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Úrgangsmál í 
forgang, bls. 4.

Konur í Lions, 
málþing.

Schnitselkvöld 
Dynks í Árnesi.

9. tölublað
5. árgangur LOGI FÓR YFIR 

STÖÐUNA BLS. 6.

Listaverkið -Brennið þið vitar- eftir 
listmálarann Elfar Guðna Þórðarson 
í Menningarvertöðinni Hólmaröst á 
Stokkseyri sem var í upphafi fjölþætt 

hugmyndalistaverk margra Hrútavina. 
F.v.: Siggeir Ingólfsson, yfirstrandvörður 
á Eyrarbakka, Elfar Guðni Þórðarson, 
listmálari á Stokkseyri en hann á einmitt 

afmæli í dag, 17. október á útgáfudegi 
Suðra.  Afmæliskveðjur.  Sjá nánar á bls. 
8 og 9 um Hrútavinafélagið Örvar 20 ára.

Hrútavinafélagið 20 ára

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR

√  Þjónustusaga húss

√  Önnur þjónusta

 

www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

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.

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

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Sveitarfelagio 
ARBORG 

Fim til Sun 17. - 20. október Listasmiðja fyrir börn og unglinga með Davíð Art, Sundhöll Selfoss. 
Listasmiðju lýkur með sameiginlegri sýningu í Betri Stofu Hótel Selfoss. Leiðbeinandi: Davíð Art   
17. OKT. Fim. kl. 13 - 16 (haustfrí)  19. OKT. Lau. kl. 13 - 15   
18. OKT. Fös. kl. 13 - 16 (haustfrí) 20. OKT. Sun. kl. 13 - 16 - SÝNING Í BETRI STOFU HÓTEL SELFOSS

Fim 24. október kl. 20:00. UNGMENNAFÉLAG SELFOSS Í 73 ÁR (FYRRI HLUTI), HÓTEL SELFOSS
Már Ingólfur og Þorsteinn Tryggvi Mássynir segja sögu Ungmennafélags Selfoss í máli og myndum. Fyrri hlutinn verður helgaður upphafi 
félagsins og þróun fram til ársins 1978. Allir velkomnir

Fim 17. október kl. 20:00 „POLITYKA” - Pólskt bíókvöld í Bíóhúsinu, Selfossi. 
Polityka er nýjasta verk Patryk Vega. Myndin lýsir atburðunum sem hafa átt sér stað í pólskum stjórnmálum undanfarin ár. 
Enskur texti. Aðgangur ókeypis.

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER – www.arborg.is

BÍLAÚTSALA
Allir okkar útsölubílar eru bílaleigubílar frá Procar bílaleigu.
Léttskoðun ásamt útleiguvottorði fylgir öllum bílum.
Þetta er aðeins brot af þeim útsölubílum sem eru í boði.
Kíktu í kaffi.

AKRALIND 3
S: 4162120

Opið virka daga  
kl. 10:00 – 19:00 

Opið laugadaga  
og sunnudaga
kl. 12:00 – 16:00  
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Lkl. Dynkur, Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi, hélt árlegt 
skemmti- og fjáröflunakvöld 

sitt, Schnitselkvöld, í Árnesi þann 5. 
október siðastliðinn. Kvöldið var vel 
sótt og heppnaðist vel. 

Gísli Halldór Halldórsson, 
bæjarstjóri í Árborg, var ræðumaður 
kvöldsins sem lauk með happdrætti. 
Veislunni stjórnaði Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson, formaður Dynks en í 

Vel heppnað Schnitselkvöld hjá Dynk
henni var snæddur úrvals schnitsel 
frá Korngrís í Laxárdal. 

Gestir komu viða að, meðal annars 
Lions félagar úr klúbbunum á Selfossi 
og Bláskógabyggð. Allur ágóði af 
kvöldinu rennur til góðra málefna og 
þakka félagar í Dynk öllum þeim sem 
gáfu vinninga í happdrættið og gerðu 
kvöldið mögulegt.

Myndirnar úr Árnesi tala sínu 
máli:

Haraldur Ívar í miðasölunni.

Eiríkur Kristinn ávarpar salinn.

Bjarni Hlynur stýrði samkomunni.

Gísli Halldór var ræðumaður kvöldins.

Tungnamenn mættu hressir að vanda.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Netverslun www.belladonna.is

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson
Steinsögun
Kjarnaborun
Múrbrot

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com 
Iðavöllum 5A
230 Reykjanesbæ

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð
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Bleiki pokinn

13999

Allur ágóði af sölu bleika pokans 
rennur til styrktar Krabbameinsfélags Íslands. 

lindex.is
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7. tölublað, 5. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  

Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com  

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi. 

