
„Skiptir máli að 
hugsa um heilsuna“ 

Sleit aftara 
kroSSband 

„Rómantík, 
spenna og gaman“ 

þvottavélar
TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

Eco Bubble , AddWash, 
Smart Check, Tekur 7 
kg, 1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor.

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

Eco Bubble 
AddWash, Smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.
 

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600AW

Eco Bubble, smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1600 sn/mín, 
Afgangsraki 43%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.

TMTMTM

AddWashAddWash

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

Umboðsmenn um allt land fUrUvöLLUm 5 - AKUrEyri - Sími 461 500

16. mars 2017 
10. tölublað, 7. árgangur 

tónlistarmaðurinn Kristján Pétur 
Sigurðsson hefur verið í ótal 
hljómsveitum sem eru jafn ólíkar 

og þær eru margar. Í einlægu viðtali ræð-

ir Kristján Pétur um tónlistina og mynd-
listina, sem hann gerir engan greinarmun 
á, sukkið í Kristjaníu, brauðstritið, fjöl-
skylduna og sér í lagi afasoninn sem hefur 

haldið honum ungum, skapið sem á til að 
hlaupa með hann í gönur, ástina sem er 
enn jafn heit og hún var fyrir 20 árum og 
hjartaáfallið sem breytti lífinu. 

kristján Pétur
– reis upp frá dauðum 

Mynd: guðrún Þórs.

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.isÞú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Freyvangsleikhúsið sýnir
gamanleikritið  
Góðverkin kalla
Sýnt föstudags- og laugardagskvöld kl. 20 í mars og apríl.
Miðasala – tix.is – 857 5598 – freyvangur@gmail.com
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Þetta fór betur en á horfðist,“ 
segir Akureyringurinn og 
landsliðskonan í knattspyrnu, 

Sandra María Jessen, sem meiddist á 
leik Íslands og Noregs á Algarve-æf-
ingarmótinu þann 1. mars. Sandra hef-
ur fengið niðurstöður úr myndatöku 
sem hún segir betri en hún þorði að 
vona. „Ég er með slitið aftara kross-
band og beinmar á tveimur stöðum. 

Það er engin skemmd á liðböndum 
eða liðþófa,“ segir Sandra en ekki þyk-
ir jafn alvarlegt að slíta aftara kross-
bandið og það fremra, líkt og gerðist 
hjá henni árið 2014. Sandra sleppur 
við aðgerð en mun notast við hækjur 
og spelku næstu fimm vikurnar og fer 
svo í endurhæfingu. Ef allt gengur vel 
býst hún við að komast aftur inn á völl-
inn um miðjan júní.

Sterk liðsheild ómetanleg
Sandra dvaldi úti með liðinu í eina viku 
eftir að hún meiddist. „Ég nýtti mér þá 
frábæru aðstöðu sem landsliðið hefur 
upp á að bjóða en með okkur eru þrír 
sjúkraþjálfarar og læknir. Enn og aftur 
sannaðist að það er eingöngu fagfólk 
sem starfar hjá KSÍ. Stelpurnar voru 

líka með mér í þessu allan tímann, 
tilbúnar til að gera allt fyrir mig. Þessi 
sterka liðsheild hjá okkur er algjörlega 
ómetanleg.“

Hvorki sár né reið
Sandra hefur ekki heyrt í norsku 
knattspyrnukonunni sem hún lenti í 
samstuði við. „Ég reikna með því að 
þetta sé líka erfitt fyrir hana enda veit 
ég að hún ætlaði aldrei að meiða mig. 
Það er aldrei gaman þegar fólk slasast. 
Ég skelli skuldinni ekkert meira á hana 
en mig og hef jafnað mig. Ég er hvorki 
sár né reið.  Hún rann á sköflunginn á 
mér af öllum sínum þunga. Það fyrsta 
sem ég hugsaði var að hnéð á mér fór 
marga sentimetra aftur á bak og á sama 
tíma og ég vonaði að þetta væri ekkert 
alvarlegt vissi ég að það hafði eitthvað 
gerst. Sársaukinn var gífurlegur.“

En kemur ekki til greina að hætta 
í fótbolta?

„Ekki í eina mínútu. Stefnan er 
einungis að komast aftur á völlinn og 
sem fyrst.“

iáh

16. mars 2017

Tímaþjófurinn Facebook 

Þeir gerast ekki verri tímaþjófarnir en Facebook. Sjálf á ég til að hanga 
á samskiptasíðunni í einhverri óskiljanlegri leiðslu, skrollandi upp og 
niður, njósnandi um hinn og þennan, „lækandi“ færslur og myndir 

eins og mér sé borgað fyrir það, sér í lagi þegar ég þyrfti sérstaklega að vera 
dugleg að vinna. Aldrei horfi ég til dæmis á fleiri fyndin eða krúttleg mynd-
bönd af kisum eða smábörnum eins og þegar ég er 
undir álagi í vinnunni. Þá hefur dáleiðandi máttur 
Facebook sérstakt hald á mér. Af hverju veit ég ekki.

 Facebook er þó ekki alslæm uppfinning. Fyrir vik-
ið getum við fylgst betur hvert með öðru og tekið upp 
samband við fólk sem annars væri ekki lengur hluti 
af okkar lífi. Svo dettur maður af og til niður á eitt-
hvað uppbyggilegt sem skilur eftir sig. Dæmi um það 
var ræða konu sem ég sá í vikunni. Sú var að segja frá 
auglýsingu sem hún sá í æsku þar sem hreingerningafyrirtæki beindi orðum 
sínum til kvenna. Hneyklsuð sagði hún föður sínum frá auglýsingunni sem 
hvatti hana til aðgerða. Konan, sem þá var 11 ára stúlka, skrifaði bréf til mesta 
áhrifafólks sem henni datt í hug. Skemmst er frá því að segja að fyrirtækið 
breytti auglýsingu sinni. Með aðgerðum sínum lagði konan sitt af mörkum til 
jafnréttis kynjanna.

