
Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Nánar um sölustaði á facebook

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd, 
Borgarapótek, Lyf og heilsa; JL húsi, 
Kringlu og Austurveri, Minja, 
Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, 
Lyfjaver, Reykjavíkur Apótek, 
Árbæjarapótek, Urðarapótek, 
Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup, 
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.
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Er íslenska 
lopapeysan  
íslensk?

Í ökuferð 
með atvinnu- 
bílstjóra Páskasteikin

Mynd: Þormar Vignir.

Þurfum 
nýja sýn í 

skólastarfi
Rætt við Mörtu Guðjónsdóttur, fulltrúa í 

skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar
Auglýsingar: 578 1190
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Egg númer 4 er vinsælast
Nói Síríus er eitt elsta iðnfyr

irtæki borgarinnar og án efa 
með þeim allra vinsælustu. 

Páskaeggin frá Nóa Síríusi þekkja allir, 
en Reykjavík vikublað hafði samband 
við Kristján Geir Gunnarsson, mark
aðsstjóra Nóa, og spurði hann hvaða 
egg væru vinsælust. – „Egg nr. 4 er 
vinsælast og egg nr. 5 kemur þar á eftir. 
Annars hefur mesta aukningin undan
farin ár verið í litlu eggjunum og af 
þeirri ástæðu settum við á markað 
Grettisegg þetta árið. Einnig settum 
við Lakkrísegg, NóaKroppsegg og 
Karamelluegg á markað í nýrri útgáfu 
þessa páskana. Þá er það áhugverð 
straðreynd að Risaeggið sem við fram
leiðum í takmörkuðu magni, 1350 g, 
er vara sem við eigum aldrei nóg af.“

Fara páskaeggin stækkandi? – „Við 

sjáum hæga þróun í átt til stærri eggja, 
en ekki svo að hægt sé að segja að hún 
sé marktæk.“

Nú hefur nokkuð verið rætt á sein
ustu árum um ábyrga framleðslu á 
kakói. Hvernig er þeim málum háttað 
hjá ykkur? – „Síríus súkkulaði er QPP 
(Quality partner program) framleitt. 
Í því felst að kakóræktendum er gert 
kleift að rækta og framleiða kakóið 
á sjálfbæran og ábyrgan hátt. Með 
þessu er tryggð fræðsla til kakó
bænda varðandi ræktunaraðferðir 
sem og aðbúnað starfsfólks sem gerir 
þeim kleyft að auka framleiðni sína 
á ábyrgan hátt. Auk þess kemur QPP 
að fræðslumálum, heilsugæslu og að
gengi að hreinu vatni í kakóræktar
samfélögum og stuðlar þannig að betri 
lífsskilyrðum þeirra sem þar búa.“

Fermingartilboð á saumavélum
KOMDU FERMINGARBARNINU Á ÓVART!

Brother NV15 49.900 kr.Brother M1034D 54.900 kr.

PFAFF - GRENSÁSVEGI 13 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 414 0400 - WWW.PFAFF.IS  

ÓSKAST TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Fullbúið húsnæði óskast til leigu fyrir 
aðalstöðvar VINNUEFTIRLITS RÍKISINS 

 
20285 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu hús-
næði fyrir Vinnueftirlit ríkisins. Umsjónaraðili er Framkvæmda-
sýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, 
fullbúið til notkunar án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og í góðum 
tengslum við helstu umferðaræðar. Einnig gott aðgengi og næg 
bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 1560 fermetrar og er 
að lang mestu leyti um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði, 
þó með nokkrum kennslurýmum.  

Frekari upplýsingar um kröfur sem húsnæðið skal  uppfylla 
verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
föstudaginn, 11.mars 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs, stærðar húss, aðkomu að því og skipulags út frá fyrir-
hugaðri starfsemi, afhendingartíma, staðsetningar og fjölda 
bílastæða.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20285 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 31. mars 2016 en svarfrestur er til 
og með 4. apríl 2016.

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand, staðsetning 
húsnæðis og leiguverð, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 
105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 7. apríl 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20285 – Leiga á húsnæði fyrir VINNU-
EFTIRLIT RÍKISINS - Nýtt húsnæði fyrir aðalstöðvar. 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar:

• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða  
 (ef við á)
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag (ef við á)
• Önnur atriði eftir tegund verkefnis

Assan er öll að hressast
Síðla í janúar sáu ferðamenn ungan 

haförn í útjaðri Berserkjahrauns 
sem átti erfitt með flug. Hildibrandur 
Bjarnason bóndi og synir hans í 
Bjarnarhöfn fréttu af fuglinum og 
létu vita. Eftir stuttan eltingarleik 
náðu feðgarnir með aðstoð sveitunga 
og Róberts Arnar Stefánssonar, starfs
manns Náttúrustofu Vesturlands, að 
handsama örninn. 

Við fyrstu skoðun kom í ljós að um 
ungan kvenfugl var að ræða, þ.e.a.s. 
össu, sem merkt var sumarið 2015 í 
hreiðri. Talið var í fyrstu að hún væri 
vængbrotin en í ljós kom að hún var 

í góðum holdum en hafði af ein
hverjum óútskýranlegum ástæðum 
misst handflugsfjaðrirnar. Hún átti 
því erfitt með flug og var nánast ósjálf
bjarga. 

Assan var flutt í Húsdýragarðinn 
þar sem hún átti að fá næði til að jafna 
sig svo hægt yrði að sleppa henni á ný. 
Nú lítur assan vel út, hefur verið dug
leg að éta og fjaðrir hennar eru farnar 
að taka á sig eðlilega mynd. Kristinn 
Haukur Skarphéðinsson, fugla
fræðingur hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands, er vongóður um að það takist 
að sleppa össunni bráðlega. 

Marglitar rúður í glugga 
Kristskirkju í Landa
koti, en myndina tók 

Magnús Lyngdal Magnússon. 

Kirkjan var vígð árið 1929 og byggð 
eftir teikningum Guðjóns Samúels
sonar, húsameistara ríkisins. Jens 
Eyjólfsson var byggingameistari 

kirkjunnar og gaf til hennar þrjár 
klukkur. Fleiri myndir Magnúsar 
má sjá á fésbókarsíðu hans, Snap
shots from Iceland.

Kristján Geir Gunnarsson, markaðsstjóri 
Nóa.

Assan hefur dvalið undanfarið í Húsdýragarðinum í góðu yfirlæti.

MYND VIKUNNAR

Tveir um-
sækjendur 
um embætti 
sóknarprests 
í Grafarvogi
Tveir umsækjendur eru um 

embætti sóknarprests í Graf
arvogsprestakalli. Embættið veitist 
frá 1. maí nk. 

Umsækjendurnir eru séra Guð
rún Karls Helgudóttir og mag. 
theol. Helga Kolbeinsdóttir. Frestur 
til að sækja um embættið rann út 
11. mars sl. Biskup Íslands skipar í 
embættið að fenginni umsögn val
nefndar. Valnefnd skipa níu manns 
úr prestakallinu, auk prófasts.



Eldur inni í þér?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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Í blaðinu í dag birtist viðtal mitt við Mörtu Guðjónsdóttur, kennara 
og varaborgarfulltrúa. Hún ræðir þar meðal annars um Vinnuskóla 
Reykjavíkur sem hún segir hafa mikið uppeldisgildi. Marta gagnrýnir 

þá ákvörðun borgarstjórnarmeirihlutans árið 2011 að stytta starfstíma 
unglinga við skólann og fella alveg niður vinnu áttundu bekkinga.

