
Sunnudagssteik og gamal- 
dags grautarlummur 

Fokk 
oFbeldi

Color Run  
norður 23. febrúar 2017 

7. tölublað, 7. árgangur 

Léttu á þér í meistaramánuði
20% afsláttur af Neera sítrónukúr í febrúar!

Guðný Ragnarsdóttir, 36 ára tveggja 
barna móðir á Blönduósi, á í baráttu 
við erfitt tilfelli af Hodkins-krabba-

meini. Í einlægu viðtali ræðir Guðný um áfall-
ið sem fylgdi greiningunni, samhuginn sem 
hún upplifir í litla samfélaginu á Blönduósi, 

áhrif veikindanna á hennar nánustu, sorgina 
sem nær svo langt og inn í hjörtu svo margra 
og keramikið sem dreifir huga hennar.

„Þakklát fyrir lífið“

Mynd: Sigtryggur ari

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
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STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

Ný Happaþrenna
er komin í ljós!
Þú færð Happaljósið
       á næsta sölustað.

Nýr miði

Er þér kalt?

Anddyris-
hitablásarar

hitataekni.is

Smiðjuvegur 10, 200 Kópavogur - Sími 588 60 70 - hitataekni@hitataekni.is
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Suzuki fyrir allar árstíðir

2017

Nú er tækifæri að endurnýja gamla bílinn. Með gæðabíl frá 
Suzuki á frábæru verði. Greiðslukjör við allra hæfi. 

Tökum gamla bílinn upp í nýjan.

Verðlækkun á öllum bílum!Verðlækkun á öllum bílum!

Verð frá 2.090.000.-
4x4 - 2.650.000.-

4x4 frá 3.830.000.- 4x4 frá 4.060.000.-

Verð frá 2.260.000.-

Við tökum þetta alla leið hér 
fyrir norðan. Það er ekki í 
boði að vera með eitthvert 

hálfkák,“ segir Magni Ásgeirsson, 
tónlistarmaður, viðburðarstjóri og 
talsmaður The Color Run á Akureyri.

eins hlaup í öðru umhverfi
The Color Run verður haldið í Reykja-
vík í þriðja skiptið í sumar, þann 10. 
júní, en í ár verður einnig hlaupið 
fyrir norðan þann 8. júlí. Að sögn 
Magna verður jafn mikil viðhöfn á 
báðum stöðum. „Okkur tókst að fá að 
hafa búnaðinn sem tilheyrir hlaupinu 
lengur og ætlum því að grípa gæsina 
og fara með allt dótið norður. Þetta 
verður því alveg eins hlaup en í öðru 
umhverfi,“ segir Magni sem segir 
hlaupaleiðina vera í bígerð.

Fjölskylduvænn viðburður
Sjálfur segist Magni ekki mikill 
hlaupagarpur. „Ég var það á mínum 
yngri árum og þótti góður langhlaup-
ari. Ég þarf að koma mér í form aftur 
því það er ómögulegt að vera talsmað-
ur hlaups án þess að geta hlaupið. Sem 
betur fer hef ég nokkra mánuði til 
stefnu og ég er nú þegar byrjaður þar 

sem ég bý á Brekkunni en vinn í mið-
bænum og tek kirkjutröppurnar alla 
daga. Svo ef ég dregst aftur úr í hlaup-
inu á ég einn fimm ára sem ég mun 
geta notað sem afsökun,“ segir Magni 
brosandi og bætir við að hlaupið sé 
fyrir alla. „Þetta er fimm kílómetra 
hlaup og líklega sá fjölskylduvænsti 
viðburður sem hugsast getur. Þetta 
er fyrir fólk á öllum aldri, allir geta 
hlaupið eða gengið á sínum hraða.“

Skorar á Reykvíkinga
The  Color  Run  verður haldið sömu 
helgi og  N1  knattspyrnumótið fer 

fram á Akureyri en þá er yfirleitt 
fjöldi fólks í bænum. „Að mínu mati 
er nauðsynlegt að hér fyrir norðan 
sé einnig boðið upp á flesta viðburði 
sem eru í gangi fyrir sunnan og þessi 
viðburður er algjörlega stórkostleg-
ur. Það er um að gera fyrir N1 þátt-
takendur að klára síðasta leikinn og 
mæta svo í hlaupið. Af því verður 

enginn svikinn. Auðvitað mæli ég 
fyrir því að sem flestir mæti bæði 
hér og fyrir sunnan en samt skulum 
við Akureyringar skora á Reykvík-
inga og mæta betur, allavega miðað 
við höfðatölu, og sýna þannig að við 
kunnum að skemmta okkur jafn vel 
ef ekki betur.“

iáh
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ColoR Run noRðuR

Þorsteinn Víglundsson, félags- og 
jafnréttismálaráðherra, fundaði 
fyrir helgi með Ástu Pálma-

dóttur, sveitarstjóra Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar, til að ræða hvernig unnið 
skuli að úrbótum til að tryggja góða 
þjónustu og fullnægjandi aðbúnað íbúa 
sambýlis fyrir fatlað fólk á Blönduósi. 
Þetta kemur fram á vef ráðuneytisins en 
ráðherra óskaði eftir fundinum í kjölfar 
frétta RÚV um alvarlegar brotalamir í 
þjónustu og aðbúnaði íbúanna.

unnið að mati á greiningu
Á fundinum kynnti sveitarstjórinn 
hvað gert hafi verið á síðustu misserum 
til að vinna að úrbótum í þjónustu við 
íbúa sambýlisins. Fram kom að fylgt 
hafi verið leiðbeiningum sérfræðiteym-
is um aðgerðir til að draga úr nauðung 
við fatlað fólk, ráðinn hafi verið for-
stöðumaður með menntun í þroska-
þjálfafræði og stöðugildum starfsfólks 

við heimilið verið fjölgað. Einnig hafi 
verið markvisst unnið að því að miða 
þjónustuna betur að þörfum einstak-
linganna ásamt því að veita sértæka 
ráðgjöf og stuðning til starfsmanna 
heimilisins. Þá hafi samvinna við Heil-
brigðisstofnun Norðurlands varðandi 
heilsu og vellíðan íbúanna einnig ver-
ið efld. Fram kom á fundinum að það 
atriði til úrbóta sem sveitarfélagið hef-
ur nú í forgangi sé að gera íbúunum 
kleift að búa í eigin íbúð, óski þeir þess. 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
vinni  jafnframt  að mati á greiningu 
íbúa sambýlisins.

