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Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri
Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.
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Hár.is Fellabæ
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Aha.is, Heimkaup, Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.
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Nú nálgast heilög jól

L

eikskólabörn af Rjóðri heimsóttu
Egilsstaðakirkju í vikunni til að
fræðast um hefðir jólanna og nutu
stundarinnar við aðventukransinn þar sem
þau lærðu nöfnin á kertunum.
Sá siður að gera aðventukrans og kveikja
á kerti fyrir hvern sunnudag aðventu er
ekki mjög gamall hér á landi. Hann barst

hingað eftir síðari heimsstyrjöld en hefur
náð að festa rætur og er í dag víða haldinn
í heiðri. Hvert kerti er íhugun um boðskap
jóla. Fyrsta kertið er kallað Spádómskerti
og minnir á spádóma Gamla testamentisins um frelsarann sem koma skyldi. Næsta
kerti er kallað Betlehemskertið og minnir
á fæðingarstaðinn en hið þriðja er Hirða-

kertið og minnir á hirðana sem fyrstir
heyrðu um fæðingu Jesú. Næsta sunnudag, fjórða í aðventu kveikjum við síðan
á Englakertinu sem og vísar til englanna
sem birtust á jólanótt og sögðu frá því að
frelsarinn væri í heiminn fæddur.
Austurland óskar lesendum gleði og
friðar á jólum og um áramót.

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.

Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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200 piparkökuhús
M

ikil gleði var síðustu helgi
við jólaundirbúning starfsmannafélagsins Sóma og
Alcoa Fjarðaráls þann 11. desember.
Einnig héldu þeir jólatrésskemmtun
þann 27.nóvember þar sem Lostæti og
Sesam brauðhús lögðu til hátt í 200 piparkökuhús sem gestir skreyttu af mikilli
list. Fjarðadætur sungu jólalög, veglegt
jólabingó var á sínum stað og jólasveinar komu í heimsókn og dönsuðu með
börnunum í kringum jólatréð. Þetta er
ríkur þáttur í jólaundirbúningi margra
heimila starfsmanna álversins en einnig
er starfsfólki boðið að sækja sér jólatré
sem lið í jólahefð fyrirtækisins.

Fjarðadætur sungu jólalög af alkunnri
snilld.

Odee sýnir Norse

G

estir á Egilsstaðaflugvelli
munu á næstu mánuðum
njóta listsýningar austfirska
listamannsins Odee, Odds Eysteins
Friðrikssonar sem býr á Eskifirði.
Hann segir sýninguna skapaða með
innblæstri frá austfirskri náttúru og
menningu í sambland við norræna
goðafræði. „Ég leyfði huganum að
reika og dró fram allar þær tilfinningar
sem skapast hafa hjá mér við upplifun
Austfjarða. Ósjaldan hef ég staðið úti,
horft út undan mér og notið þess sem
austfirðir hafa upp á að bjóða. Þvílík
kyrrð, fegurð og hamingja sem fylgt
hefur dvöl minni hér fyrir austan,“
segir hann í kynningu fyrir sýninguna.
Á sýningunni, sem mun standa til
14. febrúar næstkomandi, eru meðal
annarra tvö álverk, sem hvort um sig
eru 2,5 metrar. „Saman mynda þau
fimm metra verk sem ég nefni Jötunheima, en það er stærsta álverk sem ég

hef gert hingað til.“
Að sögn Odds stefnir í að næsta
ár verði metár því verkefnabeiðnir hrannist inn. Það sé mikill sigur
að geta valið sér sér verkefni og ráðið tímanum sínum í listsköpuninni.
Odee er með skipulagðar sýningar
bæði heima og erlendis á fyrsta fjórðungi næsta árs.

Eiga nærri þriðjung jarða í Vopnafirði
usturfrétt sagði frá því í síðustu
viku að jarðirnar Síreksstaðir,
Guðmundarstaðir og Háteigur hefðu
verið seldar í október. Mun þar vera
um einn af ríkustu mönnum á Bretlandi á ferðinni, Jim Ratcliffe en félög
honum tengd eiga fyrir í Veiðiklúbbnum Streng ehf. Strengur á einar átta
jarðir í Vopnafirði fyrir en allar tengjast þær laxveiði í Selá og Hofsá. Streng-

Jólahefðir – syngja
fyrir eldri borgara
H

Smáfréttir

A

Einbeitingin skein úr hverju andliti.

ur hefur báðar árnar á leigu en einn
umsvifamesti meðlimur klúbbsins er
Jóhannes Kristinsson, sem kenndur
var við Fons og Iceland Express. Hann
hefur að sögn Austufréttar verið umsvifamikill í landakaupum í Vopnafirði
síðustu 10 ár. Samtals eiga Jóhannes og
Ratcliffe meirihluta í félögum sem eiga
hluta eða heild í 23 af um 70 jörðum í
Vopnafirði.

in ljúfa söngdíva Erla
Dóra Vogler og þeir Jón
Hilmar Kárason og Þórður Sigurðsson munu halda tónleika
á fimm dvalarheimilum á aðventunni. Jólatónleikarnir eru kærkomin
skemmtun fyrir eldri borgarana og sér
í lagi þá sem lítið geta brugðið sér af
bæ lengur. Þau flytja klassísk jólalög
og njóta stuðning sveitarfélaganna þar
sem þeir fara fram auk Síldarvinnslunnar í Neskaupstað.
Dagskrá hópsins er sem hér segir á
næstu dögum

Laug. 17. des

kl. 16:00 Eskifjörður - Hulduhlíð
kl. 18:00 Neskaupstaður - Breiðablik

Sunnudagur 18. des

kl. 15:00 Seyðisfjörður
kl. 17:00 Egilsstaðir - Dyngjan

Þriðjudagur 20. des

kl. 16:00 Fáskrúðsfjörður - Uppsalir

Hvítaskáld með breiðskífu

N

ýjasta plata fjöllistamannsins
Ásgeirs Hvítaskálds nefnist Eldar Brenna. „Af
því hún fjallar um ástina sem
brennur í hjartanu, þjóðfélagsgagnrýni sem brennur á
vörunum og söknuðinn sem
svíður í hjartanu,“ að sögn
skáldsins. Á gripnum eru 15
frumsamin lög, öll tekin upp á Egilsstöðum. 36 tónlistarmenn hafa tekið

þátt, spilað á hljóðfæri eða sungið og
þar af fimm gestasöngvarar sem sem
syngja hver eitt lag. „Ég syng
annars megnið af lögunum,
en ég er lærður vísnasöngvari
og textinn skiptir mig höfuðmáli. Þetta er svona vísnapop
en mig hefur lengi langað til
að túlka upplifun mín að flytja
hingað frá Kaupmannahöfn í tónlist.“ Ásgeir stundaði nám í Nordiska

Viseskolen í Svíþjóð og segir plötuna
túlkun á Austurlandi og dvöl hans hér,
í „Fjallalandinu“.

Eskfirskar unglingabækur

Þ
Flott föt, fyrir flottar konur
Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

að þykir tíðindum sæta í
austfirsku sjávarþorpi að þar
hafi verið skrifaðar tvær unglingabækur sama veturinn. Er þar
um að ræða aðra bók í ævintýrasagnaheimi sr. Davíðs Þórs Jónssonar
sem fjallar um kvenhetjuna Mórúnu
en fyrsta bókin kom út í fyrra og
naut mikilla vinsælda. Stigamenn í
Styrskógum heitir sú nýjasta en Davíð
flutti því miður nú í haust vegna starfs
síns, svo ekki er von til að fleiri bækur
í flokknum verði skrifaðar á Eskifirði.
Sagan er spennandi fantasíusaga sem
hentar unglingum á öllum aldri. Það
er aftur á móti annað á döfinni hjá
Hrönn Reynisdóttur sem búsett er á

Eskifirði. Hrönn er ættuð
frá Eskifirði en uppalin á
Ísafirði. Hún flutti átján
ára gömul til Eskifjarðar
og hefur að mestu leyti
búið þar síðan. Hrönn er
skólaritari í grunnskólanum á Eskifirði en vinnur
einnig hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Tanna Travel.
Fyrsta bók hennar um
Kolfinnu kom út hjá Bókstaf nú í haust.
Ert‘ekki að djóka,
Kolfinna? segir frá Reykjavíkurstúlkunni Kolfinnu sem er send
til ömmu sinnar á Eskifirði til sumar-

dvalar eftir að 10. bekk
lýkur um vorið. Henni
líst vægast sagt illa á
þær fyrirætlanir og
hefur mjög ákveðnar
hugmyndir um staðinn. Skemmst er frá að
segja að margt kemur henni hins vegar á
óvart. Hún uppgötvar
áður ókunna hæfileika
hjá sjálfri sér sem verða
til þess að hún hefur
óvænt áhrif á líf annars
fólks. Eskfirskar unglingabækur fullar af ímyndunarafli
og fjöri.

LANGUR VEGUR FRAMUNDAN. HÚRRA!

MAZDA CX-3

FJÓRHJÓLADRIFINN FRÁ 3.590.000 KR.
FRAMDRIFINN FRÁ 2.940.000 KR.

Fádæma veggrip, há sætisstaða ásamt glæsilegri innréttingu gera
hverja ferð í Mazda CX-3 að upplifun fyrir skynfærin. i-ACTIV AWD
fjórhjóladrifið límir bílinn við veginn og akstursgleðina er erfitt að
útskýra en auðvelt að upplifa í reynsluakstri.

