
SAMSUNG WF70
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Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

ecobubble þvottavélar
HVAÐ ER ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.
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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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TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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 Mælum og skiptum um rafgeyma

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ14. janúar 2016 
1. tölublað 2. árgangur

Hörð mótmæli 
við hækkun 

fargjalda
Bæjarráð Vestmannaeyja mótmælir hækkun 

fargjalda í Herjólf harðlega, bls. 2.

Soffía auður á Þórbergssetrinu á Hala í Suðursveit þar sem Þorbjörg Árnadóttir hefur byggt upp einstakt safn um störf og líf 
Þórbergs Þórðarsonar, auk þess að reka þar veitingasölu og gististað með miklum myndarbrag. Mynd: Þorvarður Árnason.

Meistarinn mikli úr Suðursveit
Soffía Auður Birgisdóttir, bókmennta-

fræðingur, sendi nýverið frá sér bók-
ina Ég skapa, þess vegna er ég. Um 

skrif Þórbergs Þórðarsonar. Bók Soffíu 
byggir á margra ára rannsóknum og er 
yfirgripsmikil heildarúttekt á höfundar-

verki Þórbergs. Soffía er í viðtali um nýju 
bókina og meistarann mikla úr Suðursveit 
við Suðra bls. 10.



Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.
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Geirmundur 
spilar á 
Bakkablótinu 
– ágóðinn 
rennur til 
Bjargar

Þorrablót verður haldið í 
íþróttahúsinu Stað, Eyrar-
bakka, þann 30. janúar næst-

komandi og verður hið glæsilegasta. 
Hinrik Ólafsson verður veislustjóri 
og Geirmundur Valtýsson leikur 
fyrir dansi. Húsið opnar kl. 20.00 og 
hefst borðhald hálftíma siðar. Húsið 
opnar fyrir ballgesti á miðnætti. 

Allur ágóði af blótinu rennur til 
Slysavarnadeildarinnar Bjargar á 
Eyrarbakka. Miðasala fer fram dag-
ana 10.–17. og 24. janúar á Stað kl. 
18.00 alla dagana.

Mikil fjölgun íbúa í Ölfusi
Íbúum í Sveitarfélaginu Ölfusi fjölg-

aði um 3,7% árið 2015 en í byrjun 
árs 2016 voru Ölfusingar hvorki 

meira né minna en 1.954 talsins. Þessar 
upplýsingar eru fengnar úr Granna 
sem er gagnagrunnur sem heldur 
utan um fjölda íbúa í sveitarfélaginu 
og byggja þær tölur á upplýsingum 
frá Þjóðskrá. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands þá hafa Ölfusingar einungis 
tvisvar verið fleiri en það var árið 2008 
og 2009 en þá náði fjöldinn mest 1.997 
íbúum. Opinberar tölur Hagstofu Ís-
lands miðast þó einungis við íbúafjölda 
1. janúar ár hvert. Langflestir sem flutt-
ust í sveitarfélagið á seinasta ári, eða 

um 44% þeirra, voru á aldrinum 20-40 
ára og um 30% þeirra voru yngri en 
20 ára. Rúmlega 20% aðfluttra voru 
á aldrinum 40-60 ára og einungis um 
5% aðfluttra voru yfir sextugt. Tæp-
lega helmingur af þeim sem fluttu í 
sveitarfélagið á seinasta ári komu frá 
höfuðborgarsvæðinu. Um 20% kom 
frá Árborg, 13% frá Hveragerði og 
rúmlega 5% komu erlendis frá. 

Gunnsteinn Ómarsson, bæjarstjóri 
sveitarfélagsins, er að vonum ánægður 
með þessa þróun en íbúafjöldi í Þor-
lákshöfn er kominn yfir 1.500 íbúa 
en óverulegur munur er á prósentu 
fjölgun í Þorlákshöfn og dreifbýlinu 
þegar horft er á árið í heild. 

„Fjöldi lóða eru lausar til út-
hlutunar, rað-, par- og einbýlishúsa-
lóðir. Þess má líka geta að innviðir 
sveitarfélagsins eru traustir, s.s. leik- 
og grunnskólar og íþróttaaðstaða. 
Íbúafjölgun getur því orðið veruleg 
hérna án þess að sveitarfélagið verði 
að fara í miklar fjárfestingar“ sagði 
Gunnsteinn í samtali við Hafnar-
fréttir. 

Á þetta bæði við um þéttbýli og 
dreifbýli því sveitarfélagið hefur nú 
þegar hafið vinnu, í samvinnu við 
Hveragerðisbæ, um byggingu leik-
skóla í Hveragerði á árinu og því eru 
aðstæður í dreifbýlinu einnig góðar 
til fjölgunar íbúa. 

Selfossblótið haldið í 15. skiptið
Laugardagskvöldið 23. janúar 

næstkomandi fer fram hið árlega 
Selfossþorrablót í íþróttahúsinu 

í Vallaskóla en þetta er í 15. skiptið sem 
blótið er haldið. Í tilefni þessa merka 
áfanga verður hvergi til sparað í að gera 
kvöldið sem glæsilegast. 

Miðaverðið á blótið verður á eins-
töku afmælisverði eða 5.500 kr. og er 
blótið í umsjá Veisluþjónustu Hvíta-
hússins. Knattspyrnu og fimleikadeildir 
Ungmennafélags Selfoss aðstoða við 
framkvæmd blótsins í fjáröflunarskyni. 

Fjölbreytt dagskrá verður í boði 
en meðal atriða verða Gísli „Landi“ 
Einarsson, hljómsveitin Rófustappa, 
Elísa Dagmar, fjöldasöngur, hljóm-

sveitin Bjórbandið, leyniatriði og fleira. 
Selfosssprotinn 2016 verður veittur 
að venju og Sigurgeir Hilmar mun 
flytja gestum bæjarbraginn að sinni 
alkunnu snilld. Veislustjórn verður í 
höndum rr. Guðbjargar Arnardóttur, 
sóknarprests á Selfossi. Húsið opnar 

kl. 19: 00 og hefst borðhald kl. 20: 00 
en húsið opnar kl 23: 00 fyrir almenna 
ballgesti. Miðasala á blótið og ballið 
hefst mánudaginn 11. janúar og fer 
fram í Galleri Ozone Selfossi og lýkur 
18. janúar. Allar nánari upplýsingar um 
blótið má finna á Facebook.

Björgvin Karl er Sunn-
lendingur ársins 2015
Lesendur sunnlenska.is kusu Cross-

fit- og lyftingamanninn Björgvin 
Karl Guðmundsson frá Stokkseyri 

Sunnlending ársins 2015. Kosningin stóð 
yfir í rúma viku á sunnlenska.is og var 
kjörinu lýst í áramótaþætti Suðurland 
FM. 

Björgvin Karl náði sló í gegn á 
Heimsleikunum í Crossfit í Los Angeles í 
Bandaríkjunum í júlí þar sem hann varð 
í 3. sæti. Hann keppti einnig fyrir Íslands 
hönd á Smáþjóðaleikunum og krækti þar 
í gullverðlaun í ólympískum lyftingum í 
sínum flokki, og í vetur varði hann svo 
Íslandsmeistaratitil sinn í CrossFit. 

„Það er ekkert annað, þetta er mikill 
heiður og ég er mjög glaður yfir þessu,“ 

sagði Björgvin Karl þegar honum voru 
tilkynnt úrslitin. Árið var viðburða-
ríkt hjá Björgvini en hann segir að 
Heimsleikarnir hafi klárlega verið há-
punktur ársins hjá sér. 

Metþátttaka var í kosningunni um 
Sunnlending ársins 2015 en að þessu 
sinni fengu 42 Sunnlendingar atkvæði 
og hafa aldrei verið fleiri tilnefndir. Í 
2. sæti varð Selfyssingurinn Þórir Her-
geirsson, þjálfari norska kvennalands-
liðsins í handbolta, sem stýrði sínu liði 
til sigurs á heimsmeistaramótinu í núna 
í desember. Í 3. sæti urðu björgunar-
sveitirnar á Suðurlandi en þær fengu 
fjölmörg atkvæði hver um sig og einnig 
allar saman.

World Class á Selfossi er 
ein flottasta stöð landsins
-segir Silja Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri 

„Aðstaðan í World Class á Selfossi 
er góð og áhugi fólks á öllum aldri 

mikill einsog viðtökur þessa fyrstu 
daga bera með sér“, segir Silja Þor-
steinsdóttir, framkvæmdastjóri World 
Class á Selfossi, en stöðin opnaði um 
áramótin. 

Silja segir að þetta sé ein flottasta 
stöð landsins, búin öllum nýjustu 
tækjum og í henni séu þrír salir fyrir 
utan tækjasalinn. „Starfsemin er i 
sama húsnæði og Sundhöll Selfoss 
og búningsklefar og fleira er samnýtt 
og hafa viðskiptavinir World Class 
aðgang að sundlauginni. Sala árskorta  
fór fram úr björtustu vonum en hátt i 
1200 kort voru seld strax fyrstu dag-
ana og rúmlega 400 manns eru að 
mæta yfir daginn,“ segir Silja. 

Opið er frá kl. 06.00-21.30 alla daga 

og um helgar frá 09.00-19.00. Mikið 
úrval tima er i boði fyrir allan aldur og 
til dæmis má nefna buttluft, zumba, 
tabata, pilstes ketilbjöllur, spinning, 
pump fx, hot yoga og hádegispúl. 
Leiðbeinendur við stöðina eru alls 
fjórtán, þar af fjórir einkaþjálfarar. 

Bæjarráð mótmælir 
fyrirhugaðri hækkun 
á gjaldskrá Herjólfs
Á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja 

nýverið var tekið fyrir erindi frá 
Eimskip þar sem fram kemur hækkun 
á gjaldskrá Herjólfs frá 15. janúar 2016. 
Fargjöld milli Vestmannaeyja og Þor-
lákshafnar munu hækka um 1.8% að 
meðaltali og milli Vestmannaeyja og 
Landeyjahafnar um 4.5% að meðaltali. 

