safninu. 

Þeir sem verða fyrir valinu fá 
margskonar stuðning, fræðslu og 
leiðsögn í ljóðagerð. Mögulega birtast 
önnur ljóð í bókinni en send eru inn. 

Nánari upplýsingar hjá Arnari 
Sigbjörnssyni (as@me.is) og Kristiani 

Guttesen (guttesen@me.is).

Áform um ylströnd við Urriðavatn
Áform eru um byggingu yl-

strandar með baðaðstöðu 
við Urriðavatn við Egilsstaði. 

Vinnan er þó enn á frumstigi koma þarf 
í gegn ákveðnum skipulagsbreytingum 
áður en hægt er að hefjast handa við 
uppbygginguna. 

Að sögn Hilmars Gunnlaugssonar, 
stjórnarformanns félagsins Ylströndin 
ehf. , sem stofnað hefur verið um 
reksturinn er undirbúningsvinnan 
unnin í samstarfi við Hitaveitu Eg-
ilsstaða og Fella og landeigendur en 
virkjunarsvæði hitaveitunnar er við 
Urriðavatn. 

Hilmar segir hugmyndina vera að 
byggja upp baðaðstöðu fyrir heima-
menn og ferðamenn á svæðinu og bætir 
við að heita vatnið við Urriðavatn sé 
eina heita vatnið á landinu sem fengið 

hefur vottun sem drykkjarhæft vatn. 

Hann segir að afþreyingu mætti vel 
auka á Egils stöðum. „Hérna eru ægilega 
margir sem fara í gegn og það er þægi-
legt að gera út héðan þegar menn eru 
að upplifa Austur landið,“ segir hann 

og bendir á að oft sé fátt um svör þegar 

ferðamenn spyrji hvað eigi eiginlega 
að gera sér til gamans á Egilsstöðum. 

Frétt af: http: //www. mbl.is/vid-
skipti/frettir/2014/09/12/aform_um_
ylstrond_vid_urridavatn/

Urriðavatn við Egilsstaði.  Mynd: mbl.is/Sigurður Aðalsteinsson



Til hagræðingar 
fyrir heimilin í landinu

Stafrænar eldhúsvogir

EldhúskrukkurMæliskálarWOK - pannaPotta og pönnusett

Straubretti Sterk eldhúsáhöld

Eðal panna sem er ómissandi fyrir 
þá sem hafa prófað einu sinni.

Allt á sinn stað í 
eldhúsinu. 

úr stáli, eldhúsprýði 
sem endist.Bæði stakir og í setti eru  

pottarnir og pönnurnar 
gæðagripir.

Ómissandi gæðagripir og sannkölluð 
eldhúsprýði. Til í nokkrum litum.

Ostaskeri, hvítlaukspressa, pizzuhnífur, 
þeytari eða dósaopnari, allt á sínum 
stað í eldhúsinu.

Brettin eru öll 
með skrautlegu 
áklæði og með 
mismunandi 
palli fyrir 
mismunandi 
straujárn.

Tappatogarar í mörgum litum

Tímalaus nytjalist - tilvalin gjafavara
Djúskanna

Heitt kaffi í bílinn Eldhúsáhöld Skálar Kaffikvörn Hnífageymsla með fiberþráðum

Skurðarbretti 8 bolla hita- og pressukanna Brauðbox með skurðarbretti Koparlitaða pressukannan

29.900,-

BRAUN 
CoolTec

CT2s
Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.
vatnsheld2.290,-

Oral B Stages Power
Rafmagnstannbursti

fyrir börn.

rafmagnstannburstar rafmagnsrakvélar klukkurtæki fyrir konur

19.990,-

BRAUN 
Skin Spa

Face & body 
Care Set

3.590,-

BRAUN 
Ferðavekjari

miðvangi 13 · egilssTöðum · sími 471 2038egilsbrauT 6 · neskaupssTað · sími 477 1900
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Klausturkirkjan að Skriðu
Kirkja vikunnar að þessu sinni er 

kirkja sem er ekki lengur til en 
þó er hægt að ganga um hana 

og ímynda sér hvernig þar hafi verið 
umhorfs fyrir rúmum 500 árum. Kirkja 
vikunnar er klausturkirkjan að Skriðu en 
hún var hluti af Skriðuklaustri sem var 
staðsett við bæinn Skriðu uppi í Fljóts-
dal. Fornleifarannsókn hefur farið fram 
á bæði klaustri og kirkju og hafa klaust-
urhúsin og kirkjan verið byggð upp að 
hluta svo hægt er að ganga um herbergi 
klaustursins og eftir gangi út í kirkjuna. 
Í hverju herbergi er skilti þar sem hægt 
er að fræðast um hlutverk herbergisins 
og hvað þar fór fram. Upplýsingar um 
kirkjuna er að finna í bók Steinunnar 
Kristjánsdóttur Sagan af klaustrinu á 
Skriðu en hún kom út árið 2012 og var 
tilnefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna. Steinunn stjórnaði fornleifar-
annsókninni öll árin sem hún stóð yfir. 

Klaustrið á Skriðu var löngu horfið 
þegar farið var að huga að því að grafa 
klaustrið upp og því ekki vitað nákvæm-
lega hvar klaustrið var að finna. Gömul 
helgisögn lifði hins vegar góðu lífi meðal 
heimamanna en þar segir frá því þegar 
presturinn á Valþjófsstað var að fara að 
sinna veiku sóknarbarni og týndi kaleik 
sínum og patínu á leiðinni. Á leiðinni 
til baka fundust gripirnir á þúfu rétt 
fyrir neðan bæinn á Skriðu og var þá 
vín í kaleiknum og brauð á patínunni. 
Það var litið á þetta sem kraftaverk og 
klaustur reist á staðnum þar sem grip-
irnir fundust. Var klaustrið helgað blóði 
Jésú Krists og líkama. 

Í rituðum heimildum kemur fram að 
klausturkirkjan var vígð árið 1512 og 
virðist hún því hafa verið byggð á eftir 
klaustrinu en það var stofnað síðast af 

öllum kaþólskum klaustrum á Íslandi 
eða árið 1493 og starfaði því aðeins í 
um 60 ár. Þó virðist svæði hafa verið 
afmarkað fyrir kirkjuna strax frá upphafi 
og þess gætt að grafir lægju umhverfis 
hana. Takmarkaðar lýsingar eru til á 
sjálfri kirkjubyggingunni en uppgröft-
urinn hefur leitt ýmislegt í ljós. Lýsingar 
á gripum hennar og innréttingum eru þó 
til í úttektum frá síðari hluta 16. aldar og 
fyrri hluta þeirrar sautjándu en þær eru 
allar frá því eftir að klausturhaldi lauk. 
Talið er að kirkjan hafi verið svokölluð 
útbrotakirkja en útbrot eru gangar sem 
liggja meðfram langhliðum og jafnvel 
gafli. 

„Kirkjan var löng og mjó eins og 
klausturkirkjur voru gjarnan. Miðað 
við það sem fram kom í uppgreftrinum 
hefur hún verið rétt tæpir 15 m á lengd 
að innanmáli og 5,7 m á breidd. Í fer-
metrum talið var hún því yfir 85 fer-
metrar á stærð, fyrir utan útskot úr 
kórnum. Það var 2,5 x 3 m að stærð. 
Heildarstærð kirkjunnar hefur því verið 
93 fermetrar að innanverðu mælt. Einu 
upplýsingarnar sem hægt er að hafa um 
stærð kirkjunnar í úttektum eru þær að 
kórinn hafi verið tvö stafgólf “ (bls. 80). 