Rétt er að taka undir þessi sjónarmið. Fæst ungmenni á þessum aldri 
eiga greiðan aðgang að öðrum sumarstörfum og þá er til þess að líta að 
vanræksla viðhalds eigna borgarinnar undanfarin ár kallar á mikið átak í 
verklegum framkvæmdum. Mörg einfaldari verk er hægt að fela unglingum. 

Full ástæða er til að bjóða áttundu bekkingum á nýjan leik störf og lengja 
skólatímann. Unglingar hafa af því gagn og ánægju að geta orðið að liði við 
mikilvæg verkefni í samfélaginu. Uppeldislegt gildi slíkrar vinnu er ótvírætt.

Björn Jón Bragason

Eflum 
Vinnuskólann

FORYSTUGREIN

REYKJAVÍK VIKUBLAÐ
11. TBL. 7. ÁRGANGUR 2016
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. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 50.000 EINTÖKUM Í 
ALLAR ÍBÚÐIR Í REYKJAVÍK OG Á SELTJARNARNESI

Á árunum 2004 til 2013 létust 
316.545 manns í Bandaríkjunum 
af völdum skotvopna, samkvæmt 
tölum sem CNN tók saman árið 
2015. Á sama tíma 
létust 313 Banda
ríkjamenn af völdum 
hryðjuverka innan og 
utan Bandaríkjanna. 
Það þýðir að um þúsund sinnum 
fleiri Bandaríkjamenn létust af 
völdum skotvopna en hryðjuverka 
á þessu árabili. Hins vegar, er það 
ekki aðeins hinn almenni borgari 
sem fellur í valinn vegna skotárása 
heldur féllu stjórnmálaleiðtogarnir 
John F. Kennedy og Martin Luther 
King báðir fyrir byssukúlu. Það 
kemur því eflaust flestum á óvart 
hversu fast Bandaríkjamenn halda 
í rétt sinn til að bera vopn.

- Guðný Halldórsdóttir  
á romur.is, 16. mars sl.

Það hefur lengi verið skoðun 
ASÍ að mikilvægt sé að dregið 
verði úr tollvernd landbúnað
arvara og beinn stuðningur við 
greinina aukinn á móti. Af slíkri 
áherslubreytingu höfum við 
jákvæða reynslu sem bændur 
þekkja vel úr garðyrkjuframleiðsl
unni. Afnám tolla á 
agúrkum, paprikum 
og tómötum og auk
inn beinn stuðningur 
við framleiðendur var 
heillaspor fyrir alla aðila, verð til 
neytenda lækkaði, innlend fram
leiðsla efldist og afkoman batn
aði. Nýsköpun í greininni jókst 
og markaðshlutdeild innlendrar 
framleiðslu jókst verulega þrátt 
fyrir auknar innflutningsheim
ildir. Tækifæri til sambærilegra 
breytinga er að finna víða í ís
lenskum landbúnaði.

- Gylfi Arnbjörnsson  
á Vísi, 16. mars sl.

En maður gæti velt því fyrir sér 
hvort Halldóri Auðar og Svans 
þyki hann vera að gera svo merki
lega hluti með opna kreditkortinu 
sínu á Borgarsjóð að honum komi 
gatnakerfið ekkert við 
né annað sem útaf 
stendur? Bara gaman 
gaman?

Er maðurinn alger
lega metnaðarlaus fyrir Borgina 
sína? Er það til styrktar Pírata
hreyfingunni á landsvísu að bera 
ábyrgð á því að láta allt dánka 
svona í rekstri Borgarinnar? Eða 
ef honum finnst allt í lagi, er það þá 
ekki líka slæmt fyrir Píratahreyf
ingauna á landsvísu að hún sé al
gerlega afskiptalaus í Borgarstjórn 
Reykjavíkur?

- Halldór Jónsson 
á síðu sinni á blog.is, 16. mars sl.

Hross mega ekki vera svöng í 
veðrabrigðum frosts og þíðu í 
útigangi á veturna. Það spillir 
einangrunargetu húðarinnar 
og veldur vanlíðan 
þeirra. Ill meðferð 
er svo sem ekki ný af 
nálinni. Hefðbundið 
var, að þau fengu það, 
sem kálfarnir vildu ekki éta. Nú er 
öldin önnur. Þau eru ekki lengur 
dráttarklárar, heldur góðhestar og 
fjölskylduvinir. Flestir fara vel með 
hross sín. Víða á útigangi standa 
þau í heyi allan veturinn glansandi 
feit. Þau vilja vera feit, þá finnst 
þeim þau muni lifa af veturinn og 
þá líður þeim vel. Meira en nóg 
er til af ódýru heyi. Herða þarf 
aðgerðir gegn þeim sárafáu, sem 
enn vanrækja hross sín.

- Jónas Kristjánsson  
á jonas.is, 15. mars sl.

AF NETINU

Vei þeim dómara, er veit og sér, 
víst hvað um málið réttast er,
vinnur það þó fyrir vinskap manns
að víkja af götu sannleikans.

- Hallgrímur Péturs-
son 1614–1674 sálma-

skáld og prestur í Saurbæ 
á Hvalfjarðarströnd. Úr 

27. Passíusálmi.

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Lækjargata 
14a og 14b
Austur af Iðnó var lóð á 

uppfyllingu Tjarnarinnar 
sem Búnaðarfélag Íslands 

eignaðist um aldamótin 1900. Fé
lagið seldi Iðnaðarmannafélaginu 
í Reykjavík nyrðri hluta lóðarinnar 
undir Iðnskólahús. Árið 1906 voru 
reist á þessum lóðum tvö sam
byggð timburhús sem enn standa. 
Skrifstofur Búnaðarfélagsins voru 
í suðurhlutanum og Iðnskólinn 
norðan megin. 

Búnaðarfélagið starfaði í húsinu 
allt þar til Bændahöllin var reist á 
Melunum og Iðnskólinn var þar uns 
nýbygging skólans á Skólavörðu
holti var tekin í notkun. Í nyrðri 
hluta hússins var einnig starfræktur 
Gagnfræðaskóli Reykvíkinga og 
síðar Gagnfræðaskólinn við Vonar

stræti. Á rishæð norðurhússins var 
svokölluð Baðstofa iðnaðarmanna, 
fundarsalur með mikilfenglegum 
útskurði Ríkharðs Jónssonar. Þessi 
listaverk urðu eldi að bráð árið 1986 
og skemmdist húsið þá mikið. Núna 
er safnaðarheimili Dómkirkjunnar í 
nyrðri hluta hússins. 

Eftir að Búnaðarfélagið flutti í 
Bændahöllina var Fóstruskóli Sum
argjafar í húsinu og síðar Fósturskóli 
Íslands, en skólarnir voru um skeið 
í báðum húsunum. Í suðurhlut
anum var Leiklistarskóli Íslands 
starfræktur og einnig hafði Leikfé
lag Reykjavíkur afnot af húsinu. Í 
suðurhlutanum hefur Tjarnarskóli 
starfað síðustu áratugi. 

Heimild: Bók Páls Líndal: 
Reykjavík. Sögustaður við Sund.

