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Er bókarinn þinn viðurkenndur
bókari og í félaginu?
Okkar félagsmenn sækja
endurmenntunarnámskeið til að
viðhalda hæfni og bæta
fagmennsku.
Það getur þú bókað!

Auknir tekjustofnar stærsta mál
sveitarfélaganna

A

ldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
Hveragerðis, var á dögunum kjörin
formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, fyrst kvenna. Aldís skrifar í
Suðra um helstu verkefnin framundan.
„Nálægðin við íbúana er mikil og verkefnin
flest hver mjög brýn. Því er viðræðan

við ríkisvaldið um aukna tekjustofna eitt
brýnasta hagsmunamál sveitarfélaganna og
þar með íbúa alls landsins. Það eru mörg
verkefni framundan og á borði nýrrar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
eru mörg mál. Að sveitarfélögum verði gert
kleyft að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á
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fráveitum með því að fá endurgreiddan
virðisaukaskatt af framkvæmdum er eitt af
þeim. Að sveitarfélögin fái gistináttagjaldið
til uppbyggingar á ferðamannastöðum er
annað.“
Frh. bls. 4.
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Í Gullhreppum Útgáfuhóf
haldið í Skálholti

B

ókaútgáfan
Sæmundur
boðaði til útgáfuhófs í Skál
holtsskóla laugardaginn 6.
október klukkan 16 í tilefni af út
gáfu bókarinnar Í Gull
hreppum
eftir Bjarna Harðarson. Elín Gunn
laugsdóttir bóksali og tónskáld söng
nokkur þjóð
lög við gamlar vísur
um enn eldri tíma. Höfundur las úr
bókinni.
Í Gull
hreppum segir frá þjóð
sagnapersónunni séra Þórði í Reykja
dal og hinu mikla veldi Skál
holts
staðar á 18. öld.
Sagan hefst í Kaupmannahöfn þar
sem prestsefnið kemst í kærleika við
okur
lánara og verður síðar valdur
að dauða hans. Þegar heim er komið
opnar Reykjadalsprestur hús sín fyrir
farandi lýð flækinga og nýtur góðs
af á engjaslætti. Hann er sjálfur frá
bitinn allri vinnu en skoðar veröldina
með kátlegu kæruleysi þess sem lætur
hverjum degi nægja sína þjáningu.
Inni fyrir berst Þórður við trúar
legar efasemdir og forboðnar kenndir
sínar til karlmanna. Í kararlegu sinni
í Skálholti dreymir hann um að sjá
Skálholtsstað í logum en hefur hvorki
vilja né nennu til að kveikja þá elda.
Heimur samkynhneigðra, sauma
kerlingar drottningar, dreissugir
skóla
piltar, iðrandi syndarar og
göldróttur staðarsmiður spila saman
í lifandi og skemmti
legri frá
sögn.
Íslandssagan og þjóð hennar birtist
okkur með kröm sinni og skemmtan.
Í Gullhreppum er sjálfstætt fram
hald bókarinnar Í skugga drottins
sem hlaut afburða viðtökur lesenda.
Í Gullhreppum. 235 síður, harðspj.
ISBN 978-9935-493-47-7. Leiðb. verð
er 6.490 kr.

HORNFIRÐINGAR SKORA Á
SAMGÖNGUYFIRVÖLD OG ÞINGMENN
-breyta þarf samgönguáætlun

B

æjarráð
Sveitarfélagsins
Hornafjarðar gerir alvarlegar
at
huga
semdir við að veg
stytting yfir Horna
fjarðar
fljót skuli
ekki vera að fullu fjármögnuð í sam
göngu
á
ætlun. Þetta kemur fram í
bókun bæjarráðs sem var samþykkt á
fundi í gær. Þar kemur fram að margra
ára undir
búnings
vinnu sé lokið og
framkvæmdaleyfi hafi verið gefið út.
Bæjar
ráð lýsir miklum von
brigðum yfir að hring
vegur um

Horna
fjörð hafi ekki verið að fullu
fjármagnaður á samgönguáætlun og
að fram
kvæmdum verði frestað til
2021.
„Það hefur verið einhugur í bæjar
stjórnum undanfarinna ára um fram
kvæmdina. Margra ára undirbúnings
vinnu er lokið og framkvæmdaleyfi
hefur verið gefið út. Bæjarráð skorar
á samgönguráðherra og þingmenn að
endurskoða framlagða áætlun,“ segir í
bókuninni.

Þegar þú gerir kröfur um gott grip, mýkt í akstri og hljóðlát dekk þá
er valið einfalt. Yokohama iceGUARD
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H

ljómsveitin ´85 með Róbert
Marshall, fyrrverandi al
þingis- og frétta
mann, í
broddi fylkingar flytja Bowie heiðurs
tónleika sína í Skyrgerðinni í Hvera
gerði næstkomandi laugardagskvöld,
þann. 13. Októ
ber, en hljóm
sveitin
hefur spilað lög meistarans við góðan
orðstýr síðustu misseri.
„Það eru tvö ár frá því að ég hélt
tón
leika með Pálma Sigur
hjartar
syni á Rósenberg þar sem við tókum
helstu lög Bowies á gítar og píanó.

Það heppnaðist svo vel að við tókum
á
kvörðun um það í hljóm
sveitinni
´85 að taka þetta alla leið,” segir
Róbert. Þeir hafa spilað þessa tón
leika víða í Reykjavík og á Græna
hattinum á Akureyri í sumar. Hljóm
sveitin ´85 hefur sér
hæft sig í því
sem þeir félagar kalla “betri” hluta
tón
listar áttunda ára
tugarins en á
laugardaginn er það sem fyrr segir
eingöngu meistari Bowie.
„Við tökum allar helstu perlurnar
en líka nokkur óvænt lög sem gleðja

Bowi
e að
dá
endur mikið. Hann á
auðvitað slíkt magn af gæðalögum og
okkur finnst næstum sjúklega gaman
að spila þessa tónlist. Okkur finnst
líka að það eigi að halda þessari tón
list lifandi og hún er aldrei jafn flott og
þegar hún er flutt “læf ” á tónleikum,”
segir Róbert. Auk hans eru í hljóm
sveitinni ´85 Þór Freys
son, Hersir
Sigurgeirsson, Kristinn Gallagher
og Gunz A La Tomms. Tónleikarnir
hefjast klukkan hálf tíu á laugardags
kvöldið. Miðar fást á tix.is.
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Óskum eftir að ráða
stöðvarvörð á Þjórsársvæði
Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitu
mannvirkja á Þjórsársvæði. Stöðvarvörður vinnur markvisst
að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri og hefur
eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra
opinberra aðila sé framfylgt.
• Vélfræði-, eða rafvirkjamenntun
• Þekking á viðhaldi búnaðar; loft-, kæli-,
vökva- og rafkerfa
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum
og stjórnkerfum er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
til að tileinka sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni
til að vinna með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang
fyrir hópum og einstaklingum
• Góð tölvukunnátta

Óskum eftir að ráða
aðstoðarmann á Þjórsársvæði
Í starfinu felst vinna við hífingar, bæði á brúkrönum og
á kranabíl Þjórsársvæðis ásamt því að hafa umsjón með
bifreiðum á svæðinu. Móttaka á vörum og umsjón lagers
í samstarfi við starfsmenn svæðisins. Viðkomandi mun
einnig taka þátt í vélaskoðunum.
• Full öku – og vinnuvélaréttindi, meirapróf
• Reynsla af störfum á kranabíl eða brúkrönum
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni
til að vinna með öðrum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar
veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2018.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt
PwC, sem staðfestir að fyrirtækið greiðir
körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um stöðurnar.

www.landsvirkjun.is
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LEIÐARI

Ógnir við
efnahagslegt fullveldi
Fossinn fagri Faxi í Tungufljóti í Biskupstungum skartar
sínu fegursta í haustlitunum. Mynd bgs.

