Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur

11. tölublað
4. árgangur

EITRAÐA BARNIÐ.
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Á englavaktinni
Guðbjörg Arnardóttir, sóknarprestur
á Selfossi, skrifar jólahugvekju Suðra.
Bls. 4.

Merkileg

lukka!
Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

Læknishúsið.
Bókarkafli

Metaðsókn í
Bókarkaffinu

Heyannir Þórðar
í Skógum

UPPSKERUHÁTÍÐ ÍMÁ 2018
MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER
WWW.ARBORG.IS

Hin árlega
uppskeruhátíð
íþrótta- ogUNTraditional
Hátíðin
er öllum opin ogListasmiðja
allir hjartanlega
Lokahóf
í Húsinu
á Eyrarbakka
- Listagjáin
fyrir börn og unglinga
menningarnefndar
haldin
velkomnir.
- Sundhöll Selfoss
Sun.
30. september Árborgar verðurFim.
04. oktober

Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn
Sveitarfélagið
Árnesinga Árborg
í sal Fjölbrautaskóla
Suðurlands á Selfossi
kl.11:00
- 18.00
kl.17:00. Guðmundur Þórarinsson spilar
Föst. 05.
októberfyrir
Laug. 06 október
og syngur
Lóðir á Eyrarbakka
–
fimmtudaginn
27.des.
kl. 19:30.
Marþræðir
- Stakkaskipti.
Síðasti
dagur
Opnun sýningar í Listagjánni, Bókasafn
kl.15:00 - 17:00.
kl.20:00.
gesti
sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga
Árborgar Selfossi. Ljósmynda- og
Fyrsta af þremur listasmiðjum við
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi
Einarshafnarhverfi
Kaffiveitingar í boði eftir verðlaunaafhendingu.
verður fagnað með laufléttri dagskrá í
málverka sýning eftir pólska listamanninn
Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu

Þar verða afhentir styrkir úr Afreks-

Húsinu.
Þar munu listamenn
bjóðaog
gesti
Artur Futyma. Sýningin er blanda af
með eitt þema, en öll þrjú tengjast
og styrktarsjóði
Árborgar
velkomna,
vinnusmiðja
verður
fyrir
hefðbundnum
og
óhefðbundnum
verkum
umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið
Gleðilega hátíð
íþróttafélaganna, Hvatningaverðlaun veitt,
krakka, sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir
í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 Árborg. Listasmiðjunum lýkur með
Íþrótta- og menningarnefnd
afhentir styrkir fyrir afburðaárangur og
tónar fylla loftið.
19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00
sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss.
tilkynnt kjör íþróttakonu og íþróttakarls
Sveitarfélagsins Leiðbeinandi:
ÁrborgarDavíð Art
Frítt inn.

Árborgar 2018

Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf
og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari
formóður sinni.
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg
hver mikið varðveislugildi.
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Frá gangnamunna í Sámsstaðaklifi lig g ja 270 metra löng aðkomugöng
að stöðvarhúsi Búrfellsstöðvar II.
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ftirspurn eftir raforku
á Íslandi í dag er mikil og
mun aukast á sama tíma
og fólk gerir sér sífellt betur
grein fyrir vægi loftslagsmála. Hrein, endurnýjanleg
orka mun gegna veigamiklu
hlutverki í orkuskiptum í
framtíðinni. Það að skipta
út jarðefnaeldsneyti fyrir
umhverfisvæna orku er eitt
mikil vægasta framlag okkar
til loftslagsmála á heimsvísu.

Búrfellsstöð II er nýjasta
aflstöð Íslendinga. Hún
var gangsett 28. júní 2018,
en fyrsta aflstöð Landsvirkjunar, Búrfellsstöð, var
gangsett á sömu slóðum
tæpum fimmtíu árum fyrr.
Nýja stöðin nýtir vatn sem
áður rann fram hjá eldri
mannvirkjum og bætir
því umtalsvert nýtingu
þeirrar auðlindar sem felst
í fallvatninu.

Við framkvæmdina var lögð
mikil áhersla á að lágmarka
umhverfisáhrif eins og kostur
er. Stöðvarhúsið er staðsett
neðanjarðar og sjónræn áhrif
eru því minni en ella. Vegna
þess að fyrir voru aflstöðvar
á vatnasvæðinu var hægt
að samnýta vegi, raforkuflutningskerfi og uppistöðulón og lágmarka þannig rask.
Ábyrg nýting orkunnar er
öllum til hagsbóta.

V ið óskum landsmönnum öllum gæfu á ný ju ári
og þökkum farsælt samst ar f á liðnum árum.
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Guðbjörg Arnardóttir, sóknarprestur við Selfosskirkju, skrifar jólahugvekju Suðra:

Á englavaktinni
Á

Stóri skjálfti Auðar á hvíta tjaldið

K

vik
myndin Skjálfti, sem
byggir
á
verðlaunabók
Auðar Jóns
dóttur, Stóri
skjálfti, hefur hlotið vil
yrði fyrir
framleiðslustyrk frá Kvikmyndamið
stöð fyrir árið 2020. Framleiðandi er
Hlín Jóhannesdóttir undir merkjum
Ursus Parvus, en Freyja Filmwork
meðframleiðir ásamt fleirum. Tinna
Hrafns
dóttir leik
stýrir en stutt
myndir hennar hafa hlotið verðlaun
bæði hér heima og erlendis. Þróunar
ferlið hefur gengið vel og hefur verk
efnið verið valið inn á ýmsar virtar
handrita- og kvikmyndasmiðjur,
til að mynda TIFF Filmmakers Lab

á kvikmyndahátíðinni í Toronto á
síðasta ári, sem og mikilvæga alþjóð
lega samframleiðslumarkaði.
Stóri skjálfti var gefin út af Máli og
Menningu árið 2015 og var tilnefnd
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
Bókin hlaut enn fremur Ís
lensku
bóksalaverðlaunin og tilnefningu til
Menningarverðlauna DV. Bandaríska
útgáfufyrirtækið Dottir Press tryggði
sér nýverið útgáfuréttinn á bókinni á
ensku. Áður höfðu þýski útgáfurisinn
RandomHouse /btb og unverski út
gefandinn Gondolat Kiado tryggt sér
útgáfurétt bókarinnar.

að
ventunni má vera að við
hugsum meira um engla en
við erum vön. Í ritningar
textunum sem við lesum á aðventunni
heyrum við frásagnir af englum, sem
birtast per
sónum sem við þekkjum
með bæði erfiðar og góðar fréttir. Þar
sagan af því þegar engill birtist Maríu
og segir henni að hún muni eignast
barn og hún skuli ekki vera hrædd þó
að barnið sé sonur Guðs og engillinn
segir: ,,Óttast þú eigi María, því þú
hefur fundið náð hjá Guði.“ Svo er
það Jósef en í draumi birtist honum
engill sem segir honum að María eigi
von á barni og að Jósef skulu samt
verða maðurinn hennar, þetta muni
allt fara vel. Kannski finnst okkur erfitt
að trúa þessum sögum um engla sem
birtast með skila
boð, góðar fréttir.
Samt tölum við oft um engla, segjum
við börnin okkar eða þau sem reynast
okkur vel séu algjörir englar. Mörg eru
þau sem láta huggast við þá fallegu
mynd að þau sem við höfum kvatt úr
þessum heimi séu englar á himnum
eða í kringum okkur.
Eru ekki bara einmitt englar allt í
kringum okkur að flytja okkur góðar
fréttir, sem standa hjá okkur og með
okkur þegar við einmitt verðum hædd
eða kvíðin. Það er gott að hugsa um
alla englana bæði himneska og ekki
síður þessa mennsku allt í kringum
okkur, alltaf á vaktinni. Sömu
leiðs

okkur sem engla þó vængirnir séu ekki
sjáanlegir þá erum við líka á vaktinni
fyrir okkur sjálf og aðra. Við getum
einmitt verið góðir englar með góðar
fréttir, góð skilaboð. Þetta geta verið
skilaboð sem skipta máli þó sumum
finnist þau ekki endilega merkileg, að
segja einhverjum að okkur þyki vænt
um við
komandi, að segja vin
konu
sinni að hún sé skemmtileg eða sniðug
eru góðar fréttir.

