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Allt mitt líf, 
bókarkafli

Kárason fer  
á kostum

Styðjum betur  
við grunnskólann

Hátíð í bæ
Kjartan kvaddi með stæl á glæsilegum hátíðartónleikum

Kjartan Björnsson stóð tíunda árið í röð fyrir hátíðartón-
leikunum Hátíð í bæ, sem hann hefur haldið á  aðvent-

unni á Selfossi tíu ár í röð. Þessir voru hans síðustu og má 
segja að kappinn hafi hætt á toppnum og kvatt með stæl.

Kjartan ásamt Hólmfríði móður 
sinni, dætrum og dóttur dóttur. 
Myndir gunnars Þórs gunnars-
sonar af tónleikunum á bls. 12.

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

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

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

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur
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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri
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Verslunin Belladonna

Flott jólaföt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Einar Kárason er einn af risum 
íslenskra bókmennta og margir 
sem bíða nýrra bóka frá kappan-

um með eftirvæntingu. Rithöfundarfer-
ill Einars er fádæma farsæll og líkast til 
hefur engin íslensk skáldsaga náð öðr-
um eins vinsældum og Þar sem djöfla-
eyjan rís/Gulleyjan/Fyrirheitna landið. 
Trílógía Eyjabókanna sem kom út 1983-
1989. Kostulegar sögur sem lifa t.d. með 
okkur í formi söngleikja og sígildrar 
bíómyndar Friðriks Þórs Friðrikssonar.

Eyjarbækurnar eru tíðarandasögur 
af alkóhólisma, fátækt og brotnu fólki 
sem er að fóta sig í gegnum bragga-
hverfin inní nútímann. Tímamóta-
bækur um margt, ekki síst um grimmd 
fíknisjúkdóma á tímum fáfræði um 
orsakir, afleiðingar og lækningu.

Hvert skyldi brennivínspúkinn hafa 
farið þegar ég rak hann úr Tomma? spyr 
Karólína spákona sig í Djöflaeyjunni. 
Hann tók sér vitaskuld bólfestu í Badda, 
gulldrengnum sem var flest til lista lagt, 
en áfengissýkin tók af ráðin, fyrir tíma 
meðferða og nútímaskilnings á sjúk-
dómnum, lagði að lokum að velli eftir 
harmrænt lífslaup, en kostulegt.

Þessu meistarastykki í upphafi ferils-
ins hefur Einar náð að fylgja eftir með 
miklum ágætum. Kiljansbækurnar og 
trílógían um Sturlungaöldina eru t.d. 

allt mikil úrvalsverk sem lesendur hafa 
tekið fagnandi.

Stormurinn sló einnig rækilega í 
gegn á sínum tíma og nú fáum við að 
lesa meira um kappann í Passíusálm-
unum, nýrri bók frá Einari sem Forlag-
ið gefur út. Kærkomið framhald, eða 
viðbót, við þá einstaklega skemmtilegu 
sögu.

Sagan er sögð frá ýmsum sjónarhorn-
um en kjarninn er skýrsla Stormsins 
sjálfs. Viðbragð við bók Einars, sem 

hann er nokkuð ánægður með en hefur 
margt við að athuga. Stormur er mikill 
sagnameistari, líkt og höfundurinn sjálf-
ur, og fer mikinn í frásögnum af sínu lit-
ríka en brotakennda lífshlaupi.

Passíusálmarnir er afar vel stíluð 
bók og fyndin einsog höfundur get-
ur bestur orðið. Stormurinn er „larger 
than life“ einsog Bjössi vinur hans lýsir 
honum, og leggst oft lítið fyrir kappann 
þegar kemur að því að lífsbaráttunni, 
svo lengi sem hann þarf ekki að leggja 
mikið á sig.

Hin mörgu sjónarhorn Storms, 
Stefaníu, Einars sjálfs, Bjössa, Kúdda 
og annarra persóna bókarinnar henta 
sögunni vel. Einar beitir sömu frá-
sagnaraðferð og í fyrri bókinni og Sturl-
ungabókunum þremur. Formið fer vel í 
snjöllum sögum úr lífi Eyvindar Jóns-
sonar Storms og falla flott í eina sam-
fellu í einni af skemmtilegustu bókum 
Einars, og er þá mikið sagt.

„Það er alltaf þannig, Kárason,“ er 
lokakveðja Stormsins til Einars þegar 
leiðir skilja í lokin. Einar fer heim til að 
vinna úr sögunni og Eyvindur heldur 
heim, í bestu íbúðina í Gelló.

Já, Kárason fer á kostum í Passíu-
sálmunum sem koma einsog himna-
sending til lesenda hans á aðventunni

Björgvin G. Sigurðsson

Kárason fer á kostum 

Það er rafmagns- 
laust hjá selnum

Bergsteinn Einarsson, 
forstjóri Set, starfar 
sem matráður fyrir-

tækisins þessa vikuna og sér 
um að útbúa morgun- og 
hádegisverð fyrir starfsfólk 
til að hlaupa í skarðið fyrir 
starfsfólk sem er í leyfi. Berg-
steinn hikar ekki við að taka 
að sér verkefni sem þarf að 
leysa í fyrirtækinu og í þetta 
skiptið nýtur hann aðstoðar 
Ágústs Þórs Guðnasonar, 
starfsmanns mötuneytisins.

Að sögn Bergsteins er 
hann ánægður með tilbreytinguna. 
„Það er gaman að prófa þetta enda 
hef ég gaman að því að elda og vinna 
í eldhúsinu. Það er ekki þar með sagt 
að þetta sé eitthvað frí fyrir mig – 
þvert á móti. Það er í mörg horn að 
líta hérna og maður þarf að hafa sig 
allan við til að undirbúa morgun- og 

hádegismat fyrir 70 manns,“ segir 
Bergsteinn um þessa reynslu sína, 
en fyrsta starf hans var einmitt í eld-
húsinu á hóteli á Laugarvatni þegar 
hann var níu ára gamall.

Á meðfylgjandi mynd af set.is má 
sjá þá félaga, Bergstein og Ágúst, að 
störfum í eldhúsinu í mötuneyti Set.

Á
ralöng hefð er fyrir því að 
hluti nemenda elsta stigs í 
Grunnskólanum í Hveragerði 

búi sér í haginn fyrir næsta skólastig 
og taki áfanga í fjarnámi við FSu, með 
aðstoð kennara í skólanum.

Á haustönn hafa 13 nemend-
ur 10.bekkjar stundað nám í ensku, 
dönsku og stærðfræði í gegnum FSu, 
sumir hafa tekið eitt fag aðrir tvö. Það 
er afar ánægjulegt að segja frá því að 
frammistaða krakkana hefur verið til 
stakrar prýði. Í gær bárust einkunnir í 
hús og kemur í ljós að meðaleinkunn 
þeirra er 8,63.  

Gott gengi  
nemenda í  
fjarnámi í Fsu

Mynd: grunnskoli.hveragerdi.is

Forstjóri Set eldar 
fyrir starfsfólk

Helgihald um jól og ára-
mót í Hrunaprestakalli
Hrepphólakirkja:  Guðsþjónusta 
á aðfangadagskvöld 24. des. kl. 23. 
Sóknarprestur.

Ólafsvallakirkja:  Hátíðarmessa á 
jóladag 25. des. kl. 11. Sóknarprestur.

Hrunakirkja:  Hátíðarmessa á 
jóladag 25. des. kl. 14. Sóknarprestur.

Stóra-Núpskirkja:  Ljósaguðsþjón-
usta á jóladagskvöld 25. des. kl. 22. 
Sóknarprestur.

Tungufellskirkja:  Guðsþjónusta á 
gamlársdag 31. des. kl. 14:30. For-
söngvari Stefán Þorleifsson. Sóknar-
prestur.

Stóra-Núpskirkja: Aftansöngur á 
gamlársdag 31. des. kl. 16:30.
Allir velkomnir. Óskar Hafsteinn 
Óskarsson, sóknarprestur Hruna-
prestakalli.

Afhverju er hjartað fast í mér? 
Hvers vegna sofnar sólin ? 
Hvað er lögræðifingur? Hefði 

Andrés Önd átt að vera stelpa? Þetta 
eru aðeins nokkrar af ótalmörgum 
spuningum sem Steina Elena hefur 
þurft að spyrja föður sinn, Guðna Má 

Henningsson, hinn ástsæla útvarps-
mann. Samtöl þeirra eru heil náma 
af hlýju og mannskilingi. Eða veist þú 
hvað kóngar gera á daginn? Einstök 
bók sem hefur fengið fínar viðtökur.

Höfundur: Guðni Már Hennings-
son/Setina Elena Guðnadóttir

Það er ekkert langt í að fólk 
geti ferðast til reikistjörnunn-
ar Mars. Og hver veit nema 

að mannkynið muni setjast þar að í 
náinni framtíð. En hvað ætla Mars-
búar að gera í heilbrigðismálum? 
Verður ekki að byrja á því að reisa 
hátæknisjúkrahús um leið og aðra 
innviði? Svarið er nei. Á Mars verður 
heilsugæsla.

Komum aftur niður á jörðina. 
Hvað er heilsugæsla og hvar er hún? 
Er hún í Afríku eða Ameríku? Hvað 
með okkur? Höfum við hugleitt að 
notkun okkar á orðinu heilsugæsla 
sé villandi? Gæsla felur í sér eftirlit. 
Hvernig skiljum við annars orð eins 
og barnagæsla, löggæsla eða land-
helgisgæsla?

Okkur býðst að líta við á 
heilsugæslunni þegar við finnum 
fyrir kvilla. Við erum ekki boðuð í 
skoðun; að heilsa okkar sé könnuð 
með það fyrir augum að fyrirbyggja 
það sem síðar getur orðið alvarlegt 
vandamál.

 
Bíllinn í skoðun
Hundruð Íslendinga deyja fyrir 
aldur fram á hverju ári úr lungna-
krabbameini, brjóstakrabbameini, 
eggjastokkakrabbameini, sortuæxl-
um, ristils- og endaþarmsmeinum. 
Margir ná sem betur fer heilsu en 
ekki fyrr en eftir erfiðar, tímafrekar 
og kostnaðarsamar meðferðir.

Fyrirbyggjandi aðgerðir skila okk-
ur og samfélaginu miklu. Öll erum 
við meðvituð um ávinninginn af 
bólusetningum svo dæmi sé tekið. 
Með þetta fyrir augum er mikilvægt 
að efla rannsóknir til muna og gera 

allt sem í okkar valdi stendur til að 
greina sjúkdóma eins snemma og 
mögulegt er.

