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þegar dimmir upphefst taktur 
haustsins, skólar iða; kliður sumars 
fjarar út. Í réttum er dregið í dilka, 

uppskeru komið í hús, Alþingi er sett, 
dægurþrasið byrjar. Og félagsstarf af öllum 
sortum, kórar, kirkjustarf, íþróttir – hvað 
eina sem má manninn reyna. Og þroska. 

Við breytum kannski viðhorfinu, skipt-
um um skoðanir uppá grín, til gamans, 
reynslan kennir þó að þegar jólin nálgast 
viljum við hafa þetta allt saman eins og 
það hefur verið. Og þá bara spurningin 
hvað minnið nær langt. Í Neskaupstað 
hafa sprottið upp listaverk í almannarými 

sem vekja íbúana til umhugsunar. Skoð-
anaskipta. Og Haustsól Arnórs Kára sem 
hér prýðir forsíðuna tekur á móti þeim 
þegar keyrt er inn í bæinn. Forsmekkur 
að göngum? Það verður fróðlegt að heyra 
hvernig þetta venst. Um Art Attack 740 
má lesa í miðopnu blaðsins.  

Haustsól og skuggar

• 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

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

gluggafilmur, límmiða, auglýsingaskilti, 
bílamerkingu, fatamerkingu, strigamynd 

eða fallegan vegglímmiða?

filmulausnir@filmulausnir.is og Filmulausnir á facebook

Vantar þig...

Háheiði 6, Selfossi - sími 833 2299

Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.

ÞÚ GETURUNNIÐSJÖSINNUM!

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Hún hefur varla farið fram-
hjá neinum undanfarið, 
umræðan um að fjölga 

þurfi ungum Austfirðingum. Allir 
virðast vera sammála; Austfirðingar 
sjálfir hafa áhyggjur af fækkun ungs 
fólks heima í héraði, og fólkið fyr-
ir sunnan kinkar kolli og þykist 
vera sammála. Þingfólk hefur talað 
um það opinberlega að auðvit-
að verði landsbyggðin að lifa, það 
verði að koma unga fólkinu heim. 
Þróunin þokast í rétta átt þó að 
mörgum finnist hún mega ganga 
hraðar. Raunar eru þessar áhyggj-
ur ekki bara tengdar Austurlandi, 
Íslendingar hafa almennt áhyggjur 
af því að ungt fólk sem fer út í nám 
komi ekki heim aftur.

Í fyrra haust komu hingað með 
Norrænu tveir drengir, frá Alsír og 
Marokkó, í leit að hæli á Íslandi. 
Þeir báðu um frið og vildu njóta 
hans á Austurlandi. Ég heyrði að 
drengirnir hefðu komið sér fyrir og 
stundi hér nám. Hér finna þeir fyrir 
öryggi. Ég veit ekki hvað þið voruð 
að gera þegar þið voruð 16 og 17 
ára, en fæstir hafa sennilega verið 
á flótta frá heimalandi sínu í leit að 
sk jóli. Enginn velur það að gamni 
sínu að yfirgefa fjölskyldu sína og 
vini og flýja land; aðstæður þurfa 
að vera óbærilegar til þess. 

Í dag heyrði ég að senda ætti 

að minnsta kosti annan þessara 
drengja úr landi. Hann er ekki 
velkominn segir tölvan. Ekki sem 
gestur á okkar hóteli.  Tölvan vill 
nefninlega bara unga fólkið OKK-
AR heim. Ekki fólk sem er heimil-
islaust og leitar hér skjóls í von um 
líf (ekki í von um betra líf, heldur í 
von um líf), fólk sem er jafnvel til-
búið til þess að gefa ennþá meira af 
sér en aðrir, því að það hefur þurft 
að hafa aðeins meira fyrir lífinu en 
aðrir. 

Mikið ofsalega er þægilegt að 
þessi tölva geti ákveðið þetta fyrir 
okkur, að við þurfum ekki að spá í 
þetta. Forréttindi að búa í landi þar 
sem hættan á því að OKKAR ung-
lingar verði heimilislausir og þurfi 
að flýja land er ekki mikil. Að geta 
bara lokað eyrunum og augunum 
fyrir vandamálum heimsins. Við 
höfum það nefninlega svo gott á 
Okkar Hóteli, við viljum ekki fleiri 
gesti. Tilveran okkar er svo þægilegt 
ferðalag. Eða hvað?

Einhverjum finnst þetta eflaust 
einföldun á stóru vandamáli. En 
hvar eigum við að byrja? Er ekki 
venjan að byrja á því að bjarga börn-
unum? Eða eigum við kannski ekk-
ert að byrja, bara loka augunum? 

Þuríður Björg Árnadóttir 
Wiium, Mag.Theol.

það er víðar en í höfuðborginni 
sem fólk er uggandi yfir 
málsmeðferð hælisleitenda á 

barnsaldri en í ungmenni sem dvalið 
hefur á Reyðarfirði og stundar nám í 
Verkmenntaskóla Austurlands mun að 
öllum líkindum verða vísaðu úr landi 
á næstu misserum. Forsaga málsins er 
sú að að síðasta vor komu til landsins 
með Norrænu tveir pilt¬ar frá Als¬ír 
og Marokkó og óskuðu eft¬ir hæli á Ís-
landi þegar þeir voru komnir til Breið-
dalsvíkur. Síðan þá hefur mál þeirra 
rekist innan félagsþjónustu Fjarða-
byggðar sem sér um félagsmálaþjón-
ustu þar. Að sögn Elvars Jónssonar 
skólameistara Verkmenntaskólans er 
málið á viðkvæmu stigi og hefur öllum 
sem til málsins þekkja verið bannað 
að tjá sig í ljósi þeirra trúnaðarheita 
sem starfsfólk skóla og félagsþjónustu 
vinna. Samkvæmt heimildum Austur-

lands er drengurinn, Houssin að nafni, 
harðduglegur og viljugur til náms og 
skýr vilji hjá þeim sem að málinu hafa 
komið að reyna finna leiðir til þess að 
drengurinn geti haldið áfram námi en 
nánari upplýsingar um það hvar mál 
hans er statt í kerfinu hafa ekki fengist. 

Þórunn Ólafsdóttir hjá Akkeri segir 
að líklega sé ætlun yfirvalda að málið 
fari ekki hátt þar sem að það snerti 

alltaf viðkvæmar taugar þegar börn 
séu send úr landi en velunnarar hans 
eystra séu ráðalausir gagnvart því hvað 
hægt sé að gera í málinu. Viðmælend-
ur Austurlands segja að málið sé á við-
kvæmu stigi en engin svör hafa borist 
við fyrirspurn blaðsins til Útlendinga-
stofnunnar um það hver verjandi 
drengsins er eða fyrirhuguð brottvísun 
áætluð. 

það var annasöm nótt hjá lög-
regluliðinu í Fjarðabyggð að 
taka á móti tæplega fimm-

hundruð ungmennum úr Sambandi 
ungra sjálfstæðismanna, sem héldu 
aðalfund sinn í Valhöll og Grunn-
skóla Eskifjarðar um síðustu helgi. 
Þingið þótti að venju vel heppnað – að 
sögn aðstandenda – en íbúar Eski-
fjarðar og Neskaupstaðar, hvar flestir 
þátttakenda gistu, gengu víða fram á 
síður ánægjuleg minnismerki hinnar 
mestu „skemmtunar“ á sunnudags-
morgninum. Var til að mynda sagt 
á Norðfirði að útlitið á bænum væri 
mörgum sinnum verra en eftir stærstu 
þungarokkshátíð landsins, Eistnaflug. 

Eins og Austurfrétt greindi frá á 
dögunum áttu sér stað nokkrar um-
ræður á samfélagmiðlum um um-
gengnina, en bæði var reykt á skóla-
lóðinni og drukkið innan veggja 
skólans á Eskifirði.