SkyActiv spartæknin og lág bilanatíðni Mazda tryggir sparneytni
og lágan rekstrarkostnað. Margvíslegur i-ACTIVSENSE öryggisbúnaðurinn tryggir öryggi allra farþega og hjálpar ökumanni að
greina og forðast aðsteðjandi hættur.

KOMDU, REYNSLUAKTU OG UPPLIFÐU MAZDA CX-3
mazda.is

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
Búnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX3_Langur Vegur_5x38_20161128_END.indd 1
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Ný menningarstefna
Patt eða Patti
í
Fjarðabyggð
V
leiðari

ið erum stödd í þverstæðu mennskunnar sjálfrar. Tilvistarvandinn er sjaldan áþreifanlegri en einmitt skömmu fyrir
jól, lífsverundin öll titrandi af eftirvæntingu og spennu; við
verðum að standa okkur. Kannski
finnst okkur allt í húfi að nú þurfi
allt að ganga upp til þess að hægt sé
að halda áfram, en um leið erum við
minnt á það að eindreginn vilji er ekki
nóg til þess að hlutirnir fari eins og
við óskum. Það þarf töfra. Töfra sem
eru ekki í höndum mennskra. Og þó.
Auðmýkt og einlægni eru kannski
lyklarnir sem vísa okkur veginn. Að
horfa í kringum sig og meðtaka að
það er enginn heimsendir fólginn í
að mistakast. Gleyma. Fyrirgefa.
Fréttir af stjórnarkreppu í íslenskum fjölmiðlum lita andrúmsloft daganna á meðan við reynum að undirbúa helga hátíð í raunheimum hversdagsins. Allt virðist frosið og
pattstaða uppi við að mynda ríkisstjórn. Kannski er það blessun. Við
þurfum að horfast í augu við að stjórnmál snúast um hugsjónir og
málamiðlanir þar sem ólíkir hópar og einstaklingar reyna að vera
trú því sem þau hafa heitið í aðdraganda kosninga. Við áttum okkur
á að fólk sem stendur í eldlínunni er mennskt og breyskt. Sært stolt
fyrrverandi forsætisráðherra landsins er þar stór þáttur í því að ekki
semst um meirihlutasamstarf á Alþingi og skuggi hefur fallið á hátíðarhöld Framsóknarflokksins vegna þess að eitt af undirstöðuatriðum í mannlegum samskiptum, viljinn og hæfileikinn til að fyrirgefa,
er ekki til staðar hjá aðilum málsins. Vandinn felst ekki endilega í því
að nýju flokkarnir, þeir sem boða nýja tegund stjórnmála – Píratar og
Viðreisn – geti ekki fyrirgefið bleika fílnum í Framsóknarflokknum
það sem hann gerði eða gerði ekki á hlut þjóðarinnar með framferði
sem þorra fólks fannst til skammar. Vandinn felst miklu frekar í því
að háttvirtur þingmaður kjördæmisins virðist ekki geta fyrirgefið
sjálfum sér að hafa brugðist traustinu. Stolt hans var sært og stuðningsmenn hans virðast fyrst og síðast telja bragarbót mögulega með
því að berja í brestina sem allir geta séð að standa því fyrir dyrum að
Framsóknarflokkurinn teljist stjórntækur flokkur hjá „nýja fólkinu“
á Alþingi. Það er alls ekki þægilegt að upplifa sig í pattstöðu þegar
svona árar. En þá er um að gera að hlusta á Patti.
Ljóðskáldið og söngkonan Patti Smith var nokkurskonar staðgengill söngvaskáldsins og nóbelverðlaunahafans Bobs Dylan síðasta
laugardag í Stokkhólmi, þar sem afhending verðlaunanna fór fram.
Hvað sem fólki finnst um niðurstöðu nefndarinnar eða þá ræðu sem
skáldið lét flytja fyrir sína hönd við þetta tilefni þá snerti það streng
í brjósti fjöldans þegar Patti Smith flutti lag Dylans, A hard rain’s
a-gonna fall. Það var ekki nóg með að Dylan sjálfur treysti sér ekki
til að afhjúpa mennsku sína og breyskleika með því að takast á við
þessar erfiðu aðstæður sjálfur heldur var stundin svo hlaðin af þeirri
ákvörðun að stórstjarnan og hörkutólið Patti Smith sjálf fór á taugum og gleymdi texta lagsins sem hún var að syngja. Þetta gerist og
er eðlilegt þegar mikið liggur við. Öll erum við mennsk og getum
brugðist, sem betur fer. Kannski viðurkennum við það flest aðeins
í einrúmi en það er hollt að minna sig á það. Við getum öll verið
bæði stolt og breysk á sama tíma. Það á eftir að hellast yfir okkur á
einhverjum tíma í jólaþys hátíðarinnar að þannig erum við líka; og
þá er mikilvægast að geta fyrirgefið sér það. Eins og Patti. Stoppa
og segja bara, ég biðst afsökunar, tilfinningar mínar yfir því að vera
manneskja báru mig ofurliði og mér brást bogalistin. En ég ætla að
halda áfram. Þó ég hafi keypt of stóra jólagjöf til að breiða yfir skort
minn þá er það í lagi því ég er bara manneskja. Þó ég hafi ekki komist
yfir allt sem ég ætlaði að gera þá þýðir það ekki að mér þyki ekki vænt
um þig. Þó ég missi stundum sjónar á því hvers vegna jólin eru mér
jafn mikilvæg og raun ber vitni þá ætla ég ekki að breiða yfir vanmátt
minn með því að snúast eins og naut í flagi til að sanna eitthvað fyrir
þeim sem ég treysti á að haldi að ég sé með allt á hreinu. Það skilur
nefnilega á milli þess hvort ég er patt eða Patti. Trúin á að ég sé með
allt á hreinu bjargar ekki nokkrum frá að horfast í augu við sjálfan
sig. Og barnið í sér. Jólabarnið. Sem er forvitið, einlægt og tilbúið til
að fyrirgefa sjálfu sér. Og halda áfram.


Arnaldur Máni Finnsson
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.
Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á
vefnum www.fotspor.is

A

llt þetta ár hefur mikil vinna farið
í það innan stjórnsýslu Fjarðabyggðar að koma á koppinn nýrri
menningarstefnu, Lengi býr að fyrstu gerð.
Fjölmargir aðilar hafa komið að mótun
hennar en innan bæjarfélagsins eru auðvitað mörg söfn, en einnig Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði og Tónlistarmiðstöð
Austurlands á Eskifirði. Að sögn Unu Sigurðardóttur hjá Sköpunarmiðstöðinni eru
staðarhaldararnir þar hæstánægðir með að
menningarstefna fari nú brátt að líta dagsins
ljós. „ Við horfum björtum augum á framtíð verkefnisins og vonum bara að þetta geti
hjálpað okkur líka því rekstur miðstöðvarinnar er í örum vexti og miklum blóma, þó
enn sé mikil vinna framundan við endurbætur og lagfæringar á húsnæðinu. Undir
hatti miðstöðvarinnar er rekin listamannadvöl sem tvöfaldaðist á árinu að umfangi,
tvö fyrirtæki hafa komið sér fyrir undir
þaki hússins og það þriðja á leiðinni. Okkar
markmið er að vera lifandi afl í samfélaginu
sem eflir menntun og atvinnusköpun, auk
þess að standa fyrir tónlistarviðburðum og
annarri menningarstarfsemi sem glæðir lífið
lit og þjappar samfélaginu saman." Enginn
fastur starfsmaður er hjá miðstöðinni sem
stendur en hún er sjálfseignarstofnun sem
rekin er af Unu Sigurðardóttur, Rósu Valtingojer og Vincent Wood í sjálfboðavinnu.
Þeim til halds og traust er alþjóðlegur hópur
sjálfboðaliða og starfsnema sem leggja leið
sína til Stöðvarfjarðar árið um kring.

Menningarstefnan kláruð
fyrir áramót

Vinnan við menningarstefnuna hófst
formlega með skipun starfshóps fyrir
rúmu ári, sem Dýrunn Pála Skaftadóttir, leiddi en hún er jafnframt formaður menningar- og safnanefndar
Fjarðabyggðar. „Starfshópurinn hélt
opna kynningar- og samráðsfundi
um allt sveitarfélagið og kallaði breiðan hóp fólks að borðinu, enda mikilvægt að sem flestir komi að mótun
stefnunnar,“ segir Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
„Við höfum síðan verið að vinna í fjármögnun og endanlegum útfærslum
og erum vonandi að sjá fyrir endann á

þeirri vinnu í kringum áramótin.“ Páll
segir að með nýju menningarstefnunni
myndist vettvangur til að hlúa að þeim
mikilvæga samfélagsþætti sem starf
menningarstofnana er. „Þetta mikilvæga starf snýst þegar upp er staðið um viljann til að vinna markvisst
saman að því að efla menningarlíf í
Fjarðabyggð. Það er einmitt það sem
nýja menningarstefnunni er ætlað að
greiða fyrir.“ Samkvæmt upplýsingum
Austurlands er horft til fleiri verkefna
en starfsemi Sköpunarmiðstöðvarinnar og má þar nefna stuðning við
uppgröftinn í Stöð. Fjárhagsáætlun
Fjarðabyggðar verður tekin fyrir á
bæjarstjórnarfundi í dag, 15.desember.

