verið velkomin

rúllandi snjóbolti/9, djúpivogur
samtímalistasýning í bræðslunni á djúpavogi
opnun 15. júlí kl. 15:00 í bræðslunni
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Minning Bjarna
heiðruð

12. tölublað, 6. árgangur

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Sumar nætur
vegagerðina, sjósókn, heyannir og uppskeru af ýmsum toga. Hvert sem starfið
– eða leikurinn - er má ætla að vakað sé
á meðan verkljóst er. Austurland fer í sumarfrí og óskar lesendum þess að lifa ljúfar
sumar nætur.

af öllum

All the taste, Half the time

KMK761000W BI Oven

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the
Cooked Evenly everywhere
the taste,
the time
With this oven, using energyAll
efficiently
alsoHalf
means
cooking efficiently. It has a new convection system
succulent
roast chicken,
called Hot Air, which ensuresAhot
air circulates
evenly a creamy Dauphinoise, a
rich result
beef casserole
all achieved in just half the time a
throughout the oven cavity. The
is that the- oven
would require. The CombiQuick
heats up faster and cooking conventional
temperaturesoven
can be
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Ofnar

Alveg einstök
gæði BPK742220M BI Oven

More Benefits :
BPK552220W BI Oven

vörum í nokkra daga

Save space without compromising on
functionality
Cooked
This compact microwave oven
allowsEvenly
you to everywhere
Rare.
Medium.
Well
done.
At your
command.
successfully
cook,
grill,
re-heat
or defrost
any dish at
energy efficiently also means
the same high-performance With
level this
as aoven,
largerusing
model.
cooking
It has
Introducing
newget
sous
Your
new
tool
in
the a new convection system
As a result, your
you can
thechef.
most
outefficiently.
of
your
cooking
Air,
which
ensures hot air circulates evenly
search
for the
juiciest
rack variety
ofcalled
lamb,ofHot
the
most
space and
prepare
a wide
dishes
alltender
in one
cavity. The result is that the oven
fillet of salmon. Use the Foodthroughout
Sensor to the
set oven
the oven
heats up
faster
and cooking
to how you want your dish cooked
- rare,
medium,
well temperatures can be
done. Without even opening the oven door, everything

Save space without compromising on
functionality
Perfect results with the Food Sensor
Thisgreatness
compact microwave
• A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet
every time oven allows you to
ADD STEAMcook,
FOR CRISPIER BAKING
successfully
using the ovens recipe assist
function.
Thanks
to the Food Sensor of
this oven you cangrill, re-heat or defrost any dish at
thefrom
same
high-performance
level as a larger model.
measure
temperature
center
of your
• The Safe to touch plus door
keepsthe
thecore
outside
of the As
door
at the
a low
In
addition
to
all can
your
standard
oven
the
a So
result,
you
get
the most
outfunctions,
of your cooking
dish during the cooking process.
youbutton
get the
temperature.
PlusSteam
ina this
oven adds
and prepare
wideSteamBake
variety of dishes
all in steam
one
perfect results everytime. space
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create
a golden
color and
Technical Specs :
Product
Description
: tasty crust, while the heart
More Benefits :
• Product Installation : Built_In
AEG944
440
• An efficient way
to grill, toast,
crisp066
or brown
A self-cleaning
oven
•Product Typology : BI_Oven_Electric
Perfect results with the Food Sensor
With
touch
the Pyrolytic
cleaningguarantees
function, dirt,
•Product Classification : Statement
• Aone
large
LCDofDisplay
that intuitively
gourmet greatness every time
grease
and
food
residue
in assist
the
oven
is the
converted
into of this oven you can
using
the
ovens
recipe
function.
Thanks
to
Food Sensor
•Type : Compact
ash that you can easily wipe measure
off with athe
damp
corecloth.
temperature from the center of your
•Installation : BI
• The Safe to touch plus door
the doorSo
at a
lowget the
dishkeeps
duringthe
theoutside
cookingofprocess.
you
temperature.
•Size : 46x60
perfect results everytime.
•Oven Energy : Electrical
• An efficient way to grill, toast, crisp or brown

Features :

Ryksugur

Miðvangi 13, EgilsstöðuM, síMi 471-2038

KMK761000M BI Oven

Þurrkarar

Þvottavélar

25%

OK
L
afsláttur

Helluborð

Uppþvottavélar

TILBOÐSDAGAR
R
A
G
A
AD

Viftur og háfar

renna saman í eitt, þar sem og í hinum öflugu uppsjávar-frystihúsum í Neskaupstað,
Eskifirði og á Fáskrúðsfirði. Hjá einum
renna dagarnir saman við leik, en hjá öðrum við árstíðabundin uppgrip; ferðaþjónustuna með sínum hátíðum og dagamun,

Kæliskápar

Á

fætur! - gæti blessuð sólin verið
að segja, á frábærri ljósmynd Jóseps Jósepssonar, hvar hún hangir
yfir frystihúsinu og fiskimjölsverksmiðjunni, á hinum fagra Vopnafirði. Nú líður
að makrílvertíð þar sem sólarhringarnir

• Compact built-in oven
•Oven with integrated microwave
function
•Microwave power: 1000 Watt
•Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
•Cooking : Microwave/Multifunction
Features :
Technical Specs :
Product Description :
bottom
•Cleaning top oven
: Clean
Enamel
More
Benefits
:
•Anti fingerprint stainless steel
•Cleaning
oven
: None
• Compact built-in
oven bottom
• Product
: Built_In
AEG944 066 470
• The
Soft
Closing
DoorInstallation
system ensures
a smooth andAsoundless
door oven
closing
self-cleaning
•Oven cavity with 2 baking levels
•Nø ofmicrowave
cavities : 1
•Oven with integrated
•Product Typology : BI_Oven_Electric
Withgreatness
one touchevery
of thetime
Pyrolytic cleaning function, dirt,
•Fast oven heat up function function
•Design family :•Mastery
Range
•Product
Statement gourmet
A large LCD
Display Classification
that intuitively:guarantees
grease
and
food
residue
in
the
oven is converted into
using the
ovens
assist function.
•Automatic temperature proposal
•Main
colour
steel
withrecipe
antifingerprint
•Microwave power:
1000
Watt: Stainless
•Type
: Compact
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.
•Integrated recipes
•Control Panel
material
Glass
With
Decor
Trim
•Oven cooking functions:
Bottom,
Fan to
+: Touch
•Installation
: BI
• Safe
Top keeps
the
door cool and safe to touch
•Automatic weight programs light, Grill, Grill •+Type
of doors
Glasses •Size : 46x60
bottom,
Grill +: 4bottom
•Electronic temperature regulation
•Type
of handle
: Metal,
Towel
Rail Energy : Electrical
+ fan, Grill + fan,
Microwave,
Ring
+
•Oven
•Electronic lock function
•Door
typeTop,
bottom
bottom + fan, Ring
+ fan,
Top:oven
+ : None
•Cooking : Microwave/Multifunction
Features :
Technical
Specs
Product Description :
More
Benefits
:
•Time extension function
•Door hinges : Drop Down Screwed
bottom
•Cleaning top oven
: Clean
Enamel
•Electronic
Built-in oven
•Drawer
Product
: Built_In
AEG944
187 849
• The
Soft
Closing Door system
ensures
a smooth and soundless door closing
Child Lock safety•Oven
function
: Installation
No
cavity with
2 baking
levels
•Cleaning bottom
oven
: None
•Multifunctional
oven with ring
heating
Product
Typology
Heat and hold function
Control
lamps
: No: BI_Oven_Electric
•Fast
oven heat •up
function
•Nø of cavities : 1
•Product
Classification
: Statement
HexagonRange
timer display gives you even tighter control over the precise cooking
•element
Residual heat indication
Hob control
: No
•Automatic temperature
proposal
•Design family :•Mastery
of your dishes
•Oven
Fan + recipes
•Type
: Single
Touchcooking
Control functions: Bottom,
Left front
- Hob control : None
•Integrated
•Main colour : White

Smátæki

Grill (40)
+ bottom,
+ bottom,
•Installation
BI
• Safe to: Touch
•acc,
Electronic
oven
functionsGrill
overview:
90 weight
Rear
- Hob :control
: None •Control Panel material
•Automatic
programs
Glass Top keeps the door cool and safe to touch
Grill
+ fan (alter), Ring
(40) +
fan (30°Ctemperature
•Size
60x60
recipes/automatic
programmes
Right: front
- Hob control : None
•Electronic
regulation
•Type of doors : 4 Glasses
fix),
Ring Acoustic
(50) + fansignal,
+ acc,Automatic
Ring
(70)
+
•function
Oven
Energy
: Electrical
(weight),
Right rear
- Hob
control : None
•Time
extension
•Type of handle : Metal, Retractable
bottom
+ fan,
+ Child
fan lock,
: Fan
+ Ring
switch off
onlyRing
oven,
Thermostat
:function
Top
•Features
Electronic: Child•Cooking
Lock safety
•Technical
Door type Specs
bottom :oven : None
Product Description :
•Anti
fingerprint
stainlesswith
steel
•Cleaning
top oven
Pyrolytic•Door hinges : Drop Down Screwed
Cooking
time displayed
program,
Type of timer
min. : VCU+/OVC3000
•Heat
and hold function
Product
: Built_In
AEG944 187 852
Built-in
•Oven
3 baking
•Cleaning
oven : None
Democavity
mode,with
Direct
accesslevels
MW- oven
Electronicbottom
Oven Control
: VCU
CMW_19P_00_CO
••to
Residual
heat indication
••Drawer
: Installation
No
Multifunctional
ring heating
Product lamps
Typology
•Fast
ovenDuration,
heat up function
•Nø
ofwith
cavities
: 1 : 90 recipes/automatic
function,
Electronic
Feature
Electronics
(weight),
••Touch
Control oven
••Control
:programmes
No: BI_Oven_Electric
element
Product
: Statement
•Meat
Probe regulation, End,
family
: Mastery
temperature
Fast heat oven•Design
Acoustic
signal,
Automatic
switch
off Classification
only: No
oven, Child
lock,
•Electronic
functions
overview:
90 Range
••Hob
control
•
Multifunctional
oven
with
integrated
•
Type
:
Single
•PYROLUXE®
self-cleaning
•Main
colour
withfront
antifingerprint
up selectable, PLUS
Favourite
cooking
Cooking
time: Stainless
displayedsteel
with•Left
program,
mode, :Direct
recipes/automatic
programmes
-Demo
Hob control
None access
steam
functions
Installation
:control
BI
system,
3 cycles,
with lock,
reminder
•Control
Panel
material
: Glass
&Stainless
steel mix
with anti- End,
programme,
Function
Heat
and
to signal,
MW-function,
Duration,
Electronic
temperature
regulation,
(weight),
Acoustic
Automatic
••Rear
- Hob
: None
•switch
Ovenwith
cooking
(fs),
Size : front
60x60
function
fingerprint
hold, Keep warm 65°C extended
Fast Child
heatBottom
up
selectable,
Favourite
cooking
programme,
Function
off only functions:
oven,
lock,
••Right
- Hob
control : None
Bottom
+time
ring displayed
(60)
+ steam
(40)
fanKeep warm
Oven
Energy
Electrical
•SoftMotion™
for a smooth,
silent
action
•Type
of with
doors
:hold,
1+ Horizontal
stripe
glued,
4: Glasses,
LTC, Languages/Text
display,
Minute
lock,
Heat
and
65°C
extended
with :Baking
LTC,
Cooking
program,
••Right
rear
- Hob
control
None chart
(fs), Fan
+ acc,
Grill
(40)
+ bottom
(fs), Minute
Cooking
: Fan
+ Ring
when
closing
with
symbol
minder,
Oventhe
lightdoor
on/off selectable,
Languages/Text
display,
minder,
light on/off
Demo
mode,
Direct
access
to MW••Thermostat
:Oven
Top
Grill
(fs), Duration,
Grill +•fan
(fs),
(50)
+ fan
Cleaning
topResidual
oven
Pyrolytic
•Automatic
temperature
proposal
Type
of Ring
handle
: temperature
Metal
Real temperature
indication,
Residual
selectable,
Real
indication,
heat indication,
function,
Electronic
••Type
of timer
min. :: VCU+/OVC3000
+ acc,
+ bottom
+bottom
fan
(fs),
Cleaning
bottom
oven
: None
•Memory
functionResidual
for frequently
usedRing (70)
•Door
type
oven
: None
heat indication,
heat
usage,
Residual
heat
usage,
time displayed,
Running
timeCMW_19P_00_CO
temperature
regulation,
End,
Fast
heatRunning
••Electronic
Oven Control
: VCU
•
Nø
of
cavities
:
1
Ring
+
bottom
+
fan
(fs),
Ring
+
fan
oven settings
•Door hinges
: Drop Down Removable,
Soft closing
up selectable, Favourite
cooking
•Feature Electronics
: 90 recipes/automatic programmes (weight),
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)
•Design family : Mastery Range
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Alvöru hátíð með
þungum undirtón
Á