Boð í heitt kakó og piparkökur eru
góðar fréttir. Það að vita og heyra að
ein
hver hugsar til okkar eru góðar
fréttir. Þegar við erum hrædd, kvíðin
og finnum alls ekki löngum til þess að
gera neitt fyrir jólin þá eru góðar fréttir
að heyra að það skiptir nákvæmlega
engu máli. Gerðu bara það sem þú
vilt og þú nennir, það eru góðar fréttir.
Þegar við finnum svo mikinn sting í
hjartanu af söknuði einmitt um jólin
vegna þeirra sem eru ekki hjá okkur
eða við of veik til að gera allt sem við
erum vön þá eru góðar fréttir að heyra
að það er í lagi að gráta, það er í lagi
að hafa það skítt og vita að það er ein
hver sem fylgist samt með þér einmitt
á þeim tímapunkti bæði mennskir og
himneskir englar.
Við eins og María höfum einnig
fundið náð hjá Guði og Guð vill segja
okkur að óttast ekki. Hann sendir
okkur engla sem flytja sömu skilaboð

og við erum englar sem eigum endi
lega að flytja öðrum þessi sömu skila
boð. Stundum er auðvelt fyrir okkur
að vera þessir englar en svo koma
tímar þar sem það er ekki svo auðvelt
og við þurfum á englum að halda til
að styrkja okkur og styðja. Við erum
umvafin englum og það er alltaf ein
hver á englavaktinni ef ekki við sjálf.
Þegar við á næstu dögum tökum upp
jólaenglana okkar skulum við minnast
gamalla engla liðins tíma en gleyma
alls ekki þeim sem eru hjá okkur núna
eða gleyma að pússa og hugsa um
vængina okkar. Stöndum föst á því að
við höfum fundið náð, frið, von, gleði
hjá Guði og þá finnum við engla allt í
kringum okkur og óttinn eða kvíðinn
verður minni.
Megi kærleikur Guðs og friður
verða þér skjól og öryggi
á þessari aðventu og komandi hátíð.
Guðbjörg Arnardóttir

LEIÐARI

vfs.is

Krónan og kjörin
efni af svari fjár
málar áðh erra
til undirritaðs
við fyrirspurn á
Al
þingi fyrir 3
árum, um hver
væri áætlaður
beinn árlegur
vaxtakostnaður íslenskra heimila og
fyrirtækja vegna krónunnar, saman
borið við vaxtastig alþjóðlegrar
myntar á borð við evru.

M12 FCOT
Fjölnota hjólsög
frá Milwaukee

Getur sagað járn, ryðfrítt stál, aðra
málma, gifs, trefja/plastefni og keramík.
POWERSTATE™ mótor 20.000 RPM.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi sem virkar
með öllum Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

Verð 33.900 kr. (án rafhlöðu)
VERKFÆRASALAN • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

H

ækkun lægstu launa,
breytingar á skatt
kerfinu
og aukið framboð á hús
næði á viðráðanlegu verði eru mikil
vægustu bar
áttu
málin í komandi
kjarasamingum. Hátt verð á leigu
markaði og skortur á hús
næði
fyrir ungt fólk og þá efnaminni eru
svartir blettir á velferðarsamfélaginu
sem þarf að bæta úr hið bráðasta.
Verkalýðshreyfingin
hefur
endurnýjað forystuna og stéttarfé
lög stillt saman strengi. Væntingar
eru miklar og vonir fé
lags
manna
standa til þess að nú takist að semja
um eitthvað sem má líkja við þátta
skil þjóðarsáttar og byggingu Breið
holtsins á sínum tíma.
Í krónu
hag
kerfinu er hrópandi
aðstöðumunurinn á milli fjármagns
eigenda og launafólks. Gegn honum
þarf að vinna á meðan almenningur
býr við hlekki krónu
hag
kerfisins.
Gylfi Zoega, prófessor í hagfræði við
HÍ, benti á það í greininni Bylting í
krónulandi í Kjarnanum á dögunum
að launafólk væri fast inn í krónunni
á meðan fjármagnseigendur geta

farið inn og út að vild. Slíkt skapar
aðstöðumun
og
eignaskipting
verður ójafnari fyrir vikið.
Fjár
magnið getur þannig vikið
sér undan lækkun gengis krónunnar
á meðan hún verður til þess að kaup
máttur launa lækkar, fast
eigna
lán
hækka og launafólk skuldar meira
í krónum mælt. Vítahringur opnast
sem erfitt getur verið að loka. Launa
fólkið gengur undir höggin sem
sveiflurnar í hag
kerfi sem heldur
úti minnsta gjaldmiðli í veröldinni
skapar.
Til lengri tíma litið er ekkert
hags
muna
mál stærra eða mikil
vægara fyrir al
menning í landinu
en breytingar í gjald
miðils
málum.
Lækkun vaxta og af
nám verð
tryggingar fylgja sjálfkrafa slíkum
breytingum. Kostnaður samfélagsins
við krónuna er varlega áætlaður 110
miljlarðar á ári, eða um milljón á ári
á hverja fjölskyldu í landinu.
Ráðist var í út
reikning á
kostnaðinum af Vísbendingu í til

Í skriflegu svari ráðherra til mín
er áætlað að kostnaður heimilanna
við krónuna sé á bilinu 0,6 til 1,5
prósent, eða 11 til 29 milljarðar á ári.
Sam
kvæmt Vís
bendingu er auka
kostnaður þjóðarinnar af því að
halda úti íslenskri krónu á bilinu 110
til 130 milljaðar á ári.
Gylfi bendir á að þessi aðstöðu
munur hafi stuðlað að því að eigna
skiptingin er ó
jafnari hér á landi
en launatekjudreifingin. „Þannig
eiga ríkustu tíu prósentin um 70%
fram
talinna eigna en sam
svarandi
hópur er einungis með nærri 25%
heildartekna fyrir skatta. Bilið á milli
ójafnaðarstigsins í eigna- og tekju
skiptingunni nú er enn meiri en hann
var t.d. á árunum fyrir seinni heims
styrjöld,“ segir Gylfi í greininni.
Þar til pólitískur meiri
hluti
myndast sem hefur burði og áræði
til að takast á við stærsta mál sam
tímans, gjaldmiðilsmálin, þarf
að vinna gegn afleiðingum fyrir
komulagsins með tiltækum ráðum.
Komandi kjara
samningar gefa
væntingar um að slíkt geti verið í
sjónmáli.
Björgvin G. Sigurðsson
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Tilvaldar jólagjaﬁr

Gleðileg jól
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Eitraða barnið – bókarkafli

E

itraða barnið eftir Guð
mund
Brynjólfsson, rithöfund á
Eyrar
bakka, er einkar vel
heppnuð skáld
saga en Guð
mundur
hefur skrifað sig í fremstu röð íslenskra
rit
höfunda á síðustu árum þar sem
hver úr
vals bókin hefur rekið aðra.
Bókin er sérlega lipurlega og vel skrifuð
og fléttan margslungin og spennandi, í
sögu sem segir frá myrkum hliðum
tilverunnar. Án efa ein af bestu skáld
sögum ársins.
Sögu
sviðið í Eitraða barninu er
Eyrar
bakki og nær
sveitir um alda
mótin 1900. Við sögu koma nafn
kunnir Ís
lendingar, svo sem skáldin
Einar Benediktsson og Jóhann Sigur
jónsson, Nielsen faktor, séra Eggert í
Vogsósum. En einnig skáldaðar per
sónur höfundar, hinn mis
heppnaði
sýslu
skrifari Kár Ketils
son og bjarg
vætturinn Anna sýslumannsfrú.
Fyrst og fremst hverfist sagan þó
um ungan og ó
reyndan sýslu
mann,
Eyjólf Jónsson sem dreginn er upp úr
vesöld sinni í Kaupmannahöfn og er
næsta óöruggur um sig í æsilegri at
burðarás í spilltri brennivínsveröld fá
tækra Árnesinga.
- bgs

