TUDOR RAFGEYMAR

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR
High Tech rafgeymar

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Jötunn-vélar ehf - Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

„Ekki allir
í lopapeysu“

„Það skemmtilega
er uppskeran“

Samvera með foreldrum mikilvæg

29. júní 2017
23. tölublað, 7. árgangur

ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM
hjá volvo penta á íslandi
Öflug Volvo Penta þjónusta

Hjá Volvo Penta á Íslandi | Brimborg starfar framúrskarandi
teymi sem samanstendur af öflugum fagmönnum
Brimborgar og samstarfsaðilum um land allt.
Komdu í dag og ræddu við ráðgjafa.

Kauptu bestu varahlutina

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg er með gott úrval varahluta
á lager og á mjög hagstæðu verði. Varahlutasérfræðingar
okkar veita þér fyrirtaksþjónustu og ráðgjöf við kaup.

„Mér
fannst ég
vera skrítni
krakkinn“
R

ithöfundurinn
Elí
Freysson
greindist með Asperger-heilkennið
þegar hann var 16 ára. Honum

finnst einhverfan ekkert feimnismál og í
einlægu viðtali segir hann frá ritstörfunum,
æskunni, samskiptaerfiðleikunum, léttin-

HAFÐU SAMBAND Í DAG
• Sími: 515 7067 | 869 7537 Guðmundur Gísli
• Netfang: volvopenta@brimborg.is
• Heimasíða: volvopenta.is

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg

•

Bíldshöfða 6

•

Sími 515 7070

•

volvopenta.is

Volvo Penta Kubbur_10x10_20170615_Draft1.indd 1

um við að fá greininguna og hvernig hann
hefur með æfingum og auknu sjálfstrausti
lært að sætta sig við að vera öðruvísi.

20.6.2017 13:47:16

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

www.veidikortid.is

Vatnaveiðin er
komin í gang!
Ertu klár?
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Samvera með
foreldrum
mikilvæg

Félagsstarf hefur
forvarnargildi Alfa hvetur
foreldra til að leita
að tækifærum
svo börn þeirra
geti fundið sig í
tómstundastarfi.

Deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar
Akureyrarbæjar segir vísbendingar um að
gera þurfi betur þegar kemur að andlegri líðan barna og unglinga. Sumartíminn, með sitt
rútínuleysi, geti verið sérstaklega erfiður fyrir
þá sem veikir séu fyrir.

Þ

að eru vísbendingar um að við
þurfum að gera betur þegar
kemur að andlegri líðan barna
og unglinga,“ segir Alfa Aradóttir,
deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar Akureyrarbæjar, en bærinn
hefur gefið út myndbönd sem vekja
eiga athygli á ungmennastarfinu auk
þess að minna foreldra á mikilvægi
þess að halda vel utan um börn sín.

Raunveruleg samvera
Alfa segir að þótt andleg líðan barna

á Norðurlandi sé ekki ásættanleg
mælist neysla vímuefna hjá hópnum lítil. „Samkvæmt niðurstöðum
kannana Rannsókna og greininga
erum við undir meðaltali þegar kemur að neyslu grunnskólanema. Einnig
eru vísbendingar um að við séum að
mjakast í betri átt með tvö fyrstu árin
í framhaldsskóla líka. Það er þó margt
sem segir okkur að við verðum að
halda vöku okkar varðandi fíkniefnin
því aðgengi að fíkniefnum er auðvelt
og framboð er mikið,“ segir Alfa sem
segir samveru unglinga og foreldra
eina bestu forvörnina. „Raunveruleg
samvera, þar sem foreldrarnir eru ekki
á netinu eða að horfa á sjónvarpið, er
verndandi þáttur. Við erum oft hvert í
sínu horni en í myndböndunum, sem
við gerðum, kemur fram að krakkarnir sakna þess að fá að eyða tíma með
foreldrum sínum. Á Forvarnardeginum gerðu krakkarnir lista yfir það sem
þeir vildu gera með foreldrum sínum
og oftast voru kröfurnar ekki miklar;
til dæmis að fjölskyldan borðaði oftar
saman. Þetta þarf því ekki að vera flókið,“ segir Alfa sem segir að það hafi
einnig sýnt sig að þátttaka í uppbyggilegu félagsstarfi hafi forvarnargildi.

Rótleysi sumarsins

NÝR SUMAR MATSEÐILL

Aðspurð segir Alfa ýmislegt valda því
að andleg heilsa barna sé ekki betri en
hún er. „Mikil netnotkun hefur áhrif
sem og allar þessar upplýsingar sem

„

Það er þó
margt sem
segir okkur að við
verðum að halda
vöku okkar varðandi fíkniefnin því
aðgengi að fíkniefnum er auðvelt og
framboð er mikið

dynja á börnum og þau eru ekki tilbúin til að taka við og geta reynst erfið.
Það hefur einnig komið fram í rannsóknum sem Landlæknisembættið
var að birta á dögunum að streita að
kvíði mælist hærri hjá fullorðnum á
Norðurlandi, það er líka athyglisvert.
Annars er engin algild skýring og
ýmislegt sem kemur til greina en við
veltum sérstaklega fyrir okkur litlum
samskiptum foreldra og barna,“ segir hún og bætir við að sumartíminn
geti reynst sérstaklega vandasamur.
„Stífari rammi og meira aðhald kemur
sjálfkrafa yfir vetrartímann og þegar
krakkar standa á einhvern hátt veikt
hentar rótleysi þeim illa. Þessi tími
er því klárlega meiri áhættutími,“
segir hún og hvetur foreldra til að
gæta að því að vera í virkri samveru,
tala við krakkana, passa skjánotkun
og ekki síður hjá foreldrum sjálfum.
„Og endilega að vera duglegir að
leita að tækifærum. Ef barnið finnur
sig ekki í tómstundastarfi er um að
gera að heyra í starfsmönnum félagsmiðstöðva til að hjálpa börnunum að
komast í einhverja virkni.“
iáh

Smakk að hætti Nönnu
Leturhumar, hörpuskel, rætur, hindber
Bleikja, bankabygg, súrur, laukar
Smálúða, krabbi, grænkál, grænertur, maís
Mozzarella, skyr, jógúrt, tröllasúra
Hvítt súkkulaði, ferskja, sykurpúði, jarðarber

Þú velur 1, 3 eða 5 réi
Borðapantanir í síma 466 1862
Menningarhúsinu Hofi · Sí mi 466 18 62
n annarest aurant .is · nannare staura nt@nanna restaura nt.i s

Hressar fótboltastelpur Þessar Þórsstelpur voru ánægðar með helgina
eftir velheppnað Landsbankamót Tindastóls. Mynd: Halldóra Guðlaug Guðmundsdóttir
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NÝR CITROËN C3
Yfir 25 alþjóðleg verðlaun
7” snertiskjár með Mirror Link GSM tengingu
Hlífðarklæðning á hliðum

C3 LIVE BEINSKIPTUR FRÁ

1.970.000

KR.

