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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Varhugavert fyrir bifreiðar á sumardekkjum
Fyrirsögnin hér að ofan birtist sem 

athugasemd veðurfræðings á Veð-
urstofu Íslands þann 1. júní síðast-

liðinn en þá var verið að vara við slyddu 
og snjókomu á fjallvegum norðan- og aust-

anlands. En kuldatíðin er ekki alslæm því 
betur gengur að halda börnum að náms-
bókunum í svona veðri þótt komið sé fram 
í júní heldur en ef sólin skini allan daginn 
og börn og kennara langaði út í vorið og 

hlýjuna. Það sannast því enn og aftur að 
alltaf er hægt að finna tvær hliðar á sama 
peningnum. Grunnskólum lýkur þó bráð-
lega og þá er vonandi að sumarið fari að 
standa undir nafni. 
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Hlaupið til styrktar börnum
Komin er hefð fyrir því að 

nemendur 1. – 5. bekkjar Eg-
ilsstaðaskóla taki þátt í Unicef 

hlaupi sem Unicef-hreyfingin stendur 
fyrir. Fimmtudaginn 21. maí síðast-
liðinn hlupu nemendur í Egilsstaða-
skóla á Vilhjálmsvelli. 

Með þátttöku í hlaupinu gefst nem-
endum kostur á að fræðast um að-
stæður jafnaldra sinna víða um heim. 
Að þessu sinni fengu nemendur að 
sjá myndband um hana Saimu frá 
Bangladesh. 

Markmið verkefnisins er að fræða ís-
lensk börn um þróunarstarf og líf jafna-
ldara sinna í fátækari löndum og á sama 
tíma að efla skilning þeirra á samhyggð 
og gildi þess að láta sitt af mörkum til 
mannúðarstarfa. Á þann hátt er hægt 
að koma í veg fyrir að börnin okkar 
þrói með sé skeytingarleysi gangvart 
aðstæðum fólks í löndum sem búa við 
skertari hlut. 

Á Vilhjálmsvelli eiga nemendur 
m.a. að ganga eða hlaupa ákveðna 
vegalengd. Fyrir hverja vegalengd og 

æfingu fá þeir límmiða í apakverið sitt. 
Mest er hægt að safna 12 límmiðum. 
Styrktaraðili heitir upphæð að eigin 
vali á hverja vegalengd/límmiða sem 
þátttakandinn fær skráð í apakverið. 
Einnig er leyfilegt að setja eina ákveðna 
upphæð í umslagið í stað þess að heita 
á ákveðna vegalengd/æfingu. 

Fyrir þá sem vilja er svo einnig hægt 
að leggja beint inn á reikning Unicef 
á Íslandi 0515-26-102010, kt: 481203-
2950. Mikilvægt er að skrifa nafn skól-
ans sem skýringu með greiðslunni svo 
hægt sé að reikna út heildarframlag 
skólans. 

Ekki er þó nauðsynlegt að finna sér 
styrktaraðila eða safna peningum í um-
slagið. Mikilvægast er að börnin fræðist 
um jafnaldra sína í þróunarlöndunum, 
stundi hreyfingu og hafi gaman af. Með 
þátttökunni einni saman er verið að 
styrkja börn um allan heim, því góður 
hugur og samkennd er mikil gjöf!

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna, vinnur hjálparstarf í þágu 
barna um allan heim. UNICEF útvegar 
flestar bólusetningar til barna í fátækari 
þróunarlöndunum, styður heilsugæslu- 
og næringarverkefni fyrir börn, veitir 
börnum menntun og vernd gegn of-

beldi, misnotkun og HIV/alnæmi. 
UNICEF treystir eingöngu á frjáls 
framlög. Söfnunarfé UNICEF-hreyf-
ingarinnar mun renna til einhvers af 

þeim 190 löndum og landsvæðum sem 
UNICEF starfar í eftir því hvar þörfin 
er mest hverju sinni.

Upplýsingar frá UNICEF
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Smart leggings  
fyrir smart konur

Stærðir 38-54

Eins og fram hefur komið í leiðurum síðustu blaða höfum við 
fjölskyldan dvalið að miklu leyti á höfuðborgarsvæðinu vegna 
sjúkrahúsvistar yngri dótturinnar. Við ákváðum það frekar snemma 

í ferlinu að líta á leiðina framundan sem ævintýri. Dóttir mín er söguhetjan 
og eins og í sönnu ævintýri verður hún að fara að heiman og takast á við 
erfiðar þrautir þar til hún kemst á leiðarenda og hlýtur að launum mikil 
verðlaun – heilsuna og lífið sjálft. Við foreldrar hennar höfum tekið að 
okkur að vera aðstoðarmennirnir tveir sem ætíð eru til staðar í ævintýrum 
og hjálpa söguhetjunni að sigrast á erfiðleikunum. Þrátt fyrir verkföll 
heilbrigðisstarfsfólks, nú síðast hjúkrunarfræðinga, höfum við ekki orðið 
fyrir neinum töfum og meðferðin hefur gengið sinn gang. Eftir að hafa séð 
frétt um mann sem bíður eftir að fá að vita hvort hann sé með krabbamein 
spurði ég einn hjúkrunarfræðinginn hvernig stæði á því að þessi maður 
þyrfti að bíða á meðan allar rannsóknir væru gerðar samstundis vegna 
dóttur minnar. Hjúkrunarfræðingurinn taldi að aðalástæðan væri sú 
að hún væri barn og að það væru 4 barnakrabbameinslæknar á Íslandi 
fyrir þau 10-12 börn sem greinast með krabbamein á landinu á ári en að 
krabbameinslæknar fyrir fullorðna væru litlu fleiri fyrir hina mörg hund-
ruð fullorðnu (á aldrinum 18 og upp úr) sem veikjast af krabbameini á ári 
hverju. Við þetta svar prísuðum við okkur sæl að dóttir okkar var aðeins 
10 ára en ekki nýorðin 18 þegar hún greindist.

Í blaðinu að þessu sinni eru myndir af útskriftarnemum FAS, ME og VA. 
Við útskriftir ríkir jafnan mikil gleði yfir áfanganum sem hefur náðst. En 
ýmsar hættur steðja að börnum og ungmennum á þessari leið. Netið er tæki 
sem getur eyðilagt framtíð ungmenna og er sagt frá mjög áhugaverðum 
fyrirlestri sem fór fram í Egilsstaðaskóla í maí en fyrirlesturinn fjallaði um 
neteinelti. Einnig er í blaðinu sagt frá fræðslumálþingi um kannabisneyslu 
og hvernig börn og ungmenni sem byrja snemma að neyta slíkra efna geta 
hæglega eyðilagt framtíð sína. Við skulum því öll meta lífið mikils og lifa 
því til fullnustu og á heilbrigðan hátt því lífið er það dýrmætasta sem við 
eigum og enn hefur ekki verið sýnt fram á það með óyggjandi hætti að 
við eignumst annað.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Ævintýri  
sem endar vel

Skriðuklaustur: 

Franskar ljósmyndir í gallerí Klaustri
Frönsku ljósmyndarahjónin Anne 

Favert og Patrick Manez sýna 
um þessar mundir myndir frá 

geimrannsóknarstöð á Calern háslétt-
unni í Suður-Frakklandi. Myndirnar 
eru hluti af ljósmyndaverkefni, Les 
Arpenteurs, sem þau unnu á mörgum 
árum þar sem þau mynduðu um-
hverfið, byggingar og sérfræðingana 
í rannsóknarstöðinni. 

Anne og Patrick dvelja næstu 
vikurnar í gestaíbúðinni Klaustrinu og 
ætla sér að vinna samfélagslegt ljós-
myndaverkefni á Austurlandi Meðal 
þess sem þau ráðgera er að taka ljós-
myndir og viðtöl við íbúa og síðan 
fanga umhverfið með myndavélum 
sínum. 

Sýningin stendur til 27. júní. Á 
Skriðuklaustri er nú opið alla daga kl. 

10-18 og hádegis- og kaffihlaðborð 
daglega hjá Klausturkaffi.

Viltu æfa þig í íslensku? 
Czy chcesz poćwiczyć islandzki ? Do you want to practice your Icelandic? 

Sjálfboðaliðar frá Rauða 
krossinum á Héraði og Borg-
arfirði og Soroptimistaklúbbi 

Austurlands verða á Bókasafni Hér-
aðsbúa, Laufskógum 1, frá klukkan 17 
til 19 á þriðjudögum í sumar. Þeir eru 
tilbúnir í spjall við fólk, sem er með 
annað móðurmál en íslensku, og að 
aðstoða það við að skilja íslenskt mál 
og tjá sig. Tekið er fram að þetta er 
ekki kennsla heldur óformlegt rabb. 
Fyrsta skipti þriðjudaginn 2. júní. 

Auglýsingin hér að ofan birtist í 
Dagskránni í liðinni viku og hafði 
ritstjóri samband við Jóhönnu G. 
Hafliðadóttur til að spyrjast fyrir um 
hugmyndina og annað: „Hugmyndin 
kom upp af því að það höfðu komið til 
mín tvær konur af erlendum uppruna 
sem spurðu um hvort það væri hægt 
að fá svona aðstoð á bókasafninu. 
Ég vissi til að eitthvað svipað hafði 
verið gert á safninu fyrir nokkrum 
árum. Það varð til að ég viðraði hug-

myndina við Soroptimistasystur og 
stjórn Rauðakrossins hér og það er 
skemmst frá því að segja að einkar 
vel var tekið í málið.“ 

Að sögn Jóhönnu borgar Rauði 
krossinn fyrir auglýsingu í Dag-
skránni, Bókasafnið leggur til hús-
næði en annars er vinna við verkefnið 
lögð fram í sjálfboðavinnu og gekk vel 
að manna þriðjudagana. Verkefnið 
verður í gangi fram á haust og lengur 
ef áhugi er fyrir hendi. 
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

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

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

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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Brautskráning VA 2015
Verkmenntaskóla Austurlands 

var slitið við hátíðlega athöfn 
í 29. sinn laugardaginn 30. maí 

síðastliðinn að viðstöddu fjölmenni í 

íþróttahúsinu í Neskaupstað. Alls braut-
skráðust 32 nemendur af 9 brautum. 
Veittar voru viðurkenningar fyrir náms-
árangur og félagstörf í þágu skólans.