Endurbyggingu
bryggjanna að ljúka
Á
Eskifirði er endurbyggingu
þeirra mannvirkja sem fóru
illa í óveðrinu í lok síðasta árs
að ljúka. Miklir grjótgarðar vernda
nú gömlu sjóhúsin einnig fyrir ágangi
sjávar og nýjar traustar bryggjur hafa
verið reistar þar sem þær gáfu sig í

Hollvinasamtökin
aldrei nauðsynlegri
Í
janúar á næsta ári verður Umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað
70 ára en það tók til starfa árið
1957. Sigurður Rúnar Ragnarsson
formaður Hollvinasamtaka F.S.N.
segir að á næstu árum sé mikilvægt
að viðhalda samkeppnishæfni þess en
síðustu ár hafi það sýnt sig að mikilvægt var að Hollvinasamtök störfuðu
að því að endurnýja tæki og aðbúnað.
Frá því að stofnað var til þeirra hefur nær 200 milljónum verið veitt til
tækjakaupa á vegum þeirra en einnig
starfa fleiri velunnarar að því að starfsemin þar þróist og dafni eins og best
verður á kosið. Það sé aftur á móti
mikilvægt að Austfirðingar allir taki
höndum saman um að standa vörð
um sjúkrahúsið sitt en með Norðfjarðargöngum leggist vonandi af þeir
þröskuldar sem hafi staðið í veginum
fyrir því að einhugur ríkti um starfsemi og staðsetningu sjúkrahússins.
„Það er ekki nógu gott að fólk átti
sig ekki á því hversu góð starfsemi fer
fram hér, en Hollvinasamtökin voru
stofnuð á sínum tíma til að koma í
veg fyrir að skurðdeild sjúkrahússins
yrði lögð niður. Margir átta sig ekki á
því að sjúkrahúsið ræður við stærstan
hluta þeirra aðgerða og meðferðar
sem þörf er á fyrir almenna sjúklinga.
Fyrir þremur árum var keypt hingað
sneiðmyndatæki sem bætti aðstöð-

una til muna og hefur reynst auðvelt
að fá lækna með ýmiskonar sérfræðimenntun til starfa,“ segir Sigurður en
telur um leið að enn megi sækja fram.
Hollvinasamtökin leggja ekki línuna í
því hvaða þátt starfseminnar þurfi að
efla á hverjum tíma en það sé þó ljóst
að skóinn kreppi einna helst að þegar
kemur að geðheilbrigðismálum og
að mikill akkur væri að því að bæta
þjónustuna á því sviði. „Við erum
auðvitað ekki pólítískur þrýstihópur
í Hollvinasamtökunum en leggjum
á vogarskálarnar með öðrum stuðningsaðilum eins og hægt er á hverjum
tíma. Nú er vonandi að aðgengi að
sjúkrahúsinu batni með endurbótum á flugvellinum hér á Norðfirði
og nýjum göngum,“ segir Sigurður.
„Rík samstaða um kjarnastarfsemi
sjúkrahússins er nauðsynleg jafnvel
þó farið verði í miðlæga uppbyggingu
heilsugæslu á Reyðarfirði. Og í því
samhengi má benda Austfirðingum
öllum á að starfsemi Hollvinasamtakanna er ekki einkamál Norðfirðinga.
Við eigum öll að geta staðið í því
saman að verja og auka þjónustu við
landshlutann á þessum tímum þar
sem kreppir að í heilbrigðismálunum
á landsvísu.“
Áhugasömum er bent á að hægt er
að skrá sig í Hollvinasamtökin í netfanginu sigridur@hsa.is

fyrra. Framkvæmdir hafa gengið vel og
verður lokið fyrir jól að sögn eiganda
en allt tjón af völdum sjávargangs mun
greitt af Viðlagatryggingasjóði. Hið tilfinningalega tjón verður þó seint metið
þó það sé gleðiefni að ásýnd bæjarins
sé nú öll að færast til fyrra horfs.

Smáfréttir

Jökulsárlón
endanlega
selt?
Stjórnarkreppa í landinu getur sett
væntingar bæjarstjórnar Hafnar í
uppnám þar sem engin til þess bær
stjórnvöld eru í landinu til þess að
taka ákvörðun um nýtingu forkaupsréttar að jörðinni Felli á austurbakka
Jökulsárlóns. Kaup Thule Investments, eða Fögrusteina ehf á jörðinni
eru orðin straðreynd þar sem enginn
úr eigendahópi Fells kærði sölu sýslumanns á jörðinni, áður en frestur til
þess rann út fyrir helgi. Frestur ríkisins til að nýta forkaupsrétt sinn að
jörðinni rennur út 10. janúar næstkomandi en kaupverðið er rúmur 1,5
milljarður króna. Ólíklegt má teljast
að fjárútlát af slíkri stærðargráðu
komi til á ábyrgð starfsstjórnar sem
ekki hefur þingmeirihluta en fjárlagagerð er enn í talsverðu uppnámi.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

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.

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og
húsbílar á sanngjörnu verði

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.

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

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

S
Jólasálmur
S

r. Sigurður Rúnar sóknarprestur
í Neskaupstað hefur þann sið
að yrkja jólasálm á hverju ári, út frá
jólaguðspjallinu eða öðrum uppbyggilegum textum. Í ár sendi hann
Austurlandi eftirfarandi:

Yður færum frelsarann
Enn vill mannkynið fyllast friði,
fagna jólum - og Drottinn sjá.
Samfélagið er allt á iði,
öllum mannanna börnum hjá.
Hann er kominn enn og aftur.,
Öllum boðar náð og frið.
Honum fylgir kærleikskraftur.
Kærleikanum leggjum lið!.
Jólaljósin birtu bera.
Barnið lofa kristnar þjóðir.
Allir vilja hjá því vera.
Vermir barnið heilög móðir.
Fjárhirðar það fyrstir sáu.
Fögrum boðskap tóku við.
Birting skír í barni smáu,
boðun Guðs um helgan frið.
Betlehem var bærinn sanni.
Barnið sem að þar var fætt,
gerði sjálfur Guð að manni.
Gjörvöll fagnar Adamsætt.
Yður færum frelsarann!
Fagrar englaraddir hljóma.
Farið skjótt og finnið hann!.
Full af dýrð sú kveðja ómar.
Fjárhúsið lága fundu þeir.
Frelsarann þeir allir lofa.
Undrast þetta meir og meir,
meðan allar þjóðir sofa.
Þá urðu jólin þannig til,
þau vitna enn um kristna trú.
Þetta má kalla skuldaskil,
skuld sem við bárum, ég og þú.
Við skulum Kristi leggja lið.
Lifandi trú hér sýna í verki.
Hann vill boða heimi frið.
Höldum uppi kærleiksmerki.
Megir þú jólin muna góð.
Margur á bágt um þessar mundir.
Til hjálpar set þitt litla lóð,
léttir það mörgum eflaust undir.

tefán Þorleifsson á Norðfirði lítur
sín hundruðustu jól í ár en hann
ólst upp í Naustahvammi innst í
fjarðarbotni Norðfjarðar. Hann er fæddur 18.ágúst 1916 og var fjórði í röð fjórtán systkina. Guðrún Sigurjónsdóttir
kona hans lést fyrir þremur árum síðan
en hann heldur jól með barnabörnunum í ár og þykir vænst um þann sið að
börnin dansi í kringum jólatréð á meðan sungið er. Austurland settist niður
með Stefáni og rifjaði upp jólahald fyrr
á tíð.

Svið og sortulyng

„Heimaguðræknin var stór partur af
jólahaldinu í Naustahvammi og föðurafi minn Ásmundur Jónsson var
mjög bókstafstrúar. Á vetrum var
almennt að lesið var upp úr svokölluðum postillum alla sunnudaga, þær
voru tvær sem voru til á mínu heimili og ég var mjög fús til að sækja
fyrir hann Helga-postillu því hugvekjurnar í henni voru sínu styttri
en í Péturs-postillu,“ segir Stefán og
kímir en þessi hundrað ára fv. íþróttakennari og forstöðumaður Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað er
frábærlega ern. Hann bjó ásamt sínu
fólki í Naustahvammi fram yfir fermingu en byrjaði þó að vinna fyrir sér á
sumrum í húsmennsku í verstöðinni í
Sandvík allt frá átta ára aldri. Þar var
hann barnfóstra í fyrstu en það leið
ekki á löngu þartil gagn gat orðið að
við sjóróðra, enda varð hann viðloðandi sjósókn í Sandvík í þegar enn var
róið á árabátum. Aðspurður um hvað
hafi verið öðruvísi á jólum þá og nú
er honum minnistæðast hvernig útbúa mátti heimasmíðaða jólatréð með
sortulyngi sem þau börnin tíndu á
fjalli svo það var að þeirra mati mjög
líkt alvöru tré. „Þegar jólaguðspjallið
hafði verið lesið og sungnir gleðilegir
sálmar á meðan dansað var í kringum
jólatréð, þá var sest að borðum. Þá var
bæði hangikjöt og svið í jólamatinn og
reynt að koma því þannig við að allir
fengju einhvern pakka. Í honum var
oftast flík því enginn vildi að nokkurt
okkar færi í jólaköttinn.“

Góðgætið á jólatrénu sjálfu

Döðlur og rúsínur var að finna í litlum
pokum úr glanspappír sem skreyttu
jólatréð sjálft og ef epli höfðu fengist
þá voru þau skraut í upphafi kvölds,
en urðu síðan litlum munnum að
bráð. Stefán segir að reglufesta heimilisguðrækninnar hafi rammað inn
aðfangadagskvöld þannig að eftir
kvöldstundina við jólatréð hafi aftur
verið lesið úr guðsorðinu og sunginn
sálmur fyrir svefninn. Á jóladag var
svo gengið til kirkju út í Neskaupstað
ef veður leyfði. „Þetta var löng leið en

Á þessari mynd frá miðri 20.öld sjáum við Naustahvamm og strandlengjuna út að Nesi. Húsið næst er Miðhús þar sem Anna Guðrún móðursystir
Stefáns og Magnús Guðmundsson buggu en foreldrar Stefáns ásamt
börnunum 14 bjuggu í miðhúsinu vinstra megin og utar. Í tvílyfta húsið yst
bjuggu Gyða Aradóttir, yngst Naustahvamms-systra og Ragnar Bjarnason.
Ljósmyndari Jónas Elíasson í Vindheimi.