C3 FEEL SJÁLFSKIPTUR FRÁ 2.520.000 KR.

Vindar breytinga blása nú um fjölbreytta bílalínu Citroën. Við kynnum nýjan Citroën C3, einstakan í útliti með stóru 300 lítra skotti og
fáanlegur með hinni bráðsnjöllu Airbump hliðarklæðningu sem verndar fyrir hurðarskellum. Citroën C3 er hljóðlátur, búinn nýjustu kynslóð
sparneytinna véla og er fáanlegur með nýrri 6 þrepa undurþýðri sjálfskiptingu sem gerir hann frábærlega skemmtilegan og mjúkan í akstri.
Apple Car Play og Mirror Link tæknin, sem er fáanleg í SHINE útfærsluna, gerir þér kleift að spegla helstu forrit farsímans eins og t.d Google
Maps á 7“ snertiskjáinn. Komdu. Sýndu þig í Citroën.

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

C3_NÝR_Ongoing_Vikublaðið_Akureyri_5x39_20170619.indd 1
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leiðari

Að stinga í stúf

F

ólk er allskonar. Sumir eru stórir, aðrir litlir, sumir brúnir, aðrir
ljósir. Einhverjir eru feimnir, aðrir snúðugir og stuttir í spuna og
enn aðrir virðast alltaf svo
ferlega hamingjusamir. Flest erum
einhvers staðar á milli, suma daga
kát og glöð en aðra daga með allt
niður um okkur. Svo er það mismunandi eftir stað og stund hverjir þykja stinga í stúf, útlitslega eða
með hegðun sinni.
Rithöfundurinn Elí Freysson
þekkir hvernig það er að passa ekki
inn í hópinn. Elí, sem var greindur
með Asperger-heilkennið þegar
hann var 16 ára, segir það að fá
greininguna hafa verið mikinn létti.
„… að það væri ástæða fyrir þessu,
að ég væri ekki bara svona ömurlegur“ segir Elí í viðtali í blaðinu.
Það var ótrúlega áhugavert að setjast niður með Elí og heyra af hans
lífshlaupi, en þótt líf Elís hafi ekki alltaf verið auðvelt notar hann húmor
til að takast á við erfiðleikana. Elí vil opna umræðuna um einhverfu sem
hann segir að eigi ekki að vera feimnismál og vonast til þess að aðrir geti
haft það betra en hann áður en hann greindist.
Í blaðinu er einnig viðtal við Hrafnhildi Ming sem segir frá hennar
upplifun af því að vera öðruvísi á Íslandi. Hrafnhildur, sem er 14 ára og
ættleidd frá Kína, segir fullorðið fólk oftast ganga út frá því að hún tali
ekki íslensku. Krakkar á hennar aldri virðist víðsýnni og meðvitaðri um
að Íslendingar séu af öllum stærðum og gerðum og, eins og hún segir
svo skemmtilega, „ekki allir í lopapeysu að framkvæma víkingaklappið“.


Indíana Ása Hreinsdóttir

400 skátar til
Akureyrar

Skátar Ásgeir hefur
verið skáti í tæp 40 ár.
Hann segir skátastarfið
mjög öflugt á Akureyri.

Stærsta alheimsskátamót fyrir 18–25
ára verður haldið á
Íslandi í sumar. Mörg
hundruð manns
munu koma til Akureyrar þar sem fjölbreytt dagskrá bíður
hópsins.

Þ

etta er stærsta alheimsskátamót fyrir fólk á þessum aldri
sem haldið hefur verið,“ segir Ásgeir Hreiðarsson skáti um Alheimsmót eldri skáta sem fram fer á
Íslandi dagana 25. júlí til 2. ágúst.

Mikið púsluspil
Von er á yfir 4.000 skátum frá rúmlega
100 þjóðlöndum og þar af koma 400
til Akureyrar. „Með starfsmönnum

er von á tæplega 500 manns hingað
sem gista munu á Hömrum. Hópnum
verður skipt í 40 tíu manna einingar
sem munu fara í hin ýmsu verkefni
auk þess sem reiknað er með að hálfur
dagur fari í samfélagsþjónustu, verkefni sem unnin verða með ýmsum
aðilum. Þátttakendur munu því skilja
eftir sig gott verk á hverjum stað,“ segir Ásgeir sem segir svo stóran viðburð
krefjast mikils skipulags. „Það þurfa
margir að vinna saman til að púsla
öllu saman svo allir komist í þá dagskrá sem þeir óska sér. Hér á Akureyri
erum við líklega 20 sjálfboðaliðar sem
vinnum við skipulagningu og það
fjölgar stöðugt í hópnum. Það er að
ýmsu að gæta þegar svo margir koma
saman í útilegu.“

„

Félagsskapur og ögrandi
verkefni

SMÁVIRKJANIR
Í EYJAFIRÐI

Sjálfur hefur Ásgeir verið skáti í
langan tíma. „Maður er hættur að telja
árin. Ætli þau séu ekki að verða hátt í
40? Ég hef verið óslitið í þessu frá árinu 1980,“ segir hann og bætir við að
félagsskapurinn og ögrandi verkefni
hafi haldið honum við efnið.

100 ára afmæli
Alheimsmótið er fyrir ungt fólk á aldrinum 18–25 ára og að sögn Ásgeirs er
sá hópur hér á Akureyri óvenju stór.