efla þarf eftirlit
Ráðherra segir ljóst að efla þurfi eftirlit 
með aðbúnaði fatlaðs fólks og fyrir liggi 
ákvörðun um að efla eftirlit af hálfu 
ráðuneytisins til að tryggja að viðeig-
andi stofnanir sinni hlutverki sínu.

iáh

Íbúðamálin í forgangi

Sveitarstjóri Skagafjarðar fundaði með ráðherra vel-
ferðarmála um aðbúnað íbúa sambýlis á Blönduósi.

FunduR á fundi ráðherra, sveitarstjóra og formanns réttindavaktarinnar kom fram 
að unnið sé að mati á greiningu íbúa sambýlisins.

Fyrirbærið Color Run verður í fyrsta sinn haldið á Akureyri í sumar. Tónlistarmaðurinn Magni Ásgeirsson er talsmaður 
hlaupsins en magni lofar að viðburðurinn verði af sömu stærðargráðu og í höfuðborginni.

„Ég þarf að 
koma mér 

í form aftur því 
það er ómögulegt 
að vera talsmaður 
hlaups án þess að 
geta hlaupið.

ColoR Run Hlaupið verður haldið í þriðja sinn í reykjavík og í fyrsta sinn á akureyri í sumar.

Þótti GóðuR lanGhlaupaRi
Magni ætlar að koma sér í form fyrir 
sumarið og segir að allir geti tekið þátt 
í Color run.



#HÆFASTUR

K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

Ford_Kuga_hæfastur_Ongoing_5x38_DBL_20170209_END.indd   1 09/02/2017   09:28
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Vöknum til lífsins
lífið er núna,“ segir Guðný Ragnars-

dóttir, tveggja  barna  móðir á 
Blönduósi, sem prýðir forsíðu 

blaðsins að þessu sinni. Guðný berst við 
erfitt krabbamein og þótt hún sé staðráð-
in í að standa uppi sem sigurvegari viður-
kennir hún að dauðinn sé þarna, sýnilegur 
og ógnvekjandi, en samtímis áminning um 
lífið og mikilvægi þess að meta það.

Auðvitað vitum við að lífið er núna. 
Heilbrigð, almenn vitneskja segir okkur 
það. Samt sem áður á hugurinn til að dvelja 
í framtíðinni í bið eftir betri tíð með blóm 
í haga; bílprófinu, því að geta hætt í skóla, 
að komast í frí, eignast draumabílinn. Svo 
er það fortíðin með öllum sínum draugum 
sem við eigum mörg erfitt með að sleppa takinu á.

En hvað með núið? Að sögn Guðnýjar er ekki hægt að kenna þetta. 
Hún segir að til þess að skilja að lífið sé einmitt núna þurfi maður að 
upplifa hverfulleika þess á eigin skinni. Ég vona að sem flestir lesi við-
talið við Guðnýju og láti sögu hennar vekja sig til lífsins. Tilhlökkun er 
dýrmæt tilfinning en óþreyja og eftirvænting vegna drauma okkar má 
ekki ræna okkur núinu og koma í stað lífsins sjálfs.

Ég ætla að taka áskorun Guðnýjar og gera mitt besta til að vera vak-
andi og meðvituð um hvert augnablik. Líklega er það ekki jafn auðvelt 
og það hljómar en eitt er víst; þetta augnablik er það eina sem við eigum.

Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðaRi

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Bíldshöfði 16 Flatahraun 31
Hafnarfirði

Tryggvabraut 24
AkureyriReykjavík

hnúFubakuR heilSaR Þessi mynd var tekin í hvalaskoðunarferð á Skjálfandaflóa. Föngulegur hnúfubakur heilsar upp á 
aðdáendur sína. Myndin er tekin af Facebook-síðu north Sailing. 

R áðstefnan Einn blár strengur 
verður haldin í Háskólanum 
á Akureyri laugardaginn 20. 

maí. Ráðstefnunni er ætlað að vera 
vitundarvakning um kynferðislegt 
ofbeldi gegn drengjum og á rætur að 
rekja til Bandaríkjanna.

Á vefsíðu Rannsóknarmiðstöðvar 
gegn ofbeldi kemur fram að einn af 
hverjum sex drengjum verður fyr-
ir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Þar 
kemur einnig fram að í tilefni af 30 
ára afmæli Háskólans á Akureyri 
muni heilbrigðissvið blása til hátíðar-
dagskrár dagana 17.–22. maí og þar 
muni verkefnið Einn blár strengur 
setja veigamikinn svip á dagskrána. 
Verndari verkefnisins er Guðni  Th. 
Jóhannesson, forseti Íslands. Hægt 
er að skoða dagskrá ráðstefnunnar 
á 1blarstrengur.is.

einn af hverjum sex drengjum
blÁR StRenGuR Verkefnið mun setja sterkan 

svip á afmælisdagskrá Háskólans á akureyri.



ÁRGERÐ
2017

ÞVOTTAVÉLAR

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus 
mótor. Íslensk notendahandbók.

Verð: 139.900,- 

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor. 

Íslensk notendahandbók. 

Verð: 119.900,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.

Verð: 99.900,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð: 89.900,-  

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

KR. 3.990,-

Equipt
KR. 13.900,-

CE4120
KR. 17.900,-

Skaftryksuga
m/Lithium rafhlöðu

KR. 29.900,-

Ultra Silencer
KR. 36.900,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

NÝ 
MÓDEl

AEG hefur þjónað Íslendingum í 
áratugi og því margir sem þekkja 
þvottavélarnar af eigin raun og 

hafa borið þeim gott vitni. 