Bæjarráð leggst alfarið gegn fyrir-
hugaðri hækkun á gjaldskrá Herjólfs 
og minnir á að Herjólfur er þjóðveg-
urinn milli lands og Eyja og því ber 
ríkinu að haga gjaldheimtu í samræmi 
við það sem almennt gerist með þjóð-
vegi hér á landi. Þá hvetur bæjarráð 
Vegagerðina til að leggja höfuðáherslu 
á að sinna skyldu sinni hvað varðar að 
tryggja viðunandi þjónustu í siglingum 
milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar 
enda er það margfalt hagkvæmara fyrir 
bæði notendur og rekstraraðila að sigla 
þá stuttu leið. Varlega áætlað munar um 
milljón á dag fyrir ríkissjóð að sigla í 
Landeyjahöfn frekar en Þorlákshöfn og 
kostnaðurinn fyrir notendur er mikill. 

Bæjarráð minnir á að skv. upplýs-
ingum frá Vegagerðinni er heildarkostn-
aður við Héðinsfjarðagöng 14,2 millj-
arðar. Það kostar hinsvegar notendur 

ekkert að fara þar um. Heildarkostn-
aður við Bolungarvíkurgöng voru um 
6,5 milljarðar. Það kostar heldur ekkert 
að fara þar um. Kostnaðurinn við Hval-
fjarðargöng var 4,6 milljarðar árið 1996. 
Það kostar fjögurra manna fjölskyldu 
1000 kr. að fara þar um. Sá Herjólfur 
sem nú siglir er að fullu afskrifaður og 
kostnaður við Landeyjahöfn er innan 
við 4 milljarðar. Kostnaður fjögurra 
manna fjölskyldu, tveir fullorðnir, einn 
unglingur og eitt barn, við að fara með 
sinn einkabíl fram og til baka milli lands 
og Eyja er hinsvegar 35.880 kr. þegar 
fullt gjald er greitt og farið er í koju. Ekki 
þarf að minna á að engin önnur leið er 
fyrir bíla milli lands og Eyja. Fjölskylda 
sem fer einu sinni í mánuði þessa leið 
greiðir á ári 430.560 krónur fyrir það 
að fara eftir þjóðveginum að heiman 
og heim. 

Að lokum ítrekar bæjarráð þá kröfu 
sína til þingmanna Suðurlands og sam-
gönguyfirvalda að þegar þjóðvegurinn 
til Vestmannaeyja, Landeyjahöfn, er lok-
aður og farið er lengri og erfiðari hjáleið 
um Þorlákshöfn þá sé ekki lagt aukalegt 
gjald á notendur heldur gildi að fullu sú 
gjaldskrá sem gildir fyrir Landeyjahöfn. 



HILMIR | Dúnparki
                kr. 47.500

ALDA | Parkaúlpa 
Kr. 28.900
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Áramótaannáll úr 
Sveitarfélaginu Ölfusi
Rekstur Sveitarfélagsins Ölf-

uss árið 2015 gekk vel og að 
mestu í samræmi við áætlun. 

Ljóst var fyrir að sérstaklega yrðu 
tveir þættir þungir að mæta, annars 
vegar almennar launahækkanir 
vegna endurnýjaðra kjarasamninga 
og endurskoðunar starfsmats og hins 
vegar þjónusta við fatlað fólk. Þó svo 
nýir kjarasamningar þyngi rekstur 
sveitarfélaganna á því ári sem nú er 
að líða undir lok og væntanlega í næstu 
framtíð er það allra von að bætt kjör 
almennings muni styrkja sveitarfélögin 
til lengri tíma litið. Nú í desember var 
svo ritað undir samkomulag milli ríkis 
og sveitarfélaga varðandi framtíðar-
fjármögnun lögbundinnar þjónustu 
sveitarfélaga við fatlað fólk og vonandi 
er allri óvissu um rekstur málaflokks-
ins eytt með því samkomulagi. 

Skrúðgarðurinn í Þorlákshöfn hefur 
tók algerum stakkaskiptum á árinu 
en ætlunin er að ljúka endurbótunum 
með formlegum hætti næsta sumar á 
65 ára afmæli þéttbýlis í Þorlákshöfn. 
Verður þá afhjúpaður minnisvarði um 
þetta merkilega grasrótarstarf Kven-
félags Þorlákshafnar. Stærsta fram-
kvæmdaverkefni sveitarfélagsins var 
fyrsti áfangi í endurbótum hafnarinnar 

en því verkefni verður framhaldið á 
næstu árum. Fjárfest var í leikskólum 
í Hveragerðisbæ, töluvert var fram-
kvæmt við golfvöllin í Þorlákshöfn auk 
fjölda annarra verkefna. 

Fjárhags- og framkvæmdaáætlun 
Sveitarfélagsins Ölfuss fyrir árin 2016-
2019 var staðfest samhljóða af bæjar-
stjórn 10. desember sl. Ekki er gert ráð 
fyrir verulegum breytingum á rekstri 
sveitarfélagsins á árinu 2016 sam-
anborið við fyrra ár. Helstu áherslu-
breytingar eru varðandi kynningarmál, 
viðhald fasteigna svo og umhverfismál 
í Þorlákshöfn en töluvert meira fjár-
magni er varið í þessa málaflokka en 
verið hefur síðustu ár. Ætlunin er að 
endurbæta heimasíðu sveitarfélagsins 
og efla með því rafræna stjórnsýslu auk 
þess sem stefnt er að því að bæta enn 
frekar ásýnd fallegs bæjar með gróðri 
og góðri umhirðu. 

Stærstu einstöku fjárfestingar-
verkefnin á næsta ári eru vörumót-
taka við eldhús Leikskólans Bergheima 
auk þess sem endurnýjað verður þak 
á eldri byggingu skólans, þátttaka 
í uppbyggingu á nýjum leikskóla 
fyrir dreifbýli Ölfuss í samvinnu við 
Hveragerðisbæ, hönnun viðbyggingar 
við íþróttahúsið sem hýsa mun fyrir-

hugaða fimleikaaðstöðu og áhalda-
geymslu, ný og fullkomin flokkunar-
stöð í Þorlákshöfn, tækjabúnaður fyrir 
Þjónustumiðstöð auk fjárfestingar í 
gatna- og fráveitukerfum og íþrótta-
mannvirkjum. Haldið verður áfram 
með endurbætur hafnarinnar en gert 
er ráð fyrir því að dýpkun verði að 
fullu kláruð á árinu og þar með að 
fullu fjarlægt það sem eftir stendur af 
Norðurvararbryggju. 

Miklar vonir eru bundnar við 
fjölgun atvinnutækifæra og aukna 
þjónustu í sveitarfélaginu og raunar á 
Suðurlandi öllu með eflingu hafnar-
innar í komandi framtíð. Grunnstoðir 
samfélagsins eru sterkar nú þegar og 
munu eflast enn frekar á næstu árum. 
Þessi staðreynd á eftir að hjálpa þegar 
kemur að fjárfestingu á svæðinu hvort 
heldur litið er til atvinnustarfsemi eða 
einstaklinga því öflugt samfélag dregur 
að sér fólk og fyrirtæki. 

Embætti forseta Íslands hefur sterka stöðu á meðal almennings á Íslandi. Til-
komið við lýðveldisstofnun sem séríslensk útgáfa af þjóðhöfðingjanum sem 
danski kóngurinn áður var hérlendis. 
Fólkið velur forsetann var yfirskrift kosningabaráttu Ásgeirs Ásgeirssonar 
um miðja öldina og aftur Ólafs Ragnars Grímssonar 1996 og eru það orð að 
sönnu. Fólkið hefur valið sinn forseta án tilmæla frá valdhöfum og öll afskipti 
stjórnmálamanna af því hvern skal kjósa eru illa séð.
Forsetinn var til ársins 2004 afskiptalaus af stjórnarathöfnum, fyrir utan aðkomu 
á bak við tjöldin af myndun ríkisstjórna, en þá breyttist allt. Ólafur Ragnar 
virkjaði málskotsréttinn sem fram að því var almennt talinn óvirkt ákvæði í 
stjórnarskrá landsins. Ólafur sendi fjölmiðlalögin í þjóðaratkvæði með þeim 
afleiðingum að þáverandi meirihluti á Alþingi nam lögin úr gildi.
Þetta breytti öllu. Forsetinn var orðinn virkur þátttakandi í stjórnmálum lands-
ins. Þegar Ólafur Ragnar beitti réttinum í tvígang í Icesave-málinu blasti við að 
aðkoma forseta að stærstu málum hverju sinni gat skipt sköpum. Stjórnskipan 
landsins er önnur í reynd og sú staðreynd getur orðið ráðandi þáttur í forseta-
kosningum framtíðarinnar. 
Sigur Ólafs Ragnars árið 1996 var ógleymanlegu  og óvæntur. Umdeildur pólitíkus 
sópaði að sér atkvæðunum og fólkið valdi sinn forseta þrátt fyrir harðar atlögur 
valdamikilla afla gegn framboði Ólafs. Restin er saga og tveggja áratuga seta 
hans á Bessastöðum er líkast til sú markverðasta frá upphafi forsetaembættisins.
Það var mikil upplifun að vinna að kjöri Ólafs Ragnars fyrir 20 árum, hafandi 
kynnst honum sem formanni Alþýðubandalagsins nokkru fyrr þar sem við 
deildum flokksaðild, og fæsta óraði fyrir því þá hve afdrifarík forsetatíð hans yrði. 
Ólafur Ragnar hefur verið framúrskarandi fulltrúi þjóðarinnar á alþjóðavett-
vangi og tekið virkan þátt í sorgum og sigrum Íslendinga allan tímann, en áfram 
er hann umdeildur og að hluta til hefur hann skipt um stuðningsmannahóp.
Embættið sem Ólafur Ragnar skilur við verður aldrei samt aftur. Málskotsréttur-
inn er staðreynd og munu frambjóðendurnir sem fram fara í vor þurfa að gera 
rækilega grein fyrir því hvernig þau sjá fyrir sér að hann verði nýttur, ef eitthvað. 
Teningunum er kastað. Ólafur Ragnar lætur af embætti í vor og næstu mánuðina 
mun fólkið leita að nýjum forseta á öðrum forsendum en áður.

