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hætti hússins

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Selfosskirkja
Fimmtudagur 14. maí. Uppstign-
ingardagur, messa kl. 11. Dagur 
aldraðra. Margrét Steina Gunnarsdóttir 
flytur hugvekju. Kirkjukórinn syngur. 
Kórstjóri og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur sr. Þorvaldur Karl Helgason. – 

Súpa og kaffi eftir messu í boði héraðs-
sjóðs Suðurprófastsdæmis. Aldraðir eru 
sérstaklega boðnir velkomnir. 

Sunnudagur 17. maí. Messa kl. 
11. Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri og 
organisti Jörg Sondermann. Prestur sr. 

Axel Árnason Njarðvík. - Stuttur fund-
ur með foreldrum fermingarbarna næsta 
árs, að lokinni messu. Kaffisopi. Súpa 
og brauð selt á vægu verði. - Messan er 
upphaf Listafoss sem er heiti á menn-
ingardagskrá í kirkjunni og stendur í 
eina viku. Um kvöldið verða kamm-
ertónleikar sem hefjast kl. 19,30. Allir 
velkomnir. 
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Laus störf 
með nýjum 
sveitarstjóra
Skaftárhreppur auglýsir eftir 

dugmiklu og framtakssömu 
fólki í ýmsar stöður: leikskóla-
stjóra, slökkviliðsstjóra og þá vantar 
láglendisvörð. Grunnskólinn þarf 
fleira fólk: íþróttakennara og íþrótta- 
og tómstundafulltrúa. 

Náttúrufeguðr og veðurblíða er 
rómuð, segir í auglýsingu. Og mann-
líf gott. 

Hefur ríkið einhverjum skyldum að gegna þegar „ófremdarástand“ 
er á vinnumarkaði? Nei, eiginlega ekki ef marka má rök ríkisins 
fyrir því að koma ekki að sáttarborði. Fjármálaráðherra skamm-

aði atvinnurekendur á Alþingi sl. mánudag og sagði tíma til kominn að 
atvinnurekendur tækju ábyrgð á lágum launum til þeirra sem minnst 
bera úr bítum við samningsborðið. Það sé alltaf treyst á að ríkið komi að 
samningsborði. Það ríkir því miður lítið traust í samfélaginu. Og hvernig 
getur ríkisvald aðhafst sem er með 90% fólks sem trúir ekki og getur ekki 
vonast til þess að það sama ríkisvald komi fram af virðingu og metnaði við 
þá sem mest þurfa á skilningi að halda. Skilningi á því að eiga erfitt með 
að ná endum saman. Það voru yfirþyrmandi tölur sem birtust í dag. 5 
þúsund ungmenni eru talin búa við fátækt. Ekki síst félagslega einangrun 
og andlega fátækt. Þau lokast inni í sjálfum sér með tölvuna sem sinn eina 
vin. Og geta ekki komið sér að verki. Deilur um kaup og kjör hafa í raun 
aldrei náð til þess jaðars sem hverju sinni er til staðar í íslensku þjóðfélagi.  
Ég fullyrði að 10-20% eða allt að ein af hverjum fimm fjölskyldum lifi 
í raun við fátækt. Hvar eigum við að byrja þá upptalningu? Hver eru 
þau kjör sem öryrkjum er boðið að búa við? Hvað með margt eldra fólk? 
Hvað með leigjendur sem eiga enga aðra leið en þrauka á gjörsamlega 
ófullnægjandi húsnæðismarkaði? Launadeilur leysa ekki þennan vanda. 
Og verða þar af leiðandi ekki leystur í Borgartúninu. Þetta er spurning 
um vilja og skilning á kjörum fólks. Og um traust sem þarf að ríkja. 
Hverjir taka upp hanskann  fyrir þessi 20% sem eiga ekki fulltrúa við 
samningsborðið? Þjóðin er í bið. Ríkisstjórnin hefur takmarkað umboð 
til að fara fram með sína stefnu. Hún er á miðju kjörtímabilinu með 
traust sem nálgast núllið. Og stjórnandstaðan úr gamla fjórflokknum er 
í kreppu. Mál verða afvelta hér í þinginu, segir einn þingmanna í beinni 
umræðu sem ég hlusta á þessa stundina. Hvaða kall er það þegar Píratar 
eru með tæplega þriðja hvern kjósenda að baki? Þar er von fyrir þau sem 
enga eiga talsmenn í dag. Eða hvað?

Þorlákur Helgi Helgason

Fólk án fulltrúa

LEIÐARI
Hönnunarkeppni í BES: 

Bíllinn hennar Láru Bjarkar komst lengst!
Föstudaginn 8. maí fór fram 

hönnunarkeppni við Barna-
skólann á Eyrarbakka og 

Stokkseyri (BES). Markmiðið með 
þessu verkefni er að efla áhuga nem-
enda á raunvísindum og tæknifræði. 

Nemendur í 10. bekk hafa verið 
að hanna bíla sem hafa það markmið 
að komast sem lengsta vegalengd. 
Liðin voru þrjú talsins og bílarnir 
mjög mismunandi. Keppnin fór 
þannig fram að nemendur sendu 
bílinn sinn af stað eftir ákveðinni 
braut og sá sem komst lengst var 
sigurvegari. Einnig voru veitt verð-
laun fyrir frumlegasta bílinn. Lára 
Björk Gunnlaugsdóttir hlaut fyrstu 
verðlaun þar sem hennar bíll komst 
lengst. Anita Ögn, Guðmunda 

Sjöfn, Bára Sig og Þórdís Ívarsdótt-
ir hlutu verðlaun fyrir frumlegasta 
bílinn. Stefnt er að því að hafa þessa 
keppni árlegan viðburð í BES. Mik-

ill áhugi var fyrir keppninni og eru 
9. bekkingar farnir að huga að því 
hvernig þeir ætla að hafa sinn bíl á 
næsta ári. 

Vinir Þórsmerkur
Vinir Þórsmerkur funduðu 

í gær (6.5. ) í blíðskapar-
veðri (sjá mynd) og var 

fundarstaðurinn Básar í Goðalandi/
Þórsmörk. Fundagerð var rituð. Þar 
segir m.a. „Hönnun brúar gengur 
vel og kom í ljós við prufuboranir 
að bergið á brúarstæðinu við Húsa-
dal og norðan ár er veikt og þarf að 
bæta við sigum og steypufargi til að 
grundun brúarinnar verði nægjan-
leg. Hækkar það kostnað við brúna 
um 10 mkr.“

Rætt var um deiliskipulag í Þórs-
mörk, stígaviðhald á Þórsmörk og 
Goðalandi o.fl. 