Þegar Gunnar Gunnarsson blaða-

maður kom að var gleðskapur í bruna-
stiga grunnskólans og áfengis neytt 
innan dyra skólans nær allt þar til 
kosningunum var lokið. Hann sagði 
að aðstandendur  þingsins hafi reynt 
að halda áfenginu utan dyra en það 
hafi verið af veikum mætti þar sem 
við mikinn fjölda drykkjuglaðra SUS-
ara hafi verið að glíma. Sagði Gunnar 
frá því að um þverbak hafi keyrt um 
hádegisbilið á laugardegi þegar ungir 
menn birtust með mikil kör sem þeir 
komu fyrir við veggi skólans og hugð-
ust fylla þau af bjór. „Þeim var snar-
lega skipað í burtu.“

Eskfirðingum þótti heldur ekki fal-
lega gengið um kringum félagsheim-
ilið Valhöll, sem var önnur miðstöð 
þingsins ásamt grunnskólanum, né 
heldur gististaði á sunnudagsmorgni. 
Munu nokkrar skaðabótakröfur liggja 
frammi á gesti þingsins bæði á Norð-
firði og Eskifirði en mikið hefur verið 
fjallað um aðdraganda, umbúnað og 

úrslit þingsins í fjölmiðlum síðustu 
daga. Þetta var næst fjölmennasta þing 
ungliðahreyfingar í manna minnum, 
þar sem 438 kusu, og þar af 222 nýjan 
formann Sambands ungra Sjálfstæðis-
manna, Ingvar Smára Birgisson. Hef-
ur hann talað fyrir því að stríðandi 
fylkingar verði nú að bera klæði á 
vopnin, en aðeins munaði 12 atkvæð-
um á honum og mótframbjóðandan-
um, Ísaki Einari Rúnarssyni. 

Í hámæli hefur verið að átök fylk-
inganna hafi verið mikil og vel sýni-
leg þeim fulltrúum sem voru eystra 
um helgina. Stuðningsmenn Ingvars 
mættu í hátíðarkvöldverð sem haldinn 
var á Eskifirði en þeir sem fylgdu 
Ísak, sem og frambjóðandinn sjálfu, 
stóðu fyrir eigin veislu í Neskaup-
stað. Stuðningsmenn Ísaks voru síðan 
lítt sjáanlegir þegar úrslitin voru loks 
kynnt í sal Eskifjarðarskóla. Stuðn-
ingsmenn Ingvars voru þar hins vegar 
og fögnuðu ákaft. 

dólgSlæti, 
Skaðabóta-
kröfUr og 
SóðaSkapUr

tilvera 
okkar er...
Undarlegt ferðalag? Þannig orti skáldið.  
„Við erum gestir og hótel okkar er jörðin.“ 

Ungum hælisleitanda 
vísað úr landi
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Verslunin 
Belladonna

Nýjar haustvörur 
streyma inn
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dregið í dilka
það eru forréttindi að fá að ala upp börn. Vera foreldri og læra 

að meta allt það sem því fylgir að bera ábyrgð á lífi. Ekki að-
eins manns eigins heldur því undri sem manni er trúað fyrir. 

Það er mesti lærdómur lífsins, frómt frá sagt, því það kennir manni 
svo margt um sjálfan sig. Hvaða upp-
legg maður treystir sér í að standa fyrir. 
Sjá hvernig barnið bregst við; maður er 
kannski bara að kenna því að þvo sér um 
hendurnar eftir matinn. Þetta undur að 
fá að sjá í öðrum einstakling manns eig-
in eiginleika endurkomna, bresti manns 
og vanþroska. Og sá munaður að fá svo 
jafnframt að njóta þess af nauðsyn – því 
sjónarhorn manns sjálfs getur blessunar-
lega breyst við að takast á við uppeldið 
– að skilningur manns dýpkar, víkkar og 
hækkar við það að að reyna átta sig á því 
af hverju börnin hlýða ekki bara öllu því 
sem maður vill halda að þeim. 

Það eru forréttindi að vera kennari og fá að setja sig í spor þeirra 
sem eiga að læra meta gildi þess að þekkja muninn á réttu og röngu, 
miskunnsemi og örlæti, stolti og sjálfupphafningu. Segja unglingum 
til og átta sig á æskufjörinu, lífsþorstanum og forvitninni; öllu þessu 
sem gerir manninn að leitandi lífveru, sem þráir þroska, reynslu og 
jafnaðargeð (þannig séð). Það er krefjandi verkefni – en um leið for-
réttindi - fá tækifæri til að leiðbeina þeim í þann farveg að átta sig á 
mikilvægi þess að nýta hæfileika sína og  öðlast fullvissu um það sem 
þau vilja standa fyrir. Það kennir manni margt um það hvað mað-
ur sjálfur óskar sér og sínum. Minnir mann á að við viljum öll eiga 
tækifæri á því að verða það sem við getum orðið. Að enginn hindri 
unglinginn í að „verða það sem hann vill.“ Við viljum ekki að aðrir 
„dæmi“ börnin okkar. Dragi þau í dilka. Merki þau og smætti þannig 
það undur sem hver manneskja er.

Einhverstaðar stóðu vísdómsorð, í grófri endursögn, af tilefni List-
ar án landamæra; það er furðulegt að skipta fólki upp í þá tvo hópa 
– sem algengast er – fatlaða og ófatlaða einstaklinga. Og lagt var til að 
fremur en sú niðurskipun væri notuð mætti nýta meira lýsandi skipt-
ingar; svo var listi. Góður listi. Ögrandi listi. Þar sem fólki var skipt í 
tvo flokka. Til dæmis í fólk sem hefur ímyndunarafl og fólk sem hefur 
ekki ímyndunarafl; fólk sem kann að setja sig í spor annarra og fólk 
sem getur ekki sett sig í spor annarra. Skemmtilegt og leiðinlegt fólk. 
Og svo framvegis. Öll erum við allskonar og kannski hægt að segja 
það sé annars vegar til fólk sem dæmir og hins vegar þeir sem þeir sem 
draga í dilka, ef mann langar að snúa útúr. Því öll erum við ófullkom-
inn, breysk og háð því að gefa okkur forsendur til að geta tekist á við 
vandamál. Þær eru oft falskar og munurinn á andstæðum fylkingum 
stundum bara andlitið á sömu forheimskuninni. 

Það þarf víðsýni og skapandi sjónarhorn til að átta sig á því að 
hlutirnir eru sjaldnast bara eins og þeir virðast vera. Það er hægt að 
kalla hlutina ýmsum nöfnum en maður verður alltaf að gefa fólki 
tækifæri til að sýna margskonar hliðar; gera ekki ráð fyrir að það sé 
bara ein hlið. Sú sem birtist manni fyrst – eða í fjölmiðlum. Það er 
alltaf manneskja á bakvið töluna, ef við leyfum okkur að setja atburði 
og sögur í samhengi. Og hvaðan þú kemur segir ekki alltaf til um hvert 
þú ert að fara. 

