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Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu
að þínum þörfum með Appi

Herðubreið er drottning íslenskra fjalla!

Myndina tók Kristinn Ingi Pétursson en hann átti einnig myndina af Goðafossi sem prýddi forsíðu síðasta blaðs.

Sönn norðlensk sakamál

15%

AFSLÁTTUR AF
DÚNSÆNGUM OG KODDUM

Skyr og ber
hjá ömmu

Nýkrýndur Evrópumeistari í uppstoppun

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is
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RÚMFÖT
FJALLA EYVINDUR OG HALLA 9.990 VERÐ ÁÐUR 11.990
DRAUMUR 9.990 VERÐ ÁÐUR 11.980
FIÐRILDI 9.990 VERÐ ÁÐUR 12.490
LAMBAGRAS 9.990 VERÐ ÁÐUR 12.490

1 BÍÓMIÐI Í SAMBÍÓIN
B ÍÓ M IÐ I
FYLGIR EF VERSLAÐ ER
FYRIR 15.000 KR EÐA MEIRA

ÁTTABLAÐARÓS 9.990 VERÐ ÁÐUR 12.980
ÁTTABL.RÓS OG SÓLKROSS 9.990 VERÐ ÁÐUR 12.980

VERÐMÆTI 63.640 KR
VERÐ NÚ 43.900 KR
800 GR ANDADÚNSSÆNG
1 RÚMFÖT AÐ EIGIN VALI
KÓSÝFÖT AÐ EIGIN VALI,
BUXUR OG BOLUR
*
2 BÍÓMIÐAR

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
í sófa frá Lúr

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Glæsilegur tungusófi með öllum sætum
rafstillanlegum. Hægri eða vinstri tunga.

Isabella
Sófi sem er í senn glæsilegur og þægilegur.
Með hand- eða rafstýrðum hvíldarstólum
í öllum sætum.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Grace
Fáanlegur sem hægri eða vinstri tunga. Rafstillanlegur
hægindarstóll í enda. Nokkrir litir í boði, alklæddur
leðri eða slitsterku áklæði.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Ermes
ERMES sófinn er fáanlegur í fjöldamörgum útfærslum
svo sem tveggja, þriggja eða fjögurra sæta. Öll sæti
með rafstýrðum skemlum.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Mobius
Hægindasófinn er með hvíldarstólum í hvorum enda,
handstillanlegum eða rafstillanlegum. Alklæddur leðri
eða vönduðu tauáklæði og fáanlegur í fjölmörgum litum.

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík 554 6969
lur@lur.is
www.lur.is

SÖNN NORÐLENSK SAKAMÁL
Helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra dagana 16. febrúar–4. mars
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Sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir helstu
verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra í
vikunni sem leið. Þessi þáttur er unninn í samstarfi við lögregluna og er ætlaður til að upplýsa
samfélagið um það fjölbreytta starf sem lögreglan vinnur og þau saknæmu athæfi sem eiga
sér stað í nærumhverfi okkar daglega.

Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra
er eitt það stærsta á Íslandi og þekur tæplega 23.300 ferkílómetra landsins. Stærstu
þéttbýlisstaðir starfssvæðisins eru Akureyri,
Ólafsfjörður, Siglufjörður, Húsavík, Kópasker,
Raufarhöfn, Dalvíkurbyggð, Þórshöfn, Bakkafjörður, Svalbarðsstrandarhreppur, Svalbarðseyri og Grenivík ásamt dreifbýli. Innan umdæmisins eru einnig aðrir þéttbýlisstaðir m.a.
Árskógssandur og Hauganes, Hrísey, Grímsey,
Reykjahlíð við Mývatn, Laugar í Reykjadal og
Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit.

Í

liðinni viku var nóg um að vera
hjá lögreglunni á Norðurlandi
eystra en mikið var um umferðaróhöpp og slys voru nokkuð fyrirferðarmikil í umdæminu.
Sinna þurfti 18 slíkum málum,
stórum og smáum, allt frá minniháttar
óhöppum og tjónum á ökutækjum upp
í alvarleg atvik þar sem fólk slasaðist.
n 12 ökumenn voru kærðir fyrir of
hraðan akstur.
n Þar af var einn ökumaður sviptur ökuréttindum í 3 mánuði fyrir of
hraðan akstur í aðstæðum þar sem
hámarkshraði er 30 km/klst.
n Þrír ökumenn voru kærðir vegna
ólöglegrar notkunar farsíma við
akstur.
n Fjórir ökumenn voru teknir fyrir
ölvunarakstur.
n Tveir ökumenn voru stöðvaðir og
kærðir vegna gruns um að aka undir
áhrifum fíkniefna.
n Tvö mál komu á borð lögreglu þar
sem aðilar voru handteknir og mál
stofnuð vegna meðferðar fíkniefna.
n Auk þess hefur lögreglan sérstaka
umferðareftirlitsmenn á vegum embætt-

Líkt og lögreglan eru slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn
alltaf í viðbragðsstöðu. Myndin
er tekin á samgönguviku 2016.

isins sem sinna miklu eftirliti og afskipti
með ökumönnum. Það skilar sér yfirleitt
í 20-30 skoðunum vikulega sem varða
réttindi, stærð og þyngd ökutækja, farm
og búnað. Sum þessara afskipta enda
með kærum á ökumenn og þannig var
nokkrum málum háttað þessa vikuna.
Þá má einnig geta hins almenna og
tíða erils þegar lögregla hefur afskipti
af almenningi ýmist vegna veikinda,

ágreinings meðal manna, ölvunar og
samkomuhalds.
Eitt sérlega óvenjulegt atvik átti sér
stað laugardaginn 3. mars sl., skammt
frá Dalvík, móts við svokallaðan Hálshöfða. Þar voru fjórir menn á litlum
báti sem ætluðu á fuglaveiðar en fengu
á sig brotsjó og lentu allir í hafinu. Betur fór en á horfðist en mennirnir voru
fluttir blautir og kaldir undir læknishendur til skoðunar.

