
Gróska í 
æskulýðsstarfi

70 kvenna 
partí 

Þróa nám í 
gestamóttöku 29. september 2016 

28. tölublað, 6. árgangur 

Hrund Briem missti ung báða 
foreldra sína úr krabbameini. 
Hrund er yngst af fjórum systk-

inum sem var dreift á milli ættingja. 

Hrund var send til Grindavíkur þar sem 
hún beið þess að verða sjálfráða svo hún 
gæti farið. Hrund ræðir hér um sorgina, 
kerfið sem brást henni, óttann við 

krabbamein, gaurinn sem hún féll fyrir 
og börnin sem hún lifir fyrir, en Hrund 
fann loksins tilgang með lífinu þegar hún 
varð móðir.

„Bjó til 
fjölskylduna 
sem ég átti ekki“

Man það slæMa
Hrund á ekki margar góðar 
minningar úr æsku. Faðir henn-
ar lést þegar hún var fjögurra 
ára og móðir hennar lést þegar 
hún var átta ára.
Mynd: Ingi torfi
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Nýr miði
Prófaðu!

Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur
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við erum í sífelldri þróun til 
að mæta þörfum atvinnulífs-
ins, samfélagsins og því sem 

ferðamennirnir vilja,“ segir Laufey 
Haraldsdóttir, deildarstjóri Ferðamála-
deildar Háskólans á Hólum, en unnið 
er að þróun nýs náms í gestamóttöku 
og stjórnun við háskólann. Ekkert slíkt 
nám er í boði á Íslandi í dag og vonar 
Laufey að hægt verði að hrinda nám-
inu af stað næsta haust.

Mikil aukning í aðsókn
Ferðamáladeild Háskólans á Hólum er 
20 ára í ár og af því tilefni er boðað til 

ráðstefnu á Grand Hótel á mánudaginn 
þar sem umfjöllunarefnið er menntun 
á háskólastigi, í ferðamálafræði og 
gestamóttöku. Laufey, sem hefur starf-
að við deildina frá 2002 en tók við starfi 
deildarstjóra um síðustu áramót, segir 
miklar breytingar hafa orðið á náminu 
síðustu tvo áratugina. „Fræðin þróast í 
takt við greinina og þótt það hafi ver-
ið miklar breytingar á ferðaþjónustu á 
heimsvísu hafa breytingarnar á Íslandi 
verið gríðarlegar á mjög stuttum tíma. 
Við reynum að þróa okkur í takt við 
þær breytingar,“ segir Laufey og bæt-
ir við að þegar deildin hóf störf, árið 

1996, hafi sex nemendur verið inn-
ritaðir. „Þá var ferðamálafræði varla 
álitin atvinnugrein, en í dag erum við 
með tæplega 140 nemendur og all-
ar líkur eru á að við munum stækka 
mikið á næstunni. Ferðamálafræði er 
gjörbreytt fag frá því sem hún var. Í 
rauninni eru fræðin tvígreina; annars 
vegar viðskiptahliðin og hins vegar fé-
lagslega hliðin sem snýst um upplifun 
ferðamannsins og upplifun sjálfra íbú-
anna á ferðaþjónustusvæðinu. Undan-
farin ár hafa rannsóknir á félagslegu 
hliðinni aukist mikið. Þetta er ekki 
lengur aðeins spurning um að mæta 

grunnþörfunum, það er að bjóða upp 
á gistingu og veitingar, heldur er aukin 
áhersla lögð á að auka upplifun ferða-
mannsins á ferðalaginu í heild.“

Ögrandi verkefni
Aðspurð segir Laufey ferðaþjónustu-
aðilum hér á landi hafa tekist vel að 
takast á við þá gríðarlegu fjölgun 
ferðamanna sem hér hefur orðið. „Ég 
held samt að það skipti ekki máli 
hvaða atvinnugrein það væri – svona 
mikil fjölgun á svona stuttum tíma 
skapar mörg ögrandi verkefni. Ég held 
að við höfum öll tækifæri til að spila 

vel úr þessu ef við stöndum saman, 
atvinnugreinin, stjórnvöld og fræðslu-
aðilar. Þetta samtal er svo mikilvægt 
og það ætlum við að eiga á ráðstefn-
unni.“

iáh

Þarftu að ráða iðnaðarmann?
Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Ferðamáladeild Háskólans á Hólum er 20 ára í ár.

þróa nám í gestamóttöku„Ferða-
málafræði er 

gjörbreytt fag frá 
því sem hún var

Fjallabyggð:

nýr viðlegu-
kantur vígður
nýr viðlegukantur Bæjarbryggj-

unnar á Siglufirði verður 
vígður á föstudaginn. Þá mun 

innanríkisráðherra, Ólöf Nordal, klippa 
á borða og opna mannvirkið formlega til 
notkunar.

Höfnin dýpkuð
Framkvæmdir við nýja viðlegukantinn 
hófust í febrúar. Byggja þurfti upp 60 
metra langan grjótgarð og steypa upp 
og ganga frá bryggjupollum á viðlegu-
kantinum, sem er 227 metra langur. Að 
auki var innsiglingin að Siglufjarðarhöfn 
og hluti hafnarinnar dýpkaður.

550 milljóna kostnaður
Samkvæmt fréttatilkynningu Fjalla-
byggðar var gamli viðlegukanturinn 
sundurryðgaður og ónýtur og fram-
kvæmdirnar því löngu tímabærar. Í til-
kynningunni kemur enn fremur fram 
að nýja bryggjan muni mæta þörfum 
útgerða í heimabyggð ásamt skipum 
annarra útgerða og nú sé einnig hægt 
að taka á móti stærri skemmtiferða- og 
flutningaskipum.
 Heildarkostnaður við framkvæmdina 
er ríflega 550 milljónir króna. Hafnar-
bótasjóður styrkti byggingarhluta verk-

efnisins um 75% og dýpkunarhluta um 
60%. Hlutur Fjallabyggðar er því um 150 
milljónir og Hafnarbótasjóðs um 400 
milljónir.