Dauður beykir

(júlí 1900)
Þau hafa sofið eina nótt á Skúm
stöðum – og varla það, því þau hafa líka
elskast heitt, þegar dregur til tíðinda.
Það stendur skítugur strákur á Skúm
staðahlaðinu og galar upp í gluggann.
Reyndar upp í rangan glugga því hann
stendur undir eld
hús
glugganum en
sýslu
maður og kona hans eru enn
þá sofandi. Klukkan er enda rétt að
verða sex á laugar
dags
morgni. Það
er aðeins Eyrún Þórðardóttir sem er
komin ofan, eldri kona sem hefur lengi
verið heimils
föst hjá Bjarna Þórðar
syni og frú Gestrúnu og í raun hefur
hún alið Önnu upp – ekkert síður en
móðir hennar. Þegar loks kemur að
því að Anna hleypir heimdraganum er
ákveðið að Eyrún verði henni til halds
og trausts. Kannski liggur á ein
hver
grunur um að þess muni verða þörf.
Eyrún gamla kemur út á tröppur og
ætlar að hefja upp eðlilegar skammir og
ásakanir um stráksskap og prakkara
læti þegar strákurinn stynur upp – rétt
um það bil þegar hún dregur stóra
andann til þess að ná krafti í lexíuna:

„Sveinn beykir er dauður. Hann
vaknaði ekki í morgun en var bara lík
og Erlendsína grenjar alveg ógurlega og
segir að það sé eitrun. Sveinn beykir var
ágætur í gær en dauður í morgun. Guð
fyrirgefi mér að fara með svona ótíðindi
á milli þorpanna, sagði mamma mér að
segja, í Jesú nafni.“ Strákurinn þurrkar
undan nefinu á sér með trosnaðri ermi
á þófinni lopapeysu. Hann er að mestu
hreinn. En blautur í lappirnar.
„Hvað segirðu, drengur minn? Og
hvur á þig? Og áttirðu að vekja upp
sýslumanninn?“ Eyrún snýst í hringi
um sjálfa sig, hug
leiðir að hlaupa
beint inn og vekja Eyjólf, en hún þarf
líka að bíða eftir svörum við þeim
spurningum sem hún ber fram. Eða
það finnst henni.
„Ég heiti Snorri Snorrason frá Garð
húsum. Pabbi, sem heitir líka Snorri
Snorrason, ætlar austur á reiti að breiða
og gat ekki komið sjálfur og mamma
mín heitir Sumarlína í Garðhúsum og
hún sagði mér að vekja sýslumanninn
og læknirinn og hún er Guðmunds
dóttir.“ Strákurinn sýgur upp í nefið en
það dugar ekki til og hann rennir því
enn og aftur erminni undir nefið á sér.
Nú vindur Eyrún sér inn, bendir
stráknum að bíða og eftir andar
tak
stendur Eyjólfur á tröppunum – ferð
búinn, hann hefur heyrt ávæning af
orðaskiptum stráks og Eyrúnar. Hann
ætlar að taka strákinn tali en þá romsar
hann öllu út úr sér eina ferðina enn og

þó með breyttum endahnút.
„Ég er búinn að vekja læknirinn og
hann er á leiðinni til yðar þegar hann
er búinn að ná helvítis þrjótnum, sagði
hann – ekki ég. Þér skiljið.“
Þeir fara saman ríðandi vinirnir,
Ragnar Bjarg
munds
son læknir og
lyf
sali og Eyjólfur Jóns
son sýslu
maður. Snorri litli Snorrason hleypur
á eftir eins hratt og hann getur – en
þarf að sætta sig við að hafa ekki við
full
orðnum mönnum á gæðingum.
Hestarnir renna eftir slétt
lendinu
á móti morgun
sólinni sem stríðir
knöpunum svo báðir bölva góðlátlega.
Þó ekki beint sólinni – slíkt er synd.
Hraunsáin er skítug og lítið í henni
enda sólskin mikið undanfarna daga
og dælurnar á Stokkseyri með minna
móti og öll þau vötn og pollar sem
þar liggja ofan við. Þeir nema staðar
á austurbakka þessa læks sem fengið
hefur nafnbótina á. Enn og aftur er
þessi spræna brúar
laus – afta
ka
flóð
í febrúar hafa mölvað brúar
nefnuna
sem tjaslað var upp eftir janúarflóðin
árið 1890. Dugurinn er sá að sú brú er
hér enn tíu árum seinna – allt þangað
til akkúrat núna.
Ragnar tekur upp silfur
búnar
tóbaks
dósir og fær sér hressi
lega í
nefið, otar þeim svo að félaga sínum
sem hristir hausinn. Eyjólfur reykir
bara sitt tóbak, sinn Partagás, en hefur
aldrei brúkað tóbak í nef eða munn.
„Ég legg til að ég einn gangi í bæinn.
Það hefur verið að stinga sér niður
flekkusótt. Óþarfi að ofra því að þú
gleypir hana í þig,“ segir Ragnar hugsi
og horfir á félaga sinn klóra leirljósa
klárnum sínum á kollinum.
„Líklega er það skynsamlegt,“
svarar Eyjólfur annars hugar.
„Það er skynsamlegt.“
„En ertu með ein
hverjar varnir,
Ragnar? Ekki treystirðu á Guð og
lukkuna í þessu?“
„Ég treysti sjálfum mér og svo
þessu.“ Ragnar tekur vasapela upp úr
innri brjóst
vasa á reið
kápu sinni og
staupar sig. Hann réttir Eyjólfi síðan
pelann sem fær sér fyrir siða sakir ör
lítið tár. Hann langar vissulega í meira,
myndi þiggja svo miklu meira og geta
setið lengur við það. Hann hugsar með
sér að ekki sé það höfðinglegt að drekka
sótt
varnar
vökvann frá lækninum –
því lætur hann þetta tár nægja. Þeir
hotta blíðlega á hestana og ríða hægt

inn á milli kotanna, Ragnar veit hvar
beykirinn býr – það er lágreistur torf
bær, gamall en í góðu standi því hand
lagnin hefur búið í þessu húsi jafn lengi
og sá maður sem nú er fallinn.
Ragnar stígur af baki, sýpur á og
bregður svo trefli fyrir vit sín, svo
drepur hann á dyr. Út kemur ung
lingspiltur, hann er alvarlegur en ekki
bugaður að sjá. Sonur beykisins. Þeir
hverfa inn í bæinn. Eyjólfur stígur af
hesti sínum og sest á grjótgarð. Hann
finnur augu á sér hvarvetna. En sér
enga manneskju. Eftir nokkra stund –
Eyjólfur veit ekki hve lengi hann hefur
setið þarna – kemur Snorri litli Snorra
son móður og másandi.
„Er læknirinn inni? Er karlinn enn
dauður?“
„Verðum við ekki að telja það lík
legt að maðurinn sé ennþá látinn. En
nú ættir þú að fara heim til þín, vinur.
Ragnar læknir telur ekki ráðlegt að fólk
sé hér við Starkaðarkot því þetta gæti
verið slæm pest og smitandi. Hérna
hefur þú krónu fyrir hlaupin í morgun
og trú
mennskuna.“ Eyjólfur hefur
seilst í vestisvasann eftir krónupeningi
sem hann leggur í lófa drengsins. Sá
verður forviða, stamar og bugtar sig,
segir eitt
hvað í fumi en fátt af viti.
Gleymir að þakka fyrir sig með orðum
en beygir sig því tíðar, stekkur loks af
stað og segir:
„Ég, ég, ég er votur og mér er ... er
kalt á löppunum.“ Það glamra ögn í
honum tennurnar.
Eyjólfur horfir á eftir stráksa, hann á
ekki langt heim en þegar hann hleypur
fram hjá fjár
hús
kofa þar rétt hjá er
hann stöðvaður af rosknum hjónum
sem eru að stinga út. Hann bendir og
patar og þau góna og fetta sig – sýslu
maðurinn þykist viss um að þar fari
fram dágóð yfirheyrsla. Og hann brosir
með sjálfum sér.
„Andskotans bévaðir þverhausar
alltaf hreint, hel
vítis and
skotans
djöfull.“ Ragnar læknir gengur út úr
sorgar
húsinu með þetta bæna
mál á
vörum. Eyjólfur snýr sér for
viða að
honum.
„Er ekki í lagi með þig, maður? Það
er eins fallegt að ekkjan heyri ekki í þér
... eða þá drengurinn.“ Eyjólfi er mis
boðið.
„And
skotans fjandans þrjóska og
heimska – andleg þoka.“ Ragnar sest
hjá vini sínum og horfir á hann með