Við höfum mikilvæg dæmi um 
fyrirbyggjandi eftirlit og hversu 
miklu máli það skiptir. Konur eru 
boðaðar í krabbameinsskoðun og 
það hefur áhrif. Því fyrr sem við fáum 
vísbendingar um veikindi, þeim mun 
fyrr og betur er hægt að bregðast við.

Við getum spurt hvers vegna við 
förum með bílinn í skoðun á hverju 
ári. Af hverju engin flugvél fer í loftið 
fyrr en hún hefur verið skoðuð. Þessir 
hlutir verða að vera í lagi. Hvað með 
okkur sjálf?

Lýðheilsa í verki
Það þarf að bæta sjúkrahúsaðstöðu 
hér á landi, en á sama tíma verðum 
við að hugsa fram á við: Hugsa heil-
brigðiskerfið upp á nýtt. Við höfum 
verkfæri eins og rannsóknir á gena-
menginu og tæki sem geta greint mein 
miklu fyrr en áður var mögulegt.

Hvernig væri að boða manneskju 
í skoðun á heilsugæslu þegar hún er 
tvítug og aftur á þrítugsafmælinu. 
Eftir því sem við verðum eldri er lík-
legt að vísbendingar um hugsanlega 
sjúkdóma geti komið fram. Þá má 
hafa skoðun til dæmis á fimm ára 
fresti fram að fimmtugu og ef til vill 
árlega eftir það. Þetta er heilsugæsla 
í verki.

 
Þú græðir lífið
Okkur kann að vaxa í augum um-
fangið á þessu. En lítum þá á hinn 
endann á heilbrigðiskerfinu. Hvað 
yrðu margir á sjúkrahúsi með virkri 
heilsugæslu?? Hversu margir óvinnu-

færir heima? Hvað myndum við 
spara sem samfélag í kostnaði við 
sjúkrahúsmeðferðir og hvað mynd-
um við vinna úti í atvinnulífinu?

Grundvöllurinn er að efla rann-
sóknir sem munu aftur leiða til þess 
að fyrr verður hægt að grípa til að-
gerða til að vinna bug á þeim. Og við 
getum strax gripið til aðgerða. Blái 
naglinn hyggst standa fyrir kaupum 
á þremur grunnrannsóknartækjum 
fyrir Landspítalann. Þetta eru tæki 
af nýjustu kynslóð greiningartækja, 
og geta komið auga á krabbamein 
fyrr en nú er mögulegt. Enn vantar 
55 milljónir króna, margar hendur 
vinna létt verk. Þeir sem vilja taka 
þátt í þessu mikilvæga framstaki og 
styrkja grunnsrannsóknir á krabba-
meinum á Landspítala geta lagt sitt 
lóð á vogarskálarnar inn á reikning 
nr 537-26-350350, kt. 450700-3390.

Það hlýtur að vera markmið okk-
ar, hvort heldur sem einstaklingar eða 
samfélag, að fylgjast með og koma í 
veg fyrir eða lækna sjúkdóma áður en 
alvarleg veikindi koma fram. Hvert 
og eitt okkar græðir heilsuna. Fátt er 
meira virði.

 
Jóhannes V. Reynisson,  

Blái naglinn

Heilsugæslan á Mars

Ritdómur:
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Ógnaröldin í Aleppó

Ógnaröldin í Aleppó varpar djúpum skugga á helgihaldið í 
allsnægtum Vesturlanda sem nú búa við lengsta friðarskeið og 
mestu hagsæld í sögunni. Ólýsanlegur hryllingurinn er óraun-

verulegur okkur sem lifum forréttindi friðar og 
nútíma velferðarsamfélags.

Miskunnarlaus morðaldan sem gengið hefur 
yfir austurhluta hinnar fornfrægu menningar- og 
verslunarborgar gengur fullkomlega fram af al-
menningi sem horfir upp á ráðaleysi alþjóðasam-
félagsins við að binda endi á ógnaröldina. Ekki 
síst út af óbilgirni rússneskra stjórnvalda við að 
stöðva hryllinginn.

Aleppó er stærsta borg Sýrlands og höfuðborg 
Aleppóhéraðs, fjölmennasta hérað Sýrlands. Borgin var í aldir sú stærsta 
í landinu og þriðja stærsta borg Ottómanaveldisins. Aleppó er ein af 
elstu borgum í heiminum þar sem ennþá er búið og rekja má búsetu 
í borginni til 6. árþúsundsins fyrir Krist. Það er illskiljanlegt hvernig 
mannlíf í borginni gat snúist upp í annan eins hrylling og þar á sér nú 
stað þar sem stjórnlaus grimmd ræður ríkjum.

Þau virka nokkuð léttvæg úrlausnar helstu átakamál íslenskra stjórn-
mála í samanburðinum, sem betur fer, og í samhenginu hrein lúxus-
vandamál í miðri neyslu- og verslunarhátíðinni. Sameining Evrópu í 
einn markað eftir seinna stríð gat af sér tímabil friðar, framfara og hag-
sældar sem á sér ekki hliðstæðu og minnir á mikilvægi samstöðu og 
samvinnu þjóða.

Á sama tíma vaða uppi hægri öfgamenn og þjóðernis popúlistar sem 
ala á sundrungu og ótta við það erlenda og ókunna. Það er ljótur leikur 
sem getur innan skamms orðið til ófriðar og sundrungar víða um lönd.

Vonandi verður lát á og hófsöm stjórnmálaöfl samstöðu og samvinnu 
nái viðspyrnu á næstu misserum, en blikur eru á lofti eftir óvæntan sigur 
Donalds Trump og Brexit á liðnu ári. Sigra sem unnust á forsendum 
skrums og tölvuinnbrota, þar sem flestum meðulum var beitt til þess að 
laska andstæðinginn og vinna kosningarnar.

Við höfum mikið fyrir að þakka Vesturlandabúar. Borgarastyjöldin 
í Sýrlandi og ólöglegt innrásarstríðið í Írak á sínum tíma eru sláandi 
áminningar um að varðveita friðinn, hvað sem það kostar og freista þess 
að bæta gölluð módel alþjóðsamvinnu, í stað þess að yfirgefa þau og 
reisa múra einangrunar og andúðar á íbúum annarra menningarheima 
og landa.

Suðri óskar lesendum gleðilegra jóla og þakkar ánægjulega samfylgd 
á árinu, ekki síst þeim fjölda sem reglulega sendir blaðinu fjölbreytt og 
skemmtilegt efni úr menningu og mannlífi fjórðungsins.
 Björgvin G. Sigurðsson
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Á þessu starfsári heldur Kiwanis-
klúbburinn Ós upp á 30 ára 
afmæli. Starfsemin hófst á 

stjórnarskiptafundi í Pakkhúsinu þar 
sem Haukur Sveinbjörnsson umdæm-
isstjóri Kiwanisumdæmisins Ísland-
Færeyjar kom og sá um stjórnarskiptin. 
Honum til aðstoðar var umdæmisritari 
Sigurður Einar Sigurðsson en báðir eru 
félagar í Ós. Þess má nefna að það sem 
af er ári hafa fimm nýir félagar gengið 
í klúbbinn.

Stjórn styrktarnefndar Kiwanis-
klúbbsins Óss hefur samþykkt að Ós 
styrki tíu fjölskyldur í samstarfi við 
Samfélagssjóð Hornafjarðar. Styrktar-
sjóður Óss gefur 200 þúsund og leggur 
Nettó 100 þúsund krónur á móti. Sam-
félagssjóður Hornafjarðar sér um að út-
hluta styrkjunum í jólaúthlutun sinni.

Í lok árs tók við skógarhögg og er 
það Geir Þorsteinsson sem stendur í 
brúnni þar. Félagar fóru í skógarhögg 
í Miðfelli Nesjum til að ná í stóru jóla-
trén og í Steinafjalli Suðursveit til að 
ná í fururnar en Húsasmiðjan flytur 
inn normannsþininn frá Danmörku. 
Bæjartréð kemur úr Hallormsstaða-
skógi. Kiwanisklúbburinn Ós hefur 

selt jólatré á Hornafirði á í góðu sam-
starfi við Húsasmiðjuna og Flytjanda 
en bæði fyrirtækin hafa styrkt söluna 
á ýmsan máta.

Aðalfjáröflun Kiwanisklúbbsins 
Óss er sala jólatrjáa og fer allur ágóði 
af henni til styrktarmála í héraði. Salan 
byrjar föstudaginn 16. desember og 
líkt og undanfarin ár fer salan fram við 
Sindrahúsið og verður opið virka daga 
frá 17-19 og um helgina frá 15-18. Síð-

asti söludagur er á Þorláksmessu.
Ég vil nota tækifærið og þakka þeim 

sem keypt hafa jólatré af klúbbnum 
gegnum tíðina og lagt sitt af mörkum 
til styrktarmála. Kiwanisklúbburinn 
Ós óskar öllum Hornfirðingum nær 
og fjær gleðilegra jóla og þakkar stuðn-
inginn. Munum svo kjörorð Kiwanis: 
Börnin fyrst og fremst.

Forseti Kiwanisklúbbsins Óss, 
Ingvar Snæbjörnsson

Skógarhögg hafið hjá 
Kiwanisklúbbnum Ós 

Forseti Kiwanisklúbbsins Ós Ingvar Snæbjörnsson tekur við inneignarkortum frá fulltrúa 
Pálma guðmundsonar verslunarstjóra nettó en bjarni Snorrason vaktstjóri í nettó afhendi 
kortin fyrir hönd nettó. Með á mynd eru Sigurjón ö. arnarsson gjaldkeri Óss, geir Þorsteins-
son formaður Jólatrésnefndar og Kristján V. björgvinsson verslunarstjóri Húsasmiðjunni Höfn.

Hrafn Jökulsson, forseti 
Hróksins, leit í vikunni við 
á kaffistofu Samhjálpar þar 

sem kraftaverkafólk gefur á þriðja 
hundrað manns að borða á hverjum 
degi. Slíkur staður beinlínis kallar á 
tafl, svo Hrókurinn færði kaffistof-
unni 2 taflsett.

Bjarni Geir var veitingamaður á 
BSÍ í 20 ár, en kokkar nú í Samhjálp 
fyrir þá sem minnst mega sín. Þarna 
var vösk sveit að störfum og margir 
gestir mættir.