„

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri og formaður SÍS skrifar í Suðra:

Það er gott að tilheyra hópi

F

yrir hundrað árum varð Ísland fullvalda
ríki á ný og og fyrir áratug horfðu
landsmenn ofan í hyldýpi efnahagslegra
hamfara sem eiga sér ekki samjöfnuð í síðari
tíma sögu okkar. Berlega kom í ljós hve
viðkvæmur efnahagur smáríkis er þegar illa
árar. Þar skipti mestu að gjaldmiðill landsins svo
gott sem missti verðgildi sitt með tilheyrandi
hækkunum á verðlagi, verðtryggingu og
vöxtum.
Efnahagslegt fullveldi landsins
Það skjól
var undir og þar með aðrir
þættir þess. Ógnirnar sem tefldu
er að
fullveldinu í hættu eru að mestu
finna
í
aðild að
enn til staðar og því mikilvægt að
velta fyrir sér hvernig er hægt að Myntbandalagi
treysta stöðu smáríkis og efla skjól
þess, líkt og Baldur Þórhallsson, sambandsins.
prófessor í stjórnmálafræði, fjallar Annaðhvort með
um í nýrri bók sinni og er sagt frá í
því að tengja
blaðinu í dag.
Í grundvallaratriðum hefur hin krónu við evru
efnahagslega samfélagsgerð ekki eða upptöku
breyst að neinu marki síðan 2008.
Seðlabankinn grípur vissulega gjaldmiðilsins.
inní gjaldeyrismarkaðinn þegar Það er ekki
mestu sveiflurnar eru á krónunni
og fjármálafyrirtækin halda sig tilviljun að
að mestu á heimavelli. Annað er í smáríki kjósa
grunninn eins og áður var.
almennt að koma
Ákvörðun um auka-aðild að
Evrópusambandinu,
þar
sem gjaldeyrismálum
fjórfrelsið var óhamið innleitt sínum fyrir
án þess að eiga kost á aðild að
Myntbandalagi sambandsins, var með þeim hætti.
afdrifarík ákvörðun á margan hátt Þannig tengja
og ógnar sumpart meira en nokkuð
annað
efnahagslegu
fullveldi Færeyingar sína
þjóðarinnar.
Samtímis
hefur krónu við þá
fátt fært landinu meiri ávinning
dönsku, sem aftur
efnahagslegan og félagslegan en
aðildin að EES. Þverbresturinn í er bundin evru.“
fyrirkomulaginu er hinsvegar sá að
okkur skortir skjólið.
Það skjól er að finna í aðild að Myntbandalagi sambandsins.
Annaðhvort með því að tengja krónu við evru eða upptöku
gjaldmiðilsins. Það er ekki tilviljun að smáríki kjósa almennt að koma
gjaldeyrismálum sínum fyrir með þeim hætti. Þannig tengja Færeyingar
sína krónu við þá dönsku, sem aftur er bundin evru.
Þetta eru einfaldlega bestu varnirnar og öflugustu skjólin fyrir
efnahagslegum ógnum sem geta fyrirvaralítið kollvarpað efnahag lítilla
þjóða sem búa við fáar stoðir undir efnahagskerfi sínu.
Svarið við stöðu Íslands er að ljúka aðilarviðræðunum við ESB og
leggja samninginn undir þjóðaratkvæði. Þá fyrst getur almenningur í
landinu tekið upplýsta ákvörðun um framtíðarfyrirkomulag gjaldeyrisog efnahagsmála þjóðarinnar. Komið upp vörnum sem útiloka að
annað eins ástand geti skapast á Íslandi og þegar kerfisbrestur og
hlutfallsvandi á milli fjármálakerfis og gjaldmiðils svo gott sem sendi
landið fram af bjargbrúninni og steypti undan efnahagslegu fullveldi
landsins.


„

Björgvin G. Sigurðsson
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að er gott fyrir sálartetrið
þegar maður uppgötvar að
maður tilheyrir hópi. Við
finnum samhljóm og tilgang með því
að finna að við tilheyrum til dæmis
fjölskyldunni okkar, vinnustaðnum
okkar en líka okkar nánasta umhverfi.
Mér finnst til dæmis afskaplega gott
að tilheyra þeim góða hópi sem býr í
Hveragerði, á Suðurlandi og reyndar
á landinu öllu. Ég er nefnilega nokkuð
sannfærð um það að ég njóti einstakrar
gæfu á svo margan hátt. Ekki bara með
því að tilheyra fjölskyldu heldur einnig
með því að tilheyra hinu íslenska
samfélagi. Við sem þjóð höfum
nefnilega sameinast um ákveðin gildi
sem við höfum talið mikilvæg. En við
höfum líka sameinast um að best sé
að við gerum hluti í sameiningu með
hagsmuni allra að leiðarljósi.

Hvað er sjálfsagt?

Okkur hættir öllum til að taka
ýmsu sem gefnu. Ég nýt þess að fá
hreint drykkjarvatn úr krananum. Að
geta sturtað niður úr klósettinu. Að
snjórinn sé mokaður af götunum, að
barnabörnin gangi í góðan leikskóla
og að öllum sé boðin besta mögulega
menntun. Fyrir löngu uppgötvaði ég
að margt af því sem við teljum sjálfsagt
er það bara alls ekki. Fyrir stóran hluta
jarðarbúa eru þetta ekki sjálfsögð
lífsgæði heldur forréttindi fárra. Hér
á landi eru það öflug sveitarfélög sem
sjá um að þessar grunnþarfir séu
uppfylltar. Um þá stjórnsýslueiningu
verður að standa vörð.

Tekjur þarf til sameiginlegra
verkefna

Hér á landi ákváðu Íslendingar
strax í upphafi þjóðveldisaldar þegar
fyrsti vísir sveitarstjórnarstigsins varð
til að betra væri að sameinast um
verkefnin. Hreppaskipanin var svo
staðfest í Jónsbók árið 1281. Helstu
verkefni sveitarfélaga voru í upphafi
málefni fátækra og framfærslumál
og enn í dag eru velferðarmál eitt
af meginverkefnum sveitarfélaga.
En verkefnin eru í dag fjölbreyttari

Það eru
mörg verk
efni framundan
og á borði nýrrar
stjórnar Sambands
íslenskra sveitarfé
laga eru mörg mál.
Að sveitarfélögum
verði gert kleyft að
ráðast í nauðsyn
legar úrbætur á frá
veitum með því að
fá endurgreiddan
virðisaukaskatt
af framkvæmdum
er eitt af þeim. Að
sveitarfélögin fái
gistináttag jaldið
til uppbyggingar á
ferðamannastöðum
er annað.

en nokkru sinni áður. Til þess að
sveitarfélög nái að sinna þeim eins vel
og þau myndu vilja þarf tekjur. Í sífellt
flóknara lagaumhverfi þar sem nýjar
skyldur eru í sífellu lagðar á herður
sveitarfélaganna þarf ríkisvaldið að
koma til móts við sjálfsagða kröfu
sveitarfélaganna um aukna hlutdeild í
tekjustofnum.
Nærþjónusta við íbúa er að stórum
hluta á hendi sveitarfélaganna.
Nálægðin við íbúana er mikil og
verkefnin flest hver mjög brýn. Því er
viðræðan við ríkisvaldið um aukna
tekjustofna eitt brýnasta hagsmunamál
sveitarfélaganna og þar með íbúa alls
landsins.
Það eru mörg verkefni framundan
og á borði nýrrar stjórnar Sambands
íslenskra sveitarfélaga eru mörg mál.

