
Fullkomið 
heitt súkkulaði

Hitið að suðu, setjið í bolla, 
skreytið með þeyttum rjóma 
og njótið.
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TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 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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Allar gerðir bindivéla
Strekkifilmur, plast- og stálbönd

www.isfell.is

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is
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Aðventa. Mynd Sigurður Ingólfsson



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Aukinn kraftur settur 
í niðursuðu á lifur hjá 
Ajtel Iceland
Skinney-Þinganes á Höfn 

hefur selt hlut sinn í niður-
verksmiðjunni Ajtel Iceland. 

Kaupandi er meðeigandi Skinneyj-
ar-Þinganess, pólska matvælafyrir-
tækið Ajtel, sem verður eini eigandi 
verksmiðjunnar á Höfn. Samhliða 
var gerður samningur um hráefni 
til niðursuðunnar frá Skinney-
-Þinganesi. Að auki fær verksmiðjan 
hráefni frá Síldarvinnslunni og fleiri 
aðilum. 

Nýr stjórnarformaður Ajtel 
Iceland er Sævar Þór Jónsson lög-
maður en framkvæmdastjóri verður 
áfram Jón Áki Bjarnason. 

Niðursuðuverksmiðjan Ajtel 
Iceland tók til starfa á Höfn í jan-
úar 2011 og hefur Jón Áki verið 
framkvæmdastjóri síðastliðin tvö 
ár. Að jafnaði starfa 12 manns við 
niðursuðuna en fjölgar í 16 í ver-
tíðarlotum. Verksmiðjan framleiðir 
6 milljónir dósa á ári, en áform eru 
um að efla starfsemina og auka 
framleiðsluna í 10 milljónir dósa. 

Ajtel Iceland sýður einkum niður 
þorskalifur en að auki hefur fyrir-
tækið unnið að vöruþróun á öðrum 
innmat til niðursuðu, þar á meðal 
hrognum og svilum. 

Pólska matvælafyrirtækið Ajtel 

hóf samstarf við Skinney-Þinganes 
um niðursuðuverksmiðjuna árið 
2010 og lét gjaldeyrishömlur ekki 
hindra sig. Ajtel kom með þekkingu, 
tækjabúnað og markaðinn, meðan 
Skinney-Þinganes sá um húsnæði 
og hráefni. Verksmiðjan var komin 
í fullan rekstur í janúar 2011. 

Jón Áki segir að reksturinn hafi 
gengið vel og menn horfi björtum 
augum til framtíðar þó ákveðin 
sölutregða hafi verið í Rússlandi 
og Úkraínu. Opið er fyrir sölu til 
Rússlands en kaupendur þar eiga í 
vandræðum með að afla sér gjald-
eyris. Jón Áki telur að markaðurinn 
nái jafnvægi strax á næsta ári, þannig 
að framboð og eftirspurn haldist í 
hendur. 

Stærsti hluti dósanna sem Ajtel 
Iceland framleiðir eru merktar fyrir 
mismunandi markaði. Hluti fram-
leiðslunnar er seldur í nýrri vörulínu 
Ajtel sem kallast MyFood. Ajtel er 
umsvifamikið matvælafyrirtæki sem 
m.a. selur lax til Ikea um alla Evrópu. 
Um 90% sölunnar er utan Póllands 
og fást vörur Ajtel til að mynda í 
stórverslunum Aldi og Carrefour. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Áki, 
sími 859-9582

Fréttatilkynning

Þar sem 
Björkin dafnar
Er titill nýútkominnar bókar, 

þetta er saga kvenfélagsins 
Bjarkar í Hjaltastaðarþinghá, 

félagið hefur starfað óslitið í 85 ár, 
frá 15. júní 1930 til þessa dags og er 
enn í góðum gír. 

Margt hefur tekið breytingum á 
þessum árum eins og lesendur eiga 
eftir að sjá og skal hér aðeins tekið 
eitt dæmi, að á stofnfundinn mættu 
konur ýmist gangandi eða á hestum 
og þótti ekki tiltökumál, vatnsföll voru 
þó ekki brúuð á þessum tíma. 

Efni bókarinnar er fjölbreytt, gripið 
er niður í fundargerðir félagsins, í 
bókinni eru sögur, ljóð og myndir, þar 
af eru myndir af öllum félagskonum 
frá upphafi nema einni. 

Töluverðan tíma tók að finna efni 
og skrá, það verk unnum við að mestu 
sjálfar, en nutum góðrar aðstoðar 
Arndísar Þorvaldsdóttur sem veitti 
ómetanlega hjálp og styrk, erum við 
henni mjög þakklátar fyrir, einnig 
þökkum við Þorsteini Bergssyni fyrir 
lokayfirlestur. 

Til stendur að fagna útgáfunni og 
85 ára afmælinu þann 6. des. kl.15. 
með kaffi og kökum í Hjaltalundi. Þar 
verður bókin til sölu og einnig hjá 
Aðalbjörgu í S: 8606839 á kvöldin. 

 Kvenfélagið Björk. 

Konnect
KONNECT er norrænt verkefni 

sem tengir listnema og vísinda-
menn á sviði umhverfisfræða 

í leit að leiðum til þess að vekja athygli 
á aðsteðjandi umhverfisógnum. Ver-
kefnið er styrkt er af Norrænu ráð-
herranefndinni en um er að ræða 
samnorrænt verkefni þar sem listir 
og vísindi koma saman til eflingar á 
sjálfbærri þróun. Verkefninu er ætlað 
að varpa ljósi á eitt af mikilvægustu 
viðfangsefnum samtímans, með það 
að markmiði að ná víðtækri athygli á 
málefninu. 

Í KONNECT verkefninu vinna vís-
indamenn, listamenn og nemendur 
saman í 4 daga vinnustofum sem 
skipulagðar eru af Stofnun Sæmundar 
fróða við Háskóla Íslands og listahá-
skólum á öllum Norðurlöndunum. 
Vinnan skilar sér í safni hugmynda að 
listaverkum, en úrval þeirra fær síðan 
framleiðslustyrk. 

Fyrsta vinnustofan var haldin að 
Kolstöðum í Borgarfirði í september 
síðastliðnum og tókst með afbrigðum 
vel. Á vinnustofunni í Norræna hús-
inu kynntu nemendur tillögur sínar 
að listaverkum. Dr. Ragna Benedikta 
Garðarsdóttir dósent við sálfræðideild 
HÍ leiddi umræður um tillögur nem-
endanna og hvernig hafa má áhrif á 
mannlega hegðun. Málstofan fór fram 
á ensku vegna erlendra þátttakenda og 
var opin öllum. Nú í vikunni var svo 
tilkynnt hvaða verkefni voru og styrkt 
til frekari útfærslu og framkvæmda. 
Verkefnin voru fjölbreytt og áhugaverð 
en eiga það sameiginlegt að sýna fram 
á leiðir sem geta orðið til þess að ná 
athygli á mikilvægi sjálfbærrar þróunar. 