Björgvin G. Sigurðsson

Fólkið og 
forsetinn

Höfundur er
Gunnsteinn R. Ómarsson,  

sveitarstjóri Ölfuss.
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Suðri inn á hvert heimili!

Ragnar Ágúst íþróttamaður 
ársins í Hveragerði
Ragnar Ágúst Nathanaelsson, 

körfuknattleiksmaður var kjör-
inn íþróttamaður Hveragerðis 

í athöfn á vegum menningar-, íþrótta- 
og frístundanefndar í Listasafninu í lok 
árs. Ragnar var einn af 12 leikmönnum 
sem skráði sig á spjöld íslenskrar 
körfuboltasögu þegar hann lék með 
A-landsliði karla í Evrópumóti FIBA 
í Berlín á móti bestu körfuknattleiks-
þjóðum álfunnar. Ragnar æfði og lék 
með Sundsvall Dragons í sænsku úr-
valsdeildinni fram á vor en nú leikur 
hann með Þór Þorlákshöfn og er liðið 
nú 3. sæti í úrvalsdeild. Ragnar var 
valinn í úrvalslið KKÍ fyrir fyrri hluta 
Domino´s deildar karla nú í lok árs en 
hann var með 11,9 fráköst, 13,9 stig 
og með 21,4 framlagsstig þegar fyrri 
umferð lauk. 

Það var stór hópur íþróttamanna 
sem hlutu viðurkenningu fyrir frá-
bær afrek á árinu en eftirtaldir fengu 
viðurkenningu: Björgvin Karl Guð-
mundsson lyftingamaður, Dagný Lísa 
Davíðsdóttir körfuknattleikskona, 
Dagný Rún Gísladóttir knattspyrn-
ukona, Fannar Ingi Steingrímsson 
golfari, Hafsteinn Valdimarsson 

blakmaður, Helga Hjartardóttir fim-
leikakona, Hrund Guðmundsdóttir 
badmintonkona, Janus Halldór Ei-
ríksson knapi, Kristján Valdimarsson 
blakmaður, Ragnar Ágúst Nathanaels-
son körfuknattleiksmaður, Snorri Þór 
Árnason akstursíþróttamaður, Úlfar 
Jón Andrésson íshokkímaður, Þorlákur 
Máni Dagbjartsson knattspyrnumaður 
og Þórhallur Einisson badminton-
maður. Einnig fengu 8 íþróttamenn 
viðurkenningu fyrir að hafa orðið Ís-
lands- eða bikarmeistari á árinu. Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

vann með yfirburðum
Kjörfundi um kosningu um 

nafn á sveitarfélagið Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi er lokið 

og heldur nafnið velli. Á kjörskrá 
voru 397. Atkvæði greiddu 209 eða 
52,6 % af þeim sem voru á kjörskrá. 
Atkvæði féllu á þann vega að 111 kusu 
nafnið Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
það eru 53,11 % greiddra atkvæða. 45 

kusu Þjórsárhrepp það gera 21,53 %, 
40 kusu Þjórsársveit eða 19,14 %, 8 
kusu Þjórsárbyggð. Eystribyggð fékk 
2 atkvæði. Þjórsárbakkar og Eystri 
hreppur fengu sitt atkvæðið hvort. 
Einn seðill var ógildur. Það er því ljóst 
að sveitarfélagið Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur mun ekki skipta um nafn að 
svo stöddu. 

Kristófer Tómasson, sveitarstjóri 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

Hvað boðar nýárs blessuð sól
Við áramót stöldrum við gjarnan 

við og horfum yfir farinn veg 
og horfum einnig til framtíðar. 

Djúpvitur maður sagði að framtíðin 
væri þeirrar þjóðar sem ætti bestu skól-
ana. Við í Rangárþingi eystra höfum í 
gengum tíðina lagt mikið uppúr því að 
skólarnir okkar séu skilvirkir og þar sé 
kennt af gagni og gamni. Því að það á 
að vera leikur að læra og við eigum að 
kappkosta að laða það besta fram hjá 
unga fólkinu. 

Á árinu hefur Hvolsskóli endurnýjað 
enn á ný grænfána verkefnið sem er 
metnaðarfullt umhverfisverkefni. 
Hvolsskóla hlotnast Fjöreggið verðlaun 
Landgræðslu Íslands og núna í des-
ember Samfélagsstyrk Landsbankans. 
Við erum stolt og þakklát nemendum, 
kennurum og starfsfólki um leið og við 
megum aldrei slaka á metnaði okkar 
hvað skólastarf snertir. Í skólunum 
leggjum við grunn að framtíð nem-
endanna. 

Í leikskólanum höfum við bætt við 
húsnæði þar sem mikil ásókn er í vistun 
í skólanum og nú geta 110 börn verið 
skólanum og um áramót munum við 
koma til móts við foreldra í dreifbýli 
sem aka börnum sínum lengsta leið. 
Yngstu nemendur leikskólans eru eins 
árs en það eru til þess að gera fáir leik-

skólar sem taka svo ung börn í vistun. 
Sérstök skólastefna hefur verið sam-
þykkt fyrir báða skólana. Þá hefur 
einnig starf Tónlistarskóla Rangæinga 
verið eflt, sérstök Súsúkideild er nú við 
skólann. 

Aðstaða til íþróttaiðkunar er einnig 
mjög góð í sveitarfélaginu okkar. Þannig 
að óhætt er að segja að vel sé búið að 
yngri kynslóðinni um leið og eldri 
kynslóðin nýtur góðs af góðri sund- og 
íþróttaaðstöðu og gaman frá því að segja 
að elsti þátttakandinn í líkamsræktar-
stöðinni á Hvolsvelli er 91 árs. Eldri 
borgarar og öryrkjar geta nýtt þessa að-
stöðu endurgjaldslaust. Ástæða er til 
þess að hvetja fólk á öllum aldri til þess 
að nýta sér þessa góðu aðstöðu í því felst 
mikið forvarnarstarf og skemmtilegur 
félagsskapur. Fjölmargir fullorðnir nýta 
sér þjónustu Fræðslunets Suðurlands 
sem býður uppá fjölmörg spennandi 
námskeið fyrir fólk á öllum aldri. Þá 
býður tónlistarskólinn uppá nám fyrir 
börn og fullorðna. 

Öll þessi þjónusta skiptir þegnana 
miklu máli og eykur víðsýni þeirra 
sem taka þátt í þessu starfi. Þá hefur 
ákveðinn hópur fólks lagt mikið á sig 
við að sauma í Njálurefilinn þar mætast 
kynslóðir og verkefnið er metnaðar-
fullt og skemmtilegt. Í vor verður hafist 

handa við nýbyggingu við Hjúkrunar- 
og dvalarheimilið Kirkjuhvol. Það er 
gríðarlega mikið verkefni en kostnað-
aráætlun er á milli 600 – 700.000.000 kr. 
en þátttaka Framkvæmdasjóðs aldraðra 
í þessu verkefni er u.þ.b. 200.000.000 
kr. Atvinnumál eru undirstaða búsetu 
í sveitarfélaginu. Landbúnaðurinn 
grunnstoð með Sláturfélag Suðurlands 
sem burðarás í atvinnulífinu. 

Ferðaþjónustan er ört vaxandi at-
vinnugrein og ekkert bendir til annars 
að gríðarleg uppbygg verði í þeirri at-
vinnugrein hér um slóðir með hótel-
byggingum, eldfjallamiðstöð auknum 
möguleikum í gistingu og afþreyingu. 
Nýtt ár leggst vel sveitarstjórn og íbúa 
Rangárþings eystra. Gleðilegt nýtt ár. 

Höfundur er
Ísólfur Gylfi Pálmason,  

sveitarstjóri Rangárþings eystra.
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Vélaleiga og 
efnisflutningar

Óskum sunnlendingum 
svo og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.
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Sigurdór Sigurdórsson birtir á vef-
svæði sínu:

Rétt er að óska fólki árs og friðar 
áður en fyrsta vísan á árinu birtist 
en hún er eftir Egil Jónasson. Tilefni 
hennar var að hann hjálpaði manni 
í rúmið eftir að sá fékk svimakast. 
Hann var sagður kvensamnur:

Þolir illa svannasoll
sá er fyrr var brellinn.
Honum er að koma í koll
kvensemin og ellin.

Ólína Þorvarðardóttir skrifar á 
síðu sína:

Í grúski í gömlum 
heimildum rakst ég 
á þessar ágætu vísur 
eftir Galdra-Leifa. 
Mér sýnast þær eiga 
við enn í dag.

Það er að vísu orðinn hér
vani spilltra manna.
Að gnaga líkt og hunda her
hnútur smælingjanna.
Ekki neitt ég í þeim skil
auðs er hrúgum safna.
En hvað hefur Guði gengið til
að gjöra ekki alla jafna.

Kristján Runólfsson sendi Suðra 
þessar snjöllu vísur.

Lesist lárétt og lóðrétt:
Vísur fagrar fylla hugann,
 fagrar myndir hjartað fanga, 
fylla hjartað höfug ljóðin,
hugann fanga ljóðin slyngu.

Þingmaður skal hafa þessa kosti: 
Hafa bjart og fínlegt fas,
frjóum skarta þankanum, 
aldrei kvarta, elska þras, 
og eiga part í bankanum.

Mun ég þegar fönnin fer, 
fyllast nýjum krafti, 
og lækjarspræna leikur sér,
laus af vetrarhafti.

Loksins fer að lyftist brún, 
lifna grös í haga. 
bóndinn fer að bera á tún, 
og búsmalinn að naga.

Birtir óðum, vorsins vart, 
verður lengi að bíða, 
vetrar móður víkur snart, 
vex þá gengi lýða.