Eistnaflugi sem fram fór síðustu helgi var margt um
manninn og rjómi íslenskrar
þungarokkssenu samankominn, enda
hátíðin nokkurskonar árlegt landsmót
þungarokkara. Að sögn aðstandenda
var aðeins færra af erlendum hátíðargestum en verið hefur síðustu ár og
hefur þar dýrtíðin í ferðaþjónustunni
eflaust sitt að segja og sterkt gengi
krónunnar. Umgjörð hátíðarinnar og
skipulag hefur um leið sjaldan verið
jafn vegleg og góð en fjöldi sjálfboðaliða koma að framkvæmd hennar. Í ár
hlaut hátíðin bæði Eyrarrósina fyrir
menningarstarf á landsbyggðinni og
var valin Tónlistarhátíð ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum. Allt í
allt spila yfir 60 hljómsveitir í Neskaupstað á og í tengslum við hátíðina.

Minntust Bjarna með málþingi
Yfir hátíðinni í ár var samkenndin
áberandi eins og verið hefur en ríkari
áhersla lögð á einkunnarorð hennar,
„Bannað að vera fáviti“ en oft áður, í
allri kynningu og minjagripum tengdum hátíðinni. Þó verður ekki horft
fram hjá því að nokkrar hljómsveitir
minntust sérstaklega eins hinna föllnu
félaga úr þungarokkssenunni, ungs
og efnilegs tónlistarmanns og Norðfirðings, Bjarna Jóhannesar Ólafssonar
söngvara og gítarleikara Churchhouse
Creepers. Málþing var einnig haldið
um þunglyndi og geðheilbrigði, og
tengingar geðrænna vandamála við
þungarokks-senuna. Þar rakti Orri
Smárason sálfræðingur og trommari,
í stuttu máli þær staðreyndir að rannsóknir gætu bæði sýnt tengsl á milli
geðræns vanda og þungarokks, sem og
að þungarokk væri lausn frekar en orsök. „En í sjálfu sér er ekki hægt að fullyrða að áhugi á þungarokki sé einkenni
eða birtingarmynd einhvers sérstaks
geðræns eða persónlegs vanda. Það
sem skiptir mestu er að í öllum hópum
sé meðvitund um sérstaka áhættu, eins
og hafi til að mynda verið sýnt frammá
að hrjái íþróttafólk, hóp sem fólk hafi
tilhneigingu til að skilgreina sem algjöra andstæðu þungarokkara.“

Dó úr sínum sjúkdómi
Á málþinginu var lögð sérstök áhersla á
að fólk þekkti úrræði og að auka þyrfti
meðvitund um nauðsyn faglegrar aðstoðar þegar málin þróuðust þannig
að verið væri að fást við banvænan
sjúkdóm. „Við þekkjum það af biturri
reynslu að það er ekki nóg að vera til

staðar eða ræða einkennin þegar verið
er að fást við sjúkdóma af þessu tagi,“
sagði Ragna Dögg Ólafsdóttir systir
Bjarna. „Hann var búinn að berjast við
þunglyndi og kvíða í töluverðan tíma
og var opinn með það og við öll sem
að honum stóðum. Og þó hann hafi
átt góða daga síðustu misserin þá varð
ekki við það ráðið að þegar öldudalurinn varð of djúpur þá hreif sjúkdómurinn hann fyrirvaralaust frá okkur. Og
hann skilur eftir risastórt skarð í lífum
okkar allra sem verður aldrei fyllt.“
Bjarni var aðeins 26 ára gamall þegar
hann lést þann 19. apríl.

Samhugur í
rokkarasamfélaginu
Stefán
Magnússon
Norðfirðingur og aðalskipuleggjandi
Eistanflugs segir
málþingið
hafa
sprottið af því að
mikið hafi verið
hugsað um Bjarna,
aðstæður hans og
geðheilsuna í kjölfar þessa áfalls. Það
hafi verið eðlilegt
skref að opna á þessar umræður á hátíðinni. „Við getum orðað það þannig,
að þó að þunglyndi og kvíða megi
finna á öllum sviðum þjóðlífsins þá er
það klárt mál að í þessari senu er þetta
líka víða og það er nauðsynlegt að
ræða það.“ Á meðal þeirra sem sóttu
fundinn var Óttar Proppé heilbrigðisráðherra og söngvari HAM og taldi
hann stjórnvöld vera gera vel í að auka
aðgengi að þjónustu sálfræðinga í hinu
almenna heilbrigðiskerfi með bættu
aðgengi á heilsugæslustöðvum. Þótt
að undir það væri tekið er þó ljóst að
mörgum þykir ekki nægilega að gert
og bent var á augljósan aðstöðumun
þeirra sem búa á landsbyggðinni þar
sem þjónustan er ekki nærri því jafn
aðgengileg, þá og þegar hún verður
kominn í þann farveg sem stjórnvöld
hafa boðað.

Mikilvægt að fjalla um vandann í tónlistinni
Á meðal þeirra sem sátu í pallborði
var Jónas Sigurðsson tónlistarmaður
sem talaði m.a. um það hvernig væri
að fást við tilfinningar á borð við þessa
í tónlist og hvað það væri mikilvægt.
„Um leið og manni þykir kannski gott

Þannig minnumst við
að fólk hafi fundið samsömun við eigin tilfinningar í lagi sem maður hefur
samið um þetta ástand, þá er líka erfitt
að heyra það að einhver sem hafi tekið
eigið líf hafi hlustað mikið á eitthvað
tiltekið lag eftir mann. En það breytir því ekki að tónlistin er mikilvægur
farvegur fyrir það að fjalla um þessar
tilfinningar, kannski sem opnun á að
geta rætt þessi mál. Margir sem hafa
glímt við þunglyndi hafa tekist á við
„hundinn“ með sköpun,“ sagði Jónas
og lagði áherslu á að yngri kynslóðir
væru að takast á við það að tala um
tilfinningar með opnari hætti en þeir
sem á undan gengu. Margir fundarmanna úr sal tóku þátt í umræðunum
og lögðu til málanna og var þar áberandi áhersla á að halda umræðunni
um þunglyndi, kvíða og geðheilsu opinni, svo að þeir sem fást við geðrænan
vanda þurfi ekki að fást við fordóma,
höfnun og skömm yfir því að ráða ekki
við hugsanir sínar. Einnig var vikið að
mikilvægi sköpunar og útrásar, meðal
annars við tónlistariðkun og flutning,
eða þátttöku í samfélagi sem gengst við
fjölbreytileika mannlegra hugsana og
sjálfsmynda.

Margir hafa tileinkað Bjarna
lög
Á hátíðinni frumfluttu hljómsveitirnar ONI og In Misérere lög tileinkuð Bjarna en þétt samfélag rokkara
hefur brugðist við fráfalli hans með
ýmsum hætti. Má þar t.d. Nefna að
meðlimir Dimmu tileinkuðu Bjarna
lag á Eldraunum, nýjustu plötu sinni á
útfarardaginn; lagið Rökkur. Dimmumenn segja rokksamfélagið hafi kvatt
einn sinn efnilegasta og flottasta meðlim. „Bjarni og strákarnir voru alltaf
svo ótrúlega góðir, þéttir og spilagleðin
lak af þeim. Það var frábært að sjá
bandið taka stórstígum framförum
síðustu misserin. Þeirra var framtíðin
og hún var björt.“ Í pistli sem þeir létu
frá sér á útfarardaginn sagði einnig;
„En svarti hundurinn er grimmur.
Þegar hann bítur þá er það óvænt og
fast. Bjarni sá ekki aðra leið en þá sem
hann tók. Þó svo að alls konar lausnir
og úrræði blasi við þeim sem horfa á
málin utan frá og eftir sitja þá er eðli
þunglyndis og kvíða þannig að dómgreind og rökhugsun skerðist. Fólk sér
bara eina lausn, eins ótrúlega sorglegt
og tilgangslaust og það nú er.“

Úr minningarorðum við útför Bjarna

B

jarni var mikill húmoristi og hláturmildur mjög, þeir sem umgengust hann mest þekkja eflaust suðurríkjahreiminn sem hljómaði með
enskunni hans og var algjörlega orðinn hans vörumerki. Ein vinkona
hafði á orði að enginn annar en Bjarni hefði náð að láta hana hlæja svo mikið
að hana verkjaði í kjálkann.
Honum Bjarna fylgdi nefnilega svo mikil gleði og fegurð sem er einmitt það
ljós sem umlykur minningar allra hans ástvina. En Bjarni glímdi líka við erfiðan sjúkdóm, kvíða og þunglyndi sem dró hann til dauða hinn síðasta vetrardag.
Það er er erfitt að lifa með geðröskun en það er svo merkilegt að það lærist,
þess vegna er fólk kannski í mestri hættu meðan það er ungt að glíma við
andleg mein, veruleikinn er sá að með auknum aldri og þroska færir lífið
manni fleiri bjargráð til að tækla vondar hugsanir og kvíða. Og þess vegna
langar mig að segja við ykkur og þá sérstaklega unga fólkið sem situr hér í
dag, ekki gefast upp, eftir því sem við tölum meira og eðlilegar um geðsjúkdóma, lesum okkur til um þá og lærum betur
að þekkja okkur sjálf verður þetta ekki eins
yfirþyrmandi. Þegar maður gengst við því að
það borgi sig ekki að drekka áfengi eða neyta
fíkniefna til að deyfa sársaukann sem blossar
tvíefldur upp þegar víman hopar, þá er hálfur
sigurinn unninn, þegar maður svo í ofanálag
uppgötvar að það er nauðsynlegt að sýna
sjálfum sér jafn mikla samúð og samkennd
og öðru fólki færist maður skrefi lengra í
átt að bættri heilsu. Geðsjúkdómar eru bara
eins og hverjir aðrir sjúkdómar sem gera
okkur vanmáttug og þyngja bakpokann sem
við annars göngum öll með í gegnum lífið.
Það besta sem við gerum til að heiðra minningu Bjarna Jóhannesar Ólafssonar er að segja þykku þögninni sem umlykur geðrænan vanda stríð á hendur, um leið og fleiri tala um sína geðröskun á sama hátt og astma, ofnæmi
eða gigt þá smátt og smátt drögum við úr valdi sjúkdómsins. Allir sjúkdómar
missa nefnilega völd um leið og þeir fá ekki að einangra hinn veika frá þeim
gæðum er gera líf okkar merkingarbært sem er að vera með ástvinum og rækta
hæfileika okkar án þess að sektarkennd og skömm byrgi hamingjunni sýn.
Bjarni Jóhannes Ólafsson dó ekki vegna þess að hann kynni ekki að meta
lífið, hann dó vegna þess að sjúkdómurinn rændi hann valdi yfir eigin tilveru.
Bjarni vissi að hann var elskaður og hann elskaði sjálfur skilyrðislaust og hann
kynntist hamingjunni sem er fólgin í því að skapa eitthvað sem hreyfir við öðrum. Þannig minnumst við hans, í ljósi þess fallega lífs sem hann lifði.
Sr. Hildur Eir Bolladóttir