Steinunn nefnir í bók sinni að þegar 
staðið er í grunni húsa sem á vantar 
bæði veggi og þak virðast þau vera miklu 
minni heldur en fermetrafjöldinn segir 
til um. Hún ákvað því að mæla bæði 
gólfflöt Valþjófsstaðarkirkju og kirkj-
unnar í Vallanesi, sem báðar þykja til-
komumiklar, og kom í ljós að þær voru 
heldur minni heldur en klausturkirkjan 
á Skriðu hafði verið. 

Klausturkirkjan að Skriðu stendur 
sunnan til í klausturhúsaþyrpingunni 
en ekki að norðanverðu eins og algeng-

ast var. Líkleg skýring á þessu er sú að 
ákveðið hafi verið að láta bakhlið klaust-
ursins snúa að kaldri norðanáttinni. 
Annað sem einnig hefur vakið athygli 
er að kirkjan snýr ekki eins á móti áttum 
og klausturhúsin. Steinunn nefnir að sú 
skýring hafi komið fram að þegar farið 
var að byggja klausturhúsin hafi enginn 
spáð í hvernig þau sneru en þegar farið 
hafi verið að reisa kirkjuna þá hafi verið 
hugað að áttahorfum. 

Klausturkirkjan skiptist í framkirkju, 
miðskip og kór og var kórinn tvískiptur 
að því er fram kemur í úttektum. Útskot 
var á kórnum norðanverðum. Ýmsar 
tilgátur hafa komið fram um tilgang þess 
því engir munir fundust í útskotinu sem 
gátu gefið vísbendingu um það. Sumir 
telja að þar hafi Maríulíkneskið, sem 
fannst á Skriðu löngu eftir að klaustrið 
var lagt niður, verið. Aðrir telja að þar 
hafi verið skriftarstóll og enn aðrir að 
þar hafi verið eitt sjö háaltara kirkjunnar. 
Einnig hefur sú hugmynd komið fram 
að útskotið hafi verið skrúðhús. 

Samkvmmæt úttektum var kirkjan 
næstum öll timburklædd að innan bæði 
veggir, gólf og þil. Í framkirkju var gólfið 
hellulagt. Ytra byrði kirkjunnar var að 
mestu leyti úr torfi og grjóti nema vest-
urgaflinn og þakið sem var úr timbri. 
Veggir kirkjunnar hafa verið háir og 
við uppgröftinn fundust oft svo stórir 
hleðslusteinar að aðstoð vinnuvéla 
þurfti til að færa þá. Í úttektum hefur 
einnig verið talað um loft sem hefur þó 
varla náð yfir nema lítinn hluta kirkju-
byggingarinnar. Einnig hefur verið talað 
um glugga yfir predikunarstólnum. Við 
uppgröftinn fannst steinlagt kringlótt far 
í jarðveginum í framkirkjunni og renna 
úr því. Sumir telja að þetta hafi verið 

dýfingarker og þá jafnvel ýmist notað 
til signinga, skírna og lauga. 

Við uppgröftinn kom í ljós að tvennar 
dyr voru á klausturkirkjunni. Aðrar voru 
á vesturgafli og voru þær væntanlega 
ætlaðar almenningi en hinar voru á 
nyrðri langhlið kirkunnar og eingöngu 
ætlaðar munkunum. 

Tæplega öld eftir að klausturhald 
lagðist af var klausturkirkjan rifin og 
önnur kirkja minni byggð á grunni 

hennar. Hún var síðar aflögð í byrjun 
ársins 1792. Það voru rústir nýrri kirkj-
unnar sem sáust á yfirborðinu þegar 
farið var að leita að klaustrinu á Skriðu. 

Tilvalið er að bregða sér upp í Fljóts-
dal og hverfa aftur um nokkrar aldir 
með því að ganga um klausturrústirnar 
og kirkjuna sem, eins og áður sagði, hafa 
verið byggðar upp að hluta. Einnig er 
sýning um klaustrið og starfsemi þess í 
Gunnarshúsi á Skriðuklaustri.

6

HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd kem-
ur úr myndsafni UÍA.

Kolbrún Þrastardóttir þekkti 
alla á síðustu mynd. F.v. María 
Hjálmarsdóttir, Þorsteinn Ár-
björnsson, Anna Rósa Antons-
dóttir, Friðjón Magnússon og 
Jóhanna Sölvadóttir.
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. 

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
Opnunartímar: Mán. - fim. kl. 13:00-18:00, föst. kl. 13:00-17:00

Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

Hægt er að ganga um byggingar klaustursins og hverfa aftur um aldir.

Klausturhús og kirkja á Skriðu. 
Mynd í Sagan af klaustrinu á Skriðu bls. 61.

Kaleikur og patína eins og getið er 
um í helgisögninni.



Gæði, reynsla og gott verð!

3 ÁRA 
ÁBYRGÐ

VERTU VEL 
UPPLÝSTUR

Rafgeymar
í úrvali!

ÞURRKUBLÖÐ
Í allar gerðir bíla og vörubíla.

Sérpantanir  
frá Ameríku

GÆÐAVÖRUR!
Því bíllinn á gott skilið!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóa 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15           Sími: 535 9000

EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 Sími: 471 1244 www.bilanaust.is
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„Hver dagur 
hefur fært okkur 
eitthvað nýtt“
Í byrjun janúar lögðu Egilsstaðabú-
arnir Gyða Guttormsdóttir og Að-
alsteinn Þórhallsson ásamt þremur 
sonum sínum Almari, Unnari og 
Steinari land undir fót svo vægt sé 
til orða tekið. Stefnan var tekin á 
Nýja-Sjáland – Aotearoa – land 
hins langa hvíta skýs og þar hefur 
fjölskyldan dvalið í góðu yfirlæti á 
meðan Frónbúinn hefur hrakist fyrir 
stormum og annarri óáran í vetur. 
Nú fer að líða að lokum dvalarinnar 
á Nýja-Sjálandi og því ekki úr vegi 
að spyrja fjölskylduna hvernig þeim 
hefur liðið og hvort það sé þess virði 
að láta drauma sína rætast. 

Hvers vegna Nýja-Sjáland? 
Það hafði lengi verið draumur okkar 
að fara til Nýja-Sjálands en Aðalsteinn 
dvaldi þar í nokkrar vikur vorið 1998 
og heillaðist af landinu. Draumurinn 
var þó alltaf fjarlægur enda langt að 
fara og við sáum ekki fyrir okkur að 
geta tekið nógu langt frí á miðjum vetri 
til að láta verða af þessu. Skyndihug-
detta í vetrardrunga um miðjan janúar 
í fyrra varð til þess að við fórum að 
skoða málið af alvöru. Við vorum ekki 
lengi að ákveða að láta vaða, fannst 
rétti tíminn vera núna ef við ætluðum 
að gera þetta að fjölskylduferð. Strák-
arnir á fínum aldri, 13, 10 og 7 ára, 
nógu gamlir til að muna eftir og læra 
af ferðinni en ekki of gamlir til að halda 
svona lengi út með mömmu og pabba 
eða missa of mikið úr skóla. Það var 
því að hrökkva eða stökkva og eftir að 
hafa rætt við vinnuveitendur okkar og 
fengið afar jákvæð viðbrögð frá þeim 
fannst okkur ekki annað hægt en að 
taka stökkið og hefja skipulagningu. 
Það sem réði úrslitum var að möguleiki 
opnaðist á fjarvinnu hjá Aðalsteini, 
þökk sé nútíma tölvutækni og Netinu. 
Við vorum búin að vera í sambandi 
við frænku Aðalsteins sem lengi hefur 
búið á Nýja-Sjálandi til að kanna hvort 
hún væri tilbúin að taka á móti okkur 
og vera okkur innan handar þennan 
tíma. Það var auðsótt mál enda gamall 
draumur hennar að rætast að fá ætt-
ingja frá Íslandi til dvalar í einhvern 
tíma. Með dyggri aðstoð hennar röð-
uðust púslin smátt og smátt saman. 
Nokkur pappírsvinna fylgdi í kjölfarið 
en við þurftum t.d. að fá vegabréfsá-
ritun þar sem við dveljum svo lengi 
í landinu. 