Við viljum
efla einstaklinga til að verða
ábyrgir, sjálfstæðir
og góðir þjóðfélagsþegnar og ef það
er eitthvað sem
einkennir marga
skáta er það samvinna og hjálpsemi
„Ég þori ekki að nefna nákvæman
fjölda en okkur hefur tekist að halda
vel utan um þennan hóp. Skátar hafa
reyndar mjög sterkt og mikið bakland
hér á Akureyri, enda fagna skátar 100
ára afmæli skátastarfs á Akureyri í
ár. Hér er rík hefð fyrir skátastarfi og
margir sem hafa tekið þátt,“ segir hann
og bætir við að skátastarfið snúist um
ákveðin grunngildi. „Við viljum efla
einstaklinga til að verða ábyrgir, sjálfstæðir og góðir þjóðfélagsþegnar og ef
það er eitthvað sem einkennir marga
skáta er það samvinna og hjálpsemi.“
iáh

Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar óskar eftir
tilboðum í frumúttekt á valkostum
smávirkjana í Eyjafirði.
Óskað er eftir heildstæðri úttekt á líklegum
smávirkjanakostum af stærðargráðunni
50 kW til 10 MW.
Gögn og frekari upplýsingar má nálgast hjá
verkefnastjóra AFE, Elvu Gunnlaugsdóttur, elva@afe.is
og í síma 460 5703.

Skilafrestur er til 13. júlí.

Hátíðleg athöfn Þrítugasta brautskráning Framhaldsskólans á Húsavík
fór fram fyrr í mánuðinum þegar 30 nemendur útskrifuðust við hátíðlega athöfn í
Húsavíkurkirkju. Mynd: Pétur Jónasson

23. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466,
netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
Umbrot: Vefpressan. Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eintök ókeypis – Um allt norðurland
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GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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Fræðir
aðra
krakka
Hrafnhildur
Ming var
ættleidd frá
Kína. Hún vil
fræða fólk um
hvernig það
hefur verið
fyrir hana að
vera ekki með
hefðbundið
íslenskt útlit
hér á landi.

„Ekki allir í
lopapeysu að
framkvæma
víkingaklappið“
Hrafnhildur Ming Þórunnardóttir fræddi
krakkana í Vísindaskóla unga fólksins um
hvernig það hefur verið fyrir hana að vera
öðruvísi á Íslandi. Hrafnhildur vill minna á að
Íslendingar séu fjölbreyttur hópur.

Þ

að halda margir að ég kunni
ekki að tala eða skrifa íslensku,
eða ganga út frá því að mér
finnist íslenskur matur ekki góður
af því að ég hef ekki þetta dæmigerða íslenska útlit,“ segir Hrafnhildur
Ming Þórunnardóttir, 14 ára stelpa
frá Garðabæ, sem hélt fyrirlestur fyrir
krakkana í Vísindaskóla unga fólksins
í Háskólanum á Akureyri á dögunum.

„

Flestir
krakkar tala
við mig á íslensku
en fullorðnir halda
oftast að ég sé
útlendingur

Góð viðbrögð

Munum að klósettið er EKKI ruslafata!
Lyfjum og lyfjaafgöngum á að skila í lyfjaverslanir

Hrafnhildur Ming var ættleidd frá
Kína og vill fræða fólk um hvernig það
hefur verið fyrir hana að vera öðruvísi
á Íslandi. „Það er bara gaman að vera
öðruvísi en það getur líka verið pirrandi þegar fólk heldur að maður sé
ekki Íslendingur. Því er alltaf haldið
fram að það sé frábært að vera öðruvísi en samt er alls staðar lögð áhersla
á að allir séu eins; með sama fatastíl
með sömu tæknina,“ segir Hrafnhildur Ming sem hefur fengið góð viðbrögð við fyrirlestrinum. „Og miklu
betri en ég átti von á. Krakkarnir hafa
verið mjög áhugasamir. Þetta hófst á
því að ég skrifaði Facebook-færslur
um hvernig er að vera öðruvísi, en ég
hafði farið í gegnum tímabil þar sem
ég var ósátt við útlitið og að ég væri
ekki með þetta íslenska útlit líkt og allir í kringum mig. Í dag er ég sátt við

mig eins og ég er.“

Ekki allir eins
Hún segir lítinn mun á því hvernig strákar og stelpur komi fram við
hana. „Flestir krakkar tala við mig á
íslensku en fullorðnir halda oftast að
ég sé útlendingur. Ég skil það svo sem,
en finnst að við ættum alltaf að ganga
út frá að fólk tali íslensku og skipta
yfir á ensku þegar það á við. Túristarnir vilja líka miklu frekar heyra „góðan
daginn“ en „good morning“. Það eru
ekki allir eins, og ég vildi að það væri
eðlilegra að vera öðruvísi og að fólk
gerði sér grein fyrir að við Íslendingar
erum fjölbreyttur hópur. Það eru ekki
allir í lopapeysu að framkvæma víkingaklappið.“
iáh
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www.kia.com

Leikum okkur á útivelli

Kia Sportage er með þér í liði
Gerðu tómstundirnar ánægjulegri með Kia Sportage, nútímalegum sportjeppa sem hugsar fyrir öllu.
Hann er hlaðinn fyrsta flokks tæknibúnaði sem gerir hverja einustu ferð fullkomlega áhyggjulausa.

Kia Sportage á verði frá:

Kia Sportage er umhverfismildur og eyðir frá 4,8 l/100 km. Hann er fáanlegur bæði beinskiptur,
sjálfskiptur og auðvitað með Kia Dynamax fjórhjóladrifskerfinu.

2WD beinskiptur — 4.240.777 kr.
2WD sjálfskiptur — 4.590.777 kr.

Höldur kynnir Kia Sportage. Komdu og reynsluaktu.

