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Það er alltaf eitthvað stórbrotið við að 
fylgjast með góðum sigri. Fjölskylda 
og vinir Önyu Hrundar Shaddock 

frá Fáskrúðsfirði hafa sannarlega fengið 
sinn skerf af undrun yfir því að þessi hóg-
væra og hæfileikaríka stúlka skuli nú standa 
uppi sem sigurvegari bæði í dægurtónlistar-

keppni Samfés og Nótunni, keppni klassísks 
tónlistarflutnings nemenda á grunnskóla-
stigi. Ekki bjóst hún við því sjálf og árangur-
inn verður væntanlega seint jafnaður. Anya 
Hrund segist njóta þess að hrærast í tónlist 
frá morgni til kvölds og það hefur verið 
frábært að fylgjast með sjálfsöryggi hennar 

vaxa á síðustu árum, þar sem hún stendur 
fyllilega undir væntingum í að semja og 
flytja eigið efni þrátt fyrir að vera aðeins 14 
ára. Austurland óskar gæfu og gengis, en 
þess fyrst og síðast að ungu stúlkunni tak-
ist að láta tónlistina áfram flæða af fingrum 
fram okkur öllum til yndis. 

af fingrum fram
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Fánar og veifur í úrfali

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

ryksugur
Ný módel

VX6-1-IW-A

Verð kr.: 26.900,-

VX7-1 ÖKO

Verð kr.: 29.900,-

VX6-1-LR

Verð kr.: 24.900,-

miðvangi 13 · 
egilsstöðum · sími 471 2038

egilsbraut 6 · 
neskaupsstað · sími 477 1900
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ný aðalskrifstofa Vatnajök-
ulsþjóðgarðs var opnuð 
formlega í Fellabæ við 

Egilsstaði í síðustu viku. Ármann 
Höskuldsson, formaður stjórnar 
Vatnajökulsþjóðgarðs, segir það 
vera í anda þeirra laga sem sett voru 
um þjóðgarðinn; að hann ætti að 
efla og byggja upp sitt nærumhverfi, 
í samtali við ruv.is á dögunum. 
Einnig gerir hann ráð fyrir að þegar 

flutningum ljúki verði öll starfsem-
in komin inn á starfssvæði þjóð-
garðsins sjálfs en í upphafi munu 
fjármálastjóri hans og bókari starfa 
á skrifstofunni. Flutningur yfirskrif-
stofunnar hafi verið sársaukalaus því 
að þeir starfsmenn sem starfi á skrif-
stofunni hafi verið ráðnir hingað 
austur. Að líkindum flytji starf fram-
kvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs 
austur á næsta ári. 

Skrifstofan austur
Vatnajökulsþjóðgarður er landsbyggðarstofnun og við hæfi starfsemi hans sé á 
landsbyggðinni, segir formaður austursvæðis þjóðgarðsins agnes brá birgisdóttir. 

nú er horft sérstaklega til Aust-
urlands með möguleika á 
reglubundnum samskiptum 

í huga færeysku kirkjunnar og hinnar 
íslensku en í Færeyjum er áhugi fyrir 
meiri kirkjulegum tengslum við Ís-
land eins og víst á fleiri sviðum. Ekki 
er langt síðan biskup Færeyinga kom 
hingað til lands og 20 af 25 þjóðkirkju-
prestum þar en síðastliðið haust voru 
hér á ferð tveir frammámenn í hópi 
færeyskra presta, þeir Bergur D. Joen-
sen, sóknarprestur við Vesturkirkjuna 
í Þórshöfn og Sverri Steinholm prestur 
við Dómkirkjuna (Havnar kirkja) og 
jafnframt sjúkrahúsprestur. Hér eystra 
voru þeir að undirbúa heimsókn 10-15 
manna hóps hingað, eftir páska í vor. 
Um er að ræða eins konar lokaverkefni 
útskriftarhóps úr merkilegum leik-
mannaskóla sem Færeyingar hafa ver-
ið að þróa og kallast PODAS Ekklesias. 
Þessir nemendur hafa lokið þriggja ára 
námi með vikulegum 2 tíma fundum 
í 8 mánuði á ári – stundum í gegnum 
fjarfundabúnað. Á fyrsta ári er áhersla 
á grundvallaratriði kristinnar kenn-
ingar en með það að skýru markmiði 

að hver og einn sjái sig sem lærisvein 
Jesú Krists og taki ábyrgð á að rækta 
trúarlíf sitt. Á öðru ári er haldið áfram 
með biblíulega fræðslu og persónulega 
tileinkun hennar en þá fer áherslan 
að beinast að þjónustu við aðra sem 
lærisveinn. Á þriðja ári er áherslan á, 
að sem lærisveinn Jesú geri ég aðra 
að lærisveinum hans – markvissari 
kirkjuleg þjónusta. Slagorð PODAS 
eru „TILBIÐ og TÆN!“

Bókleg og kirkjuleg þjálfun
Að sögn Vigfúss Ingvars Ingvarssonar 
sem tekur á móti frændum okkar, hafa 
mörg hundruð lokið einu eða tveimur 
árum af þessu námi sem er bæði bók-
legt og svo þjálfun í kirkjulegu starfi. 
Íslandshópurinn kemur með Norrænu 
þann 18. apríl og verður með samkomu 
í Egilsstaðakirkju það kvöld og svo á 
Eskifirði og Neskaupstað. Einnig verða 
einhverjar heimsóknir á dvalarheimili.

kirkjuheimsókn 
frá Færeyjum

Mikill uppgangur er í blak-
deild Þróttar Neskaupstað 
um þessar mundir og eru 

18 ungmenni að taka þátt í 11 lands-
liðsverkefnum í blaki þetta árið. Ís-
landsmót var haldið um síðustu helgi 
þar sem 160 manns tóku þátt í keppn-
um um Íslandsmeistaratitla í 2. og 3. 
flokki og er skemmst frá því að segja 
að Þróttarar lönduðu titlunum í fjórum 
flokkum af þeim fimm sem keppt var í 
á mótinu. Þannig sigruðu þeir í 2. flokki 
karla og kvenna og í 3. flokki karla og 
3. flokki A-liða kvenna en Völsungar 
höfðu sigur í keppni B-liða. Að sögn 
Þorbjargar Ólafar Jónsdóttur, formanns 
blakdeildar Þróttar, er uppgangurinn 
ekki síst að þakka frábæru þjálfarateymi 
þeirra Önu Maríu Vidal Bouza og Borja 
Gonzales Vicente, en þau eru spænskt 
par sem fluttu austur og sinna þjálfun 
allra flokka frá 4.flokki og uppúr. 

6 unglingar í U16  
á leið til Búlgaríu
Nú um páskana eru sex Þróttarar að 
fara í U16-landsliðsferð til Búlgaríu 
en tvö þeirra koma til dæmis inn frá 
Huginn á Seyðisfirði þar sem blakið 
er í nokkuð örum vexti eftir að Norð-
firðingur flutti þangað til að sinna 
þjálfun. Ein 19 ára stúlka úr Þrótti er 
að keppa með A-landsliði kvenna en 
11 manns að taka þátt í landsliðsver-
kefnum U17, U18 og U19 ára lands-
liðanna. Á Íslandsmótinu í vetur 
komust bæði í karla og kvennaliðin 

í undanúrslit á dögunum en féllu úr 
leik. Kvennalið meistaraflokks hef-
ur tækifæri til að hefna harma sinna 
vegna þess í undanúrslitaleik Kjörís-

bikarkeppninar í Laugardalshöllinni 
föstudaginn 7.apríl kl. 14 þar sem þær 
mæta Aftureldingu en úrslit bikar-
keppninnar fara fram á sunnudag. 

Rúlluðu upp Íslands-
mótinu í 2. og 3. flokk

glímufólk úr Fjarðabyggð náði 
frábærum árangri í 107. Ís-
landsglímunni síðustu helgi 

en þar sigraði Ásmundur Hálfdán Ás-
mundsson, Íþróttamaður Fjarðabyggð-
ar 2016, keppnina um Grettisbeltið. Var 
þetta annað árið í röð sem Ásmund-
ur hreppti þessi eftirsóttu verðlaun. 
Hann sigraði í öllum glímum sínum 
og hlaut því sæmdarheitið glímukóng-

ur Íslands. Á mótinu stóðu fleiri sig 
vel, Hjörtur Elí Steindórsson lenti í 5. 
sæti hjá körlunum en í kvennaflokki er 
keppt um Freyjumenið. Eva Dögg Jó-
hannsdóttir lenti í 3. sæti og Bylgja Rún 
Ólafsdóttir í 4.-5. sæti, en Fanney Ösp 
Guðjónsdóttir, Marta Lovísa Kjart-
ansdóttir og Nikólína Bóel Ólafsdóttir 
röðuðu sér í 6-8.sætin. Svo sannarlega 
frábær árangur.

Glímukóngur Íslands krýndur

Í tengslum við endurskoðun Sókn-
aráætlunar Austurlands var í fyrra 
ákveðið að á þessu ári yrðu boð-

aðir þrír fundir víðsvegar um Austur-
land sem hver um sig verði helgaður 
þremur meginköflum áætlunarinnar; 
lýðfræði og þróun mannauðs, nýsköp-
un og atvinnuþróun og menningar-
mál. Síðasti fundur af þremur fundum 
um endurskoðun fer fram í Fróð-
leiksmolanum á Reyðarfirði í kvöld og 

fjallar um atvinnu og nýsköpunarhluta 
áætlunarinnar. Nú þegar hafa fundir 
um menningu og mannauðsmál farið 
fram, á Seyðisfirði í síðustu viku og í 
Vonalandi á Egilsstöðum í gærkvöldi. 
Þessi vinna við endurskoðun sókn-
aráætlunar Austurlands er opin öllum 
og eru venju allir íbúar hvattir til að 
taka þátt í þessu mikilvæga verkefni. 
Fundurinn á Reyðarfirði í kvöld hefst 
kl. 16:30

Endurskoðun sóknaráætlunar

Myndir: Sigga Þrúða

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Holtasmári 1
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Str. 38-52
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Nýr Ford Ka+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford Ka+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu hringt og svarað 
símtölum, hlustað á sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína. 
Samhliða því upplifir þú svo frábæra aksturseiginleika, notagildi og Ford gæði.  

1.890.000
VERÐ FRÁ:

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

28.388 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.890.000 kr. • Útborgun 189.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,66% Útborgun í formi uppítökubíls er að   
 sjálfsögðu möguleiki 

Ford Ka+ er The Color Run bíllinn í ár.  
Komdu og reynsluaktu og þú gætir unnið miða í hlaupið!

KR.
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Hvað viltu verða?
Það er spurning hvort nokkur spurning er stærri en þessi þegar 

allt kemur til alls; og líf okkar er litað af henni á svo mörgum 
sviðum og mismunandi æviskeiðum. Hún boðar svo margt. 