 Eins auðvelt og það er að fyllast vanmáttartilfinningu yfir öllu óréttlætinu 
í heiminum þá sýna dæmin okkur að við höfum meiri áhrif en við höldum. 
Það veit Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir sem segir frá því í blaðinu hvernig 
dvöl hennar í Tansaníu breytti lífi hennar. Sigríði blöskraði aðbúnaður fatl-
aðra barna í Moshi í Tansaníu. Í stað þess að blaðra um það á Facebook gerði 
hún eitthvað í málunum og hefur nú stofnað félag til að safna fjármagni til að 
hjálpa börnunum. Það er eitt að blaðra, skammast og hneykslast yfir ástandinu 
á Facebook en annað að gera eitthvað í málunum. Við getum öll haft áhrif.  

 Indíana Ása Hreinsdóttir 

leiðari

10. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
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14.500 eiNTök ókeypiS – Um ALLT NoRðURLANd

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti
knattSPyrnukona 
Sandra María Jessen segir 
útilokað að hún leggi skóna á 
hilluna í kjölfar meiðslanna.

Landsliðskonan 
Sandra María Jes-
sen stefnir á að kom-
ast aftur inn á völlinn 
í sumar. Sandra lenti 
í slæmu samstuði í 
leik Íslands og Noregs 
en meiðslin eru ekki 
jafn alvarleg en hún 
óttaðist.

Sleit aftara 
krossband„Stefnan er 

einungis að 
komast aftur á 
völlinn sem fyrst



#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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eflum stöðu og réttindi 
fatlaðra barna í tansaníu
Síðastliðinn september fór ég í 

sjálfboðastarf til Moshi sem er í 
Tansaníu. Moshi er staðsett undir 

rótum Kilimanjaro-fjallsins sem er hæsta 
fjall Afríku. Þar starfaði ég sem iðjuþjálfi 
með samtökunum Building a Caring 
Community (BCC) sem bjóða upp á 
þjónustu fyrir börn með færniskerðingar 
og fjölskyldur þeirra. Við þekkjum það 
frá okkar eigin samfélagi að fatlað fólk 
fær ekki sömu tækifæri og aðrir, hindr-
anir og fordómar eru víða. Tansanía er 
engin undantekning. Það fylgir því mik-
il skömm að eignast fatlað barn og fólk 
trúir að um refsingu Guðs sé að ræða. 
Börnin eru því oft og tíðum yfirgefin eða 
falin frá samfélaginu og fá ekki viðeig-
andi þjónustu og þann stuðning sem þau 
þurfa. Til að sporna við þessu var BCC 
stofnað árið 2006 og nú reka þau ellefu 
dagheimili auk heimaþjónustu.

brot á mannréttindum
Ég er ótrúlega þakklát fyrir að hafa 
fengið tækifæri til að kynnast og starfa 
með BCC. Í umsjá þeirra eru um 200 
börn og var ég svo heppin að fá að 
kynnast 15 þeirra og vera þátttakandi 
ásamt þeim og starfsfólkinu í að þróa 
einstaklingsmiðaðri þjónustu fyrir þau. 
Saga hvers barns er einstök og snerti 
mig djúpt. Það að barn sé lokað inni 
svo árum skipti, vanrækt á sál og lík-
ama, eingöngu vegna þess að það fæð-
ist með fötlun er brot á mannréttind-
um þess. Því er það eitt af markmiðum 
mínum í dag að komast aftur út og vera 
hluti af starfsmannateymi BCC.

Vantar sjálfboðaliða
Eftir að hafa starfað í fimm mánuði í 
Moshi finnst mér ekki vera vanþörf 
á nýjum úrræðum. Það sem ég finn 
og heyri frá starfsmönnum BCC er 
að þá vantar sjálfboðaliða sem hafa 
viðeigandi menntun og þekkingu til 
að vinna með samtökunum að þróun 
þjónustunnar sem þau veita og gera 
hana einstaklingsmiðaðri. Þjónustan 
er börnum og fjölskyldum þeirra að 
kostnaðarlausu og treystir BCC því á 
sjálfboðaliða sem koma og vinna með 
þeim af heilum hug og miðla af þekk-
ingu sinni. Út frá þessu fékk ég hug-
mynd að samtökunum GAIA Jafnrétti 
fyrir alla.

Jafnrétti fyrir alla
GAIA Jafnrétti fyrir alla voru stofn-
uð í byrjun mars 2017. Stofnendur eru 
Guðfinna Steingrímsdóttir, Gunnhildur 
Helgadóttir, Númi Stefánsson og ég. Til-
gangur félagsins er að safna fjármagni til 
að styrkja fagfólk til sjálfboðastarfa, til að 
vinna að þeim verkefnum sem samtökin 
taka aðsér. Fyrsta verkefni samtakanna 
er, Eflum stöðu og réttindi fatlaðra barna 
og fjölskyldna þeirra í Tansaníu. Til að 
ná markmiðum samtakanna höfum 
við stofnað til söfnunar á síðu Karolina 
Fund. Allar upplýsingar er að finna inn 
á www.karolinafund.com og www.gefa.
is, sem er heimasíða samtakanna GAIA 
Jafnrétti fyrir alla.

Höfundur er 
Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir

Jafnrétti fyrir alla 
Sigríður hefur stofnað félagið gaIa 

Jafnrétti fyrir alla.

Aðsent bréf
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freyvangsleikhúsið frumsýndi 
föstudaginn 10. mars gaman-
leikinn Góðverkin kalla. Verkið 

er eftir Ármann Guðmundsson, Sævar 
Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvason 
og var skrifað árið 1993. Leikstjórar eru 
Margrét Sverrisdóttir og Oddur Bjarni 
Þorkelsson, en tónlistarstjóri er Jóhann 
Axel Ingólfsson.

ofvirk góðgerðafélög
Leikritið gerist í litlu plássi úti á landi, 
nánar tiltekið í smábænum Gjaldeyri 
á Ystunöf. Í bænum er góðmennskan 
og hjálpsemin ríkjandi, í það minnsta 
út á við. Þrjú ofvirk góðgerðafélög eru 
í bænum sem starfa ötullega að því 
að safna fyrir góð málefni í mikilli 
samkeppni hvert við annað. Félögin 
hafa staðið sig sérstaklega vel í að safna 
fyrir nýjum tækjum fyrir sjúkrahúsið, 
svo vel að læknirinn á staðnum er í 
mestu vandræðum með allan tækja-
kostinn.