Foreldrar Stefáns voru María Aradóttir
og Þorleifur Ásmundsson, frá Vindheimum. María var dóttir Ara Marteinssonar
og Vilhelmínu Bjarnadóttur en dætur
þeirra bjuggu í sín hverju húsinu við
Naustahvamm. Langlífið þakkar Stefán
foreldrum sínum ævinlega. Ljósm. Vigfús
Sigurgeirsson Myndirnar eru báðar í vörslu Skjalaog myndasafns Norðfjarðar – Héraðsskjalasafninu
í Neskaupstað.

alltaf reynt að fara ef fært var,“ segir
Stefán og minnist þess að það hafi
ekki alltaf verið auðvelt fyrir unga
krakka að fara í skóla þessa löngu
leið, almennt. Þrátt fyrir mikla fátækt
og krakkafjöld þá minnist Stefán þess
ekki að þeim hafi þótt þröngt um sig.
Þorleifur faðir Stefáns stundaði sjómennsku auk smábúskapar bæði með
kindur og tvær kýr. „Það er ekkert
meðalævistarf sem foreldrar mínir
unnu, að ala okkur upp 14 börn af litlum efnum með ágætum sóma. Húsið í
Naustahvammi var stofa og svefnherbergi hjónanna með eldhúsi á hæðinni
en krakkaskarinn var í risinu eins og
hægt var. „Við systkinin fórum svo
fljótt að vinna fyrir okkur utan heimilis og komumst ágætlega til manns öll
sömul,“ segir Stefán en sjálfur braust
hann til mennta eftir að vera kominn

Stefán Þorleifsson

á tvítugsaldurinn.

Framfaramál á Norðfirði
ætíð hugstæð

Stefán varð 100 ára í sumar og átti á
starfsævi sinni drjúgan þátt í mörgum framfaramálum á Norðfirði. .
Hann var einn af þeim sem hvatti til
byggingar sundlaugarinnar og veitti
henni forstöðu um árabil. Síðar var
hann varaformaður bygginganefndar
Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað
og forstöðumaður þess í þrjátíu ár, eða
allt til ársins 1987 þegar hann komst
á eftirlaunaaldur. Hann þjálfaði lengi
íþróttir hjá Þrótti, kom að félagsstarfi
Ungmennafélagsins Egils Rauða og er
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– ómótstæðilega gott

Fullkomið
heitt súkkulaði

1
2

100 g Lindu suðusúkkulaði
1 l mjólk

enn virkur í Rótarýklúbbnum. Meðal
viðurkenninga sem hann hefur hlotið
fyrir ævistarf sitt var gullmerki Ungmennafélags Íslands sem honum var
veitt fyrir fjórum árum. Fyrr á þessu
ári komu erlendir sjónvarpsmenn
austur til að fjalla um hann og lykilinn
að langlífinu og bar þar margt á góma,
til að mynda þær líkamsæfingar sem
hann stundar á hverjum degi og sagðist hann jafnvel stunda þær um jólin.
Austurland þakkar Stefáni viðkynninguna og að deila með lesendum smá
innsýn í jólahaldið fyrr á tíð. Það er
von til að enn fái hann dansað í kringum jólatréð og óskum við honum og
hans fólki gleðilegra jóla.

3

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

Alcoa Fjarðaál sendir landsmönnum
öllum hlýjar kveðjur með ósk um
farsæld á komandi ári.
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Hlutaskáld mótað
af Vopnafirði
V

opnafjörður hefur haft ófyrirséð áhrif á hönnunarferil
könnuðarins Brynjars Sigurðarsonar. Á lokaári hans í Listaháskóla Íslands árið 2009 gerði hann
rannsókn á fagurfræði Vopnafjarðar.
Verkefnið hefur leitt hann víða um
heim síðan þá en á dögunum snéri
hann aftur til Vopnafjarðar á vegum
austfirska hönnunarverkefnisins Designs from Nowhere.
Við fyrstu sýn er ekki augljóst að
hönnunarlína sem Brynjar Sigurðarson
hannaði fyrir eitt af virtari hönnunargalleríum Evrópu, Galerie Kréo í París,
eigi rætur sínar að rekja til Vopnafjarðar. Innblástur að aðferð og efnistökum hinnar sérstæðu húsgagnalínu er
fenginn úr vopnfirsku umhverfi og andrúmslofti. Aftur á móti er eitt og annað í
húsgögnunum sem lítur út fyrir að vera
mjög íslenskt, gæti jafnvel verið tekið
beint úr einhverjum vinnuskúrnum.
Maður veltir því fyrir sér hvers vegna
borðið sé bundið saman með kaðli og
hvers vegna öngull dangli á speglinum.
Þessar spurningar eru ef til vill óþarfar
til að meta sjónræna upplifun sína af
hlutunum en þær varða óhjákvæmlilega tilfinningar áhorfandans fyrir því
að allir hlutir hafi sinn tilgang. Og ef
tilgangurinn er ekki augljós, þá leitum
við í að leita að hlutverki fyrir hlutina.
Ef til vill er ágætt að vita ekki „til hvers“
allskyns skreyti eru á meðan fagurfræðilegur þáttur hlutanna er meltur, og hver
svosem tilgangurinn er þá gefa skreytin
hlutum karakter og áru—yfirbragð
sem á einhvern sérkennilegan hátt er
ótrúlega íslenskt—og gera hlutinn að
persónu. Jafnvel persónu í leikriti, sögupersónu, hvunndagshetju. Sjálfur segir
Brynjar að sérstaða húsgagnanna sem
hann hannaði í útskriftarverkefni LHÍ
hafi verið sú að húsgögnin höfðu ekkert
ákveðið hlutverk. Síðan hafi höfundarverk hans þróast í The Silent Village
collection, eða vörulínunni Þögla þorpið sem hann vann að hjá Kreo. Hlutverk þeirra hluta eru skýrari, en þó oft
víðtækt og opið eins og t.d. spegill og
hengi. Húsgagnalínan er mótuð af því
tungumáli sem Brynjar hefur þróað frá
því hann dvaldi á Vopnafirði 2009. Aðferðirnar, efnin, formin og litirnir sem
spruttu úr rannsóknarvinnunni og upplifuninni af staðnum, hafa fylgt honum
og verið rauður þráður í verkum hans
alla tíð síðan.

Þýðingar á íslensku handverki

Hönnunarverk Brynjars eru fædd úr
samhangandi ferli þar sem þungamiðjan er að þýðing á óræðu tungumáli, andrúmsloft sem dæmi, yfir í
hlutbundið form. Þegar aðferðir, efni
og form eru flutt úr sínu upprunalega
umhverfi í nýtt samhengi skapast nýir
notkunarmöguleikar—upplifunin og
merkingin verður önnur. Í hinni efnismiklu grunnlínu Þögla þorpsins frá
Kreó-galleríinu má sjá hversdagslega
hluti úr íslensku sjávarþorpi í lifandi
samtali við áferðarfagra og fínlega
hluti sem við þekkjum ef til vill frekar
úr tískuheiminum. „Ég fann minn flöt
á íslensku handverki þegar ég lærði
netahnúta hjá Hreini Björgvinssyni og
fór að prófa mig áfram með netnálina.
Þegar ég kom heim frá Vopnafirði var
markmiðið að þýða þetta umhverfi og
andrúmsloft yfir í minn eigin orðaforða. Þetta voru hálfgerðir skúlptúrar
í útskriftarverkefninu mínu á sínum
tíma, en síðan þá hefur boltinn bara

D

esigns from Nowhere er fjölþætt verkefni sem byggir á austfirskri menningu, hráefnum og verkþekkingu. Markmið verkefnisins er leita nýtta
tækifæra til skapandi starfsemi og menningarminjar á Austurlandi. Að sögn
Körnu Sigurðardóttur verkefnastjóra Designs from Nowhere er víðfeðmur
huglægur heimur sem byggir á fólki og sköpunarkrafti þess.
„ Hugsunin sem býr að hverjum hlut skiptir máli því hlutir hafa hlutverk eða
merkingu langt út fyrir hið augljósa. Hlutir tengja fólk saman, móta aðstæður
og breyta framrás menningarlegrar þróunar. Við mótum umhverfi okkar með
hlutunum sem við búum til, viljum, kaupum og notum. Verkefnið stuðlar ekki
einungis að hönnun verka með vísun í gamlar hefðir, sögur eða þekkingu heldur einnig að rannsókn á hvers konar raunveruleika eða samfélag við viljum í
framtíðinni. Hvernig viljum við spegla fortíðinni inn í framtíðina? “
„Hlutir geta verið vísbendingar sem hjálpa fólki að meta og skilja betur
umhverfi sitt og tækifærin sem þar leynast,“ bætir Karna við en hún segir hlutverk Designs from Nowhere vera að hjálpa samfélaginu á Austurlandi að spyrja
sjálft sig hvaða gildi og viðmið skuli höfð í hávegum í samfélaginu. „Vörurnar
og verkin sem koma útúr verkefninu eru svo upphafspunktur í næsta ferli; að
miðla gildunum og segja söguna víðar í hinum stóra heimi.“
Designs from Nowhere hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2014 og hefur verið sýnt í London, Moskvu, Stokkhólmi, Graz, París, Reykjavík og á
Austurlandi.

rúllað og það felur í sér stöðuga þróun
þessa tungumáls sem ég vil skapa með
hönnunarvinnunni. Hver nýr staður
og hvert verkefni felur í sér nýja vídd,
orðaforðinn stækkar og víkkar eftir
því sem maður ferðast og lærir meira.
Verkin eru alltaf nátengd því samhengi
sem þau fæðast í og öll tengjast þau.
Það er ótrúlega gaman að koma aftur
á þennan upphafspunkt núna tæplega
8 árum seinna, “ segir Brynjar en að
hans sögn vinnur hann enn þann dag í
dag með efni frá rannsóknarheimsókn
sinni á Vopnafjörð 2009.