ÞRÍR DAGAR OG EITT LÍF
Þ

Að sveitarfélögum verði gert kleyft
að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á
fráveitum með því að fá endurgreiddan
virðisaukaskatt af framkvæmdum
er eitt af þeim. Að sveitarfélögin fái
gistináttagjaldið til uppbyggingar á
ferðamannastöðum er annað. Einnig
mætti nefna baráttu fyrir lengingu
fæðingarorlofsins svo ríkisvaldið mæti
sveitarfélögum á miðri leið þegar
kemur að lausn á dagvistunarmálum
yngstu barnanna svo fátt eitt sé
nefnt. Listinn er langur og ljóst að
nýrrar stjórnar bíða mörg krefjandi
verkefna sem verður gaman að fá að
kljást við.

Við tilheyrum öll sama
samfélaginu

Við viljum öll búa í góðu samfélagi.
Þar sem við látum okkur annt um
hvert annað og reynum af fremsta
megni að sjá til þess að enginn falli
í gegnum velferðargólfið. Þegar ég
skrifa þennan pistil þá er ég stödd í
Bosníu Herzegovínu en í gær fylgdist
ég, á vegum Evrópuráðsins, með
kosningum sem hér voru haldnar.
Kosningarnar fóru vel fram. Þeir
kunna alveg að kjósa og gera það bara
nokkuð vel. En það sem var sláandi
var vonleysið sem ég varð svo alltof
víða vitni að. Þetta hyldjúpa vonleysi
þeirra fjölmörgu einstaklinga sem sjá
ekki framtíð í samfélaginu sínu. Þar
sem helsta vandamálið er gríðarlegur
fólksflótti, atgervisflótti, frá landinu.
Íbúum landsins fækkar stöðugt og
flestir foreldrar sjá möguleika barna
sinna vera mesta í öðru landi.
Sem betur erum við Íslendingar
ekki stödd á þessum stað. Sem betur
fer sér unga fólkið okkar velflest
möguleika í okkar eigin landi. Hina
þurfum við að grípa því ég held að við
viljum öll búa í samfélagi sem heldur
utan um hópinn sinn, hvar sem hann
velur að búa og hvað sem hann velur
að gera. Því við tilheyrum öll sama
samfélaginu og þannig vil ég sjá
framtíðina fyrir mér.

-nýr tryllir frá Pierre Lemaitre
egar Antoine Courtin er tólf
ára verður hann sex ára dreng
að bana í skógi nálægt heima
bæ þeirra. Fullur skelfingar felur hann
lík litla drengsins í gjá í skóginum.
Leitarflokkar eru kallaðir til en leitin
ber engan árangur og smám saman
fjarar málið út.
Meira en áratug síðar er Antoine
að ljúka læknisnámi, býr í París með
kærustunni og framtíðin virðist björt.

Hann hefur ætíð forðast að
snúa aftur á æskuslóðirnar en
þarf þess nú af fjölskylduá
stæðum. Yfir hann hellist
gamalkunn sektarkennd, hroll
kaldur ótti við að upp um hann komist
og hamingju
ríkt líf hans breytist í
martröð.
Pierre Lemaitre er einn vinsælasti
spennusagnahöfundur Frakka og
bækur hans hafa verið þýddar á fjöl

mörg tungumál.
Hann er marg
verðlaunaður, hlaut
meðal annars hin
virtu
Goncourtbókm enntav erðl aun
2013 og
hefur í þrí
gang hlotið
glæpasagnaverðlaunin
Alþjóðlega
rýtinginn.
Friðrik Rafnsson þýddi.
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HÓTEL LAKI:

5. október 2018

Ógleymanleg veisla fyrir hópinn
þinn á vinalegu fjölskylduhóteli

H

ótel Laki er huggulegt fjölskyldurekið hótel, staðsett að
Efri Vík á Kirkjubæjarklaustri, í
náttúrufegurð og dásamlegri kyrrð.
Það er skemmtileg og vinsæl tilbreyting að komast út úr ys og þys
borgarlífsins til að skemmta sér og
gleðjast í góðum hópi og Hótel Laki
er kjörinn áfangastaður fyrir slíka
skemmtun. Fjölskyldan á Hótel Laka
hefur gaman af að taka á móti hópum, hvort sem það er starfsfólk fyrirtækja, vinahópar eða aðrir, og dekra
við mannskapinn. Hótel Laki getur
gert hópatilboð sniðið að þörfum
hvers og eins hóps.
Góð aðstaða er uppi á þaki hótelsins til að njóta norðurljósa í skjóli
glerhýsis án ljósmengunar. Þar er
vegglistaverk eftir Ólöfu Rún Benediktsdóttur listakonu sem vert er að
skoða. Hótelið býður upp á skráningu
á norðurljósavakningu að nóttu, þá
hringir næturvaktin og lætur vita ef
flott ljósasýning birtist á himninum.
Barinn á Gígur Restaurant, á Hótel
Laka, er allur nýlega endurbættur í
samstarfi við Haf Studio. Þar er
notalegt að eiga stund.
Framundan eru tveir mjög
áhugaverðir viðburðir á
Hótel Laka. Laugardagskvöldið 3. nóvember
verður í boði glæsilegur
fjögurra rétta villibráðarmatseðill. Leikin verður notaleg tónlist undir borðhaldi
og Árný Árnadóttir
söngkona skemmtir
gestum með fögrum
söng. Hinn fjölhæfi
Guðmundur Óli þenur
nikku sína og býður í
dans eftir borðhaldið.
Tilboð í gistingu og mat
fyrir þennan viðburð:
Matur á 7.500 kr. – gisting
fyrir tvo með morgunverði
og kvöldverði á 30.000 kr.
og aukanótt á 15.000 kr. Svo er
dekrað við gestina með freyðivíni á
herbergið.

Föstudagskvöldið 30. nóvember
verður síðan boðið upp á glæsilegan
fimm rétta jólamatseðil á 7.500 kr. Á
eftir borðhaldinu verður lifandi tónlist
með frábærum trúbador. Hægt
er að taka allan pakkann: Gistingu,
morgunverð og kvöldverð fyrir tvo á
aðeins 30.000 kr. og aukanóttin á
15.000. Freyðivín á herbergið handa
gestunum.
Fyrir utan þessa tvo spennandi
viðburði er hægt að semja um
sérstök kvöld fyrir hópinn þinn og
fá tilboð. Lögð er áhersla á góða
þjónustu, sveigjanleika og hlýlegt
viðmót á Hótel Laka og þar getur þú
átt ógleymanlega helgi með hópnum
þínum.
Nánari upplýsingar í síma 4124600. Sjá einnig vefsíðuna hotellaki.is
og Facebook-síðuna Hótel Laki.
Verið velkomin í sveitina!
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SMÁRÍKI ÞURFA SKJÓL
S