Öllum til sóma

A

llir bæjarbúar sem koma að hátíðinni gera það í sjálfboðavinnu fyrir
sitt íþróttafélag eða félagasamtök, sem njóða góðs af vinnu fólksins
og þannig skilar þetta sér á miklu samfélagslegri hátt heldur en bara
sem landkynning eða aðdráttarafl fyrir ferðafólk. Ekki það að við ættum að
gera lítið úr því að okkar góðu gestir komi líka, hvort sem það er þessi þúsund manna kjarni sem kemur á hverju ári eða erlendu gestirnir sem koma
víða að úr heiminum. Ekki bara hljómsveitirnar heldur fólk sem er að sækja
metal-tónlistarhátíðir um allan heim og ferðast ekki bara alla leið til Íslands
heldur austur á Norðfjörð til að verða vitni að þessari einstöku stemningu.
Við höfum vitað að þetta er merkilegt menningarstarf, en það er mikilvæg
viðurkenning fyrir allt samfélagið í Neskaupstað að hljóta Eyrarrósina og
Tónlistarverðlaun fyrir hátíðina.
Ingibjörg Þórðardóttir
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BÍLSKÚRA- OG
IÐNAÐARHURÐIR
Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun.
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum
stærðum og gerðum, með eða án glugga.
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík
Sími: 5673440, Fax: 5879192
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leiðari

Gömul speki og ný

I

nnsæi var á allra vörum einhverntíma á dögunum. Það gildir
raunar einu, því innsæi er alltaf á döfinni; við verðum að hafa
skilning og skilja samhengi til að geta brugðist við tilfinningum,
atburðum eða tíðaranda, af innsæi. Allir sem eru í þeirri stöðu eru
í skapandi starfi, ef svo má segja, því þeir þurfa að geta brugðist við
flæði með opinleik, áfalli með hugprýði, sigri af auðmýkt. Greining,
skynsemi og rökhugsun gagnast með takmörkuðum hætti þegar kemur að þessum þáttum. Það
þarf annað – tilfinningagreind kannski - til að
geta brugðist við með andagift, lyft aðstæðunum
eða leyft því að vera sem þarf að fá að vera eins
og það er. Stundum finn ég sjálfan mig í fjöru,
búinn að greina allt í tætlur og get á engan hátt
haft gaman af því að hlutirnir séu ekki settir saman eins og ég sá þá fyrir mér. Þá verður
að slaka, treysta innsæinu og leyfa hlutunum
að vera eins og þeir þurfa að fá að vera. Ekki í
dragsúg gærdagsins. Ekki í hvirfilbyl morgundagsins. Heldur í lygnu
streymi dagsins.

Eins og af sjálfu sér
Verkvit er gamalt og gott hugtak, einhverstaðar á pari við hugvit og
bókvit, en af einhverjum óskiljanlegum sökum fer lítið fyrir því í
almennri umræðu. Hin tvö vitin fá meira pláss, enda jafnvel verkfræðingarnir sjálfir allir í hugbúnaðargerð. Í framtíðinni á að mata
vélar á upplýsinga-skipunum um það hvernig verkin eiga að vinnast. En hvað verður um hugvitið og bókvitið ef verkvitið vantar. Hvað
verður um hugmyndir ef við kunnum ekki að framkvæma – láta þær
verða að veruleika? Sköpun á sér stað í snertipunkti þess að hugurinn
tekst á við efnivið; stundum stjórnar efniviðurinn útkomunni, stundum nauðbeygir handverksmaðurinn efnið eftir vilja sínum. Fagufræði
náttúrulegs vaxtar sprettur af því að efniviður og hugur ná jafnvægi
og einhverskonar samræmi næst í niðurstöðunni. Til þess þarf innsæi,
að vita hvenær verkið er komið á endastöð, hefur náð jafnvægi. Þá er
hvorki of né van. Þá sprettur blómið af sjálfu sér með hjálp sólar, vatns
og vinda. Meira vinnur vit en strit, segir máltækið.
Hvernig hlúum við að tengslum, ástvinum og samböndum? Að
sjálfum okkur? Og að hverju verðum við að hlúa, öðru en því að geta
staðið undir félagslegum og efnhagslegum skuldbindingum okkar?
Höfum við ásett okkur að hlú að náunganum eða samfélagi okkar?
Stundum veltir maður því fyrir sér hvort að samfélagsgerðin, þar sem
fólk er skuldbundið til að leggja til samfélagsins án valds eða ábyrgðar,
fríar einstaklingana undan því að eiga í skapandi sambandi við þann
efnivið sem samfélag okkar er. Beitum við hugviti okkar og leitum við
samræmis og jafnvægis, þegar kemur að því að bregðast við félagslegum efnivið?
Öll samfélög eru efniviður, og það er skapandi ferli að takast á við
líf í samfélagi. Við þurfum margar tegundir vits, verkfæri og skapandi
hugsun til þess að ná jafnvægi og sátt í hvaða samfélagi sem við lifum.
Og við erum sjálf hluti og lifandi efniviður þess sama samfélags og
mótumst af og mætum því, eftir uppleggi og aðstæðum hverju sinni.
Líkar þér það samfélag sem þú lifir í? Þykir þér eitthvað upp á vanta?
Þekkirðu leiðirnar að þeim lausnum sem þú heldur að verði samfélagi
þínu til heilla? Ertu sátt/ur við forgangsröðun þess og markmið?
Tilfinningagreind og innsæi, skilningur og samhengi. Að þekkja
hvaðan við komum og vita hvað við viljum; allt eru þetta forsendur
þess að finna jafnvægi og sátt í lífi og starfi. Að dreyma stórt en vera
trúr yfir litlu. Það er forsendan fyrir því að viðhalda forvitninni og
auðmýktinni, sem eru uppistaðan í æðruleysinu. Og einhverstaðar
sagði að kjarkurinn yrði ekki í bókarkjöl klæddur, heldur lærðist á
leiðinni. Það er gott að vita af því á meðan verkljóst er, því þá getur
maður haldið vongóður áfram vitandi að greind er eitthvað sem vex
af sjálfu sér, á meðan maður ofgreinir hana ekki fyrir eitthvað annað
en hún náttúrulega er.

Endurskoðun á
úthlutunarreglum
Byggðakvóta

S

tarfshópur
sjávarútvegsráðherra hefur farið um landið síðustu viku og kynnt hugmyndir
að nýju fyrirkomulagi á úthlutun
byggðakvótans, bæði almenns og sértæks. Í grunninn væri verið að tala um
eitt kerfi í framtíðinni og mun lengra
tímabil, sem ætti að geta tryggt grundvöll fyrir uppbyggingu vinnslu í minni
plássum. Að sögn nefndarmanna er
tilhneigingin sú í tillögunum að úthlutanir færast frá stærri plássum til
þeirra minni en reiknireglan sem notuð er miðast við fækkun íbúa, frekar
en fiskveiðireynslu síðustu ára eins og
verið hefur.
Starfshópnum var með falið
endurskoða löggjöf og framkvæmd

almenns byggðakvóta og sértæks
byggðakvóta Byggðastofnunar með
tilliti til byggðafestuáhrifa og hámarka
nýtingu þess hluta 5,3% sem dregið
er frá heildarafla og ráðstafað er til
þessara tveggja þátta. Skýrsla hópsins
er aðgengileg á vef ráðuneytisins frá
og með 13.júlí en þar kemur m.a. fram
að úthluta ætti föstum byggðakvóta
til lengri tíma til að stuðla að stöðugleika í viðkomandi sjávarbyggðum
og skapa þannig forsendur fyrir langtímaáætlanir og fjárfestingar einstaklinga og fyrirtækja. Tillögurnar miða
við 10 ára tímabil.
Að mati nefndarinnar verður að
gæta þess að byggðakvóta er ætlað
að efla atvinnulíf í sjávarbyggðum en

ekki einungis rekstur tiltekinna fyrirtækja innan þeirra. Gæta þarf jafnræðis milli einstaklinga og fyrirtækja
og tryggja að þau verðmæti sem felast
í byggðakvóta skili sér til samfélagsins
í heild.
Á fundum hópsins hefur tillögunum almennt verið vel tekið en frestur
til að senda inn athugasemdir við þær
er til 31.júlí. Hér að neðan má sjá töflu
sem skýrir forsendur á Austfjörðum,
þar sem fyrsti dálkurinn sýnir fólksfækkun frá 1980-1983, annar dálkurinn núverandi úthlutun almenns og
sértæks byggðakvóta, en þriðji dálkurinn tillögur nefndarinnar. Nánar
má skoða töflur, forsendur og útreikninga á vef ráðuneytisins.

Arnarldur Máni Finnsson

störf við Leik- oG GrunnskóLann í BreiðdaLshreppi
LeikskóLinn - LeikskóLastjóri

GrunnskóLinn- uMsjónarkennari

Breiðdalshreppur óskar eftir að ráða leikskólastjóra við
leikskólann Ástún frá 1. september n.k. Ástún er lítill
einnar deildar leikskóli í fallegu umhverfi sem gefur
kost á fjölbreyttri útivist. Leitað er eftir jákvæðum
einstaklingi sem hefur ánægju af starfi með börnum.

