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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

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

Framúrskarandi þjónusta við Toyota eigendur á Suðurlandi. 

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

Miðvikudaginn 28. nóv-
ember sl. var Fab Lab 

smiðjan vígð með formlegum 
hætti. Ráðherra samgöngu- og 
sveitarstjórnarmála, Sigurður 

vígði smiðjuna með táknrænum 
hætti með því að gangsetja 100 
Watta leiser-skera, sem er eitt af 

Fab Lab smiðja vígð
Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála, gangsetur leiserskera smiðjunnar.

-
lenskum fyrirtækjum og Atorku-
félögum.

Sigurður Sigursveinsson, 
framkvæmdastjóri Háskóla-
félags Suðurlands, Eva Björk 
Harðardóttir formaður stjórnar 
SASS, Eyþór H. Ólafsson for-
maður Héraðsnefndar Árnes-
inga, Sigurður Þór Sigurðsson 
fyrir hönd Atorku, félags at-

vinnurekenda á Suðurlandi og 
Matthías Bjarnason formað-
ur Nemendafélags FSu fluttu 

smiðjustjóri og Frosti Gíslason, 
verkefnisstjóri Fab Lab í Vest-
mannaeyjum frá hugmyndafræði 
Fab Lab, þeim tækjum sem eru í 
smiðjunni og þeim möguleikum 
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Jólaleikur Dagskrárinnar

Sony hátalari HIGH POWER
Rosaleg High Power hljómtæki frá Sony
360° dreifing á hljóði og ljósum
Hægt að stjórna með Fiestable appi 
Fullt af ljósum - fullt af hávaða!
Karaoke fyrir 2 hljóðnema
Tengi fyrir gítar
Bluetooth þráðlaus tenging
HDMI tenging fyrir sjónvarp
DVD/CD spilari fyrir karaoke
Stærð: 44.5 x 106.0 x 42.7 cm
Þyngd: 24 kg

Vinningur vikunnar

Nú er komið að síðustu vikunni í jólaleiknum 
okkar. Farðu inn á DFS.is og svaraðu tveimur 
laufléttum spurningum til að vera með.

FRÉTTAVEFUR

Guðrún Jóna Borgarsdóttir, 

snjóblásari frá Jötuni á Selfossi. 

enda blásarinn algerlega misk-
unnarlaus í baráttunni við snjó 
og fannfergi á veturna. Við ósk-
um Guðrúnu til hamingju með 
vinninginn. 

Í næstu viku er öflugur hátal-
ari frá Árvirkjanum. Ungir 

fram hjá sér fara, en öruggt mál 
-
-

talara.

Vinningshafi 
vikunnar lukku-
legur með snjó-

blásarann

Austurvegi 69 - Selfossi - 482 2555 

Opið alla daga til jóla

Opið mán-fös 12-18 • lau 11-16 • sun 13-16
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Lág álagning - þinn hagur
Barnahettupeysur

Str. 110-170

Sparileg síð 
dömupeysa

Str. M-2XLiþþiinn hhagurþþiininn hhaggguur

Fallegir dömubolir
Margar gerðir

Str. 36-50

Lá álLá ál

Mikið úrval af 
herrapeysum

Margar gerðir
Str. S-3XL

GLÆSILEGUR JÓLAFATNAÐUR
GLÆSILEGAR JÓLAGJAFIR

Munið gjafabréfin 
vinsælu

PONSJÓ - SKINNKRAGAR - SKART 
LEÐURHANSKAR - KLÚTAR - TÖSKUR

SNIÐUGAR JÓLAGJAFAHUGMYNDIR

JÓLATILBOÐ Á ÖLLUM BUXUM
20% AFSLÁTTUR
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Verðmæti 

89.990 kr.

Við 
drögum
17. des.
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Skora á Sigfús Harðarson frá Laxárdal í Gnúpverjahreppi að 
koma með næstu uppskrift.

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

Matgæðingur vikunnar er 
Hörður Lúðvíksson.

Gúllassúpa fyrir 8–10 manns

2 laukar
5 hvítlaukar (litlir kringlóttir)
1,5 kg nautakjöt
1 tsk. ceyennpipar
1 tsk. fennell
2  glerkrukkur, hvor 700 gr. 

pastasósa (passata) og ann-
að eins af vatni á móti

2-3 stk. nautakraftur
5 kartöflur
5 paprikur

Steikið laukinn, hvítlaukinn 
og kjötið í smjöri eða olíu í 
stórum potti og bætið öllu 
kryddinu saman við. Því næst 
er pastasósunni og vatninu 
bætt við. Kartöflur settar út í 
eftir um ½ klst. og paprikuna  
rétt áður en slökkt er undir. 
Látið malla í 1,5 klst. og látið 
standa þangað til hún kólnar.

Best er að búa til súpuna 
deginum áður og hita hana upp 
áður en hún er borin fram.

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Pottabrauð
8 dl brauðhveiti
1 tsk. salt
1 tsk. þurrger
4 dl volgt vatn

Öllu blandað með sleif í skál,  
poki settur  yfir og látið hef-
ast í um 12 klst. Ofninn settur 
á hæstu stillingu og potturinn 
settur inn í um klst. og svo 
er deiginu smellt í pottinn og 
bakað í 30-60 mín.

Hörður Lúðvíksson.

Spurning vikunnar
Færð þú oft kartöflu í skóinn?

Ætlar þú að 
taka á móti 
jólasveinunum 
á Selfossi?

Síðasta spurning:

Svaraðu spurningunni 

á DFS.is.

Niðurstöðurnar, ásamt 

nýrri spurningu, birtast 

í næsta blaði.

a) Já

b) Nei Já (52%)

Nei (48%)

Laugardaginn 8. desember 
sl. var síðasti kennsludagur 

skákkennslu grunnskólabarna 
í Fischersetri á Selfossi. Þetta 
var síðasti tíminn af átta skipta 
námskeiði sem byrjaði síðatliðið 
haust og var í umsjón Helga 
Ólafssonar stórmeistara og 
skólastjóra Skákskóla Íslands. 
Rúmlega 20 krakkar tóku þátt í 
námskeiðinu og síðasta kennslu-
daginn var haldið skákmót. Úr-
slit skákmótsins urðu þau að í 
fyrsta sæti varð Sæþór Ingi Sæ-
mundarson, í 2. sæti varð Arnar 
Breki Jóhannesson og í 3. sæti 
Fannar Smári Jóhannesson.

Skákmót við lok skákkennslu grunnskólabarna

Helgi Ólafsson ásamt vinningshöfum skákmótsins, þeim Arnari Breka Jó-
hannessyni, Sæþóri Inga Sæmundssyni og Fannari Smára Jóhannessyni.

Helgi Ólafsson ásamt þátttakendum skákmótsins.

Li o n s k l ú b b -
ur Laugar-

dals stendur fyr-
ir skötuveislu á 
þ o r l á k s m e s s u 
í matsal Menntaskólans að 
Laugarvatni kl. 11:30–14:00. 
Klúbburinn hefur haldið skötu-
veislu í allnokkur ár og er hún 
því orðin fastur liður í að-

draganda jóla í uppsveitunum. 
Aðsókn hefur almennt verið 
mjög góð og hefur fólk komið 
úr ýmsum sveitum efri byggða 
Árnessýslu. Skötuveislan er 

klúbbsins, en stærsti hluti allra 
peninga sem klúbburinn safnar 
rennur til góðgerðarmála.

Aðgangseyrir er 3.000 kr. 

fyrir fullorðna en frítt fyrir 14 
ára og yngri. Pantanir þurfa að 
berast fyrir föstudaginn 21. des-
ember til Arnars arnargunn87@
gmail.com (eða í síma 866 0137) 
eða til Andra andripallh@gmail.
com (eða í síma 859 2989).

Stjórn Lionsklúbbs Laugar-
dals sendir jólakveðju og vonast 
til að sjá sem flesta.

Skötuveisla Lionsklúbbs Laugardals

Forsíðumyndin er af Þing-
vallakirkju. Myndina tók 

Páll Jökull Pétursson, ljós-
myndari á Selfossi.

Kirkja hefur verið á Þing-
völlum frá því skömmu eftir 
kristnitöku. Sögur herma að 
Ólafur helgi Noregskonungur, 
sem kom til valda árið 1015 hafi 
gefið sérstakan kirkjuvið til að 
reisa kirkju á Þingvöllum. Ekki 
er vitað með vissu hvar sú kirkja 
stóð. Hald manna er að fyrrum 
hafi verið tvær kirkjur á Þing-
völlum; þingmannakirkja og bú-
endakirkja. Hafi sú síðarnefnda 
staðið í kirkjugarðinum. Alexíus 
Pálsson, síðar ábóti í Viðey, var 
prestur á Þingvöllum skömmu 
eftir 1500. Sagnir eru um að 
hann hafi látið flytja kirkjuna 
úr garðinum á þann stað sem 
kirkjan stendur nú. Við uppgröft 
vestan við kirkjuna í maí 2009 
kom í ljós hleðsla frá því um 
1500 sem staðfestir væntanlega 
að kirkja var þar þá.

Kirkjan sem nú stendur á 
Þingvöllum, var byggð árið 
1859 og vígð á jóladag það ár. 
Hún kostaði 526 ríkisdali og 

Forsíðumynd 
jólablaðs

Dagskrárinnar

fimm skildinga. Fyrstu áratugina 
var kirkjan bikuð að utan, en var 
máluð skömmu fyrir 1900.

Í undirbúningi konungskom-
unnar 1907 var turni kirkjunn-
ar breytt samkvæmt tillögum 
Rögnvaldar Ólafssonar húsa-
meistara. Í turninum eru þrjár 
klukkur, ein forn án ártals, önnur 
gefin kirkjunni af Jóni Vídalín 
biskupi á vígsluári hans 1698, 
og sú þriðja er „Íslandsklukkan“ 
frá 1944.





  

Hvað er járnofhleðsla 
(Heamochromatosis)?

Járnofhleðsla er ástand 
þar sem of mikið járn 

safnast fyrir í líkamanum. 
Járnofhleðsla er oftast 
ættgengur sjúkdómur og er 
arfgengi meira á norðurhveli 
jarðar en annars staðar í 
heiminum. Á Íslandi liggur 
sjúkdómurinn í nokkrum 
ættum og getur járnofhleðsla 
í einhverjum tilfellum verið 

veldur því að líkaminn frá-
sogar meira járn en hann 
þarfnast eins og getur til 
dæmis gerst hjá einstaklingum 
með langvinna lifrarsjúkdóma.

Í einstaklingum sem hafa 
sjúkdóminn hleðst járn upp 
sérstaklega í kringum líffæri 
eins og hjarta og lifur. Þegar 
járnið safnast svona fyrir get-
ur það valdið margskonar ein-
kenn um/óþægindum. Helstu 
einkenni sjúkdómsins eru 
þreyta, slappleiki, liðverkir, 
þyngdar tap, litabreytingar á 
húð, kviðverkir, hægðatregða 
og ógleði. Eftir því sem sjúk-
dómurinn ágerist geta ein-
kennin orðið alvarlegri og 
leitt til sjúkdóma á borð við 
brisbólgu, sykursýki, liða-
gigtar, hjartasjúkdóma, lifrar-
skemmda og lifrarstækkunar.

Arfgeng járnofhleðsla 
(primary haemochromatosis) 
orsakast af galla á geni sem 
kallast HFE. Til þess að 
ein stakl ingurinn fái sjúk-
dóminn verður hann að hafa 
fengið þetta gallaða gen frá 
báðum foreldrum sínum. Ef 
einstaklingurinn hefur einungis 

foreldri þá fær viðkomandi 
ekki sjúkdóminn en er arfberi. 
Ef tveir arfberar eignast barn 

því að það fái gallaða genið frá 
báðum foreldrum og þar með 
sjúkdóminn, eða 25% líkur.

Sjúkdómurinn er greindur 
með einfaldri blóðprufu þar 

sem járnmagn í blóðinu er 
athug að. Þar sem einkennin 
eru væg og ósértæk, til að 

sig á því að um ofhleðslu járns 
sé að ræða.

Mikilvægt er að hefja með-

greina sjúkdóminn til að koma 

járni. Meðferðin felur í sér að 
draga um hálfan lítra af járnríku 
blóði úr einstaklingnum í senn. 
Hversu oft þarf að draga blóð 
úr einstaklingnum fer svo eftir 
því hversu mikið járn hefur 
safnast fyrir í líkamanum. 

Algengt er að dregið sé 
blóð á þriggja vikna fresti til 
að byrja með, en tíminn svo 

ástandið er komið í jafn vægi. 
Ein staklingum með járn-
ofhleðslusjúkdóm er ráðlagt 
að minnka neyslu á matvælum 
sem hafa ríkulegt járnmagn. 
Hægt er að halda sjúkdómnum 

er hægt að lækna hann. Ef það 
næst að greina sjúkdóminn og 

upp í miklu magni og veldur 
skemmdum á líffærum hefur 
hann ekki áhrif á lífslíkur.
Heimild: www.nhs.uk.

F.h. Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands

Rán Jósepsdóttir, hjúkrunarstjóri 
heilsugæslunnar í Rangárþingi.

Rán Jósepsdóttir.

ATVINNA 
Í BLÁSKÓGABYGGÐ

Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingum á líflegan og 
skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um störfin.

Starfsmaður Framkvæmda- og veitusviðs
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir stöðu starfsmanns Framkvæmda- og veitu-
sviðs  lausa til umsóknar. 

Meginverkefni:
•  Verkefni sem snúa að verklegum framkvæmdum s.s. tæknivinnu, 
   viðhalds verk efnum, nýframkvæmdum, umsjón og verkeftirliti. Aðstoða 
   við framkvæmd viðhaldsverkefna.
•  Verkefni sem snúa að starfi á skrifstofu, s.s. áætlanavinna og aðstoð við 
   gerð útboða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Menntun starfsmanns skal vera iðnaðar- og/eða tæknimenntun.
•  Stundvísi og reglusemi og færni í almennum samskiptum, en mikil 
   áhersla er lögð á góða þjónustu hjá Bláskógabyggð.
•  Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og góð yfirsýn.
•  Nákvæmni og skilvirkni í starfi.
•  Krafa um góða almenna tölvukunnáttu.
•  Hafi skilning og þekkingu á áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags 
   áætlanagerð.

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir 
skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu 
sveitar félagsins í Aratungu, Reykholti, 801 Selfoss.

Starf forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns 
íþróttamannvirkja á Laugarvatni.

Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:
•  Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum 
   og rekstri íþróttamannvirkja.
•  Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar.
•  Ráðningum afleysingafólks.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um 
   hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
•  Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni.
•  Hafi þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og reynslu af því að   
   umgangast börn og unglinga.
•  Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd.
•  Hafi hreint sakavottorð.

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir 
skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu 
sveitarfélagsins í Aratungu, Reykholti, 801 Selfoss.

Aðstoðarmatráður
Vegna forfalla auglýsir sveitarfélagið Bláskógabyggð stöðu aðstoðarmatráðs  
lausa til umsóknar. Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingi á 
líflegan og skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja 
um starfið.

Meginverkefni:
•  Aðstoð við matseld
•  Umsjón með frágangi og þrif í eldhúsi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg
•  Góð færni í mannlegum samskiptum.
•  Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir 
skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu 
sveitarfélagsins í Aratungu, Reykholti, 801 Selfoss.

-Virðing-Traust-Jákvæðni-

BLÁSKÓGABYGGÐ

Selfosskirkja:

Jól í skugga sorgar og áfalla
Samvera fyrir syrgjendur 

verður í Selfosskirkju 
þriðjudaginn 18. desember kl. 

horfa fram til jóla og undirbúa 

Er stundin sérstaklega ætluð til 
þess að styðja við fólk í slíkum 
aðstæðum.  Kirkjukórinn syngur 

og hægt að kveikja á kertum í 
minningu látinna ástvina.  Ninna 

Arnardóttir sjá um stundina.  
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Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt 
PwC, sem stað festir að fyrirtækið greiðir 
körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

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

Hefur þú áhuga á að vinna 
með faglegu og skemmtilegu 
fólki í góðu starfsumhverfi?

Starfið felur í sér verkefnastjórnun og tæknilegan stuðning við rekstur aflstöðva á 
Þjórsársvæði. Að auki mun viðkomandi sjá um áætlanagerð, gerð leiðbeininga og 
þjálfun starfsfólks. Starfsstöð er í Búrfelli.

• Framhaldsmenntun á véla-, eða rafmagnssviði 

• Þekking á gæðastjórnun og áhættustjórnun

• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

• Samskiptafærni, frumkvæði og metnaður

• Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál er kostur

Okkur vantar hugmyndaríkan starfskraft í mötuneyti á Þjórsársvæði. 
Verkefnin eru fjölbreytt og felast meðal annars í matargerð og framreiðslu, 
uppþvotti og frágangi. Að auki felast í starfinu þrif á matsal og eldhúsi. 
Starfsstöð er í Búrfelli. 

• Menntun á sviði matreiðslu

• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og þjónustulund

• Sveigjanleiki og vinnugleði

• Stundvísi, snyrtimennska og reglusemi

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með 
virkum hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og 
viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum 
sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks 
með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Verkefnisstjóri tæknimála

Starfskraftur með áhuga á heilsusamlegri matargerð

www.landsvirkjun.is

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir 
Þóra María Guðjónsdóttir (starf@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 18. desember 2018.
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Sparihúfa
 Á hátíðisdögum þarf líka stundum að hafa 
hlýja húfu á kollinum og í tilefni jólakomunnar 
er hér uppskrift úr sérlega sparilegu garni 
sem í eru perlur. Garnið heitir MONDIAL 
Deluxe PERLE
og er til í nokkrum litum. Í því er blanda af 
mohair og silki og er það því aðeins loðið og 
líka með fallegum glans. Í húfunni eru notaðar 
2 dokkur. Uppfitið og fyrsta umferðin eru gerð 
með Dale Alpaka.
Prjónað á 40 sm hringprjón nr. 3,5 og sokka-
prjóna í úrtökunni.