HÚSIN Í BÆNUM

Páskasteikin
Okkur hjá Reykjavík vikublaði 

lék forvitni á að vita hvaða 
matur væri vinsælastur á 

borðum landsmanna um páskana og 
slógum því á þráðinn til Ólafs Más 
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raun orðnir byrjunin á grillsumrinu. 
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harðir að þeir standi með höfuðljós 
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Léttsteikt lifur að hæti Rússa: 

Strogonoff
Uppskrift vikunnar frá Úlf

ari á Þremur Frökkum er 
léttsteikt lifur. Hann segir 

galdurinn að steikja eða fremur rista 
lifrina í örfáar sekúndur. „Það liggur 
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UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
n800 gr lambalifur
n1 laukur
n10 sveppir, sneiddir
n2 msk tómatþykkni
n¼ lítri rjómi
nSalt 
nKjötkraftur.

Lambakjöt er vinsælasti hátíðarmaturinn 
um páska.

Vill gjaldfrjálsa 
sálfræðiþjónustu í 
alla framhaldsskóla
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 

þingmaður Samfylkingarinnar 
og formaður velferðarnefndar 

Alþingis, hyggst leggja fram þings
ályktunartillögu um aðgengi fram
haldsskólanema að gjaldfrjálsri sál
fræðiþjónustu. Sigríður Ingibjörg 
segir að breyta þurfi viðhorfi samfé
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asta dánarorsök ungra karlmanna á Ís
landi. „Þessum vanda þarf að mæta, til 
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Ingibjörg og bætir við: „Með þessari 

tillögu gefst okkur tækifæri til þess 
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Sigríður Ingibjörg Ingadóttir alþingis-
maður.



2 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn án rafein-
da-klukku. Er sérstaklega einfaldur 
í notkun og umgengni. Litur: Stál.

Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 71.920,-

3 LÍNAN
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Rétt verð kr: 109.900,-
Heitir dagar: 87.920,-

5 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og 

hrað-hitakerf i. Sérstaklega þægilegur 
í notkun og allri umgengni. Einnig 
fáanlegur með sjálfhreinsibúnaði. 
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Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 139.900,-
Heitir dagar: 111.920,-

8 LÍNAN
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byggðum kjöthitamæli og 

sjálf-hreinsikerf i. Sérstakle-
ga þægilegur í notkun og allri 

umgengni. Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 219.900,-
Heitir dagar: 175.920,-

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS831410S-M

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur
af öllum         helluborðum

30-50% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce
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Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

Nokkrir háfana eru uppsettir hjá okkur, svo sjón er sögu ríkari.

Heitir dagar
fyrir heimilin í landinu

20% afsláttur af öllum            ofnum

Stílfögur eldhústæki frá            
                                     gera gott eldhús betra

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.



Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Afmælistónleikar 
Tónlistarskólans með 
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karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
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horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
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Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Afmælistónleikar 
Tónlistarskólans með 

211 hljóðfæraleikurum 
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Vorblær lék 
um sviðið
Vorsýning Listdansskóla Íslands fór 
fram á stóra sviði Borgarleikhússins 
í vikunni. Fjöldi nemenda á öllum 
námsstigum tók þátt í tveim glæsi-
legum sýningum sem einkenndust 
af fjölbreyttu vali viðfangsefna, 
litskrúði og lofsverðri frammistöðu 
nemenda. 

Myndir og texti: 

Markús Örn 
Antonsson

Á VETTVANGI

Glaðleg atriði úr þekktum söngleikjum vöktu mikla hrifningu. Eftir því var tekið hversu margir strákar tóku þátt í sýningunni að þessu 
sinni. Er það kannski Billy Elliott að þakka?

Stórfjölskyldurnar sátu spenntar í salnum. Foreldrar, afar og ömmur, systkini, frændur og frænkur og aðrir áhugasamir gestir klöppuðu 
unga listafólkinu lof í lófa. Efnisskráin hófst með nútímaballet, síðan tóku við klassísk atriði og syrpa af dönsum tileinkuðum ýmsum 
þjóðlöndum.

Leitaðu ekki langt yfir skammt í páskafríinu
Nægur snjór í fjallinu!

-Sjáumst!



   

BjörgunarvestiSjóstangafestingar

VÉLASALAN
Til sjávar og sveita 

FOCUS sjónaukar FOCUS fjarlægðarmælar
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Sigurði Sigurðssyni, 66 ára 
atvinnubílstjóra, er nóg boðið 
Sigurður Sigurðsson atvinnubílstjóri kom að máli við tíðindamann Reykja-
víkur vikublaðs og sagði farir sínar ekki sléttar vegna ástands gatna í 
Reykjavík, sem að hans sögn hefur aldrei verið verra en í tíð núverandi 
meirihluta borgarstjórnar. Gefum Sigurði orðið: „Ég er fæddur fyrir 66 
árum í Reykjavík og hef borgað mitt útsvar hér alla tíð án þess að mögla 
við yfirvöld „en svo má brýna deigt járn að bíti“. Ég hef verið atvinnubíl-
stjóri í 41 ár, leiðsögumaður í 14 ár og hjólreiðamaður enn lengur. Þannig 
þekki ég göturnar í borginni og nágranasveitarfélögunum yfir langt tímabil. 
Núverandi ástandi verður best lýst með einu orði; eyðileggingu.“

Gatnakerfið er öryggiskerfi
Sigurður dregur upp kort af Reykjavík 
úr pússi sínu og breiðir yfir borðið: 
„Allar samgöngur þ.m.t. neyðarsam
göngur, s.s. sjúkrabíla, eru byggðar 
á gatnakerfinu. Meginhluti umferð
arinnar, þ.m.t. hjólreiðar frá austri 
til vesturs, er borinn uppi af tveimur 
stofnbrautum, þ. e. Sæbraut og Hring
braut/Miklubraut. Þar má ekki mikið 
útaf bregða. En þó stofnbrautirnar frá 
norðri til suðurs séu ekki jafnfjölfarnar 
gegndu þær mikilvægu öryggishlut
verki áður en þær voru laskaðar. Meðal 
þessara brauta má nefna Hofsvallagötu, 
Snorrabraut, Löngahlíð og nú síðast 
Grensásveg, sem illu heilli, er í sigtinu. 
Með því að þrengja að norður–suður 
stofnbrautum er dregið úr öryggi íbú
anna, þar sem norðurbyggðin er ein
angruð frá spítölunum. Með þessu er 
stuðlað að aukinni mengun, annars 
vegar með hægagangi bifreiða og hins 
vegar með því að beina umferðinni í 
krókaleiðir hverfanna.“

Bíltúrinn
„Mig langar að bjóða þér í bíltúr,“ segir 
Sigurður og ég sest í framsætið hjá leið
sögumanninum. „Það eru holur um 
alla borg en ástandið er sýnu verst í 
Austurborginni og við skulum skoða 
það, en sjáðu hérna Grensásveginn, 
sem á að þrengja til að búa til hjólreiða
stíg, en hér sést aldrei nokkur maður 
á hjóli. Sjálfur hjóla ég mikið en um
ferðin liggur einkum austur–vestur og 
skortur á hjólreiðaaðstöðu á þeirri leið 
verður ekki bættur með því að þrengja 
þessa mikilvægu norður–suður leið. 
Mér brá því í brún þegar ég heyrði 
Hjálmar Sveinsson, formann sam
gönguráðs borginnar, segja að þessar 
breytingar kostuðu „aðeins“ einn sjötta 
af þeim fjármunum sem fara í viðhald 
gatna. Þetta hljómar eins og maðurinn 
átti sig ekki á að viðhaldið er vanrækt 

og til þess er varið svipaðri upphæð 
og breytingarnar á Borgartúninu fyrir 
framan skrifstofur borgarinnar kost
uðu.“

Leiðin liggur upp Ártúnsbrekk
una og þegar við komum inn Lyng
háls hægir bílstjórinn á sér og sveigir 
léttilega um leið og hann segir: „Ég 
er farinn að þekkja og forðast dýpstu 
holurnar, sem sparar mér að eyðileggja 
bæði dekk og felgur.“ Þegar komið var 
að gatnamótum Stuðlaháls og Lyng
háls var engin hola heldur stór holu
laus kúfur upp úr götunni, þ. e. hraða
hindrun við stöðvunarskyldumerki. 
„Í þetta fara peningarnir,“ útskýrir 
leiðsögumaðurinn. 