Þau sem hafa tök á að styðja þetta 
ómetanlega starf bendi ég á heima-
síðu Samhjálpar. Hér gildir hið forn-
kveðna: Margt smátt gjörir eitt stórt: 
http://samhjalp.is/

Kokkar fyrir þá sem 
minna mega sín

Ú r fjötrum“ nefnist bók, sem Guð-
jón Friðriksson, sagnfræðingur, 
hefur skrifað um 100 ára sögu 

Alþýðuflokksins. Bókin er 575 blaðsíður 
í stóru broti og hana prýðir mikill fjöldi 
mynd. Guðjón rekur sögu flokksins frá 
stofnun 12. mars árið 1916 og þar til 
hann varð hluti af Samfylkingunni árið 
2000. Flokkurinn var þó aldrei lagður 
niður og lifir enn. Forlagið gefur bókina 
út og kynnti hana á fjölmennri bókar-
kynningu um miðjan nóvember.

Bókmenntafélag jafnaðarmanna og 
nokkrir fyrrverandi félagar í Alþýðu-
flokknum höfðu frumkvæði að útgáfu 
bókarinnar. Bókmenntafélagið, hið fyrra, 
var stofnað árið 1929. Það gaf út bækur 
og tímaritið „Almanak alþýðu“. Fjöldi 
þekktra fræðimanna og rithöfunda kom 
að starfi félagsins, sem eftir nokkur ár 
lagði upp laupana vegna fjárskorts. Fé-
lagið var endurreist 12. mars 2011, og er 
núverandi formaður þess Árni Gunnars-
son, fyrrum. alþingismaður.

Kostnaður við útgáfu bókarinnar 
var að hluta greiddur úr minningarsjóð 
Magnúsar Bjarnasonar, sem lengstum 
var barnakennari á Sauðárkróki. Magn-
ús var eldheitur jafnaðarmaður og arf-
leiddi hann Alþýðuflokkinn að stærst-
um hluta eigna sinna þegar hann féll 
frá. Um hann var stofnaður minningar-
sjóður, sem er ætlað að styrkja fram-
gang og kynningu á jafnaðarstefnunni. 
Nokkrir aðrir velviljaðir aðilar lögðu 
bókinni til fjármuni.

Á 100 ára afmæli Alþýðuflokksins í 
mars á þessu ári, efndi Bókmenntafé-
lagið til hátíðarfundar, 8 fyrirlestra um 
jafnaðarstefnuna og verkalýðshreyf-
inguna og funda í rauðu bæjunum 
Hafnarfirði og Ísafirði. Þá hefur félagið 
opnað netsíðu >bokjafn.is< þar sem 
hægt er að finna fyrirlestrana og marg-
víslegt efni um Alþýðuflokkinn og jafn-
aðarstefnuna. Þá er einnig síða á fésbók-
inni >Alþýðuflokkurinn 100 ára>.

Fyrir nokkrum árum hófst svo 
söfnun gagna um Alþýðuflokkinn og 
verkalýðshreyfinguna, forystumenn 
og sögu. Þjóðskjalasafnið hefur annast 
skráningu gagnanna og að auki hefur 
handritadeild Landsbókasafnsins unnið 
að skráningu skjala, sem þar voru og 
tengdust forystumönnum flokksins. 
Mikið magn heimilda hefur nú verið 
skráð, en Ásgeir Jóhannesson hefur 

haft umsjón með gagnaöfluninni. Þess-
ar heimildir. má nálgast með krækjum, 
sem finna má á vefnum <bokjafn.is>

Í formála að bókinni „Úr fjötrum“ 
segir Árni Gunnarsson m.a.: „Um alda-
mótin síðustu hvöttu nokkrir félagar, 
sem starfað höfðu í Alþýðuflokknum, 
Gylfa Gröndal, rithöfund, til að hefja 
ritun á sögu Alþýðuflokksins og hétu 
fjárhagslegum stuðningi við verkið. JPV 
tók að sér útgáfuna. Gylfi lauk við fyrsta 
bindið árið 2003 og kom það út sama 
ár. Bókin nefndis „Fólk í fjötrum, bar-
áttusaga íslenskrar alþýðu“ og spann-
aði tímabilið frá því fyrir aldamótin 
1900 og þar til Alþýðusambandið og 
Alþýðuflokkurinn komu til sögunnar 
árið 1916. Bókin er löng uppseld. Gylfi 
Gröndal hóf síðan undirbúning að öðru 
bindi verksins, en veiktist alvarlega og 
lést árið 2006“.

Með endurreisn Bókmenntafélags 
jafnaðarmanna 2011 hófust fljótlega 
umræður innan félagsins um að ljúka 
ritun á sögu Alþýðuflokksins. Félag-
ið horfði sérstaklega til aldaramælis 
flokksins 12. mars 2016 og hvernig 
þeirra merku tímamóta yrði minnst 
á veglegan hátt“. Fjögurra manna rit-
nefnd var skipuð Guðjóni Friðrikssyni 
til aðstoðar og ráðuneytis um öflun 
gagna. Nú er þessi mikla bók og merki-
lega saga komin út.

Saga Alþýðuflokksins í 100 ár er 
saga mikillar baráttu og átaka til að ná 
fram einföldum mannréttindum alþýðu 
landsins til hagsbóta. Þannig náði flokk-
urinn fram lögum um verkamannabú-
staði, vökulögum til að stöðva sleitu-

lausa vinnu og svefnleysi sjómanna á 
togurum, alþýðutryggingar og síðar al-
mannatryggingar, lögum um stéttarfé-
lög og vinnudeilur, um sömu laun karla 
og kvenna fyrir sömu vinnu, lánasjóð 
íslenskra námsmanna og um eflingu 
tónlistarnáms um land allt.

Undir stjórn Alþýðuflokksins var 
tekin upp ný og frjálslynd hagstjórn-
arstefna og fyrstu skref stigin í átt til 
frjálsra milliríkjaviðskipta og aðild-
ar að EFTA. Þá var aðild að evrópska 
efnahagssvæðinu samþykkt. Skólakerf-
inu var umbylt og vísindastarf stóreflt. 
Flokkurinn beitti sér fyrir róttækum 
umbótum á tekjustofnakerfi ríkisins 
og staðgreiðslu skatta. Þegar samþykkt 
voru lög um stjórn fiskveiða náði flokk-
urinn fram viðbótarákvæði um að 
tímabundinn nýtingarréttur sjávarauð-
lindarinnar myndaði aldrei lögvarinn 
eignarétt. Þá náði flokkurinn fram nýrri 
félagsmálalöggjöf, jafnréttislög voru sett 
og stofnaður  framkvæmdasjóður ör-
yrkja og þroskaheftra. Þetta eru aðeins 
nokkur þeirra mála, sem Alþýðuflokkn-
um tókst að ná fram á Alþingi.

En saga flokksins er einnig vörðuð 
miklum innbyrðisátökum, bæði í flokki 
og verkalýðshreyfingu. Þannig urðu 
átökin við kommúnista í verkalýðs-
hreyfingunni og á Alþingi til þess að 
flokkurinn margklofnaði og náði aldrei 
því fylgi, sem jafnaðarmannaflokk-
ar í hinum norrænu löndunum, nutu. 
Flokkurinn klofnaði fimm sinnum og 
nokkrir af helstu áhrifamönnum hans 
hurfu á braut og til starfa hjá öðrum 
flokkum, um sinn.  

Saga flokksins, sem Guðjón Friðriks-
sonar ritar af  þekkingu og ritfærni, er 
mikil og traust aldarfarslýsing og skýr-
ir og skilgreinir þá þróun stjórnmála-
flokka, sem enn starfa hér á landi. Þetta 
er saga mikilla örlaga, karla og kvenna, 
sem skipuðu sér í raðir verkalýðs-
hreyfingar og jafnaðarmanna, og saga 
stjórnmálaflokks, sem náði ótrúlegum 
árangri í hagsmunamálum verkalýðs 
og almennra borgara, hélt hreinum 
meirihluta í rauðu bæjunum Hafnarf-
irði og Ísafirði í áratugi og hóf jafnaðar-
stefnuna til umtalsverðra áhrifa. Það er 
tímabært, að jöfnuður þegnanna verði á 
ný markmið íslenskra stjórnmála.

Árni Gunnarsson,  
fyrrverandi alþingismaður.

Saga baráttu og átaka til að ná 
fram einföldum mannréttindum 

Ritdómur:



 

*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
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Það er langur vegur frá verka-
mannabústöðum á Siglu-
firði eða saggafullum kjallara 

í Keflavík til þess að halda heimili í 
þremur heimsálfum og stunda millj-
arða viðskipti. En á þessari leið hefur 
Birkir Baldvinsson lent í ótrúlegum æv-
intýrum, jafnt á landi sem skýjum ofar.

Birkir varð ungur að árum lykil-
maður í starfsemi Loftleiða á megin-
landi Evrópu, honum tókst með 
þrjóskunnni að bjarga lífi 30 flugfar-
þega, átti í háskalegum flugvélavið-
skiptum við ættarhöfðingja í Nígeríu, 
tókst að koma Krústsjov á sögufrægan 
fund hjá Sameinuðu þjóðunum, 
stöðvaði yfirgang Donalds Trump í 
New York, setti íslenskt samfélag í 
uppnám með því að ætla að kaupa 
hlutabréf sem ríkið ætlaði öðrum – 
svo fátt eitt sé nefnt.

Í þessari makalausu bók segir 
Birkir Baldvinsson loksins sögu sína. 
Hann er einlægur og opinskár, hér 
stíga ótrúlegustu persónur fram og 
hvert ævintýrið rekur annað.

Sigmundur Ernir Rúnarsson 
skrifar stórbrotna sögu Birkis – um 
sára fátækt, gríðarlega velgengni og 
óþrjótandi baráttuvilja. Sigmundi 
tekst afar vel upp og segir sögu Birkis 
af mikilli lipurð og er sagan stórbrotin 
skemmtilestur frá upphafi til enda. Ein 
af bestu ævisögum ársins enda Sig-
mundur sérlega lipur með pennann 
og nær vel utan um viðfangsefnið. 
Sannkallaður skemmtilestur af litríku 
lífshlaupi skemmtilegs manns.