Vopnafjörður endalaus
brunnur

„Það er í raun mjög fyndið að hugsa
um það en ég er ennþá að vinna
með myndir sem ég tók fyrir næstum átta árum síðan, t.d. af höfninni,
vinnustöðum, heimilum og sveitinni.
Ferðalagið sem við höfum verið á síðan hefur bætt heilmiklu í orðaforðann
og við sjáum Vopnafjörð frá nýju sjónarhorni. Það hafa margar hugmyndir
kviknað við að koma aftur á stað sem
er manni svona kær og hefur skipt
svo miklu máli fyrir mig og minn
hönnunarferil“ segir Brynjar. Í millitíðinni lauk Brynjar meistaranámi í
einum virtasta hönnunarskóla Sviss,
ECAL þar sem hann hefur einnig
kennt og starfað við rannsóknir. Hann
dvaldi á Vopnafirði í síðustu viku
ásamt Veroniku Sedlmair, en það var
í fyrsta skipti sem hann hefur komið
austur í nokkur ár og fyrsta heimsókn
hennar á staðinn. Saman vinna þau
undir merkjum Studíó Brynjar og Veronika og hefur hlotnast margskonar
heiður á síðustu árum. Í fyrra (2015)
hlaut Brynjar svissnesku hönnunarverðlaunin og hin virtu Hublot-verðlaun, en í upphafi þessa árs hlutu
Brynjar og Veronika Designer of the
future-verðlaun Design Miami/Basel
hátíðarinnar sem felur í sér tækifæri
til samstarfs við Swarovski hönnunarhúsið víðfræga. Útkomuna úr því

samstarfi mátti sjá á sýningu í Basel
í sumar þar sem þau hönnuðu meðal
annars kristals-rimlagardínur þar sem
unnið er með ljósbrot og prisma.

Að miðla tilfinningunni í
maganum

Það er hægara sagt en gert að lifa af því
að vera hönnuður. Að geta sér gott orð
sem vöruhönnuður getur þýtt margra
ára vinnu, jafnvel 10-15 ár af framleiðslu á fjölda hluta í þeirri von að
einhverjar þeirra nái festu á markaði.
Þá fyrst með fimm góðar vörur í stöðugri sölu er möguleiki fyrir hönnuð að
hafa af þeim tekjur. Brynjar er ánægður með það starfsumhverfi sem honum hefur boðist með sinni nálgun.
Hún er langt frá því að vera á pari við
ímyndarhönnun auglýsingaskrifstofanna þar sem barist er við að finna út
hvað „selur“ þá menningu sem til staðar er. „Ég reyni að nálgast ferlið þannig
að ég renni inn í það sem fyrir er og þar
fæðast hugmyndirnar, útfrá umhverfinu og á forsendum þess. Svo læt ég
tilfinninguna í maganum ráða frekar
en að beita útreikningum út frá markaðsforsendum eða notagildi. Núna nýlega hönnuðum við t.a.m. flautu fyrir
fjóra flautuleikara og einn hlustanda
sem stendur í henni miðri. Öll fyrri
verkefni fylgja okkur inn í nýju verk-

Borð úr The Silent Village línu Brynjars fyrir Kreo galleríið í París. Mynd: Fabrice Gousset

efnin, reynslan af því sem maður tekur
sér fyrir hendur skilar sér í næstu verkefni og við tölum auðvitað best það
tungumál sem við höfum þróað með
okkur. Ný verkefni og nýjar hugmyndir eru blanda af bakgrunni okkar og
þeim aðstæðum sem við mætum. Þetta
snýst um túlkun á andrúmslofti og tilfinningum. Það verður mjög gaman
að vinna með Designs from Nowhere
áfram að varanlegum verkum sem

Vopnfirðingar og gestir þeirra geta notið á komandi árum, “ segir Brynjar að
lokum. Það verður vissulega fróðlegt
að fylgjast með þessum hæfileikaríku
ungu hönnuðum takast á við að miðla
ljóðrænni hugsun sinni í þágu Vopnfirðinga, enda mikill kærleikur og þakklæti auðsýnt af hans hálfu til þorpsins sem hefur fylgt honum á vegferð
hans um rangala hönnunarheimsins
til þessa.
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Taka það RÓ-lega
Þ

egar horft er til austfirskrar
hönnunar um þessar mundir
er óhætt að segja að RoShamBo teymið á Seyðisfirði komi sterkt
inn með sinni hönnun á Asparhúsinu
í Vallanesi, sem opnað var nú í haust.
Ullardýnur og púðar frá teyminu hafa
mestmegnis verið til sölu beint frá
teyminu eða á sölusýningum en athygli
vakti þegar vörur frá þeim voru kynntar í Húsi handanna síðasta laugardag.
Þar var að finna dagbekk eða legubekk
og nokkrar stærðir af púðum (ef þeir
eru ekki uppseldir nú þegar) úr fyrstu
vörulínu teymisins; RÓ.

Hægt en örugglega af stað

RoShamBo er þriggja kvenna
hönnunarteymi sem hefur starfað saman undir þessu nafni frá árinu 2012. Þórunn Eymundardóttir
og Hanna Christel Sigurkarlsdóttir
eru vinkonur frá gamalli tíð og hafa
oft unnið saman, undir formerkjum
myndlistar sem og í öðrum verkefnum. Litten Nystrøm kynntust þær svo
á Seyðisfirði þegar hún flutti þangað
frá Danmörku árið 2010 og fljótlega
fóru þær að velta fyrir sér möguleikanum á á stofna saman lítið fyrirtæki
þar sem sameiginleg sýn á tilveruna
ásamt samanlagðri getu myndaði
þeim sameiginlegan starfsgrundvöll.
Að sögn smullu þær raunar alveg eins
og flís við rass, eins og nafnið gefur til
kynna en það er franska heiti barnaleiksins „Skæri-steinn-blað“. Í dag
hefur RoShamBo aðsetur á Öldugötu
á Seyðisfirði, nýstofnsettum vinnustað
skapandi greina og frumkvöðlasetri.
Þar geta þær unnið að öllum sínum
ólíku verkefnum en framleiða einnig
RÓ ullardýnuna og aðrar vörur í RÓ
línunni. Vinna við RÓ vörulínuna hefur tekið yfir mest allan tíma RoShamBo síðustu misseri og mun gera svo
áfram um einhverja hríð en RoShamBo vinna einnig að verkefnum á sviði
grafískrar hönnunar, verkefnastjórnunar og myndlistar meðfram þeirri
vinnu.

Hugmyndafræðin útgangspunktur

„Öll hugsunin á bak við hönnun og
framleiðslu RÓ er í takt við þá hugmyndafræði sem við byggjum alla
okkar vinnu á; sjálfbærni, einfaldleika
og vandað handverk,“ segir Þórunn

aðspurð um vörulínuna. „Þannig
tengjast öll okkar verkefni einhverum
rauðum þræði og fléttast oft saman,
eins og í tilfelli hönnunar á innviðum
Asparhússins í Vallanesi þar sem við
hönnuðum verslunar og veitingarýmið í hólf og gólf. Þar var efnisnotkunin
í forgrunni og við unnum sérstaka RÓ
línu fyrir það verkefni; púðar og bök
sem passa fullkomlega við bekki, kolla
og borð sem við teiknuðum sérstaklega fyrir rýmið“.