Útskrift 
frá FAS
Útskrift frá FAS vorið 2015 fór 

fram laugardaginn 23. maí 
síðastliðinn. Að þessu sinni 

voru útskrifaðir 13 stúdentar, þrír 
nemendur af fjallamennskubraut, fjórir 
vélaverðir og einn af B stigi vélstjórnar. 

Nýstúdentar eru: Anna Lilja 
Gestsdóttir, Guðrún Kristín Stefáns-
dóttir, Heiðdís Anna Marteinsdóttir, 
Ingibjörg Lilja Pálmadóttir, Ljósbrá 
Dögg Ragnarsdóttir, Lydía Angelíka 
Guðmundsdóttir, Ragnar Magnús 
Þorsteinsson, Sigríður Þórunn 
Þorvarðardóttir, Sveinbjörg Andrea 
Auðunsdóttir, Tómas Ásgeirsson, Una 
Guðjónsdóttir, Þorlákur Helgi Pálma-
son og Þórhildur V. Sigursveinsdóttir. 

Af fjallamennskubraut útskrifast: 
Gestur Hansson, Skúli Magnús Júlí-
usson og Þórdís Kristvinsdóttir. Véla-
verðir eru: Guðjón Björnsson, Gunnar 
Freyr Valgeirsson, Hallmar Hallsson og 
Hallur Sigurðsson. Vélstjóri af B stigi 
er Loftur Vignir Bjarnason. 

Bestum árangri á stúdentsprófi að 
þessu sinni náði Ragnar Magnús Þor-
steinsson. 

Starfsfólk FAS óskar útskriftarnem-
endum til hamingju með áfangann og 
óskar þeim velfarnaðar í framtíðinni. 

Upplýsingar af www.fas.is

Brautskráning frá ME
Laugardaginn 23. maí síðast-

liðinn voru 58 nemendur 
brautskráðir frá Menntaskól-

anum á Egilsstöðum. Vegna fjöldans 
var brautskráningin haldin í íþrótta-
húsinu að viðstöddu fjölmenni. Þar 
með lauk 36. starfsári menntaskólans 

en skólinn hélt upp á 35 ára afmæli 
sitt í október á síðasta ári. Í ræðu sinni 
vék skólameistari orðum sínum meðal 
annars að sameiningarhugmyndum 
sem viðraðar hafa verið að undan-
förnu og sagði mikilvægt að samfé-
lagið stæði vörð um og styddi litlu 

landsbyggðarskólana og að óígrund-
aðar hugmyndir um sameiningu gætu 
eyðilagt áratuga uppbyggingarstarf. 
Við brautskráninguna voru veitt verð-
laun fyrir afburðaárangur í hinum 
ýmsu greinum, þátttöku í félagslífi 
skólans og góða ástundun. Bestum 
árangri á stúdentsprófi náði Guð-
mundur Arnar Hjálmarsson.

útskriftarnemar ásamt Elvari Jónssyni skólameistara. 
Myndi: William Geir Þorsteinsson.

útskriftarnemendur ME árið 2015 ásamt Helga Ómari Bragasyni skólameistara, Árna Ólasyni áfangastjóra og Báru 
Mjöll Jónsdóttur fjarnámsstjóra. Á myndina vantar Andreu Birnu Aðalsteinsdóttur, Hrafnhildi Magnadóttur, Steinar 
Aron Magnússon, Sunnevu Flosadóttur, Wouter Winderix og Zeljku Kristínu Klobucar.  Mynd: Jósef L. Marinósson.

Agnes Björg Magnúsdóttir, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Agnes Klara Ben Jónsdóttir, Stöðvarfirði, Félagsgreinabraut
Alma Rut Magnúsdóttir, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Andrea Birna Aðalsteinsdóttir, Reyðarfirði, Félagsgreinabraut
Auðbjörg Hulda Þórarinsdóttir, Egilsstöðum, Náttúrufræðib.
Avanti Ósk Pétursdóttir, Seyðisfirði, Félagsgreinabraut
Álfgerður Malmq. Baldursdóttir, Tungu, Félagsgreinabraut
Birta Hörn Guðmundsdóttir, Fáskrúðsfirði, Félagsgreinabraut
Bjarni Þór Harðarson, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Einar Bjarni Hermannsson, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Elín Dóra Elíasdóttir, Egilsstöðum, Listnámsbraut
Elsa Katrín Ólafsdóttir, Borgarfirði eystri, Félagsgreinabraut
Erla Gunnlaugsdóttir, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Ester Sif Björnsdóttir, Egilsstöðum, Málabraut
Fanndís Ósk Björnsdóttir, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Guðmar Elís Jóhannesson, Fáskrúðsfirði, Félagsgreinabraut
Guðmundur Arnar Hjálmarsson, Fáskrúðsfirði, Náttúrufræðib.
Guðný Rós Þórhallsdóttir, Egilsstöðum, Listnámsbraut
Guðrún Hlíðkvist G Kröyer, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Heiðdís Sigurjónsdóttir, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Herdís Ýr Þórhallsdóttir, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Hrafnhildur Magnadóttir, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Ingibjörg Lárusdóttir, Seyðisfirði, Listnámsbraut
Ísak Aron Sigurðarson Hammer, Reykjavík, Félagsgreinabraut
Janet Nicole Reynisdóttir, Seyðisfirði, Listnámsbraut
Jóhann Petur Danielsson Vest, Seyðisfirði, Náttúrufræðibraut
Jórunn Dagbjört Jónsdóttir, Stöðvarfirði, Félagsgreinabraut
Kamilla Borg Hjálmarsdóttir, Eskifirði, Félagsgreinabraut
Kolbeinn Ísak Hilmarsson, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Laufey Ósk Þórólfsdóttir, Hallormstað, Málabraut

Laura Grazyna Stencel, Stöðvarfirði, Félagsgreinabraut
Lauritz Freyr Karlsson, Egilsstöðum, Náttúrufræðibraut
Lára Hafrún Tumadóttir, Djúpavogi, Félagsgreinabraut
Lísa Mist Smáradóttir Fjalarr, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Malen Björg Jónsdóttir, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Maria Danielsdóttir Vest, Seyðisfirði, Náttúrufræðibraut
María R. Kristjánsdóttir, Húsavík, Matartæknabraut
Matthías Þór Sverrisson, Reyðarfirði, Starfsbraut
Natalia Ýr Wróblewska, af Jökuldal, Félagsgreinabraut
Nökkvi Jarl Óskarsson, Fellabæ, Náttúrufræðibraut
Ólafur Geir Guðlaugsson, Fellabæ, Félagsgreinabraut
Rakel Dís Björnsdóttir, Reyðarfirði, Náttúrufræðibraut
Rannveig Aðalsteinsdóttir, Fellabæ, Náttúrufræðibraut
Rannveig Lóa Haraldsdóttir, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Ríkey Ásta Þorsteinsdóttir, Seyðisfirði, Náttúrufræðibraut
Roman Jan Miszewski, Borgarfirði eystri, Félagsgreinabraut
Sigfús Haukur Sigfússon, Reyðarfirði, Málabraut
Sigurður Jakobsson, Borgarfirði eystri, Félagsgreinabraut
Snædís Birta Höskuldsdóttir, Grundarfirði, Félagsgreinabraut
Stefanía Sandra Mittelstein, Fellum, Starfsbraut
Steinar Aron Magnússon, Egilsstöðum, Félagsgreinabraut
Sunna Valsdóttir, Fáskrúðsfirði, Félagsgreinabraut
Sunneva Flosadóttir, Egilsstöðum, Matartæknabraut
Sunneva Flosadóttir, Egilsstöðum, Viðbótarnám til stúdents
Wouter Winderix, Seyðisfirði, Matartæknabraut
Zeljka Kristín Klobucar, Reykjanesbæ, Félagsgreinabraut
Þóra Einarsdóttir, Eskifirði, Matartæknabraut
Þórdís Guðmundsdóttir, Seyðisfirði, Félagsgreinabraut
Þuríður Lillý Sigurðardóttir, Reyðarfirði, Náttúrufræðibraut,

Útskriftarnemendur - vor 2015
Eftirtaldir nemendur voru brautskráðir:
Anna Margrét Arnarsdóttir, Náttúrufræðibraut
Bjarney Málfríður  Einarsdóttir, Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum
Björgvin Jónsson, Vélvirkjun
Bryndís Helga Ólafsdóttir, Viðbótarnám til stúdentsprófs
Elísa Kristinsdóttir, Félagsfræðibraut
Elvar Örn Ingason, Félagsfræðibraut
Eydís Elva Gunnarsdóttir, Náttúrufræðibraut
Fannar Árnason, Viðbótarnám til stúdentsprófs
Friðrik Júlíus Björgvinsson, Vélvirkjun
Gunnar Örnólfur Reynisson, Vélvirkjun
Hákon Þór Sófusson, Félagsfræðibraut
Helena Líf Magnúsdóttir, Félagsfræðibraut
Hjálmar Joensen, Náttúrufræðibraut
Hlynur Bjarnason, Félagsfræðibraut
Ingólfur Jóhannsson, Vélvirkjun
Kristrún Líney Þórðardóttir, Félagsfræðibraut
Lilja Tekla Jóhannsdóttir, Félagsfræðibraut
Margrét Vilborg Steinsdóttir, Félagsfræðibraut
Ólöf Ósk Einarsdóttir, Félagsfræðibraut
Sigurbergur Ingi Jóhannsson, Náttúrufræðibraut
Sigurrós Sigurðardóttir, Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum
Solveig Pétursdóttir, Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum
Sóley Hjörvarsdóttir, Náttúrufræðibraut
Stefán Vilberg Andrésson, Starfsbraut
Steinunn Viðarsdóttir, Starfsbraut
Særún Kristín Sævarsdóttir, Meistaranám í hársnyrtiiðn
Tinna Heimisdóttir, Félagsfræðibraut
Þorbjörg Þórisdóttir, Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa 
í grunnskólum og leiðbeinandi í leikskólum
Þóra Elísabet Valgeirsdóttir, Sjúkraliðabraut
Þóra Jóna Kemp Árbjörnsdóttir, Sjúkraliðabraut
Þórhildur Ösp Þórhallsdóttir, Félagsfræðibraut
Þórunn Egilsdóttir, Náttúrufræðibraut

Eftirtaldir hlutu verðlaun fyrir árangur í námi: 
Ingólfur Jóhannsson fyrir ágætan námsárangur í vélvirkjun.
Solveig Pétursdóttir fyrir frábæran námsárangur á námsbraut fyrir stuðningsfull-
trúa í grunnskólum.
Lilja Tekla Jóhannsdóttir fyrir ágætan námsárangur í félagsfræðigreinum.
Sigurbergur Ingi Jóhannsson fyrir framúrskarandi námsárangur í íslensku, stærð-
fræði og raungreinum. Einnig hlaut  Sigurbergur verðlaun fyrir framúrskarandi 
námsárangur á stúdentsprófi með meðaleinkunnina 9,42.
Sóley Hjörvarsdóttir fyrir framúrskarandi námsárangur í raungreinum.