36 tíma ferðalag
Ferðin okkar hófst þann 4. janúar 
þegar við kvöddum Egilsstaði og rétt 
sluppum suður milli lægða. Við flugum 
af landi brott að morgni 6. janúar og 
dvöldum þrjá daga í London áður en 
ferðalagið hófst fyrir alvöru: London - 
Singapore - Auckland á Nýja-Sjálandi. 
Fórum svo beint á hótel í miðborginni 
til að jafna okkur eftir 36 tíma samfellt 

ferðalag, um 24 klst. í háloftunum og 
12 tíma millilendingu í Singapore, þá 
13 tímum á undan klukkunni heima 
á Íslandi, enda erum við rétt við dag-
línuna svokölluðu. Daginn eftir tók 
við 4 tíma rútuferð frá Auckland til 
Rotorua, þar sem við höfum haldið 
heimili allan tímann. 

Nýsjálenskt húsnæði
Eitt af því fyrsta sem við festum okkur 
var húsnæðið; gamall sumarbústaður 
í hverfi sem kallast Hamurana og er 
rétt fyrir norðan ferðamannabæinn 
Rotorua sem er þekktur fyrir jarðhita 
og hveri. Rotorua stendur sunnan við 
samnefnt vatn, Lake Rotorua, og er 
húsið okkar nánast á vatnsbakkanum 
norðanvið með góðu útsýni yfir 
vatnið. Í Hamurna eru nokkrir sum-
arbústaðir, en mest af heilsárshúsnæði 
með stórum eignalóðum og erum við 
því hálfpartinn úti í sveit. Þó ekki sé 
um eiginlegan búskap að ræða í allra 
næsta nágrenni þá á fólk hér hin ýmsu 
dýr. Á göngu um hverfið verða á vegi 
okkar asnar, kindur, geitur, nautgripir, 
hænur og kanínur að ónefndum öllum 
hundunum en hundaeign er hér í landi 
mjög almenn. Húsnæði á Nýja-Sjá-
landi er mjög frábrugðið því sem við 
þekkjum á Íslandi. Fyrstu dagarnir í 
bústaðnum okkar fóru í það að upp-
ræta kóngulóarvefi og maura sem 
nóg var af. Hér eru eldri hús illa þétt 
og óeinangruð, með einföldu gleri og 
lítið upphituð. Það virðist ganga ágæt-
lega 2/3 hluta ársins hér, en nú þegar 
haustar er þetta heldur hráslagalegt. 
Almennt eru hús kynt með kamínum 
í stofum og aðeins mest notuðu rýmin 
hituð. Nokkuð hefur komið á óvart 
að jarðvarminn hér, sem býsn eru 
af, skuli ekki notaður til húshitunar. 
Nú, þegar farið er að hausta, finnum 
við verulega fyrir muninum þar sem 
hitastigið inni og úti fylgist nokkurn-
veginn að og finnst okkur heldur svalt 
að sitja inni í 11-16 gráðu hita. Jaðrar 
við útilegustemmingu suma morgna 
þegar við stígum fram úr rúmunum 
og ráðumst á saggann á einfalda gler-
inu með gúmmísköfum til að sjá út. 
Reglum var breytt hér fyrir nokkrum 
árum og í nýbyggingum er nú gerð 
krafa um einhverja einangrun og tvö-
falt gler, svo gæðin hafa aukist verulega. 

Alltaf nóg við að vera
Það hefur reynst okkur ótrúlega auð-
velt að vera bara í fríi. Dagarnir líða 
hjá á ógnarhraða þó ekki séum við 
bundin neinni rútínu. Við höfum reynt 
að halda svefntíma á eðlilegu róli þó 
við höfum ekki tekið upp svefnvenjur 
innfæddra sem fara á fætur fyrir sól-
arupprás! Fyrstu vikurnar tókum við 
frekar rólega, vorum að átta okkur 
á nánasta umhverfi og aðlaga okkur 
nýsjálensku sumri. Við komum inn í 
mitt sumar og sumarleyfistímann sem 

var enn í hámarki svo við ákváðum 
að geyma lengri ferðalög þar til hann 
væri yfirstaðinn og skólarnir byrjaðir. 
Við vorum nokkuð dugleg að skoða 
staði í nágrenninu, njóta strandlífs við 
sjóinn og vötnin sem eru hér allt um 
kring. Í byrjun febrúar hófst skólastarf 
aftur eftir sumarleyfi og í kjölfarið fór 
íþrótta- og tómstundastarf í gang en 
lítið er um slíkt yfir sumartímann. 
Strákarnir hófu þá að æfa tennis og 
Cross Fit og seinna prófuðu þeir rugby 
en Almar hefur einn haldið það út. 

Við höfum ferðast töluvert um báðar 
eyjarnar og upplifað fjölbreytni lands-
ins á eigin skinni. Strandlíf er nýtt fyrir 
okkur og hefur líkað vel, jafnvel komið 
á óvart! Vel er búið að ferðamönnum 
og fjölskyldufólki, fjölbreytt afþreying 
og aðstaða til mikillar fyrirmyndar. Vel 
búnir leikvellir eru á hverju strái og 
Steinar einkar laginn að þefa þá uppi. 

Heimakennsla  
raunhæfur kostur
Við vorum svo lánsöm að fá að taka 
þátt í starfi með fjölskyldum sem 
kenna börnum sínum heima. Hópur-
inn kemur saman einu sinni í viku 
þar sem krakkar og foreldrar (oftast 
mæður) hittast og vinna að sameig-
inlegum verkefnum og fara í leiki og 
íþróttir. Heimakennsla (homeschool-
ing) er nokkuð vinsæl hér og valkostur 
fyrir þá sem það vilja. Sumir nýta sér 
valkostinn allan grunnskólaaldurinn. 
Það hefur verið afar fróðlegt að kynnast 
þessu fyrirkomulagi. Hér höfum við 
starfrækt útibú frá Egilsstaðaskóla og 
strákarnir reynt að halda í við bekkj-
arfélaga sína heima í nokkrum náms-
greinum og þannig fengið þefinn af 
heimakennslufyrirkomulaginu. 