stingandi augum, fullum af alvöru en
fyrst og fremst vondum tíðindum.
„Ein
hver plága?“ Eyjólfur hefur
jafnað sig á munnsöfnuðinum og fyllist
enn frekari áhyggjum en áður.
„Já, það má segja það, plágan
heimska. Plágan þvermóðska og plágan
ó
þekkt. Allt þekktar plágur hér við
ströndina.“
„Hvað þá?“
„Og það er verra hel
vítis pakkið
hérna austan við Hraunsána, svei mér
þá. Andskotans óþekkt og stífni – og
nú er beykirinn dauður fyrir vikið.“
„Hann getur nú varla gert að því
þótt ...“
„Hann getur einmitt gert að því. Ég
hef fyrirboðið það oftar en einu sinni –
og nú síðast við hann sjálfan persónu
lega um síðustu helgi, já, hann sjálfan
sem nú liggur nár – að éta ekki kjöt
af sjálf
dauðri belju. Af sjálf
dauðum
skepnum yfir
leitt. Aldrei! En, hvað
gerir þessi laghenti meistari? Jú, étur
hana Skjöldu sína, líkast til af tómri
djöfulsins nísku – og nú er hann ... já,
Guð blessi hann.“
„Hvað er líklegast að hafi gerst?“
Eyjólfur veit svo sem að fólk á ekki
að éta af sjálf
dauðu, en þekkir lítið
ástæðurnar.
„Við komum hérna til hans, Guð
mundur dýralæknir og ... andskotinn
hafi það. Guðmundur sagði við hann
að þetta væri líkast til miltisbrandur.
Hann hefur verið að skjóta sér niður
og ... Guð
mundur fann strax við
krufningu miltisbrandsbakteríur við
heilann á kúnni og í lungum. Karlinn
er sjálfur útbelgdur yfir brjóstið, greini
legur bjúgur. Það þarf varla að opna
hann en sjálf
sagt kemst maður ekki
hjá því – svona fyrir landlækni. En að
detta í hug að éta ... andskotans nískan
í þessu ... helvítis, helvíti. Ég veit það
nú þegar, ég veit hvað ég mun finna,
heilinn á honum er sjálfsagt eitt blóð
stykki og með þetta vaðandi um ...“
„Þú verður að kryfja manninn. Það
er lagaleg skylda ...“ Eyjólfur er kominn
á bak.
„Þegiðu, Eyjólfur. Mér leiðast
krufningar.“ Ragnar segir þetta hvorki
mein
lega né með háði. Hann segir
þetta lágt, eins og af honum sé dregið
eftir allar formælingarnar. Honum er
alvara.
Hann stígur á bak Þrjóti og saman
ríða þeir sýslumaður vestur úr.

Læknishúsið eftir Bjarna Múla Bjarnason
skrifa, en núna, þegar hann lítur út um
gluggann, blasir alltaf við lögreglubíll í
garðinum.
Ráðherranum, sem gengur undir
heitinu Magda
lena í sögunni, hafa
borist hótunarbréf, og andrúmsloftið
er ógn
væn
legt. Við þessar kring
um
stæður byrja undar
legar æsku
minningar, frá því höfundurinn,
Steinar, bjó í húsinu í æsku, hjá
frændum sínum, öðrum blindum, en
hinum mállausum, að sækja á hann.
Ósvaraðar spurningar úr fortíðinni
leita á hann, taka að ásækja íbúana
og hafa ógnþrunginn áhrif á hjónin,
börn þeirra, og ráðherrabílstjórann
Sigrúnu, sem dregast æ dýpra inn í
leyndardóma fjölskyldulífsins.

Í

skáldsögunni Læknishúsið eftir
Bjarna Múla Bjarna
son, notar
höfundur sem grunn að sögunni
þann tíma er hann bjó með konu
sinni, og þáverandi ráðherra, Katrínu
Júlíusdóttur, í Læknishúsinu á Eyrar
bakka. Höfundurinn í sögunni er
vanur því að vera þarna í næði, að

Bókarkaf li:

Þegar lang
afi hans, Gísli, var
skipaður læknir á Eyrar
bakka árið
1913, var þar starfandi ungur af
leysinga
læknir, eftir frá
fall gamla
héraðslæknisins. Mektarmenn höfðu
gert ráð fyrir að hann yrði settur í
starfið og voru ó
sáttir við boðaða
komu Gísla. Sú saga komst á kreik að

hann væri of stór og svíramikill til að
hestar gætu borið hann langa vegu og
væri því ófær um að sinna sjúklingum
nærliggjandi sveita. Þegar hann svo
mætti og reyndist lágvaxinn og nettur,
breytti það ekki mati margra sem
neituðu að viðurkenna þennan rindil
og héldu áfram að sækja læknishjálp
til afleysinga
læknisins úr sveitinni.
Þetta gerði lífs
bar
áttuna síst auð
veldari hjá barn
margri fjöl
skyldu
Gísla sem hafðist við í lekum timbur
hjalli úti við sjó – en þar sem þetta var
fyrsta fasta embætti hans, var hann
staðráðinn í að þrauka, sama hvað að
höndum bæri.
Á hljóðri sumar
nóttu þegar
læknirinn hafði staðið upp frá lestri og
gengið niður í flæðarmálið til að hlera
dá
leiðandi logn
ölduna varð honum
litið til hússins. Honum heyrðust bæld
köll óma í nóttinni en var ekki viss
um hvort þau væru hluti af draum
kenndum hugsunum eða ættu upp
runa sinn í umhverfinu. Hann hafði
skilið gluggann á vinnustofunni eftir
opinn og eftir að hafa pírt lúin augun
um stund, sá hann ekki betur en inni

logaði óvenju glatt á lampanum. Hann
skundaði upp slakkann að húsinu og
þegar hann skyggndist inn brann tíran
yfir lesstólnum jafn hóglega og vant
var, en skjala
kassarnir við vegginn
voru al
elda, sem og skrifb
orðið
hans og meðalahillurnar. Eldtungur
strukust upp með veggjum og lofti líkt
og þær væru mataðar. Engu var líkara
en einhver hefði kastað logandi kyndli
inn í húsið.
Þegar læknirinn hafði komið
sonunum út, sem og einkadótturinni,
vinnukonunni og eiginkonunni, taldi
hann alla hólpna og tók að huga að
innbúinu. Húsið stóð nú í björtu báli
og kona hans meinaði honum inn
göngu. Hann hafði gefið upp vonina
um að bjarga nokkru af eigum þeirra
þegar hann heyrði kallað ofan af
loftinu: „Ég sé ekkert, getur einhver
opnað gluggann, ég er að kafna úr
hita hérna uppi!“ Í fátinu höfðu þau
gleymt systur
dóttur hans sem þau
höfðu ættleitt tveimur árum áður og lá
á sóttarsæng í risinu. Af ópum hennar
að dæma virtist hún nývöknuð og ekki
gera sér grein fyrir hvað gengi á.
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Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

4.990 kr.