Listir og menning

Marta Nordal er nýr leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar

M

enningarfélag Akureyrar
hefur ráðið Mörtu Nordal
í starf leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar. Marta snýr því aftur í
Samkomuhúsið, en hún lék fyrir LA á
árum áður. Auk þess hefur hún verið
leikkona hjá Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu, en undanfarin ár hefur hún
alfarið einbeitt sér að leikstjórn.
Árið 2010 stofnaði Marta, ásamt
Eddu Björgu Eyjólfsdóttur, leikhópinn Aldrei óstelandi og hópurinn hefur síðan framleitt fimm sýningar sem
hafa vakið mikla athygli; Fjalla-Eyvind, Sjöundá, Lúkas, Ofsa og Natan.
Auk þess hefur Marta leikstýrt fjölda
verka fyrir útvarp. Um þessar mundir leikstýrir hún söngleiknum Rocky
Horror sem verður frumsýndur síðar í
mánuðinum í Borgarleikhúsinu.

aðarstarfa innan sviðslista en m.a. sat
hún um langt skeið í stjórn Leikfélags
Reykjavíkur og í stjórn Íslenska dansflokksins, auk þess sem hún var forseti
Sviðslistasambands Íslands 2013-2017.

Tímamótasamningur

Marta er með MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík og BA gráðu í
leiklist frá The Bristol Old Vic Theatre
School. Hún hefur gegnt fjölda trún-

Marta kemur til Menningarfélags
Akureyrar á spennandi tímapunkti
en fyrir helgi var skrifað undir nýjan
samning Akureyrarbæjar og MAk um
stuðning sveitarfélagsins við starfsemi
félagsins næstu þrjú árin. Samningurinn felur í sér nokkur tímamót þar
sem framlög til starfseminnar hækka
umtalsvert og er meginmarkmiðið að
styrkja og efla starf atvinnuleikhússins.
Framlög til samningsins verða á yfirstandandi ári 243,1 m.kr. og er það
hækkun um 50 m.kr. frá síðasta ári.
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leiðari

Þolinmæði þrautir
vinnur allar!

Í

munandi

una

blaðinu í dag er viðtal við Harald Ólafsson, nýkrýndan Evrópumeistara í uppstoppun fiska. Sigur hans er magnaður í ljósi þess að alls
tóku 253 keppendur frá 34 löndum þátt í keppninni. Haraldur segir
í viðtalinu að það taki um 200-250 tíma að stoppa upp einn fisk. Ég leyfi
mér að fullyrða að leiðir mínar liggja sennilega
ekki í uppstopparann. Þolinmæði í slíku magni á
ég svo sannarlega ekki til.
Merkilegast af öllu finnst mér þó að fram
kemur í viðtalinu að oft vinnur ENGINN til
verðlauna á Evrópu- og heimsmeistaramótum
í uppstoppun. Sigurgripurinn verður nefnilega
að hljóta að minnsta kosti 90 stig af 100 mögulegum til að vinna til verðlauna! 88-89 stig? Nei,
því miður, þau duga ekki til sigurs, jafnvel þótt
enginn skori hærra.
Eigum við að prufa að setja þetta í samhengi við Euruvision-keppnina, sem við Íslendingar þráum svo heitt að vinna einn góðan veðurdag?
Við erum búin að velja fulltrúa okkar þetta árið og þjóðin bíður spennt.
Ímyndum okkur að reglunum yrði breytt þannig að ef ekkert lag fengi
90 stig af 100 mögulegum yrði bara ENGINN kjörinn sigurvegari. Þá
þyrfti maður endanlega að forða sér af Twitter, ef það myndi ekki bara
hrynja af sjálfu sér sökum álags.
Kannski vinnur Ísland fyrrnefnda keppni einn góðan veðurdag.
Kannski þarf að leggja 200-250 klukkustundir í að semja lag og texta og
þaulæfa lagið. Kannski dugar það ekki til. Kannski vinnum við aldrei
sigur í Eurovision. Jú, hvað er ég að segja? Er ég ekki Íslendingur? Auðvitað vinnum við keppnina í ár. Haraldur Ólafsson hefur sýnt okkur í
verki að þolinmæðin þrautir vinnur allar og ég hugsa að Íslendingar hafi
þegar gefið nokkuð mikið af henni í biðina eftir Eurovision-gullinu. Nú
kemur þetta. Ég veit það. Svo vinnum við HM.
Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

melting-
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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: Ingibjörg Bergmann
Bragadóttir, ingibjorg18@gmail.com, Sími: 663 8905 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland
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Fullkomin renna 5x10 Digest Gold copy.pdf
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Stærsta sýning
leikfélags MA
til þessa
Frumsýning á
LoveStar eftir
Andra Snæ
Magnason í
Hofi á morgun

Nemendur
eru á fullu
að æfa fyrir
frumsýninguna á
morgun.

L

eikfélag Menntaskólans á Akureyri frumsýnir LoveStar, eftir Andra Snæ Magnason, í Hofi
á Akureyri á morgun, þann 9. mars.
Yfir 70 menntaskólanemar koma að
uppsetningunni sem er sú stærsta sem
leikfélagið hefur ráðist í og leikmynd,
búningar, förðun, hárgreiðsla, tónlist
og dans eru alfarið í höndum nemenda. Unnið er eftir leikgerð Bergs
Þórs Ingólfssonar og leikstjóri er Einar
Aðalsteinsson.

Markaðssetja dauðann og nota
reikniformúlur til að finna ástina

Leikfélagið hefur unnið eftir leikgerð
Bergs Þórs Ingólfssonar en aðlagað
verkið eftir því sem þeim finnst passa
umhverfinu og nútímanum betur og
m.a. bætt við tónlist í verkið. Sagan
gerist í hátæknilegu samfélagi þar sem
alþjóðlega stórfyrirtækið LoveStar
blómstrar, með höfuðstöðvar sínar í
Öxnadal. Fyrirtækið, hefur áður markaðssett dauðann, handfrelsað fólk með
alls kyns bylgjum og hannað reikniformúlur til að koma skipulagi á ástina.
Indriði og Sigríður eru aðalpersónur verksins en þau eru ungt og handfrjálst par, sem telur sig hafa fundið
ástina eftir hefðbundnum leiðum. Þeim
berst bréf frá LoveStar með þeim upplýsingum að þau séu ekki sálufélagar og
að hinn raunverulegi hinn helmingur
Sigríðar bíði hennar í Öxnadalnum.
En getur ástin blómstrað hjá fólki sem
fylgir ekki vísindalegum útreikningum? Er hægt að bjarga ástinni?