Bíó Paradís í Selfossbíó
Dagana 15-26. maí mun 

Bíó Paradís í samvinnu 
við Evrópustofu og fleiri 

aðila, standa fyrir hringferð kringum 
landið með ókeypis kvikmyndasýn-
ingar. Stoppað verður á 6 stöðum og 
verður Selfoss síðasti áfangastaður-
inn þar sem 3 myndir verða sýndar 
í Selfossbíói. Sýningarnar fara fram 
í Selfossbíói þann 26. maí en frítt 
er inn á allar sýningar. Nánar um 
myndirnar hér á síðu Bíó Paradísar. 

Selfossbíó 26. maí 2015: 

16: 00 Antboy: Rauða Refsinorn-
in - Talsett á íslensku

18: 00 For Those In Peril
20: 00 Calvary

Sandra Brá Jóhannsdóttir, nýráðin 
sveitarstjóri, er frá Breiðabólstað á 
Síðu og þekkir því hverja hæð og hól 
í hreppnum.

Stungið upp á nafni 
á nýtt ungmennafélag: 

Tilvalið um-
hugsunarefni 
fyrir yfir- 
setukonur!
Undirbúningshópur um stofn-

un nýs ungmennafélags í Flóa-
hreppi leitar nú eftir hugmyndum að 
nafni á nýja félagið. Ekki væri verra, 
segja aðstandendur, ef hugmyndinni 
fylgdu nokkur orð um merkingu 
nafnsins eða tildrög hugmyndarinnar. 

Hugmyndirnar skal senda á net-
fangið gudmunda89@gmail.com 
fyrir 30. júní næstkomandi. „Hug-
myndir að nafni eru tilvalið um-
hugsunarefni fyrir yfirsetumenn- og 
konur á næturvöktum í komandi 
sauðburði, . . .“ 

Þær eru glaðar, enda verðlaunahafar.

Þrír góðir úr FSu
Ari Gylfason, leikmaður FSu, 

var valinn besti leikmaðurinn 
í 1. deild karla í körfuboltanum í 
vetur. Hér er Ari í góðum félagsskap 

félaga sinna úr FSu. Auk hans var 
Hlynur Hreinsson valinn í úrvalslið 
deildarinnar og besti ungi leikmað-
ur 1. deildar Erlendur Stefánsson. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

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.  
Fáanlegur í mörgum litum og útfærslum. 

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 svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

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

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.
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Erlendir vetrargestir í Rangárvallasýslu 2008-2014: 

Fjórföldun
Erfitt að meta áhrif gossins í Eyjafjallajökli 
í krónum og aurum. 

Gosið í Eyjafjallajökli 2010 
kom sveitum Suðurlands 
á landakort erlendra ferða-

manna. „Ég tel öruggt að gosið í 
Eyjafjallajökli hafði mikið kynn-
ingargildi fyrir svæðið og Ísland allt 
og á sinn hluta í mikilli aukningu 
síðustu árin,“ segir Rögnvaldur 
Guðmundsson ferðamálafræðingur 
sem rannsakaði ferðamennskuna í 
Rangárvallasýslu og kynnti niður-
stöður á fjölmennum fundi á Hellu 
í sl. viku. „En það er erfitt að meta 
gosið í krónum og aurum.“

Sumarmánuðina þrjá er áætlað 
að erlendum gestum sem komu í 
Rangárvallasýslu hafi fjölgað úr 167 
þúsund árið 2008 í 331 þúsund árið 
2014, eða um 98%. Hins vegar fjölg-
aði erlendum vetrargestum í sýslunni 
miklu meira á sama árabili, úr 63 
þúsund í um 253 þúsund, eða fjór-
falt. Þessar niðurstöður sýna ótvírætt 
að ferðamannatíminn í Rangárvalla-
sýslu hefur lengst umtalsvert og að 
nú koma ferðamenn þangað einnig 
í miklum mæli vor og haust og 
einnig talsvert yfir dimmustu vetr-
armánuðina. Ferðaþjónusta er því 
orðin heilsársatvinnugrein á svæðinu. 

Þeim fækkar hlutfallslega ferða-
mönnunum sem fara í Landmanna-
laugar. Áætlað er að árið 2014 hafi 
121 þúsund erlendir ferðamenn 
komið í Landmannalaugar en 68 
þúsund árið 2008, sem er 78% fjölg-
un. Þetta þýðir að 12% ferðamanna 
sem komu til Íslands með flugi eða 
ferju árið 2014 komu í Landmanna-
laugar en 14% erlendra ferðamanna 
hér á landi árið 2008. 

Árið 2014 er áætlað að 185 þús-
und Íslendingar hafi lagt leið sína 
um Rangárvallasýslu, 108 þúsund 
haft viðkomu á Hellu, 25 þúsund 
komið í Hrauneyjar, 20 þúsund 
í Landmannalaugar, 9 þúsund í 
Veiðivötn og 6 þúsund í Nýjadal á 
Sprengisandsleið. 

Áætlað er að fjöldi gesta í Rangár-
vallasýslu hafi tvöfaldast á tímabil-
inu 2008 til 2014, úr 386 þúsund 
í 769 þúsund manns. Þá er talið að 
Íslendingar hafi verið 42% gesta þar 
árið 2008 en erlendir ferðamenn 
58%. Árið 2014 er hins vegar áætl-
að að erlendir ferðamenn hafi verið 
í 76% gesta en Íslendingar 24%. 

Árið 2014 fjölgaði ferðamönnun 
utan sumars enn frekar þannig að þá 

komu um 54% allra ferðamanna til 
Íslands utan sumars en 46% að sum-
arlagi (júní til ágúst). Allar líkur eru 
á að þessi þróun haldi áfram og að 
ferðamönnum utan sumartíma fjölgi 
hraðar en sumargestum á komandi 
misserum og árum. 

Niðurstaðan er sú að erlendum 
ferðamönnum til Íslands með flugi 
og ferju 2004- 2014, fjölgaði úr 362 
þúsund í um 997 þúsund (175% 
fjölgun), sem jafngildir 10,6% ár-
legri fjölgun þennan áratug. Hina 
miklu aukningu síðustu þrjú árin má 
líklega einkum þakka mikilli um-
fjöllum um Ísland í öllum helstu 
fréttamiðlum heimsins í kjölfar eld-
gossins í Eyjafjallajökli árið 2010. 

(Heimild: Ferðamenn  
í Rangárþingi ytra 2008-2014)

ÞHH

ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. Dreifing: Íslandspóstur

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 
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Selfoss inn á hvert heimili!

