
„Ástand veganna 
stórhættulegt“

mun Eyða jól-
unum á SkypE

Rjúpur á ný- 
móðins máta 22. desember 2016 

40. tölublað, 26. árgangur 

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100

„Lífið er drama“
Oddur Bjarni Þorkelsson, prestur í 

Dalvíkurprestakalli, er mikið jóla-
barn. Rúm tvö ár eru síðan Oddur 

tók við brauði og þótt hann hafi áður lært og 

starfað sem leikstjóri og verið söngvari Ljótu 
hálfvitanna segir hann prestsstarfið ekki al-
gjöra stefnubreytingu. Hann sé enn að gera 
það sem honum finnist skemmilegast en í 

þetta sinn verði tilfinningarnar að vera ekta. 
Í einlægu viðtali ræðir Oddur Bjarni um 
æskuna í sveitinni, trúna, fötlunina, feimn-
ina, ástina og sorgina sem hann segir flókna.
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CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Gjafakörfur og gjafabréf 
færðu hjá okkur fyrir jólin

Opið 13-18 mánudaga 
til Laugardaga 

S: 626-6600 facebook.
com/langabur

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

KRINGLUNNI  ISTORE.ISKRINGLUNNI  ISTORE.IS

Phantom 4 Pro
Frá 229.990 kr.

Osmo Mobile
Frá 49.990 kr.

Við erum leiðandi í verðlækkunum á DJI vörum 

á íslandi og bjóðum uppá sambærileg verð og 

þú finnur hjá erlendum netverslunum, þar að 

auki er 2ja ára ábyrgð og góð þjónsta. 

iStore er viðurkenndur sölu- og drei�ngaraðili 
DJI á íslandi.

Vaxtalaus kortalán til allt að 
12 mánaða á öllum drónum.*

* 3.5% lántökugjald

Næsta kynslóð frábærra
dróna var að lenda!
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Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

Friðarframtak Akureyrar 
stendur að árlegri friðar-
göngu á Þorláksmessu. Í 

fréttatilkynningu kemur fram að 
gangan í ár sé gegn stríðinu í Aleppo. 
Vopnaskakið verði háværara ár frá ári 
og undanfarið hafi hörmungar Al-
eppo bulið á okkur, mengaðar mikl-
um áróðri. Í Miðausturlöndum taki 
ein styrjöldin við af annarri alla þessa 
öld: Afganistan, Írak, Palestína, Líbía, 
Sýrland, og fjöldi flóttamanna vex 
samkvæmt því. Fjölmiðlar kalli þetta 
trúarátök eða „stríð gegn hryðjuverk-
um“ en í reynd séu þetta átök stór-
velda um yfirráðin í þessum heims-
hluta. „Bandaríkin hafa eytt nálægt 
6.000 milljörðum dollara í þessi stríð 
undanfarna tvo áratugi og gömlu ný-
lenduveldi Evrópu standa þeim þétt 
að baki,“ segir í fréttatilkynningunni. 
Þeir sem hafa fengið nóg af stríði eru 
hvattir til að mæta í friðargönguna en 
gengið er frá Samkomuhúsinu kl. 20 
út á Ráðhústorg. Ávarp flytur Pétur 
Pétursson læknir. Sigríður Íva Þórar-
insdóttir syngur.

Gengið gegn stríði
Árleg friðarganga á Þorláksmessu

Flytur ávarp Pétur 
Pétursson læknir mun ávarpa 

gesti friðargöngunnar. 
Mynd: Daníel Starrason

Ég man ekki eftir þessu svona 
slæmu,“ segir Þorleifur 
Ingvarsson, oddviti Húna-

vatnshrepps, um ástand malarvega í 
sveitarfélaginu sem hann segir skelfi-
legt. „Í bleytutíð eins og hefur verið í 
haust kemur í ljós margra ára skortur 
á eðlilegu viðhaldi. Á einstaka stað, 
þar sem vegirnir hafa verið yfirkeyrð-
ir og heflaðir er ástandið mun skárra 
en þar sem vegirnir hafa ekki fengið 
eðlilegt viðhald er ástand þeirra stór-
hættulegt. Þar eru djúpar holur, allt 
að tíu sentimetra, og allt slitlag farið,“ 
segir Þorleifur og bætir við að líklega 
sé ástandið í Húnvatnshreppi ekkert 
einsdæmi. „En við erum með mjög 
mikið af malarvegum og umferðin er 
alltaf að aukast. Svo villast útlendingar 
inn á þessa vegi og kunna ekki að 
keyra við svona aðstæður fyrir utan 
að þetta stórskemmir bílana. Ástandið 
er orðið það slæmt að skólabílstjórar 
hafa þurft að breyta tímaplönum. Bíl-
arnir fara svo hægt um þessa vegi að 
allar áætlanir raskast.“

viðhaldi ábótavant
Sveitarstjórn Húnavatnshrepps gerir 
þá kröfu til fjárveitingarvaldsins að 

brugðist verði við því ófremdar-
ástandi sem skapast hefur vegna 
fjársveltis til vegamála á lands-
byggðinni. „Ástandið hefur farið 
síversnandi frá 2008. Viðhaldi hef-
ur verið mjög ábótavant og að sögn 
vegagerðarmanna hefur krónutala 
fjárveitingar til viðhalds haldist sú 
sama ár eftir ár. Það gengur náttúr-
lega ekki,“ segir Þorleifur sem skorar 
á Alþingi að tryggja fulla fjármögnun 
á samgönguætlun sem nýbúið er að 
samþykkja. „Við vonum bara að það 
fari að koma snjór svo þessar holur 
fyllist af vatni og það frjósi í þeim. 
Það er ansi undarlegt þegar maður er 
farinn að óska eftir hálku.“

 iáh

„Ástand vega
stórhættulegt“
Oddviti Húnavatnshrepps segir ástand malarvega í 
sveitarfélaginu aldrei hafa verið verra. Slitlag sé far-
ið og holur séu djúpar. Sveitarstjórnin krefst þess að 
fjárveitingarvaldið bregðist við.„Það er ansi 

undarlegt 
þegar maður er 
farinn að óska 
eftir hálku

malarvEGur í HúnavatnSHrEppi að sögn Þorleifs Ingvarssonar, oddvita 
Húnavatnshrepps, þurfa skólabílstjórar að aka það hægt um vegina að allar tímaáætlanir 
raskast.
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Toppur
3.490 kr

Sloppur
7.690 kr

Leggings  
4.990 kr

HEIMAKÆR
Kósíföt fyrir alla 

fjölskylduna.

SENDUM FRÍTT 
ÚR VEFVERSLUN

GLERÁRTORGI  |  LAUGAVEGI 176  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

Jólatilboð

9.990 kr

RÚMFÖT
Parið, Draumur, 
Tryggðarbönd og 
Leir rúmföt, stærð 
140x200 eru á 
jólatilboði á 9.990 kr.