Salt í sár 
Guðmundar- og 
Geirfinnsmála
Skuggi óréttlætis Guðmundar- og Geirfinnsmála liggur enn yfir íslensku 
samfélagi, 40 árum eftir að málin fóru í gegnum réttarkerfið. Harðræði, 
falskar játningar og áralangt gæsluvarðhald sem braut öll viðmið um 
grundvallar mannréttindi í nútíma réttarríki eru enn óuppgerð svívirða 
samfélagsins gagnvart meintum sakborningum í málinu.

Sýknudómur Hæstaréttar í september í fyrra yfir fimm sakborningum 
í málinu markaði tímamót. Endurupptöku hafði ítrekað verið hafnað og 
harmrænt að meirihluti sýknaðra eru nú fallnir frá. Sýknunin kom seint 
og henni var illa  fylgt eftir af stjórnvöldum. 

Starf nefndar á vegum forsætisráðherra sem átti að semja um 
sanngirnisbætur rann út í sandinn. Nefndin virtist umboðslítil og 
stefnulaus. Enn þurfa þau sem þoldu svívirðilegt óréttlæti af hálfu 
réttarkerfisins að þola bið eftir lúkningu mála. 

Forsætisráðherra hefur haldið illa á málinu. Fyrst kastaði þó 
tólfunum þegar greinargerð ríkislögmanns í skaðabótamáli Guðjóns 
Skarphéðinssonar, eins sýknaðra, kom fram. Hún er ekkert minna en 
grimmileg rýtingsstunga í bak Guðjóns sem er sagður sjálfur hafa átt sök 
á málinu en ekki íslenska ríkið, þrátt fyrir sýknudóminn og staðreyndir 
máls.

Ríkislögmaður heyrir undir forsætisráðherra sem eftir nokkurra 
daga þögn sór hann af sér og sagðist ekki hafa lesið greinargerðina. 
Ótrúleg framvinda máls meira en ári eftir sýknu og forsætisráðherra 
ekki til sóma.

Eftir umfangsmikla rannsókn á þessum tveimur aðskildu 
mannshvörfum benti ekkert til þess að mönnunum hefði verið banað, 
engin lík fundust, en að henni lokinni voru sex ungmenni dæmd til 
þungra refsinga, svipt æru sinni og framtíð.  

Sýknudómur Hæstaréttar var síðbúin viðurkenning dóms- og 
réttarkerfis sem brást. Nú er mikilvægt að standa eins myndarlega og 

sanngjarnt að málum og kostur er. Semja 
á tafarlaust um sanngjarnar bætur við þá 
sem enn lifa og afkomendur hinna sem 
fallnir eru frá úr hópi sakborninganna. 

Það er óafsakanlegt að enn sé brenndur 
tími til einskis. Salti núið í gömul sár 
og lappir dregnar á lokametrum máls 
sem er svartur blettur í sögu íslenskra 
fjölmiðla, stjórnmála og réttarkerfis þar 
sem margt lagðist á eitt við að dæma 
saklaus umgmenni sem lágu vel við höggi 
í fangelsi fyrir mannshvörf sem ollu 
uppnámi og hysteríu í samfélaginu. 

Björgvin G. Sigurðsson.

LEIÐARI

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Óþarft er að fjölyrða um 
stöðu úrgangsmála á 
Íslandi, einkum utan 

byggðasamlagsins Sorpu. Vantað 
hefur samræmt skipulag úrlausna 
um langt árabil. Smám saman hafa 
viðhorf til urðunar breyst en hún var 
lengi talin eina lausnin. Um það vitna 
svokallaðir öskuhaugar og gamlir 
sorphaugar um allt land; sumir 
skaðlegir þegar efni úr þeim síast út 
í umhverfið eða upp í loftin blá. Lengi 
höfum við svo búið við einhvers konar 
flokkun, endurvinnslu og útflutning 
efnis sem ekki er endurunnið hér. Og 
loks hefur okkur skilist að úrgangur er 
að stærstum hluta hráefni. Nefni bara 
matar- og matvinnsluúrgang, málma, 
tré/timbur, pappír og t.d. fatnað sem 
vart á heima í flokki úrgangs en hefur 
verið hent í miklu magni. Meira að 
segja mörg spilliefnanna eru líka 
hráefni til endurvinnslu. Öðrum þarf 
að eyða með sérstökum aðferðum.

Framfarir nú þegar
Flest sveitarfélög landsins hafa tekið 
framförum í meðferð úrgangs alvarlega 
og af festu. Unnið greiningarvinnu, 
reynt að minnka urðun (enda erfitt 
að fá leyfða urðunarstaði), tekið 
er upp flokkunarkerfi, víða þó ólík 
milli sveitarfélaga, og gripið til 
bráðabirgðalausna við sorpförgun, 
þ.e. sent úrgang utan með skipum til 
viðurkenndra aðila. 
Fyrir alllöngu varð ljóst að setja 
verður fram skipulag á landsvísu fyrir 
meðferð úrgangs. Eftir því er kallað úr 
sveitarfélögum og vandaðar úrlausnir 
í umhverfsmálum krefjast þess einnig. 
Slíku skipulagi verður komið á með 
fulltingi ríkisins. Þá er lag að hafa 
frumkvæði með heildarsamstökum 
sveitarfélaga og leggja fram bæði hvata 
og styrki. Grænn skattur getur komið 
þar að gagni, bæði sem stýritæki, og 
til jöfnunar og kostnaðarþátttöku 
samfélagsins alls í aðgerðum hvers 
sveitarfélags.