Andri Snær spáði
framtíðinni í LoveStar

Einar Aðalsteinsson, leikstjóri verksins, segir ákvörðunina að setja upp
LoveStar hafa m.a. verið vegna þess
hversu vel söguþráður bókarinnar á
við í dag. Bókin LoveStar, eftir Andra
Snæ Magnason, kom út árið 2002 og
Einar segir að bókin hafi hreinlega
spáð fyrir um ýmislegt. Bókin gerist
í framtíðinni og nú árið 2018, þegar
í framtíðina er komið, er margt sem
Andri Snær virðist hreinlega hafa séð
fyrir. T.a.m. eru áhrifavaldar teknir
fyrir í bókinni, sem kallast Laumuhýslar, og Einar tekur dæmi um að
hæglega sé hægt að líkja þessu við
áhrifavalda á Snapchat.
„Í verkinu er kastað fram mörgum
spurningum, bæði siðferðislegum og
trúarlegum, sem eiga við í dag. Það er
margt í bókinni sem Andri Snær náði
algjörlega að negla, eins og t.d. áhrifavaldar. Hann skrifaði það inn í bókina
og hefur bara hreinlega náð að spá
fyrir um margt. Vangaveltur eins og:
Hversu langt getur maður gengið í að
nýta sér tæknina? Hvar endar manneskjan og tæknin byrjar? Þetta eru allt
saman mjög skemmtilegar pælingar
sem eru þarna,“ segir Einar.

Svakalegt stökk
úr Rýminu í Hof

Leikfélag Menntaskólans á Akureyri
setur upp leiksýningu á hverju ári þar
sem hin ýmsu verk hafa verið tekin
fyrir. Fyrir aðeins sex árum voru sýn-

ingar leikfélagsins settar á svið í Rýminu, gömlu Dynheimum og síðan tók
Sjallinn við. Í fyrra setti félagið upp
söngleikinn Anný, sem sýndur var í
Samkomuhúsinu en nú stækkar félagið enn frekar við sig þar sem LoveStar
verður sýnt í Menningarhúsinu Hofi í
sal sem tekur 500 manns.
„Þetta er svakalegt stökk; að
fara úr Rýminu, Sjallanum og síðan
Samkomuhúsinu í mjög stóran 500
manna sal með 17 metra langt svið.
Við erum mikið að vinna með það
núna, hæðina, dýptina og víddina á
sviðinu,“ segir Einar.

„Þetta er bara næstum því eins
og að vera í atvinnuleikhúsi“

Einar segir undirbúninginn ganga
mjög vel en nemendur hafa unnið
að verkinu meira og minna síðan í
október í fyrra. Æfingar hófust á fullu
um miðjan janúar en þar á undan var
verkið æft og aðlagað, leikmyndin
smíðuð, búningar hannaðir sem og
framsetningin, verkið markaðssett og
svo mætti lengi telja.
„Þetta er búið að ganga hrikalega
vel. Þetta er brjáluð keyrsla auðvitað en
það er mikill dugnaður í nemendum
og mjög fagmannlegt umhverfi. Krakkarnir eru búnir að byggja upp svo flotta
reynslu í að setja upp sýningar að þetta
er bara næstum því eins og að vera í
atvinnuleikhúsi,“ segir leikstjórinn um
þessa stóru sýningu sem rúmlega 70
nemendur hafa unnið hörðum höndum að síðastliðna mánuði.

Hin fullkomna þrenna gegn fjölþættum
meltingarvandamálum

Digest Gold – Tvær vörur
í einni

Grænn og vænn smoothie daglega!
Vel samsett boost getur verið uppfullt af
næringarefnum sem auka orkuna, jafna
blóðsykurinn og örvar meltinguna.

• Gegn fjölþættum meltingarvandamálum.
• Inniheldur ATPro sem styður
meltingu og eykur orku.
• Söluhæsta meltingarvaran í
Bandaríkjunum.
• Tekið rétt fyrir máltíð.

Öﬂugir gerlar sem styrkja meltinguna

7 gerlastofnar sem hjálpa við að byggja upp og koma
jafnvægi á þarmaflóruna, bakteríudrepandi hvítlaukur
sem er einnig öflugur fyrir ónæmiskerfið og þykkni úr
fræjum greipaldins sem vinnur gegn fjölmörgum
bakteríutegundum, veirum og sveppum.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87333 01/18

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Hybrid – 50% rafdrifinn

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

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. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.

Loftræsting

Gastæki

Grátandi gluggar?

Einnota kútar
Engin leiga

Er loftrakinn of hár! Þurrkaðu loftið.
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Varmaendurvinnsla - orkusparnaður

Tilboð
kr
24.990

Hljóðlátir Hitablásari
Blásarar

100 mm

Frábær í bílskúrinn

Tilboð
frá kr

Tilboð
frá kr

69.990

29.990

Þakblásarar Hitavír

Tilboð
frá kr

Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Verð
frá kr

39.990

1.450

3 - 2013
98

30

1

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

ára

reyns

l

a

íshúsið

„Ólýsanleg orka
sem myndast á
viftur
.is Akureyri“
-andaðu léttar

Mikið úrval af stærðum og
gerðum.

Þurrktæki

AK-Extreme 2017.

– segir Emmsjé Gauti,
einn af skipuleggjendum
AK-Extreme hátíðarinnar
sem fer fram á Akureyri í
næsta mánuði.

S

njóbretta- og tónlistarhátíðin
AK Extreme verður haldin á
Akureyri 5.-8. apríl næstkomandi. Hátíðin var haldin í fyrsta skipti
árið 2002 en hefur stækkað umtalsvert síðan þá. Upphaflega var hátíðin
ætluð sem snjóbrettahátíð en er nú
einnig orðin ein vinsælasta tónlistarhátíð bæjarins.

8.000 manns mættu og fylgdust með gámastökkinu í fyrra

Hátíðin fer fram víðsvegar um bæinn og í Hlíðarfjalli. Opnunarpartý
hátíðarinnar verður haldið á Græna
hattinum 5. apríl. Í Gilinu fer svo fram
hápunktur hátíðarinnar, gámastökkið,
þar sem færustu snjóbrettamenn og
vélsleðamenn Íslands sýna listir sínar. Samkvæmt tölum frá lögreglunni
á Akureyri voru um það bil 8.000
manns sem söfnuðust saman í gilinu
í fyrra til að fylgjast með gámastökkinu. Þar kepptu 20 snjóbrettamenn um
að komast í 7 manna úrslit sem endað
með því að Zoltan Strcula frá Slóvakíu
bar sigur úr býtum. Fjórir snjósleðakappar tókust á um Eimskips-bikarinn
en Hákon Gunnarsson, 19 ára drengur
frá Akureyri, hreppti fyrsta sætið.