Nú er árgerð 2017 komin í 
Ormsson-verslanir um allt land, og 
getur því komandi kynslóð byggt á  

reynslu þeirra sem þekkja til.

ÞVOTTAVÉLAR

914913404

914550043 914550046

914913410

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.

Netverslun
nýr vefur
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Styrkir húðina innan frá með því að auka teygjanleika og fylla upp í 
hrukkur. Stinnir húðina, gefur henni ferskleika og eykur útgeislun.

FYLLIR UPP Í DJÚPAR HRUKKUR

BÆTIR

NÝTT

Næstu námskeið á Punktinum

samfélags- og mannréttindadeild

Kimono =  Ekkert snið, aðeins klippt og saumað 
Tími 27. febrúar kl. 13:30- 16:30 
Kennari: Ásta Rut Berg Björnsdóttir

Glerbræðsla = Tími 7., 9. og 14. mars 
kl. 10 - 12:00 
Kennari: Halla Birgisdóttir Ottesen

Heklað ungbarnateppi = Tími 7., 14. og 21. mars 
kl. 10-12:00 
Kennari: Ásta Rut Berg Björnsdóttir

Mótagerð = Spennandi tækifæri fyrir hönnuði 
og skapandi fólk á öllum aldri 
Tími 13. og 20. mars kl. 18-20:30 
Kennari: Dóra Hartmannsdóttir

Tálgun/ Útskurður = Tími 14., 16., 21. og 23. mars 
kl. 19-21:00 
Kennari: Ólafur Sveinsson

Trérista/Grafík  = Tími 14., 21. og 28. mars kl. 
17:00-20:00 
Kennari: Guðmundur Ármann

Punkturinn er staður tækifæranna í listsköpun, 
handverki og hönnun og er opinn einstaklingum á öllum aldri

Skráning: https//rosenborg/felog.is  

Frekari upplýsingar: 460-1244 
eða á: http://punkturinn.akureyri.is

M ér fannst  Núnó  og Júnía 
mjög skemmtilegt leik-
rit. Það gerist í landi sem 

heitir Kaldónía. Þar er veiki að ganga 
sem heitir þokan. Þeir sem fá þokuna 
byrja að hverfa þangað til þeir eru 
orðnir alveg ósýnilegir. Vísindamenn 
eru lengi búnir að leita að lækningu 
en það eina sem þeir hafa komist að 
er að þeir sem skara fram úr smit-
ast ekki af þokunni. Núnó er frægur 
heimsmeistari í íþróttum og skar-
ar mjög fram úr á sínu sviði. Einn 
daginn veikist hann af þokunni og 
hittir Júníu. Saman leita þau að lækn-
ingunni við þokunni.

Góður boðskapur
Leikararnir voru góðir og túlkuðu 
persónurnar vel. Mér fannst leik-
myndin og búningarnir líka mjög 
flott. Þetta var líka fyndin sýning og 
það komu nokkrir kaflar þar sem ég 
(og salurinn) hló upphátt. Svo var 
líka góður boðskapur sem mér finnst 
mikilvægt í leiksýningum. Mér fannst 
boðskapurinn segja manni að maður 
ætti að vera ánægður með sjálfan sig.

Þrjár stjörnur
Ég var samt ekki ánægð með endinn. 
Mér fannst hann óskýr og það var ein-
hvern  veginn eins og það væri búið 
að stytta hann um helming! Þegar 
vandamálin voru sem flest þá bara 

allt í einu lagaðist allt. En heilt yfir 
var þetta mjög skemmtileg sýning og 
ég mæli með að fólk sjá hana. Ég gef 
sýningunni þrjár stjörnur.

Malín Marta Ægisdóttir, 7. bekk

„Skemmtileg og 
fyndin sýning“

núnó oG Júnía leikritið er 322. 
sviðsetning leikfélags akureyrar. aðal-

leikarar eru alexander Dantes Erlendsson, 
bjarni Snæbjörnsson og Dominique gyða 

Sigrúnardóttir. leikstjóri er Sara Marti.

GóðuR boðSkapuR  Malín Marta 
var ánægð með boðskap leikritsins.

Núnó og Júnía
í Hofi

„Mér fannst 
boðskapur-

inn segja manni 
að maður ætti að 
vera ánægður með 
sjálfan sig.



ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

„Ég hef verið að taka inn kísilsteinefnið og hef ekki fundið 

fyrir verkjum í bakinu síðan ég byrjaði að taka það.“ 

ELSA MARGRÉT

 

„Ég hef verið með mikinn verk í hnjánum en oft á tíðum fá 

psoriasis sjúklingar gigt útfrá sjúkdómnum, í dag er þessi 

verkur nánast horfinn. Einnig hefur sykurþörf minnkað mjög 

mikið en ég fékk mér gjarnan sælgæti á hverjum degi.“

VEIGAR ÞÓR

 

„Ég mjaðmargrindarbrotnaði illa fyrir tíu mánuðum, ég hef 

verið að taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 8 mánuði og eftir 

tveggja til þriggja mánaða inntöku varð ég strax vör við 

mikinn mun. Í dag finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

*Kísilsteinefnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf. Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is.

Kísilsteinefni GeoSilica inniheldur hreinan 

jarðhitakísil sem unninn er á Íslandi úr 

jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. 

• Styrkir bandvefinn*

• Styrkir hár og neglur*

• Suðlar að betri myndun kollagens fyrir 

sléttari og fallegri húð.