Fyrst og síðast snýr hún að okkur sjálfum, þó hún láti lítið yfir sér og 
hún sé kannski sú fyrsta sem börn minnast að hafa fengið, því hún 
fjallar í raun ekki um það hvort að við speglum væntingar annarra til 
okkar heldur hvaða vonir við sjálf berum í brjósti. Hvaða hugmyndir 
við höfum mátað við hugsjónir okkar og drauma 
til þess að verða að gagni. Og á mismunandi ævi-
skeiðum mætir hún okkur á mismunandi hátt því 
að áskoranirnar breytast. Eins og hugmyndirn-
ar sem hver og einn gengur með um sig sjálfan. 
Hverju getur ákvörðun mín í dag breytt um það 
hver ég er í raun og veru? Göngum við ekki flest í 
þau verkefni sem við mætum án þess að velta því 
sérstaklega fyrir okkur hvort um áskorun sé að 
ræða sem breyti einhverju til frambúðar? Hvenær 
verðum við það sem við verðum, og hvenær erum 
við orðin það sem við erum? Eru til algildir mælikvarðar sem færa okk-
ur fullvissu um það?

Almennt talað getum við gengið út frá því að á einhverjum tíma sé 
stefna mörkuð með þeim hætti að spurningin um það hvað við viljum 
verða – þegar við erum orðin stór! – hættir að sækja að okkur því að 
við erum sátt og hlutskipti okkar er nægilega víðfeðmt til að fleira spili 
inn í en vilji eða draumar. Aðstæður, upplag, hæfni og hugsjónir koma 
saman í þeirri mynd sem við höfum af okkur sjálfum og spurningin 
um að breyta þessum ytri og innri þáttum hættir að eiga við. Viðbrögð 
okkar við fangbrögðum lífsins hvíla á gildum og gáfum í samspili við 
það hversu djúpa visku við þurfum til að skilja aðstæður. Er nóg að hafa 
reynslu eða nýta þekkingu sem hefur orðið til? Þurfum við upplýsingar 
eða innsæi til að ráða við aðstæður? Verðum við að treysta á Guð og 
lukkuna? Eða getum við upp til hópa forðast það að mæta áskorunum 
með því að sigla af lagni milli skers og báru og komast hjá því að spyrja 
okkur sjálf hvort að við getum haft áhrif; hvort sem það eru áhrif á eigið 
líf eða samfélag okkar?

Á öllum sviðum stöndum við sjálf, eins og samferðafólk okkar, 
frammi fyrir áskorunum af einhverju tagi. Sem betur fer. Annars yrði nú 
seint nokkur framþróun í nokkru efni. Og við stöndum oftast í þeirri trú 
að við höfum val án þess þó að vita til fulls hvert hvaða ákvörðun leiðir 
okkur. Við höfum val á milli þess að skoða huga okkar út frá stóru spurn-
ingunni eða svara að bragði því til að besta leiðin sé sú auðveldasta. (Hér 
væri hægt að fylla inn í með ótal mörgum dæmum líðandi stundar til að 
setja þankann í samhengi – en það flækir málið að nokkru leyti því með 
dæmum sem tengjast persónum eða aðstæðum þá verða allar ályktan-
ir um æskileg viðbrögð háðar stað, stund og fjölþættum álitamálum.) 
Auðvelda leiðin er eins og við þekkjum, úr öllum ævintýrunum og lífs-
spursmálasögunum, samt sjaldnast sú æskilegasta því hún felur í sér að 
möguleikanum á að þroskast af glímunni við áskorunina er fórnað fyrir 
einfaldleika þess að líða með straumnum. Einhverjir þurfa jú að takast 
á við það að þeim finnst ekkert nokkurs virði nema þeir þurfi að berjast 
fyrir því; þeir segja að aðeins dauðir fiskar fljóti með straumnum – og 
aðrir benda þeim einmitt á að það þurfi ekki að gera sér alla hluti erfiða 
bara til að halda í trúnna á að þeir séu alltaf að þroskast af mótlætinu. Og 
það er satt að það er síður en svo að barningur og barátta geri alla um-
burðarlyndari og elskulegri; því slíkt ævintýr er nú mannkynsagan ekki. 
En það er alltaf þess virði að halda tryggð við gildi sín með því að spyrja; 
hverju get ég miðlað. Hverju get ég áorkað? Hvað vil ég verða? Svarið er 
ekki alltaf það sama, því áskoranirnar eru ólíkar. Og það er ekki alltaf 
„stór“. En hvort sem við ölum stóra drauma eða viljum bara fá að lifa í 
friði, þá er mikilvægt að minnast þess að vonin, hún þrífst á því að við 
viðurkennum að við erum ekki orðin þau sem við verðum og það sem 
við erum er samhengi sem við okkur endist ævin að skilja. 

 Arnaldur Máni Finnsson

leiðari
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FRÍBLAðiNU ER dREiFT Í 5.500 EiNTökUm Á  
öLL hEimiLi oG FyRiRTæki Á AUSTURLANdi. 
BLAðið ER AðGENGiLEGT Á PdF SNiði Á  
vEFNUm www.FoTSPoR.iS

Það verður margt mjög 
spennandi í gangi á þessari 
ráðstefnu okkar unga fólksins 

á Borgarfirði,“ segir Dagur Skírn-
ir Óðinsson, einn skipuleggjenda 
UngAust ráðstefnunnar sem fram fer 
næstu helgi á Borgarfirði eystra. „Fyr-
ir það fyrsta finnst mér mikilvægt að 
ungt fólk af öllu Austurlandi fái þarna 
tækifæri til að hittast og ræða málin 
því að gott tengslanet er gulli betra.“ 
Dagur telur það vera góðs viti til fram-
tíðar að það sé að verða til 
einhver hreyfing sem 
talar máli þeirra sem 
hafa ekki verið í 
forgangi hjá stjórn-
völdum síðusta 
áratuginn. „Ég 
meina, þetta er sá 
aldur sem situr að 
hluta til fastur heima 
hjá foreldrum útaf því 
hversu erfitt það er að koma 
þaki yfir höfuðið. Þó að markaðurinn 
sé að hluta til öðruvísi fyrir austan 
en sunnan þá er samt alveg frekar 
strembið í mörgum byggðarkjörnum 
að eignast íbúð og hægara sagt en gert 
að finna leiguíbúðir á góðu verði. Eða 
það er svona mín upplifun.“ Hann 
segir að það verði fróðlegt að heyra 
hvað brenni heitast á fólki, hann hafi 
sínar hugmyndir um hvað hann vilji 
sjá öðruvísi en það sé ekkert víst að 
allir verði sammála um hvað þurfi að 
leggja mesta áherslu á í framhaldinu. 

Frábær viðbrögð
„Miðað við öll viðbrögðin sem við höf-
um fengið við stofnunina á þessu félagi, 
bæði frá sveitarfélögum og allskonar 
fólki útí bæ þá tel ég að rödd Ungs Aust-
urlands sé eitthvað sem að verður tekið 
mark á. Við munum gera okkar besta 
til þess að bjóða fram aðstoð okkar við 
að móta fjórðunginn og þá er auðvit-
að frábært að hafa jafn stórt bakland 
á bakvið sig og við í Ungt Austurland 
virðumst vera að eignast og hafa alla 
þessa velvild í garð félagsins sem mað-
ur hefur upplifað,“ segir Dagur. Hann 
telur að ráðstefnan geti verið upphafið 

að einhverju nýju fyrir marga, því 
þarna kemur saman allskonar 

fólk sem hefur náð allskyns ár-
angri í því sem það er að gera 
og það er gaman að geta þá 
lært af því. Dagur er sjálfur 
áhugasamur um erindi hins 
unga sveitarstjóra í Súða-

víkurhreppi, Pétri Markan 
sem flytur erindið Rúralsvæði 

og rústfríar rætur. „Það verður 
fróðlegt að heyra um ástandið á Vest-
fjörðum, því þar held ég að sé að finna 
ýmsar hliðstæður við veruleikann sem 
við þekkjum hér fyrir austan.“

„Eins og fleiri Austfirðingar þá hef 
ég fylgst spenntur með ævintýri þeirra 
hjúa á Karlsstöðum og bíð spenntur 
eftir að Berglind Häsler segi okkur að-
eins frá því og þeim hindrunum sem 
þau hafa mætt í allra sinni nýsköpun. 
Í heildina eru þetta allt svaka flottir 
fyrirlesarar og breiður hópur, frá ráð-
herrum til félaga manns og spennandi 
dagskrá.“

Dagskrá ráðstefnunnar 
Laugardagur 8.apríl: 
13:00 Setning fundar
13:10 Sigrún blöndal: Erindi frá SSa
13:25 Þorgerður Katrín gunnarsdóttir: 
Erindi frá sjávarútvegs- og landbúnaðar 
ráðherra
13:45 Ingvi Þór georgsson: Framtíðin og 
sjávarútvegur
14:10 berglind Häsler: nýsköpun í land-
búnaði - sigrar og hindranir
14:35 Þórunn Ólafsdóttir: akkeri 
15:20 Pétur Markan: rúralsvæði og 
rústfríar rætur
15:45 Margrét gauja Magnúsdóttir - Vald-
efling ungmenna á landsbyggðinni
16:20 Hópastarf 
19:30 Kvöldverður og skemmtun – Helgi 
Seljan, Prins Póló, DJ Maríamey

Sunnudagur 9. apríl:
10:30 Jonatan Spejlborg Jensen og lasse 
Høgenhof: lungaskólinn
11:00 María Hjálmarsdóttir: áfangastað-
urinn austurland
11:30 Kynning niðurstaðna úr hópastarfi

vel heppnuð byggðar-
stefna felur í sér jafnrétti

Margrét Gauja Magnúsdóttir verður einn af fyrirlesurum á byggða-
ráðstefnu UngAust á Borgarfirði eystra næstu helgi en hún hefur 
getið sér gott orð fyrir verkefni sitt og rannsókn á möguleikum 

til valdeflingar ungs fólks á landsbyggðinni. Hún segir að reynsla sín frá 
Höfn í Hornafirði hafi sýnt fram á að það væru nokkrir þættir sem skiptu 
sköpum í fræðslu fyrir ungt fólk. Í handbókinni sem gefin var út í tengslum 
við verkefnið eru þessir þættir skilgreindir, en efling sjálfstrausts, hugrekk-
is, þekkingar á lýðræði og lýðræðislegum vinnubrögðum þóttu meginþætt-
ir sem valdeflandi fræðsla fyrir ungmenni myndi beina sjónum að. 

Vertu þú sjálfur
Námskeiðið Vertu þú sjálfur sem Margrét stóð fyrir á Höfn byggði því á efl-
ingu þessara þátta og fól í sér bæði verklegar æfingar og fræðslu sem voru 
sprottin úr raunhæfum aðstæðum daglegs lífs þátttakendanna. Reynslan af 
því að koma inn í svona samfélag og hafa áhrif á það var Margréti Gauju 
að innblæstri, þar sem áhrifin voru svo mikil. Sem dæmi segir hún í Fram-
haldsskóla Austur-Skaftafellssýslu hafi verið stofnað femínistafélag, hinsegin 
félag og morfíslið auk þess sem drusluganga var skipulögð 19. júní á 100 ára 
afmæli kosningaréttar kvenna. Það sem mestu skipti sé þó að mannlífið verði 
fjölbreyttara um leið og fólk finni hugrekki til þess að vera það sjálft, þar sem 
að samkynhneigðir þurfi t.d. ekki að flytja búferlum í stærra samfélag til að 
koma út úr skápnum. Áherslur verkefnisins eru á að efla ungmenni á lands-
byggðinni með þjálfun þeirra þátta sem hjálpa fólki að brjótast útúr félags-
mótun fámenns samfélags sem hafi hamlandi áhrif á þroska og hamingjuleit 
einstaklingsins; eða því að hann geti „verið hann sjálfur“ eins og það er orðað.