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

AWD sjálfskiptur — 5.490.777 kr.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Yfirheyrslan: Gréta Kristín Ómarsdóttir
Gréta Kristín Ómarsdóttir leikstjóri hlaut á dögunum
Grímuna sem „sproti ársins“. Gréta var alin upp á Siglufirði
og í Hrísey og segir Eyjafjörðinn fallegasta stað á landinu.
Fullt nafn, aldur og
starfstitill? „Gréta Kristín

Ómarsdóttir, 26 ára, leikstjóri,
dramatúrg og þýðandi.“

Stjörnumerki? „Meyja.“
Nám? „BA af sviðshöfunda-

braut LHÍ. Á svo bara eftir
BA-ritgerðina í bókmenntafræði og kynjafræði við
Háskóla Íslands og stefni á að
skrá mig þegar ég verð sextug
og klára með bravúr.“

Fjölskylduhagir: „Hamingjusamlega einhleyp.“
Fædd og uppalin? „Fædd
í Reykjavík, uppalin á Siglufirði og í Hrísey.“
Hrísey er? „Fjólublá.“
Mottó? „Það sem vill
gerast, gerist.“

Hvað óttastu? „Egó.“
Hverju ertu stoltust
af? „Dætrum bræðra

minna, því besta sem hefur
komið fyrir jörðina hingað
til.“

Hverju myndirðu
breyta ef þú værir
einræðisherra í einn
dag? „Hraða og mæliein-

ingum hagnaðar.“

Fyrirmynd? „Amma

leikarar og leikkonur eru
hetjur í mínum augum.“

Uppáhaldsmatur?
„Sushi með engu sem dó.“

Uppáhaldsdrykkur?
„Gin & Tonic.“

Uppáhaldssjónvarpsþáttur? „Rupaul's Drag

Race.“

mín, Rósamunda Kristín
Káradóttir.“

Leyndur hæfileiki?

Uppáhaldshljómsveit? „The National.“

Facebook eða Twitter? „Bæði, allt.“

Fallegasti staður á
Íslandi? „Eyjafjörður eftir

„Hundar.“

langan aðskilnað.“

Morgunmatur? „Kaffi.“
Uppáhaldskvikmynd?
„Í augnablikinu Synedoche,
New York.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Elísabet Kristín
Jökulsdóttir.“

Sterkir
í Stálinu í
yfir 45 ár

Uppáhaldsleikari/leikkona ísl/erl? „Allir

„Ég er „killer“ kokkur.“

Kisur eða hundar?
Á hvaða útvarpsstöð
er stillt í bílnum þínum? „Rás 1.“
Hvað ætlarðu að
gera í sumar? „Vinna

með foreldrum mínum og
systkinum á Verbúðinni 66 í
Hrísey og ferðast.“
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Fjallabyggð stendur fyrir málþingi um

SJÓKVÍAELDI
MÁLÞINGIÐ VERÐUR HALDIÐ Í
MENNINGARHÚSINU TJARNARBORG Í ÓLAFSFIRÐI
FÖSTUDAGINN 30. JÚNÍ 2017 FRÁ KL. 13:00 - 17:00
UMRÆÐUEFNI MÁLÞINGSINS ERU:
• EFLING DREIFÐRA BYGGÐA
• ÞJÓÐHAGSLEG HAGKVÆMNI
• UMHVERFISMÁL
EFTIRTALIN ERINDI VERÐA FLUTT:
13:00-13:20 Ásthildur Sturludóttir, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur
(bæjarstjóri í leyfi) Samfélagsleg áhrif sjókvíaeldis í Vesturbyggð.
13:20-13:40 Gísli Jónsson, dýralæknir fiskisjúkdóma
Eru sjúkdómar vandamál í íslensku sjókvíaeldi?
13:40-14:00 Dr. Daði Már Kristófersson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands
Þjóðhagsleg áhrif sjókvíaeldis
14:00-14:20 Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar
Framtíð, áhrif og áskoranir sjókvíaeldis í Fjarðabyggð
14:20-14:40 Kaffihlé
14:40-15:00 Jón Gunnarsson, ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála
Áhrif sjókvíaeldis á byggðaþróun
15:00-15:20 Marita Rasmussen, forstöðumaður Industriens Hus í Færeyjum
Reynsla Færeyinga af sjókvíaeldi
15:20-15:40 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Framtíð sjókvíaeldis á Íslandi
15:40-16:00 Róbert Guðfinnsson, athafnamaður
Er sjókvíaeldi ógn eða viðskiptatækifæri ?
16:00-17:00 Almennar fyrirspurnir og umræður
Fundarstjóri er Dr. Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri Fjallabyggðar.
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Flottur hópur Krakkarnir
voru duglegir og áhugasamir.

Fróðlegur
Vísindaskóli

Myndir:
Auðunn
Níelsson

V

ísindaskóli unga fólksins
var haldinn í þriðja skiptið
á dögunum í Háskólanum á
Akureyri. Í skólanum skemmtu krakk-

Bjuggu til hljóðfæri Steven Kibira bjó til
þetta hljóðfæri. Krakkarnir tóku
upp tónlist og myndbönd.

ar á aldrinum 11–13 ára sér og nutu
fræðandi afþreyingar um vistorku,
sköpunargáfu, forritun, matvæli og
fleira.

Forritun Nemendur forrituðu
vélmenni.

Útskrift
Rektor Háskólans
á Akureyri hélt
stutta tölu.

Skemmtilegt og
fræðandi Katrín,
Krista og
vinur þeirra
skemmtu sér
vel í Vísindaskólanum.

Sjálfsmynd Rektorinn, dr. Eyjólfur Guðmundsson, smellti í eina sjálfu
með sér og nemendum
Vísindaskólans.

Ekki allir eins Krakkarnir
fengu meðal annars að prófa hvernig
það er að notast við hjólastól.
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Útvegum eða eigum flest
allar gerðir nýrra 2017
árgerða Hobby
hjólhýsa og
húsbíla

Hobby Optima De Luxe T 70 E Premium Heck 2017

150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður sæti krem hvít, hjóla
grind, álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, gólfteppi, blindgardínur
frammí, bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, CD, útvarp, leiðsögukerfi með
Íslands og Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.

