
Nýjan bíl, rúðuþurrkur eða smurþjónustu? 
Við erum til þjónustu reiðubúin fyrir Toyota eigendur. 

Toyota Selfossi   Fossnesi 14   Selfossi   Sími: 480-8000   www.toyotaselfossi.is
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Selfossi  Sími 699 1985  823 6656

Er gólfhitinn rétt stilltur?
Fáðu 

fagmann 
í verkið

Jólasveinarnir 
koma á Selfoss

Laugardaginn 8. desember 
nk. munu jólasveinarnir úr 

Ingólfsfjalli koma til byggða 
og heilsa upp á bæjarbúa og 
nær sveitunga á torginu við 
Pylsuvagninn á Selfossi.

Dagskráin hefst kl. 15:45 
með flutningi jólalaga og kl. 
16:00 koma jólasveinarnir ak-
andi yfir Ölfusárbrúna. Þá verð-
ur sungið og trallað og haft 
gaman. Vonast sveinarnir til að 
sem flestir komi og taki þátt í 
gleðinni. Boðið verður upp á 
frítt kakó á torginu.

Tvennir tónleikar 
Karlakórs Selfoss

Karlakór Selfoss heldur 
tvenna jólatónleika núna 

á aðventunni; annars vegar í 
Skálholtskirkju mánudaginn 
10. desember kl. 20 og hins 
veg ar í Selfosskirkju mánu dag-
inn 17. desember kl. 20. Þetta 
verða notalegar stundir við 
kertaljós í fallegu umhverfi 
kirkn anna. Margir hafa kom-
ist í jólaskap þegar Karlakór-
inn hefur sungið sálminn 
fallega „Ó helga nótt“.

Smyril Line á Íslandi hefur fest 
kaup á húsnæði Fiskmarkaðar 

Íslands við Hafnarskeið 11 í Þor-
lákshöfn. Með kaupunum batnar 
starfsaðstaða félagsins í bænum 
enda hafa umsvifin aukist tölu-
vert frá því að vikulegar siglingar 
hófust milli Þorlákshafnar og 
Rotterdam með M/V Mykinesi. 

Fiskmarkaðurinn og Smyril 
Line hafa átt farsælt sam starf frá 
því að siglingar hófust þar sem 
Fiskmarkaðurinn hefur þjónustað 
Smyril Line við hleðslu vagna. 

Smyril Line kaupir hús Fisk-
markaðar Íslands í Þorlákshöfn

Fiskmarkaður Íslands hf. mun 
starfa áfram með óbreyttu sniði í 
húsnæðinu um sinn. Viðskipta-
vinir Fiskmarkaðar Íslands munu 
fá alla þjónustu fyrirtækisins áfram 
með sama hætti og verið hefur. 

Fiskmarkaður Íslands hf. fyrir-
 hug ar í kjölfarið að koma sér upp 
húsnæði sem hæfir betur starf-
seminni í Þorlákshöfn. 

Áætlanir gera ráð fyrir að 
skrif stofa Smyril Line í Þor láks-
höfn muni flytja í nýja húsnæðið 
um ára mótin. -gpp

Sigtún þróunarfélag hefur 
ákveðið að leita til íbúa í 

Árborg og kallar eftir tillögum að 
nöfnum á þær götur sem liggja í 

gegnum nýjan miðbæ Selfoss. 
Um er að ræða svokallaða A og B 
götu eins og þær eru skilgreindar 
í deiliskipulagsuppdrætti.

Kallað eftir tillögum að nöfnum 
á nýjar götur í miðbæ Selfoss

A-gata: Frá hringtorgi að bæj ar-
garði, einstefnugata til suðurs.
B-gata: Frá Kirkjuvegi að Sig-
túni, einstefnugata til austurs.

Tekið verður á móti tillögum 
til og með 15. desember. Hægt er 
að senda tillögur með tölvupósti 
á nafn@midbaerselfoss.is.

 Æskilegt er að með fylgi rök-

stuðn ingur fyrir nafnatillögunum. 
Dómnefnd, undir forystu Guð-
jóns Arngrímssonar, mun vinna 
úr innsendum tillögum og leggja 
götuheitin til við bæjarráð Árborg-
ar. Dregið verður úr innsendum 
tillögum og munu þrír heppnir 
hljóta gjafabréf á Kaffi krús að 
verðmæti 15 þúsund krónur.

Um liðna helgi, þann 1. des-
ember, var haldin hátíðar-

dagskrá í Listasafni Árnesinga í 
tilefni 100 ára fullveldis Íslands. 

Hátíðin tókst vel en um 200 
manns mættu og áttu hátíðlega 
stund saman. Nemendur í 
Grunn skólanum í Hveragerði 
unnu fyrr í vetur verk þar sem 
unnið var með 100 ára fullveldi 
Íslands. Verk nemenda voru 
svo sett upp á Listasafninu sem 
og á Bóka safni Hveragerðis. 

Á menningardagskránni um 

liðna helgi komu fram fulltrúar 
nem enda skólans og fluttu sín 
eigin ritverk, kváðust á og voru 
með skemmtilegan app-spurn-
inga leik. Nemendur frá Tón list ar-
skóla Árnesinga voru einnig með 
tónlistaratriði. Börn og bekk ir 
fengu viðurkenningarskjal fyrir 
þátt töku og áhugaverðar hug mynd-
ir um Ísland á komandi árum.

Öllum áhugasömum er bent á 
að líta við á Listasafninu og bóka-
safni bæjarins og skoða verk nem-
enda sem þar er að finna.

Fjöldi manns í Listasafni 
Árnesinga á fullveldisdaginn
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Staður fasteignasala býður upp á:
- Fagljósmyndun - Persónulega þjónustu
- Frítt söluverðmat - Lága söluþóknun

Ætlar þú að selja 
þína fasteign?

Hafðu samband í s. 662 4422 eða sendu tölvupóst á sverrir@stadur.is

Erum staðsettir að Austurvegi 6, í hjarta miðbæjarins

19 dagar
til jóla

Meira til skiptanna
Sími 482 2722 • Austurvegi 52, 
Selfossi • solning.is

Það var lukkulegur vinn-

-

-

-

-
inn ekki síðri. Það er verslunin 

Jólaleikur Dagskrárinnar 
heldur áfram

N

-

-
-
-

-

-

Menningarvitar í lystitúr

Þ -
-

-

Skreytinga-
dagur í Sunnu-

lækjarskóla

Mynd: Sunnulækjarskóli.



Miðvikudagur  5. desember 2018    3DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Jólaleikur Dagskrárinnar
Dagskráin er með skemmtilegan 
jólaleik í hverri viku fram að jól-
um. Á hverjum mánu degi drög-
um við út heppinn vinnings hafa 
sem hlýtur glæsilegan vinning 
að gjöf frá sunnlensku fyrirtæki.

Toro 1800 snjóblásari
Vél: 15 amper 230V
Afkastageta: 318 kg pr. mín.
Blásturslengd: Að 8 m
Vinnslubreidd: 46 cm
Vinnsludýpt: 30 cm
Þyngd: 12 kg

Vinningur vikunnar

Leikurinn fer fram á DFS.is og 
til að vera með þarftu að svara 
tveimur laufléttum spurningum.

FRÉTTAVEFUR

Austurvegi 69 - Selfossi - 482 2555 

Opið alla daga til jóla

Opið mán-fös 12-18 • lau 11-16 • sun 13-16

Vantar þig ný jakkaföt?
Gæða jakkaföt á alla herra á lágu verði

Austurvegi 69 Selfossi 482 2555

Fatnaður á herra, 
dömur og börn

Nýjar vörur í hverri 
viku til jóla

Mikið úrval 
af fallegum 
kvenfatnaði
Blússur, peysur, 

bolir, buxur, 
leggings og kjólar

Str. S-XL 
og 44-54

jj fjj fffj fj f alla hllalallllla hheeeerra á lágu verða á lágrrrra á lálágág verðigu vveerrððirrrr  á láglrrrrrrrraa á lláágugu vveu vvee ðggaa l ggu

Jakkaföt
 

 
 

margar gerðir
15.990-27.990 kr.

Skyrtur
 

 
 

mikið úrval
4.990-6.990 kr.

Bindi
Margar gerðir

1.990-2.990 kr.

Kjóll
4.990 kr.

Blússa
3.990 kr.

Langerma bolur
5.990 kr. OpOpOpLág álagning - þinn hagur

FATNAÐUR-PONSJÓ-SKINNKRAGAR-SKART-KLÚTAR-TREFLAR-TÖSKUR
JÓLAFATNAÐUR - JÓLAGJAFIR

 Opið laugardag kl. 11-16 
og sunnudag kl. 13-16

Munið gjafabréfin 
vinsælu
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Verðmæti 

69.500 kr.
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Ég ætla að hafa matgæðinginn áfram í málarastéttinni og skora á 
Hörð Lúðvíksson í Eðalmálun að taka við keflinu. Hörður er ekki 
bara málarameistari  heldur líka veiðimaður og meistarakokkur 
með villibráð sem sérgrein og ég skora á Hörð að deila með okkur 
góðri uppskrift.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Steindór Pálsson.

Mig langar að byrja á að þakka 
mínum góða granna Grétari 
Guðmundssyni fyrir að gefa 
mér færi á að láta ljós mitt 
skína í þeim frábæra dálki 
„matgæðingur vikunnar“ hér 
í Dagskránni. Ég er reyndar 
enginn snillingur í matargerð 
en á samt stundum ágæta 
spretti í eldhúsinu og ætla að 
deila með ykkur einum rétt 
sem stundum er pantaður á 
mínu heimili. En þar erum við 
að tala um Vínarsnitsel (Wi-
ener schnitzel).

Vínarsnitsel er einn af 
þessum sígildum réttum sem 
eldaðir hafa verið í ýmsum 
útfærslum í langan tíma. Um 
er að ræða kjöt sem hjúpað 
er með brauðraspi og steikt í 
smjöri og/eða olíu þar til það 
fær stökkan og brakandi hjúp. 
Samkvæmt „Wikipediunni“ 
má finna uppskrift af þessum 
rétti m.a. í matreiðslubók sem 
gefin var út í Suður-Þýskalandi 
árið 1831. Austurríkismenn 
hafa eignað sér, eða öllu held-
ur sinni höfuðborg þennan rétt 
en alkunna er að þessi réttur er 
ættaður frá Ítalíu og nefnist þar 
„Veal alla Milanese“. Þetta er 
mjög einfaldur réttur en ein-
faldleikinn er oft lykillinn að 
góðri matargerð.

Eins og ítalska nafnið gefur 
til kynna þá er notað í rétt þenn-
an kálfakjöt, hvítt kjöt (mjólk-
urkálfakjöt). Ég nota hins-
vegar svínakjöt, svínasnitsel. 
Er ekki frá því að það sé oftast 
safaríkara kjöt og þó að Paxó 
brauðraspurinn í bláu pappa-
kössunum sé „ágætur“ þá nota 
ég heimagerðan brauðrasp.  

Takið snitselsneiðar (notið 
stærstu sneiðarnar í pakkan-
um) og fletjið út með kjöt-
hamri þannig að þær verði 
mjög þunnar, best er ef útflött 
sneiðin sé næstum á stærð við 
matardiskinn. Gott er að hafa 
kjötið í plastpoka þegar það er 
lamið til (minni sóðaskapur). 

Brauðraspur: 5–6 brauð-
sneiðar (Myllu heimilisbrauð, 
gróft) sett á grind í 50–60 gr. 
heitan ofninn í 4 – 5 tíma (þess 
vegna er gott er að elda þetta 
á laugardögum eða sunnudög-
um.)

Þegar brauðið hefur kóln-
að þá setjum við það í mat-
vinnsluvél og gott er að setja 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

saman við steinselju, rifinn 
sítrónubörk og parmesan ost. 
Þá er upplagt að nota harða 
endann af ostinum sem  alltaf 
verður eftir.

Pískið þrjú egg með gaffli, 
ekki of lengi, þá verður eggja-
blandan of þunn. 

Veltið kjötsneiðunum fyrst 
upp úr hveiti, síðan úr eggj-
unum og svo brauðraspin-
um, hyljið vandlega og gott 
að pressa raspinn niður með 
fingrunum. Krydda með svört-
um pipar úr kvörn og salti.

Þá er að finna til steik-
arpönnu og setja vel af smjöri 
og ólífuolíu og svo steikja 
kjötið á vel heitri pönnu þang-
að til það er stökkt og komið 
með fallegan gullinbrúnan lit, 
það tekur ekki langan tíma, 
2–3 mín. á hvorri hlið. Ath. 
ekki má snúa kjötinu oftar en 
einu sinni.

Með þessu er gott að bera 
fram smjörsteiktar kartöflur, 
grænar baunir og kalda sósu, 
kapers, sítrónubáta og að sjálf-
sögðu ekta parmesan ost.

Ég nota helst nýjar íslenskar 
kartöflur, litlar. Sjóða og 
skræla og kæla. Þegar þær 
hafa kólnað þá á að steikja 
þær í smjöri og ólífuolíu, salta 
og pipra og loks er restin af 
steinseljunni söxuð smátt og 
stráð yfir.

Sósan
3–4 matskeiðar af sýrðum 
rjóma og annað eins af Hell-
mann’s mæjó. (Ekki light). 
Hræra vel saman. Bæta svo 
í ca. einni matskeið af góðu 
sinnepi, dass af Worcester-
shire-sósu, safa af hálfri 
sítrónu, 1 tsk. hlynsíróp og 
smá salt og pipar. 

Kjötið er sett á disk ásamt 
sítrónubáti og parmesan-osti 
stráð yfir. Reynt að koma 
kartöflum og baunum með á 
diskinn en sósan er sett í litla 
skál og nokkur kaperskorn sett 
yfir. Borið fram „on the side“.

Steindór Pálsson.

Spurning vikunnar
Ætlar þú að taka á móti jóla-
sveinunum á Selfossi?

Kaupir þú 
ein hverjar jóla-
gjafir á netinu?

Síðasta spurning:

Svaraðu spurningunni 

á DFS.is.

Niðurstöðurnar, ásamt 

nýrri spurningu, birtast 

í næsta blaði.

a) Já

b) Nei

Já (42%)

Nei (58%)

Það er heilmikið af umbúð-
um hverskonar sem þurfa 

að komast til endurvinnslu um 
jólin. Það er vert að impra á 

endurvinnslu á þeim umbúðum, 
jólapappír, plasti og öðru sem til 

hafa í huga að velja sem um-

-
vænar umbúðir eins og t.d. brún-
an bögglapappír. Böndin utan 
um pakkana, krulluböndin, eru 
óhæf til endurvinnslu og betra 

um pakkana.
Magn úrgangs sem berst 

til endurvinnslufyrirtækja til 
endurvinnslu og urðunar marg-
faldast um jól og áramót og 
mikilvægt að sem flest af því 
komist í endurvinnslu. Í sam-
tali við Auðun Pálsson fram-
kvæmdastjóra hráefnasviðs hjá 
Íslenska gámafélaginu kemur 
fram: „Það er heilmikið sem 
bætist við magnið hjá okkur 
þessa daga. Við viljum koma á 
framfæri fyrst og fremst að fólk 
vandi flokkun, en vönduð flokk-
un tryggir gæði hráefnisins og 
þar með gæði endurvinnslun-
ar. Flokkunarleiðbeiningar má 
nálgast á heimasíðu okkar igf.is. 
eða hjá sveitarfélögunum sjálf-
um.“ -gpp

Jólin og 
umhverfið

Laugardaginn 8. desember 
nk. munu jólasveinarnir úr 

Ingólfsfjalli koma til byggða og 
heilsa upp á bæjarbúa og nær-
sveitunga á torginu við Pylsu-
vagninn á Selfossi.