Hólar Þegar Ferðamáladeildin hóf göngu 
sína, árið 1996, voru sex nemendur skráðir. Í dag 
eru þeir tæplega 140 talsins.

siglufjÖrður Viðleguk-
anturinn er 227 metra langur.

frá ársfundi Hsn Fremst sitja Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra, Jón 
Helgi björnsson, forstjóri HSn, Vilborg Ingólfsdóttir, skrifstofustjóri í velferðarráðu-
neytinu, og guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á HSn. Mynd: bb

Fyrsti ársfundur Heilbrigðisstofn-
unar Norðurlands fór fram í Hofi á 
þriðjudaginn. HSN varð til þegar sex 
heilbrigðisstofnanir á Norðurlandi 
sameinuðust þann 1. október 2014. 
Á fundinum kom fram að fyrsta árið 
hafi fjárhags- og rekstrarstaðan verið 

þung en hún hafi nú breyst til batnað-
ar, en HSN var rekin með lítils háttar 
rekstrarafgangi árið 2015. Á fundinum 
tilkynnti Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra að innan fárra vikna 
fengi HSN 50 milljóna króna sérfram-
lag til ýmissa verkefna á starfssvæðinu.

50 milljóna 
króna sérframlag
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Ástæður þess að íslenskir kúabændur 
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa 

 

Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli 
sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni sem 
tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar sem allt 
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda. 
 
Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 
ásamt  háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hagstætt verð 
eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa. 
 
Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna. 
Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað. 

Sérblönduð steinefni og vítamín sem henta íslenskum aðstæðum 

Allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar, 

sem eykur örveruöryggi 

Hátt hlutfall af hágæða fiskimjöli sem tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa 

Einungis er notað lífrænt Selen í kjarnfóður Bústólpa 

Einungis eru notuð gæða hráefni við framleiðsluna 

Framúrskarandi kögglagæði sem henta sjálfvirkum gjafakerfum 

Besta fáanlega tækni við vinnsluna sem tryggir gæði, nýtingu og varðveislu 

næringarefnanna í fóðrinu 

Skapar fjölda starfa og skilar arði til Íslensks samfélags 

Tryggur aðgangur að hágæða kjarnfóðri og góðri þjónustu á öllum tímum 

Bústólpi er leiðandi í móttöku og vinnslu á íslenskt ræktuðu korni og nýtingu þess 

við kjarnfóðurframleiðslu 

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á öllum stigum allt frá vali 

hráefna til afhendingar fóðurs til bænda 

Bústólpi leggur tryggum viðskiptavinum sínum til fóðursíló og búnað þeim 

tengdum án endurgjalds 

Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag 

Oddeyrartanga, 600 Akureyri — sími 460 3350 — www.bustolpi.is — bustolpi@bustolpi.is 
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þetta er stærsti sjálfstæði við-
burður á vegum Þjóðkirkj-
unnar á ársgrundvelli og al-

gjört grasrótarstarf sem aðeins hefur 
vaxið ár frá ári,“ segir sr. Sunna Dóra 
Möller, landsmótsstjóri Landsmóts 
Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar 
sem haldið verður á Akureyri helgina 
21.–23. október.

samtal milli menn-
ingarheima
Sunna Dóra segir krakka á aldrinum 
13–18 ára alls staðar af landinu ætla 
að fjölmenna í bæinn. „Þetta eru 600–
700 ungmenni sem eru virk í kristi-
legu starfi sinnar kirkju sem munu 
taka þátt. Á hverju móti er ákveðið 
þema og í ár er yfirskriftin Flótta-
menn og fjölmenning. Okkur fannst 
það tilvalið af því hversu vel Akureyri 
tók á móti sýrlensku fjölskyldunum í 
janúar. Öll fræðsla mun snúa að því 
verkefni en svo fáum við til að mynda 
unga múslima til að fræða aðra um 
sína trú og umburðarlyndi og efna 
til samtals milli menningarheima 

og ætlum við að safna fatnaði fyrir 
flóttamenn í flóttamannabúðum í 
Sýrlandi, Jórdaníu og Líbanon sem og 
flóttamönnum og hælisleitendum hér 
á landi.“

grasrótin öflug
Sunna Dóra segir grósku í æskulýðs-
starfi kirkjunnar. „Við erum alltaf 
að sjá tölur um úrsögn úr kirkjunni 
en það sem við erum að upplifa og 
erum svo stolt af, er að frá því að þetta 
landsmót hófst hefur þátttakan marg-
faldast. Grasrótin í kirkjunni er öflug 

og það er mikil gróska og vöxtur í 
barna- og æskulýðsstarfi kirkjunnar. 

Þetta upplifi ég í mínu 
starfi í Akureyrar-
kirkju á hverjum degi 
og það er dásamleg 
tilfinning. Þetta mót 
er skrautfjöðrin og 
árangurinn af þeirri 
vinnu sem unnin er 
í kirkjum úti um allt 
land á hverju ári.“

Á h u g a s a m i r 
geta lesið meira um 
landsmótið á vefsíð-
unni aeskth.is.

iáh

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

Hættið að bulla
það ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum að kosningar eru á næsta 

leiti. Alls staðar heyrist niður af loforðaflóði stjórnmálamanna sem 
sverja þess eið að bæta kjör okkar, og sérstaklega þeirra sem minnst 

mega sín, bara ef þeir fá atkvæði okkar.
 Í kosningum er valdið okkar en kosningarétti fylgir líka ábyrgð; sú 

ábyrgð að geta séð í gegnum fölsku fyrirheitin. Korter í kosningar eru 
málefni öryrkja komin í forgang hjá sama flokki 
og hafnaði því að öryrkjar og aldraðir fengju aft-
urvirkar launahækkanir – eins og ráðherrar og 
alþingismenn fengu í formi eingreiðslu upp á 
hundruð þúsunda. Hér er ókeypis ráð fyrir stjórn-
málafólk: Hættið að bulla. Ekki segja það sem þið 
haldið að við viljum heyra. Fæst okkar eru ekki 
að biðja um svo mikið; aðeins mannsæmandi 
líf í samfélagi lausu við spillingu, ósanngirni og 
mannvonsku. Við viljum fá að nýta styrkleika 
okkar en um leið geta treyst því að kerfið grípi þá 
sem standa höllum fæti. 

Kerfið brást viðmælanda blaðsins, Hrund Briem, sem var aðeins átta 
ára þegar hún hafði misst báða foreldra sína eftir baráttu þeirra við krabba-
mein. Systkinunum fjórum var sundrað og engin andleg aðstoð boðin. 
Slíkt má ekki endurtaka sig. Það var sérstaklega áhrifamikið að spjalla við 
Hrund og ég mæli með að sem flestir lesi viðtalið til áminningar um þann 
fjársjóð sem fjölskyldur okkar eru.