Skammstafanir: 
sl=slétt, l=lykkja, umf=umferð, óprj=óprjónað, 
suá=slá upp á, 2ls=prjóna 2 lykkjur saman.

Fitjið upp 110 l með Dale Alpaka og prjónið til 
baka sl prjón. Prjónið aftur til baka sl eina umf 
og nú með Mondial og tengið í hring og prjónið 
nú skv eftirfarandi leiðbeiningum.
 
Kantur
1. * 3 sl, takið 2 l óprj, 1 sl, steypið þeim óprj 
yfir. 3 sl, suá, 1 sl suá *. Endurtakið * - * út umf.
2. Prj sl.
Prj 1 og 2 til skiptis fjórum sinnum í allt.
Prj 4 umf sl og byrjið síðan munsturprjón.
 
Munsturprjón
1. * 1 sl, 2ls, suá, 2ls, suá, 5 sl *. Endurtakið *-* 
út umf.
2. Prj sl út umf.
3. * 2 sl, 2ls, suá, 6 sl *. Endurtakið *-* út umf.
4-9. Prj allar umf sl.
10. * 6 sl, 2ls, suá, 2ls, suá *. Endurtakið *-* út 
umf.
11. Prj sl.
12. * 7 sl, 2ls, suá, 1 sl *. 
Endurtakið *-* út umf.
13-18. Prj allar umf sl.
Prj aftur 1. - 18. umf.
Prj 1 - 3. umf og síðan 1 umf sl.

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

Sími 482 1944
selfoss@prentmet.is

Úrtaka
* 8 l sl, 2ls * - Endurtakið *-* út umf.
Prj 3 umf sl.
* 7 l sl, 2ls * - Endurtakið *-* út umf.
Prj 2 umf sl.
* 6 l sl, 2ls * - Endurtakið *-* út umf.
Prj 1 umf sl.
(Skiptið yfir á sokkaprjóna þegar hentar.)
Eftir þetta er gerð úrtaka í hverri umferð og 
í hverri umf. fækkar um eina l á milli úrtaka. 
Þegar 11 l eru eftir eru prj 2ls út umf. Slítið frá 
og gangið frá endum.
Skolið húfuna upp úr volgu sápuvatni. Meðan 
húfan er blaut má þrýsta perlunum sem hafa 
lent á röngunni yfir á réttuna. Leggið til þerris.
 

Hönnun: Alda Sigurðardóttir
 
Við óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra 

jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum 
viðskiptin og góð kynni á líðandi ári.

Dvalar- og hjúkrunarheimilið 
Ás í Hveragerði óskar eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa 

Við á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Ási erum að 
bæta við þann góða hóp hjúkrunarfræðinga sem er 
starfandi við heimilið.

Óskum við eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í 
60% stöðu til 6 mánaða.

Íslenskt hjúkrunarleyfi skilyrði. Umsækjandi þarf að 
búa yfir jákvæðni, hæfni í mannlegum sam skiptum, 
skipulagshæfileikum og geta unnið sjálf stætt.

Á Ási búa um 130 manns í hjúkrunar- og dvalar-
rýmum og njóta mjög víðtækrar þjónustu í heimilis-
legu umhverfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Birna Sif Atladóttir, hjúkrunarforstjóri

Sími 480 2000 - Gsm 897 2507
Netfang: birna@dvalaras.is.

Sjálfstæðisfélagið Óðinn 80 ára
stofnað í Tryggvaskála. Fyrsti 
formaður var kjörinn Sigurður 
Óli Ólafsson. Hann varð síðar 
fyrsti oddviti Selfosshrepps 
1947 og 
alþingismaður. 
Núverandi 
formaður 
er Magnús 
Gíslason. 

Fagnað verður 80 ára afmæli 
Sjálfstæðisfélagsins Óðins 

á Selfossi föstudaginn 14. 
desember nk. í Tryggvaskála kl. 
17:00–19:00. Allt sjálfstæðisfólk 
er boðið velkomið af þessu 
tilefni. Það fer vel á því að 
fagna þessum tímamótum í 
Tryggvaskála, en 22. október 
1938 var Sjálfstæðisfélagið 
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Skiptu yfir í orku náttúrunnar

Það verður stöðugt auðveldara að keyra um landið á orku náttúrunnar, enda fjölgar hraðhleðslum ört við 
þjóðveginn. Með opnun hlöðu við Icelandair hótelið á Flúðum eiga rafbílaeigendur betri möguleika á að nota 
hreinan, innlendan orkugjafa á ferð um Suðurland.

Til hamingju rafbílaeigendur og til hamingju Sunnlendingar.

Við opnum 
á Flúðum

Reykjanesbær Freysnes

Hvolsvöllur

Minni Borg

Flúðir

Andárkíls-
virkjun

Hveragerði

Þorlákshöfn

Akranes

Borgarnes

Staðarskáli

Blönduós

Varmahlíð

Sauðárkrókur

Akureyri

Dalvík

Mývatn
Laugar

Egilsstaðir

Stöðvarfjörður

Djúpivogur

Selfoss

Hellisheiði

Vík

Kirkjubæjar-
klaustur

Jökulsárlón

Reykjavík & 
nágrenni

Skjöldólfsstaðir

Nesjahverfi

Húsavík

Ólafsvík

Ísafjörður

Vegamót

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Þjónustusími allan sólarhringinn: 591 2700 · www.on.is



Efni sendist á: selfoss@prentmet.is

HANDBOLTI Í haust var tekin sú 
ákvörðun að senda til leiks Sel-
foss U í Íslandsmót karla. Þetta 
var gert til að mæta þeim fjölda 
iðkenda sem er að stíga upp úr 3. 
flokki og hafa ekki fengið sæti í 
meistaraflokki. Þjálfari liðsins er 
Örn Þrastarson. Liðið er nú í 3.
sæti í 2. deild Íslandsmótsins, en 
sú deild er aðeins skipuð U-lið-

KNATTSPYRNA Áslaug Dóra Sig-
ur björnsdóttir og Anna María 
Berg þórsdóttir skrifuðu fyrir 
skömmu undir þriggja ára 
samn inga við knattspyrnudeild 
Selfoss.

Áslaug Dóra og Anna María 
eru báðar 15 ára gamlar og 
stigu sín fyrstu skref í meist ara-
flokki í Pepsi-deildinni í sumar, 
þar sem Anna María lék fjóra 
leiki og Áslaug Dóra þrjá. 
Áslaug hefur þar að auki leikið 
sjö landsleiki með U17 ára 
landsliði Íslands á þessu ári.

Selfoss U með tvo sigra fyrir norðan
Lið Selfoss U eftir sigurleik gegn Fram U, 27-37, nú í nóvember.

um. Fyrir skömmu fór liðið norð-
ur og spilaði við Akureyri U og 
KA U. Selfoss tapaði fyrir Akur-
eyri með 6 mörkum, 31-25 en 
vann öflugan fjögurra marka 
sigur á KA, 25-29.

Liðið leikur heimaleiki sína í 
Hleðsluhöllinni og við hvetjum 
fólk til að mæta á leiki hjá strák-
unum, að sjálfsögðu er frítt inn.

Áslaug Dóra (t.v.) og Anna María ásamt Guðmundi Karli úr 
meistaraflokksráði kvenna. Ljósmynd: Umf. Selfoss/AEJ.

Áslaug Dóra og Anna María 
semja við uppeldisfélagið

„Þetta eru frábærlega efni-
leg ir leikmenn. Áslaug getur 
spil að bæði bakvörð og mið vörð 
og líka á miðjunni en Anna 
María er meira sóknar þenkj-
andi. Þær eru búnar að vera 
viðloðandi meist ara flokk síð-
asta árið og eru búnar að standa 
sig vel. Það er ótrúlega ánægju-
legt að þær skyldu vilja semja 
við sitt uppeldisfélag. Þess ar 
stelpur ásamt fleirum, eru fram-
tíðin okkar,“ segir Alfreð Elías 
Jóhannsson, þjálfari kvenna liðs 
Selfoss.

FIMLEIKAR Á annarri sýningu fim-
leikadeildar Selfoss síðastliðinn 
laugardag  heiðraði stjórn fim-
leika deild ar Selfoss Garðar 
Garð ars son, stofnanda deildar-

FIMLEIKAR Jólasýning fimleika-
deildar Selfoss sem að þessu sinni 
byggði á Disneyævintýrinu Vaiana, 
var sýnd þrisvar fyrir fullu húsi í 
íþróttahúsi Valla skóla á laugar-
daginn. Það er óhætt að segja að 
sýningargestir hafi skemmt sér 
konunglega og allir sem komu að 
sýningunni voru í skýjunum með 
daginn

Það er mikil reynsla sem iðk-
end ur öðlast við þátttöku á sýn-

HANDBOLTI Yngstu stelpurnar hafa 
verið að keppa á skemmtilegum 
mótum að undanförnu. Fjögur lið 
úr 7. flokki tóku þátt í móti í Safa-
mýri seinustu helgina í nóvember 
og eru myndir af tveimur liðanna 
með fréttinni. Þá tóku fjögur lið 
frá Selfossi þátt í TM-mótinu í 
Garðabæ fyrstu helgina í des-
ember. Stelpurnar stóðu sig allar 
með prýði á mótunum.

Vaiana – Stórkostleg jólasýning fimleikadeildar Selfoss

Garðar ásamt dætrum sínum, Guðrún Ástu (á hægri hönd) og 
Ingibjörgu núverandi formanni deildarinnar. Mynd: Inga Heiða.

Garðar heiðraður á jólasýningunni

inn ar. Það var Guðrún Ásta, dótt-
ir hans, stjórnarmeðlimur og iðk-
andinn sem deildin var stofnuð í 
kringum sem afhenti honum 
blóm vönd.

ingu sem þessari en aðalhlut verk 
að þessu sinni voru í höndum 
stelpn anna í 1. flokki sem leiddu 
sýninguna út í gegn.

Inga Heiða Heimisdóttir festi 
allar sýningarnar á „filmu“ og má 
skoða myndirnar á fésbókar síð-
unni Selfoss fimleikamyndir. All-
ar myndir af sýningunum eru til 
sölu og fást fyrir kr. 750 í prent-
upplausn til að gleðja t.d. ömmu 
og afa eða bara á vegginn hjá 

fimleikabarninu. Allur ágóði af 
sölu myndanna rennur í fræðslu-
sjóð fimleikadeildar Sel foss sem 
nýtist bæði iðkendum og þjálf ur-
um.

Fimleikadeild Selfoss vill 
koma á framfæri þökkum til allra 
þeirra sem lögðu sýningunni lið 
þjálfurum, stjórn, foreldrum, fyrir-
tækjum og öðrum velunn ur um og 
síðast en ekki síst fá börnin þakkir 
fyrir frábæra frammi stöðu.

Ljósmyndir: Umf. Selfoss/Inga Heiða.

Stanslaust stuð hjá yngstu iðkendunum

Ljósmyndir frá foreldrum og þjálfurum Umf. Selfoss.



Guggusund - ungbarnasund
Ný námskeið hefjast 3. janúar

Byrjendur frá 2 mánaða
Námskeið 2: ca. 7–14 mánaða
Námskeið 3: ca. 1–2 ára
Námskeið 4: ca. 2–4 ára
Námskeið 5: ca. 4–6 ára
Sundskóli fyrir börn 5–6 ára og eldri

Skráning og upplýsingar á 
guggahb@simnet.is og í síma 848 1626. 
Sjá Guggusund á www.selfoss.net

Guðbjörg H. Bjarnadóttir íþróttakennari 

Sveitarfélagið Árborg 
auglýsir stöðu deildarstjóra 
á heimili fyrir börn
Sveitarfélagið Árborg leitar að öflugum, sjálfstæðum og 
jákvæðum starfsmanni til að gegna stöðu deildarstjóra í nýju 
þjónustuúrræði fyrir börn og taka þátt í að móta starfið. 

Gert er ráð fyrir að deildarstjóri taki vaktir sem hluta af stöðugildi 
hans. Helstu markmið þjónustunnar er að veita fjölskyldumiðaða 
þjónustu sem mætir þörfum barna og fjölskyldna fyrir sértæka 
þjónustu, auka lífsgæði barnanna, þátttöku þeirra í samfélaginu 
og bæta líðan þeirra. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks og Barnasáttmálinn eru grunnstoðir starfseminnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntun og hæfniskröfur

 samsettar skerðingar.

 á daglegt líf.

 fólks, Barnasáttmálanum og hugmyndafræðinni um sjálfstætt 
 líf í þjónustu við fatlað fólk.

 ins Árborgar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og 
Launanefndar sveitarfélaga. Störfin hæfa jafnt körlum sem konum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skriflega eigi síðar en 27. desember, 2018 
til Félagsþjónustu Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfossi, eða á 
netfangið jf@arborg.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Frímannsdóttir, 
forstöðumaður á heimili fyrir börn, jf@arborg.is, eða í síma 
480 1992.

KÖRFUBOLTI Landstólpi og körfuknattleiksdeild Umf. 
Hruna manna hafa endurnýjað samning til tveggja 
ára. Hrunamenn munu áfram bera merki Landstólpa 
framan á keppnisbúningum sínum en fyrirtækið 
styrkir deildina með myndarlegum hætti sem aðal-
styrktaraðili deildarinnar. Samingurinn er til tveggja 
ára, en fyrri samningur Landstólpa við deildina rann 
út í haust. Báðir aðilar eru spenntir fyrir áfram-
haldandi samstarfi enda ríkir mikil ánægja með 
samstarfið hingað til.

Árni Þór Hilmarsson, körfuknattleiksþjálfari, og 
Arnar Bjarni Eiríksson, framkvæmdastjóri 
Landstólpa, handsala samninginn á dögunum 
íklæddir keppnistreyju Hrunamanna.

Landstólpi styður áfram 
körfuknattleiksdeild 
Umf. Hrunamanna með 
myndarlegum hætti

„Þetta verður flott mót, við erum 
full tilhlökkunar að halda það,“ 
segir Matthildur Ásmundardóttir, 
bæjarstjóri sveitarfélagsins Horna-
fjarðar. Hún, Haukur Valtýs son, 
formaður UMFÍ, og Jóhanna Íris 
Ingólfsdóttir, formaður Ung-
menna sambandsins Úlfljóts 
(USÚ) hittust í þjónustumiðstöð 
UMFÍ sl. föstudag og skrifuðu 
þar undir samstarfssamning vegna 
22. Unglingalandsmóts UMFÍ sem 
haldið verður á Höfn í Hornafirði 
um verslunarmannahelgina 2019. 
Matthildur er jafnframt formaður 
framkvæmdanefndar Ungl inga-
landsmóts UMFÍ. 

Unglingalandsmót UMFÍ hef-
ur verið haldið frá árinu 1992 
víða um land og er það orðið einn 
af stóru viðburðunum um versl-
un ar mannahelgina hjá mörgum 
fjölskyldum.

Á þessu ári var það haldið í 
Þorlákshöfn. Þangað mættu meira 
en þúsund þátttakendur á aldrin-
um 11–18 ára og kepptu í fjöl-

mörgum íþróttagreinum. Sam-
hliða þátt töku í ýmsum keppnis-
greinum heldur þekkt tónlistar-
fólk tón leika öll kvöldin og boðið 
upp á allskonar afþreyingu af 
ýmsu tagi.

Unglingalandsmót UMFÍ var 
síðast haldið á Höfn í Hornafirði 

um verslunarmannahelgina árið 
2013. Við undirskrift samstarfs-
samningsins rifjuðu þau Haukur, 
Matthildur og Jóhanna Íris upp 
mótið og sérstaklega flotta 
frammi stöðu tónlistarmannsins 
Páls Óskars við setningu þess, 
sem var eftirminnileg. 

Unglingalandsmót UMFÍ verður á Höfn í Hornafirði 2019

Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri Hornafjarðar, Haukur 
Valtýsson, formaður UMFÍ, og Jóhanna Íris Ingólfsdóttir, for-
maður USÚ, skrifa undir samninginn. Mynd: UMFÍ.

HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið tryggði sér 
sæti í umspili fyrir HM 2019 með 31 marks sigri 
á Aserbaísjan í lokaleik liðsins í forkeppni HM í 
seinustu viku. Fyrir leikinn var ljóst að liðið þurfti 
að vinna leikinn með 27 marka mun til að komast 
áfram eftir tap gegn Makedóníu. Stelpurnar unnu 
49-18. Áður hafði liðið unnið Tyrki, 36-23 en tap-
að fyrir Makedóníu, 29-21. Perla Ruth Alberts-
dóttir, leikmaður Selfoss, skoraði 4 mörk í loka-
leiknum, hún skoraði 2 mörk gegn Tyrkjum. 
Hrafn hildur Hanna Þrastardóttir var einnig valin í 
hópinn en þurfti að draga sig út vegna meiðsla. Stelpurnar eftir sigurinn gegn Aserbaísjan.

Perla Ruth í umspil fyrir HM - Ísland áfram eftir 31 marks sigur

Miðvikudaginn 21. nóvem-
ber sl. kom sextán manna 

hóp ur frá DGI Østjylland í heim-
sókn á Selfoss. Heimsóknin var 
liður í evrópsku samstarfsverkefni 
Umf. Selfoss, HSK, Golfklúbbs 
Selfoss, Sveitarfél ags ins Árborgar 
og DGI Øst jylland. Verkefnið er 
styrkt af Erasmus+ styrk Evrópu 
unga fólksins. 