Dagskráin hefst kl. 15:45 
með flutningi nokkurra jóla-
laga og klukkan 16:00 koma 
jólasveinarnir akandi yfir Ölf-
usárbrúna. Þá verður sungið og 
trallað og haft gaman. Vonast 
sveinarnir til að sem flestir komi 
og taki þátt í gleðinni og klæðist 
jólasveinabúningum eða jóla-
sveinahúfum. Boðið verður upp 
á frítt kakó á torginu.

Ungmennafélag Selfoss mun 

Jólasveinarnir koma á Selfoss
aðstoða jólasveinana fyrir þessi 
jól eins og áður og verða þeim 
innan handar með allt sem snýr 
að jólasveinamálum. Má þar 
nefna að taka niður pantanir 
á jólaböll eða heimsóknir og 
einnig hina ómissandi pakka-
þjónustu, en jólasveinarnir hafa 
lengi séð um að bera út pakka á 
aðfangadagsmorgun kl. 10:00–
13:00. Tekið er á móti litlum 
pökkum í Tíbrá, félagsheimili 
Umf. Selfoss á Þorláksmessu 
kl. 18:00–21:00. Nánari upplýs-
ingar og pantanir eru í síma 894 
5070 eða í netfanginu umfs@
umfs.is.



HLUTI AF BYGMA

gjafa
Jóla

markaður

G E R Ð U  G E G G J U Ð  K A U P

Borvél 18V + 80 fylgihlutir
5245564

Verkfærataska 22”
5024812

30-50%
afsláttur

20-30%
afsláttur

20-30%
afsláttur

Útivistarfatnaður
27%
afsláttur

15.995kr

21.995kr

1.695kr

2.435kr

30%
afsláttur

Smáraftæki

25%
afsláttur

Bökunarvörur

Topplyklasett 46 stk.
5052516

5.933kr
8.475kr

30%
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið

Þúsundir vara á frábæru verði 
á  Jólagjafamarkaði 

Húsasmiðjunnar

32%
afsláttur

Borvél 18V+ 80 fylgihlutir
5246792

24.995kr
37.695kr
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Á leiðinni heim að loknum 
vinnudegi var allt svo 

hljótt þegar ég óð nýfallinn 
snjóinn í hné. Færið var 
þungt, svo ég fór mér hægt. 
Andardráttur minn var 
það sem hæst lét í mínum 
eyrum, en annars var allt 
svo lágstemmt, kyrrlátt og 
gleðiríkt.

Fyrr í dag „aulaði“ niður 
miklum snjó í logni, svona 
hálfgerð „hunds-lappa-drífa“. 
Eftir kvöldmatinn bætti í vind 
með viðeigandi hávaða, bæði 
utandyra sem innan.

Þetta desemberkvöld er 
nokkuð hávaðasamt. Að lesa 
góða bók undir hátíðlegri 
jólatónlist frá útvarpinu 
er hrein unun! Á bak við 
gluggatjöldin bylur haglið án 

Með óreglulegu millibili, 
láta tónar útvarpsins í minni-
pokann fyrir áköfum éljum 
sem bylja á gluggunum. Þykk 
gluggatjöldin auka ennfrekar 
á vellíðan mína og þakklæti. 

Það rétt grillir í bjarmann 
frá götuljósum, þegar litið 
er út um lítinn auðan blett á 
sumum glugganna. Það er 
annars nóg að hlusta, til að 
vita hvernig veðrið er.

Snjór inniheldur loft og 
dempar því öll hljóð, svipað 
og steinull. Snjórinn tefur 
fyrir því að jörð frjósi og eins 
að frost fari úr jörð. Hann 
einangrar og minnkar þannig 
líkur á „þurrakali“ sem áður 
hefur verið minnst á.

Hughrif

mikil áhrif á athygli okkar, 
líðan og hvernig við skynjum 
okkur sjálf þar sem við erum 
stödd. Margir þeirra sem 
þekkja „jólasnjó“ í einhverri 
mynd geta látið hugann reika 
aftur í tímann og þannig áttað 
sig á mismunandi upplifun 
okkar á annars keimlíkum 
kringumstæðum. Fjölga má 
gæðastundum með börnunum 
og draga fram ánægjulegar 
minningar um snjó og heyra 
frá öðrum hvernig þeir 
upplifðu tiltekinn stað eða 
stund. Einfalt og ekki hægt að 
svara vitlaust!

Til að ræða um:
Vellíðan má oft öðlast með 

athygli.
Mismunandi upplifun ein-

staklinga af sömu kringum-
stæðum.

mikil áhrif á líðan og upplifun.

eftir árstíðum, logn-snjór eða 
ef jörð er auð og frosin.

Nokkrar trjá- og trjárunna-
tegundir eru þekktar fyrir 
að dafna ver og kala frekar, 
ef þau standa undir eða ná-
lægt götuljósum. Því ræður 
daglengd og árstíðir í heim-
kynnum tegundarinnar, gerð 
lampanna og bylgju lengd 
ljóssins frá þeim. Upp lýs-
ingar um þetta má fá hjá garð-
plöntustöðvum.

Mér er ekki kunnugt um að 

á vöxt runna og þrif, en hiti 
hefur annars meiri áhrif með 
minnkandi fjarlægð.

Venjulega geislar ekki 
miklum hita frá jóla-
seríum. Dæmi um skemmd-
ir á trjágróðri vegna jóla-
skreytinga eru þó þekkt. 15 
- 25 watta perur sjást mjög 
vel en sterkari perur en 40 

síg rænan og lauffellandi trjá-
gróðurs vegna hitans sem frá 
þeim geislar.

Nánari upplýsingar: 
892 7709 og 

benni@sjalfbaer.com.

Bókaútgáfan Björk á Selfossi 
hefur bætt við nýrri bók í 

flokkinn „Hvernig bækur“. 
Bókin heitir „Hvernig gleðja á 
pabba“ og er eftir Jean Reagan. 
Hún fjallar um hvernig útsjóna-
samir krakkar geta með 
einföldum hætti, eða flóknum, 
komið pabba sínum á óvart. Til 
þess að það heppnist sem best 
þarf gott hugmyndaflug, mikla 
framkvæmdagleði og auga fyrir 
því sem á vegi verður. Svo þarf 
auðvitað að virkja alla í 
fjölskyldunni. Það allra mikil-
vægasta er þó að kunna aðferðir 
til að ekki komist upp um 
áformin. Pabbar geta nefni lega 
verið mjög forvitnir um svona 
háleynilegar fyrirætl anir.

„Hvernig gleðja á pabba“ er 
kímin og kátleg bók. Þýðandi er 

 
B a r nabókahöf un darn ir  
B e r grún Ír is  S æva rsdóttir ,  s em skrifaði  
m e ð al  annars L a n g-els tu r  í  ley n if él ag in u,  
og Ingibjörg V als dóttir ,  s em skrif ar  
bæ k urnar um Pétur og Höllu,  koma í  
he i msókn á  Bókasa f n  Árborga r á  Se l fos si  
l a u gardagin n  8.  des ember kl .  13:00
 
             Al l ir  hjartan lega velkomn ir!

óó kkahh öö fu nd ar n ir
me

í
só t tdó

rrr n r

Barnabókahöfundar í heimsókn!

Jólatréssalan 
Snæfoksstöðum 2018 

Opið  8 og 9,  15 og 16.,  og  21,22 og 23 des.        
Opið kl 11-16. 
 
Veljið ykkur tré af Jólatorginu (fura og blágreni) eða 
höggið ykkar eigin jólafuru í Jólaskóginum. 
 
Seljum einnig:  furugreinar, arinvið og hin sívinsælu 
tröpputré.                                                                     
Ketilkaffi á bálinu, lummur í skemmunni. 
 
Staðsetning; erum vel merkt  rétt neðan við Kerið í 
Grímsnesi.  Aðeins eigin framleiðsla. 
 
Skógræktarfélag Árnesinga  864 1106. 

www.Skogarn.is 
 Jóla-Bjarni er kominn á stjá. 

Ný barnabók:

Hvernig gleðja á PABBA

Björgvin E. Björgvinsson og 
hún er listilega myndskreytt af 
Lee Wildish.

Aðventutónleikar
Berglind Björk Guðnadóttir (sópran) og 
Jón Sigurðsson (píanó) flytja lágstemda, klassíska 
jólatónlist í Félagslundi, menningarhúsi Flóahrepps,
þann 8. desember nk. við kertaljós og 
kózýheit kl. 20:30.

Berglind stundar klassískt söngnám um þessar 
mundir hjá Nýja Tónlistarskólanum í Reykjavík 
hjá Alinu Dubik og mun ljúka burtfararprófi þaðan 
árið 2020.

Húsið opnað 19:30
Aðgangeyrir: 1000 kr. við dyrnar
Léttar veitingar innifaldar í verði og til sölu á staðnum.
Ókeypis fyrir börn.

s,

n 



Allar íbúðir eru með: 
 Vönduðum inréttingum og AEG eldhústækjum.

 Svalalokun.

 Bílastæði í upphitaðri bílageymslu.

 Hleðslueiningu í hverju bílastæði fyrir rafmagnsbíla.

 Mynddyrasíma.

 Afhending íbúða er 15. janúar 2018.

Teikningar, myndir og verð á austurbaer.is

Um er að ræða 28 íbúðir ætlaðar fyrir 55 ára og eldri. Íbúðrinar eru 
frá 83 fermetrum í 137 fermetra. Hverri Íbúð er skilað fullbúinni án 
gólfefna, þó eru flísar á votrýmum s.s. baðherbergi og þvottahúsi.

Upplýsingar veita:
Leó Árnason - s. 894 1601 - leoarnason@gmail.com

Guðmundur Sigurðsson - s. 861 7400 - gundisig@gmail.com

Glæsilegar íbúðir 
við Austurveg 51-53
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Ferðaáætlun 
FFAR 2018
12. desember: Jólagleði í Hellisskógi. 
Hefðbundin ganga og skemmtun.

Brottför frá FSu - Nánari uppl. á ffar.is og fésbókarsíðu.

 †
Innilegar þakkir fyrir samúð
og vináttu vegna andláts

MAGNEU  KRISTÍNAR  SIGURÐARDÓTTUR 
Fædd 13.08.1921 - Dáin 11.11.2018 

Kærar kveðjur til íbúa og starfsfólks í Grænumörk 5 
og á Fossheimum.

Sigríður, Ólöf, Guðveig og fjölskyldur.

ATVINNA
Við hjá Guðna bakara leitum að starfsmanni 
í búðina á Hellu frá áramótum. 
Tekið er á móti umsóknum í tölvupósti; 
gudnibakari@gudnibakari.is.

Flutningar hjá Smyril Line 
hafa fjórfaldast

Skipafélagið Smyril Line 
hef ur um árabil verið með 

var sett upp ný siglingarleið. 
Skipið Mykines siglir nú á milli 
Þorláks  hafnar og Rotterdam 
með vörur. Verkefnið er mikið 
og stórt og hefur dafnað vel. 
Blaðamaður hafði samband 
við Lindu B. Gunnlaugsdóttur, 
framkvæmdastjóra Smyril 
Line Cargo og spurði nokkurra 
spurninga um verkefnið.

Hvenær hófust siglingar 
milli Þorlákshafnar og 
Rotterdam í Hollandi?

vikulegar siglingar milli Þor-
láks hafnar og Rotterdam í 
Hollandi með RO/RO skipinu 
Mykinesi, sem keypt var í lok 

var gífurlega stórt og mikið 
verkefni sem ráðist var í í góðu 

Ölfus. Með tilkomu Mykiness 
varð til tenging milli Íslands og 
Rotter dam með mjög stuttum 
siglinga tíma. Þarna urðu ákveð-

frá land inu. Markaðurinn á Ís-

við og hefur siglingaleiðin til 
og frá Þorlákshöfn nú fest sig í 
sessi. Það sýnir sig best á því að 

ur hefur fjórfaldast frá því að 
Smyril Line Ísland var formlega 

Hvernig hefur gengið að mæta 
þessum öra vexti?

„Eðlilega hefur fyrirtækið geng-
ið gegnum töluverða vaxta verki 
en allt hefur þó gengið upp og 
því má þakka gífur legri vinnu 
og metnaði frábærra starfs manna 
félagsins. Við erum nú með rétt 

Smyril Line Cargo á Íslandi. 
Bæði á skrifstofum félagsins í 

Hver er sérstaða Smyril Line Cargo 
í samanburði við aðra 

aðila á markaði?
„Smyril Line er eina skipafélagið 
sem siglir með svokölluð RO/
RO (e. roll on/ roll off) skip á 

raun að  allur farmur er keyrður 
úr og í skipið. Allar vörur eru 

sem dregnir eru af dráttarbíl – 
samskonar og við sjáum keyra 
á vegum Íslands og alls staðar 
í heiminum. Við bjóðum upp 
á tvenns konar vagna þ.e.a.s. 
kælivagna sem sérhæfðir eru í 

seglvagna sem taka allskonar 
vörur t.d. byggingavörur eða 
annað stórt. Stór þáttur er svo að 
öll vörumeðhöndlun er betri en 

ekki á opnu skipsdekki. Eins og 

skemmri því siglingatími bæði 
Norrænu og Mykinesi eru settir 

mjög stuttur hvort sem er fyrir 

Nú hefur orðið talsverð uppbygging í 
Þorlákshöfn með komu ykkar þangað. 
Sjáið þið fram á aukinn fjölda starfa í 
Þorlákshöfn tengt uppbyggingu hjá 

ykkur?
„Þegar við hófum starfsemi í 

við með einn starfsmann og 
losun/lestun skipsins var í verk-
töku. Fljótt bættist við einn 
starfs  maður til viðbótar og svo 
í nóvem ber sama ár ákváðum 

skips ins sjálfs og þá voru ráðnir 
4 starfsmenn til viðbótar í fast 
starf. Á föstudögum fáum við 
svo aukafólk til að aðstoða 
við losun á skipinu. Á sama 
tíma fjárfestum við í ýmsum 

tækjabúnaði til þess að mæta 

Er frekari uppbygging í 
Þorlákshöfn framundan?

ið tekið í uppbyggingunni í 
Þorláks höfn þar sem Smyril 
Line hefur fest kaup á húsnæði 
Fisk markaðs Íslands á Hafnar-
skeiði. Þetta er gífurlega stórt 
skref í rekstri félagsins og skref 
sem tryggir starfsemi okkar í 
Þorláks höfn enn frekar. Starf-
semi félagsins hefur verið í 
gáma húsum á hafnarsvæðinu 

á Hafnar skeiðið um áramótin. 

sem Fisk markaðurinn hefur séð 
um að hlaða vagna fyrir okkur 

sú vinna á okkar hendur. Eftir 
kaupin verður fjöldi fastráðinna 
starfs manna félagsins í Þorláks-
höfn átta talsins og svo bætast 

Er verið að skoða að bæta 
við ferðum eða skipi?

„Við höfum notað þetta ár vel 
í að tryggja starfsemina, kom-

skiptavinum okkar góða þjón-
ustu og svo auðvitað skoða 
hvaða tækifæri séu í næstu 
skrefum. Viðtökur markaðarins 
hafa verið mjög góðar og það er 
ljóst að þörf var á nýrri þjónusta 

Smyril Line hefur komið inn 
með nýja leið fyrir inn- og út-

þess er verið að skoða ýmis 
næstu skref sem þó er of snemmt 
að ræða um nú á þess um tíma-

Við þökkum Lindu fyrir 
spjallið og fylgjumst grannt með 
frekari uppbyggingu í Ölfusinu. 