Ólöf Björk Bragadóttir, kennslustjóri 
Listnámsbrautar ME er inn af þátttak-
endum KONNECT verkefnisins, en 
hún nú meistaranemi Listkennsludeild 
LHÍ. Hún er í forsvari fyrir Fljótinu, 
The River, einu verkefnanna sem hlaut 
styrk til framkvæmdar. Hópurinn sem 
stóð fyrir því verkefni eru listanemar 
frá Kína, Þýskalandi og Íslandi og úr 
hinum ýmsu deildum LHÍ, mynd-
list, leiklist, grafískri hönnun og list-
kennsludeild. Í viðtali við hana kemur 
fram að verkefnið verði unnið á næsta 
ári og að öllum líkindum mun það 
hefjast á Austurlandi þar sem Fljótið 
verður eins konar útgangspunktur ver-
kefnisins. 

Hún telur að verkefni eins og þetta 
geti orðið til þess að efla skapandi 
skólastarf með þverfaglegri nálgun 
en megin tilgangur verkefnisins segir 
hún vera að sýna fram á hvernig megi 
vinna á skapandi hátt að verkefnum 

eins og þeim sem tengjast hlýnun 
jarðar og þeim vandamálum sem við 
stöndum öll frammi fyrir. Verkefnið 
er til þess fallið að tengja saman allar 
greinar svo sem félagsvísindi, nátt-
úruvísindi, stærðfræði og listir. Þegar 
hugmyndin að verkefninu fæddist á 
Kolstöðum í Borgarfirði í haust gerði 
hópurinn sem stóð að því eins konar 
„manifesto“. Þar kom fram að megin 
tilgangur verkefnisins væri að vekja 
okkur til umhugsunar um það hvernig 
við gætum hugsað betur um náttúr-

una og borið virðingu fyrir umhverf-
inu m.a. með minni plastnotkun svo 
eitthvað sé nefnt. . Einnig er það til 
þess fallið að vekja okkur til umhugs-
unar um það hvort nauðsynlegt sé að 
flytja inn ýmsar vörur og matvæli sem 
hafa ferðast yfir hálfan hnöttinn áður 
en þau koma til okkar neytenda. Hún 
telur að sköpun og sjálfbærni mætti 
tengja í mun meira mæli inn í skóla-
kerfið og að hér sé kjörið tækifæri til 
þess. Áhugavert verður að fylgjast með 
framhaldinu á þessum verkefnum. 



Falleg hönnun kviknar af góðri hugmynd. Stefán Pétur 
Sólveigarson vöruhönnuður hefur um árabil smíðað 
gripi úr áli. Hann veit að til að góð hugmynd verði að 
veruleika þarf að fylgja henni e�ir og framkvæma. 

Alcoa Fjarðaál sendir landsmönnum öllum hlýjar 
kveðjur með ósk um farsæld á komandi ári.



10.  Desember 20154

AUSTURLAND 19. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190& netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Dr. Sigurður Ingólfsson, sími: 864-2110 & netfang: drsiggi@gmail.
com.  UMBROT: Prentsnið. PRENTUN: Landsprent, 4.700 eintök. DREIFING: Íslandspóstur. 

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.700 EINTÖKUM 
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 

BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS.

Mikið stór orð en samt svo einföld. Þau eru nefnilega svo tengd. 
Guð er ekki fyrir mér, gamli kallinn í skýinu sem refsar fólki af 
hentuleikum. Guð er fyrir mér sannur og réttur, eitthvað þarna 

hinum meginn við tunglið eins og buskinn (stal þessu af pabba). Guð, fyrir 
mér er ekki bara himnasmiðurinn heldur þessi nærvera allífsins sem að 
maður finnur fyrir endrum og sinnum þegar maður opnar sig aðeins fyrir 
lífsfegurðinni. Og ég get verið grimmur út í ansi margt eins og ofbeldi og 
sálarmorð, sem einhverjum líflausum manneskjum dettur í hug að stunda, 
sér til dundurs af því að þeim finnst ekkert þarfara að gera en ég hef samt 
mína barnalegu trú á fólki sem er í eðli sínu gott. Þar er nefnilega Guð í 
samhengi réttlætis og sannleika. Blessi ykkur sá Guð um jólin.

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Örfá orð um 
sannleikann, 
réttlætið og Guð

MYNDASÍÐAN  Myndir: Sólveig BjörnsdóttirBirgir Kjartansson

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Mynd: Birgir Kjartansson

Mynd: Birgir Kjartansson



Snilldarbók fyrir fólk með ofnæmi 
og óþol... og aðstandendur. Fræðsla, 
snyrtivörur og uppskriftir sem henta 
bæði þeim sem þurfa og vilja vera á 
glútenlausu fæði, heilsunnar vegna.

Glútenfrítt líf

Fullorðnir, unglingar og börn

Íslenski hesturinn, lundinn, 
þorskurinn og ótal önnur dýr 
prýða þessa skemmtilegu bók. 
Börn læra að þekkja dýrin og 
nöfn þeirra. Bókin er bæði á 
íslensku og ensku.

Íslensku dýrin

Frábær bók fyrir alla fjölskylduna. 
Í henni eru sögur af sveinunum 
þrettán og af fólkinu sem á bæjunum 
bjó. Sögusvið er fyrri hluti 19. aldar 
og er fléttað saman laufléttum 
fróðleik um íslenska þjóðhætti.

Jólasveinarnir í þá gömlu góðu daga

NÝJAR

BÆKUR

Þegar hin þrettán ára gamla Embla 
hefur leitina að hauskúpunni lendir 
hún í illdeilum við glæpamenn. Hvers 
vegna elta þeir hana uppi? Hvaða 
leyndarmál leynast í mýrinni?
250 árum seinna hafast Ísold og Hrólfur 
við í breyttum heimi þar sem dularfull 
myrk öfl eru komin til jarðarinnar.

Leitin að Gagarín



S J Ó N A U K A R

7x50
COMMANDER 
Steiner linsurnar eru meðhöndlaðar 
sérstaklega sem gefa þér ótrúlega 
tæra sýn. Sjálfvirkur fókus 
kr. 224.746

7x50 
NAVIGATOR PRO
Steiner sjónaukarnir eru einstaklega 
skarpir og bjartir, Navigator Pro er 
með sjálfvirkum fókus 
kr. 76.413

7x30 
NAVIGATOR PRO
kr. 57.266

Hjá vélasölunni finnur 
þú hágæða sjónauka 
hvort sem er fyrir leik 
eða störf.