Verð 13.500.000 kr.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

SUMARTILBOÐ
Við bjóðum 10% sumarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu
okkar volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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VIÐTAL

var öðruvísi – skrítni krakkinn. Það
var því mikill léttir að fá greininguna;
að það væri ástæða fyrir þessu, að ég
væri ekki bara svona ömurlegur.“

Ekki Jón Jónsson
Hann segir sitt tilvik frekar vægt. Honum hafi einnig farið mikið fram síðustu árin. „Ég var mun skrítnari sem
barn og unglingur en á unglingsárunum lokaðist ég mikið. Með auknu
sjálfstrausti og æfingum hætti ég smám
saman að líta á mig sem eitthvert skrípi
og sætti mig við að ég er öðruvísi. Það
er ótrúlega vond tilfinning að upplifa
sig skrítinn og ég gekk í gegnum vont
tímabil á unglingsárunum; einmanaleika, sjálfsfyrirlitningu og þunglyndi.
Mér leið mjög illa og á tímabili hlakkaði ég mest til þess alla daga að geta
farið að sofa. Það er sérstaklega síðustu
tvö, þrjú árin sem ég hef samþykkt að
svona er ég og að ég þurfi ekki að miða
líf mitt við eitthvert viðmið sem hentar
mér ekki. Ég hef fyrirgefið mér að vera
ekki Jón Jónsson með 1,2 börn.“

Húmor mikilvægur
Elí hefur húmor fyrir sjálfum sér og
Asperger-heilkenninu. „Ég held að
það sé mjög mikilvægt að hafa húmor
og sérstaklega í erfiðleikum. Ég veit
líka ekki hvað manni á að finnast um
þá sem geta ekki hlegið að sér; svona
Donald Trump-týpur. Ég tala um að
ég sé akkúrat nógu sérvitur til að vera
rithöfundur og þegar vinir mínir andvarpa yfir því hvað ég sé spes spyr ég
þá hvort það sé ekki bara gaman að
þekkja svona sérstakan mann,“ segir
hann og brosir.

Klassískt nörd

„Mér
fannst ég
vera skrítni
krakkinn“

„

Erfið unglingsár Elí fór í
gegnum erfitt tímabil á unglingsárunum sem einkenndust af þunglyndi,
sjálfsfyrirlitningu og einmanaleika.

Rithöfundurinn Elí Freysson greindist með
Asperger-heilkennið þegar hann var 16 ára. Honum finnst einhverfan ekkert feimnismál og í einlægu
viðtali segir hann frá ritstörfunum, æskunni, samskiptaerfiðleikunum, léttinum við að fá greininguna
og hvernig hann hefur með æfingum og auknu sjálfstrausti lært að sætta sig við að vera öðruvísi.

F

antasíur kalla á mig. Þær eru
skemmtilegasti
flokkurinn
og sá flokkur sem gefur mér
algjörlega lausan tauminn. Það eru
engin takmörk og ímyndunaraflið fær
að leika lausum hala,“ segir rithöfundurinn Elí Freysson sem hefur gefið út
fimm bækur á íslensku en þrjár þeirra
þýddi hann á ensku og gaf út á netinu.
Auk þess hefur hann gefið út eina bók í

viðbót á ensku og hefur lokið við framhald þeirrar sögu og hálfnaður með þá
þriðju í þeirri seríu. „Ég fæ endalausar
hugmyndir og verð að losna við þær úr
hausnum svo þær láti mig í friði. Mig
skortir ekki efni – bara tíma.“

Ekkert feimnismál
Elí er opinskár varðandi að vera á einhverfurófinu, en hann greindist með

Asperger-heilkennið þegar hann var
16 ára. „Ég trúi því heitt að það eigi
ekki að þegja yfir andlegum erfiðleikum frekar en líkamlegum. Einhverfa
er ekkert feimnismál fyrir mér og
sem betur fer hefur orðið mikil vitundarvakning um andleg vandamál,
geðsjúkdóma, þunglyndi og annað
slíkt.Ég var greindur seint og vil endilega segja frá minni reynslu svo aðrir

Ég hef fyrirgefið mér að
vera ekki Jón Jónsson með 1,2 börn

geti mögulega haft það betra en ég.“

Léttir að fá greininguna
Elí fæddist á Akureyri en flutti með
foreldrum sínum til Noregs þegar hann
var tveggja ára. Þar skildu foreldrar
hans og hann flutti aftur til Íslands
með móður sinni. Hann ólst að mestu
upp á Akureyri en einnig í sveit austur
í Kinn. „Mér fannst gaman í sveitinni
að sumri til en mér gekk ekki vel félagslega í skólanum. Á Stórutjörnum
var lítill hópur af krökkum til að finna
sér félagsskap í. Ég sá að ég var ekki
jafn flinkur félagslega og hinir krakkarnir en vissi ekki hvað var að mér. Ég
hélt að ég væri bara svona feiminn. Ég

Staðalímyndin af einhverfum einstaklingi er gjarnan félagslega heftur sérvitringur með yfirburðaþekkingu á
þröngu sviði. Elí útskýrir að það að
vera mjög einbeittur á ákveðnu sviði
gefi möguleika á að ná mikilli færni.
„Sumir eru kannski með heila eins og
ofurtölvur og geta reiknað flóknustu
reikningsdæmi, en ég held að flestir séu bara eins og ég – sérvitrir. Sem
krakki lá ég í bókum og myndasögum
en áhugasviðið hefur breikkað hjá mér
með aldrinum. Í dag fæ ég frekar sterkan áhuga á einhverju einu í einhvern
tíma. Á tímabili var það bogfimi, svo
vildi ég bara lesa bækur um ákveðinn
geira. Ég mun samt aldrei fá áhuga á
fótbolta,“ segir hann kíminn og heldur
áfram: „Mitt helsta áhugamál er að búa
til sögur. Ég er alltaf að hugsa um þær,
sama hvort sem ég er að versla eða í
sundi,“ segir hann og viðurkennir að
hann sé nörd. „Ég er klassískt nörd. Ég
er fyrir vísindaskáldskap, ofurhetjur,
tölvuleiki og er félagslega vandræðalegur. Já, ég er 100 prósent nörd. Það
vantar bara málhelti til að ég sé beint
úr teiknimynd.“

Viðkvæmur fyrir áreiti
Elí segir einhverfuna valda því að
hann sé afar viðkvæmur fyrir áreiti.
„Ég get bara talað af eigin reynslu en
mitt helsta vandamál í dag eru skyntruflanir. Ég þoli viss hljóð mjög illa og
á erfitt með að loka á áreiti. Mér líður
til dæmis mjög illa innan um margt
fólk og kliður fer illa í mig. Ég get ekki
útilokað hann og eftir smá tíma þoli ég
ekki við. Þegar ég var krakki varð ég
oft þreyttur og argur í afmælum en ég
skildi aldrei af hverju. Í dag þekki ég
mig betur og staldra stutt við í veislum
og gæti að því að yfirgefa þær áður en
ég fer í vont skap.“

Fæddist án leiðarvísis
Hann segist eiga erfitt með að lesa mat
annarra á sér. „Ég fæddist ekki með
leiðarvísi um félagslega hegðun en
það sem bjargaði mér var að ég bað
mömmu og fólkið í kringum mig að
benda mér á ef ég væri að gera eitthvað furðulegt og ég hlustaði á það
sem það sagði en lét stoltið ekki fara
með mig. Hjá mér var almennt byggt
á lógík frekar en fagurfræði eða tilfinningum, og í langan tíma hugsaði
ég ekki um útlitið á neinu. Mér fannst
tilgangslaust að búa um rúmið eða
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klæða mig í föt sem líta
ágætlega út og þegar ég
vann í verslun skildi
ég ekki hvers vegna í
ósköpunum það skipti
máli að raða vörunum
snyrtilega í hillurnar.
Kex bragðast alveg eins
þótt því sé kjánalega
raðað upp.“

Afkastamikill rithöfundur Elí skrifar fantasíur. Fimm bækur hafa komið út
á íslensku en í dag skrifar hann
á ensku.