Söfnunaræði og afmæli
Þegar hér er komið sögu er 100 ára af-
mæli sjúkrahússins að nálgast og félags-
menn eru mjög spenntir að sýna góð-
vild sína í verki og hafa félögin hugsað 
sér að safna fyrir sérlega glæsilegu og 
nýtískulegu tæki fyrir sjúkrahúsið. 
Tvenn hjón bera hitann og þungann 
af starfi félaganna á staðnum. Eigin-
mennirnir eru hvor í sínum klúbbnum, 
annar í Lóðarís og hinn í Dívans, en 

eiginkonurnar vinna saman í kvenfé-
laginu. Karlaklúbbarnir tveir eiga langa 
sögu samkeppni sín á milli um hvort fé-
lagið sýnir meiri góðvild í verki. Þegar 
afmælið nálgast hleypur mikið kapp í 

félagsmenn, svo mikið að flest virðist 
vera að fara úr böndunum í daglegu lífi 
þeirra og annarra bæjarbúa. Við þetta 
söfnunaræði bætist að í bæinn kemur 
ný hjúkrunarkona sem auðvitað hlýtur 
að setja eitthvað úr skorðum á slíkum 
stað.

Stressaða eiginkonan
Leikararnir í sýningunni eru þrettán 
talsins og óhætt að segja að þeir standi 
sig allir mjög vel og varla hægt að telja 

neinn upp sérstaklega. Ég verð þó að 
játa að ég stóð mig að því að fylgjast 
mikið með Dagbjörtu sem var alveg 
dásamleg, stressuð eiginkona sem vill 
endilega bæta sig og herða en vill öllum 
vel. Samtölin renna vel og hver persóna 
heldur sínum persónueinkennum hvað 
sem á dynur.

 Spennandi rómantík
Leikritið er ekki farsi heldur gamanleik-
ur og lætin verða aldrei of mikil þannig 
að sífellt sé verið að skella hurðum og 

öskra, þó að auðvitað gangi stundum 
mikið á. Söguþráðurinn er brotinn upp 
með skemmtilegum lögum ásamt því 
að nokkrar persónur eiga sitt eintal við 
áhorfendur. Mér finnst leikritið mjög 
skemmtilegt, það býður upp á róman-
tík, smá spennu og gamanleik ásamt 
skemmtilegum lögum svo ég mæli ein-
dregið með ferð í Freyvangsleikhúsið til 
að eiga skemmtilegt kvöld.

 Sólveig Jónasdóttir

Freyvangsleikhúsið sýnir Góðverkin kalla

„rómantík, spenna og gaman“

„Samtölin 
renna vel og 

hver persóna held-
ur sínum persónu-
einkennum hvað 
sem á dynur

afMæliSbarn anna 
Marie, sem bauð öllum í 
sextugsafmælið sitt, afþakkaði 
gjafir en stóð fyrir söfnun 
fyrir töfrateppi á skíðasvæðið 
í Skarðsdal. tæplega 900 
þúsund krónur söfnuðust.

Aðsend grein

Gagnrýni

Þakkarbréf frá Önnu Marie
kæru vinir og ættingjar nær og 

fjær
Hjartans þakkir fyrir kom-

una og að gera þessi tímamót ógleym-
anleg. Ég er hrærð yfir hugulseminni 
og þakklát ykkur fyrir að hafa lagt söfn-
uninni á töfrateppinu lið. Það er stór-
kostlegt þegar allir leggjast á eitt því þá 

sést að við erum stór og öflug liðsheild.
Við getum verið stolt því það hafa 

nú þegar safnast 892.000 krónur.
Næsta skref er að stofna félag um 

töfrateppið og fá kennitölu. Við höld-
um söfnuninni ótrauð áfram og treyst-
um því að aðrir taki við keflinu. Betur 
má ef duga skal og ég skora á einstak-

linga og árganga sem eiga stórafmæli 
svo og fyrirtæki að halda söfnuninni 
áfram.

Vil minna á reikninginn 0347-13-
110129, kt. 230257-5159.

 
Bestu kveðjur, 

Anna Marie Jónsdóttir

GóðVerkin kalla 
leikstjórar eru hjónin Margrét 
Sverrisdóttir og Oddur bjarni 
Þorkelsson.

SkeMMti Sér Vel Sólveig 
Jónasdóttir skellti sér á frumsýningu 
á föstudagskvöldið.
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ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

SængurveraSett

rúmábreiður borðdúkar

Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði
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fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Sigtryggur Bjarni Baldvinsson, 51 árs, 
myndlistarmaður.“

Skólaganga? „Oddeyrarskóli, 
Barnaskóli Akureyrar, Gagnfræðaskóli 
Akureyrar, Menntaskólinn á Akureyri, 
Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 
Ecole des Arts Decoratifs, Strasbourg, 
Frakklandi.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur, þrjú 
börn.“

fæddur og uppalinn? „Á Akur-
eyri.“

Í hverju ertu bestur? „Ég elda 
stundum góðan mat.“

Í hverju ertu lakastur? „Á nú 
að finna á manni veiku blettina? Ég 
segi pass eða mont kannski, annars 
fullkominn held ég.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar 
þú yrðir stór? „Listmálari.“

Hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Einhverju voða meinlausu held 
ég, breyta klukkunni svo krakkarnir 
geti sofið aðeins lengur á morgnana á 
veturna.“

fyrirmynd? „Margar og engin, mað-
ur vill nú vera maður sjálfur.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Mér finnst Bob Dylan álíka góður 
og allt hitt  til samans ef við erum að 
hugsa um dægurtónlist. Arvo Pärt er 
dásamlegt tónskáld ef það má vera með 
en í augnablikinu er ég hrifnastur af 
bandarísku jaðarkántríkonunni Angel 
Olsen – eiginlega ástfanginn.“