unnlendingurinn
Baldur
Þórhallsson,
prófessor
í
stjórnmálafræði, sendi frá sér
afar athyglisverða bók á dögunum sem
ber heitir „Small States and Shelter
Theory: Iceland’s External Affairs“
eða Smáríki og kenningin um skjól:
Utanríkismál Íslands.
Í bókinni er staða Íslands í
samfélagi þjóðanna greind út frá
kenningunni um skjól sem fjallar
um mikilvægi þess að lítil ríki hafi
efnahagslegt, pólitískt og félagslegt
skjól.
„Ég byrjaði að þróa þessa kenningu
dagana eftir hrunið. Þegar allt gekk
svo vel, fyrir hrun, var ég oft beðinn
um að skýra það af hverju gengi svo
vel, sérstaklega út frá smæðinni,“
segir Baldur í samtali við morgunþátt
K100. Hann bætti við að íslenskir
ráðamenn og bankamenn hafi oft
talað um að smæðin hafi hjálpað
okkur svo mikið. „En samkvæmt
smáríkjakenningunni þá gekk þetta
ekki alveg upp. Það eru vissulega
ákveðnir styrkleikar sem fylgja
smæðinni en líka miklir veikleikar
sem þarf að fjalla um. Ég byrjaði að
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skrifa niður hvað það væri mikilvægt
fyrir lítil ríki að hafa skjól til að
fyrirbyggja að það verði krísa og að
ef að krísa skelli á þá sé mikilvægt að
fá aðstoð á meðan á henni stendur
og einnig til mikilvægi þess að fá
utanaðkomandi aðstoð til að aðstoða
við að byggja upp eftir krísuna.“
Baldur segir lítil ríki þurfa skjól
vegna stöðu sinnar, t.d. vegna lítils
heimamarkaðar. „Smáríki eru svo
mikið háð inn- og útflutningi. Við
þekkjum þetta hér á Íslandi. Smáríki
eru líka oft háð einni eða tveimur
útflutningsafurðum. Við erum háð
sjávarútvegi, ferðamannaiðnaðinum
og kannski áliðnaðinum,“ segir
Baldur.
Baldur talar líka um mikilvægi
þess að smáríki hafi félagslegt
skjól. „Lítið ríki þarf í rauninni að
vera eins og svampur togar til sín
alla nýjustu strauma og stefnur í
alþjóðakerfinu. Það þarf að toga til
sín alla nýsköpun sem á sér stað í
alþjóðasamfélaginu,“ segir Baldur og
minnist sérstaklega á samvinnu við
erlendar menntastofnanir.

GALDRA-MANGA
eftir Tapio Koivukari

Gómsæt villibráð í Grindavík

V

eitingastaðurinn Fish House
hefur fengið létta yfirhalningu
en staðurinn er uppspretta
margra góðra minninga í hugum
íbúa Grindavíkur og jafnvel annarra
Suðurnesjamanna. Staðurinn hefur
hænt að sér tónlistarfólk landsins og
er geysivinsæll meðal músíkanta og
tónlistarunnenda. Kári Guðmundsson
er á þriðja ári í rekstri staðarins og
hafa viðskiptin gengið eins og í sögu.
Hreindýraborgarinn hans Kára hefur
notið sérlega mikilla vinsælda undanfarin ár og margir hafa beðið spenntir
eftir komu hans og hefur ávallt verið
ágætis gestagangur hjá Kára og félögum, ekki síst í desember.
„Okkur hefur gengið mjög vel. Við
höfum lagt okkur mikið fram og fengið
góð ummæli. Það hefur verið aukning
hægt og bítandi alveg síðan við tókum
við,“ segir Kári og bendir á Villibráðakvöldið mikla en þetta er í annað árið
í röð þar sem slíkur matseðill verður
lagður fram.
Kári segir að svo vel hafi gengið
og umfangið svo mikið að nú standi
til að hafa villibráðakvöldin tvö þetta
árið og verða þau haldin dagana 16.
og 17. nóvember. Kári segir matseðilinn ekki vera af verri endanum og
lofar huggulegri stemningu í sal sem
tekur hátt í sextíu manns. „Við verðum

með gæs, reykta og grafna, ásamt
bleikjutartar og rjúpusúpu. Einnig
verðum við með hreindýr, kryddað
lambafille og ýmislegt fleira ásamt
fordrykk.“
Kári segir margt á boðstólum vera
það sem hann hafi sjálfur veitt enda
er hann mikill veiðimaður og telur villibráð vera mat í hágæðaflokki. „Þetta
villibráðakvöld gekk svo vel í fyrra að
mér fannst sniðug hugmynd að gera
þetta aftur og aðeins betur. Þetta
árið verðum við með lifandi tónlist og
mun trúbador spila langt fram eftir
kvöldi. Þetta verður meira spennandi
en í fyrra og meira sniðið fyrir hvern
og einn í raun og veru,“ segir Kári.
„Í fyrra fékk ég til mín gesti alla leið
úr Kópavoginum og þeir töluðu um að
svona villibráðakvöld væru á undanhaldi. Þar af leiðandi ákvað ég að
bæta við öðru kvöldi og sjá hvort því
yrði ekki vel tekið.“
Þá nefnir Kári að eftirsótti hreindýrahamborgarinn verði borinn fram
á fjörugum föstudegi, sem verður
30. nóvember. „Það hefur verið mikil
hefð á þeim degi að veitingastaðirnir
hérna við Hafnargötuna geri eitthvað
skemmtilegt,“ segir Kári. „Þetta er
þriðja árið sem við berum fram þessa
hamborgara og það má segja að þeir
hafi slegið í gegn hjá okkur.“

G

aldra-Manga - dóttir þess
brennda heitir ný sögu
leg
skáldsaga eftir finnska verð
launahöfundinn Tapio Koivukari.
Sæ
mundur gefur út en Sigurður
Karlsson íslenskaði. Frumútgáfan
kom út í Finnlandi á þessu ári og hefur
þegar hlotið afburðaviðtökur finnskra
les
enda og fjöl
miðla. Sögu
sviðið er
Vestfjarðakjálkinn á Íslandi á 17. öld
en Tapio bjó hér á landi um árabil og
hefur fyrr skrifað bækur sem gerast á
Íslandi.
Manga er ung heimasæta á kosta
jörðinni Munaðarnesi á Ströndum á
17. öld. Fjölskylda hennar er bjarg
álna og talin kunna fleira fyrir sér en
almennt gerist. En þegar undarlegir
fyrirburðir verða í sóknarkirkjunni í

Árnesi er sjónum yfirvalda beint að
Munaðarnesfólkinu.
Í upphafi frásagnarinnar er Manga
lögð á flótta yfir heiðina vestur í Ísa
fjarðar
djúp eftir að Þor
leifur Korts
son sýslu
maður hefur látið brenna
föður hennar á báli fyrir galdra. Sjálf
er hún útskúfuð og sætir ásökunum
sveitunga sinna um fjölkynngi.
Lesandinn fylgir Möngu á
flóttanum og í baráttu hennar fyrir
réttlæti, en um leið eru rifjaðir upp
atburðirnir sem leiddu til þess að hún
forðaði sér.
Sagan er byggð á raunverulegum
atburðum og þjóðsagnapersónan
Galdra-Manga fær hér uppreisn æru.
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Ilmandi gjafavörur