             – gpp

Litir og línur í Bókasafni Árborgar
Ágústa Ragnarsdóttir og 

Elísabet Helga Harðar-
dóttir verða með sýningu í 
Bókasafni Árborgar á Selfossi 
í desember. Þær eru báðar 
starfandi myndlistarkennarar við 
Fjölbrautaskóla Suðurlands á 
Selfossi og hafa unnið náið saman 

við myndlist og hönnun alla sína 
tíð, sýnt sinn afrakstur í gegnum 
tíðina en aldrei saman fyrr en nú. 

Hugmyndin að þessari sam-
vinnu kviknaði í kjölfar máln-
ingar grunna sem urðu til þegar 
Elísabet sýndi nemendum sín-
um grunntækni í litablöndun. 
Málningagrunnarnir söfnuðust 
saman og Elísabet hugsaði 
sem svo að það væri gaman 
að fá Ágústu til að teikna ofan 
á þá með sinni tækni og nýta 
þannig það efni sem til var fyrir. 
Myndir þessar eru því afrakstur 
hugmyndar sem kviknaði á 
kennslulegum forsendum.

Myndirnar eru í grunninn 

lands  lag, órætt, skáldlegt, róman-
tískt með á stundum fígúra tífu 
blandi. Flestar eru litrík ar, sumar 
kaldar en aðrar heitar - grunnarnir 
ráðast af því hvað Elísabet 
var að taka fyrir í litablöndun 

ríkir drungi, aðrar eru bjartar. 
Óveðurský, eldgos, stuðlaberg, 
jarðmyndanir og dulúðlegar verur 
- allt dregið grafískum dráttum 
af Ágústu. Ísland í sinni miklu 
sýnilegu og ósýnilegu vídd.

Eitt verkanna á sýningunni Litir og 
línur sem er í Bókasafni Árborgar 
Selfossi.
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Starf í Apótekaranum Selfossi

Taktu frá tíma 
til að hugsa um 
heilsu okkar hinna

- lægra verð

Starfssvið
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Almenn þjónusta og sala

Hæfniskröfur
• Reynsla af starfi í apóteki er kostur
• Söluhæfileikar
• Mikil þjónustulund og jákvæðni
• Lágmarksaldur er 20 ára

Um er að ræða 2 stöður, annars vegar starf með 
vinnutíma kl. 10–18 virka daga og hins vegar 
kl. 12–18 virka daga. Mikilvægt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

apotekarinn.is Apótekarinn er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Umsóknir merktar „þjónusta“ ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is

Tveir nýir hjúkrunarstjórar 
hafa verið ráðnir hjá Heil-

brigðisstofnun Suðurlands. 
Jóhanna Valgeirsdóttir hefur 
verið ráðin hjúkrunarstjóri á 
heilsugæslunni í Laugarási og 
Rán Jósepsdóttir hefur verið ráð-
in hjúkrunarstjóri á heilsugæsl-
unni í Rangárþingi.

Jóhanna hefur starfað 
sem hjúkrunarfræðingur á 
heilsugæslustöðinni á Selfossi 
frá árinu 2013 auk þess hefur 
hún sinnt hlutastarfi á Bráða-
móttökunni á Selfossi. Jóhanna 
var áður aðstoðardeildarstjóri á 
hjúkrunardeildinni Ljósheim-
um. Hún starfaði sem hjúkr-
unarstjóri á heilsugæslunni í 
Laugarási 2002-2003 í leyfi 
hjúkrunarstjóra. Jóhanna lauk 
BS námi í hjúkrunarfræði frá 
HÍ árið 1999 og diplómanámi í 
öldrunarhjúkrun árið 2009.

Rán hefur starfað sem hjúkr-
unarstjóri á heilsugæslustöðinni 
í Laugarási frá 1. mars sl. Rán 
var áður deildarstjóri á Hjúkr-
unarheimilinu Lundi á Hellu í 
10 ár. Hún hefur einnig starfað 
á Heilsugæslu Selfoss. Rán lauk 
BS námi í hjúkrunarfræði frá HÍ 
árið 2003. Hún hlaut kennslu-
réttindi frá HÍ árið 2010. Rán 
hefur kennt við sjúkraliðabraut 
FSu. Hún er meðlimur í Flug-
björgunarsveitinni á Hellu og 
hefur sótt fjölmörg námskeið 
tengd því starfi.

Ólöf Árnadóttir fráfarandi 
hjúkrunarstjóri í Rangárþingi 
hefur fært sig um set og tekið við 
deildarstjórastöðu á hjúkrunar-
deildum HSU á Selfossi.  Ólöfu 
eru þakkað farsælt og óeig-
ingjarnt starf í Rangárþingi og 
óskað velfarnaðar á nýjum vett-
vangi innan HSU.

Hjúkrunarstjóra-
skipti hjá HSU

Jóhanna Valgeirsdóttir og 
Rán Jósepsdóttir.

Þslökkviliðsmanna Bruna-
varna Árnessýslu sem fagn-
aði góðum árangri eftir próf 
Mannvirkjastofnunar nú í lok 
nóvember. Skemmst er frá að 
segja að allir stóðust þeir próf-
ið með sóma enda ekki við öðru 
að búast. Slökkviliðsmennirnir 
hafa verið við undirbúning og 
nám í Brunamálaskóla Mann-
virkjastofnunar fyrir slökkvi-

árangrinum liggja langar og 

mestu leyti fram í Reykjavík en 
einnig í kennslu hjá heimaliði. 
Meðal þess sem prófað var í 
var tímataka á því að koma sér 
í eldgalla og setja á sig reykköf-

unartæki. Þar að auki er skoð-
að hvort gallarnir og tækin séu 

-
anlegt með tilliti til þess að líf 
þeirra og heilsa sé varin við þær 
ómögulegu aðstæður sem þeir 
vinna við í brennandi bygging-

-
ins verður í vor þar sem slökkvi-
liðsmennirnir taka fjögurra 
vikna lotu í Brunamálaskóla 
Mannvirkjastofnunar.

Glæsilegur árangur hjá slökkviliðsmönnum BÁ
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Efni sendist á: selfoss@prentmet.is

KNATTSPYRNA Þorsteinn Daníel Þorsteinsson skrifaði 
í liðinni viku undir nýjan 2 ára samn ing við knatt-
spyrnudeild Selfoss.

Þorsteinn, sem er 24 ára, hef ur verið lykilmaður 
í liði Selfoss undanfarin ár en hann hefur leikið 160 
meistaraflokks leiki fyrir félagið.

„Ég er Selfyssingur í húð og hár og mér fannst 
ég ekki geta farið neitt í burtu þegar Selfoss er í 
þessari stöðu. Mig langar til þess að vera partur af 
því að hjálpa félaginu og koma því á þann stað sem 
það á að vera. Það hefði verið mjög létt að gef ast 
upp eftir að liðið féll en ég elska Selfoss og liðið á 
ekki að vera í 2. deildinni,“ segir Þor steinn Daníel.

„Ég er mjög ánægður með Dean Martin og hann 
er ein af ástæðunum fyrir því að ég skrif aði undir. 
Undirbúnings tíma bilið er byrjað hjá okkur og við 
byrjum af krafti. Önnur deildin er hrikalega erfið, 
ég veit það og það má ekki vanmeta hana. Við erum 

með unga og efnilega stráka og það á líka eftir að 
bæt ast í hópinn hjá okkur þannig að mér líst mjög 
vel á framhaldið,“ segir Þorsteinn Daníel.

Þorsteinn Daníel ásamt Dean Martin, þjálfara 
meistaraflokks og Jóni Steindóri Sveinssyni, 
formanni deildarinnar.

Þorsteinn Daníel framlengdi til tveggja ára

FIMLEIKAR Árleg jólasýning fim-
leikadeildar Umf. Selfoss verð-
ur haldin nú á laugardag. Þetta 
er í þrettánda sinn sem sýningin 
er þemabundin og undanfarna 
daga hafa iðkendur og þjálfarar 
lagt nótt við dag til að bjóða 
gestum upp á Disney-ævintýrið 
Vaiana. Eins og alltaf er sýning in 
hin glæsilegasta og allir iðk endur 
deildarinnar fá að taka þátt.

Að venju verða þrjár sýning-
ar; kl. 9:30, 11:15 og 13:15 og er 
sýnt í íþróttahúsi Valla skóla á 
Selfossi.Vakin er athygli á að 
gestir ganga inn á sýning una 
um inn gang á íþróttahúsi en út í 

Tvö stig á Nesinu
HANDBOLTI Selfoss vann eins marks sigur á Gróttu í 
Olís-deildinni í seinustu viku 23-24.

Selfyssingar byrjuðu betur og voru skrefinu á 
undan í fyrri hálfleik. Forskotið varð mest fimm 
mörk en staðan í hálfleik var 10-14. Seinni hálfleik-
urinn fór heldur illa af stað og skoruðu Gróttumenn 
þrjú fyrstu mörkin og voru búnir að jafna leikinn 
eftir rúmar tíu mínútur. Eftir það var leikurinn í 
járnum og það var ekki fyrr en í blálokin að Selfoss 
náði að tryggja sér sigur með þremur mörkum í röð. 
Grótta náði að minnka muninn niður í eitt mark en 
lengra komust þeir ekki og lokatölur 23-24.

TAEKWONDO Laugardaginn 10. nóv-
ember lagði Þorsteinn Ragnar 
Guðnason liðsmaður taekwondo-
deildar Umf. Selfoss af stað á 
heims meistaramótið sem fram fór 
í borg inni Taipei á eyjunni Taiwan. 
Hann var í hópi 8 keppenda auk 
for eldra og þjálfara. Um var að 
ræða nærri sólarhrings ferða lag auk 
þess sem 8 klukkutíma tíma mis-
munur er á milli Íslands og Taipei.

Fyrstu dagarnir fóru í að venj-
ast tímamismuninum og æfa stíft 
á hótelinu og glæsilegri keppnis-
höll. Á fimmtudeginum byrjaði 
mótið með opnunarhátíð þar sem 
Þorsteinn Ragnar var fánaberi 
Íslands ásamt Ásthildi Emmu frá 
Aftureldingu.

Laugardaginn 17. nóvember 
rann keppnisdagur í hópaformum 
junior drengja loks upp, en Þor-
steinn Ragnar keppti í þeirri grein 
ásamt Eyþóri Atla og Hákoni Jan 
úr Ármanni. Þeir vöknuðu klukk-
an fimm um morguninn og kepptu 
rétt fyrir hádegi. Þegar á gólfið 
var komið gekk mjög vel og 
gerðu þeir sitt allra besta þó það 
dygði því miður ekki til að kom-
ast áfram í úrslit.

JÚDÓ Selfyssingar urðu í öðru sæti í sveitakeppni 
karla í júdó árið 2018 en keppnin fór fram í lok nóv-
ember í umsjón Júdofélags Reykjavíkur.

Keppnin var fyrst haldin árið 1974 og var þetta í 
43. skiptið sem keppt var en hún féll niður 1993 og 
2002. Það voru aðeins fjórar sveitir skráðar til leiks 
en á síðustu stundu forfallaðist einn keppandinn hjá 
KA og ekki náðist í varamann og KA varð að hætta 
við þátttöku svo sveitirnar sem kepptu voru sveitir 
JR-A og JR-B auk sveitar Selfoss. Hvorugt félagið 
gat stillt upp sínu sterkasta liði að þessu sinni þar 
sem nokkrir keppendur þeirra eru við æfingar og 
keppni erlendis eða meiddir. Keppnin var engu að 
síður ákaflega skemmtileg eins og jafnan er í sveita-
keppni og margar skemmti legar viðureignir sem 
gjarn an enduðu á ippon kasti. Leikar fóru þannig 
þegar upp var staðið að sveit JR-A sigraði og er 
Íslandsmeistari 2018 í sjötta skipti í röð og í 18. skipti 

gegn um aðalanddyri Valla skóla 
þar sem þeim gefst kostur á að 
gæða sér á kaffi og köku í boði 
stjórn ar að sýningu lokinni, en 
tilefn ið er 30 ára afmæli deild-
arinnar árið 2017.

Í ár höfum við ákveðið að 
prenta ekki út leikskrána okk ar, 
þar sem það er mikil pappírs-
eyðsla og okkur er annt um 
jörð  ina okkar. Hægt er að nálg-
ast leikskrána á vefsíðu Umf. 
Selfoss www.selfoss.net. 

Forsala aðgöngumiða verð-
ur í anddyri Vallaskóla á föstu-
dag kl. 15-18. Miðaverð er 
2.000 kr. fyrir 12 ára og eldri.

Vaiana – Jólasýning fimleikadeildar

Að sögn Þorsteins Ragnars var 
„rosalega mikil upplifun að fá að 
fara og keppa fyrir Íslands hönd 
og gaman að fá að upplifa svona 
stórt mót og það í svona framandi 
landi.“

Á mánudagskvöldi tók við 
langt og strangt ferðalag, fyrst 
þrettán tíma flug til Amsterdam 
og þaðan heim til Íslands. Næst á 
dag skrá hjá landsliðinu er Norður-
landamótið sem að þessu sinni 
verður haldið á Íslandi í janúar, 
Reykjavíkurleikarnir (Reykjavík 
International Games) líka í jan-
úar og svo er næsta markmið að 
komast á EM á næsta ári.

Nánari ferðasögu má finna á 
vefsíðu Umf. Selfoss. þrg/gj

Þorsteinn Ragnar var fánaberi Íslands á opnunarhátíðinni.
Þorsteinn Ragnar fjórði f.h. með landsliði Íslands ásamt Lisu Lent 
þjálfara. Ljósmynd: Umf. Selfoss/Guðni Ragnarsson.

HM-ævintýri í austurvegi

Silfur til Selfyssinga í sveitakeppninni

Silfursveit Selfyssinga f.v. Þór Davíðsson, Úlfur 
Þór Böðvarsson, Ýmir Örn Ingólfsson, Hrafn 
Arnarsson og Haukur Þór Ólafsson. Mynd: JSÍ
alls. Í 2. sæti varð sveit Selfoss og í þriðja sveit JR-B.

Selfyssingurinn Þór Davíðsson var án efa glímu-
maður mótsins en hann vann báðar sínar viðureignir 
þar á meðal á móti Þormóði Jónssyni margföldum 
Íslandsmeistara og Ólympíufara.

Mörk Selfoss: Elvar Örn 6, Árni Steinn 6/1, 
Einar 5/1, Atli Ævar 3, Guðjón Baldur 2, Hannes og 
Hergeir 1. Varin skot: Sölvi 6 og Pawel 5/1. esó

Tap gegn Stjörnunni
HANDBOLTI Selfoss tapaði sínum fyrsta heimaleik í 
Olís deildinni í vetur á móti Stjörnunni sl. sunnudag.

Selfoss byrjaði betur og komst í þriggja marka 
forystu en Stjörnumenn komust inn í leikinn og 
voru komnir þremur mörkum yfir í hálfleik, 12-15. 
Stjarnan náði síðan fimm marka forskoti í upphafi 
seinni hálfleiks en frábær kafli Selfyssinga um 
miðjan hálfleikinn skilaði þeim aftur inn í leikinn 
og náðu þeir að jafna leikinn í 21-21 þegar um 10 
mínútur voru eftir af leiknum. Lokakaflinn var 
æsispennandi og voru nokkrir sem fengu að fjúka 
útaf undir lok leiks. Stjarnan var yfir, 26-27, þegar 
sjö sekúndur voru eftir. Gestirnir misstu hins vegar 
boltann og fékk Selfoss tækifæri til að jafna leikinn 
með vítakasti þegar leiktíminn var runninn út. 
Markmaður Stjörnunnar varði og eins marks tap 
því staðreynd, 26-27.

Selfoss er áfram í öðru sæti deildarinnar með 16 
stig, jafn mörg stig og Haukar sem eiga leik til góða. 