Áhugaverðasti listamaður allra 

tíma? „Bach eða Shakespeare, eru þeir 
ekki mestir?“

fallegasti staður á Íslandi? 
„Er alltaf að leita. Ég er afskaplega 
hrifinn af þangskógunum sem vaxa á 
stuðlaberginu á Höfðaströndinni, þá 
þarf maður að skoða á sundi. Mýrarnar 
í Héðinsfirði eru dásamlegar. Annars 
er fallegast þar sem maður gefur sér 
nógan tíma til að horfa.“

uppáhaldskvikmynd? „Pass, 
fer eftir tilefni og líðan. Ég væri til í 
eitthvað djúsí Tarkofski-stöff núna en 
kannski Blade Runner í kvöld. Of erfitt 
að taka eina út.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Justin Trudeau.“

uppáhaldsmatur? „Villisvínasteik 
með Roquefort-osti að hætti Elsass-
búa.“

uppáhaldsdrykkur? „Bláberjasafi, 
heimagerður, ekkert útþynnt stöff.“

uppáhaldsrithöfundur? „Gyrðir 
Elíasson.“

leyndur hæfileiki? „Hef komið 
mér upp töluverðu kuldaþoli. Það er 
að vísu ekki leyndur hæfileiki því ég 
monta mig af sjósundinu mínu við alla 
sem það vilja heyra og við hina líka. 
Takk fyrir þetta tækifæri kæra Akureyri 
Vikublað.“

facebook eða twitter? „Face-
book.“

Snapchat eða instagram? 
„Hvorugt.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás eitt ef ég fæ 
að ráða.“

KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

yfirHeyrSlan: SiGtryGGur bJarni baldVinSSon

Sigtryggur bjarni baldvinsson 
myndlistarmaður ætlaði alltaf 
að verða listmálari þegar hann 
yrði stór. Sigtryggur Bjarni 
heldur sýningu þessa dagana í 
Listasafninu á Akureyri.
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com

Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · 600 Akureyri · 461 6020 · holdur.is/bilasala
Söluaðili Kia

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Njóttu 
útsýnisins

Kia Sportage hugsar fyrir öllu

Ný kynslóð Kia Sportage setur ný viðmið í hönnun, þægindum og öryggi. Þessi spennandi sportjeppi 

er fáanlegur bæði sjálfskiptur og beinskiptur, með og án fjórhjóladrifs. Hann er hlaðinn fyrsta flokks 

tæknibúnaði og hugsar fyrir öllu. Þú þarft bara að halda um stýrið og njóta útsýnisins.

Kia Sportage bíður þín hjá okkur. Komdu og reynsluaktu.

Beinskiptur — 4.390.777 kr.

Sjálfskiptur — 4.690.777 kr.

Nýr Kia Sportage á verði frá:



10   16. mars 2017

Nýtt Classic Black
verð frá 22.900 til 28.700.- Daniel Wellington

WD

falleGt Í MýVatnSSVeit Ísmótið fór fram á fallegum vetrardegi um síðustu 
helgi. Myndir: Valbjörg bergland

ÍSilÖGð StakHólStJÖrn 
Hestar og knapar sýndu hæfni sína 
á ísnum.

HraðaSkeið radarmælingar lög-
reglunnar voru notaðar í hraðaskeiðinu.

Góð ÞÁtttaka 
Prúðbúnir knapar 

mættu til leiks.

HeStar Á ÍS
Ísmótið Mývatn Open var haldið 

um helgina á Stakhólstjörn við 
Skútustaði í Mývatnssveit um 

helgina í frábæru veðri. Knapar og 
fákar sýndu listir sínar á ísnum í tölti 

og hraðaskeiði þar sem sá sigraði sem 
fór hraðast samkvæmt radarmælingu 
lögreglu. Aldrei hafa fleiri tekið þátt á 
mótinu auk þess sem hópur fólks fór í 
hópreið um Mývatn.

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð
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ég hef alltaf jafn gaman af þessu. 
Þess vegna er ég enn að. Ég hef 
sagt, bæði í gamni og alvöru, að 

ég muni syngja í jarðarförinni minni,“ 
segir Akureyringurinn og tónlistar-
maðurinn Kristján Pétur Sigurðsson 
sem hefur verið viðloðandi tónlist frá 
15 ára aldri.

brennivín og stelpur
Kristján Pétur ólst upp í Hrafnagils-
stræti 9, í húsi sem nú hefur verið rifið, 
í göngufæri frá þeim skólum sem hann 
sótti þar til hann lauk stúdentsprófi. 
„Skólagangan gekk vel en í mennta-
skólanum fór árangur minn í náminu 
að fara niður á við. Það var þá sem ég 
kynntist tóbaki, brennivíni og stelpum 
– og ekki endilega í þeirri röð.“

Sukkað í kristjaníu
Hljómsveitirnar sem hann hefur spilað 
með eru eins ólíkar og þær eru margar 

en á dögunum var hin goðsagna-
kennda Lost endurvakin með tónleik-
um á Græna hattinum. Önnur bönd 
eru til dæmis Parror, sem hann skipaði 
með Steinþóri Stefánssyni heitnum úr 
Fræbblunum, Skrokkabandið, Heflarn-
ir, Tonnatak, menntaskólahljómsveitin 
Skapti, Akureyrar-útlagarnir, húsband 
Populus Tremula og þungarokksveitin 
Hún andar. Yfir sjö ára skrautlegt 
tímabil bjó hann svo í Kaupmanna-
höfn þar sem hann spilaði með hljóm-
sveitinni Kamarorghestum sem náði 
talsverðum vinsældum. „Ég bjó í hús-
tökuhúsi nálægt Kristjaníu. Maður lifði 
og hrærðist í sukkinu. Við spiluðum 
reglulega í Loppen í Kristjaníu þar sem 
allar frægustu hljómsveitir heims spil-
uðu. Þetta var helvítis basl og læti en 
mjög skemmtilegt.“

alltaf verið rokkari
Aðspurður segist hann aldrei hafa 

fundið þörf fyrir að skilagreina sig. 
„Við héldum að Lost væri argasta pönk 
en ef maður hlustar á þetta núna er 
þetta bara létt popp. Hún andar var 
miklu harðara band. Kamarorghestar 
voru pólitískir hippar. Við spiluðum 
allt frá rómantískum og ljúfsárum ball-
öðum yfir í harðasta pönk. Ég var þó 
aldrei hinn venjulegi hippi þótt pönk-
ararnir hafi litið á okkur sem slíka. Ætli 
ég hafi ekki bara alltaf verið rokkari.“