I

lmvörur.is er tveggja ára gömul,
fjölskyldurekin vefverslun sem býður upp á fallegar og ilmandi gjafavörur. Má þar nefna ilmkerti, sápur,
olíur, ilmkorn og margt fleira. Á næstu
vikum eru jólavörurnar væntanlegar
í verslunina en nú þegar eru komin
fallega skreytt jólakerti. Einnig eru til
sölu fallegir kertastjakar og ýmislegt
annað sem fylgir kertum.
„Vinsælustu vörurnar hérna eru
líklega flöt, handunnin og handmáluð kerti sem ég byrjaði að taka inn í
fyrra. Þessi kerti eru unnin í Litháen
og eru feykilega vinsæl,“ segir Ásvaldur Friðriksson, eigandi verslunarinnar.
„Jólakertin okkar eru síðan bæði
flöt og píramídalaga,“ bætir Ásvaldur
við og segir okkur síðan frá sápunum
sem eru einstaklega vandaðar og vel
ilmandi: „Sápurnar eru búnar til úr
hreinum olíum, ilmolíum og ilmkjarnaolíum. Síðan erum við líka með ilmolíur í baðið og ilmolíulampa og mikið
úrval af reykelsum. Auk þess erum við
með ilmkorn sem eru sérhönnuð fyrir
hvert rými heimilisins sem þar með
verður allt vel ilmandi.“
Ilmvörur.is bjóða upp á hagstætt
verð og góða þjónustu. Pantanir eru
sendar hvert á land sem er. „Ef við
fáum pöntun fyrir hádegi fer hún
samdægurs frá okkur á pósthúsið.
Ef hún kemur eftir hádegi fer hún frá
okkur næsta dag,“ segir Ásvaldur en
heimsendingarkostnaður fellur niður
ef keypt er fyrir 5.000 kr. eða meira.
Sendingarkostnaður fyrir minni viðskipti er síðan aðeins 600
kr. á pakkann.
Allar frekari upplýsingar er að finna á vefsíðunni ilmvorur.is þar sem
vefverslunin er einnig.
Þar er þægilegt að gera
hagstæð kaup á fallegri,
smekklegri og vel ilmandi
gjafavöru.
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Hera Fjord

Fjallkonan í Húsinu á Eyrarbakka
E

inleikurinn Fjallkonan var
sýnd í Húsinu á Eyrarbakka
laugardaginn 6. október s.l.

Sýningin hefur ferðast víða um land.
Hún var sýnd í Tjarnarbíó á síðasta
leikári og á Suðureyri á hátíðinni Act
Alone.
Höfundur og leikkona sýningarinnar
Hera Fjord fluttist fyrir stuttu til
Eyrarbakka ásamt manni sínum
Guðmundi Þór Gunnarssyni sem er
hljóðmaður leiksýningarinnar.

Fjallkonan er leiksýning byggð á ævi
dýrfirsku langalangömmu Heru,
veitingakonunnar Kristínar Dahlstedt
sem rak um árabil veitingahúsið
Fjallkonuna í Reykjavík eftir að hafa
numið slík fræði í Kaupmannahöfn.
Sumir þekkja Kristínu Dahlstedt sem
ástkonu ljósvíkingsins sem Laxness
gerði frægan í Heimsljósi.
Frítt var inn í tilefni Menningardaga
í Sveitarfélaginu Árborg sem standa
allan októbermánuð.

Guðmundur Þór Gunnarsson
og Hera Fjord sem eru nýbúar á
Eyrarbakka.

og sýningargestir í Húsinu á
Eyrarbakka.
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Kambsmálið –
Engu gleymt,
ekkert fyrirgefið

Ú

t er komin bókin Kambs
málið – Engu gleymt, ekkert
fyrir
gefið eftir Jón Hjartar
son rithöfund og fyrrverandi fræðslu
stjóra. Bókin segir frá forn
aldar
legum átökum fátækrar fjölskyldu við
hreppsyfirvöld í Árneshreppi. Bókaút
gáfan Sæmundur gefur út.
Þann 4. júni 1953 mætti hrepp
stjóri Árneshrepps að bænum Kambi
í sömu sveit til þess að bjóða upp
dánarbú heimilisföðurins, sem látist
hafði fyrr á árinu.
Húsmóðirin var á berklahælinu á
Vífilsstöðum en heima fyrir einungis
börnin, átta talsins og á aldrinum 7 til
18 ára.

Þegar búið var að selja hæstbjóð
endum allt sem nýtilegt var af bús
munum, stóð til að ráðstafa barna
skaranum á heimili í sveitinni eftir
fornum reglum um sveitarómaga.
Þá gerist það að átján ára heima
sæta stillir sér upp í úti
dyrum og
fyrirbýður að nokkurt systkina hennar
verði tekið í burtu af heimilinu. Eftir
nokkurt stímabrak lúpast yfirvöld af
bænum og skilja börnin eftir í reiði
leysi.
Bókin Kambsmálið – Engu gleymt,
ekkert fyrirgefið fjallar um þessa at
burði, aðdragandann, atburðinn
sjálfan og svo eftirleikinn.

Fjölsótt fjáröflunarkvöld Lkl. Dynks

STJÓRNMÁL FALSFRÉTTANNA
-ný bók eftir Eirík Bergmann

B

ókin Conspiracy & Populism:
The Politics of Misinformation
eftir Eirík Bergmann prófessor
í stjórnmálafræði við Háskólann á
Bifröst kom út á dögunum og hefur
vakið verðskuldaða athygli. Suðri tók
Eirík tali um bókina.
„Það er Palgrave Macmillan
sem gefur út, líkt og mínar fyrri
bækur á alþjóðavettvangi. Í bókinni
er greint hvernig ört vaxandi fylgi
þjóðernispopúlískra stjórnmálaflokka
í Evrópu og í Ameríku hefur farið
hönd í hönd við aukna dreifingu
samsæriskenninga. Megin framlag
bókarinnar er að rannsaka hvernig
popúlistar nýta sér samsæriskenningar
til að ala á ótta og draga fólk þannig til
fylgislags við sig – meðal annars með
dreifingu falsfrétta.“
Hvaða samsæriskenningar eru
dæmi um það?

Húsfyllir var í Árnesi.

„Á meðal þeirra samsæriskenninga
sem fjallað er um í bókinni eru til að
mynda djúpríkiskenning Dónalds
Trumps og Evrarabíukenningin,
sú að Íslamistar með aðstoð
menningarmarxista á Vesturlöndum
ætli sér að yfirtaka Evrópu og afgera
hina kristnu arfleifð álfunnar. Þá
er farið ofan í sögur um að Angela
Merkel sé laundóttir Adolfs Hitlers, að
Barack Obama haf verið ólögmætur
forseti og að George W. Bush hafi
staðið á bak við hryðjuverkaársárnir
11. Septemer. Einnig er rætt um
kenningar á borð við þá að helförin
sé uppspuni, að meðlimir Pussy
Riot séu handbendi Vestursins og að
Evrópusambandið sé í raun endureist
Rómarveldi, nú á kommúnískum
grunni. Þessar sögur og fjöldmargar
fleiri sem ræddar eru í bókinni eru
á meðal þeirra sem popúlistar hafa
haldið að fólki í Evrópu og hafa fengið
byr undir báða vængi, til að mynda
í Brexit umræðunni í Bretlandi og
af forsetum bæði Bandaríkjanna og
Rússlands.“
Hefur þessi þróun haft áhrif á
stjórnmálaþróun síðustu ára?
„Í bókinni reyni ég því að
greina í sundur þessa þrjá þræði
sem svo mjög hafa einkennt pólitík
okkar daga á Vesturlöndum, semsé
samsæriskenningar, popúlisma og
falsfréttir.“

ÓDÝR
Gleraugu með
glampa- og rispuvörn

L

ionsklúbburinn Dynkur í
Skeiða- og Gnúpverjahrepppi
hélt Schnitselveislu sína, árlegt
fjáröflunarkvöld klúbbsins, þriðja árið
í röð í Árnesi um liðna helgi. Kvöldið
var afar fjölsótt og var húsfyllir.
Dagskrá kvöldsins var fjölbreytt:
Dísa Björk Birkisdóttir söng við
undirleik Stefáns Þorleifssonar, Bjarni
Harðarson kynnti og las upp úr nýrri
bók sinni Í Gullhreppum og dregið
var um tugi happadrættisvinninga.
Allur ágóðir rennur til góðra
málefna.