                                 Fjöldi ferðamanna til Íslands 2004-2014  
                                           ferðamenn með flugi og ferju 
 

 

Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF), 2015. 
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Rögnvaldur Guðmundsson: „Gosið í 
Eyjafjallajökli hafði mikið kynningar-
gildi fyrir svæðið og ísland allt – en 
erfitt er að meta áhrif Eyjafjalla-
gossins í krónum og aurum.“

Hina miklu aukningu ferðamanna síðustu þrjú árin má líklega einkum þakka 
mikilli umfjöllum um ísland í öllum helstu fréttamiðlum heimsins í kjölfar 
eldgossins í Eyjafjallajökli árið 2010. Þessi mynd var tekin undir Eyjafjöllum 
er askan lá yfir öllu.  Mynd: ÞHH

Fjórðungur Nepala á 
Íslandi eru starfsmenn 
MS og fjölskyldur þeirra
MS og starfsfólk félagsins styðja  
fjársöfnun félags Nepala á Íslandi

Mjólkursamsalan hefur 
tekið höndum saman 
með starfsmannafélagi 

MS, félagi Nepala á Íslandi og 
Rauða krossinum um innanhús-
söfnun til styrktar hjálparstarfinu 
í Nepal eftir jarðskjálftana þar. Um 
fjórðungur þeirra Nepala sem býr 
á Íslandi eru starfsmenn MS og 
fjölskyldur þeirra. . „Það er hóp-
ur harðduglegs fólks frá Nepal í 
starfsmannaliði MS. Við viljum 
leggja þessu fólki lið við að koma til 
hjálpar heima í Nepal,“ segir Egill 
Sigurðsson, bóndi á Berustöðum 
og stjórnarformaður MS. 

Auk fjársöfnunar innanhúss til 

stuðnings hjálparstarfinu eystra 
þar sem fyrirtækið lagði fram 
fyrstu milljónina, mun MS leggja 
lið annarri fjáröflun félags Nepala. 
Starfsmannafélög innan Mjólkur-
samsölunnar leggja söfnuninni að 
auki lið og einnig getur starfsfólk 
lagt sitt að mörkum með beinum 
eigin framlögum. Gert er ráð fyrir 
að Rauði krossinn tryggi að þeir 
fjármunir sem safnast skili sér beint 
til þeirra sem eiga um sárt að binda. 
Þeir sem vilja leggja beint inn á 
söfnunarreikning félags Nepala á 
Íslandi geta lagt inn á reiknings-
númerið 0133–15–380330. Kt. 
511012–0820. 

Hollvinir 
Gríms-
ness 
efna til 
mynda-
sýninga
Guðfinna Ragnarsdóttir 

mun í maímánuði sýna 
viðtöl sem hún hef-

ur tekið við tvo Grímsnesinga:  
Sigurð Gunnarsson á Bjarnastöð-
um, fimmtudaginn 14. maí og 
Gunnar Jóhannesson á Hömr-
um, sunnudaginn 31. maí. 

Sýningarnar verða á Gömlu 
Borg og hefjast kl. 15:00

Kaffiveitingar. Allir velkomnir 
– Aðgangur ókeypis

Rauða húsið í áratug!
Rauða Húsið á Eyrarbakka 

heldur upp á 10 ára afmæli 
veitingahússins í Miklagarði 

á uppstigningardag, fimmtudag 14. 
maí. 

Í tilefni dagsins opnar nýtt kaffi-
hús í kjallaranum í Rauða Húsinu, 

Rauða Kaffihúsið. Það verður opið 
hús á Rauða Húsinu frá kl. 11: 30 
og kynning og dagskrá frá kl. 17: 00. 

Einnig opnar hostelið á Bakki 
Hostel & Apartments í Frystihúsinu 
(gamla Gónhól). Kynning á Bakka 
Hosteli byrjar kl. 16: 00. 

Fermingardagar 2016!
Næstkomandi sunnudag, 

þann 17. maí er boðað 
til fundar í Selfosskirkju 

strax eftir messu sem hefst kl. 11. Þar 
verður tekið við skráningum barna 
og fermingardagar kynntir sem og 
fyrirkomulag fermingarstarfanna. 

Allir eru velkomnir til messunnar 
sem er upphaf Listafoss. 

Enn fremur er hægt að skrá barn 
til fermingarstarfa á vef Selfoss-
kirkju: www. selfosskirkja.is. 

Prestarnir

Þessa skemmtilegu mynd tók axel Á Njarðvík af fólkinu sem var að taka 
myndir af fermdum börnum í Selfosskirkju



Ný árgerð - nýjar áherslur

Nýju JU6675 tækin komin. 
4K skjár með 1300 PQI.

Byltingarkenndu SUHD tækin hafa fengið umsagnir eins og 
að aðrar eins framfarir í myndgæðum hafa ekki sést í nokkur 
ár. Komdu við í verslun okkar og sjáðu með eigin augum.

“The biggest leap forward in picture quality we’ve seen in years.”
- Trusted Reviews (UK)

Samsung  JS9505 / JS9005 / JS8505

EyravEgI 32 · SElfoSS · SímI 480 1160HIlmISgötU 4 · vEStmaNNaEyJUm · SímI 581 3333

40” verð: 194.900,- 
48” verð: 239.900,-
55” verð: 319.900,-
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Graníthellur hafa mun lengri endingartíma en venju legar 
hellur. Þær henta vel fyrir bílaplön, torg, stíga, þrep, litlar 
hleðslur og garða. 

Fjárfesting sem steinliggur

 

Graníthellur20
YFIR

TEGUNDIR

AF HELLUM

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.

Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar 
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.

4 400 400

Konur, skúr og karl
Sumarsýning Byggðasafns 

Árnesinga opnar í borð-
stofu Hússins sunnudaginn 

17. maí kl. 16. Þar er fjallað um 
þrjá ljósmyndara sem störfuðu á 
Stokkseyri á árunum kringum alda-
mótin 1900. Þetta eru þau, Margrét 
Árnason Möller, Lára Ólafsdóttir 
og Ingimundur Eyjólfsson. Á sýn-
ingunni er varpað ljósi á starfsferil 
þeirra þriggja og sýnishorn af ljós-
myndum þeirra frammi. Sýningin 
er sérstaklega tileinkuð 100 ára 
kosningarétti kvenna. 

Sýningin verður opnuð á Íslenska 
safnadeginum. 