Fyrsti dagurinn fór í kynningar 
á íþróttastarfi og íþróttaaðstöðu í 
Árborg. Á öðrum degi var aðstaða 
Golfklúbbs Selfoss og móto kross-
deildar Selfoss skoðuð. Einnig var 
komið við í Hamarshöllinni í 
Hveragerði. Síðan voru kynn ingar 
á ungmennastarfi UMFÍ og ÍSÍ í 
Reykjavík. Að lokum var íþrótta-
aðstaða hjá Fjölni í Grafarvogi 

Sextán manna hópur frá Austur-Jótlandi í heimsókn

Hópurinn í höfuðstöðvum UMFÍ í Reykjavík. Mynd: UMFÍ.

skoðuð. Síðasta daginn var farið í 
fræðslu- og menningarferð um 
upp sveitir Árnessýslu. Verkefnið 

heppnaðist afar vel og hafa ýms-
ar hugmyndir um ungmennastarf 
kviknað hjá þátt takendum. -ög



JÓLAMYNDAGÁTA
DAGSKRÁRINNAR

Lausnir berist í síðasta lagi föstudaginn 
4. janúar 2019, merktar:

Jóla-myndagáta
Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn, 
Ísveisla frá Kjörís þ.e. konfekt ísterta, 
4 lítra mjúkís og 2 pk. íspinnar.

Ath! Gerður er greinarmunur á 
breiðum og grönnum sérhljóðum.

Höfundur myndagátunnar er Eygló Gränz, 
eins og undanfarin 22 ár.

Skrifið hér lausn gátunnar:

ÉG ELSKA KJÖRÍS!



Snillingurinn 
Maggnús Víkingur Grímsson

Fátt er betra fyrir fámenn samfélög en fá inn 
til bú setu sjálfstætt fólk með aðra sýn og allt 

þennan lukkupott höfum við Hrunamenn einstaka 
sinn um dottið okkur sjálfum til sálu hjálpar og 

Árið 1979 var eitt hið versta á síðari hluta 

Grímsson með fjölskyldu sinni að Jaðri í 

Jörðin Jaðar er á sveitarenda, var stofnað 
til hennar af umráðanda Tungufells, magister 

Liggur hún líkt og kirkjustaðurinn Tungufell 

hann nokkuð hvatur og óráðþægur, en það 

Ýmsar voru ólíkindasögurnar sem bárust af nýja 

leyst úr vandræðum þessum, þar sem hann ætti 

voru á þessum árum hálfgildings helgiathafnir 

vel á sýninguna og bændur að verða sáttir með 
uppröðun hrútanna fer hann að káfa undir 

efstu sætum, var bændum ekki skemmt og var 
á svip þeirra að sjá, að hjá nýja bóndanum á 

Treholt, sem skók hinn vestræna heim á þessum 

Tréholt var framúrstefnuverslun með ýmis-
konar byggingavörur allt frá múrbrettum til 

afgreiðslu en búðin var opin alla daga frá morgni 

styrkja okkur Hrunamenn í heiðarleika, sem ein-

samsettan misgömlum húsmæðrum, því hann 
setti upp og smíðaði og breytti eldhúsum og 

nokkuð á að vera lengi í sambúð með snillingnum 

þau og hasla sér völl á uppgangsárunum eftir 

hugmyndafræðingur sem breytti gömlum 
og nýjum húsum í listhús með útsjónarsemi, 
prjónaði við garðskála og sólarsali byggði hann 
betri en voru í híbýlum huldufólksins forðum tíð, 

hefur hann verið í orðsins víðustu merkingu, 

með allslags snúningum og kollhnísum, sem 

amma sín hefði sagt sér ungum að hún teldi hann 

er uppfull af lygilegum frásögum sem gerðust á 
lífsgöngu höfundar, en er samt lygilegust vegna 

Jón Hermannsson

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

Óskum Sunnlendingum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.

Þökkum samskiptin.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Talinn galinn
Út er komið glæsilegt rit þar sem  

 
 
 

 
 

samur svo að margar sögur hafa spunn ist  
 

 
víða við í bók sinni Talinn galinn



Samfélagið okkar hér á Suður-
landi hefur þurft að horfast í 

augu við erfiða atburði hvað elds-
voða varðar á árinu 2018. Því 
mið ur kemur það fyrir að eldar 
kvikna í íbúðarhúsnæði, slys 
verða, eigur tapast og því miður 
gerist það stundum að fólk lætur 
lífið í þessum sorglegu atburðum.

Hvað getum við gert til þess 
að minnka líkurnar á að illa fari? 
Að fara varlega með eld og raf-
magnsvörur er lykilatriði hvað 
þetta varðar. Ekki skilja logandi 
eld eftir í rýmum þar sem enginn 
er. Haga uppsetningu kerta og 
kertaskreytinga þannig að loginn 
komist ekki að öðru brennanlegu 
efni hvorki með beinni snertingu 
né þannig að geislunarvarmi frá 
loganum nái að hita annað brenn-
anlegt efni svo í því geti kviknað.

Ef hins vegar eldur kemur upp 
og hægt er að komast að til að 
slökkva á upphafsstigi hans, er 
mikilvægt að slökkvitæki séu til 
staðar og að þau hafi verið yfir-
farin reglulega þannig að virkni 
þeirra sé sem tryggust. Við hjá 
slökkviliðunum mælum einnig 
með því að fólk eigi auk slökkvi-
tækja, eldvarnateppi til þess að 
geta breitt yfir og kæft eldinn sé 
þess kostur. Þetta á sér í lagi við 
um eld í eldunaráhöldum á elda-
vélum en má svo sannarlega nota 
í fleiri tilfellum.

Reykskynjarar eru einhver 
ódýr asta líftrygging sem við get-
um fjárfest í. Á undanförnum ár-
um hefur samsetning efna í hús-
gögnum breyst til muna og brenna 
þau nú mun hraðar en áður og 

gefa frá sér mun eitraðri reyk en 
þau gerðu fyrir nokkrum áratug-
um. Þetta veldur því að ef upp 
kemur eldur á heimilum fólks 
hefur það umtalsvert skemmri 
tíma til þess að forða sér út úr 
hús næðinu áður en illa kann að 
fara.

Rétt staðsettir reykskynjarar 
vara okkur við hættunni á upp-
hafs stigi eldsins og gefa okkur 
þar með þann kost að geta gripið 
inn í atburðarrásina eða þá mögu-
leika á að forða okkur út meðan 
tækifæri er enn til. Einnig gefa 
hljóðmerki frá reykskynjurum 
okk ur tækifæri á að hringja í 
Neyðarlínuna 112 fyrr en ella, 
eftir aðstoð slökkviliðs sem eyk-
ur líkurnar á því að slökkvilið nái 
að grípa inn í atburðarrásina áður 
en miklar skemmdir verða.

Í byggingarreglugerð segir að 
lágmarksfjöldi reykskynjara sé 
einn skynjari fyrir hverja 80 

fermetra og hljóðstyrkur hans sé 
ekki undir 75 desibel í hverju 
ein stöku svefnherbergi. Það skal 
tekið fram að þetta er lágmarks-
fjöldi en við hjá slökkviliðunum 
mælum með því að fólk hafi einn 
reykskynjara í hverju rými og þar 
með talið í hverju svefnherbergi.

Margir hafa sett það fyrir sig 
að þeir gleymi að skipta um raf-
hlöður í reykskynjurunum sínum 
en í hefðbundnum skynjurum 
hef ur hingað til þurft að skipta 
um rafhlöður einu sinni á ári. 
Slökkviliðsmenn hafa þá gjarnan 
bent fólki á að fyrsti desember ár 
hvert er alþjóðlegur dagur reyk-
skynjarans og því tilvalið að hafa 
það sem reglu hjá sér að skipta 
um rafhlöður á þeim degi. Gott er 
að prófa reglulega yfir árið virkni 
reykskynjaranna með því að ýta á 
prófunarhnappinn sem á þeim er.

Í dag eru einnig komnir á 
mark aðinn reykskynjarar sem 
end ast í allt að tíu ár. Að þeim tíma 
loknum er skynjaranum sjálf um 
skipt út og kemur því ekki til að 
skipta þurfi um raf hlöð ur í þeim.

Í þessum efnum þarf hver og 
einn að finna sína leið en um 
mikilvægi þess að hafa reyk-
skynj ara á heimilum verður ekki 
deilt.

Hugsaðu þig tvisvar um hús-
ráðandi góður, áður en þú býður 
einhverjum gistingu á heimili 
þínu (fjölskyldumeðlimum eða 
gest um), án þess að hafa þessi 
mikil vægu öryggismál í lagi. 

Með von um að jólin verði þér 
og þínum góð og nýtt ár verði 
farsælt.

Pétur Pétursson, slökkviliðs-
stjóri Brunavarna Árnessýslu.

Óskum Sunnlendingum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.
Þökkum samskiptin 

á árinu.
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Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 20 ár 
og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is

Vínbúðin Selfossi 

Fimmtudagur 20. desember   11-18

Föstudagur 21. desember  10-20

Laugardagur 22. desember  10-22

Sunnudagur 23. desember  Lokað

Mánudagur 24. desember  9 -13

Þriðjudagur 25. desember  Lokað

Miðvikudagur 26. desember  Lokað

Fimmtudagur 27. desember  11-18

Föstudagur 28. desember  10-20

Laugardagur 29. desember  10-19

Sunnudagur 30. desember  Lokað

Mánudagur 31. desember      9 -14

Þriðjudagur 1. janúar      Lokað

Miðvikudagur 2. janúar   11-18

Vínbúðirnar Flúðum,  
Hellu og Hvolsvelli

Fimmtudagur 20. desember   11-18

Föstudagur 21. desember  11-19

Laugardagur 22. desember  11-18

Sunnudagur 23. desember  Lokað

Mánudagur 24. desember  10-12

Þriðjudagur 25. desember  Lokað

Miðvikudagur 26. desember  Lokað

Fimmtudagur 27. desember  11-18

Föstudagur 28. desember  11-19

Laugardagur 29. desember  11-18

Sunnudagur 30. desember  Lokað

Mánudagur 31. desember     10-13

Þriðjudagur 1. janúar      Lokað

Miðvikudagur 2. janúar   11-18

Vínbúðin Hveragerði 

Fimmtudagur 20. desember   11-18

Föstudagur 21. desember  11-19

Laugardagur 22. desember  11-18

Sunnudagur 23. desember  Lokað

Mánudagur 24. desember  10-13

Þriðjudagur 25. desember  Lokað

Miðvikudagur 26. desember  Lokað

Fimmtudagur 27. desember  11-18

Föstudagur 28. desember  11-19

Laugardagur 29. desember  11-18

Sunnudagur 30. desember  Lokað

Mánudagur 31. desember      10-13

Þriðjudagur 1. janúar      Lokað

Miðvikudagur 2. janúar   11-18

Vínbúðin Þorlákshöfn
Vínbúðirnar Vík og
Kirkjubæjarklaustri

Fimmtudagur 20. desember   14-18

Föstudagur 21. desember  13-19

Laugardagur 22. desember  11-18

Sunnudagur 23. desember  Lokað

Mánudagur 24. desember  10-12

Þriðjudagur 25. desember  Lokað

Miðvikudagur 26. desember  Lokað

Fimmtudagur 27. desember  14-18

Föstudagur 28. desember  13-19

Laugardagur 29. desember  11-16

Sunnudagur 30. desember  Lokað

Mánudagur 31. desember     10-13

Þriðjudagur 1. janúar      Lokað

Miðvikudagur 2. janúar   14-18

Fimmtudagur 20. desember   16-18

Föstudagur 21. desember  13-18

Laugardagur 22. desember  11-18

Sunnudagur 23. desember  Lokað

Mánudagur 24. desember  10-12

Þriðjudagur 25. desember  Lokað

Miðvikudagur 26. desember  Lokað

Fimmtudagur 27. desember  16-18

Föstudagur 28. desember  13-18

Laugardagur 29. desember  11-16

Sunnudagur 30. desember  Lokað

Mánudagur 31. desember     10-13

Þriðjudagur 1. janúar      Lokað

Miðvikudagur 2. janúar   16-18

i 

desember   11-18

Vínbúðirnar F
Hellu og Hvo

Fimmtudagur

UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMAR



F rásögn jólaguðspjallsins endu r-
ómar gleðina, friðinn og ótta-
leysið sem engillinn boðaði hirð-
unum forðum: „Verið óhrædd ir, 

því, sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast 
mun öllum lýðnum: Yður er í dag frelsari fæddur, 
sem er Kristur Drottinn, í borg Davíðs. 

Hirðarnir voru þeir fyrstu sem fengu að heyra 
hvað hafði gerst, að sjálfur Guð hefði komið inn í 
þennan heim sem lítið barn. 

Og bráðum fáum við að heyra hið sama og halda 
jól í friði og ró. 

Eða hvað?
Boðskapur jólanna, jólaguðspjallið, er alltaf jafn 

áhrifaríkt og dásamlegt. Að sitja á kirkjubekk eða 
heima í stofu klukkan sex á aðfangadag og hlusta 
þegar jólaguðspjallið er lesið er alveg sérstök 
upplifun – og fyrr koma jólin ekki að margra mati. 

En á bak við guðspjallið er engin sérstök glans-
mynd þegar nánar er að gáð. Við gleymum því oft. 

Við sjáum Jósef, Maríu og Jesúbarnið fyrir okkur 
umvafin dýrum á kyrrlátu kvöldi. Myndin er friðsæl 
og fögur, rétt eins og á jólakortinu. Við sjáum fyrir 
okkur engla, hirða og vitringa og ljósið frá stjörnu-
björtum himni. 

En þannig eru jólin ekki alltaf og alltof sjaldan 
hjá alltof mörgum. 

Á bak við glansmyndina er að finna annan veru-
leika, ekki jafn kyrrlátan eða fagran – og hann fór 
ekki framhjá þeim sem fyrst heyrðu frásögn jóla-
guðspjallsins. 

Hvers vegna ferðuðust Jósef og María frá Nasaret 
til Betlehem? Hvers vegna lögðu þau sig í slíka 
hættu rétt áður en María átti að eiga barnið? 

Ekki vegna þess að þau vildu það! 
Nei, það var valdið og peningarnir sem stjórnuðu 

því rétt eins og svo mörgu öðru í heiminum. Keis ar-
inn þurfti að vita hversu mörgum gjaldendum hann 
gat gengið að og krafið um skatt. María og Jósef 
voru ekki til sem annað en innfærsla í skatttalinu! 
Peningar sem biðu þess að verða innheimtir.  

Það var ástæðan fyrir því að unga parið ferðaðist 
út í hættulega óvissuna, vegna aðstæðna sem þau 
höfðu ekkert með að gera og höfðu ekkert um að 
segja. Þess vegna fengu þau ekki húsaskjól og urðu 
að sætta sig við aðstæður sem engum var bjóðandi 
– og ekkert tilvonandi foreldri óskar sér. 

Er þetta kunnugleg mynd? 
Stundum passa jólin ekki inn í glansmyndina sem 

alltof oft er dregin upp, ekki síst í fjölmiðlum og af 
verslunareigendum og öðrum hagsmunaaðilum. 

Fyrir nokkrum árum var ég með aðventuskemmtun 
í kirkjunni. Ég spurði börnin: „Hvar eru jólin“? Lítil 
stúlka, um það bil 5 ára, rétti upp höndina skæl bros-
andi og það stóð ekki á svari. „Nú í IKEA auðvitað“. 
Já, að sjálfsögðu. Er það ekki gott svar, og rökrétt. 
Við erum minnt á það strax í lok september hvar við 
eigum að versla og hvað við þurfum að kaupa til að 
tryggja okkur góð jól. 

Ég sagði stúlkunni að við gætum keypt margt 
fallegt í IKEA fyrir jólin, en benti á hjartað á henni 

og mér til að útskýra hvar jólin 
raunverulega væru. „Nú“, 
sagði hún þá hissa og bætti 
við: „Ég verð að segja mömmu 
það.“

Jólin í Betlehem voru ekki 
nein IKEA-jól. 

En samt koma jólin!
Óháð því hvernig stendur á 

hjá okkur sem samfélagi, fjöl-
skyldu og einstaklingum. Jafn-
vel þótt áhyggjur og ótti, sorg 
og missir einkenni jólaundir-
búninginn. Samt koma jólin 
með alla sína helgi.

Fyrstu jólin voru ekki hvít 
jól í fallegri kirkju eða skreyttri 
stofu. Þau voru vafalaust myrk og köld. 

En samt kemur Guð og gerir þennan heim að jötu 
sinni. Þennan brotna og ófullkomna heim með öllu 
þessu brotna og ófullkomna fólki. Samt kemur hann 
og vill finna þig og mig. Og hann kemur færandi 
hendi með friðinn sinn og kærleikann sinn sem er 
hvergi til sölu í búðarhillum nútímans.

Keisarinn Ágústínus var tignaður sem friðarhöfð-
ingi og frelsari á sínum tíma. Hann var ekki fyrsti 
einræðisherra veraldarinnar og ekki sá síðasti. En 
hann er söguleg áminning um það vald sem stjórnar 
á kostnað annarra og þann auð sem þrífst á neyð 
venjulegs fólks.

Á yfirborðinu lítur Ágústínus út fyrir að hafa 
stjórn á öllu. Hann sendir út boð og fólk gerir það 
sem hann segir. Þegar horft er á stóra sam hengið líta 
María og Jósef út fyrir að skipta litlu sem 
engu máli. Þau eru bara tvö af svo ótalmörgu 
fólki sem er á ferðinni um þennan hættulega 
heim í leit að samastað, skjóli og öryggi. 

Og á það ekki við um okkur öll hvar sem 
við erum niðurkomin? Erum við ekki öll í leit 
að því sama þegar allt kemur til alls? Þráum við 
ekki öll innihaldsríkt, gott, gef andi og ham-
ingju ríkt líf sem byggt er á öryggi, réttlæti og 
friði?!

En þrátt fyrir það virðist svo langt í að 
heimsbyggðin nái því takmarki. Það lítur svo 
óraunhæft út.

En þá minnir jólaguðspjallið okkur á að 
það er annað afl í þessum heimi en pen ingar 
og völd. Það minnir okkur á að í hinu smáa og 
óséða, varnarlausa og týnda, býr máttur sem 
ekkert fær staðist. 

Á bak við þá atburði sem guðspjallið 
grein ir frá er veruleiki stærri en allt annað, 
máttugri en öll mannanna völd og auðævi 
samanlögð, veruleiki sem vegur og metur 
lífið á annan mælikvarða en þann sem oftast 
er notaður af mönnum. 