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

7x50 
COMMANDER GLOBAL 
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Ný bók um Steven Gerrard 
eftir Sigfús Guttormsson
Steven Gerrard var einn besti 

knattspyrnumaður sinnar kyn-
slóðar þegar hann var upp á sitt 

besta. Hann fæddist í Liverpool og 
hélt með liðinu sem ber nafn borgar-
innar frá barnæsku. Hann hóf að æfa 
með liðinu sínu átta ára gamall, gekk 
í gegnum alla keppnisflokka þar til 
draumur hans um að spila með aðalliði 
félagsins rættist þegar hann var 18 ára. 
Hann vann sér ungur sæti í aðalliðinu 
og varð einn besti leikmaður í sögu 
þessa frækna félags. 

Þegar ferlinum hjá Liverpool lauk 
vorið 2015 var hann orðinn goð-
sögn hjá stuðningsmönnum liðsins. 
Hann var fyrirliði lengur en nokkur 
leikmaður í sögu félagsins og tók við 
Evrópubikarnum 2005 eftir einn ótrú-
legasta úrslitaleik sögunnar. Hann vann 
flesta titla sem hægt var að vinna, skor-
aði fjölda marka og gat unnið leiki upp 
á sitt einsdæmi. Ekki gekk allt eins og 
best yrði á kosið og sagan greinir líka 
frá vonbrigðum og erfiðleikum. 

Í bókinni er greint frá ferli þessa 
frábæra leikmanns og um leið er saga 
félagins, á meðan hann lék, þar rakin. 
Þar gekk á ýmsu eins og stuðnings-
menn Liverpool þekkja. Einnig er sagt 
frá landsliðsferli hans en Steven lék á 
sex stórmótum í knattspyrnu. 

Bókin sem er 272 blaðsíður og rekur 
feril Steven hjá Liverpool. Einnig er 

fjöldi mynda frá ferli kappans og ýmsu 
sem tengist ferli hans. Ítarlega tölfræði 
um feril Steven, af LFChistory. net, er 
að finna í bókinni. 

Austurland náði spalli við Sigfús 
Guttormsson, höfund bókarinnar. 
- Hvernig stóð á því að þú fórst að 
skrifa þessa bók? 

Ég er ekki svo hugmyndaríkur að 
ég hafi átt hugmyndina að bókinni. 
Hana á Eskfirðingurinn Guðjón Ingi 
Eiríksson sem á bókaútgáfuna Hóla. 
Á fyrsta kvöldi þessa árs spurðist út 
að Steven Gerrard, sem hefur um langt 
árabil verið besti leikmaður Liverpool 
og lifandi goðsögn þar, hefði ákveðið 
að hætta að spila með liðinu í vor. 
Þremur dögum seinna fékk ég tölvu-
póst frá Guðjóni, sem ég hafði ekki 
haft mikil kynni af áður, þar sem hann 
stakk upp á því að ég skrifaði bók um 
Steven í tilefni af því að hann væri að 
ljúka ferli sínum hjá Liverpool. Ég var 
að fara til dvalar með Stefaníu konu 
minni til Þýskalands nokkrum dögum 
seinna og tók hugmyndina með mér í 
bakpokanum ef svo mætti segja. Ég 
barðist lengi vel við efasemdir um að ég 
gæti þetta enda ekki skrifað bók áður. 
Við komum heim í júní og þá var ég 
ekki byrjaður nema ég hafði skrifað 
prufukafla sem Guðjón taldi lofa góðu. 
Hann byrjaði að auglýsa bókina í vor 
og það var því ekki um annað að gera 

en að stökkva út í djúpu laugina og hún 
var býsna djúp á köflum að mér fannst. 
- Hefur hún verið lengi í smíðum? 

Ég ætlaði að hefja skriftir úti enda 
svolítið vígalegt að skrifa bók í út-
löndum en það varð minna úr því 
enda vorum við hjónin meira og 
minna á ferðalagi. Verkið hófst fyrir 
alvöru síðsumars og þegar komið var 
fram í september fór ég beint í skriftir 
þegar heim úr vinnunni kom. Flesta 
daga var skrifað, heimildir skoðaðar 
og unnið í þessu öllu þar til kominn 
var háttatími og stundum var komið 
langt fram á nótt. Þann 5. nóvember 
lauk skriftum og þá hófst vinna við 
myndir og uppsetningu. Bókin kom 
svo úr prentun í lok nóvember. Það 
má því segja að Steven hafi fylgt mér 
í 11 mánuði. Bókin rekur feril Steven 
hjá Liverpool frá því hann hóf að æfa 
hjá félaginu átta ára og um leið er saga 
félagsins á umbrotatímum sögð. Ég sá 
Steven nokkrum sinnum spila í eigin 
persónu, taka á móti bikar á Wembley, 
skora markið sem skaut honum upp á 
stjörnuhimininn og eins sá ég síðasta 
sigurmark hans fyrir Liverpool á An-
field í vor. Nú verða lesendur að dæma 
um hvernig til hefur tekist. 

Vinnustofu frestað
Vinnustofa á vegum Austur-

brúar, þar sem hægt verður 
að fá aðstoð við gerð um-

sókna í Uppbyggingarsjóð Austur-
lands, sem átti að vera mánudaginn 7. 
desember, hefur verið frestað vegna 
veðurs. Vinnustofan verður haldin 
föstudaginn 11. desember n.k. í 
Silfurhöllinni, frá klukkan 15: 00-18: 
00. Áhugasamir mega gjarnan hafa 
samband við atvinnu-, menningar- 
og íþróttafulltrúa ( jonina@sfk.is) 
vilji þeir vita meira um vinnustofuna. 

Atvinnu-, menningar – og íþrótta-
fulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Fréttir af lokun  
útibús Landsbankans 
við Hafnargötuna hefur 
mælst illa fyrir á  
Seyðisfirði
Til stendur að að fækka 
starfsmönnum Landsbankans veru-
lega og flytja það sem eftir stendur af 
starfsemi inn á Sýsluskrifstofuna við 
Bjólfsgötu. Konur sem starfað hafa í 
bankanum um áratugaskeið missa 
vinnuna og mjög verður þrengt að 
því starfsfólki sem sinnir afgreiðslu 
á Sýsluskrifstofunni. Auk þessa er alls 
óvíst um starfsemi Póstsins í þessari 
ráðagerð. 

Þykir fólki í bænum að stöðugt 
sé ráðist að grunnþjónustu í sam-
félaginu og að það skjóti skökku við 
að „banki allra Landsmanna“ skuli 
ekki sjá ástæðu til að halda uppi 
viðunandi þjónustu við íbúanna 
eftir áratugasamstarf og líta til þess 
að Seyðisfjörður er önnur af tveim 
innkomu gáttum ferðafólks í landið. 

Hrint hefur verið á stað undir-
skriftasöfnun í kaupstaðnum þar sem 
Landsbankinn er beðinn að endur-
meta þessi áform sín og laga þau að 

stefnu og samfélagslegri ábyrgð sem 
hampað er á heimasíðu bankans. 

Undirskriftalistar með eftirfarandi 
texta, liggja frammi í Kaupfélaginu, 
Sjoppunni og Vínbúðinni. Þegar hafa 
meira en 100 manns skrifað undir og 
standa vonir til að allir sem penna 
geta valdið láti í sér heyra. Undir-
skriftalistunum verður komið til 
yfirstjórnar bankans.  

Stefna Landsbankans
Landsbankinn þinn er heiti á stefnu 
Landsbankans. Bankinn hefur 
breyst mikið og mun breytast og efl-
ast enn frekar í takt við stefnuna. 
Við skiptum ekki um nafn heldur 
hugarfar. 

Stefnan hvílir á fjórum megin-
stoðum sem allar verða að vera 
í jafnvægi. Þessar stoðir eru öflug 
liðsheild, traustir inniviðir, ánægðir 
viðskiptavinir og ávinningur samfé-
lags og eigenda. 

Einkunnarorð stefnunnar eru 
hlustum, lærum og þjónum og í 
þeim endurspeglast sú mikla áherslu-
breyting sem unnið hefur verið að í 
rekstri hans. 

Í ljósi stefnu Landsbankans viljum 
við undirrituð beina eftirfarandi hug-
mynd til yfirstjórnar hans. Í stað þess 
að loka útibúinu á Seyðisfirði verði 
starfsemi þess útvíkkuð og felld að 
nútímanum og samfélaginu í rík-
ara mæli. Bankar alls staðar í ver-
öldinni standa frammi fyrir því að 
tölvuvæðing bankaþjónustunnar 
hefur breytt hlutverki útibúanna og 
í kjölfarið fækkað þeim. Víða hefur 
verið brugðis við þessari þróun með 
því að breyta hefðbundinni þjónustu 
útibúanna. 

Við leggjum því til að bankinn leiti 
samstarfs við frumkvöðla í bæjarfé-
laginu og í samstarfi við þá útvíkki 
starfsemina til hagsbóta fyrir bæði 
bankann og samfélagið. 

Ýmislegt kemur til greina eitt og 
sér eða í bland : 
# Áfram yrði einhver bankaþjónusta 

og póstþjónustan í fyrirrúmi. 
# Tölvuver 
# Kaffihús
# Frumkvöðlasetur/vinnurými
# Fundaaðstaða/samtal bankans og 

íbúanna
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OPIÐ Í DES
Virka daga kl. 10-18
Laugardag 12. des. 11-19
Sunnudag 13. des. 13-17
Föstudag 18. des. 10-19
Laugardag 19. des. 11-22
Sunnudag 20. des. 13-17
Þriðjudag 22. des. 10-19
Þorláksmessu  10-23
Aðfangadagur  10-12
Mánudag 28. des. Lokað
Gamlársdag  Lokað

Jólagjafir

Laugardag 12. des.
Frí myndataka með

Kjötkróki kl. 11-13

Verslum í
heimabyggð

124.990-
iPhone 6s og 6s plus - verð frá:

Bluetooth hátalarar 
og heyrnartól frá 
Sennheiser, JAM 

og House of Marley

Öflug og einföld með 
góðri aðdráttarlinsu.

44.990-
Canon PowerShot SX410

89.990-
Canon PowerShot G9X

Létt og öflug spjald-
tölva með 9,6” skjá

34.990-
Samsung Galaxy Tab E Þrífætur frá

Velbon og Camlink
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Bókalestin í Skriðuklaustri
Fyrir stuttu var bókalestin stödd í 
Skriðuklaustri. Þar lásu ýmsir höf-
undar upp og líkla er þetta ein besta 
bókalest sem ritstjórinn hefur verið 
vitni að: Nokkrar myndir af höf-
undum, Iðunni Steinsdóttur, Kristínu 
Helgu Gunnarsdóttur, Ásgeiri Hvíta-

skáldi. Fleiri lásu þar upp, Smári Geirs-
son til dæmis og einnig voru kynn-
ingar á útgáfustarfsemi Bókstafs. Jón 
Gnarr fór á kostum með upplestri og 
svo pælingum um nafnið Ísland, með 
tilheyrandi skýringum á Íslandskorti. 
Einstaklega notaleg stund. 

Þann 29. nóvember var Austurland á tónleikum Kammerkórs Egils-
staðakirkju og hljómsveitar undir stjórn Torvalds Gjerde. Askaplega 
notaleg stund í troðfullri Egilsstaðakirkju. Myndir Sigurður Ingólfsson.
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Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is

Föstudagur 18. des.  14-19 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  14-18 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  16-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  14-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  16-18

Þriðjudagur 29. des.  16-18

Miðvikudagur 30. des.  14-18

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan.
 Talning, opið 17-18

Föstudagur 18. des.  14-18 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  14-19 

Laugardagur 19. des.  11-14

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       11-14

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Vínbúðirnar
Djúpavogi, Fáskrúðsfirði,  
Seyðisfirði og Vopnafirði

Vínbúðin Höfn Vínbúðin Neskaupstað

Vínbúðin Reyðarfirði

Vínbúðin Egilsstöðum
Föstudagur 18. des.  11-19 

Laugardagur 19. des.  11-14

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  12-18 

Þriðjudagur 22. des.   12-18

Miðvikudagur 23. des.  11-20

Fimmtudagur 24. des.  10-13

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  12-18

Þriðjudagur 29. des.  12-18

Miðvikudagur 30. des.  11-19

Fimmtudagur 31. des.  10-13

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       11-14

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMI
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UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMI
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I.

Lappland og Finnmörk 
sumarið 2015

Þar sem hreindýrin hafa troðið 
slóðir – þar fer líka hinn rúss-
neski hermaður, 

og þar sem hreindýrin vilja ekki fara 
um – þar gengur einnig hinn rússneski 
hermaður.

Í sumar fór ég mína fjórðu ferð á 
eigin bíl með NORRÖNA, enda bæði 
hentugur og þægilegur ferðamáti fyrir 
þann sem búsettur er á Austfjörðum. 
Nú átti að aka eins og áður um S-Noreg, 
hið fagra fylki Telemark, heimsækja 
vinafólk í Stavangri og Vestfold, þar 
sem ég var við nám í loðdýrarækt 
1969/70 – einnig að koma við hjá Ingu 

og Guðna Ölvers í Romerike-héraði 
norður af Osloborg. Þessi ferð átti þó 
að vera frábrugðin öðrum, því nú átti 
að keyra norður í Þrændalög og þaðan 
þvert yfir til Svíþjóðar, upp norður og 
yfir Finnland og Lappland að landa-
mærum Rússlands.

Ég hafði verið á HÖRPU RE við 
síldveiðar sumarið 1968 og dvöldum 
við nokkra daga í Vadsö við Var-
angursfjörðinn í Finnmörku. Þetta 
var skemmtilegt sumar, fiskað létt og 
mannskapurinn samhentur og við 
margir um borð innan við tvítugt. Ég 
var góður í dönsku og eftir að hafa talað 

og skemmt okkur með heimafólki, var 
ég orðinn nokkuð góður í norskunni 
sem töluð er í Varanger. Næturnar voru 
enn glansbjartar og á göngu í góðum 
félagsskap og mikilli kyrrð eina nóttina 
var mér sagt, eftir að ég spurði af hverju 
að öll hús væru hér tiltölulega nýbyggð 
- að hér hafi bærinn verið brenndur 
áður en þýski herinn hóf undanhaldið 
haustið 1944. Við fórum einn daginn 
flestir í áhöfninni með rútu inn í Var-
angerbotn og skoðuðum byggðasafn 
sem hafði að geyma mikla menningu 
Sama og þá frekast Sjósama, sem 
stunduðu meira sjómennsku frekar en 
búskap. Ég hugsaði um það í rútunni, 
hvort maður ætti nokkurn tíma eftir 
að koma hingað aftur, þar sem sólin er 
hátt á lofti allar sumarnætur. Flestir ef 
ekki allir sem maður tók tali og spurði 
að nafni báru finnsk eftirnöfn, enda 
svæði hér enn kallað Litla-Finnland. 
Finnland átti landamæri að Barentshafi 
fyrir Heimstyrjöldina og var þekktasti 
bærinn Petsamo en er nú Pecenga og 
tilheyrir Rússlandi. Og nú hugsaði ég 
um stóra rússneska úlfinn, sem var á 
byggðasafninu fyrir nærri 50 árum og 
hafði verið skotinn 1905.

Dagurinn er 3. Júlí og liðar rúmar 
tvær vikur og norðurförinni því 
seinnkað vegna kulda norður í Sápmi 
eða Samalandi. Samt hefur tímanum 
verið vel varið í Noregi og margir 
staðir heimsóttir eins og Kristiansund, 
S-Mæri og eyjarnar Hitra og Fröyja, 
þar sem íslensk fyrirtæki leggja vegi og 

byggja brýr eins og víða annars staðar 
hér í landi. Þrándheimur og Stjör-
dalur eru svo viðkomustaðir áður en 
farið er yfir til Östersunds í Svíþjóð. 
Svo er lagt í hann upp E-45 veginn til 
bæjanna Dorotea og Vilhelmina, sem 
Sven-Ingvars syngur svo fallega um 
og Gestur Einar lét stundum hljóma 
á RÁS 2. 

Vilhelmina, er fallegur bær í Ve-
sterbottens Län og er jafnframt hliðið 
að Lapplandi. Það er mikill munur 
hvað varðar eyðsluna, að keyra hér 
á sléttlendi Svíðþjóðar, heldur en að 
klifra fjöllin í Noregi. Fátt jafnast þó 
á við fegurð norsku fjallanna, firðina, 
vegina og fólkið. Ekki það, að Svíar hér 
í sveitunum eru einstaklega gott fólk 
og létt að umgangast. Nýtti mér alls 
staðar eftir að í næturstað var komið 
að blanda geði við heimafólk og aðra 
gesti. Ekkert er skemmtilegra heldur en 
að kynnast fólki og rabba saman yfir 
ölkrús og stundum ekki liðinn langur 

tími, þar til manni er boðið heim eða í 
„hyttu“ þeirra og haldið áfram spjallinu 
í bjartri nóttunni. Áfram er svo haldið 
norður og oft stoppað á fallegum og 
sögufrægum stöðum. 

Næsta gisting er í bænum Jokk-
mokk í Lule Lappmark, sem tilheyrir 
Norbottens Län og er rétt norðan við 
Heimskautsbaug. Sit úti í sólinni seinni 
partinn eftir að hafa bókað mig í hyttu, 
þegar Guðni hringir og spyr hvar ég 
sé nú niðurkominn. „Jokkmokk, hvar 
í veröldinni er það“? Ég segi honum 
það en hann er litlu nær og fussar, er ég 
segi honum að mýflugurnar stækki og 
þurfi meira og meira blóð eftir því sem 
norðar kemur. Jokkmokk, er samíska 
og gæti þýtt Árbakki. 

Daginn eftir er haldið af stað eftir 
góðan árbít og stoppað næst í Mal-
mberget, Svappavaara og Karesu-
ando, sem er við ána Könkamäälven 
og nú sést yfir til Finnlands og þar 
heitir bærinn Kaaresuvanto og fljótið 
Kökämäeno Finnlands-megin. Ég ætla 
ekki yfir hér enda vegurinn þar, eins og 
hér niður með ánni, nema hér megin 
er leiðin miklu fallegri er mér tjáð. Áin, 
þetta landamæra fljót breytir svo aftur 
nafn áður en komið er til Pajala.

Margt ber fyrir sjónir á leiðinni, 
feikna fallegt landslag, mikil raforku-
ver, stríðs- og fornminjar. Fór á mínum 
fjallabíl lengst inn í skóg, þar sem mér 
sýndist aðeins dráttarvél hafði farið 
fyrir mörgum árum og þá dregið 
nokkra trjáboli. Eins gott að eitthvað 
kom ekki fyrir mig eða bílinn, því 

ekki gera allir sér grein fyrir því, hve sÁPmI eða Lappland er víðáttu mikið 
landsvæði. 

eftir að hafa flutt sig af einum kajanum yfir á annan er beðið eftir ferjunni í 
Hirtshals til Larvik í Noregi.

Heimsskautsbaugur rétt norðan Jokkmokk og ferðamenn líma miða á skiltið.

engin merki um Ísland og því ekki úr vegi að líma fánann... skuggalegur 
félagsskapur.

Jafnvægið ekki upp á það besta þegar 
gengið er eftir Heimskautsbaugnum

svíþjóðar megin í Karesuando eru 
100 m yfir til Finnlands og bæjarins 
Kaaresuvanto.

ekki nokkur vandi að rata frá Karesuando í allar áttir.

Þar sem ég tek flest alla tali settist ég 
niður hjá þessum gamla sama, sem 
var nú frekar fámáll – kannski farið 
vegg megin fram úr í morgun. 

Þvældist á mínum fjallabíl eftir fornum stíg, sem aðeins dráttarvélar höfðu 
farið um endur fyrir löngu.
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hér voru mýflugurnar orðnar eins og 
vænar fiskiflugur og eftir því þyrstar 
í blóð af A-flokki. Sennilega hefði ég 
bara þekkst á hundsmerkinu sem er um 
háls minn, ef ég hefði orðið til þarna í 
skóginum. En ég sá við blóðsugunum 
bæði með smurningi og með miklu 
meiri úða, heldur en systur mínar voru 
nokkru sinnum vanar að spreyja sig 
með fyrir böllin í gamla daga. Hætti 
ég ekki að úða fyrr en farið var að svífa 
vel á mig. 

Frá Pajala  fór ég yfir til Kolari í Finn-
landi og hélt áfram til Sirkka og Pokka, 
þar sem ég stoppaði við stórmarkað og 
gerði lítils háttar innkaup. Rak ég þá 
augun í upplýst skilti er á stóð ALCO. 
– Já, hugsaði ég. Best að fá sér alvöru 
finnskan bjór. Ég rétt slapp inn, því nú 
munaði allt í einu orðið einum tíma 
meir hvað liðið var á daginn. Einstak-
lega falleg ung kona fræddi mig um 
KARHU-bjórinn, sem er í svörtum 
dósum með mynd af illúðlegum 
skógarbirni. Í kvöld ætlaði ég að gista 
í Innari og fara í sauna með finnskum 
skógarbirni að styrkleika 5,3%. 

Talsvert var af hreindýrum á leiðinni 
frá Pokka, sem sóttu í að vera á veg-
inum frekar en í birkiskóginum vegna 
flugna sem gera þeim lífið leitt. Mikla 
undrun mína vakti upp úr þurru lítil 
steypuhrærivél við veginn og önnur 
aftur seinna, sem fóru að snúast með 
miklu sírenuvæli er maður nálgaðist 
og sveifluðu um leið plastpokum og 
öðrum druslum. Kom í ljós að hér var 
girðing báðum megin vegar og var 
þetta hliðið með þessum útbúnaði til 
að stugga við hreindýrunum er þau 
ætluðu yfir á annað land. Bráðsniðugt 
og velþekkt hjá samiskum hreindýra-
bændum. 

Stundum mætti maður norskum 
og rússneskum bílum á suðurleið. Var 
kominn á góðum tíma til Inari og fékk 
fína hyttu með privat sauna, sem var 
eins gott því nokkrir gestir höfðu tekið 
á leigu klefann sem ætlaður er fyrir 
alla. Leist mjög vel á mig hér við Inari-
-vatnið og var það þeim í afgreiðsl-
unni að meinalausu, er ég bað um tvær 
nætur í gistingu. Eftir að hafa þvegið 
bílinn en það sást varla hvaða litur var 
á honum eftir blautan leirinn hluta af 
leiðinni hingað var farið í sauna með 
Bjarnar-bjórinn. Að því loknu rölt í 
bæinn á fína krá með lifandi tónlist. 
Hörku fjörugur trúbador með mikið 
lagaval en ég skildi ekki nema nokkur 
orð. Samt hin besta skemmtun og þó 
nokkrir töluðu ensku sem ég tók tali. 

Daginn eftir var bærinn skoðaður 
betur og farið í safnið SIIDA n.k. 
Þjóðminjasafn þeirra með fróðlega 
sýningu um menningu og lifnað-
arhætti Sama allt til vorra daga. Vetr-
arstíði Finna einnig gerð góð skil og 

Hér voru moskítóflugurnar afar 
vænar og þær sem sluppu inn í bíl-
inn sveif fljótt á vegna eiturgufunnar 
sem lagði af mér.  

Hrærivélar samanna gerðu sitt gagn og ég hrökk í kút, þega draslið fór í gang 
og sveiflaði öllu lauslegu í kringum sig.

Hreindýrin völdu frekar að vera á veginum, enda minna þar um flugur sem 
sugu blóð.

Þvo þurfti bílinn eftir að búið var að parkera við þessa fínu hyttu í Inari. Alltaf var allt hreint vistlegt í þeim bústöðum sem maður leigði sér.

Privat-sauna fylgdi þessum bústað, 
enda nú kominn til Finnlands.sIIDA þjóðminjasafnið með afar fínar sýningar og góðar vörur og gott handverk til sölu.

seinna kvöldið við Inari-vatn í góðum félagsskap með finnskum kennara-
nemum. Til Noregs 110 km ▶▶▶
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miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar 
og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
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Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
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240 - 400 volt
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-margar stærðir
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CK
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dælur.
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samskiptunum við Rússa síðar. Afar 
fín verslun var á safninu með margt 
eigulegra hluta, svo sem þjóðlagatón-
list, handverk og myndlist. 

Eftir kvöldmat, bjór og sauna var 
rölt niður að Inari-vatni og sest niður 

í hópi finnskra ungmenna frá Helsinki 
og voru á skemmtiferðalagi og aðeins 
búin að fá sér brjóstbirtu. Öll töluðu 
þau góða ensku og voru að ljúka 
kennaranámi. Sögðu að ekkert hefði 
komið til greina en að gerast kennarar, 

því það væri bæði mjög skemmtilegt og 
vel borgað. Ég varð nokkuð hugsi yfir 
þessu en sagði svo, að eftir væri tekið 
hvað finnskir nemendur stæðu sig vel 
í námi og hverju þau héldu þá að það 
sætti. Jú, þau höfðu heyrt af þessu en 
vildu ekki gera mikið úr þessu – þekktu 
ekkert annað og töldu ekkert óeðlilegt 
við þenna námsárangur. Gott og vel 
sagði ég og svo var ég spurður spjör-
unum úr. Hvaðan ég væri að koma og 
hvert ég ætlaði og boðið að vera eins 
lengi og mig lysti hér með þeim við 
Inari-vatnið þessa björtu sumarnótt. 
Einkar alúðlegt ungt fólk og gaman 

að tala við. Ég sótti vandað Íslands-
kort og gaf þeim, en þau höfðu mikinn 
áhuga á Íslandi og ætluðu vissulega að 
heimsækja landið einhvern tíma. Ég 
kvaddi og fór aftur aðeins í sauna, því 
það var farið að anda köldu af þessu 
mikla vatni. Er upp í var komið las 
ég einn kafla í bókinni „Ár hérans“, 
eftir Arto Paasilinna sem er héðan úr 
Kittilä-héraði.

Ég keyri frá Inari 9. Júlí í himnesku 
veðri og 18° hita og nú var sumarið 
komið í Lapplandi. Verð ekki svo lengi 
til norska bæjarins Neiden rétt hinum 
megin finnsku landamæranna. Má 

samt til með að stoppa rúmlega miðja 
vegu í þorpi, sem heitir Sevettijärvi. 
Þar eru Austur-Samar eða Skolt-Samar, 
sem var boðið að flytjast frá Petsamo 
og því svæði eftir að Sovétríkin sál-
ugu lögðu undir sig land þeirra. Mjög 
myndarlegt fólk, aðhyllist Orthodoxa 
kirkjuna, er ljóst yfirlitum og mál 
þeirra frábrugðin öðrum og enn kennt 
þar í skólum. 

Þá er framundan S-Varanger og 
Kirkenes og síðan upp með rússnesku 
landamærunum, ganga 10 km í Pasvik 
þjóðgarðinn - landi skógarbjarnanna.

Helgi Sigfússon

mikill en ekki þéttur skógur hér norður frá, blá vötn í fallegu landslagi.

Heillaðist mikið af póstkössunum hér í sÁPmI.

skolt-samar, sérstakt fólk með margbrotna sögu og menningu.
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 Allt fyrir kælingu og frystingu

Kæli- & frystiklefar, hurðir & 
öryggisbúnaður

Bitzer kæli- & frystivélar ofl.

Kælivélaolíur North Star ísvélar

Plaststrimlahurðir

Eimar & eimsvalar Ísvélar

 Tilbúin kæli- & frystikerfi Mycom kæli- & frystivélar & 
varahlutir

Hraðopnandi iðnaðarhurðir 
fyrir kæli & frystiklefa  ofl.

Iðnaðareiningar fyrir stærri 
kæli- & frystigeymslur

Kælimiðlar R507, R404, R134 
ofl.  

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is
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Elvis hlýddi í andakt á mig blasta 
Fenderinn rétt í þessu og hnusaði að 
mér vísu:

Óskaplega er það vænt
hvað oft er nóg í kútnum
en óskaplega yrði kænt
að aðeins loka stútnum.
Skynsamur hundur, við og við

ELVIS YRKIR

Kolbrún Drífa hlutskörpust í 
samkeppni um myndskreytingu
Hollvinasamtök heilbrigðis-

þjónustu á Fljótsdalshéraði, 
HHF, hafa gefið út fyrsta 

kortið í nýrri röð jólakorta sem prýdd 
verða listaverkum nema af listnáms-
braut Menntaskólans á Egilsstöðum. 
Kortin eru fjáröflunarverkefni HHF, 
sem styður sérstaklega við hjúkr-
unarheimilið Dyngju á Egilsstöðum 
og heilbrigðisþjónustuna á Héraði og 
Borgarfirði eystra. 

HHF efndu í samstarfi við Írisi Lind 

Sævarsdóttur, starfandi verkefnisstjóra 
listnámsbrautar ME, til listaverka-
samkeppni innan brautarinnar í vetr-
arbyrjun. Til grundvallar var lagt að 
leitað væri að forsíðumynd fyrir jóla-
kort HHF og að þemað væri „Furan 
í skóginum.“ 20 tillögur 15 nemenda 
í Teik3MO-módelteikningu bárust í 
samkeppnina. Dómnefnd var skipuð 
þeim Sigrúnu Óskarsdóttur og Hjálm-
ari Jóelssyni f.h. HHF, Steinrúnu Óttu 
Stefánsdóttur vöruhönnuði, Kristínu 

Hlíðkvist Skúladóttur myndmennta-
kennara og Kormáki Mána Haf-
steinssyni ljósmyndara, valdi úr hópi 
mjög frambærilegra verka mynd eftir 
Kolbrúnu Drífu Eiríksdóttur. Hún er 
sautján ára gömul, búsett í Fellabæ og 
er á 2. ári á listnámsbraut ME. 

Í umsögn dómnefndar kom m.a. 
fram að auk þess að uppfylla gefin 
skilyrði, væri myndbyggingin góð og 
myndin einkar vel unnin, hún höfðaði 
til margra, skæri sig úr hefðbundnum 
myndum af þessu tagi og byggi yfir 
mikilli dulúð. 

Jólakortin voru prentuð í heima-
byggð, í prentsmiðjunni Héraðsprenti 
og fór svo fram formleg afhending 
viðurkenningar til listamannsins 
Kolbrúnar Drífu hinn 25. nóvember 
sl. Hlaut hún að launum 20 þúsund 
krónur og þakkarskjal frá HHF. Það 
voru þau Sigrún og Hjálmar sem af-
hentu Kolbrúnu viðurkenninguna. 

Jólakortin fást hjá Lyfju Egils-
stöðum, á Bókakaffi við Lagarfljóts-
brú, á skrifstofu Menntaskólans á 
Egilsstöðum, á Barramarkaðinum og 
hjá HHF. 

Hollvinasamtökin voru upphaflega 

stofnuð fyrir tíu árum, en blásið í þau 
nýju lífi sl. haust. Markmiðið er að 
fjölga styrktaraðilum og safna fé svo 

styrkja megi heilbrigðisþjónustuna á 
Héraði með ráðum og dáð. Formaður 
HHF er Hjálmar Jóelsson. 

Kolbrún Drífa eiríksdóttir, nemi á listnámsbraut me ásamt þeim sigrúnu 
Óskarsdóttur og Hjálmari Jóelssyni frá HHF.  Ljósmynd/Íris Lind Sævarsdóttir.

Neskaupsstaður:

Það er ekki lengur hall-
ærislegt að vera edrú
Í Verkmenntaskóla Austurlands er 

lögð mikil áhersla á heilbrigða 
lífshætti og þar er rekin virk 

forvarnarstefna sem hefur mótandi 
áhrif á skólalífið. Í stefnunni er kveðið 
á um að félagslíf nemenda og við-
burðir á vegum skólans skuli taka mið 
af heilbrigði og sama skuli gilda um 
ferðalög á vegum skólans. Að sjálf-
sögðu er síðan meðferð áfengis og 
annarra vímuefna stranglega bönnuð 
í skólanum og á lóð hans. 

Árið 2010 færði Síldarvinnslan 
skólanum áfengismæli að gjöf. Þegar 
var tekin ákvörðun um að nota mæl-
inn með jákvæðum hætti og verð-
launa þá nemendur sem fylgdu skóla-
reglum og skemmtu sér án þess að 
neyta áfengra drykkja. Í tengslum við 
notkun áfengismælisins var ákveðið 
að á dansleikjum og ferðalögum á 
vegum skólans yrði nemendum gef-
inn kostur á að blása í mælinn og 
fá nafn sitt í svonefndan edrúpott. 
Síðar eru svo nöfn nemenda dregin 
úr pottinum og fá hinir heppnu veg-
leg verðlaun. Foreldrafélag skólans 
hefur stutt þetta forvarnarverkefni 
dyggilega og þá hafa fyrirtæki lagt 
til verðlaun fyrir þá sem dregnir eru 
úr pottinum. Edrúpotturinn er því 
hugsaður til að hvetja nemendur til 
að fylgja skólareglum og skemmta 
sér án áfengis. 

Haustið 2014 var síðan stofnað 
Edrúfélag í skólanum og eru fé-
lagsmenn um 40 talsins um þessar 
mundir. Er félagsmönnum hyglað 
með því að draga sérstaklega úr 

nöfnum þeirra þegar dráttur úr 
edrúpotti fer fram. 

Helgina 30. október – 1. nóvember 
fóru 60 nemendur Verkmenntaskól-
ans í menningarferð norður í land og 
fengu þeir allir nöfn sín í edrúpottinn 
þannig að þar var ekkert áfengi með 
í för. Að ferð lokinni var nafn dregið 
úr hinum svonefnda stóra potti og 
eins úr pottinum sem hafði að geyma 
nöfn félaga í Edrúfélaginu. Úr stóra 
pottinum var dregið nafn Enólu 
Óskar Gunnarsdóttur og upp úr 
Edrúfélagspottinum kom nafn Birkis 
Dans Ólafssonar. Þessir nemendur 
fengu síðan afhent verðlaun sín í gær. 
Enóla fékk Sennheiser heyrnartól af 
bestu gerð sem Síldarvinnslan gaf en 
Birkir fékk heilsuúr (Fitbit) sem Sím-
inn gaf. Það var Gunnþór Ingvason 
framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar 
sem afhenti verðlaunin. 

Gunnþór sagði við þetta tækifæri 
að það væri einkar ánægjulegt fyrir 
fyrirtækið að taka þátt í að stuðla að 
heilbrigðu félagslífi nemenda skólans 
og það væri ekki síður ánægjulegt 
hve skólinn væri að ná frábærum 
árangri á þessu sviði með samstilltu 
átaki starfsmanna, nemenda og For-
eldrafélags. Salóme Harðardóttir 
forvarnarfulltrúi skólans segir afar 
gleðilegt hve forvarnarvinnan gengur 
vel. Hún segir að nemendur sækist 
eftir því að afloknum samkomum eða 
ferðalögum á vegum skólans að vera 
í edrúpottinum. „Það er sem betur 
fer liðin tíð að það sé hallærislegt að 
vera edrú, “ sagði Salóme. 

Frá afhendingu edrúverðlaunanna. Talið frá vinstri: birkir Dan Ólafsson, 
Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri síldarvinnslunnar og enóla Ósk 
Gunnarsdóttir. Ljósm. Hákon Ernuson
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NÝR FORD MONDEO
Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl með framúrskarandi aksturseiginleika, 
sem jafnframt unun er að horfa á, þá er Ford Mondeo bíllinn.

Stórglæsilegur bíll sem rúmar alla fjölskylduna ásamt öllum farangrinum 
sem henni fylgir. Ný fjöðrun skilar enn betri aksturseiginleikum og hljóðlátara 
innra rými.

Ford Mondeo var nýlega valinn fyrirtækjabíll ársins 2016 í Danmörku, annað 
árið í röð. Hann hlaut einnig titilinn fjölskyldubíll ársins í Bretlandi.

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.

Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,1 l/100 km. CO2 losun 119 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 160 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 146 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, TDCi dísil 150/180 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,8 l/100 km. CO2 losun 125 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.

FR
Á3.990.000KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á4.990.000KR.

SJÁLFSKIPTUR

Nokian vetrardekk að verðmæti 236.000 kr. 
fylgja öllum nýjum Ford Mondeo í desember.  
Þú færð bílinn á vetrardekkjum og sumardekkin  
í skottið. Nýttu tækifærið.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford 
- komdu og prófaðu.

Stórglæsilegur Ford Mondeo  
með framúrskarandi aksturseiginleikum

FORD MONDEO ER EINNIG FÁANLEGUR STATION FRÁ 4.150.000 KR.  
OG FJÓRHJÓLADRIFINN FRÁ 5.990.000 KR.

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

Jóla- 
  kaupauki

Ford_Mondeo_Glæsilegur_joladekk_5x38_20151127_END.indd   1 30.11.2015   14:45:50



Hársnyrtitæki

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 35.900,-

Verð: 69.900,-

Verð: 14.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 29.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
fSiLENcW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-
Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

UE40”JU6415  
kr.159.900.-
UE48”JU6415  
kr.189.900.-
UE55”JU6415 
kr. 239.900.-

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

JU6075: 
• UHD 
• SMART 
• 800 PQI

UE40”JU6675
kr.169.900.-
UE48”JU6675 
kr. 199.900.-
UE55”JU6675 
kr. 249.900.-

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

UE55”JU6075 - 
kr. 199.900.-  
UE65”JU6075 - 
kr. 399.900.-

SAMSUNG-UE43”JU5505 - LED 
HyperReal myndvinnsla - PQI: 400

43”  kr.99.900.- Rétt verð: 124.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Jólatilb
oð

Mótordrifinn 
- Alsjálfvirkur 
- Innbyggður 
formagnari

PL-990 
Plötuspilari

Expresso-
kaffivél, 
hálfsjálfvirk. 
Einfaldur 
og tvöfaldur 
skammtari.
frábært verð:

Favola 
kaffivélin frá AEG á 

sér marga aðdáendur 
enda er Lavazza kaffi í 

hylkjunum.

       Tilboð á                           og

Þú finnur jólagjafirnar hjá okkurÞú finnur jólagjafirnar hjá okkur

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

Opið laugardag kl. 11-20 og sunnudag 13-17