Mörk Selfoss: Elvar Örn 8, Atli Ævar 5, Árni 
Steinn 5, Hergeir 2, Einar 2, Guðni 2 og Guðjón 
Baldur 2. Varin skot: Pawel varði 11 skot og Sölvi 10.

Árni Steinn var markahæstur ásamt Elvari Erni 
með 6 mörk. Ljósmynd: Umf. Selfoss/IHH

Elvar Örn var markahæstur með 8 mörk.
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TAEKWONDO HSK-mótið í tae-
kwondo verður haldið í Íþrótta-
húsinu Baulu við Sunnu lækj ar-
skóla sunnudaginn 9. des ember. 
Mótið hefst kl. 10:00 þar sem 
keppt verður í poomsae (formi). 
Kl. 11:30 hefst svo keppni í 
sparring (bardaga). Síð ast en 
ekki síst verður keppt í 
þrautabraut sem hefst kl. 13:30. 
Ætla má að mótinu ljúki með 
verðlaunaafhend ingu kl. 15:30. 
Þessar tíma setn ingar geta 

FRJÁLSAR Fjöldi keppenda af 
sam bandssvæði HSK tók þátt í 
Silfurleikum ÍR, sem haldnir 
voru í Laugardalshöllinni 24. 
nóvember sl.

Fimm HSK-met voru sett í 
200 metra hlaupi á mótinu. 
Sindri Freyr Seim Sigurðsson 
úr Heklu bætti HSK-metin í 
þremur aldursflokkum, 15 ára, 
16–17 ára og 18–19 ára. Hann 
hljóp á 23,98 sek., en Fannar 

SKÁK Héraðsmót HSK í sveita-
keppni í skák var haldið í Selinu 
á Selfossi 27. nóvember sl. Sex 
sveitir mættu til leiks, sem er 
betri mæting en undanfarin ár.

Tefldar voru atskákir og skip-
uðu fjórir einstaklingar hverja 
sveit, óháð aldri eða kyni. Sveit 
Umf. Þórs stóð uppi sem sigur-
veg ari, hlaut 17 vinn inga af 20 
mögulegum. Umf. Sel foss varð í 
öðru sæti með 15 vinn inga og 
Umf. Gnúpverja tryggði sér brons-
ið með 11,5 vinn inga. Umf. Hekla 
hlaut 10 vinninga, Dímon A og 
Dímon B komu svo þar á eftir. eo

Góð mæting á héraðsmót HSK í skák
Sigursveit Umf. Þórs Þorlákshöfn. Setið að tafli á héraðsmóti HSK.

Þátttökuliðin á héraðsmóti HSK í skák 2018.

Sindri Freyr og Dagur Fannar.

Fimm HSK-met voru sett á Silfurleikum ÍR
Yngvi Rafnarsson átti metin í 
þessum flokkum, 24,05 sek. í 15 
ára flokki og 24,00 sek. í hinum 
flokkunum.

Sindri átti ekki metin lengi í 
tveimur eldri flokkunum, en um 
hálftíma síðar hljóp Dagur Fann-
ar Einarsson keppandi Umf. Sel-
foss á 23,56 sek. Þess má geta að 
Haraldur Einarsson, eldri bróðir 
Dags, á HSK-metin í 20–22 ára 
flokki og karlaflokki. eo

Heilsuleikskólinn Árbær auglýsir 
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Sérkennslustjóri
Heilsuleikskólinn Árbær auglýsir eftir sérkennslustjóra í 100% 
starfshlutfall frá og með 1. janúar 2019.  Leitað er að áhuga-
sömum og metnaðarfullum einstaklingi sem er fær um að taka 
að sér umsjón með sérkennslu, stjórnunarlega ábyrgð og 
þátttöku í stjórnunarteymi.

Meginverkefni:

 leikskóla og skólastefnu Árborgar.

 ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskólans. 

 einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu.

 og ráðgjöf.

 öðru samstarfsfólki.

Menntun og hæfniskröfur:

Leikskólakennarar
Um er að ræða 100% stöður frá og með 1. janúar 2019. 

leikskólakennara.

Menntun og færnikröfur:

áhugasamir geta sent umsóknir á netfangið arbaer@arborg.is.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2018. 

Aðalfundur knatt-
spyrnudeildar Selfoss

KNATTSPYRNA Aðalfundur knatt-
spyrnudeildar Umf. Selfoss 
verð ur haldinn í Tíbrá miðviku-
daginn 12. desember og hefst 
kl. 20:00. Á dagskrá eru venju-
leg aðalfundarstörf og önnur 
mál. Allir eru velkomnir.

BOCCIA Héraðsmót HSK í boccia fatlaðra var haldið þann 1. desember sl. í Vallaskóla. Keppendur voru 
24 frá íþróttafélögunum Gný og Suðra. Keppni var hörð og vann Suðri bikarinn sem stigahæsta félag 
annað árið í röð. Keppendur gáfu liðum sínum nöfn og voru úrslit eftirfarandi:
1. sæti: Suðri - Jólastjörnurnar / Sigríður Erna, Arna og Sigríður Sig. 2. sæti: Suðri - Aðventan / 
Reynir, María og Kristján. 3. sæti: Gnýr - Hjartað / Leifur, Erla Björk og Dísa.

HSK mótið í taekwondo verður haldið í Baulu

riðlast eitthvað til eftir fjölda 
keppenda. Skráningar frestur er 
til 7. desember.

Fjör á HSK-móti í boccia
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Ari Gylfason
körfubolti
Ari er leiðtogi Selfossliðsins, í stigaskori, 
fráköstum og varnarleik. Hann lætur ekki 
álag og eymsli stöðva sig, er fyrirmynd 
með baráttuþreki og ósérhlífni, traustur 
félagi sem ber hag liðsfélaganna fyrir 
brjósti og tekur virkan þátt í verkefnum 
utan vallar. 

Eftirtaldin hafa hlotið tilnefningu í kjöri 
íþróttakonu og íþróttakarls Árborgar 2018

Birta Sif Sævarsdóttir
fimleikar
Birta Sif keppti á árinu með liði sínu á 
bikarmeistaramóti og Íslandsmeist ara-
móti og lentu það í bæði skiptin í 2. sæti. 
Í október keppti Birta ásamt blönduðu 
unglingalandsliði fyrir Íslands hönd á 
Evrópumóti og lenti það þar í 4. sæti.

Dagný María Pétursdóttir
taekwondo
Dagný María vann til gullverðlauna á 
Norðurlandamótinu 2018. Hún vann 
einnig til gullverðlauna á Nurtzi Open í 
Finnlandi. Hún er ein af sterkustu kepp - 
endum í kvennaflokki á Íslandi.

Eva María Baldursdóttir
frjálsar íþróttir
Eva María er Íslands- og bikarmeistari í 
hástökki og þrístökki í sínum aldursflokki 
(15 ára) bæði utan- og innanhúss. Hún 
varð  í 3. sæti á MÍ innan- og utanhúss í 
fullorðinsflokki sem í og Bikarkeppni FRÍ 
fullorðinna. Hún er í 16.–19. sæti á 
Evrópulista 15 ára og yngri í hástökki.

Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir
frjálsar íþróttir fatlaðra
Hulda keppti á 22 mótum á árinu og náði 
lágmörkum inn á EM í Berlín ágúst 2018. 
Hulda hefur alla tíð verið mjög virkur 
félagsmaður í Suðra, aðstoðað stjórn 
félagsins og tekið að sér verkefni í þágu 
félagsins. Hún er mikil og góð fyrirmynd í 
alla staði. 

Gyða Dögg Heiðarsdóttir
mótocross
Gyða Dögg varð Íslandsmeistari í opnum 
kvennaflokki í mótokrossi og vann 8 moto 
af 10 á árinu. Er þetta í þriðja skiptið sem 
hún vinnur þann flokk. Hún tók þátt í 
Íslandsmeistaramótinu í enduro og var 
það frumraun hennar. Hún vann þar 3 af 
4 umferðum og endaði sem Íslandsmeist-
ari í kvennaflokki. Á lokahófi MSÍ var hún 
valin akstursíþróttakona ársins 2018.

Heiðrún Anna Hlynsdóttir
golf
Heiðrún varð stigameistari GSÍ í flokki 
17 –18 ára stúlkna. Hún keppti fyrir 
Ísland á Evrópumóti landsliða í flokki 18 
ára stúlkna. Hún var fyrsti kylfingurinn í 
Golfklúbbi Selfossi sem keppt hefur á EM 
unglinga. Hún endaði með 3. besta skor 
Íslands í mótinu. Heiðrún var í verðlauna-
sætum í öllum mótunum í mótaröð GSÍ 
og sigraði í tveimur mótum af fimm.

Magdalena Anna Reimus
knattspyrna
Magdalena Anna var lykilleikmaður í 
Pepsi-deildarliði Selfoss sem endaði í 6. 
sæti í Íslandsmótinu í ár. Hún var í lok árs 
valin í æfingahóp A-landsliðs kvenna.

Perla Ruth Albertsdóttir
handbolti
Perla Ruth hefur tekið þátt í öllum lands - 
liðsverkefnum ársins og stimplað sig inn 
sem lykilleikmaður í landsliðinu. Hún er 
lykilleikmaður í liði Selfoss sem leikur í 
Olísdeildinni. Náði liðið sínum besta 
árangri í vor þegar liðið endaði í 6. sæti.

Védís Huld Sigurðardóttir
hestaíþróttir
Védís Huld hefur náð góðum árangri á 
keppnisbrautinni þetta árið. Er fimm-
faldur Norðurlandameistari auk þess 
Íslandsmeistari í T2. Hún varð í öðru sæti 
á Landsmóti hestamanna og vann mörg 
gull á öðrum stærstu mótum ársins í 
hestamennskunni. 

Bjarni Már Stefánsson
fimleikar
Bjarni Már er einn af lykilmönnum í liði 
sínu. Hann er samviskusamur, duglegur 
og hvetjandi innan sem utan vallar og 
góð fyrirmynd fyrir iðkendur deildar inn-
ar. Hann á framtíðina fyrir sér í fimleikum. 

Egill Blöndal
júdó
Egill er fastamaður í íslenska landsliðnu í 
-90 kg. flokki. Hann hefur unnið til fjölda 
verðlauna hér og erlendis. Hann er í 115. 
sæti á heimslista alþjóð lega júdósam-
bandsins, efstur Íslendinga. Egill er núver-
andi Íslandsmeistari í -90 kg flokki og 
stefnir á Ólympíuleikana í Tokyo 2020.

Elvar Örn Jónsson
handknattleikur
Elvar Örn hefur á árinu verið byrjunarliðs-
maður hjá íslenska lands liðinu. Hann var 
valinn besti leik maður Olísdeildarinnar á 
síðustu leiktíð Elvar Örn er lykilleikmaður 
í liði Selfoss í Olísdeildinni. Liðið náði 
sínum besta árangri í deildarkeppni á 
árinu og lék í undanúrslitum Íslandsmóts-
ins, auk þess að taka þátt í Evrópukeppni.

Geir Evert Grímsson
akstursíþróttir – Torfæra
Geir Evert sem ekur bílnum Sleggjunni í 
flokki sérútbúinna hefur sýnt flott tilþrif 
ásamt því að vera í toppslagnum um 
Íslandsmeistaratitilinn í torfæru þetta 
árið. Geir hefur sýnt miklar framfarir á 
undanförnum árum og er skemmtilegur 
keppandi.

Guðmundur Axel Hilmarsson
knattspyrna
Guðmundur Axel var valinn efnilegasti 
leikmaður meistaraflokks karla ásamt 
því að vera valinn besti leikmaður síð-
asta tímabils. Guðmundur lék stórt hlut-
verk í liðinu á síðasta ári þrátt fyrir ungan 
aldur.

Ingvi Rafn Óskarsson
knattspyrna 
Ingvi Rafn átti gott sumar með liði 
Árborgar og var með betri mönnum í 4. 
deildinni. Hann spilaði 13 leiki í deild og 
skoraði í þeim 4 mörk. Ingvi er mikil-
vægur jafnt innan vallar sem utan í 
félagsstörfum. 

Kristinn Þór Kristinsson
frjálsar íþróttir
Kristinn Þór er Íslandsmeistari í 800 m 
hlaupi utanhúss, 3000 m hlaupi innan- 
húss og bikarmeistari innanhúss í 1500 m 
hlaupi. Hann hefur verið fremstur Íslend- 
inga í 800 m og 1500 m hlaupum undan- 
farin 7 ár. Kristinn er landsliðsmaður til 
margra ára og keppti með m.a. landsliðinu í 
800 m hlaupi á Smáþjóðameistaramótinu.

Pétur Sigurdór Pálsson
golf
Pétur Sigurdór er golfkarl ársins hjá Golf- 
klúbbi Selfoss. Hann stóð sig vel í Íslands-
bankamótaröð GSÍ í flokki 15–16 ára og 
endaði í 7. sæti. Pétur endaði í 2. sæti í 
Meistaramóti GOS. Hann spilaði í fyrsta 
skipti í meistaraflokki í Íslandsmóti golf-
klúbba og stimplaði sig inn sem fram-
tíðarmaður í sveit GOS.

Sigurjón Ægir Ólafsson
íþróttir fatlaðra
Sigurjón Ægir hefur æft lyftingar í 6 ár. 
Hann hefur mikla sérstöðu meðal fatl-
aðra lyftingamanna því það finnast engin 
dæmi í heiminum að jafn hreyfihamlað-
ur einstaklingur æfi og keppi í réttstöðu-
lyftu. Hann lætur mikla fötlun ekki aftra 
sér og stundar lyftingarnar af kappi, er 
mjög metnaðarfullur og bætir sig sífellt.

Þorgils Kári Sigurðsson
hestaíþróttir
Þorgils Kári átti árangursríkt keppnis-
tímabil í ár og varð Íslandsmeistari í 
gæðingaskeiði ungmenna. Gæðinga-
skeið er keppnisgrein sem reynir á samspil 
knapa og hests og er talin ein af erfiðari 
greinum hestamennskunnar. 

Þorsteinn Ragnar Guðnason 
taekwondo
Þorsteinn Ragnar átti mjög gott ár, komst 
í landsliðið í formum og var valinn til að 
keppa fyrir Íslands hönd á HM í formum. 
Hann var í verðlaunasæti á flestum 
mótum sem hann keppti á árið 2018.

Kjör íþróttakonu og íþróttakarls Árborgar 2018 
verður tilkynnt á árlegri uppskeruhátíð íþrótta- 
og menningarnefndar Sveitarfélagsins Árborgar 
sem verður haldin  fimmmtudaginn 27. des. 
kl. 19:30 í hátíðarsal FSu á Selfossi

Netkosning
Áhugasamir geta tekið þátt í að velja það íþróttafólk sem 
því hefur þótt skara mest framúr á árinu með því að taka 
þátt í netkosningu inni á www.arborg.is. Þar er hægt að 
velja íþróttakonu og íþróttakarl en útslit netkosningarinnar 
gilda 20% á móti atkvæðum dómnefndar.

Sara Ægisdóttir
sund
Sara náði lágmörkum og keppti á aldurs -
flokkameistaramót Íslands í sumar og 
stórbætti árangur sinn. Þar sýndi hún að 
hún er í fremstu röð sundkvenna í sínum 
árgangi. Sara æfir mjög vel og leggur sig 
ávallt 120% fram á æfingum. 
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Hraðsuðukanna
TWK 7805

2200 W. Tekur 1,7 lítra af vatni.

Fullt verð: 9.900 kr.

Jólaverð:

7.900 kr.

Brauðrist
TAT 6A113

1090 W. Rafeindaskynjari tryggir
jafna ristun. Þíðingaraðgerð.

Fullt verð: 8.900 kr.

Jólaverð:

6.900 kr.