Margrét telur að aukið jafnrétti sé mikilvæg stoð í vel heppnaðri byggða-
stefnu og að mikilvægt sé að hlusta á ungt fólk. „Ég byrjaði á því að spyrja 
krakkana og byggði svo sjálfstyrkingarnámskeiðið á þeirra óskum. Ef þú 
upplifir að þú hafir tilgang og rödd í samfélaginu eru meiri líkur á því að þú 
flytjir ekki í burtu eða komir aftur heim eftir nám.“ Margrét segir atvinnu-
þróun á landsbyggðinni ekki ríma við óskir unga fólksins sem hafi lítinn 
áhuga á að starfa í álverum og öðrum þungaiðnaði. Þá sé bráðnauðsynlegt 
að efla femínisma. „Það þarf massíva kynjafræðslu og vitundarvakningar. 
Ekki bara til að bæta hag stelpnanna heldur strákanna líka, þeir eru fastir í 
úreltum hlutverkum sem þeim líður ekki vel í. Unga kynslóðin vill brjótast 
út úr þessu og búa í regnbogasamfélagi þar sem allir geta verið þeir sjálfir.“

Fyrsta ráðstefna 
Ungaust um helgina

Úr HanDBÓk-
inni VertU 
ÞÚ SjálFUr: 
ungmennum var tíðrætt um smæð 
samfélagsins sem þau telja vera 
ákveðna hindrun. lítið samfélag er 
búið sömu kostum og göllum og 
stórt samfélag. Munurinn felst aftur 
á móti í því að kostir og ókostir verða 
greinilegri í smærra samfélagi heldur 
en stóru. Þannig verða kostir eins 
og samstaða og samtakamáttur; og 
ókostir eins og félagslegt taumhald 
og umtal greinilegra í fámenni 
heldur en fjölmenni. Þar sem 
kostirnir og gallarnir ná frekar upp á 
yfirborðið heldur en ella. Fjölbreytni 
og fábreytni eru aðrir þættir sem 
skilja að smærri og stærri byggðir. 
Fábrotin samfélagsgerð er í hugum 
flestra fráhrindandi og lítt til þess 
fallin að auka á lífsgæði íbúanna og 
getur stuðlað að atgervisflótta. Hins 
vegar er fjölbreytt samfélagsgerð 
sem endurspeglar alla hópa samfé-
lagsins líkleg til að auka á lífsgæði 
íbúanna og stuðla að heilbrigðum 
vexti samfélagsins. til að stuðla að 
fjölbreyttu samfélagi verða allar 
raddir samfélagsins að heyrast og 
íbúar að hafa stöðu og hlutverk 
í samfélaginu. Þar verður að vera 
frjósamur jarðvegur fyrir fólk á öllum 
aldri til að koma skoðunum sínum 
á framfæri og hugmyndum sínum í 
framkvæmd, ungir jafnt sem aldnir. 
Það er ábyrgð ráðamanna að skapa 
þann jarðveg en einnig samfélagsins  
að opna faðminn fyrir ólíkum hópum 
og ólíkum hugmyndum. 

ný og fullkomin bolfisk-
vinnsla HB Granda á 
Vopnafirði hefur verið 

prufukeyrð síðustu viku til að stilla 
af vélar og tæki. HB Grandi keypti í 
fyrra 1600 þorksígildistonn sérstak-
lega til að standa undir vinnslunni 

á Vopnafirði en hún starfar aðeins 
á milli vertíða í uppsjávarfiski. Ekki 
er gert ráð fyrir að eiginleg vinnsla 
hefjist fyrr en að loknu páskaleyfi og 
starfsmannaferð síðar í mánuðinum 
og standi þar til makrílvertíðin hefst 
í sumar. 

Bolfiskvinnsla 
Granda prufukeyrð
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anya Hrund Shaddock frá Fá-
skrúðsfirði er fyrsti einstak-
lingurinn til að vera bæði 

handhafi aðalverðlauna Nótunnar, 
tónlistarkeppni tónlistarskóla landsins, 
og sigurvegari Söngvakeppni Samfés, 
á sama tíma. Þessi fjórtán ára tón-
listarsnillingur er að sögn kunnugra 
jafnvíg á popp og klassík en kennarar 
hennar eru vissulega í skýjunum yfir 
árangrinum. Jón Hilmar Kárason gít-
arleikari segir það mjög óvanalegt að 
svo ung manneskja sé að semja jafn 
þroskaða tónlist og raun ber vitni og 
eigi jafn mikið af frumsaminni tónlist 
í sínum fórum á þessum aldri. Eftir að 
Anya hélt sigurgöngu vorsins áfram í 
Hörpunni um helgina, sagði Suncana 
Slamnig píanókennari hennar í samtali 
við Austurfrétt að það hafi sýnt sig í 
gríðarlega harðri og jafnri keppni um 
Nótuna að það hafi náð til dómnefndar 
hversu töfrandi spilamennska hennar 
sé og að næm persónuleg túlkun henn-
ar á Claire de Lune hafi náð í gegn. Hún 
segir jafnframt að það sé öllum ljóst 
hversu óhemju efnileg þessi austfirska 
stúlka sé, það sé hægt að leggja fyrir 

hana hvaða verkefni sem er. „Hún er 
bara tónlist og sköpun út í gegn.“

tónlist og sköpun út í gegn
„Tónlist er bara 80 eða 90% af því sem 
ég geri,“ segir Anya hún er að von-
um alsæl með þennan góða árangur í 
keppnunum tveim. „Ég spila á píanóið 
þegar ég vakna á morgnana áður en ég 
fer í skólann og finnst best að sofna út 
frá því að spila eitthvað á gítarinn þegar 
ég er komin upp í rúm,“ bætir hún við 
en hún spilar auk píanósins á gítar, 
ukulele og bassa og slagverk. Þá hefur 
hún líka lært á saxófón og finnst hann 
áhugaverðastur af blásturshljóðfær-
unum þó hún hafi líka prófað básúnu 
og trompet. Það er aðeins eitt ár síðan 

hún hóf nám á miðstigi hjá Suncönu 
og hefur tekið ótrúlegum framförum 
á þeim stutta tíma en það er líka rétt 

um ár síðan Anya 
fór á fyrsta Hljóm-
sveitarnámskeiðið 
hjá Jóni Hilmari. 
„Hann er soldill 
svona tónlistarpabbi 
minn eftir það því 
ég hefði ekki farið í 
þessa átt ef ég hefði 
ekki farið á nám-
skeiðið. Jón hjálpaði 
mér að þora koma 
fram með mín eigin 
lög“ segir Anya en 
kennararnir henn-
ar eru sammála 
um að það verði 
spennandi að sjá í hvaða átt hún muni 
fara á næstu misserum. Auk píanón-
ámsins hjá Suncönu og stöku æfinga 
og námskeiða hjá Jóni stundar Anya 
einnig gítarnám hjá Garðari Harðar í 
tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar.

getur farið í hvaða átt sem er
„Hún á eftir að fara þangað sem hún 
vill og það er frábært þegar svona ungt 
og flott fólk getur gert það. Hvort sem 
það verður tilfinninganæmt popp eða 
eitthvað harðara, nú eða klassískara 
þá skiptir það ekki beint máli eins 
og er. Hún verður frábær í hvaða átt 
hún fer eða þróar sig því hún er efni í 
hvort sem er sólo-artista eða leiðtoga í 
hljómsveit“ segir Jón Hilmar og bætir 
við að það sé líka sjaldan sem kennarar 
finni jafn brennandi áhuga til staðar 
hjá svona ungum krökkum. „En með 
svona einbeitingu og metnaði, að rúlla 
upp klassískri keppni eins og Nótunni 
í sömu viku og maður vinnur svona 
poppkeppni með frumsömdu lagi, þá 
er bara ekkert sem stoppar mann,“ 
bætir Jón við og hlakkar til að vinna 
áfram með Önyu á næstu árum. 

kemur manni alltaf í gott skap
Önyu er hlýtt til kennara sinna og ótt-
ast það ekki hvað sé næst á dagskrá eftir 
þennan glæsta árangur. „Suncana er frá-
bær kennari sem er alltaf gaman hjá, því 
þú veist hún er sko ekki þessi venjulegi 
kennari sem er einhvernveginn bara að 
kenna þér. Hún kemur manni alltaf í gott 
skap þess vegna er alltaf mjög gaman að 
koma til hennar og skilur mann mjög 
vel. Og þá lærir maður líka mjög mik-
ið,“ segir Anya en Suncana segir hana 
einmitt hafa tekið ótrúlegum framför-
um á síðasta ári. „Eftir miðprófið held 
ég að hún fari út í heiminn, á aðrar og 
stærri slóðir. Þó mig langi að fá að halda 
henni sem lengst má kennari ekki vera 
nískur á nemanda sinn, hún verður að 
fá að þróast og blómstra,“ sagði Suncana 
í áðurnefndu samtali.

„in the end“ spratt  
úr úrvinnslu á einelti
Anya hlustar á tónlist úr ýmsum átt-
um, allt frá Ellu Fitzgerald til Cold Play 
og Gorillaz, Maroon 5 og Studio Kill-
ers, en af íslenskum flytjendum er hún 
hrifin af Frikka Dór og Jóni Jónssyni, 
Heru Björk – sem hún var á söngnám-
skeiði hjá á dögunum. Í klassíkinni 
séu það Debussy, Chopin og Mozart 
sem séu í uppáhaldi. Aðspurð um sig-
urlagið í Samfés, segir hún lagið „In 
the end“ vera um tveggja ára gamalt 
og það er mjög persónuleg saga á bak 
við það. „Það er gott að geta notað tón-
listina til þess að vinna úr vanlíðan og 
þannig varð þetta lag til, meðal annars 
til að komast í gegnum tilfinningar 
sem voru tengdar því að vera lögð í 
einelti þegar ég var yngri. Ég var mikið 
skilin útundan af því ég var öðruvísi, 

kannski því ég var 
eini brúni krakk-
inn, eða því ég var 
með stutt hár, ég 
bara veit það ekki,“ 
segir Anya en faðir 
hennar Christoph-
er Shaddock er 
bandarískur. Hún 
segir áhuga á tónlist 
vera beggja vegna í 
fjölskyldu sinni en í 
föðurfjölskyldunni 
sé mikil tónlistar-
sál. „Amma mín 
Josephine söng í 
Carnegie Hall þegar 
hún var yngri og 
föðurbróðir minn 
var í hljómsveit og 
systir pabba er leik-

kona. Svo það er mikil list og sköpun 
þar á ferð,“ bætir hún við, en sjálf hafi 
hún áhuga á þessu öllu, að teikna og 
jafnvel syngja gospel tónlist en frændi 
hennar stjórnar og syngur í þekktum 
Gospel kór í Boston og sótti hún slíkt 
námskeið í Eskifjarðarkirkju í fyrra. 
Anya er eina systirin en á fjóra bræð-
ur, tvo eldri hálfbræður, Kjartan Frey 
en hann spilar á rafmagnsgítar og var 
í tónlistarskóla alla sína skólagöngu 
og Christopher Meadows en hann 
býr í Oklahoma. Síðan á hún tvo al-
bræður yngri, þá Kaleb og Alvar sem 
eru einnig byrjaðir að prófa sig áfram 
í tónlistinni. Móðir Önyu, Arnbjörg 
Ólöf Kjartansdóttir er fædd og uppalin 
á Fáskrúðsfirði en fjölskyldan flutti aft-
ur á Fáskrúðsfjörð 2003.   