Það er Guð, skapari himins og jarðar, upp-
spretta lífsins sjálfs og ljós þess. Það er veru-
leikinn sem er á bak við frásögn guð spjallsins 

og allt bendir til, og hann býður 
upp á annað líf og annan heim. 
Og hann mun hafa síð asta 
orðið, þótt svo margt bendi til 
annars.

Jólaguðspjallið flytur okkur 
áleitinn boðskap. 

Og í heimi sem er uppfullur 
af ófriði, ókyrrð og ótta hefur 
sá boðskapur aldrei verið jafn 
mikilvægur og nú. Sjaldan hef-
ur verið meiri þörf á að minna 
heimsbyggðina á hvar hin 
sönnu gæði lífsins liggja. 

Og í þeirri frásögn sem jólin 
flytja er þau að finna í jötu. 

Ég þarf oft að minna mig á 
það að jólin gera ekki miklar kröfur þegar allt kemur 
til alls, bara á móttækilegt hjarta og opinn hug. 

Og öll höfum við hjarta sem rúmar Guð, ef við 
viljum taka á móti honum. Og það er ástæðan fyrir 
því að hann er kominn, til þess að finna þig og mig. 
Vegna þess að líf okkar og heimsins alls skiptir hann 
máli. 

Það er boðskapur jólanna, jólaboðskapur guð-
spjallsins: „Verið óhræddir, því, sjá, ég boða yður 
mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum: Yður 
er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur Drott inn, í 
borg Davíðs. Og hafið þetta til marks: Þér munuð 
finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu.“

Guð gefi þér friðsæl og gleðileg jól.

Gunnar Jóhannesson, Hveragerði.

Jólahugvekja
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Í Sunnubæ hefur komið upp 
einkennilegt mál, jólasveina-

mál. Krakkarnir fengu engar 

trúa ekki á jólasveinana og segja 

eiginlega að gerast? Allir krakk-
arnir eru daprir og skilja hvorki 

ákváðu að leita saman að jóla-

krakkarnir sem trúðu að foreldr-

Þau klæddu sig vel og tóku með 
sér nesti. Það er dáldið langt að 
fjöllunum og snjór og kalt úti. 
Krakkarnir gengu rösklega af 
stað og voru fljótt komin fjarri 

Á fannklæddri jörðinni liggur 
staur. Krakkarnir horfa á hvert 

mjóróma og tekur upp staurinn. 
Um leið gerist eitthvað mjög 
undarlegt. Snjórinn fýkur upp 

-
ir veran og brosir furðulega. 

spyrja krakkarnir furðulostn-

-

vita af er Sturtusveina horfin og 

Þau ákveða að halda áfram og 

Kallar Nótt og bendir á jóla-
sveinahúfu á jörðinni. Jónas tek-

Krakkarnir horfa á hvort annað 

halda áfram og flýta sér nú eins 

-

frosinn á jörðinni. „Ekki koma 

-
inn til að losa hann frá jörðinni. 
Það skiptir engum togum að 

krakkarnir fá við nokkuð ráðið 

heiti Smákökukrækja og nú 
-

kerling lymskulega og laumast 

horfa hissa á hvert annað. Nú er 
farið að fara um krakkana, eiga 

eitt og eitt eða fara heim og 
-

lifað einhvers konar töfra og 

nýju birtist ekki. 

flýta sér til Dúnu sem bendir á 
vettling á jörðinni. „Ekki koma 

leið og Siggi tekur upp bréfsn-
ifsi við hlið vettlingsins. „Þetta 

segir að við verðum að trúa á 

Krakkarnir taka höndum saman, 
loka augunum og endurtaka 

Nýju sveinarnir eru nú allir 
komnir til byggða. Sturtusveina 

og syngur jólalög með skrækri 
-

ur með Smákökukrækju sem er 
-

dós. Þau taka ekki eftir snjó-
fjúkinu sem skyndilega umvefur 

einu sagt með djúpum, skræk-
um, rispuðum og allskonar 

-
ir opna augun glöð og hissa. „Ef 

-

nýja jólasveina, jólasveina sem 

-

væri gaman að vita hvar bræður 

að Stekkjarstaur rennblotnaði 

stórkostlegt snapp af Stúfi með 

munu örugglega öll börn Sunnu-

Þegar enginn
fékk í skóinn

Í desember óskaði Dagskráin 
– fréttablað Suðurlands eftir 

örsögu frá lesendum blaðsins 
-

að vera jólasaga en að öðru leyti 
var frjáls aðferð. Skemmst er 

viðbrögðum. Talsvert barst af 

Sú saga sem varð hlut-
skörpust að mati dómnefndar 
ber nafnið „Þegar enginn fékk 

-

ára. Þær systur hljóta að laun-
um bókagjöf frá Bókakaffinu 
og Bókaútgáfunni Sæmundi. 
Við óskum vinningshöfunum 
til hamingju með vinninginn og 
söguna.

Jólasögusamkeppni Dagskrárinnar

Ú -
ir eftir Þórð Tómasson, 

undir Eyjafjöllum. 
Safnamaðurinn Þórður 

á langri ævi dregið saman 
óhemjumikinn fróðleik um 

-
und ár. 

-
ur um heyskap fyrri alda og 

og atvinnusögu eins og hon-

verkfærum og vinnubrögðum, 
heytorfi, reipum og reiðingum, 
engjaheyskap, veðurboðum 

orðfæri sem tengdist heyönn-
um. Sagt er frá konum sem 
gengu að slætti og sömuleið-
is frá tækninýjungum eins og 

Heyannir eftir Þórð Tómasson
„rakstrar-

sem festar 
voru fram-
an á ljái, að 
ógleymd-
um  hesta-
sláttuvél-
unum sem 

-

heimildum og hjá fjölmörgum 
heimildarmönnum, og textinn 

kvæðum.
Lipur texti, lifandi frásögn 

grip sem er ómissandi öllum 

fróðleik.

Út er komin bókin Ár eftir 
ár sem er minningalaupur 

-
ir dýrmætar minningar sem 
og hversdagsleg augnablik 
á hverjum degi, ár eftir ár á 

Selfossi.

hvern dag ársins. Eigandi bók-
arinnar velur augnablik eða 
liðnar minningar frá deginum, 
merkir inn ártalið og getur 

-

hvert sinn sem minningu er 

yfir liðin augnablik og nýtur 
-

Ár eftir ár - minningalaupur  
hannaður af Höllu Ósk Heiðmarsdóttur

mætum augnablikum, sem 
hægt er að ylja sér yfir og fletta 
um ókomin ár.

Út er komin bókin Þankar 
við slaghörpuna eftir 

Jónas Ingimundarson. 
Jónas Ingimundarson er 

órjúfanlegur hluti af tónlistar-

langt og farsælt starf sem 
-

stjóri. 
-

list frá ýmsum sjónarhornum 
og veltir gildi hennar fyrir sér. 

-

að svara áleitnum spurningum 

einsöngslögin með vangavelt-

Jónas hugleiðir reynslu-

nokkurri alvöru, og segir frá 
ævintýrum tengdum tónleika-
haldi innanlands sem utan – 
austanhafs og vestan. 

Þankar við slaghörpuna

Einnig fer hann orðum um 

-
lit um tónleikahald undir sam-
heitinu Tónlist fyrir alla, sem 
hófst undir forystu Jónasar og 
hann bar mjög fyrir brjósti.
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Hnetusteikin
150 g maukaðir sólþurrkaðir tómatar 
150 g maukuð þistilhjörtu 
150 g heslihnetur, grófmalað í mat-

vinnsluvél 
150 g möndlur eða kasjúhnetur eða furu-

hnetur, grófmalað í matvinnsluvél 
150 g rifinn plöntu ostur 
50 g plöntu parmesan ostur, rifinn 
150 g soðnar kjúklingabaunir 
1,5 tsk. karrý 
1 tsk. paprikuduft 
smá salt og pipar 
góður hnefi af ferskum kryddjurtum, 

koríander, steinselja. 

Best er að hnoða steikina í hrærivél með 
spaðanum eða bara í höndunum. Sett í 
eldfast mót og bakað við 180°C í 15–20 
mín. Látið kólna.

Trönuberjasósa
300 g trönuber, fersk eða frosin
1 tsk. engifer, rifið
1 lítil kanilstöng
1 epli, rifið
200 g flórsykur
240 ml appelsínusafi

Öllu blandað saman í pott og soðið í 
ca. 15 mínútur. Hrærið oft í svo að það 

brenni ekki við í pottinum. Kælt og sett 
í krukku.

Sveppa duxelle
1 box sveppir, sneiddir
1/2 rauðlaukur, smátt saxaður
200 g kastaníuhnetur, saxaðar (má 

sleppa)
1/2 tsk. timian
salt og pipar
1/2 bolli brauðraspur
Vegan smjör eða olía til að steikja upp úr

Allt steikt á pönnu, kryddað til og kælt.

Steikin sett saman
Smjördeig. Oftast er smjördeig vegan þar 
sem ekki er notað venjulegt smjör held-
ur smjörlíki. Ég notaði smjördeigið sem 
fæst í Bónus og það virkaði bara mjög 
vel. Takið smjördeigið og rúllið því út 
með kökukefli á vel hveitistráðu borði. 
Best er að setja hnetusteikina á útrúllað 
smjördeig og svo annað til að breiða yfir 
það.

Setjið hnetusteikina á smjördeig-
ið, sveppa duxellið þar ofaná og trönu-
berjasósuna þar yfir. Penslið deigið með 
plöntumjólk, svo að límist vel saman, og 
setjið annað smjördeig yfir. Penslið með 
plöntumjólk og setjið skrautrendur yfir ef 

þið eruð í stuði. Skerið kantana og lagið 
til og þrýstið með gaffli allan hringinn.

Bakið í ofni á 200°C í 12–15 mínútur 
eða þar til deigið er orðið fallega brúnt og 
brakandi fallegt. Berið fram með trönu-
berjasósunni og góðri brúnni sósu, Knorr 
brúnsósugrunnurinn er vegan þannig að 

það er hægt að gera flotta sveppa- eða 
rauðvínssósu með honum.

Gleðileg jól og verði ykkur að góðu.

Kveðja, 
Erlendur Eiríksson, yfirkokkur 
Skyrgerðarinnar í Hveragerði.

200 g sykur
120 ml olía
1 tsk. vanillusykur (eða vanilludropar 

t.d. Roma)
200 g rjómaostur
2 stór egg
170 g hveiti
1,5 tsk. lyftiduft
kanilsykur
möndluflögur
2 epli, afhýdd, kjarnhreinsuð og skorin 

í báta

Ofn hitaður í 175 gráður við undir- og 
yfirhita og ca. 24 cm smelluform smurt 
að innan. Sykur, olía, vanillusykur og 
rjómaostur er hrært vel saman. Þá er 
eggjunum bætt út í, einu í senn og hrært 
vel. Því næst er hveiti og lyftidufti bætt 
út í og hrært við lágan hraða þar til deig-
ið hefur blandast vel saman. Deiginu er 
svo hellt í smurt formið. Eplabátunum 
er stungið ofan í deigið hringinn í kring 
frá miðju og möndluflögunum er dreift 

yfir. Að síðustu er kanilsykrinum stráð 
yfir kökuna. Bakað í ofni í ca. 50 mínútur 
eða þar til kakan er bökuð í gegn í miðj-
unni og farin að losna frá forminu. Ef 
kakan fer að verða dökk í ofninum áður 
en hún er bökuð í gegn er gott að setja 
álpappír yfir hana. 

Borin fram heit eða köld með þeyttum 
rjóma og ís, eða eftir smekk.

Þessi góða eplakaka er núna bökuð í 
Eldstó Art Café og er algjör draumur. Það 
má segja að rjómaosturinn geri útslagið. 
Hún er mjúk undir tönn og smakkast vel 
bæði heit eða köld. Hún geymist vel í 
kæli, en má líka frysta. Hún er fljót að 
þiðna, ca. 2 klst. Þess má geta að Eldstó 
Art Café verður lokað frá 14. desember 
til 14. janúar. Opnar aftur 15. janúar á 
nýju ári.

Verði ykkur að góðu.

Kveðja,
Helga í Eldstó Art Café, 

á Hvolsvelli.

Eplakaka með rjómaosti

Vegan jóla Wellington

Eldstó Art Café

Skyrgerðin

1 2 3 4
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Gamla fjósið

Fákasel Restaurant

Hér koma myndir og uppskrift frá okkur 
í Gamla fjósinu. Þetta er humarsúpa sem 
er í miklu uppáhaldi hjá fjölskyldunni og 
er forréttur hjá okkur á aðfangadag.

Humarsúpa fyrir 4
500 g humar í skel
Hálfur meðalstór laukur - saxaður
3 hvítlauksgeirar, 1 í súpuna og 2 í hvít-

laukssmjörið (annars er smekksatriði 
með hvítlaukinn)

Karrý, sítrónupipar, salt og pipar
2–3 dl hvítvín 
1 dós af tómötum (ca. 400 gr.)
Vatn ca. 400 g

Fákasel restaurant bauð upp á jólahlaðborð og 
fjölskyldujóla-brunch á aðventunni sem var 
mjög vel sótt. Framundan er jólamarkaður um 
helgar þar sem handverksfólk kemur saman og 
selur fjölbreyttar vörur sem henta sérlega vel í 
jólapakkann. Einnig er rétt að nefna að sunnu-
daginn 16. desemer sem er síðasti dagur mark-
aðarins verður jólahestasýning í reiðhöllinni í 
Fákaseli.

Hér er uppskrift að frábærum og nokkuð 
einföldum forrétti. Hann sló rækilega í gegn á 
jólahlaðborðinu okkar í Fákaseli og við ætlum 
sjálf að hafa hann sem forrétt um jólin.

Uppskrift:
U.þ.b. 1 kíló af ferskum laxi (eitt gott flak með 
roði)

Tómatsalsa:
5–6 stórir tómatar
2 rauðlaukar

Humarsúpa fyrir fjóra

Frábær laxaforréttur

300 g smjör
Rjómi/hveiti/fiskisósa/koníak (má 

sleppa)

Steikið humarinn í hvítlaukssmjöri - látið 
hann kólna og skelflettið hann. Steikið 
laukinn í smjöri og bætið kryddinu og 
skelinni saman við og látið krauma í smá 
stund. Þá er tómötum, hvítvíni og vatni 
bætt við og soðið við vægan hita undir 
loki í 4 til 5 tíma. Þá er súpan sigtuð, 
jöfnuð með hveiti og bragðbætt með 
rjóma og fiskisósu. Humrinum bætt út í 
og að síðustu koníakinu ca. 1 matskeið 
á mann rétt áður en súpan er borin fram 
með hvítlauksbrauði.

Veitingastaðurinn Mika

veitingastaðnum Mika í Reykholti. Mika 
er fjölskyldufyrirtæki sem rekið er af 

Þar ríkir sannkölluð fjölskyldustemning 

börnin, hjálpast að við að gera staðinn að 
því sem hann er. Þar er mikið lagt upp 
úr ferskleika og góðu hráefni. Á Mika er 
flest allt lagað frá grunni hvort sem það 
er brauð eða sósur. Mika sérhæfir sig í 
súkkulaði, konfektgerð og humarréttum. 
Úr verður óvænt matargerð þar sem hum-
ar og súkkulaði mætast.

Hráefni í smábita:
200 g möndluflögur
200 g pistasíuhnetur
200 g heslihnetur
200 g heslihnetusmjör eða möndlusmjör
400 g hvítt súkkulaði (má líka nota 

mjólkursúkkulaði eða dökkt 
súkkulaði)

Hnetusúkkulaði-smábitar með exotískri karamellu
Hráefni í exotíska karamellu:
500 g sykur
300 g exotískur ávaxtasafi eða púrra (ást-

araldin, mango, sudachi, mandarin)
200 g rjómi

Byrjum á því að rista hnetur á pönnu eða 
í ofni. Á meðan má bræða súkkulaðið og 
bæta við hnetusmjöri. Síðan er hnetun-
um blandað við. Undirbúið plötuna með 
smjörpappír. Hnetusúkkulaðiblöndunni 
er síðan skipt í smá bita og hún kæld.

Karamella
Hitið upp rjómann og púrruna (safi úr 
maukuðum ávöxtum) saman upp í 90°C. 
Byrjað er að gera þurra karamellu (e. dry 
caramel). Hitið helminginn af sykrinum á 
pönnu, bætið smátt og smá sykrinum við 
og hitið þangað til fallegum gullbrúnum 
lit er náð, hiti ca. 176°C. Rjómablöndunni 
er smá saman bætt við. Loksins er allt 
kælt og set yfir smábitana.

Gleðileg jól, kæru landsmenn og 
njótið vel!

3 hvítlauksrif
Fínsaxað rautt chili eftir smekk (3–4 tsk.)
safi úr einu lime
1 msk. ólífuolía
1 msk. tómatpúrra
1 msk. hlynsíróp
salt og pipar eftir smekk
fersk basilika eftir smekk

Allt frekar smátt skorið og blandað vel saman. 
Ofninn hitaður í 180 gráður á blæstri. Laxaflak-
ið er hreinsað og sett með roðinu á smjörpappír 
í ofnskúffu. Tómatsalsa er hellt yfir þannig að 
það hylji allan laxinn. Því næst er hann settur í 
ofninn og bakaður í 15 mínútur. Þegar rétturinn 
er tilbúinn má færa hann varlega yfir á bakka og 
skreyta hann með ferskri basiliku og ristuðum 
furuhnetum.

Það góða við þennan rétt er að það er lítið mál 
að undirbúa hann töluvert áður en hann er settur 
í ofninn og hann er góður bæði heitur og kaldur.

.)



Senn líður að jólum og af því tilefni 
er ágætt að fara yfir starf okkar hér 
í Rauða krossinum í Árnessýslu.

Á þessu ári hefur verið mikil aukning 
bæði sjálfboðaliða og skjólstæðinga hjá 
okkur og verkefnin hjá okkur vaxa og 
dafna. 