Birki rúmföt
stærð140x200
13.490 kr

Kíktu á www.lindesign.is

Jólatré dúkur
stærð150x250
5.995 kr
verð áður 11.990 kr

Jóla seiður
Flöskusvunta
495 kr
verð áður 990 kr

Grýlusvunta & 
viskastykki
2.995 kr
verð áður 5.990 kr50%

AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM JÓLAVÖRUM
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www.akap.is Kaupangi v/ Mýrarveg sími 460 9999

OPIÐ 
ALLA DAGA ÁRSINS

MÁN - FÖS:  9 – 18
LAU: 10 – 16
SUN: 12 – 16

mér verður oft hugsað til 
þess þegar ég kem inn í 
gömul kirkjuhús sú saga 

sem hvert hús geymir. Ég finn alltaf til 
ákveðinnar auðmýktar og þakklætis 
enda er saga kirkjunnar í gegnum ald-
irnar reynslusaga fólks á hverjum tíma 
og varðar stærstu stundirnar í lífi þess 
á hverjum stað. Við eigum mörg hver 
sterk tilfinningatengsl við kirkjuna í 
þeirri merkingu að hún fóstrar andleg 
verðmæti og veraldleg menningar-
verðmæti þjóðarinnar. 

tár á hvörmum
Þetta fór í gegnum hugann í vik-
unni sem leið þegar ég var við störf 
í Akureyrarkirkju og það kom upp á 
tölvuskjáinn að eldur væri laus í Lauf-
áskirkju en við hjónin erum búsett 

í Laufási þar sem eiginmaður minn 
þjónar sem sóknarprestur. Laufás-
kirkja er órjúfanlegur hluti af staðar-
myndinni sem vel flestir þekkja af 
póstkortum eða af eigin raun og hefur 
staðist tímans tönn í 151 ár.

Laufáskirkja var byggð á þremur 
mánuðum að frumkvæði sr. Björns 
Halldórssonar prests í Laufási en hann 
fékk til liðs við sig þá Tryggva Gunnars-
son, prestsson frá Laufási, og Jóhann 
Bessason, bónda á Skarði, í Dalsmynni. 
Tími Björns Halldórssonar í Laufási 
var blómatími og má sjá af mörgu hve 
honum og fjölskyldu hans var annt um 
staðinn. Björn var skáldprestur og eftir 
hann liggur fallegur kveðskapur þar á 
meðal jólasálmurinn fagri „Sjá himins 
opnast hlið“ sem er fluttur á hverjum 
jólum í mörgum kirkjum landsins. Að 
venju ómar hann í Laufáskirkju í jóla-
messu á annan í jólum en upphaflega 
var hann frumfluttur í kirkjunni. Það 
er ekki laust við á þeirri stundu að sjá 
megi tár á hvörmum enda eitthvað 
heilagt við að sitja í þessari öldnu kirkju 
og hlýða á sálminn og þann boðskap 
sem hann ber.

Hlýja og umhyggja
Okkur er tamt að tala um að lífið sé 
tilviljunum háð. Þó er það stundum 
þannig að við getum líka fengið þá 
sterku tilfinningu að yfir öllu sé vak-
að. Það var sú tilfinning sem bærðist 
í brjósti þegar eldur logaði í Laufás-
kirkju um daginn en allt stóð þar tæpt 
um tíma og örlögum kirkjunnar veru-
lega storkað. Það er óhætt að segja að 
sú tilhugsun að koma heim í Laufás án 
þess að sjá kirkjuna blasa við í nátt-
rökkrinu á fallegu vetrarkvöldi eða þar 
sem hún stendur reisuleg yfir Laufás-
hólmunum á grænum sumardegi er 
þyngri en tárum taki. Laufáskirkja 
fóstrar, eins og ég nefndi í upphafi, 
reynslusögur fólks. Hún geymir tilf-
inningar, gleði og sorgir kynslóða sem 
enn í dag koma heim á Laufásstað til 
að upplifa þessa stemningu og allar 
minningarnar sem hafa búið um sig í 
brjósti og eru dýrmætari en mölur og 
ryð fá eytt. Þekkt er sagan af öldnum 
prestssyni frá Laufási sem sótti æsku-
slóðirnar heim og það fyrsta sem hann 
gerði var að beygja sig niður og kyssa 
jörðina. Sú athöfn hans staðfestir helgi 
staðarins og þá hlutdeild sem hann á í 
lífi svo margra sem hann snertir. Hún 
staðfestir líka þau mögnuðu viðbrögð 
fólks við því að ekki fór verr og fólk úr 

öllum áttum hefur gert sér far um að 
ræða þetta við okkur hjónin og því er í 
mun að tjá þakklæti sitt. Þessi hlýja og 
umhyggja fyrir kirkjunni er sannar-
lega ljós á aðventu og minnir okkur á 
þessi djúpstæðu tengsl við hana sem 
eru einkum tilfinningalegs eðlis og 
lýsa þeim sanna veruleika sem kirkj-
an okkar er byggð á. Það er raunveru-
legt líf fólks, gleði og sorgir, sigrar og 
ósigrar, vonbrigði og vonarljós.

 Vonarljósið er veruleiki jólaguð-
spjallsins. Sagan af litlu barni sem 
fæddist í jötu við ótryggar aðstæður 
og söngur englanna á Betlhemsvöll-
um ómar í bakgrunni: Verið óhrædd! 
Það er við þessar aðstæður sem við 
föllum á kné og þökkum. Það er við 
þessar aðstæður sem við leyfum okkur 
að finna þá tilfinningu bærast í brjósti 
að ljósið sigri alltaf myrkrið. Það er við 
þessar aðstæður sem við könnumst 
við okkur sjálf. Það er við þessar að-
stæður sem jólin koma til okkar í sinni 
tærustu mynd.

Helg jólaprédikun
Ég kýs að líta svo á að yfir Laufáskirkju 
hafi verið vakað í síðustu viku og að 
það sé markmið og tilgangur með því 
að kirkjan standi enn á sínum stað og 
varði veginn áfram fyrir okkur sem 
eigum í henni hlutdeild og beri áfram 
fæðingarfrásögunni vitni. Það er að 
mínu mati helg jólaprédikun og það 
verður notaleg stund að geta sest inn 
í kirkjuna á öðrum degi jóla og lygna 
aftur augum og heyra jólasálminn hans 
sr. Björns Halldórssonar „Sjá himins 
opnast hlið“ óma enn ein jólin. Það er 
mitt þakkarefni á þessari aðventu.

 
Guð gefi ykkur góð og gleðileg jól.