Fæst í Heilsuvörubúðum, öllum helstu apotekum, Nettó og í

Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Fullt nafn? „Sara Marti  
Guðmundsdóttir.“

Stjörnumerki? „Meyja.“

nám? „BFA-nám í leiklist. MA-nám 
í leikstjórn.“

Fjölskylduhagir: „Ég bý með 
fimm ára snáðanum mínum.“

Fædd og uppalin? „Fædd í 
Barcelona, bjó fyrstu árin í Dan-
mörku og svo Íslandi (bjó í fimm ár í 
London).“

hvað færðu þér í morgun-
mat? „Það breytist frá degi til dags.“

Mottó? „Að vera ekki með nein 
mottó.“

hvað óttastu? „Sambönd og að 
fljúga. Ég er ekki búin að gera upp 
við mig, hvort hræðir mig meir.“

í hverju ertu best? „Að vera 
mamma.“

í hverju ertu lökust? „Að vera í 
símasambandi við fólk.“

hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Ég veit ekki hvar ég á að 
byrja. Ætli ég myndi ekki bara byrja 
á að senda alla heim úr vinnu til 
að vera með börnunum sínum og 
knúsa þau.“

Fyrirmynd? „Bara flestallir í 
kringum mig.“

uppáhaldshljómsveit? 
„Fleetwood Mac.“

bítlarnir eða Stones? „eða …“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Heimili mitt.“

uppáhaldskvikmynd?  
„The Royal Tenenbaums.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Trudeau.“

uppáhaldsmatur? „Bara flestir 
sjávarréttir.“

uppáhaldsdrykkur? „Malt og 
appelsín.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Arrested Development.“

leyndur hæfileiki? „Að búa til 
skrítnar raddir.“

Facebook eða twitter? „Face-
book.“

besta leikskáld allra tíma? 
„Það er ómögulegt að segja.“

kisur eða hundar? „Kisur. Alltaf 
kisur.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás 2.“

Sara Marti Guðmundsdóttir er leikstjóri Núnó og Júníu en hún er er einnig 
höfundur verksins ásamt Sigrúnu Huld Skúladóttur. Sara er best í að vera 
mamma en hræddust við sambönd og að fljúga.

YFiRheYRSlan: SaRa MaRti GuðMundSdóttiR

Mynd: Samantha Westlögreglan á Norðurlandi var-
ar við fölskum vinabeiðnum 
á  Facebook. Þetta kemur 

fram á Facebook-síðu umdæmis-
ins. Þar segir að oft séu brotamenn 
úti í heimi á bak við slíkar beiðnir, 
brotamenn sem þykjast gjarnan vera 
einhleyp kona. Tilgangurinn sé að 
búa til fjárkúgunargildru. Góð regla 
sé að samþykkja aldrei vinabeiðni 
frá einhverjum sem maður þekkir 
ekki og aldrei að deila viðkvæmum 
persónuupplýsingum um sig nema 
maður treysti viðtakanda.

Vara við fölskum 
vinabeiðnum

Ekki treysta öllum lögreglan á norð-
urlandi varar við einstaklingum sem 
nota Facebook til fjárkúgunar.



Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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konur, karlar og börn dönsuðu 
gegn ofbeldi síðasta föstudag 
þegar árlega dansbyltingin 

Milljarður rís var haldin í Hofi. UN 
Women um allan heim stóð fyrir dans-

inum en markmiðið var að taka afstöðu 
gegn kynbundnu ofbeldi og láta jörðina 
hristast með samtakamættinum. Í ár var 
minning Birnu Brjánsdóttur heiðruð. 
Látum myndirnar tala sínu máli.

Fokk ofbeldi
milljarður rís í Hofi

Réttu SpoRin gerður Ósk Hjaltadóttir opnaði dansinn með því að kenna við-
stöddum réttu fótafimina. Myndir: Indíana Hreinsdóttir

unGiR SeM aldniR Menntaskóla-
kennarinn Sverrir Páll lét ekki sitt eftir liggja.

FJöR Jóna Marín tók virkan þátt í dansinum.

tók SpoRin Mikael guðmundsson 
var með réttu taktana á dansgólfinu.

hélt tölu bæjarfulltrúinn guð-
mundur baldvin guðmundsson hélt smá 
ræðu og Dj Danni bigroom sá um að allir 
gætu dansað af sér skóna.

kennaRaR oG neMenduR 
Menntaskólakennarinn ágústína gunnars-
dóttir lét sig ekki vanta og það gerði Stefanía 
Ingólfsdóttir menntaskólanemi ekki heldur.

danSað FYRiR biRnu Fjölmargir 
mættu í Hof þar sem dansað var gegn 
ofbeldi í minningu birnu brjánsdóttur.

GÁFu oFbeldi FinGuRinn
Kolbrún Ýr bjarnadóttir og gerður Ósk 
héldu utan um viðburðinn sem haldinn 
var á vegum un Women.
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ég er á uppleið og það sann-
ast best á því að ég vil komast 
sem fyrst í keramikið. Leirinn 

dreifir huganum og færir mér vellíð-
an og tilhlökkun varðandi næsta dag,“ 
segir Guðný Ragnarsdóttir sem tekur á 
móti blaðamanni í Kvennaskólanum á 
Blönduósi þar sem hún er með aðstöðu 
fyrir keramikvinnu sína. Guðný er að 
jafna sig eftir sína fyrstu háskammta-
meðferð en hún greindist með erfitt 
tilfelli af Hodkins-krabbameini í apr-
íl í fyrra. „Ég hélt að þetta væri bara 
streita en ef ég horfi til baka eru ein-
kenni langt aftur í tímann. Ég átti erfitt 
með að liggja út af vegna þrýstings á 
brjóstholinu og fann fyrir svita, kláða 
og mæði,“ segir hún og bætir við að 
þótt það hafi verið áfall að fá grein-
inguna hafi það einnig verið léttir. „Það 
var gott að fá að vita um ástæðuna fyr-
ir allri vanlíðaninni. Ég var orðin svo 
skelfilega veik. Það var samt líka algjört 
áfall og ekki bara fyrir mig heldur alla 
í kringum mig, mína nánustu og allt 
samfélagið hér á Blönduósi.“