Ari Trausti Guðmundsson skrifar:

Úrgangsmál í forgang„Ríkislögmaður heyrir undir 
forsætisráðherra sem eftir 

nokkurra daga þögn sór hann 
af sér og sagðist ekki hafa lesið 
greinargerðina. Ótrúleg framvinda 
máls meira en ári eftir sýknu og 
forsætisráðherra ekki til sóma.

„Meðal þess sem endurvinna má hér 
innanlands er plast að stærstum hluta, 

tré/timbur og lífrænn úrgangur: Plastið sem 
plastperlur fluttar út til endurgerðar hluta, 
tré/timbur sem hráefni í byggingarefni eða 
kolefni í iðnaði en lífrænn úrgangur sem 
jarðvegsbætir og metan til eldsneytis.

Að hverju ber að stefna?
Nokkur meginatriði í heildarskipulagi 
eru þessi, að mínu mati: 
• Flokkun og endurvinnsla krefst 

samræmds landskerfis
• Endurvinnsla getur farið fram í 

tilteknum flokkum en öðrum ekki
• Útflutningur flokkaðs efnis, sem 

ekki er unnt að vinna hér, er 
samræmdur

• Nánast allur lífrænn úrgangur er 
nýttur; aðeins mengaður/sýktur 
úrgangur brenndur

• Aðeins óvirkur úrgangur er 
urðaður eða nýttur í vegagerð

• Hátæknibrennsla sorps er skoðuð í 

kjölinn og metið hvort hún geti átt 
sé stað

• Flutningur úrgangs á vegum eða sjó 
krefst samræmds landskerfis

• Úrgangsmeðferð getur seint eða 
aldrei orðið fjárhagslega hagkvæm 
í heild

Meðal þess sem endurvinna má hér 
innanlands er plast að stærstum hluta, 
tré/timbur og lífrænn úrgangur: 
Plastið sem plastperlur fluttar út til 
endurgerðar hluta, tré/timbur sem 
hráefni í byggingarefni eða kolefni 
í iðnaði en lífrænn úrgangur sem 
jarðvegsbætir og metan til eldsneytis. 
Brennsla blandaðs sorps skilar 
koltvísýringi og fleiri gösum. Askan 
er spilliefni sem flytja verður út. Gildir 
einu hvaða tækni er notuð. Þetta 
ákvarðar öðru fremur hvort hér verði 

úrgangur brenndur í nokkuð stórum 
stíl eða Kalka látin nægja sem sérhæfð 
lágmarksbrennsla.

Vinnan hafin
Ríkisstjórnin hefur hafið undirbúning 
að heildarstefnu í meðferð úrgangs 
í samvinnu við Umhverfisstofnun. 
Ég tel að vinnunni verði að ljúka 
innan eins til tveggja ára, ásamt 
aðgerðaráætlun ríkis og sveitarfélaga. 
Þá kann að fara svo í örfá ár að 
bráðabirgðalausnir séu í gildi eftir 
því sem verkefnum miðar áfram. Tel 
að innan fimm ára eigi landið að vera 
til fyrirmyndar í meðferð úrgangs og 
endurnýtingu með sem vistvænustum 
lausnum.      

Höfundur er þingmaður VG í 
Suðurkjördæmi

Laugardaginn 26. október 
verður efnt til málþings í 
Félagsheimilinu á Flúðum um 

konur í Lions. Skráning er á netfangið 
lions@lions.is merkt Málþing.

Málþingið stendur frá kl. 10-16, 
og léttar veitingar verða bornar fram 
á milli 16-17.

Aðalræðumaður verður 
Hilde Straumsheim, GAT-stjóri 
Norðurlandanna. Aðrir ræðumenn 
verða Halldóra Hjörleifsdóttir, 
oddviti Hrunamannahrepps, 
Eva Björk Harðardóttir, oddviti 
Skaftárhrepps og Guðrún 
Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka 
iðnaðarins.

Konur í Lions – Málþing á Flúðum
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FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

2020

á þessum legsteinum
Frábært haust tilboð

VERÐ MIÐAST VIÐ ÁLETRAÐAN* STEIN 
MEÐ UPPSETNINGU Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

289.900 kr.

ATH. GRANÍTHÖLLIN ER  FLUTT 
  AÐ FOSSALEYNI 16, 112 REYKJAVÍK

299.900 kr.
Með beðramma

lukt og vasa

Fullt verð: 544.250,-
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139.900 kr.
með spörfugli

Fullt verð: 291.650,-

Með beðramma

lukt og vasa

Fullt verð: 529.250,-

289.900 kr.