Færður úr smíðum
í partýskipulag

Tónlistarmaðurinn Gauti Þeyr, þekktur sem Emmsjé Gauti, er einn af
skipuleggjendum hátíðarinnar í ár
en hann hefur verið hluti af hátíðinni síðan árið 2012.
„Þá var ég settur í smíðavinnu í
Gilinu en þegar strákarnir föttuðu
að ég var ekki sá besti í höndunum
var ég færður til og hjálpaði
til við partýið. Ég var svo
æstur í að vera með að
strákarnir einfaldlega
neyddust til að taka
mig inn í teymið
stuttu síðar og ég
hef verið hluti
af kjarnahópnum síðan þá.
Við erum allir
miklir
vinir
og þó þetta sé
stressandi og
krefjandi starf
þá eigum við

það allir sameiginlegt að AK-Extreme
á sérstakan sess í okkar hjörtum,“ segir
Emmsjé Gauti.

Tónleikadagskrá hefst með
látum á fimmtudeginum

Gauti segir hátíðina í ár vera að mestu
leyti með sama fyrirkomulagi og
undanfarin ár. Snjóbrettakeppnirnar
halda sínu sniði en smá breyting verður á tónleikahaldi.
„Við byrjum í Fjallinu á fimmtudeginum, á föstudaginn er svo Burn
Jibbið þar sem snjóbrettakeppendur
renna sér á handriðum og boxum í
Gilinu. Á laugardeginum er svo Eimskips gámastökkið. Við höfum breytt
nokkrum smáatriðum til þess að
betrumbæta og stækka hátíðina. Varðandi tónleikahliðina þá höfum við
fært fimmtudagspartýið yfir á Græna
hattinn þar sem hljómsveitirnar Dr.
Spock og Uné Misére hefja tónleikadagskrá AK-Extreme með látum, selt
verður inn á Græna hattinn sér og svo
verður hægt að kaupa helgarpassa í
Sjallann eins og síðustu ár.“

Einstök hátíð á
heimsmælikvarða

Gauti Þeyr segir AK-Extreme vera
einstaka hátíð þótt leitað sé út fyrir
landssteinana og að fólk úr öllum áttum hafi mætt í gegnum tíðina. Hann
segist finna fyrir auknum áhuga á hátíðinni með hverju árinu sem líður.
„Það er einhver sérstök orka sem
myndast á Akureyri yfir hátíðina, hún
er eiginlega ólýsanleg og þeir sem
hafa komið á hana vita nákvæmlega
hvað ég er að tala um. Það koma mörg
þúsund manns að horfa á Eimskips
gámastökkið á hverju ári og
það mun ekki breytast í
ár,“ segir Gauti.
Fjöldi
tónlistarmanna kemur fram á
hátíðinni en þar má
meðal annars nefna
JóaPé og Króla, Aron
Can, Floni og Young
Karin.
Ingólfur
Stefánsson.
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Annað hvort eða: Konni Gotta, leikari

Elskar að fara í skyr og ber
hjá ömmu sinni í Ólafsfirði
Ó

lafsfirðingurinn Konráð Gunnar Gottliebsson, betur þekktur
sem Konni Gotta, er leikari og
einn nýjasti meðlimur skemmtihópsins Áttunnar. Áttan er hópur leikara
og skemmtikrafta sem gefa reglulega
út myndbönd og þætti á netinu, semja
og gefa út lög, reka útvarpsstöðina AttanFm og stofnuðu nýverið frétta- og afþreyingarvefinn attan.is.
Konni fór fyrst að vekja athygli þegar
hann fór að taka fræg myndbönd og
klippur úr frægum kvikmyndum og
talsetja þau á spaugilegan hátt. Einnig
er hann með töluvert magn fylgjenda á
samskiptamiðlinum Snapchat en margir
fóru að fylgjast með honum eftir að hann
skellti sér í brasilískt vax og leyfði öllum
að fylgjast með þeirri upplifun ásamt
öðrum eftirtektarverðum gjörningum.
„Það gerði mömmu mjög stolta,“
segir Konni um gjörninginn en
Konni hefur einnig leikið í fjölda

„

Ég elska
vinnuna
mína, enginn dagur
er eins. Þarna fæ
ég að framkvæma
hugmyndirnar
mínar og fæ borgað
fyrir það.

Annað hvort eða...

Við vitum öll að í lífinu fáum við ekki alltaf það sem við viljum. Í þessu tilfelli fær viðmælandi bara annað tveggja. Annað
hvort eða og aldrei aftur það sem þú velur ekki. Ef þú þyrftir að velja á milli... hvort myndirðu velja?

Ræktin eða göngutúr? Ég þoli ekki lóð svo ég verð að segja göngutúr.
Facebook eða Twitter? Facebook.
Dagblað eða netið (passaðu þig vel hér, þetta viðtal er í blaði) Það væri skrítið ef ég myndi ekki segja netið þar
sem ég er ritstjóri hjá vefsíðu.

Bílstjóri eða farþegi? Ég hef aldrei smakkað áfengi svo ég er alltaf bílstjóri.
Stórafmæli: veisla eða stinga af? Ég mæti í veisluna, finn allt skemmtilega fólkið og sting af með því...
Sjónvarp eða Netf lix? Netflix.
Youtube eða Spotify? Youtube.
Bíó eða leikhús? Ahhh, þessi er erfið…. Leikhús.
Karaoki: syngja eða gagnrýna aðra í hljóði? Syngja úr mér lungun!
Fljúga eða keyra? Fljúga.
Götubarinn eða Pósthúsbarinn? Ég verð að dansa á djamminu þannig að Pósthúsbarinn vinnur þetta.
Sundlaug Akureyrar eða Þelamörk? Þegar ég var krakki þá var Þelamörk alltaf í uppáhaldi út af öllum gistikvöldun-

stuttmynda, auglýsinga og starfað
sem ritstjóri menn.is á síðustu árum.

Draumastarfið – „Enginn
dagur er eins“

Konni er alsæll með að vinna með Áttunni og segir það algjöran draum að
starfa við áhugamálið sitt.

um með fótboltanum en svo tók Sundlaug Akureyrar fram úr eftir að ég varð eldri.