Asparhúsið frábært dæmi

„Vinnan við Asparhúsið er eitt
skemmtilegasta verkefni sem við höfum komist í og viljum mjög gjarnan
vinna fleiri viðlíka verkefni þar sem við
fáum að hanna heil rými,“ bætir Þórunn við en í því má segja að allir eiginleikar teymisins fái notið sín með einhverjum hætti, frá grafískri hönnun til
vinnu með smíðaefni og heildar útlits
og jafnvel ráðgjafar um hvað eigi þar
að vera á boðstólnum. Annars eru þær
stöllur á því að það sé fátt sem hemji
verkefnavalið ef hugmyndafræðin og

nálgun teymisins passi. „Við tökum að
okkur allt frá litlum uppsetningar og
umbrots verkefnum yfir í vefsíðugerð,
vöruhönnun og verkefnastjórnun. Við
erum alltaf að velta fyrir okkur nýjum flötum á gömlum vandamálum
og líklega má segja að öll okkar vinna
gangi út á að finna einfaldar lausnir á
fjölbreyttum vandamálum. Fallegar
lausnir.“

RÓ í útrás

RÓ ullardýnan var frumsýnd á
Hönnunarmars á þessu ári við góðar undirtektir og kaupstefnur eru
svo á dagskrá á nýju ári. „Við lítum á
RÓ línuna sem sjálfstætt verkefni og
gerum ráð fyrir að hún muni öðlast
enn sjálfstæðari tilvist eftir því sem
staða hennar styrkist. Dýnan og öll
hugmyndafræðin sem liggur að baki
henni er í fullkomnum takti við kröfur
dagsins um notkun náttúrulegra hráefna, viðhaldi á handverkskunnáttu og
uppbyggingu lítilla eininga í rekstri á
jaðarsvæðum, við þurfum því raunverulega bara að gæta okkar á því að

verða ekki of stórar,“ bætir Þórunn
við glettin. Hún segir að uppbygging
á vörumerkinu sé tekin með klassískri
heimilisbókhalds nálgun þar sem góðir
hlutir gerast hægt. Aðhald og raunsæi
sé mikilvægt, gamaldags ráðdeild. „Við
reynum að eiga fyrir því sem við gerum, við gerum því ráð fyrir að stækka
hægt en örugglega. Í janúar erum við
að fara til Stokkhólms að taka þátt í
Formex hönnunarmessunni undir
formerkjum ungra hönnuða og gerum
ráð fyrir að sú vinna muni fleyta okkur
upp um eitt eða tvö þrep í viðbót. Núna
hefur bæst lítil sería af púðum í vörulínuna sem var einmitt kynnt og tekið
mjög vel á laugardaginn - hér austur á
Egilsstöðum svo við erum bjartsýnar.
Það er nóg á teikniborðinu og við höfum einnig verið að vinna dálítið af sérpönntunum, álíka því sem við gerðum
fyrir Asparhúsið í Vallanesi.“

Allt vill lagið hafa

Þórunn segir það vinnulag, að hönnun
og fullframleiðsla vörunnar á verkstæðinu teymisins sé frekar fátítt í

heimi hönnunar í dag. „Kosturinn er
aftur á móti sá að við getum aðlagað
grunn hugmynd RÓ-línunnar að fjölbreyttum verkefnum án þess að að
hafi gríðarleg áhrif á kostnaðinn“. En
hver er framtíðin, eru áætlanir RoShamBo á pari við íslenska útrás eins
og við þekkjum hana úr fornsögunum,
á að leggja danskan og sænskan sóffamakara að fótum sér? Þórunn kveðjur
nei við stórkarlalegum vangaveltum
á þessu sviði enda sé framtíðarsýnin
einfaldlega sú að það verði lítið RÓ
verkstæði á Seyðisfirði þar sem séu
sköpuð nokkur störf fyrir gott handverksfólk og fagfólk umfram teymið
sjálft. „Auðvitað er óskandi að okkar
hlutverk verði á endanum einungis stefnumótun og hönnun á vörulínunni, en þá þurfum við fyrst að
sjá söluna ná ákveðnum stöðugleika.
Auðvitað væri draumur að fá inn
stórt verkefni til að skjóta okkur upp
á næsta stig, þetta er nefnilega ákveðin
keðjuverkun þar sem sala leiðir af sér
meiri sölu. RÓ er vara þar sem orðspor
og sýnileiki skipta öllu máli.
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Þankar á
jólaföstu
S

í tréð, svo tákn Krists skyldi strengt
og stæði af sér ágjafir veraldar. Hér
hefur kirkjuvitund ætíð verið sterk.
Hið græna tré látum við minna
okkur á Jesú Krist, hinn upprisna
Drottinn og frelsara. Hið sígræna
greni táknar lífið í Kristi og öll þau
logandi ljós á því, megi þau ljós
minna okkur á komu Jesú Krists,
hins lifanda ljóss.
Lesandi góður. Ert þú reiðubúinn að leyfa ljósi Krists að lýsa í þínu
hjarta í myrkri skammdegis nú fyrir
þessi jól og alla tíð?
Dag hvurn skyldum við þiggja
náð Guðs. “Ó, þá náð, að eiga Jesú,
einkavin í hverri þraut,” segir í sálminum kunna. Daglega skyldum við
vinna að persónulegum vexti og
skoða líf okkar í ljósi trúarinnar,
með því hlotnast sá sigur að geta
þegið kraft heilags anda. Það er mikilvægt og heillaspor að geta nýtt sér
það sem Guð gefur, að geta meðtekið
náð hans og blessun. En hvernig má
það verða?

Láta ekki bænina bresta, - biðja
fyrir manneskjum og málefnum dag
hvern. Sé bænin sönn, þá mótar hún
afstöðu okkar til lífsins. Kærleikurinn er sá kyndill sem við kristnar
manneskjur berum. Að mínu viti
hvetur tímabil jólaföstunnar okkur til
samstöðu, hvetur okkur til að rækta
trúna svo við fáum vaxið og þroskast
í andlegu tilliti. Að vera heilsuhraustur felur í sér að vera andlega, líkamlega og félagslega í góðu standi. Að
vera í fjöri hvern dag, stunda líkamsrækt en líða illa, það er ekki gott. Þá
þarf að rækta þann þriðja þáttinn andann. Því megum við ekki gleyma
í erli daganna.
Fjólublár litur jólaföstunnar
táknar íhugun, iðrun og yfirbót.
Þetta lærði ég einhvern tíma. Göngum mót rótföstu jólatrénu í þorpinu okkar, í garðinum okkar, eður í
sjálfri stofunni heima hjá okkur og
horfum á það með gleraugum trúarinnar. Göngum í mót ljósinu sem
tréð skartar. Leyfum ljósi Krists að

Brynhildur klæðist skrúða fyrir skírn í Eiríksstaðakirkju á Jökuldal sumarið 2015. Meðhjálpari var Guðrún Frímannsdóttir, organisti Ragnar Ingi Aðalsteinsson. Skírður var Gísli
Hrafnkell Valagils Snorrason af Vaðbrekkuætt. Meðhjálparinn spurði föður barnsins hvort
hann væri afi þess. Verður lengi í minnum haft. Gleðileg jól.

lýsa í sál okkar og sinni. Þekkinguna,
kraftinn, innblásturinn færir þér
bókin bókanna. Er hún ekki tilvalin
jólagjöf?

Brynhildur Óladóttir,
sauðfjárbóndi og sóknarprestur
Langanesprestakalls og settur sóknarprestur Hofsprestakalls.
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enn líður að jólum. Tíðin einmuna. Svörður móður jarðar svargulur en tún bænda
stappa nærri fagurgrænu. Fíflar hafa
sprungið út, hermir fésbók, og þá
leiddi ég hugann að þessu; fífl þessir
fíflar og fannst ég vera fyndin.
Enn eitt nýtt kirkjuárið hófst fyrir rétt sléttum þremur vikum með
upphafi jólaföstunnar. Jónas á Hallgilsstöum sagði á sunnudaginn s.l.
„Þegar ég geng til vinnu á morgnana
þá finnst mér vera fátt sem minnir á
komu jólanna, nema helst jólatréð
sem skartar ljósum hérna í þorpinu“ og ræddi um plássið Þórshöfn
á Langanesi. Megi svo verða þetta
árið að öll þau fjölmörgu jólatré sem
haft hefur verið fyrir að setja upp og
prýða, fái staðið stöðug í síðbúnum
haustvindum, roki og rigningu þessa
misseris. Bakkfirðingar tryggðu
rækilega að þeirra jólatré myndi ekki
fjúka. Fjórir kengboltaðir steinar, tvö
skippund að þyngd, voru sóttir í
smiðju kræklingaræktar og húkkað

Hugsaðu
inn í boxið ...
Flest nýsköpun felst í að koma auga á nýja möguleika í því
sem fyrir er. Finna not fyrir það sem áður var hent. Sjá tengingar
sem aðrir sjá ekki. Okkar hlutverk er að auðvelda þeim sem
þetta geta að pakka hugmyndunum sínum inn og koma þeim
í framkvæmd, okkur öllum til hagsbóta.