5.490 kr.

9.900 kr.

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

5.990 kr.

11.990 kr.

6.490 kr.

17.490 kr.

6.490 kr.
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Aðsóknarmet í Bókakaffinu
A

ðsóknarmet var slegið á upplestrarvöku fimmtudaginn 22.
nóvember sl. í Bókakaffinu á
Selfossi þegar 76 manns mættu. Fyrra
metið var frá 24. Nóvember 2016 þegar
73 mættu og þar áður frá 3. Desember
2014 þegar 70 mættu. Bókakaffið
hefur verið með upplestrarkvöld frá
árinu 2007 og mætingametin fyrstu
árin voru 2008 og 2009 þegar rúmlega
60 manns mættu á svokölluð og
margfræg Vestfirðingakvöld. Eftirtalin
lásu upp í Bókakaffinu þann 22.
Nóvember sl. :
Jón
Hjartarson
og
Áslaug
Ólafsdóttir úr bókinni Kambsmálið er
segir frá atburðum sem urðu á bænum
Kambi í Árneshreppi árið 1953 þegar

til stóð að sundra fátækri fjölskyldu
í kjölfar andláts bóndans, Lilja
Magnúsdóttir las úr bókinni Svikarinn
sem ástarsaga og saga úr íslenskum
samtíma, Gunnar Sæmundsson frá
Hrútatungu las úr sjálfsævisögu
sinni, Genginn ævivegur en Gunnar
var lengi í forystusveit bænda og
kom að margvíslegum félagsmálum
í heimahéraði og á landsvísu og
Bjarni Harðarson las úr 18. Aldar
skáldsögunni
Í
Gullhreppum
þar sem segir frá Skálholtsstól
og þjóðsagnapersónunni Þórði í
Reykjadal.
Menningarráð Hrútavinafélagsins
Örvars á Suðurlandi var á
upplestrarkvöldinu nú þann 22. Nóv.

Eins og svo oft áður. Fyrir upplesturinn
áttu þeir í ráðinu minnigarspjall um
Kristján Runólfsson í Hveragerði sem
lést þann 17. Október sl. Hann var í
Menningarráðinu og mætti manna
best á upplestrarkvöldin í Bókakaffinu
alla tíð.
Þetta fært til ljóðs í minningu
Kristjáns:
Minning Kristjáns mýkir stund
margt er þar af góðu.
Menningarráðið mætt á fund
mærum hann í ljóðu.
Björn Ingi Bjarnason færði
aðsóknarmetið í Bókakaffinu til
myndar.

13. desember 2018
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Yfirlýsing frá Gámaþjónustunni
vegna plastumræðu

H

veragerðisbær
er
með
samning
við
Gáma
þjónustuna varðandi sorp
hirðu og vinnslu endur
vinnan
legra
efna hér í bæ. Vegna umræðu undan
farandi daga um plast og endurvinnslu
barst eftirfarandi yfirlýsing frá Gáma
þjónustunni.
Yfirlýsing frá Gámaþjónustunni hf:
Vegna um
fjöllunar á þriðju
dags
kvöldið 4. desember í þættinum Kveik
á RUV, þá vill Gámaþjónustan hf. koma
því á framfæri að fyrirtækið er að senda
plastefni til endurvinnslu í Hollandi og
Þýskalandi. Það á við um allar starfs
stöðvar Gámaþjónustunnar hér á landi.
Markaður til endurvinnslu á plasti
hefur vissu
lega verið erfiður undan
farin ár en það er kominn aukinn
kraftur í starfsemi endurvinnsluaðila
fyrir plastefni í Evrópu og þessi starf
semi mun eflast á næstunni.
Allt filmuplast sem við
skipta
vinir
okkar safna í sérsöfnun, ólitað og litað,
er baggað hjá Gámaþjónustunni í stóra
bagga og sent erlendis til endurvinnslu.
Við sendum plastið til umboðsmanns
í Hollandi sem sendir plastið á
fram
til endurvinnslu. Plastfilma er nokkuð
eftirsótt til endurvinnslu og það hafa
ekki verið vanda
mál undan
farin

misseri að afsetja plastfilmu til endur
vinnslu þar sem plastfilman er notuð
aftur sem plastefni.
Það eru síðan mjög margir flokkar
af öðru umbúðaplasti, t.d. plastpokum,
smærri plastfilmu, plastbökkum,
samsettri plastfilmu (t.d. áleggsbréf),
skyrdósum, stórum og litlum plast
flöskum og brúsum, sem við tökum
saman í einn flokk og böggum saman.
Þetta plastefni er núna sent til Þýska
lands þar sem það fer í flokkun. Gáma
þjónustan er í beinu sam
bandi við
þennan aðila sem flokkar plast
efnið
og hefur séð þá vinnslu sem þar fer
fram. Stór hluti af plastinu er endur
unnið. Hluti þess er ekki nothæft til
endur
vinnslu, t.d. vegna ó
hreininda

eða samsetningu umbúða. Það plast,
sem ekki er hæft til endurvinnslu, fer
til orkuvinnslu í brennslustöð. Það efni
nýtist til að búa til hita og rafmagn en
það er kostnaðarsamara að plastið fari
til orkuvinnslu en til endurvinnslu.
Það er því hagur Gáma
þjónustunnar hf og viðskiptavina fyrir
tækisins, að sem allra mest af plast
efnum sem berast til fyrirtækisins sé
af þeim gæðum að plastið sé hæft til
endurvinnslu aftur í nýjar vörur. Þar
skiptir m.a. miklu máli að plastið sem
safnað er sé þokkalega hreint.
Gunnar Bragason, forstjóri Gáma
þjónustunnar.
www.hveragerdi.is

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

Leikskólinn Álfheimar
á Selfossi 30 ára

Í

dag 13. desember 2018 verður
leikskólinn Álfheimar 30 ára. Í
tilefni af afmælinu var sett saman
dagskrá dagana 11. – 14. desember
sem sjá má hér fyrir neðan.
Á heimasíðu Árborgar, arborg.is
segir:
Við vonumst til að sem flestir sjái
sér fært að koma í heimsókn og njóta
tímamótanna með okkur.

Þriðjudagurinn 11. desember

7:45 – 16:30 – Opið hús. Núverandi
og fyrrverandi foreldrum, systkinum,
öfum, ömmum, starfsmönnum og
öðrum velunnurum boðið í heimsókn
að fylgjast með og taka þátt í leik og
starfi.
10:00-11:00
–
Hringekja.
Stöðvavinna um allt hús, bakstur,
einingakubbar, myndlist, frjáls leikur
og margt fleira.

Miðvikudagurinn 12.
desember

10:15 – Opin skógarferð. Allir í
Álfheimum ætla að fara í skógarferð,
yngstu tveir árgangarnir fara á Engið.
Lagt af stað um klukkan 10:15. Allir
velkomnir með.

Fimmtudagurinn 13.
desember – afmælisdagur
Álfheima

9:00 – Söngstund í sal.
Afmælissöngur og fjör.
10:30 – Jólaglugginn opnaður.
Skrúðganga eftir Reynivöllunum.
14:15 – Hátíðarsamkoma í sal
Vallaskóla. Álfheimabörnin flytja
leikritið Pétur og úlfinn. Gestum
boðið í kaffi í Álfheimum að sýningu
lokinni.
Föstudagurinn 14. desember
Náttfatadagur, notalegheit og pizza
í matinn.