Sr. Sunna Dóra Möller

Hátíð ljóss og friðar 
í skugga ófriðar

Ég ætlaði að skrifa hátíðlegan leiðara um jólahátíðina. Eitthvað 
um þakklæti, kærleika, bernskujól og hinn eina sanna jólaanda. 
Í þetta sinn ætlaði ég ekki að nefna stríðið í Sýrlandi og hörm-

ungarnar sem stríðshrjáðir verða fyrir.
 Oft hafa leiðaraskrif mín tekið tíma en 

aldrei eins langan tíma og í þetta skipti. Öllu 
sem ég setti niður á blað eyddi ég út jafnóðum. 
Það var ekki fyrr en ég viðurkenndi fyrir sjálfri 
mér að ég get ekki skrifað um hátíð ljóss og 
friðar án þess að minnast á ófriðinn og hörm-
ungarnar sem nú standa yfir.

 Í ár verða jólin haldin í skugga stríðs og 
ömurleika sem blasir við milljónum manna 
sem annaðhvort flýja stríð eða eru innlyksa 
í miðri martröðinni. Heimsbyggðin horfir á 
hryllinginn í beinni, örvilnuð en aðgerðarlaus.

 Jólin eru hátíð barnanna. Við skulum ekki taka gleðina frá þeim 
þrátt fyrir klúður og máttleysi leiðtoga heimsins. Vonandi mun þeirra 
kynslóð standa sig betur. Munum að njóta hvers augnabliks, sama hvort 
um er að ræða ofsakæti barnanna þegar gjafirnar eru tættar upp eða 
æðiskast þeirra sökum yfirkeyrslu og sælgætisáts. Hvort tveggja eru for-
réttindi sem þakka ber fyrir.

 Sálartetur okkar sjálfra hefði svo örugglega gott af því að mæta í 
Friðargönguna á Þorláksmessu sem og að kveikja á kerti og hugsa fal-
lega til þeirra sem eiga um sárt að binda.

 Gleðilega jólahátíð!
 Indíana Ása Hreinsdóttir 

lEiðari

40. TBL. 26. 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. 

Ritstjóri: Indiana ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152 

Umbrot: Vefpressan. Prentun: landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eiNTök ókeypiS – Um ALLT NORðURLANd

kirkjan 
stendur 
enn
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óskar öllum gleðilegra jóla

Sportver logo efst 
Hér eru myndir fyrir auglýsinguna, setja neðst inn á myndina , ? að stækka �ötinn fyrir neðan

Texti fyrir ofan þessar myndir ( Trainer tilboð , gerið verðsamanburð )

 
http://www.tri.is/wp-content/uploads/2015/10/neo1.jpg tiboð kr:199.990 (net tengjanlegur)

http://www.tri.is/wp-content/uploads/2015/10/t2180-vortex-smart-1.jpg tilboð kr:69.990 (net tengjanlegur, með ant + og æ�ngapr.)

http://www.tri.is/wp-content/uploads/2015/10/t2650-blue-matic-11.jpg  Nýr (kemur 17 des)Tilboð Kr 119.000 (net tenjanlegur)

http://www.tri.is/wp-content/uploads/2015/10/t2900-�ux-smart-2.jpg Tilboð kr 25.990

 
 
Mynd af þessu hjóli frekar lítil ( texti :Fengum nokkur GT Fulldempuð árg 15/16 á súperafslætti

Verð frá kr 139.900
 
Mynd af þesum skóm frekar lítil (Texti: Hjóla/Spinning skór í úrvali verð frá kr 13.990 )

 
 
Hvað gerð ætlar þú að fá þér J

Fengum nokkur GT Fulldempuð árg 15/16á súperafslættiVerð frá 139.900.-

Hjóla/Spinning skór í úrvali Verð frá 13.990.-

TRAINER TILBOÐ  -  HJÓLUM ÚTI OG INNI Í VETUR 

Tacx Neo tilboð kr.199.990 net zwift 
Tacx Flux tilboð kr.109.990 net zwift 

(nýr kemur 22.des)Tacx Vortex Smart kr. 69.990 net zwift 

Ant loftnet og æfingrpr./leiðir fylgja með
Tacx Blue Matic tilboð kr. 25.990

Shiatsu háls,axla- ogherðanudd• Með hita og vibring• Þrjár hraðastillingar• 2 ára ábyrgð      Verð kr. 19.750,-

Shiatsu nuddsæti• Tveir nuddhausar sem losa um
   þreytu og vöðvaspennum
• Nuddar upp eftir öllu bakinu
• Infrarauður hiti• 2 ára ábyrgð   Verð kr. 47.750,-

Spor tver  •  G le rár torg i  •  S ími  461 1445 •       V ið  erum á  facebook

Shiatsu nuddpúði• Nuddar og mýkir þreytta vöðva
• Nýtist vel fyrir, háls, mjóbak, læri og kálfa

• 2 ára ábyrgð   Verð kr. 12.950,-

Shiatsu Air Profótanuddtæki• Nær djúpu nuddi á iljar,
   ristar og hæla• Infrarauður hiti• 3 hraðastillingar • 2 ára ábyrgð    Verð kr. 26.950,-    

Gleðileg jól!                                    Starfsfólk Sportvers

frá Catmandoo eru komnir

Glerártorgi    Sími 461 1445

Doris - fóðraðir stelpuskór

Stærðir: 36–41  Verð: 9.990 kr.

Steven - loðfóðraðir

Stærðir: 36–46  Verð: 9.990 kr.

Deena - loðfóðraðir dömuskór

Stærðir: 36–42  Verð: 9.990 kr.

Emma II - dömuskór

Stærðir: 36–41  Verð: 11.990 kr.

Ern- loðfóðraðir herraskór

Stærðir: 40–46  Verð: 11.990 kr.

Ern - loðfóðraðir herraskór

Stærðir: 40–46  Verð: 11.990 kr.

Steven

loðfóðraðir

Stærðir: 36–46  

9.990 kr.

Nýjar vörur – Betra verð

Glerártorgi - Sími 461 1445 - Erum á Hafnarstræti 99-101

Sportver • Glerártorgi • Sími 461 1445      Við erum á facebook

Norsk 240gr.ullarnærföt úr 100% mjúkri Merino ull

Peysa kr. 12.990,- Buxur kr. 10.990,-

Sportver, glerártorgi  /  við erum á facebook  /  Sími 461 1445
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yFirHEyrSlan: BryndíS rún HanSEn

Fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Bryndís Rún Hansen, 23 ára, náms- 
og íþróttakona.“

Nám? „Markaðsfræði og hliðar-
grein í sálfræði.“

Fjölskylduhagir: „Í sambúð með 
kærasta mínum Metin Aydin, sem er 
einnig sundmaður á Hawaii.“

Fædd og uppalin? „Á Akureyri.“

Hvað er best við Akureyri? „Þar 
er fjölskylda mín og vinir. Það er líka 
gaman hvað Akureyri er lítil, maður 
hittir frændfólk, vini og gamla 
nágranna bara með því að fara einn 
hring í Bónus.“

Best við Hawaii? „Það eru 
endalausir fallegir staðir til þess að 
skoða.“

Í hverju ertu best? „Ég er góð í 
að sjá og nýta björtu hliðarnar á 
hlutum. Læt ekki neikvæðni draga 
mig niður.“