Eftirtaldir nemendur hlutu verðlaun fyrir að hafa starfað 
dyggilega að félagslífi skólans og sýnt dugnað og  
ósérhlífni í þágu samnemenda sinna:
Anna Margrét Arnarsdóttir
Lilja Tekla Jóhannsdóttir
Margrét Vilborg Steinsdóttir
Þórunn Egilsdóttir

Eftirtaldir nemendur hlutu  erðlaun fyrir að starfa  
ötullega í listaakademíu og leikfélagi skólans:
Margrét Vilborg Steinsdóttir
Tinna Heimisdóttir
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HVERJIR ER ÞETTA?
Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd, af 
óþekktri konu, kemur úr manna-
myndasafni okkar.
Geirlaug Sveinsdóttir og Ágústa 
Jónsdóttir þekktu Geirlaugu 
Gunnfríði Ármannsdóttur frá 
Borgarfirði á síðustu mynd. 
Hún er í aftari röð númer 3 f.v. 
Ágústa telur að myndin sé tekin 
á saumanámskeiði á Seyðisfirði.
Eru upplýsingar frá lesendum vel 

þegnar og er þeim sem geta gefið 
þær bent á að hafa samband við 
Héraðsskjalasafnið í síma 471 – 
1417 eða á netfangið: magnhild-
ur@heraust.is 
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upplitun sólarljóss  
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Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
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Berufjarðarkirkja
Kirkja vikunnar að þessu sinni 

er Berufjarðarkirkja en eins 
og nafn hennar bendir til er 

kirkjan í Berufirði. Upplýsingar um 
kirkjuna eru fengnar úr bókinni: 
Kirkjur Íslands – Friðaðar kirkjur í 
Austfjarðaprófastsdæmi, 20. bindi. 
Hið íslenska bókmenntafélag gaf bók-
ina út árið 2012. Höfundar texta eru 
Hjörleifur Guttormsson og Magnús 
Skúlason. 

Bærinn Berufjörður stendur 
norðanvert við botn Berufjarðar upp 
af Berufjarðarleirum sem Berufjarðará 
hefur borið fram í tímans rás og 
styttu menn sér þar fyrrum leið yfir 
frá Reiðeyri að sunnanverðu og á ísi 
um vetur. Bærinn er á krossgötum 
þar sem saman koma fornar og nýjar 
leiðir með ströndinni, yfir fjallveginn 
Öxi til Skriðdals og Fljótsdals norðan 
Hornbrynju og um Berufjarðarskarð 
í um 700 m hæð til Breiðdals. [. . . ]

Síðastur presta í Berufirði var 
Benedikt Eyjólfsson (1890-1906) en 
prestsetrið var formlega lagt niður árið 
1907 og var staðurinn síðan annexía 
frá Djúpavogi. Um aldir (líklega frá 
siðaskiptum) hafði Berufjarðarprestur 
þjónað Berunessókn og kirkjunni á 
Berunesi. [. . . ]

Torfkirkjur áþekkar að stærð 
hafa lengi staðið í Berufirði og á 
Berunesi. Fyrstu timburkirkjurnar 
þar voru byggðar 1840 í Berufirði en 
á Berunesi 1847. Þetta var í samræmi 
við tíðarandann en upp úr 1830 hófst 
svokölluð timburkirkjuöld á Íslandi. [. 
. . ] Kirkjur í þessum stíl voru smíðaðar 
hér á landi frá því um 1830 og fram 
undir 1880 og hefur Hörður Ágústs-
son nefnt gerð þessa turnlausu hina 
eldri. Megin einkennin voru turn-
leysið ásamt því að efri brúnir glugga 
á hliðum sátu nánast uppi undir þak-
skeggi (bls. 15). [. . . ]

Ekki var ýkja mikill munur á form-
gerð og stærð hinna fyrstu timbur-
kirkna og torfkirknanna. Er þess að 
gæta að torfkirkjan var í raun timb-
urhús að innri gerð auk veggja og 
þaks úr torfi. [. . . ] Mesta breytingin 
innanhúss hefur ugglaust verið hinn 
mikli munur á dagsirtu inni í kirkj-
unni vegna hliðarglugganna sem við 
bættust. 

Berufjarðarkirkja hin eldri er gott 

dæmi um þetta. Kirkjan hefur verið 
hið veglegasta guðshús. Grunnmynd 
hennar fylgdi þeirri gömlu hefð 
að lengdin skyldi vera nánast tvö-
föld breiddin. Staðsetning glugga á 
kórstafni fylgdi einnig hinni fornu 
torfkirkjuhefð, tveir sinn hvorum 
megin altaris og einn ofan altaris (bls. 
16). [. . . ]

Ekki entist kirkja þessi lengi og er 
svo komið 19. ágúst árið 1872 að henni 
er lýst svo af prófasti: „Hún er hrörlegt 
hús. Átti að byggja hana í sumar, en 
engir viðir fengust til þess. Nú eru þeir 
pantaðir næsta sumar.“ Ekki varð af 
því að kirkjan yrði tekin niður heldur 
sáu náttúruöflin til þess í miklu veðri 
sem gekk yfir rétt eftir áramótin 1874 
[. . . ]. 

Vorið 1874 hafði tekist að afla 
byggingarefnis og var þá hafin smíði 
kirkjunnar. Höfuðsmiðurinn var Har-
aldur Ó. Briem, fæddur 3. september 
1841 á Grund í Eyjafirði [. . . ]. 

Kirkjusmíðin hófst um vorið en í 
dagbók séra Þorsteins Þórarinssonar 
í Berufirði [. . . ] segir: „18. maí besta 
veður. Byrjaði Haraldur að smíða 
kirkju mína. Var hlaðinn grunnurinn“. 
Virðist sem kirkjan hafi verið gerð fok-
held á 10 dögum en smíði hennar að 
öðru leyti lokið á miðju sumri því í 
dagbók séra Þorsteins segir síðan: „2. 
ágúst 1874 vígði ég Berufjarðarkirkju 
og hélt ræðu í minningu 1000 ára 
byggingu Íslands. Var um 120 manns 

í kirkju.“ [. . . ] „Berufjarðarkirkja var 
vísiteruð 27. ágúst. Hún var þá ný-
byggð, nýmáluð og að öllu leyti mikið 
vel á sig komin.“ (bls. 18)

Í Kirkjur Ísland er rekin hrörnunar 
og niðurlægingarsaga kirkjunnar. 1936 
skilgreinir prófastur hana sem reglu-
legt affarafé og ekki guðsþjónustuhæfa 
sökum hrörnunar. Veruleg viðgerð sé 
gagnslaus, segir hann, og lítt möguleg 
til þess að koma að neinu haldi eins 
og hún „er orðin af sér gengin nú.“ 
Hvetur hann söfnuðinn til að ákveða 
hvorn kostinn hann kjósi, að reisa nýja 
kirkju eða sameinast næstu sókn eða 
sóknum. 

Ekki var söfnuðurinn á því að leggja 
kirkjuna niður eða sameinast öðrum 
sóknum fremur en fyrri daginn og 
gerast nú kraftaverkin. Ragnar Guð-
mundsson bóndi í Berufirði tók sig 
til að eigin frumkvæði, tók niður 
kirkjuna og endurbyggði. Naut hann 
einungis aðstoðar föður síns og munu 
þeir hafa unnið verkið endurgjalds-
laust. Minnkaði kirkjan eilítið í með-
förum, en allt efnið var endurnýtt 
[. . . ]. Sunnudaginn 11. ágúst 1940 
endurvígði Sigurgeir Sigurðsson 
biskup hina endurbyggðu kirkju. 
Eftir þessa endurbyggingu var kirkjan 
í góðu ásigkomulagi fram undir árið 
1998. Var þá farið í lítilshátar viðgerð 
á suðurhlið, en vorið 2000 var lokið 
viðgerð á veggjum og þaki en járn var 
þá orðið illa farið (bls. 23-24).

„Sælla er að gefa en þiggja“
sagði Broddi Bjarnason þegar hann  
tók á móti viðurkenningunni. 

Þann 21. maí síðastliðinn heiðraði 
forstjóri HSA, Kristín Alberts-
dóttir, nokkra einstaklinga sem 

hafa í áraraðir mætt vikulega og glatt 
íbúa hjúkrunardeildar á Egilsstöðum 
með söng, spili eða upplestri. 

Í ræðu sinni af þessu tilefni sagði 
Kristín Albertsdóttir að í öldrunar-
þjónustu virtist oft vera mest áhersla 
lögð á að lengja lífið í stað þess að bæta 
lífið með árum. Það væri því sannar-
lega gleðiefni að fá svona gleðigjafa 
í heimsókn eins og þetta ágæta fólk 
sem á að heiðra og hún taldi sig tala 
fyrir munn allra íbúa og starfsfólks 
þegar hún segði að allir nytu heim-
sókna þeirra og biðu þeirra í ofvæni því 
svona nokkuð lífgaði upp á dagana. Því 
vilja þau veita dálítinn viðurkenningar-
vott fyrir þetta óeigingjarna starf sem 

einstaklingarnir hafa unnið en vona þó 
að þeir hætti þó ekki að koma. 

Þeir sem fengu viðurkenningu voru 
Kristmann Jónsson sem hefur komið 
í mörg ár og skemmt með harmon-
ikkuspili, Broddi Bjarnason sem hefur 
komið vikulega í 7-8 ár og sungið 
með fólkinu og Guðni Þórarinsson 
sem einnig hefur skemmt fólkinu í 
mörg ár. Einnig var Rannveig Árna-
dóttir heiðruð en hún hefur oft lesið 
fyrir íbúana. Rannveig komst ekki til 
athafnarinnar vegna vinnu.
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Nýr forstöðumaður Menn-
ingarmiðstöðvarinnar ráðinn 
Unnar Geir Unnarsson hefur 

verið ráðinn forstöðumaður 
Menningarmiðstöðvar Fljóts-

dalshéraðs. Umsækjendur um starfið 
voru þrettán en sex drógu umsókn sína 
til baka. 