Yfirskrift dagsins er að þessu sinni 

„söfn í þágu sjálfbærni“ en ein af 
helstu áskorunum samtímans er 
að þróa lifnaðarhætti sem stuðla að 
verndun náttúruauðlinda, aukinni 
samvinnu og sjálfbærni samfélaga. 
Í tilefni Íslenska safnadagsins er 
ókeypis aðgangur í söfnin á Eyrar-
bakka. 

Meðfylgjandi ljósmynd er tek-
in af Láru Ólafsdóttur og sýnir 
Eugeniu Th. Nielsen faktorsfrú í 
Húsinu ásamt dætrum sínum Guð-
mundu og Karenu og Halldóru 
Guðmundsdóttur úr Kirkjuhúsi 
sem er í íslenskum peysufötum. 
Myndin er tekin skömmu fyrir 
aldamótin 1900.

Ljósbrá í aldarfjórðung
Kvennakórinn Ljósbrá hélt vor-

tónleika í liðinni viku í tilefni 25 
ára afmælis kórsins. Efnisskráin var 

í anda sjöunda áratugarins. Tvennir 
tónleikar voru í boði: í Hvolnum á 
Hvolsvelli og í Áskirkju í Reykjavík. 

Fermingar um hvítasunnuna
24. maí  
– Hvítasunna – Hveragerðiskirkja kl. 10:30.
Fermd: Guðrún Árný Wolfram 
Valsheiði 18, 810-Hveragerði
Hekla Björt Birkisdóttir 
Hraunbæ 28, 810-Hveragerði
Kristína May Jones 
Hraunbæ, 810-Hveragerði
Óskar Iwan Elíasson 
Borgarhrauni 3, 810-Hveragerði
Saga Ýr Benediktsdóttir 
Heiðarbrún 28, 810-Hveragerði
24. maí  
– Hvítasunna – Kotstrandarkirkja kl. 13:30
Fermd: Eygló Anna Arnardóttir
Borgarheiði 7h, 810-Hveragerði
24. maí  
– Hvítasunna – Þingeyrakirkja, A.-Hún.
Fermd: Helga Sólveig Ómarsdóttir
Valsheiði 9, 810-Hveragerði
25. maí  
– Annar í Hvítasunnu – Kotstrandarkirkja.
Fermd: Kristín Sif Daðadóttir
Birkimörk 16, 810-Hveragerði

HVÍTASUNNUDAGUR.  
SKÁLHOLTSDÓMKIRKJA.
Ferming í Skálholtsdómkirkja á hvítasunnudag 24. 
maí kl. 14.00.  Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Fermd verða:
Anthony Karl Flores, 
Háholti 2b, 840 Laugarvatni.
Arnar Páll Pétursson, 
Torfholti 2, 840 Laugarvatni.
Katrín Hildur Eyjólfsdóttir, 
Sólbraut 6, Biskupstungum, 801 Selfoss.
Rósa Kristín Jóhannesdóttir, 
Brekku, Biskupstungum, 801 Selfoss.

Soffía Margrét Sigurbjörnsdóttir, 
Háholti 5, 840 Laugarvatni.
Sverrir Örn Gunnarsson,
Hrosshaga 2, Biskupstungum, 801 Selfoss.
Sölvi Freyr Jónasson, 
Bjarkarbraut 20, Biskupstungum, 801 Selfoss.
Tína Ósk Nielsen Filmer, 
Hraunbraut 45, Grímsnesi, 801 Selfoss.

HVÍTASUNNUDAGUR. SÓLHEIMAKIRKJA.
Ferming í Sólheimakirkju á hvítasunnudag, 24. maí 
kl. 14.00. Prestur sr. Birgir Thomsen.
Fermd verður:
Telma Rut Jónsdóttir,
Ormsstöðum, Grímsnesi, 801 Selfoss.
ANNAR Í HVÍTASUNNU.  
MOSFELLSKIRKJA, GRÍMSNESI.
Ferming í Mosfellskirkju, Grímsnesi, á annan í 
hvítasunnu 25. maí kl. 14.00.   
Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Fermd verður:
Kristín Lilja Birgisdóttir,
Stangarlæk 1, Grímsnesi, 801 Selfoss.
24. maí hvítasunnudagur
Ferming í Oddakirkju kl. 11:00
Arnar Freyrdal Williamsson, Þrúðvangi 31n, 850 Hella
Freyr Hreinsson, Oddi Rangárvöllum, 851 Hella
Rakel Ýr Sigurðardóttir, Bergöldu 1, 850 Hella
Rebekka Rut Jónsdóttir, Útskálum 9, 850 Hella
Rebekka Rut Leifsdóttir, Laufskálum 10, 850 Hella
Ástríður Björk Sveinsdóttir Götu, 861 Hvolsvöllur
Þorlákskirkja
Hvítasunnudagur kl. 11:00.
Ferming:
Jakob Unnar Sigurðarson, 
Lyngbergi 12  815 Þorlákshöfn
Jenný Lovísa Benediktsdóttir 
Klængsbúð 13  815 Þorlákshöfn
Lilja Rún Gísladóttir, 
Oddabraut 14  815 Þorlákshöfn
Viktor Ingi Björnsson, 
Eyjahrauni 16  815 Þorlákshöfn
Styrmir Snær Þrastarson, 
Haukabergi 2  815 Þorlákshöfn, 

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal.
Hvítasunnudagur, 24. maí,  kl. 13:30
Prestur: Haraldur M. Kristjánsson
Fermdur:
Hlöðver Þór Steinþórsson, Ási,  871 Vík



Nýjung frá Vélaverkstæðinu Þór!

Bylting í lestum ísfiskskipa

Auðveldar vinnu - bætir aflameðferð

SNÚNINGSLESTARBAND

Fjölbreyttar lausnir 
fyrir sjávarúteginn
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Hekluskógar í áratug

Skógur og kjarrlendi 
munu vernda byggðir og 
ræktarlönd í lágsveitum
Fjölsótt málþing um Hekluskóga

Fjölsótt málþing um Heklu-
skóga var haldið í Gunnars-
holti 16. apríl sl. Það hófst 

með því að Sveinn Runólfsson land-
græðslustjóri bauð gesti velkomna 
og sagði stuttlega frá tilurð Heklu-
skóga. Tilefni þess að málþingið var 
haldið er að 10 ár eru frá því að 
undirbúningur Hekluskóga hófst af 
fullum krafti með skipun samráðs-
nefndar um Hekluskóga sem vann 
að undirbúningi verkefnisins. Áður 
hafði nefnd á vegum Landgræðslu 
ríkisins starfað í tvö ár að undir-
búningi verkefnisins. Hekluskógar 
tóku formlega til starfa í maí 2007 
þegar samningur um verkefnið var 
undirritaður. 