Í hverju ertu lökust? „Ég er skelfi-
leg í landafræði.“

Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Ég myndi vilja að öll dýrin í skóg-
inum væru vinir.“

Fyrirmynd? „Foreldrar mínir, 
þau hafa kennt mér allt sem ég 
kann.“

Uppáhaldshljómsveit? 
„Pentatonix.“

Uppáhaldsíþrótta-
maður? „Hannes 
Þór Halldórsson og 
Michael Phelps.“

Uppáhaldsíþrótta-
kona? „Sara Sigmunds-
dóttir og Simone Biles.“

Fallegasti staður í heimi? 
„Grand Canyon.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður? „Ég 
hef ekki búið á Íslandi í sex ár og 
fylgist því miður ekki með pólitík-
inni.“

Uppáhaldsmatur? „Folaldasteik 
með villisveppasósu og sætum 
kartöflum.“

Uppáhaldsdrykkur? „Grænn 
„smoothie“ eða gott kaffi.“

Leyndur hæfileiki? „Að standa á 
höndum.“

Hundar eða kettir? 
„Hundar.“

Facebook eða Twitter? „Face-
book.“

Snapchat eða Instagram? 
„Instagram.“

Fallegasti karlmaður í heimi 
fyrir utan maka? „Klárlega pabbi 
minn.“

Hvernig ætlarðu að eyða jólun-
um? „Á Skype með fjölskyldunni, 
ég verð því miður ein hér á Hawaii 
vegna æfinga. Það tæki mig allt 
jólafríið sem ég fæ að ferðast heim, 
það tekur því ekki í þetta skiptið.“

Sundkonan Bryndís rún Hansen býr á Hawaii 
með sundmanninum metin Aydin. Bryndís Rún 
kemur ekki heim til Akureyrar um jólin en ætlar að 
njóta hátíðanna með fjölskyldunni í gegnum Skype.

„Ég er góð 
í að sjá 

og nýta björtu 
hliðarnar á hlut-
um. Læt ekki nei-
kvæðni draga mig 
niður.

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra 
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan. 
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

Verðdæmi
Omnitour 390SF ............. 2.550.000
460 UFe  De Luxe ............ 2.980.000 
540 UL Excellent  ............ 3.290.000
495 UL Premium  ............ 3.650.000
560 UL Premium ............ 3.920.000
720 Ukfe Prestige .......... 4.150.000

Öll verð án aukabúnaður og með VSK,  
skráð og tilbúin til afhendingar á Egilsstöðum.
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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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Gagnvirka orkusýningin, Orka til framtíðar, er í Ljósafossstöð.  
Opnunartíma og leiðarlýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.

Orka til 
framtíðar

L andsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins 
er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 

sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. 

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári og þökkum farsælt 
samstarf á liðnum árum.  

Fyrir 80 árum var raflýsing 
nýlunda í Reykjavík og jóla
steikin elduð á gas eða kola
eldavélum. Með gang setningu 
Ljósafossstöðvar árið 1937 
var framboð á rafmagni á 
höfuð borgarsvæðinu fjór
faldað. Nú var til næg orka og 
borgar búar gátu fengið Rafha 
rafmagnseldavél með raf
magn sáskriftinni. Nýtt tíma
bil í orkuvinnslu var hafið.

Framundan var krefjandi 
verkefni við að beisla orku 
náttúrunnar. Markmiðið 
var að skapa hagsæld og 
tryggja orkuöryggi fyrir 
stækkandi þjóð. Samhliða 
uppbyggingu iðnaðar í 
landinu varð atvinnulíf 
fjölbreyttara. Framsækin 
nýsköpunarverkefni  
tóku að spretta upp úr  
íslensku hugviti.

Í heimi þar sem krafan um 
n ýtingu endurnýjanlegra 
orku gjafa verður sífellt meiri  
er slík reynsla verðmæt auð
lind. Landsvirkjun styður 
við þróun nýrra leiða til 
orku  vinnslu. Með þekkingu 
okkar og reynslu viljum við 
tryggja að endurnýjanleg 
orka og sjálfbær nýting  
færi Íslendingum orku 
til  framtíðar.
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Fyrir 80 árum var raflýsing 
nýlunda í Reykjavík og jóla
steikin elduð á gas eða kola
eldavélum. Með gang setningu 
Ljósafossstöðvar árið 1937 
var framboð á rafmagni á 
höfuð borgarsvæðinu fjór
faldað. Nú var til næg orka og 
borgar búar gátu fengið Rafha 
rafmagnseldavél með raf
magn sáskriftinni. Nýtt tíma
bil í orkuvinnslu var hafið.

Framundan var krefjandi 
verkefni við að beisla orku 
náttúrunnar. Markmiðið 
var að skapa hagsæld og 
tryggja orkuöryggi fyrir 
stækkandi þjóð. Samhliða 
uppbyggingu iðnaðar í 
landinu varð atvinnulíf 
fjölbreyttara. Framsækin 
nýsköpunarverkefni  
tóku að spretta upp úr  
íslensku hugviti.

Í heimi þar sem krafan um 
n ýtingu endurnýjanlegra 
orku gjafa verður sífellt meiri  
er slík reynsla verðmæt auð
lind. Landsvirkjun styður 
við þróun nýrra leiða til 
orku  vinnslu. Með þekkingu 
okkar og reynslu viljum við 
tryggja að endurnýjanleg 
orka og sjálfbær nýting  
færi Íslendingum orku 
til  framtíðar.
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Aðalstræti 58, Akureyri • Sími/Tel: 462 4162 minjasafnid.is

Skreytum hús...
Deck the halls...

– Jólasýning Minjasafnsins á Akureyri

– Akureyri Museum‘s Christmas Exhibition

15. nóvember 2016 – 12. febrúar 2017

Opið daglega 13-16  ·  Open daily 1 pm-4 pm

Lokað/Closed 24. 25. desember/1. janúar

lEiðrÉttinG
Þau leiðu mistök urðu í 18. tbl. Akureyri Vikublaðs í grein minni um ódýra 
rafgeyma að missagt var að þeir fengjust í Bílanausti. Það rétta er að raf-
geymarnir fást hjá verslun N1 að Tryggvabraut 18, gengið inn frá Furuvöll-
um. Hlutaðeigendur eru beðnir afsökunar á mistökunum.

 Hjörleifur Hallgríms.

Söfnuðu í matarkörfur
Líkamsræktin Bjarg stóð á dögunum fyrir söfnun í matarkörfur handa Rauða 
krossinum. Iðkendur í Bjargi sáu um söfnunina með því að framkvæma ákveðinn 
fjölda af æfingum yfir vikutíma. Á myndinni eru eigendur Bjargs ásamt starfs-
fólki Rauða krossins.