„Lindarhöfði“
„Nú langar mig að sýna ykkur dálítið 
sérkennilegt,“ sagði bílstjórinn og ók 
sem leið lá að Viðarhöfða. Þaðan er 
ónefnd aðrein yfir á Vesturlandsveg, 
en ofarlega í aðreininni er vatnsupp
spretta, sennilega sprungið rör. Sig
urður sagði að þetta hefði verið svona 
um nokkurra ára skeið en á þeim tíma 
hefur þó nokkrum sinnum verið reynt 
að klastra einhverri viðgerð yfir upp
sprettuna en eðlilega hefur viðgerðin 
gefið sig jafnharðan. Dóttur minni sem 
sat í aftursætinu þótti svo mikið til þessa 
fyrirbrigðis koma að hún tók nokkrar 
myndir. Þetta var a.m.k. grátbroslegt. 

En hvernig stendur á því að göturnar 
fara svona, spurði ég atvinnubílstjór
ann. „Einfalda svarið er að þær sitja 
á hakanum. Malbikið er ekki úr jafn 
góðu efni og áður var og sama má segja 

um viðgerðirnar, auk þess sem Rann
sóknarstofnun byggingariðnaðarins fór 
áður með eftirlit, en því er ekki lengur 
að heilsa. Þetta er eins og að spara sér 
tannhirðu og eftirlit hjá tannlækni. Þá 
verður settið ónýtt. Þannig hefur borgin 
þetta.“

Við tókum nú stefnuna á Bústaða
hverfið. Gefum bílstjóranum orðið: 
„Hérna sjáið þið víða hvernig djúpar 
holur hafa myndast þrátt fyrir að bætur 
hafi verið lagðar ofan í bætur án þess 
að loða almennilega við grunnlagið. 
Þetta gerist þegar eyririnn er sparaður 
og krónunni kastað. Það er miklum 

fjármunum kastað á glæ með því að 
keyra nýja bíla í svona djúpar holur. 
Svo blæs borgarstjórinn sig út yfir einni 
pítsusneið.“

Þétting byggðar
„Þétting byggðar í Reykjavík og fyr
irhugðuð stækkun Landspítalans við 
Hringbraut rímar ekki við samgöngu
stefnu Reykjavíkurborgar, sem í fram
kvæmd birtist þannig að sléttar götur 
eru gerðar ósléttar, greiðfærar gerðar 
ógreiðfærar og breiðar götur gerðar 
þröngar. Þá er það vanmetið öryggis
atriði að bílstjórinn og vegfarendur 

hafi sem víðast sjónarhorn og að stofn
brautir séu án óþarfa hindrana. Allt eru 
þetta atriði sem borgarstjórnin virðist 
vera áhugalaus um. 

Þessum mönnum er kannski ekki 
vel við einkabílinn og mega hafa þá 
skoðun en það er lúalegt að skemma at
vinnutæki okkar bílstjóranna, með því 
að trassa allt viðhald gatna. Maður spyr 
sig: Er borgarstjórinn borgunarmaður 
fyrir milljarðatjóni vegna skemmda á 
dekkjum, felgum og fjaðurbúnaði bif
reiða?“

Sigurður 
Þórðarson
skrifar:

ÚR BÆJARLÍFINU

Sigurður Sigurðsson hefur verið atvinnubílstjóri í 41 ár.     Mynd: Sigurlaug Sigurðardóttir.

Hér á gatnamótum Stuðlaháls og Lyngháls er óþörf hraðahindrun á stöðvunarskyldu. 
Dæmi um peningasóun í gatnakerfinu.

Dæmi um ónýta viðgerð í Brekkugerð til 
móts við bensínstöð N1.

Hér hefur verið reynt að lappa upp á ónýtar 
viðgerðir á aðrein frá Höfðabakka að Stór-
höfða. 



Alhliða hreinsun 
og þvottur

Háaleitisbraut 58-60, 
108 RVK
Sími 553-1380
Netfang ebjorg@mmedia.is

Gæði
Þekking
Þjónusta
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Þurfum 
nýja sýn í 
skólastarfi
Rætt við Mörtu Guðjónsdóttur um  
skólastarfið í borginni og framtíð þess

Marta Guðjónsdóttir, fulltrúi í skóla-og frístundaráði Reykjavíkurborgar og 
varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, hefur sinnt menntamálum lengst af á sinni 
starfsævi. Hún hefur kennt við einkarekna- og borgarrekna skóla og í tvö ár 
var hún við störf í Héraðsskólanum í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Hún er 
gift Kjartani Gunnar Kjartanssyni, blaðamanni á Morgunblaðinu og eiga þau 
tvö uppkomin börn. Mig langaði að forvitnast um sýn Mörtu á skólamálin í 
borginni og bauð hún mér að hitta sig á skrifstofum borgarfulltrúa í gömlu 
Slökkvistöðinni við Tjarnargötu, en Marta er á heimavelli við Reykjavíkurtjörn. 

„Það er dálítið skemmtilegt að segja 
frá því að þetta svæði við Tjörnina 
hefur komið mikið við sögu í mínu 
lífi. Ég byrjaði í leikskólanum Tjarnar
borg þriggja ára og 13 ára gömul varð 
ég sendill hjá Leikfélagi Reykjavíkur 
í Iðnó og vann þar nokkur sumur. Síðar 
kenndi ég íslensku fyrir útlendinga í 
Námsflokkum Reykjavíkur sem þá 
voru í Miðbæjarskólanum og enn 
síðar kenndi ég í Tjarnarskóla í gamla 
Búnaðarfélagshúsinu. Eftir að ég fór að 
sinna borgarmálunum hef ég starfað í 
Ráðhúsinu, Thor Jensenhúsinu við 
Fríkirkjuveg, þar sem íþrótta og tóm
stundasvið borgarinnar var lengi til 
húsa, og svo aftur í Miðbæjarskólanum 
þar sem fræðsluskrifstofan var um 
árabil. Núna hef ég skrifstofuaðstöðu 
í gömlu Slökkvistöðinni í Tjarnargötu. 
Það má því segja að Tjörnin sé mik
ill áhrifavaldur í mínu lífi. Þó ég hafi 
starfað víðar þá kem ég hingað alltaf 
aftur,“ segir Marta og brosir. 

Í eðli sínu þróunarstarf
- Hverju finnst þér að helst þyrfti að 
breyta í skólastarfi borgarinnar? 