Unnar Geir stundaði tónlistarnám 
við Tónlistarskóla FÍH og lauk burt-
fararprófi í klassískum söng frá Tón-
listarskóla Kópavogs árið 2005. Hann 
útskrifaðist sem leikari árið 2010 frá 
The Kogan Academy of Dramatic Arts 
í London og árið 2011 sem leikstjóri 
frá sama skóla. Hann útskrifaðist 

einnig með réttindi til að kenna S. of. 
A kenninguna sem námið byggðist á. 
Unnar lýkur námi í menningarstjórnun 
(MA gráðu) við Háskólann á Bifröst 
á þessu ári. 

Unnar hefur starfað sem sviðsmaður, 
leikstýrt og unnið með áhugaleikfé-
lögum, m.a. vann hann að uppsetningu 
leikverks með Leikfélagi Menntaskólans 
á Egilsstöðum í vetur. Hann hefur einnig 
starfað sem sýningarstjóri og verið sjálf-
stætt starfandi sviðslistamaður. 

Unnar hóf störf hjá menningarmið-
stöðinni um mánaðarmótin. 

Aðrir umsækjendur um starfið voru: 
Helga Þórsdóttir, Særós R. Björnsdóttir, 
Ragnar Jónsson, Arnaldur Máni Finns-
son, Dagný Berglind Gísladóttir, Elfar 
Logi Hannesson.

Hreindýrin á 
Austurlandi
Ný sýning í Minjasafninu – opið hús á laugardag 

Minjasafn Austurlands býður 
til dagskrár og opins húss 
laugardaginn 6. júní 2015 

frá kl. 13.30 til 17.30 í tilefni nýrrar 
grunnsýningar safnsins sem ber heitið 
„Hreindýrin á Austurlandi“. Enginn 
aðgangseyrir og allir velkomnir. 

Sýningarhönnuður er Björn G. 
Björnsson. Verkefnið var unnið í sam-
starfi við Náttúrustofu Austurlands 
og Umhverfisstofnun á Egilsstöðum, 
auk þess sem ýmsir einstaklingar og 

stofnanir veittu sýningargerðinni lið. 
Stærstu styrktaraðilar eru Vinir Vatna-
jökuls og Safnasjóður. Aðrir styrkveit-
endur eru Menningarráð Austurlands, 
og samfélagssjóðir Landsvirkjunar og 
Alcoa. 

Sumaropnun á Minjasafni Austur-
lands í Safnahúsi á Egilsstöðum er alla 
virka daga frá 11.30 til 19.00 og laugar-
daga og sunnudaga frá 10.30-18.00 frá 
1. júní til 31. ágúst. Aðgangseyrir 1.000 
kr. (18 ára og eldri). 

Hvatningarverðlaun 
Soroptimista afhent
Tvær nýstúdínur, þær Janet 

Nicole Reynisdóttir og Laura 
Grazyna Stencel, hlutu hvatn-

ingarverðlaun Soroptimista við útskrift 
Menntaskólans á Egilsstöðum þann 
23. maí síðastliðinn. Þegar Bára Mjöll 
Jónsdóttir afhenti verðlaunin sagði hún 
meðal annars í ræðu sinni: „Soropt-
imistar eru alþjóðleg kvennasamtök 
sem hafa það að markmiði að styrkja 

og efla konur og stúlkur. Við viljum 
því veita tveimur nýstúdínum hér í 
dag hvatningarverðlaun fyrir góðan 
árangur í námi, þrátt fyrir að leiðin 
hafi ekki alltaf verið bein og greið. Við 
viljum hvetja þær til að halda ótrauðar 
áfram á sinni braut - en í raun eru þær 
hvatning fyrir okkur öll hin.“ Verð-
launin sem stúlkurnar hlutu var bókin 
Íslenskt prjón eftir Hélène Magnússon. 

Bára Mjöll Jónsdóttir, formaður Austurlandsklúbbs Soroptimista ásamt Janet 
nicole Reynisdóttur og Laura Grazyna Stencel sem hlutu hvatningarverðlaun 
Soroptimista við úskrift frá ME. Magnús Kristjáns tók myndina. 

Opnað yfir í Mjóafjörð
Búið er að opna leiðina yfir í 

Mjóafjörð og tók það ekki 
nema um 20 klukkutíma að 

opna veginn í Mjóafjörð þetta vorið 
miðað við ríflega 40 tíma í fyrra. 
Heldur minni snjór er á svæðinu en 
oft áður en nóg samt líkt og sjá má á 
myndunum sem fylgja. 

Frétt af www. vegagerdin.is

Ber það sem eftir er
Miðvikudagskvöldið 20. maí 

síðastliðinn hélt Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir fyrirlestur í 

Egilsstaðaskóla um „sexting“ barna og 
unglinga, sem felur í sér að skiptst er 
á nektarmyndum og hefndarklám er 
felur í sér dreifingu á nektarmyndum án 
samþykkis. Fyrr um daginn hafði Þórdís 
rætt við börn frá 5. bekk og upp úr og 
nú var komið að foreldrunum. Var vel 
mætt á fundinn. 

Þórdís er rithöfundur, fyrirlesari og 
höfundur verðlaunaðra bóka og náms-
efnis fyrir ungmenni. Þar má nefna 
stuttmyndirnar “fáðu já” sem Páll Óskar 
leikstýrði 2013 og forvarnarmyndina 
“stattu með þér” sem frumsýnd var í 
grunnskólum sl. haust. 

Þórdís Elva lítur á netið sem dásam-
lega upplýsingakistu og henni hefur 
fundist leiðinlegt hvað netið hefur 
fengið á sig vont orð í allri fjölmiðla-
umræðu. Einungis er rætt um það sem 
miður fer og varla er rætt um net og 
börn án þess að minnst sé á neteinelti í 
sömu andrá. Neteinelti er að sjálfsögðu 
hræðileg staðreynd sem þarf að spyrna 
gegn. Sem betur fer hafa fæst börn 
upplifað einelti eða eitthvað óþægilegt 
á netinu. Bandarísk rannsókn hefur leitt 
í ljós að notkun samfélagsmiðla geti 
jafnvel styrkt sjálfsmynd ungmenna og 
látið þau líða betur með sjálf sig. 

Sexting
Sexting er samsett úr ensku orðunum 
sexual og texting en það eru kynferð-
isleg smáskilaboð eða ljósmyndir og 
helst gjarnan í hendur við snjallsíma-
notkun. Forritið Snapchat kemur mikið 
við sögu í þessum málum. Myndin á að 
lifa í nokkrar sekúndur á skjánum en nú 
eru komin forrit á markaðinn sem vista 
myndirnar. Stór hluti ungmenna hafa 
sent eða tekið á móti kynferðislegum 

skilaboðum. Svona myndir geta snúist 
gegn þeim og orðið vopn í höndum 
hinna ef slettist upp á vinskapinn. En 
af hverju í ósköpunum eru þau þá að 
taka af sér nektarmyndir og senda út 
í loftið. Svarið er að þetta er einfald-
lega nútímadaður en stundum er þetta 
einnig yfirlýsing um traust sem oft er 
krafist í samböndum. Maður þarf að 
vera orðinn 18 ára til að mega taka af 
sér nektarmyndir en 15 ára til að mega 
stunda kynlíf. Ef maður tekur og sendir 
nektarmynd af sér þegar maður er yngri 
en 18 ára þá er maður strangt til tekið að 
framleiða og dreifa barnaklámi og það er 
refsivert. En ef börn lenda í vandræðum 
vegna nektarmynda sem þau hafa sent 
þurfa þau þó ekki að hafa áhyggjur af 
því að snúa sér til yfirvalda. Ef myndin 
lendir á netinu eru 88% líkur á að hún 
fari á flakk. Mikill kynjamunur er í sext-
ing og miklu fleiri stelpur eru beðnar um 
að senda af sér nektarmyndir heldur en 
strákar. Börn eru ekkert að ræða sexting 
við fullorðna, jafnvel þótt þau lendi í 
vandræðum, því þau óttast viðbrögð og 
fordæmingu þeirra. 

Hrelliklám
Þórdís vill frekar nota orðið hrelliklám 

heldur en hefndarklám því nektar-
myndum er sjaldnast dreift á netinu 
í hefndarskyni. Hrelliklám hendir 
íslensk börn og Þórdís sagði sögu 14 
ára íslenskrar stúlku sem lenti í því að 
mynd af henni fór á flakk á netinu undir 
fullu nafni hennar og birtist nú á hræði-
legum klámsíðum þegar nafn hennar er 
gúgglað. Þetta er nú hluti af stafrænni 
framtíð stúlkunnar og hún getur ekk-
ert gert til að breyta því. Hrelliklám 
getur haft hræðilegar afleiðingar. Það 
er ekki einu sinni nóg að taka aldrei af 
sér nektarmyndir því mjög auðvelt er að 
falsa myndir og breyta þeim eða einhver 
annar getur tekið mynd af manni, t.d. í 
búningsklefa. 

Eina leiðin til að koma í veg fyrir 
hrelliklám er sú að sá sem tekur á móti 
nektarmynd sendi hana ekki áfram því 
ábyrgðin liggur hjá honum og ef við 
sjáum nektarmyndir á netinu verðum 
við að spá í því hvort þær séu raunveru-
legar eða falsaðar. Að lokum hvatti Þór-
dís alla þá sem hefðu með mannaráðn-
ingar að gera eða eignuðust einhvern 
tímann tengdabörn að leyfa viðkomandi 
að njóta vafans ef þeir sæu eitthvað vafa-
samt honum tengt á netinu því einungis 
þannig missti hrelliklám marks.
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Við þurfum að vara unga fólkið við
Fræðslumálþing um kannabis
Mánudaginn 1. júní síðastliðinn stóðu samtökin FRÆ – Fræðsla og 
forvarnir, þekking í þágu forvarna fyrir fræðslumálþingi um kannabis á 
Grand hóteli í Reykjavík. Málþingið var haldið í samstarfi við Embætti 
landlæknis og verferðarráðuneytið. Tilgangur þess var að taka saman og 
fjalla um fyrirliggjandi upplýsingar um áhrif kannabisneyslu á einstak-
linga og samfélag; auka færni og þekkingu þeirra sem þurfa að fjalla um 
kannabistengd mál og stuðla að upplýstri umræðu og ábyrgri opinberri 
stefnumörkun. Hlutlægar upplýsingar eru forsenda faglegrar og ábyrgrar 
umræðu og stefnumörkunar á ávana- og vímuefnamálum. Markhópur 
málþingsins var starfsfólk háskóla, framhaldsskóla, grunnskóla og annarra 
menntastofnana. Starfsfólk í ungmennastarfi sveitarfélaga og félagasam-
taka og starfsfólk sveitarfélaga, ráðuneyta, stofnana og stjórnmálamanna. 
Ritstjóri ákvað að bregða sér á námskeiðið en saknaði þess að sjá ekki fleiri 
að austan því þetta er málefni sem snertir alla sem eiga eða starfa með 
ungmennum hvar á landinu sem þeir búa. 