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem
sinnir fjölbreyttu rannsóknar-, þjónustuog nýsköpunarstarfi.

www.matis.is
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Verkstæðisforma
nýtt ár

„ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.
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Verkalýðs- og
kr
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
Kópavogsbær hf. á Reykhólum óska
Þörungaverksmiðjan
yfirumsjón með eftirliti og viðhaldi
www.kfc.is
is á slátta
Verkstæðisformaður tekur þátt í áætlunum
verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis.
öryggi og umhverfismál.

komandi
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nýtt
ár
Við styðjum heilshugar
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir
þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl
af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð
sem sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt
vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju
og á fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
ákvörðun
Helstu verkefni
F é l a g v éauk
lstjór
a o g m á l m tá
æ k sláttarprömmum
nimanna
skipi félagsins
verktaka
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf
þess. Ársvelta er um 500 milljónir kr. Afurðir
Öryggi starfsmanna, velferð þeirra og umhverfismál
bærar •hvalveiðar
að jafnvægi í lífríki sjávar.
eru að langmestu leyti fluttar út og m.a.
• Stöðugar umbætur varðandi öryggismál
nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og
• Skipulag og verkstjórn á verkstæði og samræming á
ákvörðun fyrrverandi
sjávarútvegsráðherra
auknar
snyrtivara
auk alginats sem notað erum
í matvælasamstarfi viðsjávarútvegsráðherra
aðrar deildir fyrirtækisinsum auknar
ákvörðun fyrrverandi
hvalveiðar til styrktar
íslensku
atvinnulífi,
enda
stuðla
sjálf
og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjanhvalveiðar
er að
til
styrktar íslensku
atvinnulífi, enda stuðla sjálf
• Fyrirbyggjandi
viðhald
stærstumað
hlutajafnvægi
í eigu FMC íHealth
Nutrition bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
bærar hvalveiðar
lífríkiand
sjávar.
• Samskipti við birgja
(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur
Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er
fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum.
Tálknafjarða
Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a.
grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili,
Sveitarfélagið Vogar
Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu
verslun, sundlaug, bókasafn
og önnurAkranes
þjónusta.
Verkalýðsfélag

Óskum öllum launþegum á Íslandi
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24. október 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Verkalýðsfélag Akranes

Intellecta Tálknafjarðarhreppur
Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

RAFIÐNAÐARSAMBAND
ÍSLANDS
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Smásagnajólin miklu?
Þ

að er mál manna að óvenjumikið af góðum skáldskap
komi út fyrir þessi jól hvort
sem litið er til ljóða, skáldsagna eða
verka af öðrum toga. Eins þykir
ánægjulegt að hræringar á bókamarkaði feli í sér breytt landslag – og breitt
– þar sem óvenjulegar bókmenntir fái
meiri athygli en venjulega; hér mætti
ýmislegt telja til en með lesendum
langar mig helst að deila smá þanka
um úrval smásagnasafna sem líta nú
dagsins ljós og eru kannski tímanna
tákn, þar sem fólk hefur alltaf minni
og minni tíma, að eigin mati, til að
lesa „alvöru skáldskap“.

Allt fer & Langbylgja í hæstu
gæðum

Undirritaður myndi gjarnan mæla
væri með nokkrum bókum í
goggunarröð en þar sem ekki gefst
pláss til að rökstyðja slíkt nægilega,
þar sem hvert verk hefur sína kosti
og hentar ákveðnum lesendahópum
frekar en öðrum. Þess í stað mun ég
nefna hér nokkrar bækur úr þessum
flokki sem eru allrar athygli verðar. Hæst ber í almennri umræðu,
enda tilnefnd til hinna íslensku bókmenntaverðlauna, hina hnausþykku
Allt fer eftir Steinar Braga (Guðmundsson) og er óhætt að fullyrða að
þar er á ferðinni gríðarlega eftirminnilegt verk og langt síðan maður hefur
fengið í hendurnar smásagnasafn sem
er jafn gott og það er efnismikið. Það
er óþarfi að orðlengja það en vísa til
dóms um verkin í DV. Aftur á móti
stendur annað verk Langbylgja Gyrðis
Elíassonar þessu verki ekki að baki að

neinu leyti, en er sama annmarka háð.
Það er að segja, báðir þessir höfundar
eiga að einhverju leyti sinn lesendahóp, sérstaða þeirra er slík og unnendur Gyrðis eiga því veislu í vændum í þessum lágstemmda en vel út
látna hugmyndahlaðborðs a la Gyrðir. Húmorinn og fagurfræðin er öll á
sínum stað og í hæsta gæðaflokki, en
nánari umfjöllun um verkið má finna
í næsta tölublaði Austurlands.

Takk fyrir að láta mig vita &
Sofðu ást mín

Ef hægt er að segja að Steinar og
Gyrðir séu sinn hvorn endinn á
einhverjum skala þá má telja smásagnasöfn Friðgeirs Einarssonar og
Andra Snæs Magnasonar nær einhverskonar miðju og líklegt að þau
höfði bæði að nokkru til lesenda sem
þykir gaman að smásögum sem eru
snjallar og húmorískar. Ef það má

líkja þessum rúmlega fertugu höfundum við eldri kynslóð þá staðsetur Friðgeir sig með
nokkuð afgerandi hætti í verki sínu
Takk fyrir að láta mig vita í arfleifð
Braga Ólafssonar og má gera ráð fyrir að allir unnendur verka hans muni
finna eitthvað við sitt hæfi í ljúfum
og mátulega hæðnislegum sögum af
fólki sem leitar tilgangs í tilverunni.
Vel er unnið með skondnar aðstæður
eða hugmyndir sem ganga mjög vel
upp. Eins er ekki hægt að kvarta yfir
stílfimi Andra Snæs, en sögur hans
eru persónulegar miðað við fyrri verk
hans og kallast á við einhverskonar
skoðun og áhuga á uppgjöri við hans
eigin kynslóð. Að einhverju leyti rímar það við að staðsetja Andra á skalanum þar sem höfundar á borð við Pétur
Gunnarsson og Einar Má Guðmundsson koma í hugann, og ættu aðdáendur þeirra ekki að verða fyrir vonbrigðum með sögurnar í Sofðu ást mín. (Að

vísu er Pétur sjálfur
með endurminningabókina Skriftir
í jólabókaflóðinu í ár svo aðdáendur
hans hafa líklega nóg við að vera með
að glugga í hana en óhætt er að mæla
með þeim yndislestri þó ekki sé pláss
fyrir umfjöllun um hana í samhengi
við smásagnasöfnin).

Ljósaperurnar í íbúðinni
minni & Guttesen

Atli Sigþórsson, eða fjöllistamaðurinn
Kött Grá Pje – rappari og ritlistarnemi
með meiru – gefur út sitt fyrsta verk
og hefur það að geyma fjölmarga og
ólíka texta. Sumir eru prósar sem
kalla mætti í ætt við ljóð en aðrir eru
nærri örsögum að gerð. Grunnefnið
er leikur með aðstæður og tungumál
að hætti lágstemmdra sagnagerðarmanna en sögur hans minna mjög á
örsagnaskáldið og súrrealistann Daniil Kharms, eða rússann Nikolaj Gogol.
Það er blanda af furðum og blátt áfram

frásögnum eða samræðum sem einkenna textana en ljóst er að nokkurs
má vænta af höfundinum, enda frumlegur og ferskur. Eitthvað segir mér
að nokkur sóknarfæri gætu legið fyrir
textagerðarmann af þessu tagi í leikhúsinu. Annar höfundur sem Austfirðingum er betur kunnugur er Kristian Guttesen sem gefur út tvær bækur
í fallegum útgáfum í haust; Englablóð
og Hendur morðingjans. Verkin eru
áþekk og eru í bland frásögur og ljóð í
mislöngu prósaformi þar sem höfundurinn fæst við vítt svið tilfinninga, allt
frá heitri ást til ískaldrar örvæntingar.
Í raun virkilega víðfeðmur heimur
sem skáldið bíður upp á og eins sækir
á mann sú hugsun að þetta unga en
reynda skáld gæti fundið sér farveg
eins og Atli í að binda skáldheim sinn
í fast og samhangandi form á nýjum
þar sem sem stærra samhengi næst og
fókus á kjarna sem festir lesandann
við skýrari ásetning höfundarins.

RÝMINGARSALA
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

á meðan byrgðir endast

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,7m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Seiðandi sumartungl
A

ðalsteinn Ásberg Sigurðsson fagnar á þessu ári nær
40 ára ferli sem ljóðskáld,
ljóðaþýðandi, tónlistar maður og svo
mætti lengi telja, með sinni tiundu
ljóðabók, Sumartungl. Þessi bók er
um margt merkileg, þar sem hún
einkennist af hugsunum og myndum af fortíðinni en samt án biturðar
eða söknuðar. Þetta er fallega skrifuð
bók, sum seiðandi og skemmtileg
blanda af því sem kallað er óhefðbundið og hefðbundið. Persónulega
fannst mér vel unnið með það hefðbundna hvað varðar stuðlasetningu
og hrynjandi en án ríms. Enda er
rímið tiltölulega nýtt fyrirbæri varðandi íslenska ljóðlist. Sem dæmi má
nefna einstaklega taktvíst ljóð sem
nær til manns sem hefur unnið í fiski

Djúsí Englablóð
K

Úrvinda Á Vertíð
Tíminn var törn
tunna eftir tunnu
dagur nótt vinna
tunna maður tími
síld vinna kvöld
törn maður tonn
morgunn salt lok
hönd tunna síld
vinna nótt hnífur
tonn tími maður
salt törn svefn.
Þarna rúllar rútínan í töff hrynjandi og mætti alveg rokka þetta með
tónlist. Pínu Tom Waits í þessu.
Einnig má taka lítið dæmi úr
ljóðinu:

SKÁLD MEÐ REYNSLU
Skáld með reynslu
hafa kunngjört drauma sína
látið lá lesendum i té einn af öðrum
í einskærri von um að eitthvað geti
breyst
til batnaðar í alltof hörðum heimi.

Þannig má segja að þrátt fyrir það
að skáldið líti til baka, horfi um öxl, þá
sé ljóðið og það sem í því felst, alltaf
einskonar vonarneisti þess sem hefur
fyrir því að koma því frá sér, með allri
tilfinningu. Þetta er þannig svolítið
þverstæðukennd bók, þar sem núið er
dregið vel saman með fortíð og framtíð.
Eftirmálinn er líka einstaklega fróðlegur og öll hönnun til fyrirmyndar. Við
Elvis mælum eindregið með þessari
fínu bók og óskum Aðalsteini Ásberg
til hamingju með ferilinn og þessa bók.