Nýsjálendingar opnir  
og einlægir
Viðtökurnar sem við höfum fengið 
hafa á allan hátt verið einstaklega góðar 
og viðmót fólks almennt almennt opið 
og einlægt. Allir sem við hittum hrífast 
þegar þeir komast að því að við séum 
Íslendingar, mikill meirihluti tiltekur 
að hafa aldrei hitt Íslendinga og eru 
áhugasamir um land og þjóð. Við 
höfum notið mikillar velvildar í öllu 
sem snýr að þátttöku okkar og strák-
anna í félags- og tómstundastarfi. Þær 
fjölskyldur sem við höfum kynnst í 
heimaskólanum hafa tekið okkur 

opnum örmum og strákarnir hafa 
kynnst krökkum á sínu reki. Heim-
boð og þátttaka í einu og öðru með 
þessum fjölskyldum hefur gefið okkur 
tækifæri til að kynnast þeim vel og hafa 
strákarnir eignast ágæta félaga. 

Menning innfæddra, Mára (Māori), 
er býsna fyrirferðarmikil í þjóðlífinu 
hér, sérstaklega því sem snýr að ferða-
fólki. Víða eru menningarhús Máranna 
og sýningar og uppákomur fyrir gesti, 
svo sem Haka dans sem landslið Nýja-
-Sjálands eru orðin heimsfræg fyrir að 
dansa í upphafi kappleikja sinna. 

Almennt er talið að Nýja-Sjáland, á 
hjara veraldar, hafi ekki verið numið 
fyrr en á 13. öld. Nýlenduherrar Hol-
lendinga og Breta og þeir sem þeim 
fylgdu bættust svo í hóp eyjaskeggja á 
fyrri hluta 19. aldar. Ekki mun landtaka 
Evrópubúa hafa gengið alveg snuðru-
laust og ýmsar hildir háðar. Í dag virðist 
okkur sambúðin ganga býsna vel en 
þó er áberandi að Márar eru skörinni 
lægra settir í þjóðfélagsstiganum. 
Nýsjálendingar eru um 4,5 milljónir 

talsins, þar af Márar um 16%. Márar 
eiga sitt tungumál og er það víða kennt 
í skólum, en það á í vök að verjast, ekki 
ólíkt íslenskunni!

Líkt og ólíkt með  
Íslandi og Nýja-Sjálandi
Að mörgu leyti eru Ísland og Nýja-Sjá-
land lík. Bæði eru þau eylendur fjarri 
öðrum löndum, óblíð náttúröfl eins 
og jarðskjálftar og eldgos hafa leikið 
löndin grátt í gegnum tíðina, þó svo að 
þau hafið farið heldur verr með Nýja-
-Sjáland í seinni tíð, og þá sérstaklega 
jarðskjálftar, og í báðum löndum er 
fjölbreytt náttúra helsta aðdráttarafl 
ferðamanna. Landslag, sérstaklega á 
suðureynni, er á sumum stöðum keim-
líkt því sem við þekkjum að heiman, 
hreint vatn, tært loft og víðsýni. 

Við höfum upplifað Nýsjálendinga 
mun afslappaðri og nægjusamari en 
landa okkar og eru þeir ekki uppteknir 
af tískustraumum eða vörumerkjum. 
Fjölskyldulíf og samvera fjölskyldunnar 
virðist okkur vera í miklum metum og 
þykir fólki sjálfsagt að gefa sér tíma 
og jafvel taka frí frá vinnu til að taka 
þátt í og sinna skóla- og tómstunda-
starfi barnanna. Íþróttastarf byggir að 
miklu leyti á framlagi foreldra í utan-
umhaldi og þjálfun. Verðlagið er svipað 

Fjölskyldan á leið í ævintýraferðina

Plómur tíndar beint af trjánum

Einkabryggjan nálægt húsinu

„Við höfum ekki eina ein-
ustu mínútu séð eftir að 
hafa látið vaða eða efast 
um að þetta hafi verið 
rétt ákvörðun, sérstaklega 
þegar við fáum fréttir af 
löngum og strembnum 
vetri heima.“

 „Nokkuð hefur komið á 
óvart að jarðvarminn hér, 
sem býsn eru af, skuli ekki 
notaður til húshitunar.“
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og heima en matarkarfan ábyggilega 
dýrari hér og orkuverð a.m.k. helmingi 
hærra. Götu- og útilýsing er takmörkuð 
og myrkrið ansi svart. Á móti kemur 
að stjörnhiminninn er vel sýnilegur og 
vetrarbrautin mjög áberandi á skýrum 
næturhimni. 

Nýsjálenskur matur
Maturinn hér er ágætur og í grunninn 
áþekkur því sem við þekkjum en úr-
valið umtalsvert meira en við eigum 
að venjast með örfáum undantekn-
ingum. Hér er gósenland þegar 
kemur að ávaxta- og grænmetisúrvali 
sem fæst í allskonar útgáfum sem við 
þekkjum ekki að heiman. Kivíið fæst 
í nokkrum útgáfum, gullin og græn 
og ótal tegundir fást hér af plómum 
og eplum. Algengt er að fólk rækti í 
görðum sínum epli, plómur, perur, fei-
joa, avokado, sítrónur, lime og krydd-
jurtir hverskonar auk grænmetis. Ým-
islegt nýtt hefur borið á góma og ratað 
í munn okkar og maga, þar á meðal 
feijoa, sem er einstakur ávöxtur með 
mjög margslungið bragð. 

Sætar kartöflur, sem hér kallast 
kumara og fást í nokkrum litbrigðum, 

eru algengar í matargerð sem og 
grasker. Fiskframboð og -neysla er lítil 
en kjötúrval þeim mun meira sem er 
að skapi karlpeningsins í fjölskyldunni! 
Þjóðarréttur Mára er Hangi; kjöt og 
grænmeti eldað í körfum í jarðhitaofni. 

Fjölbreytt gróður-  
og dýralíf
Náttúra, plöntur og dýralíf er hér mjög 
frábrugðið því sem við þekkjum best. 
Gróðursæld er mikil og er því haldið 
fram að gróður vaxi hvergi jafnhratt á 
jörðinni. Nytjatré ná fullum vexti á 25 
árum og gaman að bera saman breidd 
árhringja í stofnum hér og hríslanna 
heima. Nýsjálendingar hafa lengi 
lagt mikið upp úr því að aðskotadýr 
og -plöntur berist ekki til landsins. 
Ferðamenn verða áþreifanlega varir 
við þessa öflugu verndarstefnu þegar 
komið er til landsins því afar strangt 
tolleftirlit og farangursleit er á aðkomu-
höfnum. Innlendum tegundum er gert 
hátt undir höfði og mikið lagt upp úr 
verndun þeirra. Hér eru engin „hættu-
leg“ dýr en Evrópumaðurinn flutti 
nokkrar tegundir með sér til landsins 
sem nú flokkast sem meindýr því þær 

ógna tilveru innfæddra tegunda eins 
og Kiwi-fuglsins og annarra ófleygra 
fugla. Fuglalíf er mjög fjölbreytt og 
margar tegundir hér sem við þekkjum 
ekki að heiman og þó nokkrar aðeins 
að finna hér í landi. Unnar hefur verið 
iðinn við að uppfræða fjölskylduna um 
fuglafánuna og þekkir hann orðið útlit 
og heiti fjölmargra tegunda hvort sem 
þær eru algengar eða ekki og er fugla-
bókin sjaldnast langt undan þegar við 
erum á ferðinni. 