„Líklega þurfum við fyrst og fremst 
að breyta hugarfari okkar til skólamála 
og hætta að tala um og leita að hinu 
eina fullkomna kerfi sem á að gagnast 
öllum alltaf. Slíkt kerfi er ekki til, ekk
ert frekar en hið fullkomna samfélag, 
því það er alltaf hægt að gera betur. 
Skólastarf er í eðli sínu þróunarstarf. 
Eins og öll önnur starfssemi tekur það 
framförum við ákveðin skilyrði. Þessi 
skilyrði eru frelsi, fjölbreytni, sérkenni, 
samanburður og tilraunir sem eiga sér 
stað á vettvangi þar sem verið er að 
leysa vandamál – í skólunum sjálfum. 
Okkur skortir því ekki valdboð, heldur 
sjálfstæði, ekki steinrunnið regluverk 
heldur sveigjanleika og ekki einsleitni 
maurasamfélagsins heldur sérstöðu 
sem býður upp á samanburð, því 
samanburður er forsenda allra fram
fara. Okkur skortir skilyrði sem virkja 
gróskuna og mannvitið í skólunum 
sjálfum hjá okkar góða skólafólki.“ 
- Þannig að lykilatriðið er í þínum huga 
að draga úr miðstýringu? 

„Já. Miðstýring er stundum mikil
væg, t.d. í hernaði, en við stöndum ekki 
í hernaði og miðstýring er því miður 

oftast ofmetin. Það er mikill misskiln
ingur að raunverulegar framfarir í 
skólamálum sjái dagsins ljós inni á 
fræðsluskrifstofum. Framfarir eiga sér 
stað á vettvangi – í skólunum sjálfum 
þar sem starfsfólk hefur aðstæður til og 
áhuga á að leysa vandamál. Miðstýring 
kemur í veg fyrir slíka viðleitni, dregur 
úr grósku og frumkvæði og þrengir 
oftast að skólastarfinu. 

Eitt af ótal mörgum dæmum um 
slíka ofstjórnun er bann við því að 
íþróttafélög fái að kynna starfsemi sína 
í skólum. Það er út í hött að setja slíkar 
miðlægar reglur. Ég var sjálf vör við það 
þegar ég kenndi, hve mikil og jákvæð 
áhrif íþróttaþjálfarar höfðu þegar þeir 
fengu sjálfir að koma í tíma og kynna 
sína íþróttagrein. Sama er að segja um 
strangar reglur við því hvaða gjafir 
skólar megi þiggja og hverjar ekki, eða 
þá nálgunarbann presta að skólastarfi. 
Skólar eiga ekki að þurfa að beygja sig 

undir svona miðlægar geðþóttareglur 
sem byggja á pólitísku og trúarlegu 
ofstæki borgaryfirvalda. Skólastjórar 
eiga að sjálfsögðu að vega og meta 
aðstæður hverju sinni og taka sjálfir 
ákvarðanir á þessum sviðum. Þá erum 
við eitt af fáum löndum í heiminum 
sem býr við ríkisrekna námsgagnagerð, 
eins og gamalt kommúmistakerfi. Það 
er fáheyrt.“

Meiri samfellu milli skólastiga
- Geturðu nefnt dæmi um aukna fjöl-
breytni í skólstarfi sem þú vilt sjá? 

„Þar er það aðalatriðið að fjöl
breytnin sé sjálfsprottin frá skólunum 
sjálfum. Hver og einn góður mat
reiðslumaður býr til sínar uppskriftir 
hafi hann á annað borð frelsi til þess. 
Sama á að gilda í skólastarfi. Ég vil 
grósku og framfarir úr grasrótinni. Við 
eigum að hafa hugrekki til að skipta 
um gír ef við teljum að það verði til 
þess að ná meiri árangri. Hins vegar 
get ég auðvitað nefnt ýmis dæmi um 
hugsanlegar nýjungar í skólastarfi. 
Það má til dæmis nefna aukinn fjöl
breytileika í rekstrarformi skóla, t.d. 
að reka saman leikskóla, grunnskóla 
og tónlistarskóla og eins að skólar sér
hæfðu sig meira á ýmsum sviðum, t.d. 
að megináherslan væri á raungreinar 
í einum skóla meðan annar skóli legði 
meiri áherslu á verk og listgreinar. 

Við eigum að bjóða upp á sveigj
anlegri skólaskil bæði milli leik og 

grunnskóla og svo grunn og fram
haldsskóla. Við eigum að brjóta niður 
múra milli skólastiga og auka meira 
samfellu í námi. Það hafa verið stigin 
ákveðin skref í þessa átt en þegar ég 
sat í menntaráði borgarinnar fyrir 
tæpum áratug var hafið samstarf við 
menntamálaráðuneytið um að nem
endur í efstu bekkjum grunnskólans 
stæði til að boða að stunda nám í 
einstökum áföngum í fjarnámi á fram
haldsskólastigi án endurgjalds. Þetta 
fyrirkomulag eins og við höfðum lagt 
upp með var því miður lagt af þegar 
Katrín Jakobsdóttir varð menntamála
ráðherra. Hugsunin hjá okkur var sú 
að þar sem ríkið greiðir hvort eð er 
fyrir framhaldsskólanámið eigi ekki 
að skipta máli hvenær nemandinn 
stundar það. Þess utan sáum við að 
þetta myndi leiða til aukins samstarfs 
grunn og framhaldsskólakennara og 
að nemendur hefðu meira val og gætu 
nýtt tímann betur. Mér finnst líka að 
við ættum að bjóða upp á að börn geti 
byrjað fyrr í grunnskólanámi. Það væri 
kjörið að gera tilraun með rekstur 5 ára 
bekkjar sem yrði starfræktur annars 
vegar inni í leikskóla og svo hins vegar 
inni í grunnskóla en í báðum tilfellum 
myndu bæði leikskólakennarar og 
grunnskólakennarar vinna saman 
með hópinn. Þetta myndi klárlega 
ýta undir aukið samstarf milli þessara 
skólastiga og auka sveigjanleika og val 
í námi á þessu aldursstigi. Einkareknir  Skelltu 
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Marta við Tjörnina. Hún hefur starfað í húsunum þremur í bakgrunni. Þrettán ára var hún ráðin sem sendill hjá Leikfélagi Reykjavíkur 
í Iðnó, hún kenndi um tíma í Tjarnarskóla í gamla Búnaðarfélagshúsinu og þá kenndi hún líka í Námsflokkum Reykjavíkur, meðan 
þeir voru staðsettir í Miðbæjarskólanum. Mynd: Þormar Vignir.
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skólar hafa boðið upp á þennan valkost 
og hvers vegna ættu þá borgarreknir 
skólar ekki að gera það líka. Fleiri 
nemendur ættu þá þess kost að hefja 
grunnskólanám við 5 ára aldurinn. 

Við Kjartan Magnússon, fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í skóla og frí
stundaráði borgarinnar, höfum núna 
á undanförnum árum heimsótt alla 
leik og grunnskóla borgarinnar og 
erum um þessar mundir að heimsækja 
frístundaheimilin. Þetta höfum við gert 
til að fá meiri innsýn inn í starfið sem 
þar er unnið. Þar fer fram mjög metn
aðarfullt og gott starf en maður sér því 
miður að skilin milli skólastiganna eru 
ekki nægjanlega sveigjanleg og að sam
vinnan milli skólastiganna mætti vera 
mun meiri. Með auknu samstarfi og 
meiri samfellu í námi skapast meiri 
möguleikar á að miðla mikilvægri 
þekkingu og reynslu milli skólastiga 
sem myndi styrkja skólastarfið enn 
meira.“ 

Foreldrar vannýtt auðlind
- Hér áður fyrr var til gangfræða-
skóli verknáms – er ekki nauðsynlegt 
að bjóða upp á slíkan valkost í stað 
þess að þræla öllum gegnum sama 
pensúmið? 