Ég varð fyrir þeirri ánægjulegu reynslu í sumar að skipta um 
dvalarstað hér fyrir austan og kynnast landshlutanum þannig með 
ákveðnum hætti uppá nýtt. Ég skal ekki segja til um hvort ég hafi haft 
fordóma, enda ekki alinn upp við austfirskan hrepparíg frá blautu 
barnsbeini, en kannski hafði ég hugmyndir um að á nýjum stað hlyti 
að bíða samfélag og samhengi sem væri í flestu allt öðruvísi en það 
sem ég var að flytja úr. Og það er er ólíkt – að einhverju leyti – en 
eins að mestu, enda mannfólkið ekki svo ólíkt þegar allt kemur til alls. 
Við viljum öll fá að njóta okkar í öruggu umhverfi. Við höfum svip-
aðar vonir og þrár, hvort sem við erum fjarðabúar eða héraðs. Þótt 
ótrúlegt megi virðast. Hvernig unglingar sem við erum eða ölum og 
hvaða möguleika sem við teljum okkur eiga í lífinu. Við viljum ekki 
að einhver taki sér það bessaleyfi að brennimerkja saklaus börn, vegna 
samanburðar, búsetu eða stöðu okkar í samfélaginu. Við þráum að 
börnin okkar búi ekki við það að líða fyrir syndir foreldranna, hvar 
foreldrarnir ólust upp eða hvernig þeir tala. Börn eiga að eiga séns – 
hvaðan sem þau koma – því afstaða þeirra til lífsins er drifkrafturinn 
sem minnir okkur sjálf á að við sjálf getum enn þroskast. Dafnað og 
blómstrað – já við megum líka ef við viljum. Þrá ekki foreldrar líka 
þann munað að fá að vaxa, verða til og vera til? 

Það eru forréttindi að eiga möguleika á breytingum til batnaðar 
einhverstaðar inní sér. Hvar viltu byrja þetta haustið? 
 Arnarldur Máni Finnsson

leiðari

7. TBL. 6. 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: 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

persneskt teppi
Við tróðum töskunum hennar í 
skottið og tókum leigubíl heim. 
Á leiðinni var hún þögul og 
ekkert heyrðist nema hljóðin 
frá umferðinni í kringum okkur. 
Hún horfði beint fram á við, 
tilfinningalaus. Loksins var hún 
komin heim, hugsaði ég. Þegar 
leigubíllinn nam staðar við íbúðina 
greiddi ég gjaldið á meðan  hún náði 
í töskurnar sínar úr skottinu. Það 
var byrjað að rökkva og máninn 
skein eins og grátandi ungabarn. 
Svört ský læddust yfir milda nóttina. 
Rauð hurðin tók á móti okkur eins 
og blóðdropi í köldu hafi þar sem við 
börðumst bæði um í ölduganginum. 
Veturinn festist á gluggunum á 
meðan við horfðum hvort á annað, 
bæði með blá augu sem menguðu 
augnablikið.

Við erum himinlifandi og 
þetta var algerlega magnað. 
Það voru galdrar í loftinu,“ 

sagði Bjarni Þór Haraldsson, skipu-
leggjandi Dio-tónleikanna sem fram 
fóru í Valaskjálf síðustu helgi til 
styrktar geðsviði HSA. Bjarni sagði 
bandið, sem samanstendur af ýmsu 
ungu fólki sem er að koma sér af stað 
í rokkbransanum, hafa lagt gríðarlega 
hart að sér í ferlinu og æfingar hafi 
tekið mikinn tíma. „Þau voru sérlega 
ósérhlífin og uppskáru að mínu mati 
mjög ríkulega því viðtökurnar voru 
frábærar og mætingin alveg fram úr 
björtustu vonum.“ 

Ágóðinn af tónleikunum rennur 
til geðsviðs HSA með áherslu á kvíð-
anámskeið fyrir börn og ungmenni. 
Bjarni vill benda á að enn má styrkja 
verkefnið í gegnum Tónleikafélag 
Austurlands kt. 420217-0210 í banka 
0305-26-4202. Að höfðu samráði við 
HSA er þessi leið best til að styrkja 
nákvæmlega þau skilgreindu verkefni 
sem tónleikarnir miðuðu að. 

Í takt við boðaðar áherslur Óttars

Efling geðheilbrigðisþjónustu á 
landsbyggðinni er mörgum rokkur-
um hugleikin og hefur Óttar Proppé 
heilbrigðisráðherra einmitt lagt 
áherslu á vandann í sínum mál-
flutningi. Hann vill virkja heilbrigð-
isstofnanir enn frekar en jafnframt 
auka við úrræði með því að brjóta 
niður veggi milli heilbrigðisstofnana 
og samfélags.

„Góðu fréttirnar eru að það hef-
ur gengið betur að manna stöðurnar 
á landsbyggðinni en við þurfum að 
gera betur. Kannski þurfum við líka 
eitthvað að nota tæknina eins og í 
fjargeðheilbrigðisþjónustu,“ sagði 
Óttar í fréttum á dögunum og vill 
meina að aukin áhersla hafi verið lögð 
á landsbyggðina á síðustu misserum. 
Lausnirnar felist þó ekki einungis í 
því að styrkja heilbrigðisstofnanirnar 
með auknu fjármagni heldur vill Ótt-
ar vinna að því að brjóta niður veggi 
milli heilbrigðisþjónustunnar og 
samfélagsins, til dæmis með aðkomu 
sjálfboðaliðasamtaka eins og Rauða 
krossins og Hugarafls. 

Heiðurstónleikarnir voru haldn-
ir til minningar um Ronnie James 
Dio, sem var meðal annars söngvari 
rokksveitannna Black Sabbath, Elf og 
Rainbow. Mörg fyrirtæki studdu ver-
kefnið og vill Bjarni Þór þakka þeim 
traustið og stuðninginn. 

n Uppbyggingarsjóður Austurlands
n Samfélagssjóður Alcoa Fjarðaál
n Fljótsdalshérað
n VHE
n Efla
n Rafey
n Þ.S. Verktakar
n Arion banki
n Íslandsbanki
n BVA
n Tannlæknastofa Austurlands
n Miðás
n Myndsmiðjan
n Nettó
n N1 skálinn 
n Gistihúsið Egilsstöðum
n Gistihús Olgu
n Valaskjálf

frábærlega 
heppnað dio-tribute

Jóhann Valur Klausen er þús-
undþjalasmiður, heimspekingur, 
knattspyrnumaður og ljóðskáld – 

sem og meistaranemi í kennslufræðum 
– og Félag ljóðunnenda á Austurlandi 
gaf út eftir hann bókina 50 blæbrigði 

af bölsýni, nú á dögunum. Útgáfunni 
var fagnað á Bókakaffi Hlöðum, eins 
og vera ber þegar Héraðsmenn stíga 
fram á ritvöllinn, en Jóhann átti einmitt 
nokkur ljóð í Ljóðum ungra skálda sem 
ljóðunnendur gáfu út í fyrra.

50 blæbrigði af...



i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Úrvalið er hjá okkur!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Salerniskassi
fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler

Hvítt / Svart

Innrétting með handlaug, 
höldum,ljósi,spegli & hillu

stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr
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lilja Kjerúlf er fjölhæf lista-
kona og Fljótsdælingur sem 
býr á Seyðisfirði. Hún opnaði 

nýliðna helgi Gleymmérei, sýningu á 
myndverkum unnum með gróðri af 
ýmsu tagi sem ljósmyndaður er með 
háskerpuskanna. Hún rekur einnig 
ásamt manni sínum, Nikolas Grab-
ar, Gallerý Ryð að Austurvegi 51. 
„Fyrir mér er húsið aðalverkið sem 
einbeitingin fer í núna, eitt stórt lista-
verk þar sem fæ ég útrás fyrir sköp-
unarþörf mína, sem stundum er ansi 
mikil. Þess vegna er mjög gott að geta 
fengið útrás í vinnuni sem tengist 
húsinu,“ segir Lilja en þau Nikolas 
hafa ráðist í miklar endurbætur á 
gömlu húsi, steinsnar frá listamið-
stöðinni Skaftfelli á Seyðisfirði. „Það 
sem stendur til núna með húsið er að 
við erum í ferli til að fá leyfi til að lyfta 
því upp með því verður kjallarinn að-
gengilegri. Hann var allur í rúst en 
við stefnum á að færa gallerýið þang-
að með tíð og tíma. Draumurinn er 
svo að búa til 2-3 litlar íbúðir í húsinu 
til að fá einhverjar tekjur inn á móti 
öllum þessum framkvæmdum!“.