Kafli úr bókinni:
Fressið í f lugstjórnarklefanum
Birkir Baldvinsson ólst upp við kröpp 
kjör á Siglufirði og síðar í Keflavík, en 
stundar nú milljarða viðskipti og held-
ur heimili í þremur heimsálfum. Sem 
ungur maður tók hann þátt í Loftleiða-
ævintýrinu og í kjölfarið hófst ótrú-
legur og farsæll viðskiptaferill þar sem 
gekk á ýmsu. Viðskipti Birkis tengjast 
flest öll flugvélum en hann hefur upp-
lifað háska af ýmsu tagi í háloftunum. 
Þegar hér er komið sögu er Birkir og 

einginkona hans, Finna, á leið frá Lúx-
emborg til Bandaríkjanna og köttur-
inn Blíði er með í för.

Og Blíði var náttúrlega partur 
af handfarangrinum vestur um haf 
þennan örlagaríka dag í lífi okkar 
Finnu þegar við fluttum okkur á milli 
þessara tveggja ólíku heimsálfa í austri 
og vestri, annað mátti ekki vera, enda 
hendir maður ekki svona gæfu og geð-
þekku dýri inn í fragtina á langri og 
drjúgri leið yfir meginhafið.

Fressið lá makindalega inni í búri 
sínu á meðan sver og stór flutninga-
vélin af gerðinni Boeing 747 hóf sig 
á loft frá Findel-velli í Lúxemborg, en 
þar höfðum við Finna náð að munstra 
okkur um borð sakir tengsla okkar í 
flugheiminum – og það var ekki eins 
og það væsti eitthvað um þessi ís-
lensku hjón á fimmtugsaldri sem ferð-
uðust um á fyrsta farrými á hæðinni 
ofan við digran belginn á vélinni sem 
var fullur af alls konar varningi á leið 
vestur um haf.

Við vorum raunar ein á efri hæð-
inni í þessari ferð og gátum valið á 
milli þeirra góðu sæta sem þar voru 
í boði fyrir einu farþegana sem gert 
var ráð fyrir í fluginu og það mátti 
heyra andvarp okkar beggja þegar við 
hölluðum rúmgóðum sætisbökunum 
okkar aftur og hjúfruðum okkur ofan í 
dúnmjúkt leðrið.

Það var að heyra á kettinum Blíða 
nokkru eftir flugtakið að hann nyti 
ekki alveg sömu þæginda og við 
Finna sem vorum vakin af þægilegu 
móki með þrírétta máltíð sem eina 
flugfreyja vélarinnar bar í okkur af 
tiginmennsku þeirrar manneskju 
sem kann að þjóna til borðs. Þar var 
sesar-salat í forrétt, kjúklingaréttur 
í aðalmál og aðlaðandi rækjusalat á 
kristalsfæti í ábæti. Með þessu öllu 
fengum við vín af bestu gerð, ásamt 
kaffi og koníaki með eftirmatnum þar 
sem belgísku konfekti hafði verið lætt 
inn á bakkann okkar eins og til að full-
komna máltíðina í friði og spekt.

En Blíði var farinn að ókyrrast á 
meðan öllu þessu vatt fram. Í hans 

annars friðsamlega huga fór það ekki 
saman að vera læstur inni í búri og finna 
allan þennan sundurleita matarilm.

Og það var varla að ég gæti notið 
matar míns, hvað þá vínsins, undir 
þessum vandræðalegu kringumstæð-
um þar sem kötturinn ýmist klóraði 
í búrið eða hvæsti á okkur eigendur 
sína. Við Finna höfðum aldrei kynnst 
öðru eins af hálfu Blíða okkar, enda var 
þetta í fyrsta skipti sem okkur fannst 
hann ekki rísa undir nafni. Köttur-
inn hafði einfaldlega aldrei verið jafn 
óblíður og illilegur frá því við hjónin 
höfðum kynnst honum sem litlum 
kettlingi – og svo ófrýnilegur var hann 
í framan, þegar ég reyndi að horfast í 
augu við hann niðri í búrinu og sussa 
hastarlega á hann, að það virtist sem 
miklir og viðvarandi fáleikar hefðu 
tekist með okkur.

Ég spurði viðmótsþýða flugfreyj-
una hvort nokkur von væri að ég 
fengi að hleypa kettinum aðeins út úr 
þröngu og óvistlegu búrinu, hann væri 
við það að tapa sér af innilokunar-
kennd. Hún svaraði því til að slíkt væri 
þvert á reglur félagsins, en af því að við 
værum nú einu farþegar vélarinnar og 
hún gæti treyst því að ég segði engum 
lifandi manni frá, þá mætti ég hleypa 
dýrinu út í nokkrar mínútur svo það 
mætti finna ró í sálu sinni og ná ein-
hverjum áttum. Ég kvaðst ekki eiga 
nógu sterk lýsingarorð til að þakka 
henni fyrir greiðviknina og bugtaði 
mig eins og ég frekast gat í sætinu, en 
bað hana samt lengstra orða að gæta 
þess að loka vel á eftir sér þegar hún 
færi inn í flugstjórnarklefann; þangað 
mætti kötturinn alls ekki komast.

Blíði kannaðist auðvitað strax við 
eigið heiti þegar hann var laus úr búr-
inu og fór sínum mjúku þófum milli 
sæta á efri hæð vélarinnar eins og hver 
annar blíðlyndur lúxusfarþegi. Það var 
allt annað að sjá veslings köttinn eftir 
að hann var laus úr prísund sinni, gott 
ef hann sofnaði ekki um stund í einu 
þægindasætinu eins og væri hann full-
borgandi farþegi.

En svo kom auðvitað að því að 
flugfreyjan gleymdi að loka hurðinni 
að flugstjórnarklefanum. Og af því að 
forvitni er helsta dánarorsök allra katta 
endastakkst okkar högni undir sæta-
röðina og sveif sínum æfðu leggjum 
framhjá báðum flugmönnunum sem 
áttu sennilega á öllu öðru von en að 
köttur skytist milli fóta þeirra.

Aftan við þilið sat ég stjarfur í sæti 
mínu og það var ekki laust við að síð-
asti kjúklingabitinn sæti þversum í hálsi 

mínum. Úr sæti mínu 
var sem rétt djarfaði fyrir 
kryppu kattarins þar sem 
hann virtist vera búinn að 
koma sér fyrir í fremsta 
odda flugstjórnarklefans, 
eins og þar væri eina skjól 
hans og skúta að finna.

Mér fannst eins og 
orðspor mitt væri á 
fallanda fæti þar sem ég 
stökk fram í klefann til 
að skýra út fyrir flug-
mönnunum hvernig 
komið væri; kötturinn 
minn lægi til fóta hjá 
þeim – og ég man enn-
þá augnaráð flugstjórans 
sem ég bað um að yfir-
gefa sæti sitt, svo ég gæti 
sest þar niður og kraflað 
eitthvað fram eftir klef-
anum í þeirri veiku von 
að ég hefði hendur í hári kattarins.

Augljóslega hafði flugturninn í San 
Francisco haft einhvern pata af öllum 
þessum vandræðagangi, enda var vélin 
komin niður í tólf þúsund fet og farin 
að beina nefinu að flugbrautinni. En 
sem betur fer gat ekkert yfirvald á jörðu 
niðri séð hvaða aðfarir voru viðhafð-
ar í farstjórn vélarinnar þegar hér var 
komið sögu; ég lá öfugur á grúfu í flug-
stjórnarsætinu og rak álkuna ofan í gólf 
með fætur mína báða í krækju á stól-
bakinu. Vart eða ekki eru þess dæmi að 
nokkur manneskja hafi prófað þá stell-
ingu í flugstjórnarklefa í hraðlækkun 
fullburða loftfars. En hér reyndi á frjóa 
og skjóta hugsun. Ég vissi það betur en 
aðrir í vélinni að ef ég næði ekki kattar-
kvikindinu undan sætinu hið snarasta, 
yrði vélinni vikið frá aðflugi, en akkúrat 
þá, í sjö þúsund feta hæð og hrað-

lækkandi 
aðsvifi, mundi ég allt í einu eftir óétna 
rækjukokteilnum mínum aftur í vél; 
hvort flugfreyjan vildi ekki stökkva eftir 
honum í svo sem eins og einum hvelli? 
æmti ég, öfugur í stjórnsætinu, með þá 
hugsun helsta í kollinum að ég væri að 
gera mig að einu mesta athlægi flug-
sögunnar.

Planið gekk eftir. Blíði snasaði strax 
uppi hvað beið hans. Og beit á agnið. 
Rækjurnar sviku hann ekki. Og ég gat 
þar af leiðandi vikið fyrir flugstjóranum 
á svo að segja síðustu sekúndunni sem 
hann hafði til að setjast í sæti sitt og 
stýra vélinni heilu og höldnu niður úr 
skýjunum. Það gat ekki staðið tæpara. 
Og svei mér þá ef ég hugsaði ekki Blíða 
mínum þegjandi þörfina þegar ég 
heyrði áfergjulegt smjattið í honum í 
þann mund sem við snertum ameríska 
grund.

Allt mitt líf er tilviljun
Höfundur: Sigmundur ernir Rúnarsson

Bókarkafli:

B ÍLDSHÖF‹A 14   •    110 REYKJAV ÍK    •    S ÍM I  587 7000

VARMADÆLUR
RAUNVERULEGUR SPARNAÐUR

ALLT ÁRIÐ
VARMADÆLUR
RAUNVERULEGUR SPARNAÐUR

ALLT ÁRIÐ
YFIR 10 ÁRA REYNSLA VIÐ ÍSLENSKAR 
AÐSTÆÐUR OG HUNDRUÐ ÁNÆGÐRA NOTENDA 
SEGIR ALLT SEM SEGJA ÞARF.

FJÖLBREYTTIR 
HITUNARMÖGULEIKAR:
•  Loft í loft
•  Loft í vatn
•  Vatn í vatn

FUJITSU LTCN 
LOFT Í LOFT VARMADÆLAN:
Best í prófun hjá SP í Svíþjóð

WWW.GASTEC . IS



Veislumatur

FRIÐRIK V

Framleiðandi Norðlenska Húsavík, s 460-8800 IS
A031
EFTA

Opið 
9-22
alla daga fram að jólum

Nóatúns hamborgarhryggur 

Krónan
mælir með!

899 
kr.
stk.

17 Sortir smákökudeig, úrval bragðtegunda

Sjúklega gott!

30 smákökur

Bakið í 7 mínútur

Tilboðin gilda til 26. desember. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

399 
kr.
stk.