útþrá afhjúpuð
Laugardaginn 17. desember var útilistaverk eftir Elísabetu Geirmundsdóttur 
(1915–1959) afhjúpað við tjörnina í Innbænum. Verkið er eftirgerð og stækkun 
af höggmyndinni Útþrá en afkomendur Elísabetar færðu safninu listaverkasafn 
Elísabetar að gjöf á eitt hundrað ára afmæli listakonunnar. Á myndinni sést 
barnabarn listakonunnar, Elísabet Ásgrímsdóttir, færa bæjarstjóranum á Akur-
eyri gjöfina.
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Framlengir við kA
 Archange Nkumu skrifaði nýverið undir nýjan tveggja ára samning við KA. 
Þetta kemur fram á vef félagsins. Archie, eins og hann er kallaður, kom til KA 
árið 2015. Hann er 23 ára og er uppalinn hjá Chelsea á Englandi.

arcHiE leikmaðurinn ungi kom til Ka árið 2015 og hefur nú gert nýjan samning til 
2018. Myndin af vef Ka.

Gleðileg jól

Blönduósbær
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta og búinn öllu því besta frá Mazda. Með 
byltingarkenndri SkyActiv tækni hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án þess að fórna 
afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt aðalsmerki Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs 
gerir Mazda CX-5 rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.

Mazda CX-5 AWD hlaut 5 stjörnur af 5 mögulegum í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn öruggasti bíll í heimi. 
Nýju aðlögunarhæfu LED framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr eyðslu og gefa bílnum skarpara útlit.  
Ný innrétting og betri hljóðeinangrun stuðla að enn meiri þægindum. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður upp á 
GPS vegaleiðsögn, handfrjálsan búnað fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

SKYACTIV
Technology

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI  
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.190.000 KR.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD 

MazdaCX5_storglæsilegur_5x38+5_20160811_END.indd   1 11.8.2016   13:15:34
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viðtal

Það sem kom mér mest á óvart 
er hvað þetta er fjölþætt starf,“ 
segir Oddur Bjarni Þorkelsson, 

prestur í Dalvíkurprestakalli, sem seg-
ir starf prestsins skemmtilegt og gef-
andi en einnig slítandi. „Ég kom inn 
í algjörlega nýtt prestakall, sem hafði 
verið sett saman úr þremur, svo strúkt-
úrinn hafði ekki verið skilgreindur. 
Það tók tíma að átta sig á því hvað var 
hægt að gera, hvað væri raunhæft og 
hvað maður sætti sig við að væri ekki 
hægt. Síðustu tvö ár hafa verið mikil 
áskorun og lærdómur. Það eru mikil 
forréttindi að fá að koma að þessum 

dýrmætu stundum í lífi fólks, stærstu 
gleði og skelfilegustu tímum, því þótt 
sorgin sé erfið er hún líka dýrmæt. Á 
sama tíma verður maður að minna 
sig á að maður er bara mennskur. Það 
eina sem ég get er að gera mitt besta, 
hlusta, vera til staðar og reyna að lesa 
í það sem fólk þarfnast, hvort sem það 
er yrt eða óyrt. Þetta er nokkuð merki-
legt starf.“

alvöru og ekta
Þótt Oddur Bjarni sé lærður leikstjóri 
og hafi auk þess getið sér gott orð sem 
söngvari hljómsveitarinnar Ljótu hálf-

vitanna neitar hann því að prestnámið 
hafi verið kúvending í hans lífi. „Mesta 
breytingin er sú að núna pakka ég ekki 
lengur reglulega niður í ferðatösku til 
að fara að vinna. Ég er ennþá að gera 
það sem mér finnst skemmtilegast; 

hitta fólk, eiga við fólk, kynnast fólki 
og vinna með fólki og vinna í tónlist, 
til að mynda í gegnum kórastarf. Lífið 
er drama og allar athafnir í kirkjunni 
eru dramatískar, hvort sem það er 
skírn, gifting eða jarðarför. U-beygjan 
er því minni en margir halda. Að þessu 
sinni er þetta ekki „make believe“ 
heldur alvöru. Tilfinningarnar eru ekta 
og það er ekki hægt að segja; „þetta er 
ekki að ganga, gerum eitthvað nýtt“.“

Snúnir fætur
Oddur Bjarni ólst upp á sveitabæn-
um Hvoli í Aðaldal í Þingeyjarsýslu, 

yngstur í hópi fimm systkina. Hann 
gekk í Hafralækjarskóla en 15 ára fór 
hann í heimavist á Laugum í Reykja-
dal. „Ég var örverpið, mömmustrákur, 
og bar þess merki að hafa verið alinn 
upp af foreldrum sem ekki voru korn-
ung. Ég las mikið, gekk vel í skóla og 
þótt ég hefði gaman af fótbolta var ég 
aldrei góður í íþróttum. Ég fæddist 
með snúna fætur og dvaldi því mikið á 
Landspítalanum sem barn þar sem ég 
fór í nokkrar aðgerðir á fótum,“ segir 
hann en bætir við að hann muni lítið 
eftir sjúkrahúsdvölinni. „En þetta var 
andstyggileg upplifun að mörgu leyti. 

Oddur Bjarni Þorkelsson, 
prestur í dalvíkurprestakalli, er 
mikið jólabarn. Rúm tvö ár eru 
síðan Oddur tók við brauði og þótt 
hann hafi áður lært og starfað 
sem leikstjóri og getið sér gott orð 
sem söngvari Ljótu hálfvitanna 
segir hann prestsstarfið ekki 
algjöra stefnubreytingu. 
Hann sé enn að gera 
það sem honum finnist 
skemmilegast en í þetta 
sinn verði tilfinningarnar 
að vera ekta. Í einlægu 
viðtali ræðir Oddur 
Bjarni um æskuna í 
sveitinni, trúna, fötlunina, 
feimnina, ástina og sorgina 
sem hann segir flókna.

„Lífið er drama“

„Samt var ég 
mjög rauð-

hærður í skapinu 
sem barn
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Á þessum tíma fengu foreldrarnir ekki 
að vera hjá börnum sínum nema í einn 
klukkutíma á dag. Ég man eftir langa 
ganginum þar sem maður horfði á 
einhvern koma og vonaði að það væri 
annaðhvort mamma eða systir mín. 
Örlítið eins og í hryllingsmynd. Það 
sem bjargaði mér var að móðursystir 
mín, sem var ljósmóðir og vann fyrir 
sunnan, kom oft og spilaði við mig og 
spjallaði. Það var rosalega gott.“ 

utanborðsmótor öðrum megin
Oddur Bjarni, sem hafði áður notið 
þess að vaða í lækjum og baða sig í bala 
heima í sveit, þróaði með sér mikla 
vatnsfælni eftir dvölina á spítalanum. 
„Ég veit ekki af hverju en ég kom heim 
alveg skelfingu lostinn við vatn og hef 
ekki enn losnað við hræðsluna. Ég fór 
í gegnum Laugaskóla án þess að fara 
ofan í sundlaugina – skýldi mér á bak 
við fötlunina og náði mér í læknis-
vottorð, þar af leiðandi er ég ekki vel 
syndur í dag og fyllist örvæntingu 
þegar ég finn botninn hverfa. Svo er 
líka eins og ég sé með utanborðsmótor 
öðrum megin, vegna fótanna, ég syndi 
bara í hringi og er óvart farinn að 
krafla á mörfljótandi ellilífeyrisþegum 
í lauginni. Það er ekkert gaman.“ 