Þegar snillin fer á flug,
 flest má gylla í bögum, 
ljóðsins hylli lyftir hug, 
lífs á tyllidögum.

Orðin hafa mikinn mátt, 
mun þau best að hafa færri, 
því skal ekki gaman grátt, 
gaspra þegar sál er nærri.

VÍSNAÞÁTTUR

Jónas á vinsælasta lag ársins
Fáir tónlistarmenn hafa notið 

viðlíka vinsælda undanfarin ár 
og Ölfussingurinn Jónas Sig-

urðsson, en hann hefur sent hvern 
tindasmellinn frá sér á fætur öðrum. 
Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðar-
innar verma topp Árslista Rásar 2 fyrir 
árið 2015 með lagið „Af ávöxtunum 
skulið þið þekkja þá“. Í öðru sæti lista 

yfir 100 vinsælustu lög ársins er Júníus 
Meyvant með lagið „Hailslide“ og í því 
þriðja er Beck með lagið „Dreams“. 
Árslistinn er samantekt allra Vinsælda-
lista Rásar 2 á árinu 2015. Hér má sjá 
allan listann með upplýsingum um 
fjölda vikna hvers lags á lista (VÁL. ), 
hæsta sæti efstu 50 laganna (HL. ) og 
svokölluð ársstig fyrir hvert lag. 

Uppbyggingarsjóður 
Suðurlands úthlutar 
28 mkr. til 66 verkefna
Nýverið auglýstu Samtök 

sunnlenskra sveitarfélaga 
(SASS) eftir umsóknum 

um styrki til menningar- og ný-
sköpunarverkefna á Suðurlandi. 
Um er er að ræða síðari úthlutun 
Uppbyggingarsjóðs Suðurlands á 
þessu ári. Alls bárust sjóðnum 122 
umsóknir að þessu sinni. Styrkur var 
veittur 66 verkefnum og er heildar 
fjárhæð styrkveitinganna rúmlega 28 
milljónir. Úthlutað var 13 mkr. til 42 
menningarverkefna og 15 mkr. til 24 
nýsköpunarverkefna. 

Uppbyggingarsjóður Suðurlands 
er samkeppnissjóður sem hefur það 

hlutverk að styrkja menningar-, 
atvinnuþróunar- og nýsköpunar-
verkefni í landshlutanum. Við mat 
á umsóknum vísast til úthlutunar-
reglna og viðmiða um mat á um-
sóknum sem finna má á heimasíðu 
SASS. Verkefnastjórn Sóknaráætl-
unar á Suðurlandi fer með hlut-
verk úthlutunarnefndar en fagráð á 
sviði menningarmála annars vegar 
og atvinnuþróunar og nýsköpunar 
hins vegar, skila tillögum til verk-
efnastjórnar. Umsjón og ábyrgð Upp-
byggingarsjóðsins er hjá Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga. 

Helstu framkvæmdir á vegum Árborgar 2016
Íbúum í Árborg hefur fjölgað jafnt 

og þétt síðustu misserin og eru skv. 
bráðabirgðatölum komnir í 8.202. 

Markaður með íbúðarhúsnæði er líf-
legur, einkum með minni eignir, og 
talsvert er byggt af rað- og parhúsum 
og er meira líf á byggingarmarkaði en 
sést hefur frá því fyrir hrun. Ásókn er 
í lóðir í hverfum sem byggst hafa upp 
í einkaframkvæmd, s.s. í Hagalandi, 
landi Dísarstaða og Gráhellu. 

Lausum leigulóðum í eigu sveitar-
félagsins hefur fækkað og hefur t.d. 
flestum lóðum sem sveitarfélagið 
leysti til sín eftir jarðskjálftann 2008 
verið úthlutað og þéttist því byggðin 
að nýju. Aukinn afsláttur er í boði af 
lóðum við tilteknar götur á Eyrarbakka 
og Stokkseyri, eða 75% frá gildandi 
gjaldskrá, og er nú unnið að breytingu 
á deiliskipulagi við Hulduhóla á 
Eyrarbakka þar sem vart hefur orðið 
eftirspurnar eftir byggingu raðhúsa 
á Eyrarbakka. Nýbyggingar annars 
húsnæðis en íbúðarhúsnæðis hafa að 
mestu verið á vegum opinberra aðila, 
þ. á m. stækkun Sundhallar Selfoss, 
viðbygging við Sunnulækjarskóla og 
stækkun verknámshúss FSu, en nú er 
unnið að stækkun Hótels Selfoss og 
nokkrum iðnaðarlóðum hefur verið 
úthlutað í Gagnheiði. 

Helstu framkvæmdir á vegum 
sveitarfélagsins á árinu 2016 snúa að 
uppbyggingu innviða samfélagsins. 

Þannig verður ríflega 140 milljónum 
varið til framkvæmda tengdra hitaveit-
unni, s.s. jarðhitaleit, hönnun dælu-
stöðvar og búnaðarkaup fyrir borholur. 
Þá verður lögð hitaveita í næsta áfanga 
Austurbyggðar í landi Dísarstaða. Auk 
þess gæti komið til aukafjárveitingar í 
til hitaveitunnar síðar á árinu, en leitað 
er leiða til að afla meira vatns á nú-
verandi athafnasvæði Selfossveitna við 
Þorleifskot. Borholur á svæðinu hafa 
á síðustu mánuðum heldur gefið eftir, 
en rannsóknir standa yfir á því hvort 
unnt sé að auka vatnsöflun á svæðinu. 

Annað stórt verkefni er viðbygging 
við Sunnulækjarskóla, sem var að hluta 
til tekin í notkun í haust, en unnið er að 
frágangi efri hæðar og verður sá hluti 
tekinn í notkun fyrir næsta skólaár. 
Kostnaður við viðbygginguna, auk lag-
færingar á utanhússklæðningu eldri 
hluta hússins, lausafjárkaup í nýja 
hlutann og lágmarks frágang lóðar er 
áætlaður um 86 mkr. Af endurbótum 
á skólahúsnæði má einnig nefna að 
gerð verður raungreinastofa í Valla-
skóla og unnið að viðhaldi á þaki eldra 
skólahússins á Stokkseyri. 

Áfram verður haldið lagningu 
göngustíga og eru þegar hafnar fram-
kvæmdir við þriðja áfanga svonefnds 
Fjörustígs milli Eyrarbakka og Stokks-
eyrar og verður þá kominn malarstígur 
á milli þorpanna. Framhald verður á 
lagningu gangstéttar miðsvæðis á 

Eyrarbakka og endurnýjun gangstétta 
á Stokkseyri og Selfossi, auk þess sem 
lagðar verða gangstéttar í Hagalandi, en 
sveitarfélagið yfirtók frágang í hverfinu 
með sérstökum samningi þar um. 

Framkvæmdir í vatnsveitu eru áætl-
aðar fyrir um 23 mkr, er þar m.a. um 
að ræða aukna vatnsöflun og útskipti á 
gömlum lögnum. Vegna undirbúnings 
að gerð hreinsistöðvar fráveitu hefur 
verið unnið að mælingum í Ölfusá, 
m.a. til að ljúka megi skipulagsvinnu, 
auk þess sem unnið er að hönnun 
húss fyrir hreinsibúnað. Fjármagni er 
veitt til viðhalds leikskólalóða, gerðar 
bílastæða við Engjaveg, nálægt íþrótta-
vallarsvæðinu, og malbik og áhöld 
fyrir „skate-park“, auk árlegra verk-
efna á tjaldsvæðum sveitarfélagsins. 
Þá er sveitarfélagið aðili að stækkun 

verknámshúss við FSu, en sveitarfé-
lögin á Suðurlandi greiða samtals 40% 
byggingarkostnaðar á móti ríkinu og er 
hlutur Árborgar um 22%. Gert er ráð 
fyrir því að á miðju næsta ári verði búið 
að nýta þá fjármuni sem sveitarfélögin 
höfðu lagt fyrir vegna verkefnisins og 
þá muni þau hefja greiðslur að nýju. 

Í byrjun árs var tekin í notkun 
aðstaða fyrir líkamsrækt á efri hæð 
nýbyggingar við Sundhöll Selfoss og 
verður við það breyting á rekstrar-
grundvelli sundlaugarinnar þar sem 
auknar tekjur koma inn vegna samn-
ings við rekstraraðila líkamsræktar um 
nýtingu búningsklefa og afgreiðslu, auk 
aðgengis að sundlaugum. Aðsókn að 
sundlaugum sveitarfélagsins var góð 
á síðasta ári og ljóst að bæði heima-
menn og gestir eru duglegir að nýta 
sér hina góðu aðstöðu. Heimsóknum 
ferðamanna í Upplýsingamiðstöð 
sveitarfélagsins fjölgaði mjög á síðasta 
ári og má ætla að sóknarfæri séu innan 
ferðageirans á þessu svæði. 

Af hálfu Sveitarfélagsins Árborgar 
er lögð áhersla á uppbyggingu innviða 
og að tryggja grunnþjónustu fyrir íbúa. 
Þrátt fyrir verulega aukinn rekstrar-
kostnað sem má að langmestu leyti 
rekja til hækkunar á launum vegna 
kjarasamningsbundinna launahækk-
ana og breytinga á starfsmati, var unnt 
að loka fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 
með rekstrarafgangi. 

Höfundur er
Ásta S. Stefánsdóttir,  

framkvæmdastjóri  
Sveitarfélagsins Árborgar
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Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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Aðeins 9.900  kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Mættu afslappaður í fugið eftir góðan morgunverð.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.
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Bókanlegt í síma eða í tölvupósti
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Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á flugvöll og 
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Hljómsveitin Æfing 47 ára
Æfing er mannlífs- og menningarlegt samafl Vestfirðinga og Sunnlendinga. 
Hljómsveitarstjóri og gítarleikari er Árni Benediktsson, verslunarstjóri í 
Húsasmiðjunni á Selfossi. Bassaleikari er Ásbjörn Björgvinsson, formaður 
ferðamálasamtaka Íslands og framkvæmdastjóri Eldfjallasetursins sem 
mun rísa á Hvolsvelli. Gítarleikari er Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóri 
Fjallabræðra og Siggi Björns er gítarleikari og aðal lagasmiðiur Æfingar. 
Siggi hefur margsinnis spilað á Suðurlandi síðustu árin og í aldarþriðjung 
starfað við tónlist erlendis.