Klementínur 950 g, Spánn

Krónan
mælir með!

Veislu
matur

FRIÐRIK V

Framleiðandi Norðlenska Húsavík, s 460-8800
IS

A031
EFTA

Lambalæri með sveppum og púrtvíni, úrval fyllinga

1899 
kr.
kg

3199 
kr.
kg
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Í
sland er á niðurleið í stærð-
fræðilæsi, lesskilningi og vís-
indalæsi samkvæmt niður-

stöðum nýrrar Pisa-könnunnar. 
Norðurlöndin öll eru fyrir ofan Ís-
land í öllum flokkum auk þess sem 
að Ísland er undir OECD-meðaltali í 
öllum flokkum.

PISA-rannsóknin er fram-
kvæmd á þriggja ára fresti og gef-
ur vísbendingar um breytingar á 
frammistöðu nemenda yfir tíma 
ásamt því að meta stöðu þeirra við 
lok skyldunáms.

Hinsvegar voru niðurstöður 
könnunarinnar þær að framfarir 
eru í námsárangri 15 ára nemenda 
í grunnskólum Árborgar. Ritstjóri 
Suðra ræddi við Þorstein Hjart-
arson, fræðslustjóra í Árborg, um 
Pisa könnunina, hvað lesa megi úr 
niðurstöðunum og hvernig réttast sé 
að bregðast við þeim. Þorsteinn er 
þrautreyndur skóla- og sveitarstjórn-
armaður og þekkja fáir betur til í 
skólakerfinu en hann.

  
Hvernig horfa niðurstöður 
PiSA könnunarinnar við þér?
„Ég hefði auðvitað viljað sjá betri ár-
angur íslenskra nemenda í PISA og 
við eigum að hafa það að markmiði 
að vera ekki fyrir neðan OECD með-
altalið, ættum a.m.k. að vera á svip-
uðu róli og hin Norðurlöndin. PISA 
er helsti alþjóðlegi mælikvarðinn 
sem við höfum þegar leggja á mat á 
árangur menntastefnu þátttökulanda 
í samanburði við önnur lönd.  Ef litið 
er  á þróunina síðastliðin 16 ár hefur 
læsi nemenda á náttúruvisindi hrakað 
hvað mest hér á landi og svo hrakar 
okkur stöðugt í stærðfræðinni. Hins 
vegar hefur lesskilningur ekki lækkað 
marktækt frá 2006 en þar eru þó mik-
il sóknarfæri því góður lesskilningur 
er undirstaða alls náms.“

Hvað er hægt að lesa út úr 
niðurstöðum hennar?
 „Það er margt hægt að lesa út úr þeim 
og að vinna alls konar upplýsingar 
sem Menntamálastofnun er að gera. 
Ég hef setið tvo kynningarfundi þar 
sem margt áhugavert hefur komið 
fram. Kannski er meginniðurstaðan á 
þá leið að okkur hefur ekki tekist að 
byggja upp nógu árangursríkt grunn-
skólastarf hér á landi. Við þurfum því 
að endurskoða áherslur okkar. Það 
starf snýr að mörgum aðilum, eink-
um þó að menntamálayfirvöldum 
sem bera ábyrgð á menntastefnunni 
og innleiðingu hennar, háskólum sem 
bera ábyrgð á kennaranáminu, sveitar-
félögum sem reka grunnskólana og 
bera ábyrgð á skólaþjónustunni, sam-
tökum kennara sem og að kennurum 
og skólastjórnendum í sérhverjum 
skóla. Einnig þurfa allir þessir aðilar 
að vinna vel með foreldrum því allt 
snýst þetta um velferð nemenda.“

 
Hafa þessir aðilar ekki verið 
að vinna saman? 
„Það þarf að styrkja samstarfið. Eitt-
hvert rof hefur myndast milli þessara 
lykilaðila og þar þarf að bæta úr. Til 
að ná árangri í skólastarfi þarf helst 
að byggja upp sterka liðsheild. Faglegt 
samstarf og lausnamiðuð samstarfs-
hugsun eru lykilhugtök. Það hefur 
ekkert vantað á að setja ný lög í skóla-
málum eða gefa út aðalnámskrár en 
oft hefur skort á eftirfylgd og líklega 
hefðum við öll, sem erum í forsvari 
skólamálanna, þurft að styðja enn 
betur við grunnskólana og styrkja 
betur aðstæður nemenda og kennara. 
Víða hefur verið gengið ansi langt í 
hagræðingu í skólum eftir hrun þrátt 
fyrir að í opinberri umræðu sé nær 
alltaf talað um mikilvægi menntun-
ar og öflugrar þjónustu við börn og 
barnafólk. Það hefur meðal annars 

skapað óánægju meðal kennara sem 
ættu einmitt að koma að borðinu sem 
víðast, einnig þegar stefnan er mótuð 
á landsvísu og í hverju sveitarfélagi. 
Fram undan er eitt stærsta verkefnið 
að byggja upp traust milli kennara og 
allra annarra aðila skólakerfisins.“ 

 
Nú er til dæmis Árborg að 
bæta sig – hvað hafið þið verið 
að gera?
„Það er ánægjulegt að sjá framfarir 
Árborgar í PISA 2015 og hvað mestar 
í lesskilningi. Í raun er það ekki eitt-
hvað eitt sem skýrir þetta en það sem 
við höfum verið að gera á undanförn-
um árum er líklega að skila árangri þó 
svo við þurfum að stefna enn hærra. 
Seinni hluta ársins 2011 var ákveðið 
að ráða fræðslustjóra sem var falið að 
vinna að styrkingu faglegrar umgjarð-
ar skólamála í Árborg og eflingu skóla-
starfs í samstarfi við skólastjórnendur, 
fræðslunefnd og aðra aðila skólasam-
félagsins. Í beinu framhaldi var unnið 
að nýrri skólastefnu þar sem margir 
lögðu hönd á plóg og úttekt var gerð á 
skólaþjónustunni. Í kjölfarið var farið 
í ýmsar breytingar, m.a. öflugt nám-
skeiðahald og þróunarvinnu sem hef-

ur skilað sér í auknu faglegu samstarfi 
milli leikskólanna, grunnskólanna 
og skólaþjónustunnar. Nýjar áherslur 
hafa verið mótaðar og verklag sem hef-
ur oftar en ekki komið frá skólunum 
sjálfum  í gegnum faghópa um nám og 
kennslu á ýmsum sviðum. Þar sem læsi 
er algjör undirstaða alls náms var afar 
ánægjulegt að mikill áhugi kom fram 
meðal skólastjórnenda og starfsfólks 
leik- og grunnskóla á því að vinna að 
þróunarstarfi þar. Myndarlegur styrk-

ur fékkst úr Sprotasjóði til að vinna 
þróunarverkefni í öllum leikskólunum 
skólaárið 2014-2015. Í grunnskólun-
um var það sameiginleg niðurstaða 
að nýta meira læsisskimanir og efla 
lestrarkennsluna hjá nemendum á öll-
um aldri. Þá var unnið að læsisstefnu 
sveitarfélagisns á síðasta skólaári sem 
við köllum Lífið er læsi. Í þróun verk-
lags, í vinnu með mál og læsi og mótun 
viðmiða um árangur í námi nemenda, 
nýttum við meðal annars það sem 

„Þurfum að styðja betur við grunnskólann“
Viðtal við fræðslustjórann í Árborg um PiSA:

„Kannski er 
meginniður-

staðan á þá leið að 
okkur hefur ekki 
tekist að byggja 
upp nógu ár-
angursríkt grunn-
skólastarf hér á 
landi.

Feðgar á ferð eru skemmtilegir 
þættir sem sýndir voru á Stöð 
2 sumarið 2015 og sumarið 

2016, alls tuttugu þættir. Í þáttunum 
heimsækja þeir feðgar, Magnús Hlyn-
ur Hreiðarsson, fréttamaður á Selfossi 
og Fannar Freyr Magnússon jákvætt 

og skemmtilegt fólk. Fólkið er á öllum 
aldrei og hefur frá mörgum skemmti-
legu að segja. Jákvæðni og lífsgleði er 
mottó þáttanna. Nú gefst öllum tæki-
færi á á að sjá þættina, ekki síst þeim 
sem eru ekki áskrifendur á Stöð 2 og 
misstu því af þáttunum. 

Hægt er að panta DVD diskana 
á heimasíðunni www.fedgaraferd.
is og þeir eru líka seldir í Krónunni í 
Lindarhverfinu í Kópavogi og í Krón-
unni á Selfossi, Bónus í Hveragerði og 
Selfossi og í Bókakaffinu á Selfossi.

bgs

Feðgar á ferð  
á tveimur DVD diskum

Sunnudaginn 18. desember 
heimsóttu -Lóurnar- söng-
hópur skipaður sex sunn-

lenskum söngkonum, jólasýninguna 
í Húsinu á Eyrarbakka og sungu 
nokkur jólalög.

 
Sönghópinn skipa:
Halla Dröfn Jónsdóttir, Elín Gunn-
laugsdóttir, Halla Marínósdóttir,

Kolbrún Hulda Tryggvadóttir, 
Halldóra Steindórsdóttir og Elísabet 
Hermundardóttir,

allar af svæðinu Selfoss-Hvera-
gerði-Stokkseyri og menntaðar í 
tónlist.

Þær fluttu indælt jólalaga-
prógram sem þær hafa verið að æfa 
og var klappað lof í lófa af ánægðum 

jólagestum sem troðfylltu stássstof-
una í Húsinu. Í lokin sungu lóurnar 
eitt lag utandyra fyrir fugla himins-
ins sem voru í hundraðatali í garðin-
um við Húsið á meðan  tónleikarnir 
voru.

Menningar-Staður færði tónleik-
ana til myndar og er komið albúm á 
Menningar-Stað.