 
Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari
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14.500 eiNTök ókeypis – Um ALLT NoRðURLANd

Búist er við yfir 600 ungmennum 
til Akureyrar í tilefni Landsmóts 
Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar.

gróska í æskulýðsstarfi

æskulýðsstarf landsmótið er skrautfjöðrin í æskulýðsstarfi 
kirkjunnar.

landsMóts-
stjóri Séra 
Sunna Dóra 
segir þátttöku á 
landsmótinu hafa 
margfaldast.

„Þetta upplifi 
ég í mínu 

starfi í Akureyrar-
kirkju á hverjum 
degi og það er dá-
samleg tilfinning
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Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

BÆTIEFNI EFLA BÚSTOFN
FJÖLBREYTT VÖRUÚRVAL FYRIR MJÓLKURKÝR

ADE60 - SE
Ný vara í stað Rautt Tranol.

Fljótandi A-, D-, og E- 
vítamín og selengjafi.

HIMAG FATA
Hin sívinsæla 
bætiefnafata fyrir kýr og 
kindur.

PRO - KETO
Vítamínbættur og 
lystugur orkugjafi fyrir 
kýr, einkum í kringum 
burð.

GELDSTÖÐUFATA
Bætiefnafata sem er 
sérstaklega löguð að 
þörfum mjólkurkúa á 
geldstöðu.
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andleg veikindi ungs 
fólks eru faraldur
geðheilbrigðismál á Íslandi 

eru í molum og hafa ver-
ið í langan tíma. Nú er svo 

komið að andleg veikindi ungs fólks 
eru orðin að faraldri. Nýútkomin 
skýrsla Ríkisendurskoðunar um geð-
heilbrigðismál barna og unglinga 
bendir á að vöntun á úrræðum og 
langir biðlistar eftir nauðsynlegri að-
stoð stefni velferð íslensks samfélags 
í voða. Mjög stór hópur framhalds-
skólanema glímir við vandamál eins 
og kvíða, þunglyndi, fíkn og félags-
fælni, svo eitthvað sé nefnt. Ungt fólk 
upplifir mikla streitu á vinnumarkaði 
þar sem því eru oft ætlaðar ómann-
úðlegar vinnuaðstæður. Rannsóknir 
sýna að andleg veikindi eru ein helsta 
ástæða brottfalls nemenda úr fram-
haldsskólum og ungs fólks af vinnu-
markaði.

geðheilbrigði fyrir alla
Aðgengi ungs fólks að sálfræðiþjón-
ustu er þó afar slakt, sérstaklega á 
landsbyggðinni þar sem hundruð 
kílómetra geta legið að nauðsynlegri 
þjónustu. Geðlæknar, sálfræðingar og 
aðrir sérfræðingar eru almennt ekki 

til staðar í heilbrigðiskerfinu nema í 
einkageiranum og fæstir hafa efni á að 
nýta sér hana nema í gegnum félags-
legt tryggingakerfi stéttarfélaganna, 
kerfi sem ekki er í boði fyrir þá sem 
vegna veikinda sinna, aldurs eða náms 
hafa ekki getað verið virkir á vinnu-
markaði í lengri tíma. Þeim hópi hafa 
stjórnvöld brugðist.

svörum kallinu
Ungt fólk hefur nú þegar risið upp og 
opnað umræðuna um andleg veik-
indi með ýmiss konar átaki á sam-
félagsmiðlum og úti í þjóðfélaginu. 
Við verðum að svara kalli þessa fólks 
og viðurkenna andleg veikindi sem 
„alvöru veikindi“. Í lok árs 2015 voru 
718 börn og unglingar á biðlista eft-
ir sérfræði- og ítarþjónustu geðheil-
brigðiskerfisins. Af þeim voru 120 
börn að bíða eftir þjónustu hjá BUGL, 
barna- og unglingageðdeild Landspít-
alans, þar sem biðtími getur verið allt 
að 18 mánuðir. Þeim opinberu stofn-
unum sem sinna geðheilbrigðismál-
um barna og ungmenna er ekki tryggt 
nægjanlegt fjármagn til þess að koma 
til móts við þróun málaflokksins. Öfl-

ugu starfsfólki mætir aukin streita á 
yfirfullum meðferðarstöðum og sér-
fræðingar fá í allt of mörgum tilfellum 
ekki tækifæri til þess að fullnýta þekk-
ingu sína og krafta undir síaukinni 
pressu biðlista og sparnaðar. Frum-
vörp núverandi heilbrigðisráðherra 
munu, að mati Ríkisendurskoðunar, 
ekki leysa á þennan vanda sem eykst 
með hverju árinu sem líður án þess að 
við bregðumst við kallinu.

Heilbrigð þjóð er rík þjóð
Það er mikilvægt að tryggja ungu 
fólki aðgengi að sálfræðiþjónustu. Slík 
þjónusta á að vera gjaldfrjáls svo allir 
geti leitað sér aðstoðar þegar þess er 
þörf og óháð búsetu. Sálfræðingar eiga 
að vera sjálfsagður hluti af starfsliði 
skólanna og heilbrigðisgeirans. Með 
því að auðvelda ungu fólki aðgengi að 
faglegri aðstoð í nærumhverfinu mun 
það leita sér aðstoðar fyrr. Geðheil-
brigðiskerfið getur í dag aðeins sinnt 
veikustu einstaklingunum á meðan 
biðlistar lengjast og þeir sem hefði 
verið hægt að hjálpa fyrr fá að veikjast 
enn frekar. Mannúðarstefna í geðheil-
brigðismálum kemur því ekki aðeins 

til með að spara fjölda fólks þjáningu 
og erfiðleika heldur er ljóst að miklir 
fjármunir sparast með því að koma 
hjálpinni fyrr til fólks. Vinstri græn 
vilja því berjast fyrir þeim sjónarmið-
um að sparnaður felist aldrei í því að 
draga úr möguleikum einstaklinga til 
heilbrigðis og betra lífs heldur sé það 
á ábyrgð stjórnvalda að tryggja jafnt, 
gott og öflugt aðgengi að öllum stig-
um geðheilbrigðisþjónustu. 