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FRÁBÆR
BOÐ
JÓLATIL
heimsókn
Komdu í

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

Opnað hefur verið fyrir
umsóknir í Ferðasjóð
íþróttafélaga

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi
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F

restur til að skila inn
umsóknum
í
Ferðasjóð
íþróttafélaga er til miðnættis 9.
janúar 2019. Ekki verður hægt að taka
við umsóknum eftir þann tíma.
Umsóknir eru sendar í gegnum
rafrænt umsóknarsvæði sjóðsins sem
má finna með því að smella á http://
ferdastyrkir.isi.is/.
Öll íþrótta- og ungmennafélög
innan vébanda ÍSÍ geta sótt um
styrki í sjóðinn vegna keppnisferða
innanlands á fyrirfram ákveðin
styrkhæf mót ársins 2018.
Til úthlutunar eru 127 milljónir
króna. Styrkir úr sjóðnum verða
greiddir út í febrúar/mars.

Við stofnun umsóknar er send
vefslóð á uppgefið netfang tengiliðar,
sem nýtist sem lykill inn á viðkomandi
umsókn þar til umsókn er send.
Umsækjendur eru hvattir til
að vanda frágang umsókna til að
auðvelda og einfalda úrvinnslu þeirra.
Listi yfir styrkhæf mót opnast
í kerfinu þegar búið er að stofna
umsókn.
Ef nánari upplýsinga er þörf,
vinsamlegast hafið samband við
Höllu Kjartansdóttur skrifstofustjóra
ÍSÍ í síma 514 4000 eða í gegnum
netfangið halla@isi.is.
www.hsk.is
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Áslaug Dóra og Anna María
semja við uppeldisfélagið
Á

slaug Dóra Sigurbjörnsdóttir
og Anna María Berg
þórs
dóttir skrifuðu í síðustu viku
undir þriggja ára samninga við knatt
spyrnudeild Selfoss.
Áslaug Dóra og Anna María eru
báðar 15 ára gamlar og stigu sín fyrstu
skref í meistaraflokki í Pepsi-deildinni
í sumar, þar sem Anna María lék fjóra
leiki og Ás
laug Dóra þrjá. Ás
laug
hefur þar að auki leikið sjö landsleiki
með U17 ára landsliði Íslands á þessu
ári.
„Þetta eru frá
bær
lega efni
legir leik
menn. Ás
laug getur spilað
bæði bakvörð og miðvörð og líka á
miðjunni en Anna María er meira
sóknarþenkjandi. Þær eru búnar að
vera viðloðandi meistaraflokk síðasta
árið og eru búnar að standa sig vel.
Það er ó
trú
lega á
nægju
legt að þær
skyldu vilja semja við sitt uppeldis
félag. Þessar stelpur ásamt fleiri, eru
fram
tíðin okkar,“ segir Al
freð Elías
Jóhanns
son, þjálfari kvenna
liðs Sel
foss.
Á myndinni handsala Áslaug Dóra og
Anna María samningana ásamt Guð
mundi Karli úr meistaraflokksráði kvenna.

Ár eftir ár - minningalaupur
hannaður af Höllu Ósk Heiðmarsdóttur
Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !
Hönnuður
er
Halla
Heiðmarsdóttir á Selfossi.

Ósk

Af þessu tilefni efnir útgáfan til
fagnaðar í Bókakaffinu á Selfossi
fimmtudagskvöldið
13. desember kl. 20:00.
Rautt, hvítt og bílstjóradrykkir
í boði.
Fjölskylda höfundar tekur lagið.

B

ókaútgáfan
Sæmundur
gefur út bókina Ár eftir ár
sem er minningalaupur þar
sem bókareigandi skráir dýrmætar
minningar sem og hversdagsleg
augnablik á hverjum degi, ár eftir ár á
meðan pláss leyfir.

Í bókinni er ein síða fyrir hvern
dag ársins. Eigandi bókarinnar velur
augnablik eða liðnar minningar frá
deginum, merkir inn ártalið og getur
þannig bætt við fleiri minningum frá
sama degi í mörg ár.
Í hvert sinn sem minningu er bætt
inn á daginn, lítur maður yfir liðin
augnablik og nýtur þess að eiga bók
fulla af dýrmætum augnablikum, sem
hægt er að ylja sér yfir og fletta um
ókomin ár.

Útgáfuhóf í Læknishúsinu á Eyrarbakka

B

jarni
Múli
Bjarnason,
rithöfundur, heldur útgáfuhóf
í Læknishúsinu á Eyrarbakka
laugardaginn 15. desember kl. 16-18
þar sem hann kynnir nýja bók sína
sem ber nafn hússins.
Sögusvið bókarinnar er m.a.
Eyrarbakki og umrætt hús og mun
Bjarni segja frá ritun bókarinnar
sem fór að miklu leyti fram þar, og
lesa valda kafla úr henni. Bjarni er
afkastamikill rithöfundur og hefur
vakið verðskuldaða athygli fyrir verk
sín en bókin sem setti hann á svið
íslenskra rithöfunda var Endurkoma
Maríu sem fékk afbragðs viðtökur
bæði gagnrýnenda og lesenda.
Höfundur hvetur alla áhugsama til
að koma við og kynna sér verkið.

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

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 !

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
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Gunnar Granz opnar
málverkasýningu
G
unnar Granz hefur opnað myndlistasýningu í húsnæði TM við
Austurveg 6 Selfossi.Sýningin er opin alla virka daga á opnunartíma
TM. Hér eru nokkur verka Gunnars sem eru á sýningunni en hann
segir þau máluð í Árborgar abstract aðferð þannig að pensillilnn fær að ráða
er hugurinn hugsar um huti sem koma upp í hugann. Allir velkomnir á þessa
einstaklega áhugaverðu málverkasýningu á verkum meistarans.

Jólahlaðborð
meðLadda
NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
á Hótel Selfossi

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Laugardaginn 15.11.  Föstudaginn 21.11.  Laugardaginn 22.11.  Laugardaginn 29.11.
Föstudaginn 05.12.  Laugardaginn 06.12.  Laugardaginn 13.12.
Borðhaldið hefst kl. 19. Á laugardögum er boðið upp á dansleik að borðhaldi loknu.
F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn

Matseðill

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Rangárþing Eystra Keflavíkur og nágrennis

Bláskógarbyggð

Skólastjóri Hvolsskóla
Hvolsvelli

Forréttir
Rjúpuseyði borið fram í staupi. Heimalagaðir síldarréttir;
marineruð síld, karrísíld, sinnepssíld, dillsíld, ávaxtasíld,
epla- og rauðrófusíld og blaðlaukssíld, bornir fram með
nýbökuðu rúgbrauði og íslensku smjöri. Grafinn lax með
sinnepsdillsósu. Reyktur lax með bökuðum eggjum og
piparrótarjógúrt. Sjávarréttakonfekt í karrí-kókos með
fersku kóríander. Sjávarréttapaté með fennel, epla- og
engifersósu. Gin/vermouth-legin bleikjuflök. Reyklaxarúlla með sætum pipar. Heitreykt hrefnukjöt með teriaki
wasabi-sósu. Kjúklingalifrarpaté með sultuðum týtuberjum. Söltuð og reykt nautatunga með piparrótarrjóma. Villibráðarpaté með cumberland-sósu. Villijurtagrafið nautafille á salati. Léttreyktar kjúklingabringur
með balsamic-sultuðum rauðlauk. Rósapiparlögð gæsabringa með trönuberjahlaupi. Rúgbrauð, snittubrauð og
smjör.

Sveitarfélagið Garður

Kaldir aðalréttir
Birkisteiktur lax með lime-legnu rótargrænmeti.
Beikonvafin keila með hvítlauksdressingu. Nautapastrami – söltuð nautabringa með ferskri piparrót.
Kofareykt hangikjöt með uppstúf, grænum baunum,
heimalöguðu rauðkáli og kartöflum.
Meðlæti með köldum réttum: Eplasalat, kartöflusalat,
ávaxtasalat og laufabrauð.

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Heitir aðalréttir
Purusteik að hætti Dana. Hægeldað rósmarínmarinerað
fjallalamb. Heilsteikt kalkúnabringa, fyllt með spínati og
gorgonzola. Heilsteikt sykursaltað grísalæri.
Meðlæti með aðalréttum: brúnaðar kartöflur, rótargrænmeti, rauðvínssósa, sinnepssósa og purusósa.