Margt skoðað á heim-
leiðinni 
Enn sem komið er höfum við ekki 
ferðast til annarra landa héðan, en 
við ætlum að taka okkur góðan tíma 
í heimferðina og nota tækifærið til 
að heimsækja nokkur lönd. Þegar við 
kveðjum Nýja-Sjáland í byrjun júní 
fljúgum við til Ástralíu og ætlum að 
dvelja í Sydney í nokkra daga. Næst 
förum við til Balí þar sem við verðum 
í rúmar tvær vikur. Þaðan liggur svo 
leiðin til Singapúr með nokurra daga 
stoppi og að síðustu verður dvalið í 10 
daga í Stokkhólmi. Áætluð heimkoma 
er 8. júlí. 

Mikilvægt að láta  
drauma sína rætast
Ferðin okkar hefur til þessa gengið upp 
að öllu leyti og ekkert komið upp á 
sem orð er á hafandi. Hver dagur hefur 
fært okkur eitthvað nýtt að upplifa, 
hvort sem við höfum haldið kyrru 
fyrir heimavið eða verið á ferðinni. 
Við höfum ekki eina einustu mínútu 
séð eftir að hafa látið vaða eða efast 
um að þetta hafi verið rétt ákvörðun, 
sérstaklega þegar við fáum fréttir af 
löngum og strembnum vetri heima. 
Og þó að peningapyngjan léttist með 

degi hverjum þá hækkar innistæðan 
í minningabankanum stöðugt. Við 
getum því ekki annað en mælt með 
því við þá sem eiga sér drauma í líkingu 
við okkar að láta slag standa og vinna 
í því að láta þá rætast. Þegar upp er 
staðið þá eru það góðar minningar og 
ný sýn á heiminn það sem máli skiptir 
og gerir okkur svo rík. 

Ritstjóri þakkar þeim Gyðu og Að-
alsteini kærlega fyrir að taka svona 

vel í þá bón að segja frá ævintýrinu á 
Nýja-Sjálandi og óskar þeim góðrar 

ferðar heim. 

Fagurt galaði fuglinn sá. . . 
Kammerkór Egilsstaðakirkju 

fagnar sumarkomu með tón-
leikum í Egilsstaðakirkju 8. 

maí nk. kl. 20.00. Kórinn mun flytja 
þjóðlög frá Íslandi og Norður-Noregi 
og geta áheyrendur meðal annars átt 
von á því að heyra vel þekkt þjóðlög, 
sum hver í nýjum búningi kórstjórans, 
Torvalds Gjerde. 

Þjóðlagatónleikarnir eru liður í 
menningarsamstarfi Austurlands og 
Vesterålen í Norður-Noregi. Upphaf 
þeirra má rekja til námsferðar Torvalds 
Gjerde til Vesterålen fyrir þremur 
árum. Hann hefur síðan rannsakað 
sameiginlegan þjóðlagaarf landanna 
og unnið nýjar kórútsetningar á fjölda 

laga. Á efnisskrá tónleikanna verða vel 
þekkt íslenskt þjóðlög, svo sem Fagurt 
galaði fuglinn sá, Lysthúskvæði Egg-
erts Ólafssonar við íslenskt þjóðlag, 
Góða veislu gjöra skal í nýrri útsetn-
ingu og Vísur Vatnsenda-Rósu, í bland 
við falleg þjóðlög frá Skandínavíu sem 
áheyrendur hafa sjaldan tækifæri til 
að heyra. 

Þjóðlagaarfurinn er mikilvægur 
hluti af menningararfleifðinni, sem 
að hluta til hefur gengið á milli landa í 
áranna rás og hjálpað þjóðinni að lyfta 
andanum og tjá tilfinningar á borð við 
ást, trú, söknuð og von. Á tónleikunum 
gefst kjörið tækifæri til að rifja upp 
nokkrar perlur íslenskra þjóðlaga og 

kynnast nýjum. Sem fyrr segir verða 
tónleikarnir fluttir í Egilsstaðakirkju 
og hefjast kl. 20.00. Inngangseyrir er 
1.500 kr. , 1.000 kr. fyrir nema, öryrkja 
og eldri borgara og ókeypis fyrir börn 
(yngri en 16 ára). 

Kammerkór Egilsstaðakirkju hefur 
starfað að flutningi sígildra verka og 
vandaðrar söngtónlistar á Austur-
landi frá árinu 2010. Kórinn skipa 
söngnemendur, lærðir söngvarar og 
áhugasöngvarar undir stjórn stofn-
anda kórsins, Torvalds Gjerde, org-
anista og tónlistarkennara á Héraði. 
Kórinn er eini kórinn sinnar tegundar 
á Austurlandi og hefur haldið tvenna 
til þrenna tónleika á hverju ári með 

sígildum verkum við undirleik kamm-
ersveitar og sönglögum úr ýmsum 
áttum, bæði kirkjulegum og ver-
aldlegum, sem flutt eru „a capella“. 

Síðasta verkefni Kammerkórsins var 
flutningur á Jólaóratóríu Bachs á að-
ventunni 2014 ásamt einsöngvurum, 
hljómsveit og kirkjukór. 

Mynd af austurfrett.is

Húsnæðið og bíllinn sem fjölskyldan hefur til afnota

Fjölskyldan kann vel að meta strandlífið

Lært heima um leið og góða veðursins er notið
Einstaklega gróðursælt er á Nýja-Sjálandi

Unnar mundar spaðann í tennis

Á leið út í frumskóginn

 „Við höfum upplifað 
Nýsjálendinga mun 
afslappaðri og nægju-
samari en landa okkar og 
eru þeir ekki uppteknir af 
tískustraumum eða vöru-
merkjum. Fjölskyldulíf og 
samvera fjölskyldunnar 
virðist okkur vera í 
miklum metum.“
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Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

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

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu

Forvarnardagar Fljótsdalshéraðs
Ungmennaráð Fljótsdals-

héraðs hefur skipulagt 
skemmtiviðburð fyrir fólk 

á Fljótsdalshéraði sem fengið hefur 
nafnið „Finndu bros þitt“ dagana 7. 
og 8. maí nk í samstarfi við Vegahúsið 
, Menntaskólann á Egilsstöðum og 
Félagsmiðstöðvarnar Nýung og Afrek. 
Viðburðurinn tengist evrópskri ung-
mennaviku og er styrktur af Evrópu 
unga fólksins ásamt Fljótsdalshéraði. 

Fimmtudaginn 7. maí verður 
skemmtisamkoma í Sláturhúsinu. 
Mikil Gleði. Frítt inn. Haldin af ungu 
fólki en opin öllum aldri. Húsið opnar 
klukkan 19: 00. Á dagskránni verða 
leik- og tónlistaratriði frá ungu fólki 
úr félagsmiðstöðvunum Nýung og 
Afreki. Tónlistar- og leikatriði frá 
nemendum úr Menntaskólanum á Eg-
ilsstöðum og gjörningar tengdir þema 
viðburðarins ásamt léttum veitingum. 
Að lokum verða tónleikar með lista-
manninum PRINS POLO

Föstudaginn 8. maí verður eflandi 
skemmtidagskrá fyrir alla í 8. – 10. 
bekk á Fljótsdalshéraði, tengd við-

burðinum. Dagskráin hefst klukkan 
12: 00 í Egilsstaðaskóla og unnið 
verður í smiðjum. Smiðjurnar eru 
þrjár og á skólatíma og því ekki val-
frjáls mæting fyrir unglingana. Skólar 
munu sjá um að koma unglinunum á 
milli staða. Í einni smiðjunni verða 
Dale Carnegie þjálfarar sem fræða 
unglingana um sjálfstraust, sjálfsmynd 
og jákvætt viðhorf. Í annarri smiðju 
verða hópeflismeistarar sem stýra 

skemmtilegum leikjum og í þeirri 
þriðju verða Bubble-boltar ef veður 
leyfir. Áætlað er að dagskránni ljúki 
klukkan 16: 00. 