 
Greindi sig sjálf
Guðný er 36 ára hjúkrunarfræðing-
ur, gift tveggja barna móðir, og fædd 
og uppalin í Breiðholtinu. Fyrir 20 
árum kynntist hún Bergþóri Pálssyni 
á þorrablóti í Húnavatnssýslu og í dag 
búa hjónin í sveitinni ásamt strákunum 
sínum tveimur, heima hjá foreldrum 
hans. Áður en hún fékk greininguna 
hafði hún farið  í  röntgenmyndatöku 
og þar sem hún er hjúkrunarfræðingur 
fór hún og skoðaði eigin röntgenmynd. 
„Ég sendi strákana í heita pottinn með 
vinkonu minni á meðan. Þegar ég sá 
myndina kom ekki til greina í mínum 
huga að þetta væri mín mynd. Einhver 
annar hlaut að eiga þessa sneiðmynd. 
Samt sagði ég vinkonu minni að ég 
væri með krabbamein. Hún sagði mér 
að hætta þessari neikvæðni en svo fékk 
ég símtal frá lækninum þar sem ég fékk 
staðfestinguna.“

 
Með samfélagið með sér
Hún segist ætla að sigrast á sjúk-
dómnum fyrir strákana sína. „Þeir 
eru líka ástæðan fyrir því að ég ætla 
að njóta hvers dags. Ég held að það sé 
algengt þegar fólk fær svona fréttir þá 
hugsar það fyrst og fremst um börnin. 
Áður en ég greindist vorum við Berg-
þór að velta fyrir okkur að flytja til 
Noregs en það var strax blásið af. Í dag 
finnst mér mikilvægast að búa til stórt 
og sterkt tengslanet handa strákunum 
mínum. Því fleira fólk sem þykir vænt 
um þá og vill þeim vel því öruggari er 
ég,“ segir hún og bætir við að samfé-
lagið á Blönduósi hafi staðið þétt við 
bakið á henni. „Það er munurinn á því 
að búa hér eða í Reykjavík. Ég á nána 
stórfjölskyldu og stóran vinahóp sem 
hefur stutt mig en hér hef ég samfé-
lagið að auki. Bæjarbúar stóðu meðal 
annars fyrir söfnun til að létta undir 
okkur fjárhagslega og ég vil endilega 
nota tækifærið til að þakka fyrir alla 
hjálpina.  Það skiptir okkur mjög 
miklu máli og ekki bara fjárhagslega 
heldur líka samhugurinn sem býr 
þarna að baki.“

hugar að andlegu hliðinni
Hún segist hafa það ágætt í dag. „Ég 
er nýskriðin á fætur eftir háskammta-
meðferðina. Stofnfrumur mínar voru 
teknar út á meðan sterkum lyfjum 
var dælt inn í von um að drepa allar 
illkynja frumur. Í dag líður mér sæmi-
lega og betur en áður en ég greindist 
því lyfin létta miklu af neikvæðu ein-
kennunum. Menntunin hefur líka 

hjálpað mér, bæði í samskiptum við 
heilbrigðisstarfsmenn og það hvað 
mér líður vel í sjúkrahúsumhverfi. Ég 
veit hvað það er sem er mikilvægast 

fyrir mig. Eftir háskammtameðferðina 
var það að drekka og hvíla mig og það 
er það sem ég gerði til að komast á fæt-
ur. Ég hef líka verið dugleg að leita mér 

aðstoðar fagaðila í tengslum við and-
legu hliðina og gerði það strax í upp-
hafi. Ég hafði líka samband við Kraft 
daginn eftir að ég fékk greininguna og 

hef auk þess talað við iðjuþjálfa, sál-
fræðinga og félagsráðgjafa og ég ráð-
legg þeim sem greinast að  þiggja alla 
aðstoð sem býðst strax í upphafi.“

Guðný Ragnarsdóttir, 36 ára tveggja barna móðir á Blönduósi, á í baráttu við erfitt tilfelli af Hodkins-krabbameini. Í einlægu viðtali 
ræðir Guðný um áfallið sem fylgdi greiningunni, samhuginn sem hún upplifir í litla samfélaginu á Blönduósi, áhrif veikindanna á hennar 
nánustu, sorgina sem nær svo langt og inn í hjörtu svo margra og keramikið sem dreifir huga hennar.

„Þakklát fyrir lífið“
Viðtal

að JaFna SiG guðný er nýlega komin á fætur eftir háskammtameðferð þar sem stofnfrumum hennar var dælt úr henni á meðan sterkum lyfjum var dælt í líkamann. Mynd: Sigtryggur ari
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Vinirnir með hlutverk
Hún segist engin Pollíanna þótt 
hún reyni að halda í jákvæðnina. 
„Í grunninn er ég raunsæismann-
eskja og auðvitað á maður sínar 
erfiðu stundir þegar sorgin læð-
ist að manni. Sem betur fer er ég 
þeirrar gæfu aðnjótandi að geta 
beðið um aðstoð þegar ég þarf á 
að halda. Kannski vegna þess að 
ég er heilbrigðismenntuð og veit 
að erfiðu tímabilin munu koma. 
Þess vegna hef ég jafnvel beðið 
um hlutina fyrir fram því ég veit 
hversu mikilvægt það er að fyrir-
byggja erfiðleika og nýta stuðn-
ing sem er í boði til að láta mér 
líða vel. Ég útvegaði til dæmis 
bestu vinunum hlutverk, eitt-
hvað sem einkennir okkar sam-
band. Ein vinkonan hefur það 
hlutverk að fá mig til að hlæja 
og önnur að gefa mér nammi. 
Svona lítil atriði sem skipta mig miklu 
máli. Ég er mjög heppin með fólkið 
mitt enda sagðist hjúkrunarfræðingur 
á sjúkrahúsinu alltaf vita hvar ég væri 
því þar væri alltaf flest fólkið,“ segir 
hún brosandi.
Aðspurð um  sína  upplifun á heil-
brigðiskerfinu brosir hún bara en 
segir svo: „Starfsfólkið er yndislegt en 
kerfið sjálft er ömurlegt. Greiðsluþátt-
taka sjúklinga er allt of mikil og kerfið 
sjálft þungt í vöfum og flókið. Þetta er 
endalaus skriffinnska.“
 