Dísa Björk söng fyrir salinn.

Verð 19.900 kr

Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Bjarni Harðarson les upp úr bók
sinni.

Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Stefán Þorleifsson lék undir.

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002
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Frá mótun til muna
Hrönn, Hólmfríður, Þórdís,
Bjarhheiður, Guðbjörg, Katrín,
Ólöf, Steinunn og Ingibjörg.

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

Rakúofninn.

Rakúbrennsla

Eftir mótun leirsins, þurrkun og
hrábrennslu eru verkin gljábrennd
upp til 800 – 1000 °C í ofni sem oftast
er hitaður upp með við eða gasi. Þegar
glerungurinn hefur bráðnað, eru
verkin teknir með járntöngum út úr
ofninum og færðir yfir í tunnu sem
innihendur sag eða önnur brennanleg
efni. Vegna hitabreytinganna við þessa
aðgerð, krossspringur glerungurinn,
en sót frá eldi og reyk í tunnunni
situr eftir í sprungunum, þegar verkið
kólnar og glerungurinn lokast að nýju.

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Aðdragandi

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

Hvað er Rakú?

… var spurt við gestaspjalli á
samsýningunni Frá mótun til muna
sem nú stendur yfir í Listasafni
Árnesinga, Hveragerði.
Verk eftir Ingibjörgu.

Aðdragandi að sýningunni Frá
mótun til muna er frá haustinu 2017
- en þá fékk Handverk og hugvit
undir Hamri í Hveragerði, sænska
leirlistamanninn Anders Fredholm
til að leiða vinnusmiðju (workshop) í
Rakubrennslu og öðrum frumstæðum
brennsluaðferðum í og við vinnustofu
Ingibjargar Klemenzdóttur í Ölfusi.
Í vinnusmiðjunni var m.a. byggður
viðarbrennsluofn og brennt í honum
Rakú í anda Japönsku meistaranna.
Þátttakendurnir
níu;
Bjarnheiður
Jóhannsdóttir,
Hólmfríður
Arngrímsdóttir,
Þórdís Sigfúsdóttirnir, Guðbjörg
Björnsdóttir, Katrín Karlsdóttir, Ólöf
Sæmundsdóttir, Hrönn Waltersdóttir,
Helga Klemenzdóttir og Steinunn
Aldís Helgadóttir koma víðsvegar
af landinu og eru allar starfandi við
leirlist.

Heimildarmyndin Raku - frá
mótun til muna

Sagan

Reima útivistarfatnaðurinn fyrir
börn fæst hjá okkur
í Stúdíó Sport!
Stúdíó Sport
Austurvegi 11, Selfossi

studiosportselfossi
Virka daga 10-18

Laugardaga 10-16

Rakú merkir; ánægja - þægindi gleði og hefur rætur að rekja til Kyoto
í Japan, þar sem leirkerasmiðurinn
Chijiro mótaði og brenndi teskálar
sínar í einföldum viðarbrennsluofni, í
kring um 1580.
Sagan segir að gróft handmótaðar
teskálar Chijiro með sinn sprungna
glerung, hafi heillað siðameistarnn
Rikyu vegna einfaldleika þeirra og
að hann hafi síðan farið að nota þær
í ríku mæli, við helgar teathafnir
búddista í borginni.
Aldir líða, en utanaðkomandi
leirkerasmiðir sem kynnat þessari
einföldu brennslu, töldu eflaust að
Rakú væri of bundin búddískri trú og
teathöfnum, svo það er ekki fyrr en í
byrjun tuttugustu aldar að þekkingin
á Rakú berst frá Japan til Vesturlanda,
með
breska
leirlistamanninum
Bernard Leach. Heim komin frá
Japan, þróar hann brennsluaðferðir
Rakú, ásamt leirlistamanninum Shoji
Hamada og nemendum þeirra í
Bretlandi í átt að því sem við þekkjum
í dag. Það er svo ekki fyrr en um 1960
sem Rakúbrennslur varða þekktar og
vinsælar í Bandaríkjunum og en síðar
hér á landi.

Félagið
fékk
einnig
kvikmyndagerðarmennina
Stefán
Loftsson og Jónatli Guðjónsson hjá Rec
Studio og Atla Rúnar Halldórsson til
að taka upp og vinna heimildarmynd,
um það sem fram fór þessar tvær
vikur sem vinnusmiðjan stóð og er
heimildarmyndin Raku – frá mótun til
muna, hluti af yfirstandandi sýningu.

Samsýningin Frá mótun til
muna

Listasafns
Árnesinga
bauð
hópnum að sýna heimildarmyndina
frá vinnusmiðjunni, ásamt nýjum
verkum sem unnin voru s.l. sumar.
Auk fjölmargra rakúbrenndra
verka, eru einnig verk á sýningunni
sem brennd eru með annarri tækni
við opin eld, eins og sag-, pott-,
tunnu-, holu- og grindarbrennsla.
Sýningarstjóri er Inga Jónsdóttir.
Safnið er opið fimmtudaga til
sunnudaga frá kl. 12:00 – 18:00.

Verk eftir Steinunni Aldísi, Katrínu V.
og Bjarnheiði.
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Jólahlaðborð
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Ferskur blær og lystaukandi
humar í Rauða húsinu

V

eitingarstaðurinn Rauða húsið
á Bústaðarstíg 4 er þekktur fyrir
ljúffengan humar sem bráðnar
einfaldlega í munni gesta. Staðurinn einkennist af einstaklega faglegri
þjónustu og afslappandi andrúmslofti
sem trekkir hvern á fætur öðrum á
Bústaðarstíginn. Á næstu vikum má
búast við gómsætum jólamatseðli, en
hlaðborð staðarins hefur hitt rakleiðis í
mark á hverju ári og kitlað bragðlauka
viðskiptavina út í eitt.
Jessi Kingan, einn af eigendum
Rauða hússins, segir veitingastaðinn
sérhæfa sig í öllum tegundum humars,
frá humarsúpu til pastarétta, og fullyrðir
að fiskur staðarins sé ávallt ferskur enda
berst hann til Jesse nýveiddur og ljúffengur hverju sinni. „Einn af eigendunum
er útgerðarmaður og kemur alltaf til
okkar með ferskan fisk beint á borðið,“
segir hún.
„Við ætlum svo að halda jólahlaðborð
sem við erum nú að undirbúa, eins og
við höfum gert síðustu árin, og verðum
með lifandi tónlist og huggulega stemningu fram eftir kvöldi,“ segir Jesse.