Prjónahópurinn Síðasta umferðin er 
skipuð hressum konum á öllum aldri. Þær 
hittast einu sinni í viku á mánudögum og 
prjóna saman, síðan er afrakstur ársins 
seldur á basar sem haldinn er fyrsta vetr-
ar dag. Ágóði af þessum basar rennur allur 
til deildarinnar hér. 

Föt sem framlag er hópur sem hittist á 
miðvikudögum og pakkar fatnaði sem 
sendur er til Hvíta Rússlands. Mikið er af 
fallegu handverki sem þær prjóna heima 
og sauma sem einnig fara í pakkana. 
Skjólstæðingar í Vinaminni hafa prjónað 
mikið af teppum fyrir okkur sem fara líka 
í pakkana. Það sem af er þessu ári er búið 
að senda 568 pakka. 

Því miður hefur strákakaffið ekki farið 
af stað hjá okkur en leitað er eftir sjálf-
boðliða til að halda utan um þann hóp.

Stelpukaffið er á sínum stað og þar 
hitt ast öflugar hressar stelpur/konur frá 
18 til 30 ára. Þær hittast á fimmtudögum. 
Skemmtilegur hópur sem hefur verið að 
gera ýmiskonar handverk og föndur, eins 

Öflugt starf hjá Rauða krossinum í Árnessýslu
og núna fyrir jólin, jólakort og annars 
konar föndur. 

Nýtt verkefni fór af stað hjá okkur í 
haust og hlaut það nafnið Fögur fljóð en 
þar hittast konur 30+ í léttu spjalli og 
prjóna. Er þessi hittingur á þriðjudögum.

Neyðarvarnir er stór partur af okkar 
verkefnum og höfum við þurft að sinna 
þó nokkrum verkefnum vegna ófærðar 
síð astliðinn vetur. Á næsta ári verður 
farið af stað með sérstakan viðbragðshóp 

í sálrænum stuðningi og það verða sér-
þjálf aðir aðilar sem koma til með að sinna 
því verkefni. 

Heimsóknarvinir er ört vaxandi verk-
efni hjá okkur. Erum við bæði með heim-
sóknir í heimahús og á vistheimili, einnig 
erum við með heimsóknarhunda sem 
kíkja í heimsókn til einstaklinga. Þá erum 
við einnig með símavini.

Einhverfukaffi, fyrir fullorðna ein-
stakl inga sem greindir eru með einhverfu, 

hefur verið hjá okkur í haust og verið vel 
sótt. 

Þá hafa sjálfboðaliðar tekið þátt í aðlög-
un flóttamanna sem komu á síðasta ári. 

Nú fyrir jólin er starfræktur sjóður, 
Sjóðurinn góði, til aðstoðar þeim sem hafa 
lítið á milli handanna. Er hann samstarfs-
verkefni félagasamtaka og kirkjunnar. 

Þá erum við með fatagáma við Byko á 
Selfossi og á gámasvæði rétt utan við 
Selfoss. Einnig eru staðsettir fatagám ar í 
uppsveitum Árnessýslu. 

Stjórn og starfsmaður senda öllum 
þeim góðu sjálfboðaliðum sem hjá okkur 
starfa þakkir fyrir frábært samstarf árinu. 
Án ykkar væri starfið ekki svona öflugt. 
Einnig sendum við styrktaraðilum, sam-
starfsaðilum, sjálfboðaliðum og fjöl skyld-
um þeirra okkar bestu óskir um gleðileg 
jól og gæfuríkt komandi ár.

Gleðilega 
jólahátíð.

Erla Guðlaug 
Sigurjónsdóttir, 
deildarstjóri 
Rauða krossins 
í Árnessýslu.

Prjónahópurinn Síðasta umferðin. Heimsóknarvinir hittast í húsnæði Rauða krossins á Selfossi.

Handverk á basar Rauða krossins í Árnessýslu.

Stjórn Rauða krossins í Árnessýslu. Frá vinstri: Esra Ósmann, Katrín Stefanía Klemensardóttir, Petrína Freyja Sigurðardóttir, Hugrún Ósk Guðmundsdóttir, 
Svala Sigurgeirsdóttir og Árni Páll Hafþórsson.
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JÓLA BARNAMYNDAGÁTA
DAGSKRÁRINNAR

Lausnir berist í síðasta lagi föstudaginn 4. janúar 2019, merktar:

Jóla-myndagáta, Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn; frostpinnaveisla frá Kjörís.

Ath! Gerður er greinarmunur á breiðum og grönnum sérhljóðum.

Nöfn vinningshafa verða birt í Dagskránni 9. janúar 2019 
og þá um leið lausn myndagátunnar.

Skrifið hér inn lausn gátunnar:

-
lækjarskóla á föstudaginn 

útvarp Sunnulækjarskóla hljóm-
-

list og efni sem nemendur höfðu 

-

Sunnulækjarskóla og spurðum 
-

Markmiðið að styrkja verkefni 
sem krakkarnir velja sjálf

skólanum. Verkefnið er hugsað 

nemendanna og gefa aðeins 

Sá ágóði sem safnast hefur fór 
-
-

Björgunarfélag Árborgar sem 

Eflir samkennd og 
samfélagsvitund 

Árgangarnir vinna saman, fyrsti 

fimmti og sjötti. Sjöundi bekkur 
fær að vera með unglingadeild. 
Nemendur útbúa vörur til að 

að framleiða, pakka og gera að 
söluvænlegum vörum. Að auki 
eru ýmsir viðburðir samhliða 

nemendur? „Þetta eflir sam-
kennd og er jákvætt fyrir sam-
félagið. Eykur samfélagsvitund 

að gefa af sér til samfélagsins 

og gaman. Þetta er flott verk-
efni sem eflir skólann og er 

Góðgerðardagar í Sunnulækjarskóla



S
kógasafn er meðal elstu 
byggðasafna landsins og 
hefur tekið stakkaskiptum 
frá stofnun þess árið 1949. 

Safnið var ávallt í nánu sam-

úthlutað sýningarrými í skólan-
um þar til fyrsta safnhúsið var 
byggt á árunum 1954–1955. 
Safnið er í eigu héraðsnefnda 
Rangæinga og Vestur-Skaftfell-
inga og skiptist í þrjár deildir, 
byggðasafn, húsasafn og sam-
göngusafn en allar heyra þær 
undir sömu stofnun.

Húsasafnið í Skógasafni
Erfitt er fyrir nútímafólk að 
ímynda sér hvernig hið dag-
lega líf væri ef ennþá væri búið 
í húsakynnum reistum úr torfi 
og grjóti. Staðreyndin er engu 
að síður sú að þar til fyrirekki 
svo löngu var það raunin fyrir 
velflesta Íslendinga. Sem betur 
fer hefur þessi menningararf-
leifð varðveist, þó ekki á nema 
örfáum stöðum. Torfbæir ein-
angruðu sérstaklega vel og hent-
uðu vel við íslenskar aðstæður 
þar sem lítið var af eldsmat til 

Stiklur úr starfsemi

Skógasafns

upphitunar. Torfbæir voru alls 
ekki viðhaldslaus húsnæði og 
eru ekki enn. Á Suðurlandi var 
hægt að reikna með meiri 
viðhaldsþörf vegna 
vætusamara veð-
urfars en í öðr-
um landshlut-
um. Sömu 
sögu er að 
segja um 
torfbæina 
sem prýða 
húsasafnið 
í Skógum 
en í sumar 
var farið í tölu-
verðar endurbæt-
ur á þeim.

Í húsasafninu er lítið 
hlóðaeldhús frá Kvoslæk í 
Fljótshlíð. Frá því það var flutt 
á Skógasafn árið 1971 og endur-
hlaðið ári síðar hefur það staðið 
nánast óhreyft síðan. Þörfin fyr-
ir viðhald var orðin umtalsverð 
og vegghleðslur þurfti að laga 
ásamt stöplum og langböndum 
í stafverki. Skera þurfti allt torf 
af þakinu og tína þakhellur af 
til þess að geta hafið endurbæt-

urnar. Listilega vel tókst til og 
var afraksturinn til fyrirmyndar. 
Einnig voru gaflar endurhlaðn-

ir í krossfjósi frá Húsum í 
Holtum og stafverk 

lagað í smiðjunni 
frá Skógum. 

Þ o r s t e i n n 

S i g u r j ó n 
E y j ó l f s -
son sáu 
um fram-
k v æ m d -
irnar af 

mikilli natni 
og alúð. Enn 

þarf að huga að 
torfbyggingum í 

húsasafni Skógasafns og 
stendur til að fara í enn frekari 
endurbætur á komandi ári.

Safna- og rannsóknar-
starf á árinu
Unnið hefur verið að endur-
skipulagningu á grunnsýningu 
byggðasafnsins í kjölfar opn-
unar á nýju móttökuhúsi og 
framkvæmdum á elsta hluta 
safnhússins. Heilu safnheild-

irnar hafa verið teknar niður, 
veggir sparslaðir og málaðir og 
óæskilegum undirstöðuefnum 
skipt út. Munum hefur að því 
loknu verið komið fyrir á ný 
undir leiðsögn forvarða. Í ár var 
verkinu haldið áfram og munum 
komið fyrir á sýningu sem höfðu 
verið í geymslu á meðan á fram-
kvæmdum stóð.

Á árinu var fengið milli-
safnalán frá Þjóðminjasafni 
Íslands að frumkvæði Þórð-
ar Tómassonar, fyrrum safn-
stjóra Skógasafns. Munurinn 
er jarðfundin leðurflaska sem 
fannst við skurðgröft við Sól-
heimahjáleigu í Mýrdal og var 
komið til Skógasafns af ábú-
endum en Þórður Tómasson af-
hendir Þjóðminjasafninu gripinn 
í kjölfarið. Flaskan hefur verið 
saumuð saman og á jöðrunum 
eru göt með tvöföldum saum en 
bútarnir sem lokað hafa flösk-
unni hafa ekki varðveist. Í safn-
kosti Skógasafns er leðurbútur 
sem mögulega hefur verið not-
aður til að loka fyrir slíkt gat og 
hefur flöskunni og leðurbútnum 
verið stillt upp saman á sýningu. 

Um slíkar leðurflöskur er getið 
um í Íslendingasögum og ljóst er 
að gripurinn er ævaforn. 

Skógasafn hefur styrkt forn-
leifarannsókn á Mýrdalssandi 
sem hófst sumarið 2017 und-
ir stjórn Bjarna F. Einarssonar 
fornleifafræðings. Rannsókn-
in snýr að uppgreftri á bæj-
arstæðinu Arfabót í Álftaveri 
sem líklega hefur farið í eyði á 
fyrri hluta 15. aldar af völdum 

fornleifafræðingur og starfs-
maður Skógasafns, hefur tek-
ið þátt í uppgreftrinum en að 
honum hefur verið unnið yfir 
hásumartímann. Í ár var grafin 
upp skemma sem er jafnframt 
sú stærsta sem rannsökuð hefur 
verið á Íslandi fram að þessu en 
í fyrra var grafið upp fjós, sem 
var að auki hlaða, og heystæði. 
Á næsta ári stendur til að halda 
áfram og hefja uppgröft á næsta 
rými í bæjarstæðinu.

Safngjafir og heimasíða
Safnið hefur tekið við tölu-
vert af munum á árinu, bæði 
til byggðasafnsins og sam-

Torfbæirnir í Húsasafninu.

Unnið í þakinu á hlóðaeldhúsinu 
frá Kvoslæk. Þorsteinn Jónsson 

ákveður næstu skref.

Ný hnausahleðsla í krossfjósinu frá Húsum.



Jólablað Dagskrári�ar  23

Gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári

Sendum Sunnlendingum öllum 
okkar bestu óskir um

Óskum Sunnlendingum 
gleðilegrar hátíðar og 

farsældar á komandi ári.
Þökkum fyrir árið 
sem er að líða.

Kæru Sunnlendingar
Við óskum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

göngusafnsins. Feðginin Hjálmar Axelsson og Ás-
dís Hjálmarsdóttir bifvélavirkjar gáfu Skógasafni 
tvo glæsilega bíla, annars vegar Willis Overland 
árgerð 1960 og hins vegar Wolseley 1500 árgerð 
1963. Báðir bílarnir eru gangfærir og hefur verið 
haldið vel við. Charlotta, Snorri og Sæunn Inga-
börn gáfu orgel-harmonium úr fórum langafa síns, 

sr. Magnúsar Bjarnasonar á Prestbakka á Síðu. 
Orgelið er frá byrjun 20. aldar og er vel með farið. 

sinni, Karolínu Þorvaldsdóttur, sem var dóttir Þor-
valdar Bjarnasonar á Þorvaldseyri. Halasnælda, 

-
hannes gaf safninu ásamt stóru olíumálverki af 
Guðmundi Hlíðdal, póst- og símamálastjóra, mál-
að af Karenu Agnete Þórarinsson. Ekki er mögu-
legt að telja upp allt sem barst safninu á árinu í 
þessum pistli en fyrir hönd Skógasafns vil ég 
þakka öllum þeim sem ánöfnuðu safninu þessar 
ágætu gjafir.

Heimasíða safnsins, skogasafn.is, hefur einnig 
verið í endurhönnun og býður nú upp á betra við-
mót fyrir farsímanotendur. Á heimasíðunni er nú 
boðið upp á möguleika að kaupa aðgang á safnið 
sem hefur fallið í góðan farveg safngesta. Á kom-
andi ári stendur til að bæta við efni á síðuna um 
valda gripi úr safnkosti Skógasafns. 

Starfsemin á árinu hefur verið margþætt að 
venju og gestakoma hefur verið tíð. Ánægjulegt 
er að taka á móti gestum sem vilja fræðast um ís-
lenska þjóðmenningu og kynnast íslensku hvers-
dagslífi frá horfinni tíð. Mikil innri uppbygging 
hefur átt sér stað sem stendur til að halda áfram 
með á komandi árum. Að lokum vil ég óska Sunn-
lendingum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og gleðilegs nýs árs á aldarafmælisári íslenska 
fullveldisins. 

Andri Guðmundsson, forstöðumaður

Leðurflaskan og leðurbúturinn.

Komið með Wolseley í safnið. Ásdís Hjálmarsdóttir undir stýri og Vil-
mundur Guðmundsson aðstoðar.

Skemman í Arfabót. Fyrir miðju sést fiska-
steinn og í hægra horni er far eftir kerald.

Það voru glaðir íbúar á elli-
heimilinu Sólvöllum á 

Eyrarbakka þegar kvenfélags-
konur úr kvenfélagi Villinga-
holtshrepps komu færandi hendi 
nú á föstudag. Búið var að kanna 
hjá forstöðukonum heimilisins 
hvað helst vantaði. Niðurstaðan 
varð sú að kvenfélagið keypti 

Kvenfélag Villingaholtshrepps kom færandi 
hendi á elliheimilið Sólvelli á Eyrarbakka

sérstakan bakstrapott ásamt 
stykkjum sem hitast í pottin-
um og hægt er að nota til að 
leggja heita bakstra á lúin bein. 
Þá höfðu kvenfélagskonurnar 
keypt falleg og mjúk handklæði 

-
in er að verðmæti 146.692 kr. 
Forstöðukona Sólvalla þakkaði 

-

sínu með að konurnar skyldu 
hugsa svona fallega til þeirra. 
Að þessu loknu settust íbú-
ar og viðstaddir að glæsilegu 

stórglæsilegri brauðtertu ásamt 
–gpp
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Við höfum flutt aðalskrifstofu 
okkar að Austurvegi 56 á 2. hæð.

Sími 892 6993
kraftberg@simnet.is

Kraftberg auglýsir eftir 
verkefnum fyrir smiði, múrara, 
málara og hellulagnar menn.

AÐ njóta
frekar en neyta

Á aðventunni hvetjum við ykkur til:

Finnið hugmyndir á:

og fylgið okkur á:

www.umhverfissudurland.is

#umhverfissudurland

Leikskólinn Álfheimar var 
opnaður 13. desember 1988 

Ingibjörg Stefánsdóttir en hún 
-

verandi leikskólastjóri er Jó-
hanna Þórhallsdóttir.

-

-

börn á hverri deild, en 1998 var 

börn á hverri deild. Völusteinn, 
fjórða deildin bættist við árið 

-
úrlegt útileiksvæði sunnan við 

leikskólanum.
Leikurinn er hornsteinn 

og er áhersla lögð á samskipti 

virðingu fyrir náttúrunni. 
Einkunnarorðin okkar 

TRAUST.

Í starfi leikskólans er stuðst við 
boðskiptakenningar Bateson 
auk rannsókna Birgittu Knuds-
dottir Olafssonar og Berit Bae. 
Birgitta segir meðal annars að: 

örvar leiki almennt, sérstaklega 

hlutverkaleikirnir. 
Berit Bae er norskur lekt-

einnig skoðað með hvaða hætti 
starfsfólk leikskóla vinnur að 

á meðal með tilliti til viðmóts, 
viðhorfs og tengsla við hvert 

Birgittu styðja kenningar hvor 
annarrar um leikinn.

sterku hliðar.
Leikskólinn Álfheimar er 

átt að umhverfisstefnu. Leik-
skólinn gerðist græn fjölskylda 

vegum Landvendar og Skóla á 

-

skóg með styrk frá Sprotasjóði. 

að gefa börnunum tækifæri til 
að kynnast og njóta náttúrunn-

styrk úr Sprotasjóði vegna 

grenndinni sem er samstarfs-
verkefni á milli Álfheima 
og Vallaskóla. Aðalmarkmið 

verkefnisins er að nemendur 
beggja skóla kynnist, læri  og 
upplifi náttúruna á fróðlegan 
og skemmtilegan hátt og að 

-
ug samvinna á milli skólastig-
anna, bæði barna og kennara. 
Í dag fara tveir elstu árgangar 
leikskólans og 1. og 2. bekkur 

Leikskólastarf er lifandi starf 
-

ur er eins, samfélagsbreytingar 
eru örar og nýjar áskorarnir eru 

hafa komið að leikskólanum á 
-

daga koma nú daglega með börn 

Í tilefni af afmælinu verður 
ýmislegt gert til að brjóta upp 
starfið. Dagskrána má nálgast á 

meðal annars sjá opið hús, hr-
ingekju/leikstöðvar, skógarferð 
og leiksýningu barnanna. Við 
vonumst til að sem flestir sjái 

Álfheimar í þrjátíu ár
Virðing - Hlýja - Traust

www.dfs.is/atvinna/

Allar atvinnuauglýsingar 
Dagskrárinnar á einum stað!