Á sviðinu með staf
Kristján Pétur verður 66 ára í næsta 
mánuði en segir röddina aldrei hafa 
verið betri. „Ég get kannski ekki sungið 
hæstu tónana lengur en ég kann meira 
á röddina. Pönkarinn í mér vildi aldrei 
læra söng en svo fékk ég ágætis söng-
þjálfun þegar ég tók þátt í söngleikn-
um Jesus Christ Superstar með Frey-
vangsleikhúsinu. Þar lærði ég að opna 
á röddina. Skrokkurinn er hins vegar 

orðinn lélegur. Ég hökti um á einum 
og hálfum fæti og þótt það sé ekki rokk 
að standa á sviði með staf við hönd er 
ekkert annað í boði. Ég elska að standa 
á sviði og þenja mig. Það er erfitt að út-
skýra það en þegar allt gengur upp og 
maður nær sambandi við áheyrendur 
myndast einhver galdur. Það hlýtur að 
vera það næsta sem kemst nálægt því 
að komast í himnaríki, ef það er góður 
staður.“

Hann segist fá mikla útrás á sviðinu. 
„En um leið og maður stígur nið-
ur verður til agalegt tóm innra með 
manni sem er ástæða þess að margir 
rokkarar hafa drukkið og dópað eftir 
gigg. Eina stundina fær maður kikk á 
sviðinu en svo er þetta allt í einu búið 
og maður situr eftir með adrenalínið 
ennþá á fullu.“

elur upp afasoninn
Eiginkona Kristjáns Péturs er Fróðný 
Guðfinna Pálmadóttir. „Við höfum 
haldið þétt saman í 20 ár og ætlum að 
gera eins lengi og stætt verður fyrir 
okkur bæði. Við höfum alið upp tvær 
yndislegar dætur hennar og síðustu sjö 
árin hefur afastrákurinn búið hjá okkur. 
Við höfum forræði yfir karlinum þótt 
sambandið milli hans og móður hans 
sé gott í dag.“ Hann viðurkennir að 
strákurinn hafi átt sinn hlut í að halda 

honum ungum. „Við höfðum komið 
dætrunum til kvenmanns og héldum 
að okkar foreldrahlutverki væri lokið, 
að við gætum farið að minnka við okk-
ur og jafnvel ferðast þegar hann kom til 
okkar. Þetta er indælis drengur og það 
hefur verið algjörlega ómetanlegt fyrir 
okkur að hafa hann hjá okkur.“

fékk hjartaáfall
Fyrir nokkrum árum mátti litlu muna 
að illa færi þegar Kristján Pétur hné 
niður eftir að hafa fengið hjartaáfall. 
„Ég dó og þurfti að fara í mikinn upp-
skurð en sem betur fer fór það allt vel,“ 
segir Kristján Pétur sem var staddur í 
Pennanum Eymundsson þegar hann 
fann fyrir undarlegri tilfinningu. „Ég 
held að ég muni eftir því að kaffiboll-
inn datt úr höndunum á mér. Þeir 
sem sáu þetta segja að ég hafi dottið 
beint á hnakkann. Ungur maður sem 
var staddur þarna stökk strax til og 
fór að hnoða mig og stuttu seinna var 
sjúkrabíllinn kominn og ég var vak-
inn aftur til lífsins. Ég var því dauður í 
stuttan tíma og segi oft að ég hafi ekk-
ert skánað fyrir vikið,“ segir Kristján 
Pétur sem á undraverðan hátt vaknaði 
til meðvitundar á gólfinu á kaffihúsinu. 
„Ég byrjaði bara strax að spjalla og hélt 
að það hefði bara liðið yfir mig. En svo 
kom í ljós að margar kransæðar voru 
stíflaðar og ég var sendur í meiriháttar 
aðgerð. Á spítalanum rámaði mig í að 
það ætti að vera hljómsveitaræfing með 
Heflunum um kvöldið svo ég hringdi í 
Rögnvald gáfaða Braga, vin minn, og 
sagði honum að mér væri ekki stætt að 
mæta á æfingu því ég hefði dáið. Hann 
var fljótur að segja að ef það væri ekki 
gild afsökun þá væri engin afsökun til. 

Viðtal

Tónlistarmaðurinn kristján Pétur Sigurðsson hef-
ur verið í ótal hljómsveitum sem eru jafn ólíkar og 
þær eru margar. Í einlægu viðtali ræðir kristján pétur 
um tónlistina og myndlistina, sem hann gerir engan 
greinarmun á, sukkið í kristjaníu, brauðstritið, fjöl-
skylduna og sér í lagi afasoninn sem hefur haldið hon-
um ungum, skapið sem á til að hlaupa með hann í 
gönur, ástina sem er enn jafn heit og hún var fyrir 20 
árum og hjartaáfallið sem breytti lífinu.

kristján Pétur
– reis upp frá 
dauðum

„Samt segir 
hún alltaf að 

ég sé enginn töffari 
heldur mjúkur gæi
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Svo bætti hann um betur seinna og 
sagði fáránlegt að vera með dauðan 
söngvara í hljómsveit sem væri ekki 
einu sinni dauðarokksveit. Þessu var 
bara tekið með húmor og fíneríi.“

eiginkonan veik
Eftir hjartaáfallið var ekki annað í boði 
fyrir Kristján en að breyta um lífsstíl. 
„Það var ekkert mál að hætta að reykja 
og drekka minna en maturinn hefur 
verið erfiðasti hjallinn. Ég hef alltaf 
verið átvagl og alltaf verið feitur. Það 
þurfa líka allir að borða svo þetta er 
flókið. Ég hef alltaf leitað í mat þegar 
eitthvað er að og núna, þegar konan 
mín hefur það ekki mjög gott, er ekki 
hægt að ætla sér að vera í aðhaldi,“ 
segir hann en Fróðný hefur dvalið á 
sjúkrahúsi síðustu daga þar sem hún 
tekst á við stórt verkefni. „Veikindi 
hennar eru bölvað sjokk fyrir okkur öll 
en það þýðir ekkert annað en að vera 
bjartsýnn. Það er ekki í boði að gefast 
upp fyrirfram. Fróðný var minn klettur 
í gegnum mín veikindi og nú er kom-
ið að mér að vera kletturinn hennar. 
Ég verð að standa mig gagnvart henni, 
stelpunum og afastráknum.“