Hóf skólagönguna á 
Skriðuklaustri
Lilja er fædd á Egilsstöðum en ólst 
upp á Hrafnkelsstöðum í Fljótsdal. 
Henni þótti því mjög vænt um að fá 
boð um að sýna á Skriðuklaustri. „Ég 
var í skóla hér fyrstu árin og eru það 
kærar minningar sem ég á enda mik-
il upplifun fyrir lítið barn að koma 
í þetta stóra hús. Þegar ég var svo 
orðin níu ára byrjaði ég í heimavist-
arskólanum á Hallormstað. Þar vor-
um við umvafin gróðri og trjám og 
haustin voru minn uppáhalds tími. 
Við krakkarnir vorum dugleg við að 
fara út í skóg og búa okkur til ævin-
týri, ég sótti líka mikið í að fara ein út 
og láta hugann reika,“ segir Lilja en 
hún segist alltaf hafa verið listhneigða 
og leitandi. Því hafi skapandi verkefni 
verið af ýmsu tagi og hún hafi orðið 
fyrir áhrifum víða, m.a. í skólanum 
á Eiðum þar sem hún kynntist ljós-
myndun fyrst og í Fjölbrautarskólan-
um í Breiðholti. 

Hagleikskona sem  
fæst við ýmislegt
Lilja segist hafa mikla unun af að 
endurgera gamla hluti og Gallerý 

Ryð ber þess skýr merki að þau Niko-
las hafa gott nef fyrir endurvinnslu 
og frumlegum lausnum, þar sem 
haldið er í gamla stílinn. Það verð-
ur vafalaust gaman að fylgjast með 
Listaverkinu Austurvegi 51 dafna og 
blómgast á næstu árum. 

Sýning Lilju, Gleymmérei,  
stendur fram í miðjan október  

á Skriðuklaustri.

liStaVerkið mitt
Austurvegur 51

„Fyrir mér 
er húsið 

aðalverkið sem 
einbeitingin fer 
í núna, eitt stórt 
listaverk þar sem 
fæ ég útrás fyr-
ir sköpunarþörf 
mína.

Sýning lilju, gleymmérei stendur á 
Skriðuklaustri fram í miðjan október.

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise er leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig  í áskrift.

Sjáumst á bás G19 á 
Sjávarútvegssýningunni

13.-15. september



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

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck
Árg 2017 til sölu fyrir viðskipta-
vin, Sjálfskiptur 150 hestafla, 
nánast með öllum aukahlutum.

Nú er góður tími til að panta með 
þeim aukabúnaði sem þið óskið

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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frá því um miðjan júlí hefur 
listaverkefnið Art Attack staðið 
yfir í Neskaupstað með komu 

listamanna af ýmsum toga til dvalar í 
Þórsmörk, þar sem Listasmiðja Norð-
fjarðar hefur verið til húsa. Það er hóp-
ur sem hefur unnið að endurbótum á 
húsinu síðustu ár og á efri hæðinni 
voru útbúin fimm svefnherbergi en á 
neðri hæð er eldhús og þrjár samliggj-
andi stofur. Íbúasamtökin Bærinn 
Okkar kom verkefninu á koppinn með 
Hákon Guðröðarson og Jónu Árnýju 
Þórðardóttur í broddi fylkingar. List-
rænn stjórnandi er Karna Sigurðar-
dóttir en verkefnið er styrkt af SÚN, 
Fjarðabyggð, Síldarvinnslunni og 
Hótel Hildibrand, auk þess sem fjöl-
mörg fyrirtæki og einstaklingar hafa 
lagt hönd á plóginn með ýmis konar 
aðstoð. 

Í Þórsmörk dvelja í dag götulista-
mennirnir Elsa og Björn Loki, úr 
Stúdíó Kleinu sem vinna stórt verk 
styrkt af SVN við innkeyrslu bæjarins, 
teiknarinn Rán Flygering, rithöfund-
urinn Emanda Percival, ljósmyndar-
inn Sebaastian Ziegler, dansararnir 
SheenRu Yong og Spencer Agoston 
auk Justine Tateossian, starfsnema. 
Síðan í júlí hefur fjölbreyttur hópur 
listamanna dvalið við störf í Þórsmörk 
en þar má nefna myndlistarmennina 
Siggu Björg Sigurðardóttur sem mál-
aði verk við aðalgötu bæjarins og Arn-
ór Kára sem skreytti sundlaugarportið 

bakvið Egilsbúð, gerði verk við Spari-
sjóð Austurlands og við innkeyrsluna 
í bæinn. Einnig vann tékkneska Shel-
ter-teymið að endurgerð garðsins við 
Þórmörk og bandaríska Designers & 
Forests parið vann verkið Norðotype 
– táknmyndir fyrir minningar sem 
tengjast svæðinu. Rithöfundurinn 
Emanda Percival vinnur einnig um 
þessar mundir að sagnaslóð í bænum, 
sem byggir á sögum heimamanna af 
eftirminnilegum hversdagsatburðum. 

Heilmikil afköst og gott sam-
starf
Karna segir að listamennirnir hafi af-
kastað miklu og séu allir mjög samfé-
lagsmiðaðir í sínum verkefnum. „Við 
höfum verið mjög heppin með fólk og 
það er mikil vinnugleði í Þórsmörk. 
Við fáum nýja listamenn inn 1. og 15. 
hvers mánaðar og hver hópur mót-
ar sína stemningu í húsinu. Þetta eru 
ólíkir persónuleikar og viðfangsefn-
in allavega, en einhvernveginn hefur 
þetta allt smollið saman.“ Hún segir 
þó að það mikilvægasta fyrir samfé-
lagið sé gott samstarf við heimafólkið. 
„Eitt af því sem ég er ánægðust með 
er samstarfið við Verkmenntaskóla 
Austurlands, en nemendur valáfang-
ans Listaakademíunnar sem Svanlaug 
Aðalsteinsdóttir kennir og stjórnar 
hafa hitt listamennina í hverri viku 
síðan skóli hófst og komið í heimsókn 
í Þórsmörk. Mér finnst mikilvægt að 

veita unga fólkinu innsýn í fjölbreytt-
ari hugarheima en þá sem þau þekkja 
frá litlu fallegu þorpunum sínum. Ef 
hver listamaður nær að veita—þó ekki 
sé nema—einum heimamanni nýja 
sýn eða innblástur, þá finnst mér við 
vera að ná árangri.“

fjölbreytt sjónarmið mikilvæg
„Það er mikilvægt að öll sjónarmið 
heyrist,“ segir Karna og vekur athygli 
á að hverjum og einum sé frjálst að 

hafa sínar skoðan-
ir á þeim verkum 
sem birst hafa í 
almannarými á 
síðustu vikum. 
„Ég geri ekki ráð 
fyrir að öllum 
bæjarbúum þyki 
öll verkin falleg 
eða góð. Það er alveg jafn mikils virði 
að sjokkerast eða reiðast yfir verki. Og 
stundum þarf að gefa hlutunum tíma. 

En ég er alltaf ánægðust þegar fólk 
er tilbúið til að segja mér hvaða tilf-
inningar verkefnin vekja, hvort sem 

Skapandi 
innbláStUr í 
neSkaUpStað

Papparissu-kassi, götulist, minningamerki, 
ljósmyndarar, arkitektúr, lystigarður, dans. Bæjarbúar 
eru alltaf velkomnir í vöfflukaffi á sunnudögum kl. 16.

rán Flygering skemmtir bæjarbúum með óvæntum "passarissum". 
rán heimsótti 3-4. bekk nesskóla til að kynna þeim Papparissukass-
ann á dögunum.
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þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Við 
verðum að fagna litrófinu og stund-
um er gott að takast á um hlutina.“ 
Hún vill þó meina að heilt yfir sé al-
menn ánægja með þetta „líf “ í bænum 
og Listasmiðjuhúsinu Þórsmörk sem 
gangi nú í ákveðna endurnýjun lífdaga.