Yfir 20 laus störf 
á Suðurlandi!
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Óskum viðskiptavinum okkar

með von um farsælt samstarf á komandi árum

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

bílmerkingar - laserskurður - fræsingar

gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs

Þorláksmessuskatan er komin
og ilminn leggur yfir bæinn

Eyravegi 59, Selfossi · Sími 482 2509 · Opið 10 - 18  virka daga

Við í Fiskbúðinni óskum öllum

viðskiptavinum okkar gleðilegra

jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin

á árinu sem er að líða.

i ó k öl

· Sími 4

Erum komnir með súran hval, alvöru flattan saltfisk, 
vestfirskan hnoðmör, hamsatólg, hangiflot, 

rúgbrauð, síld, reyktan lax og harðfisk. 
Einnig stóran humar, rækjur, risarækjur, skelflettan 

humar, túnfisk, skötusel og lax. Einnig erum við 
með tilbúna frosna humarsúpu.
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B
yggðasafn Árnesinga minnist Vest-
urheimsferða í húsakynnum sín-
um með sérstakri sýningu. Upphaf 
Vesturheimsferða frá Íslandi má 

rekja til Hússins á Eyrarbakka en danskur 
verslunarþjónn William Wickmann fór 
frá Eyrarbakka um 1865 vestur um haf 
og skrifaði svo gamla vinnuveitandanum 
sínum Guðmundi Thorgrímsen verslun-
arstjóra bréf þar sem hann lýsti dásemd-

svo að tveir hópar fóru frá Eyrarbakka 
árin 1870 og 1872 sem settust að á Wash-
ingtoneyju á Michican-vatni í Wiscons-
in-fylki og voru það fyrstu skipulögðu 
ferðir frá Íslandi vestur um haf. Frá 
síðustu aldamótum hefur safnið verið í 
margvíslegum tengslum við afkomendur 
Vesturfaranna frá Eyrarbakka. Þrír þeirra 
gáfu fé til uppbyggingar Eggjaskúrsins 
árið 2004 og árið 2015 fengum við góða 
heimsókn frá eynni sem mér þótti rétt að 
endurgjalda. Í því skyni var skipulögð 
ferð og lítill þéttur hópur fór. Tilgangur 
ferðarinnar var að kynnast Washington-
eyju og skapa tengsl auk þess að kynnast 

Þessi góða ferð til Ameríku var farin 
í júní, mín fyrsta ferð og vonandi ekki 
sú síðasta vestur um haf. Flogið var til 
Chicago þar sem hjónin Almar Gríms-
son og Anna Björk Guðbjörnsdóttir tóku 
á móti mér. Þau voru ferðafélagar mínir 
fyrstu fjóra dagana á Washington-eyju 
og Almar sá um allan undirbúning. Þeim 
hjónum skulu hér færðar kærar þakkir. 

Nokkurra tíma ferð er frá Chicago að 
skipalæginu Northport Pier og var áð á 
leiðinni. Í Northport Pier fórum við um 

okkur til Washington eyjar. Þar tóku á 
móti okkur feðgarnir Hoyt Purinton og 

faðir hans Richard Purinton. Þeir feðgar 
reka ferjufyrirtæki sem sér um siglingar 
milli lands og eyjar. Mér var útvegað-
ur bíll sem ég hafði til umráða á eynni 
og við fórum til heimilis Richards. Við 

sem var barnabarn Árna Gudmundsen 
sem fór frá Eyrarbakka 1872. 

Síðan kom ég mér fyrir í herbergi á 
Sunset Resort hóteli á eynni. Á hótelinu 
hitti ég Steve Reiss skjalavörð og hótel-
stjóra. Þá var boðað til ferðar á bátnum 
Moby Dick, undir stjórn Richards Purin-

hans sem býr í Brautarholti á Skeiðum 

einnig þau Amy Gíslason og maður henn-
ar Craig. Farið var um söguslóðir og m.a. 

kaupmanns og siglt að ferjunni Eyrar-

fjögurra Eyrbekkinga sem námu eyna 
árið 1870. 

Á fyrsta kvöldi okkar á Washington-
eyju var haldin samkoma í Lútersku kirkj-
unni til heiðurs okkur íslensku gestunum 

Ronning sem studdi Byggðasafn Árnes-
inga til uppbyggingar Eggjaskúrsins árið 
2004 og einnig hitti ég Christine And-
ersen dóttur Hannesar Andersen heitins 
sem einnig studdi okkur og hvatti í þessu 
verkefni. Þær báðar eru afkomendur Eyr-
bekkinga sem fóru vestur um haf árin 
1870 og 1872. Um 100 manns voru á 
samkomunni. Margir vildu spjalla við 
safnstjórann frá Eyrarbakka.

Á samkomunni voru auk okkar ís-
lensku gestanna systkinin Amy Welt 
Gislason og Gary Gislason en þau búa í 

langafi þeirra. Með þeim í för voru Craig 

og tvíburadætur þeirra Anna og Aurie. 
Langafi Almars, sr. Ísleifur Gíslason var 

Arnarbæli í Ölfusi. Þau Amy og Gary eru 
því fjórmenningar við Almar.

Daginn eftir fórum við á Kletteyju, 
eða Rock Island. Árið 1911 keypti vel 
efnaður Vestur-Íslendingur, Hjörtur 
Þórðarson raffræðingur í Chicago, stóran 
hluta eyjunnar. Hann kom upp miklum 
mannvirkjum og nýtti til sumardvalar. 
Kona hans var frá Eyrarbakka.  Merkasta 
húsið sem Hjörtur byggði var bátahús-
ið svokallaða sem er reisuleg bygging 
með bátalægi fyrir fjóra báta en yfir því 
er stór salur þar sem Hjörtur varðveitti 
bókasafn sitt. Í salnum var að finna hús-
gögn Hjartar sem Halldór Einarsson frá 
Brandshúsum í Flóa skar snilldarlega 
út. Richard sem skrifað hefur bók um 
Hjört og Klettey benti mér sérstaklega á 
snotran myndaramma með útskurði Hall-
dórs, allskonar tákn í hornum og hlið-
um rammans sem mætti túlka sem lífs-
hlaup Hjartar Þórðarsonar. Bátahúsið og 
Kletteyin öll hafði mikil áhrif á mig og 
það var reglulega gaman að koma auga á 
útskornu húsgögnin sem Halldór Einars-
son skar út fyrir Hjört. Og Hjörtur hefur 
verið engum líkur. 

Þriðja daginn var ýmislegt skoðað á 
Washington-eyju, farið á skjalasafnið, í 

-
-

sonar kaupmanns. Skoðuð var norsk 
stafkirkja. Um kvöldið var kvöldverður 

mættir þar  nokkrir afkomendur  Árna 
Gudmundsen sem kom til eyjarinnar með 

hópnum frá Eyrarbakka 1872. Hann var 

við fórum að bera saman bækur okkar. 
Við gátum rakið okkur saman, erum bæði 
komin út af Eyjólfi sterka Símonarsyni 
sem bjó á Litla-Hrauni á 18. öld, þann 
sem rétti einsamall við Gráhellu, skammt 
norðvestur af Litla-Hraunsstekk, og sigr-
aði í glímu við heljarins stóran blámann 
sem var á kaupskipi. Urðum við að sjálf-
sögðu afar sæl með þessa skyldleikaupp-
götvun. 

Fjórða daginn var eyjan kvödd og við 
þremenningarnir ókum til Chicago. Þar 
kvaddi ég Almar og Önnu og ég nýtti 
næstu daga til að kynna mér söfn í stór-
borginni og stórborgarlífið. 

Á heimleiðinni til Íslands varð ég 
þeirrar ánægju aðnjótandi að vera boðið í 
flugstjórnarklefann en svo vildi skemmti-
lega til að flugstjórinn Brynjar Sigurðs-
son á ættingja á Washington-eyju. Brynj-
ar er ættaður frá Litlu-Háeyri á Eyrar-
bakka.  

Ferðina fór ég á vegum Byggðasafns 
Árnesinga sem fékk styrk frá símenntun-
arsjóði Safnaráðs til fararinnar.

Árið 2020 verða 150 ár liðin síðan 
fjórmenningarnir fóru frá Eyrarbakka og 
enduðu á Washington-eyju. Hugmynd-
ir eru uppi um gagnkvæmar heimsóknir 
milli Íslands og Washington-eyjar það 
sumar og verður fljótlega farið að skipu-
leggja þá ferð. Áhugasamir hafi samband 
við undirritaðan eða Almar Grímsson. 

Lesendum Dagskrárinnar óska ég 
gleðilegrar jólahátíðar og farsældar á 
komandi ári.

Lýður Pálsson,
safnstjóri Byggðasafns Árnesinga.

Íslendingar á Washington-eyju 4. júní 2018: Ásgrímur Jónasson, Almar Grímsson, Anna Guðbjörns-
dóttir, Ásgrímur Örn Jónasson, Jónas Ingvi Ásgrímsson og greinarhöfundurinn Lýður Pálsson.

Bóka- og bátasetur Hjartar Þórðarsonar á Kletteyju.

Húsgögnin í bókasafni Hjartar Þórðarsonar á Kletteyju, þau eru skorin 
út af Halldóri Einarssyni frá Brandshúsum í Flóa.

Minningarsteinn um Jón Gíslason einn af fjórmenningunum sem ruddu 
brautina. Yfir steininum eru tveir afkomendur hans, 19 ára tvíburar, Anna 
og Aurie sem voru á ferð með foreldrum sínum Jane og Gary Gislason.

Það kom í ljós að Lýður Pálsson og Jennany 
Ronning eru skyld, bæði komin út af Eyjólfi 
„sterka“. Eru greinilega bæði ánægð með það.
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Sunnlendingar
í jólaskapi

Jólin mega koma þegar...: „við erum búin að fara 
í skötuveislu á Þorláksmessu til Ástu mágkonu og 
Sveins. Er nú að fara til þeirra í tuttugasta skiptið.“

Jólakaka með rúsínum eða brún lagterta: „Brún 
lagterta með rjóma en annars fylgir jólakaka fast þar á 
eftir.“

Jólaminningin mín er: „Á góðar minningar frá jólum, 
það sem stendur upp úr er sennilega biðin eftir að fá að 
opna fyrsta pakkann þegar ég var yngri.“

Hvað er á jólaborðinu? „Á 
jólaborðinu hjá okkur fjöl-

skyldunni eru sjávarréttir 
í forrétt, í aðalrétt er 
hamborgarhryggur og 
í eftirrétt er súkkulaði-
mús. Allt þetta sér hún 
Sylvía mín um elda og 

framreiða en ég sé um að 
uppvaskið svona til að gera 

eitthvað.“

Uppáhaldsjólasveinninn? „Stúfur hefur alltaf verið í 
uppáhaldi hjá mér frá því ég var ungur. Ætli hann hafi 
ekki gefið mér best og mest í skóinn.“

Jólamynd eða jólabók? Ég er alltof latur að lesa bækur 
þannig að ég verð að velja jólamynd, hinar sígildu 
Home a alone myndir eru þar í uppáhaldi. 

Helgi Kjartansson

Jólin mega koma 
þegar...: „ég er búin að 
kaupa allar gjafirnar.“

Jólakaka með rúsínum 
eða brún lagterta: „Brún 
lagterta að sjálfsögðu.“

Jólaminningin mín er: „Þegar ég var lítil og jóla-
sveinarnir komu á Hvolsvöll og að hlaupa á eftir þeim 
með pakkana út um allt.“

Hvað er á jólaborðinu? „Það er dálítið öðruvísi matur. 
Það er jólahefð frá ömmu í Þýskalandi. Það mætti lýsa 
því þannig að það er dásamlegt heimalagað kartöflusal-
at sem sett er ofan á rúgbrauð, allskonar álegg, soðin 
egg og ostar sem borðað er með.“

Uppáhaldsjólasveinninn? „Ég ætla að velja Stúf.“

Jólamynd eða jólabók? Hjá mér er það jólamynd. Það 
er ómissandi að horfa á Christmas Vacation a.m.k. einu 
sinni. 

Karólína H. 
Eggertsdóttir

Jólin mega koma þegar...: „snjórinn er kominn.“

Jólakaka með rúsínum eða brún lagterta: „Það er þessi 
brúna með hvíta kreminu á milli.“

Jólaminningin mín er: „Þær eru 
svo margar. Ein er að skutlast 
með pakka rétt fyrir sex. 
Kíkja við hjá ömmu klukkan 
sex, fara svo heim og borða 
loksins jólamatinn.“

Hvað er á jólaborðinu? „Það 
er hamborgarhryggur.“

Uppáhaldsjólasveinninn? „Uppá haldsjólasveinninn? 
Það er Stúfur.“

Jólamynd eða jólabók? „Sko, það var alltaf jólamynd, 
en núna er það jólabók. Bókin heitir Aðventa.“ 

Halldóra Ósk Eiríksdóttir

Jólin mega koma þegar...: 
„Þau mega koma strax.“

Jólakaka með rúsínum 
eða brún lagterta: „Brún 
lagterta alveg hreint.“

Jólaminningin mín er: 
„Ég fékk epli þegar ég var 
yngri. Það ilmaði allt húsið 
af eplum.“

Hvað er á jólaborðinu? „Kindakótilettur í raspi, 
steiktar í smjöri, brúnaðar kartöflur, grænar baunir og 
rauðkál með.“

Uppáhaldsjólasveinninn? „Ætli ég segi ekki bara 
Stekkjastaur.“

Jólamynd eða jólabók? Hvorugt. Ég las aldrei neitt og 
horfði ekki á myndir. Ég vel frekar einhverja handa-
vinnu að sitja við.“ 

Kristín Guðmundsdóttir

Jólin mega koma þegar...: 
„allir eru búnir að fara í 
jólabaðið.“

Jólakaka með rúsínum 
eða brún lagterta: „Brún 
lagterta ekki spurning.“

Jólaminningin mín er: „Hún 
er þegar ég fékk jólasveinana í 
heimsókn á aðfangadagsmorgun.“

Hvað er á jólaborðinu? „Á jólaborðinu hjá okkur er 
hamborgarhryggur.“

Uppáhaldsjólasveinninn? „Hurðaskellir hefur alltaf 
verið í uppáhaldi hjá mér.“

Jólamynd eða jólabók? „Bæði. Ég get ekki nefnt eina 
mynd eða bók, en það þarf að vera bæði um jólin.“ 

Helga Guðmundsdóttir

Uvera meðvitaður um áhrif neyslunnar og tak-
marka hana eins og hægt er. Það þýðir samt ekki 

að íhuga hvað skiptir okkur mestu máli og hvernig 
megi halda jól með sem bestum hætti fyrir umhverf-
ið og okkur öll.

Enginn vill eyða löngum vinnustundum til að 
geta keypt jólagjafir sem engum nýtast og eru jafn-
vel gleymdar strax eftir hátíðina…eða hvað?

Gjafir sem ekki nýtast viðtakandanum eru sóun. Í 
stað þess að kaupa slíkar gjafir mætti gefa upplifan-
ir, heimtilbúnar jólagjafir eða styrkja gott málefni í 
nafni viðkomandi. Þetta eru oftast dýrmætustu gjaf-
irnar og veita á endanum mestu hamingjuna.

allar vörur sem framleiddar eru hafa einhver áhrif. 
Kynnum okkur samfélagsaðstæður og umhverfis-
áhrif varanna í upprunalandi þeirra og reynum að 
skoða hver raunkostnaður hennar er ef litið er til 
umhverfisþátta. 

Matur spilar stórt hlutverk í upplifun margra af 
jólunum. Í október tókum við fyrir matarsóun en hún 
á mikinn þátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Hvort 
sem farið er á jólahlaðborð, staðið fyrir jólaboðum 
eða verslað inn fyrir hátíðina ættum við ávallt að 
vera meðvituð um innkaupin, hafa skammtana hæfi-
lega og nýta afganga. Það er allra hagur.

Umhverfis Suðurland.

Hvernig getum við haldið 
umhverfisvæn jól?

Hann er lukkulegur snjókarlinn sem stendur keik-
ur í móttöku Sundlaugar Selfoss og tekur á móti 

sundlaugargestir höfðu sett í tunnuna, hreinsuðu 
og heftuðu saman. Innanhúss var svo til forláta 
jólahúfa, gulrótarlaga fjölnotapoki og jólasería sem 
logar inni í karlinum. Í samtali við starfsmann í af-
greiðslunni kom fram: „Okkur hér langaði að sýna 
hvað hægt væri að gera ef maður lætur sér detta eitt-
hvað skemmtilegt í hug. Hann blessaður hefur vakið 
mikla lukku meðal barna og fullorðinna. Við erum 
ekkert að vaða út í búð og kaupa eitthvað.“  -gpp

Snjókall í sundi
Snjókallinn prýðir nú afgreiðslu Sundlaugarinnar á Sel-
fossi.



A llar framkvæmdir á vegum Heklu-
skóga þetta árið hafa gengið með 
miklum ágætum eins og öll fyrri ár. 
Heildargróðursetning ársins var um 

333 þúsund plöntur, þar af um 50 þúsund 
sem gróðursettar voru nú í haust, en verið 
er að leggja síðustu hönd á haustgróður-
setningarnar um þessar mundir. Allt var 
þetta birki safnað af kvæminu Emblu.

Veður var mjög hagstætt fyrir gróður-
setningar og vöxt trjáa á svæði Hekluskóga 
og ekki þurfti að glíma við þurrka eins og 
stundum hefur gerst. Plöntur líta afskap-
lega vel út eftir sumarið og eru hraustlegar 
og fallegar.