Sálufélagar og bestu vinir
Hann segir fjölskylduna nána. „Ég hef 
aldrei verið strangur og að sögn Fróð-
nýjar er ekkert sem ég myndi neita 
krökkunum um. Við Fróðný erum líka 
mjög náin. Hún er minn langbesti vinur 
og á ég þá marga góða. Einhver galdra-
kona hélt því fram að við hefðum verið 
saman frá örófi alda. Mér finnst það 
mjög líklegt, ef fyrri líf eru þá til. Við 
erum, eins og kallast á góðri íslensku, 
„soul mates“. Fróðný er alveg einstak-

lega góð kona. Það er ekkert illt í henni. 
Ég er miklu meiri Rustikus. Samt segir 
hún alltaf að ég sé enginn töffari heldur 
mjúkur gæi. Það er ábyggilega rétt hjá 
henni.“

fljótur upp
Hann segir ekkert hafa skyggt á ham-
ingjuna í þau 20 ár sem þau hafi verið 
saman og leyndarmálið sé einfaldlega 
það að velja rétt. „Við erum bara svona 
og höfum ekkert breyst. Sambandið 
hefur aldrei verið stormasamt. Ef ég 
tuða horfir hún bara út um gluggann og 
líkist pabba sínum sálugum sem slökkti 
á heyrnartækinu þegar konan hans var 
að hvessa sig. Fróðný skiptir aldrei 
skapi en ég get hins vegar verið skap-
hundur. Ég get reiðst ofboðslega á sek-
úndubroti en á meðan ég er reiður er ég 
strax farinn að sjá eftir því og reyni að 
detta niður. Skapið hefur hlaupið með 
mig í gönur en sem betur fer hefur það 
lítið bitnað á fjölskyldunni. Stundum 
hef ég kannski öskrað eitthvað en þau 
taka ekkert mark á því, sem betur fer.“

fylgir lífinu
Síðustu 17 árin hefur Kristján Pétur 
unnið á sambýlum en þar áður í ein 13 
ár við kennslu fatlaðra, þar sem hann 
lenti fyrir tilviljun. „Ég hef alltaf fylgt 
lífinu. Maður fer af stað í eina átt en er 
svo kominn í aðra og reynir að takast 
á við það sem þar er. Auðvitað hafa 
blindgöturnar verið nokkrar í lífinu, 
ég er orðinn það gamall, en ég sé ekki 
eftir neinu. Alls engu. Ég hef kynnst svo 
ótrúlegum hlutum,“ segir hann og bæt-
ir við að vinnan á sambýli eigi vel við 
hann. „Þetta getur verið erfitt og ann-
aðhvort á þetta við þig eða ekki. Ég næ 
vel til allflestra en tel að galdurinn sé 
að hafa nógu opinn huga og vera bæði 
harður húsbóndi og góður vinur. Ég 
held að flestir sem vinna í þessum geira 
svona lengi geri það með því hugarfari. 

Maður verður að halda haus en á sama 
tíma tengist maður þessu fólki nánum 
böndum enda er maður fyrir suma 
eini vinurinn sem þetta fólk á, þótt við 
séum launaðir vinir. Þarna kann ég vel 
við mig og vil vera mína starfsævi – eða 
svo lengi sem ég hökti.“

Myndlist og tónlist
Kristján Pétur hefur verið viðloðandi 
rokksenuna á Akureyri síðustu ára-
tugina en myndlistin hefur líka alltaf 
verið stór hluti af hans lífi. „Ég sé engan 
mun á því sem ég geri í myndlist eða 
tónlist. Fyrir mér rennur þetta saman 
– er algjörlega sami hluturinn. Þegar 
ég er í myndlist er ég í raun að smíða 
tónverk eins og þegar ég smíðaði bar-
roktónverk með þagnarmerkjum í stað 
nótna. Ég hef alltaf verið harður á því 
að án þagnar sé tónlistin hjóm eitt. Það 
er þetta örstutta bil frá því að þú öskrar 
og þangað til þú öskrar næst sem skipt-
ir mestu máli.“

latur listamaður
Hann neitar því að listamenn séu sér 
þjóðflokkur út af fyrir sig. „Þetta er 
bara venjulegt fólk og oftast algjörir 
ljúflingar, líka þótt það sé frægt í út-
löndum. Það sem skilur það frá öðrum 
er að einhverju leyti þessi drifkraftur; 
listamenn eru alltaf að reyna að bæta 
sig. Að reyna að verða betri listamað-
ur er galdurinn á bak við sannan lista-
mann því stöðnun er eitur, þá dettur 
maður út, er ekki lengur með. Þess 
vegna eru listamenn oft áberandi og 
líta stundum út fyrir að vera eitthvað 
sérstakir,“ segir hann en sjálfur lýsir 
hann sér sem lötum listamanni. „Ég sit 
ekki og naga blýanta. Ef ekkert kemur 
í þrjá mánuði er það allt í lagi – þótt ég 
sé ánægðari ef eitthvað kemur. Reynd-
ar er ég farinn að setjast meira niður í 
seinni tíð og ætla að gera eitthvað. Ég 
hef kynnst listamönnum af öllum kate-
góríum – þeim sem eru eins og ég og 
gera þetta þegar andinn kemur yfir þá 
og svo þeim sem geta ekki verið án þess 
að gera eitthvað á hverjum degi, eins og 
Jóni Laxdal, vini mínum, sem situr við 
allan daginn og skapar, þegar hann er 
ekki í brauðstritsvinnunni. Fyrir hann 
er þetta partur af því að anda. Slíkir 
listamenn verða bestir; þeir sem eru 
alltaf að. Við hinir álpumst annað slag-
ið til að gera ágætis hluti.“

iáh

„Við höfum 
forræði yfir 

karlinum þótt 
sambandið milli 
hans og móður 
hans sé gott í dag

rokkari Kristján Pétur 
segist aldrei hafa fundið 

fyrir þörf til að skilgreina sig. 
Pönkararnir hafi litið á hann 

sem hippa en sjálfur telur 
hann að hann hafi líklega 
alltaf verið rokkari. Mynd: 

guðrún Þórs.

elSkar að Standa Á SViði 
Kristján Pétur verður 66 ára á næstu dög-
um. Hann segir röddina aldrei hafa verið 

betri en að skrokkurinn sé orðinn ansi 
lúinn. Mynd: guðrún Þórs.