Að kvöldi föstudagsins verður 
haldið sameiginlegt lokaball fyrir 
nemendur í 8. -10. bekk og verður 
ballið haldið af félagsmiðstöðvunum 
og skólunum. Búið er að ákveða að 
ballið verði haldið í Brúarásskóla og 
mun Dj-Sölvi spila á ballinu. 

Úttekt á skólastarfi 
á Fljótsdalshéraði 
Starfsmenn Miðstöðvar skólaþró-

unar við Háskólann á Akureyri 
kynntu niðurstöður sínar úr 

skýrslu um úttekt á grunn- og tónlist-
arskólum á Fljótsdalshéraði fyrir bæj-
arfulltrúum, fulltrúum í fræðslunefnd 
og skólastjórnendum föstudaginn 24. 
apríl síðastliðinn. Í framhaldi af þeirri 
kynningu tók bæjarráð skýrsluna til 
umræðu á fundi sínum 27. apríl. 

Bæjarráð samþykkti þar að vísa skýr-
slunni til stjórnenda viðkomandi skóla 
og fræðslunefndar og að þeim verði 
gefinn kostur á að koma á framfæri 
spurningum til skýrsluhöfunda, enda 
berist þær fyrir 6. maí nk. Fræðslufull-
trúa var falið að taka við spurningunum 
og koma þeim til skýrsluhöfunda. Að 
þeim svörum fengnum er skýrslunni, 
ásamt svörum við spurningum, vísað 
til fræðslunefndar til umfjöllunar. 

Markmið úttektarinnar er 
samkvæmt skýrslunni: 
Úttektin er faglegs, félagslegs og fjár-
hagslegs eðlis. Tilgangur hennar er að 
varpa ljósi á stöðu skólastarfs í sveitar-
félaginu, styrkleika þess og tækifæri 
til umbóta með það að markmiði að 
finna leiðir til að efla það enn frekar 
og auka gæði og skilvirkni þannig að 
skólastarfið þjóni sem best íbúum í 
sveitarfélaginu, jafnt í dreifbýli sem í 
þéttbýli. Eftirfarandi markmið voru 
höfð að leiðarljósi við úttektina: • 
Varpa ljósi á stöðu skólastarfs í sveitar-
félaginu, styrkleika þess og tækifæri 
til að auka gæði og skilvirkni, • skapa 
aðstæður fyrir skólasamfélagið til að 
ígrunda skólastarfið og þróun þess, • 
leita leiða til að nýta faglegan, félags-
legan og fjárhagslegan auð skólasam-
félagsins á skapandi, árangursríkan og 
skynsaman hátt, • hlusta á og vinna úr 
sjónarmiðum hópa skólasamfélagsins í 
því skyni að efla skólastarf, • setja fram 
hugmyndir að leiðum til að auka gæði 
skólastarfs. 

Skýrsluna er í heild sinni að finna 
á heimasíðu Fljótsdalshéraðs undir: 
Stjórnsýsla – Útgefið efni – Skýrslur. Í 
skýrslunni kemur fram að helstu styrk-
leikar og tækifæri skólanna eru: 

Styrkleikar
• Mikið samstarf milli grunnskóla og 

tónlistarskóla
• Vilji er til að auka gæði skólastarfs 

enn frekar með samstarfi milli skóla
• Áhugasamt og metnaðarfullt starfs-

fólk skólastofnana 
• Vinna hafin í grunnskólunum til að 

bæta námsárangur, með sérstakri 
áherslu á læsi og stærðfræði 

• Þróunarverkefnið Byrjendalæsi eflir 
samstarfsmenningu milli kennara 

• Áhersla á að koma til móts við þarfir 
nemenda og hlusta á raddir þeirra 

• Áhersla á öryggi, umhyggju og 
vellíðan nemenda 

• Markvisst unnið gegn einelti 
• Gott samstarf milli foreldra og skóla
• Foreldrar almennt ánægðir með sinn 

skóla 
• Val á milli skóla 

Tækifæri 
• Byggja upp lærdómssamfélag 
• Endurskoða Menntastefnu Fljóts-

dalshéraðs 
• Endurskoða starfslýsingu fræðslu-

fulltrúa og auka faglega forystu hans 
• Sameina Tónlistarskóla Egilsstaða 

og Tónlistarskólann í Fellabæ 
• Efla samstarf og deila þekkingu milli 

starfsfólks skóla/deilda 
• Endurskoða og skýra reglur um 

skólaval og skólaakstur 
• Sameina félagsmiðstöðvarnar í eitt 

húsnæði 
• Þróa dreifnám 
• Bæta tölvubúnað og nettengingar 
• Þróa sameiginlegan hugmynda-

banka kennara og nemenda á netinu
Í skýrslunni eru settar fram hug-

myndir um mismunandi skipulag skól-
ann og þess getið að Fljótsdalshérað 
státi af öflugu skólastarfi á mörgum 
sviðum, umhyggju fyrir nemendum 
og miklu samstarfi milli grunnskóla og 
tónlistarskóla. Ætlun skýrslunnar var 
bæði að varpa ljósi á stöðu skólastarfs 
í sveitarfélaginu, styrkleika og tækifæri 
til að efla það enn frekar og auka gæði 
og skilvirkni. 

Skýrlsuhöfundar hvetja til þess að 
horft verði til hugmyndafræði um 
skóla sem lærdómssamfélags. Öflugt 
lærdómssamfélag hefur burði til að 
efla faglegan og félagslegan auð skóla-
samfélagsins og um leið fjárhagslegan 
auð samfélagsins alls. Mikilvægt er að 
hafa í huga að breytingar sem gerðar 
eru á skólaskipulagi eru viðkvæmar og 
þarf að ígrunda vel hvernig að þeim er 
staðið. Það er heimafólks að ákveða 
framtíðarskipulag skólastarfs á Héraði. 
Skýrslunni er eingöngu ætlað að vera 
innlegg í þá umræðu.

Unnið upp úr: frétt á www.fljots-
dalsherad.is og http://fljotsdalsherad.
is/images/stories/dmdocuments/
Skyrslur/uttekt_a%20grunn_og%20
tonlistarskolum.pdf

Frá og með vorinu verður Hallormsstaðaskóli ekki lengur hluti af skólum á 
Héraði.
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- Aðalvinningur Reynilundi í Garðabæ

dregið í hverri viku

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Fylgstu með okkur á Facebook

Nýtt happdrættisár framundan með 
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum 
- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

DREGIÐ 12. MAÍ !

Viltu vinna íbúð?
6 íbúðavinningar á happdrættisárinu
að verðmæti 30 milljónir hver!



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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tjÖldungur
Skipuleggjendur tjÖldungs, 

öldungamóts Blakfélags Ís-
lands, létu engan bilbug á sér 

finna þrátt fyrir óvilhalla veðurguði 
og var mótið meðal annars fært inn í 
Fjarðabyggðarhöllina. 