kom fram á djasshátíð
Á hljómsveitarnámskeiðinu hjá Jóni í 
fyrra þróaðist það að Anya kom fram 
ásamt hljómsveit á djasshátíð Austur-
lands í september og flutti ein fjögur 
lög og var „In the end“ eitt þeirra. „Að 
semja þetta lag var mín leið til að koma 
tilfinningum mínum út og láta vita að 
það væri ekki allt í lagi og það virkaði. 
Það fjallar í rauninni um hvernig mér 
hefur oft liðið og líklega flestum á ein-
hverju tímabili í sínu lífi,“ segir Anya 
en það fjallar í raun um þann tíma þar 
sem henni hafi liðið illa og ekki getað 
treyst neinum nógu vel eða haft ein-
hvern sem hún þorði að tala við um 
líðan sína. Nú hafi hún meira sjálfs-
traust og sértaklega þessa leið, að þora 
að semja lög. Blaðamaður Austurlands 
hefur sjálfur orðið vitni að því eins og 
aðrir sem til þekkja að hún getur setið 
við píanóið og dælt útúr sér lögum 
langtímum saman og er þá megnið 
af efninu frumsamið, þó ekki séu til 
textar við allt. Austurland óskar Önyu 
vissulega til hamingju með glæsilegan 
árangur og hlakkar til að fylgjast með 
þessari hógværu og flottu tónlistar-
konu í framtíðinni.

jafnvíg á popp og klassík: 
einfaldlega bara best„Hún á eftir 

að fara þang-
að sem hún vill og 
það er frábært 
– segir Jón Hilmar

Mikil gleði 
anya Hrund  

tekur við nótunni 
á sunnudaginn. 

Mynd nótan.

– fáðu meira út úr fríinu

PORTOROZ í Slóveníu

 í beinu flugi frá Egilsstöðum

21. maí í 9 nætur Frá kr.
135.455

m/morgunverði

Allt að
15.000 kr.
afsláttur á mann

Frá kr. 135.455  
m/morgunverði
Netverð á mann frá kr.

135.455 í herb. 

138.685 í herb.

Frá kr. 163.320  
m/morgunverði
Netverð á mann frá kr.

163.320 í herb. 

165.585 í herb.

Remisens Hotel 
Lucija

Remisens Premium 
Metropol

Veldu um 
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Heimsferðir bjóða uppá sólarferðir til baðstrandarbæjarins Portoroz í Slóveníu 
en Portoroz er meðal nýustu áfangastaðanna hjá okkur. Portoroz í Slóveníu er 

mörgum Íslendingum kunn, enda um einn þekktasta baðstrandabæinn við norðanvert 
Adríahafið að ræða.
 
Portoroz liggur í skjóli skógivaxinna hlíða við blátt Adríahafið og þar snýst flest um 
ferðaþjónustu og heilsurækt og öll aðstaða er til fyrirmyndar. Ströndin er blanda af 
steinvölu-, sand- og tilbúinni strönd og sums staðar eru grasflatir eða steyptar stéttir þar 
sem sóldýrkendur láta fara vel um sig. Á strandgötunni er fjöldi veitingastaða og bara þar 
sem ljúf danstónlist hljómar víða fram eftir kvöldi. Í þessum litla fallega strandbæ er fjöldi 
hótela, veitingastaða, smáverslana og skemmtistaða og góð aðstaða til heilsuræktar og 
vatna- og strandíþrótta.

Sólarferð til
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Fimm stjörnu árangur 
með epoxýefni

Epóverk

E
póverk er lítið og 
traust fjölskyldu-
fyrirtæki sem hefur 
sérhæft sig í vinnu 
með hið slitsterka 

efni epoxý, sem er orðið 
mjög vinsælt til  notkunar 
jafnt í iðnaðar- sem 
íbúðarhúsnæði. Hægt er 
að nota efnið bæði á gólf 
og veggi og það býður upp 
á óteljandi möguleika til 
notkunar. Epóverk  tekur 
að sér bæði að leggja 
gólf með epoxý og klæða 
veggi með efninu, auk 
þess að mála með epoxý-
málningu. Á myndum 
sem fylgja greininni má 
sá glæsilegan árangur 
af notkun efnisins með 
traustum og fagmann-
legum vinnubrögðum 
Epóverks.

Epoxýgólf
Þar sem epoxý er lagt 
myndast sléttur flötur, 
laus við samskeyti og 
fúgur. Gólfin verða því 
mjög auðveld í þrif-
um og þola dagleg þrif, 
hvort sem er með moppum eða 
skúringavélum. Sem fyrr segir er 
epoxý afar slitsterkt efni og gólf-
ið helst fallegt um langa tíð. Epoxý 
hentar jafnt á gólf í iðnaðarhúsnæði 
og íbúðum.

Epoxýsteinteppi
Epoxýsteinteppi henta afskaplega 
vel á gólf í iðnaðarhúsnæði, versl-
unum, skólum og stofnunum. Þau 
eru geysilega slitsterk og mjög auð-
veld í þrifum. Hægt er að velja um 
grófleika efnisins og blanda saman 
litum. Þetta gólfefni krefst afar lítils 
viðhalds og endist mjög lengi.

Epoxýmálning
Epóverk málar gólf og veggi með 
epoxýmálningu. Málningin er 
afar slitsterk og hentar vel  fyrir 
bílskúra, geymslur og iðnaðar-
húsnæði. Epoxýmálningin er til í 
nokkrum mismunandi litum.

Epóverk „Allt upp á 10“
Epóverk leggur mikla áherslu 
á traust og fagleg vinnubrögð 
og gott samstarf við viðskipta-
vini. Fyrirtækið gerir föst tilboð í 
verk og leggur áherslu á að upp-
fylla óskir viðskiptavina í sam-
vinnu við þá. Hefur fyrirtækið 

gott orð á sér fyrir vandvirkni og 
meðal annars segir ánægður við-
skiptavinur, Halldór Halldórsson, 
um þjónustu fyrirtækisins á Face-
book: „Mjög vandvirkur og ber sig 
fagmannlega. Er í skýjunum með 
nýja epoxýgólfið mitt. Allt upp á 
10“.

Fjölmargir viðskiptavinir gefa 
fyrirtækinu hæstu einkunn á 
Facebook, fimm stjörnur.

Á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.epoverk.is, eru gagnlegar 
upplýsingar og fjöldi ljósmynda af 
verkefnum. n

Fyrir

Fyrir

Fyrir

Eftir

Eftir

Eftir

kynning
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Hönnuðir og listafólk frá 
Austurlandi lagði land und-
ir fót í síðastliðnum mánuði 

og fann sér griðarstað á Kex Hostel 
við Skúlagötuna í Reykjavík. Það var 
hátíð í bæ, yfir hundrað hönnunarsýn-
ingar fylltu öll möguleg og ómöguleg 
sýningarrými borgarinnar. Útsendari 
Austurlands fylgdist með og tók púls-
inn þar sem austfirskir hönnuður 
sýndu verk sín, auk þess sem dagskrá 
örfyrirlestra og austfirskur biti var 
á borðum. Föstudagurinn 24. mars 
var einnig formlegur frumsýningar-
dagur áfangastaðarvefsins austur-
land.is en hann hafði verið opnaður 
tveimur dögum fyrr á Egilsstöðum 
að viðstöddu fjölmenni. Aðsókn að 
sýningunni og dagskránni á KEX var 
góð og margir spennandi fyrirlesarar 
komu fram. Í umfjöllun dagsins bein-
um við sjónum okkar að helgisiða-
meistaranum Goddi og verðlaunaver-

kefninu Designs from Nowhere ásamt 
teiknaranum Suzanne Arhex. Suzanne 
vinnur nú á vegum Designs from 
Nowhere að verkum sínum í Slátur-
húsinu á Egilsstöðum. Suzanne vakti 
verðskuldaða athygli á sýningunni á 
Kex en hún hóf daginn með óskrif-
að þriggja fermetra blað og stóð í lok 
dags uppi með kort af yfirgripsmiklu 
tengslaneti MAKE verkefnisins og 
verkefna sem sprottið hafa uppúr því.

Designs from nowhere  
aftur á fullri ferð
Listrænir stjórnendur DFN-verkefn-
isins sem hlaut Hönnunarverðlaun 
Íslands 2014 hafa verið vant við látnir 
í öðrum verkefnum síðustu misseri en 
verkefnið er komið aftur á fulla fart, 
að sögn Petes Collards sem hélt einn 
örfyrirlestranna. Karna Sigurðardótt-
ir og Pete hafa notað tímann síðan 
2015 til að endurmeta vægi verkefnis-

ins og áherslur en að sögn Körnu var 
hátíðin á Kex hluti af því ferli, endur-
fundir þeirra sem sóttu hina töfrandi 
hönnunarráðstefnu Make it Happen 
árið 2012 og fylgdust með Designs 
from Nowhere taka flugið þaðan. Jafn-
framt hafi hátíðin á Kex verið tækifæri 
fyrir þá sem misstu af að stíga inní 
víðfemt og umfaðmandi tengslanet 
MAKE og tengjast þannig þeim hug-
myndum sem nú eru í gangi fyrir 
framtíðarverkefnin í fjórðungnum.

karna: kortlagningin mikilvæg
„Það sprettur ekkert úr engu og það 
var kominn tími til að kortleggja þró-
un MAKE og allra verkefnanna sem 

hafa sprottið úr þessum frjóa jarð-
vegi,“ segir Karna en henni fannst það 
heillandi stund að sjá verk Suzanne 
fæðast á sýningardaginn þar sem ver-
kefni og tengsl birtust á hvítum bak-
grunni. „Gestir voru mjög ánægðir og 
þó kortið sé engan veginn tæmandi þá 
gefur það glögga mynd af dínamíkinni 
sem við höfum fundið fyrir og er byr-
inn sem heldur verkefnunum fyrir 

austan á ferð. MAKE hefur frá upphafi 
lifað og nærst á því að fólk hittist, tengi 
við hugmyndafræðina og þá myndast 
orka og framkvæmdagleði sem nær 
langt útfyrir mörk MAKE eins og sér 
eða fjórðungsins. Við fréttum reglu-
lega af verkefnum utanúr heimi sem 
eru byggð á tengslum og hugmynd-
um sem urðu til á Austurlandi,“ segir 
Karna.

kortlagning, 
sáning og 
uppskera

DeSignS FrOM nOWHere
Designs from nowhere er byggt kringum hugmyndafræði MaKE og hugmyndin 
að því varð til á hönnunarráðstefnunni Make It Happen sem haldin var í september 
2012. Karna Sigurðardóttir og Pete Collard áttu frumkvæði að verkefninu og var 
það William Morris gamli sem dró þau saman í upphafi. William Morris er oft kall-
aður faðir arts and Crafts stefnunnar í bretlandi og var hann mikill rómantíker og 
bjartsýnismaður. Hann hafði ekki trú á því að iðnvæðingin myndi stuðla að litríkara 
og gæðalegra samfélagi í bretlandi en hélt aftur á móti að samfélag sem kjarnaðist 
um handverk, listir og hönnun væri vænlegra til að blómstra. öllum verkefnunum 
innan DFn er ætlað að styrkja innviði til hönnunar og framleiðslu á austurlandi og 
gefa innsýn í menningarheiminn okkar. Hverju verkefni er úthlutað einhverskonar 
kenningu eða markmiði sem hönnuður og samstarfsaðilar rýna í og vinna útfrá.