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER
UPPSKERUHÁTÍÐ
ÍMÁ 2018
WWW.ARBORG.IS

Eftirréttir
Pavlova með berjum. Crème brulée. Valhronasúkkulaðimús með krókanti. Dönsk eplakaka með kanilrjóma.
Vestmannaeyjabær
Sveitarfélagið
Vogar
Frönsk súkkulaðikaka. Ris a la mande
með kirsuberjasósu. Smákökur og kókostoppar.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Nánari upplýsingar:
info@hotelselfoss.is
Menntunar- og
eða í síma 480 2500

hæfniskröfur
•
Kennsluréttindi
og kennslureynsla á grunnskólastigi
Sveitarfélagið Árborg
af –stjórnunar- og þróunarstörfum
Lóðir• áReynsla
Eyrarbakka
Einarshafnarhverfi
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Hin árlega
uppskeruhátíð
íþrótta- ogUNTraditional
Hátíðin
er öllum opin ogListasmiðja
allir hjartanlega
Lokahóf
í Húsinu
á Eyrarbakka
- Listagjáin
fyrir börn og unglinga
menningarnefndar
haldin
velkomnir.
- Sundhöll Selfoss
Sun.
30. september Árborgar verðurFim.
04. oktober
íkl.11:00
sal Fjölbrautaskóla
Suðurlands
á
Selfossi
- 18.00
kl.17:00. Guðmundur Þórarinsson spilar
Föst. 05.
októberfyrir
og syngur
fimmtudaginn
27.des.
kl. 19:30.
Marþræðir
- Stakkaskipti.
Síðasti
dagur
Opnun sýningar í Listagjánni, Bókasafn
gesti kl.15:00 - 17:00.
sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga
Árborgar Selfossi. Ljósmynda- og
Fyrsta af þremur listasmiðjum við
Kaffiveitingar í boði eftir verðlaunaafhendingu.
verður
fagnaðafhentir
með laufléttri
dagskrá
Þar verða
styrkir
úr íAfreks-málverka sýning eftir pólska listamanninn Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur
Húsinu.
Þar
munu
listamenn
bjóða
gesti
Artur
Futyma.
Sýningin
er
blanda
af
með eitt þema, en öll þrjú tengjast
og styrktarsjóði Árborgar og
velkomna,
vinnusmiðjaHvatningaverðlaun
verður fyrir
hefðbundnum
og óhefðbundnum
verkum hátíð
umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið
Gleðilega
íþróttafélaganna,
veitt,
krakka, sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir
í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 Árborg. Listasmiðjunum lýkur með
Íþrótta- og menningarnefnd
afhentir styrkir fyrir afburðaárangur og
tónar fylla loftið.
19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00
sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss.
tilkynnt kjör íþróttakonu og íþróttakarls
Sveitarfélagsins Leiðbeinandi:
ÁrborgarDavíð Art
Frítt inn.

Árborgar 2018

Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn
Árnesinga

Laug. 06 október
kl.20:00.
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu
Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf
og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari
formóður sinni.
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg
hver mikið varðveislugildi.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið.
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.

Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan
hverfisins, en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga
húsbyggjenda á uppbyggingu í því.
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Hefur þú áhuga á að vinna
með faglegu og skemmtilegu
fólki í góðu starfsumhverfi?
Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með
virkum hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og
viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum
sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks
með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Verkefnisstjóri tæknimála
Starfið felur í sér verkefnastjórnun og tæknilegan stuðning við rekstur aflstöðva á
Þjórsársvæði. Að auki mun viðkomandi sjá um áætlanagerð, gerð leiðbeininga og
þjálfun starfsfólks. Starfsstöð er í Búrfelli.
• Framhaldsmenntun á véla-, eða rafmagnssviði
• Þekking á gæðastjórnun og áhættustjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptafærni, frumkvæði og metnaður
• Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál er kostur

Starfskraftur með áhuga á heilsusamlegri matargerð
Okkur vantar hugmyndaríkan starfskraft í mötuneyti á Þjórsársvæði.
Verkefnin eru fjölbreytt og felast meðal annars í matargerð og framreiðslu,
uppþvotti og frágangi. Að auki felast í starfinu þrif á matsal og eldhúsi.
Starfsstöð er í Búrfelli.
• Menntun á sviði matreiðslu
• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og þjónustulund
• Sveigjanleiki og vinnugleði
• Stundvísi, snyrtimennska og reglusemi

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir
Þóra María Guðjónsdóttir (starf@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 18. desember 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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Ævisaga Stefáns sterka
Ú
t er komin ævisagan Stefán
sterki, myndbrot úr manns
ævi. Höfundur er Þórir
Stephensen fyrrverandi dómkirkju
prestur. Fyrsta eintak bókarinnar var á
mánudag afh ent frú Vigdísi Finnboga
dóttur fyrrverandi forseta Íslands en
það var hinn ungi Stefánungur Stefán
Björn Stephensen sem afhenti. Hann
er sonar
sonur höfundar og fjórði
maður frá Stefáni sterka. Ljósmynd af
afh endingu tók Ólafur Stephensen.
Í til
efni af út
gáfunni er efnt til
útgáfuhófs í Safnaðarheimili Nes
kirkju í Reykjavík mið-vikudaginn 21.
nóvember kl. 17-19. Þann dag eru 160
ár liðin frá prestsvígslu séra Stefáns.
Í hófinu syngur Dag
björt Andrés
dóttir, barnabarn sr. Þóris, þrjú lög við
undir
leik Kára Þor
mars dómorgan
ista. Höfundur les úr bók sinni. Kaffi,
kandís og kleinur í boði og allir vel
komnir meðan húsrúm leyfir.
--Mynd
brot úr manns
ævi fjallar
um hinn litríka prest, Stefán sterka
Stephensen (1832-1922) sem kenndur
er við Mosfell í Grímsnesi þar sem
hann þjónaði síðustu ár starfsævinnar.
Stefán var einarður hugsjónamaður,
Jólablað

dugnaðarforkur og slíkur kraftamaður
að sögur af afrekum hans urðu lands
þekktar. En um leið breyskur drykkju
maður.
KYNNINGARBLAÐ
KYNNING

Þau
hjónin,
Stefán og kona
hans
Sigríður
Gísladóttir
frá
Kálfholti bjuggu
við rausn og
h ö f ð i n g sb r a g
en mættu líka á
langri ævi erfiðum
sorgum í einkalífi
þar sem þau máttu
sjá á bak átta af tólf
börnum sínum,
þar af þremur í
sömu gröf. Fjögur
komust til full
orðinsára og urðu
þrjár dætur þeirra
bændur á Suður
landi.
Stefán
var
s o n a rs o n u r
Stefáns Stephen
sen amtmanns og
náskyldur lands
þekktum valda
mönnum 19. aldar. Um leið og hér
er rakin lífssaga sveitaprests fáum við
innsýn í stórfenglega ættarsögu sem
spannar meira en bara sveitir í Ár
23. nóvember 2018

nessýslu. Sjálfur fór Stefán ungur úr
föðurhúsum á Kálfafelli í Fljótshverfi
til uppeldis á Ytri-Hólmi í Innri-Akra
nes
hreppi. Þar bjó þá föður
bróðir
hans, þjóð
skörungurinn Hannes
Stephensen, sem var einn af nánstu
samverkamönnum Jóns Sigurðssonar
forseta.
Höfundur
bókarinnar,
Þórir
Stephensen fyrrverandi dómkirkju
prestur, er sonarsonur Stefáns sterka.
Í líflegri og ítarlegri frásögn kynnumst

við framfaraviðleitni prestsins og ofsa
fengnum baráttuanda sem gat einnig
beinst þvert á það sem flestir töldu þá
til framfara. Sagan er sögð af hlutleysi
og virðingu fyrir jafnt staðreyndum og
sögupersónum.
Myndbrot úr mannsævi er áhuga
verð frá
sögn og um leið inn
legg í
þjóðar
sögu þar sem við kynnumst
löngu liðnu bænda
sam
fé
lagi á um
brotatíma.