Töfrasproti
MSM 67170

750 W. Hljóðlátur, kraftmikill og 
laus við titring. Skál með loki, stór
hakkari, ísbrjótur og þeytari 
fylgja með.

Fullt verð: 12.900 kr.

Jólaverð:

9.900 kr.

Skaftryksuga
BBHL 21435

og handryksuga. Hver hleðsla
endist í allt að 35 mínútur. 

Fullt verð: 25.900 kr.

Jólaverð:

19.900 kr. 

TI 313219RW

Einföld í notkun. Glæsileg vél 
sem útbýr tvo bolla í einu með 
einum hnappi. Hraðvirk upphitun. 

texta. Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 104.900 kr.

Jólaverð:

79.900 kr.

Kælitæki / Uppþvottavélar / Eldunartæki

Þvottavélar og þurrkarar / Ljós / Ryksugur

Símtæki / Kaffivélar / SmátækiS

Blandari
MMB 42G0B

700 W. Einstaklega hljóðlátur. 
„Thermo-safe“ gler sem þolir 
heita og kalda drykki.

Fullt verð: 17.500 kr

Jólaverð:

12.900 kr. 

www.arvirkinn.is • Eyravegi 32 • Selfossi • Sími 480 1160 • Opið laugardag kl. 10-16
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Lausar stöður við 
Bláskógaskóla Laugarvatni

Hefur þú áhuga á að koma að kennslu í litlum samreknum leik- og 
grunnskóla úti á landi? Við erum staðsett um klukkustund frá höf-
uðborgarsvæðinu og það er hálftíma akstur á Selfoss. Nemendur í 
skólanum eru 75 á leik- og grunnskólastigi. Það eru áhugaverðar 
stöður í boði og ef þú hefur áhuga þá endilega sendu okkur línu 
eða hafðu samband símleiðis:

 Deildarstjóri í leikskóladeild - 100% staða

 Leikskólakennari - 100% staða

 Stuðningsfulltrúi grunnskóladeild - 50-100% staða

Hér í skólanum er starfið í stöðugri þróun og hefur skólinn mark-
að sér sérstöðu í útikennslu. Þar sem skólinn er samrekinn leik- 
og grunnskóli hefur samfellan á milli skólastiga verið góð og 
markviss. Stuðst er við fjölbreytta kennsluhætti og lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám. Skólinn er grænfánaskóli og leggur 
áherslu á umhverfismennt. 

Kennarar og starfsfólk vinnur í teymum á báðum skólastigum og 
leggjum við ríka áherslu á góða samvinnu allra sem að skólasam-
félaginu koma. 

Hæfniskröfur:
 Kennsluréttindi á leikskólastigi
 Færni í mannlegum samskiptum
 Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
 Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Gleði og samstarfsvilji skipta miklu máli 

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Ef ekki fæst kennari með kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi 
verður litið til reynslu og meðmæla úr fyrri starfi/störfum. Nánari 
upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma 480 3030 eða 
í gegnum tölvupóst, elfa@blaskogaskoli.is. Umsóknarfrestur er til 
15. desember 2018. 

Skrifstofa okkar verður lokuð föstudaginn 
7. desember og mánudaginn 10. desember 

vegna flutninga.

Opnum aftur að morgni þriðjudagsins 
11. desember að Austurvegi 56, 2. hæð.

Mikið hefur verið fjallað um 
neyslu, óþarfa og streitu 

undanfarið og er þá sérstaklega 
horft til hátíðanna sem framund-

hvetur til samveru og notalegra 
stunda á aðventunni og leggur 
hér fram nokkrar hugmyndir 
að vistvænum föndurstundum 
sem hægt er að skipuleggja með 
fjölskyldu og vinum eða stærri 
hópum. Gaman er að segja frá 
því að í Gömlubúð á Höfn í 

Samverustundir Umhverfis Suðurland
til jólastundar og kortagerðar 
með listamanni úr heimabyggð. 
Í kortagerðina verður notast við 
hráefni sem fallið hefur til af 
listastofu, heimili eða náttúru. 

Aðrar hugmyndir að jóla-
föndri fyrir alla eru til dæmis:

Pokasaumur. Pokastöðvar 
eru starfræktar víðsvegar um 
landið og lítið mál að stofna 
slíka. Pokastöðvarnar sauma 
fjölnota taupoka úr gömlum 
stuttermabolum eða öðru efni 
og gefa samfélaginu til notkunar 
í verslanir. Allir geta tekið poka, 
notað og skilað svo aftur út í 
samfélagið. Fjölnota taupokar er 
einnig hægt að nýta í vistvænar 
gjafaumbúðir um jólin.

Kertagerð úr afgangsvaxi er 
skemmtileg afþreying en einnig 
er hægt að gefa heimatilbúnu 
kertin í jólagjafir, ef til vill eiga 
fyrirtæki á svæðinu kertaaf-
ganga sem hægt væri að nýta. 
Steypa má kerti í krukkur eða 
annað sem til er á heimilinu.

Jólakransagerð úr köngl-
um og gömlu eða heimatilbúnu 
skrauti er fallegt að hengja á 
útidyrahurðina. Karamellu-

kransarnir eru alveg dottnir úr 
tísku með öllum sínum umbúð-
um.

Heimatilbúið jólaskraut má 
búa til úr ýmsum hlutum sem 
finnast á heimilinu. Þurrkaðar 
epla- og appelsínusneiðar sóma 
sér vel á jólatrjám og kröns-
um og poppkorn þrædd á þráð 
minna á snjókorn. Ilmurinn af 
negulskreyttum appelsínum 
minnir marga á jólin og er lítil 
fyrirhöfn.

Gaman væri að sem flest-
ir leyfi sköpunarkrafti sínum 
að njóta sín á aðventunni og 
skipuleggi viðburði fyrir fleiri 
að njóta með sér. Hafir þú eða 
þinn félagsskapur áhuga á að 
skipuleggja vistvænan viðburð 
hafið endilega samband við 
Umhverfis Suðurland og munið 
eftir #umhverfissudurland.

Opin vinnustofa félaga í 
Myndlistarfélagi Árnes-

sýslu MFÁ verður í Sandvíkur-
setri við Bankaveg laugardaginn 
8. desember næstkomandi milli 
kl. 14:00 og 18:00. Þar munu 
listamenn sýna verk sín og 
vinnubrögð og taka vel á móti 
gestum og gangandi. Heitt verð-
ur á könnunni og þjóðlegt með-
læti með og mun andi listarinnar 
svífa frjáls um húsið. Kl. 16:00 
verður síðan boðið upp á stutta 
skemmtidagskrá sem lista-
mennirnir hafa soðið saman í til-
efni dagsins og verður sungið og 
kveðið af hjartans list. Vonandi 

og kynna sér hvað er í gangi á 
myndlistarvinnustofu bæjarins.

Opið hús hjá Gallerý MFÁ í Sandvíkursetri

Í september síðastliðnum 
komu konur frá Kvenfé-

laginu Lóu í Holta- og Land-
sveit á heilsugæslu Heil-
brigðisstofnunar Suðurlands í 
Rangárþingi. Meðferðis höfðu 
þær ungbarnaborð fyrir ung-
barnavernd, sem notað er í 
mælingar og vigtun ungbarna, 
sem þær færðu HSU að gjöf. 

Heildarverðmæti gjafarinnar er 
150.000 krónur.

Í nóvember fékk heilsu-
gæslan í Rangárþingi aðra 
heimsókn. Að þessu sinni voru 
það konur frá Kvenfélaginu 
Unni á Rangárvöllum. Þær 
gáfu heilsugæslunni CRP-tæki 
að andvirði 100.000 krónur.

Kvenfélög hafa ávallt verið 

tryggur bakhjarl HSU gegn-
um tíðina og fært stofnuninni 
gjafir sem alltaf eru kærkomin 
viðbót í starfsemina og koma 
sér einstaklega vel. Með þess-
um gjöfum batnar þjónustan 
til muna. Stofnunin er ákaf-
lega þakklát þessum stuðningi 
kvenfélaganna tveggja og færir 
þeim innilegustu þakkir.

Kvenfélög gefa til HSU í Rangárþingi

Konur úr Kvenfélaginu Unni á Rangárvöllum.Konur úr Kvenfélaginu Lóu í Holta- og Landsveit.
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Þú sækir pizzu og stóran skammt
af brauðstöngum og færð
aðra pizzu sömu stærðar að auki. 

DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345
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Hér með er óskað eftir tilnefningum til Menntaverðlauna Suðurlands 2018. Rétt til að 

tilnefna til verðlaunanna hafa allir þeir sem tengjast skóla- og menntunarstarfi með einhverjum 

hætti; sveitarfélög, skólanefndir, foreldrar, kennarar og starfsfólk skóla og annað áhugafólk um 

menntun og skólastarf. Tilnefningum skal fylgja ítarlegur rökstuðningur.

Tilnefningar skulu hafa borist til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Austurvegi 56 Selfossi, 

eigi síðar en 31. desember nk. Tilnefningar má einnig senda á netfangið: 

menntaverdlaun@sudurland.is

Verðlaunin verða veitt í ellefta sinn nú í vetur. Allir þeir sem koma að skólastarfi með einhverjum 

hætti geta fengið verðlaunin; grunnskólar, leikskólar, framhaldsskólar, símenntunarmiðstöðvar, 

háskólastofnanir, kennarar, einstaklingar eða hópar, skólaskrifstofur, sveitarfélög/skólanefndir, 

foreldrafélög o.fl.

Veitt verða peningaverðlaun sem nýtt verði til áframhaldandi menntunarstarfs. Jafnframt fylgir 

verðlaununum formleg viðurkenning. Verðlaunin verða afhent við formlega athöfn í tengslum við 

hátíðarfund Vísinda- og rannsóknarsjóðs Suðurlands í janúar nk.

Óskað er eftir tilnefningum til 

Menntaverðlauna Suðurlands 2018

Aðventuhátíð 
FEB Selfossi 

haldin í nýju félagsaðstöðunni 13. desember 2018

Dagskrá
1. Setning
2. Hörpukórinn
3. Hugvekja:  Sr. Guðbjörg Arnardóttir
4. Barnakór Selfosskirkju undir stjórn 
 Eyrúnar Jónasdóttur
5. Sögustund með Guðna Ágústssyni  
6. Jólalög með Ingimar Pálssyni

 
Kaffiveitingar kr. 1.500,- Hugrún Helgadóttir 

Mætum í hátíðarskapi 
Stjórnin

Fjölskylda sparar 45 milljónir 
með búsetu í Ölfusi

 hátt lóða- og fasteignaverð hvetur ungt fólk til að leita hófanna utan borgarmarkanna

Haldinn var fundur í skipu-
lagsnefnd hér í Ölfusi. Það 

bar til tíðinda að á fundinum 
var úthlutað lóðum fyrir tvær 
íbúðablokkir og stefnir því í 
að á nýju ári fari 3 til 4 slíkar 
í byggingu. Þar verður þá um 
að ræða 50 til 60 íbúðir sem 
sérstaklega eru hugsaðar sem 
fyrsta eða seinasta íbúð. Að 
auki er mikill áhugi á rað- og 
parhúsalóðum sem og lóðum 
undir einbýlishús.  

Verið að skipuleggja hagkvæmar og 
góðar lóðir

Til að mæta þeim mikla áhuga 
sem er á Ölfusi sem búsetukosti 

undirbúning að skipulagi á 

auk afar skemmtilegra lóða 
fyrir einbýlishús. Nú þegar eru 
byrjaðar að berast fyrirspurnir 
frá áhugasömum aðilum og mun 

Lóðir ekki seldar í hagnaðarskyni, 
18 milljónum ódýrara að byggja 

einbýlishús í Ölfusi
Það kemur umsækjendum oft 
á óvart hversu hagstætt það 
er að byggja hér í Ölfus inu, 
samanborið við td. höfuð-
borgar svæðið. Þrátt fyrir að 

höfuðborgarinnar (30 mín. 
keyrsla) þá eru lóðir hér ekki 
seldar með hagnað að leiðarljósi 
heldur eingöngu tekið gjald 
fyrir útlögðum kostnaði 
sveitar félagsins við lóðina. 
Hjón sem hyggja á byggingu 
á einbýlishúsi hér í Ölfusinu 

ætlað að kaupa lóð í Reykjavík. 
Miðað við útreikninga þeirra 
munaði um 20 milljónum á 
kostnaði við byggingu þar 
miðað við hér í Ölfusinu.  Þar 

réði lóðakostnaður mestu (um 
18 milljónum) og þar að auki 
töldu þau ýmislegt annað einnig 
hagkvæmara hér svo sem 

Á 25 árum munar a.m.k. 
45 milljónum

Þessi ákveðni aðili valdi því 
að byggja húsið hér og hyggst 

athyglisvert að skoða hverju 
þetta breytir fyrir hann og hans 
fjölskyldu.  Miðað við hans 
frásögn þá er sennilega um 20 
milljónum kr. ódýrara að byggja 
hér er í Ölfusinu en í Reykjavík 
þegar allt er talið. Viðkomandi 
þarf því 20 milljónum minna í 
húsnæðislán. Greiðslubyrðin af 
húsnæðisláni (til 25 ára) er um 
150 þúsund lægri á hverjum 
mánuði eða 1.8 milljón á ári. 
Á þessum 25 árum borgar hann 
því hátt í 45 milljónum minna 
af húsnæðinu sem fjölskyldan 
hefur þá til annarra nota. Það 
er hægt að gera ýmislegt fyrir 
svoleiðs fjárhæð. Þar við 

auðveldara hér en í borginni.

Ungu fólki þrýst í burtu af 
höfuðborgarsvæðinu

Þá er óþarft að draga fjöður 

eignaverð og lítið framboð af 
hagstæðu húsnæði hvetur mjög 
ungt fólk til að leita hófanna 
utan borgarmarkanna. 

Jafnvel má segja að því 
sé þrýst í burtu af höfuð-
borgarsvæðinu samhliða því 
sem nágrannasveitarfélögin 
hafa skapað segul með háu 
þjónustustigi og hagstæðu 
lóðaverði. Nánast á hverjum 
degi berast enda fyrirspurnir 
frá fólki sem telur það góðan 
kost að búa í minna samfélagi 
með sterka innrigerð, jafnvel 

mínútur til að sækja vinnu á 
höfuðborgarsvæðið. 

Ekki að furða 
að Ölfusið sé vinsælt

Vinsældir Ölfuss sem búsetu-
kost koma því ekki á óvart 
og eru viðbúnar. Fyrir það 

einstakan kost til framtíðar 
með uppbyggingu hafnarinnar, 
vistvæna orkuframleiðslu og 
nálægð við stærsta markaðs-
svæðið.  

Þá hefur náttúrfegurð og 
sterkir innviðir svo sem einstök 
íþróttaaðstaða, góðir skólar, 

lengdir auðvelda barna fjöl-

Atvinnusvæðið er stórt enda 
fjölmargir sem velja að vinna í 
borginni en búa fjölskyldunni 
samastað í rólegheitum minna 
samfélags.

Elliði Vignisson,
 bæjarstjóri Ölfuss.

Þórunn Jarla og fleiri góðir í 
Bókakaffinu á fimmtudagskvöld
Einvalalið rithöfunda mætir 

ber, les úr verkum sínum og 
áritar bækur hjá þeim sem 
þess óska. Húsið verður opnað 
klukkan átta og upplestur hefst 
klukkan hálfníu og stendur í 
klukkustund.

Þeir sem lesa að þessu 
sinni eru þau Þórunn Jarla 

Valdi mars dóttir með bók sína 

Brynjólfs son á Eyrarbakka 
með sakamálasöguna Eitraða 
barnið, Vala Hafstað með 
bókina Eldgos í aðsigi og 
síðast en ekki síst les Kristinn 
Árnason úr þýðingu sinni á 
hinu fræga verki Krishnamurti, 
Frelsi mannsins. 