„Þetta 
snýst 

meira um 
að vera 
tengd við 
umhverfið, 
upprunann 
og hvert 
annað í 
samfélaginu
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ekki allir með alpahúfur
„Þó að hugmyndafræðin um skapandi 
samfélag eins og MAKE sé útópísk þá 
verður maður að hafa húmor og skiln-
ing á því að þetta snýst ekki um að við 
göngum öll um með pensla, málara-
spjald og alpahúfur,“ bætir Karna við. 
„Þetta snýst meira um að vera tengd við 
umhverfið, upprunann og hvert annað 
í samfélaginu. Hvað viljum við veita 
börnunum okkar og hvað er heilbrigt 
samfélag? Heilbrigði næst ekki ein-
göngu með líkamlegu atgerfi og nær-
ing er fjölþættari en gúrkur og tómatar. 
Samfélagið þarf að vera fjölbreytt og 
það hvað við gerum allan dagann í 

vinnunni hefur heilmikil áhrif á það 
hvernig við hugsum og hegðum okkur. 
Þessvegna er fjölbreytt atvinnulíf mik-
ilvægt og skapandi greinarnar verða 
að eflast og vera stólpi í samfélaginu 
meðfram öðru,“ segir Karna og bendir 
á að allt sem við horfum á, heyrum og 
skynjum móti heimsmyndina okkar. 
Þannig séu skipulagsmál og arkitektúr 
einnig stórir þættir í daglegu lífi okkar, 
það hvernig miðbærinn lítur út skiptir 
heilmiklu máli varðandi líðan fólks og 
sjálfsmynd samfélagsins. 

Suzanne: Mörg járn í eldinum
„Ég sá það strax þegar ég hitti Suzanne 
að hún hafði eitthvað sérstakt að gefa 
sem gæti nýst Austurlandi,“ segir Karna 
en teiknarinn Suzanne Arhex dvelur nú í 
listamannaíbúð Sláturhússins við vinnu 
að Designs from Nowhere verkefninu. 
„Þegar hún dvaldi hérna 2011 rýndi hún 
í sjóaramenninguna hérna og teiknaði 
uppúr því afskaplega fallega bók um 
samband sjómannskonunnar við haf-
ið. Hún málaði líka stóra gráa fiskinn á 
Sköpunarmiðstöðina og síðan þá hef ég 
alltaf fylgst með hennar verkum. Hún 
byggir sögurnar og teikningarnar sínar 
á upplifun og tilfinningu fyrir því sem 
hún sér í umhverfinu. Það er hrífandi 
hvernig hún pikkar upp smáatriði hér 
og þar og teiknar þau inn í leikmynd 
sem verður að lifandi sögusviði“ segir 
Karna og lýsir því hvernig henni takist í 

hverri mynd að gera raun-
verulegt inntak teikninganna 
austfirskt, en um leið fylli 
hún sviðið af fantasíu, tilfinn-
ingu og draumum. „Það er 
okkur því gleðiefni að hún sé 

komin hér að vinna á þessum forsend-
um og við erum með mörg járn í eldin-
um hvað varðar framhald á samstarfinu. 
Teikningarnar hennar sýna fyrir mér 
raunveruleg augnablik, drauma og líf—
hafsjó möguleika—á stað eins og okkar 
eigin Austurlandi.“

Örlög og hendingar
Suzanne kynntist Körnu árið áður 
en Make it happen var haldið og hef-
ur fylgst með því frjóa umhverfi úr 
fjarlægð síðan. Hún segir það örlög 
og hendingar sem leiki saman að því 
störf hennar og markmið DFN ver-
kefnisins smelli saman og er þakk-
lát fyrir að hennar sköpun geti átt 
heima inni í slíku samfélagsverkefni. 
Suzanne býr nú í Brussel og er með 
meistargráðu í teikningu (illustration) 
en var við skiptinám við Listaháskóla 
Íslands vorið 2011 og dvaldi á Stöðv-
arfirði á frumdögum Sköpunarmið-
stöðvarinnar þá um sumarið. Hún ber 
því taugar til Austfjarðanna og auð-
vitað fisksins, fingrafarsins sem hún 
skildi eftir á Sköpunarmiðstöðinni. 
Hún er að vinna að bók í samstarfi við 
DFN og mun einnig þróa prentvörur 
sem verða til sölu í Húsi handanna á 
Egilsstöðum og víðar. Suzanne vinn-
ur meðal annars með þann veruleika 
sem tengist sögusögnum um Lagar-
fljótsorminn og lífið í kringum Fljótið.

Sagnamennska á sér margar 
birtingarmyndir og hefur lifað 
með þjóðinni frá örófi. Sögu-

ljóð, drápur, frásagnir og margt fleira 
tilheyrir þessum geira menningarlífs 
sem hefur verið á undanhaldi. Ætl-
unin er að hefja þessa fornu iðkun til 
vegs og virðingar með innlendu og 
alþjóðlegu samstarfi og gera Austur-
land að miðstöð frásagnarlistarinnar.

 Þann 21. apríl kl. 19:30 verður 
stofnaður undirbúningshópur fólks 
sem hefur áhuga á verkefninu og 
eru þeir sem vilja vera með boðn-
ir hjartanlega velkomnir. Kl. 20:30 

hefst óformleg samkeppni í flutningi 
draugasagna, Héraðsdraugurinn 
2017. Af sama tilefnið verður einnig 
opnuð ljósmyndasýning þar sem Jón 
Tryggvason ljósmyndari sýnir verk 
sem tengjast viðfangsefni Héraðs-
draugsins 2017.

 Kallað er eftir áhugasömum 
einstaklingum til þess að taka setu í 
undirbúningshóp og ekki síður sem 
flytjendum, eða áhorfendum, á Hér-
aðsdrauginn 2017.

 Hafa má samband við Kristínu í 
síma 897 9479 eða í netfang mmf@
egilsstadir.is

nútíma seiðmeistari 
í sínu náttúrulega 
umhverfi
Leikrænn og lifandi 
fyrirlestur godds á 
hönnunarmars um 
nauðsyn þess að  
komast austur.

Síðustu tuttugu ár hefur 
Austurland öðlast meiri og 
dýpri merkingu fyrir próf. 

Guðmund Odd Magnússon—
Godd—og telur hann sig ekki geta 
komist gegnum árið án þess að 
komast austur. Því oftar því betra. 
Goddur er alinn upp á Akureyri 
en rekur ættir sínar í Breiðafjörð 
og á suðurfirði Vestfjarðakjálkans 
og býr í Reykjavík. Hann telur að 
þar sem hann beri þennan bagga sé mest um vert fyrir hann að sinna því 
vel að tappa á sig reglulega af orku og undrum Austurlands. Þar sem hinu 
furðulega er fagnað og það umfaðmað sem hann hrífst mest af í fari fólks; 
hinu skapandi, frumlega og kraftmikla. Hann þakkar reglulega fyrir það að 
fá að sitja í stjórn LungAskólans og eiga því erindi oftar en ekki, en fræðsla 
Godds í skólanum hefur fjallað um tengsl sköpunar, náttúru og helgisiða, 
til að mynda í svitahofs-seremóníum sem hann stýrir fyrir útvalda aðila og 
nemendur skólans.

Sólin kemur upp í austri
„Austrið er þar sem sólin kemur upp, þar sem allt byrjar; þar er uppspretta 
magíu og leikvöllur hugmynda og sköpunarkraftar. Þar fyllir maður á tank-
inn og horfist í augu við hrörnun og trega, fyllist svo lífsgleði og æskuþrótt 
og missir tímaskynið. Horfist í augu við stóru spurningarnar, hvernig viskan 
dróst saman og varð að þekkingu og þekkingin svo áfram, skreppur saman 
í agnir af upplýsingum. Þetta er náttúrulaust. Maður fær fyrir brjóstið og 
andnauð. Og þarf að komast heim, austur, í upphafið og friðinn,“ sagði hinn 
líflegi seiðmeistari og náttúrutröll, Guðmundur Oddur, í örfyrirlestri sínum 
á Kex Hostel á dögunum.

Miðstöð 
sagnamennsku
hugmyndir eru uppi um að stofna miðstöð sagna-
mennsku á Egilsstöðum og mun undirbúningshópur 
koma saman „í byrjun sumars“ – þann 21. apríl.

á austurland: Make it 
happen again var hug-
myndaauðgi og fram-
kvæmdagleði fagnað auk 
þess sem aðstandendur 
austfirskra verkefna lögðu 
línur að framtíðarverkefn-
um. Hér ræðir Karna við 
benedikt Jóhannesson fjár-
málaráðherra um afsprengi 
austfirskrar hönnunarsenu.

Suzanne arhex vann yfirgrips-
mikið kort af tengslaneti MaKE 

verkefnisins og sögu þess og 
verkefna sem sprottið hafa 

uppúr því síðustu 5 árin.

lára Vilbergs 
stóð vaktina 

sem endranær

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Segja má að verk Steinunn-
ar Knútsdóttur hafi á síðustu 
árum stefnt í þá átt að skapa 

rými og tíma þar sem áhorfandinn fer 
í gegnum ferli þar sem hann á í sam-
ræðu við sjálfan sig, eða skoðar sjálfan 
sig fyrir hvatningu verksins. Það er því 
gleðiefni að nú um páskana mun verk 
á vegum hennar, Rebekku Ingimars-
dóttur og Halls Ingólfssonar tónlistar-
manns, fara fram á fjórum stöðum á 
landinu, þar sem hver og ein reynsla 
er unnin útfrá viðkomandi stað. Aust-
firðingum býðst að fara hvora áttina 
sem er, norður á Raufarhöfn eða suður 
á Höfn til að upplifa verkið, sem kall-
ast Síðasta kvöldmáltíðin og fer því 
vissulega fram á skírdag. Af lýsingum 
á verkinu að dæma kallar upplifun af 
verkinu eftir því að hver og einn opni 
sig fyrir því tilboði að fara í gegnum 
sjálfsskoðun í gegnum ferli verksins – 
og reynslan sé með einhverjum hætti 
að helgistund þar sem mörk leik-
hússins og kirkjunnar verða óljós. Það 
er að segja ef að við horfum á kirkjuna 
sem ramma um ákveðnar hugmynd-
ir um mannrækt og hreinsun en ekki 
aðeins hús og helgihald. Steinunn, 
sem er deildarforseti sviðslistadeild-
ar Listaháskóla Íslands, segir að þessi 
ratleikhús-tilraun og þátttökuleikhús 
verk af svipuðum toga séu það form 
leikhúss sem hún sé hvað spenntust 
fyrir og hafi með einhverjum hætti 
verið að þróa í sínum verkum síðustu 
áratugina. Leikhús þar sem áhorf-
andinn er í aðalhlutverki, án þess að 
vera til sýnis, og fái tækifæri til að fara 

í gegnum ferli sem opni á nýja sýn, 
einhverskonar kaþarsis eða sálfræði-
lega geðhreinsun. Segja má að það sé 
leikhús sem er í sterkum tengslum við 
uppruna sinn og rætur sem liggja í 
umbreytandi helgiathöfnum. 