Þá liggur í Æfingu upphaf Hrútavinafélagsins Örvars sem hefur farið mikinn 
í sunnlensku menningarlífi undanfarin ár. Það bar til þann 27. desember 
1968 að hljómsveitin Æfing á Flateyri, sem þá hét reyndar Víkingar, kom 
fram fyrsta sinn á fundi í Verkalýðsfélaginu Skildi í Samkomuhúsinu á 
Flateyri.

Í hljómsveitinni Víkingum voru:  Árni 
Benediktsson,  Kristján J. Jóhannesson, 
Sigmar Ólafsson, Eiríkur Mikkaelsson 
og Gunnlaugur Mikkaelsson.

Hljómsveitin Æfing starfaði á 
tveimur tímaskeiðum þ.e. tímabilið á 
Flateyri frá 1968 og fram yfir 1980 og 
lék þá á dansleikjum um alla Vestfirði 
og reyndar víðar um land. Meðlimir 
Æfingar á þessu tímabili voru all-
margir en Árni Benediktsson og Krist-
ján J. Jóhannesson voru með alla tíð.

Seinna tímabilið er frá 1990 og 
þá eingöngu á samkomum sem Ön-
firðingafélagið í Reykjavík hafði 
skipulag á eða kom að með einum eða 
öðrum hætti.

Í hljómsveitinni Æfingu á þessu 
tímabili hafa verið:

Árni Benediktsson, Kristján J. Jó-
hannesson, Sigurður Björnsson, Jón 
Ingiberg Guðmundsson, Ásbjörn 
Björgvinsson, Halldór Gunnar Páls-
son og Önundur Hafsteinn Pálsson.

Hljómsveitin Æfing  
í útrás til Berlínar
Tuttugasta og fimmta uppákoma 
Hljómsveitarinnar Æfingar frá endur-
reisnarupphafinu magnaða þann 6. 
október 1990 að Efstalandi í Ölfusi var 
svo í Berlín, höfuðborg Þýskalands, 
þann 23. október sl. Tilefnið var að 
þann 26. júní sl. varð Siggi Björns 60 
ára en þá var hann við spilamennsku 

á Borgundarhólmi í Danaveldi eins og 
hann hefur verið hvert sumar í rúman 
aldarfjórðung. Bauð hann því til 
glæsilegrar afmælishátíðar á veitinga-
staðnum Richenbecker MUSIK INN í 
Berlín föstudagskvöldið 23. október. 
Veitingastaðurinn var troðfullur og 
komu gestir víða að svo sem frá; Ís-
landi, Noregi, Færeyjum, Danmörku, 
Englandi, Austurríki og Þýskalandi. 

Siggi Björns setti hátíðina með 
hnittnu ávarpi og kynnti síðan dagskrá 
sem voru glæsileg tónlistaratriði með 
fólki sem hann hefur átt tónlistarlega 
samleið með síðustu áratugina. 

Fyrstir á svið voru Hljómsveitin Æf-
ing frá Flateyri sem þarna var að koma 
fram í fyrsta sinni á erlendri grundu. 
Hljómsveitinni var gríðarlega vel tekið 
og sérstaklega nýjum trommuleikara 
sem kom þarna til liðs við sveitina 
en það er sonur Sigga, Magnús Emil 
Björnsson og er hann 8 ára. Lokalagið 
hjá Æfingu var „Hafið eða fjöllin“ og 
þá risu gestir úr sætum og fögnuðu 
gríðarlega og minnti það á stemmn-
inguna í Vagninum á Flateyri. 

Þá lék Stórsveit Sigga Björns sem eru 
tónlistarlegir félagar hans til margra 
ára og þar var Magnús Emil sonur hans 
einng á trommum. Í lokin var síðan 
kvennahljómsveitin GABYS sem fór 
á sviðið en hún er vinsælasta kvenna-
sveit Berlínar og ætlaði allt um koll 
að keyra. 

Daginn eftir, laugardaginn 24. 
október, var síðan afmælisgestunum 
boðið i sögugöngu um Berlin undir 
leiðsögn Júlíu B. Björnsdóttur frá Flat-
eyri sem býr í Berlin og starfar m.a. við 
fararstjórn þar. Flestir Íslendingarnir 
sem komu til afmælishátíðarinnar fóru 
í gönguna eða rúmlega 30 manns. 

Að kveldi þess 26. október bauð 
Júlía B. Björnsdóttir Íslendingunum, 

sem enn voru í Berlín, til kvöldverðar 
að heimili sínu í Berlín. Í spjalli 
Æfingarmeðlima þar er ljóst að 
Hljómsveitin Æfing er ekki hætt og í 
stefnumótun kvöldsins er m. a farið að 
horfa til 50 ára afmælis Æfingar sem 
verður þann 27. desember 2018. Víst 
er að þetta gleður hina fjölmörgu að-
dáendur Æfingar. 

Björn Ingi Bjarnason

Eyrarbakka.

Siggi Björns setur afmælishátíðina í Berlín.

Hljómsveitin Æfing í Berlín. F.v.: Ásbjörn Björgvinsson, Árni Benediktsson, Siggi Björns og sonur hans  Magnús Emil og Halldór Gunnar Pálsson.

F.v.: Árni Benediktsson og feðgarnir Siggi Björns og Magnús Emil.

Feðgunum fagnað; Siggi Björn og 
Magnús Emil.

F.v.: Elsa jónsdóttir, María Árnadóttir 
og Svala Björnsdóttir.

Siggi Björns spjallar við elsta gestinn, 
langömmu Magnúsar Emilis, Louise 
Thurau  95 ára og Björn Inga Braga-
son 4 ára.

Siggi og systkini sem komu til Berlínar. 
Standandi f.v.: Svala Björnsdóttir,  
Björn Kúld Björnsson, Siggi Björns 
og jóhann Kúld Björnsson. Sitjandi 
er Eydís Kúld Björnsdóttir Petersen.
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Samkomur þar sem Hljómsveitin Æfing hefur verið frá 1990:

1. Október 1990 - Bítlavakan að Efstalandi í Ölfusi

2. Júní 1991 - Búbbulínuvaka í Vagninum á Flateyri

3. Júní 1992 - Vagninn Flateyri. Flateyrarhreppur 70 ára

4. Júlí 1993-  Sumarhátíð Vestur-Ísfirðinga í Aratungu

5.  Október 1993 -  Búbbulínuvaka í Vagninum á Flateyri

6. Október 1997 - Bíla-Bergur 50 ára. Félagsheimilið á Seltjarnarnesi

7. Júní 1998 - Catalina, Hamraborg - Sjómannadagurinn í Kópavogi

8. Júní 2000 - Íþróttahúsið á Flateyri - Vilbergsfólkshátíð á Flateyri

9. Maí 2001 - Árni Benediktsson á Selfossi 50 ára

10. September 2002 - Við Fjöruborðið á Stokkseyri.  Með Sigga Björns og Dönum

11. Júlí 2003 - Grænlenskar nætur á Flateyri

12. Júlí 2003 - Björn Ingi Bjarnason á Stokkseyri/Eyrarbakka 50 ára

13. Mars 2005 - Guðbjartur Jónsson, Búbbulína, 50 ára. Skútan, Hafnarfirði

14. Maí 2009 – hvítasunnuhelgin  - Vagninn á Flateyri. Hljómsveitin.  Æfing 40 ára. Minnnig Kristjáns J. Jóhann-
essonar og Sólveigar Kjartansdóttur.  Æfingar-Sviðið á Sólbakka vígt

15. 10. október 2009 - Veitingahúsið Catalina, Hamraborg, Kópavogi. Hljómsveitin Æfing 40 ára

16. 23. febrúar 2013 – Æfing lék fyrir Alla í Allabúð á heimili hans í Keflavík. Sýnt í Kastljósi 26. febrúar 2013

17. 17. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, föstudagur – Æfing lék í Vestfirzku verzluninni á Ísafirði – Heimsóttu Villa 
Valla á Ísafirði

18. 17. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, föstudagur – Vagninn á Flateyri - Nýr hljómdiskur Æfingar

19. 18. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, laugardagur  -  Félagsheimilið á Flateyri – Hljómsveitin Æfing 45 ára  í 
desember 2013 – Útgáfuhátíð -  nýr hljómdiskur Æfingar

20. 19. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, sunnudagur – Æfing tók lagið í fermingarmessu í Flateyrarkirkju

21. 19. maí 2013 – hvítasunnuhelgin, sunnudagur - Vagninn á Flateyri – Nýr hljómdiskur Æfingar

22. 7. júlí 2013 – Félagsheimilið Staður á Eyrarbakka – 100 ára afmælishátíð Björns Inga Bjarnasonar, 60 lífár og 
40 ár í félagsmálaforystu

23. 1. nóvember 2014 – Brúðkaup Ásbjörns Björgvinssonar og Hildar Guðnadóttur

24. 17. aprí 2015 – Vorhátíð átthagafélaganna: Önfirðinga – Dýrfirðinga og Súgfirðinga

25. 23. október í Berlin. Afmælishátíð Sigga Björns 60 ára. Fyrsta utanlandsferð Æfingar

Gönguhópurinn með Hljómsveitinni Æfingu við Brandenborgarhliðið i Berlín.

Og nú er risið úr sætum enda lagið „Hafið eða fjöllin“ Guðbjartur Greipsson, gamli rótari Æfingar, lyftir höndum af fögnuði.

F.v.: Halldór Gunnar Pálsson, Víðir Björnsson, júlía B. Björnsdóttir, Guðbjartur Greipsson, Árni Benediktsson, Hildur 
Guðnadóttir og Ásbjörn Björgvinsson.

Hin frábæra þýska kvennahljómsveit í Berlín GaBYS á sviðinu.