„Ég elska vinnuna mína, enginn
dagur er eins. Þarna fæ ég að fram-

kvæma hugmyndirnar mínar og fæ
borgað fyrir það. Ég byrjaði með útvarpsþátt á ÁttanFM í lok júní í fyrra
og var með hann í tvo mánuði með
mínum manni Hafsteini Vilhelmssyni. Svo í september byrjaði ég á
fullu í ÁttanTV sem leikari og er núna
einnig ritstjóri vefsins attan.is,“ segir
Konni sem hefur unnið við ýmislegt
síðan hann útskrifaðist sem leikari frá
Kvikmyndaskólanum árið 2012.

„Ólafsfjörður er paradís“

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

D R AU P N IS GATA 6 · 6 0 3 A KU R EY R I · S Í M I 464 2 1 1 1
B N @ B NEH F.I S

Konni saknar þó alltaf Ólafsfjarðar og leyfir sér stundum að dreyma að búa
fyrir norðan. Þá hlakkar
hann alltaf til að fara í
skyr og ber hjá ömmu
og leika sér í fjöllunum
en því miður er markaðurinn fyrir leikara
ekki stór á Ólafsfirði.
„Ólafsfjörður er paradís og verður alltaf. Ég
elska að fara þangað í skyr
og ber hjá ömmu og leika
mér í fjöllunum þarna.
En því miður er ekki
mikið sem ég get
gert þarna
s e m
tengist
leiklist.
Það
er

planið að eiga hús á Ólafsfirði þegar
ég verð kominn með fjölskyldu og
fullt veski af peningum, en ég efast um
að ég eigi eftir að flytja aftur þangað.
Ef ég gæti unnið við það sem ég er að
vinna við núna fyrir norðan þá myndi
ég eiga heima þarna því ég elska snjóinn og fjöllin, maður verður stundum
þreyttur á þessu flatlendi og þessari
rigningu sem er hérna fyrir sunnan,“
segir Konni um heimaslóðirnar.
Hægt er að
fylgjast með
Konna á
Snapchat og
Instragram
undir
nafninu
konnigotta.
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NÝTT IÐNAÐARRÝMI TIL SÖLU

Til sölu 75m2 hálft bil, 150m2 heilt bil eða stærri einingar í
þessu 1500m2 10 eininga húsi sem til stendur að byggja í ár.
Möguleiki er á millilofti ef menn myndu vilja það á einhverjum tímapunkti. Einnig er hægt að skipta upp bilum
á milli manna ef samkomulag um það næst.
Upplýsingar í síma 862-8810, Raggi
eða í mail: raggi@bruarsmidir.is
www.bruarsmidir.is - Brúarsmiðir ehf

VIÐ SELJUM ALLSKYNS HÚSNÆÐI - ALLT NÝSMÍÐI
Kynntu þér málið á www.bruarsmidir.is

84m2 á Dalvík

60m2
Kletti Reykjavík

10.5m2
grillhús/heitapottshús
skothús/skíðaskáli

TILVALIN
FERMINGARGJÖF

BorðtennisBorð
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Arna
Sif var
fyrirliði
Þór/KA
á sínum
tíma.

Arna Sif gengur til liðs við Þór/KA á nýjan leik:

Borðtennis
Verð: 59.478 kr m/vsk PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715

„Er með mikið
Þórs/KA hjarta
og þykir vænt
um þetta lið“
K

nattspyrnukonan Arna Sif
Ásgrímsdóttir er gengin til
liðs við Íslandsmeistara Þórs/
KA á nýjan leik eftir að hafa eytt síðustu árum með Val í Reykjavík og í
atvinnumennsku í Svíþjóð og á Ítalíu.
Arna Sif segir tilfinninguna að vera
komin heim ótrúlega góða.
„Ég er mikill Akureyringur og hef
saknað þess að vera hér alveg frá því
að ég flutti til Svíþjóðar árið 2015. Það
var alltaf planið að koma heim, spurningin var bara hvenær það yrði.“
Hún segir að sér hafi liðið mjög vel
í Val og hafi bara góða hluti um það félag að segja. „Ég eignaðist frábærar vinkonur þar og fannst mjög erfitt að fara
frá þeim. En núna er góður tímapunktur til þess að koma heim og finna mig
aðeins. Ég er líka í krefjandi námi á Akureyri sem mig langar að geta einbeitt
mér betur að. Fjarnámið var erfitt.“

Gekk ekki upp á Ítalíu

Arna Sif gekk til liðs við Verona á Ítalíu
síðasta haust þar sem hún spilaði með
Berglindi Björg Þorvaldsdóttur, liðsfélaga sínum úr íslenska landsliðinu og
vinkonu. Arna segir að Ítalíuævintýrið
hafi ekki farið eins og þær bjuggust við
og að nokkurn veginn allt sem gat farið
úrskeiðis hafi farið úrskeiðis.
„Það var illa komið fram við okkur
og ekki staðið við neitt í samningum
okkar. Í þokkabót var fótboltinn þarna
ekki nógu góður. Maður hefði kannski
lagt það á sig að deila rúmi með vinkonu
sinni og fá ekki borgað á réttum tíma ef
maður hefði verið að bæta sig í fótbolta
en það var alls ekki raunin. Ég fór út til
þess að bæta mig en sá mjög fljótt að
þetta var ekki staðurinn til þess.“

Aðstaðan hér heima ein sú besta

Arna Sif hefur áður kynnst atvinnumennskunni í Svíþjóð þar sem dvölin
var gæfuríkari.
„Ég var mjög hrifin af sænsku
deildinni þegar ég var þar. Þar æfði ég
með góðum leikmönnum, bætti mig
og þroskaðist mikið. Á hverri æfingu
var ég til dæmis að æfa með og spila
á móti Lieke Martens, sem var í fyrra
valin besta knattspyrnukona heims.“
Arna hefur leikið síðustu tvö
tímabil með Val í Reykjavík og hún
segist finna það að íslenska deildin sé
sífellt að verða betri. Aðstaðan á Íslandi sé einnig frábær.

Keppnisskapið er aldrei
langt undan
hjá Örnu Sif.