Uppbygging menningarlífs er 
langtímaverkefni
Karna er nýráðinn Forstöðumaður 
Menningarstofu Fjarðabyggðar en 
starfið og stofan eru í mótun. „Við 
náum ekki endanlegum árangri í 
svona afmörkuðu verkefni og upp-
bygging Menningarstofunnar í fram-

haldinu byggir á því að við sýnum 
þolinmæði, við erum að ýta fleyinu 
úr vör og það þarfnast eljusemi og 
þrautseigju. En ég er mjög bjartsýn á 
að Art Attack gefi góða raun og verði 
endurtekið. Það var skemmtileg til-
viljun að ráðast í þetta verkefni og 
taka í framhaldinu við kyndlinum í 
mótun Menningarstofunnar. Verk-
efnið hefur verið góð kynning fyrir 
mig á Neskaupstað og Fjarðabyggð, og 
veitt mér innsýn í möguleika Menn-
ingarstofunnar í framhaldinu.“ Hún 
ítrekar að starfsemin á vegum sveitar-
félagsins og Art Attack verkefnisins 
séu aðskilin og í því felist fyrst og 
fremst þróun ákveðinnar tegundar 
liststarfsemi á Norðfirði. „Art Attack 
er heimilislegt og opið verkefni sem 
felur í sér tilraun til að virkja ákveðna 
tegund hugsunar, eða veita farveg fyr-
ir skapandi strauma samfélagsins. Við 
ákváðum strax í byrjun að húsið væri 
opið heimamönnum og við tökum 
öllum fagnandi.“ Vinnustofur hafi til 
að mynda verið opnar og á sunnudög-
um klukkan 16 sé gestum og gangandi 
boðið í vöfflukaffi og allir velkomnir. 
„Vöfflukaffið hefur heppnast vel og oft 
myndast fjörugar samræður við eld-
húsborðið í Þórsmörk. Oft sér maður 
staðinn sinn og nágrannana í nýju 
ljósi þegar menn hittast á nýjum vett-
vangi með skapandi formerkjum.“ 

mikilvægur stuðningur
„Við erum afar þakklát styrktar-
aðilunum okkar, Listasmiðju Norð-

fjarðar og öllum 
þeim fjölda heima-
fólks sem hefur 
tekið okkur vel, 
hjálpað til, lánað og 
gefið allskyns nytja-
vörur, leyft okkur 
að mála veggi og 
hvað eina. Án sam-
félagsins er svona 
verkefni væng-
brotið. Þetta snýst 
um að gefa og 
þiggja, og þannig 
eiga allir Norð-
firðingar hlutdeild 

í verkefninu,“ segir Karna. „Það eru 
forréttindi að hafa geta nýtt þetta 
glæsilega hús, Þórsmörk, í verk-
efnið. Húsið er góðra hundrað ára og 
hin mikila saga sem fylgir því hefur 
veitt listafólkinu innblástur og fyllt 
þá virðingu fyrir menningu og sögu 
Neskaupstaðar. Og þó hér sé baðað-
staða lítil sem engin, eins og oft fylgir 
gömlum húsum, hafa listamennirn-

ir einmitt nýtt sér sundlaugarstyrk 
sveitafélagsins og sótt þann mikla 
félagslega suðupott sem Stefáns-
laug er, hér steinsnar frá húsinu. 
Þannig kynnast heimamenn og lista-
mennirnir í opnum samræðum og 
kannski óumflýjanlegt að hugmyndir 
bæjarbúa læðist inn í verkefni og við-
fangsefni listafólksins. Það skal ekki 
vanmeta áhrifamátt spjallsins í heita 
pottinum.“

Í lok mánaðarins verður haldin 
uppskeruhátíð Art Attack, og þó hluti 
listamannanna sem eru í húsinu í 
dag verði farnir þá munu eftirfarandi 
hafa fyllt skörð þeirra: Rýmislista-
konan Jeanette Gostomski, finnska 
vegglistateymið Aunis Ahonen og 
Anne Yli-Ikkelä, auk ljósmyndarans 
Guadalupe Laiz og garn-bombarans 
Aïdu Gómez. Um hátíðina verður 
nánar fjallað í næsta Austurlandi.

Hlýja og alúð einkennir verk 
arnórs Kára vegglistamanns.

Stúdíó Kleina vinnur með orð 
og sjávarútveg í verki sínu á 
tank Síldarvinnslunnar

bárujárnsbrak 

Við vorum að 
labba heim, 
seint um kvöld í 
júlí og heyrðum 
þá mikið brölt, 
fliss og ískur 
í bárujárni. 
Það var erfitt 
að átta sig á 
hvaðan hljóðin 
bárust en þegar 
komið var í 
hvarf handan 
kirkjunnar fundum við barnahóp að 
leik á þaki safnaðarheimilisins, þar sem þau nutu sumarnæturinnar, rannsökuðu og 
ástunduðu óknytti. 

Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

áreiðanlegur hitagjafi

10 ára ábyrgð

Draghálsi 14 - 16  ·  S ími 4 12 12 00 ·  www.isleifur.is
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Stuttmyndin C-Vítamín, Sprett-
fiskverðlaunahafi Guðnýjar 
Rósar Þórhallsdóttur lenti ný-

verið í öðru sæti á Gamanmyndahátíð 
Flateyrar og hlaut því  “næstum því 
fyndnasta gamanmyndin”-titillinn. 
„Ég átti ekki von á því að landa sæti 
á hátíðinni enda margar fyndnar og 
skemmtilegar myndir sýndar,“ segir 
Guðný en hún er stödd á Egilsstöð-
um þessa dagana að kenna námskeið 
í kvikmyndagerð. C-Vítamín fjallar 
um tvær ungar stelpur sem safna dóti 
í tómbólur sem þær segjast vera til 
styrktar langveikum börnum, en eru 
í raun að eyða ágóðanum í það sem 
þær elska mest: C-Vítamín töflur. En 
hlutirnir fara ekki alveg eftir áætlun 
þegar gömul kona kemst að leyndar-
málinu þeirra.

C-Vítamín var þriðju annar ver-
kefnið mitt í Kvikmyndaskólanum 
og mín fyrsta stuttmynd. Myndin er 
byggð á raunverulegum atburðum 

en ég og vinkona mín stunduðum 
þetta nokkuð á yngri árum: að halda 
tombólur og eyða svo ágóðanum í 
C-Vítamín freyðitöflur. Vinnings-
myndin var Frægð á Flateyri eftir Jón 
Hjört Emilsson sem var leikin heim-

ildarmynd (mockumentary) sem 
fjallar um bróðir Jóns, Emil Alfreð 
Emilsson, sem er að fara á sína fyrstu 
kvikmyndahátíð, öruggur um að 
vinna hana, en margt fer út um þúfur 
í ferðinni.

„Sú gamanmynd sem mér fannst 
standa upp úr og undra mig á að 
hafi ekki hlotið sæti var önnur leikin 

heimildarmynd, Makkarón-
umaðurinn, sem fjallar um 
íslenskan útrásarvíking í Bret-
landi sem leggur allt undir 
til að reyna að opna franska 
makkarónubúð.“

C-Vítamín er nú að byrja 
sitt hátíðarbrölt um heim-
inn en ég má víst ekki segja 
frá því nánar strax, þar sem 
hátíðirnar eru ekki búnar að 
tilkynna dagskrárnar sínar 
opinberlega. 