„Jú, það er ekki nóg að tala um það 
á tyllidögum að það þurfi að auka 
verk og listnám heldur eigum við að 
vinna að því að slíkur skóli verði að 
veruleika á nýjan leik. Fyrir nokkrum 
árum var hugmynd um slíkan skóla 
komin langt en ekki varð að stofnun 
hans þá. Hins vegar hafa einkaaðilar 
sýnt því nýlega áhuga að koma á fót 
slíkum skóla sem yrði þá tækniung
lingaskóli eða „tæknigaggó“. Þar með 
væri komið til móts við þarfir þeirra 
nemenda sem hafa áhuga á þessu sviði 
og skólaflóran okkar yrði litríkari og 
fjölbreyttari.“
- En gætu foreldrar komið meira að 
skólamálum? 

„Foreldrar styðja víða vel við 
skólastarfið en að sumu leyti finnst 
mér þeir vera vannýt auðlind og við 
ættum að nýta krafta þeirra meira og 
auka aðkomu þeirra að skólastarf
inu. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokks í 

skóla og frístundaráði höfum komið 
með tillögur í þeim efnum eins og að 
foreldrar komi t.d. að ráðningu skóla
stjóra. Foreldrarnir verði umsagnar
aðilar um ráðninguna og geti jafnvel 
fengið að hitta skólastjóraefnin og gefi 
síðan umsagnir um umsækjendur. 
Þetta hefur verið gert með ágætum 
árangri í mörgum löndum í kringum 
okkur. Við megum ekki gleyma þeirri 
staðreynd að það eru fyrst og síðast 
foreldrar sem bera ábyrgð á uppeldi 
og menntun barna sinna og því ættu 
þeir að fá að hafa mun meira að segja 
um skólastarf barna sinna.“

Vinnuskólinn
- Hvað með starf nemenda yfir sum-
arið? 

„Ég hef oftar en einu sinni lagt fram 
tillögu þess efnis í borgarstjórn að 
Vinnuskólinn verði endurvakinn fyrir 
nemendur úr 8. bekk, en frá árinu 2011 
var hætt að bjóða þeim starf þar. Auk 
þess var þá vinnutími nemenda í 9. og 
10. bekk styttur verulega. Vinnuskólinn 
er mjög merkilegt fyrirbæri og þar fer 
fram gott starf og raunuverlegt nám í 
gegnum vinnu. Hróður Vinnuskólans 
hefur farið víða og hingað hafa komið 
fulltrúar frá hinum Norðurlöndunum 
til að kynna sér starfsemi hans sérstak
lega. Rétt væri að þróa starf Vinnu
skólans frekar og bjóða upp á fleiri 
og fjölbreyttari störf. Það hefur sýnt 
sig undanfarin sumur að ekki veitir 
af að taka til hendinni við viðhald og 
umhirðu í borginni. Það ætti því að 
vera akkur fyrir borgina að ráða fleiri 
unglinga til starfa hjá Vinnuskólanum. 

Ég hef sömuleiðis talað fyrir því 
að endurvekja skólagarðana. Þar var 
unnið mikilvægt starf í að kenna 
börnum að rækta grænmeti og sum
arblóm. Ég hef séð fyrir mér að hægt 
hefði verið að þróa það starf enn meira 
t.d. með því að fá afnot af skólaeldhús
unum, sem hvort eð er eru ekkert nýtt 
yfir sumarmánuðina, en þar hefði verið 
hægt að kenna börnunum að matreiða 
grænmeti. Skólagarðarnir höfðu mik
ilvægt uppeldislegt hlutverk og eiga 
heldur betur erindi nú á dögum þegar 
mikið er rætt um sjálfbærni.“

Börnum mismunað  
eftir búsetu
- Hvar liggju helstu hætturnar í skóla-
starfi borgarinnar næstu misserin og 
árin? 

„Nú er gert ráð fyrir 670 milljóna 
króna niðurskurði til skóla. Þessi niður
skurður mun koma einna harkalegast 
niður á sérkennslunni og draga verulega 
úr snemmtækri íhlutun. Í þessum þætti 
skólastarfsins á að spara 80 milljónir á 
þessu ári og enn meira á því næsta. Eins er 
líklegt að stækka þurfi nemendahópana 
og að niðurskurðurinn bitni á ýmsu fag

legu starfi skólanna. Niðurskurðurinn er 
farin að segja til sín nú þegar á ýmsum 
sviðum og sumir leikskólar hafa meira 
að segja gripið til þess ráðs að slökkva 
á þurrkofnunum sem eru nýttir til að 
þurrka föt leikskólabarnanna. Mér finnst 
það skylda okkar að standa vörð um þá 
þjónustu sem lýtur að börnum en ekki 
að eyða peningunum í alls konar gælu
verkefni eins og t.d. Grensásveginn sem 
mun kosta það sama og á að spara í sér
kennslunni. Við eigum heldur ekki að 
sætta okkur við að börn þurfi að bíða 
allt að tvö ár eftir sérfræðiaðstoð og 

greiningum hjá þjónustumiðstöðvum 
borgarinnar. Í árslok 2015 voru 690 börn 
á biðlistum eftir þessari þjónustu og hætt 
er við að biðlistinn lengist enn meira í 
öllum þessi niðurskurði. Biðlistarnir hafa 
verið mislangir eftir hverfum og börn 
í efri hverfum borgarinnar hafa þurft 
að bíða lengur eftir sérfræðiþjónustu. 
Það á ekki að mismuna íbúum eftir bú
setu í borginni og þeir eiga að fá sömu 
þjónustu sama hvar þeir búa. Okkar 
mikilvægasta verkefni er að hlúa vel að 
menntun og velferð barna og við eigum 
að forgangsraða í þeirra þágu.“ bjb

25% afsláttur af öllu frosnu nautakjöti 
frá Mýranauti í Ljómalind sveitamarkaði 

í Borgarnesi – á meðan birgðir endast
Gildir ekki um hamborgara

25% AFSLÁTTUR

Mýranaut ehf /  Leirulæk, 311 Borgarnes /  myranaut. is  /  s .  868 7204

Marta uppi við töflu í Tjarnarskóla, þar sem hún kenndi á sínum tíma. Mynd: Þormar Vignir.
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Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til 
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.

Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Þríkrossinn

Stuðningur til sjálfstæðis
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Er íslenska lopa-
peysan íslensk? 
Heimsókn til Handprjónasambandsins  
á Skólavörðustíg
Handprjónasamband Íslands var 
stofnað árið 1977 af konum og 
körlum sem drýgt höfðu tekjur sínar 
með því að prjóna flíkur úr íslensku 
ullinni sem síðar voru seldar í versl-
unum hér innanlands eða fluttar 
út. Á stofnfundinn mættu þúsund 
manns, sem má heita merkilegt 
löngu fyrir tíma internets og annarra 
samskiptamöguleika nútímans. 
Fundurinn hafði ekkert verið aug-
lýstur, heldur aðeins boð látin út 
ganga. Tilgangur samtakanna var 
að bæta kjör prjónafólks og að koma 
á fót eigin sölufélagi. Skömmu eftir 
stofnfundinn var opnuð verslun 
samtakanna á Skólavörðustíg 19 og 
þar hefur aðalaðsetur þeirra verið í 
öll þessi ár, í eigin húsnæði. Ég ræddi 
við Þuríði Einarsdóttur hjá Hand-
prjónasambandinu og spurði hana 
um starfsemina: 