„

Þetta er
fallega skrifuð bók, sum seiðandi og skemmtileg blanda af því
sem kallað er
óhefðbundið og
hefðbundið.

kr. 27.900
kr. 19.900

kr. 25.900

Leiftra ísar, loga tindar
lækkar sól.
Úti næða norðan vindar
nálgast jól.

kr. 19.900

Páll Bergþórsson veðurfræðingur
spáir ekki bara í veðrið, það verður
honum einnig að yrkisefni. Eftirfarandi vísu hefur hann gefið nafnið
„Vetrarstilla“.
kr. 7.900

kr. 14.500
frá kr. 19.500

kr. 12.900

frá kr. 56.900

Bankastræti 12 / 101 Reykjavík
Sími 551 4007 / www.skartgripirogur.is

ENGLABLÓÐ
Ég tók ákvörðun um að deyja...
Þyngslin lágu á mér, ég gat
hvorki talað né hreyft mig
úr stað, ég starði niður
í hyldýpið sem horfði
til baka og bauð mér inn.
Tíu dögum fyrir jól –
Ég tók ákvörðun og hnýtti
hnút og leitaði mér að krók.
(Skyndilega er það eitthvað
svo hversdagslegt að deyja
og hverfa inn í óminnið).
... og skila mér aftur til skaparans.
Ég leitaði að útgönguleið,
en kallið barst úr lífinu
þegar lítill drengur vaknaði
og með grátgæfðri röddu
rauf dauðaþögnina.
Okkur Elvis fannst þetta kraftmikið og gott.
Gleðileg jól strákar og tilvonandi
lesendur. Gleðileg ljóðajól.
Sigurður Ingólfsson

Jólavísnaþáttur Dísu
Ágætu lesendur!
Það líður að jólum. Alls staðar
blasa við okkur jólaljósin sem lýsa upp
myrkrið og létta okkur skammdegið.
Dökkt er til jarðarinna þar sem veðráttan í haust og vetur hefur verið með
eindæmum mild svo varla hefur sést
snjóföl í byggð. Ljósaspil himinsins
hefur þó verið samt við sig en vantað
hefur snjóinn sem á svo ríkan þátt í að
skapa Þá litadýrð sem veturinn hefur
upp á að bjóða. Hægt er að segja margt
í fjórum línum eins og stakan hans
Einars Eiríkssonar á Urriðavatni ber
vitni um.

kr. 22.000

kr. 19.900

ristian Guttesen sendir tvær
bækur frá sér á þessu ári og
er þá óumdeilanlega eitt afkastamesta ljóðskáld samtímans. Auðvitað er hann
mistækur eins
og aðrir enda
annað erfitt en
Englablóð er
sérkennilega
skemmtileg
bók. Aftur er
ort um fortíð
og sára hluti
og svo eru í
henni fínustu
s m á s ö g u r.
Sumar dálítið kaldhæðnar, mem mér
hugnast alltaf ágætlega, sumar eins
og æskuminninga. Mikið er talað
um mömmu skáldsins, eða kannski
bara ímyndina af mömmu Þetta er
sumt nefnilega svo persónulega ort að
ósjálfrátt tengir maður setningar við
persónulega reynslu,
Eitt besta ljóðið í bókinni og sem
heillaði mig og snerti, er síðasta ljóðið
í bókinni:

Himnasetra skrúði skín
Skýin letrið gylla,
Fer í betri fötin sín
Fögur vetrarstilla
Einn liður í undirbúningi jólanna er að skrifa kveðjur jólakort og
senda til vina og vandamanna. Ég er
hrædd um að þessi fallegi siður sé á
undanhaldi þar sem kveðjurnar eru
nú meira og minna sendar með rafrænum hætti. Auðvitað eru óskirnar
um gleðileg jól þær sömu, hvort sem
þær koma í tölvupósti eða á facebók,
en hvorugt jafnast á við þá ánægjulegu
stund að sitja á aðfangadagskvöld og
fara í gegnum jólapóstinn. Ekki er
verra að kveðjan sé í bundnu máli eins
og Stefán Bragason bregður fyrir sig.

Allt þó sé í aðra vegu
ennþá gleði um hjörtun streymir.
Bernskujólin björtust eru,
barnshugurinn vel þau geymir.
Út í myrkrið kveðju kærri
kastar jólaljósið bjarta.
Varla gerist stundin stærri
streymir gleði um sérhvert hjarta.
Kristján Magnússon á Vopnafirði
skrifaði á kort:
Hátíðanna helga sól
Hlíðarfjöllin baði.
Birta hennar blessi um jól
bæinn Ketilsstaði.
Oft eru jólin kölluð hátíð barnanna og víst er að þau er kærkomin
þeim sem varðveitir barnið í hjarta sér,
þó aldurinn færist yfir. Skáldkonan
Guðfinna Þorsteinsdóttir hafði þennan boðskap fram að færa:
Vertu alla æfi barn,
drottins barn í hug og hjarta.
Heilagt jólaljósið bjarta
lýsi þér um lífsins hjarn.
Lokaorðin að þessu sinni á skáldið
Jón úr Vör sem kveður:
Stillt vakir ljósið
í stjakans hvítu hönd,
milt og hljótt fer sól
yfir myrkvuð lönd
Ei með orðaflaumi
mun eyðast heimsins nauð.
Kyrrt og rótt í jörðu
vex korn í brauð.
Bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á nýju ári.
Arndís Þorvaldsdóttir

Húsaleigubætur
verða Húsnæðisbætur
Helstu breytingar með nýjum
lögum um húsnæðisbætur

Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð
húsnæðisbóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili
hjá hinu foreldrinu.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðisbóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings
(áður sérstakar húsaleigubætur).
Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eignatengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagðar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin.
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið
75% af leiguupphæð.

www.husbot.is
Þar er líka að finna allar upplýsingar
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið
og nálgast umsóknareyðublöð.

Frekari upplýsingar varðandi
húsnæðisbætur má nálgast
á heimasíðunni www.husbot.is
og hjá Vinnumálastofnun.
KRÍA hönnunarstofa

Umsóknarfrestur vegna
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Fyrirmyndarþjónusta
Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Virðing

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt
á PDF sniði á vefnum www.fotsport.is

20. tölublað, 5. árgangur

Alhliða
þjónusta
í sjávarútvegi

Kirkjan
ómar öll

Við höfum allt frá upphafi haft það að markmiði að sinna orkuþörf
einstaklinga og fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið.
Skipaþjónusta Skeljungs veitir alhliða þjónustu í sjávarútvegi,
útgerð og vinnslu til viðskiptavina félagsins. Við leggjum ríka áherslu
á fyrirtaks þjónustu við þessa mikilvægu atvinnugrein og munum
halda því áfram um ókomin ár.
Skeljungur — fyrir þá sem ferðast og framkvæma

Brandenburg | sía

Ég stend við aðventukransinn og
kveiki á fyrsta kertinu, söfnuðurinn
syngur „Tenn lys, et lys skal brenne for
denne lille jord…“ Þrátt fyrir að vera
alveg eftir handritinu er þetta eitthvað svo rangt og ég raula sjálfur „Við
kveikjum einu kerti á“ í huganum.
Það var ekki fyrr en hér, fyrsta sunnudag í aðventu þegar ég leiddi krúttlega
sveitasöfnuðinn minn í norður Noregi í gegnum helgihaldið, að það sló
mig að ég væri að fara að halda jólin
í öðru landi. Hér yrði ekkert „Heims
um ból“ eða „Kirkjan ómar öll.“ Þó að
ég væri búinn að útvega mér hátt í 10
kíló af íslenskum jólamat til að njóta
yfir hátíðirnar og jólapakkarnir farnir
að tínast í hús þá upplifði ég þarna við
kransinn að það væri ekki allt eins og
það ætti að vera. Þetta var ekki rétti
sálmurinn, ekki rétta jólastemningin.
Jafnvel þegar ég var ekki uppá
mitt trúaðasta þá var eitthvað við jóla
messuna sem gaf frið og stemningu.
Ég man lítið eftir því sem presturinn
sagði, meira eftir sálmunum. Það er
eitthvað við þessa sálma sem eru alltaf
í jólaguðsþjónustunni sem rammar
inn þá staðreynd að jólin séu komin.
Ég veit að ég er ekki einn um þessa
skoðun, síðan ég byrjaði að þjóna sem
prestur í þessum söfnuði hef ég fengið
sms, hringingar og facebook skilaboð
þar sem fólk kemur því á framfæri að
ég megi ekki breyta þeirri hefð að á
aðfangadag og jóladag sé „Deilig er
jorden“ sunginn sem síðasti sálmur.
Sá sem messaði jólin áður hafði vogað
sér að velja annan sálm sem lokasálm
og því komu jólin ekki það árið hjá
bæjarbúum.
Það er ákveðinn léttir að vita að
það sé búið að brjóta hefðina, við
skulum sjá til hvernig kórinn tekur í
að æfa Kirkjan ómar öll – þá munu
jólin allavegana koma hjá mér.
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Sindri Geir Óskarsson
Prestvikar í Brunneyjarsundi

Frábærar

pizzur

Skeljungur hf.

| Borgartún 26 | 105 Reykjavík | 444 3000 | skeljungur@skeljungur.is | skeljungur.is

Auglýsingasíminn er 578 1190