„Ég hugsa að aðstaðan hér heima
sé með þeim betri í heiminum. Það
kom mér á óvart hvað ítalska deildin
var léleg í samanburði. Þar tíðkast líka
leikaraskapur og væl sem ég hef voða
litla þolinmæði fyrir.“

Liðið sem allir vilja vinna

Arna Sif var fyrirliði Þórs/KA þegar
liðið varð Íslandsmeistari árið 2012.
Hún segir að það hafi verið erfitt að
fylgjast með því úr fjarska síðan hún
yfirgaf liðið árið 2015.
„Ég er með mikið Þórs/KA hjarta
og þykir mjög vænt um þetta lið. Ég
óskaði því auðvitað alls hins besta og
það var gaman að sjá margar ungar
stelpur stíga upp síðasta sumar. Ég
hugsaði fyrst að ég gat ekki unnið titilinn með Val síðasta sumar þá var gott
að Þór/KA fékk hann.“
Arna segist nú staðráðin í að hjálpa
liðinu að halda titlinum næsta sumar
og halda svo áfram að bæta í safnið.
„Þynnkuárið svokallaða eftir titil getur verið mjög erfitt. Við lærðum
það árið 2013. Það er erfiðara að verja
titilinn því nú er Þór/KA liðið sem allir
vilja vinna og við þurfum að vera klárar
í það.“
„Persónulega finnst mér ég eiga
mikið inni sem mig langar að sýna.
Markmiðin mín fyrir tímabilið eru
bara fyrir mig að sjá en ef allt gengur
upp verður 2018 mitt besta tímabil.“
Arna skrifaði undir tveggja ára
samning við Þór/KA. Hún segist vel
geta séð fyrir sér að prófa atvinnumennskuna aftur eftir þann tíma.
„Þá verð ég vonandi búin með
námið mitt og líkaminn í fínu standi.
Ég væri alveg til í að fara aftur til Svíþjóðar eða prófa ensku deildina.“
Ingólfur Stefánsson

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju
með nýtt og stórglæsilegt skip.
KORSØR
/S
PROPELLER A

Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

þ YANMAR aðalvél
þ MEKANORD niðurfærslugír
þ VULKAN ástengi
Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

þ KORSØR skiptiskrúfa
þ SLEIPNER bógskrúfa
þ SEAMECH vélstýring

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað
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„Menn eru klikkaðir
-segir Haraldur Ólafsson, nýkrýndur Evrópumeistari í uppstoppun fiska

H

araldur Ólafsson stóð sig
einstaklega vel á nýafstöðnu
Evrópumeistaramóti í uppstoppun sem haldið var í Salzburg í
febrúar sl. Haraldur stóð uppi sem
sigurvegari í sínum flokki, uppstoppun fiska, og nældi sér því í titillinn
Evrópumeistari í uppstoppun.
Keppnin var einstaklega hörð
þetta árið þar sem 253 keppendur tóku þátt frá 34 löndum með alls
351 verk í keppninni. Þetta er besti
árangur sem Íslendingur hefur náð á
Evrópumótinu í uppstoppun og titillinn mjög stór á heimsvísu innan uppstoppunarheimsins.

Haraldur nýtitlaður
Evrópumeistari.
Mynd: Sonja Haraldsdóttir.

400-450 klukkustunda verk!

Haraldur keppti með tvo fiska á
mótinu en annar þeirra tryggði honum verðlaunin. Haraldur segir mikinn tíma fara í vinnuna sem liggur á
bak við þetta, enda mikið nákvæmnisverk. Það þarf að stoppa upp fiskinn
sjálfan, búa til undirstöður og finna
listræna útsetningu sem vekur áhuga
fólks á verkinu.
„Ég hef aldrei tekið nákvæmlega
tímann á þessu en ég gæti ímyndað
mér að þetta liggi í svona 200-250
tímum á hvern fisk þannig að þessir
tveir hafa tekið í kringum 400-450
klukkustundir. Ég vann þessa fiska
mína fyrir tveimur og þremur árum,“
segir Haraldur en hann hafði ákveðið
eftir síðasta mót, fyrir sex árum, að
hreinlega hætta að keppa. Konan
hans, Erna Arnardóttir, hvatti hann
þó til þess að halda áfram og vinna
fiskana fyrir næsta mót tímanlega.
„Ég fór eftir ráðleggingum Ernu
minnar, í stað þess að vinna fiskana
á síðustu mánuðum fyrir mótið stakk
hún upp á því að vinna þetta fram í
tímann. Nú væru fjögur ár í næsta
mót. Þannig að ég tók bara sumrin í
þetta og þannig varð þetta í rauninni
þriggja ára tímabil, miklu gáfulegra
en að vera keyra þetta á fullu síðustu
mánuðina fyrir mót,“ segir Haraldur.

Keppendur þurfa lágmark 90
stig til að fá einhver verðlaun

Þegar keppt er á Evrópumóti, sem
og öðrum mótum í uppstoppun,
getur farið svo að enginn sigurvegari sé valinn. Keppt
er í tveimur flokkum,
keppni meistara og
keppni fagmanna. Aðeins í keppni meistara
geta keppendur unnið
til Evrópumeistaratitla.
Sett eru þau skilyrði að
ef verkið fær undir 90
stig af 100 mögulegum
getur það ekki unnið til
verðlauna.
„Það er ekkert besti
fiskurinn valinn í hvert
skipti, heldur verður
besti fiskurinn á svæðinu að fá 90 stig af 100
mögulegum til þess
að eiga möguleika á
meistaratitli. Oftar en
ekki hef ég verið með
88. Á heimsmeistaramóti í Salzburg fyrir 6 árum fékk ég
t.d. 88 stig en engan titil og enginn
titill veittur í það skipti. Ég var mjög
glaður að landa þessu núna með 90
stigum og hljóta Evrópumeistaratitilinn,“ segir Haraldur en fiskurinn hans
var sá eini sem fékk verðlaun í flokknum. Eins og áður sagði keppti hann

með tvo en fékk ekkert fyrir hinn, sá
fiskur hlaut „aðeins“ 88 stig og vantaði
því 2 stig upp á titil.