„Í dag eru virkir félagsmenn um 460 
af öllu landinu. Starfsmenn taka á móti 
prjónavörum sem síðan eru seldar í 
verslunum félagsins sem staðsettar eru 
á Skólavörðustíg 19, Laugavegi 53b og 
á Hótel Sögu. Auk þess eru margir við
skiptavinir sem kaupa vörur til endur
sölu í eigin verslunum og svo fer sala á 
internetinu vaxandi. Handprjónasam
bandið hefur alltaf haft vöruvöndun að 
leiðarljósi og er félagsmönnum leið
beint ef með þarf svo hægt sé að bjóða 
til sölu fyrsta flokks vöru.“
- Og öll ykkar söluvara er handunnin 
hér á landi? 
„Frá stofnun Handprjónasambandsins 
hefur verið lögð á það áhersla gagnvart 
viðskiptavinum að handunna varan 
með lopapeysuna í forgrunni sé unnin 
á Íslandi. Kjörorð félagsins á ensku 
hefur alltaf verið „buy directly from the 
people who make it“. Ferðamenn leggja 
líka mikið upp úr því að geta treyst 
því að varan sé ekta íslensk og vilja 

gjarnan heyra 
sögu félagsins 
og fyrir hvað 
það stendur. 

Því miður 
birtast öðru 
hverju af því 
fréttir að hér 
séu til sölu 
vörur sem 

reynt er að láta líta út fyrir að séu ís
lenskar og unnar á Íslandi en þegar 
betur er að gáð þá sést að uppruninn 
er í landi eða löndum þar sem kjör og 
aðbúnður þeirra sem framleiða eru 
ekki eins og við viljum hafa.“ 
- Þannig að það er ekki allt íslenskt sem 
látið er líta út fyrir að sé framleitt hér? 

„Við sjáum vörur þar sem merk
ingarnar segja „design in Iceland“ , 
„memory of Iceland“ o.s.frv. en þegar 
nánar er skoðað þá er ekki mikið ís
lenskt á ferðinni. Hér á landi gilda ekki 
reglur um vottorð um uppruna iðnað
arvöru. Stjórnvöld á hverjum tíma hafa 
heykst á því að taka upp þessar reglur. 
Það skýtur skökku við að núverandi 
stjórnvöld, sem stundum virðast óttast 
allt sem útlent er, og á hátíðastundum 
vilja reisa múra um íslenska fram
leiðslu, skuli ekki taka upp þær sömu 

reglur um uppruna iðnaðarvöru og 
gilda í löndunum í kringum okkur. 

Það þarf líka gæta þess að ef útbúnar 
eru merkingar sem segja að varan sé 
bæði uppruninn og unnin á Íslandi þá 
verður að vera hægt að treysta því að 
svo sé. Það þarf semsagt að setja reglur 
um uppruna vöru og fylgja þeim eftir.“
- En framtíðin er björt fyrir handunnar 
íslenkar ullarvörur? 
„Handprjónasambandið lítur björtum 
augum til framtíðar og fjölgunar ferða
manna. Félagsmenn vilja gera sitt besta 
til að erlendir ferðamenn sem og Ís
lendingar allir geti átt kost á að kaupa 
vandaða vöru sem unnin er á Íslandi úr 
okkar frábæru og einstöku ull.“

bjb

Inni í verslun Handprjónasambandsins.

Merki Handprjónasam-
bandsins.

Ekki er víst að allt það sem selt er sem ís-
lensk vara sé framleitt hér á landi.

Handprjónasambandið hefur verið til húsa á Skólavörðustíg 19 í næstum 40 ár.

Hugarfar skiptir meira máli 
en gáfur, hæfileikar eða útlit
Allir vilja ná árangri í lífinu, 

hvort sem það er í starfi eða 
leik. Flest höfum við hins vegar 

of mikið að gera. Tíminn er dýrmætur 
og því mikilvægt að nýta hann vel, vera 
jákvæður, brosa og setja sér markmið. 

Til að ná árangri skiptir miklu máli 
að hafa góða sjálfsmynd og er hún 
hornsteinninn að jákvæðu viðhorfi 
til lífsins. Sá sem hefur lélega sjálfs
mynd treystir ekki eigin getu. Jákvæð 
sjálfsmynd hvetur okkur til dáða og 
einstaklingur með góða sjálfsmynd er 
sjálfsöruggur, ákveðinn og hamingju
samur. 

Hvernig talar þú  
við sjálfa/n þig? 
Til að öðlast góða sjálfsmynd þurfum 
við að búa yfir sjálfstrausti og treysta 
eigin getu. Sjálfstraust er það traust 
sem við berum til okkar sjálfra til að 
leysa það af hendi sem fyrir liggur. Það 
byggir á því áliti sem við höfum á okkur 
sjálfum sem persónum. Hvernig við 
treystum okkur sjálfum byggir á því 
hvernig við tölum við okkur sjálf. Og 
já, við tölum við okkur sjálf alla daga, þ. 
e. við gerum athugasemdir í huganum 

við allt það sem við gerum og segjum. 
Því skiptir það miklu máli að setja upp 
jákvæðnigleraugun og horfa á lífið já
kvæðum augum. 

Hugarfar okkar skiptir nefnilega 
mjög miklu máli og ræður því hvernig 
við nálgumst lífið. Rannsóknir sýna að 
hugarfar skiptir meira máli en gáfur, 
hæfileikar eða útlit. Að nálgast hlutina 
með réttu hugarfari hefur mikið að 
segja varðandi velgengni okkar í lífinu. 
Við höfum val hvað varðar hugsanir 
okkar og hvernig við bregðumst við 
aðstæðum og áskorunum. Vissulega 
getum við ekki breytt fortíðinni eða 
því hvernig aðrir haga sér. En að velja 
sér að vera bjartsýnn og sjálfsöruggur í 
stað þess að vera neikvæður, uppgefinn 
og svartsýnn hjálpar okkur að sjá tæki
færin í stað þess að einblína á óréttlæti 
og óhamingju. 

Að taka hrósi
Það er hverjum manni hollt að þekkja 
kosti sína og galla. En alltof oft vefst 
það fyrir fólki að segja eitthvað jákvætt 
um sjálft sig, hvað þá að taka hrósi frá 
öðrum. Sumum finnst virkilega óþægi
legt þegar þeim er hrósað og snúa því 

gjarnan upp í grín. Tökum jákvæð á 
móti hrósi og verum dugleg að hrósa 
öðrum. 

Við sjálf erum ábyrg fyrir hegðun 
okkar og getum ekki kennt öðrum 
um hvernig okkur líður. Til að byggja 
upp aukið sjálfstraust þarf alltaf að 
ganga skrefi lengra en maður þorir 
og koma sér í þær aðstæður er kalla 
fram óöryggi til að reyna alltaf meira á 
sjálfstraustið. Það er nefnilega hugsun 
okkar og hegðun sem viðheldur litlu 
sjálfstrausti. Ekki er þar með sagt að 
þótt við séum jákvæð og bjartsýn að 
við getum gert alveg hvað sem er. Við 
gætum t.d. ekki farið í hlutverk heila
skurðlæknis án þess að hafa menntað 
okkur sérstaklega til þess. Mikilvægt er 
að vera raunsær en hugsa þó jákvætt – 
því það skilar sér.