Landeigendur eiga stóran þátt í gróður-
setningum þetta árið eins og venjulega og 
hafa sett niður rúmlega sjötíu þúsund plönt-
ur í eigið land. Fjöldi samninga eru orðnir 
236 og alltaf að fjölga. Sumir land eigendur 
eru búnir að fylla en enn er nóg land eftir 
hjá landeigendum til að gróður setja í.

Sjálfboðaliðar hafa aldrei verið eins 
öfl ugir og á þessu ári og er hlutur þeirra í 
framkvæmdum ársins kominn í tæp 70 
þús  und plöntur auk áburðargjafar. Helstu 
sam starfsaðilar svo eitthvað sé nefnt voru 
mórorhjólahópar sem eru að rækta á svæði 
vestan við efri Landvegamót og hafa merkt 
svæðið Mótorhjólaskógar. Endur vinnsl an 
er einnig að rækta upp á sömu slóðum. 

Margir sjálfboðaliðahópar komu á veg-
um Landverndar og Green Midgard, en 
bæði Landvernd og Green Midgard taka á 
móti erlendum skólahópum sem vilja 
leggja sitt af mörkum til að græða upp 
landið. Samtök um náttúruvernd hefur 
verið að græða upp við Vegghamar í Þjórs-
árdal og hópur sem nefnir sig 4x4 er með 
uppgræðslu á svæðinu sem kallað er 
Fauskásalæmi. Starfsfólk Fjölbrautaskóla 
Suðurlands komu í vor og gróðursettu í 
vorferð skólans og nemendur skólans komu 
svo nú í haust og gróðursettu í sjálf boða-
liðavinnu í verkefni Landverndar.  Aukið 

Framkvæmdir á vegum Hekluskóga árið 2018

Öflugar stúlkur úr Fjölbrautaskóla Suð-
urlands að gróðursetja við Þjófafossa.

Grunnskólabörn frá Hvolsvelli eftir vel heppnaðan dag í gróðursetningum og áburð-
argjöf á svæði sem þau hafa tileinkað sér undir vistheimtarverkefni skólans. Nem-
end ur koma árlega og fylgjast með framvindu gróðurs á svæðinu og vöxt trjánna.

Félagar úr Harley Davidson í áburðar-
gjöf vestan Vaðöldu.

Hópur stúlkna í 3. flokki og foreldra frá Ungmennafélagi Selfoss.Stúdentar frá Bandaríkjunum í gegnum Green Midgard.

Svona lítur svæðið út vor 2018 eftir 
áburðargjöf frá árinu 2017.

Gróðursetning frá árinu 2016. Upp er 
að vaxa skógur.

Birkiplanta gróðursett vor 2018 lofar 
sann ar lega góðu.

Séð yfir kjötmjölsdreifingu í Þjórsárdal. 
Mikil breyting er á svæðinu, allt að gróa.

samstarf við sjálfboðaliða er afar mikil-
vægt fyrir Hekluskóga sem og samstarf 
við landeigendur. Með því er hægt að 
gróðursetja mun meira en ella og þar með 
auka kolefnisbindingu. 

Hluti verktaka í gróðursetningum er 
líka afar mikilvægt og hafa íþrótta- og 
skólahópar á Suðurlandi komið sterkir inn. 
Þessi samvinna kemur sér afar vel fyrir 
báða aðila og með þessu erum við vonandi 
að ala upp kynslóð skógræktarfólks. Ung-
mennin koma með foreldrum eða forráða 
mönnum og saman eiga þau góðan dag 
með sínu fólki sem fær fræðslu um gildi 
uppgræðslu og skógræktar í leiðinni. 

Einstaklinar hefa einnig sótt í gróður-
setningu í verktöku. Það eru tækifæri í því 
ef fólk vantar tímabundna vinnu eða upp-
grip. Einnig hefur fyrirtækið Astérix ehf. 
séð um vélgróðursetningu á stórum svæð-
um í gegnum tíðina. Þetta árið gróð ur settu 
verktakar tæplega 200 þúsund plöntur.  

Undirbúningur lands fyrir gróðursetn-
ingu með áburðar- og kjötmjölsdreifingu 
hefur verið stór þáttur í starfi Hekluskóga. 
Kjötmjölsdreifingin er unnin í samstarfi 
við Landsvirkjun og Landgræðslu ríkisins. 
100 tonnum af kjötmjöli var dreift  í vor en 
75 tonn af tilbúnum áburði. Nú í haust  
verður annað eins dreift af kjötmjöli. Til-
búin eru stór svæði til gróðursetningar 
næsta vor. Uppgræðsla með kjötmjöli hef-
ur skilað mjög góðum árangir til lengri 
tíma og hefur á síðustu árum breytt hundr-
uðum hekturum úr fjúkandi vikrum í gróið 
land. 

Hekluskógar hófu sarfsemi sína 2007 
og er árangur af verkefninu orðinn mjög 
sýnilegur, sem skýrir þann áhuga sem 
verk efninu er sýndur. Allstaðar sem unnið 
hefur verið er að vaxa upp tré og svæðið 
að breytast úr svartri auðn í vel gróin 
svæði með vaxandi skógi. 

Með góðu samstarfi við alla þessa góðu 
aðila gengur starf Hekluskóga vel en á 
næstu árum verður veruleg aukning á 
fjármagni til gróðursetningar, sem er ein 
aðgerð ríkisstjórnarinnar í tengslum við 
Parísarsamkomulagið. Mun aukningin 
verða stigvaxandi á næstu árum og munu 
Hekluskógar þurfa á öllu sínu góða fólki 
og velunnurum að halda svo takist megi 
að koma öllum plöntum í jörð sem 
Hekluskógum er ætlað. Mikill hugur er í 
okkur og horfum við bjartsýn til framtíðar. 

Hekluskógar þakka öllum samstarfs-
aðilum samstarfið í ár, það er ykkur öllum 
að þakka hve vel gekk. 

Hrönn Guðmundsdóttir, 
verkefnastjóri Hekluskóga

Myndir: Hrönn Guðmundsdóttir.
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www.dfs.is/atvinna/
Yfir 20 laus störf á Suðurlandi!



Halldór Einarsson 
     í ljósi samtímans 

sýningarhelgi
Síðasta 
16. desember

í Listasafni Árnesinga
sunnudaginn

16. desember kl. 14 -16

Allt efni 
og þátttaka 

ókeypis!

Fyrir 
alla káta 
krakka!

Snjókornaklipp

Stormurinn 
– reynslusaga ráðherra á netinu

Fyrir átta árum gaf Nýtt 
land út bókina Stormur-

inn - reynslusaga ráðherra, 
eftir Björgvin G. Sigurðsson. 
Bókin fjallar um aðdraganda 
efnahagshrunsins 2008, og 
eftirmál þess út frá hans sjónar-
horni sem viðskipta ráðherra og 
alþingis maður.

Þar sem bókin er nú að 
verða fágæt á prenti en oft eftir 
henni leitað, til Björgvins og 
útgefanda, ákvað hann að setja 
hana á opna vefsíðu þar sem 

Mikilvægt er að allar helstu 
heimildir um þessa einstöku 
tíma og atburði í sögu okkar 
séu aðgengilegir í framtíðinni 
og því var ákveðið að fara þá 
leið að setja bókina upp á opinni 
vefsíðu, henni einni helgaðri.

Slóðin er www.stormurinn.is
Á baksíðu bókarinnar segir: 

„Nokkrum mínútum eftir að 
ríkisstjórnarfundurinn hófst 
var forsætisráðherra kallaður 
fram. Til baka kom hann fölur 

sleginn. Á fundinn hafði án 
fyrirvara tilkynnt komu sína 
óboðinn gestur.“

Björgvin G. Sigurðsson 
varð ungur viðskiptaráðherra 
í ríkisstjórn Geirs H. Haarde. 
Nokkrum mánuðum síðar 
brast á mesta fárviðri efnahags 
og stjórnmála sem um getur í 
Íslandssögunni.

Hver hefur sína sögu að segja 
af þessum umbrotatímum. Þetta 
er saga Björgvins.

Skötuveisla á Kríunni
Nú tökum við forskot á sæluna og skötuna og 
höldum skötuveislu á Kríunni laugardaginn 22. 
des.  Klukkan 18 verður byrjað að veiða góðgætið 
upp úr pottunum. Verð kr. 3.500. Staupastund 
með tilboði á köldum af krana og skoti milli kl. 
18 og 20.  Krían verður svo opin fram eftir kvöldi, 
allir hjartanlega velkomnir. Pantanir í símum 897 
7643 og 899 7643 eða á kriumyri@internet.is.   

Skemmtileg Reykjavíkurferð 
nemenda frá 

Tónlistarskóla Rangæinga
ÞTónlistarskóla Rangæinga 
sem fóru í Reykjavíkurferð 
sl. sunnudag. Samtals fóru 19 
nemendur skólans á aldrinum 
6 – 15 ára  með kennara 
sínum Chrissie Thelmu Guð-

Nemendurnir byrjuðu á 

þar sem hann fræddi hópinn 

endur og spiluðu á fjórum 
stöðum. Ánægðir hlustendur á 
Dvalarheimilinu Grund, Barna-
spítala Hringsins, Rjóðri fyrir 
langveik börn og Líknar deild 
Landspítalans hlustuðu á börnin 
leika nokkur verk. Þessi ferð 
hefur verið farin undanfarin þrjú 
ár að sögn Chrissiar. „Börnunum 

og spila jólalög fyrir börn sem 
hugsanlega komast ekki heim 
um jólin.“

Verð þú tíma 
með barninu þínu?

Rannsóknir sýna að börn og unglingar telja að 
sterk tengsl við foreldra veiti þeim það sjálfstraust 
sem þarf til að þau lendi ekki í slæmum félagsskap. 

Forvarnarhópur Árborgar vill hvetja fjölskyldur til 
að njóta samverunnar yfir jólahátíðina.  

Forvarnarhópur Árborgar

Vínbúðin opnuð aftur eftir 
gagngerar breytingar

Á myndinni má sjá Anton 
Kára Halldórsson, sveitarstjóra, 

unar stjóra, en Anton Kári færði 

tilefni dagsins.
Boðið var upp á tertusneið 

og kleinur í versluninni af 
þessu tilefni.

Vínbúðin á Hvols velli 
opnaði aftur síðast lið inn 

miðvikudag, eftir gagn gerar 
breytingar og endur bætur á 
verslunarrýminu. 

Breyt ingarnar hafa í för með 
sér að meira rými er fyrir vörur 
og tegundum í versluninni 
hefur því verið fjölgað.



Skipulags- og byggingar-
nefnd Árborgar fékk 

erindi frá Kaþólsku kirkjunni 
á Íslandi, dags. 13. nóvember, 
þar sem óskað var eftir 
lóð undir kirkjubyggingu 
og safnaðarheimili við 
Urðarmóa á Selfossi. Nefndin 
vísaði erindinu til bæjarráðs 
til frekari afgreiðslu. Ekkert 
deiliskipulag er til fyrir 
svæðið.

Eftir nokkur ár ætti bókin 
svo að verða eins og 

hrafnslaupurinn, full af 
minningadjásnum

Fyrirbærið minninga laupur, 
er hugarfóstur Höllu 

Óskar Heiðmarsdóttur. Bókin 
Ár eftir ár sem bóka útgáfan 
Sæmundur gefur út núna fyrir 
jólin er nýlent í bókabúðir um 
land allt. Í bókinni gefst fólki 
færi á að safna minningum á 
dagsettar blaðsíður, eins lengi 

Hvernig virkar þetta 
Halla Ósk?

„Þetta virkar svipað og minn-
ingarnar á Facebook. Það er einn 
mánaðardagur á hverri blaðsíðu, 
ekkert meira. Hugmyndin er að 
bókin endist árum saman, ólíkt 
dagbókum sem fara gjarnan 
hálfskrifaðar í ruslið um áramót. 
Á hverjum degi skrifum við 
niður minningar eða atvik, 
árlega á sömu síðu. Þannig fáum 
við tækifæri til að líta til baka og 
rifja upp fortíðina og auðvitað 
má líka skrifa eitthvað sem 
gerðist fyrir löngu. Eftir nokkur 
ár ætti bókin svo að verða eins 
og hrafnslaupurinn, full af 
minningadjásnum.“
Halla Ósk er ekki ókunn því að 
fanga dýrmæt augnablik en hún 
hefur undanfarin ár meðal annars 
starfað sem áhugaljósmyndari. 
Auk þess er hún lífstílsþerapisti 
í þerapíunni Lærðu að elska þig. 

Er það úr þessum jarðvegi sem 
hugmyndin að bókinni sprettur?
„Að sjálfsögðu, meðal annars. 
Bókin er stór hluti af mér og því 
sem ég stend fyrir. Hugmyndin 
kviknaði þó fyrst og fremst 
þegar ég varð móðir árið 

gleyma, einmitt þessum litlu 
hversdagslegu augnablikum sem 
eru dýrmætustu minningarnar. 
Þegar maður sest niður og 
skrifar minningar dagsins og 

fyrir heildarmyndinni og vægi 
hvers augnabliks eykst. Litlu 
augnablikin eru oft mikilvægasti 
hluti þess sem gerir okkur að því 
sem við erum og í hraðanum sem 
fylgir nútímasamfélagi missum 
við oft sjónar á því. Hvort sem 
við erum foreldrar að kynnast 
börnum, hlauparar að vinna 
afrek, rithöfundar að semja tíma-
mótaverk eða bændur að skrá 
niður ræktunarframfarir.“

Ár eftir ár er fyrsta bók Höllu 
Óskar og meðgangan hefur verið 

nokkuð löng. Er komin einhver 
reynsla á notkun hennar?

„Það liggur mikil hugmynda-
vinna þarna að baki og margar 

tilraunir með útfærslur. Auk 
þess fékk ég nokkra útvalda til 
þess að prófa þessa aðferð. Út 
úr því komu prufublaðsíður og 
nokkrar þeirra má sjá í bókinni. 
Skemmtilegast í því ferli var að 
sjá á hversu marga vegu er hægt 
að nota bókina. Það styrkti mig 
líka í trúnni á að þetta gæti verið 
eitthvað sem fólk myndi nota.“

Nú líður að jólum og bókin 
er með seinni skipum 

til landsins, hvar verður hægt 
að nálgast hana?

„Engar áhyggjur, hún er komin 
í allar helstu bókabúðir og að 

Selfossi. Það munu allir sem 
vilja geta nálgast hana fyrir jól. 
Fimmtudagskvöldið 13. des-
ember verður útgáfu hennar 

Boðið verður upp á rautt, hvítt 
og bílstjóradrykki. Ég mun taka 
lagið með fjölskyldunni minni 
og bókin verður á sérstöku 
tilboðsverði í tilefni kvöldsins.“

Er þetta jólagjöfin í ár?
„Jólagjöf, afmælisgjöf eða 
áramótagjöf, það skiptir í raun 
ekki máli. Þú getur byrjað að 

skrifa á hvaða degi sem er, 
hvenær sem er. Allt eftir því 
hvernig þú vilt byggja þinn 
minningalaup.“

PALLA BALL
HVÍTA HÚSIÐ 

AFMÆLIS OG PRÓFLOKAGLEÐI

15. DESEMBER

FORSALA Í GALLERÍ OZONE

VIÐ ERUM 11 ÁRA

Halla Ósk Heiðmarsdóttir.

Kaþólska kirkjan á Selfossi 

fær vilyrði fyrir lóð

Bæjarráð Árborgar sam-
þykkti síðan á fundi sínum 
29. nóvember sl. að veita 
Kaþólsku kirkjunni á Íslandi 
vilyrði fyrir lóðinni. Bæjarráð 
samþykkti jafnframt að fela 
skipulags- og byggingarnefnd 
að vinna deiliskipulag fyrir 
reitinn og afmarka þar lóð 
undir kirkjubyggingu og 
safnaðarheimili.



Félagsráðgjafar á Suðurlandi skrifa um velferðarmál

Byrgjum brunninn
Verndandi þættir

Góð sjálfsmynd og færni í 
félags legum samskiptum eru 
vernd andi þættir en barn með 
jákvæða sjálfsmynd er líklegra 
til að standast þrýsting frá 
jafningjum og er síður líklegt 
til þess að leiðast út í neyslu 
vímuefna. Margt getur haft 
áhrif á það hvernig sjálfsmynd 
barna þróast og ljóst er að það 
er á ábyrgð okkar allra að skapa 
samfélag þar sem börnum líður 
vel  og þar sem þau fá þá þann 
stuðning og þá þjónustu sem 
þau þurfa til að geta blómstrað. 
Eitt af því sem hefur sýnt sig 
vera mikilvægasti hlekkurinn 
þegar kemur að forvörnum 
eru tengsl barna og foreldra. 
Við sem vinnum með börnum 
og foreldrum þeirra heyrum 
gjarnan tvær lífseigar mýtur. 
Barninu mínu er sama hvað mér 

unglingar láta stundum eins og 
þeim sé sama hvað foreldrum 

hinsvegar sýnt að þeim stendur 
þvert á móti ekki á sama og 
mikilvægt er að við foreldrar 
tökum skýra afstöðu gegn 
vímuefnaneyslu og ræðum þessi 

mál við börnin okkar. Ég vil 
ekki vera of ströng/strangur. Í 
sumum tilvikum eru foreldrar 
hræddir við að setja reglur og 
fylgja þeim eftir og/eða leggja 
ofuráherslu á vinatengsl við 
barnið sem getur komið niður 
á því hversu áhrifaríkt uppeldið 
verður. Foreldrar eiga ekki að 
vera hræddir við setja börnum 
og unglingum mörk. Þau munu 
reyna að sjá hversu langt þau 
komast til að sveigja reglurnar 
en þá reynir einmitt á hlutverk 
okkar sem ábyrgðaraðila. Börn 
sem búa við skýran ramma og 
reglur eru líklegri til að upplifa 
sig búa við öryggi og umhyggju. 