Úr lyftingum í veiði
og svo uppstoppun

„Ég er verulega ofvirkur einstaklingur og þarf að hafa nóg að gera og eiga

mér áhugamál. Einhvern
veginn eru áhugamálin hjá
mér þannig að þau skipa
fyrsta sess í lífinu í hvert
skipti,“ segir Haraldur
sem leggur sig allan fram
í áhugamálin en á sínum yngri árum
keppti hann mikið í ólympískum lyftingum og varð m.a. þrívegis Norðurlandameistari. Hann hætti síðar í
lyftingum vegna meiðsla og var ekki
lengi að finna sér annað áhugamál.
„Svo fann ég veiðina og þá veiddi ég

bara hverja einustu helgi í mörg ár. Þar
kynntist ég manni sem var að stoppa
upp fugla, Sigurði Guðmundssyni, og
hann kveikti svona áhugann á þessu.
Þó var ég búinn að hafa áhuga mjög
lengi á uppstoppuðum dýrum.“

„Besti skólinn sem
ég fékk var að keppa“

Haraldur hefur unnið meira og minna
í uppstoppun síðastliðin 20 ár og segir sig hafa dregið mestan lærdóm af
því að keppa á mótum um allan heim

á þessum árum. Haraldur fór á sitt
fyrsta mót árið 2000 og ekki hefur
alltaf gengið jafn vel og nú.
„Besti skólinn sem ég fékk var að
keppa. Þar eru stykkin tekin algjörlega í gegn hjá þér og manni er ekkert klappað á bakið þegar verið er að
dæma þau. Allt rangt er talið upp og
hreinlega sagt ef þetta er ekki nógu
gott hjá manni. Maður hefur fengið
misgóða dóma,“ segir Haraldur en
það getur margt klikkað í svona miklu
nákvæmisverki. Flutningur fiskanna
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r í sínu áhugamáli!“
Urriði var annar tveggja
fiskanna sem Haraldur
keppti með og sá sem vann
titilinn með 90 stigum.
Mynd: Erna Arnarsdóttir.

Að festa fiskinn við
undirstöðuna á keppnisstað.
Mikið nákvæmisverk.
Mynd: Erna Arnardóttir.

undirstöður sínar á keppnisdaginn
sjálfan. Þá vildi annar fiskanna ekki
festast á stöngina.
„Ég held að límið sem ég var með
hafi verið eitthvað gallað eða þá að ég
gerði eitthvað vitlaust. Ég lenti í svaka
veseni, límið bara greip ekki neitt. Það
tók góða fjóra tíma að drösla fisknum
á járnstöngina sem ég var með. Á síðustu stundu má segja,“ segir Haraldur
en allt tókst þetta að lokum með þeim
glæsilega árangri sem raun ber vitni.

Talað um uppstoppun
í heila viku!

Dómarar taka sér 2-3 daga til að skoða
verkin gaumgæfilega og gefa stig enda
nokkur hundruð verk sem kepptu á
mótinu. Á meðan beðið er eftir niðurstöðum geta keppendur sótt alls konar
námskeið og fyrirlestra, m.a. geta þeir
fylgst með uppstoppun á framandi
dýrum eins og ljónum o.fl.
Erna, kona Haraldar, hefur yfirleitt
farið út með honum sem sérlegur aðstoðarmaður sem hann segir ómetanlegt. Það er mikil og þétt dagskrá sem
fylgir þessu en Haraldur segir þetta þó
vera mjög skemmtilegt.
„Menn eru klikkaðir í sínu áhugamáli, það er ekki talað um annað en
uppstoppun allan tímann. Maður
er bara í heila viku og talar ekki um
annað en uppstoppun, fer varla heim
á hótelið nema bara yfir blánóttina. Í
ár ákváðum við að breyta til og vera
nánast ekki neitt á keppnisstað heldur bara njóta borgarinnar. Ég held
að það hafi bara gert mér gott,“ segir
Haraldur.

Mjög fáir
uppstopparar á Íslandi

hans til Salzburg gekk vel en þegar á
staðinn var komið gekk ekki allt eftir
til að byrja með.

Fjórar klukkustundir að
festa fiskinn á undirstöðuna
á keppnisstað

Eftir að hafa unnið við fiskana í það
sem samsvarar rúmlega tveimur
mánuðum í fullri vinnu, taka síðan
verkið í sundur, pakka öllu saman
í kassa og flytja til Austurríkis átti
Haraldur bara eftir að festa fiskana á

Það eru alls ekki margir uppstopparar á Íslandi. Haraldur minnist þess að
þeir hafi þrír verið í þessu fyrir norðan þegar hann byrjaði í bransanum en
núna er hann einn í þessu á Akureyri.
„Það hefur ekki verið mikil endurnýjun á þessu sviði. Ég hef verið svolítið einn í þessu á Akureyri. Það er
svo margt sem spilar inn í. Öll efni í
kringum þetta eru mjög dýr en maður
þarf að kaupa flest allt að utan,“ segir
hann og telur það vera eina ástæðu
þess að ekki fleiri sækist í þennan
geira.
Hann segir jafnframt að þetta sé
mikil nákvæmnisvinna og að mikill tími fari í þetta. Haraldur er samt
alsæll með Evrópumeistaratitilinn og
aldrei að vita nema hann skelli sér í
enn eina keppnisferðina til Bandaríkjanna á heimsmeistaramótið næst...
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félagið mitt: Kvenfélag Akureyrarkirkju

„Félagið er kirkjunni og
samfélaginu mjög mikilvægt“
Félagið mitt er þáttur í Norðurlandi þar sem ýmis
frjáls félagasamtök á Akureyri og nágrenni verða
kynnt. Markmiðið er að kynna það flotta og frábæra
sjálfboðastarf sem mörg þessara félaga vinna og fær
yfirleitt ekki næga umfjöllun í fjölmiðlum.

K

venfélag Akureyrarkirkju var
stofnað þann 9. febrúar 1938
og fagnaði því 80 ára afmæli í
nýliðnum mánuði. Um þessar mundir
eru 100 konur skráðar í félagið sem
taka virkan þátt í fjölbreyttri starfsemi
þess. Félagið var upprunalega stofnað
með það að markmiði að Akureyrarkirkja kæmist í notkun sem fyrst.
Þegar því markmiði var náð fór starf-

Samvera eldri borgara
í Safnaðarheimilinu.
Mynd: Akureyrarkirkja.

semi félagsins að snúast um þátttöku í
framkvæmdum við kirkjuna, viðhaldi
og að vera starfsemi kirkjunnar innan
handar á ýmsan hátt.