Sjálfbærni á ríflega  
90 þúsund hekturum
Hekluskógar eru verkefni sem snýst 
um að græða upp land og rækta 
birkiskóg. Markmiðið er að koma 
upp birkilundum sem víðast um 
hið víðlenda starfssvæði Hekluskóga 
sem nær yfir 90 þúsund ha svæði 
frá Gunnarsholti í suðri allt upp í 
Sigöldulón í norðri. Munu þessir 
birkilundir smám saman sá sér út 
yfir landsvæðið af sjálfsdáðum og 
binda öskufok sem verða mun þegar 
Hekla gýs. Þannig munu skóg og 

kjarrlendin vernda byggðir og rækt-
arlönd í lágsveitum. 

Á málþinginu var farið yfir starf 
verkefninsins síðustu árin og hvern-
ig framkvæmdir hafa verið skráðar 
í kortagrunn. Einnig var farið yfir 
starf Landgræðslunnar sem unnið 
hefur að uppgræðslu á Hekluskóga-
svæðinu í áratugi. Sagt var frá út-
breiðslu birkiskóga og kom fram í 
máli Björns Traustasonar frá Mó-
gilsá að birkiskógar hefðu náð meiri 
útbreiðslu á Hekluskógasvæðinu á 
síðustu áratugum en víðast hvar á 
landinu. Sagði Friðþór Sófus Sigur-
mundsson frá öskugosum í Heklu 
og spáði til um framtíðina, en hann 
fjallaði einnig um eyðingu birki-
skóga í Þjórsárdal. Sveinn Sigurjóns-
son á Galtalæk 2 sagði frá reynslu 
sinni sem landeiganda í baráttunni 
við jarðvegsfok og störfum sínum 
að uppgræðslu. Sagt var frá rann-
sóknaverkefnum sem hafa verið 
gerð í tengslum við Hekluskóga-
verkefnið á síðustu árum af Ásu 
L. Aradóttur, prófessor við LBHÍ. 
Heiða Gehringer sagði frá rannsókn 
sinni á líffræðilegum fjölbreytileika 
þar sem fram kom að aukning væri 
á bæði skordýralífi og fuglalífi á 
grónu landi samanborið við ógróið 
land. Elín Fjóla Þórarinsdóttir sagði 

frá mælingum á öskufoki á Heklu-
skógasvæðinu og möguleikum á að 
nýta þekkingu á öskufokinu til að 
skipuleggja uppgræðslustarf. 

Þessa dagana er verið að undir-
búa gróðursetningu vorsins, en vor-
koman er heldur seinni á ferðinni 
en síðustu ár. Verkefnið stefnir að 
gróðursetningu um 280 þúsund 
plantna í ár og mun aukning verða 
á áburðardreifingu bæði kjötmjöli 
og tilbúnum áburði. Landgræðsla 
ríkisins mun styðja við verkefnið 
með áburðardreifingu yfir eldri 
gróðursetningasvæði þetta vorið 
sem er kærkomið. Fjöldi sjálfboða-
liðasamtaka heldur áfram stuðningi 
við verkefnið sem og þeir rúmlega 
210 landeigendur sem hafa gert 
samning við verkefnið. Má því segja 
að verkefnið sé á góðri siglingu þessi 
árin. 

„Víða hefur uppgræðslan 
tekist vel“
Hreinn Óskarsson var einn fram-
sögumanna. Sagði hann í framsögu 
sinni að mikið starf væri óunnið og 
víða örfoka land innan Hekluskóga. 
Þrátt fyrir að bændur á svæðinu, 
Landgræðsla ríkisins, Skógrækt 
ríkisins, Skógræktarfélög, Lands-
virkjun og fleiri hafi unnið að 

uppgræðslu og skógrækt á Heklu-
skógasvæðinu á 20. öld. Stór svæði 
voru beitarfriðuð af Landgræðslu 
ríkisins og Skógrækt ríkisins. „Víða 
tókst uppgræðslan vel og eru lönd 
vel gróin í dag.“

Hugmyndina að verkefninu átti 
Úlfur Óskarsson og undirbúningur 
að Hekluskógum hófst í upphafi 
aldar og ætlað að verkefnið muni 
standa yfir í allt að hálfri öld. ¾ 
hlutar svæðisins eru þjóðlenda eða 

í ríkiseigu og teygir sig í allt að 600 
metra hæð og er samtals um 92000 
hektarar. 

Rannsóknir leiddu í ljós að 
lággróður og grös þyldu illa ösku-
fall og fok í kjölfar gosa. Annað væri 
með skóginn sem þyldi jafnvel 15-
30 cm þykkt öskulag. 

Hreinn greindi frá því að athygli 
vekti góður árangur sem hefur 
fengist með því að dreifa stórum 
skömmtum af kjötmjöli. Á erfið-
ustu svæðunum hefur ein dreifing 
af kjötmjöli gefið jafngóða eða betri 
raun en 2-3 áburðargjafir með til-
búnum áburði. 

Hreinn sagði frá því að allt frá 
2008 hefðu landeigendur tekið þátt 
í gróðursetningu ásamt öðrum. Ár-
angur hefðii yfirleitt verið góður og 
í sumum tilvikum einstakur. Áætl-
anir gera ráð fyrir að fjármagn til 
Hekluskóga þurfi að verða á bilinu 
4-6 milljarðar króna. Þegar hafa um 
250 milljónum kr. verið varið til 
verkefnisins. 

ÞHH.  
Heimildir: Hekluskógar.is o. fl. 

Hvers vegna að vernda miðhálendið? 
Hvað er í húfi? 

Landvernd og Náttúruverndar-
samtök Íslands standa að 
málþingi um miðhálendið 

þann 16. maí n.k. kl. 10: 30-15: 30. 
Markmið málþingsins er að vekja 

athygli á virði miðhálendisins frá 
ýmsum hliðum, ræða mikilvægi 
þess að vernda svæðið sem eina 
heild, og hvernig þá vernd megi 
tryggja. 

Málþingið fer fram í ráðstefnu-
sal Laugardalshallar (Engjavegi 8). 
Meðal fyrirlesara: 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófess-
or í grasafræði: 

Náttúrufarslegt virði hálendisins. 
Sigurður Jóhannesson, hag-

fræðingur á Hagfræðistofnun HÍ: 
Hagfræðilegt gildi hálendisins. Er 

hægt að meta það? 

Landvernd og Landgræðsla ríkis-
ins efna til hádegisfyrirlestrar mið-
vikudaginn 20. maí n.k. í fundarsal 
Þjóðminjasafns Íslands. Fyrirlestur-
inn hefst kl. 12. 