2020 SB

2006 SB

2042-1 SB



6   17. október 2019

Logi Már fór yfir stöðuna
Logi Már Einarsson, formaður 

Samfylkingarinnar, var gestur 
í opnu húsi Samfylkingarinnar 

í Árborg laugardaginn 5. október. 
Félagið stendur fyrir opnu húsi í sal 
félagsins annan hvern laugardag kl. 
10.30 í vetur og verða ýmsir gestir á 
fundunum. 

Formaðurinn var gestur á fyrsta 
fundi vetrarins sem var vel sóttur. 
Logi Már fór yfir stöðu mála og hvað 
líklegast væri til að bera hæst í vetur. 
Á eftir voru fjörugar umræður um 
stjórnmálin og stöðu mála.

Um tímann og vatnið
Tímamótaverkið Um tímann og vatnið eftir 
Andra Snæ Magnason er komið út. 

Í bókinni fléttar Andri Snær sér 
leið að loftslagsvísindunum með 
ævafornum goðsögnum um 

heilagar kýr, sögum af forfeðrum 
og ættingjum og viðtölum við Dalai 
Lama. Útkoman verður frásögn sem 
er ferðasaga, heimssaga og áminning 
um að lifa í sátt við komandi kynslóðir. 
 

Óhætt er að fullyrða að hér fari bók 
sem sætir tíðindum og mun vera 
áberandi í umræðunni á næstu 
misserum, enda hafa viðtökur 
verið einkar góðar og þýðing á 
bókinni hafin á fjölda tungumála. 
 
Mál og menning hefur út. 

Sigurjón Erlingsson ávarpar fundinn. Soffía Sigurðardóttir stóð vaktina. 

Logi Már flutti framsögu á fundinum. 

Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi á fundinum.

Arctic Trucks Ísland ehf. 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Sími        540 4900 
Netfang    info@arctictrucks.is
Vefur       www.arctictrucks.is

JEPPADEKK.IS
Vönduð amerísk jeppadekk sem 
henta frábærlega fyrir íslenskar 
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands. 

44” radíal.
Hannað í 
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian. 

35” radíal.
Frábært 
neglt
vetrardekk!

kr. 39.900,- kr. 39.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,-

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir
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AFLHLUTIR EHF   /   DRANGAHRAUNI 14   /   220 HAFNARFJÖRÐUR   /   SÍMI 544 2045   /   AFLHLUTIR@AFLHLUTIR.IS

Aflhlutir ehf. 
óska Pétri Péturssyni
og fjölskyldu
til hamingju með
nýjan Bárð SH-81
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Hrútavinafélagið Örvar 
á Suðurlandi 20 ára

Hrútasýningar hafa í gegn 
um tíðina verið hinar 
merkilegustu samkomur 

bæði út frá faglegum atriðum og 
ekki síður hin besta skemmtan með 
ýmsum hætti. Svo hefur vissulega 
verið á Tóftum og samkomurnar 
hafist með kjötsúpumáltíð að hætti 

Bjarkars bónda áður en haldið er til 
fagstarfa í fjárhúsinu. Vegna þessa 
hafa hrútasýningar að Tóftum verið 
fjölmennar um langa tíð.

Afdrifarík óvissuferð
Athafna- og félagsmálamaður vestan 
af fjörðum, Björn Ingi Bjarnason, 

hafði flutt til Stokkseyrar sumarið 
1999 og var svo lánsamur að lenda 
í slagtogi við sauðfjárbændur í 
hreppnum. Svo heppilega vildi til 
að sama dag og hrútasýningin var á 
Tóftum að til Önfirðingsins komu þrír 
sveitungar hans úr Hljómsveitinni 
Æfingu í heimsókn. Þetta voru; 
Árni Benedikttsson, og bræðurnir 
Ingólfur Björnsson og Siggi Björns. 
Var strax ákveðið að fara með gestina 
í óvissuferð á hrútasýninguna. Þoka 
var yfir öllu og rigningarúði þegar 
haldið var af stað og gestirnir hlaðnir 
kvíða yfir því hvað væri í vændum 
enda höfðu þeir reynt nýbúann á 
Stokkseyri af ýmsu á fyrri tíð fyrir 
vestan.

Árni býr nú á Selfossi, Ingólfur 
í Noregi og Siggi Björns í Berlín í 
Þýskalandi.

Mikil upplifun
Ekki var að sökum að spyrja að þetta 
kvöld á Tóftum var mikil upplifun 
og góð skemmtun fyrir gestina að 
vestan því enginn þeirra hafði farið 
á hrútasýningu áður. Þarna var 
fastmælum bundið að að mæta árið 
eftir að Tóftum á hrútasýninguna og 
þá með nokkur skemmtiatriði sem og 
var gert.