Lóurnar heimsóttu 
Húsið á eyrarbakka

Þorsteinn 
Hjartarson, 

fræðslustjóri 
árborgar.
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„Þurfum að styðja betur við grunnskólann“
Reykjanesbær hafði verið að gera með 
góðum árangri. Heimsóttum þá vor-
ið 2014 og fengum góða kynningu á 
áherslum þeirra.“

 
Já þið eruð að vinna eins og 
Hafnarfjörður og reykjanes-
bær sem eru einnig að bæta sig 
í PiSA?
 „Það er ekki rétt eins og aðeins hef-
ur komið fram í opinberri umræðu 
að sveitarfélögin Árborg, Hafnar-
fjörður og Reykjanesbær hafi innleitt 
sama námsmódelið eða að þau séu að 
vinna nákvæmlega eins í skólamálum. 
Eins og Reykjanesmódelið hefur ver-
ið kynnt af fyrrum fræðslustjóra var 
þar um að ræða ákvörðun bæjar- og 
fræðsluyfirvalda sem var kynnt fyrir 
skólastjórnendum. Þeir undirrituðu 
í kjölfarið sáttmála um nýtt verklag, 
m.a. í læsi með bættan námsárangur 
nemenda að meginmarkmiði. Ár-
borgarmódelið er hins vegar meira 
mótað út frá hugmyndafræði lær-
dómssamfélagsins þar sem ígrundun 
og faglegar samræður eru grunnur 
allra breytinga og skólaþróunar. Rödd 
kennara skiptir miklu, þeir eru jú í lyk-
ilstöðu til að skilgreina viðfangsefni og 
skipuleggja námsumhverfið en það er 
okkar að styðja við starf þeirra. Þessar 
áherslur og hugmyndafræði komu afar 
skýrt fram á Skóladegi Árborgar í apr-
íl 2016 þar sem allt starfsfólk leik- og 
grunnskóla tók þátt. Margir úr þeirra 
hópi leiddu málstofur og fyrirlestra. 
Þar sveif þessi mikilvægi samstarfsandi 
yfir vötnunum.“

 
Hvaðan koma þessar hug-
myndafræðilegu áherslur?
„Við höfum horft til Kanada, sem er í 
hópi þeirra landa sem standa sig hvað 
best í PISA, en þar hafa einmitt orðið 
stórstígar framfarir í stórum fylkjum 
á undanförnum áratugum með því að 

nýta þessa hugmyndafræði. Breytingar 
á starfsháttum skólanna nást aldrei vel 
fram til lengri tíma nema að unnið 
sé þétt með kennurum. Þar er lögð 
áhersla á stuðning við kennara út frá 
þörfum þeirra og viðkomandi skóla 
og ekki síst í gegnum samstarfsteymi, 
kollegastuðning og málstofur. Þeir 
sem starfa innan veggja skólanna eru 
í lykilstöðu til að skapa skólamenn-
inguna og þróa starfshættina þar sem 
þörfum allra nemenda er mætt.“ 

 
Hvaða lærdóm eigum við að 
draga af niðurstöðum PiSA, 
hvað þarf að bæta umfram 
annað í skólakerfinu, hvað 
með menntun kennara, laun 
þeirra, inntak námsins eða 
ytri skilyrði?
„Gleymum því ekki að í PISA koma 
fram styrkleikar í íslensku menntakerfi 
og í öllu þróunar- og umbótastarfi er 
gott að vinna í gegnum styrkleikana. 
Í skýrslu Menntamálastofnunar segir 
að jöfnuður hér á landi sé mikill sem 
kemur fram í því að munur á árangri 
milli skóla er minnstur af öllum ríkjum 

OECD. Þessi grunnur ætti að auðvelda 
allt faglegt samstarf á landsvísu þvert á 
skóla og sveitarfélög með stuðningi frá 
háskólum og menntamálayfirvöldum. 
Einnig þarf að sjálfsögðu að skoða vel 
áherslur í kennaranáminu. Það er auð-
vitað umhugsunarefni að sumir nýút-
skrifaðir kennarar hafi komist í gegn-
um námið án þess að hafa hvorki lagt 
stund á lestrarfræði né nám í kennslu 
tvítyngdra barna. Það vantar án efa 
sterkari tengsl og áhrif menntamála-
yfirvalda og sveitarfélaga á innihald 
kennaranámsins en þarna er ég kannski 
kominn út á hálan ís. Háskólarnir hér 
á landi hafa mikið akademískt frelsi. 
Kennaranámið hlýtur þó að þurfa 
að endurspegla enn betur áherslur í 
menntastefnu landsins. Annars þekki 
ég ekki nógu vel hvernig kennaranámið 
hefur verið að þróast að undanförnu.“ 

 
Spilar aukinn ágangur ensk-
unnar í netheimum inn í?
„Fram kom í máli Sigríðar Ólafsdóttur 
á kynningarfundi í Háskóla Íslands 
að margir nemendur eyddu daglega 
löngum tíma á Netinu, að meðaltali 4 

klst. á dag. Þar sem íslenska málsam-
félagið er lítið verður enskan oft fyrir 
valinu sem stuðlar að því að margir 
nemendur hafa þróað með sér tvítyngi 
án þess að ná góðum tökum á íslensku 
eða ensku. Þá verður orðaforðinn fá-
tæklegur, það hefur neikvæð áhrif 
á lesskilning sem er undirstaða alls 
náms eins og þegar hefur komið fram. 
Á sama fundi kom fram í máli Baldurs 
Sigurðssonar að fjárfesta þurfi meira 
í íslenskri tungu, framleiða meira ís-
lenskt efni, talsetja barnaefni, þróa 
gagnabanka um íslenskt mál, gera ís-
lenskt viðmót sjálfgefið í tölvum o.fl.“ 

Eru PiSA niðurstöðurnar 
óvænt áfall eða fyrirsjáanleg 
þróun með einhverjum hætti, 
vanræktum við þætti í skóla-
málum sem leiða til þessarar 
niðurstöðu?
„Við höfum líklega sofið á verðinum 
gagnvart stuðningi við skólana en 
fram hefur komið í mörgum skýrslum 
á undanförnum árum að gera þurfi 
betur á ýmsum sviðum, m.a. gagnvart 
því að efla bjargir skólanna og stuðn-

ing við kennara vegna kennslu nem-
enda með miklar sérþarfir. Það hefur 
magnað upp töluverða óánægju meðal 
kennara. Vinna þarf að valdeflingu 
kennara og skólastjórnenda sem er 
best gert með faglegu samstarfi, öflugri 
símenntun, kennslufræðilegri ráðgjöf 
og góðum launakjörum. Einnig þarf 
að kalla kennara og skólastjórnendur 
meira að borðinu þegar áherslur eru 
lagðar hjá menntamálayfirvöldum, 
háskólum og sveitarfélögum. Ég er í 
eðli mínu  bjartsýnismaður og held 
að svona verði unnið á næstu árum, 
a.m.k. mun ég beita mér fyrir því.“

bgs 

„Það er 
ánægjulegt 

að sjá framfarir 
Árborgar í PISA 
2015 og hvað mest-
ar í lesskilningi.

Frá árdögum rokksins í Bret-
landi hefur það verið mikið 
keppikefli þarlendra tónlist-

armanna að eiga vinsælasta lagið um 
jólin, ár hvert. Mikið er lagt undir 
til að ná því markmiði og margar af 
frægustu og mest seldu smáskífum 
allra tíma hafa náð metsölu á þeim 
tíma.

Frægast er Do they know it‘s 
Christmas með Band-aid hópnum 
sem varð til þegar Bob Geldof kall-
aði saman landslið Breta í poppi, 
árið 1984 til að safna fé fyrir fólk 
sem svalt heilu hungri í Eþíópíu. 
Úr varð tindasmellur allra tíma en 
á nokkrum dögum varð lagið það 
söluhæsta í breskri sögu, og hefur í 
þrígang náð toppsætinu um jólin.

Listin bjargar mannslífum og í 
því tilfelli með beinum hætti. Þá náði 
hljómsveitin Queen þeim einstaka 
árangri að koma sama laginu á topp-
inn um jólin með tæplega tveggja 
áratuga millibili, rokkklassíkinni 
Bohemian rhapsody, sem er annað 
mest selda jólatopplagið.

Þessi lög eru vinsælustu „jólalög-
in“ í sögu breska smáskífulistans, eða 
öllu heldur þau sem náð hafa toppn-
um  um jólin og/eða selst mest. Hið 
sígilda Wham lag Last Christmas er 
það sjötta vinsælasta, en það ein sem 
náði aldrei fyrsta sætinu, þar sem 
það kom út sömu vikuna og Band 
aid lagið en þessi tvö eru nú rúmum 
þremur áratugum síðar bæði með 
þeim allra vinsælustu sem gefin hafa 
verið út.

bgs

Vinsælustu jólalög allra tíma

Það var hátíðleg stund í 
Grunnskólanum í Hvera-
gerði föstudaginn 16. desem-

ber. Tilefnið var opinn gangasöngur 
og afhending á upphæðinni sem 
safnaðist á góðgerðardaginn. Forseti 
Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson 
heiðraði okkur með nærveru sinni 
og auk þess kom fulltrúi frá Sam-
tökum krabbameinssjúkra barna, 
Gréta Ingþórsdóttir, og tók við pen-
ingaupphæðinni sem var samtals 
810.000 kr.

Það var formaður nemendaráðs, 
Guðrún Rós Guðmundsdóttir, auk 
yngsta nemanda skólans, Elínar 
Thelmu Jónsdóttur, sem afhentu 
SKB upphæðina fyrir hönd skólans.

Mikill fjöldi fólks mætti á þessa 
stund og undir lokin var tek-
ið hressilega undir jólalögin sem 
sungin voru.

Hátíðleg stund  
með forsetanum

1 DO tHEY KnOW It'S CHrIStMaS?  banD aID   1984
2 bOHEMIan rHaPSODY   QuEEn                              1975/1991
3 Mull OF KIntYrE/gIrlS' SCHOOl  WIngS   1977
4 MarY'S bOY CHIlD/OH MY lOrD  bOnEY M   1978
5 I Want tO HOlD YOur HanD  tHE bEatlES  1963
6 laSt CHrIStMaS/EVErYtHIng SHE WantS WHaM!   1984
7 DOn't YOu Want ME?  HuMan lEaguE  1981
8 I WIll alWaYS lOVE YOu  WHItnEY HOuStOn  1992
9 I FEEl FInE   tHE bEatlES  1964
10 WE Can WOrK It Out/DaY trIPPEr tHE bEatlES  1964
11 MErrY XMaS EVErYbODY  SlaDE   1973
12 HallEluJaH   alEXanDra burKE  2008
13 grEEn, grEEn graSS OF HOME  tOM JOnES   1966
14 EartH SOng   MICHaEl JaCKSOn  1995
15 MarY'S bOY CHIlD   HarrY bElaFOntE  1957
16 FaIrYtalE OF nEW YOrK  POguES Ft KIrStY MaCCOll 1987
17 DO tHEY KnOW It'S CHrIStMaS? banD aID 20   2004
18 anOtHEr brICK In tHE Wall (Part 2) PInK FlOYD   1979
19 all I Want FOr CHrIStMaS IS YOu MarIaH CarEY  1994
20 2 bECOME 1   SPICE gIrlS   1996

BArNASKÓLiNN 
Á EyrArBAKKA

SuNNuLæKJAr-
SKÓLi Á SELFoSSi
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FRAMKVÆMDA- OG VEITUSVIÐ 
ÁRBORGAR ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 

TÆKJAMANN TIL STARFA

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða tækjamann til 
starfa í þjónustumiðstöð sveitarfélagsins. Starfið heyrir undir verkstjóra 
þjónustumiðstöðvar. 