Ingibjörg Þórðardóttir
Framhaldsskólakennari, skipar 4. 

sæti á framboðslista Vinstri grænna í 
Norðausturkjördæmi

 
Aðalbjörn Jóhannsson

Verkefnastjóri á æskulýðssviði og 
nemi, skipar 11. sæti á framboðslista 

Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi

kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra, Hörður 
Arnarson, forstjóri Lands-

virkjunar, herra Guðni Th. Jóhann-
esson, forseti Íslands, Jónas Þór 

Guðmundsson, stjórnarformaður 
Landsvirkjunar, og Bjarni Bene-
diktsson, efnahags- og fjármálaráð-
herra, fagna hornsteinslagningunni.

forsetinn 
lagði hornstein 
að þeistareykja-
virkjun
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VERÐ 32.980
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fullt nafn, aldur og 
starfstitill: „Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson. Yfirmaður tón-
listarsviðs Menningarfélags 
Akureyrar og listrænn stjórnandi 
Sinfóníuhljómsveitar Norður-
lands, tónskáld, viðburðahaldari 
og Todmóbíll.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur og 
á tvær mega flottar dætur, Heklu-
dós og „Morrann“.

fæddur og uppalinn? 
„Fæddur í vesturbæ Reykjavíkur, 
ólst upp í Árbænum en er nú 
einnig stoltur Norðlendingur.“

fallegasti staðurinn á ís-
landi? „Ströndin við Ófærufjöll 
við ósa Skjálfanda.“

lýstu þér í þremur orðum? 
„Lífsinsnjótandiævintýraleitandi 
hreyfiafl.“

Hvað er best við akureyri? 
„Heimsborgarbragurinn og 
lognið.“

uppáhaldshljómsveit? 
„Muse og Arctic Cinematic 
Orchestra.“

Hvar vildirðu eiga heima 
ef ekki á íslandi? „Sidney í 
Ástralíu eða Stokkhólmi.“

uppáhaldsmatur? „Dopiaza.“

uppáhaldsdrykkur? „Redari 
á kantinum við eldamennsku.“

Besti sjónvarpsþátturinn? 
„FFH og ROME.“

uppáhaldsveitingastaður? 
„Sorgenfri.“

uppáhaldsstjórnmála-
maður? „Gamli Winston er 
ofarlega í mínum huga vegna 
lesefnis míns um þessar mundir 
svo er Logi Einarsson að koma 
sterkur inn í uppáhaldsið mitt.“

uppáhaldstónlistarmað-
ur? Eiður Arnarsson sem á 50 
ára afmæli í dag, 26. September, 
og Dvořák.“

áhugamál? „Ha ha ha, tel 
það augljóst en eitt af þeim er 
kokkamennska með redara á 
kantinum.“

fyrirmynd? „Mamma og 
pabbi.“

leyndur hæfileiki? „Flauta 
eins og Ómar Ragnarsson.“

facebook eða twitter? 
„Twitter þegar eitthvað er í gangi 
eins og kappræður eða júróvisjón, 
Fésið þegar ég bíð eftir að hinir 
taki sína törn í CIV.“

snapchat eða instagram? 
„Engan tíma í það.“

eurovision eða handbolti? 
„Ha ha ha.“

uppáhaldsíþróttalið? 
„Karlalið Eistlands í curling.“

af hverju ertu stoltastur í 
lífi þínu? „Dætrum mínum og 
að hafa spilað Awaken með Jon 
Anderson án þess að ruglast.“

Hvaða drauma áttu eftir 
að láta rætast? „Ótal marga, 
sem betur fer.“

Þurrkbox

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Þakrennukitt

Tilbúinn hitavír í rennur 
með  hitastilli og 
rafmagnskapli.

Tilboð
1498 

fyrir 3

í ferðavagnin 
fyrir veturinnGrátandi gluggar?

Tilboð
frá kr44.990

Uppfrosnar rennur?
Hitavír í rennur
bræðir snjó og
klaka.
Heldur
vatnsrás
opinni.

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Þurrkaðu loftið og dragðu úr rakaþéttingu

Tilboð
kr per m.1.450

Þótt þorvaldur 
Bjarni þorvaldsson 
sé fæddur og 
uppalinn í Reykjavík 
lítur hann einnig 
á sig sem stoltan 
Norðlending í 
dag.

YfirHeYrslan: stefán jakoBsson
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Verið velkomin á Hótel Laka
 
Hótel Laki er staðsett 4 km frá Kirkjubæjarklaustri með margar  
af þekktustu náttúruperlum landsins rétt við túnfótinn.
Hjá okkur er opið allan ársins hring og tökum vel á móti öllum.
 
Öskulagsbyrgi: þar er hægt að lesa gossögu 
landsins þúsund ár aftur í tímann þar má  
finna öskulög úr flestum eldstöðvum land-
sins. Kötlu,Heklu, Öræfajökul og Eldgjá.
 
Vatnið Víkurflóð: Staðbundin bleikja, 
urriði ásamt ál. Stærð fiska er allt frá smáfiski 
upp í 5-6 punda fiska.  
 
Fuglarnir á flóðinu: Við Víkurflóð er  
heilmikið fuglalíf, bæði varpfugla og farfugla. 
Fuglaskoðunarhúsið við Víkurflóð er einn 
ákjósanlegasti staðurinn til að fylgjast með 
fuglalífi hér um slóðir.

Bjarnagarður: Hér í sveit hefur verið 
stundaður búskapur síðan landnám hófst, hér 
eru ýmsar fornar menjar þess. Bjarna- 
garður er ein þeirra.
 

Matreiðslumenn  
okkar taka ykkur 
með opnum örmum 
og enginn kemst   
frá borði nema  
saddur og glaður.

Hótel Laki • Efri-Vík, 880 Kirkjubæjarklaustri • S. 412-4600 • www.hotellaki.is • hotellaki@hotellaki.is

Góðir gestir verið 
hjartanlega vel-
komin og njótið 
þess sem við höfum 
upp á að bjóða.
– Fjölskyldufyrirtækið 
Hótel Laki
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ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

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

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

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

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

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

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun

A
R

G
H

! 0
92

01
4

 
Flottar
Elma, Sigrún, Dóra og Elsa eru miklir stuðpinnar.
 
Stemming
binna, Eva Dögg, Dóra og linda voru í rétta gírnum.
 