Örvar
Hrútavinafélagið Örvar á Suðurlandi 
var orðið til upp úr þessari 
óvissuferð að Tóftum haustið 
1999. Hrútavinafélagið fagnar því 
í ár tuttugu ára afmæli og mun það 
verða gert með ýmsum hætti og 
ber þar hæst „Listasjóð alþýðu.“. 
Hrútavinafélagið Örvar hefur komið 
að og haft frumkvæði til ýmissa 
mannlífs- og menningarmála á 
Suðurlandi og víðar. Verður það ekki 
rakið hér að þessu sinni en aðeins 
nefnd til Bryggjuhátíð á Stokkseyri 
sem félagið  stóð fyrir með aðilum 
á staðnum og fleirum að koma í 
framkvæmd  sumarið  2004. Einnig 
„Samvinnuferðin – landsferð“ 

„Það bar til síðla í september árið 1999 að 
boð komu frá Bjarkari Snorrasyni, bónda 

á Tóftum í Stokkseyrarhreppi hinum forna, að 
til hrútasýningar væri boðað að Tóftum. Þangað 
skyldu sauðfjárbændur í hreppnum mæta með 
hrúta sína til mælinga og dóma hvað þeir gerðu 
allir með sóma.

Þegar Hrútavinafélagið Örvar heiðrar þá er heiðrað bæði alþýða og aðrir. Heiðraðir á 10 ára 
afmæli Hrútavinafélagsins 2009 voru.  F.v.:   Kristrún Ósk Kalmannsdóttir, húsmóðir, hagleikskona 
og umboðsmaður Morgunblaðsins, Margrét S. Frímannsdóttir, forstöðumaður á Litla-Hrauni, 
f.v. oddviti og alþingismaður, Guðrún Kristmannsdóttir húsmóðir og fiskverkakona í rúma hálfa 
öld, Ragnhildur Jónsdóttir, húsmóðir og meðhjálpari í Stokkseyrarkirkju, Grétar Zópaníasson, 
starfsmaður Árborgar og síðasti sveitarstjóri á Stokkseyri, Kristján Friðbergsson f.v. forstöðumaður 
á Kumbaravogi, Sigríður Kolbrún Guðjónsdóttir, f.v. hjúkrunarforstjóri á Kumbaravogi, Helga 
Jónasdóttir, húsmóðir og starfskona við Barnaskólann á Stokkseyri í rúm 30 ár, Theódór 
Guðjónsson f.v. skólastjóri Barnaskólans á Stokkseyri um árabil, og séra Úlfar Guðmundsson f.v. 
sóknarprestur á Eyrarbakka og Stokkseyri í áratugi.

Þegar Hrútavinafélagið Örvar á Suðurlandi varð 10 ára á árinu 2009 voru heiðraðir 10 af 
frumkvöðlum og kraftaverkamönnum félagsins. F.v.: Sigurður Sigurðarson f.v. yfirdýralæknir, 
Selfossi, Kristinn Jóhann Níelsson, tónlistarkennari og meðlimur í Hljómsveitinni GRANÍT í Vík 
í Mýrdal, Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður, Selfossi, Siggeir Ingólfsson, yfirstrandvörður 
Hrútavinafélagsins, Eyrarbakka, Guðni Ágústsson, f.v. alþingismaður og ráðherrra, heiðursforseti 
Hrútavinafélagsins, Selfossi, Björn Harðarson, bóndí í Holti og formaður Búnaðarfélags 
Stokkseyrarhrepps, Guðrún Jóna Borgarsdóttir, bóndi að Tóftum, Stokkseyrarhreppi, Sævar 
Jóelsson, bóndi í Brautartungu, Stokkseyrarhreppi,  Bjarkar Snorrason, bóndi að Tóftum 
(Brattsholti) Stokkseyrarhreppi og guðfaðir Hrútavinafélagsins og Árni Johnsen, f.v. alþingismaður, 
Vestmannaeyjum.  
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Stór stund í sögu Hrútavinafélagsins Örvars var þegar forystusauðurinn Gorbachev frá Brúnastöðum í Flóa var gefinn 
Forystufjársetrinu að Svalbarði í Þistilfirði haustið 2014. F.v.: Skúli Ragnarsson, Ytra-Álandi, Björn Ingi Bjarnason, 
forseti Örvars, Tryggvi Ágústsson, GORBI, Guðni Ágústsson, heiðursforseti Örvars, Daníel Hansen, Svalbarði og Hargrét 
Hauksdóttir.

með forystusauðinn GORBA frá 
Brúnastöðum sem Hrútivinafélagið 
gaf í Forystufjársetrið að Svalbarði í 
Þistilfirði.