Sjálfshjálp og helgistund
Steinunn og hópurinn sem stendur 
að baki sýningunni segir að það sé 
ekki markmiðið að segja sögu held¬-
ur sé verkið leið til að áhorf¬end¬-
ur geti mætt sjálf¬um sér og lagt til 
sína eig¬in reynslu. „Þannig geta 
þátt¬töku¬verk orðið blanda af 
helgi¬at¬höfn og sjálfs¬hjálp og verða 
þannig sál¬fræðileg, en leik¬húsið er 
í grunn¬inn rann¬sókn á því hvern-
ig við erum sett sam¬an og stór hluti 
af því snýr að sál¬ar¬líf¬inu,“ segir 
Steinunn og bendir á að elstu hug-
myndirnar um leikhúsið feli í sér 

að markmið þess sé einhverskonar 
kaþars¬is. Síðasta kvöldmáltíðin sé 
sannarlega leik¬verk sem miði að ein-
hverskonar reynslu þar sem fólk mæti 
sjálfu sér. 

„Við bjóðum íbú¬um bæj¬anna 
fjög¬urra til sam¬tals um mál¬efni 
sem okk¬ur þykja mik¬il¬væg í þessu 
ferli þar sem við spyrj¬um heima¬-
menn um lífs¬skil¬yrði, lífs¬gildi og 
lífs¬gæðin á hverj¬um stað,“ seg¬ir 
Stein¬unn og tek¬ur fram að hafi verið 
sérlega gef¬andi ferli. „Sviðslist¬irn¬-
ar eiga að veita áhorf¬end¬um nýja 
sýn á veru¬leik¬ann. Þarna ger¬um 
við það ekki bara með loka¬pródúkti 
held¬ur ferli. Þegar vinn¬unni er lok-
ið eiga þau reynsl¬una og verkið og 
gætu þess vegna haft það opið oftar, en 
um leið þá er það staðbundið þannig 
að það verður aldrei eins á ólíkum 
stöðum“ seg¬ir Stein¬unn og bendir 
á að þó ákveðnir þræðir liggi á milli 
Síðustu kvöldmáltíðarinnar sem hún 
og Rebekka unnu að og settu upp í 
Cirava í Lettlandi, þá verði verk sem 
er unnið út frá Raufarhöfn aldrei að 
sannri reynslu, nema á Raufarhöfn. 

Viðtölin skapa  
litbrigði hvers verks
Steinunn segir undirbúningsferlið 
á hverjum stað hefjast á því að taka 
viðtöl en úr viðtölum við íbúana er 
annars vegar reynt að kryfja þá þætt-
ir sem eru mikilvægastir fyrir fólk í 
byggðarlaginu og unnið með þá þætti 
í formi hugleiðinga og spurninga sem 
gestum gefst kostur á að velta fyrir sér 

í verkinu. Hins vegar eru unnar hljóð-
samsetningar úr viðtölunum eða valin 
brot þeirra leikin úr hátölurum eða í 
gegnum heyrnartól eftir því sem við á.

„Dramatúrgía verksins byggir á 
því að í fyrstu er sjónum beint að 
stað og stund, inn í núvitund, þar 
sem skerpt er á athygli gesta, þá leiðir 
verkið þá inn í hugleiðingar um sjálf-
ið, líkamann, tengslin við þá nánustu, 
við náttúruna, við samfélagið, hug-
myndina um samhengi, gjörðir og af-
leiðingar þeirra. Í verkinu gefst gestum 
kostur á að hugleiða á persónulegan 
hátt þessi stef í gegnum göngu um 
staðinn á táknrænan hátt. Þó að stef-
in séu unnin úr viðtölum við íbúana 

og byggi á þeirri reynslu sem þar er að 
finna þá er hver þáttur krufin þar til 
hann verður sammannlegur og öllum 
viðkomandi“ segir í lýsingu á verkinu 
en enginn aðgangseyrir er tekinn. Það 
er trú listrænna stjórnenda að verkið 
sé samtal við íbúa byggðarlagsins sem 
eigi sannanlega hlutdeild í verkinu. 
Steinunn segir markhóp hvers verks 
vera fólkið frá byggðarlaginu sjálfu en 
vissulega sé öllum frjálst að koma og 
njóta. Hvert verk, hljóðheimurinn og 
spurningarnar séu heimild um stað-
inn og lífsgildi þeirra sem þar búa, 
en reynsluna geti hver og einn nýtt til 
að skoða afstöðu sjálfs sín til lífsgilda 
sinna og hugmynda.

Helgistund með sjálfum sér
Síðasta Kvöldmáltíðin er sviðslistaverk 
í formi gönguferðar undir listrænni 
stjórn Steinunnar Knútsdóttur, rebekku 
Ingimundardóttur og Halls Ingólfsson-
ar en kynningarstjóri er gréta Kristín 
Ómarsdóttir. á hverjum stað er einnig 
verkefnastjóri sem hefur leitt vinnu 
verksins og veitt innsýn í sögu hans, til 
að skapa viðeigandi andrúmsloft.

Verkið leiðir áhorfandann, einn 
í einu,  til móts við eigin lífsgildi og 
lífsstíl um leið og það beinir sjónum að 
samfélagslegum álitamálum. Það er einskonar ratleikur hugleiðinga eða upplifunar-
ganga sem býður gestum að sjá sína eigin sögu og eiga fund við sjálfan sig í gegnum 
áleitnar spurningar og frásagnir annarra. gestir bóka sig á tíma og mæta einir í 
gönguferð þar sem á vegi þeirra verða spurningar, vangaveltur, hugvekjur og brot úr 
frásögnum af lífi og gildum annarra. Hver ganga er kortlögð í kringum sögu og and-
rúmsloft hvers staðar fyrir sig og unnin upp úr viðtölum við íbúa. Síðasta kvöldmáltíð-
in verður flutt á fjórum stöðum á Skírdag, 13. apríl 2017: 

á raufarhöfn, bolungarvík, Höfn í Hornafirði og í Keflavík og er opið endur-
gjaldslaust frá sólarupprás til sólarlags.  

n Markmið verkefnisins er að kafa 
ofan í lífsgildi fólks á svæðum þar 
sem er atgervisflótti eða aðrar svipt-
ingar, jákvæðar sem og neikvæðar, 
hafa átt sér stað.  

n Verkinu er ætlað að skoða og 
draga fram hugmyndir íbúa þessara 
svæða um gott líf, hvað skipti mestu 
máli. Eru þær hugmyndir sameigin-
legar öllum manneskjum?

n Verkið beinir umfram allt sjónum 
að hinu almenna og sammannlega 
og miðar að því að spegla líf og gildi 
hvers áhorfanda fyrir sig.
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Allt að 30% afslætti
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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 Ísskápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Til afgreiðslu strax 2 stykki.

Annað með eftirtöldum aukabúnaði
2000kg burðargetu stærri dekk • Rúmbreyting í eitt stórt • 
Gólfhiti • 12 volta rafgeymakerfi • Truma Ultraheat • Örbylgju 
ofn • þak Markisa 4 metra • Sjónvarpsfesting á lið • Sólarsella 
Verð 4.600.000 kr.

Og hitt nánast með öllum aukabúnaði
Alde hitun • Gólfhiti • Rúmbreyting í eitt stórt • Rafgeymakerfi 
95AH Power AGM rafgeymir gel • 2000 kg burðargeta, stærri 
dekk • USB innstungur • Rúmteppi • Radio-sound system • 
Eldhúsvifta • Knott ETS-Plús stöðugleika kerfi • Sæta áklæði 
Bali • Markisa 6200 á þaki  4 metra • Sólarsella • gas tengi 
utan á • sjónvarpsfesting á lið • reikskynjara
Verð 5.000.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeKuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 
• 12 volta rafgeymakerfi • TFT 
Panill • Bali innrétting
Verð 3,9 milljónir

Hobby 560Ukf Prestige 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
Kojur við hliðina á hjónarúminu • Meiri 
burður 1800kg í stað1600kg standard • 
Sjónvarpsfesting á lið • Truma Ultraheat • 
12 volta rafgeymakerfi • TFT aðgerðarskjár • 
Vifta ofan eldavél • gólfteppi • Sólarsella
Verð 3.950.000
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Úkraínsk-seyðfirski dansarinn 
Alona Perepelytsia fluttist 
hingað austur á firði til að 

elta ástina en hún kynntist manninum 
sínum, Bóasi Eðvaldssyni í heimaborg 
sinni Kiev árið 2014. Hún er alin upp 
í þessari harkalegu og umtöluðu borg 
frá 5 ára aldri og hefur eins og margir 
íbúar hennar margar sögur að segja 
úr slíkum aðstæðum. Móðir Alyönu 
er dansari og danskennari eins og hún 
sjálf, af rússneskum uppruna en fað-
ir hennar frá Úkraínu og starfaði sem 
hermaður í öryggissveit Úkraínu á 
sínum tíma. Alona var fædd í Sverd-
lovsk í Rússlandi árið 1991 og segir að 
hinn blandaði uppruni sinn hafi alltaf 
haft áhrif á sjálfsmynd sína og skapað 
henni sterkar minningar.  Það verður 
því fróðlegt að sjá hennar fyrsta dans-
verk, samið fyrir íslenskar aðstæður, 
næstkomandi helgi en það verður sýnt 
í Frystiklefanum, Sláturhúsinu á Egils-
stöðum bæði laugardag og sunnudag. 
Alona segir að það hafi verið nokkuð 
erfitt að velja sér efni til að vinna úr en 
eftir að hún hafi fundið útgangspunkt-
inn, minningarnar, þá hafi gengið vel 
að setja saman sýninguna „Taskan mín“ 
sem hefur að geyma fjölbreytta nálgun 
á danshefðina og frásagnarlist hennar. 
Án þess að ljóstra of miklu upp um 
innihaldið má þó segja frá því að hún 
hefur notið aðstoðar tónlistarmanns-
ins Halldórs Warén við að setja saman 
hljóðmynd sýningarinnar sem hefur 
að geyma bæði tónlist og flutning ljóða 
Alyonu, sem mynda hryggjarstykkið í 
þessu verki sem tekur fyrir – eins og tit-
illinn gefur í skyn – minningar og atvik 
úr lífi dansarans; innihaldið í töskunni 
sem hún bar með sér yfir hafið. 

Úr fimleikum í dansinn
Alona stundaði fimleika alla sína æsku 
en þegar kom að tímamótum eftir að 

grunnskóla lauk skipti hún yfir í nú-
tímadans og fór í menntaskóla sem 
sérhæfði sig í dansi. Eftir tvö ár í þeim 
skóla hafði BlackOrange dansflokk-
urinn í Kiev boðið henni að ganga til 
liðs við sig, en flokkurinn er öflugur í 
borginni og rekur til að mynda dans-
skóla á sínum vegum þar sem hún fór 
að kenna. Hún segir að það hafi verið 
áhugaverður tími, en á árunum 2009-
2011 var mikið umrót í úkraínskum 
stjórnmálum sem setti svip sinn á 
listalíf í borginni sem og samfélagið 
allt. Þegar hún kynntist manni sínum 
hafi því komið henni á óvart öll sú já-
kvæðni og stuðningur í garð Íslands 
hún fékk frá fjölskyldunni og sér-
staklega móður sinni sem hvatti hana 
eindregið til að fara til Íslands. „Hún 
sagðist halda að veðrið á Íslandi væri 
svolítið líkt mér,“ segir Alona og hlær. 
„Þó lífið geti orðið erfitt í Úkraínu þá 
hafði ég aldrei gert mér í hugarlund 

að flytja til staðar eins og Ís-
lands, sem ég hafði varla heyrt 
um,“ bætir hún við en Alona er 
nýlent á landinu aftur eftir að 
hafa heimsótt fjölskyldu sína á 
dögunum. 

líf á ferð
Dansarinn ungi segir að það 
sé búið að vera lærdómsríkt 
að vera á jafn miklu ferðalagi 

og raun ber vitni síðustu ár, þar sem 
þessi umskipti séu að eiga sér stað að 
kveðja heimalandið og festa rætur 
á Íslandi. Það skili sér líka í verkinu 
en þau Bóas eiga unga dóttur og er 
Alona harðákveðin í að halda áfram 
á þeirri braut sem hún var byrjuð að 
marka sér sem dansari í Kiev þó að-
stæður hér fyrir austan séu æði ólíkar. 
Alona hafði sett á fót dansflokk með 
vinum og nemendum í Kiev, VneSlov, 
og starfaði sem stjórnandi hans á ár-
unum 2011-2013. Í VneSlov gerðu 
þau mörg styttri verk en settu einnig 
upp þrjár sýningar í fullri lengd og 
tóku þátt í danshátíðum. Það er henni 
því enn í huga draumurinn um að 
koma á fót dansflokk, 

hópi sem geti skapað sín eigin verk 
og flutt, þó að dans sem listform sé 
tiltölulega stutt á veg komin á Aust-
urlandi. „Það að kenna er líka hluti 
af því að leita að fólki sem maður sér 

möguleika í að vinna með í framtíð-
inni og í því efni einskorða ég mig 
ekki við Egilsstaði eða Seyðisfjörð, 
þar sem ég er að kenna hópum núna. 
Dansskóli Austurlands á að geta teygt 
sig niður á firðina og þau sem áhuga 
hafa eiga að geta fundið dansskól-
ann,“ segir þessi dugmikla stúlka sem 
kennir nú bæði samkvæmisdans á Eg-
ilsstöðum og nútímadans hópi áhuga-
samra krakka á Seyðisfirði. „Það er 
hægt að læra ólíka stíla í Reykjavík 
og danslistin er þannig, mjög breið 
og ekki gefið að fólk hér fyrir austan 
sé vant því að geta gengið að því vísu 

að geta lært tangó,“ segir Alynoa. En 
markmið hennar sé skýrt, að þó að 
það taki langan tíma að byggja þessa 
hugmynd upp hér þá vilji þau Bóas 
búa hér og lifa og starfa. 

Opið fyrir upplifunum  
í dansinum
Alona segir að það skipti sig miklu að 
Austfirðingar fái að njóta danslistar-

innar eins og Reykvíkingar og 
þó hún finni sterkt fyrir því að öll 
danssenan á Íslandi sé í Reykja-
vík, þá langi hana til að gera 
þetta hér. Yngra fólk sé til dæmis 
mjög opið fyrir þessu formi, eins 
og hafi sýnt sig þegar grunn-
skólanemendur upplifðu sýningu 
Siggu Soffíu á Fubar á dögunum. 
Það sé áhugavert að sjá ungt fólk 
tengja við listform sem þurfi ekki 
nauðsynlega tungumál. 

„Það sem er svo áhugavert við 
dansinn er að manneskjan þarf 
að vera í tengslum við sjálfa sig 
og það opnar fólk svo mikið, þó 
það sé ekki nema það að prufa. 
Og það er eins með það að upp-
lifa dans eða dansverk, fólk verður 
alltaf að vera tilbúið í hvað sem er 
þegar kemur að því að upplifa til-
finningarnar sem dansinn miðlar. 

Ég vona að minnsta kosti að áhorf-
endur verði ekki hræddir við að þarna 
verði bara einhver nútímadans í gangi 
heldur mæti með opnum huga og sjái 
hvort það getur ekki speglað sig sjálft í 
reynslu minni og sögum.“

Úr tösku úkraínsks dansara
black Orange dansleikhúsið er í Kiev.

alona sýnir verk 
sitt í Sláturhúsinu 

um helgina.

alona í 
verki með 
danshóp 
sínum 
VneSlov.

Sýningar á taskan mín fara fram í 
Sláturhúsinu kl. 20 lau. 8.apríl og kl. 
16 sun. 9.apríl og tekur tæpar 40 mín 
í flutningi. alona mun síðan sýna 
verkið í Herðubreið á Seyðisfirði síðar 
í mánuðinum og í reykjavík, Kiev og 
víðar á danshátíðum í kjölfarið.



13   6. apríl 2017
Helgarblað  31. mars–3. apríl 20172 Viðhald húsa - Kynningarblað

Ýtrustu gæðakröfur uppfylltar
Og Synir ehf.

O
g Synir ehf. er öflugt og vax-
andi byggingarfyrirtæki á 
Reyðarfirði, stofnað af Þor-
steini Erlingssyni húsa-
smíðameistara árið 2003, 

en hann er eigandi fyrirtækisins í 
dag. Í upphafi var starfsemin bund-
in við undirverktöku í hinum ýmsu 
verkefnum en þegar árið 2004 var 
stefnan sett á eigin framkvæmdir og 
í september það ár var fyrsta húsinu 
skilað fullbúnu til eiganda.

Síðan þá hefur fyrirtækið byggt 
fjölmörg hús á Austurlandi.  Meðal 
annarra verkefna eru utanhúss-
klæðningar á 50 íbúðir fyrir ÍAV á Eg-
ilsstöðum og Reyðarfirði. Þá sáu Og 
Synir ehf. einnig um uppsetningu 
innveggja á 20 húsum fyrir ÍAV með 
afbragðsárangri.

Og Synir ehf. hefur afar skýra og 
einfalda stefnu í gæðamálum: Að 
allur frágangur og allt efnisval upp-
fylli ströngustu gæðakröfur.  Stefnan 
samkvæmt gæðahandbók hefur 
gengið eftir og kaupendur húsa sem 
Og Synir ehf. hefur byggt hafa verið 
afar ánægðir með útkomuna.

Starfsmenn fyrirtækisins hafa 
mikla og haldgóða þekkingu á öllum 
verkþáttum húsbygginga og hafa því 
innsýn í verkþætti múrara, rafvirkja, 
blikksmiða og pípulagningamanna.

Flytja inn fyrsta flokks 
byggingarefni til eigin nota
Og Synir ehf. hefur viðhaldið traust-
um viðskiptasamböndum í Pól-
landi um innflutning á fyrsta flokks 
byggingarefnum, sem og faglegt 
samstarf, og hefur þetta þróast með 
afar gæfulegum hætti. Meðal er-
lendra samstarfsaðila eru innan-
hússarkitektar, innréttingaverk-
smiðjur, flutningafyrirtæki sem flytja 
vörur milli samstarfsaðila og til Ís-
lands, húseiningaverkmiðja, glugga-
verksmiðja, framleiðendur hrein-
lætistækja, gólfefnaframleiðendur 
og margir fleiri. Er þá ónefnd stór 
verslunarkeðja sem sérhæfir sig í 
að finna og útvega allt sem þarf til 

bygginga, frá sökklum til fullnaðar-
frágangs eftir óskum viðskiptavina.

Enn fremur hefur Og  Synir 
ehf. tekið að sér húsbyggingu 
og byggingarstjórn í svokölluðu 
„partnering“ samstarfi við húsbyggj-
anda þar sem Og Synir er í hlutverki 
aðalverktaka. Þar sem takmarkað-
ar nýbyggingar hafa verið í gangi á 
Austurlandi síðan í hruni hafa ekki 
verið nein verkefni í þessu formi síð-
an þá, en síðustu verkefni sem unnin 
voru með þessu fyrirkomulagi voru 
stækkun á húsgagnaversluninni 
Hólmar á Reyðarfirði, sem heppnað-
ist afar vel, og bygging á einbýlishúsi 
á Reyðarfirði með þessu fyrirkomu-
lagi, sem var einnig mjög vel lukkað.

Meðal fleiri áhugaverðra verkefna 
hjá Og Sonum má nefna byggingar-
stjórn fyrir ÍAV við þakskipti á hús-
um í Reykjavík og á Egilsstöðum á 
árunum 2014–2015. Voru alls 57 hús-
þök rifin af og endurnýjuð í þessu 
verk efni. Fjölmörg önnur smærri 
verk efni hafa verið í gangi þar sem 
einungis er um að ræða byggingar-
stjórn, umsjón gæðakerfis og eftirlit. 
Má þar nefna sláturhús fyrir hrein-
dýraverkun, a.m.k. sex sumarhús, 
tvö íbúðarhús, einn bílskúr og tvær 
viðbyggingar eldri húsa.

Ráðist gegn myglunni
Undanfarin þrjú ár hefur Og Synir 
byggt upp mikla þekkingu og reynslu 

varðandi leit að myglu í 
húsum og viðgerðir vegna 
mygluskemmda. Hús-
eigendur sem hafa grun 
um myglu í húsum sín-
um geta leitað fyrir fyrir-
tækisins og fengið skoðun 
og viðgerðir ef á þarf að 
halda. Nánari upplýs-
ingar um mygluskoðun 
og viðgerðir vegna myglu 
er að finna á heimasíð-
unni ogsynir.is.

Nánari upplýsingar um 
starfsemina er að finna 
á heimasíðunni ogsynir.
is. Símanúmer hjá fyrirtækinu er 821-
9747 og netfang ogsynir@ogsynir.is. n

Vatnstankur á Egilsstöðum, flókið en vel 
lukkað verkefni.

Snorrabúð á Breiðdalsvík.Áhaldahús á Seyðisfirði: 
Vel heppnað verkefni.

kynning
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Ágætu lesendur!
Fátt gleður mig meira en að fá góða 

bók í hendur. Ég var svo lánsöm á 
dögunum að vísnafróður Austfirðing-
ur færði mér að gjöf „Limrubókina“ 
sem sögð er innihalda snjöllustu og 
furðulegustu limrunar, auk heldur 
fróðleik um uppruna þeirra. Ekki 
hafði ég flett lengi þegar mér varð ljóst 
að víða komu  austfirskir hagyrðingar 
og skáld við sögu. Talið er að Grímur 
Bessason sem uppi var á 18. öld og 
m.a. sálusorgari úthéraðsmanna hafi 
fyrstur  brugðið fyrir sig bragarhættin-
um. Annar Austfirðingur, Þorsteinn 
Valdimarsson gaf síðan út ljóðabók-
ina Limrur árið 1965 og má segja að 
sú bók hafi vakið áhuga landsmanna 
á þessu ljóðformi sem bíður, m.a. 
upp á tvíræðni, kerksni, orðaleiki og 
endalínu sem gjarnan kemur eins og 
skrattinn úr sauðaleggnum. Limru-
bókinni ritstýrði Pétur Blöndal, blaða-
maður, sem þekktur er fyrir vísnaþætti 
sína  í Mogganum og vona ég að hann 
misvirði ekki við mig þó ég gerist 
fingralöng og ræni nokkrum vísum til 
birtingar hér.

Ekki eru Mývetningar alltaf sátt-
ir. Stefán Vilhjálmsson frá Brekku í 
Mjóafirði kveður og tekur að láni upp-
hafslínur á ljóði  Sigurðar Jónssonar 
frá Arnarvatni: „Blessuð sértu sveitin 
mín“.

Lýtur yfir lönd sín  (slegin),
Ljúft í heiði sólin skín (fegin.
Milt þá syngur
Mývetningur:
Blessuð sértu sveitin mín (megin).

Hákoni Aðalsteinssyni lét vel að 
koma að tvíræðni í kveðskap sínum, 
var þó aldrei klúr. Þessi limra varð til 
eftir fréttir um skattahækkun á ein-
hleypa.

Hrollköld er útsynningsáttin,
ógiftir læðast í háttinn.
Reynslan er bitur
Því ráðherrann situr
og skattleggur skyndidráttinn.

Jónas Árnason verður tæpast 
talinn Austfirðingur, en fæddist þó 
hér í fjórðungi. Jónas var aðdándi 

írskrar tón-og ljóðlistar, en á Írlandi 
er limran talin eiga uppruna sinn. 
Hann hefur þetta að segja um land og 
lýð á eyjunni grænu:

Á  Írlandi er mikið af mýrum
og þar ganga kviðmiklar kýr um.
Og mér ljúft er að tjá
að landinu á 
er slangur af ófullum  Írum

Kristján Eiríksson, fyrrum starfs-
maður Árnastofnunnar, er ekki í 
vandræðum með að skipuleggja mat-
seðilinn í upphafi föstu:

Bollur ég ét á bolludaginn
baunir og saltkjöt á sprengidaginn,
svo fæ ég mér bjór
og byrja mitt þjór
og verð öskufullur á öskudaginn.

Það er vel við hæfi að enda þennan 
vísnaþátt á limru Þorsteins Valdimars-
sonar, en þar kveður við annan tón:

Þar sem lækurinn rann og rann
drjúpti rós og lækurinn fann
alveg niður í ós,
er hin rauða rós
felldi regndropa niður í hann.

Meira verður ekki kveðið að sinni.
Arndís Þorvaldsdóttir

Vísnaþáttur Dísu

lunga-fréttir

lokasýning LungA, Not 16, fór 
fram á Seyðisfirði síðustu helgi og 
tókst einstaklega vel til að sögn 

aðstandenda. Þátttakendurnir í ár voru: 

n Halldóra Kristín lárusdóttir - 
 Chinese Shadows
n Elisa glo - án titils ashley  
lamb - Concrete goals
n Domitille arragain -  
Is the Wall too Pink Floyd? 
n Katie banakh - Here, not Here
n Stefan Degen -  
losing the reality / tasty
n gudbjørg gudmundsdóttir Poulsen  
- Frames / tasty
n Morten Johansson - go Fog Yourself 
n Erica Wilson - reporn / untitled 
n lina brogaard Ottosen &  
lucy Deverall - DeStall
(contributions from Florence Moon, Katie 
Fiore, tasha levy, Fjóla gautadóttir) 
n Olivia Costa & anna Elisabeth  
Dupont Hansen - Holy Milk
n Stefan Degen - Karaoke
n tasha levy - De-Compose

Í síðustu viku var LungAskól-
anum formlega afhent Neta-
gerðin á Seyðisfirði en hún var 

áður í eigu Síldarvinnslunnar. Mikil 
ánægja hefur verið með þetta fyr-
irhugaða verkefni hjá skólanum og 
hófst fjáröflun fyrir það með viðtöku 
styrks úr Uppbyggingasjóði Austur-
lands í febrúar en Lasse og Jonatan, 
skólastjórar LungA segja það verk-
efni að gera húsið að fullkomnum 
stað fyrir skólann muni að öllum 
líkindum taka næstu tvö árin. Hús-
ið er mjög stórt og þarfnast veru-
legs viðhalds en Gunnþór Ingvason 

framkvæmdastjóri Síldarvinnslunn-
ar segir ánægjulegt að gamla neta-
gerðarhúsið geti komið að gagni við 
uppbyggingu skólans.

„Við höfum fylgst með starfi 
Lunga–skólans og það er einstak-
lega metnaðarfullt. Síldarvinnslan 
vill styðja við bakið á skólanum og 
hvetja hann til góðra verka og það 
er frábært að geta orðið að liði og 
stuðlað að eflingu hans. Það er okkar 
von að skólinn dafni og honum nýt-
ist þetta húsnæði til kennslu og list-
sköpunar,“ sagði Gunnþór af tilefni 
undirskriftarinnar.

Síldarvinnslan gefur LungA 
skólanum gömlu Netagerðina

Sýningin Af jörðu ertu kom-
inn… verður opnuð á 
Skriðuklaustri laugardaginn 

8. apríl kl. 14. Á sýningunni eru 
duftker úr postulíni og tré eftir 
Kristbjörgu Guðmundsdóttur leir-
listakonu, Jón Guðmundsson tré-
rennismið og Ólaf Sveinsson mynd-
listamann. Sýningin er páskasýning 
Gunnarsstofnunar og unnin í sam-
starfi við Handverk og hönnun. 
Hún stendur til 23. apríl og er opin 
alla daga kl. 12-16. 

Meðfylgjandi mynd er af duft-
kerjum eftir Kristbjörgu Guð-
mundsdóttur.

Menningarstyrkir
Stjórn Menningarsjóðs Gunnars-
stofnunar auglýsir eftir umsóknum 
um styrki. Til úthlutunar er ein millj-
ón króna. Sjóðsstjórnin leggur áherslu 
á verkefni sem tengjast ritverkum og 
ævi Gunnars Gunnarssonar og önnur 
verkefni sem samræmast hlutverki 
Gunnarsstofnunar. Umsóknarfrestur 
rennur út 5. maí og allar upplýsingar 
er að finna á heimasíðu Gunnars-
stofnunar, www.skriduklaustur.is. Út-

hlutað verður á fæðingardegi Gunnar 
Gunnarssonar skálds, 18. maí nk. 

Menningarsjóður Gunnars-
stofnunar var stofnaður árið 2013. 
Þriggja manna stjórn stýrir sjóðnum 
en samkvæmt skipulagsskrá er til-
gangur hans tvíþættur: annars vegar 
að renna stoðum undir starfsemi 
Stofnunar Gunnars Gunnarssonar á 
Skriðuklaustri með árlegum fram-
lögum til hennar; hins vegar að styðja 
rithöfunda, listamenn, fræðimenn og 
námsfólk til verka er samræmast hlut-
verki Gunnarsstofnunar. 

Skriðuklaustur:

af jörðu 
ertu kominn

Not 16-sýning 
LungAskólans

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.



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!



6. apríl 2017
7. tölublað, 6. árgangur 

Samkeppnis- 
hæfni trúar-
innar
Síðastliðinn vetur var ég í námsleyfi frá 
prestsstörfum á Vopnafirði. Ég ákvað að 
venda kvæði mínu í kross og innritaðist 
í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands í stjórnun og stefnumótun.  

Í náminu lærði ég að besta leiðin fyrir 
fyrirtæki til að ná samkeppnisforskoti er 
að vera opin fyrir samvinnu og samstarfi.  
Að hjálpa öðrum stuðlar að aukinni ný-
sköpun og gefur tækifæri á nýjum mörk-
uðum. Nýjar kenningar í stjórnun byggja 
á að hvetja fólk til að gefa af sér, hjálpa 
hvert öðru og horfa á sameiginlega hags-
muni umfram sína eigin. Þetta er það 
sem kristin trú hefur boðað í nær 2000 
ár, að listin að lifa er að treysta og hjálpa 
í samstarfi, elska Guð og náungann eins 
og sjálfan sig. Nú er þessi kenning orðin 
að opinberun í viðskiptalífinu. 

 Á sama tíma er alið á samkeppni 
í samfélaginu, líka í uppeldi barn-
anna og nær langt inn í skólakerfið. 
Það kemur t.d. fram í íþróttunum þar 
sem allir eiga að vera bestir og mestir, 
sömuleiðis á vinnustöðum. Allt á að 
meta og mæla í frammistöðu á vogar-
skálum afkasta, einkunnir gefnar og 
ótrúlegri hugmyndauðgi beitt í mæl-
ingunum. Hörð samkeppnin í mann-
lífinu getur verið dýru verði keypt. 
Það sitja ávallt einhverjir eftir og skora 
lægst í matinu, einnig stóri hópurinn 
sem er mitt á milli, en leggur svo mik-
ið að mörkum. Það getur alið á kvíða 
og óánægju með sinn hlut óverðskuld-
að og stuðlað að virðingarleysi í sam-
skiptum. Ekki nema brot af mennsk-
unni verður metið á vogarskálum og 
samkeppni er ekki alltaf lausnarorðið, 
heldur virðing í samskiptum.  

Um þetta eru guðfræðin og við-
skiptafræðin í kenningum sínum 
sammála. Á hátíð páska horfum við til 
krossins og dauða Jesús Krists. Þar er 
fórnin og auðmýktin í fyrirrúmi sem 
uppsker í sigri lífsins. Það er svo þvert á 
gildismat nútímans og undirstrikar að 
ekki ber allt upp á sama daginn í lífinu 
og að þau síðustu verða svo fyrst. Þar er 
kærleikur að verki sem keppist að því 
að rækta samfélag vináttu og farsældar. 

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

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Stendur til 
að byggja hús?

Atvinnuhús Landbúnaðarhús Frístundahús

Með því að nota límtré í burðargrindur bygginga og klæða grindurnar með Yleiningum fást afar 
hlýleg og falleg hús. Þau eru fljótuppsett, endingargóð og brunaþolin. Ekki skemmir fyrir að 
húsin frá Límtré Vírnet eru einstaklega hagkvæm í viðhaldi og rekstri.

Ráðgjöf til viðskiptavina
Starfsmenn okkar búa yfir áratuga reynslu við hönnun og framleiðslu húsanna.

Við framleiðum iðnaðarhús, verslunar- og skrifstofuhúsnæði, fiskvinnsluhús, vélageymslur, vöruskemmur, frystiklefa, 
fjós, fjárhús, hesthús, reiðhallir, vélageymslur, gróðurhús, íþróttahús, knattspyrnuhús, sundlaugar, vallarhús, tækja-
geymslur, íbúðarhús, bílskúra, sólstofur, gróðurhús, kirkjur o.fl.

Báran - fjölnota íþróttahús, Hornafirði