ekki í boði að vera reið
Um daginn fékk Guðný þær þung-
bæru fréttir að vinkona, sú sem hef-
ur haft það hlutverk að fá hana til að 
brosa, væri sjálf með krabbamein. 
„Það voru mjög erfiðar fréttir en nú 
er það mitt verkefni að fá hana til 
að hlæja. Lífið er svo skrítið. Heilsu-
brestur og veikindi hafa alltaf verið 
svo fjarri manni en eru allt í einu svo 
nálægt. Þetta hefur kennt mér að lífið 
er núna, eins og segir í átaki Krafts. 
Maður veit ekkert hvað tekur við og 
þótt maður reyni að skipuleggja og 
gera plön kemur bara í ljós að það eru 
ekki réttu plönin,“ segir hún en neitar 
því að hún sé reið yfir sínu hlutskipti. 
„Ég uppgötvaði um daginn að ég er 
ekkert í „af hverju ég“ pælingum. Slíkt 
hefur ekki hvarflað að mér.
Ég lenti í tveimur alvarlegum slysum 
fyrir tvítugt og var 
að ná dampi þegar 
ég greindist. Ég 
hef séð fólk lenda 
í ýmsu og mitt er 
ekkert meira en 
hvað annað. Reiði er 
ekki í boði en spurn-
ingar eins og hver 
sé tilgangurinn með 
þessu hafa stundum 
vaknað. Ég hef samt 
ekki fengið nein svör 
nema að tilgangur-
inn með lífinu sé að 
koma börnunum 
almennilega frá sér. 
Ég held að það sé stóra 
svarið og vona bara að 
ég fái að vera hér nógu 
lengi til að sjá strákana mína kom-
ast til manns. Þótt ég sé ekki reið er 
ég hins vegar ofsalega sorgmædd. 
Sorgin nær svo langt og inn í hjörtu 
svo margra. Að sama skapi er ég mjög 
þakklát fyrir lífið og fyrir svo margt 
sem hefur breyst til hins betra í kjöl-
far veikindanna, eins og samskipti 
við maka, börn og vini sem eru orðin 
miklu nánari. Og öll knúsin, sem eru 
svo full af kærleika og væntumþykju, 
og eru alveg ómetanleg.“
 
lífið er núna
Í dag er hægt að meðhöndla Hod-
kins-sjúkdóm með góðum árangri 
og samkvæmt upplýsingum á vefsíðu 
Krabbameinsfélagsins læknast flestir 
sem greinast. „Það er ekki algengt að 
fólk með Hodkins þurfi á háskammta-
meðferð að halda og að sögn læknis-
ins míns er þessi sjúkdómur í 90 pró-
sentum tilfella læknanlegur. Hann 
heldur hins vegar að ég tilheyri hinum 
10 prósentunum. Æxlið er svo stórt og 

hefur komið sér vel fyrir,“ segir hún 
og viðurkennir aðspurð að hún hafi 
velt dauðanum fyrir sér. „Dauðinn er 
þarna, mjög sýnilegur og er ástæðan 
fyrir þessari þörf að skapa drengjun-
um mínum eins sterkt tengslanet og 
hugsast getur. Dauðinn veldur því 
líka að manni finnst maður dúndrast 
ofan í jörðina og hreyfast varla heldur 
ganga eins og í sandi. Svo, ofan í sand-
inum, fer maður svo að horfa upp, 
finna fyrir sandinum á milli tánna, 
veðrinu í andlitinu, útsýninu, sam-
tölum og öllu. Í dag veit ég að lífið er 
núna. Það er ekki hægt að kenna það, 
maður verður að læra það af reynsl-
unni.“
 
Meiri nánd í hjónabandinu
Hún viðurkennir að veikindin hafi 
sett sín spor á hjónabandið. „Við 
Bergþór höfum þekkst svo lengi og 
höfum gengið í gegnum ýmislegt 
saman. Samskipti okkar hafa tví-
mælalaust  dýpkað  eftir veikindin. Í 
dag er meiri nánd af beggja hálfu. Ég 
fæ gífurlega mikinn stuðning frá hon-
um og því hefur mér fundist erfitt að 
þurfa að deila honum með drengjun-
um. Þeir eru hér í skóla og því getur 
hann ekki verið með mér fyrir sunn-

an eins mikið og ég 
vildi. Bergþór hef-
ur staðið sig alveg 
ótrúlega vel. Ég ber 
svo mikla virðingu 
fyrir honum. Hann 
er einfaldlega 
einstakur maður og 
svo góður pabbi. 
Stundum, þegar 
ég lít í spegil og sé 
hvað ég er sköllótt 
og lít veikindalega 
út, bregður mér en 
það er andlitið sem 
hann sér alltaf. Ég 
horfi bara út frá 

augunum og er ég sjálf. 
Fyrir hann sem maka 
hlýtur að vera erfitt að 

sjá mig svona. Hann segir mér samt 
reglulega hvað ég sé sæt og ég veit að 
hann er mjög stoltur af mér.“
 
ekki hárkollutýpan
Hún viðurkennir að það hafi verið 
erfitt að missa hárið. „Mér finnst enn-
þá  erfitt að fara með beran skallann 
út í búð og tek eftir því þegar fólk 
hnippir í hvert annað og bendir á 
mig. Hármissir er stór hluti af því að 
fá krabbamein og ég var mjög ánægð 
með átakið sem hefur verið í gangi. Ég 
mátaði hárkollur en þar sem ég er ekki 
einu sinni týpan sem notar dagkrem 
og mála mig aðeins fyrir veislur er ég 
ekki að fara ganga með hárkollu. Það 
er bara ekki ég,“ segir hún hlæjandi.
 