Stígum varlega til jarðar - Álag 
ferðamennsku á náttúru Íslands

Andrés Arnalds, fagmálastjóri 
Landgræðslu ríkisins, hefur fram-
sögu.

Þing- 
borgar- 
mót
Hið árlega Þingborgarmót 

verður haldið þriðjudag 
19. maí næstkomandi í

Þingborg. Mótið hefst kl 
16:30. Mótið er fyrir alla krakka 
16 ára og yngri.

Málþing um Hekluskóga var fjölsótt.

Á erfiðustu svæðunum hefur ein 
dreifing af kjötmjöli gefið jafngóða 
eða betri raun en 2-3 áburðargjafir 
með tilbúnum áburði. Sjálfboðliðar eru á öllum aldri.Hekluskógar eru allt upp í 600 metra hæð.

Hið víðlenda starfssvæði Hekluskóga nær yfir 90 þúsund hektara svæði frá 
Gunnarsholti í suðri allt upp í Sigöldulón í norðri.
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Boltinn rúllar
Karlalið Selfoss í meistara-

flokki í knattspyrnu lék 
sinn fyrsta leik sl. laugardag. 

Mótherjar voru BÍ í Bolungarvík. 
Leikurinn átti að fara fram fyrir vest-
an en leikvöllur undir snjó og því 
var hann færður suður yfir heiðar. 
Markalaust var framan af en færi á 
báða bóga. Í seinni hálfleik mættu 

Selfyssingar ákveðnari til leiks og 
uppskáru tvö mörk. Og þannig 
endaði leikurinn. Myndirnar segja 
sitthvað um gang mála. 

Kvennalið Selfoss í meistaraflokki 
leikur fyrsta leik gegn Fylki á upp-
stigningardag, 14. maí. Leikið verð-
ur í Reykjavík. 

ÞHH

Gengið 
til góðs á 
Suðurlandi
Það var gengið til góðs á 

Selfossi sl. sunnudag, á 
mæðradaginn. Lagt var af 

stað frá Tryggvaskála og endað þar að 
lokinni hringferð. Það var styrktar-
félagið Göngum saman sem stóð að 
göngunni en það hefur að mark-
miði að styrkja grunnrannsóknir á 
brjóstakrabbameini. Félagið leggur 
áherslu á mikilvægi hreyfingar bæði 
til heilsueflingar og til að afla fjár í 
styrktarsjóðinn. Fjölmenni leggur af stað austur Árveg

. . . og mannfólkið á öllum aldri
 Mynd: ÞHH

Boltinn sjálfur er í aðalhlutverki. Hér 
slapp hann fyrir horn er hann sleikti 
stöngina utanverða

Fastagestir eru margir á Selfossvell-
inum. Ólafur Ólfasson er einn þeirra.

atgangur í vítateig.

Denis Sytnik var valinn maður leiksins. Fyrirliðinn, Einar anton, á auðum sjó.

Var það víti? Elton Barros í valnum en hann átti eftir að skora mark.

Barist um boltann.

Markmaður fyrstur í boltann.



10 13.  Maí  2015

Velheppnað landsmót í skólaskák í Fischersetri
Landsmótið í skólaskák 

2015 fór fram um sl. helgi 
í Fischersetri á Selfossi. 

Keppnin var löng og ströng, en 
hún byrjaði að kvöldi fimmtudags 
og teflt var alla daga og síðasta um-

ferðin var tefld á sunnudeginum. 
13 keppendur kepptu í eldri 

flokki (8. – 10. bekk) og 12 í þeim 
yngri (1. – 7. bekk). Ásta Stef-
ánsdóttir, framkvæmdastjóri Ár-
borgar, setti mótið og lék fyrsta leik 

mótsins og þá fyrir Almar Mána 
Þorsteinsson frá Hellu. Mótið var 
spennandi og skemmtilegt. Í yngri 
flokknum sigraði Vignir Vatnar 
Stefánsson frá Kópavogi með 10 
vinninga, Róbest Luu frá Kópavogi 
varð í öðru sæti með 9.5 vinninga 
og Óskar Víkingur Davíðsson frá 
Reykjavík í því þriðja með 9 vinn-
inga. Í eldri flokknum sigraði Björn 
Hólm Birkisson frá Kópavogi með 
11 vinninga, í öðru og þriðja sæti 
urðu Jón Kristinn Þorgeirsson frá 
Akureyri og Hilmir Freyr Heim-
isson frá Patreksfirði með 9.5 
vinning, en Jón hlaut silfrið eftir 
stigaútreikning. 

Margt lagðist á eitt til að gera 
mótið og dvölina fyrir austan eft-
irminnilega. Yngri keppendurnir 
fóru í heimsókn í sveitina á laugar-
deginum, en farið var upp að Stóra-
-Ármóti í boði Búnaðarsambands 
Suðurlands og gestum boðið upp 
á hressingu. En þar sem engin ær 
hafði borið á Stóra-Ármóti, var 
komið við í fjárhúsi Oddgeirshóla 
þar sem sauðburður var í algleym-
ingi. Mótshaldarar þurftu að leggja 
til fæði og húsnæði fyrir keppendur 
og eru styrktaraðilum færðar sér-
stakar þakkir fyrir stuðning við 
þetta landsmót, . „Það voru þeir 
sem gerðu þetta mögulegt,“ segir 
Aldís Sigfúsdóttir sem er allt í öllu 
í Fischersetri. 

Keppninni stjórnaði Stefán 
Bergsson, en honum til aðstoð-
ar voru Steinþór Baldursson og 
Gunnar Björnsson forseti Skák-
sambands Íslands

Hreinsunar- 
átak í Bláskóga-
byggð 15. og 
16. maí 2015

Hreinsunarátak verður í Blá-
skógabyggð dagna 15. og 
16. maí n.k. Allar gáma-

stöðvar Bláskógabyggðar verða opn-
ar föstudaginn 15. maí frá kl. 12: 00 
– 18: 00 og laugardaginn 16. maí frá 
14.00 – 16.00. Losun verður gjald-
frjáls. Notum tækifærið, hreinsum 
í kringum hús, í görðum, í nánasta 
umhverfi okkar, rúlluplast og annað 
áfokið rusl af girðingum ofl. 

Staða  
leikskólastjóra

Bláskógabyggð auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu skóla-
stjóra leikskólans Álfaborgar 

Reykholti, Bláskógabyggð. Sjá frekar 
á heimasíðu.

Keppendur að tafli.

Heimsókn í fjósið á Stóra-Ármóti.