Ótengt bólusetningum
Hann segir að lífið hefði
verið öðruvísi hefði
hann fengið greiningu
fyrr. „Það hefði verið
betra að fá fyrr leiðarvísi
til að takast á við þetta.
Ég er mjög feginn að
sjá vitundarvakninguna
og að það sé verið að
greina börn fyrr,“ segir hann en bætir við að
hann hafi lítið velt fyrir sér orsök einhverfu.
„Að þetta tengist bólusetningum er allavega
rugl. Sú kenning var sett
fram af einhverjum aula
í Bandaríkjunum og var
strax rifin í tætlur af vísindasamfélaginu.
Fólk
man þó enn eftir þessu
og vitnar gjarnan í þetta
og nú eru að koma aftur
upp sjúkdómar sem nánast var búið að útrýma; af því að fólk
neitar að bólusetja börnin sín! Ég er
ekki með vísindin á hreinu en ég held
að einhverfa sé þannig að viss svæði í
heilanum vanþróast en önnur ofþróast og ég skil ekki hvernig bólusetning
ætti að tengjast því.“

Sársaukafullt áreiti
Inntur eftir ráðum handa aðstandendum einhverfra einstaklinga nefnir
hann samræður. „Að ræða við barnið
eða makann og móðgast ekki þótt
einhverfur einstaklingur vilji ekki
láta snerta sig eða þurfi næði. Þegar
mér líður þannig þýðir það ekki að ég
kunni ekki að meta annað fólk. Þegar
ég er mjög þreyttur getur áreiti einfaldlega verið sársaukafullt. Það eru
engir tveir eins en ég þoli hávaða mjög
illa og er til dæmis nánast hættur að
fara í bæinn um helgar. Ég þoli ekki
við inni á stöðunum. Sum hljóð þoli
ég mjög illa, eins og skræk hljóð og
smjatt. Ég hef ekki þennan filter til að
loka. Það má gjarnan líkja viðkvæmni
minni gagnvart áreiti við núning.
Það er allt í lagi til að byrja með en
smám saman fer húðin í sundur og
núningurinn er farinn að skrapa í
sundur taugarnar. Þannig líður mér
þegar þetta er hvað verst,“ segir hann
og bætir við að breytingar geti einnig
farið illa í einhverf börn. „Ég átti mjög
erfitt með allt óvænt en mamma
komst upp á lagið með að láta mig
vita tímanlega um öll breytt plön. Það
pirraði mig líka mikið ef mamma raðaði húsgögnunum heima upp á nýtt.
Allt sem truflar stöðugleikann getur
verið erfitt en það er hægt að komast
hjá miklum vandræðum með því að
tilkynna breytingar með fyrirvara.“

Börnum fylgir hávaði
Hann segist heppinn með fólkið sitt en
viðurkennir að árekstrar í samskiptum
í æsku hafi verið algengir. „Foreldrar
mínir skildu ekki af hverju ég lét eins
og ég lét og fattaði ekki hvað þau voru
að fara. Ég hafði annan skilning og
aðra forgangsröðun en foreldrar mínir sem gat valdið misskilningi og varð
til þess að mér leið eins og geimveru.
Það var eins með annað fólk og smám
saman hætti ég að reyna að kynnast
fólki. Mér hafði ítrekað mistekist og
ég nennti ekki að standa í þessu og fór
að halda mér til hlés,“ segir Elí sem
kemur sjálfur úr stórri fjölskyldu en
stefnir ekki á að eignast sína eigin. „Ég
á fimm hálfsystkini eða tvö og hálft
samanlagt. Ég held að ég sé engan veginn í stakk búinn til að ala upp börn.
Ég held að ég myndi ekki þola áreitið.
Börn eru sæt og allt það – þegar þau

„

Ég gat verið
uppáþrengjandi og seinna,
þegar ég gerði mér
grein fyrir því, fór
ég að loka mig af
af ótta við að vera
það

eru ekki pissandi, kúkandi, grenjandi
og ælandi á sama tíma. Það fylgir þeim
svo mikill hávaði. Á tímabili pældi
ég í þessu og velti fyrir mér hvort ég
myndi sjá eftir því að vera barnlaus en
ég hef þroskast síðan og lært meira á
sjálfan mig. Vil ég ala upp barn? Nei.
Ég get eiginlega ekki gert það og er
alls ekki flinkur með börn. Ég myndi
alveg þiggja meiri félagsskap en hversu
heimtufrekur á maður að vera? Lífið er
ekki fullkomið.“

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

Lifir í núinu
Aðspurður hvort hann hafi verið lagður í einelti í æsku hugsar hann sig um.
„Mér fannst það en svo getur líka verið
að ég hafi tekið stríðni mjög illa. Mér
samdi allavega ekki vel við krakkana og
skildi illa muninn á meinlausri stríðni
og illgirni. Það voru endalausir samskiptaárekstrar. Ég var öðruvísi, stóð
út úr og var ekki vinsæll. Ég gat verið
uppáþrengjandi og seinna, þegar ég
gerði mér grein fyrir því, fór ég að loka
mig af af ótta við að vera það. Annars
er ég lítið í því að hugsa til baka. Ég lifi
í núinu og held að það sé besta leiðin
til að lifa en ekki að vera að velta sér
upp úr vandamálum gærdagsins. Lífið
er í dag og ég er hamingjusamari en ég
hef nokkurn tíma verið. Að vissu leyti
er það því að þakka að ég hef lært að
slaka á og er hættur að reyna að lifa
samkvæmt einhverjum standard sem
er bara skáldskapur annarra. Þetta hefur verið erfitt en ég minni mig reglulega á að ég er ekki með krabbamein,
ekki blindur eða með geðklofa. Það
eru margir sem eiga miklu erfiðara en
ég. Mér hefur farið mikið fram en ég er
ekki hættur að vera einhverfur,“ segir
hann og viðurkennir að draumurinn
sé að lifa á ritstörfunum. „En hvort sá
draumur rætist er annað mál. Það sem
gerist, gerist. Ég sé bara hvert lífið leiðir mig og það eina sem ég get er að lifa
í núinu og njóta mín. Ég held að það sé
góð leið til að lifa.“
iáh