Í máli fundarstjóra kom fram að 
ákveðið hefði verið að blása til mál-
þingsins vegna umræðu að undanförnu 
í fjölmiðlum og meðal almennings sem 
hefur gert lítið úr hættunni af kannabis 
og þar sem hvatt hefur verið til lög-
leiðingar þess. Einnig þótti nauðsynlegt 
að fræða fólk sem vinnur með ung-
mennum og láta því í té hlutlausar og 
gagnlegar upplýsingar um áhrif kanna-
bisefna. Rök með lögleiðingu hafa oft 
verið þau að þar komi inn auknar 
tekjur fyrir ríkissjóð, glæpum fækki og 
betra verði að fylgjast með neyslunni 
en rök á móti hafa hins vegar verið þau 
að með auknu aðgengi að kannabis þá 
leiði það til þess að fleiri prófi og leiðist 
út í neyslu og að það að prófa kannabis 
sé oft þröskuldurinn sem þurfi að yf-
irstíga til að fara út í harðari efni. Sem 
betur fer virðist, þrátt fyrir umræðuna, 
ekki vera samfélagslegur vilji á Íslandi 
fyrir lögleiðingu kannabis. 

Í máli Árna Einarssonar, fram-
kvæmdastjóra FRÆ, kom fram að þetta 
málþing væri hið fyrra af tveimur mál-
þingum sem ætlunin væri að halda á 
árinu. Auk þess tengdust málinu bara-
gras vefsíðan og með haustinu yrðu 
haldnir fræðslufundir um allt land. 
Hann sagði að lykilatriði fyrir því að 
forvarnir tækjust vel væri þekking. 
Þekking sem leiddi til hlutlægrar og 
málefnalegrar umræðu án kappræðu 
og æsings. Þekkingin breytist og því 
þarf stöðugt að endurskoða forvarnir. 
Að mati Árna hefur umræðan um 
kannabis að undanförnu verið á upp-
hrópunarformi þar sem hugtök einsog 
afglæpavæðing og lögleyfing hafa verið 
einfölduð. Þetta þarf að laga. 

Kannabisefni breyta 
taugafrumunum
Næstur tók til máls Þórarinn Tyrf-
ingsson, yfirlæknir SÁÁ, og fjallaði 
hann um eðli og eiginleika kannabis-
efna, áhrif þess á líkamlega heilsu og 
meint læknisfræði- og lyfjagildi þess. 
Þórarinn nefndi að gjá væri milli um-
ræðunnar úti í samfélaginu annars 
vegar og lækna og annars fagfólks hins 
vegar. Þetta leiddi til þess að unglingar 
fengju tvíbent skilaboð. Á síðustu 
árum hefur rannsóknum fleygt fram, 
mikil þekking er til staðar um hvernig 
kannabisefni breyta heilastarfseminni 
en þessi þekking er ekki til staðar úti í 
samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að 
því meiri hætta sem unglingar telja af 
kannabis því minni neysla og öfugt. Ef 
við breytum lögum er það merki um 
viðhorfsbreytingu í þjóðfélaginu og það 
er hættulegt. Bandarískar rannsóknir 

sýna að kannabisefni eru að verða 
sterkari. 

Þórarinn sagði að vímuefnafíkn væri 
flókinn og margþátta heilasjúkdómur. 
Erfðir og umhverfi eru ekki nóg til að 
verða fíkill. Til þess þarf vímuefnið og 
breyttar taugafrumur. Fíknin veldur 
því að framheilinn, stýrikerfið, stoppar 
ekki órökrétta hugsun og hegðun hjá 
fíklum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 
hættan á því að verða fíkill er 6,2% hjá 
karlmönnum en 2,5% hjá konum á Ís-
landi. Hættan eykst ef einhver nákom-
inn þér er fíkill og ef móðirin er fíkill þá 
fer hættan upp í 37,2% hjá körlum og 
19,3% hjá konum. Kannabisfíklum er 
að fjölga og þegar þeir leita sér hjálpar 
á Vogi í fyrsta sinn eru flestir 19 ára. 

Unga fólkið í mestri hættu
Halldór Jónsdóttir, yfirlæknir á bráða-
geðdeild 32C á Landspítala, hélt næst 
erindi. Hún sagði að það væri útbreidd 
hugmynd að kannabis væri skaðlaust 
vímuefni og því ætti jafnvel að lög-
leiða það. Í vinsælum bandarískum 
bíómyndum væri því haldið að okkur 
að áhrifin séu hláturskast eða að liggja 
í grasinu og horfa upp í stjörnurnar. 
Þetta eru ekki þau áhrif kannabis sem 
Halldóra upplifir í starfi sínu á bráða-
geðdeildinni. Þar kemur ungt fólk inn 
í geðrofi, sturlað með ranghugmyndir, 
fólk sem er nauðungarvistað því það 
er þess fullvisst að allur heimurinn 
sé á móti því. Allt vegna „skaðlausra“ 
kannabisreykinga. Halldóra sagði að 
það yrði að upplýsa fólk á ábyrgan 
hátt. Unga fólkið væri í mestri hættu 
því neyslan væri mest í hópi 15-24 ára 
ungmenna. 

Áhrif kannabisefna eru auk vímu, 
skert athygli, námshæfni og minni en 
einnig ofskynjanir og ranghugmyndir. 
Það getur tekið líkamann allt að einn 
mánuð að losna við einkennin eftir 
að hafa prófað kannabis aðeins einu 
sinni. Kvíði og þunglyndi getur gert 
vart við sig mánuðum saman eftir að 
neyslu er hætt. 

Unglingar fá þau skilaboð að efnið 
sé hættulaust. Þeir sem byrja snemma 
og nota það reglulega eru í meiri hættu 
á að verða háðir efninu og það eykur 
hættu á að leiðst sé út í neyslu annarra 
efna. Ein af ástæðunum fyrir því að 
kannabis hefur verið talið hættulaust 
er sú að ofskammtur þess leiðir ekki til 
bráðs dauða eins og t.d. heróín. 

Heilinn er að þroskast til 21. árs 
aldurs. Ungt fólk er því viðkvæmara 
fyrir THC (virka efninu í kannabis) 
meðan það er enn að þroskast. Kanna-
bisneysla hefur strax áhrif á minni, 

athygli og skynjun. Einnig hefur hún 
bein áhrif á frammistöðu til dæmis 
í vinnu og námi og þar sem þarf að 
halda athygli t.d. í akstri. Þessi áhrif 
eru einnig til staðar næstu daga. Áhrif 
kannabis á taugakerfið vara lengur 
en fyrstu áhrifin. Þau ráðast af aldri 
þegar byrjað er, hversu mikils er neytt, 
hversu lengi og hversu oft. Til lengri 
tíma hafa kannabisefni áhrif á minni 
og lærdóm, áhrif á skynfærni og á 
skerpu og sjálfsinnsæi. Þetta leiðir til 
verri námsárangurs og eykur hættuna 
á brottfalli úr skóla. 

Veldur óafturkræfum 
heilaskaða
Rannsóknir hafa sýnt að greindarvísi-
tala lækkar hjá þeim sem byrja fyrir 
18 ára aldur um heil 6 stig. Skerðingin 
gengur ekki tilbaka hjá þeim sem hætta 
ef þeir hafa byrjað neyslu ungir. Sí-
fellt fleiri rannsóknir sanna að neysla 
kannabisefna veldur óafturkræfum 
heilaskaða. Greinileg tengsl eru á 
milli neyslu kannabisefna og kvíða 
og þunglyndis. Einnig eru greinileg 
tengsl milli kannabisneyslu og geð-
rofsástands. Geðrof eða alvarlegt rugl 
ástand lýsir sér með truflaðri raun-
veruleikaskynjun, ranghugmyndum 
og ofskynjunum, breytingum á hugs-
anaformi, breyttum hreyfingum og 
undarlegri hegðun. Ef neyslu er ekki 
hætt þá getur einstaklingurinn þróað 
með sér geðklofa og hættan er miklu 
meiri því fyrr sem neyslan byrjar. Það 
er því mjög mikilvægt að auka þekk-
ingu ungs fólks á alvarlegum aukaverk-

unum kannabisneyslu. Það þarf opna 
og upplýsta umræðu og við þurfum að 
vara unga fólkið við. 

Eldri unglingar telja  
hættuna minni
Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, dósent í 
sálfræði við Háskólann í Reykjavík, 
greindi frá ýmsum rannsóknum á 
neyslu og neysluvenjum á Íslandi og 
almennum viðhorfum til lögleyfingar. 
Hún sagði að árið 1998 hefði verið 
áberandi toppur en þá hefðu 17% 10. 
bekkinga prófað hass einu sinni eða 
oftar á ævinni en árið 2013 var hlut-
fallið komið niður í 3%. Árið 2015 var 
spurt hversu margir hefðu prófað hass 
eða maríúana og þá var hlutfallið 7% í 
10. bekk, 4% í 9. bekk og 2% í 8. bekk. 
Um 90% hvers árgang byrjar í fram-
haldsskóla en þeir sem eru komnir í 
mikla neyslu eru í töluverðri brottfalls-
hættu og því getur verið að þeir séu 
ekki meðal þeirra sem svara könnun-
inni. Strákar eru líklegri en stelpur 
til að hafa notað hass eða maríúana 
3 sinnum eða oftar. Rannsóknir hafa 
sýnt að eftir því sem ungmenni eru 
eldri telja þau hættuminna að prófa 
kannabisefni. Í viðtölum við ungmenni 
hefur komið fram að þeim finnst þau 
ekki hafa nógu góðar upplýsingar. 

Neysla kannabisefna er minnst á 
Norðurlöndunum í Evrópu en mjög 
há í Frakklandi og Tékklandi. 

Mikill meirihluti fullorðinna á Ís-
landi er andvígur lögleiðingu á kanna-
bis en þó má merkja örlítinn mun í 
rannsóknum frá 2003 og 2013 í þá átt 

að aðeins fleiri eru hlynntir lögleiðingu 
þótt enn séu þeir margir. 