Þjóðlegt
Hrútavinafélagið vinnur í anda 
þess “að viðhalda og efla þjóðlega 
menningararfleið til sjávar og sveita 
og er samafl- brottfluttra Vestfirðinga 
og heimamanna á Suðurlandi” og 
sýna verkin vissulega slíkt á margan 
hátt. Grunnur félagsins liggur í 
bændamenningunni í Flóanum 
og vestfirskum sjómönnum og 
beitustrákum  eins og sést á því 
hvernig félagið varð til.

Félagið hefur fengið góða 
svörun við starfinu sem sést best á 
því að samkomur og uppákomur 

þess eru ætíð mjög vel sóttar. 
Hrútavinafélaginu er gríðarlega kær 
einstök viðurkenning sem það fékk 
nokkru eftir stofnun á samkomu 
í troðfullu félagsheimilinu 
Þjórsárveri. Sigurður Sigurðarson 
f.v. yfirdýralæknir kvaddi sér 
þar hljóðs og veitti félaginu 
áratuga heilbrigðisvottorð vegna 
hins margþætta mannlífs og 
menningarstarfs Hrútavina. Þetta 
vottorð er í fullu gildi enn.

Afmæliskveðjur 
Björn Ingi Bjarnason, forseti 
Hrútavinafélagsins Örvars á 

Suðurlandi.

Karlakór Selfoss og Jórukórinn á Selfossi á tónleikum í Menningarverstöðinni 
Hólmaröst á Stokkseyri. Hrútavinafélagið Örvar á stóran þátt í því hvernig 
Hraðfrystihúsi Stokkseyrar var breytt í Menningarverstöð.

Samkomuhúsið Gimli á Stokkseyri varð 90 ára á árinu 2011. Hrútavinafélagið stóð fyrir afmælistónleikum þar á 
Bryggjuhátínni 2011 með Hljómsveitinni GRANÍT frá Vík í Mýrdal og söngkonunni Hlín Pétursdóttur frá Stokkseyri. 
F.v.: Hróbjartur Vigfússon, Sveinn Pálsson, Auðbert Vigfússon, Guðmundur Pétur Guðgeirsson, Hlín Pétursdóttir, Kristinn 
J. Níelsson og Bárður Einarsson.

Fosshótel
Jólahlaðborð 
 

Pantanir í síma 486 5540
og á hekla@fosshotel.is

23. nóv, 30. nóv, 7. des 7. des, 14. des

Pantanir í síma 478 2555 
og á vatnajokull@fosshotel.is

Verð 9.400 kr. á mannVerð 9.900 kr. á mann

Hópar í árshátíðarferðir, á fundi og hópef

Jólaréttir:
Úrval af síld, reyktur og grafin lax, 
gæsapaté, hangikjöt, hamborgar- 
hryggur, Confit silungur, lamba-
innanlæri, andabringa, purusteik,

fylltur kjúklingur, eplabaka, 
frönsk súkkulaðikaka, 

ris a la mande o.fl.

Gisting fyrir tvo með morgunverði 
  og jólahlaðborði aðeins 31.000 kr.*  
  · Aukanótt m/morgunmat 12.000 kr.

Jólaréttir:
Grafinn og reyktur lax, 

marineruð síld, dönsk lifrakæfa,
skelfisksalat með sítrusávöxtum,
 hangikjöt, hamborgarhryggur,  

purusteik, grillað lambalæri.
súkkulaðikaka með hindberjasósu,
créme brulée, ris a la mande o.fl.

islandshotel.is/jolahladbord

lisferðir eru velkomnir allan ársins hring. 



 Í Veikindadögum segir frá sjúkrahúslífi, sveitamennsku, kynlífi, veiðiskap, 
fjarlækningum, heyskap og flugvélum. 

En þó er bókin mest um þessa afskekktu eyju þar sem borgarbörnin ímynda 
sér að þau séu upprunnin úr sveit sem búið er að selja útlendingum. Hér 
er fléttað saman lausamáli og kveðskap þannig að úr verður hrífandi saga. 
Veikindadagar er önnur bók Hlyns Grímssonar sem er starfandi læknir í 
Reykjavík.

Ég leyfi börnunum að koma til mín
sem koma inn sturluð
eftir alla neysluna 
ég sprauta þau niður
og á morgun útskrifast þau
til þess að geta farið
og stungið sig aftur á snældunni
og sofið í milljón ár.

Veikindadagar

Ljóðin í þessari bók urðu til á undanförnum ótal árum og tengjast öll 
fæðingarbæ höfundar, Kópavogi, á einn eða annan hátt. Hann tileinkar 
fjölskyldu sinni þessa bók – með þökk og virðingu. 

Hrafn Andrés Harðarson er fæddur 
9. apríl 1948 í Sælundi að Skjólbraut 
9; hann flutti með fjölskyldunni að 
Kópavogsbraut 4 þegar hann var 
7 ára gamall, hóf störf í Bókasafni 
Kópavogs í ágúst 1977 og vann þar 
allan sinn starfsaldur þar til í maí 
2015. Hann byggði með konu sinni 
hús að Meðalbraut 2 og þar  bjuggu 
þau frá 1979 til 2015. Hann býr nú í 
Garði. Hrafn Andrés hefur fengist 
við ljóðagerð og þýðingar og var 
einn af frumkvöðlum Ritlistarhóps 
Kópavogs. Nokkur tónskáld hafa 
samið lög við ljóð hans.