 

það var fagur hópur kvenna sem 
fagnaði 40 ára afmælisdegin-
um með Írisi Ragnarsdóttur á 

laugardagskvöldið. Íris, sem er lærður 
hársnyrtimeistari og fyrrverandi eig-

andi hársnyrtistofunnar Zone, kennir 
í dag við Verkmenntaskólann á Ak-
ureyri. Um 70 konur lyftu sér upp í 
tilefni dagsins og eins og myndirnar 
sýna var mikið stuð á liðinu.

70 kvenna partí

alvÖru Það er ekki á hverjum degi sem 
vinkonan verður fertug. tinna Hlín, Dísa, Hildur 

og Harpa héldu upp á daginn með Írisi.

æskuvinkonur Æskuvinkonur Írisar komu henni á óvart með lagi sem þær 
sungu fyrir hana.

afMælisBarnið Íris ragnars-
dóttir fagnaði fertugsafmælinu með 

stæl á laugardaginn.
sætar Oddný Jóhanna og Inga 
Magga danskennari voru í essinu sínu.

veislustjórar Dóra Sif og Elsa 
María stóðu vaktina í 70 kvenna veislu 
eins og enginn væri morgundagurinn.

 létu sig ekki vanta Dagný 
Fjóla og Svava Margret mættu í stuðið.

sYstur bogga og Kristrún voru hress-
ar en bogga er móðir afmælisbarnsins.

flottar 
Elma, Sigrún, 
Dóra og Elsa 
eru miklir 
stuðpinnar.

Klif ehf • Grandagarði 13, Reykjavík • Sími 552-3300 • www.klif.is

Til á lager á 
góðu verði 

vottaður rútil 
flúxfylltur 

MIG suðuvír 
frá Böhler 
Þýskalandi
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*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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ég man þetta slæma, það 
góða er falið einhvers stað-
ar,“ segir Hrund Briem sem 
missti ung báða foreldra 

sína úr krabbameini.

Minningabrot
Faðir hennar, Eggert Briem, læknir á 
Dalvík, lést þegar hún var fjögurra ára. 
Hrund segir hann hafa greint sig sjálf-
ur en of seint. Hún var svo lítil þegar 
hann lést að hún á engar minningar 
um hann – nema brot og brot sem hún 
segir þess vegna geta verið minningar 
um myndir.

Hún man betur eftir móður sinni, 
Halldóru Kristrúnu Kristjánsdóttur, 
en Hrund var átta ára þegar hún lést. 
„Meðan á veikindunum stóð bjó ég 
mikið á elliheimilinu á Dalvík hjá 
ömmu og afa en þaðan á ég góðar 
minningar. Gömlu karlarnir voru vin-
ir mínir og stundum strauk ég af leik-
skólanum til að geta verið með gamla 
fólkinu. Heima sá maður ýmislegt sem 
ekkert barn á að sjá. Mamma var illa 
haldin og oft sótt af sjúkrabíl. Ég man 
til að mynda eftir því þegar hún nán-
ast ýtti mér út til að fara í skólann. Ég 
skildi ekki þennan asa enda áttum við 

heima rétt við skólann. Þegar ég var 
komin að skólanum var sjúkrabílinn 
kominn að sækja hana. Þá vissi ég að ég 
ætti að fara til ömmu og afa eftir skóla. 
Þetta eru ekki góðar minningar.“

send til grindavíkur
Hrund er yngst fjögurra systkina. Eft-
ir fráfall móður hennar var hún send 
til Grindavíkur til móðursystur sinnar. 
Hin systkinin fóru hvert á sinn staðinn, 
eitt varð eftir á Dalvík, annað fór til 
Reykjavíkur og það þriðja í heimavist-
arskóla. „Ég fann mig aldrei mjög vel 
í Grindavík og beið eftir að verða 16 

ára og sjálfráða svo ég gæti farið. Fyr-
ir tíunda bekk flutti ég norður aftur til 
annarrar móðursystur minnar og bjó á 
Dalvík,“ segir Hrund sem kynntist þar 
núverandi manni sínum, Gunnlaugi 
Gunnlaugssyni.

Missti alla fjölskylduna
Hún er ósátt við það hvernig haldið 
var á spilunum þegar systkinin stóðu 
uppi foreldralaus. „Okkur var bara 
dreift á milli ættingja. Af hverju var 
ekki hægt að leyfa okkur að vera alla-
vega tvö og tvö saman? Ég missti ekki 
bara mömmu og pabba heldur alla fjöl-
skylduna í einu vettvangi. Við héldum 
sambandi fyrst um sinn en svo fjaraði 
það að mestu út. Við vorum öll á slæm-
um stað. Einn bróðir minn býr núna 
í Svíþjóð en við höfðum tekið upp 
ágætis samband áður en hann flutti út. 
Miðbróðir minn býr núna á Ólafsfirði 
og erum við í góðu sambandi og hittu-
mst reglulega. Börnin hans kalla mig 
ömmu. Ég er amma-Hrund og það er 
æðislegt. Sá þriðji er fyrir sunnan en 
hann fór líklega verst út úr þessu. Ég er 
oft með samviskubit yfir því hvað sam-
bandið er lítið en maður er bara með 
sína fjölskyldu, sem ég held fast í,“ segir 
hún og bætir við að margt hefði mátt 

fara betur.

engin andleg aðstoð
Hrund segir að hún eigi til að mynda 
ekki góða minningu um það þegar 
persónulegum eigum foreldra hennar 
var dreift á milli ættingja. „Við systk-
inin vorum öll viðstödd á meðan farið 
var yfir dót foreldra okkar og því dreift 
á hina og þessa. Það var ekkert kerfi til 
staðar sem tók utan um okkur, engin 
andleg aðstoð sem við fengum. Ég 
man allavega ekki eftir því,“ segir hún 
en bætir við að presturinn í jarðarför 
móður hennar hafi reynst henni vel. 
„Ég fékk ekki að vera við kistulagn-
inguna en þegar allir voru farnir fór 
séra Jón Helgi með mig í kirkjuna og 
spjallaði við mig. Hann reyndist mér 

viðtal
Man það slæMa Hrund 
á ekki margar góðar minningar 

úr æsku. Faðir hennar lést þegar 
hún var fjögurra ára og móðir 

hennar lést þegar hún var átta 
ára. Mynd: Ingi torfi

Hrund Briem missti ung báða foreldra sína úr 
krabbameini. Hrund er yngst af fjórum systkinum sem 
var dreift á milli ættingja. Hrund var send til Grinda-
víkur þar sem hún beið þess að verða sjálfráða svo hún 
gæti farið. Hrund ræðir hér um sorgina, kerfið sem 
brást henni, óttann við krabbamein, gaurinn sem hún 
féll fyrir og börnin sem hún lifir fyrir, en Hrund fann 
loksins tilgang með lífinu þegar hún varð móðir.