Ætlar að sigra
Hún segir synina meðvitaða um gang 
mála. „Ég sagði þeim að þetta væri 
góða krabbameinið. Sá eldri er níu ára 
og svo þroskaður í hugsun. Við höfum 
átt mörg djúp samtöl. Það er svo mik-

ilvægt að börn fái að tjá sig og að þau 
geti treyst því að fá jákvæð viðbrögð 
við þeim tilfinningum sem þau bera á 
borð. Yngri strákurinn hefur átt erfið-
ast með fjarveruna en ég hef þurft að 
vera mikið fyrir sunnan. Hann er svo 
lítill og mikill mömmustrákur,“ segir 
hún en neitar því að krabbameinið 
leiki stærsta hlutverkið í lífi fjöl-
skyldunnar. „Við reynum að leyfa því 

ekki að stjórna.  Auðvitað hefur það 
stórt hlutverk en við erum að reyna 
að kenna drengjunum að þegar mað-
ur hefur áhyggjur af einhverju þá er 
best að gera eitthvað skemmtilegt sem 
dreifir huganum og það er einmitt það 
sem ég er að gera núna; njóta lífsins 
með börnunum, maka og fjölskyldu, 
vinum og stunda áhugamálið, sem 
er keramikið og myndlistin,“ segir 

Guðný sem er staðráðin í að jafna sig. 
„Hodkins  er læknanlegur sjúkdómur 
og það að ég sé með erfiða útgáfu af 
honum segir mér einfaldlega að það 
taki lengri tíma og harðari meðferð. 
Ég mun komast í gegnum þetta. Ég 
heyrði sjálfa mig segja það við vin-
konu mína í gær. Við ætlum að sigrast 
á þessu saman! Ég er fullviss um það.“

iáh

Með FJölSkYldunni guðný er 
ákveðin í að standa uppi sem sigurvegari 
fyrir strákana sína. Mynd úr einkasafni

líFið eR núna guðný segist í dag vita að lífið sé núna. Slíkt sé ekki hægt að kenna. Maður verði að læra það af reynslunni. 

Mynd: Sigtryggur ari

keRaMik leirinn 
hefur gert andlegri hlið 
guðnýjar ótrúlega margt 
gott. Mynd úr einkasafni.

„Í grunninn 
er ég raun-

sæismanneskja og 
auðvitað á maður 
sínar erfiðu stundir 
þegar sorgin læðist 
að manni.
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SVEIGJANLEG OG LIPUR
INNHEIMTUÞJÓNUSTA

Það er einfalt og auðvelt 
að prófa þjónustuna

- engin skuldbinding
- enginn dulinn kostnaður

Hafðu samband, við leysum málin með þér!

Af reynslunni verður þú ríkari!

Sunnudagssteik og gamaldags grautarlummur
Guðný Jóhannesdóttir, einn eigenda Lamb inn á öngulsstöðum, hefur alltaf haft gaman af gamaldags matargerð. Guðný, sem býr til 
fíflahunang og býður upp á pítsur með lambakjöti og rauðkáli, féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

ég hef mjög gaman af þessu 
og sérstaklega bakstrinum,“ 
segir Guðný Jóhannesdóttir, 

einn eigenda Lamb Inn á Öngulsstöð-
um. Guðný segist hafa haft áhuga á 
gamaldags matargerð síðan hún var 
krakki heima í sveitinni. „Það eru 
margir í frönsku súkkulaðikökunni 
og ítölsku tiramisu en hér reynum við 
að halda í upprunann og bjóðum því 
frekar upp á íslenskar  grautarlumm-
ur. Ég held líka að ferðamennirnir séu 
hingað komnir til að kynnast okkar 
menningu en ekki okkar útfærslu á 
matargerð hinna Norðurlandanna,“ 
segir Guðný sem féllst á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs nokkr-
ar af sínum uppáhaldsuppskriftum.

Fíflahunang og gamaldags 
kæfa
Guðný hefur séð um mest allan 
bakstur og sultugerð á morgunverðar-
borð Lamb Inn síðan hún kom inn í 
fyrirtækið árið 2013. „Við leggjum 
upp úr því að hafa þetta heimagert 
og persónulegt. Við erum með fjórar 
tegundir af heimabökuðu bakkelsi, 
sultur, marmelaði, fíflahunang og 
heimagerða gamaldags kæfu. Og svo, 
ef sá gállinn er á mér, hef ég leikið 
mér með pestó úr skessujurt, kerfli og 
hundasúrum,“ segir hún og bætir að-
spurð við að ferðamennirnir séu vit-
lausir í fíflahunangið. „Það fer í tugum 
lítra yfir sumarið og er notað út í te, í 
súrmjólkina og ofan á brauð. Sjálf not-
um við það í sósur og dressingu og nú 
er staðan þannig að ég er orðin uppi-
skroppa með hunang. Ég bíð því eftir 
vorinu svo ég geti farið að tína fífla.“

pítsa með lambakjöti
Lambakjöt er áberandi á matseðli 
Lamb Inn og eitt af því áhugaverðasta 
hlýtur að vera lambapítsan. „Við erum 
hægt og rólega að fjölga kindunum 
hérna svo við getum boðið upp á kótel-
ettur og annað úr heimakjöti. Ein-
kennisdiskurinn okkar er lambalærið 
sem er byggt á gömlu sunnudagssteik-
inni en lambapítsan er líka vinsæl. Við 
erum að breyta henni og leika okkur 
með rauðkál og það hefur mælst mjög 
vel fyrir. Það vill nefnilega gleymast að 
í gamla daga, þegar fólk fékk sér osta-
brauð, var gjarnan rauðkál með,“ segir 
hún og bætir við að líklega séu ekki 
margir  pítsustaðir  sem bjóða upp á 
rauðkál. „Og líklega ekki heldur pítsur 

með lambakjöti,“ segir hún brosandi.

brothættur atvinnuvegur
Guðný segist vel verða vör við aukin 
umsvif í ferðamennsku. „Hér er mikið 
um að vera allar helgar og reytingur í 
miðri viku líka. Við fáum orðið fasta 
hópa allan veturinn,“ segir hún og bæt-
ir við að enn búist hún við fjölgun. „Ég 
held að við séum ekki búin að toppa 

hér fyrir norðan. Vetrarferðamennska 
er rétt að byrja hjá okkur. Þetta er hins 
vegar mjög brothættur atvinnuvegur og 

þess vegna þarf að fara varlega. En eins 
og staðan er núna er allt á uppleið.“

iáh

uppskriftir

öngulsstaðabollur
1 kg hveiti
70 g sykur
2 dl volgt vatn
150 g brætt smjör
3 dl mjólk
5 msk. ger
hálfur tappi kardimommudropar

Sykur leystur upp í vatninu og gerinu 
hellt saman við. látið standa á meðan 
restin er útbúin.