NormX framleiðir hér
innanlands vinsæl og vönduð
smáhýsi sem nýtast við
allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni
er vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður
panell festur með ryðfríum skrúfum.
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum
útfærslum.
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
ÐU
VE
KT
NS
FYRIR ÍSLE

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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„Það skemmtilega
er uppskeran“

Með græna fingur
Sigrún segist vinna í garðinum í
stað þess að fara í ræktina.

V

n 50 g salthnetur
n 1 hvítlauksostur
n ½ dl góð olía
n Smá sítrónusafi
n ½-1 dl eplasafi
n 200–400 g klettasalat (rucola)

„

Ég byrja á því að hakka hneturnar í matvinnsluvél, bæti ostinum út í, svo olíunni
og safanum. Síðast set ég klettasalatið
og bæti því við þar til mér finnst pestóið
vera orðið passlega grænt og passlega
gott.
Pestóið geymist ekki vel svo það er best
að úða því í sig sem fyrst.

Mér finnst
ekkert
svo gaman að
vera með nefið í
moldinni en ég
læt mig hafa það
til að fá gott í
matinn

Skyrkaka með jarðarberjum
n 500 g vanilluskyr
n ½ l rjómi
n Súkkulaðikex
n Súkkulaðisósa og/eða Nutella
n Kannski Baileys
n Jarðarber

þrjú lög. Núna eru þetta 90 prósent
Akureyringar og íslenskt ferðafólk
sem situr lengur.“

Ræktar heima
Sigrún Magna féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar en hún ræktar
mikið í garðinum heima. „Mér finnst

n 500 g spergilkál í bitum
n 100 g rúsínur

frábært að eiga stóran garð þar sem
ég get sótt mér í matinn. Ég hef engan
áhuga á blómum – bara því sem er
bragðgott. Ég er með alls konar salat, alls konar lauka, baunir, gulrætur,
blómkál, spergilkál og í gróðurhúsinu
er ég með hindber, jarðarber, kirsuber,

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

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

n ½ l sjóðandi vatn
n 120 g beikon
n U.þ.b. 2 msk. fínt skorinn laukur eða

Spergilkálsalat

Næstelsta tónleikaröðin
Tónleikaröðin, sem er sú næstelsta
á landinu, fagnar 30 ára afmæli sínu
í ár með tónleikum í kirkjunni alla
sunnudaga í júlí. Aðgangur á tónleikana er ókeypis en að sögn Sigrúnar
Mögnu eru Akureyringar duglegir að
mæta og njóta. „Í kringum 2007 voru
flestir áheyrenda ferðamenn sem
kíktu inn, tóku myndir og fóru eftir

Setjið spergilkálið og rúsínurnar í skál,
hellið sjóðandi vatni yfir og látið standa
á meðan þið steikið beikonið og blandið
saman öllu sem eftir er, í skál. Hellið svo
vatninu af, blandið beikoni og blöndunni
við spergilkálið og rúsínurnar og salatið
er tilbúið.

Pestó með klettasalati

Orgelleikarinn Sigrún Magna Þórsteinsdóttir kemur fram á fyrstu tónleikum Sumartónleika í Akureyrarkirkju á sunnudaginn.
Sigrún Magna ræktar alls konar hnossgæti
heima í garðinum og féllst á að gefa lesendum uppáhaldsuppskriftirnar sínar.
ið ætlum að flytja svolítið
af íslenskum þjóðlögum og
sönglögum sem og klassískum verkum fyrir horn og orgel. Það
verður eitthvað fyrir alla en enginn
hávaði, heldur ljúf og tignarleg tónlist,“ segir Sigrún Magna Þórsteinsdóttir orgelleikari sem mun, ásamt
Svöfu Þórhallsdóttur söngkonu og
Ellu Völu Ármannsdóttur hornleikara, koma fram á fyrstu tónleikum
Sumartónleika í Akureyrarkirkju á
sunnudaginn.

graslaukur
n 1 tsk. balsamedik
n ¼ tsk. salt
n Safi úr hálfri sítrónu
n 1 msk. hunang

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

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

tómata, kúrbít og eplatré sem er ekkert farið að gera ennþá.“

Brasar í garðinum
Sigrún viðurkennir að ræktuninni
fylgi talsverð vinna. „En mér finnst
gaman að kíkja út klukkutíma á dag

og brasa. Ég þarf þá ekki í ræktina á
meðan. Það skemmtilega við þetta
er uppskeran. Mér finnst ekkert svo
gaman að vera með nefið í moldinni
en ég læt mig hafa það til að fá gott í
matinn.“
iáh

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

Kex mulið í botninn, skyri, súkkulaðisósu,
Nutella og kannski Baileys blandað gróflega saman og svo þeytta rjómanum.
Þessu er skellt ofan á kexið og á toppinn
er sett eins mikið af ferskum jarðarberjum og komast fyrir.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

15

29. júní 2017

kynning

Fimm daga tónlistarhátíð
fyrir alla fjölskylduna
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 5.–9. júlí