„Ég missti 
ekki bara 

mömmu og pabba 
heldur alla fjöl-
skylduna í einu 
vettvangi

„Bjó til fjölskylduna 
sem ég átti ekki“



13   29. september 2016

vel enda kom enginn annar prestur til 
greina þegar við Gulli giftum okkur.“

tilheyrði engum
Þótt Hrund hafi ekki fundið sig í 
Grindavík hefur hún ekkert út á upp-
eldisfjölskyldu sína að setja. „Þau voru 
góð við mig en þau voru ekki mín 
fjölskylda. Þetta voru frænka mín og 
maðurinn hennar, sem ég þekkti lítið 
áður en ég flutti til þeirra. Ætli ég hafi 
ekki bara ákveðið að ætla ekki að tengj-
ast þeim. Mér fannst eins og ég væri 
geymd þarna, að ég tilheyrði engum en 
vissi að ég yrði að þrauka. Ég vissi að 
þetta væri bara tímabil,“ segir hún og 
bætir við að hún hafi mest tengst ein-
um uppeldisbróður sínum. „Hann kall-
aði mig litlu systur. Mér fannst hann 
tengjast mér en svo lést hann óvænt. 
Þá breyttist andrúmsloftið á heimilinu, 
skiljanlega. Maður getur ekki ímyndað 
sér hvernig er að missa barn.“

algjör gaur
Hrund var ung þegar þau Gulli fóru 
að vera saman en hann er fimm árum 
eldri. Hún viðurkennir að þau hafi 
fengið viðbrögð við sambandinu en þó 
ekki að því leytinu sem slíkt samband 
myndi fá í dag. „Hann var algjör gaur 
og ég sá ekki sólina fyrir honum og sé 
ekki enn, mér var alveg sama þótt ein-
hver væri ekki sáttur. Tengdafjölskylda 
mín er æðisleg og tók mér strax mjög 
vel.“

Þótt Gunnlaugur hafi aldrei átt 
tengdaforeldra lék Eggert læknir stórt 
hlutverk á allra fyrstu mínútum lífs 
hans. „Gulli fæddist löngu fyrir tímann 
í heimahúsi á Dalvík en það var pabbi 
sem tók á móti honum og flengdi hann 
því hann grét ekki. Pabbi náði því að 
tuska hann aðeins til,“ segir hún bros-
andi. 

erfiður og sorglegur tími
Fyrsta barnið þeirra kom óvænt í 
heiminn þegar hún var nítján ára. 

„Gulli fékk sjokk en ekki ég. Ég var 
ekki að gera neitt sérstakt og fannst 
þetta frábært en vildi samt að Gulli 
héldi áfram í námi. Við ákváðum því 
að fara þrjú saman til Bandaríkjanna 
þar sem Gulli lærði flugvirkjun. Það 
var mjög góður tími þar sem við gátum 
alið upp litla drenginn okkar saman,“ 
segir hún og bætir við að koma næsta 
barns hafi verið skipulögð fjórum árum 
síðar. „Svo plönuðum við að eignast 
það þriðja en þá dó uppeldismóðir mín 
og ég missti fóstrið á sama tíma. Það 
var mjög erfiður og sorglegur tími. Ég 
hafði ekki verið í miklu sambandi við 
hana en fór suður til að kveðja hana. 
Hún var komin alveg út úr heiminum 
en ég náði að kveðja hana.“

fann tilganginn
Hrund hefur alltaf notið sín í móður-
hlutverkinu en í dag eru börnin fjögur 
talsins; Andri, Aníta, Tumi og Halldóra, 
eða Dóra eins og hún er vanalega kölluð 
eins og amma hennar heitin. „Þegar ég 
eignaðist barn fann ég loksins tilgang 
með lífinu – eitthvað til að lifa fyrir. 
Loksins var komið að einhverju. Ég hef 
aldrei haft löngun til að mennta mig 
eitthvað sérstaklega. Vinkonur mín-
ar hafa menntað sig en ég vissi aldrei 
hvað mig langaði að verða. Mig langaði 
bara að vera mamma, eins og mamma 
mín. Mér finnst ekkert að því þegar 
konur stefna á starfsframa; fínt hjá 
þeim, en ég hef aldrei fundið það hjá 
mér. Ég vil bara vera heima með börnin 
og sinna þeim,“ segir hún viðurkennir 
að hún tengi það vissulega við það sem 
hana vantaði í æsku. „Ég bjó mér til 
fjölskylduna sem ég átti ekki. Ég man 
ennþá tilfinninguna þegar ég fékk elsta 
barnið í fangið í fyrsta skiptið enda 
vildi ég bara fleiri og fleiri börn,“ segir 
hún hlæjandi og bætir svo við: „Ég er 
mjög mikil mamma, er inni í öllu sem 
þeim viðkemur og finnst þetta í raun 
mitt aðalstarf.“ Hrund vinnur einnig 
úti en þau hjónin eiga og reka tvö fyr-
irtæki í samvinnu með öðrum svo það 
nóg að gera.