Í Grunnskóla Breiðdalshrepps vantar umsjónarkennara í unglingadeild fyrir næsta skólaár. Grunnskóli Breiðdalshrepps er lítill en mjög vel búinn
skóli með tæplega 20 nemendum. Á lóð skólans er
Íþróttamiðstöð sveitarfélagsins, með góðri aðstöðu
og sundlaug sem opin er yfir sumartímann. Í skólabyggingunni eru einnig skrifstofur sveitarfélagsins
og bókasafn. Breiðdalshreppur, sem telur innan við
200 íbúa, er vinalegt og fjölskylduvænt samfélag með
mikilli náttúrufegurð.

starfssvið:
Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegu starfi og
rekstri skólans og veitir skólanum faglega forstöðu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara. Framhaldsnám sem nýtist í starfi er æskilegt.
Kennslureynsla æskileg en ekki skilyrði. Frumkvæði,
jákvætt hugarfar og fagleg vinnubrögð. Tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.
Sveigjanleiki og góð samskiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
Kennslureynsla æskileg en ekki skilyrði. Frumkvæði,
jákvætt hugarfar og fagleg vinnubrögð. Tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda. Sveigjanleiki
og góð samskiptahæfni.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningum launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2017. Leyfisbréf og ferilskrá skulu fylgja umsókn.
Nánari upplýsingar hjá Sif Hauksdóttur skólastjóra í
síma 4705561.
Umsóknum má skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða á
sif@breiddalur.is
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin.
Skólastjóri
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VÖNDUÐ
SMÁHÝSI
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
FYRIR ÍSLENSKT VE

Margar útfærslur
í boði - allt eftir
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
• Gistihús á tjaldstæðum
• Gestahús við sumarbústaði
• Sumarhús
• Geymsluhús fyrir
vélsleðann og fjórhjólið
• Sæluhús
• Skíðakofi

• Bátaskýli
• Kvenna- og karla
salerni á ferðamannastaði
• Garðhús
• Golfbílahús fyrir
tvo bíla
• Miðasöluhús á
íþróttavelli og
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.

Við framleiðum lok
á alla potta
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

GEIRSLAUG

Nýr lerkiklæddur úrvals
heitur pottur í nýjum
búningi sem prýðir pallinn.

Unnarlaug

Geirslaug

Eigum einnig
„KALDA“ potta
sem gott er að
skella sér í fyrir
dvölina í heita
pottinum.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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LungA-LAB:

Samræða opin öllum

H

in viðamikla LungA-hátíð
hefst nú um helgina og hefur
fyrir löngu sannað sig sem ein
frískasta listahátíð ungs fólks á Íslandi. Í
ár fer hún fram í átjánda sinn og tengjast
hlutar hennar samstarfsverkefni skóla

frá 4 löndum sem styrkt er af Evrópu
Unga Fólksins. Ungmennaskipta-verkefnin sem LungA hefur tekið þátt í hafa
staðið yfir í tíu ár en að þessu sinni er
almenningi boðið að taka þátt á opnum
samræðugrundvelli, LungA-LAB. Að

sögn Bjartar Sigfinnsdóttur Kaospilots
og framkvæmdastjóra hátíðarinnar
er framtíðarsýnin að lengja hátíðina
þannig að fyrsta helgin á LungA setji
samræðurnar og samfélagslega meðvitund í fókus. Uppskeruhátíð og stór-

LungA armba ndið Vinaband
LungA er
hannað af Guðmundi Úlfarssyni, hönn
uði hátíðarinnar
og er hugsað til þess að gefa velunnuru
m hátíðarinnar
tækifæri til þess að styrkja hátíðina og
auka sýnileika
hennar. Í raun er það skart – enda með
gull glimmeri sem færir þeim sem það ber gott karm
a og sköpunargleði. Hægt er að kaupa bandið á tix.is
eða á staðnum,
en það er að mati aðstandenda skem
mtileg og ódýr
leið til þess að styrkja hátíðina. Aðeins
2000 kr!

tónleikar hátíðarinnar fara síðan fram
laugardaginn 22.júlí, viku eftir opnun
hátíðarinnar, eins og undanfarin ár.

Egó-ið í víðum skilningi
LungA-LAB fer fram í fyrsta sinn í ár
og verða frummælendur á laugardagskvöldið tveir, hönnuðurnir, hugsuðurnir og myndlistarmennirnir Þórunn Eymundardóttir og Guðmundur Oddur,
Goddur. „Við ákveðum ekki hvert leiða
eigi samræðurnar, heldur viljum við fá
fram fjölbreytt sjónarhorn frá ólíkum
hliðum og að leyfa samtalinu að flæða
í núinu, því það er það sem skiptir máli
til að ná fram frjórri umræðu,“ segir
Björt en hún og Hilmar Guðjónsson
– menntaðir kaospilotar - leiða þar að
auki vinnusmiðju með 60 nemendum samhliða hátíðinni sem hluti af
evrópuverkefninu og undir fyrirsögninni EGO. Evrópuverkefnið er styrkt af
Erasmus+ sjóði Evrópu Unga Fólksins,
eins og áður sagði, en einnig koma Kaospilot skólinn (DK), Hyper Island (SE),
Háskólinn í Brighton (UK) og LungA
skólinn (IS) að verkefninu.

Nýr angi í kjarnanum
„Þetta er fyrsta skiptið sem að við bjóðum gestum hátíðarinnar inn í samtalið á þennan hátt en samfélagslegi
fræðsluþátturinn hefur alltaf verið ríkur á hátíðinni og hugsuninni á bakvið
LungA konseptið í heild, bæði skólann
og hátíðina. Við höfum mikinn áhuga
á því að vinna með og skoða hvernig
við skilgreinum hina fullkomnu manneskju, án þess að leggja út með að það
finnist eitthvað eitt rétt svar“ segir Björt
en að hennar mati er virkilega dýrmætt
að nýta þann suðupott sköpunar og
hugmynda sem myndast á Seyðisfirði
í kringum hátíðina. „Það er svo mikils
virði að líta inn á við, skoða eigið hugsanamynstur, fordóma og fyrirfram mótaðar hugmyndir á uppbyggilegan en
jafnframt gagnrýnin hátt. Þetta er mikil-

fjölhæf fjórhjól á góðum verðum
GOES fjórhjól eru með mest seldu fjórhjólum á Íslandi frá kynningu þeirra um mitt síðasta ár.

Hafðu samband við okkur í síma 480 0400 fyrir frekari upplýsingar

Ólík þemu ár frá ári
Björt segir jafnframt að síðustu ár hafi
verið með margskonar þemu, en ekki
boðið uppá þessa almennu samræðu
fyrr en nú. „ Þemanu hverju sinni er
ætlað að vekja fólk til umhugsunar
um eigin ábyrgð í stóra samhenginu
sem og fjölbreytileika almennt, en við
göngum ekki út frá neinum gefnum
forsendum í túlkun þemasins. Hvað er
Egó-ið til dæmis? Er það sjálfsmyndin,
ímyndin eða útkoman af siðferðiskennd og undirmeðvitund? Er það égið? Er það jávætt eða eitthvað sem við
þurfum að losna við? Og getur Egóið
verið margt í einu? Hverjar eru mismunandi birtingamyndir egósins?“,
spyr Björt og bætir við að hún vonist
til að þetta hliðarverkefni muni vaxa og
dafna á næstu árum þannig að hingað
komi fleiri flottir fyrirlesarar frá öllum
heimshornum. Allir eru velkomnir á
þessa opnu fyrirlestra, sem jafnframt
fara fram á miðvikudag, kl. 17 – með
leiklistarhugsuðinum Samönthu Shay –
og Katrínu Jakobsdóttur fimmtudaginn
20.júlí kl. 17.00, þar sem yfirskriftin er
„Hið pólítíska egó.“ – Dagskrá fer ýmist fram á ensku og eru allir velkomnir
í Herðubreið.
Sjá nánar á www.lunga.is
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Verð frá

1.259.000

með vsk

Goes Iron & Cobalt

vægt fyrir einstaklinginn sjálfan, en um
leið fyrir samfélagið sem heild og hér er
einstakt tækifæri til þess að nýta þann
mannauð sem er kominn langt að til að
deila með okkur reynslu og sýn sinni á
hlutina. Andrúmsloftið er einstakt, hér
gleymum við okkur í búblunni sem að
myndast, í þessum verndaða heimi sem
við sköpum okkur saman, þar sem fólk
upplifir öryggi og er tilbúið til að meðtaka og gefa á annan hátt en venjulega.
Við viljum að sem flestir fái að upplifa
það andrúmsloft og að þátttakendurnir
okkar taki upplifunina og lærdóminn
með sér út í lífið.“

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: Arnaldur Máni, sími: 822 8318 & netfang: arnaldur@pressan.is Umbrot: vefpressan
Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.
Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á
vefnum www.fotspor.is
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Eimað í heima
„

S

tærsti listviðburður í íslenska
myndlistarheiminum utan höfuðborgarsvæðisins er sýningin
Rúllandi snjóbolti 9 sem opnar nú
um helgina í bræðslunni á Djúpavogi.
Hvatamaður að sýningunni, sem nú er
haldin fjórða sumarið í röð á staðnum,
er Sigurður Guðmundsson og kona
hans Ineke, en hún er forstöðukona
Kínversk-Evrópsku menningarmiðstöðvarinnar í Xiamen í Kína en þar
fór Rúllandi Snjóbolti 8 fram í maí
og júní. Snjóboltar 6 og 7 fóru fram á
Djúpavogi tvö síðustu sumur og hefur Þór Vigfússon, myndlistarmaður,
átt stóran þátt í að láta þau verkefni
verða að veruleika. Kínversk-Evrópska
Menningarmiðstöðin hefur starfað
síðan 1999 og eru helstu tengsl hennar við Ísland í gegnum starf Ineke og
Sigurðar í Hollandi og á Djúpavogi.
Á sýningunni munu margir af helstu
myndlistarmönnum þjóðarinnar sýna
verk sín og má þar á meðal nefna Ólaf
Elíasson, Egil Sæbjörnsson, Ragnar
Kjartansson, Margréti Blöndal og Harald Jónsson, en hann mun leiða gjörning á opnunarhátíðinni sem fram fer á
laugardaginn kl. 15.
Austurland tók hús á Haraldi á
dögunum til að forvitnast um inntak
og eðli gjörningsins.

Heillandi heimur
„Ég hlakka mikið til að koma austur
á Djúpavog og upplifa opnunina. Það
verður örugglega margt um mann-

inn og sumir koma frá fjarlægum
heimsálfum. Þetta verður forvitnilegt
stefnumót innlendra heimsálfa og erlendra. Öll erum við heill heimur og
hver auðvitað einstakur. Það er stundum innangengt og alltaf áskorun að
finna leiðina á milli ólíkra heima,“ segir Haraldur Jónsson myndlistarmaður
en á opnun Rúllandi Snjóbolta í ár
mun hann gera tilraun til að fella hina
einstöku heima saman, í sögulegum
gjörningi sem verður framkvæmdur
með þátttöku opnunargesta. Verkið
verður síðan fært íbúum Djúpavogshrepps að gjöf.

Listin er gjafabréf
„Gjörningurinn á sér stað undir berum himni og teygir sig um svæðið. Í
þessari tilraun kemur í ljós hvernig
eitt leiðir af öðru þegar við erum í
snertingu við hvert annað og sleppum
takinu. Leiðir myndlistarinnar liggja
víða og það er stutt í allar áttir. Hún er
leiðsla, stundum dragsúgur og gjarnan gegnumstreymi. Stundum er hún
gjafabréf.“
En getur maður gefið það sem
manni er gefið?
„Það er góð spurning. Já eiginlega.
Gjöfin magnast í hvert skipti sem hún
er gefin. Það er gott að ná andanum og
halda henni gangandi. Ég gef því mér
er gefið, annað er ekki í stöðunni. eins
og þar stendur,“ segir Haraldur með
glettinni augnbrúnalyftu og hárfínni
handarhreyfingu, skilningsríkri.