„Framleiðslufyrirtækið 
okkar Andvari opnaði í sein-

asta mánuði heimasíðuna sína www.
andvarinn.com og hlaut góðar viðtök-
ur. Síðan er ætluð til að halda utan um 
verk okkar Birtu Ránar í Andvara og 
vonandi laða að fólk sem hefur áhuga 
á að vinna með okkur. 

Einnig er hægt að fylgjast með 
þeim á facebook: www.facebook.com/
andvariproductions“

Næstum því fyndnust

það er sárt að horfa uppá 
þetta, en sorglegast er auð-
vitað að hér sé ungt fólk 

sem líður svo illa að það velur 
þessa leið til að losa um ólgu og 
óöryggi. Svona skemmdarverk er 
í alla staði andstætt því sem við 
stöndum fyrir í Art Attackinu, en 
við viljum auðvitað hjálpa til við að 
veita svona orku í jákvæðari farveg. 
Það að mála og teikna getur verið 
mikil útrás og ef krakkarnir hérna 
vilja leita í þá aðferð þá viljum við 
standa við bakið á þeim." segir 
Karna Sigurðardóttir menningar-
fulltrúi Fjarðabyggðar en hún segir 
það vera í undirbúningi að bjóða 
krökkunum í bænum að spreyta 
sig í hönnun og gerð uppbyggilegr-
ar veggjalistar.

Skemmd-
arverk á 
egilsbúð
Heldur dapurleg sjón 
blasti við íbúum í 
Neskaupstað í vikunni. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is
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7-
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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



Ráðstefnan á að vera heilavænleg (brain friendly) og því verða mörg, �ölbreytileg og skemmtileg 
erindi. Á e�ir hverju erindi gefst fundargestum færi á að spyrja fyrirlesara, ræða málin sín á milli 
og fá sér hressingu. Í lokin verða pallborðsumræður. 

DAGSKRÁ
08:30-09:00 Skráning og morgunkaffi  
09:00-09:25 Fjarðaálsferðalagið – Mannauður og samfélag
 Guðný Björg Hauksdó�ir, Alcoa Fjarðaáli og Steinþór Þórðarson, Capacent
09:30-09:55 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun  
 Steinþór Þórðarson, Capacent
10:00-10:25 Ertu geimvísindamaður? Frammistöðu- og árangursstjórnun í brey�um heimi
 Gunnar Haugen, Capacent
10:30-10:55 Hvernig virkja á mannauðinn – Lykilþæ�ir helgunar 
 Vala Jónsdó�ir og Tómas Bjarnason, Gallup á Íslandi
11:00-11:25 Árangursrík endurgjöf og styrkleikamiðuð nálgun
 Haukur Ingi Guðnason og Marta Jörgensen, Gallup á Íslandi 
11:30-11:55 Helgun, hlekkjun, slökun og kulnun í starfi  
 Hilmar Sigurbjörnsson og Hólmgrímur Bragason, Alcoa Fjarðaáli 
12:00-13:00 Hádegismatur  
13:00-13:25 Staða mannauðsmála á Austurlandi
 Niðurstöður nýrrar könnunar meðal fyrirtækja á Austurlandi
 Tómas Bjarnason og Vala Jónsdó�ir, Gallup á Íslandi 
13:30-13:55 Menntun og menning
  María Ósk Kristmundsdó�ir og Sigrún Birna Björnsdó�ir, Alcoa Fjarðaáli
14:00-14:25 Liðsvinna
 Sigurjón Þórðarson, Nolta
14:30-14:55 Svefn og heilsa – Svefngæði  
 Erlingur Jóhannsson, Háskóla Íslands
15:00-15:25 Þú getur ekki stöðvað öldurnar, en þú getur lært að sörfa! 
 Sá�ar- og atferlismeðferð í hnotskurn. 
 Sigurður Ólafsson, Gagnráðum
15:30-16:00 Samantekt og pallborðsumræður – Ráðstefnuslit
16:00-17:00  Lé�ar veitingar 

Ráðstefnustjórar eru Dagmar Ýr Stefánsdó�ir og Magnús Þór Ásmundsson

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis en gestir eru vinsamlegast
beðnir um að skrá sig á www.alcoa.is

Mannauðsstjórnun 
okkar á milli
Mannauðsráðstefna í Valaskjálf á Egilsstöðum 15. september 2017 
í tilefni af 10 ára afmæli Alcoa Fjarðaáls.  
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í lok ágúst var ljóst að kosið yrði 
um nýjan prest í Hofsprestakalli, 
nyrsta hluta Austfjarðaprófasts-

dæmis, sem samanstendur af þéttbýl-
iskjörnunum Vopnafirði og Bakka-
firði ásamt nærsveitum. Kosningarnar 
munu fara fram nær næstu mánaðar-
mótum en úrslit þeirra munu nánast 
ljós þar sem annar tveggja umsækj-
enda hefur dregið umsókn sína til 
baka. Guðfræðingurinn og Vopn-
firðingurinn Þuríður Björg Wiium 
Árnadóttir stendur því ein eftir þegar 
til kjörsins kemur. Í kynningarbréfi 
sem hún birti sóknarbörnum presta-
kallsins á samfélagsmiðlum segir 
hún þá stöðu óvænta að draumur 
hennar um að þjóna sinni heima-
sveit kæmi svo skjótt sem raun bar 
vitni, að lokinni útskrift úr námi. Til 
þess hafi hún sterka köllun og þrái 
að setjast að á Vopnafirði með sam-
býlismanni sínum og dóttur. 

Víðtæk reynsla
Þuríður hefur starfað víða að málefnum 
kirkju og félagsstörfum, bæði heima á 
Vopnafirði og samhliða námi sínu við 
Guðfræðideildina. Hún tiltekur fjöl-
breytta reynslu sína í kynningarbréfi 
sínu, m.a. að hafa verið valin sem fulltrúi 
Þjóðkirkjunnar í stjórn Lútherska heims-
sambandsins næstu sjö árin og hafa starf-
að að bænasamkomum hælisleitenda í 
Laugarneskirkju, en starfsþjálfun sína 
hlaut hún einmitt þar sem og í Bessa-
staðakirkju hjá fráfarandi sóknarpresti 
Vopnfirðinga Stefáni Má Gunnlaugs-
syni. Hann á einmitt heiðurinn af því að 
byggja upp öflugt barna- og unglinga-
starf í Hofsprestakalli á sínum starfstíma.

öflugt barnastarf
Í kynningarbréfi Þuríðar segir: 
„Barna- og unglingastarf hefur verið 

mikilvægur hluti af félags- og um leið 
forvarnarstarfi á Vopnafirði seinasta 
áratug. Starfið hefur vakið athygli á 
landsvísu, þá sérstaklega Vinavikan 
sem undanfarin ár hefur verið haldin 
á vegum kirkjunnar á haustin. Ég held 
að margir séu sammála mér þegar ég 
segi að Vinavikan hefur eignað sér 
sess í hjörtum Vopnfirðinga. Hún hef-
ur einnig skilað til barna og unglinga 
reynslu sem þau munu alltaf búa að. 
Sjálfboðaliðastarfið í kringum vikuna 
er mikið og ferlið lærdómsríkt fyrir 
ungmennin sem þjálfast í sjálfstæðum 
vinnubrögðum þegar þau skapa verk-
efni og framkvæma þau. 