rauðhærður í skapinu
Aðspurður minnist hann þess ekki að 
hafa verið strítt vegna fötlunarinnar. 
„Samt var ég mjög rauðhærður í skap-
inu sem barn. Það þurfti ekki mikið til 
að ná mér upp. Bróðir minn þurfti til 
dæmis ekki annað en að horfa á mig 
svo ég brjálaðist. Hins vegar komst ég 
mjög snemma að því að húmor lagar 
ýmislegt og ef einhver meiddi sig fífl-
aðist ég þar til viðkomandi hætti að 
skæla,“ segir hann og bætir við að 
hann hafi lengi vel verið mjög feim-
inn og enn eimi eftir af feimni. „Fyrsta 
daginn á Laugum mætti ég of seint þar 
sem ég var að vinna í sláturhúsi. Að 
sjálfsögðu var eini lausi stóllinn fremst 
og að sjálfsögðu var hann ónýtur svo 
þegar ég settist datt ég í gólfið og all-
ir hlógu. Þetta var mjög klassísk bíó-
myndasena. Ég vildi fara heim en auð-
vitað var það ekki í boði. Smám saman 
fór að ganga betur, ég uppgötvaði fé-
lagslífið og hvarf um leið sporlaust. Ég 
tók þátt í öllu og áttaði ég mig á því að 
samskipti við fólk væri mín köllun.“ 

Sorg er f lókin
Stór hluti af prestþjónustunni er að 
hjálpa fólki að takast á við trega og 
sorg en Oddur Bjarni þekkir sorgina 
af eigin reynslu. „Mamma varð bráð-
kvödd haustið 1998. Sannast sagna 
lærir maður margt af því sem maður 
upplifir sjálfur. Ekki að allir upplifi 
hlutina eins en maður getur hjálp-
að fólki að gera ekki sömu mistökin. 
Þegar mér var tilkynnt að mamma 
væri látin fór ég strax að hafa áhyggjur 
af pabba og keyrði heim í sveitina. Ég 
man ekkert eftir þeirri bílferð, var í al-
gjöru „blackout-i“ sem segir að ég hafi 
ekki verið tengdur. Slíkt gæti komið 
fyrir aðra.“

Árið 2008 datt faðir hans heima í 
sveitinni, rak höfuðið í og var ósjálf-
bjarga yfir nótt fastur uppi við ofn. 
„Líkami hans fékk sjokk og nýrun 
hættu að starfa. Hann fannst daginn 
eftir og var sendur á sjúkrahús. Ég 
fór beint til hans og þótt hann væri 
kvalinn sagðist hann ætla að ná sér 
og ég trúði því enda skiptir hugarfar-
ið miklu. Hann var svo sendur suður 
með sjúkraflugi og systir mín lét mig 
vita símleiðis að nýrun væru farin að 
starfa og þá leit allt betur út. En svo 
seinna sama dag slokknaði á öllu,“ 
segir hann alvarlegur í bragði og bæt-
ir svo við: „Ég veit hvað sorg er flókin 
og hvernig það er að spyrja „hvað ef?“ 
Hvað ef ég hefði verið hjá honum? 
Hvað ef ég hefði farið heim kvöldið 
áður? Hefði þetta þá gerst? En þannig 
virkar þetta ekki. Svona lagað er eng-
um að kenna. Hlutirnir bara gerast.“

Grét eftir símtal
Hann viðurkennir að það hafi verið 
erfitt að fá ekki að kveðja foreldra sína. 
„Það var mjög sárt en ég hef ekki sam-

anburðinn. Ég veit ekki hvort það er 
betra að kveðja, vitandi að það ert þú 
sem ert að sleppa takinu. Sorg er alltaf 
sár og erfið en það sem hjálpar mest er 
að eiga gott bakland, lóðrétt og lárétt 
– að fólk nái að halda utan um hvert 
annað og styðja.“

Hann segist ekki brynja sig gegn 
sársaukanum þegar sóknarbörn hans 
eigi um sárt að binda. „Ef eitthvað 
þá er ég líklega óþarflega hrifnæmur 
– sérstaklega á þessum árstíma. Ég 
horfði til dæmis á Love Actually um 
daginn og grenjaði þvílíkt,“ segir hann 
og bætir við að hann gleymi seint 
þeim degi þegar hann tilkynnti í fyrsta 
skiptið um andlát. „Ég sat í bílnum 
fyrir utan heimilið og hugsaði með 
mér hvernig ég ætti að fara að þessu. 
Hvað hefði ég fram að færa? Svo átt-
aði ég mig á því að ég hef ekkert fram 
að færa og sorgin er ekki mín. Ég bað 
Guð um styrk og bað hann að vera 
með syrgjendum á þessum hræðilega 
erfiðu tímum, fór út úr bílnum og 
bankaði. Ég set alls ekki upp neina 
grímu. Fyrir nokkrum dögum sat ég 
inni á skrifstofu þegar ég fékk símtal 
sem kom mjög við mig. Ég á barn og 
annað á leiðinni og þetta var alveg 
hræðilegt tilefni. Þegar símtalinu lauk 
sat ég bara og skældi. Sumt getur ekki 
annað en snert mann.“ 

Guð er samkennd
Hann segir Guð ekki hafa leikið stórt 
hlutverk í hans lífi fram eftir aldri. „Ég 
hafði samt aldrei þá afstöðu að hann 
væri ekki til. Mamma og amma voru 
trúaðar en ekki pabbi og afi. Ég veit 
samt að pabbi var stoltur af mér. Jafn-
vel þótt hann liti ekki upp úr kaplinum 
sem hann var að leggja, þegar ég sagði 
honum að ég ætlaði að verða prestur,“ 
segir hann brosandi og heldur áfram: 
„Fyrir mér er Guð allt það góða sem 
við erum fær um. Það góða sem við 
erum sköpuð til að geta og gera. Guð 
er ást, umhyggja, samkennd. Styrkur 
og vinur. Þannig umgengst ég hann 
í mínu lífi.“ Hann viðurkennir að 
leiklistin hafi hjálpað honum í prests-
starfinu. „Að því leytinu að í leiklistar-
verkfæratöskunni minni eru verkfæri 
sem hjálpa mér að syngja, koma fram, 
tala, semja, skrifa, setja mig í fótspor 
og átta mig á mannlegum breyskleika 
og því hvernig manneskjan funkerar. 
Um það fjallar leiklistin. Munurinn er 
að sem prestur getur maður ekki feik-
að þetta. Maður verður að meina það 
sem maður er að segja og gera.“ 