Að skapa hefð er að endurtaka

„Við opnunina gefst sýningargestum
tækifæri til að taka þátt og verða órofa
hluti af verkinu. Í stað þess að vera
vitni fá þeir tækifæri til að vera gerendur. Þeir búa í rauninni til verkið.
Mér finnst alltaf spennandi að rjúfa
skilin á milli áhorfenda og verks. Þegar
ástandið umbreytist og gestir verða
ósjálfrátt hluti af einhverju sem á sér
stað en var ekki til staðar þegar þeir
mættu á svæðið. Og það er ofboðslega
falleg hugmynd að geta lagt til þessarar
safneignar Djúpavogs, sem um leið allir geta - og í raun orðið hluti af henni
- með þátttöku í þessum gjörningi.
Því þó að ég vinni með mannfjöldann sem efnivið, staðsetningu hvers
og eins, tungumálið og svo framvegis,
þá er sjálf reynslan mikilvæg og alltaf
gjöful. Það sem gerist í þínum eigin
heimi, í bilinu á milli þín og verksins,
hvort sem þú ert áhorfandi, eða eins og
í þessu tilviki, þátttakandi,” bætir Haraldur við.

Systurverkin Litun og Litun
Haraldur segir verkið „Litun / Hue“
vera systurverk opnunargjörnings
Opnunar, viðamikillar
sýningar
nokkurra helstu samtímalistamanna
landsins í Marshallhúsinu í vor.
Kringumstæðurnar nú séu þó aðrar
svo kannski ætti frekar að segja verkið vera náskylda frænku. Gjörningar
hans tengjast skynjun og þræða hina
þunnu línu á milli þess ósýnilega og

Lokun dregin til baka
H
andverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og
mennta- og menningarmálaráðuneytið hafa náð samkomulagi um skólahald þar næsta vetur
og var opnað fyrir umsóknir um
skólavist á mánudag. „Við getum
ekki annað en verið ánægð með að
hússtjórnarnámið fái þetta tækifæri.
Það hefur alltaf tekið breytingum
og aðlagað sig að breytingum í samfélaginu og menntakerfinu. Á því
er engin undantekning nú,“ segir
Bryndís Fiona Ford, skólastjórastjóri
á Hallormsstað í samtali við austurfrett.is.

22 pláss í boði
Í Hússtjórnarskólanum eru 22 nemendur hverju sinni og hefur verið haft
samband við þá sem sótt höfðu um í
vor og þeir hafi forgang að plássunum. Skólastjórinn telur þó að margir
þeirra séu búnir að gera aðrar ráð-

hins sýnilega. Það séu ýmsar leiðir
færar til að framkalla samskynjun en
þá sem framkvæmd verður og skrásett á opnuninni á laugardaginn vinni
fólk í sameiningu. „Um leið er það
einhvers konar kjörnun og framköllun. Visst ástand. Ekki ölvun heldur
eimaður andi.“

Heima-eiming
Haraldur segir verkið vissulega mótað að aðstæðum og heimamenn taki
þátt í eimingunni, skrásetji það og
hafi áhrif á ásýnd þess og útlit. „Það er
framköllun á viðbrögðum og myndum, og verður til sýnis í salarkynnum
Rúllandi snjóbolta. Heimild um fólk,
reynslu og skynjun. Fyrst í rauntíma og
svo í tíma og rými. Í eðli sínu endalaust
en er þó afmarkað. Það hverfur en
heldur samt áfram.“ Verk Haraldar eru
í sýningarskrá sögð verða til í bilinu á
milli skynfæra og birtast gjarnan við
jaðar vitundarinnar, á rófi þess hverfandi, ágenga, hulda eða margræða.
Hann vinnur í ólíka miðla almennt
en vefnaðurinn er gerður úr þráðum
„sem stundum virðast vera úr næstum engu.“ Gjörningurinn fer fram
við Bræðsluna á Djúpavogi á laugardaginn 15.júlí kl. 15:00 og eru bæði
heimamenn og aðrir sýningargestir
hvattir til að koma tímanlega og taka
þátt. Það gildir um þennan eins og
um aðra gjörninga að þeir eru aðeins
framkvæmdir einu sinni, eru einstakt
móment. Upplifun.

Í þessari tilraun kemur í ljós hvernig
eitt leiðir af öðru
þegar við erum í
snertingu við hvert
annað og sleppum
takinu.
Haraldur sýnir um þessar mundir einnig á tveimur öðrum stöðum á
landinu, Litrof í Stykkishólmskirkju og
Innhverfa/úthverfa í Gallerí Úthverfu
á Ísafirði.

Landslið myndlistarmanna
Að sögn Sigurðar Guðmundssonar
taka margir af helsta landsliðsfólki
myndlistarinnar þátt í sýningunni.
Auk Haraldar eiga til að mynda Árni
Ingólfsson, Egill Sæbjörnsson, Sirra
Sigrún, Gjörningaklúbburinn og Helgi
Þórsson verk á sýningunni. Margrét H.
Blöndal, Hrafnkell Sigurðsson, Hreinn
Friðfinnsson og Kristján Guðmundsson sýna einnig, auk Sigurðar sjálfs
og Þórs Vigfússonar, sem búsettur er
á Djúpavogi. Sigurður Guðjónsson,
listamaður ASÍ 2017 og stórkanónurnar Ólafur Elíasson og Ragnar Kjartansson eiga einnig verk á sýningunni.

Þakkir
frá íbúum
Djúpavogs

Þ
stafanir en opnað hefur verið fyrir
umsóknir á ný og hægt verður að
sækja um á meðan pláss eru laus, eða
þar til skólinn verður settur í kringum 28. ágúst.
Ákvörðun ráðuneytisins um að
leggja skólann niður var harðlega
mótmælt í vor og gagnrýndu forsvarsmenn skólans vinnubrögð ráðuneytisins, forsendur ákvörðunarinnar

og að með henni væri hagnýtt nám
gengisfellt. Bryndís segir ekki búið að
klára öll smáatriði nýs samnings en
menntamálaráðuneytið veiti skólanum nú tækifæri til aðlögunar að Aðalnámskrá. Samningurinn er til eins
árs, eins og tíðkast hefur. Í tilkynningu skólans segir að boðið verði upp
á hefðbundið hússtjórnarnám á sviði
matreiðslu og hannyrða.

að eru okkur Djúpavogsbúum
bæði gleðiefni og heiður að
fá tækifæri til þess að taka á
móti Rúllandi snjóbolta í fjórða sinn.
Sýningin er án efa ein veglegasta og
merkilegasta myndlistarsýning á sviði
samtímalistar sem boðið er upp á hér á
landi. Það er ekki sjálfgefið að alþjóðleg
sýning á borð við Rúllandi snjóbolta
sé sett upp á Djúpavogi. Með mikilli
vinnu og áhuga er þetta hægt. Þeir
sem leggja á sig erfiði og fyrirhöfn við
að koma sýningunni upp eiga miklar
þakkir skildar. Eitt af því sem gestir
sýningarinnar upplifa er fjölbreytni
en það skýrist að sumu leiti af því að
listamennirnir koma víða að og eru á
mismunandi aldri. Þá er sýningarrým-

ið óhefðbundið, gömul síldarbræðsla
sem stendur á sjávarbakka við hlið útilistaverksins Eggjanna í Gleðivík, þar
sem fuglarnir syngja, kvaka og garga af
miklum móð. Það má því með sanni
segja að fjölbreytnin og umhverfið
víkki út og auki við upplifun gesta af
sýningunni. Við bjóðum alla velkomna
og óskum gestum góðrar skemmtunar.
Njótið.
Fyrir hönd Ferða og menningarmálanefndar, Kristján Ingimarsson

rúllandi snjóbolti/9, djúpivogur

sýningin stendur yfir frá
15. júlí til 20. ágúst, 2017
opið daglega kl. 11:00-16:00
opnunarhátíð:
15. júlí kl. 15:00-17:00

frá opnun rúllandi snjóbolta/7, djúpivogur, 2016

staður:
bræðslan
víkurland 6
765 djúpivogur

rúllandi snjóbol
djúpivogur

árni páll jóhannsson

sigurður guðmundsson

ragnar kjartansson

hreinn f

kan xiuan

kristján guðmundsson

haraldur jónsson

mer

lti/9,

friðfinnsson

rcedes azpilicueta

ólafur elíasson

guido van der werve

marlene dumas

stevens vaughn

upprif eftir hrafnkel sigurðsson sem
stendur við bræðsluna á djúpavogi

aðgangur ókeypis | free admission
Listamenn | Artists
árni ingólfsson | árni páll jóhannsson | arnout mik
dagrún aðalsteinsdóttir | egill sæbjörnsson | gjörningaklúbburinn
guðlaug mía eyþórsdóttir | guido van der werve | haraldur jónsson
helgi þórsson | hrafnkell sigurðsson | hreinn friðfinnsson | kan xiuan
kristján guðmundsson | magnús logi kristinsson | margrét blöndal | marlene dumas
meiya lin | mercedes azpilicueta | ólafur elíasson | pauline curnier-jardin
ragnar kjartansson | sara björnsdóttir | sigurður guðjónsson | sigurður guðmundsson
sirra sigrún sigurðardóttir | stevens vaughn | tumi magnússon
þór vigfússon | wei na | yang jian

Myndlistarsjóður
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Rjóminn Sigurðar & Ineke
Í

rúllandi snjóbolti/9, djúpivogur

slenskir og erlendir myndlistarmenn keppast um að fá að taka þátt
í sýningunni og er hún hvalreki
fyrir austfirskt menningarlíf í ár eins
og undanfarin sumur. Uppbyggingarsjóður Austurlands er stærsti styrktaraðili sýningarinnar fyrir utan Djúpavogshrepp sjálfan en listamennirnir
sem taka þátt fá enga þóknun, standa
margir hverjir að flutningi verka sinna
og sjálfs sín sjálfir og standa straum að
kostnaði við uppsetningu verkanna.
Þar sem um marga listamenn er að
ræða í mjög háum gæðaflokki þá eru
og margir duldir þættir í uppsetningu
listasýningar, tryggingamál og annað,
sem hleypa kostnaði við svona sýningar upp.