Sigurvegararnir í eldri flokki, frá vinstri Björn Hólm Birkisson, Hilmir Freyr 
Heimisson og Jón Kristinn Þorgeirsson.

Sigurvegararnir í yngri flokki, frá vinstri Róbert Luu, Óskar Víkingur Davíðsson 
og Vignir Vatnar Stefánsson.

Ásta Stefánsdóttir leikur fyrsta leikinn fyrir almar Mána Þorsteinsson frá 
Hellu, þar sem  hann teflir við alexander Oliver Mai Reykjavík. 

Ný fædd lömb heimsótt í Oddgeirshóla.
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Þennan svip 
þekkjum við vel
Þetta er andartakið þegar viðskiptavinir 

okkar sjá raunverulegan árangur

– setur nýjan svip á innheimtu

Innheimtukerfi Inkasso er afskaplega skilvirkt og veitir 

stjórnendum og bókhaldsfólki fyrirtækisins frábæra yfirsýn yfir 

stöðu krafna. Hjá Inkasso greiða kröfuhafar engan kostnað af 

innheimtuþjónustu. 

Inkasso leggur áherslu á eðlileg og jákvæð samskipti kröfuhafa 

og greiðenda. Þannig náum við öll betri árangri.

INKASSO INNHEIMTA

Kynntu þér málið á Inkasso.is eða í síma 520 4040.

www.inkasso.is
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K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

K 2.21
110 bör max
360 ltr/klst

K 4.200

130 bör max
450 ltr/klst

K 7.700/K 7.710

160 bör max
600 ltr/klst

K 5.700

140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

T 400
Snúningsdiskur

Fyrir pallinn, 
stéttina o.fl.

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

13.  Maí  201512

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

LAUSN Í VERK- 
FALLI OG KULDA
Þetta eru merkilegir tímar 

í verkfalli. Allt í einu eiga 
grísir og kjúklingar sem við 

borðum dauða af bestu lyst að vera 
komnir með hlutverk - og við sem 
veltum ekki fyrir okkur að jafnaði 
hvernig þeir dóu. Við viljum samt 
ekki að þeir deyi á sjúkrabeði (verði 
sjálfdauðir) – deyi pestardauða eins 
og talað var um pestarfé hér áður fyrr 
sem var ekki borðað nema af fátæk-
lingum. 

Í verkfalli sem nú stendur m.a. hjá 
BHM er allt í einu mikil samúð með 
kjúklingum og grísum sem eru dauð-
vona, en deyja samt ekki „heilbrigð-
um dauða“ . Um mann fer samúðar-
hryllingur og maður fer að hugsa um 
rolluna glaða í haga og fiskinn sem 

syndir kátur í sjónum. Þau sleppa 
samt ekki. Greifarnir með kvótann 
læðast að þeim og grípa þau – og við 
erum fjarska glöð að fá eitthvað að 
borða og gefum þeim pening fyrir. 

Það er fleira erfitt á þessu vori en 
verkföll. Veðrið hefur verið kalt en 
bjart eftir langan vetur. Í morgun 10. 
maí vaknaði ég við að jörð var alhvít 
og síðustu dagar hafa verið kaldir en 
sólin skín og blekkir hugann sem fer 
að hugsa um grill og hvítvín – eitt-
hvað verulega huggulegt á pallinum. 

Og hvernig bregst maður við því? 
Fiskpakkar á grillið er lausnin. Sum-
arlegt og fljótlegt – hvítvín getur fylgt 
með lopapeysu og dúnsokkum. 

Galdurinn er að fiskpakkar þurfa 
mjög stuttan tíma á grillinu. 

Ég prófaði tvo suðræna pakka. 
Pakki 1
500 gr. blálanga
2 laukar - saxaðir 
1 geiralaus hvítlaukur fínsaxaður 

eða pressaður
Smjör og olía
Kapers
Svartar ólífur
Sítróna
Tómatar
Salt og pipar
Leggið fiskinn í stykkum inn í 

smjörpappír, kreistið sítrónu yfir. 
Mýkið á pönnu lauk og hvítlauk 
í olíu og smjöri – látið aðeins 
kólna. Raðið yfir fiskstykkin lauk-
blöndunni, kapersnum og ólífunum, 
tómötum, salt og pipar eftir smekk 
en passið ykkur – betra að salta við 
borðið. Setjið smörpappírpakkann 
inn í álpappír og beint á grillið. 

Pakki 2
500 gr. steinbítur
Sítróna
Kerfill úr garðinum
Graslaukur úr garðinum
Sesamfræ
Mjúkur ostur – mygluostur
Salt og pipar
Það er svo ótrúlegt í kuldanum að 

sjá kerfilinn og graslaukinn koma 
upp. Það er gott að nota það svona 
ferskt. Þessu er pakkað inn eftir 
sömu reglu og í pakka 1. Fiskur 
neðst og sítróna yfir. Kerfill, gras-
laukur, ostur og sesamfræ. Það er 
mikilvægt að pakka mat inn í smjör-
pappír en ekki beint inn í ál.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kveðja, KS

Minningargrein. 

Axel Wolfram
Við kveðjum nú traustan 

og góðan vin okkar og 
Lionsfélaga, Axel Wol-

fram. Axel gekk til liðs við Lions-
hreyfinguna árið 1998 og starfaði 
með Lionsklúbbi Hveragerðis. 
Gengdi hann þar mörgum emb-
ættum, svæðisstjóri, gjaldkeri, ritari 
og núna síðast formaður klúbbsins 
okkar tímabilið 2013-2014. 

Öll verk Axels rækti hann af 
samviskusemi og dugnaði. Það var 
heiður að fá að kynnast honum og 
hans verkum. Af æðruleysi tókst 
hann á við sjúkdóminn sem að 

lokum lagði hann að velli og ekki 
dró hann af sér þegar við þurft-

um að ræða við hann um málefni 
klúbbsins okkar. 

Einnig hafði Axel gaman að 
segja okkur frá áhugamálum sín-
um sem voru skútusiglingar. Smíð-
aði hann eina slíka enda lék allt 
í hans stóru höndum. Hann var 
hagleiksmaður. 

Við félagarnir þökkum Axel fyrir 
samfylgdina og vottum fjölskyldu 
hans okkar innilegustu samúðar-
kveðjur. 
Þó syrti í lofti af sorganna skýi, 
sól er á bak við það, 
og birtan er minning frá samverusumri 
í sál, þegar haustar að. 

(Sigurbjörn K. Stefánsson)

f.h. Lionsklúbbs Hveragerðis. 
Finnur Jóhannsson. 



Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn

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



ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum  
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG 
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)
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Ísborni 
frændi!