Þankar við slaghörpuna
eftir Jónas Ingimundarson

B

ókaútg. Sæmundur gefur
út bókina Þankar við
slaghörpuna
eftir
Jónas
Ingimundarson.
Jónas
Ingimundarson
er
órjúfanlegur hluti af tónlistarlífi
landsmanna og á að baki langt og
farsælt starf sem píanóleikari, kennari
og kórstjóri.
Hér fjallar Jónas um tónlist frá
ýmsum sjónarhornum og veltir gildi
hennar fyrir sér. Slagharpan er miðlæg
í þessari bók sem er í raun óður til
hennar. Jónas freistar þess jafnframt
að svara áleitnum spurningum
Bergþórs Pálssonar söngvara og hér
eru kaflar um íslensku einsöngslögin
með vangaveltum um flutning þeirra.
Jónas hugleiðir reynsluheim sinn,
bæði í gamni og nokkurri alvöru,
og segir frá ævintýrum tengdum
tónleikahaldi innan lands sem utan –
austan hafs og vestan.
Einnig fer hann orðum um tilurð

ÍSTEX:

Salarins í Kópavogi og fyrstu tíu
starfsárin eða svo. Loks er að finna í
bókinni yfirlit um tónleikahald undir
samheitinu Tónlist fyrir alla, sem
hófst undir forystu Jónasar og hann
bar mjög fyrir brjósti.

Lopinn hefur sinn karakter
og sín sterku einkenni
Heyannir eftir Þórð

L

opinn er einstakt náttúruefni sem hefur sinn karakter
frá íslensku sauðfé með sitt
tog og þel. Framleiðsluferlið er að
mörgu leyti flókið og þarf nána
samvinnu frá bónda til spuna. Það
þarf allt að koma saman: góð ull,
natni bænda við búskapinn, fagmannlegur rúningur, flutningur
um vetrartíma um allt land, ullarþvottur á Blönduósi og reynsla
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn
hefur stóran aðdáendahóp, ekki
bara á Íslandi heldur um allan
heim. Hann er kannski ekki mýksta
bandið og kitlar suma pínulítið, en
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“
segir Sigurður Sævar Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.
„Bændur eiga 80% í félaginu,
ásamt almennum fjárfestum. Við
erum ekki með verslun sjálf heldur
seljum bara beint í búðir og til fyrirtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn
fer mjög víða og er vinsæll meðal
ákveðins hóps enda eru ekki margir
í svona framleiðslu á heimsvísu,
á svona 100% náttúrubandi með
sögu með rætur til íslenskra víkinga
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.
Ístex hefur notið þeirrar gæfu
að bjóða með vörumerkinu Lopa
margs konar vörulínur eins og
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa,
Léttlopa og Einband. Einbandið
verður til að mynda 50 ára á
næsta ári. Ístex framleiðir og selur
einnig ullarteppi, gefur út handprjónabækur með fjölbreyttri
hönnun og framleiðir vélprjónaband.
„Nýlega hefur orðið sú nýjung
í starfseminni að bætt var við
blöndunarklefum á Blönduósi,
sem gerir hráullina betri og mun
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið
að vinna með bændum að auka
verðmæti ullarinnar með fræðslumyndböndum og heimasíðunni
www.ullarmat.is.
Að sögn Sigurðar eru fastir
starfsmenn 43, en við önnur árstíðabundin verkefni þá bætast við
um 10 manns sem verktakar eða
starfsmenn.
Sjá nánar um úrvalið, sölustaði,
samstarfsaðila, uppskriftir og
margt fleira á vefsíðunni istex.is.
„Fyrir utan lopa og garn selur Ístex ullarteppi en ekki aðrar
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá
um að framleiða slíkar vörur og við
þjónustum þá sem við best getum.
En Ístex gefur líka út prjónabækur
sem njóta mikilla vinsælda og nú er
komin út ný prjónabók eftir Védísi
Jónsdóttur hönnuð sem hefur
fengið frábært lof.“n

Tómasson

Ú

t er komin bókin Heyannir
eftir Þórð Tóma
son fyrr
verandi safn
vörð í Skógum
undir Eyja
fjöllum. Af þessu til
efni
efnir Bókaútgáfan Sæmundur til bóka
gleði í Framheimilinu við Sogamýri í
Reykjavík sunnudaginn 9. desember
frá klukkan 15:00. Kaffi og konfekt
fyrir komugesti. Þar verða nýjar bækur
Sæmundar boðnar á tilboðsverði og
höfundar lesa úr verkum sínum.
Safnamaðurinn Þórður Tómasson
í Skógum hefur á langri ævi dregið
saman óhemjumikinn fróðleik um ís
lenska menningarsögu í þúsund ár.
Í þessari bók fjallar Þórður um
heyskap fyrri alda og fléttar þar saman
þjóð
fræði og at
vinnu
sögu eins og
honum einum er lagið. Hér er lýst
verk
færum og vinnu
brögðum, hey
torfi, reipum og reiðingum, engjahey
skap, veðurboðum og margvíslegum
siðum og orðfæri sem tengdist hey
önnum. Sagt er frá konum sem gengu
að slætti og sömu
leiðis frá tækni
nýjungum eins og „rakstrar
konum“

sem festar voru framan á ljái, að
ógleymdum hestasláttuvélunum sem
ruddu sér til rúms í upphafi síðustu
aldar. Höfundur leitar víða fanga,
bæði í rituðum heimildum og hjá
fjölmörgum heimildarmönnum, og
textinn er kryddaður sögum, vísum
og kvæðum.
Lipur texti, lifandi frásögn og ríku
legt myndaval gera bókina Heyannir
að eigulegum grip sem er ómissandi
öllum þeim sem unna sögu
legum
fróðleik.

15

13. desember 2018

Jólaísinn frá Kjörís er hreint út sagt ómótstæðilegur.
Í ár hringjum við inn hátíð ljóss og friðar með hátíðarís
með karamellusnúningi. Það er góður siður að gera sér
dagamun yfir jólin með ábætisrétti að lokinni máltíð
– eða með örlitlu góðgæti eftir annasaman dag.
Hvort sem þú kýst heldur, þá er alltaf tími fyrir jólaís.

11. tölublað
4. árgangur
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Fimmhunduð
þúsundasta
eintakið fundið

F

yrir útgáfu nýjustu bókar
Arnaldar Indriðasonar, Stúlkan
hjá brúnni, fór Forlagið
af stað með leik í tilefni þess að
fimmhundruðþúsundasta
eintak
af bókum Arnaldar myndi seljast
skömmu eftir dreifingu. Gullmiða
var komið fyrir í einu eintaki af
bókinni áður en hún fór í búðir og
handhafi miðans skyldi gefa sig fram
til Forlagsins.
Vinningshafi
leiksins
var
H a l l d ó r
Sigurðsson frá
Þorlákshöfn, en
sonur hans gefur
honum nýjustu
bók Arnaldar ár
hvert.
Athöfnin átti
sér stað í Pennanum Eymundsson
Smáralind þar sem bókin var keypt.
Þar afhenti Arnaldur sjálfur Halldóri
vinningsumslagið
sem
innihélt
gjafabréf til lúxusgistingar á Tower
Suites í Borgartúni, kvöldverðar
á Skelfiskmarkaðnum og miða í
Þjóðleikhúsið, allt fyrir tvo. Eftir
að afhendingunni var lokið áritaði
Arnaldur svo eintak af bókinni fyrir
Halldór.
Stúlkan hjá brúnni fór beint í
fyrsta sæti á Bóksölulistanum 1.-20.
47x90 Digest Gold
nóvember Enzymedica
auk þess sem
hún hefur
fengið skínandi dóma gagnrýnenda.
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