Stærsta tjaldið á mótinu, sem fór 
fram um síðustu helgi, fauk út í veður 
og vind þegar verið var að blása það 
upp í Neskaupstað. Skipuleggjendur 
tjÖldungs, eins og mótið hefur verið 
nefnt með vísan í hlutverk sérútbú-
inna keppnistjalda, létu þó engan bil-
bug á sér finna og með góðra manna 
hjálp var málunum reddað. 

Á vefsíðu mótsins segir að í ljósi 

þeirrar óvæntu atburðarásar sem hófst 
með tjaldfokinu, hafi plan C verið 
virkjað en í því fólst að mótið færist á 
þrjá aðra staði af knattspyrnuvellinum 
í Neskaupstað, þar sem upphaflega 
stóð til að reisa þrjú keppnistjöld. 

Nýju mótsstaðirnir voru íþrótta-
húsið í Neskaupstað, þar sem keppt 
var á þremur völlum, íþróttahúsið 
á Fáskrúðsfirði, þar sem einnig var 
keppt á þremur völlum og síðast en 
ekki síst Fjarðabyggðarhöllin, þar sem 
keppt var í tveimur tjöldum. 

Þrátt fyrir lætin í veðurguðunum 
tókst mótið með eindæmum vel og 
voru mikil tilþrif hjá keppendum.

Tjöldin í Fjarðabyggðarhöllinni.  Mynd af facebook.

Sameiginlegur fundur ung-
mennaráðs og bæjarstjórnar
Aðbúnaður félagsmiðstöðva, 

aukið nemendalýðræði og 
endurvakning á 1. maí bíó 

var á meðal þeirra málefna sem ung-
mennráð Fjarðabyggðar vakti máls á, 
á sameiginlegum fundi þess með bæj-
arstjórn í lok apríl. 

Sú hefð hefur skapast að bæjarstjórn 
haldi sameiginlegan fund með ung-
mennaráði Fjarðabyggðar að jafnaði 
einu sinni ári. Ráðið hefur verið starf-
andi frá árinu 2008 samkvæmt sam-
þykkt bæjarstjórnar og er því meðal 
annars ætlað að efla umfjöllun bæj-
aryfirvalda um málefni sem tengjast 
ungu fólki. 

Alls lagði ungmennaráð fram sex 
mál. Auk þeirra sem þegar hafa verið 
nefnd, vakti ráðið máls á fjölgun 
veitingastaða í Fjarðabyggð, kyndingu 
og einangrun Fjarðabyggðarhallar-
innar og líf í tómum húsum. 

Sæti í ungmennaráði Fjarðabyggðar 
eiga Draumey Ósk Ómarsdóttir, María 
Rún Karlsdóttir, Rúnar Már Theódórs-
son, Steinar Berg Eiríksson, Dagur Ingi 
Valsson, Friðrik Júlíus Jósefsson, Marta 
Guðlaug Svavarsdóttir, Patrekur Darri 
Ólason og Daníel Styrmir Guðnason. 

Ungmennaráð Fjarða-
byggðar
Helsta hlutverk ungmennaráðs er að 
gæta hagsmuna ungs fólks í Fjarða-
byggð á aldrinum 13 til 18 ára gagnvart 

sveitarstjórn. Það hlutverk rækir ráðið 
með því m.a. að koma skoðunum og 
tillögum ungs fólks til viðeigandi að-
ila innan stjórnkerfis sveitarfélagsins 
og með umfjöllun og umsögnum um 
einstök mál sem snerta aldurshópinn 
sérstaklega. Þá er því enn fremur ætlað 
að efla tengsl nemenda framhaldsskóla 
sveitarfélgsins og bæjaryfirvalda með 
því að standa fyrir umræðu innan 
framhaldsskólans um þau mál sem 
horft geta til hagsbóta. Ungmennáráði 
er heimilt að gera tillögur til bæjar-
stjórnar um stefnumörkun í málefnum 
ungs fólks. 

Ungmennaráð er skipað fulltrúum 
úr 8. til 10. bekk allra grunnskóla í 

Fjarðabyggð, tveimur fulltrúum Verk-
menntaskóla Austurlands og tveimur 
sameiginlegum fulltrúum íþróttafélaga, 
ungmennafélaga og unglingadeilda 
björgunarsveita. Félögin sem hér um 
ræðir eru Austri, Ársól, Gerpir, Leiknir, 
Súlan, Valur og Þróttur. Jafn margir 
fulltrúar skulu skipaðir til vara. 

Helstu markmið og hlut-
verk ungmennaráðs er: 
• að koma skoðunum og tillögum ungs 

fólks til viðeigandi aðila í stjórnkerfi 
sveitarfélagsins. 

• að gæta hagsmuna ungs fólks t.d. með 
umfjöllun og umsögnum um einstök 
mál sem snerta aldurshópinn sérstak-
lega. 

• að vera ráðgefandi um framtíðarsýn í 
rekstri félagsmiðstöðva sveitarfélags-
ins. 

• að efla tengsl nemenda framhalds-
skóla sveitarfélagsins og bæjaryfir-
valda með því að standa fyrir umræðu 
innan framhaldsskólans um þau mál 
er til hagsbóta geta verið fyrir ungt 
fólk. 

• að efla tengsl nemenda grunnskóla 
sveitarfélagsins og bæjaryfirvalda 
með því að standa fyrir umræðu 
innan grunnskóla um þau mál er til 
hagsbóta geta verið fyrir ungt fólk. 

• að gera tillögur til bæjarstjórnar um 
stefnumörkun í málefnum ungs fólks.

Upplýsingar af www.fjardabyggd.is
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Helgustaðanáma á rauðum 
lista Umhverfisstofnunar
Vert er að vekja athygli á því 

að ein helsta náttúruperla 
Austfjarða, Helgustaðanáma 

í Reyðarfirði, hefur verið á rauðum lista 
Umhverfisstofnunar frá því að hann 
var fyrst tekinn saman árið 2010. 

Friðlýst svæði á Íslandi eru í júlí 
2014 113 talsins, en umfang þeirra, eðli 
og ástand er eins misjafnt og svæðin 
eru mörg. Svæði kunna að hafa verið 
friðlýst vegna náttúrufars, landslags, 
jarðminja, útivistar eða sambland 
framangreindra þátta. Margir þættir 
geta haft neikvæð áhrif á verndargildi 
friðlýstra svæða. Þó má segja að áhrif 
mannlegra umsvifa séu hvað mest en 
friðlýst svæði eru oft vinsælir áfanga-
staðir ferðamanna. Samkvæmt heim-
ildum Ferðamálastofu komu árið 1953 
um 6000 erlendir gestir til landsins. 
Árið 1983 voru þeir tæplega 78.000 
og 2003 komu um 320.000, eða álíka 
margir og íbúar á landinu. Í fyrra komu 
svo um 807.000 manns til Íslands. Talið 
er að fjöldi ferðamanna fari yfir milljón 
á árinu 2014 eða 2015. 