Ég tel það gífurlega mikilvægt að 
halda áfram því góða starfi sem unnið 
hefur verið í tengslum við barna- og 
unglingastarf á Vopnafirði, og tel mig 
hafa reynslu, þekkingu og metnað 
til þess. Með fjölgun ungra barna á 

staðnum er nú einnig færi á því 
að halda uppi reglulegum for-
eldramorgnum og sunnudaga-
skóla fyrir foreldra og börn. Ég 
hef mikinn metnað fyrir góðri 
fermingarfræðslu sem höfðar til 
unglinga, og fyrir því að ferm-
ingarárið verði fermingarbörnum 
eftirminnilegt og að þau hugsi til 
baka með ánægju. Ég hef mikinn 
metnað fyrir því að þróa kennslu-
aðferðir sem henta hverju sinni og 
eru í takt við nútímann.“

breytt sóknarskipan
Þuríður víkur einnig að breyttri 
sóknarskipan í bréfi sínu hvar seg-
ir: „Nýlega breyttist sóknaskipan 
í prestakallinu þegar Skeggja-
staðasókn var færð úr Langanes-
prestakalli yfir í Hofsprestakall. Ég 
vil leggja mikla áherslu á að þessi 
breyting verði til hins betra fyrir 

allar sóknir. Bakkfirðingar hafa þurft, 
vegna fólksfækkunar, að líða mikla 
skerðingu á þjónustu seinustu ár sem er 
miður. Kirkja er samfélag sama hversu 
mörg sóknarbörn tilheyra henni og öll 
sóknarbörn eiga rétt á góðu safnaðar-
starfi og messuhaldi í sinni kirkju. Ég 
hef trú á því að þessi breyting verði 
til hins betra og myndi leggja mikla 
áherslu á að gott samstarf þessara 
þriggja sókna sem allar hafa sína eig-
inleika.“ 

Í ljósi þess að hinn umsækjandinn, 
Jarþrúður Árnadóttir, hefur dreg-
ið umsókn sína til baka, er næsta 
víst að Þuríður mun hljóta þann til-
skylda fjölda atkvæða sem til þarf svo 
að kosningin verði lögleg. Meira en 
helmingur sóknarbarna prestakallsins 
undirrituðu bænaskjal til biskups um 
að kosning færi fram við val á sóknar-
presti að þessu sinni.

Úrslitin ljós í Hofsprestakalli?

á
hugasömum er enn frjálst 
að demba sér í dansvinnu-
stofuna Hnúta, sem fram 

fer á vegum Dansskóla Austurlands 
dagana 14.–23. september. Hún 
hefst í dag en megin áherslan verð-
ur á vinnu nú um helgina,að sögn 
Alonu Perepelystiu sem stendur fyr-
ir smiðjunni sem fer fram í Slátur-
húsinu á Egilsstöðum. Vinnusmiðj-
an stendur yfir í 8 daga, á kvöldin á 
virkum dögum og allan daginn um 
helgar, og lýkur með uppsetningu og 
sýningu næstu helgi, dagana 22.–23. 
september.

Í gegnum vinnuferlið verður 
tekist á við mismunandi leiðir til 
samskipta frá persónu til persónu 
í dansi og leikhúsi. Hugmyndirnar 

sem verður unnið áfram með verða 
byggðar á lífsreynslu og athugun 
hvers einstaklings í vinnusmiðjunni. 
Megin tilgangurinn er að nýta verk-
færi rannsóknarinnar til að æfa nú-
tímalega framsetningu á hugverkum 
í formi dans eða sviðsframsetning. 
Ásamt Alonu vinna þrír úkraínskir 
listamenn að smiðjunni, á sviði tón-
listar, leiks og myndatöku.

Í lok vinnusmiðjunnar verður 
afrakstur hinnar 8 daga hóprann-
sóknar kynntur með sviðsverki sem 
samanstendur af dansi, leik og hljóð-
verki/tónlist og myndbandi.

Aldur þátttakenda: frá 15 til 40 
ára. Þátttökugjald: 6.000 kr. Nem-
endur við grunnskóla og ME / VA: 
50% afsláttur

dansvinnu-
smiðjan Hnútar
Alþjóðleg listasmiðja í sláturhúsinu

 
Tæki til vetrarþjónustu 



ÓSKUM ÚTGERÐUM OG 
SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 

MEÐ NÝTT KVÓTAÁR

FJARÐABYGGÐ

Seyðisfjarðarkaupstaður
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Saga af hjónabandi eftir norska 
rithöfundinn Geir Gulliksen 
var tilnefnd til tveggja norskra 

bókmenntaverðlauna árið 2015 og til 
Bókmenntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs ári seinna. Það ætti að benda til 
þess að bókin sé góð.

Er bókin góð? Við skulum geyma 
þá spurningu aðeins. Mig langar aðeins 
til að velta því upp hvort hún stendur 
undir því sem stendur á kápunni. Það 
siður að skreyta kápur með tilvitnun 
í gagnrýnendur eða aðra rithöfunda. 
Þetta á að gefa lesandanum einhverja 
hugmynd um innihaldið áður en 
lesturinn hefst. Benedikt bókaútgáfa, 
sem gefur bókina út sem þriðju bók-
ina í bókaklúbbnum Sólinni, velur að 
hafa þrjár tilvitnanir á kápunni.

„Hnífskörp saga um ást, kynlíf og 
svik.“

„Sterk og grípandi lýsing á þögn-
inni sem leggst yfir eftir átök í hjóna-
bandinu.“

„Svo vel skrifuð að það verður 
óþægilegt (…) lesandinn grípur and-
ann á lofti yfir opinskáum kynlífslýs-
ingum.“

Það vakti athygli mína við lestur 
bókarinnar hversu illa mér fannst hún 
í raun standa undir þessum lýsingum. 
Ekki vegna þess að bókin sé neitt verri 
en það sem lofað er. Það er alls ekki 
svo. En mér finnst lýsingarnar bara 
hreint ekki ná almennilega utan um 
það sem er að finna í bókinni. 

Mér finnst hún ekki hnífskörp. 
Mér fannst hún hins vegar leggjast á 
mig eins og þoka. Maður rambaði inn 
í hana og vissi ekki fyrri til en hún 
var allt um kring og tók yfir skynfær-
in. Og þó sagan sé um ást og kynlíf 
komi við sögu, þá eru svik ekki endi-
lega lykilþáttur í framvindunni. En 
kannski meira um það seinna.

Lýsingin á þögninni er sannarlega 
sterk og grípandi. Og það sem gerir 
hana svo sterka sem raun ber vitni er 
eiginlega skortur á átökum á milli að-
alpersónanna.

Ég skal kvitta upp á að bókin er 
bæði vel skrifuð og óþægileg. En hvað 
varðar að grípa andann á lofti þá er 
undirritaður sennilega eitthvað síður 
hneykslunargjarn en sá sem skrifaði 
þessa athugasemd. Það ber að taka 
með í reikninginn að viðkomandi er 
væntanlega Norðmaður…

En já, það er samt nóg af kyn-
lífi. Svo ef þið hafið gaman af því, þá 
verðið þið ekki fyrir vonbrigðum.

Það má jafnvel segja að sagan 
standi varla undir titli sínum, því hún 
fjallar auðvitað fyrst og fremst um 
upplausn hjónabands frekar en hjóna-
bandið sem slíkt. En það er kannski 
með ráðum gert og höfundurinn leik-
ur sér sumpart að því að planta hjá 
manni fræjum þeirrar hugsunar að 
kannski hafi þetta hjónaband sem um 
ræðir aldrei átt séns, þrátt fyrir að líta 
vel út á yfirborðinu. Að sagan af þessu 
hjónabandi sé óhjákvæmilega saga af 
endalokum þess. Á tímabili verður 

það jafnvel freistandi að ætla að höf-
undurinn sé að dæma öll hjónabönd 
feig og ég stóð mig aðeins að því á 
tímabili að lesa söguna sem einhvers-
konar samfélagsádeilu.