Gula spjaldið inn á
Þegar Oddur Bjarni tók við emb-
ættinu í Dalvíkurprestakalli birtust 
fyrirsagnir á borð við „Presturinn á 
Dalvík er ljótur hálfviti“ í fjölmiðl-
um. Aðspurður segist hann bæði hafa 
grætt og tapað af frama hljómsveit-
arinnar. „Hjá sumum byrjaði ég með 

slatta í forgjöf en hjá öðrum með gula 
spjaldið inn á. Mest var um að fólk 
kæmi og þakkaði mér fyrir og lýsti yfir 
ánægju sinni og ég var þakklátur fyrir 
það en svo heyrði ég líka af manni sem 
sagðist sko ekki þurfa að mæta aftur í 
messu til mín. Ég hef ekki hugmynd af 
hverju en kannski hefur honum fund-

ist kórinn syngja léttari lög en hann 
var vanur. Kannski fór fyrir brjóstið á 
honum að þegar mér fannst vanta smá 
„perk“ í lagið, sneri ég mér við uppi 
við altarið með egg í hendinni sem 
ég hristi í takt,“ segir hann og brosir 
og bætir við: „Mér finnst heilbrigðara 
og heppilegra að vera starfsmaður á 
plani. Ég vil ekki standa þarna og tala 
yfir fólk. Ég vil tala við fólk og vil að 
fólk svari til baka.“

Fátt er rætt meira á samfélagsmið-
lunum þessa dagana en kirkjuheim-
sóknir skólabarna á aðventu. Oddur 
Bjarni segist alveg skilja umræðuna. 
„En ég skil ekki stundum talsmátann, 
reiðina, öskrin og öll undarlegu og 
ljótu orðin sem eru látin falla. Við erum 
auðvitað glöð að fá krakkana til okkar 
en þessar heimsóknir eru algerlega á 
forsendum skólanna. Ég fæ einfaldlega 
senda dagskrá sem ég svo fylgi.“ 

vinir og félagar
Eiginkona Odds Bjarna er leikkonan 
Margrét Sverrisdóttir en hjónakornin 

kynntust í gegnum leiklistina. „Hún 
var í Framhaldsskólanum á Húsavík 
en leiklistjórinn þar bað mig að koma 
og skrifa og leikstýra. Þannig kynntu-
mst við. Þá var hún 19 og ég 24 ára,“ 
segir hann en fimm árum síðar fengu 
þau inngöngu hvort í sinn skólann, 
hún í leiklist í London og hann í leik-
stjórn í Bristol. Hjónin hafa unnið 
mikið saman, í leikhúsi, við Stundina 
okkar, með þeim bræðrum í Dimmu-
borgum og í grjóthleðslu, svo eitthvað 
sé upptalið. „Við vinnum mjög vel 
saman, hugsum á mismunandi hátt en 
viljum það sama. Við erum mjög góðir 
vini og gríðarlega miklir félagar. Sum 
sambönd þurfa ekki á því að halda að 
fólk eyði miklum tíma saman og það 
hefur ekkert með það að gera hvort 
fólk eigi að vera par eða ekki. Fólk 
þarf bara að læra hvernig best er að 
haga hlutunum. Okkur líður mjög vel 
saman. Við erum samt ekki samofin 
og getum vel unnið með öðru fólki.“ 

Erfið aðventa
Oddur Bjarni hlakkar mikið til jól-
anna enda forfallið jólabarn. „Þessi 
aðventa hefur verið erfið þar sem 
hljóð og mynd fara ekki saman. Það 
er undarlegt að hlusta á jólasálma 
og keyra um í tíu stiga hita. Þessi 
tími, aðdragandi jóla, er alltaf ægi-
lega skemmilegur og best finnst mér 
að skríða inn í mitt jólaegg. Ég þarf 
einmitt virkilega á því að halda núna; 
er orðinn þreyttur og þarf að fara að 
næra mig með jólasálmum og slíku. 
Það er best í heimi.“

 iáh
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Opnunartími yfir hátíðirnar:

Þorláksmessa: kl. 12-17
Aðfangadagur: Lokað
Jóladagur: Lokað
Annar í jólum - 30. desember: kl. 12-17
Gamlársdagur: Lokað
Nýársdagur: Lokað

Gleðileg jól!

„Við erum 
auðvitað glöð 

að fá krakkana til 
okkar en þessar 
heimsóknir eru al-
gerlega á forsend-
um skólanna

Bara mEnnSkur Oddur bjarni segir að það sé dýrmætt að koma að erfiðustu og 
dýrmætustu stundum í lífi fólks. Hann þurfi hins vegar að minna sig á að hann sé bara 
mennskur og reyna að lesa í það sem fólk þarfnast.  Myndir: guðrún Þórs.
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Ég er heilmikið jólabarn en það 
vantar bara allan snjóinn,“ seg-
ir Garðar Kári Garðarsson, yfir-

kokkur á Strikinu, sem féllst á að deila 
nokkrum jólalegum uppskriftum með 
lesendum Akureyri Vikublaðs.

ólaunað áhugamál
Garðar Kári er í kokkalands-
liðinu en liðið náði frábærum ár-
angri á Ólympíuleikunum í Þýska-
landi í haust. Næsta stóra mót er 
Heimsmeistaramótið 2018 en Garðar 
Kári segir ómögulegt að segja til um 
hvort hann verði þá í hópnum. „Það 
er erfitt að búa á Akureyri um leið og 
maður æfir með liðinu – bæði hvað 
varðar vinnuna og fjölskylduna. Þetta 
er í raun ólaunað áhugamál þótt þetta 
sé gríðarlega skemmilegt og gefandi. 
Maður lærir heilmikið og svo er alltaf 

gaman að fara út; sérstaklega þegar 
svona vel gengur.“

léttsteikt rjúpa
Garðar Kári segist nær alltaf elda 
matinn á heimilinu en uppáhalds-
maturinn hans er slátur með jafningi. 
„Það þarf ekki alltaf að vera steik eða 
eitthvert vesen. Mér finnst slátur með 
góðum jafningi alveg rosalega góður 
matur. Það er líka svolítið annað að 
elda fyrir fjóra en 100 manns,“ seg-
ir hann brosandi og bætir aðspurður 
við að hann ætli að elda rjúpu og önd 
handa fjölskyldunni á aðfangadags-
kvöld. „Ég ætla að vera með rjúpna-
súpu og steiktar rjúpnabringur í for-
rétt og andabringur í aðalrétt,“ segir 
hann og viðurkennir að þótt hann hafi 
smakkað gamaldags rjúpur velji hann 
að framreiða rjúpurnar á nýmóðins 
máta. „Með gömlu aðferðinni finnst 
mér dálítið illa farið með gott hráefni 
og held að gamla aðferðin hafi komið 
til af ótta, fólk vildi steikja rjúpuna í 
gegn svo hún væri ekki hættuleg. Ég 
vel að léttsteikja hana og njóta sem 