ósatt við margt
Móðir Hrundar lést eftir baráttu við 
leghálskrabbamein og innan tveggja 
ára frá andláti hennar létust báðir 
móðurforeldrar hennar einnig auk 
þess sem uppeldismóðir hennar laut í 

lægra haldi fyrir brjóstakrabbameini 
seinna. Enn fleiri ættingjar Hrundar 
hafa greinst með krabbamein og því 
hefur Hrund áhyggjur af því að BRCA-
genið sé að finna í ættinni. „Amma dó 
nokkrum mánuðum á eftir mömmu. 
Hún faldi sinn sjúkdóm fyrir dóttur 
sinni til að geta verið til staðar fyrir 
hana. Ég á ótrúlega marga nána ætt-
ingja sem hafa fengið krabbamein og 
leitaði því til sérfræðings í erfðaráðgjöf 
fyrir tveimur árum en er ekki sátt við 
niðurstöðuna. Í fyrsta lagi þurfti ég að 
bíða í nokkrar vikur eftir niðurstöðu og 
í öðru lagi fékk ég ekki að vita hvort ég 
væri með genið. Ég fékk bara að vita að 
mamma var ekki með það og þar við 
situr. Að sama skapi vildi ég fá að mæta 
í krabbameinsskoðun á hverju ári en 
það er bara í boði annað hvert ár. Ég 
fer að vísu bara til kvensjúkdómalækn-
is í staðinn. Þeir skilja mig. Það er svo 
margt í þessu kerfi sem ég er ósátt við.“

Hrædd að fara frá þeim
Í dag er Hrund 37 ára en móðir hennar 
var 39 ára þegar hún lést. „Ég hugsa oft 
um að ég sé að nálgast aldurinn sem 
mamma náði en ég á strák sem er átta 
ára, jafn gamall og ég var þegar hún 
lést. Ég er alltaf hrædd þegar ég fer frá 
þeim en hugga mig við að ef eitthvað 
kemur fyrir mig þá eiga þau pabba 
sinn og öfugt ef eitthvað kemur fyrir 
hann. Annað okkar verður að vera hér 
hjá þeim. Annað er bannað,“ segir hún 
og brosir. „Maður verður bara að taka 
þetta á húmornum.“ 

kyngdi kökknum
Hún viðurkennir að hafa oft verið reið 
yfir sínu hlutskipti en segir að síðustu 
árin hafi hún verið að setja sig í spor 
móður sinnar. „Maður getur ekki 
ímyndað sér hvernig henni leið; pabbi 
var dáinn, hún einstæð, fjögurra barna 
móðir og svona veik. Lengi einblíndi 
ég á að hún hefði dáið frá mér en í dag 
hugsa ég um hvað það hlýtur að hafa 
verið hrikalegt fyrir hana að þurfa að 
segja börnunum sínum hvert stefndi. 
Ég man kvöldið þegar hún lést. Það 
gerðist 2. nóvember. Ég man lyktina 
– allt. Systur mömmu voru að ræða 
saman inni á baði og ég fann á mér að 
eitthvað hafði gerst. Svo var ég kölluð 
inn og tilkynnt að hún væri dáin. Ég sat 
ofan á klósettsetunni og kyngdi kökkn-
um. Ég held að ég hafi ekki einu sinni 
grátið. Mamma var búin að segja mér 
að þetta færi að verða búið og ég yrði 
að vera sterk. Það var það síðasta sem 
hún sagði við mig.“

kvöldmaturinn heilagur
Hún viðurkennir að hún eigi til að öf-
unda fólk sem á stóra og samrýmda 

fjölskyldu. „Það getur enginn gert sér 
grein fyrir því hvernig það er að eiga 
engan. Hafsjór af ættingjum, fullt hús, 
matarboð og þessi tenging sem aðeins 
fjölskyldur eiga, mig langar í þetta og 
þetta hef ég skapað með minni fjöl-
skyldu. Á okkar heimili er ekkert heil-
agra en sameiginlegur kvöldmatur 
fjölskyldunnar og þar duga engar af-
sakanir.“

vantaði mömmu
Hún viðurkennir að sorgin sé enn 
til staðar. „Svona lagað situr alltaf í 
manni þótt maður læri að lifa með 
þessu. Það þarf svo lítið til að minna 
mann á. Ég fann hvað mig vantaði 
mömmu þegar ég var ófrísk. Mér 

fannst ég ekki hafa neinn til að segja 
frá nema vinkonuna. Og það sama var 
þegar börnin fæddust. Svo finnst mér 
leiðinlegt til þess að hugsa að börnin 
mín vanti afa og ömmu mín megin. 
Ég var svo náin mínum afa og ömmu.

Fjölskylda okkar er svo lítil. Það 
er bara fjölskyldan hans Gulla og mér 
finnst mjög mikilvægt að halda góð-
um tengslum við hana. Það er miklu 
frekar ég en Gulli sem passa upp á 
það. Fólk á til að taka fólkinu sínu sem 
sjálfsögðum hlut. Enginn veit hvað 
átt hefur fyrr en misst hefur. Ég gæfi 
mikið fyrir eitt kvöld með mömmu 
minni.“

iáh

„Mig langaði 
bara að vera 

mamma, eins og 
mamma mín

Sérfræðingur á sviði 
matvælafræði

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri óskar eftir að ráða sérfræðing 
á sviði matvælafræði eða einstakling með sambærilega 
menntun. Umsækjanda er ætlað að styðja frumkvöðlastarf 
í matvælavinnslu sem sett verður upp í tengslum við 
rannsóknastofu BioPol ehf, sjá um samskipti við opinbera 
leyfisveitendur og taka þátt í þróunarverkefnum fyrirtækis-
ins. Starfstöð viðkomandi verður á Skagaströnd.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í fyrrgreindum fræðigreinum. 
• Reynsla af þróunarstarfi í matvælavinnslu er kostur.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. 

Umsóknir með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf., 
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór G. Ólafsson halldor@biopol.is framkvæmdastjóri
 í síma 452-2977 eða 896-7977

fjÖlskYldan Mikilvægust 
Hrund er fjögurra barna móðir. Hér eru hún 
og gunnlaugur, eiginmaður hennar, ásamt 

börnunum, andra, anítu, tuma og Dóru. 
Mynd: Ingi torfi
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viðbrögðin hafa verið vonum 
framar,“ segir Auður Björk 
Birgisdóttir sem rekur Infini-

ty Blue í sundlauginni á Hofsósi en 
þar býður hún upp á flot og róandi 
miðnæturböð.