Sérðu hve varpinn er veitull
er vorsólin skín?
Hér er þinn hamingjusproti
og hjartarót þín. 

Þannig kveður Guðmundur Ingi 
Kristjánsson, sem kalla má sérstakt 
skáld sólar og bóndans. Heimur 
hans var vestur í Önundarfirði, hann 
var bóndi á Kirkjubóli frá 1944, 
kennari, oddviti og ungmennafélagi 
en hann hélt einlægt áfram að yrkja 
um sólina. Og grösin. 

Áttu litla björk við bæinn,
         björk í tryggum reit,
unaðslundi svala og sólar
sumardægrin heit?
Liggja þar í laufum grænum
lífs þíns fyrirheit.

Þegar Guðmundur fór í ferðalag 
suður í lönd, yrkir hann um hvíta-
björn í Kaíró:
Sá ég þig hnípinn stíga glóðvolgt grjót,
gangan var sein og döpur augu þín. 
Loftið var heitt – og heitt við þungan fót, 
hafísinn langt í burt með ríki sín.
 
Búrið var lukt um björn úr norðurátt.
Bunaði vatn, en það var slæmt og heitt.
Þungt er þitt böl þótt hafirðu ekki hátt,
heimþráin sterka gagnar ekki neitt.
 
Dreymir þig úthaf, ís og fönn og sel.
Ísborni frændi, 
hvað ég skil þig vel.

Annar frændi úr mannheimum flutti 
vestur til Kanada, safnaði ekki auði 

en kveikir á okkur enn í dag með 
vísum sínum. Káinn yrkir um efann:

Þótt ég efist, eitt er víst, 
áfram hvet ég sporið. 
Ennþá hefur kirkjan Krist, 
sem krossinn getur borið.
Í Eyjafirði lágu fyrstu sporin 

hans, sem hét fullu nafni Kristján 
Níels Jónsson og Káinn, fór þangað 
í huganum, en 18 ára var hann þegar 
hann flutti vestur um haf.

Kæra foldin kennd við snjó, 
hvað ég feginn yrði,
mætti holdið hvíla í ró
heima í Eyjafirði.

Tómas skáld Guðmundsson gaf út 
Vísnabók Káins og fræðir lesendur 
um ævipósta þessa merka æringja og 
alvörumanns.

Hann skrifaði til Lauga Erlends-
sonar:

Brennivín ég bið ei um, –
bara ögn af spiritus.
Kenna muntu af kviðlingnum
karlinn gamla Júlíus.

Látum lokið Harðhausnum í dag 
með nafnlausu ljóði Káins:

Það, sem ég gefins þegið hef,
það eru draumar meðan ég sef.
Það forðabúr er fáum læst, 
þó fáir hafa draumar ræst.
Flest hef ég unnið fyrir gýg. – 
Fyrirgefið mér, ef ég lýg.
En það er skrýtnast, að þó er ég enn
í þakklætisskuld við guð og menn.

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Héraðsskjalasafn Árnesinga hefur á 
undanförnum árum fengið fjölda 
merkra ljósmyndasafna. Héraðs-
skjalasafnið fékk ásamt Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga og Hér-
aðsskjalasafni Skagfirðinga styrk frá 
Mennta og Menningarmálaráðu-
neyti til atvinnuskapandi verkefnis 
tengd innskönnun og skráningu á 
ljósmyndum á söfnunum þremur. 
Sveitarfélagið Árborg og Menning-
arráð Suðurlands styrktu svo sér-
staklega verkefnið hér í sýslunni. Á 
héraðsskjalasafninu eru nú rúmlega 
tvö hundruð þúsund ljósmyndir. Í 

tengslum við verkefnið er búið að 
skanna inn um 105.000 ljósmyndir. 
Stór hluti þeirra er skráður að ein-
hverju eða öllu leyti.

Mikil vinna liggur að baki skrán-
ingu á ljósmyndum og oft á tíðum 
er ekki hægt að greina nákvæm-
lega frá viðburðum eða þekkja þá 
einstaklinga sem eru á myndun-
um. Mikilvægt er að geta leitað 
til almennings og fá aðstoð við 
skráningu á ljósmyndum. Birting 
ljósmynda með þessum hætti er 
því í raun samvinnuverkefni íbúa 
héraðsins og skjalasafnsins. 

Að þessu sinni birtum við myndir 
úr safni sr. Guðmundar Óla Ólafs-
sonar sóknarprests af óþekktum 
húsum/stöðum og að eru þær 
varðveittar á Héraðsskjalasafni 
Árnesinga.

Vinsamlegast hafið samband ef 
þið teljið ykkur kunna skil á mynd 
eða myndunum. Hægt er að hafa 
samband beint við Héraðsskjala-
safn Árnesinga eða í síma ritstjóra 
8942098 eða á netfangið torlakur@
fotspor.is

ÞHH

ÞEKKIR ÞÚ?

Ferðalangar í mars: 

Langmesta fjölgunin 
á Suðurlandi
Mælt í gistináttum fjölgar 

ferðamönnum um 62% 
á hótelum á Suðurlandi í 

mars sl. borið saman við marsmánuð 
2014. Á landsvísu hafa 14% fleiri 
ferðalangar lagt land undir fót. Svip-
að er uppi á teningnum þegar sl. ár 
er skoðað. Þá hafa líka 14% færri far-
ið um landið en þar af er aukningin 

32% á Suðurlandi. Í marsmánuði 
voru 79% ferðamanna með erlent 
ríkisfang en 21% Íslendingar. Það er 
óbreytt hlutfall miðað við gistinætur 
í sama mánuði í fyrra. Árið 2004 
var hlufallið 40: 60, þ. e. 40% Ís-
lendingar á við 60% útlendinga 
miðað við gistnætur allt árið. 

(Heimild: Hagstofan) ÞHH

Gistinætur á hótelum
Mars Apríl - Mars   
2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %

Alls 190.004 216.920 14 2.119.677 2.409.688 14
Höfuðborgarsvæði 145.359 156.730 8 1.451.945 1.617.648 11

Suðurnes 6.964 9.522 37 93.108 115.205 24
Vesturland og  
Vestfirðir

6.673 6.975 5 88.167 104.217 18

Norðurland 8.344 8.939 7 158.601 167.448 6
Austurland 3.567 3.749 5 87.072 77.450 -11
Suðurland 19.097 31.005 62 240.784 327.720 36

Íslendingar 32.591 29.962 -8 343.636 336.924 -2
Erlendir gestir 157.413 186.958 19 1.776.041 2.072.764 17

Suðurland vinnur á sem áfangastaður ferðamanna.



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

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

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

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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