Forvarnir í skjóli laganna
Þrír fyrirlesarar tóku til máls á eftir 
Bryndísi Björk, þeir Helgi Gunnlaugs-
son, afbrotafræðingur og prófessor í 
félagsfræði við HÍ, Þórólfur Þórlinds-
son, prófessor í félagsfræði við HÍ og 
Sveinbjörn Kristjánsson, sérfræðingur 
hjá Embætti landlæknis. Í máli Helga 
kom fram að Íslendingar telji fíkni-
efnabrot mesta vandamál afbrota á 
Íslandi og að áhyggjur séu meiri hjá 
eldri aldurshópum. Neysla kannabis 
meðal íslenskra ungmenna er minni 
á Íslandi en annars staðar í Evrópu. 
Flestir prófa fyrir forvitni sakir en 
hætta þegar aldur og ábyrgð færast 
yfir. Neysla getur þó verið varasöm 
því alltaf sitja einhverjir eftir og fíkn 
fer ekki í manngreinarálit. 

Helgi benti á að afglæpun væri ekki 
það sama og lögleiðing og fylgjendur 
afglæpunar bentu á að það væri gott 
að bernskubrek fylgdu mönnum ekki 
alla tíð á sakaskrá en andstæðingar 
telja að afglæpun sendi röng skilaboð 
frá stjórnvöldum út í samfélagið og 
auki neyslu fíkniefna. Þá geti verið að 
hópurinn sem prófi, byrji seinna eða 
haldi áfram lengra fram í lífið. 

Þórólfur sagði að hann væri af 
68 kynslóðinni þar sem hasspípan 
var það sama og friðapípa indíána. 
Hann sagði að í stað þess að afglæpa-
væða kannabis ætti að leggja meira í 
forvarnir og meðferð. Forvarnir hafa 
ætíð verið stundaðar í skjóli laganna 
og yrðu erfiðari með afglæpavæðingu. 
Oft væri það að ungt fólk væri tekið 
með kannabisefni einmitt tækifærið 
sem það þyrfti til að hugsa sinn gang. 
Þeir sem selja og dreifa fíkniefnum 
hafa miklu meiri peninga en hinir. 
Það er því ekki forgangsverkefni að 
afglæpavæða fíkniefnaneyslu heldur 
er það forgangsverkefni að gera betur 
það sem vel er gert. 

Hinn stóri meirihluti  
vímuefnalaus
Í máli Sveinbjörns kom fram að sem 
betur fer er hinn stóri meirihluti ung-
menna vímuefnalaus og það þarf að 
styrkja hann í því. Það þarf að ræða 
við krakkana á þeirra forsendum, 
sem jafningja, ekki niður til þeirra 
og veita þeim gagnlegar og hlutlægar 
upplýsingar. Það skiptir miklu máli að 
fíkniefni eru ólögleg því lagaumhverfi 
hefur meiri áhrif en fræðsla og krakk-
arnir vilja að tala sé um afleiðingarnar. 
Það þarf að styrkja sjálfsmynd þeirra 
og halda þeirri hugmynd að þeim að 
það sé töff að vera edrú.

Málþingið var mjög áhugavert og 
gaman verður að mæta á fund fyrir 
austan í haust.

Samtökin FRÆ stóðu fyrir málþinginu.

Fullt var út úr dyrum á málþinginu.

Fyrirlesarar komu úr ýmsum áttum en voru allir sérfræðingar á sínu sviði.



– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Fréttatilkynning:

GRÓ-hagsmunasamtök um 
tengsl heilsu við raka og myglu
Undanfarin misseri hafa af og 

til birst í fjölmiðlum fréttir 
og viðtöl við einstaklinga 

sem veikst hafa vegna raka og myglu 
í húsnæði. Þess er skemmst að minn-
ast að upp kom mygla í húsnæði 
Landspítalans við Hringbraut þar sem 
læknar og hjúkrunarfólk veiktust, en 
einnig hafa í fjölmiðlum birst fréttir af 
myglu í húsnæði Alþingis og öðrum 
opinberum stofnunum. Fjölmargir 
einstaklingar hafa orðið fyrir tjóni 
vegna raka og myglu sem upp hefur 
komið á vinnustöðum og heimilum 
víðsvegar um landið. 

En hvernig lýsa veikindin sér, 
hverjar eru batahorfur og hvaða áskor-
anir geta beðið þeirra sem veikjast? 

Margir þeirra sem veikjast þurfa 
ekki aðeins að takast á við, oft á tíðum 
varanleg áhrif á heilsu, heldur standa 
margir á sama tíma frammi fyrir miklu 
eignatjóni og öðrum fjárhagslegum 
skaða. Dæmi eru um einstaklinga sem 
hafa ekki átt þess annarra kosta völ 
en að yfirgefa varanlega heimili sitt, 

og falinn hópur Íslendinga er í dag 
heimilislaus vegna veikinda tengdum 
myglu og raka í húsnæði. 

Þó þekkingu um málefnið hafi 
fleygt mikið fram allra síðustu ár, 
samhliða aukinnar umræðu, gætir því 
miður ennþá mikillar vanþekkingar 
og fordóma varðandi veikindin, jafn-
vel hjá nánustu aðstandendum þeirra 
sem veikjast, sem og þeim aðilum sem 
viðkomandi einstaklingar þurfa að 
leita til vegna heilsu- og eignatjóns. 

Tilgangur GRÓ nýstofnaðra hags-
munasamtaka um tengsl heilsu við 
raka og myglu, er að standa vörð 
um hagsmuni þeirra sem verða fyrir 
heilsutjóni af völdum myglu og raka 
í húsnæði, leiðbeina þeim varðandi 
næstu skref og stuðla að aukinni vit-
und og þekkingu almennings og op-
inberra aðila um málefnið. 

Fyrsti opni kynningarfundur 
samtakanna var haldinn þriðjudags-
kvöldið 

2. júní í Hringsal Barnaspítala 
Hrings ins við Hringbraut. 

Fyrirlesarar á fundinum voru 
m.a. Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir líf-
fræðingur og Tómas Guðbjartsson 
læknir, sem flutti erindið „Getur spítali 
verið heilsuspillandi vinnustaður? “ 
Fundarstjóri var Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata. 

Nánari upplýsingar veita: 
Halla Guðmundsdóttir, hallagud-

munds@gmail.com, sími 867.4195 og 
Gerður Harðardóttir, gerdurhardar@
gmail.com, sími 865.6850. 

Heima er best  
– vel heppnaður  
matvælaviðburður
Á dögunum birtist um-

fjöllun um sælkeradag 
sem haldinn var að 

Hólmi á Mýrum á vef Sveitarfé-
lagsins Hornafjarðar. Þau Árdís 
Erna Halldórsdóttir, atvinnu- og 
ferðamálafulltrúi Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar, Davíð Arnar Stef-
ánsson, verkefnastjóri Þekkingar-
setursins Nýheima, Fanney Björg 
Sveinsdóttir, verkefnastjóri og ráð-
gjafi SASS á Hornafirði, Nína Síbyl 
Birgisdóttir, starfsmaður Matís á 
Hornafirði og Olga Ingólfsdóttir, 
framkvæmdastjóri Ríki Vatnajök-
uls stóðu að umfjölluninni. Hér 
kemur hún lítið breytt. 

Sannkallaður sælkeradagur var 
haldinn að Hólmi á Mýrum mið-
vikudaginn 20. maí síðastliðinn. 
Viðburðurinn var ætlaður öllum 
þeim sem áhuga hafa á að auka 
veg matvæla úr héraði og var 
hann vel sóttur jafnt af bændum, 
aðilum úr ferðaþjónustu, veitinga-
mönnum og matvælaframleið-
endum. Fjölbreytt og góð dagskrá 
var fyrir gesti sem samanstóð af 
fróðlegum erindum frá Matís og 
reynslusögum frá frumkvöðlunum 
Elínu Oddleifsdóttur frá Seljavalla-
kjötvörum og Erlendi Björnssyni 
frá Handsverkssláturhúsinu Segl-
búðum í Skaftárhreppi. Einnig 
kynnti Ómar Frans nýjungar frá 
Sólskeri, s.s. reykt þorskhrogn og 
léttreyktan karfa. Þá bauð veitinga-
fólkið í Hólmi upp á mat úr héraði, 
dýrindis kjötsúpu með byggi og 
kartöfluköku í eftirrétt. 

Á meðal þess sem kom fram 
var hvernig heimamenn nýttu sér 
framleiðslu á matvælum úr héraði 
sem bjargráð eftir efnahagshrunið 
2008 og hvernig samspilið við 
aukna ferðamennsku á svæðinu 
blés greininni byr í seglin. Einnig 
kom fram að heilmikil sóknarfæri 
felast í matvælaframleiðslu í hér-
aði, en þar skiptir matvælaöryggi, 
fagmennska og gott aðgengi að 

mörkuðum lykilmáli. Flutt var er-
indi um vöru- og umbúðahönnun 
og hversu þýðingarmikil framsetn-
ing er þegar verið er að koma vöru 
á markað. Þá kynnti Háskólafélag 
Suðurlands Matvælabrúna sem er 
nýtt nám í matvælaiðnaði þar sem 
áhersla er lögð á stjórnun og ný-
sköpun ásamt markaðs- og rekstr-
arfræði auk sérstakra námskeiða í 
matvælatengdum fræðum. 

Matarsmiðjan mikilvæg
Undirliggjandi málefni fundar-
ins var framtíð Matvælasmiðju 
Matís á Höfn. Fram kom að mörg 
góð verkefni hafa komið út úr 
Matarsmiðjunni og vildu margir 
fundargestir meina að verkefnin 
hefðu ekki orðið að veruleika ef 
ekki hefði verið fyrir tilstuðlan 
hennar. Þá kom einnig fram að 
horft hefur verið til Matarsmiðj-
unnar á Höfn sem fyrirmyndar 
fyrir samskonar smiðjur víða um 
landið. Meðal verkefna sem eiga 
rætur að rekja til Matarsmiðjunnar 
á Höfn og eru flest orðin sjálfbær 
eru: Geitaafurðir frá Fallastakki, 
Hólabrekkuafurðir, Humarkokkur, 
Miðskersbúið, Seljavallakjötvörur, 
Sólsker og Öræfabiti. 