„medium rare“ steikur en svo nota ég 
beinin og afskurðinn í súpuna. Annars 
finnst mér jólalegast að vera með ham-
borgarhrygg á aðfangadag, líkt og hjá 
mömmu, en þar sem konan mín getur 

ekki borðað reykt kjöt verður rjúpa og 
önd fyrir valinu. Um kvöldið, þegar 
börnin eru farin að sofa, opnum við 
svo rauðvínsflösku og verðum með 
hráplatta með gröfnu kjöti og ostum. 
En ekki fyrr en allir eru komnir í ró.“ 

akureyri persónulegri
Garðar Kári er frá Reykjavík en fékk 
kokkabakteríuna þegar hann fékk 
vinnu við matreiðslu á Húsavík árið 
2003. „Ég ætlaði aldrei að verða kokk-
ur en var strax fljótur að læra og fljótt 
góður í faginu. Ég er ekki týpan sem 
getur setið við tölvu í langan tíma. Ég 
verð alltaf að vera að gera eitthvað,“ 
segir hann og bætir við að hann sé al-
sæll á Akureyri. „Ég kann vel við mig 
í svona litlu bæjarfélagi. Hér er eins og 
hver einstaklingur skipti meira máli 
en í Reykjavík, þjónustan er meiri 
og persónulegri. Hér er allt miklu já-
kvæðara og betra.“

 iáh

rjúpur á nýmóðins máta
Glútenlaus  
súkkulaðikaka
n 225 g sykur
n 75 g vatn
n 225 g mjúkt smjör
n 340 g 64% súkkulaði
n 5 egg

Aðferð: 1. Hitið vatn og sykur saman 
upp í 120°C, setjið á meðan súkkulaði og 
smjör saman í matvinnsluvél . 2. Þegar 
sykurblandan hefur náð 120°C er henni 
hellt yfir súkkulaðið.   3. loks er eggjunum 
bætt út í, einnig er gott að setja hnetur 
að eigin vali 4. bakað á 155–160°C í 25–30 
mínútur eftir því hve þykk kakan er.

ris à l'amande
n 400 g grjón
n 2 l mjólk
n 100 g hvítt súkkulaði
n 120 g flórsykur
n 20 g smjör
n smá amaretto

Sjóðið grjónin í mjólkinni á lágum hita 
og passið að hræra reglulega þannig 
að ekki brenni í botninn. Þegar grjónin 
eru soðin er restinni af hráefninu 
hrært saman við og smakkað til með 
smá amaretto.

rjúpu súpan
n 1 poki frosnir villisveppir
n 15 g þurrkaðir villisveppir
n 150 g frosnir lerkisveppir (haust 
2016 Eyjafjörður)
n 1 l mjólk
n 500 g rjómi
n 1 blaðlaukur
n 50 g smjör
n bein, vængir og leggir af 3 rjúpum
n salt og pipar

Svita laukinn í potti með smá smjöri 
þar til laukurinn er hálfglær og mjúkur, 
þá bæti ég sveppunum við og steiki 
þá í smá stund (það er gott að setja 
smá rauðvín með ef þess er óskað) og 
síðan mjólkina og rjómann. Sjóða í smá 
stund og svo maukað með töfrasprota. 
rjúpunni bætt við og sjóða í ca. 1,5 klst. 
Veiða rjúpuna upp úr, kæla og rífa allt 
kjöt af beinunum sem getur losnað og 
setja aftur út í súpuna. Smakka til með 
salti og smá pipar. Þykkja með Maizena 
eða smjörbollu ef þarf.

Garðar kári Garðarsson, 
yfirkokkur á Strikinu og 
meðlimur í kokkalands-
liðinu, féllst á að gefa 
lesendum Akureyri Viku-
blaðs nokkrar jólalegar 
uppskriftir. Garðar kári 
segir hamborgarhrygginn 
eins og mamma hans 
gerir hann jólalegasta 
matinn en sjálfur verður 
hann með rjúpnasúpu og 
rjúpnabringur í forrétt 
á aðfangadagskvöld og 
andabringur í aðalrétt.

„Með gömlu 
aðferðinni 

finnst mér dálítið 
illa farið með gott 
hráefni

í landSliðinu 
garðar Kári keppti 
með kokkalands-
liðinu á Ólympíuleik-
unum í haust.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



15   22. desember 2016

– Í FLESTUM STÆRÐUM –
KRAPAVÉLAR

O Yfir 20 ára reynsla
O  Forðatankar eftir máli
O  Dreifikerfi skv. óskum
O  Hagstæð verð



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
22. desember 2016 

40. tölublað, 26. árgangur 

að vera 
eða vera 
ekki ríkur
„Money makes the world go around“ 
segir einhvers staðar og víst er að hug-
ur okkar dvelur oft við fyrirbærið. Ég 
er í hópi þeirra ríku. Ég, leikskóla-
kennarinn og sundþjálfarinn, sem er 
gift verkamanni. Ég á núorðið alltaf 
afgang þegar koma mánaðamót þrátt 
fyrir að leggja til hliðar fyrir mögru 
árin. Ég á lítinn sparneytinn bíl sem 
kemur mér þangað sem ég þarf í dags-
ins önn og annan stærri sem ég nota 
til ferðalaga og flutninga fyrir vini 
og vandamenn. 100 fermetra hús-
næði dugði vel 5 manna fjölskyldu 
og tveimur köttum að auki. Ég borða 
meira en ég brenni, á alltof mikið af 
fötum, dóti og drasli.

 Það var fátæktin sem kenndi mér 
að verða rík. Í stað þess að tala og 
hugsa endalaust um það sem ég hafði 
ekki efni á ákvað ég einn daginn að 
taka mig taki og þakka fyrir það sem 
ég hafði efni á. Þegar reikningarnir 
komu þá þakkaði ég fyrir að fá þá og 
bætti við þökk fyrir að geta borgað þá. 
Þegar tannlæknareikningurinn var 
það hár að ég þurfti að deila honum 
þakkaði ég fyrir að hafa skilningsrík-
an tannlækni og aðgang að honum. 
Þegar ég fékk föt af öðrum gladdist 
ég yfir þvi að geta klárað að nýta út úr 
þeim. Þegar varð fullþröngt um okkur 
og vantaði herbergi þá settum við upp 
skilrúm í stofunni og sváfum þar og 
mitt í öllum þrengslunum gladdi það 
mig mest að strákarnir sáu enga þörf 
á að flytja og öllum þeirra vinum leið 
vel hér og virtust aldrei finna að plás-
sleysinu.

 Fátækt er drulluerfið en var mér 
góður skóli. Nú þegar nálgast jól er 
þessi skóli hve erfiðastur.

Hugum að þeim sem streða í honum!
 

Dýrleif Skjóldal
leikskólakennari og sundþjálfari

auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   