Saga Rauða hússins

Veitingastaðurinn Rauða húsið var um
tíma í gamla skólahúsinu á Eyrarbakka.
Þann 14. maí 2005 var veitingastaðurinn fluttur yfir í hús að Búðarstíg 4 á
Eyrarbakka, sem lengst af hefur verið

kallað Mikligarður. Guðmunda Nielsen byggði elsta hluta Rauða hússins,
veitingastofuna á fyrstu hæð, sem
verslun árið 1919. Guðmunda var fjölhæf
kona, organisti, kórstjóri, tónlistarkennari
og tónsmiður auk þess að vera mjög
virk í félagsmálum, m.a. í Kvenfélagi
Eyrarbakka. Hún lærði verslunarfræði
í Kaupmannahöfn áður en hún opnaði
verslun sína hér, Guðmundubúð, sem
þótti ein glæsilegasta verslun austan
fjalls á sinni tíð.
Sjálf bjó Guðmunda hins vegar í Húsinu, sem nú hýsir Byggðasafn Árnesinga
og stendur rétt fyrir austan kirkjuna.
Húsið var reist árið 1765 þegar dönskum kaupmönnum var leyft að búa hér á
landi yfir veturinn. Húsið varð snemma
miðstöð blómstrandi menningar og
listalífs við ströndina, enda komu erlend
menningaráhrif fyrst að landi á Eyrarbakka, sem var stærsti verslunarstaður
landsins um aldir. Hér átti biskupsstóllinn í Skálholti einnig sína höfn og gerði
út sín skip. Örlög þúsunda Íslendinga
réðust með þeim margvíslegu tíðindum
sem bárust með Bakkaskipi.
Árið 1955 var byggð hæð ofan á
húsið, en frá 1957 var umfangsmikil
framleiðsla á einangrunarplasti og einöngruðum hitaveiturörum í Miklagarði
undir merkjum Plastiðjunnar Eyrarbakka
hf. og 1960 var síðan stór viðbygging
reist norðan megin.
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LS frumsýnir Á vit ævintýranna
L

eikfélag Selfoss kynnir međ fjölskylduverkið Á vit
ævintýranna í leikstjórn Ágústu Skúladóttur 12.
október í Litla leikhúsinu viđ Sigtún.

Sýningin er sameiginleg sköpun leikstjórans, leikhópsins
og hins skapandi teymis sem vinnur á bakviđ tjöldin.Verkiđ
er byggt á ævintýri H.C. Andersens um Litla Kláus og
stóra Kláus, ljóðinu um Sálina hans Jóns míns eftir Davíð
Stefánsson ásamt kvæði Páls J. Árdal, En hvað það var skrýtið.
Allt stórskemmtilegir dýrgripir úr gullkistu ævintýranna.
Ágústa Skúladóttir leikstjóri hefur sett upp fjöldan allan
af leiksýningum bæði hérlendis og erlendis, hvort sem er í
áhuga- eða atvinnuleikhúsum. Hún hefur unnið til ýmissa
verðlauna gegnum tíðina, nú síðast hlaut hún Grímuna
barnasýning ársins 2018, fyrir sýninguna Í Skugga Sveins
eftir Karl Ágúst Úlfsson. Ágústa vinnur nú í fyrsta sinn með
Leikfélagi Selfoss og má með sanni segja að henni takist
afskaplega vel að laða fram hugmyndaflug og leikgleði hjá
hópnum.

Leikfélagið hvetur alla til að tryggja sér miða í
tíma því oft komast færri að en vilja.
Miðaverð:
2000 kr
Hóptilboð 1500 kr (10 eða fleiri)
Allur salurinn 100 þúsund (80 sæti)

Miða má nálgast hjá midasala@leikfelagselfoss.is eða í
síma 4822787 milli 14:00-20:00
Einnig má bóka miða hér:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/
LeikflagSelfoss@leikfelagselfoss.is/bookings/

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Leðurverkstæðið reykjavík býður upp á handunnin og
kLæðskeraskorin karLmannsbeLti úr hágæða Leðri.
Þá bjóðum við upp á mikið úrvaL af axLaböndum.
Leðurverkstæðið reykjavík á
sér Langa sögu en upphaf Þess
má rekja aLLt aftur tiL áranna
fyrir seinna stríð. árið 1937
hóf Það starfsemi sína að
víðimeL í reykjavík en í dag er
Það tiL húsa með versLun og
verkstæði að síðumúLa 33.

Nýjast varaN okkar er passaveski sem er 100%
ísleNskt haNdverk gert úr hágæðaleðri. Þá er
hægt að fá töskumerki með áletruN eigaNdaNs með
passaveskiNu. í veskiNu er gert ráð fyrir vegabréfi,
kreditkortum og peNiNgum. allt á sama stað sem
kemur sér vel á ferðalögum.

síðumúLa 33 / 108 reykjavík / sími: 551 6659 / www.Lvr.is
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LJÓSMYNDASÝNINGIN BLEIK OPNUÐ Í KRÓNUNNI
F

östudaginn 28. september sl. hófst Bleika
slaufan, árvekni- og fjáröflunarátak
Krabbameinsfélags Íslands. Félagið hefur
undanfarin 11 ár tileinkað októbermánuði bar
áttu gegn krabbameinum hjá konum. Í ár er lögð
áhersla á þátttöku kvenna í skimun og mikilvægi
þess að vinahópar hvetji sínar konur til að mæta í
krabbameinsleit auk þess að styðja ef kona greinist
með krabbamein.
Ljós
mynda
sýningin BLEIK var opnuð í
Krónunni á Selfossi þar sem Bleika slaufan 2018
var einnig afhjúpuð. Sýningin byggir á persónu
legum sögum tólf kvenna sem greinst hafa með
brjósta- eða leghálskrabbamein og farið í meðferð.
Einnig er fjallað um mikilvægi vinahópa í því ferli.
Ásta Kristjánsdóttir, ljósmyndari, Sóley Ástu
dóttir, förðunarfræðingur, Anna Clausen, stílisti
og Sigríður Sólan, blaðamaður, eiga veg og vanda
að sýningunni sem sýnd er á fjórum stöðum á
landinu og stendur út októbermánuð. Sýningar
staðir eru Kringlan í Reykjavík, Glerártorg á Akur
eyri, Krónan á Selfossi og Ráðhús Reykjanesbæjar.
Leynd hvílir á
vallt yfir hönnun Bleiku
slaufunnar þar til hún er afhjúpuð í upp
hafi
átaksins ár hvert. Hönnuður hennar að þessu sinni
er Páll Sveinsson, gullsmíðameistari hjá Jóni og
Óskari, en hann sigraði í samkeppni Krabbameins
félagsins og Félags íslenskra gullsmiða um hönnun
Bleiku slaufunnar. Bleika slaufan 2018 táknar um
hyggjuna og tárin sem geta fylgt því þegar einhver
greinist með krabbamein.
Bleika slaufan er seld í fjölmörgum verslunum
um allt land og í vefverslun Krabbameinsfélagsins.
Hún kostar 2.500 krónur, en einnig er takmarkað
upp
lag af silfur
háls
meni selt hjá fé
laginu og
völdum gullsmiðum um landið.
Söfnunarfé Bleiku slaufunnar verður varið til
þeirrar fjölbreyttu starfsemi sem Krabbameinsfé
lagið stendur fyrir, með sérstakri áherslu á krabba
mein hjá konum og hvatningu um að mæta í
skimun fyrir brjósta- og leghálskrabbameinum.

Leikskólinn Heklukot
Leikskólakennarar
Deildarstjórar
Sérkennari

Lausar eru 100% staða deildarstjóra og leikskólakennara við leikskólann
Heklukot á Hellu í Rangárþingi ytra sem er í um 100 km frá Reykjavík.
Heklukot er fjögurra deilda leikskóli með um 75 nemendur frá eins til fimm ára, en
stefnt er á að opna fimmtu deildina um áramótin 2018/2019.
Unnið er eftir markmiðum Skóla á grænni grein sem fela í sér sambærilegar
áherslur og í aðalnámskrá leikskóla (2011). Einnig er unnið eftir markmiðum Heilsu
stefnunnar sem stuðlar að heilsueflingu í leikskólasamfélaginu með áherslu á
næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.
Í Heklukoti er leikskólakennurum boðið upp á aukinn undirbúningstíma,
fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf.
Leitað er að fagmenntuðum jákvæðum kennurum (eða öðru uppeldismenntuðu fólki),
körlum eða konum, með góða samskiptahæfni, eru heilsuhraustir, hafa góða
íslenskukunnáttu, sýna frumkvæði, sjálfstæði, hafa metnað fyrir starfi sínu og
eru tilbúnir til að vinna að málörvun, uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri í
samræmi við námsskrá og í nánu sambandi við stjórnendur leikskólans.