Í skýrslu umhverfisráðuneytisins 
„Velferð til framtíðar„kom fram að 
bregðast þurfi við niðurstöðum rann-
sókna á þolmörkum ferðamanna-
staða með aðgerðum til að sporna við 
skemmdum vegna álags. Einnig er lagt 
til að leggja og merkja göngustíga á 
ákveðnum friðlýstum svæðum með 
það að markmiði að bæta aðgengi al-
mennings að náttúru landsins og búa 
svæðin jafnframt undir aukið álag af 
vaxandi ferðamannastraumi. Samhliða 
tvöföldun á fjölda erlendra ferðamanna 
síðastliðinn áratug auk fjölgunar inn-
lendra ferðamanna þarf að stuðla að 
umbótum á friðlýstum svæðum, auka 
landvörslu og efla fræðslu. 

Rauði listinn
Umhverfisstofnun tók saman í fyrsta 
sinn lista árið 2010 yfir þau svæði 
sem að veita þarf sérstaka athygli og 
að hlúa sérstaklega að. Rauði listinn 
hefur síðan verið gefinn út á tveggja 
ára fresti. 

Aðferðarfræðin sem notuð er við 
að byggja listann upp er svokölluð 
SVÓT aðferðarfræði þar sem greindir 
eru styrkleikar, veikleikar, ógnir og 
tækifæri viðkomandi svæðis. Með 
styrkleika er átt við verndargildi/ 
verndarandlag viðkomandi svæðis, 
með veikleika er átt við hvaða þættir 
eða svæði innan svæðisins er mest 
hætta á að verndargildi skerðist, með 
ógnum er átt við þær ógnir sem steðja 
að viðkomandi svæði og að síðustu er 
tækifærin eða hvernig bregðast megi 
við viðkomandi ógnum. Svæðin flokk-
ast á rauðan lista annars vegar en þar 
eru þau svæði sem Umhverfisstofnun 
telur að séu undir miklu álagi sem 
bregðast þurfi við strax og á appel-

sínugulan lista hins vegar sem eru 
þau svæði sem stofnunin telur að séu 
undir töluverðu álagi sem einnig þurfi 
að fylgjast vel með og bregðast við á 
ýmsan hátt. Svæðin eru eftirfarandi í 
stafrófsröð: 

Rauði listinn
Friðland að Fjallabaki
Geysir
Helgustaðanáma
Reykjanesfólkvangur
Verndarsvæði Mývatns og Laxár

Helgustaðanáma  
– SVÓT greining

STYRKLEIKAR: 
Helgustaðanáma er ein frægasta 

silfurbergsnáma í heimi en þar var 
silfurberg grafið úr jörðu frá því á 
17. öld og fram á fyrri hluta 20. aldar. 
Enskt heiti silfurbergs er Iceland spar 
og er eitt af þeim náttúrufyrirbærum 
sem kennt er við Ísland, enda er það 
fágætt á heimsvísu. Úr Helgustaða-
námu kemur mest af því silfurbergi 
sem er að finna á söfnum víða um 
heim. Náman dregur að sér mikinn 
fjölda ferðamanna. Sveitarfélagið 
hefur unnið hefur verið deiliskipulag 
fyrir svæðið í samráði við Umhverfis-
stofnun. Fulltrúar Umhverfisstofnunar 
hafa verið í samskiptum við sveitarfé-
lagið varðandi gerð umsjónarsamnings 
fyrir svæðið. Umhverfisstofnun hefur 
látið framleiða tvö fræðsluskilti fyrir 
svæðið og einn vegvísi. Umhverfis-
stofnun lét vinna öryggisúttekt fyrir 
Helgustaðanámu. Gert var ráð fyrir 
framkvæmdum á svæðinu sumarið 
2014 til að styrkja innviði þess. 

VEIKLEIKAR: 
Svæðið hefur enga innviði til að 

taka á móti miklum fjölda ferða-
manna. Ekkert reglulegt eftirlit er með 
námunni og eru silfurbergskristall-
arnir því með öllu óvarðir. 

ÓGNIR: 
»  Mikið álag af völdum ferðamanna. 
»  Fréttir um steinatöku færast sífellt 

í aukana. 
TÆKIFÆRI: 
»  Vinna þarf verndaráætlun. 
»  Farið verði í framkvæmdir í 

samræmi við deiliskipulag til að 
minnka álag á svæðið og koma til 
móts við fjölda ferðamanna sem 
þangað leitar. 

»  Fylgja þarf eftir þeim ábendingum 
sem koma fram í öryggisúttekt. 

»  Koma þarf á virku eftirliti með 
svæðinu. 

»  Klára þarf gerð umsjónarsamnings 
við sveitarfélagið. 
Unnið upp úr: http: //www. ust.is/

library/Skrar/Einstaklingar/Nattura/
Skyrslur/raudi_listinn_2014. pdf og 
upplýsingum af: http://www.ust.is/

default.aspx?pageid=2840c61e-6f0a-
-468e-bd5d-7a585f33020a. 

Lífið í dansinum 
og dansinn í lífinu
Námskeið með Sigurborgu Kr. 

Hannesdóttur á Seyðisfirði. 
Lífið í dansinum og dansinn 

í lífinu er námskeið í 5Rytma® dansi 
og verður í Herðubreið, Seyðisfirði, 
laugardaginn 9. maí, klukkan 11-16. 
Námskeiðið Konur á krossgötum 
verður á Hótel Héraði Egilsstöðum, 
sunnudaginn 10. maí, kl. 11-16. Á 
námskeiðinu á Seyðisfirði kynnast 
þátttakendur 5Rytma dansi sem er 
einstök leið til að leysa lífskraftinn 
úr læðingi. Hreyfingin losar um lík-

amann, gefur útrás og kyrrir hugann. 
Dansinn getur opnað okkur og stutt í 
lífinu og eigin einstaka lífsdansi. 

Á námskeiðinu á Egilsstöðum, 
sem nefnist Konur á krossgötum, 
líta þátttakendur yfir farinn veg og 
setja sér markmið. Gera síðan klippi-
mynd með þessum markmiðum, 
óskum sínum og draumum. Kíkt er 
á stjörnuspá og loks dansað út úr því 
gamla og inn í það nýja. 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir lauk 
kennaraþjálfun hjá Gabrielle Roth 

sem þróaði 5Rytmana. Hún hefur 
einnig réttindi sem jógakennari og 
í jógaþerapíu og býr að um 20 ára 
reynslu af kennslu og vinnu með 
hópum.

Færeyingar sækja Austfirðinga heim
Færeyingar hafa heimsótt 

granna sína á Hjaltlandi, 
Grænlandi, Suðureyjum og 

Orkneyjum og nú er röðin komin 
að hinum kæru frændum og vinum 
Íslendingum. Færeyingarnir koma 
nú á færeyska kútternum Jóhönnu 

TG326 að ströndum Austurlands 
með söng og tónlist og bjóða þeim 
sem vilja að heimsækja sig annað 
hvort um borð eða á bryggjuna. 
Ferðin hefst á Höfn í Hornafirði, svo 
er Djúpivogur heimsóttur og þaðan 
liggur leiðin til Breiðdalsvíkur og 

Stöðvarfjarðar. Fimmtudaginn 7. 
maí er Fáskrúðsfjörður heimsóttur, 
Reyðarfjörður föstudaginn 8. maí, 
Eskifjörður laugardaginn 9. maí, 
Neskaupstaður sunnudaginn 10. maí 
og að lokum Seyðisfjörður mánu-
daginn 11. maí. 



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 JEPPI

ÖGRAÐU ÞVÍ HEFÐBUNDNA

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.

Komdu. Reynsluaktu Mazda CX-5 AWD. 
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Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

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.
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