Það er samt varhugaverð ályktun. 
Stundum er hollt að muna að saga er 
saga. Höfundur segir eina sögu af til-
teknum persónum og það eru ekki 
allir höfundar uppteknir af því að flytja 
einhvern sérstakan boðskap þar með. 
Stundum er sagan bara saga og atburðir 
bara atburðir. En einn af stærstu kost-
um sögunnar er samt sem áður næmni 
og skilningur á nútímasamfélagi sem 
ætti að auðvelda flestum lesendum að 
mynda tengsl við persónur og atburði 
sögunnar. Það reyndist mér óþægilega 
auðvelt að setja sig í spor þessa fólks.

Sagan fjallar um endalok hjóna-
bands. Framhjáhald kemur við sögu 
og þá er kannski ekki skrýtið þó að í 
því sambandi tali menn um svik. En 
annað það sem gerir söguna bæði 
sterka og óþægilega er að maður getur 
varla sagt að um svik sé að ræða. Það 
er auðvitað afar þægilegt að geta bent 
fingri á svikarann í sambandinu en 
sagan veitir manni ekki þau þægindi.

Ég hef fulla samúð með þeim sem 
hafa setið í stól gagnrýnanda og reynt 
að lýsa þessari bók. Það er ekkert sér-
staklega auðvelt. Ekki held ég að mér 
takist það.

Það má kannski búa til eina not-
hæfa lýsingu úr þessum þremur hér 
að framan.

Saga um ást. Sterk og grípandi lýs-
ing á þögninni sem leggst yfir hjóna-
band. Svo vel skrifuð að það verður 
óþægilegt.

Þarna. Ég geri ekki betur en þetta. 
Ég er hvort sem er of seinn að komast 
á bókarkápuna.

En er bókin góð?
Já það er hún. Mjög góð hreinlega. 

Ég mæli með henni.

Bókaormurinn var fenginn að láni 
hjá Starafugl.is að þessu sinni. 

á hverjum degi segi ég við 
sjálfan mig  „Elskaðu alla í 
kringum þig". Þá meina ég 

bókstaflega hvern og einn sem ég 
umgengst í gegnum daginn. Jafnvel 
þó einn eða annar telji sig vera óvin 
minn þá mun ég samt elska hann og 
reyna mitt besta til að sýna honum 
kærleik á einhvern hátt. Hvert er ég 
að fara með þessu? Við þurfum að 
muna að sýna fólki kærleik.

Kærleikur er til staðar í nútíma 
samfélagi en manni virðist sem svo 
að við séum soldið að ryðga í að sýna 
fram á hann. Veröldin er á ofboðs-
lega háum snúning og þar af leið-
andi gleymum við stundum að sýna 
væntumþykju við aðra. Það eina sem 
við þurfum að gera er að stoppa og 
anda. Við skulum vera meðvituð um 
hvort við náum að dreifa kærleiknum.

Þegar við miðlum af kærleik fer 
margt í gang hjá öllum viðkomandi. 
Sá sem fyllir hug sinn kærleika og 
veitir af honum framleiðir jákvæð 
boðefni í líkamanum og sömuleiðis 
fær þiggjandinn jákvæð boðefni, sýna 
rannsóknir frammá. Með þessum 
hætti eigum við að geta dreift jákvæðri 
orku sem víðast og eflt kærleikann, ef 
keðjuverkunin heldur áfram.

En hvað með hina blessuðu óvini 
mína? Það skiptir engu máli hvort 
viðkomandi sé til í að þyggja kær-
leik. Við þurfum ekki að þyggja 
neikvæðni frá öðrum frekar en við 
viljum og það þýðir að við þurfum 

heldur ekki að gefa frá okkur nei-
kvæðni. Slíka hegðun er hægt að líkja 
við hefnd og hefnd hefur aldrei góð 
áhrif á geðheilsu fólks. Hefnd stafar 
alltaf út frá neikvæðri orku og er það 
lengsta sem við getum farið frá kær-
leik. Eins erfitt og það getur verið að 
elska manneskju sem vill þér illt þá 
verðum við að gera það. Gerðu það 
fyrir þig. Við þurfum ekki að láta 
framkomu annarra skapa neikvæðar 
aðstæður innra með okkur. 

Ég held að það sé sannað að þegar 
við gefum frá okkur neikvæða orku 
þá fáum við hana eins til baka tví-
eflda. Gerðu mér greiða í þessu ljósi. 
Og gerðu sjálfum þér greiða um leið; 

Næst þegar þú sérð einhvern, þó 
svo að þú þekkir viðkomandi ekki; 
Brostu til hans. Næst þegar manst 
allt í einu hvað þér þykir vænt um 
einhvern, segðu það upphátt. Raun-
gerðu kærleikann. Við gleymum því 
alltof oft – því við erum breysk og 
mannleg - en við getum gert okkar 
besta. Með því erum við ekki bara að 
skapa betri aðstæður fyrir okkur sjálf 
heldur erum við að takast á við allt 
það neikvæða í heiminum. Og þetta 
getur verið fyrsta skrefið í að gera 
fleiri góðverk – þannig sköpum við 
saman betri heim.

Daníel Magnússon
verkamaður

bókaormurinn

góður 
gulliksen, mjög
stefán Bogi sveinsson skrifar:

Á hverjum degi...

Verum gáfuð og borðum fisk
Hollt og 
fljótlegt

Kveðja Grímur kokkur - www.grimurkokkur.is
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breytt 
viðhorf
Fyrir mánuði tókst skoskri mágkonu 
minni fyrir einhvern undarlegan 
misskilning að skora á mig að hlaupa 
hálfmaraþon 2018. Nokkrum vikum 
fyrr hefði ég hlegið að henni og jafnvel 
hreytt í hana: „Góða, éttu próteinstöng 
og gef mér bjór.“ En hvernig dettur 
hálffimmtugum manni sem hefur ekki 
hlaupið nema 10 kílómetra einu sinni á 
ævinni (14 ára í einhverju skólahlaupi) 
að taka mágkonu sína á orðinu?  Það 
kemur alltaf að þeim tímapunkti í lífi 
fólks að það áttar sig á því að það er í lagi 
að breyta skoðunum sínum og viðhorf-
um. Það er meira að segja hægt án þess 
að breytast stórkostlega sem manneskja 
í leiðinni. Og það sem meira er, þú ert 
ekki bundinn viðhorfum þínum, það 
má breyta þeim á augabragði. 

Mánuði síðar er maðurinn sem 
hataði að hlaupa búinn að hlaupa 
reglulega í tvær vikur með hópi sam-
starfsfélaga sem stefnir nokkurn veg-
inn að sameiginlegu markmiði og 
við vöknum meira að segja fyrir sex 
á morgnana til þess arna. Nei, þetta 
er ekki bilun, það mætti miklu frekar 
kalla þetta lagfæringu. Við erum 
komin á beinu hlaupabrautina. Hvort 
sem við höfum úthald og styrk til að 
hlaupa okkur upp í 21 kílómetra þá að 
minnsta kosti prófuðum við og bætt-
um eflaust í leiðinni einhverjum mín-
útum við lífsklukkuna.

Því þegar kemur að heilsunni 
kemst maður því miður oft seint að 
því að henni fer hrakandi með hverj-
um deginum. Ef það eina sem hrjáir 
mann er andleg þreyta og einhver 
slatti af aukakílóum er hins vegar 
aldrei of seint að snúa við blaðinu. Það 
eina sem þarf er viðhorfsbreyting (og 
svo hjálpa hlaupaskór).

En að einn miðaldra menntaskóla-
kennari taki sig til og breyti lífsskoðun-
um sínum og hugarfari örlítið dugir 
víst ekki til að gera samfélagið betra 
en það er. Hversu oft kveikir maður á 
fréttum, upplifir þröngsýni, neikvæðni 
og sömu gömlu mölbúana sitja fyrir 
svörum með nákvæmlega ekkert nýtt 
að segja. Við skulum kannski ekki 
skipta um skoðun eins oft og sokka, en 
við megum vera duglegri við það.

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

FYRIR OKKUR

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

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

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