Smjörið brætt og síðan kælt með 
mjólkinni svo það verði ylvolgt. öllu 
blandað saman og hnoðað vel. Fimm 
mínútur í vél, lengur í höndum. látið 
hefa sig í um það bil 40 mínútur. Því 
næst eru mótaðar bollur sem hefa sig 
í 10– 15 mínútur áður en eru bakaðar 
við 200°C.

Þessar eru góðar með smjöri og osti, 
súkkulaði, sultu og rjóma eða bara því 
sem ykkur dettur í hug. uppskriftina 
má líka nota til að búa til flettinga með 
súkkulaði, snúða, smjörköku og horn.
 
Rabarbara- og jarðarberja-
sulta lamb inn
455 g jarðarber
1,4 kg rabarbari
1 kg sykur
1/4 tsk. kanill
Safi úr þremur sítrónum

öllu blandað saman og látið standa yfir 
nótt síðan soðið í um það bil klukkustund.

pönnukökur sem klikka ekki
Þremur eggjum og 1 msk. sykur þeytt 
vel saman. Því næst hellið þið út í 
blönduna 5 dl af mjólk. Þeytið vel. Þá er 
komið að hveitinu. Við dössum út í þetta 
rúmlega tveimur bollum, fer eftir stærð 
bollanna. Þá er komið að örlitlu af matar-
sóda, eiginlega bara svona á hnífsoddi, 
örlitlu salti og vanillu. Því næst hellum 
við saman við blönduna 40 g af bráðnu 
smjöri. allt hært og steikt.

Ef á að gera vel við sig er um að gera að 
kæla pönnukökurnar örlítið, bræða síð-
an Mars með rjóma og setja á kökurnar 
og bæta um betur með góðri skeið af ís.
 
kerfil- og skessujurtarpestó
Kerfill, kasjúhnetur, sítrónusafi, ólífuolía, 
fíflahunang, salt og smá hvítlaukur eins 
og kemst í matvinnsluvélina, þá er að 
bæta örlitlu af skessujurt út í, þarna er 
mikilvægt að spara magnið. blandað í 
klessu í orðsins fyllstu og borið fram.
 
Smurostur
6 l mjólk
12 msk. borðedik
3 tsk. salt

Mjólkin er hituð upp í 80 gráður og haldið 
í þeim hita. Edikið sett saman við og beðið 
eftir að mjólkin „osti sig“ sett í grisju og 
vökvinn kreistur út, magnið eftir því hversu 
þéttur osturinn á að vera. Síðan er að 
bragðbæta með svörtum pipar, graslauk 
eða því sem ykkur dettur í hug. á netinu 
má finna mörg myndbönd um smurosta-
gerð og um að gera að prófa sig áfram 
Þessi er æði ofan á pítsur eða út á salat.

FJölSkYlduFYRiRtÆki lamb Inn er fjölskyldufyrirtæki. Hérna er guðný 
ásamt eiginmanni sínum og yngsta syni. „Ég bíð því 

eftir vorinu 
svo ég geti farið að 
tína fífla.
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Innflutningur bíla og hljólhýsa

Nýr 2017 árgerð  

Ford traNsit 
18 maNNa rúta 
155 hestafla •  Verð 4,9 milljónir +vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby t70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
23. febrúar 2017 

7. tölublað, 7. árgangur 

Að tala
An Samtöl fara þverrandi. Alla vega 
augliti til auglits segja þau í Landan-
um. Ég hef oft verið sökuð um að tala 
of mikið og ekki bara mikið heldur 
líka hátt. Þegar amma mín datt niður 
kjallaratröppurnar var ég fimm ára og 
ein með henni. Hún sendi mig eftir 
hjálp. Ég fór út á tröppur í Rauðumýr-
inni og kallaði svo hátt á hjálp að kon-
an í húsinu á móti heyrði það og gat 
komið til hjálpar.

Alla skólagöngu mína var geta mín 
til að orða hugsun mína talin vera til 
baga af kennurum mínum og var um-
kvörtunarefnið á foreldradögum. Eins 
hvatvís og ég er enn þann dag í dag á 
ég það til að grípa fram í, það er talin 
ókurteisi af sumum. Fyrir mér er það 
merki um að hugur minn vinnur svo 
hratt að ég verð að orða hugsunina 
núna, annars gleymi ég henni.

Þegar ég var sjúkraliðanemi á 
sjúkrahúsinu á seinni hluta síðustu 
aldar, var umsögn deildarhjúkkunnar 
um mig á þá leið, að ég væri dugleg og 
drífandi en að ég yrði að lækka róm-
inn, því sjúklingar þyldu ekki svona 
kraftmikla rödd. Miður mín yfir að 
valda sjúklingum þessari áþján svaraði 
ég bjöllu á ganginum og þegar ég gekk 
inn sagði gömul kona þegar ég bauð 
henni aðstoð:„Æ, hvað það er gott að 
þetta ert þú, ég heyri svo illa hvað hin-
ar eru að segja.“

Eina skiptið sem mér var hrósað 
í grunnskóla fyrir að geta talað var 
þegar við áttum að draga orð og reyna 
að halda einnar mínútu ræðu um 
orðið. Flestir brösuðu mikið við þetta 
og varla tókst. Ég gat hins vegar haldið 
ræðu um fisk í þrjár mínútur.

Í starfi mínu sem leikskólakennari 
og sundþjálfari segi ég börnunum sög-
ur, hvet þau til að segja frá, spjalla og 
nota orðin sín. Ég nýti röddina mína 
til hins ýtrasta í starfi. Í dag veit ég að 
eitt mitt mesta happ er að geta talað 
auðveldlega, bæði mikið og hátt.

Dýrleif Skjóldal, leikskólakennari 
og sundþjálfari

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

SÁNA KLEFAR

GODDI.IS

Með infra rauðum hitageislum
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Auglýsingsíminn er 578-1190 og auglýsingar 
sendist á auglysingar@fotspor.is