Þ

jóðlagahátíðin á Siglufirði er
árleg tónlistarhátíð sem haldin
er með það að markmiði að
kynna þjóðlagaarf ólíkra þjóða og
þjóðarbrota. Á hátíðinni, sem fyrst
var haldin árið 2000, hefur tónlist
fjölmargra þjóða verið kynnt auk þess
sem íslensk þjóðlög sitja ávallt í öndvegi.
Hátíðin verður að þessu sinni
haldin dagana 5.–9. júlí, frá miðvikudegi út sunnudaginn, fimm daga
tónlistarhátíð fyrir alla fjölskylduna í
einum nyrsta bæ Íslands. Á hátíðinni
verða 19 tónleikar haldnir víðs vegar
um Siglufjörð. Auk tónleika er boðið upp á námskeið, bæði í tónlist og
handverki. Þjóðlagaakademían er svo
háskólanámskeið opið öllum almenningi. Þar verða kennd íslensk
þjóðlög, rímnalög og tvísöngslög.
Einnig verða þar kenndir þjóðdansar, að leika á langspil og íslenska fiðlu.
Að ganga á milli tónleikastaða
í kyrrð á sumarnóttu er upplifun
sem enginn ætti að láta fram hjá
sér fara. Meðal markmiða með
Þjóðlagahátíð á Siglufirði er að
hvetja til varðveislu íslenskra þjóðlaga, stuðla að nýsköpun íslenskrar
tónlistar, stefna saman listamönnum úr ólíkum áttum, varpa ljósi
á menningararf Íslendinga og
annarra þjóða, og höfða til allrar
fjölskyldunnar, jafnt barna og unglinga sem fullorðinna.
Aðsókn að Þjóðlagahátíðinni á
Siglufirði hefur vaxið jafnt og þétt
undanfarin ár. Erlendir og innlendir listamenn sem komið hafa fram
á hátíðinni eru nokkur hundruð talsins og tugir kennara hafa kennt þar á
námskeiðum. Tónleikagestum hefur
fjölgað mjög síðustu árin. Í upphafi
voru þeir um fjögur til fimm hund-

Gunnsteinn
Ólafsson

ruð en síðustu ár hefur þeim fjölgað
í sex til sjö h
 undruð. Fjölskyldur alls
staðar að af landinu gera sér ferð til
Siglufjarðar til þess að sækja tónleika
og taka þátt í námskeiðum, enda er

lögð áhersla á að allir finni
þar eitthvað við sitt hæfi.
Námskeiðin á þjóðlagahátíðinni
eru bæði á sviði tónlistar og forns
handverks. Sum eru haldin ár hvert,
önnur sjaldnar. Börnum er einnig
boðið upp á sérstök námskeið og sum-

arið 2004 var haldið í fyrsta skipti sérstakt námskeið fyrir unglinga. Enda
þótt hátíðin leggi áherslu á að rækta
íslenskan þjóðlagaarf hafa fjölmörg
tónverk verið frumflutt á hátíðinni.
Listrænn stjórnandi hátíðarinnar
frá upphafi hefur verið Gunnsteinn

Ólafsson tónlistarmaður.
Ítarlegar upplýsingar um hátíðina
er að finna á vefsíðunni siglofestival.
com og miðasala fer fram á söluvefnum tix.is. Stakir miðar eru einnig seldir í Þjóðlagasetrinu á Siglufirði, símanúmer 467-2300.

GLERÁRLAUG

Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

Sumaropnun:

29. júní 2017

Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

Virka daga 06.45 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. Lokað

23. tölublað, 7. árgangur

95
ÁRA

Minnihlutahópar
Nýir minnihlutahópar spretta fram á
hverjum degi og sá nýjasti er hávaxið
fólk. Það kann að virðast skrítið að
hávaxið fólk geti flokkast sem minnihlutahópur en verandi hávaxinn sjálfur, get ég hins vegar staðfest þessa fullyrðingu mína. Mér hefur t.d. oft verið
strítt vegna hæðar minnar og þurft að
þola leiðinlega brandara. Ef ég hefði
fengið tíkall fyrir hvert skipti sem einhver hefur spurt mig hvernig veðrið
sé þarna uppi, þá ætti ég ansi marga
tíkalla.
Svo eru ýmsir hlutir sem eru okkur hávöxnum í óhag í daglegu lífi.
Við pössum illa inn í bíla og flugvélar og þurfum því oft að upplifa mikil óþægindi þegar við leyfum okkur
nokkuð hversdagslega hluti eins og
t.d. að skreppa á milli Akureyrar og
Reykjavíkur. Svo ég tali nú ekki um ef
maður flýgur til útlanda. Flugfélögin
stunda grófa mismunun með því að
hafa sömu hámarksþyngd á ferðatöskum fyrir hávaxna sem lágvaxna. Föt
okkar eru stærri og þ.a.l. þyngri sem
svo leiðir það af sér að við getum ekki
keypt jafnmikið af fötum í H&M og
aðrir (Óðni sé lof fyrir komu H&M til
Íslands).
Við glímum líka við ýmsar hættur
sem eru lágvöxnum ókunnugar.
Dyrakarmar eru t.d. mjög skæðir og
hafa, til að mynda, valdið mér höfuðverk, og hugsanlega heilaskaða gætu
einhverjir sagt, ansi oft. Ég gæti skrifað
bók um þá mismunun sem hávöxnum
er sýnd á hverjum degi, hæð á sturtuhausum, lengd á rúmum o.s.frv. en
þetta á að vera stuttur pistill þannig að
ég læt staðar numið að sinni.
Næst þegar þið sjáið hávaxið fólk
endilega knúsið það í stað þess að
biðja það um að rétta ykkur eitthvað
úr efstu hillunni í Bónus.

1922 - 2017

Þjónusta og traust
í tæpa öld
Í tæpa öld hefur Ormsson þjónað landsmönnum á sviði heimilistækja og hafa mörg
þeirra merkja sem prýða fyrirtækið verið hjá okkur í áratugi. Þetta endurspeglar traust
viðskiptavina fyrirtækisins og fyrir það erum við þakklát.
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Theodór Ingi Ólafsson

Í tilefni þessara tímamóta ætlar Ormsson á næstu mánuðum að bjóða góð tilboð á þeim gæðavörum
sem verslunin hefur til sölu. Sölumenn okkar eru fagmenn á sínu sviði og viðskiptavinurinn gengur
að því vísu að fá bestu upplýsingar og ráðgjöf.

Netverslun

LÁGMÚLA

REYKJAVÍK

HAFNARGÖTU

REYKJANESBÆ

SÍÐUMÚLA

REYKJAVÍK

FURUVÖLLUM

AKUREYRI

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

nýr vefur
Netverslun
Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Lokað laugardaga í sumar
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MIÐVANGI

EGILSSTÖÐUM

Góð tilboð!