Candizol®
150 mg

Eitt hylki
– einu sinni
– án lyfseðils
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN)  
auglýsir eftir stjórnanda í stöðu 

forstöðumanns upplýsingatæknimála 
hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með og þátttaka í úrvinnslu  
 upplýsingatækniverkbeiðna
• Umsjón með og þátttaka í uppbyggingu og viðhaldi  
 upplýsingatæknikerfa
• Innleiðing og viðhald á kerfishlutum Office365
• Viðhald og framþróun á innri og ytri vefsíðum HSN
• Umsjón með endurnýjun og viðhaldi á tækjabúnaði HSN
• Önnur tilfallandi og sérhæfð verkefni

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Krafa um 3 til 5 ára starfsreynslu af sambærilegu starfi  
 ásamt góðum meðmælum, reynsla af stjórnun æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Starfshlutfall er 100% og er veitt skv. nánara samkomulagi - 
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017. Staðsetning starfs 
er á starfssvæði HSN á Norðurlandi.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnun-
arinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/ 

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Magnússon – gudmundur.magnusson@hsn.is 
og Þórhallur Harðarson - thorhallur.hardarson@hsn.is 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 1. október 2014 
við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi annarra en 
Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.
Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós 
í vestri til Þórshafnar í austri. Á upptökusvæðinu búa um 35.000 
manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. Heildarvelta 
HSN er um 5,4 milljarðar króna.
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Við erum orðin mjög spennt og 
miðað við hvað við erum að 
fá góð viðbrögð sýnist mér að 

eftirvæntingin í bænum sé umtalsverð. 
Það virðist vera markhópur fyrir svona 
stað,“ segir Katrín Ósk Ómarsdóttir sem 
mun opna Lemon veitingastað á Akur-
eyri í maí ásamt manninum sínum, Jó-
hanni Stefánssyni.

Hann eldar alltaf
Katrín féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir en 
segist ekki dugleg að elda heima við. „Ég 
vil frekar fara út að borða eða lauma mér 
í mat hjá fjölskyldunni,“ segir hún hlæj-
andi en bætir við: „Maðurinn minn, Jói, 
er miklu duglegri í eldhúsinu. Hann eld-
ar alltaf þegar hann er í landi og tekst að 
malla saman góðan mat úr nánast engu. 
Ég skil ekki hvernig hann fer að en hann 
er mjög góður kokkur.“

Samvinnan áskorun
Jóhann hefur stundað sjómennskuna 
en er á leið í land til að einbeita sér að 

veitingastaðnum. „Hann mun reka 
Lemon en ég býst við að halda áfram í 
minni vinnu, sem forvarna- og félags-
málaráðgjafi hjá Akureyrarbæ og sem 
viðskiptastjóri hjá Orange project. Ég 
verð í því samhliða því að sjá um bók-

haldið á nýja staðnum,“ 
segir Katrín Ósk sem viður-
kennir að það verði áskor-
un að vinna með mann-
inum sínum. „Ég hef samt 
engar áhyggjur. Jói er svo 
umburðarlyndur og alveg 

sérstaklega þolinmóður gagnvart mér. 
Lemon verður hans verkefni en ég mun 
vera til taks og grípa inn í þegar þörf er 
á. Svo sjáum við bara hvernig hlutirnir 
þróast.“

Snöggt og hollt
Hún segir þau bæði hugsa um heils-

una. „Við æfum bæði crossfit og 
höfum einnig gaman af útivist. Það 
skiptir máli að hugsa um heilsuna. 
Ég reyni líka að borða hollan mat en 
mér finnst oft flókið að velja eitthvað 
snöggt sem er líka hollt. Þess vegna 
held ég að það sé þörf fyrir svona 
stað eins og Lemon og það hefur ver-
ið okkar hvatning til að láta verða að 
þessu.“

iáh

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

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

Mercedes  Benz Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 tonn 
Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Íslápur 

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect 
system, 4,5 metra markisa upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.500.000 kr.

Hobby 540Ufe Prestige 2017
Stór Ískápur • 
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Hobby 540Ufe Excellent 2017
Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT • 
eldhúsvifta • gólfteppi • 
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax

katrín ósk ómarsdóttir og maður henn-
ar, Jóhann Stefánsson, opna veitingastaðinn 
Lemon á Akureyri í vor. katrín féllst á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs sínar uppá-
haldsuppskriftir.

„Skiptir máli 
að hugsa um 
heilsuna“

„Ég vil frekar 
fara út að 

borða eða lauma 
mér í mat hjá fjöl-
skyldunni

kjúklingasalat með núðlum:
n 1/2 bolli olía
n 1/4 bolli balsamic
n 2 msk. sykur
n 2 msk. sojasósa
Setjið allt í pott og sjóðið saman í u.þ.b. 
1 mínútu. takið af hitanum og hrærið 
annað slagið í á meðan blandan kólnar 
(til að sósan skilji sig ekki).

n 1 poki núðlur (instant súpunúðlur) 
– ekki kryddið
n 3–4 msk. möndluflögur
n 1–2 msk. sesamfræ
brjótið núðlurnar smátt niður. ristið á þurri 
pönnu, byrjið á núðlunum (því þær taka 
lengri tíma) og bætið svo möndlum og se-
samfræjum á pönnuna. ath. að núðlurnar 
eiga að vera stökkar. leggið til hliðar.

kjúklingabringur
n sweet hot chili-sósa
Skerið kjúklingabringurnar í 
strimla og snöggsteikið í olíu. 
Hellið sweet hot chili-sósu yfir 
og látið sjóða við vægan hita 
um stund.

n salatpoki eða icebergsalat
n kirsuberjatómatar
n mangó
n rauðlaukur
Skerið niður og setjið í 
botninn á fati. Stráið ristuðu 
núðlublöndunni yfir, hellið 
svo balsamic-sósunni yfir og 
að lokum er kjúklingaræmun-

um dreift yfir.

frönsk heit súkkulaðikaka:
Botn:
n 2 dl sykur
n 200 g smjör
n 200 g suðusúkkulaði
n 1 dl hveiti
n 4 stk. egg
 
Súkkulaðikrem:
n 150 g suðusúkkulaði
n 70 g smjör
n 2–3 msk. síróp

Aðferð – botn:
Þeytið eggin og sykurinn vel saman. 
bræðið smjörið og súkkulaðið saman 
við vægan hita í potti. blandið hveitinu 
saman við eggin og sykurinn. bætið 
bráðnu súkkulaðinu og smjörinu að 
lokum varlega út í deigið. bakið í vel 
smurðu tertuformi (ath. ekki lausbotna) 
við 170°C í 30 mínútur.