„Þetta eru allt vinir okkar Ineke
og án þess gengi þetta ekki upp,“ segir Sigurður Guðmundsson og þakkar
innilega alla þá aðstoð sem fjölmargir
láta af hendi án endurgjalds. „Þessi
stóru nöfn koma hingað því að þetta
er svo skemmtilegt og öðruvísi, að
taka þátt í einhverju svona sem er
göfugt en um leið algjörlega alvöru.
En ekkert af þessu væri hægt ef að við
hérna á Djúpavogi hefðum ekki Þór
Vigfússon. Hann er þegar allt kemur
til alls sá sem heldur þessu saman og
lætur þetta gerast. Alvöru listamaður
og alvöru manneskja. Ég held að ekkert af þessu myndi eiga sér stað hér ef
hann stæði ekki vaktina.“

Sirra Sigrún Sigurðardóttir (f. 1977) lauk BA námi við Listaháskóla Íslands árið 2001. Jafnframt því
að vera í hópi áhrifamikilla listamanna hér á landi stundaði hún nám í listfræði við Háskóla Íslands
og lauk meistaranámi við School ofVisual Arts í New York 2013. Í desember 2012 var Sirra á
meðal 24 alþjóðlegra listamanna sem tímaritið Modern Painters útnefndi sérstaklega sem listamenn sem vert er að fylgjast með á komandi árum. Sirra sækir efnivið sinn meðal annars í tölulegar
staðreyndir, vísindakenningar og rannsóknir. Með myndvörpum og speglum býr hún til hreyfingu
í innsetningum sínum sem framkalla sjónhverfingu. Í list sinni vinnur Sirra Sigrún markvisst með
líkamlega og sjónræna skynjun áhorfandans um leið og hún veltir fyrir sér spurningum um stöðu
listamannsins og listarinnar í samfélaginu, samband blekkingar og raunveruleika og upplifun okkar
af heiminum.
Sigurður Guðjónsson er fæddur 1975 og lærði í Vín, Reykjavík og Kaupmannahöfn. Vídeóverk
hans vöktu strax athygli þegar þau komu fyrst fram á sjónarsviðið um aldamótin síðustu. Hann
hefur unnið jafnt og þétt að því að víkka út sköpunarsviðið og vinnur með miðilinn - stundum
einn og stundum í samstarfi við aðra - af öryggi en jafnframt leitandi dýpt. Verk Sigurðar eru
vídeóverk í fremsta flokki og gefa jafnframt góða innsýn í möguleika miðilsins bæði eins og sér,
en einnig í samspili við aðra miðla.
Margrét H. Blöndal fæddist í Reykjavík árið 1970. Hún nam í Myndlistaskólanum í Reykjavík
og MHÍ þaðan sem hún útskrifaðist árið 1993. Fjórum árum síðar lauk hún framhaldsnámi við
Rutgers háskóla í New Jersey, fluttist heim þar sem hún hefur starfað sem myndlistarmaður síðan.
Margrét hefur haldið fjölda einkasýninga og tekið þátt í samsýningum víðs vegar um heiminn
og verið fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum. Margrét var sýningarstjóri verkefnisins Dyndilyndi í Listasafni Íslands á barna- og
menningarhátíð Reykjavíkur 2010 og hefur kennt nemendum frá leikskólaaldri og fram á háskólastig auk þess að halda utan um
listsmiðjur af ýmsum toga.

sýningin stendur yfir frá
15. júlí til 20. ágúst, 2017
opið daglega kl. 11:00-16:00
opnunarhátíð:
15. júlí kl. 15:00-17:00

staður:
bræðslan
víkurland 6
765 djúpivogur

Ragnar Kjartansson (1975) er kunnur fyrir fjölbreytt verk sem eiga rætur að rekja í ólíka miðla, m.a. leikhús, tónlist, málverk,
gjörninga, kvikmyndir, myndbönd og bókmenntir. Með leikrænum sviðsetningum veitir hann listnjótendum hrífandi og jafnvel
barnslega upplifun. Verk hans geisla af húmor um leið og þau kalla fram horfnar goðsagnir og margræðar myndir liðinna tíma. Þau
brúa bæði bilið á milli listgreinanna og eldri og nýrri miðla. En auk þess að miðla í myndlist sinni rómantísku lífsviðhorfi á einlægan
máta, nýtir Ragnar sér markviss form og þaulhugsaða tækni til að tendra samband listamanns, verks og áhorfenda. Tónlist er
samofin ferli hans og verkum í ólíkum miðlum. Á sýningunni sýnir Ragnar málverk.
Ólafur Elíasson
Myndlist Ólafs Elíassonar er drifin áfram af einlægum áhuga á skynjun, hreyfingu, líkamlegri
reynslu, og tilfinningu gagnvart sjálfinu. Ólafur reynir að láta myndlistina nálgast hin almennu
hugðarefni samtímans. Myndlist er í hans augum mikilvæg leið til þess að breyta hugsjón í aðgerð. Fjölbreytt verk Ólafs svo sem skúlptúrar, málverk, ljósmyndir, kvikmyndir og innsetningar
hafa verið sýnd út um allan heim. Ekki einungis bundið við sýningar á söfnum og galleríum en
verkin hans hafa einnig komið við sögu í samhengi við arkitektúr og inngrip í borgaraleg rými.
Ólafur er fæddur árið 1967. Hann ólst upp á Íslandi og í Danmörku og stundaði nám við Royal
Danish Academy of Fine Arts á árunum 1989-1995. Árið 1995 flutti hann til Berlínar og stofnaði
Studio Olafur Eliasson, sem í dag býr yfir 90 manna liði handverksfólks, sérlærðra tæknifræðinga,
arkitekta, arkífista; starfsmannastjórum, forriturum, safnfræðingum og kokkum.

þjónusta á djúpavogi
21 Bræðslan – Rúllandi snjóbolti
20 Eggin í gleðivík
22 Tankurinn
18 Upplýsingamiðstöð og miðstöð Cittaslow
2 Almenningssalerni. Alltaf opið!
9 Flugrúta - áætlunarferðir milli Djúpavogs og Hafnar
12 Landsbankinn og Pósturinn
7 Heilsugæsla og lyfsala
1 Lögregla

verið velkomin á samtímalistasýninguna
rúllandi snjóbolta/9, djúpivogur
Rúllandi snjóbolti er sýndur í Bræðslunni á Djúpavogi sem stendur við Gleðivík. Þar standa
einnig listaverk Sigurðs Guðmundssonar Eggin í Gleðivík og Tankurinn, allsherjar sýningarrými.
Sækið Djúpavog heim og njótið þessa og alls hins sem svæðið hefur upp á að bjóða!

gisting og tjaldstæði
6 Hammersminni gistihús
8 Hostel Framtíð
9 Hótel Framtíð
11 Klif Hostel
18 Tjaldstæði Djúpavogs
veitingastaðir og kaffihús
9 Hótel Framtíð
13 Langabúð
19 Við Voginn

22

söfn og sýningar
5 Bones Stick & Stones - gallerí og náttúrusýning
13 Langabúð - menningarhús, söfn og kaffihús
16 Steinasafn Auðuns
afþreying
18 Birds.is - fuglaskoðun og gönguleiðir í nágrenni
Djúpavogs
13 Papeyjarferðir - siglt daglega kl. 13:00
17 Sundlaug og íþróttahús
handverk, hönnun og gjafavara
4 Bakkabúð - handverks- og g jafavöruverslun
5 Bones Stick & Stones - gallerí
10 JFS Íslenskt handverk - gallerí og vinnustofa
matvara
3 Kjörbúðin
19 Við Voginn

bifreiðaþjónusta og bifreiða- og
bátavörur
14 N1 verslun
16 Smástál - bifreiðaviðgerðir

frá opnun rúllandi snjóbolta/7, djúpivogur, 2016

flokkun úrgangs
Safnstöð 15 og upplýsingamiðstöð 18: plast, bylg jupappi,
fernur,
dagblöð/tímarit, gler og málmur.
Upplýsingamiðstöð 18 og við Bakkabúð 4: flöskur og dósir.

Djúpivogur
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Besta
mótið!
U
m verslunarmannahelgina
verður
Unglingalandsmót
UMFÍ haldið á Egilsstöðum.
Það má alveg reikna með yfir 1.000
keppendum á aldrinum 11-18 ára og
allt að tíu þúsund gestum. Mótið mun
setja mark sitt á allt Austurland – og
þú getur verið með!
Á mótinu verður keppt í meira
en 20 greinum, auk þess sem hægt er
að prófa margar. Til viðbótar við það
verður mikil afþreying í boði fyrir alla
fjölskylduna alla helgina. Á kvöldvökum koma fram landsþekktir tónlistarmenn sem verða á rúnti um landið
allt. Mótshaldari er Ungmenna- og
íþróttasamband Austurlands.
Til að mótið gangi sem best þarf
mikinn fjölda sjálfboðaliða, m.a. til
að dæma leiki, mæla stökk, vísa hjólreiðafólki rétta leið, tryggja að aðrir
sjálfboðaliðar hafi mat og að allir gestir mótsins njóti upplifunarinnar sem
best. Gestirnir eru nefnilega ekki bara
að koma í Egilsstaði heldur munu þeir
nota tækifærið til að fara um fjórðunginn.
Það þýðir að við sem tökum á móti
þeim erum öll að vinna fyrir Austurland. Þar með erum við um leið orðin
hluti af liðinu sem tekur þátt í keppn-

inni. Metnaður sjálfboðaliðanna liggur nefnilega ekki í því að stökkva sem
lengst. Sjálfboðaliðinn leggur sitt af
mörkum til að tryggja að gestirnir fari
heim sannfærðir um að þeir hafi verið
á besta Unglingalandsmóti sögunnar og að Austurland sé besti staður í
heimi. Auðvitað vitum við þetta – en
við viljum stimpla það inn í huga gesta
mótsins.
Við höfum alltaf vitað að við höfum veðrið, við vitum að við höfum
landslagið, við höfum frábæra keppnisaðstöðu – en það sem fólkið sem
kemur á mótið vill kynnast – og fær að
kynnast – er að við höfum frábært fólk
í öllum stöðum.
Svo hvað þarf til að vera góður sjálfboðaliði?
Það geta allir verið sjálfboðaliðar.
Verkefni þeirra á mótinu eru fjölbreytt
og hægt að velja úr þeim.
Hvernig á ég að vera góður sjálfboðaliði?
Vertu opinn við gestinn, farðu til
hans, bjóddu honum góðan daginn
og spyrðu hvort þú getir aðstoðað.
Kannski vill gesturinn vita hvar hægt
er að sjá úrslitin í körfuboltanum eða
hvar besti ísinn er á Austurlandi. Það
er enginn spurning að heimamaður-

inn hefur innsýn sem hann getur deilt
með gestum Unglingalandsmótsins.
Heimamaðurinn elskar staðinn sinn
– en láttu gestinn finna að þú elskar
Austurland. Njóttu félagsskaparins,
njóttu þess að sjá keppandann reyna
að sigra sjálfan sig og aðra, njóttu þess
að prófa mögulega eitthvað nýtt.
Hvað fæ ég út úr því að vera sjálfboðaliði?
Unglingalandsmótið er eitt stærsta
og fjölbreyttasta mót sem haldið er á
Íslandi á hverju ári. Að jafnaði má búast við að það sé haldið á Austurlandi
á 6-7 ára fresti. Við mótið starfar fjöldi
fagfólks sem kemur með reynslu sem
læra má að. Þú hittir nýtt fólk og sérð
kunnugleg andlit úr nágrenninu í nýju
ljósi. Eftir helgina stendurðu uppi með
nýja reynslu og ný tengsl. Fyrir utan
ánægjuna af því að tilheyra Austurlandsliðinu sem ætlar að halda besta
mót sögunnar og sýna hversu frábært
Austurland er.
Gunnar Gunnarsson
Formaður UÍA og stjórnarmaður
í UMFÍ
Nánari upplýsingar er að finna á
uia.is og umfi.is