Nú eru tækifæri fyrir nýja aðila 
að nota Matarsmiðjuna. Áhugafólk 
um matvælagerð er hvatt til að nýta 
sér aðstöðuna og þann stuðning 
sem býðst hér á svæðinu. Nína Sí-
byl Birgisdóttir, starfsmaður Matís 
á Höfn, ásamt sérfræðingum Matís 
í Reykjavík, eru reiðubúin til að-
stoðar. 

Á næstu dögum verður gerð 
könnun á áhuga og vilja til notk-
unar á Matarsmiðju Matís á Höfn. 
Matvælaframleiðendur og fleiri 
munu fá netkönnunina senda. 
Einnig verður könnunin sett fram 
á heimasíðu sveitarfélagsins, www. 
hornafjordur.is , þar sem allir 
áhugasamir geta tekið þátt. 

Af www.hornafjordur.is

Hvatningarverðlaun TAK
Árlega hefur Tengslanet 

austfirskra kvenna veitt 
hvatningarverðlaun til konu 

sem sýnt hefur áræðni og frumkvæði 
í störfum sínum, menningu og samfé-
lagi. Konu sem skarað hefur fram úr 
á einhvern hátt og er fyrirmynd fyrir 
aðrar konur að sækja fram og hasla 
sér völl. 

Í ár fara hvatningarverðlaunin til 
Jónu Árnýjar Þórðardóttur fram-
kvæmdastjóra Austurbrúar. Jóna Árný 
er cand. oecon og endurskoðandi með 
mikla reynslu úr fjármálageiranum. 
Hún rekur ráðgjafafyrirtækið Gagn-
ráð ásamt Sigurði Ólafssyni. Jóna 
Árný situr í fjölda stjórna og gegnir 
formennsku í þremur. 

Jóna Árný tók við starfi fram-
kvæmdastjóra Austurbrúar vorið 
2014 á erfiðum tímamótum og hefur 
leitt strembið þróunarferli og unnið úr 
slæmri fjárhagsstöðu, þannig að nú sést 

til lands í þeim hræringum sem hafa átt 
sér stað á fyrstu árum stofnunarinnar. 
Það er staðreynd að ungar konur glíma 
oft við fleiri hindranir í stjónun og 
viðskiptum en karlar í sambærilegum 
störfum og því er árangur Jónu Árnýjar 
eftirtektarverður. 

TAK veitir Jónu Árný verðlaunin í 
ljósi árangurs hennar í starfi, áræðni 
og krafts við að taka ábyrgð og leiða 
mikilvæga stofnun frá miklum erfið-
leikum í lygnari sjó. Jóna er fyrirmynd 
fyrir aðrar konur. 



Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, 
frábæra aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. Nú er kominn 
nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að innan og 
utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann er 
fáanlegur með tveimur nýjum og spennandi vélum. 

Skiljanlega mest 
     seldi bíll heims

FORD FOCUS

FR
Á 3.290.000KR.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Viltu vita meira um Ford Focus? 
Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði sem 
eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP. Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki 
meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð. 

Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/4,8 l/100 km. CO2 losun 108/110 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is

Fréttablaðið birti bíladóm um nýjan Ford Focus og niðurstaðan er 
einföld: „Ford Focus hefur lengi verið mjög góður bíll og góð kaup. 
Nú er hann bara orðinn enn þá betri og fæst samt á góðu verði“. 

Komdu og prófaðu mest selda bíl í heimi.

NÝR FORD FOCUS

“
  - bílablaðamaður Fréttablaðsins

”
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Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Búist við betri 
afkomu árið 2015
Rekstrartekjur Austurbrúar 

árið 2014 voru 346 millj-
ónir króna en rekstrartap 

ársins 54 milljónir króna og nei-
kvætt eigið fé í árslok 85 millj-
ónir króna. Þetta kemur fram í 
ársreikningi Austurbrúar sem 
kynntur var á ársfundi Austur-
brúar sem haldinn var á Eskifirði 
þann 19. maí síðastliðinn. 

Niðurstaða ársreiknings er í 
takt við væntingar forsvarsmanna 
stofnunarinnar segir Jóna Árný 
Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 
Austurbrúar. „Í desember var 
leitað eftir samþykki stofnaðila á 
tillögu stjórnar Austurbrúar um 
varanlega lausn á fjárhagsvanda 
stofnunarinnar. Vandinn var ekki 
nýtilkominn heldur uppsafnaður 
frá stofnun Austurbrúar,“ segir 
hún. Tillaga stjórnar gekk m.a. 
út á að stærstu stofn- og hags-
munaaðilar legðu Austurbrú til 
fé svo greiða mætti niður skuldir 
hennar. Auk þess voru lagðar til 
hagræðingaraðgerðir sem unnið 
hefur verið eftir á þessu ári og 
kynnti Jóna Árný á fundinum 
þriggja mánaða innanhúsuppgjör 
sem bendir til þess að Austurbrú 

sé að nálgast jafnvægi í rekstri eftir 
mikinn halla á árinu 2014. 

Á fundinum var mynduð ný 
stjórn Austurbrúar en Jón Björn 
Hákonarson, sem gegnt hefur for-
mennsku stjórnar, gaf ekki kost á 
sér til áframhaldandi stjórnarsetu. 
Í henni sitja nú: Adolf Guðmunds-
son (varamaður), Berglind Häsler 
(ritari), Gauti Jóhannesson (vara-
maður), Gunnar Jónsson (for-
maður), Karl Lauritzson, Sigrún 
Blöndal, Sigrún Birna Björnsdóttir, 
Sveinn Jónsson og Sæunn Stefáns-
dóttir (varaformaður). 

Fráfarandi stjórnarformaður 
sagði ávarpi sínu að í ljósi sögunnar 
þyrfti að kanna til hlýtar hvort 
sjálfseignaformið hentaði Aust-
urbrú en í ljósi sögu stofnunar-
innar þyrfti að auka eigendaábyrgð 
meira en núverandi rekstrarform 
gefur færi á. Hann lagði fram til-
lögu þess efnis að rekstrarform 
Austurbrúar yrði endurskoðað 
og var hún samþykkt. Niðurstaða 
þeirrar endurskoðunar verður 
kynnt á framhaldsársfundi sem 
boðað verður til seinna í haust og 
breytingar taki þá gildi um næstu 
áramót ef af verður. 

Fyrsta úthlutun Uppbygg- 
ingarsjóðs Austurlands
Þriðjudaginn 19. maí síðastliðinn 

var í fyrsta skipti úthlutað úr 
Uppbyggingarsjóði Austurlands 

í Tónlistarmiðstöð Austurlands á Eski-
firði. Veittar voru 58 milljónir til 85 
verkefna til þess að efla atvinnuþróun 
og menningu í landshlutanum. 

Alls bárust 147 umsóknir og var 
heildarupphæð verkefnanna um 796 
milljónir króna og sótt var um tæpar 
226 milljónir og fengu 85 verkefni 
styrk. Heildarupphæð styrkja nam 58 
milljónum króna. 

Úthlutunarnefnd Uppbygginarsjóðs 
leitaðist við að styrkja frekar færri ver-
kefni en veita frekar hærri upphæðum 
til þeirra. Þannig vonast hún til að 
styrkþegar eigi betri möguleika til að 
framkvæma það sem fyrirhugað er og 
að verkefnin geti jafnframt þróast til 
frekari vaxtar á næstu árum. 

Hæstu styrkina hlaut Sigurðardóttir 
ehf. - alls 3,6 milljónir - fyrir verkefni 
sem tengjast verðlaunaverkefninu 
Austurland – Designs From Nowhere. 
Óbyggðasetur Austurlands, LungA og 
Sköpunarmiðstöðin Stöðvarfirði fengu 
3 milljónir hvert en aðrir fengu minna. 

Mjög fjölbreytt verkefni
Sem dæmi um þá sem fengi lægri en 
þó milljón og yfir í styrk má nefna 
Skaftfell, Tónlistarmiðstöð Austur-
lands, Tækniminjasafn, Sjóminjasafn 

Austurlands, Arf-
leifð, SAM félagið 
vegna ýmissa 
verkefna, Menn-
i n g a r m i ð s t ö ð 

Fljótsdalshéraðs, m.a. vegna Þjóð-
leiks. Ívar Ingimarsson hlaut styrk 
til að þróa hugmyndina um Ylströnd 
við Urriðavatn, Gunnarsstofnun fékk 
styrki vegna trölla og náttúruminja á 
Austurlandi og Rithöfundalestarinnar 
árlegu og ef til vill munu Austfirðingar 
teyga austfirskan bjór bráðlega því 
Austri brugghús hlaut styrk. Kamm-
erkórinn hlaut styrk vegna tónleikanna 
„Fagurt galaði fuglinn sá“, RoShamBo 
hlaut styrk til að hanna yfirdýnur úr 
íslenskri ull, Dansstúdíó Emilíu hlaut 
styrk sem og Breiðdalssetur. Það er því 
ljóst að verkefnin sem hlutu styrk voru 
mörg og mjög fjölbreytt og því hefur 

örugglega verið úr vöndu að ráða fyrir 
dómnefnd að velja verkefnin. 

Nýr sjóður
Í upphafi árs undirrituðu Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneyti, mennta- og 
menningarmálaráðuneyti og Samband 
sveitarfélaga á Austurlandi samning 
um sóknaráætlun Austurlands og er 
uppbyggingarsjóður Austurlands hluti 
hans. Hann hefur það hlutverk að 
styrkja menningar- og nýsköpunarver-
kefni, auk annarra verkefna sem falla 
að sóknaráætlun landshlutans og tekur 
við af menningar- og vaxtarsamningum 
Austurlands. Þetta er samkeppnissjóður 
og því hljóta þau verkefni styrk sem upp-
fylla flest skilyrði skv. úthlutunarreglum, 
auk þess sem vandaðar umsóknir og við-
skiptaáætlanir fyrir stærri verkefni töld-
ust afar mikilvægar við mat á umsóknum. 