Þaðan er enginn

Meðan heimur fer til fjandans
og flest er þraut og byrði,
vafalaust mun auður andans
einnar stöku virði.

Í þessu kveri, Enn af kerskni og 
heimsósóma, er að finna gamanmál, 
þar sem mestmegnis er skopast að 
dægurþrasi líðandi stundar, en inni 
í millum leynist alvarlegra efni. 
Bragformið er fjölbreytt: Drápur, 
ferskeytlur, limrur, sléttubönd, sexur 
og eftirhermuhættir. 
Í ofanálag bætast nú við tíu örsögur, 
barnasögur fyrir fullorðna þar sem 
sagnaarfur barnabókmenntanna er 
skoðaður í ljósi hins flókna nútíma.

Eftir Helga Ingólfsson liggur 
tugur skáldsagna af ýmsum toga, 
smásagnasafn, ljóðabækur og annað 
hráviði af ritvellinum. Meðal skáldsagna eru Letrað í vindinn – Samsærið 
sem hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 1994, Þegar 
kóngur kom sem hlaut Blóðdropann, hin íslensku glæpasagnaverðlaun 
2010, og Andsælis á auðnuhjólinu, en eftir þeirri bók var gerð kvikmyndin 
Jóhannes, með Ladda í aðalhlutverki.

Enn af kerskni og heimsósóma

Brunaþéttingar
NÁMSKEIÐ FYRIR BYGGINGAMENN

Þetta námskeið er fyrir alla sem koma að byggingaframkvæmdum. Markmið þess 
er að þátttakendur kunni skil á reglum um brunaþéttingar og efnum notuð eru 
til þeirra. Að loknu námskeiði fá þátttakendur viðurkenningu frá 
Mannvirkjastofnun sem er samstarfsaðili um námskeiðið.

Kennari: Guðmundur Gunnarsson, verkfræðingur.

Staðsetning: Austurvegur 56.

Tími: Fimmtudagur 24. október kl. 13.00 – 17.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR:  5.000 kr.

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

www.idan.is 

24.
OKTÓBER

Námskeið fyrir alla þá sem koma að byggingaframkvæmdum.
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Ína er fyrsta skáldsaga Skúla Thoroddsen lögfræðings. Í bakgrunni sögunnar eru atburðir sem 
áttu sér stað við Öskju árið 1907 þegar tveir Þjóðverjar, jarðfræðingur og listamaður, hurfu þar 
sporlaust. Unnusta annars þeirra, hin listhneigða og prússneska Ína, kemur til Íslands ári síðar að 
leita skýringa á því sem gerðist. 

Leið hennar liggur víða um óbyggðir Íslands og kynni hennar af náttúru landsins reynast afdrifarík. 
Ína er marglaga saga þar sem teflt er saman hræringum í evrópskum lista- og fræðaheimi, 
umbrotum í mikilfenglegri náttúru á hálendi Íslands og heitum tilfinningum. 

Skúli Thoroddsen er fæddur í Reykjavík árið 1949. Hann er lögfræðingur að mennt og hefur áður 
sent frá sér ljóðabókina. Í ljósi tímans (2002). Ína er hans fyrsta skáldsaga.

Íslenska sauðkindin er harðger, úrræðagóð og ævintýragjörn, það vita allir sem hana þekkja. 
Í þessari bók eru rifjaðar upp sögur af íslenskum kindum að fornu og nýju, afrekum þeirra, 
uppátækjum og viðureignum við óblíða náttúru og kappsfulla smala. 

Við kynnumst meðal annars Herdísarvíkur-Surtlu, Eyvindarmúla-Flekku, villifé í Tálkna, 
hrútnum Hösmaga í Drangey og forystusauðnum Eitli. Kindasögur eru sérstök grein íslenskrar 
sagnaskemmtunar sem á sér langa sögu en lifir enn góðu lífi – rétt eins og sauðkindin sjálf. 
Höfundar bókarinnar eru áhugamenn um sögur og sauðfé.

KindasögurÍna

 HAUSTTILBOÐ FRAMLENGT TIL
20.OKTOBER 

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND

GRAFSKRIFT

 minnismerki.is

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is Njarðarnes 4  verslun opin 13-17

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

113
41x60 cm frá sökkli

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

111
41x60 cm frá sökkli

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund

með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson
f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Guðríður Sóley
Jónsdóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

110
100x57 frá sökkli

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund

Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

103
76x55 cm frá sökkli

Hér hvíla hjónin

Ragnheiður 
Árnadóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann 
Snorrason

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra
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Það er mikilvægt að 
allir hafi sömu tækifæri 
á vinnumarkaði

Vinnumálastofnun stendur 
fyrir Fyrirmyndarviku 
vikuna 14. – 18. október 

nk. til að vekja athygli á mikilvægi 
þess að auka möguleika fólks með 
skerta starfsgetu á fjölbreyttri 
atvinnuþátttöku undir yfirskriftinni 

„Virkjum hæfileikana, 
alla hæfileikana“.