Eru fermingarbörnum og
öldruðum innan handar

Allar konur eru velkomnar að slást
í hópinn og hjálpa til en verkefni félagsins eru þó nokkur. Félagið sér um

Nafn félags: Kvenfélag Akureyrarkirkju.
Hvenær var félagið stofnað? 9. febrúar 1938.
Fjöldi félagsmanna? 100 konur eru skráðar í félagið.
Hvert er hlutverk eða starfsemi félagsins? Félags-

konur styðja við framkvæmdir og viðhald á búnaði kirkjunnar og eru starfsemi kirkjunnar innan handar á ýmsan hátt.

Hver er formaður félagsins og hvað eru margir í
stjórn? Lilja Guðmundsdóttir er formaður og fimm konur
í stjórn.

Takið þið við nýjum félagsmönnum/Hvernig er
hægt að gerast félagsmaður? Upplýsingar um félagið

má finna á heimasíðu Akureyrarkirkju, einnig er félagið með
síðu á Facebook.

kaup á fermingarkyrtlum og viðhaldi
þeirra ásamt því að hjálpa fermingarbörnum ár hvert að klæða sig í kyrtl-

Kostar eitthvað að taka þátt í starfseminni?
Árgjaldi hefur alltaf verið stillt í hóf og starfsárið
2017-2018 er árgjaldið 2.500 kr.

Hver eru ykkar helstu verkefni og/eða viðburðir á
starfsárinu? Fundir á starfsárinu eru fjórir talsins. Fjáröfl-

unardagur félagsins er í kringum vígslusafmæli kirkjunnar
17. nóvember þar sem félagskonur eru með kaffihlaðborð
og lukkupakka til sölu. Yfir vetrartímann býður kirkjan upp
á samverustundir fyrir aldraða og þar sjá félagskonur um
veitingar. Alla fimmtudaga yfir vetrartímann á kyrrðar- og
fyrirbænastundum bjóða félagskonur upp á súpu á vægu
verði. Kvenfélagið hefur einnig séð um kaup á fermingarkyrtlum og viðhald á þeim auk þess að hjálpa til við að
klæða fermingarbörnin í þá á fermingardaginn.

Akureyrarkirkja.
Mynd:
Akureyrarbær.

ana fyrir stóru athöfnina. Félagið
býður einnig upp á samverustundir
fyrir aldraða, morgunhressingu á
páskadagsmorgun og kaffi á uppstigningardag. Yfir vetrartímann
er svo kölluð kyrrðar- og fyrirbænastund, sem er opin öllum alla
fimmtudaga, og þá bjóða félagskonur upp á súpu á vægu verði
eftir samverustundina.

Gefandi og skemmtilegt starf

„Okkur langar að hvetja konur til að
koma og vera með okkur í þessu starfi
því þetta er mjög skemmtilegt og gefandi starf. Þar sem það eru fáir fundir
á ári þá hentar þetta vel fyrir konur

sem langar kannski að vera í einhverju
félagsstarfi en finnst of krefjandi að
vera á fundum í hverjum mánuði. Svo
eru félagsgjöldin lág þannig að það
ætti vonandi ekki að vera fyrirstaða.
Þetta félag er kirkjunni og samfélaginu mjög mikilvægt,“ segir Lilja
Guðmundsdóttir, formaður félagsins.

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir
húsbílar frá 7.900.000 kr.

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
Fleiri gerðir einnig.

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr.

Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

5 ár a
áby rg ð

Af hentir í
Reykjavík eða
Egilsstöðum

tilboð

Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

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

Bætiefni fyrir
allan búfénað

Bætefnaföturnar frá Líflandi innihalda
aukið magn af seleni og fosfór og heppilegt magn af öllum öðrum steinefnum.
ADE60-Se er fljótandi vökvi sem inniheldur selen, A-, D- og E- vítamín. Styrkir
ónæmiskerfið, hindrar frjósemisvandamál, fastar hildir og fleiri kvilla.

Bætiefni

Salt- og vítamínsteinar

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

5. tölublað
2. árgangur

ði!

Nýr mi

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
Bakþankar

Undir
yfirborðinu
kraumar
feðraveldið
Við Íslendingar erum svolítið sérstakir.
Við berum höfuð og herðar yfir önnur lönd í jafnréttismálum og hreykjum
okkur af því. Við þenjum brjóstkassann
af stolti yfir þeim árangri sem við höfum náð, spígsporandi á milli fjölmiðla.
Vissulega eigum við rétt á því að vera
stolt; við höfum jú náð langt þegar
kemur að þessum málum og getum og
ættum að vera montin.
Aftur á móti er hins vegar kraumandi undir yfirborðinu tegund af
feðraveldi sem lætur ekki þagga niður í sér. Feðraveldi sem þykir í lagi að
ungur fugl taki sér kvenkyns fugl til
eignar í barnamynd, feðraveldi sem
leyfir nauðgunarbrandara, feðraveldi
sem gefur kynferðisafbrotamönnum
uppreist æru, feðraveldi sem íslenskar
konur hafa fundið sig knúnar til að
vekja athygli á upp á síðkastið – út um
allan heim. Það er þetta samfélagslega
feðraveldi, þessi hugmynd um að konan sé eign karlmannsins. Slíkur hugsunarháttur er langt frá því útdauður
þó jafnaði kynjanna sé náð í lagagerðum og við skákum öðrum löndum
hæglega á ákveðnum sviðum.
Það sem espar upp í þessu feðraveldi
eru einmitt femínistarnir sem berjast fyrir sömu réttindum kynjanna. Þetta feðraveldi kreppir þá hnefann og ber á brjóst
sér til að minna okkur á hver ræður í
raun og veru. Jafnréttishreyfingin bítur til
baka í baráttu sem virðist endalaus og lýjandi á líkama og sál, því í hvert sinn sem
skref eru tekin fram á við, þenur þetta
feðraveldi raddböndin og notar lítillækkun, smánun og úrelta hugmyndafræði í
þeim tilgangi að kæfa umræðuna.
Gleymið því samt ekki þó leiðin sé
löng og ströng: Við erum gosið!
Veronika Rut, fjölmiðlafræðingur
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Sjálfbærni
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er
hluti af Cocoa Horizons
verkefninu, sem gerir kakóræktendum
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum
og bættum aðbúnaði starfsfólks.

Nú mega páskarnir koma
Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg sérstaklega, því við
vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. Það á bæði við um gómsæta skelina
sem bráðnar í munni og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan.
Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.
facebook.com/noisirius

www.artasan.is