Elliði Vignisson, 

bæjarstóri í 
Ölfusi.

Fróðleikur og hugleiðsla í 
Rauðakrosshúsinu í Hveragerði

grunnstoðir gleðinnar sem 
er eitt af því mikilvæga í 

svara spurningum um þau 
meðferðarform sem hún 
hefur menntað sig í. Og 
í lokin fara í hugleiðslu 
sem hjálpar okkur að vera 
glöð.

Fimmtudaginn 6. des-
ember nk. kl. 20:00 

í Rauðakrosshúsinu í 

inn út á þjóðveginn 

Ólafsdóttur frá Nýjalandi 
hf. með fróðleik og 
hugleiðslu. Að þessu 

að fjalla um þær átta 

Stefanía 
Sigrún 

Ólafsdóttir.
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Ævisaga Stefáns sterka
Út er komin hjá bókaútgáf-

unni Sæmundi ævisagan 
Stefán sterki, myndbrot úr 
mannsævi. Höfundur er 
Þórir Stephensen fyrrverandi 
dómkirkjuprestur. Bókin 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 
hugs jónamaður, 
dugnaðarforkur og 
slíkur kraftamaður 
að sögur af 
afrekum hans urðu 
landsþekktar. En 
um leið breyskur 
drykkjumaður.

Stefán var 
sonar  sonur Stefáns 
Stephen sen amtmanns og ná-
skyldur landsþekktum 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 Árnessýslu. 
Sjálfur fór Stefán ungur úr 
föðurhúsum á Kálfafelli í 

Hólmi í Innri-Akraneshreppi. 
Þar bjó þá föðurbróðir hans, 
þjóðskörungurinn Hannes 
Step hensen, sem var einn af 
nánustu samverkamönnum 
Jóns Sigurðssonar forseta.

Höfundur bókar -
innar, Þórir Step-
hen sen fyrr ver andi 
dóm kirkju prestur, 
er sonar sonur 
Stefáns sterka. 

legri frásögn kynn-
umst við fram-
faraviðleitni prests-
ins og ofsa fengnum 
baráttuanda sem 
gat einnig beinst 

þá til framfara. Sagan er 
sögð af hlutleysi og virðingu 
fyrir jafnt staðreyndum og 
sögupersónum. 

Auglýsing um skipulagsmál 
í Rangárþingi eystra

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru auglýstar tillögur að breytingum á aðalskipulagi 
Rangárþings eystra 2012-2024.

Eystra-Seljaland – Aðalskipulagsbreyting
Breytingin tekur til um 8,6 ha lands úr jörðinni Eystra-
Seljaland, Rangárþingi eystra. Gert er ráð fyrir því að 
núverandi landbúnaðarsvæði (L) verði breytt í 
verslunar- og þjónustusvæði (VÞ). Fyrirhuguð er 
ferðaþjónusta á skipulagssvæðinu þar sem gert er ráð 
fyrir hóteli á eystri hluta þess. Ekki liggja þó fyrir 
nánari hugmyndir um aðra starfsemi. 

Vesturskák – Aðalskipulagsbreyting
Breytingin tekur til um 6,0 ha lands sem er upprunalega 
úr jörðinni Kirkjulækjarkot, Rangárþingi eystra. Gert er 
ráð fyrir því að hluta af núverandi frístundabyggð (F) 
verði breytt í verslunar- og þjónustusvæði (VÞ). 
Skipulagstillagan gerir ráð fyrir því að á umræddu 
svæði rísi nýbyggingar fyrir ferðaþjónustu.

Ofangreindar skipulagstillögur er hægt að skoða á 
heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og 
á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 10. 
desember 2018. Hverjum þeim sem telur sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila 
inn athugasemdum til 21. janúar 2019. 
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu 
skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, 
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli. 

F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason

fulltrúi skipulags- og byggingarmála

Skipulags- og 
byggingarfulltrúi

Rangárþings eystra

*Gildir ekki með öðrum tilboðum
Tilboð gildir 13.desember

AUSTURVEGI 69, SELFOSSTURVEGI 69 SEL

ALLAR 
JÓLAVÖRUR

AFSLÁTTUR
40%
ALLAR 

JÓLAVÖRUR

AFSLÁTTUR
40%
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Lumar þú á góðri jólasögu? Dagskráin auglýsir 
eftir jólaörsögu sem mun birtast í jólablaði Dag-
skrárinnar í desember. Veitt verða verðlaun fyrir 
bestu söguna. Í verðlaun er vegleg bókagjöf frá 

Bókakaffinu og bókaútgáfunni Sæmundi.

Sagan þarf að vera jólasaga og undir 500-800 
orðum. Allir aldurshópar geta tekið þátt í 
leiknum, höfundar mega vera fleiri en einn 

af hverri sögu. 

Skilafrestur á tilbúnum sögum er laugardagur-
inn 8. desember. Sögurnar sendist á netfangið 

selfoss@prentmet.is, merkt „Jólasaga“.

Samkeppni um bestu örsöguna

Jólasagan

Skilafrestur á tilbúnum sögum er laugardagur
inn 8. desember. Sögurnar sendist á netfangið

selfoss@prentmet.is, merkt „Jólasaga“.

Dagskrá:
1. Venjuleg 

aðalfundarstörf

2. Önnur mál

Stjórn knattspyrnudeildar Selfoss

Aðalfundur knattspyrnudeildar 

Umf. Selfoss verður haldinn í 

Tíbrá miðvikudaginn 12. des-

ember og hefst kl. 20:00.

Hátíðahöld í tilefni hundrað 
ára fullveldis á Kirkju-

bæjarklaustri tókust afar vel 

Kirkjuhvol. Þar var frumsýnd ný 
stuttmynd: Að upplifa eldgos. 
Stuttmyndin er byggð á viðtöl-
um sem nemendur Kirkjubæjar-
skóla og sjálfboðaliðar tóku en 
framleiðslufyrirtækið Beit tók 
að sér að fullvinna efnið. Skaft-
fellingar hafa upplifað mörg eld-
gos og náttúruhamfarir og við 
fullveldistökuna 1918 var hér 

í stuttmyndina samdi Albert 

-
ingi á frumsamdri tónlist. Albert 
er með meistarapróf í kórstjórn 
frá háskólanum í Rzeszow í 
Póllandi og hefur unnið að 
tónsmíðum með vinnu á Hótel 
Klaustri. Albert segir íslenska 
náttúru veita sér innblástur við 
tónsmíðarnar. 

Strax í upphafi var markmið 
að fá íbúa í Skaftárhreppi til að 
vinna saman að undirbúningn-
um, bæði íbúa sem hafa ver-
ið lengi og þá sem nýlega eru 
fluttir í hreppinn. Auglýst var 
eftir fólki á íslensku og ensku 
og þannig fundust fagmenn á 
sviði myndbandavinnslu, And-
reia Andrade sem er frá Portú-
gal og vefhönnuðurinn Nick 
Dawes sem er frá Bretlandi. 
Myndböndin má sjá á vefnum 
katla100.is sem Nick hannaði en 
þar má einnig finna ljósmyndir 
frá Kötlugosi, Grímsvatnagos-
inu 2011 og margt fleira. Með-
al annars efnis er þar að finna 
alla fyrirlestra sem fluttir voru 
á ráðstefnu um Kötlugosið og 
haldin var í Vík 12. október síð-
astliðinn.

Fyrirlestur dagsins var í 
höndum Guðrúnar Gísladóttur 

prófessors í landafræði við Há-
skóla Íslands. Guðrún sagði 
frá fólkinu í Álftaveri sem var 
í bráðri hættu þegar Katla kom 
12. október 1918. Erindið minn-
ir okkur á hversu ótrúleg tilvilj-
un það var að enginn skyldi far-
ast í þessu gosi og hlaupinu sem 
kom í kjölfarið. Fleiri frásagnir 
á myndböndunum fjalla um til-
viljanir sem komu í veg fyrir að 
mannskaði hlytist af Kötlugos-
inu og eru sumar þeirra frásagna 
með ólíkindum. 

Tónlistarskóli Skaftár-
hrepps rammaði inn hátíðina, 
nemendur léku í upphafi og 
svo léku Zbigniew og Theresa 
Zuchowicz eftir fyrirlesturinn 
og enduðu með að allir sungu 
þjóðsönginn einum rómi. 

Í Kirkjubæjarskóla á Síðu 
höfðu nemendur og starfsfólk 
sett upp glæsilega sýningu. Þar 
var hægt að lesa allt mögulegt 
um lífið á Íslandi árið 1918, öllu 

raðað í tímaröð frá janúar, þar 
sem frostaveturinn var sýndur í 
máli og myndum, þurrkasumar-
ið sem kom í kjölfarið og síðan 
kom hver mánuðurinn af öðrum 
þar til kom að október þar sem 
Kötlugos og spænska veikin 
komu við sögu. 

Hótel Klaustur hafði útbú-
ið skemmtilega rétti sem voru 
allir úr hráefni sem var í boði 
á Íslandi 1918. Þar mátti sjá 
rúgbrauð með reyktri bleikju á 
spegli, skyr í pínulitlum krukk-
um, lifrarpylsu með karöflumús 
borið fram eins og snittur, hangi-
kjöt með kartöflum og uppstúf 
borið fram í pínulitlum skálum, 
harðfisk og söl. Allt afar þjóð-
legt en samt svo nútímalegt og 
smekklega fram borið. Boðið 
var upp á mysu til drykkjar, olli 
hún einhverjum vonbrigðum hjá 
mörgum en gladdi aðra.

 Lilja Magnúsdóttir

Frumsýning, frumsamin tónlist, glæsileg 
sögusýning og frumlegir réttir

Hér eru Gerður Þórisdóttir, textílkennari Kirkjubæjarskóla, og Lars Hansen, 
við veggteppi sem allir nemendur í skólanum bjuggu til. Teppið er gert úr 
þæfðri ull og sýnir Kötlugosið frá 1918. Glæsilegt listaverk sem mun prýða 
veggi skólans næstu árin.

Nemendur tóku á móti gestum með brosi á vör. Hér er 
Júlía Linda Jónsdóttir.

Þuríður Benediktsdóttir virðir fyrir sér sögusýninguna í 
Kirkjubæjarskóla

Blóðmör og rófustappa. Þjóðlegir réttir bornir fram á ný-
stárlegan hátt. 

Albert kom öllum á óvart með frumsaminni tónlist. Hann 
sækir innblásturinn til íslenskrar náttúru. 
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BECAUSE YOU’RE WORTH IT.

WITH
NO
LIMIT

LIFT IT
TIL AÐ BYGGJA UPP LENGD

BEINN BURSTI

TIL AÐ NÁ TIL MINNSTU
AUGNHÁRANNA

BOGINN BURSTI

NÝTT

UNLIMITED
MASCARA TVÍSKIPTUR BURSTI

FÁÐU LYFTINGU SAMSTUNDIS 
SEM ENDIST Í ALLT AÐ 24 TÍMA

Vörðufell óskar Íslandspósti til hamingju með nýja 
húsnæðið á Selfossi og þakkar öllum gott samstarf.

ehf
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Framkvæmdabókin 
er komin!
Kauptu þitt eintak 
hjá okkur á Selfossi 
eða pantaðu á 
framkvaemdabokin.is

Sími 482 1944
selfoss@prentmet.is

Útgáfa 
Dagskrárinnar í 

desember

Tryggjum jöfnuð gagn-
vart fæðingarþjónustu

F

Nýtt sjúkrahótel 
bætir þjónustuna

Nauðsynlegt að breyta lögum 
um fæðingarorlof

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir, 

þingmaður 
Framsóknar-

Krónan veitir samfélagsstyrki á Suðurlandi
Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krónumótið

Skemmtilegt samstarf í FSu

N
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Jólaskreytingasamkeppni

Allir geta verið með, bæði heimili og fyrirtæki.

Keppnin snýst um best skreytta fyrirtækið 
og 3 íbúðarhús í Árborg.

Tekið er á móti tilnefningum um best skreytta 
fyrirtækið og íbúðarhúsið til 10. desember hjá 

framkvæmdadeild Árborgar í síma 480 1900 og 
á netfangið birna@arborg.is.

í Árborg 2018

Dómnefndin fer í skoðunarferð 
um miðjan desember.

Verðlaunin fyrir bestu jólaskreytingarnar 
2018 verða afhent í bókasafninu á Selfossi 

fimmtudaginn 20. desember kl. 16:00.

Jólakortasalan hefur gengið 
vel þetta árið hjá konum í 

Lionsklúbbnum Emblu og vilja 
þær þakka frábærar viðtökur 
sem þær hafa fengið. Jólakortin 
verða áfram seld í Árvirkjanum, 

Jólakortasala Lions-
klúbbsins Emblu

hjá Baldvini og Þorvaldi og á 
HSU í móttökunni meðan birgð-
ir endast. Þær senda jafnframt 
bestu óskir um gleðilega jólahá-
tið og óska íbúum farsældar á 
komandi ári.

Það er ekki fyrir neina aukvisa 

þátt í Spartan race keppninni 
sem fram fer í Hamarshöllinni, 
í fjöllunum og á stígum í og við 
Hveragerði laugardaginn 8. des-
ember nk. Þar leiða saman hesta 

glímir við þrautir sem enginn 
ætti að geta framkvæmt!

Undirbúningur er hafinn í 
Hveragerði fyrir langstærsta 
utanvegahindrunarhlaup sem 
haldið hefur verið á Íslandi. 
Það er fyrirtækið Spartan race 
sem tekið hefur Hamarshöllina 
á leigu í tæpan hálfan mánuð. 
Unnið er að því að breyta höll-
inni í miðstöð hlaupsins. Á sama 
tíma er verið að setja upp hindr-
anir á hlaupaleiðinni sem er 10 
km að lengd.

Keppendur munu hlaupa 
samfellt í 24 tíma í 10 km braut 
sem lögð hefur verið upp um 
fjöll og heiðar í kringum Hvera-
gerði. Á leiðinni hefur verið 
komið upp fjölbreyttum en ögr-
andi hindrunum sem keppendur 
verða að leysa. Sá sigrar sem fer 
flesta hringi á 24 tímum.

Þetta er í annað sinn sem 
Spartan race hlaupið fer fram í 
Hveragerði en á síðasta ári fór 

keppnin fram síðustu helgina 
fyrir jól. Þátttakendur voru hátt í 
eitt þúsund. Ekki hefur minnkað 
í hópnum en sami fjöldi hefur 
skráð sig til þátttöku nú í ár í 
þessari gríðarlegu erfiðu keppni 
þar sem þeir bestu úr hópi þeirra 
bestu etja kappi.

Fyrir þá sem ekki treysta sér 
í fulla 24 tíma keppni má geta 
þess að ræst verður í tvígang á 
þessum sólarhring til keppni um 
einn hring, svokallað sprint. Að 
sögn heimamanna sem tóku þátt 
í þeirri keppni í fyrra dugar það 
flestu venjulegu fólki sem er í 
virkilega góðu formi.

Full ástæða er til að hvetja 
heimamenn og aðra til að gera 
sér ferð í Hamarshöllina þann 
8. desember til að verða vitni að 
því sjónarspili sem þar fer fram. 
Fyrir þá sem horfa á keppnina út 
um gluggann í Hveragerði má 
geta þess að ljósakeðjan upp og 
niður Reykjafjall er mynduð af 
keppendum sem glíma við fjall-
ið í heilan sólarhring.

Hamarshöllin er opin allan 
keppnistímann og þar inni er 
sannkölluð karnival-stemning 
sem enginn ætti að missa af. 
Öllum er velkomið að koma við 
og sjá hvað þarna fer fram.