Hárgreiðsla, kindur og flot
Auður býr ásamt fjölskyldu sinni á 
sveitabæ í Deildardal fyrir ofan Hofs-
ós. „Maðurinn minn rekur tamn-
ingastöð og við eigum 120 kindur. 
Einnig störfum við bæði sem sund-

laugarverðir í lauginni. Annars er ég 
hárgreiðslukona að mennt en ákvað 
að skella mér í djúpu laugina með 
flotið og sagði upp vinnunni á hár-
greiðslustofunni á Sauðárkróki. Ég er 
afar ánægð með ákvörðunina og nýja 
verkefnið.“

flot í þyngdarleysi
Flot er vatnsmeðferð með áherslu 
á slökun og núvitund á meðan gest-
ir njóta norðurljósa, stjörnubjarts 
himins eða miðnætursólar, allt eftir 
árstíðum og veðri. Auður opnaði í 
ágúst og segir að byrjunin lofi góðu. 
Sumir hafi komið aftur sem sé yndis-
legt. „Við ætlum að hafa opið í vetur 
eftir bókunum. Við fáum fólk alls 
staðar að og mikið frá bæjarfélögun-
um hér í kring. Gestir fá flothettu og 
fótaflot sem er íslensk hönnun, og 
lætur þá fljóta og slaka á í vatni. Á 
staðnum er notaleg birta frá kerta-
ljósum og róandi tónlist. Þetta er eins 
og að komast í annan heim. Maður 
flýtur um í þyngdarleysi og sér ekkert 
nema himininn, myrkrið, stjörnurnar 
og tunglskinið. Þetta er frábær leið til 
afslöppunar en við verðum að muna 
að slaka á og njóta í þessu hraða þjóð-
félagi sem við búum í.“

Iáh

auður Björk Birgisdóttir rekur infinity Blue á Hofs-
ósi. Auður Björk lærði hárgreiðslu og býr á sveitabæ 
en nýtur þess að bjóða upp á flot í fallegu sund-
lauginni á Hofsósi. Hér gefur hún lesendum sínar 
uppáhaldsuppskriftir.

„eins og að komast 
í annan heim“

kartöflubátar
n 800 g kartöflur
n 2 eggjahvítur
n 1 tsk. salt
n 1–2 . cayenne-pipar

Hræra eggjahvítur setja pipar og salt 
út í og velta kartöflum upp úr þessu 
og steikja.

fyllt lambalæri
– á grillið eða í ofninn –
n 1 læri, úrbeinað
n 100 g fetaostur – grófmulinn
n 3 msk. furuhnetur
n 3 msk. rautt pestó
n 2–3 hvítlauksgeirar
n ½ tsk. rósmarín
n ½ tsk. basilíkum

aðferð
Þessu er blandað saman og smurt 
inn í lærið, rúllað upp og lokað með 
grillpinnum.
Kryddað vel að utan með salti og 
pipar.
Steikt í ofni: sett á grind og snúið einu 
sinni, eldunartími ca. 1,5 klukkustund 
við 180–200°C.
grillað: hita grillið vel (lokað), slökkva 
á öðrum brennaranum (ýta kolum til 
hliðar ef það er kolagrill) og lærið sett 
á , loka grilli í ca. klukkustund, snúa 
lærinu einu sinni.
láta lærið standa í 10 mínútur áður en 
það er skorið.

essin þrjú 
blaut súkkulaðikaka
n 200 g smjör
n 200 g súkkulaði
n 200 g sykur
Þetta er brætt saman í potti, 
tekið af hellunni.

n 4 egg
n 100 g hveiti
Þessu bætt út í blönduna sem er í 
pottinum og hrært saman með sleif, 
skellt í eldfast mót í ca. 10 mínútur við 
180–200°C.
Mjög blaut súkkulaðikaka sem er 
frábær með ís og ávöxtum.

skellti sér í 
djúpu laugina 

auður er hárgreiðslu-
kona en sagði upp 

vinnunni fyrir flotið.

vatnsMeð-
ferð Flot nýtur 

mikilla vinsælda um 
þessar mundir.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   
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HEITIR POTTAR
með viðarkynntum hitara
Verð frá 455.000 kr.

Verð frá 678.000 kr.

Nánari upplýsingar og verð má finna á heimasíðu okkar 
www.ice-viking.is eða á heimasíðu framleiðanda 
www.vikingindustrier.com

Verð frá 889.000 kr. m/vsk. SÁNATUNNUR
ICE-VIKING  GISTITUNNUR

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 (gul gata) – 200 Kópavogi – Sími 515 8701 www.blikkas.is • www.funi.is • www.ice-viking.is

Beint frá framleiðanda

Ice-Viking.is

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 694 4103 & ruth@pressan.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152
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28. tölublað, 6. árgangur 

Barns-
hugurinn
Eftir að ég eignaðist syni mína hef ég 
í ófá skipti þurft að rifja upp atvik úr 
minni eigin æsku. Mér finnst gam-
an að rifja upp með þeim hin ýmsu 
minningabrot, þótt þau séu af skorn-
um skammti og þeir fái því að hlusta á 
sömu sögurnar aftur og aftur. Þeir hafa 
heyrt söguna af því þegar ég datt á 
stein í sumarbústaðarferðinni og fékk 
gat á nefið. Þeir hafa líka heyrt söguna 
þegar ég var búin að suða alltof lengi 
í bróður mínum að koma í bíló og 
gleðina sem ég fann þegar hann lét 
loks undan. Aðeins til að finna til von-
brigða þegar hann keyrði einn hring, 
sagði sinn bíl vera farinn að sofa og fór 
aftur inn í herbergi.

 Þessi upprifjun fær mig einnig til 
að muna aðra hluti. Hvernig hlutirnir 
litu út með augum barnsins. Ég man 
þegar ég þurrkaði mat af höndunum í 
fötin mín. Ég man líka þegar mamma 
bað mig síendurtekið að hætta því. Og 
ég man að ég skildi þetta ekki því fötin 
færu hvort eð er bara í þvottavélina. 
Ég man líka þegar ég og frænka mín 
stóðum við Hvanneyrarbrautina á 
Siglufirði og hlupum yfir götuna þegar 
við sáum bíl nálgast, alveg þangað til 
hann var kominn of nálægt. Og ég 
man að ég skildi ekki alveg þessi læti 
þegar upp um leikinn komst – það 
var ekki eins og bíllinn hefði keyrt á 
okkur! Ég man líka þegar ég vildi ekki 
fara að sofa því ég hélt ég yrði blind ef 
ég lokaði augunum of lengi. Ég reyni 
því að rifja þetta upp þegar synir mínir 
taka upp á einhverju sem lætur mig ef-
ast um gáfnafar þeirra eða mér finnst 
óþekkt þeirra ná nýjum hæðum. Þá 
þarf ég að muna hvernig barnshugur-
inn virkar. Eða bara vera ánægð með 
að þeir séu alveg eins og mamma sín!

 
Dagný Rut Haraldsdóttir 

lögfræðingur

CMT sagarblöð og 
fræsitennur