Ábyrgðar- og starfssvið
Starfið felst í stjórnun stærri tækja, t.a.m. vörubíls m/krana og 
traktorsgröfu við verklegar framkvæmdir á vegum þjónustumiðstöðvar auk 
almennra starfa í þjónustumiðstöð. Þjónustumiðstöð sér m.a. um viðhald 
og hreinsun gatna, þ.m.t. snjómokstur, viðhald og hreinsun opinna svæða, 
rekstur fráveitu og gámasvæðis sveitarfélagsins auk ýmiss konar 
uppbyggingar og þjónustu við íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf er skilyrði
• Vinnuvélaréttindi eru æskileg
• Reynsla af viðhaldi tækja er kostur
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur
• Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þjónustulund og góðir samstarfshæfileikar

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Kristján Jóhannesson, verkstjóri 
í þjónustumiðstöð, og Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- og 
veitustjóri, í síma 480 1500 á skrifstofutíma.  Umsókn þarf að berast 
í síðasta lagi mánudaginn 9. jan. nk. á netfangið kristjanjo@arborg.is

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum.

Framkvæmda- og veitusvið

Framkvæmda- og veitusvið Austurvegi 67 IS-800 Selfoss
Sími +354 480 1500  Fax +354 480 1501 Pósthólf 300  Kennitala 650598-2029

radhus@arborg.is  www.arborg.is

Vinir alþýðunnar á Eyrarbakka 
buðu til aðventustundar í 
hádeginu , mánudaginn 12. 

desember sl.  í Alþýðuhúsinu á Eyrar-
bakka í Félagsheimilinu Stað.

Veislustjóri var Siggeir Ingólfsson, 
Staðarhaldari á Stað.

Á borðum voru afurðir Hjallastefn-
urnar sem Vinir alþýðunnar hafa verk-
að á þjóðlegan máta úr hráefni sem 
veitt hefur verið af Eyrarbakkabátnum 
Mána ÁR. Þetta var; kæst skata – næt-
ursaltaður þorskur og siginn fiskur 
sem verkaður hefur verið í útsýnis-
pallinum við Alþýðuhúsið á síðustu 
vikum. Þúsundir erlendra ferðamanna 
hafa myndað þar verkunina á fiskinum 
og þannig vottað þessa þjóðlegu verk-

unaraðferð Hjallastefnunnar.
Sérstakur gestur aðventustundar-

innar var Ásmundur Friðriksson, 
alþingismaður í Suðurkjördæmi . 
Björn Ingi Bjarnason, forseti Hrúta-
vinafélagsins Örvars á Suðurlandi, 
flutti blandaða þjóðlega hugvekju í 
menningarlegu samspili Vestfirðinga 
og Sunnlendinga fyrr og nú. Nefndi 
hann sérstaklega Hrafnseyrarbræð-
urna  úr Arnarfirði; þá Jón Sigurðsson 
forseta og frelsishetju og bróður hans 
Jens, sem var fyrsti barnakennarinn á 
Eyrarbakka og síðar rektor Lærðaskól-
ans í Reykjavík.

Þá var í lokin Bókalottó þar sem 
dregnar voru út bækur frá Vestfirska 
forlaginu.

Aðventustund 
Vina alþýðunnar 
á Eyrarbakka

Veislustjórinn, Siggeir Ingólfsson, setur hátíðina.

nokkrir af Vinum alþýðunnar. F.v.: Þórður grétar árnason, rúnar Eiríksson, Siggeir  
Ingólfsson, Halldór Páll Kjartansson, ásmundur Friðriksson og björn Ingi bjarnason.

Skipvarjar á Mána ár. F.v.: ragnar Emilsson og Kjartan Þór Helgason.

Íþessari einstöku bók rekur Leó 
Árnason (1912-1995) lífshlaup 
sitt, frá því hann var smala-

drengur á sauðskinnsskóm norður 
á Skaga þar til hann siglir á brott á 
Knerri sannleikans með óvæntan 
farþega um borð.

Leó var á sínum tíma um-
svifamikill athafnamaður og um 
hríð einn af auðugustu mönnum 
landsins. En þar kom að skip hans 
steytti á skeri; hann sneri baki við 

borgaralegu líferni, gaf 
sig listagyðjunni á vald 
og tók upp nafnið Ljón 
norðursins. Fjölmargar 
ljósmyndir prýða bókina, 
meðal annars af mynd-
verkum Ljónsins.

Bjarki Bjarnason hefur stund-
að ritstörf um langt skeið við góð-
an orðstír og sent frá sér jöfnum 
höndum sagnfræðirit og skáldverk. 
Bjarki kynntist Ljóni norðursins 

vel á sínum tíma og tók 
ítarleg viðtöl við hann 
sem hann nýtti óspart 
við ritun bókarinnar. 
Hér fetar hann af mik-

illi leikni óljósa slóð milli 
skáldskapar og sagnfræði í 

anda Ljóns norðursins sem segir 
í bókinni:  

Skáldskapurinn er sannur en 
svonefndur sannleikur er aftur á 
móti helber uppspuni.

Ljón norðursins

BJArKi BJArNASoN



Gleðileg jól
NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!

Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Vestmannaeyjabær

Nýjung frá Vélaverkstæðinu Þór!

Bylting í lestum ísfiskskipa

Auðveldar vinnu - bætir aflameðferð

SNÚNINGSLESTARBAND

Fjölbreyttar lausnir 
fyrir sjávarúteginn

Aðventukvöld 
LÍFLANDS
á Akureyri

Lífland býður til aðventukvölds 
fimmtudaginn 8. desember 
í Líflandi, Óseyri 1, Akureyri. 

Opið verður til kl. 22:00.

• 20% afsláttur af fatnaði og skóm

• 15% afsláttur af járningarvörum,
mélum og ábreiðum.

• 15% afsláttur af gæludýravörum
og ARION fóðri.

Tilvalið að gleðjast í góðum hópi og 
kíkja á hugmyndir að jólagjöfum.

Léttar veitingar í boði

Karlakór Akureyrar syngur kl. 20:30 Set ehf
röraverksmiðja

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

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

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

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsókn- 
ar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn 
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasam-
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá 
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er 
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. 
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.  
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240 
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann 
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu 
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir  
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.   
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
www.hvolsskoli.is.

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli 
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám.  Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitar- 
félagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með 
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig 
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og 
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs. 

Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á 
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

Rangárþing eystra

Sveitarfélagið Árborg

Þorlákshafnarhöfn
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Afgreiðslutímar yfir jól og áramót 

Hella

Hvolsvöllur

Vík

Klaustur

Þorlákshöfn

23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 31. desember 1. janúar   

 09-21 09-15 Lokað 12-16 09-15 Lokað         

 09-21 09-15 Lokað 12-16 09-15 Lokað         

 10-21 10-15 Lokað 12-16 10-15 Lokað         

 10-20 10-15 Lokað Lokað 10-15 Lokað         

 10-20 09-15 Lokað 12-16 10-15 Lokað         

Jólatónleikaröðin Hátíð í bæ 
er fyrir löngu orðin að föstum 
viðburði á aðventu hjá fjölda 

Sunnlendinga, enda einstaklega vel 
að verki staðið hjá Kjartani Björns-
syni, rakara og forseta bæjarstjórnar, 
sem staðið hefur að tónleikunum. 
Hann hélt þá nú í tíunda og síðasta 
sinn og má með sanni segja að hann 
hafi kvatt með stæl. Til stendur að 
Einar bróðir hans taki við keflinu og 
standi að þeim að ári.

Á meðal þeirra sem fram komu 
og sjá má á myndunum eru Barna-
kór Hvolsskóla, Jogvan Hansen, 
Guðrún Gunnarsdóttir, Viktor Kári 
Garðarsson, Diddú, Lúðrasveit Þor-
lákshafnar, Daníel Haukur og Karla-
kór Selfoss. Tvö frábær leyniatriði 
verða að vanda.

Hljómsveitar- og tónlistarstjórn 
var í höndum Vignis Þórs Stefánsson-

ar og fékk hann til liðs við sig Sunn-
lendingana Róbert Dan Bergmunds-
son bassa, Svein Pálsson gítar og 
Stefán Þórhallsson trommur. Kynnir 

á tónleikunum var Þóra Grétarsdóttir.
Gunnar Þór Gunnarsson tók 

þessar fínu myndir af tónleikunum 
og færði Suðra til birtingar

Hátíð í bæ í tíunda sinn

Færeyska skipafélagið Smyril 
Line Cargo, sem á og rekur 
farþega- og vöruflutninga-

ferjuna Norrænu, hefur ákveðið að 
hefja beinar siglingar milli Þorláks-
hafnar og Rotterdam. Með tilkomu 
nýju ferjunnar stóreykst þjónusta 
Smyril Line Cargo við íslenska 
markaðinn og tengslin við suðvest-
urhorn landsins eflast. Siglt verður 
vikulega á milli Þorlákshafnar og 
Rotterdam, með viðkomu í Fær-
eyjum á heimleiðinni, og styttist 
flutningstími fyrir bæði inn- og 
útflutning frá því sem nú er.

„Flutningstíminn hjá okk-
ur verður sá stysti sem boðið er 
upp á í sjóflutningum til og frá 
landinu. Útflutningsvörur sem 
fara með ferjunni frá Þorláks-
höfn á föstudagskvöldi verða til-
búnar til afhendingar um alla 
Evrópu þremur dögum síðar, 
eða á þriðjudagsmorgni, en inn-
flutningsvörur sem fara frá Rott-
erdam á mánudagskvöldi verða 
tilbúnar til afhendingar á Íslandi 
á föstudagsmorgni,“ segir Linda 
Björk Gunnlaugsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Smyril Line Cargo á 
Íslandi.

umsvif stóraukast í  
Þorlákshöfn
Smyril Line Cargo er fyrsta skipa-
félagið sem hefur reglubundnar 
vikulegar millilandasiglingar til 
Þorlákshafnar og eru væntingar um 
að þær muni stuðla að enn frek-

ari vexti og atvinnuuppbyggingu á 
svæðinu.