Spartan race í Hveragerði 
– ekki fyrir sófakartöflur

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
 Í SNYRTISTOFUNNI EVU föstudaginn 1. des. kl. 12 – 17

30%
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HELENA RUBINSTEIN VÖRUM. 

MIKIÐ ÚRVAL AF GJAFAÖSKJUM. GLÆSILEGIR KAUPAUKAR.

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
A F  Ö L L U M  H R  F Ö R Ð U M

NÝTT

VÖRUR ÞRÓAÐAR MEÐ  
LA CLINIC MONTREUX Í SVISS

Re-Plasty LIGHT PEEL OG  
LASERIST SÉRUM-KREM

7
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FOSS býður félagsmönnum sínum að 
koma á skemmtilegt námskeið í brjóst-
sykursgerð, þann 10. desember. 

Hægt er að velja um tvær tíma-
setningar; kl. 17 eða kl. 19:30.

Námskeiðið verður haldið í hús-
næði FOSS að Eyravegi 27.

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Skráning hjá foss@foss.bsrb.is.

Skráningu lýkur sunnudaginn 
9. desember.

NÁMSKEIÐ Í
BRJÓSTSYKURSGERÐ

www.dfs.is/atvinna/

Ný störf auglýst í hverri viku!

Ertu að leita að vinnu 
á Suðurlandi?

Nú er aðventan gengin í 
garð. Aðventa er svo ljúf-

ur tími að svo mörgu leyti. Út 
um allt hljóma skilaboð um 
allskonar hluti sem við ætt-
um að prófa, gera, smakka og 
kaupa. Aðventa er tíminn sem 
beðið er eftir jólunum. 

Þegar ég var barn beið ég 
spennt eftir jólunum en svo 
breyttist það eftir því sem 
ég varð eldri. 
En þegar ég 
svo eignaðist 
mín eigin börn 
fór ég að njóta 
aðventunnar á 
allt annan hátt 
og í dag upplifi 
ég þennan spenn-
ing í gegnum 
börnin mín. Það 
er yndislegt. 

En þegar kemur að aðvent-
unni þá upplifa margir streitu. 
Ég hef oft ákveðið fyrir að-
ventuna að ég ætli að eiga 
rólega, ljúfa og yndislega að-
ventu. En svo hef ég oft gleymt 
mér í áreitinu og farið að 
stressast upp eins og umhverfið 
í kringum mig.  En ég hef lært 
með árunum að njóta hverrar 
stundar. Hérna áður fyrr var 
ég alltaf að bíða eftir einhverju 
sem var að fara að gerast í stað 
þess að staldra við í núinu og 
njóta þess sem fyrir augum 
bar. Njóta andartaksins, njóta 
kyrrðarinnar, njóta hlátursins, 
njóta jólaljósanna, njóta þess 
að horfa á stjörnurnar, njóta 
kaffibollans og njóta bókarinn-
ar. En þetta gerist ekki af sjálfu 
sér. Oftar en ekki þurfum við 

að velja að vera í núinu. Nota 
núvitund í deginum sem er að 
líða. 

Jólin og aðventan tengjast 
ofmat. Við borðum mjög oft 
án þess að spá eitthvað nán-
ar í það. Við troðum í okkur 
á meðan við erum að vinna í 
tölvunni, horfa á sjónvarpið 
eða þegar við erum á ferðinni. 

Við njótum mat-
arins hinsvegar 
betur þegar við 
njótum stundar-
innar og upplif-
um matinn með 
öllum skynfær-
um. Í mínu starfi 
sem Heilsu-
markþjálfi hafa 
margir mark-
þegar talað um 

að mesta áskorunin í mataræði 
um jólin sé einmitt konfekt-
kassinn eða sú áskorun að það 
er eitthvað góðgæti í boði hvert 
sem þú ferð. Það er ekkert að 
því að fá sér einn og einn mola 
á aðventunni, en þegar þú færð 
þér mola þá hvet ég þig til þess 
að njóta hvers bita sem þú set-
ur upp í þig. Ef þú borðar með 
núvitund eru svo miklu minni 
líkur á því að þú borðið yfir 
þig eða klárir konfektkassann. 
Ég hvet þig til þess að taka þér 
tíma á aðventunni til að prófa 
eftirfarandi atriði næst þegar 
þú borðar. Aðalatriðið er að 
hafa gaman, læra eitthvað nýtt 
og læra að skilja sjálfa/n þig 
betur. 

Á heimasíðunni minni 
www.einfaldaralif.is getur þú 
nálgast hefti sem heitir Nú-

vitund í mataræði. Þetta er 
ókeypis hefti sem hjálpar þér 
að læra hvernig þú getur notað 
öll skynfærin þegar þú borð-
ar og notið hvers bita. Aftast í 
heftinu er uppskrift af brúnni 
lagtertu sem er í hollari bún-
ingi. Það þýðir samt ekki að 
hún sé svo holl að maður ætti 
að borða hana alla í einu. Held-
ur er þetta tækifæri til þess að 
borða og njóta hvers bita. Þetta 
hefti hjálpar þér líka að lifa í 
núinu í öllum sínum skilningi. 
Oft gleymum við nefnilega að 
finna lyktina í kringum okkur, 
horfa á umhverfið, njóta kuld-
ans og leyfa okkur að upplifa 
og vera. 

Ég vona að þú eigir eftir að 
njóta aðventunnar. 

Gunna Stella,
IIN heilsumarkþjálfi 

www.einfaldaralif.is 
Instagram:gunnastella

Facebook: Einfaldara líf - 
Heilsumarkþjálfun

Einfaldara líf - Heilsumarkþjálfun

NÚVITUND Á AÐVENTUNNI

Lionsklúbbur Hveragerðis er 
í hópi þeirra fyrirtækja og 

félagasamtaka sem styðja fjár-
hagslega árlegan góðgerðardag 
Grunnskólans í Hveragerði. Á 
fundi klúbbsins þann 26. nóv-

Fjármagna kaup á 
bóluefni gegn mislingum

ember sl. var ákveðið að tengja 
þetta frábæra framtak skólans 
við eitt af verkefnum Alþjóða-

-
innar (LCIF) sem stendur fyrir 
bólusetningu á heimsvísu gegn 

mislingum í samvinnu við GAVI 
(Global Alliance for Vaccines).

Fundurinn samþykkti tillögu 
verkefnanefndar um að fjár-
magna í nafni góðgerðardags 
Grunnskóla Hveragerðis kaup á 
400 skömmtum af mótefni gegn 
mislingum fyrir börn á grunn-
skólaaldri, til notkunar þar sem 
þörfin væri brýnust fyrir bólu-
efnið. Það eru Lionsfélagar í 
viðkomandi löndum sem bólu-
setja börnin í sjálfboðavinnu. 

Mislingar eru hættulegur 
veirusjúkdómur sem getur leitt 
til dauða og er hann einn af 
fimm algengustu dauðsföllum 
sem hægt er að koma í veg fyrir 
með bólusetningu. Lionshreyf-
ingin er stærsta þjónustuhreyf-
ing heimsins og lætur sér þessi 
mál varða.

 - ábe

Stjórn Lionsklúbbs Hveragerðis. F.v.: Hrafn Sigurðsson, Ársæll B. Ellertsson 
og Kristinn G. Kristjánsson.PALLA BALL

HVÍTA HÚSIÐ 

AFMÆLIS OG PRÓFLOKAGLEÐI

15. DESEMBER

FORSALA Í GALLERÍ OZONE

VIÐ ERUM 11 ÁRA
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Þann 14. nóvember sl. mættu 
vaskar konur frá Kvenfélagi 

Þorlákshafnar, þær Svava og 
Fjóla, á heilsugæsluna í Þorláks-
höfn og afhentu formlega 200.000 
króna peningagjöf.

Peningagjöfin hefur þegar ver-
ið nýtt til að endurnýja búnað og 

aðstöðu ungbarnaeftirlitsins í 
Þor lákshöfn og til kaupa á nýrri 
ungbarnavigt og lengdarmæli.

Allar kvenfélagskonur í Kven-
félagi Þorlákshafnar fá hugheilar 
þakkir fyrir alla gjafmildina, enda-
lausa góðvild og velvilja í garð 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.

Kvenfélag Þorlákshafnar
gaf peningagjöf til HSU

Frá afhendingu gjafar Kvenfélags Þorlákshafnar.

Starfsmenn á VISS á Selfossi 
opnuðu föstudaginn 30. nóv-

em ber sl. jólamarkað og kaffihús 
með pompi og prakt. Á kaffi hús-
inu mátti kaupa kaffi og vöfflur á 
vægu verði. Vert er að benda á að 
svo verður áfram alla fimmtu  daga 
fram að jólum. Verslunin var 
smekkfull af fallegum munum 
sem eru til sölu. Áður en markað-
urinn var opnaður var kveikt á 

jóla tré sem fengið var að gjöf frá 
Rótarýklúbbi Selfoss. 

Að sögn for svarsmanna VISS 
gekk salan von um framar og um 
100-150 manns þáðu kaffisopa 
og vöfflu en í heildina komu 
fleiri. Starfs menn eru hæst 
ánægðir með þessar frábæru 
móttökur sem þeir fengu og 
hlakka til að taka á móti fleirum í 
verslunina. -gpp

Vel heppnaður jólamark-
aður hjá VISS á Selfossi

Jólagjafirnar fást hjá okkur!

Vöfflukaffi!
á föstudögum 
fram að jólum

Leikföng sem endast og endast!

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

Allir velkomnir!

Alla föstudaga á 

aðventu bjóðum 

við viðskiptavinum 

nýbakaðar vöfflur 

frá kl. 14:30-17:00.

Allir 
velkomnir!

Senn koma jólin
Við setjum upp og prentum 
jólakortin fyrir þig!
Eyravegur 25, 800 Selfoss
Sími 482 1944 - selfoss@prentmet.is
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Ný ryksuga fyrir jól
Verð frá 14.900,-

kr. 14.900,-

TEFAL SHALLOW
30cm Premium Stainless Steel

HD380
Hárblásari

HHHH
HHáHáHááHHáááH

ST510
Sléttujárn

GOTT ÚRVAL 
HÁRSNYRTITÆKJA

FYRIR KARLA OG KONUR

EYRAVEGI 32 - SELFOSSI - SÍMI 480 1160

kr. 12.900,-

SOUS VIDE
Spennandi 

hægeldunartæki á 

sannkölluðu jólaverði.

kr. 129.900,-UHD 4K - PQI 1300 

- Smart TV

55"

Senn líður að jólahátið. Að 
venju heldur Söngsveit 

Hveragerðis aðventutónleika í 
Hveragerðiskirkju sunnudaginn 
9. desember klukkan 20:00.

Vandað er til tónleikanna með 
völdum íslenskum og erlendum 
jólalögum. Í ár fær Söngsveitin 
til liðs við sig tónlistarmenn-
ina Tómas Jónsson, sem leik-
ur á píanó og Sigurgeir Skafta 
Flosason, sem leikur á bassa. 
Unnur Birna Björnsdóttir syng-

Aðventutónleikar 
Söngsveitar Hveragerðis

ur einsöng á tónleikunum, en 
hún er stjórnandi kórsins í vetur. 
Einnig koma fram tveir félagar 
söngsveitarinnar og syngja ein-
söng; Sigrún Símonardóttir og 
Arnar Gísli Sæmundsson. 

Að loknum tónleikum verð-
ur tónleikagestum boðið upp 
á súkkulaði og piparkökur. 
Söngsveitin vonast eftir að sjá 
sem flesta og eiga ánægjulega 
aðventukvöldstund.

Félagsfundur Kennarafé-
lags Menntaskólans að 

Laugarvatni, sem haldinn var 
mánudaginn 26. nóvember 
síðastliðinn, hefur sent frá sér 
ályktun þar sem fundurinn mót-

óháð skólastigum, þ.e. á leik-, 
grunn- og framhaldsskólastigi.

Í ályktuninni segir enn frem-
ur að félagið telji að þessar 

Mótmæla hugmyndum um 
eitt leyfisbréf til kennara

hugmyndir séu ekki til þess 
fallnar að hagsmunir nemenda 
séu hafðir í fyrirrúmi. Vegið sé 
að faglegum forsendum hvers 
skólastigs fyrir sig og farið sé 
á svig við þá meginreglu fram-
haldsskólans að kennarar skuli 
hafa fagþekkingu og leyfisbréf í 
viðkomandi kennslunámsgrein.

Félagið telur réttara að leita 
annarra leiða til að koma í veg 
fyrir kennaraskort.

Það var glatt á hjalla í 
slökkvistöðinni á Selfossi 

þegar Pétur Gabríel Gústavsson, 
18 ára nemandi í Fjölbrauta-
skóla Suðurlands, kom færandi 
hendi og færði Pétri Péturssyni 
slökkviliðsstjóra Brunavarna 
Árnessýslu mynd að gjöf sem 
hann hafði sjálfur gert.

Pétur Gabríel er mikill áhuga-

Pétur færði Pétri mynd að gjöf
maður um slökkvilið og bruna-
varnir almennt og vildi sýna það 
í verki með þessari flottu gjöf. 
Pétur hjá slökkviliðinu sagði 
að þeir væru afar ánægðir með 
myndina. „Við færum honum 
okkar bestu þakkir fyrir velvilj-
ann og þann tíma og vinnu sem 
hann lagði í verkið.“

Pétur Pétursson og Pétur Gabríel Gústavsson við afhendingu myndarinnar.

Sorpstöð Suðurlands bs. óskar eftir landi undir urðunarstað til 
kaups eða leigu. Æskileg staðsetning er á svæðinu frá Hellisheiði 
í vestri að Jökulsá á Sólheimasandi í austri. Æskilegt er að landið 

-
orku, en fjarri vatnsverndar- og  útivistarsvæðum. Lágmarksstærð 
lands er 30 ha. Á staðnum yrði tekið við almennum úrgangi til 
urðunar, þó ekki lífrænum úrgangi. Áætlaður rekstrartími er 30 ár 
en leigutími að lágmarki 60 ár ef um leigu yrði að ræða.

-
ráðgjöf Íslands ehf. í síma 862 0538 eða á stefan@umis.is 

einnig allar nánari upplýsingar.

Land undir 
urðunarstað
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ÞJÓNUSTA

TIL LEIGU

TAPAÐ/FUNDIÐHjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 20:30, Hrísholti 8, Selfossi.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Fim. kl. 20 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði, efri hæð, 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Opnunartími í vetur

miðvikudaga kl. 10–14
Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)

föstudaga kl. 10–14
í Strókshúsinu

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

FUNDIR

KIRKJA

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Vöfflukaffi
Áttunda  vöfflu-
kaffi vetrarins 
verður haldið 
næsta föstudag 
7. desember á 
Eyravegi, 15 
annarri hæð á milli klukkan 
16 og 18. Gestur okkar er 
Herdís Gunnarsdóttir, for-
stjóri HSU. Allir velkomnir.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
BÍLAR

HEILSA

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

Nudd – Svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum

Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 

Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Eyrarbakkaprestakall
Sameiginleg aðventuhátíð 
Eyrar bakka-, Stokkseyrar og 
Gaulverjabæjarsókna verður 
haldin í Eyrarbakkakirkju 
sunnudaginn 9. des kl. 17:00. 
Kór Eyrarbakka- og Stokks-
eyrarkirkju syngur, ásamt ein-
söngvurum. Barnakórar 
syngja og börn leika á hljóð-
færi. Organisti er Haukur 
Arnarr Gíslason. Sr. Arnaldur 
Bárðarson flytur aðventu- og 
jólahugvekju. Verið velkomin 
til góðrar stundar á aðventu.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Sam-
koma, barnastarf og kaffiveit-
ingar. English translation ava-
ilable. Bænastundir alla virka 
daga. Allir innilega velkomnir. 
selfossgospel.is.