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is



Óskum  
Alþýðusambandi Íslands  

til hamingju með  
100 ára afmælið

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Sýnd í Hafnarborg

Gráthlægihlegur gamanharmleikur eftir Karl Ágúst Úlfsson

 

Frumsýning sunnudag 10 apríl kl.20.00

2 sýning föstudag   15 apríl kl.20.00

3 sýning sunnudag 17 apríl kl.20.00

Miðapantanir   sími 565 5900    midi.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

19. mars 2016

MENNING

Tónlistarlíf 
í Hallgrímskirkju
Í dymbilviku og um páskahátíðina 

verður efnt til umfangsmikillar 
tónlistardagskrár í Hallgríms

kirkju. Á morgun, pálmasunnudag, 
verður flutt verkið Krossganga Krists 
eftir franska tónskáldið Marcel Dupré 
kl. 17. Orgelleikari er Matthias Wager 
frá Svíþjóð og lesari Sólveig Simha 
leikkona. Aðgangseyrir er 2500 kr. og 
helmingsafsláttur fyrir félagsmenn í 
Listvinafélagi kirkjunnar. 

Á skírdag kl. 17 mun 120 barna 
kór ásamt hljóðfæraleikurum flytja 
fjölbreytta kirkjusöngva. Aðgangur 
ókeypis. Að kvöldi skírdags, kl. 20 
verður efnt til árlegrar Getsemane
stundar og tónleika þar sem Kammer

kór Hallgrímskirkju, Schola cantorum, 
mun flytja ýmis verk, meðal annars 
eftir Tallis og Lotti og hið heimsfræga 
Miserere eftir Allegri. Tónleikarnir 
verða í beinu framhaldi af Getsemane
stundinni, sem er táknræn athöfn til 
minningar um síðustu kvöldmáltíð
ina, en þá er altari kirkjunnar afskrýtt. 
Aðgangur ókeypis. 

Passísálmarnir verða fluttir í heild 
sinni á föstudaginn langa milli kl. 13 
og 18. Milli lestra munu Hörður Ás
kelsson og Björn Steinar Sólbergsson 
leika á Klaisorgelið. Enginn aðgangs
eyrir. 

Að vanda verður einnig messað alla 
helgidagana. 

Alþjóðlegur dagur hamingjunnar
Hamingjuljóð og hollráð 

um líf og hamingju munu 
hljóma á kaffihúsinu í 

Hannesarholti, Grundarstíg 10, á 
alþjóðlegum degi hamingjunnar á 
morgun 20. mars. Reykjavík Bók
menntaborg UNESCO og embætti 
landlæknis hafa tekið höndum saman 
um að fagna deginum með ljóðum, 
tónlist og hugvekjum um mikilvægi 

hamingjunnar í daglegu lífi okkar. 
Ljóðskáldin Aðalsteinn Ásberg Sig
urðsson og Bhikshuni Weisbrot flytja 
ljóð um hamingjuna. Gunnar Her
sveinn rithöfundur og Sigrún Dan
íelsdóttir sálfræðingur flytja erindi um 
hamingjuna í samtímanum og tríóið 
Reykjavik Centre Music Group leikur 
tónlist. Dagskráin er á ensku og ís
lensku og hefst kl. 16. Allir velkomnir.

Páskar
Páskar eru mesta hátið kristinna 

manna, en þá er upprisu 
Krists minnst, en handtöku og 

krossfestingu Krists bar samkvæmt 
guðspjöllunum upp á páskahátíð 
gyðinga. Á kirkjuþinginu í Níkeu 325 
var samþykkt að páskar myndu fylgja 
fullu tungli næst jafndægri á vori eftir 

nokkuð flókinni reglu. Austurkirkjan 
fylgir enn júlíanska tímatalinu í sínum 
hátíðum og því ber páska þar upp á 
aðra daga en hjá okkur. 

Allt fram til ársins 1770 var þriðji 
í páskum almennur frídagur hér á 
landi, en sama gilti um þriðja dag jóla 
og hvítasunnu, auk þrettándans. Kon
ungur ákvað að afhelga dagana þar 
sem honum þótti íslensk alþýða hafa 
of marga almenna frídaga. 

Prjóna- 
kaffi í 
Árbæ
Á mánudaginn kemur, 21. mars, 

verður prjónakaffi á borgar
bókasafninu í Árbæ milli klukkan 
13 og 15. Heitt á könnunni. 

Blús í miðbænum
Blúshátíð í Reykjavík hefst í dag, 

laugardaginn 19. mars kl 14, 
með blúsdegi í miðbænum. 

Blúshátíðin leggur Skólavörðustíginn 
undir sig. Við setningu hátíðarinnar 
verður tilkynnt um val á heiðurs
félaga Blúsfélags Reykjavíkur 2016. 
Boðið verður upp á lifandi blús víða 
á Skólavörðustígnum frá kl. 14 til 16. 
Kveikt verður upp í grillunum og boðið 
upp á grillað beikon, kjúklingavængi og 
pylsur. Þá verða tónleikar á aðalsafni 
borgarbókasafns milli kl. 16 og 17.

Borgarbókasafnið í Árbæ.

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson rithöfundur.



Komdu í nýja ísbúð okkar 
í Skipholti 50c

Hagamel – Grensásvegi – Skipholti – Fjarðargötu, Hafnarfirði – Bæjarlind, Kópavogi



Ljós lífsins
Ég stend oft við opnar grafir í 

kirkjugörðum. Kistan sígur hægt 
og hljóðlega niður á grafarbotninn. 
Þá er athöfnin að verða búin, kafla er 
að ljúka í sorgarferli hinna nánustu 
eftir missi ástvinar. Við sem fylgjum 
höfum vottað hinum látna þakklæti 
okkar og virðingu, við höfum staðið 
saman í sorg og söknuði, og göngum 
svo saman aftur til lífsins. Ennþá eigum 
við líf, ennþá höfum 
við tíma til stefnu áður 
en okkur verður fylgt 
þessa sömu leið. Sú 
stund kemur, á því er 
enginn vafi. 

Sú staðreynd ætti 
að hvetja okkur til að hugsa um lífið og 
gæði þess. Að fara vel með það, að verja 
því vel. Ekkert annað er í hendi, öllu er 
afmörkuð stund.

En eru þetta endalokin? Er lífið búið, 
endum við undir grænni torfu, er ekkert 
sem tekur við?

Ég veit það ekki, ég get ekkert sannað, 
en ég trúi Jesú Kristi. Hann hefur svörin 
skýr. Trúin á upprisuna og eilíft líf er 
ekki úr lausu lofti gripin. Guðspjöllin 
útskýra ekki upprisuna en þau segja frá 
henni. Upprisan útskýrir guðspjöllin. 
Trú á upprisu Krists er ekki sönnun á 
kristinni trú. Upprisan er kristin trú. Án 
hennar hefðu engin guðspjöll verið rituð. 

Orð og fyrirheit Jesú Krists eru flutt 
við útfarir í kristnum kirkjum. Hann 
segir að þeir sem fylgi honum gangi ekki 
í myrkri heldur hafi ljós lífsins. Enda þótt 
dauðinn sé staðreynd á útfararstund eru 
orð Krists: „Ég lifi og þér munuð lifa.“ Og 
þegar moldin hylur kistuna eða duftkerið 
að lífi loknu í þessum heimi eru orð Jesú 
Krists: „Ég er upprisan og lífið.“ 

Treystum honum fyrir þeim sem við 
kveðjum hinstu kveðjunni.

Gleðilega páskahátíð.

Baksíðan
Séra Hjálmar Jónsson
dómkirkjuprestur

19. mars 2016
11. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Auglýsingar: 

578 1190
auglysingar@fotspor.is

Alla laugardaga
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