Laus er 50-100% staða sérkennara.
Helstu verkefni sérkennara er samkvæmt starfslýsingu í kjarasamning FL og í
samráði við leikskólastjóra. Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi.
Framhaldsmenntun í sérkennslu er æskileg eða reynsla af vinnu með sérkennslu
börnum. Umsækjandi þarf að búa yfir færni í mannlegum samskiptum, hafa góða
íslenskukunnáttu, sýna frumkvæði, sjálfstæði, hafa metnað fyrir starfi sínu og vera
tilbúinn til að vinna að málörvun, uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri í
samræmi við námsskrá og í nánu sambandi við stjórnendur leikskólans.
Umsóknafrestur er til og með 20. október 2018.
Nánari upplýsingar veitir Auður Erla Logadóttir leikskólastjóri í síma 488 7045,
netfang: heklukot@heklukot.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans, þar er einnig hægt að
senda inn rafræna starfsumsókn: www.heklukot.leikskolinn.is

HENDUR Í HÖFN: HAUSTVIÐBURÐARÖÐ

F

östu
daginn 5. októ
ber hófst
haustviðburðaröð veitingar
staðarins Hendur í höfn í Þor
láks
höfn. Er það beint fram
hald af
sumarviðburðaröðinni sem var nú í
sumar.
„Í kjöl
far þess að Dag
ný opnaði
Hendur í höfn í stærra húsnæði í vor
fannst okkur tilvalið að láta reyna á að
hafa röð tónleika í allt sumar og sjá
hvernig það myndi takast til. Í stuttu
máli þá gekk það með ólíkindum vel,
uppselt var á fimm tónleika af sex og
mikil almenn gleði með þetta upp
á
tæki okkar,“ sagði Ása Berg
lind
Hjálmarsdóttir, viðburðarstjóri, í sam
tali við sunnlenska.is.
Dagana 6.-7. nóvember kemur
heimamaðurinn Jónas Sig fram ásamt
hljómsveit sinni en þá er um að ræða
fyrstu tón
leikana af mörgum í út
gáfu
tón
leika
röð sem hann er með
í til
efni út
gáfu nýrrar plötu, Milda
hjartað og bókar sem hann gefur út
samhliða plötunni. Að lokum er það

uppi
standarinn Sóli Hólm sem fer
á kostum í uppistandi sínu eins og
honum einum er lagið.
Að sögn Ásu við sunnlenska.is er
haustviðburðaröðin fyrir fjölbreyttan
hóp fólks. „Þetta er fyrir tónlistarunn
endur, mat
gæðinga, fólk sem þykir
gaman af sögum, fólk sem lætur sér
hjartans mál varða, fólk sem þykir
gaman að hlæja, sýna sig og sjá aðra.
Sem sagt, eiginlega alla.“
„Sætafjöldinn er takmarkaður svo
það marg
borgar sig að tryggja sér
miða í for
sölu. Einnig er nauð
syn
legt að panta borð ef fólk hug á því að
gæða sér á veitingum fyrir tónleika.
Svo er ekki úr vegi að minnast á það
fyrir fólk sem er ekki vant að gera sér
ferð niður í Þorlákshöfn að þetta er
ekki nema skottúr frá flestum stöðum
á Suðurlandinu,“ segir Ása.
Upplýsingar um viðburðina, miða
sölu og fleira má finna inn á facebook
síðu Hendur í höfn.
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JÓLAHLAÐBORÐ STRACTA HÓTELS:

Veisla í sunnlenskri
náttúrufegurð

S

tracta Hótel er rómaður gististaður á Hellu, nánar tiltekið
að Rangárflötum 4. Stutt er frá
hótelinu í allar helstu náttúruperlur
Suðurlands og þjónusta og aðbúnaður
á hótelinu sjálfu er til sóma. Undanfarin ár hefur Stracta Hótel boðið upp á
jólahlaðborð sem hafa mælst afar vel
fyrir. Sumir slá þar tvær flugur í einu
höggi og gista einnig.
Að þessu sinni býður Stracta
Hótel upp á gistingu í tveggja manna
herbergi með morgunverði ásamt
jólahlaðborði á sérstöku tilboði: 16.400
kr. á mann. Aðgangur að heitum pottum og gufubaði í glæsilegum hótelgarði er innifalinn fyrir alla gesti. Það er
fullkomin leið til að slaka á fyrir notalegt
og skemmtilegt kvöld.

Eyrnakonfekt og jólakrásir
Verð á jólahlaðborðinu án
gistingar er aðeins 8.800 kr.
Meðal forrétta eru þrjár
tegundir af síld, grafinn og
reyktur lax, lifrarkæfa með
beikoni, grafið hrossakjöt,
jólaskinka, sjávarréttasalat, tvíreykt hangikjöt og
margt fleira.
Í aðalrétt er meðal
annars hvítlauksmarinerað lambalæri, purusteik,
Royal-kjúklingabringa og
fisk- og grænmetisréttir að
hætti kokksins.
Af meðlæti má nefna
Waldorf-salat, rauðkál, sykurbrúnaðar kartöflur, villisveppaog rauðvínssósu og margt fleira.
Í eftirrétt er til dæmi Ris a la Mande
með kirsuberjasósu, ferskir ávextir og
hvít súkkulaðimús.
Jólahlaðborðin eru þessa daga: 17.
og 24. nóvember, 1. og 8. desember
– sem eru laugardagar. Aðra daga er
boðið upp á jólahlaðborðið fyrir stærri
hópa.
Hinir frábæru tónlistarmenn Margrét
Grétarsdóttir söngkona og Hrafnkell
Óðinsson, sjá um að koma gestum í
jólastemningu með sannkölluðu eyrnakonfekti meðan á borðhaldi stendur.
Upplýsingar og bókanir eru í gegnum
netfangið info@stracta.is eða í síma
531-8010.
Sjá nánar á vefnum: https://www.
stractahotels.is/is/jolaladbord
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Jólahlaðborð

10. tölublað
4. árgangur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Svikarinn

Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Ú

t er komin bókin Svikarinn
eftir Lilju Magnúsdóttur.
Útgefandi er Bókaútgáfan
Sæmundur.
Það er sjaldnast heppilegt að það
séu þrír í hjónabandi og þegar það
eru orðnir fjórir hlýtur eitthvað að
springa.

Enginn flýr frá sjálfum sér og
draugar fortíðar sækja á hana, hún
kemst ekki hjá því að horfast í augu
við eigin tilfinningar og gerðir.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 89503 09/18

Sprengingin verður þegar þegar
ung kona verður viðskila við ástmann
sinn og hefur enga hugmynd um
afdrif hans. Þau höfðu lengi leikið
tveim skjöldum og talið sér trú um
að það væri í lagi. Þau voru saman í
feluleiknum en þegar hann hverfur
kemur margt óvænt í ljós.

Svikarinn er saga um unga konu
sem missir allt og tekst á við að byggja
líf sitt upp að nýju. Lygi og svik hafa
hafa mótað líf hennar. Hverjum getur
hún treyst? Getur hún elskað og
eignast vini eftir allt sem á undan er
gengið í lífi hennar?
Svikarinn er fyrsta skáldsaga Lilju
Magnúsdóttur, íslenskukennara á
Kirkjubæjarklaustri.

Verð frá: 5.610.000 kr.

Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

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.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