Aðferð – krem:
látið allt saman í pott og bræðið saman 
við vægan hita. Kælið bráðina svolítið 
og berið hana síðan á kökuna þegar 
hún hefur kólnað. Kakan á að vera blaut 
í miðjunni. gott er að bera kökuna fram 
með rjóma eða ís og berjum, til dæmis 
jarðarberjum, hindberjum eða bláberjum.

Mexíkósk kjúklingasúpa
Þessi uppskrift er fyrir 5–6 manns.
n 4–5 kjúklingabringur

n 1 rauð paprika
n 1 græn paprika
n 2 gulrætur
n 1/2 blaðlaukur
n 4–5 hvítlauksgeirar
n 1 laukur
n 1 grænt eða rautt chili, ég gleymdi 
að kaupa chili svo ég notaði 1 tsk. af 
þurrkuðum chili-pipar
n 2 msk. olía
n 1 dós saxaðir tómatar
n 1½– 2 teningar af kjúklingakrafti
n 2–3 tsk. karrí
n 2,5 lítri vatn
n 1 peli rjómi
n ½–3/4 úr krukku af Heinz chili-
tómatsósu
n 100–150 g rjómaostur

Aðferð:
Hitið olíu á pönnu við vægan hita, saxið 
grænmetið smátt og steikið í smá stund á 
pönnunni, bara rétt til að fá smá gljáa.Setj-
ið grænmetið í stóran pott, bætið vatninu, 
chili-tómatsósunni, karríinu, kjúklingaten-
ingum og söxuðum tómötum saman við, 
leyfið þessu að malla á meðan þið steikið 
kjúklinginn.
Skerið kjúklinginn í litla bita og steikið á 
pönnu upp úr olíu, kryddið með chili, salti 
og pipar. bætið kjúklingnum við súpuna. 
látið hana sjóða við vægan hita í 10–15 
mín.
að lokum fer rjóminn og rjómaosturinn 
saman við. berið súpuna fram með sýrð-
um rjóma, rifnum osti og nachos-flögum.

SaMVinnan ÁSkorun Katrín viðurkennir 
að það verði viðbrigði að starfa með manninum 
sínum en segir að þar sem hann sé einstaklega 
þolinmóður hljóti það að verða í lagi.
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Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - maras@maras.is

þ YANMAR aðalvél
þ YANMAR hjálparvél
þ REINTJES niðurfærslugír

þ SCANTROL autotroll
þ BERG skiptiskrúfa
þ NORSAP skipstjórastólar

þ SIMRAD sjálfstýring
þ SIMRAD gýróáttaviti
þ

þ VINGTOR neyðarsímkerfi
þ VINGTOR kallkerfi

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju með nýtt 
og stórglæsilegt skip.

Friðrik A Jónsson ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ

Sími: 552-2111 - Fax: 552 2115
www.faj.is - faj@faj.is
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

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 ÁSCOÁSCO16. mars 2017

10. tölublað, 7. árgangur 

Og hvað nú?

Bjóðum upp á tjónaskoðun 
og tjónaviðgerðir 

CAR-X bifreiðaverkstæði - Njarðarnes 8 - 10 603 Akureyri- Sími 462 4200 - car-x@car-x.is

Bílaviðgerðir og hjólastillingar 

Erum í Njarðarnesi 8 - car-x@car-x.is  S: 4624200-1

Erum í Njarðarnesi 10 - vidgerdir@car-x.is  S: 4624200-2

...úúúps...

Vinnum með CABAS tjónamats ker�ð og eftir stöðlum BGS 

prinsar og 
prinsessur
Í dag fæðast flest öll börn á Íslandi sem 
prinsar og prinsessur. Ekki það að þau 
séu í raun af konungsættum. Nei, þau 
eru börn og barnabörn mín og þín. 
Börn fólks sem hefur unnið hörðum 
höndum að því að hafa í sig og á, mann 
fram af manni. 

Þessi tíska að tala um börn sem 
konungborið fólk er fáránleg svo ekki 
sé meira sagt. Ég spyr mig hver sé til-
gangurinn með því? Er það spurningin 
um valdið á heimilinu? À litli „prins-
inn“ eða „prinsessan“ að ráða öllu? 
Eða er það þjónustulund hinna full-
orðnu sem ræður þessu? Á að þjóna 
þessu barni og hlýða hverri skipun 
þess? Eiga þessir „prinsar og prinsess-
ur“ að sjá fyrir sér í framtíðinni?

 Hverju sem um er að kenna þá trúi 
ég ekki að það sé börnum til góðs að 
vera stöðugt umtöluð sem eitthvað 
sem þau eru ekki. Ég trúi heldur ekki 
að lýsingarorðin sem um þau eru not-
uð þurfi öll að vera í efsta stigi. Falleg-
ust/fallegastur, duglegust/duglegastur, 
sterkust/sterkastur og svo framvegis 
sem hlýtur að þýða að öll hin séu ljót-
ari, duglausari og máttlausari.

 Börnin okkar eru framtíðarfólk. 
Þau fá margs konar hæfileika og út-
lit í arf frá foreldrum sínum. Það er 
okkar að hjálpa þeim að þroska þessa 
hæfileika. Það er okkar að kenna þeim 
að gera það besta úr því sem þeim var 
úthlutað. Það er okkar að gera þau að 
föður- og móðurbetrungum því lífið 
fer ekki aftur á bak. Vel undirbúið barn 
er barn sem spjarar sig.

 
Höfundur er Dýrleif Skjóldal, 

leikskólakennari og sundþjálfari

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