Dægurlagadraumar

leika á Austurlandi sjöunda sumarið í röð

S

enn líður að hinni árlegu tónleikaröð austfirsku hljómsveitarinnar Dægurlagadrauma en
sveitin hefur komið fram undanfarin fjögur sumur við góðan orðstír
og glatt Austfirðinga með flutningi á
innlendum og erlendum dægurlögum frá seinni hluta 20. aldarinnar og
skemmtanaskotnum notalegheitum
meðan á tónleikum stendur.
Dægurlagadrauma skipa fimm
tónlistarmenn frá Norðfirði, bræðurnir Bjarni Freyr Ágústson og
Þorlákur Ægir Ágústson, Jón Hilmar Kárason, Haukur Ingólfsson og
Þórður Sigurðarson, ásamt söng- og
gleðidísinni Erlu Dóru Vogler. Bjarni
Freyr og Erla Dóra syngja einsöng og
dúetta, Jón Hilmar leikur á gítar og
reitir af sér brandara, Þorlákur Ægir
leikur á bassa og Haukur á trommur.
Þórður Organisti þenur hljómborð
og nikku, en þess má geta að hann
hefur löngum verið talinn kynþokka-

fyllsti harmonikkuleikari Íslands.
Í sumar verða tónlistarskemmtanir Dægurlagadrauma haldnar
á fjórum stöðum á Austurlandi.
Fyrstu tónleikarnir verða einskonar „forsmakk“, eða generalprufa,
haldnir í Löngubúð á Djúpavogi
þriðjudagskvöldið 18. júlí í lok æfingatarnar. Síðan taka við tónleikar
í Sköpunarmiðstöðinni á Stöðvarfirði, Beituskúrnum í Neskaupstað
og Sláturhúsinu á Egilsstöðum frá
fimmtudegi til laugardags, auk tónleika í Dyngjunni. Allir staðirnir sem
spilað verður á í sumar eiga það sameiginlegt að vera alveg einstaklega
huggulegir.
Tónlistarskemmtanir Dægurlagadrauma þetta sumarið eru styrktar
af Uppbyggingarsjóði Austurlands,
Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði og
þakkar hljómsveitin kærlega fyrir sig
og hlakkar til að sjá Austfirðinga og
vini þeirra á tónleikum.
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NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!
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AMMA í Sláturhúsinu

Vísnaþáttur Dísu

uðný Marínósdóttir er
mörgum kunnug hér um
slóðir, sem kennari og sem
listakona en hún sýnir um þessar
mundir í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Hún er fædd á Seyðisfirði og bjó
og starfaði á Eiðum við listsköpun
og kennslu í 10 ár. Án efa hafa mörg
spor verið mörkuð með þræði undir áhrifum og leiðsögn hennar. Sýningin Amma samanstendur af þrem
verkum sem öll fjalla um líf föðurömmu Guðnýjar, Guðnýjar Einarsdóttur sem fædd var í Reykjavík 1864
og fluttist til Seyðisfjarðar þar sem
hún bjó til æviloka 1946.
Stærsta verkið er stórt og mikið útsaumsverk. Á því gefur að líta
útlínur Strandatinds, gil og skorningar þessa fallega fjalls á Seyðisfirði. Í fjallið hefur Guðný saumað
nöfn og fæðingardaga afkomenda
Guðnýjar Einarsdóttur. Verkið, sem
samanstendur af fjórum renningum
sem hver um sig er 1 x 2.5 metrar, er
því nokkurs konar ættartré. En öfugt
við flest slík tré er upphaf sögunnar
neðst, við rætur fjallsins og skráningar afkomenda rísa upp með fjallinu. Spretta upp frá rótinni sem er
ættmóðirin.

gætu vísnavinir.
Fleygiferð er ferðamáti nútímans, flest á að framkvæma
ekki seinna en strax. Mér hefur gengið
heldur illa að aðlagst þessum lífsmáta,
veldur því meðfædd leti og áunninn
skortur á skipulagi. Það var því á síðustu stundu að ég settist við að koma
á blað þessum vísnaþætti og þar sem
ég var komin í tímaþröng fór ég þá
leið að renna augunum yfir kilina í
bókaskápnum. Fyrir valinu urðu Húnvetningaljóð. Bókin sem kom út 1955
hefur að geyma ljóð og lausavísur eftir
66 höfunda og er höfundunum raðað í stafrófsröð. Er skemmst frá því að
segja að strax á fyrstu síðunum fann ég
gnótt af stökum sem höfðu að geyma
fallegar náttúrulýsingar eða voru
þrungnar lífspeki sem alltaf er í gildi.

G

Nýstárlegur refill
Hefðbundinn refill er skrautofinn eða
útsaumaður dúkur sem hengdur er
upp til hátíðarbrigða. Slík útsaumsverk eru talin upprunnin á víkingatímum og er svokallaður refilssaumur sú útsaumsaðferð sem gjarnan er
notuð. Guðný segir inntakið í refils-verkinu vera það að reflar segja
sögur. „Þeir innibera frásögn líkt og
söguljóð eða bækur, myndasögur eða
kvikmyndir. Það er áhugavert til þess
að hugsa að í refilssaumi felist sagnfræði og að handverksfólk fyrri alda,

líkastil oftast konur, hafi með slíkum
saumi iðkað frásagnarlist líkt og þeir
sem skráðu sögurnar á kálfskinn.
Eftir siðaskipti tengdust frásagnir á
reflum helst kirkjusögu og voru slíkir
reflar hengdir upp bæði utan kirkju
og innan. Þetta er ekki þannig refill.“
Á reflinum sem Guðný Marinósdóttir sýnir í Sláturhúsinu er æviskeið nöfnu hennar og ömmu sýnt
með ljósmyndum þrykktum á silkiprent og þær tengdar saman með
þræði. Á afar látlausan og fíngerðan
hátt rennur ævi konunnar, sem á
heilt fjall af afkomendum, eftir reflinum. Þar er í stiklum sögð saga, saga
sem tæpir á mikilvægum augnablikum í lífi barnsins sem verður síðar
ættmóðir. Saga í nokkrum augnablikum en felur í sér allt það sem ein
mannsævi býr að jafnaði yfir, gleði
og sorg, hið litla og mikilvæga í hinu
stóra og umfangsmikla samhengi tilveru manna.

Ný sýningarröð á döfinni
Að mati Kristínar Atladóttur forstöðukonu Menningarmiðstöðvar-

innar, sýnir Amma, sýning
Guðnýjar Marinósdóttur, firnafagurt
handverk sem áhugafólk um textíllist
ætti ekki að láta framhjá sér fara.
„Þegar gægst er undir yfirborðið, og
vöngum velt yfir þeim aðferðum sem
listamenn og handverksfólk beita við
að segja sögur og velja þeim form og
stíl, er framlag Guðnýjar á Sumarsýningu Sláturhússins afar merkileg
og skemmtileg upplifun.“ Kristín
segir jafnframt að þegar sýningartímabilinu ljúki, þann 15. september,
vilji hún halda konseptinu áfram.
„Sökum þess að margir eiga í hjarta
og huga frásagnir af ömmum sem
þeir vilja gjarnan koma á framfæri
hef ég áhuga á að setja upp sýningarröð í Sláturhúsinu í haust þar
sem fólki verður boðið að segja sögu
ömmu sinnar með áhugaverðum
hætti, hvort heldur sem er í mynd,
með hljóðverkum eða með öðrum
skapandi hætti.“ Hún hvetur þá sem
hafa áhuga á að taka þátt í því verkefni til að setja sig í samband við
sig, í síma eða með netpósti, mmf@
egilsstadir.is

Á

Angantýr Jónsson kveður
Þegar sólin signir brá
á sumarblíðum kvöldum,
finn ég eins og ylinn frá
æðri máttarvöldum.

Ég þingmenn háa heyrði þar
halda ræður dagsins,
ég held þeir séu hornsteinar
í heimsku þjóðfélagsins.
Miklar breytingar hafa orðið á íslensku þjóðfélagi frá útkomu Húnvetningaljóða en næsta vísa, sem er
eftir Anton Jónsson, sýnir okkur að
enn erum við að glíma við sama vandann og verður hann líklega að teljast
alheimsvandamál.
Fátt er orðið þegnum þarft,
þótt á sumir vinni.
Ýmsir skara ofurdjarft
eld að köku sinni.
Það er grunnt á gamanseminni hjá
Guðrúnu M. Beónýsdóttur sem lýsir and-og líkamlegu ástandi sínu
í læknisskoðun eftir að hafa náð sér
eftir veikindi.
Slímið er alveg úr lungunum laust
lítill að maganum bagi.
Sálin er fjörug og hjartað er hraust,
heilinn í ágæti lagi.

Þegar lífsins þungu spor
þjaka mínu sinni,
alltaf vakir æskuvor
innst í sálu minni.
Gísli Jónsson frá Saurbæ kveður:
Þögn er talin gulls í gildi
gasprið er þó fleirum tamt.
Athugað er ei sem skyldi
að oft er betra að þegja samt.
Þó er gott að tala í tíma,
traust ef máli fylgja gögn,
en við lífsins gátur glíma
gengur oftast best í þögn.

Hagyrðingurinn Þórarinn Þorleifsson
á Skúfi átti sitt ævistarf við búskap.
Búskussavísa
Ekkert reynir anda manns
undir sig að kúga,
eins og þetta andskotans
amstur við að búa.
Meira verður ekki kveðið að sinni.

Ekki voru þingmennirnir hafnir yfir
gagnrýni frekar en nú. Bjarni Jónson
frá Gröf orti „Á Þingpöllum“

Arndís Þorvaldsdóttir

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

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

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

xx. xxx 2017

17

14

13. júlí 2017

Mikilvægi þakklætis
Á

föll eru upplifanir sem við
lendum öll í á einhverjum
tímapunkti á ferðalagi okkar
í gegnum lífið og eru alltaf erfið sama
hver orsökin er. En við búum öll yfir
hæfileikanum til að sigrast á þeim.
Að leyfa sér ganga í gegnum feril
áfalls eru heilbrigð viðbrögð en það
sem við gerum eftir á er undir okkur komið. Þegar við áttum okkur á
því að það sem gerðist er í fortíðinni
og er partur af sögunni verður allt
auðveldara en þó má halda í fallegar
minningar. En hvað getum við gert til
að auðvelda ferlið í gegnum áfall?
Við getum verið þakklát. Áfall er
fullkomið tækifæri fyrir okkur að
þroskast og með þakklæti erum við
að koma jákvæðri orku af stað innra
með okkur. Þar af leiðandi gerum við
tilfinningarúsíbanann bærilegri.
Við getum líka nýtt okkur orkuástandið til að skapa jákvæðni.
Sumir kjósa að semja tónlist, teikna
myndir eða skrifa ljóð um áfallið. Þar
erum við að hleypa orkunni út. Allt
sem kemur inn verður að fara sömu
leiðina til baka og eins erfitt og það
getur reynst- verðum við að leyfa
því að líða hjá. Þá komumst við aftur í jafnvægi. Sumir vilja frekar nýta
orkuástandið í líkamlegri hreyfingu
m.a. vaxtarækt, sund eða yoga til að
losna við líkamlegri streitu sem áfall
orsakar.
Þegar við dveljum of lengi við
áfall og byrgjum tilfinningarnar sem

vakna inn í okkur erum við
að setja óbærileg pressa á
andann og líkamann. Þó
að við viljum henda þessu
í skáp og eiga ekki við
þetta þá þurfum við samt
að gera það seinna í lífinu
og erum þá að fresta því
óhjákvæmilega. Enginn
sagði þó að það eigi að
vera óbærilegt að hleypa
áföllunum í gegnum sig.
Reynslan hefur kennt
mér að taka eftir tilfinningunum, bjóða þær velkomnar og láta þær vera.
Mín reynsla er sú að best
sé að muna orðatiltækið,
„Þetta líður hjá". Sama
hvaða ástand þú upplifir,
það mun líða hjá og nýtt
koma í stað þess.
Reynsla og þroskinn
Síðast þegar ég varð fyrir áfalli
brást ég við því með því að semja
lag. Í kjölfarið fór ég síðan í yoga
til að komast í jafnvægi fyrir hugleiðslu sem hefur oft reynst mér vel.
Ég sit í þægilegum stellingum og
ímynda mér fallegasta stað sem ég
hef nokkurn tíma augum litið. Ég sé
fyrir mér manneskjuna sem hefur
fallið frá og kveð hana. Í huga mínum
þakkar viðkomandi fyrir samveruna,
snýr bakinu að mér, gengur í burtu og
hverfur. Ég þakka fyrir góðu stundirnar sem við höfum átt og þakka fyrir