Kirkjubæjarklausturs-
prestakall

Annan sunnudag í aðventu 9. 
desember kl. 14.00 verður 
aðventuhátíð í félagsheimilinu 
Tunguseli í Skaftártungu. 
Félagar úr Ásakórnum og 
Kirkjukór Prestsbakkakirkju 
syngja jóla- og aðventusálma 
og börn og unglingar flytja 
helgileik og tónlist. Kórarnir 
verða með árlega fjáröflun og 
bjóða kaffiveitingar gegn 
vægu gjaldi.

Langholtskirkja í Meðallandi
Mánudagskvöldið 10. desem-
ber kl. 20:00 verður aðventu-
stund þar sem flutt verður 
jólahugvekja og félagar úr 
Ásakórnum og Kirkjukór 
Prestsbakkakirkju syngja undir 
stjórn Zbigniew Zuchowicz. 
Jóhanna Magnúsdóttir, 
sóknarprestur.

Selfosskirkja
Messa kl. 11. Barnakór kirkj-
unnar syngur Lúsíusöngva 
undir stjórn Eyrúnar Jónas-
dóttur. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavars dóttir, organisti Ester 
Ólafs dóttir, kór kirkjunnar 
syng ur. Sunnudagaskóli á 
sama tíma með þátttöku 
barna kórsins í umsjón 
Jó hönnu Ýrar.

Hraungerðiskirkja
Sameiginlegt aðventukvöld 
Hraungerðis- og Villinga holts-
sókna kl. 20. Ræðumaður er 
Elín Bjarnveig Sveinsdóttir. 
Kór sóknanna syngur undir 
stjórn Guðmundar Eiríkssonar, 
kveikt á aðventukransi. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir.

Skarðskirkja
Aðventustund í Skarðskirkju 
lau. 8. des. kl. 15.00. Kórinn 
syngur aðventu- og jólasálma, 
barnastund, hugleiðing og hið 
lifandi kertaljós látið njóta sín. 
Síðdegishressing að athöfn 
lokinni.

Árbæjarkirkja
Við fögnum jólaföstu með 
aðventustund í Árbæjarkirkju 
sun. 9. des. kl. 14.00. Kórinn 
syngur aðventu- og jólasálma. 
Við hefjum undirbúning fyrir 
hátíðina helgu og hið lifandi 
kertaljós látið njóta sín. 
Síðdegishressing að athöfn 
lokinni.

Marteinstungukirkja
Við fögnum jólaföstu með 
aðventustund í Hagakirkju 
sun. 9. des. kl. 16.00. Kórinn 
syngur aðventu- og jólasálma, 
barnastund, hugleiðing og hið 
lifandi kertaljós látið njóta sín. 
Síðdegishressing að athöfn 
lokinni.

Aðventistar
Laugardaginn 8. desember 
2018 í safnaðarheimili að ven t-
ista á Eyravegi 67. Biblíu-
rannsókn kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12, með ræðu verður 
Eric Guðmundsson. Verið vel-
komin. Bænastund verður á 
mánudagskvöldum kl. 20 að 
Hraunbæ 11, Hveragerði. 
Velkomin.

Skálholtsdómkirkja
Barnasamvera laugardag 8. 
desember kl. 11.00 í umsjá 
Berg þóru Ragnarsdóttur 
djákna kandídats. Organisti 
Jón Bjarnason.

Messa sunnudag 9. des. kl. 
11 og altarisganga. Jón 
Bjarnason er organisti og 
sóknarpresturinn, sr. Egill 
Hall gríms son, prédikar og 
þjónar fyrir altari. Barna sam-
vera verður í kirkjunni laugar-
daginn 8. des. kl. 11 í umsjá 
Bergþóru Ragnars dóttur og 
Jóns Bjarnasonar. Kveikt verð-
ur á Betle hem kertinu á 
að ventu kransinum. Morgun-
bæn ir eru kl. 9 og síðdegisbæn-
ir kl. 18 flesta virka daga. Allir 
hjartanlega velkomnir.

FATAVIÐGERÐIR
Síðasti dagur fyrir móttöku á 
fötum til viðgerðar fyrir jól og 

áramót er 14. desember.

SAUMASETRIÐ SELFOSSI 
Austurvegi 9 (2. hæð) 

lyfta í húsinu

Opið frá 11:00 - 14:00 
alla virka daga

Sími: 898 1430
Facebook: Saumasetrið Selfossi

Vettlingar
Ég týndi vettlingunum mínum 
á Selfossi föstudaginn 23. nóv-
ember, hugsanlega við Kaffi 
krús, Krónuna, Hótel Selfoss 
eða Húsasmiðjuna. Systir mín 
prjónaði vettlingana svo þeir 
eru mér mjög kærir. Ef þú 
hefur fundið vettlingana þá 
hafðu samband við Eddu s. 
696 3625 eða komdu vett-
lingunum á ritstjórn blaðsins.

Íbúð á Selfossi
Rúmgóð 4ra herb. íbúð til 
leigu á Selfossi. Uppl. í síma 
771 7300.

Herbergi til leigu
Herbergi til leigu í Þorlákshöfn 
með eldunaraðstöðu, baði og 
þvottavél. Uppl. í síma 616 
1569.

Íbúð til leigu
90 m2 íbúð í Ölfusi til leigu. 
Tvíbýli á efri hæð. Nánari uppl. 
á bjorgvinasg@gmail.com.

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Hafðu samband

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

S. 482 1944 
selfoss@prentmet.is
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Nú eru allar hillur fullar af allskonar jólagóðgæti.
Það verður því sannkölluð jólahátíð hjá okkur 
alla helgina. Verið hjartanlega velkomin!

Jólahátíð hjá Guðna bakara

Dívur Frostrós Sörur

G U Ð N I  B A K A R I  A U S T U R V E G I  3 1 B  S E L F O S S

Til umhugsunar í aðdraganda jóla
Kæra samferðafólk og íbúar í 
Rangárþingi eystra!

Í vikunni var kveikt á jólatré 
Landsbankans (miðbæjar jóla-
trénu) hérna á Hvolsvelli við 
hátíðlega stund í blíðskaparveðri. 
Venjulega er, að mínu mati, 
aðdragandi jólanna og aðventu-
tíminn einn besti tími ársins. 
Ég veit að þar eru mér margir 
sammála og ekki síst börnin. 

Í aðdraganda jóla er nauð-
synlegt að leiða hugann að öllum 
þeim sem af einhverjum ástæðum 
eiga um sárt að binda og upplifa 
sorg og harm í stað gleði og friðar 
á hátíð ljóssins.

Flestir eru sammála um að 

máttu sín, glatt döpur hjörtu, 
lagt fátækum lið, beðið fyrir eða 
hjálpað veikum. Það er einmitt 
þetta sem jólin snúast um. Jólin eru 
ljós og kærleikur. Jólin eru besti 
tíminn til þess að gera góðverk, 
biðja fyrir náunganum og sjálfum 
sér, og hjálpa öllum þeim sem 
þess þurfa. Bænin er sterk allan 
ársins hring, en í kring um jól er 
hún samt sérstaklegea sterk vegna 
þess hvernig andrúmsloftið er, 
allir eru móttækilegir og farvegur 
bænarinnar er greiðfærari, vegna 
þess að almenningur er jákvæðari. 

Nýtum þessar aðstæður, látum 
okkur líða vel og gerum góðverk. 
Hjálpum til þar sem þörf er á, 

biðjum fyrir sjúkum og þeim sem 
eiga bágt, tökum utan um vini 

hindrunarlaust um brjóst okkar 
og framkvæmum það góða sem 
þar býr. Það þarf ekki alltaf að 
vera stórt, og jafnvel því minna 

áhrifaríkara er það.
Góðar heimsóknir þar sem 

fólk gefur sér tíma til að stoppa 
og spjalla og síðast en ekki síst að 
hlusta er betri heldur en nokkur 
keypt gjöf.  Þetta er það sem jólin 
snúast um kærleikur, að allir séu 
vinir og að við getum lagt öðrum 
lið.  Láttu verða af því um þessi 
jól að gera eitthvað gott sem býr í 

þínu því þar eru jólin.
Á jólum birtir í sálum okkar 

og við leiðum hugann að hinum 

erum við minnug þess að við 
búum í hættulegum heimi þar 
sem glæpir og illvirki setja 

megum ekki láta bugast af 

góða í manninum er allt okkar 
starf unnið fyrir gýg. Baráttan 

okkur ætíð umhugsunarefni 
og víða virðist vera almennur 
skortur á umburðarlyndi í garð 

kreddu og kennisetninga og ýmis 
vafasöm sjónarmið sem fela í sér 
takmarkað umburðarlyndi eru sett 

fram á grundvelli siðferðilegra 
gilda.

Við þessar aðstæður þurfum 
við að spyrja okkur hver eru okkar 

staðreynd að umburðalyndi sé á 
undanhaldi? Hvernig er unnt að 
snúa þeirri þróun við? Ég á ekki 
svar við þeirri spurningu, en leitin 
að hinu góða er það eina sem 

umburðarlyndis, án málamiðlana, 
án skilnings á sjónarmiðum 
annarra, umfram allt virðingu 
fyrir því æðsta sem við eigum, 

Aðalatriðið er að trúin á hið 
góða veiti okkur leiðsögn og villu-
ljósin hreki okkur ekki af leið.

Náungakærleikur er ekki 
sprottinn frá ríkisvaldinu, heldur 

stjórnmálastefna getur leyst af 
hólmi eða komið í staðinn fyrir 
hinar kristilegu dyggðir eða 
persónulega trúarsannfæringu. 

Það er þetta ljós sem er 

betra líf. Það er við þennan bjarma 
sem við getum bætt okkur sjálf 
og aðra. Því má það ljós aldrei 
slokkna.

Það að tilheyra samfélagi eins 
og Rangárþingi eystra ætti að vera 
eftirsóknarvert. Lítið samheldið 
samfélag á landsbyggðinni þar sem 
samhugur í garð samferðamanna 
okkar og náungakærleikur er í 
hávegum hafður. Samfélag sem 
gefur af sér. Hvort sem það er að 
senda lítinn pakka í verkefnið Jól 
í skókassa, synda áheitasund eða 
hlaupa maraþon til styrktar góðu 
málefni eða ganga í hús og safna 
framlögum til góðgerðarmála. 
Ganga í björgunarsveitina, 
kvenfélagið eða hvað sem er. 
Allt eru þetta göfug og góð 
verkefni sem eru samfélögum svo 
ómetanleg.

Hátíðin sem senn gengur í 
garð og aðventan sjálf, eru tími 
samverustunda. Okkur þykir 
gaman að vera saman, hitta fólkið 
okkar. Finna innri frið og deila 
gleðinni með okkar nánustu - 
fjölskyldu og vinum. Það er á 
þessum tíma sem við fyllumst 
þakklæti fyrir það að eiga að 

jólin geta verið besti tími ársins þá 
er hann fyrir suma sá alversti. Það 
eru því miður margir sem eru fjarri 
ástvinum sínum í jólamánuðinum 
og orna sér við góðar minningar. 

Það eru líka margir sem að 
einhverjum ástæðum hugsa til 
jólanna með kvíðboga í hjarta.

Að það skuli vera straðreynd 
að í þessu litla samfélagi sem 
við búum í skuli vera komin 
upp sú staða að einum af okkar 
samferðamanni sé úthýst úr 
samfélaginu er hreint og beint 

virkilega það sem við viljum 

eitthvað sem þú/þið viljið að komi 
fyrir ykkar nánustu ættingja að 
þurfa að horfast í augu við.

Allt sem þér viljið að aðrir 
menn geri yður, það skuluð þér 
og þeim gera. Vitið þið hvað þetta 
vers er kallað? Já, Gullna reglan 
og við hér í Rangárþingi eystra 
ættum að taka þessa reglu mjög 
alvarlega. Til að okkur geti öllum 
liðið vel hér þá er svo mikilvægt 
að við komum vel fram við hvert 
annað. Að við sýnum hvert öðru 
kærleika og hjálpsemi og komum 
fram við aðra eins og við viljum 
að aðrir komi fram við okkur. 

Náungakærleikur, umhyggja 
og nærgætni ætti að vera ofarlega 
í huga okkar allra. Sérstaklega á 
þessum tíma, þegar einhverjir 
eiga um sárt að binda. Brosum 
hvort til annars, gefum klapp á 
bakið og veitum faðmlag þeim 
sem þurfa og umfram allt leggjum 
ekki samferðafólk okkar í einelti. 
Sýnum samhug og stuðning 
og sameinumst um að Tryggvi 

fjölskyldunnar á Hvolsvelli.
Ágæta samferðafólk ég óska 

ykkur öllum friðar og góðrar 
aðventu.

Svandís 
Þórhallsdóttir



Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

s. 482 1944
dfs@dfs.is
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Útfararþjónusta
Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300  www.fylgd.is  fylgd@fylgd.is    

 Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum  Ísskápaviðgerðir 

 Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN
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Tálgun
Ferskar viðarnytjar

22.-23. febrúar 2019 hjá LbhÍ 
á Reykjum - Garðyrkjuskólinn

Endurmenntun LbhÍ

Notaleg stemning var þegar 
kveikt var á jólatrénu í 

Hveragerði síðastliðinn sunnu-
dag. Hátíðin hófst með stuttu 
ávarpi Bryndísar Eirar Þor-
steinsdóttur. Bryndís talaði um 
jólaandann og minnti okkur á 
allt það sem við megum þakka 
fyrir og hvatti til að hugsa til 
þeirra sem minna hafa. Því næst 
stigu börn úr barnakór Dagnýjar 
Höllu á stokk og sungu nokkur 
jólalög við undirleik. Börnin 

söng sínum en heyra mátti við-
stadda taka undir og syngja 
„Bráðum koma blessuð jólin“. 
Börnin fengu dúndrandi lófa-
klapp að launum fyrir sönginn 
og hneigðu sig fyrir viðstöddum.

Jólatréð sjálft er reisulegt tré, 
skreytt með marglitum ljósum. 
Í samtali við Aldísi Hafsteins-
dóttur, bæjarstjóra kom fram að 
í Hveragerðisbæ hefur það verið 
árleg hefð að bæjarbúar bjóði 
fram tré til að verða jólatré bæj-
arins. Að þessu sinni voru það 4 
til 5 tré sem valið stóð á milli. 
Tréð sem varð hlutskarpast áttu 
hjónin Björn Karlsson og Lilja 
Haraldsdóttir í Heiðarbrún 51. 
Það var barnabarn þeirra hjóna, 
Hugi Þór Haraldsson, þriggja 
ára, sem tendraði upp í jólaljós-
unum á trénu við mikinn fögnuð 
viðstaddra. Hann var ekki lengi 
að smella upp rofanum og ljós-
myndari blaðsins rétt náði að 
smella mynd af kappanum áður 
en hann var rokinn á braut að 
skoða ljósin nánar. 

Það leið ekki á löngu áður 

en hróp og köll hófu að berast 
um loftið. Þar voru komnir jóla-
sveinar sem höfðu fengið veður 
af öllum börnunum sem þarna 
voru saman komin. Það urðu 
mikil fagnaðarlæti þegar sveink-
arnir stigu á stokk og sungu jóla-
lög. Þrátt fyrir að kári hafi nætt 
um mannskapinn var ekki að sjá 
annað en allir hefðu skemmt sér 
vel og farið heim í sannkölluðu 
jólaskapi. -gpp

Jólasveinar litu við þegar kveikt 
var á jólatrénu í Hveragerði

Fjölmargir hlýddu á söng barnakórsins.

Barnakór Dagnýjar Höllu söng jólalög.

Hugi Þór Haraldsson, þriggja ára, 
tendraði jólaljósin á jólatrénu í 
Hveragerði.