Markmið vikunnar er að vekja 
athygli á því að við búum í fjölbreyttu 
samfélagi og það er mikilvægt að 
allir hafi sömu tækifæri til fullrar 
þátttöku á vinnumarkaði, því atvinna 
er mikilvægur þáttur í lífi fólks.

Að sögn Svövu J. Jónsdóttur 
forstöðumanni Vinnumálastofnunar 

á Suðurlandi er mikill mannauður í 
þessum hópi sem býr yfir ákveðnum 
styrkleikum og færni og því eru 
störfin sem þessi hópur getur sinnt 
mjög fjölbreytt. Yfirleitt er verið að 
leita eftir hlutastörfum 25-50%.

Atvinnurekendum gefst kostur 
á að fá styrk vegna ráðningar ein-
staklinga sem eru með skerta 
starfsgetu og eru á örorku. Styrkurinn 
er í formi endurgreiðslu á hluta 
launakostnaðar einstaklingsins.

Er áhugi í þínu fyrirtæki að hjálpa 
einstaklingum með skerta starfsgetu 
að komast út á vinnumarkaðinn og 
öðlast þannig hlutverk í samfélaginu 
á vinnumarkaði ?

Kveðja, Vinnumálastofnun 
Suðurlandi

Í tilefni 90 ára afmælis Flúðaskóla 
verður boðið í afmælisveislu, 
föstudaginn 25. október. 

Afmælið hefst kl. 16:00 með 
hátíðardagsskrá í Félagsheimilinu, 
þar sem fram koma  fyrrverandi og 

Flúðaskóli 90 ára
núverandi nemendur Flúðaskóla. 
Að því loknu er gestum boðið 
í afmæliskaffi í skólanum og 
þar einnig sýning á verkefnum 
nemenda, myndir frá ýmsum 
tímum af nemendum og starfsfólki, 

 líkan af skólanum og „húsvitjun“ o.fl.. 

Afmælið stendur til 18:00 og er 
öllum opið.

Allir hjartanlega velkomnir  
Nemendur og starfsfólk Flúðaskóla

Miðvikudaginn 9. október 
var „Fjörustígurinn“ 
milli Eyrarbakka og 

Stokkseyrar vígður formlega. Tómas 
Ellert Tómasson, formaður eigna- 
og veitunefndar og Eyþór Arnalds, 
fyrrverandi formaður bæjarráðs 
opnuðu stíginn formlega með 
því að klippa á borða ásamt Gísla 
Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra 
og starfsmönnum og börnum 

Fjörustígurinn 
formlega víðgður

af unglingastigi Barnaskólans á 
Eyrarbakka og Stokkseyrar.

Fjörustígurinn er nú fullbúinn en 
klárað var að malbika síðasta hluta 
stígsins í haust og því geta íbúar og 
gestir farið á milli byggðarkjarnanna 
á auðveldan hátt eftir malbikuðum 
stíg og er það von sveitarfélagsins að 
hann nýtist sem flestum. 

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA?  

AUGLÝSINGASÍMINN ER  578-1190

NETFANG: AMUNDI@FOTSPOR.IS

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.
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MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Árgerð 2015

Ekinn 220.000km

120 tonna dráttargeta

Sjálfsk, loftpúðar, Retarder

BigSpace ökumannshús

Verð 9.950.000 + vsk

Mercedes Benz
2858 Dráttarbíll

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
amundi@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 
sudri.heradsblad@gmail.com

9. tölublað
5. árgangur

Málarinn 
sem fór 
sínar eigin 
leiðir

Út er komin bókin  Kjarval: 
Málarinn sem fór 
sínar eigin leiðir  eftir 

Margréti Tryggvadóttur sem segir 
sögu  Jóhannesar S. Kjarvals og 
varpar ljósi á bæði sérlundaðan 
mann og einstakan listamann. 
 
Bókin  er skrifuð fyrir börn en 
hentar ekki síður eldri lesendum 
sem vilja vita meira um Jóhannes 
S. Kjarval og íslenska myndlist. 
Fjöldi málverka er í bókinni, auk 
ljósmynda af fólki og fyrirbærum. 
 
Margrét Tryggvadóttir hefur 
sent frá sér bækur af ýmsu 
tagi, meðal annars  Skoðum 
myndlist  og  Íslandsbók barnanna. 
Báðar bækurnar hlutu Fjöruverðlaunin 
og sú síðarnefnda var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 
Barnabókaverðlauna Reykjavíkur.
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