100 ár!
Ó
það að ég sé að upplifa svona sterka
tilfinningar því það er ákveðin fegurð fólgin í því. Þar af leiðandi hef
ég fengið að kveðja og létta um leið á
mínu eigin hjarta.
Þegar við áttum okkur á því að
áfall er tímabundið ástand verður
auðveldara fyrir okkur að komast í
gegnum það og munum við læra af
þeirri reynslu. Við skulum leyfa okkur upplifa tilfinningarnar á meðan
áfallið stendur yfir og kveðja þær
þegar það líður hjá. Við það öðlumst
við reynslu og þroska. Og fyrir það
getum við verið þakklát.
Danni Magg / ONI

blessuð vertu sumarsól.
Ungmennafélag
Borgarfjarðar er 100 ára og fer hátíðin
fram á laugardag. Hátíðarhöldin hefjast með skrúðgöngu frá íþróttavelli
UMFB kl. 14 og hátíðarstemningu
með leikjum og fjöri.Um kvöldið
verður afmælishátíð í Fjarðaborg
sem UMFB sér um og fagnað með
ræðumönnum og tónlistaratriðum
fram eftir kvöldi. Fyrsta formannsins
verður minnst með sérstökum hætti,
tónskáldi og helsta hvatamanni að
innleiðingu
ungmennafélagshugsjónarinnar á Borgarfjörð, Inga T. Lárussonar, höfundar fjölmargra þjóðþekktra laga – til að mynda Ég bið að
heilsa (J.Hallgr.) og Ó blessuð vertu
sumarsól. Þar verður UMFB #1 El
Magni Ásgeirsson í broddi fylkingar.
Það er þó ekki það eina sem gert verður til hátíðarbrigða því ráðinn hefur
verið þjálfari til að stjórna æfingum út
júlímánuð fyrir þá krakka sem dvelja
á Borgarfirði næstu vikurnar og er um
endurgjaldslausa afþreyingu að ræða,
styrktan af Spretti sem er afrekssjóður
UÍA og Alcoa.

Dyrfjallahlaup í fyrsta sinn
Þessar æfingar og ýmsar uppákomur, til að mynda Dyrfjallahlaupið
sem haldið er í fyrsta sinn í ár, eru

VAT N AJ Ö KU L S ÞJ Ó Ð G A R Ð U R

Velkomin í
Vatnajökulsþjóðgarð!

einnig hluti veglegrar dagskrár sem
líkur með pomp og prakt á Bræðsluhelginni í lok júlí. 200 manns munu
hlaupa, en það fylltist á örskömmum
tíma í gegnum síðuna hlaup.is – og
segir Óttar að ágangur og fjöldi keppenda verði metinn eftir þessa fyrstu
tilraun uppá framhaldið.
Í tilefni afmælisins hefur verið
búið til mikið af minjagripum og
annarri smávöru til styrktar félaginu
og er hægt að panta sér glös og húfur
og annað skemmtilegt hjá Óttari Má
formanni eða versla í Fjarðaborg. Ef
einhver hefur frá einhverju forvitnilegu að segja tengt UMFB þetta kvöld
má sá hinn sami endilega hafa samband við Óttar Már Kárason, formann UMFB í síma: 848-2249 eða
pikka í öxlina á honum; það er þessi
kappi hér sem lyftir fyrir hönd UMFB
Launaflsbikarnum eftir frækinn sigur
„á dögunum“. Já Sæll UMFB! - grill og
veisla að hætti Fjarðarborgarbræðra
kostar þrjú og níu á laugardagskvöld
en skráningu lýkur í kvöld, í símum
472-9920 eða 848-2249.
Öll sín frægustu lög, svo sem Í
svanalíki, Ég bið að heilsa, Litla skáld
á grænni grein og Til fánans, samdi
hann sem barn og unglingur. Lagið Ó,
blessuð vertu sumarsól, samdi hann
sjö ára að aldri.

ROKK-Hostel að HAVARÍ

Gestastofur
Fræðsludagskrá
landvarða

Gljúfrastofa

Ásbyrgi
Hljóðaklettar

Húsavík

Ísafjörður
Gljúfrastofa

Dettifoss

Egilsstaðir
Snæfellsstofa

snæfellsstofa

Askja

Snæfellsnes

Hvannalindir
Snæfell

Kverkfjöll
Nýidalur

GaMlaBúÐ
Höfn

Gamlabúð

Jökulheimar
Eldgjá Laki

Skaftafell

Skaftafellsstofa

Heinaberg

skaftafellsstofa
kirkjuBæjarklaustur
Vík

G e stasto f u r
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og
gönguferðum með landvörðum.
Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.
Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.

PORT hönnun

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Þ

að hefur ekki verið slegið slöku
við að Karlsstöðum í sumar og
tónlistarveislan verið vel sótt.
„Þetta er búið að vera ævintýri líkast,“ segir Berglind Häsler bóndi og
bústýra en bætir við um leið að enn
sé nóg eftir og dúndurdagskrá alveg
út ágúst. „Hingað hefur streymt fólk
af öllu landinu og öllum heimshornum ef út í það er farið. Það hefur verið
húsfyllir á öllum viðburðum hingað
til og stemningin nánast verið draumkennd á köflum því gestirnir okkar
eru svo þakklátir og skemmtilegir.
Þannig að við erum nokkuð viss um
að seinni hluti sumarsins verði ekki
síðri. Sérílagi Hæglætishátíðin um
verslunarmannahelgina.“
Karlsstaðabændur hafa einnig
staðið í miklum framkvæmdum við
að breyta fjósinu við Diskó-hlöðuna
í Rokk-hostel Havarí og fara senn að
leggja lokahönd á þá framkvæmd.

Úlfur Úlfur, Mugison, Bubbi
Morthens
Berglind segir að þær hljómsveitir
sem hafi komið ætli allar að spila fljót-

lega aftur því þær hafa ekki síður verið
ánægðar. „Svo hlökkum við bara mikið til framhaldsins þar sem hver perlan
rekur aðra. Veislan er rétt að byrja og
frábært að fá að bjóða uppá aðstæður
fyrir unga austfirska listafólkið líka,
eins og Önyu Shaddock sem ætlar að
vera með okkur 23.júlí og hita upp
fyrir Valdimar Guðmundsson og Örn
Eldjárn.“ Úlfur Úlfur mun trylla lýðinn 20.júlí – Mugison og Lára Rúnars
21.júlí og svo mætir tvíeykið Ösp og
Örn Eldjárn 3. ágúst.
Hæglætishátíðin um verslunarmannahelgina fer fram með Jónasi
Sig, Heima-Prinsinum Póló og Benna
Hemm Hemm og Borko, og verður
mikið um hæglætis-dýrðir. Síðar í
ágúst spila svo Sóley og sjálfur Bubbi
Morthens mætir á svæðið 26. ágúst.
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3. – 6. ágúst
Unglingalandsmót

UMFÍ
á Egilsstöðum

Sýningarhópurinn Motus úr Danmark Got Talent.
Fram koma: Úlfur Úlfur, Emmsé Gauti, MurMur, Jón Jónsson,
Aron Hannes, Amabadama.
Vímulaus fjölskyldu- og íþróttahátíð fyrir 11 til 18 ára.
Skráning og ítarlegri upplýsingar á www.umfi.is

70 ára afmæli Egilsstaða

9. – 13. ágúst

Ormsteiti
Héraðshátíð

- Karnival
- Hverfahátíð
- Barna- og fjölskyldudagskrá
- Tónleikar,
- Fljótsdalsdagur
EITTHVAÐ VIÐ ALLRA HÆFI

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs býður ykkur á Sumarsýningu
Sláturhússins menningarseturs. Þrjár ólíkar sýningar.

17. jún. – 15. sept.

Sumarsýning
Sláturhússins
menningarseturs

VIÐ
HLÖKKUM
TIL AÐ SJÁ
YKKUR!

- Amma - Textílinnsetning Guðnýjar G. H. Marinósdóttur
- Fædd í Sláturhúsinu – Alþjóðleg samsýning níu listamanna
- Þorpið á Ásnum – Sýning í tilefni af 70 ára afmæli Egilsstaðakauptúns
Opnunartími:
Þriðjudaga til laugardaga: 11.00 – 16.00 - ENGINN AÐGANGSEYRIR

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

13. júlí 2017
12. tölublað, 06. árgangur

Ung ****
andinn!
Á laugardaginn kemur ætla ég að
fagna því með félögum mínum í Ungmennafélagi Borgarfjarðar og vonandi
mörgum fleirum að 100 ár eru liðin frá
stofnun félagsins. Árið 1917 voru aðstæður í íslensku samfélagi ansi ólíkar
þeim sem við eigum að venjast í dag.
Fólk þurfti að hafa meira fyrir því að
skapa sér lífsviðurværi og brauðstritið
tók stærri part sólarhringsins hjá
mörgum. Engu að síður gaf fólk sér
tíma til þess að stofna og starfrækja félög á borð við Ungmennafélag Borgarfjarðar .Hvers vegna? Ég get auðvitað
einungis getið mér til um ástæður þess
en ég trúi því að það sem hafi fengið
fólk til að fórna takmörkuðum frítíma
sínum fyrir 100 árum síðan hafi verið
einlæg hugsjón um framfarir í samfélaginu og trúin á það að þeim væri best
náð með samtakamætti sem flestra.
Saga Ungmennafélagsins á Borgarfirði er líka að þessu leyti til eflaust
ekki ólík óteljandi frjálsum félagasamtökum sem starfa í hverju einasta samfélagi á Austurlandi. Þessi félög hafa
mörg lyft grettistaki með sjálfboðavinnu við uppbyggingu einhvers sem
við njótum enn þann dag í dag. Í okkar tilfelli er bygging félagsheimilisins
Fjarðarborgar og íþróttavallar UMFB
það sem er áþreyfanlegt ennþá. En það
kannski ekki síður hið óáþreyfanlega
sem er þó verðmætast af öllu. Það er
trúin á samtakamáttinn og samhjálpina og að njóta þess að leggast saman á
árar þótt launin séu ekki í formi beinharðra peninga. Þegar allt kemur til
alls værum við fátækari á svo margan
hátt ef ekki nyti við félaga á borð við
íþrótta- og ungmennaféaga, leikfélaga,
kvenfélaga og björgunarsveita. Þessu
öllu ætlum við að fagna í Fjarðarborg
á laugardagskvöldið þótt mörg okkar
séu ekki ungmenni beinlínis lengur.
Það er nefnilega mín skoðun eftir að
hafa starfað í félaginu ansi lengi að
forskeytið ung- vísi í þessu tilfelli eingöngu til andans.
Ásgrímur Ingi, lukkutröll UMFB

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 5.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi frá Vopnafirði að Djúpavogi.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is