„Umsvif við höfnina munu 
stóraukast og ljóst að störfum mun 
fjölga í sveitarfélaginu, bæði beint 
og óbeint, en við erum vel í stakk 
búin til að takast á við þær áskor-
anir sem ferjusiglingarnar hafa í 
för með sér,“ segir Gunnsteinn R. 
Ómarsson, bæjarstjóri Sveitarfé-
lagsins Ölfuss.

Miklar breytingar hafa verið 
gerðar á höfninni í Þorlákshöfn á 
undanförnum árum til að skapa 
betri aðstæður fyrir hafsækna 
starfsemi og frekari framkvæmdir 
eru á döfinni. Höfnin hefur m.a. 
verið dýpkuð til muna og byggð 
verður upp aðstaða til að taka á 
móti stórum flutningaskipum. 
Fullbúin frystigeymsla er staðsett 
við höfnina og þar er mikið land-
rými og lausar byggingalóðir fyrir 
atvinnustarfsemi. Frá Þorlákshöfn 
eru góðar og greiðar samgöng-
ur til allra átta og aðeins um 40 
km til Reykjavíkur og 85 km að 
Keflavíkurflugvelli eftir Suður-
strandarvegi.

Vikulegar siglingar  
milli Þorlákshafnar  
og rotterdam
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JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús 

● Fljótleg í uppsetningu 
● Íslensk hönnun fyrir 
   íslenskar aðstæður

Hægt er að lengja húsið að vild með því að 
bæta við einingum í miðju þess.

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í ágúst 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 
FERÐAÞJÓNUSTU

ÍSLENSK HÚS SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi Forsniðin einingahús       

Fljótleg í uppsetningu

Traust - Hagkvæmni - HönnunTraust - Hagkvæmni - Hönnun
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– Í FLESTUM STÆRÐUM –
KRAPAVÉLAR

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

Ein þeirra leiða sem menn 
geta farið til að koma vöru 
sinni á framfæri og gera 

hana girnilega í augum neytenda er 
að láta líta svo út sem um einstaka og 
endurbætta útgáfu frá því sem áður 
var í boði, sé að ræða. Einna best er 
ef hægt er að auðkenna hina nýju 
útgáfu á einhvern hátt, annað hvort 
með því að hún líti eitthvað öðruvísi 
út frá því sem áður var, eða og ekki 
er það verra: að skreyta hana, t.d. á 
umbúðum með uppslætti sem er 
þannig, að allir hljóti að geta séð að 
um nýja framleiðsluhætti sé að ræða. 
Framleiðsluhætti sem að auki séu á 
einhvern hátt til fyrirmyndar.

Flest höfum við séð dæmi um 
þetta vera til umfjöllunar í fjölmiðl-
um að undanförnu. Vara var kynnt 
til sögunnar á íslenskum markaði á 
þann hátt að hún sé til orðin með 
nýjum framleiðsluaðferðum sem 
í flestu tilliti séu betri en þær sem 
áður hafi verið notaðar við fram-
leiðslu sambærilegra afurða. Að-
búnaður dýranna sem notuð sé til 
framleiðslunnar, sem í þessu tilfelli 
voru hænur, sé þannig að þær gangi 
frjálsar um í sinni vist, gott ef ekki 
hamingjusamar og jafnvel ham-
ingjusamari en venjulegar hænur í 
sínu varpstreði lífsins. Og allt hefði 
þetta nú verið gott og blessað, ef hin-
ar umræddu hænur hefðu getað bor-
ið vitni um, að fullyrðingarnar um 
ágæti aðbúnaðar þeirra væri eins og 
haldið var fram.  

,,Vistvæn“ átti varan, þ.e. eggin 
sem um ræðir í þessu tilfelli, að vera. 

Ekki er undirrituðum kunnugt um 
hvernig það kom til að farið var að 
bjóða uppá skreytingu landbúnað-
arvara með orðinu ,,vistvæn“. Hitt er 
ljóst að varan stóð ekki undir þeirri 
ímynd sem reynt var að skapa, sem 
eflaust var gert í þeirri von að mark-
aðurinn gleypti vel og skilvirkt við 
hinum ,,vistvænu“ eggjum. Nú er 
hins vegar svo komið, að orðið hefur 
misst gildi sitt fyrir alla sem það hafa 
notað, hvort heldur sem þeir hafa 
staðið samviskusamlega að notkun 
sinni á því eða ekki.

Hver var innistæðan? Voru eggin 
betri? Hænurnar lukkulegri með 
tilveruna? Svarið er nei og eggin 
eru í besta falli eins og hver önnur 
hænuegg. Satt að segja virðist svo 
sem um hafi verið að ræða brellu til 
þess gerða, að geta kafað með kröft-
ugum og markvissum hætti ofan í 
vasa neytenda. Það er stundað á fleiri 
sviðum og ýmislegt er gert til glepja 
og afvegaleiða almenning með það 
fyrir augum að ná árangri á þeim 
vettvangi. Í þessu tilfelli skilaði það 
framleiðendum eggjanna, eftir því 
sem fram hefur komið, allt að 40% 
hærra verði en annars fékkst á mark-
aðnum.

Vitanlega er það þannig að bænd-
ur, sem virða góða og viðurkennda 
búskaparhætti, stunda búskap sinn 
bæði á vistvænan og lífrænan hátt. 
Hefur einhver rekist á randi sínu 
um sveitir landsins, á ólífrænar kýr, 
kindur, hross, minka, hænsni eða 
svín? Gera má ráð fyrir að flestir 
myndu svara því neytandi, þó ekki 

væri nema vegna þess, að erfitt er að 
ímynda sér búfénað öðruvísi en sem 
lífrænan, sé hann á annað borð drag-
andi lífsandann í sveitum landsins.

Því er það að bændafólk sem 
stundar sinn búskap vel og hirðir vel 
um fénað sinn, gerir það örugglega á 
vistvænan hátt. Enda er það þannig, 
að bændur og búalið uppskera eft-
ir því hvernig þau búa að bústofni 
sínum. Uppskera eins og þau sá og 
þannig hefur það ætíð verið, hvað 
sem líður alls kyns lukkuriddurum 
sem ríða um héruð, sláandi um sig 
með allskyns orðagjálfri og nýyrðum.

Það gildir hið fornkveðna að: 
,,Bóndi er bústólpi – bú er landstólpi 
-, því skal hann virður vel“. Að 
minnsta kosti ef hann uppfyllir það 
sem hér var talið.

Vörumst orðagjálfrið og treyst-
um eftirlitstofnunum fyrir hlutverki 
sínu, þó þær séu vissulega ekki yfir 
gagnrýni hafnar, eins og dæmi 
undanfarinna ára sanna. Gagnrýn-
um hiklaust það sem okkur líkar ekki 
í verklagi þeirra og gerum það á eins 
málefnalegan hátt og við erum fær 
um, því þegar á allt er litið, þá eigum 
ekki annarra kosta völ en að treysta 
þeim fyrir hlutverki sínu. Vörumst 
að láta dómstól götunnar taka við 
hlutverki þeirra, eins og nú eru uppi 
raddir um. Í störfum þessara stofn-
ana verður að ríkja trúnaður milli 
aðila. Rökstuddar ábendingar um 
bætur og betrun eru af hinu góða. 
Það getur dómstóll götunnar seint 
orðið. 

Ingimundur Bergmann

„BÓNDi Er BÚStÓLPi“
ingimundur Bergmann skrifar:
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GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast
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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.
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sudri.heradsblad@gmail.com
22. desember 2016 

22. tölublað, 2. árgangur 

Vinsælt  
forystufé
Bókin Forystufé eftir Ásgeir á Gott-
orp sem nýlega var endurútgefin hjá 
Bókaútgáfunni Sæmundi á Selfossi, 
er nú að verða upp-
seld. Bókin er nú 
komin út í annarri 
útgáfu, með margs-
konar ítarefni og 
bókarauka. Bókin 
er í sama broti og 
frumútgáfan en 468 
síður og prentuð 
í fjórlit. Bókaút-
gáfan Sæmundur á Selfossi gefur út 
en Bjarni Harðarson er stofnandi og 
framkvæmdastjóri útgáfunnar.

Allmargir pöntuðu bókina á sérs-
töku tilboðsverði í forsölu og geta þeir 
vitjað um eintök sín í Bókakaffinu á Sel-
fossi en þar er opið mán.-lau. kl. 12-18.

Forystufé eftir Ásgeir frá Gottorp er 
leiðarsteinn innan íslenskra búvísinda 
og þjóðfræði. Höfundur safnaði saman 
sögum af þessum merku skepnum alls 
staðar að af landinu. Elstu sögurnar eru 
yfir aldargamlar þegar þær eru skráðar 
en aðrar samtímafrásagnir höfundar. 

Hér er fylgt almennri reglu íslenskra 
sagnamenningar við skrásetningu og 
jafnan leitast við að leyfa sagnalistinni 
að njóta sín samhliða því að halda ætíð 
því fram sem sannast reynist. Sögur 
Ásgeirs eru hetjusögur af sauðfé og 
draga fram ótrúlega vitsmuni og nátt-
úrugreind þessarar dularfullu skepnu.

Bókin er nú öll prentuð í lit og hana 
prýðir mikill fjöldi ljósmynda, þar á 
meðal heilsíðumyndir úr verkinu For-
ystufé eftir Ólöfu Nordal myndlistar-
mann. Þá hefur verið leitað í smiðju 
Ragnars Þorsteinssonar í Sýrnesi, Sig-
urðar heitins Sigmundssonar í Syðra-
Langholti og fleiri valinkunnra ljós-
myndara.

Bókaforlagið Sæmundur á Selfossi 
hefur fært verulega út kvíarnar á síð-
ustu árum og gaf út 20 titla á þessu ári 
en frá því félagið hóf útgáfu 2001 hafa 
komið út liðlega 70 titlar.

Frábærar 

pizzur

Baksíðan
bjarni Harðarson

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir:  Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.

Óskar öllum gleðilegra jóla!