Klappað fyrir Æfingu. F.v.: Björn Ágúst jónsson, Hildur Guðnadóttir, anna 
María Sigurðardóttir, Hinrik Kristjánsson, Helga Ingibjörg Guðmundsdóttir, 
Svanhildur Bára jónsdóttir, Þorsteinn Garðarsson Ingibjörg Kristjánsdóttir 
og Guðbjartur Greipsson.

Kvöldverðurinn 26. október. F.v.: Einar Guðbjartsson, Elsa jónsdóttir, Árni 
Benediktsson, Halldór Gunnar Pálsson, Brynja Dögg Heiðudóttir, Siggi Björns, 
jóna Guðrún Haraldsdóttir, Björn Ingi Bjarnason, Víðir Björnsson, júlía B. 
Björnsdóittir og Guðrún Pálsdóttir. Ljósm.: Inga rún Björnsdóttir.

Stórsveit Sigga Björns á sviðinu.

F.v.: Ólafur Bragason, Guðbjartur Greipsson, jóna Guðrún Haraldsdóttir, Björn 
Ingi Bragason og Inga rún Björnsdóttir. 

F.v.: Einar Guðbjartsson, Kristinn Halldórsson , María Árnadóttir, Elsa jónsdóttir, 
Árni Benediktsson og Guðrún Pálsdóttir.
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Frumlegur Þórbergur  
– handan við tíma og rúm
Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur, sendi nýverið frá sér bókina 
Ég skapa, þess vegna er ég. Um skrif Þórbergs Þórðarsonar. Áhugi á bókum 
Þórbergs Þórðarsonar hefur glæðst mikið á undanförnum árum, meðal 
annars í kjölfar stofnunar Þórbergsseturs á Hala í Suðursveit. Þá virðist 
sem skrif Þórbergs höfði sérstaklega til íslenskra rithöfunda á 21. öld og 
sækja þeir jafnvel í hans smiðju en sambland sjálfsævisögu og skáldskapar 
sem bækur hans einkennast af er áberandi bókmenntaform á 21. öld, bæði 
hérlendis sem erlendis. 

Bók Soffíu byggir á margra ára rann-
sóknum og er yfirgripsmikil heildar-
útekt á höfundarverki Þórbergs. Soffía 
ræddi nýju bókina við Suðra. 

„Það sem stendur kannski helst upp 
úr rannsókninni er hversu nútímalegur 
höfundur Þórbergur er; hann skrifar 
„skáldævisögur“ á tíma sem enginn 
þekkti slíkt hugtak eða slíkan sam-
bræðing ævisögu og skáldskapar sem 
hann bauð upp á. Bækur hans, sem 
komu út á fyrri hluta tuttugustu aldar, 
boða það sem verið er að skrifa í dag, 
á fyrstu áratugum tuttugustu og fyrstu 
aldar. Reyndar sá hann þetta sjálfur fyrir 
þegar hann sagði í viðtali sem tekið var 
við hann á áttræðisafmælinu: „Ég er eins 
og menn verða eftir næstu aldamót“. 
Annað sem stendur upp úr er hversu 
„lærður“ höfundur Þórbergur var; 
hversu vel hann var að sér í erlendum 
bókmenntum sem og íslenskum,“ segir 
Soffía um verkið. 

Hun segir þetta verði ljóst þegar farið 
er að rýna vandlega í verk hans, þá komi 
í ljós tengingar sem líkast til fóru fram 
hjá samtímamönnum hans. „Oftast 

hefur verið talað um Þórberg sem „nátt-
úrutalent“ en gleymst að hann stund-
aði fimm ára háskólanám í norrænum 
fræðum og var fluglæs á esperantó. 
Hvort tveggja hefur haft afgerandi áhrif á 
höfundarverk hans. Það fyrrnefnda opn-
aði honum nýja sýn á Íslendingasögur, 
þ. e. þar kynntist hann bókfestukenn-
ingunni, þeirri kenningu að sögurnar 
séu verk rithöfunda, sambland af sagn-
fræði og skáldskap en ekki einfaldlega 
sannar sögur af forfeðrum okkar, líkt og 
sagnfestumenn gerðu ráð fyrir. Ég tel að 
aðferð íslendingasagnaritara hafi verið 
Þórbergi fyrirmynd þegar hann hóf að 
skrifa það sem hann kallar ævisögu sína 
og lífssögu samtíðar sinnar í einskonar 
rómanformi, eins og hann kemst að orði. 
Það síðarnefnda, esperantó kunnáttan, 
opnaði honum sýn á erlendar samtíma-
bókmenntir; í esperantó tímaritum sem 
hann var áskrifandi að las hann um nýja 
strauma og stefnur í bókmenntum og 
listum.“
Hvað þykir þér merkast í verkum Þór-
bergs? 

„Hinar margslungnu og fjölbreyttu 
sjálfsmyndir hans eru stórmerkilegar, 
ekki síst þegar haft er í huga inn í hvers 
konar bókmenntahefð hann skrifar. 
Meðal annars er merkilegt hvernig 
Þórbergur afbyggir þá karlmennskuí-
mynd sem var ráðandi í íslenskum bók-
menntum á fyrri hluta tuttugustu aldar. Í 
stað hins sterka, þolgóða og þögla karl-
manns, sem við þekkjum til að mynda í 
Bjarti í Sumarhúsum, bregður Þórbergur 
á leik í gervi veiklundaðs, hysterísks og 
málóða karlmanns sem ímyndar sér 
allan fjandann, meðal annars að hann 
sé óléttur. Annars túlka ég óléttusöguna 
sem táknsögu um sköpun og þann sköp-
unarkraft sem ég tel að sé frumregla lífs 
og listar Þórbergs. Ég sný því út úr frum-
reglu Descartes „Ég hugsa – þess vegna 
er ég“ í titil bókarinnar: Ég skapa – þess 
vegna er ég.“

Soffía segir að bækur Þórbergs eldist 
afar vel og í þeim megi sjá nýjar hliðar 
við hvern lestur. „Ég tel þær vera klass-
ískar, í þeim skilningi að inntak þeirra sé 
handan við tíma og rúm. Þegar maður 
les til að mynda Suðursveitarbækurnar 
í dag tengjast þær þráðbeint inn í sam-
tímaumræðu um umhverfismál, nátt-
úru- og dýravernd. Og skáldævisögur 
hans tengjast því sem efst er á baugi í dag 
í íslenskum bókmenntum. Í síðasta kafla 
bókarinnar fjalla ég um hvernig sam-
tímahöfundar tengja sig beint og óbeint 
við Þórberg, höfundar á borð við Pétur 
Gunnarsson, Jón Kalman Stefánsson, 
Oddný Eir Ævarsdóttir og Jón Gnarr. 
Staða Þórbergs er því sterk, enn í dag og 
fáir höfðu eins afgerandi áhrif á íslenska 
bókmenntasögu tuttugustu aldar eins 
og hann.“
Nú er þetta mjög viðamikil rannsókn, 
hvernig stóðstu að henni, vinnur þú að 
mestu eða alfarið á Hornafirði? 

„Ég er svo heppin að vera í rann-
sóknarstöðu – stöðu sérfræðings – við 
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á 
Hornafirði og rannsóknin á Þórbergi 
hefur verið meginviðfangsefni mitt 
undanfarin ár. Að mestu leyti fór vinnan 
því fram hér fyrir austan en auðvitað 
þurfti ég einnig að fara í vinnuferðir 
til Reykjavíkur til að skoða gögn Þór-
bergs á handritadeild Landsbókasafns-
ins. Þá hafði ég alltaf góðan aðgang að 
Þórbergssetri, fékk að dvelja þar eftir 
þörfum, sem var mjög hjálplegt; að 
hafa eitt aðalsögusvið Þórbergs fyrir 
augunum og geta rætt við skyldfólk Þór-
bergs og aðstandendur Þórbergsseturs.“
Finnur þú fyrir vaxandi áhuga á 
verkum Þórbergs á meðal almennings 
og fræðimanna? 

„Tvímælalaust, áhuginn hefur vaknað 
aftur eftir að hafa legið í dvala um 
nokkra hríð. Ég tel að stofnun Þórbergs-
seturs sem og bækur þeirra Halldórs 
Guðmundssonar og Péturs Gunnars-
sonar um Þórberg hafi stuðlað að 
endurvöktum áhuga. Þá er mikill áhugi 
um þessar mundir hjá fræðimönnum á 
ævisagnaskrifum og sérstaklega á þeirri 
blöndun ævisögu og skáldskapar sem 
áberandi er í samtímabókmenntum, 
bæði hérlendis sem erlendis. „
Hvernig rithöfundur var hann? 

„Þórbergur er svo fjölbreytilegur 
höfundur að það er erfitt að festa hönd 
á því í eitt skipti fyrir öll. Allir vita að 
hann var frábær „stílisti“; flestir vita 
hversu fyndinn og skemmtilegur hann 
er, færri hafa ef til vill gert sér grein fyrir 
því hversu mikill nýjungamaður hann er 
í íslenskri bókmenntasögu, bæði hvað 
varðar form og efnistök. Annars orð-
aði Þórbergur það sjálfur að það sem 
íslenskar bókmenntir skorti í upphafi 
tuttugustu aldar væri „frumleg hrein-
skilni“ og fólk sem hugsar öðruvísi en 
fjöldinn. Ég held að bækur hann bjóði 
einmitt upp á þetta: Frumlega hrein-
skilni og óhefðbundna hugsun og ég 
hvet lesendur til að hugsa öðruvísi með 
Þórbergi, “ segir Soffía um rithöfundinn 
stórbrotna Þórberg Þórðarson. 
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Soffía Auður Birgisdóttir
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Um skrif 
Þórbergs 
ÞórðarsonarÞorbjörg Árnadóttir ásamt Þorvarði Árnasyni t.v., eiginmanni Soffíu auðar, 

á Þórbergssetrinu.

Soffía auður á Þórbergssetrinu.  Myndir: Þorvarður Árnason.