Hluti styrkþega.
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Fjarðabyggð
Halm 3" og 6" 62PT 485PT 534

Miðás hf. Miðási 9

700 Egilsstaðir

sími: 470 1600

fax:  471 1074

 

Vopnafjarðarhöfn

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)
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Venus NS 150 komin til Vopnafjarðar
Í tilefni af sjómannadeginum sem 

er um helgina er ekki úr vegi 
að kynna nýja skipið í flota HB 

Granda á Vopnafirði. Venus kom til 
Vopnafjarðar að kvöldi hvítasunnu-
dags en lagðist ekki að bryggju fyrr en 
morguninn eftir vegna tollskoðunar. 
Tekið var á móti skipinu með viðhöfn. 
Skipsflautur voru þeyttar og það hefur 
varla farið fram hjá íbúum Vopna-
fjarðar að nýr kafli í atvinnusögu þessa 
fámenna sveitarfélags var að hefjast. 
Í tilefni af þessum tímamótum hafði 
Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri 
HB Granda, þetta að segja í Þúfunni, 
tímariti HB Granda: 

„Venus NS er fyrsta skipið í stærsta 
nýsmíðaverkefni sem íslenskt sjáv-
arútvegsfélag hefur ráðist í. Það 
hefur ekki gerst áður í útgerðarsögu 
Íslendinga að eitt félag hafi ráðist í 
jafn viðamikið verkefni í smíði nýrra 
skipa. Floti HB Granda þurfti vissu-
lega á endurnýjun að halda. Flotinn 
sem í dag hefði verið um 33 ára gamall 
að meðaltali verður að óbreyttu innan 
við 8 ár að meðaltali árið 2017 þegar 
þessu verkefni lýkur.“ Vilhjálmur 
segir að nú hafi verið rétti tíminn 
til að ráðast í endurnýjun fiskiskipa-
flotans. Verð á nýsmíðaverkefnum sé 
hagstætt um þessar mundir en fleira 
komi til. „Það eru ýmsar fleiri ástæður 
sem liggja að baki endurnýjuninni en 
aldur flotans. Árin 2007 til 2012 var 
unnið markvisst að því að styrkja eigið 
fé félagsins og greiða niður skuldir. 
Eigið fé hækkaði til að mynda úr 27% 
í ársbyrjun 2007 í 60,5% í árslok 2013. 
Fjárhagslega var félagið því býsna vel 
á sig komið til að takast á við þetta 
verkefni. Vextir hafa verið lágir og 
hafa reyndar verið í sögulegu lámarki 
í Evrópu. Félagið hefur notið ágætra 
tilboða í lánsfé og aðstæður til fjár-
mögnunar því óvenju góðar. Mikil 
hagræðing felst í því að vera með eins 
skip með sama búnaði og þá reiknum 
við með að nýju uppsjávarveiðiskipin 
tvö komi í stað þeirra þriggja sem við 
gerum út nú. Hagkvæmni í rekstri, 
tækniframfarir, betri aðbúnaður 
og vinnuaðstaða áhafnar og síðast 
en ekki síst betri meðferð afla, sem 
bætir gæði aflans, gera síðan útslagið 
um að ráðist var í smíði skipanna, 
tveggja uppsjávarveiðiskipa og þriggja 
ísfisktogara.“ 

Rúma meiri afla  
en eldri skipin þrjú
Vilhjálmur segir að stjórnendur HB 
Granda telji það feng að hafa fengið 
skipasmíðastöðina Celiktrans Denitz í 
Tyrklandi til þess að smíða nýju skipin. 
„Samskiptin hafa verið góð og verk-
kunnátta þeirra, frágangur stálsmíða-, 
rafmagns- og tréverka er fádæma 
góð.“ Að sögn Vilhjálms var tekin sú 
ákvörðun vegna smíði uppsjávarskip-
anna að fara stystu leið. Leitað hafi 
verið í smiðju Norðmanna sem hannað 
hafi og látið smíða nokkur slík skip á ári 
undanfarin ár. „Venus og Víkingur eru 
smíðaðir samkvæmt hönnun norska 
félagsins Sawicon AS. Þau eru númer 
þrjú og fjögur í röð skipa sem smíðuð 
eru eftir sömu teikningu og öll eru þau 
smíðuð í Celiktrans.“ Lestar Venusar 
og Víkings eru 2.950 rúmmetrar að 
stærð eða 5.900 rúmmetrar samtals. 
Lestarými Ingunnar, Faxa og Lundeyjar 
er um 5.200 rúmmetrar samtals. Á 
kolmunavertíð, sem nú stendur sem 
hæst, munu nýju skipin tvö því rúma 
töluvert meira af kolmunna samanlagt 
í einni veiðiferð en eldri skipin þrjú. 

Umtalsverður  
olíusparnaður
„Sem dæmi um olíusparnað með 
endurnýjun uppsjávarveiðiflotans 
má ætla að það fari um 50 milljónum 

króna minna í kaup á olíu á nýju 
skipin tvö en þau þrjú eldri við veiðar 
á kolmunnakvóta félagsins. Það er 
því ljóst að verulegur sparnaður næst 
fram með minni olíueyðslu en auk 
þess eru nýju skipin eru búin svoköll-
uðum NOX mengunarvarnarbúnaði 
og mun því mengun af völdum okkar 
veiða minnka svo um munar. Venus 
og Víkingur munu auk þessa ganga 
betur en þau eldri eða um 14 sjómílur 
á klukkustundu á meðalkeyrslu í stað 
um 12 sjómílna nú,“ segir Vilhjálmur 
Vilhjálmsson. 

Skref upp á við
„Viðbrigðin eru vissulega mikil þó ég sé 
að koma yfir á Venus NS af besta skipi 
flotans mörg undanfarin ár, Ingunni 
AK. Þetta er klassi upp á við enda er 
Ingunn orðin 14 ára,“ segir Sigurbjörn 
Björnsson, yfirvélstjóri á Venusi, sem 
tók þátt í að sigla skipinu heim. Auk 
hans verður Jón Heiðar Hannesson, 
sem einnig kemur úr áhöfn Ingunnar, 
yfirvélstjóri á nýja skipinu. Að sögn 
Sigurbjörns hefur reynslan af Venusi, 
allt frá reynslusiglingum ytra sem 
og af heimsiglingunni, verið frábær. 
„Vélaraflið er ekki mikið meira en við 
erum vanir en það er rýmra um allt. 
Mikið rými í vélarrúminu og aðgengi 
að öllum búnaði allt annað og þægi-
legra en t.a.m. um borð í Ingunni. Þá 

finnur maður að skipið er léttara á 
sjó, vélarnar eru sparneytnari en eldri 
gerðir. Það, auk þess að tvö skip verða 
í framtíðinni gerð út til veiða á upp-
sjávarfiski af HB Granda í stað þriggja, 
mun stuðla að miklum olíusparnaði og 
minni mengun. Það á reyndar eftir að 
setja olíeyðslumælinn í skipið en hann 
á bara eftir að staðfesta það sem ég veit 
nú þegar,“ segir Sigurbjörn. 

Ósonkerfið sér um að 
halda örverum í skefjum
Yfirvélstjórinn er ánægður með það 
hvernig skipið er útbúið með tilliti til 

meðferðar afla, búnaði til að draga úr 
mengun og fyrirkomulagi lagna. „Kæli-
kerfið fyrir sjókælitankana er tvöfalt 
öflugara en það sem er í Ingunni. 
Ósonhreinsikerfið, sem er margfalt 
stærra en við höfum átt að venjast, er 
ekki bara fyrir sjókælitankana heldur 
öll okkar kerfi. Fyrir vikið dregur veru-
lega úr þörfinni á þrifum með sápum 
og klór til að berjast gegn örverum og 
allt þetta skipar Venusi í hóp umhverfi-
svænustu skipa íslenska fiskiskipaflot-
ans. Mér finnst einnig mikill, segir 
Sigurbjörn Björnsson, yfirvélstjóri á 
Venusi NS, kostur að allur búnaður 
fyrir kælingu og löndun er staðsettur 
miðskips. Það hefur í för með sér að 
allar lagnir frá lofttæmidælum (vacum) 
og kælipressum eru styttri en í skipum 
þar sem sambærilegur búnaður er stað-
settur frammi í stafni.“ 

Öll aðstaða til fyrirmyndar 
Sigurbjörn segir að aðstaða fyrir 
áhöfnina sé mjög góð og reyndar til 
fyrirmyndar. „Það eru allir skipverjar 
með eigið herbergi með snyrtingu og 
sturtu. Líkamsræktarsalurinn er rúm-
góður. Tengdar honum eru sturtur og 
gufubað. Setustofan og borðstofan eru 
til fyrirmyndar og hið sama má segja 
um stakkageymsluna. Þá er ég hrifinn 
af því mikla geymsluplássi sem er um 
borð. Það mun örugglega nýtast okkur 
vélstjórunum vel,“ segir Sigurbjörn. 

Frétt úr Þúfunni, fréttabréfi HB 
Granda (http://www.hbgrandi.is/

library/Sidumyndir---skjol/Frettabref/
Thufa6_isl_br.pdf)

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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Venus nS 150 er tilkomumikið skip.  Mynd af www.hbgrandi.is



Tenerife & Kanarí 
Salan er hafin!

Verð frá 99.900 kr.* 
og 12.500 Vildarpunktar
á mann  m.v. 2 í íbúð á HG Tenerife Sur 
16.sept í 7 nætur. 

Verð án vildarpunkta 109.900 kr.

TENERIFE  
7 nætur

Verð frá 114.900 kr.* 
og 12.500 Vildarpunktar
á mann  m.v. 2 í íbúð á Las Camelias   
26. janúar í  7 nætur . 

Verð án vildarpunkta 124.900 kr.

KANARÍ 
7 nætur

FLUGÁÆTLUN
Tenerife 
Vikulega í september og október 
Flogið með Primera
10. og 20.nóvember
1. og 12.desember
21. og 22.desember – jólaferðir
5., 16. og 26.janúar
Vikulegt flug frá 2.feb. til 8.mars
Páskaferð 19.mars
29.mars - Hjördís Geirs

Kanarí 
20.október
14. og 28.nóvember
22.desember – jólaferð
4., 16. og 26.janúar

Vikulegt flug frá 2.feb. til 8.mars.

Páskaferð 20.mars

Hjördís
Geirsdóttir 

Sara Ýr  
Guðjónsdóttir 

Halla
Birgisdóttir

Karl og 
Svanhildur

Guðni 
Ágústsson

Fararstjórar og 
skemmtanastjórar 
VITA á Tenerife  
og Kanarí.

Morgunflug með Icelandair 
nóvember - apríl

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Úrval gististaða með og án 
fæðis. Verð og gæði fyrir alla  
– sjá nánar á vita.is
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Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

Nú er einnig hægt að fá sjávarútvegslausnir í áskrift  á navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Heildstætt �árhagsbókhald

WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og drei�ng
Út�utningsker�

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 
Einu öruggasta og ö�ugasta gagnaveri í heimi.

Microsoft Azure

kr. 34.900 pr. mán.
án vsk

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk


