
þvottavélar og þurrkarar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949

EyRavEgI 32 · sElfoss · símI 480 1160HIlmIsgötU 4 · vEstmannaEyjUm · símI 481 3333

27. apríl 2017 
7. tölublað, 3. árgangur 

Lífsleikniferð fanga-
varða á Litla-Hrauni

Rothögg og reiðir 
fiskkaupendur

MorgunMessa á ÞingvölluM Kristján Valur Ingólfsson flutti sína síðustu morgunmessu á Þingvöllum á páskadagsmorgun kl. 6.00 sem 
vígslubiskup í Skálholti. atli rúnar Halldórsson tók myndir af messunni og ritstjóri Suðra tók viðtal við biskupinn, bls. 6.

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Slípun – lögn – lökkun – olía
parket – lím – lökk – olíur

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI
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sigurður Jónsson er Sunn-
lendingum að góðu 
kunnur. Hann fór að 

mála eftir mikið áfall sem 
hann varð fyrir í lok árs 2007 
og lamaðist hægra megin. 
Hann opnaði glæsilega sýn-
ingu á verkum sínum á sumar-

daginn fyrsta í Bókasafni Ár-
borgar.

Hann málar með vinstri 
hendi en var rétthentur 
fyrir áfall. Byrjaði að mála 
á steina en í dag málar hann 

einnig á striga. Sýning Sig-
urðar heitir „Vinnugleði“.

Helgina 28.-30. apríl verður 
haldin ráðstefna á Höfn í 
Hornafirði með yfirskrift-

inni Jöklar í bókmenntum, listum 
og lífinu. Fyrir ráðstefnunni stendur 
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á 
Höfn, í samvinnu við Náttúrustofu 
Suðausturlands og Menningarmið-
stöð Hornafjarðar. Til ráðstefnunn-
ar er boðið rithöfundum og fræði-
mönnum á sviði bókmennta, 
myndlistar og jöklafræða. 
Meðal gesta verða rit-
höfundarnir Steinunn 
Sigurðardóttir, Linda 
Vilhjálmsdóttir og 
Ófeigur Sigurðsson 
sem öll hafa fjallað 
um jökla í skrifum 
sínum. 

 Í tengslum við 
ráðstefnuna verða sett-
ar upp sýningar af ýmsu 
tagi; í Listasafni Svavars 
Guðnasonar á Höfn verður mál-
verkasýning á verkum í eigu safnsins, 
auk nokkurra verka sem koma frá 

Listasafni Íslands. 
Í Nýheimum verð-

ur ljósmynda- og korta-
sýning, handverkssýning, sýning á 
teikningum barna, sem og sýning 

á heimildamyndinni Jöklaland eftir 
Gunnlaug Þór Pálsson. Ráðstefnan 
er styrkt af Samtökum sunnlenskra 
sveitarfélaga (SASS) og Vinum Vatna-
jökuls. Allir eru velkomnir að taka 

þátt: hlýða á fyrirlestra og skoða sýn-
ingar. Ef fólk vill gera sér helgarferð 
austur af þessu tilefni væri ráð að 
panta gistingu sem fyrst.

 Meðfylgjandi er dagskrá og einnig 

kynningar á fyrirlesurum og fyrir-
lestrum þeirra. Allar nánari upp-
lýsingar má fá hjá Soffíu Auði Birg-
isdóttur: sími 4708042 og 8482003, 
netfang: soffiab@hi.is

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Flott föt, fyrir flottar konur
Str. 

38-58

JÖKLAR Í BÓKMENNTUM, 
LISTUM OG LÍFINU
á Höfn í Hornafirði 28.-30. apríl 2017

Föstudagur 28. apríl
Nýheimar
n 16:30 Mæting á ráðstefnuna, ráð-
stefnugögn afhent.
n 16:45 Setning ráðstefnunnar: ávarp 

bæjarstjóra.
n 16:50 Karlakórinn Jökull 

flytur Jökulinn (lag: 
Jóhann Móravek, 

ljóð: guðbjartur 
össurarson). 
n 15:55 
Kynningar á ljós-
myndasýningu 
og kortasýningu 
í nýheimum.
n 17:00 Opn-

unarfyrirlestur í nýheimum: Steinunn 
Sigurðardóttir: Jökullinn og tíminn: Við 
upphaf jöklaráðstefnu.
n 17:40 Opnun málverkasýningar 
í listasafni Svavars guðnasonar og 
kokteill.
n 18:15 Sýning á Jöklalandi eftir gunn-
laug Þór Pálsson.
n 20:15 Kvöldverður á Humarhöfninni.

laugardagur 29. apríl
Nýheimar
n 10:00 Fyrirlestur: Oddur Sigurðsson: 
Þekking Íslendinga á jöklum og eðli 
þeirra.
n 10:40 Fyrirlestur: Julian D‘arcy: um 
enska þýðingu og ‚þverfagleika‘ í Jökla-
bók Helga björnssonar.
n 11:10 Kaffi og opnun á handverkssýn-
ingu og teikningum barna á bóksafninu 
í nýheimum.
n 11:30 Fyrirlestur: Kristján Jóhann 

Jónsson: „taugarnar þúsundir ísvetra ófu“ 
(jöklarnir í lundarfari landans).
n 12:10 ljóðalestur: linda Vilhjálms-
dóttir rithöfundur les úr Frostfiðrildum 
(1. hluti)
n 12:20 Hádegisverður.
n 13:30 ljóðalestur: linda Vilhjálmsdótt-
ir les úr Frostfiðrildum (2. hluti)
n 13:40 Fyrirlestur: guðbjörg r. Jó-
hannesdóttir: Vá! upplifun af undrun og 
ægifegurð andspænis jöklinum.
n 14:20 Fyrirlestur: Hlynur Helgason:  
Jökullinn fangaður í mynd — birtingar-
myndir íslenskra jökla í myndlist í ljósi 
kenninga breska gagnrýnandans Johns 
ruskin.
n 15:00 Kaffi og meðlæti.
n 15:20 ljóðalestur: linda Vilhjálmsdótt-
ir les úr Frostfiðrildum (3. hluti)
n 15:30 Fyrirlestur: Sveinn Yngvi Egils-
son: Fagurfræði íssins: Jöklar og háleit 
orðræða.

n 16:10 Fyrirlestur Jón Yngvi Jóhanns-
son: umhverfis jökla með bjarti og bensa. 
Dvöl og
barátta í aðventu og Sjálfstæðu fólki. 
n 17:30 Hlé.
n 19:00 Kvöldverður í Pakkhúsinu.

sunnudagur 30. apríl
Hoffell
n 10:00 Fyrirlestur: Soffía auður birg-
isdóttir: Fegurð og vábrestir í jökulheim-
um: af jöklum ííslenskum bókmenntum.
n 10:40 Fyrirlestur: Þorvarður árnason: 
Með jökulinn í blóðinu – lifun og sjónar-
vottun klakabrennunnar.
n 11:20 gönguferð um Hoffellsjökluls-
svæðið undir leiðsögn Þorvarðar og 
Þrúðmars í Hoffelli.
n 12:00 Hádegisverður í Hoffelli.
n 13:00 lokafyrirlestur og upplestur: 
Ófeigur Sigurðsson: táknsæi jökla.
n 13:40 Samantekt og ráðstefnulok.

„Hvalir og bækur“
Bókasafnið í Árborg hefur 

alltaf haft plastpoka á lager 
þar sem við getum ekki sent 

fólk út í rigningu með fínu bækurnar 
okkar sem okkur þykir svo vænt um. 
Okkur þykir hinsvegar líka vænt um 
hvali og fugla, sjóinn og náttúruna alla 
og eigum erfitt með staðreyndir sem 
unga fólkið okkar er að kynna okkur 
í skólaverkefnunum sínum þar sem 
kemur fram að hver plastpoki hefur 
c.a. 20.mín notaglidi þ.e. á leið úr búð-

inni (bókasafninu) og heim svo verður 
hann rusl eða heldur utanum rusl og 
það tekur jörðina fleiri hundruð ár að 
losna við hann.

 Svo nú ætlum við að biðja ykkur 
sem eigið hreina og fína plastpoka 
heima sem þið getið ekki notað í ann-
að, að koma með þá til okkar og við 
bjóðum kúnnunum okkar að endur-
nýta poka. Er það ekki brilljant?

Við ræddum þetta við fyrirtæki 
hér í bænum, VISS sem við vissum að 

saumar tau-
poka og þau 
ætla að láta 
okkur hafa slíka 
gæðagripi sem við 
getum selt fyrir þau á vægu verði. 
Þannig hljótum við í sameinnigu að 
geta minnkað plast-notkunina hjá 
okkur um a.m.k. helming – haldið þið 
það ekki?

 
Starfsfólk Bókasafns Árborgar

Jöklar í bókmenntum listum 
og lífinu: ráðstefna og sýningar
Höfn í Hornafirði og Hoffell 28.-30. apríl 2017

vinnugleði sigurðar 
á sumardaginn fyrsta vor í árborg

Menningin var 
í háflugi á ár-
legu Vori í 

Árborg um liðna helgi, 
fjölskyldu- og  menn-
ingarhátíð Árborgar. Há-
tíðin var sett í félagsheim-
ilnu Stað, Eyrarbakka, og 
voru nokkrir fyrrverandi 
skólastjórar heiðraðir 
sérstaklega við tilefnið. 
Á myndinni eru bæjar-
fulltrúarnir Sandra Dís 
Hafþórsdóttir og Kjartan 
Björnsson með skóla-
stjórunum.

Karlakór 
Selfoss á 
Flúðum
Karlakór Selfoss hefur síðustu 

daga haldið árlega vortón-
leikaröð kórsins og líkur 

henni með tónleikum á Flúðum á 
laugardaginn en fimmtudaginn 27. apr-
íl eru kapparnir í Fella-og Hólakirkju. Á 
tónleikum 25.apríl, 27.apríl, og 29.apríl 

er með kórnum Jón Þorsteinn Reynis-
son harmonikkuleikari en stjórnandi er 
Skarphéðinn Þór Hjartarsson og píanó-
leikari er Jón Bjarnason. 

Laugardaginn 29. apríl.

Frá vinstri í röð skólastjóranna eru; Óli Þorbjörn guðbjartsson, Óskar Þór Sigurðsson, theódór guðjónsson, Óskar Magnússon og Jón 
Ingi Sigurmundsson. á myndina vantar leif Eyjólfsson aldursforseta 95 ára en honum var afhent viðurkenningin heima líkt og sjá 
má af myndinni. Menningarviðurkenningu árborgar 2017 hlaut kvartett Kristjönu Stefánsdóttur og afhenda þau Kjartan og ásta S. 
Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri árborgar, þeim verðlaunin á meðfylgjandi mynd.
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Scintilla Hospitality er íslenskt fyrirtæki í 
textílhönnun sem hannar og framleiðir fallegan 

og vandaðan textíl fyrir hótel og gistiheimili. 
Scintilla Hospitality er með sýningarrými og 

verslun í Skipholti 25, scintilla.is
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Í ólgu alþjóðastjórn-
málanna í kjölfar fjár-
málahamfaranna fyrir 

áratug eru víða blikur á lofti 
um framtíð og þróun lýðræð-
isins. Sjálfum grundvelli vest-
rænna samfélaga.

Heimspekin hefur það 
hlutverk að hugsa gagnrýn-
ið um kjarna hvers máls og 
greina innstu rök tilverunnar. 
Sjá í henni merkingu, tilgang 
og hvað felist á bak við leik-
tjöld samtímans. Stjórnspek-
in er þannig einkar mikilvægt 
tæki til þess að rannsaka hver 
þróun samfélagsins er hverju 
sinni.

Páll Skúlason heitinn, 
rektor og heimspekingur, 
skrifaði til dæmis sérlega 
snjallan og hnitmiðaðan 
texta um framtíð og hlutverk 
stjórnmálanna. Í bók sinni 
Ríkinu og rökvísi stjórnmála 
segir Páll um stöðu lýðræðis-
ins að:

„Lýðræðið er ekki held-
ur það að lýðurinn, fólkið, 
almenningur í tilteknu sam-
félagi, láti einhvern leiðtoga 
telja sér trú um að hann sé 
holgervingur þeirra eigin vilja. Áhrifamiklir leiðtogar eru listamenn í því 
að virkja bældar hvatir fólks, og fá það til að fylgja sér án þess að spyrja 
sig hvort stefna leiðtogans samrýmist hagsmunum þess eða þjóðarinnar. 
Valdataka Hitlers árið 1933 í Þýskalandi er eitt kunnasta dæmið um þetta. 
Múgsefjun af hliðstæðu tagi er alkunnug í stjórnmálum. Stjórnmálabarátta 
síðari tíma virðist stundum ekki felast í öðru en lýðskrumi og samkeppni 
flokksleiðtoga um að sannfæra kjósendur með áróðri og auglýsingum um 
að þeir eða flokkar þeirra muni fullnægja hvötum þeirra og þörfum betur 
en aðrir“ (158).

Eftir hrikalegar hörmungar Seinni heimsstyrjaldarinnar hafa margir 
gefið sér að óhugsandi sé að óður lýðskrumari og kynþáttahatari nái völd-
um á ný í gegnum regluverk lýðræðisins og í framhaldinu tekið völdin og 
farið sínu fram. Vonandi gerist það aldrei en margt bendir til þess að þjóð-
ernispopúlistar yst til hægri marseri mikla sigurgöngu víða um vesturlönd.

Dæmin blasa við vestan hafs og austan þar sem hófsamir flokkar, 
frjálslyndir og félagslega sinnaðir eiga í vök að verjast og berjast í bökk-
um við að ná til sinna hefðbundnu kjósendahópa. 

Ekkert er mikilvægara á vettvangi stjórnmálanna en að verja lýðræðið 
fyrir lýðskrumi og einræði. Það getur verið snúið, ekki síst á tímum sam-
félagsmiðla og falskra frétta þar sem hefbundir hliðverðir miðlunar til 
almennings hafa æ minni áhrif á það frá hverju er sagt og hvernig.

Nýjum tímum fylgja nýjar áskoranir. Hefbundin stjórnmál eru, 
tímabundið að minnsta kosti, í miklum tilvistarvanda. Fyrrum valda-
flokkar hverfa af kortinu og nýir ryðja sér til rúms, oft á forsendum lýð-
skrums fyrir tilstilli leiðtoga sem hafa þá listrænu hæfileika að virkja ótta 
og tilvistarangist fólks í breyttum heimi.

Vonandi ná hófsamir og ábyrgir stjórnmálamenn vopnum sínum 
áður en stórskaði hlýst af öfgum til hægri og vinstri. Það verkefni þol-
ir enga bið og stjórnmálin sem gátu af sér Trump, Brexit, LePen eða 
Pútin bæra á sér í flestum löndum. Erfitt er að meta hvert stefni ef fólk 
og flokkar hinna hófsömu stjórnmálaafla taka ekki nú þegar höndum 

saman undir merkjum umburðarlyndis og 
félagslegra sjónarmiða. 

Annars fjölgar þeim óðum sem gera út á 
óttann við það útlenda 
og óþekkta, moskur 
og menn frá framandi 
slóðum. Slík stjórn-
mál eru andstyggileg 
og heyra engu öðru 
til en ruslahaugum 
sögunnar.

 Björgvin G. 
Sigurðsson

Lýðræðið og lista-
menn skrumsins
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„
Annars 
fjölgar 
þeim 
óðum 
sem gera út 
á óttann við 
það útlenda og 
óþekkta, moskur 
og menn frá fram-
andi slóðum. Slík 
stjórnmál eru 
andstyggileg og 
heyra engu öðru 
til en ruslahaug-
um sögunnar.

leiðari Framúrskarandi 
góðir Fiskar
Jón Ólafsson er einn af snjöllustu 

lagasmiðum landsins og hefur 
á löngum ferli komið víða við. 

Léttir sprettir Jóns fylgdu fyrstu misser-
um Rásar tvö og þeim tímamótum sem 
tilkoma popptónlistarstöðvarinnar hafði 
á tónlistarlíf landsins og aðgengi al-
mennings að dægurtónlist. Á svipuðum 
tíma kom fyrsta skífa Jóns og félaga hans 
Stefáns Hjörleifssonar, undir merkjum 
Possibillities.

Fiskar eru þriðja plata Jóns og kom 
út fyrir nokkrum vikum. Fyrri tvær 
plöturnar komu út árin 2004 og 2007. 
Lög og textar eru eftir Jón að undan-
skildum tveimur textum eftir Stefán 
Mána og Hallgrím Helgason.

Fiskar eru framúrskarandi vel heppn-
að tónverk, og án efa ein af betri íslensku 
plötum síðustu missera. Eftir Jón liggja 
sígild dægurlög á borð við Sunnudags-
morgunn og Alelda og hér rekur hvert 
topp lagið annað. Yfirvegaðar laga-
smíðar og sérlega fallegar 
prýða plötuna með 
hátindum á borð 
við titillagið, sem 
er ósungið píanóv-

erk og sérstaklega flott lag. 
Gangur lífsins, Stund undir stjörnu, 

Þegar þú finnur til og lokalagið Leikhús 
eru einnig dæmi um fyrsta flokks lög 
sem vinna á við hverja hlustun.

Auk Jóns er valinn maður á hverju 
hljóðfæri. Þau sem leika á plötunni 
eru Bassi Ólafsson (trommur), Andri 
Ólafsson (bassi), Ingi Skúlason (bassi), 
Róbert Örn Hjálmtýsson (bassi), Guð-
mundur Pétursson (gítar), Stefán Hjör-
leifsson (gítar) og sellóleikarinn Bryndís 
Halla Gylfadóttir. Upptökur fóru fram í 
hljóðveri Jóns, Eyranu, en hljóðblöndun 
hjá Tónverki í Hveragerði. Upptökum 
stjórnaði Bassi Ólafsson. Mandy Parn-

ell hljóð-
b l a n d a ð i 
hljómplötuna.

„Þó tjaldið 
sé fallið, blóm-
in skrælnuð og 
fólkið löngu farið 
er sýningin rétt að 
hefjast“, syngur Jón í lokalagi plötunnar. 
Tjald tónlistargyðjunnar er allavega ekki 
fallið á Jón og vonandi er sýningin rétt 
að hefjast í útgáfu hans. Einstaklega vel 
að verki staðið með þessu öndvegisverki.

Björgvin G. Sigurðsson.

allt á fullu hjá 
Kiwanisklúbbnum Ós
starfsárið 2016-2017 hefur ver-

ið skemmtilegt og líflegt hjá 
Kiwanisklúbbnum Ós. Starfsem-

in hófst á stjórnaskiptafundi í Pakkhús-
inu þar sem Haukur Sveinbjörnsson 
umdæmisstjóri Kiwanisumdæmisins 
Ísland-Færeyja kom og sá  um stjórn-
arskiptin, en hann er fyrsti félagi í Ós 
sem hefur embætti umdæmisstjóra. 
Honum til aðstoðar var umdæmisritari 
Sigurður Einar Sigurðsson félagi í Ós.

Í október var K-lyklasala Kiwanis 
um land allt og fékk Ós fimleikadeild 
Sindra til að aðstoða sig við söluna. 
Ekkert jólahlaðborðið var að þessu 
sinni en í þess stað var haldin þrett-
ándagleði í Golfskálanum og tókst 
hún með ágætum. Í lok árs tók við 
skógarhögg og jólatrésala undir for-
ystu formanns jólatrésnefndar Geirs 
Þorsteinssonar.  Jólatréssalan salan 
gekk ágætlega og veitt var fé til tíu bág-
staddra fjölskyldna um jólin í samstarfi 
við Nettó.

Á þessu starfsári hefur Ós veitt 
marga styrki úr styrktarsjóð sínum 
um rúmlega eina milljón króna. Heil-
brigðisstofnun Suðausturslands HSU 
fékk fé til kaupa á HuntLeigh tæki til 
að mæla hjartaslátt á ófæddum börn-
um. Styrkur var veittur uppí kaup á 
stjörnusjónauka. Fimleikadeild Sindra 
fékk styrk. Ós hefur styrkt Kiwanis 
Children's Fund um 2.000 dollara en 
Barnasjóður Kiwanis hjálpar börnum 

um allan heim gegnum verkefni sem 
Kiwanis styrkir. Þar á meðal er stórt 
verkefni sem UNICEF er með í sam-
starfi með Kíwanis til eyða Maternal 
and Neonatal Tetanus (MNT) / stíf-
krampa. 

Hin árlega Groddaveisla var haldin 
um miðjan mars í Sindrabæ. Hauk-
ur Sveinbjörnsson umdæmisstjóri og 
svæðisstjóri Sögusvæðis Jóhann V. 
Sveinbjörnsson mættu og skemmtu 
sér með félögum sínum. Veislan hófst 
á því að teknir voru inn tveir nýir fé-
lagar. Á boðstólum var saltað sauða- 
og hrossakjöt og grillað hvalkjöt sem 
snilldargrillarinn Stefán Brandur 
Jónsson hantéraði. Þá var uppboð á 
listaverkum og er það í þriðja sinn sem 
það er gert. Vel safnaðist í styrktarsjóð 
og er listakonunum Gingó, Lísu, Svövu 
og Eyrúnu þakkað en þær lögðu fram 
listaverk.

Eftirfarandi fyrirtækjum er þakkað 
fyrir styrki og gjafir fyrir Groddaveisl-
una: Seljavellir, Húsasmiðjan Höfn, 
Martölvan, Old Airline Guesthouse, 
Hvalur h/f, Matís, Flugfélagið Ernir, 
Nettó, Húsasmiðjan, Olís, Flytjandi, 
N1, Ajtel Iceland ehf og Tónskóli 
Austur-Skaftafellssýslu. Ágóðinn af 
listverkauppboðinu fer í styrktarsjóð 
Óss. Veislustjóri var Sveinn Waage 
skemmtikraftur sem hélt uppi fjörinu 
með Groddasögum með Vestmann-
eyjaívafi. og afhending kiwanishjálma 

var í apríl, en Kiwanisfélagar í Ós færðu 
börnum í 1. bekk reiðhjólahjálma. Það 
er óneitanlega gaman að fá að gefa 
börnunum hjálm ,,til að passa heilann" 
eins og eitt barnið sagði.

 Það má því með sanni segja að 
starfsemi Kiwanisklúbbsins Óss hafi 
verið lífleg og skemmtileg á yfirstand-
andi starfsári. Fimm nýir félagar hafa 
bæst við á þessu á ári og vonast er eftir 
fleirum í klúbbinn á árinu.

 Það er ekki hægt að halda úti öfl-
ugum klúbbi án duglegra kiwanisfélaga 
sem eru tilbúnir að vinna fyrir klúbb-
inn sinn og er annt um samfélagið sem 
þeir búa í. En ef þú sem lest þessar línur 
ert tilbúinn að leggja þitt að mörkum, 
hafðu þá samband við næsta kiwanisfé-
laga og komdu á kiwanisfund og vertu 
með í heimshreyfingu Kiwanis. Kiwan-
is er alheimssamtök sjálfboðaliða sem 
hafa að markmiði að bæta heiminn 
með þjónustu í þágu barna. Upplýs-
ingar um klúbbinn eru á https://www.
facebook.com/KiwanisclubOs

Í lokin má nefna það sem eru 
framundan. Páskabingó verður í 
Sindrabæ þann 15. apríl kl 14.00 og 30. 
ára afmælisveisla hjá Ós í september og 
umdæmisþing á Akureyri en núver-
andi umdæmisstjóri og umdæmisritari 
eru báðir félagar í Ós.

 
Með Kiwaniskveðjum

Ingvar Snæbjörnsson forseti Ós
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sælkerapizzur með fyrsta 
flokks hráefni úr héraði
„Við spörum ekki áleggið“

Pizzugerð hjá Kaffi-Sel, á bæn-
um Efra-Seli skammt frá Flúð-
um, á sér 20 ára sögu og full-

yrða má að pizzurnar hjá Kaffi-Seli 
hafi sterk sérkenni enda eru þær orðn-
ar mjög þekktar: „Við byrjuðum smátt 
en erum núna með tvo ofna þannig 
að við getum bakað hátt í 40 pizzur á 
klukkustund, þegar mikið er að gera. 
Við höfum alltaf lagt áherslu á að nota 
hráefni úr héraði, t.d. af garðyrkju-
stöðvunum í kring. Kjötafurðir, hakk 
og beikon og annað, allt kemur þetta 
úr héraðinu. Þetta eru því mjög „local“ 
pizzur. Við fáum til dæmis deigið frá 
Sindra  bakara á Flúðum sem nýlega 
hóf sína starfsemi hér. Síðan er sósan 
algjört lykil atriði, leyniuppskrift sem 
við höfum haldið óbreyttri í 20 ár. Við 
gerum sósuna alveg frá grunni.“

Þetta segir Unnsteinn Logi Egg-
ertsson, einn eigenda Kaffi-Sels. Hann 
bætir við að áleggið sé ekki sparað á 
pizzurnar, enda eru þær þekktar sem 
sælkerapizzur með ríkulegu og ljúf-
fengu áleggi.

Í sama anda hefur hamborgara-
matseðillinn á Kaffi-Seli nýlega verið 
endurnýjaður. Hamborgararnir eru 
orðnir sannkallaðir „gourmet“ sæl-
kerahamborgarar, sem bera örnefni úr 
héraðinu og nöfn þekktra persóna á 
borð við Fjalla-Eyvind (sjá mynd).

Enn fremur er boðið upp á nokkrar 
tegundir af súpum, m.a. með hráefni úr 
héraði, salöt og fleiri rétti á matseðlin-
um. Kaffi-Sel er fjölskyldufyrirtæki þar 
sem þrjár kynslóðir koma að rekstrin-
um. Hjónin Halldór Guðnason og 
Ástríður G. Daníelsdóttir stofnuðu 
staðinn á sínum tíma, fyrir rúmlega 30 
árum. Dóttir þeirra, Halldóra Halldórs-
dóttir, er eiginkona Unnsteins, en auk 
þessara fjögurra vinna börn Unnsteins 

og Halldóru mikið á staðnum.
Starfsemin í heild samanstendur af 

þessum rómaða veitingastað, 18 holu 
golfvelli og gistiaðstöðu sem nýlega var 
sett á laggirnar. Golfklúbburinn Flúðir 
er rekinn sem séreining en öll þjónusta 

við golfara fer fram á veitingastaðn-
um. Að sögn Unnsteins er vinsælt hjá 
fyrirtækjahópum að panta golfhring 
og grillveislu á veitingastaðnum á eft-
ir. Þá eru pizzuhlaðborð á Kaffi-Seli 
mjög vinsæl, ekki síst eftir unglinga- og 

krakkagolfmót. Á hlaðborðinu eru all-
ar pizzur á matseðli í boði, gestir borga 
sig inn á hlaðborðið og fá sér pizzur 
eins og þeir geta í sig látið.

Kaffi-Sel er að Efra-Seli, í þriggja 
kílómetra fjarlægð frá Flúðum. 

Veitingastaðurinn er opinn alla daga 
frá 11.00–21.30. Nánari upplýsingar, 
matseðla, myndir og fleira má skoða 
á heimasíðu staðarins, kaffisel.is og 
Kaffi-Sel á Facebook.

Halldóra Halldórsdóttir 
pizzumeistari

Sælkerapizzur frá 
Kaffi Sel

Kynning
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Hvað tekur við hjá þér?
 „Ég mun eiga ólokið 

verkefnum sem ekki tengj-
ast störfum mínum sem vígslubiskup 
nema óbeinlínis og vænti þess að fá 
næði til að sinna þeim. Þetta eru ver-
kefni sem tengjast guðsþjónustulífi og 
helgihaldi kirkjunnar. Annarsvegar 
er það lokahlutinn í vinnu við nýja 
sálmabók þjóðkirkjunnar sem hefur 
staðið yfir undanfarin ár, og hins-
vegar endurskoðun Helgisiðabókar 

kirkjunnar. Nýja sálmabókin kemur 
út á næsta ári og ef vel gengur einnig 
Helgisiðabókin.“

 Hvernig tilfinning var að messa síð-
ustu morgunmessuna?

 „Það er ólýsanleg tilfinning að bíða 
sólarupprásar á Þingvöllum á páska-
dagsmorgni. Meira að segja líka þegar 
sólin sýnir sig alls ekki! Að þessu sinni 
var sólarupprásin ægifögur. Það var 12 
stiga frost og fullkomnin þögn nema 
að fuglarnir sungu. Sá sem trúir því að 
Jesús Kristur hafi risið upp frá dauð-
um í dýrð páskamorgunsins og opnað 
leiðina inn til eilífðarinnar er á þessu 
andartaki í senn á jörðu og á himni. 
Mín tilfinning á þeirri stundu var því 

alls ekki tengd því að þetta væri mín 
síðasta messa heldur við orðin í Hebr-

eabréfi 11.1 : Trúin er fullvissa um það 
sem menn vona, sannfæring um þá 
hluti sem eigi er auðið að sjá.“

 Hvernig hefur tíminn í Skálholti 
verið?

 „Þó að ég flyttist í Skálholt haustið 
2011 til að taka við nýjum verkefnum 
þá er tengingin við fyrra tímabilið 
1992-1999, þegar ég var rektor Skál-
holtsskóla svo sterk að ég get ekki skil-
ið á milli. Það var mér alveg ómetan-
legt að hafa átt fyrra tímabilið í sjóði 
þegar hið síðara hófst. 

Þetta hefur verið góður tími með 
góðu fólki á góðum stað.Verkefni á 
Skálholtsstað eru gríðarlega mörg og 
margvísleg. En verkefni vígslubiskups 
í Skálholti eru af tvennum toga. Það er 
að vera í almennu forsvari fyrir Skál-
holtsstað og að sinna hinu víðlenda 
umdæmi Skálholts allt frá Stafafelli í 
Lóni vestur og norður um að Árnesi 
á Ströndum. Þetta eru sex prófasdæmi 
og mér tekst ekki að vísitera nema fjög-
ur þeirra á þessum sex árum. Hvernig 
til hefur tekist bæði hér heima á staðn-
um og úti meðal safnaðanna er betra 
að aðrir meti.“ 

Hvað stendur upp úr?
 „Það sem stendur upp úr eru 

annarsvegar  Skálholtshátíðirnar 
sem haldnar eru sem næst 20. júlí og 
Þorláksmessu á sumar og hinsvegar 
vormorgnarnir á tröppum Skálholts-
dómkirkju að lokinni morgunbæn-
inni í kirkjunni þegar smám saman 
bætist í hljómkviðu fuglanna sem 
snúa til baka!“

 Hvað er einstakast við Skálholt í 
þínum huga?

 „Skálholtskirkja sú sem hér stóð 
þegar Gissur biskup Ísleifsson gaf 
kirkju sinni föðurleifð sína til ævin-
legrar eignar skyldi að réttu kallast 
andleg móðir allra annarra vígðra 
húsa á Íslandi. Þá var Skálholtsbiskup 
einn biskup yfir Íslandi og Skálholts-
kirkja eina dómkirkjan. Þótt margt sé 
breytt þykir okkur þetta dýrmæt arf-
leifð sem við sinnum þannig að ekki 
hljóðni daglegt bænahald í kirkjunni, 
nema vegna veikinda eða forfalla. Ég 
myndi telja þetta einstakast af mörgu 
merku, og dýrmætast í iðukasti hins 
daglega amsturs.“

 Hvernig líst þér á íslenskt samfélag 
nú, áratug eftir fjármálafallið mikla?

 „Stutt svar væri þetta: Mér lýst 
vel á íslenskt samfélag, þegar á 
heildina er litið. En ég get ekki rök-
stutt hversvegna. Bæði er að ég er svo 
gamall að veröldin sem ég fæddist til 
er hrein fornöld í augum yngra fólks  
og leiðin þaðan og hingað hefur kennt 
mér og sýnt mér margt, en ég hef líka 

búið langdvölum erlendis sem gaf 
mér tækifæri til að horfa á samfélag-
ið úr fjarlægð. Svissneska dagblaðið 
Neue Zürcher Zeitung  sem er eitt af 
vönduðustu dagblöðum Evrópu  og 
fylgist vel með málum, líka hér á landi, 
var nýlega með grein um það hvern-
ig unnið væri úr fjármálakreppunni 
á Íslandi. Þar segir m.a. að líklega sé 
eitthvað sameiginlegt með íslending-
um og veðurfarinu á landinu. Landið 
er lítið, þjóðin smá, veðrabrigði tíð. 
Einkum vond veður fara hratt yfir. Það 
er óþarfi að æðrast. Það lygnir. Og sól-
in rís.

Ég er mjög sammála þessu. Með-
an við ekki týnum grunngildum þess 
að vera fólk sem myndar samfélag þá 
munum við vaxa og styrkjast. En ef við 
horfum einungis á eigin hag þá mun 
það samfélag sem heldur öllu gang-
andi riðlast og eyðast.“

 Hvernig velur þú viðfang kom-
andi messu, t.d. morgunmessunnar á 
páskadag?

 „Kirkjan hefur ákveðið skipulag á 
helgihaldi sínu allt árið um kring  þar 
sem hver helgidagur hefur sín stef og 
sína lestra úr Biblíunni sem prestum 
og predikurum er ætlað að leggja út af 
í predikun, og velja til þeirra sálma og 
söngva, ásamt organistanum. Hátíðirn-
ar hafa svo til viðbótar sín sérstöku stef 
sem tengjast hrynjanda mannlífsins.

Þó að þessi ytri rammi sé tryggð-
ur þá er það alltaf ákvörðun prestsins 
hvernig hann vinnur úr honum og 
hvað hann telur að vekja þurfi sérs-
taka áherslu á hverju sinni. Það getur 
þess vegna verið margt sem kemur til 
umfjöllunar líka í venjulegri páska-
messu.  En messa við sólarupprás á 
páskamorgni bíður að mínu viti ekki 
upp á neitt annað en að fagna upprisu 
Jesú Krists frá dauðum, jafn einfaldlega 
og einlæglega eins og allt kristið fólk 
hefur gert frá upphafi, jafn steinhissa 
og hálf hrætt eins og konurnar sem 
komu að gröfinni tómri.“

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.

„Landið er 
lítið, þjóðin 

smá, veðrabrigði 
tíð. Einkum vond 
veður fara hratt 
yfir. Það er óþarfi 
að æðrast. Það 
lygnir. Og sólin rís.

Kristján valur ing-
ólfsson flutti sína 
síðustu morgunmessu 
sem vígslubiskup í 
Skálholti kl. 6.00 að 
páskadagsmorgni. 
Atli Rúnar Halldórs-
son náði einstökum 
myndum af messunni 
og ritstjóri Suðra tók 
biskup tali við tíma-
mótin.

„Ólýsanleg tilfinning að bíða sólar-
upprásar á Þingvöllum á páskadag“

Myndir: alti rúnar Halldórsson.
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Binni í Vinnslustöðinni lætur gamminn geysa í viðtali við Suðra.

Í hnefaleikum væri þetta kallað 
tæknilegt rothögg. Ég er afskap-
lega ánægður með hvernig at-

vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
afgreiddi þá bræður frá Rifi. Ánægð-
astur er ég með að ráðuneytismenn 
skyldu átta sig svo vel á því að fyrir 
kærendum vakti það eitt að misbeita 
ákvæðum laga um rannsóknarbeiði í 
hlutafélögum,“ sagði Sigurgeir Brynjar 
Kristgeirsson – Binni í Vinnslustöð-
inni, kampakátur í dymbilvikunni.

 Hann var þá nýkominn með í 
hendur ráðuneytisúrskurð vegna 
beiðni Stillu útgerðar ehf. og Brims hf. 
um skipan rannsóknarmanna á grund-
velli laga um hlutafélög til að rannsaka 
tiltekna þætti í starfsemi VSV og með-
ferð eigin fjár í tengslum við samruna 
VSV og Ufsabergs-útgerðar ehf. Ráðu-
neytið hafnaði rannsóknarbeiðinni 
með afgerandi hætti.

 Að baki Stillu útgerð og Brimi 
standa Guðmundur og Hjálmar Krist-
jánssynir, eigendur tæplega þriðjungs-
hlutar í Vinnslustöðinni. Hluthafahóp-
ar í VSV hafa eldað grátt silfur saman 
undanfarin ár; á aðalfundum félagsins, 
hluthafafundum og fyrir dómstólum. 
Fulltrúum fylkinganna lenti saman 
enn einu sinni á aðalfundi VSV laust 
fyrir páska og þá um tillögu meirihluta 
hluthafa um langtímafjármögnun fé-
lagsins. Meirihlutinn samþykkti að 
veita framkvæmdastjóra umboð til að 
vinna áfram að málinu.

Dóms að vænta um stjórnar-
kjör í fyrra
Héraðsdómur Suðurlands kveður 

einhvern næstu daga upp dóm sem 
minnihlutamenn höfðuðu í fyrra til 
að fá kosningu stjórnar VSV dæmda 
ólögmæta. Málflutningur var á Selfossi 
í lok marsmánaðar.

 Guðmundur Örn Gunnarsson, 
formaður stjórnar, vék að þessu máli 
í skýrslu stjórnar á nýafstöðnum aðal-
fundi:

 „Óvissan sem málareksturinn 
skapar hefur tafið fyrir því að ljúka 
samningum við lánastofnanir um 
endurfjármögnun Vinnslustöðvarinn-
ar. Fyrir fundinum liggur tillaga um að 
framkvæmdastjóra verði falið að ljúka 
fjármögunarsamningunum og verð-
ur borin undir atkvæði. Þannig verð-
ur óvissu eytt að þessu leyti gagnvart 
lánastofnunum.“

Tilraun til að misbeita ákvæði 
laga um rannsóknarbeiðni
„Guðmundur og Hjálmar halda sjálf-
sagt áfram að atast í okkur meðeigend-
um sínum en þeir ættu í það minnsta 
að staldra við og íhuga rækilega með 
lögmönnum sínum efni úrskurðar at-
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis-
ins frá 4. apríl 2017,“ segir Binni.

 „Úrskurðurinn er nefnilega afar 
skýr og vel rökstuddur í 15 blaðsíðna 
plaggi. Ráðuneytismenn ganga úr 
skugga um hvort minnihlutinn hafi 
raunverulega ástæðu til að óska eftir 
rannsókninni eða hvort honum gangi 
eitthvað annað til og þá þurfi að gæta 
hagsmuna Vinnslustöðvarinnar gagn-
vart óréttmætum kröfum um rann-
sóknir, sem kunni að skaða álit félags-
ins út á við.

 Ég les ekki annað út úr niðurstöð-
unum en það að ráðuneytið átti sig á 
að kærendur höfðu engar efnislegar 
ástæður fyrir rannsóknarbeiðninni og 
reyndu í raun að misbeita ákvæði laga 
um skipan rannsóknarmanna. 

 Ráðuneytið vísar í álit umboðs-
manns Alþingis á því hvað skuli teljast 

„nægilegar ástæður“ til þess að fallast 
á tilmæli minni hluthafa um tilnefn-
ingu rannsóknarmanna í félagi. Þar 
eigi að horfa til tiltekinnar skýrslu sér-
fræðinganefndar ESB, sem vitnað var 
til í athugasemdum frumvarps að lög-
um nr. 89/2000.

 Í þeirri skýrslu er áréttað að „til-

nefning rannsóknarmanna í starfsemi 
félags skuli aðeins ákveðin þegar fyrir 
liggur „alvarlegur grunur“ um óvið-
eigandi eða óréttmæta háttsemi inn-
an félags svo komið sé í veg fyrir að 
slík rannsókn sé notuð sem almennt 
úrræði til óskilgreindrar leitar í fyrir-
tækinu eða sem tæki til að hótana eða 

rannsóknarbeiðnir, 
rothögg, reiðir 
fiskkaupendur 
og verkfallstjón

viðTal

binni kynnir nýtt uppsjávarfrystihús VSV fyrir gestum í október 2016. Frá vinstri: Jens garðar Helgason, formaður Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi; Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja: guðmundur örn gunnarsson, stjórnarformaður VSV, 
Sindri Viðarsson, sviðsstjóri VSV, með soninn nökkva í fanginu og Sigurgeir b. Kristgeirson, framkvæmdastjóri VSV.
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áreitis gagnvart stjórn, stjórnendum 
eða meirihluta hluthafa.“

 Synjun um rannsóknarbeiðni með 
þessum rökstuðningi og tilvísunum 
kalla ég einfaldlega rothögg og býsna 
verðskuldað sem slíkt.“

nú þurfa Íslendingar að 
undirbjóða norðmenn!
Nóg um innri mál Vinnslustöðvar-
innar að sinni, tilefni viðtalsins var 
raunar allt annað: áhrif og afleiðingar 
sjómannaverkfallsins. Athygli vekur að 
Binni í Vinnslustöðinni hefur ítrekað 
fullyrt opinberlega að verkfallið hafi 
valdið meiri skaða en ýmsir vilji kann-
ast við eða ræða um. Hann stendur við 
hvert orð.

 „Verkfallið skaðaði ferskfiskút-
flutninginn alveg sérstaklega. Vonandi 
jafna markaðirnir sig en tjónið er mik-
ið og sér ekki fyrir enda á því.

 Hlutaskiptakerfið er nú einu sinni 
þannig uppbyggt að bæði sjómenn 
og útvegsmenn hafa hag af því að 
markaðssetja sjávarafurðir og fá sem 
hæst verð fyrir þær. Þegar verkfall 
varði í meira en tvo mánuði hvarf ís-
lenskur fiskur úr hillum og kæliborð-
um á traustum, erlendum mörkuðum. 
Verðið hrapaði og bæði útvegsmenn 
og sjómenn töpuðu.

 Meira að segja verkfallsglaðasta 
þjóð veraldar, Frakkar, eru Íslending-
um bálreiðir og sumir kaupmenn í 
Frakklandi segjast ekki taka íslenskan 
fisk aftur til sölu. Þeir treysta  okkur 
lengur. Afhendingaröryggið var hluti af 
gæðunum í viðskiptum við Íslendinga 
en traustið er laskað og jafnvel farið hjá 
sumum kaupendum okkar ytra.

 Ég borðaði einu sinni sem oftar á 
Fiskibarnum í Vestmannaeyjum í há-
deginu í dag , þeim góða veitingastað. 
Eigendur hans hefðu líklega neyðst 
til að skella í lás í verkfallinu ef ekki 

hefði komið til einn trillukall í Eyjum 
sem sá þeim fyrir ýsu og þorski, nægi-
lega miklu hráefni til að hægt væri 
að þrauka allan verkfallstímann með 
Fiskibarinn opinn.

 Íslendingar skildu ástæður þess að 
ekki var annan fisk að fá í verslunum 
hér heima vikum og mánuðum saman 
en eldislax eða eldisbleikj. Viðskipta-
vinir fiskbúða á meginlandi Evrópu 
sýndu ástandinu hér hins vegar engan 
skilning. Þeir sneru sér að öðrum mat 
og halda sig margir enn á þeim slóðum 
í innkaupum.

 Við höfum ekki séð áður verðfall 
á borð við það sem gerðist með karfa 
í Þýskalandi og Frakklandi. Þar tölum 
við um tugprósenta verðlækkun.

 Norðmenn sáu sér leik á borði 
og tóku einfaldlega yfir viðskipti við 
ferskan þorsk að miklu leyti. Þeir 
héldu þannig lífi í viðskiptum með 
þorskinn. Norðmenn hafa lengi stund-
að undirboð á ferskum fiski til að ná 
viðskiptum og standa í Íslendingum í 
samkeppninni. Nú þurfa Íslendingar 
að standa í Norðmönnum með því að 
undirbjóða lága verðið þeirra!

 Margir gera sér ekki grein fyrir 
þessari stöðu, aðrir þekkja til mála en 
vilja helst ekki ræða ástandið. Svo mik-
ið er víst að áhrif verkfallsins í vetur 
eru mun alvarlegri og umfangsmeiri 
en margur hyggur eða trúir.“

Fiskveiðistjórnunin býr til 
peninga sem ella hefðu ekki 
orðið til
Í nýlega útkominni bók um sögu 
Vinnslustöðvarinnar er kafli þar sem 
talað er við Arnar Sigurmundsson, 
margreyndan og sjóaðan Eyjamann 
í sjávarútvegi, pólitík og samskipt-
um á vinnumarkaði. Hann átti sæti í 
„sáttanefndinni“ sem ríkisstjórn Jó-
hönnu Sigurðardóttur og Steingríms 

J. Sigfússonar skipaði sumarið 2009 til 
að endurskoða lög um fiskveiðistjórn-
un og freista þess að ná einhvers konar 
samkomulagi í síþrætunni um sjávar-
útveginn. Arnar segir að sáttanefndin 
hafi verið mjög nálægt því að ná 
markmiði sínu en það hafi ekki tekist 
á lokasprettinum. Það séu sér mikil 
vonbrigði.

 Nú talar sjávarútvegsráðherra rík-
isstjórnar Bjarna Benediktssonar, Þor-
gerður Katrín Gunnarsdóttir, um að 
hún vilji taka upp þráðinn og beita sér 
fyrir „sátt um sjávarútveginn“. 

Hefur Binni í Vinnslustöðinni trú 
á að ráðherranum takist að koma á 
„sátt“ í orði og á borði?

 „Þegar ég heyri svona tal velti ég 

strax fyrir mér, hverjir eru ósáttir um 
hvað og hverjir séu drifkraftar slíkrar 
umræðu.

 Vissulega eru margir ósáttir við að 
sjávarútvegsfyrirtækjum hefur fækk-
að, þau  eru stærri, eignarhaldið færist 
þar með á færri hendur og starfsemin 
á færri staði en slíkar breytingar eru 
þekktar í tímans rás, löngu fyrir daga 
fiskveiðistjórnarkerfisins.

 Sjálfur er ég fæddur í Breiðuvíku-
hreppi hinum forna á Snæfellsnesi og í 
manntalinu árið 1703 var það stærsta 
sveitarfélag landins. Dritvík var um-
svifamesti útgerðarstaður Íslendinga. 
Nú á tímum komast ungmennin í 
gegnum allt skólakerfið án þess að 
minnst sé á Dritvík! Einhverjir hafa 
á þessum tíma talið að Breiðuvíkur-
hreppur yrði um alla framtíð nafli 
heimsins á Íslandi en þróunin varð 
önnur og verður oft önnur en menn 
halda og vilja. Breytingar urðu og 
breytingar verða. Þær  koma sér vel 
fyrir suma en verr fyrir aðra. Þannig er 
þetta bara og verður. 

 Ég spyr þá sem tala um nauðsyn-
lega „sátt um sjávarútveginn“ stundum 

á móti hvort þeir vilji ekki stíga sjálfir 
fyrstu skrefin með því að hætta að tala 
niður fiskveiðistjórnunina og raun-
ar atvinnugreinina sjálfa! Oft er það 
nefnilega sama fólkið sem talar fyrir 
„sátt“ en jafnframt fyrir því að rífa nið-
ur fyrirkomulag sem hefur sannað sig 
og er talið til fyrirmyndar víðs vegar 
um heimsbyggðina.

 Fiskveiðistjórnunin stuðlar að 
verðmætasköpun og býr bókstaflega 
til peninga fyrir þjóðarbúið sem ella 
hefðu ekki orðið til. Hún gerir sjávar-
útveginn okkar einn þann sjálfbærasta 
í veröldinni.

 Við nýtum fiskistofnana skynsam-
lega og skulum til dæmis endilega 
halda því til haga að sjávarútvegurinn 
hefur einmitt náð markmiðum sínum 
um að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda tuttugu árum á undan áætlun, 
þökk sé fyrirkomulagi fiskveiðanna! 

Sumir þeir sem hæst tala um „sátt 
um sjávarútveginn“ mæla í hinu 
orðinu fyrir því að fiskveiðistjórnar-
kerfið sé brotið upp eða jafnvel lagt 
af. Slíkt er yfirlýsing um ófrið en ekki 
sátt.“

Þrír góðir, allir í eigendahópi VSV: Haraldur gíslason, sölumaður mjöls og lýsis; binni 
framkvæmdastjóri og Eyjólfur guðjónsson skipstjóri.

Sambýlisfólk og samstarfsmenn. binni og andrea atladóttir, fjármálastjóri VSV. Hún var um árabil í fremstu röð í handbolta á Íslandi, 
hampaði titlum með ÍbV og var valin leikmaður ársins í fyrstu deild kvenna 1994-1995.

Skál til heiðurs Inga Júl! Ingi árni Júlíusson er í hópi þeirra sem lengstan starfsaldur eiga að baki í VSV. Hann hefur verið verkstjóri frá 1. 
júní 1968 og vann þar áður í Fiskiðjunni í Vestmannaeyjum sem síðar sameinaðist Vinnslustöðinni. Starfsaldurinn í VSV spannar þannig 
meira en hálfa öld samfellt og fyrir því skálaði binni að sjálfsögðu í hófi í Eyjum í október 2016.
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lífsleikniferð fangavarða
nú síðla vetrar fóru tíu fanga-

verðir af Litla-Hrauni í 
lífsleikniferð um Suðurland og 

er hópurinn um fimmtungur af starf-
andi fangavörðum á Litla-Hrauni. Slík-
ar lífsleikniferðir eru fastur þáttur í fé-
lags- sögu- mannlífs og menningarstarfi 
fangavarða þar og mjög mikilvægar 
til eflingar liðsheildar. Þá eru þær oft; 
upplýsandi um fyrri störf og uppruna 
fangavarða, gefandi tenging við núver-
andi starfandi fangaverði og bakland 
þeirra og síðan einnig mannlífsauki við 
fyrrverandi starfsmenn Litla-Hrauns og 
ræktun á sambandi við þá. 

ásamýri
Fyrsti viðkomustaðurinn var að 
Ásamýri í Holtum hjá fangaverðinum 
Sigurbirni Tryggva Gunnarssyni og 
Magneu Bjarnadóttur konu hans. Tek-
ið var á móti gestunum með veglegu 
morgunverðarhlaðborði. Í lok  veislu 
var skálað fyrir Ásamýrarhjónum og 
þeim færðar bókagjafir frá Vestfirska 
forlaginu á Þingeyri. Forlagið er máttug-
ur styrktaraðili í lifsleikni fangavarða á 
Litla-Hrauni og tók m.a. veglega á móti 
fangavörðum á Þingeyri í lifsleikniferð 
þeirra um Vestfirði á árinu 2009 sem var 
fimm daga ferð í heildina. Síðan var far-
in skoðunarferð um hið ágæta bú þeirra 
hjóna sem eru aðallega með hesta og 
kindur.

lava á Hvolsvelli
Þá var ekið á Hvolsvöll  og skoðað –
LAVA-  eldfjalla- og jarðskjálftasetrið 
sem þar er í byggingu og opnar hinn 
1. júní n.k.  Ásbjörn Þ. Björgvinsson, 
kynningar- og markaðsstjóri LAVA 
veitti þarna fræðandi og innihaldsríka 
leiðsögn. Hann er jafnframt bassaleikari 
Hljómsveitarinnar –ÆFINGAR- sem er 

í miklum metum meðal fangavarða. Við 
loknin í –LAVA- var ÆFING heiðruð 
með nafnspjöldum meðlima hljóm-
sveitarinnar sem búin voru til á Litla-
Hrauni í tilefni ferðarinnar. Ásbjörn 
og  Árni Benediktsson, hljómsveitar-
stjóri ÆFINGAR og verslunarstjóri í 
Húsasmiðjunni á Selfossi,  ásamt fleir-
um úr fjölskyldu –ÆFINGAR-  veittu 
nafnspjöldunum viðtöku. Þess má geta 
að Hljómsveitin -ÆFING- verður 50 
ára síðla árs 2018 og hefur verið ákveðið 
að afmælishaldið verði með veglegum 
hætti í Sveitarfélaginu Árborg.

eyjafjöll og landeyjahöfn
Því næst var ekið undir Eyjafjöll og að 
Skógum þar sem Byggðasafnið var 
skoðað en fangaverðir eru  mjög áhuga-
samir um að komið verði á fót Fang-
elsisminjasafni á Eyrarbakka. Rifjaðar 
voru upp tengingar fangavarða við þetta 
svæði; svo sem í búskap í Leirnahverfi 

og vera í Héraðsskólanum að Skógum. Á 
leiðinni til baka var komið við í Land-
eyjahöfn og  þar fræddi fangavörður-
inn Hafsteinn Jónsson ferðafélagna um 
skipsströnd á þessu svæði í síðustu öld.

nonni á Hellu
Síðasti viðkomustaðurinn í lífsleikni-
ferðinni um Suðurland  var í ferða-
mannasetrið NONNA á Hellu sem 
Sigurbjörg Bjarney Ólafsdóttir, f.v. 
launafulltrúi á Litla-Hrauni, rekur ásamt 
fjölskyldu sinni. Þar var borðuð þjóðleg 
kjötsúpa af bestu gerð sem Sigurbjörg og 
dóttir hannar Margrét Helga báru fram. 
Í lokin voru Sigurbjörgu færðar bækur 
frá Vestfirska forlaginu.

Rútan í ferðinni var frá –ÞÁ- bílum 
á Selfossi og bílstjóri var Guðmundur 
Magnússon, fangavörður. Ljósmyndarar 
voru fangaverðirnir; Ingvar Magnússon 
og Björn Ingi Bjarnason. Lífsleiknihóp-
ur fangavarða af Litla-Hrauni þakk-

ar frábærar móttökur allra þeirra þar 
sem komið var í þessari vel heppnuðu 
lífsleikniferð.

Í vélaskemmunni að ásamýri. F.v.: björn Ingi bjarnason, Ingvar Magnússon, Sigurbjörn 
tryggvi gunnarsson, guðmundur Magnússon, björn H. Hilmarsson, Hafsteinn Jónsson, 
guðmundur Ingi Einarsson, Þórarinn theódór Ólafsson, Jón Ingi Jónsson og grétar b. 
Þorsteinsson.

Í laVa á Hvolsvelli. F.v.: Ingvar Magnússon, 
Hafsteinn Jónsson, Þórarinn theódór 
Ólafsson og ásbjörn Þ. björgvinsson 
kynningar- og markaðsstjóri laVa.

Í nOnna ferðamannasetri á Hellu. Sitjandi f.v.: björn H. Hilmarsson, guðmundur Ingi 
Einarsson, Ingvar Magnússon, Þórarinn theódór Ólafsson, Hafsteinn Jónsson, Jón Ingi 
Jónsson, Sigurbjörn tryggi gunnarsson, grétar b. Þorsteinsson og guðmundur Magnús-
son. Standandi eru mæðgurnar Margrét Helga Sigurbjargardóttir og Sigurbjörg bjarney 
Ólafsdóttir.

Hljómsveitin –ÆFIng- á spjöldum 
sögunnar frá litla-Hrauni. F.v.: Elsa 
Jónsdóttir, eiginkona árna, ásbjörn Þ. 
björgvinsson, bassaleikari, árni bene-
diktsson, hljómsveitarstjóri, Hildur 
guðnadóttir, eiginkona ásbjörns, og 
björn Ingi bjarnason, menningarfull-
trúi ÆFIngar.

Ertu á leið í morgunflug? Svefninn er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base 
Hotel fyrir flug. Sofðu lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn og til baka. Þetta 
er ekki beisið.

Á Base Hotel er alltaf Happy Hour á TF-BAR. Það er 
bara basic! Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu 
eitt flottasta nýlistasafn á Íslandi í leiðinni.

Frá 3.990 kr. 
Fyrir einn gest 
í koju.
Frá 6.900 kr. 
í eigið herbergi.

Hafðu samband í tölvupósti eða 
síma til að bóka: 

basehotel@basehotel.is 
S: 519 1300

Byrjaðu fríið á Base Hotel!

TAKTU FORSKOT 
Á SÆLUNA!

ALLT INNIFALIÐ:
• Gisting eina nótt
• Morgunverður
• Skutla á flugvöllinn 
og til baka
• Geymsla á bíl
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Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Síldarvinnslan hf.

Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna

Mýrdalshreppur
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ný músík og ný ljóð í 
Bókakaffinu á laugardag
laugardaginn 29. apríl kl. 14:30 

verður menningardagskrá í 
Bókakaffinu á Selfossi.

Norski kvartettinn Tøyen Fil og 
Klafferi flytur samtímatónlist frá Nor-
egi og Íslandi.

Þá mun Halldóra Thoroddsen lesa 
úr nýrri ljóðabók sinni Orðsendingar.

Halldóra fékk í síðustu viku bók-
menntaverðlaun Evrópusambandsins 
fyrir bók sína Tvöfalt gler.

Tónlistardagskráin stendur í 
rúman hálftíma og milli verka les 
Halldóra úr bók sinni.

Kaffi í boði hússins, allir velkomnir.

magnea hlaut Umhverfisverðlaun ölfuss

Magnea Magnúsdóttir, um-
hverfis- og landgræðslu-
stjóri Orku náttúrunnar, 

fær Umhverfisverðlaun Ölfuss 2017 
fyrir brautryðjendaverkefni við upp-
græðslu á Hellisheiði. Hún tók við 
verðlaununum á sumardaginn fyrsta, 
20. apríl, úr hendi Bjartar Ólafsdóttur 
umhverfisráðherra.

Verkefni Magneu felur í sér að 
nýttur er staðargróður til að græða 
upp svæði sem var raskað við virkj-
unarframkvæmdir á Hellisheiði eða 
önnur umsvif fyrr á tíð. Ávinningur-
inn er sá að ásýnd svæðanna verður 
svipuð því og áður en raskið varð og 
til þess nýtir Magnea gjarna mosa eða 
annar móagróður, sem setur mark sitt 
á umhverfið.

Á on.is kemur fram að Magnea hafi 
þróað árangursríkar aðferðir meðan 
hún var í meistaranámi í Landbún-
aðarháskólanum og gerði þá tilraunir 
á Hellisheiði. Að námi loku var hún 
ráðin landgræðslustjóri ON og hefur 
haldið áfram að þróa aðferðirnar. Þær 
felast meðal annars í því að safna fræi 
staðargróðursins og blanda það nær-

ingarefnum sem koma einnig í veg 
fyrir að fræin fjúki. Súrmjólk hefur 
reynst öflugt íblöndunarefni í þessu 
skyni. Þá hefur Magnea gengist fyrir 
söfnun á mosaþembum þar sem fram-
kvæmdir standa fyrir dyrum, geymslu 
þeirra í frystigámum og nýtt þær síð-
an til uppgræðslu að framkvæmdum 
loknum.

Fyrirmynd annarra
„Mér þykir afskaplega vænt um að 
verkefnið fái þessa viðurkenningu,“ 
segir Magnea. „Það er okkur hjá ON 
mikil hvatning, ekki bara til að ganga 
sem best frá heldur líka í öðrum um-
hverfisverkefnum sem við vinnum að“, 
segir Magnea í samtali við on.is

Frá vinstri: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri Or, björt Ólafsdóttir umhverfisráð-
herra, Magnea Magnúsdóttir umhverfis- og landgræðslustjóri On og Sæunn Kolbrún 
Þórólfsdóttir verkefnastjóri hjá umhverfis- og landgræðslumálum On.

Mads Mikkelsen er einn 
fremsti leikari Norðurland-
anna þessi misserin og hef-

ur unnið hvert leikafrekið á fætur öðru 
í fjölda bíómynda og sjónvarpsþátta. 
Þessi mikli listamaður var við tökur á 
Suðurlandinu síðustu þrjár vikurnar. 
Mads og aðstandendur hrakninga-
myndarinnar Arctic hafa lokið tökum 
hér á landi. Tökur stóðu í 22 daga og 
fóru fram við Nesjavelli og Fellsenda-
vatn skammt frá Þórisvatni eins og 
fram kemur í frétt Klapptrés um málið.

Myndin er spennutryllir sem segir 
frá raunum strandaglóps á Norður-
heimsskautinu sem býður björgunar. 
Þegar leiðangurinn fer út um þúfur 
þarf maðurinn að gera það upp við sig 
hvort hann eigi að halda af stað út í 
óvissuna eða sitja um kyrrt í búðunum 
sínum segir á vef Deadline.

Joe Penna leikstýrir og skrif-
ar handrit ásamt Ryan Morrison en 
Pegasus og kvikmyndagerðarmað-
urinn Einar Þorsteinsson eru meðal 
framleiðenda.

María Thelma Smáradóttir fer 
einnig með hlutverk í myndinni og 
starfsliðið var nær eingöngu skipað 
Íslendingum. Tómas Örn Tómasson 
sá um kvikmyndatöku, Atli Geir 
Grétarsson og Gunnar Pálsson gerðu 
leikmynd, Margrét Einarsdóttir sá 
um búninga og Ragna Fossberg um 
förðun. Þetta er annað árið í röð sem 
Mads Mikkelsen er hér við tökur en 
hann, ásamt íslensku landslagi, lék 
stóra rullu í nýjustu mynd Star Wars-
bálksins, Rogue One.

Mads 
Mikkelsen 
við tökur á 
suðurlandi

Leikskólakennari óskast
Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara í 
100% stöðu frá og með 8. ágúst í tveggja deilda leikskóla, 
sem rúmar allt að 40 börn samtímis, frá 12 mánaða 
til 6 ára. Leikskólinn er staðsettur í Bláskógaskóla í 
Reykholti Biskupstungum og starfar í anda Reggio Emilia 
stefnunnar.

Það eru spennandi tímar framundan, þar sem á döfinni 
er bygging nýs leikskóla. Í leikskólanum starfar samstillt, 
glaðlynt og metnaðarfullt starfsfólk og mikil áhersla er 
lögð á góðan staðblæ og vellíðan barna. Auk þess er 
mikil og góð samvinna á milli leik- og grunnskólans í 
Reykholti.

Ef þú ert til í að taka þátt í spennandi verkefni, ert 
glaðlynd/ur með mikinn metnað, sveigjanleg/ur og með 
einstaklega góða hæfileika í mannlegum samskiptum, þá 
hvetjum við þig til að sækja um.

Umsóknir sendist á netfangið  
reginarosa@blaskogabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2017.

Við hvetjum jafnt karla 
sem konur til að sækja 
um. Upplýsingar veitir 
Regína Rósa Harðardóttir 
leikskólastjóri í síma  
480 3045 og 661 0053.

- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða
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S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
íshúsið

 

viftur.is
-andaðu léttar

Þakblásari

Baðviftur
Hljóðlátu baðvifturnar

Rör-fittings
Rör og fittings fyrir loftræstikerfi

Plast eða blikk

Svissnesku lofthreinsitækin draga úr frjókornum inni.

Frjókorn?
Tilboð

í apríl  kr25.990
(áður 33. 547)

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / 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 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 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 
• 12 volta rafgeymakerfi • TFT 
Panill • Bali innrétting
Verð 3.900.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.160.000 kr.
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

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

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

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

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

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

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is

vortónleikar Jórukórsins
vortónleikar Jórukórsins 2017 

verða haldnir í Skálholtsdóm-
kirkju þann 3. maí kl. 20.00 og 

Selfosskirkju þann 7. maí kl. 20.00.
Í ár er áhersla lögð á íslensk ljóð og 

lög, bæði gömul og ný og sum alveg 
splunkuný. Stefán Þorleifsson kórstjóri 
hefur samið lög við ljóð eftir skáldkon-
urnar Gerði Kristnýju, Elísabetu Jök-
ulsdóttur og Evu Rún Snorradóttur. 
Ljóð skáldkvennanna þriggja fjalla 
meðal annars um Bravóblöð, auglýs-
ingabæklinga og kramin kattarhræ, 
en einnig dýpri leyndarmál, kleinur og 
pilluát. Efnisskráin í ár er mjög metn-
aðarfull og auk fyrrnefndra laga verða 
á efnisskrá gamalkunn þjóðlög og ís-

lensk dægurlög eftir Ásgeir Trausta, 
Gunnar Þórðarson og Björk, svo ein-
hver séu nefnd.

Mannauður kórsins verður nýttur 
til fullls, því ekki er nóg með að Stef-
án útsetji og semji lög sérstaklega fyrir 
kórinn, heldur eru einsöngvarar og 
hljóðfæraleikarar einnig úr röðum 
kórsins, ásamt Ingibjörgu Erlings-
dóttur á kontrabassa.

Það er því með sérstakri tilhlökkun 
og gleði sem Jórukórinn býður bæjar-
búa og nærsveitarfólk velkomið á vor-
tónleika Jórukórsins 2017 og vonast 
til að sjá sem flesta. Miðasala við inn-
ganginn og í forsölu hjá kórkonum.

Bjarni Heiðar sumar-listamaður MFá
Myndlistarfélag Árnessýslu 

opnaði nýja sýningu á Hót-
el Selfoss, á sumardaginn 

fyrsta 20. apríl.  Opnunin var hluti 
dagskrár Vors í Árborg sem haldin var 
nú 20.-23. apríl.

Blik ljósmyndaklúbburinn opnaði 
einnig nýja sýningu á sama tíma á 
hótelinu.

Dagskrána sóttu fjöldi gesta, Kjart-
an Björnsson, forseti bæjarstjórnar, 

opnaði báðar sýningarnar og 
Barnakór Selfosskirkju söng.

MFÁ tilnefndi Bjarna Heiðar 
Joensen sumarlistamann Mynd-
listarfélagsins en það er í annað 
sinn sem félagið tilnefnir lista-
mann úr sínum röðum.  Bjarni 
hefur starfað lengi með félaginu 
og verið góður félagi.  Myndir 
hans prýða veggi í anddyri  hót-
elsins.

lífið er læsi 
læsisstefna árborgar

Í vetur hafa leikskólar og grunn-
skólar Sveitarfélagsins Árborgar 
unnið eftir nýlegri læsisstefnu sem 

nú er verið að gefa út. Vinna faghópa 
í skólum sveitarfélagsins og öflugt þró-
unarstarf síðastliðin þrjú ár er grunnur 
læsisstefnunnar. Þarna er að finna leið-
beiningar og viðmið sem eru leiðarvís-
ir fyrir foreldra og kennara í leik- og 
grunnskólum en einnig fyrir þá nem-
endur sem eru farnir að bera mikla 
ábyrgð á eigin námi. Eins og fram kem-
ur í læsisstefnunni er nauðsynlegt að 
viðhalda og þróa læsi og lestrarfærni 
alla skólagönguna. Einnig þurfa áhersl-
ur í námi og kennslu að leggja grunn að 
ánægjulegri upplifun af lestri.

 Mikilvægt er að nemendur á öll-
um aldri hafi góðar lestrarfyrirmyndir 
bæði heima og í skóla þar sem lestur og 
spjall um lífið og tilveruna eru hluti af 
daglegu lífi. Bæði heimalestur, a.m.k. 
fimm daga vikunnar, og að lesa upphátt 
í skólanum er mikilvægur liður í því 
að skapa besta mögulega námsárang-
ur og velferð nemenda. Fræðslustjóri 
hvetur nemendur, foreldra, kennara og 
sem flesta aðila skólasamfélagsins til að 
kynna sér læsisstefnuna og fylgja henni 

vel eftir. Lífið er læsi er aðgengileg á 
heimasíðu Árborgar í pdf formi og 
þá verður stefnan prentuð í takmörk-
uðu upplagi. Fljótlega verður hægt að 
nálgast hana í leik- og grunnskólum 
sveitarfélagsins og í Ráðhúsi Árborgar.

 
Með góðri samstarfskveðju

Þorsteinn Hjartarson
fræðslustjóri

laugardaginn 8. apríl kl. 13 
opnaði Inga Hlöðvers mynd-
listarmaður sýningu 

í borðstofu Hússins 
á Eyrarbakka. Á sýn-
ingunni gefur að líta 
myndir af fuglum og 
efni tengt Eyrarbakka. 

Inga Hlöðvers 
fæddist í Reykjavík og 
stundaði nám í Mynd-
listaskóla Reykja-
víkur, Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands og Academie 
voor Beeldende Kunst í Rotterdam, 

Hollandi. Á árunum 1987 til 2003 bjó 
hún í Hollandi og Frakklandi, tók þátt 

í samsýningum og hélt 
einkasýningar á verk-
um sínum á megin-
landi Evrópu, í Bret-
landi og á Íslandi. Um 
miðjan 10. áratuginn 
þróuðust málverk 
Ingu í átt að abstrakt-
verkum af íslensku 
landslagi en síðan hafa 
þau orðið fígúratívari 

og myndefnið breyst. Inga býr og 
vinnur nú á Eyrarbakka.

inga Hlöðvers 
sýndi í Húsinu
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

VKC ehf.
BORUM 

EFTIR VATNI 

Tökum við pöntunum 
í síma 771-4042

BÆÐI HEITU OG 
KÖLDU



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
27. apríl 2017 

7. tölublað, 3. árgangur 

Að vera 
fyrirmyndar 
fyrirmynd
Það er eitt mikilvægara en að eiga 
góða fyrirmynd, það er að vera góð 
fyrirmynd.

Við þurfum 
að taka eftir 
góðum fyrir-
myndum og 
vekja athygli 
á þeim svo að 
við getum fleiri 
notið þeirra og 
lært af.

Fólkið sem 
gerir „meira“ 
er okkur fyrirmynd. Fólk sem gefur 
af tíma sínum til verkefna á vegum 
Rauða Krossins, til kirkjunnar og tek-
ur þátt í ýmsu félagsstarfi. Fólkið sem 
heldur úti íþrótta- og skátastarfi fyrir 
börn og unglinga, styður við tónlist-
arnám og leiklist. Þetta er fólkið sem 
er börnum okkar og samfélagi mikil-
vægt og er okkur í senn fyrirmynd og 
hvatning.

Leikvöllur, göngustígur, vel við 
haldið hús, jákvæður bæjarbragur, 
öflugt menningar- og listalíf hefur já-
kvæð áhrif á hvert samfélag og hvetur 
okkur til að njóta, bæta og að gera enn 
betur.

Fólk sem tekur upp rusl þegar 
það gengur um götur bæjar, fólk sem 
brosir og mætir hverjum manni með 
hlýju viðmóti, ástfangið par á göngu.  
Einstaklingurinn sem tekst á við krefj-
andi aðstæður lífsins af æðruleysi.  
Sálgæslan og stuðningurinn sem á sér 
jafnt stað í kaffispjalli, á heilsugæsl-
unni, á rakarastofunni, í göngutúr eða 
í heitapottinum.  Alls staðar er gott 
fólk sem er góð fyrirmynd.

Þó að við eigum sterkar fyrirmynd-
ir í Mandela, Gandhi, Franz páfa og 
mörgum öðrum, þá skulum við ekki 
gleyma að líta okkur nær.

Ég held að það yrði góður vani að 
setja sér það að finna eina nýja fyrir-
mynd úr okkar nærumhverfi á hverj-
um einasta degi ársins.  Við beinum þá 
athygli okkar í enn ríkara mæli að því 
góða og nánast leitum það uppi hvar í 
veröldinni sem við erum þann daginn.  
Í lok árs eigum við 365 nýjar fyrir-
myndir - það eru forréttindi.

Baksíðan
guðmundur ármann,   
sveitarstjórnarmaður skrifar
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