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Öflug Lionshreyfing í Árnessýslu
Árnessýsla er rík af Lionsmönnum 
sem vinna dýrmætt starf fyrir sam-
félagið. Um 220 manns starfa í 9 
Lionsklúbbum víðsvegar um sýsl-
una. Það lætur því nærri að um 
10 % af öllu íslensku Lionsfólki á 
Íslandi búi í Árnessýslu. 

Á landinu öllu eru Lionsfélagar 2.200 
– 2.300 talsins. Í heiminum öllum 
eru meðlimir hreyfingarinnar um 1,3 
milljónir. Á þessu ári eru liðin 50 ár 
síðan Lionshreyfingin hóf innreið sína 
í Árnessýslu með stofnun Lionsklúbbs 
Selfoss. Síðan þá hefur Lionsstarfið 
vaxið jafnt og þétt. Fyrsti Lionsklúbb-
urinn á Íslandi, Lionsklúbbur Reykja-
víkur var stofnaður 1951. 

Klúbbarnir eru kynjaskiptir, sjö 
karlaklúbbar og tveir kvennaklúbbar. 
Á Selfossi eru tveir klúbbar annar er 
kvennaklúbbur og heitir Embla, Hinn 
er áðurnefndur Lionsklúbbur Selfoss. 
Í Hvergerði er því eins farið, þar er 
Lionsklúbbur Hveragerðis, karla-
klúbbur – og kvennaklúbburinn Eden. 
Í Þorlákshöfn starfar Lionsklúbbur 
Þorlákshafnar, í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi er Dynkur, Skjaldbreiður 
starfar í Grímsnesi, Lionsklúbbur 
Laugardals í Laugardal og Geysir er 
Biskupstungum. 

Fjöldi innan klúbbanna í sýslunni 
er frá 6 meðlimum upp í tæplega 
40. Nýjustu klúbbarnir eru Dynkur í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Eden í 
Hveragerði, ber að geta þess sértaklega 
að þessir nýju klúbbar hafa komið mjög 
sterkir inn í Lionssamfélagið. Það er 
sammerkt með öllum þessum klúbbum 
að þeir vinna samfélaginu gagn innan 
þeirra er maður manns gaman. Fé-
lagar koma saman á klúbbfundum og 
í verkefnum og njóta samvista hver við 
annan og láta með starfi sínu gott af 
sér leiða. 

Aðaláherslan er yfirleitt á nærum-
hverfið á hverjum stað en í flestum 
klúbbum er einnig verkefnum á lands-
vísu og alþjóðavísu gerð skil. Hér áður 
fyrr var algegnt að Lionsfélagar öfluðu 
fjár með því að ganga í hús og selja 
ljósaperur og jafnvel klósettpappír. Það 
tíðkast ekki lengur. Verkefni á borð 
við skemmtanahald, vegahreinsun, 
útgáfur símaskráa og sérstök verk-
efni fyrir sveitarfélög og önnur fyr-
irtæki eru algengar fjáröflunarleiðir 
um þessar mundir. Skemmtanahald 
klúbbanna á svæðinu hefur rutt sér til 
rúms á undanförnum árum, þau hafa 
einkum helgast af matarveislum með 
áherslu á íslenskan mat svo sem Svið, 
hrossaket, skötu og kótelettur. 

Klúbbarnir halda reglulega fundi 
frá september til maí ár hvert, flestir 
halda tvo fundi í mánuði. Gjarnan er 
annar þeirra formlegur og hann oft 
óformlegri, svo sem heimsókn í fyrir-
tæki eða unnið verkefni. Félagsformið 
er nokkuð hefðbundið. Formaður, rit-
ari, gjaldkeri að ónefndum siðameist-
ari, sem leitast við að halda uppi aga 
í klúbbstarfinu. Felast í starfinu góð 
tækifæri klúbbmeðlima til eflingar á 
færni í félagsmálum. Á fundina eru 
oft fengnir fyrirlesarar um hin ýmsu 
málefni. Algengt er að haldið sé loka-
hóf að vori. 

Í klúbbunum verða til vináttu- og 
kunningjabönd sem margir geta vitnað 
um að séu dýrmæt, ekki síst þegar 
eitthvað bjátar á meðal félaganna og 
annarra aðstandenda. 

Víða hefur stuðningur frá klúbb-
unum komið við sögu. Stærsti einstaki 

málaflokkurinn sem notið hefur stuðn-
ings eru vafalítið heilbrigðismál. Heil-
brigðisstofnun Suðurlands hefur fengið 
stuðning frá klúbbunum í sýslunni til 
tækjakaupa og annarra viðfangsefna. 
Á það við um sjúkrahús okkar Sunn-
lendinga jafnt sem heilsugæslustöðv-
arnar víðsvegar um héraðið. Samtök 
fatlaðra, má í því sambandi nefna 
árlegt diskótek fyrir þroskahefta sem 
Lionsklúbburinn Embla hefur staðið 
fyrir árlega um áratuga skeið. Íþrótta-
félög, íþróttamannvirki, slökkvilið, 
landgræðsla og skógrækt hafa einnig 
notið stuðning, svo nokkuð sé nefnt. 
Á landsvísu hafa klúbbarnir sameinast 
um kaup lækningatækja fyrir milljóna-
tugi. Sala „Rauðu fjaðrarinnar“ hefur 
farið fram á fimm ára fresti og hefur 
afrakstur hennar undanfarið runnið til 
sjónverndarmála. 

Sum verkefni sem Lionsmanna 
krefjast ekki stórra fjármuna. Má 
þar nefna átak í nóvember ár hvert 
um blóðsykurmælingar sem margir 
klúbbanna bjóða almenningi upp á að 
kostnaðarlausu. 

Lionshreyfingin um allan heim 
stendur sameiginlega að Alþjóða hjálp-
arsjóðnum LCIF. Það er úthlutað úr 
honum meðal annars til staða þar sem 
náttúruhamfarir hafa átt sér stað. Fjár-
munir sem fara í gegnum þann sjóað 

hlaupa á milljörðum og hefur Ísland 
notið þeirra í verulegum mæli. 

Sá sem þetta ritar er bjartsýnn á 
framtíð Lionsstarfsins í héraðinu. 
Óhætt er að fullyrða að þörfin fyrir 
þau verkefni sem klúbbarnir leggja 
lið mun ekki minnka. Að sama skaði 
verður samfélagið seint það vel sett að 
ekki verði þörf á að deila út fé til góðra 
mála. Hvað félagslega þáttinn í starfinu 
sem við meðlimir klúbbanna upplifum 
er nokkuð sem ég leyfi mér að trúa að 
flest okkar viljum njóta svo lengi sem 
við lifum. Það gleður okkar Lionshjarta 
þegar nýir félagar koma liðs við klúb-
bana og finna sig þar. 

Kristófer Tómasson,  
Lionsklúbbnum Geysi.

Lionsklúbburinn Dynkur þökuleggur 
kirkjugarðinn við Ólafsvallakirkju 
síðastliðið sumar, en klúbburinn tók 
umhirðu garðsins að sér.

Haustferð Lionsklúbbsins Geysis.

afhending á Hjartastuðtæki til sjúkraflutninga HSU sem sex klúbbar í sýsl-
unni stóðu að.

Hópur úr Lionskvenna úr klúbbnum Emblu.

Lionsklúbbur Laugardals fleytir kertum á Laugarvatni

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

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

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar



Smakkaðu...
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Mælingar á Heinabergsjökli
Miðvikudaginn 25. nóvem-

ber síðastliðinn fóru tveir 
tugir nemenda úr Fram-

haldsskólanum í Austur-Skaftafell-
sýslu (FAS) ásamt tveimur kennurum 
að Heinabergsjökli til árlegra mælinga. 
Það er nokkuð erfitt að mæla jökulinn 
því hann gengur fram í lón og því ekki 
hægt að komast að jökulsporðinum. 
Því þarf að grípa til stærðfræðinnar og 
reikna út vegalengdir. Daginn fyrir ferð 
var farið yfir vinnuferlið og nemendum 
skipt í smærri hópa en hver hópur hefur 
ákveðið hlutverk á vettvangi. Á jök-
ulruðningunum eru tvær mælilínur 
sem er reiknað útfrá. Þá er þess gætt 
að taka alltaf myndir frá sama sjón-
arhorni árlega. 

Hópurinn gekk rösklega til verks 
þannig að mælingar gengu vel. Ekki 
spillti fyrir að veður var með eindæmum 
gott og allir nutu útiverunnar en við 
lónið var stilla. Það er upplagt í ferð sem 
þessari að skoða umhverfið og hvernig 
jökulinn hefur mótað það í aldanna rás. 
Á leið okkar frá bílastæðinu og niður 
að lóninu er gengið yfir gamla árfarvegi 
þar sem Heinabergsvötn hafa runnið 
áður. Þá sést vel hvernig jökullinn 
hefur ýtt upp ruðningum og myndað 
jökulgarða. Það er líka athyglisvert að 

sjá ummerki frostveðrunar og hvernig 
gróður eykst á svæðinu frá ári til árs. 

Daginn eftir ferðina var komið að 
því að reikna út úr mælingunum. 
Miðað við útreikninga frá í fyrra hefur 
jökulinn skriðið fram um 70 metra. 
Framskriðið er þó heldur minna í syðri 
punktinum. Þegar myndir eru bornar 
saman á milli ára sést greinilega að ís 
minnkar stöðugt norðan megin í lón-
inu. Þá sést það líka vel á myndum að 
jökullinn er að þynnast töluvert. Næstu 
daga vinna svo nemendur skýrslu um 
ferðina. 

Á leiðinni heim var stoppað hjá 
brúnni yfir Heinabergsvötn. Sú brú 
var tekin í notkun vorið 1948 og þótti 
á þeim tíma mikil samgöngubót. 
Nokkrum mánuðum seinna hvarf áin 
úr farvegi sínum og sameinaðist Kol-

grímu og er svo enn í dag. Hjá brúnni 
er líka mynd sem sýnir hvar jökullinn 
lá skammt frá á þeim tíma. Segja má að 
brúin sé í dag ágætis minnisvarði um 
hversu breytilegt umhverfið okkar er. 

Mælingar eins og þær sem er beitt 
við Heinabergsjökul verða aldrei mjög 
nákvæmar. En þær gefa þó ágætis vís-
bendingu um stöðuna í hvert sinn. 
Það er ekki síður athyglisvert að skoða 
aðrar breytingar á svæðinu eins og 
t.d. hvernig lónið stækkar ár frá ári 
norðan megin eða þá hvernig jökulinn 
er greinilega að þynnast. 

Nú eru uppi hugmyndir í skólanum 
að þróa jöklamælingar áfram og tengja 
þær tækninni. Með því er vonast til að 
mælingar verði nákvæmari og gefi um 
leið ítarlegra yfirlit. 

Hjördís Skírnisdóttir

Skemmtanalífið 
1966–1979 í máli 
og þúsund myndum
Réttarball í Brúarlundi í Lands-

sveit, bindindishátíðir í Galta-
lækjarskógi, dansleikur á 

Flúðum og sunnlenskar hljómsveitir 
eru meðal efnis í máli og myndum 
í nýrri bók, Öll mín bestu ár, eftir 
Kristin Benediktsson og Stefán Hall-
dórsson. 

Bókin fjallar um skemmtanalífið á 
árunum 1966-1979. Viðfangsefnin eru 
dansleikir, útihátíðir, skólaskemmt-
anir, tískusýningar, uppákomur, barna-
skemmtanir, hljómleikar, fegurðar- og 
hæfileikasamkeppnir og aðrir við-
burðir víða um land. Yfir 1.000 ljós-
myndir Kristins eru í bókinni og ítar-
leg umfjöllun Stefáns um flytjendur, 
gesti, staðina og stemminguna. 

Mikill fengur er af bókinni sem er 
ómetanleg heimild um dægurmenn-
inguna á Íslandi. Fjöldi einstakra 
mynda sem fylgt er af fínum texta sem 
gerir Öll mín bestu ár að sérstaklega 
eigulegri og skemmtilegri bók sem er 

ómissandi fyrir alla sem haga gaman 
af tónlistarsögu landsins. 

Kristinn Benediktsson var fyrr á 
árum ljósmyndari á Morgunblaðinu 
og Stefán skrifaði um popptónlist í 
blaðið í 10 ár frá 1967 til 1977. Þeir 
hófu samstarf um gerð bókarinnar árið 
2011, en eftir að Kristinn lést árið 2012 
eftir langa baráttu við krabbamein hélt 
Stefán verkinu áfram í samvinnu við 
dóttur Kristins og vin hans. 

Mánar og Hljómsveit Þorsteins 
Guðmundssonar eru meðal yfir 100 
hljómsveita, þjóðlagaflytjenda og 
skemmtikrafta á síðum bókarinnar. 
Árni Johnsen, þingmaður Sunn-
lendinga um langt skeið, kemur við 
sögu sem þjóðlaga- og vísnasöngvari. 
Í bókinni eru einnig keppendur frá 
Suðurlandi og Vestmannaeyjum í feg-
urðarsamkeppnum. 

Stefán Halldórsson er útgefandi 
bókarinnar, en bókaforlagið Salka 
annast dreifingu í verslanir. 

„Allrahanda menning“ veitir 
10 milljónir í menningarstyrki
Þriðjudaginn 29. desember sl. 

kom stjórn sjóðsins „Allrahanda 
menning“ saman í Múlakaffi í 

Reykjavík til úthlutunar menningar-
styrkja á árunum 2016 – 2020. Hrúta-
vinafélagið Örvar á Suðurlandi fékk 10 
milljónir til mannlífs- og menningar-
starfs. Er þetta framhald á stuðningi 
sjóðsins við Hrútavinafélagið á árunum 
2010 – 2015 sem var þá 5 milljónir. 

Hrútavinafélagið Örvar er; félags-, 
mannlífs- og menningarlegt samafl 

brottfluttra Vestfirðinga og heima-
manna á Suðurlandi og hefur hin 
gjörva hönd félagsins komið víða að 
málum mannlífinu til heilla. Í stjórn 
„Allrahanda menningarsjóðsins „eru: 
Björn Ingi Bjarnason, Guðmundur 
Sigurðsson, Reynir Traustason, Sig-
urdór Sigurðsson og Þórir Garðars-
son. Hrútavinafélagið Örvar þakkar 
þennan mikla stuðning og er þegar 
hafin stefnumótun menningarstarfs á 
tímabilinu 2016 – 2020. 

Í stjórn „allrahanda menningarsjóðsins eru:  F.v.: Björn Ingi Bjarnason, 
Guðmundur Sigurðsson, reynir Traustason, Sigurdór Sigurðsson og Þórir 
Garðarsson.

Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi
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Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta





HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.750.000. Rnr.200128.

KIA Ceed new eco-dynamics. Árgerð 
2014, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.960.000. Rnr.200218.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 2007, 
ekinn 161 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.150.000. Rnr.211675.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, ekinn 
56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.380.000. Rnr.211726.

VW Jetta comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 141 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.150.000. Rnr.211735.

HYUNDAI I40 style. Árgerð 2012, 
ekinn 79 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.490.000. Rnr.760947.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2006, ekinn 197 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.180.000. Rnr.200100.

FORD Kuga titanium. Árgerð 2012, 
ekinn 100 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.200216.

TOYOTA Corolla. Árgerð 2007, 
ekinn 153 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.211674.

RENAULT Captur dynamic. Árgerð 
2014, ekinn 33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.090.000. Rnr.211724.

RENAULT Megane 1,9 dci berline. Ár-
gerð 2009, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.190.000. Rnr.211734.

SUBARU Legacy station. Árgerð 2010, 
ekinn 147 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000. Rnr.211741.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.980.000. Rnr.200068.

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2008, ekinn 130 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.790.000. Rnr.200181.

MERCEDES BENZ M ml350. Árgerð 
2005, ekinn 65 Þ.MÍLUR, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.490.000. Rnr.211671.

RENAULT Megane scenic iii. Árgerð 
2014, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000. Rnr.211721.

SUZUKI Grand vitara premium+ (cru-
ise, a/c, álfelgur). Árgerð 2013, ekinn 
55 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.380.000. Rnr.211730.

RENAULT Clio sport tourer. Árgerð 
2011, ekinn 88 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.211740.

TOYOTA Auris sol. Árgerð 2011, ekinn 
22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.650.000. Rnr.200067.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.200180.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.211622.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.211720.

KIA Ceed new eco-dynamics. Árgerð 
2014, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.211729.

RENAULT Clio expression  sport. Ár-
gerð 2015, ekinn 34 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.890.000. Rnr.211739.

RENAULT Clio sport tourer. Árgerð 
2015, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.750.000. Rnr.200040.

RENAULT Clio dynamic. Árgerð 2015, 
ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.980.000. Rnr.200170.

HYUNDAI I30 classic ii . Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.180.000. Rnr.211573.

RENAULT Clio dynamic. Árgerð 2014, 
ekinn 16 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.540.000. Rnr.211701.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2011, ekinn 
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.150.000. Rnr.211727.

HONDA Cr-v. Árgerð 2013, ekinn 
27 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.180.000. Rnr.211738.
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Vegna mikillar sölu þá vantar okkur bíla á skrá

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
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Nú er komið nýtt ár og margir 
setja sér ný markmið. Að 
sprengja upp það gamla 

gefur fyrirheit um að eitthvað nýtt sé 
að byrja.  Sjálf kýs ég haustið til þess að 
setja mér markmið.  Þegar laufin falla 
og maður kaupir sér nýja penna í öllum 
litum, þá finnst mér ég sterkust og til-
búin í að sigra heiminn. Það kemur 
örugglega frá kennaranum í mér. 

En auðvitað á maður ekki að bíða 
með að setja sér markmið. Eitt afþví 
sem aðskilur okkur mennina frá öðrum 
í dýraríkinu eru ákveðnir vitsmunar-
þættir eins og að sýna samkennd og 
að geta sett sig í spor annarra (efast 
daglega um þann þátt hjá nútíma homo 
sapiens) og að setja sér markmið og 
fylgja því eftir.

En afhverju að setja sér markmið? 
Er þetta ekki voða mikið í tísku núna, 
markmiðssetningar, markþjálfar og 
endalaust verið að tala um markmið 
hitt og þetta svo við verðum öll fram-
úrskarandi fyrirmyndareinstaklingar 
og getum póstað því á Facebook?

Ég lít á markmiðssetningu sem 
þroskaferli og trúi því að manneskjan 
þroskist frá fæðingu til dauða og sé 
sífellt lærandi vera, bæði á sjálfa sig og 
aðra. Manneskja sem þroskast, er opin 
fyrir nýjungum og breytilegum heimi, 
víkkar sjóndeildarhringinn og lærir, er 
hamingjusamari en þeir sem gera það 
ekki. Ógeðslega væmið en satt. 

Og ég spyr, hver nennir að ganga á 
þessari jörðu að meðaltali í 80 ár og 
standa í stað og vera bara alltaf að upp-
lifa sjálfan sig í fyrradag á hverjum degi?

Svo er það líka bara svo gaman því 
í markmiðunum felast draumarnir og 
með því að að ná markmiðum sínum 
rætast draumarnir hægt og rólega.

Setjum okkur raunhæf markmið, 
skrifum þau niður og horfum á þau 
á hverjum degi. Svo þegar þau nást þá 
setjum við ný. Setjum okkur markmið 
um að setja okkur markmið, allt árið 
um kring. Ekki bíða eftir gamlárs-
kvöldi.

Og hvað eru mörg m í því?
Höfundur er bæjarfulltrúi í 

Hafnarfirði búsett á Hornafirði.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir
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Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

kemur næst út  
fimmtudaginn  
28. janúarHÉRAÐSFRÉTTABLAÐ

Auglýsingasíminn er 

578 1190