Forvarnir hefjast þegar 
hætturnar virðast víðs fjarri

Samvera fjölskyldunnar er 
mikil vægur þáttur í þroska og 
velferð barna og unglinga en 
einnig skiptir miklu máli að 
fylgjast með börnum og ung-

getur meðal annars falið í sér 
að leggja sig fram um að þekkja 

vera í samskiptum við foreldra 
vina. Einnig er mikilvægt að 

sínar á heilbrigðan hátt til að 
minnka líkur á að óþægilegar 

neikvæðu hegðunarmynstri. 
Ýmsir verndandi þættir geta 
dregið úr líkum á því að börn og 
unglingar ánetjist vímuefnum 
en hér hefur aðeins verið fjallað 
um hluta þeirra. Mikilvægt er að 
við séum meðvituð um hvaða 
þættir þetta eru og vinnum 
sameiginlega að því að styrkja 
unga fólkið okkar. 

Halla Dröfn Jónsdóttir, 

velferðarþjónustu Árnesþings 

Halla Dröfn Jónsdóttir

Hvað viljum við?
Nú bíða allir spenntir eftir 

nýjum miðbæ sem á að rísa 
í hjarta Selfoss. Bæjarbúum er 
lofað aðlaðandi miðbæjarkjarna 

erlendir gestir eiga að njóta 

miðbæjarstemingu eins og þekkt 
er erlendis. En hvaða verslanir 
eru búnar að tryggja sér húsnæði 
í miðbænum á Selfossi? 

Frá mínu sjónahorni væri það 
lítið spennandi ef Selfyssingar 
fá bara útibú stórra verslana frá 

einkareknar verslanir ráðið við 
kostnaðinn sem fylgir þessari 
staðsetningu? Á sumum stöðum 
erlendis er horft til þess að 

ekki allt verslunarrými og leigu-
kostnaður lítilla verslana er 
jafnvel greiddur niður. Það er 
ástæða fyrir því. Litlar verslanir 

persónu lega þjónustu og 
bjóða upp á annað vöruúrval 
en stórar verslanir með færi-
bandaafgreiðslu. Allt það 
gerir verslunarferðina afslapp-
aðri og ánægjulegri. Fjölgun 
lítilla búða mun gefa bæn um 

okkar skemmtilegan blæ sem 
ferðamenn kunna einnig að 
meta. Á tímum þar sem fólk er 
hvatt til að breyta kauphegðun 
sinni með því að versla minna 

fá litlar verslanir nýtt tækifæri 
sem er þess virði að íhuga og 
styðja.

Spurningin er: Hvað viljum 
við? Miðbæ sem er afsteypa 
annarra verslunarkjarna? Þessa 
þróum sjáum við í dag t.d. á 

líkjast hvor öðrum og eru búnir 
að missa sérkenni sín. 

Vonandi verður nýr miðbær 
til þess að Selfyssingar fái 
að sjá meiri fjölbreytileika 

mið bæjarins en annars staðar. 
Leyfum litlum verslunum að lifa 

byggð. Gleðileg verslunar jól.

Brigitte 
Bjarnason

Ætla að verða rithöfundur 
þegar ég fer á eftirlaun
- segir lestrarhesturinn Baldur Garðarsson

Baldur Garðarsson er 
Akur eyringur, fæddur á 

Oddeyri haustið 1950. Flutti 
suður á barnsaldri og gekk í 
Flúðaskóla (gamla skólann) 
og fór síðan á heimavist í 
Hlíðardalsskóla í Ölfusi, þaðan 
í ML og síðan til Reykjavíkur í 
háskólanám í líffræði. Vann 
við ýmis störf meðal annars á 
hænsna búi, við beitar til raunir 
og land vörslu en hefur 
verið raun greina-
kenn ari frá 1973 
með hlé um til 
1988 og aft ur 
frá 1996, lengst 
af við Mennta-
skólann að 
Laugar vatni. 
Baldur lærði 
einng  að mæla 

hefur starfað við þá 
iðju með fram kennslu þegar 
eldfjöll gjósa.  

Hvaða bók ertu 
að lesa núna?

Ég er að lesa nýútkomna bók 
eftir Karl Jeppesen sem nefn ist 

. Hafði ný lokið við 
bók um eyðibýli á Suður landi og 
langaði að lesa meira um söguarf 
okkar. Báðar þessar bækur 
eru ríkulega mynd skreyttar og 
fróðlegar. Svo skemmtilega vill 
til að Karl er gamall nemandi 

minn frá því ég kenndi í fyrsta 
skipti við Kennaraskólann árið 
1973–1974 en hann er samt 
nokkru eldri en ég. Svo er ég 
að svipast um eftir nýrri bók 
sem heitir  eftir 

Hvers konar bækur 
höfða til þín?

Ég er grúskari. Það eru alls 
konar fræði bækur og upp-

lýsingarit en síður 
skáldsögur. Alls 

ekki glæpa sögur. 
Ég er hins vegar 
frekar afkastalítill 

sögur henta mér 

sofna gjarnan út 
frá lengri sögum. Þá 

reyni ég að lesa sem 
mest af því sem kemur út 

bóka um alls konar sérkennilegt 
fólk. Á óskalista fyrir jólin er 
bók um íslenska förumenn og 
svo bókin um Krist. Þá eru 
bækur eftir Bjarna Harðarson 
alltaf áhugaverðar.  

Varstu alinn upp 
við bóklestur?

Ég varð snemma læs og las allt 
sem hönd á festi en man ekki að 

Það voru ýmsar barnabækur á 
heimilinu og svo fékk ég gjarnan 

Moran og bækur Ármanns Kr. 
Einarssonar. Þetta var á þeim 
tíma sem ungl ingabækur skiptust 
í stráka bækur og stelpnabækur. 
Ég uppgötvaði löngu síðar að 

í sumum þessara bóka eins og 
í  bókunum og mér 

 sé 
tiltölulega merkileg dæmisaga 
um vináttu manns og dýrs.

En hvernig myndir þú lýsa 
lestrarvenjum þínum?

Ég er afkastalítill lestrarhestur en 
fundvís á lausa tíma til lestrar. Ég 
get verið hraðlæs og hef margoft 
skotist inn í bókaverslanir og 
hreinlega lesið sýniseintök nýrra 
bóka á hálftíma. Ef ég tek mér 
ljóðabók í hönd þá hraðles ég 
hana og staldra við góð ljóð. Það 
er algengt að eitt ljóð standi upp 
úr. Þarna hef ég fundið ýmsa 
gimsteina í sorpinu. Svo verð ég 
að geta þess að ég les alltaf tvö 
viku- eða mánaðarrit sem eru 
Andrés Önd og Bændablaðið. 
Hóf áskrift að Andrési þegar 

er í uppáhaldi. Bændablaðið les 
ég hins vegar vegna þess að það 
er vandað blað og alltaf fullt af 
alls konar fræðigreinum.

Áttu þér 
uppáhaldshöfund?

Fyrsta tel ég Gerði Kristnýju en 
hún er snillingur og síbreytileg. 
Ég reyndi að tileinka mér Símon 

Dalaskáld en hann var svo 
langorður að ég gafst upp eftir 
fjórar rímur. Þá vil ég nefna Jón 
Trausta og í fyrra uppgötvaði 
ég höfund sem hét Guðný 
Jónsdóttir frá Galtafelli (1878-
1975) og skrifaði í anda Hamsun 
með keim af Guðrúnu frá Lundi 
þar sem viðfangsefnið er daglegt 
amstur og vonbrigði. Skáldsaga 
hennar  er áhugaverð 
sem ég hygg að fáir þekki. Guðný 
var systir Einars myndhöggvara. 
Hvers vegna þessir höfundar 
koma upp í hugann er spurning. 

faktor sem aðrir hafa ekki.

Hefur bók 
rænt þig svefni?

Já tvisvar. Þegar ég las bókina 
 eftir Ársæl 

Má Arnarson prófessor í sálfræði 

lýsingar á tilraunum 18. aldar 
manna til að rannsaka sálina. 
Bókin er fróðleg og ágætt fræðirit 

þess að geta að eftir að ég las 
bók Guðlaugs Guðmundssonar 

dreymdi mig þá bræður tvisvar 
og það svo skýrt að ég vaknaði 

við þá í þessum draumum og 
ítrekuðu þeir að sögulokin í 
bókinni væru röng. Engan hef ég 
enn hitt sem telur þessa drauma 
merkilega utan einn dýralækni. 
Leikur mér forvitni á að vita 

sambærilegri reynslu og bið þá 
að hafa samband við mig.

Hvernig bækur myndir þú skrifa 
ef þú værir rithöfundur?

Svo vel vill til að ég ætla einmitt 
að verða rithöfundur þegar ég 
fer á eftirlaun. Ég fékk áhuga á 
því fyrir 15 árum að skrifa bæði 
leikrit og smásögur. Þetta eru 

um einstæðinga eða fólk sem 
lendir í skrítnum aðstæðum eða 
dregst inn í atburðarás sem ekki 
samræmast góðum venjum ef svo 
má að orði komast. Tvö þessara 
verka eru samvinnuverkefni með 
öðrum. Það verður nóg að gera 
hjá mér í ellinni. 

Baldur Garðarsson



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

Langar þig að starfa 
með okkur?

Við óskum eft ir  að ráða t i l  okkar starfsmann í  hlutastarf .  
 

Við leitum að einstakl ing sem hefur;  
#áhuga á sölustörfum 
#mikla þjónustulund 
# frumkvæði í  starf i  

#getur unnið sjálfstætt 
 
 

Umsóknir sendist á netfangið  
info@gleraugnagalleri . is   

fyrir  15.  desember n.k.  
 

Gleraugna Gallerí  
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Kvenfélag Hraungerðishrepps
Kvenfélag Hraungerðis-

hrepps var stofnað 5. mars 
1933 af tuttugu og sex konum og 
hefur það starfað óslitið síðan. 
Félagið á því 85 ára afmæli í 

konur á öllum aldri í félaginu og 
ávallt eru grunngildin þau sömu: 
að láta gott af sér leiða, vera til 
staðar, styðja og styrkja þar sem 
þörf er hverju sinni. 

Í Flóahreppi eru starfrækt þrjú 
kvenfélög. Ásamt Kvenfélagi 
Hraungerðishrepps eru starfandi 
Kvenfélag Villingaholtshrepps 
og Kvenfélag Gaulverjabæjar-
hrepps. Kvenfélögin hafa alla 
tíð látið nærsamfélagið skipta 
mestu máli og verið þátttakendur 
í 17. júní-hátíðarhöldunum, vor-
hátíðinni Fjör í Flóa og einu 
sinni á ári bjóða kvenfélögin 
öllum eldri borgurum Flóahrepps 
í dagsferð. Kvenfélögin þrjú 
standa fyrir handverksbasar 
annað hvert ár þar sem allur 
ágóði fer í fyrirfram ákveðið 
málefni, nú síðast til tækjakaupa 
í sjúkrabíla HSU. Á starfssvæði 

Kvenfélags Hraungerðishrepps 
höfum við ennfremur séð um 
jólatrésskemmtun fyrir börnin 
og allir íbúar eldri en 75 ára eru 
heimsóttir á aðventunni þar sem 
þeim er afhentur smá glaðningur. 
Til þess að geta sinnt þessum 

ýmsum hætti s.s. veitingasölu, 

við þátt í verkefnum Sambands 
sunnlenskra kvenna og Kven-
félaga sambands Íslands.

Í gegnum tíðina hefur 
Kvenfélag Hraungerðishrepps 
staðið fyrir ýmis konar nám-
skeiðum og fyrirlestrum fyrir 
félagskonur, t.d. jólakortagerð, 
ávaxtaútskurð, gamla kross-
sauminn og konfektgerð. Á 
hverju ári förum við í vor-
ferð og á haustin förum við í 
sumarbústað þar sem kven-
félags konur gera sér glaðan dag. 
Þessar ferðir eru alltaf vel sóttar 
og ríkir mikil ánægja með þær. 
Einnig höfum við farið í ferðir til 
útlanda, t.d. fórum við í jólaferð 
til Þýskalands.

Það er skemmtilegt og gef-
andi að starfa í kvenfélagi þar 
sem samheldni og samstaða ríkir 
og allir stefna að því sama þar 
sem mannauðurinn fær að njóta 
styrkleika sinna.  

Kvenfélag Hraungerðis-
hrepps óskar Sunnlendingum og 
landsmönnum öllum gleðilegra 
jóla og farsæls nýs árs.

Með kveðju, 
stjórn Kvenfélags 

Hraungerðishrepps. Frá 85 ára afmæli Kvenfélags Hraungerðishrepps.

Gæðastjóri
Icelandic Water Holdings hf. óskar eftir að ráða 
gæðastjóra til starfa í verksmiðju félagsins að 
Hlíðarenda í Ölfusi. Um er að ræða tímabundið 
starf í eitt ár.  

Í starfinu felst umsjón með gæðaeftirliti fyrir-
tækisins, s.s. sýnatökum og skráningum, 
almenn umsjón rannsóknarstofu, undirbúningur 
sýnatöku, skráning niðurstaðna og skýrslugerð, 
pantanir á efnum og vörum, kvarðanir og eftirlit 
með mæli tækjum.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af 
gæðakerfum (t.d HACCP) eða starfi á rannsóknar-
stofu. Menntun sem nýtist í starfi er mikill 
kostur, svo sem á sviði raunvísinda eða heil-
brigðisvísinda. 

Icelandic Water Holdings tappar vatni á flöskur 
undir vörumerkinu Icelandic Glacial. Stærstur 
hluti framleiðslunnar er til útflutnings og er 
Icelandic Glacial nú selt í yfir 25 löndum um allan 
heim. Við leitum að duglegum og jákvæðum aðila 
til að slást í hóp framúrskarandi starfsfólks.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til 
sas@iwh.is.  

Allar frekari upplýsingar gefur 
Sveinn Andri Sveinsson í s. 412 2100.
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Margt var um manninn þegar 
jólasveinarnir komu á Selfoss 

á laugardaginn var. Þeir hafa haft 
það fyrir venju að líta aðeins inn í 
bæinn áður en þeir gefa börnunum í 
skóinn. Í ár mætti Grýla móðir þeirra 
einnig á svæðið og vinkaði börnun-
um úr hæfilegri fjarlægð.um úr hæfilegri fjarlægð.

Fleiri myndir inn á DFS.is

Jólasveinarnir létu sjá sig

Í frétt frá Þjóðskrá Íslands kem ur 
fram að þegar horft sé til alls 
landsins þá fjölgaði íbúum Mýr-

um 10,9%. Íbúum þar fjölgaði úr 
626 í 694 íbúa.

Hér að neðan má sjá töflu yfir 
fjölda íbúa eftir sveitarfélögum á 
Suðurlandi þann 1. desember 
2018 og samanburð við íbúatölur 
frá 1. desember 2017.

Hlutfallslega mest fjölgun í Mýrdalshreppi

Sveitarfélag 2018 2017 +/- %

Sveitarfélagið Árborg 9.447 8.964 483 5,4%

Mýrdalshreppur 694 626 68 10,9%

Skaftárhreppur 585 564 21 3,7%

Ásahreppur 249 251 -2 -0,8%

Rangárþing eystra 1.920 1.801 119 6,6%

Rangárþing ytra 1.630 1.599 31 1,9%

Hrunamannahreppur 791 777 14 1,8%

Hveragerðisbær 2.625 2.554 71 2,8%

Sveitarfélagið Ölfus 2.157 2.106 51 2,4%

Grímsnes- og Grafningshreppur 489 479 10 2,1%

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 639 679 -40 -5,9%

Bláskógabyggð 1.115 1.115 0 0,0%

Flóahreppur 664 640 24 3,8%

Nemendur í 4. bekk Hvols-
skóla komu í heimsókn á 

skrifstofu Rangárþings eystra í 
síðustu viku og hittu Anton Kára 
Halldórsson, sveitarstjóra. Erindi 
þeirra var að skoða nýjar skrif-
stof ur sveitarfélagsins en einnig 
að leggja fyrir hin ýmsu málefni 
sem nemendum lá á hjarta. Fund-
urinn var að sjálfsögðu formlegur 
og var skrifuð fundargerð. Mikill 

flest ar tillögur samþykktar en 

má lesa á heimasíðu sveitarfélags-
ins.

Á meðal þess sem þar kemur 

fram er að fundarmenn hrósuðu 
því hvað jólatréð á miðbæjar tún-
inu væri fallegt þetta árið. Einnig 
að gott væri að það yrði ódýrara 
að búa til hús. Til dæmis með því 
að tala við sveitarstjórann, bygg-
ingar fulltrúann, forsetann, já og 
bara alla. Það þurfi að vera lýð-
ræði. Tillaga um að gera nýjar 
skóla stofur og byggja nýjan skóla, 
leikskóla og eldhús og tillaga um 
að byggja bíó á Hvolsvelli voru 
samþykkt samhljóða eins og allar 
sextán tillögurnar. Tillaga um að 
ráða þrjá nuddara til að nudda 
kennara og nemendur við 
Hvolsskóla var samþykkt með 
12 atkvæðum gegn 4. 

Nemendur í 4. Bekk Hvolsskóla ásamt Antoni Kára Halldórssyni 
sveitarstjóra Rangárþings eystra. Mynd: Rangárþing eystra.

Nemendur í 4. bekk Hvolsskóla
heimsóttu sveitarstjórann

Jólahundaganga verður á Sel-
fossi laugardaginn 15. desem-

ber næstkomandi. Lagt verður af 
stað kl. 11:00 frá Dýraríkinu að 
Eyravegi 38 á Selfossi. Fólk er 
beðið að muna eftir að klæða sig 

-

eru velkomnir, bæði hundar og 
menn.

Jólahundaganga

Mílan tekur á 
móti Þrótti 

í 16-liða úrslitum 
Coca Cola-bik-
arsins í handbolta 
í Hleðsluhöllinni í kvöld, mið-
vikudaginn 12. desember. Leik-
urinn hefst kl. 20:15. Á morgun 

liði Fram í Safamýrinni og hefst 
leikurinn kl. 19:30. Allir hand-
boltaáhugamenn eru hvattir til 
að skella sér á fyrsta heimaleik 
Mílunnar á tímabilinu og fylgja 
Selfossliðinu til Reykjavíkur þar 
sem liðið á harma að hefna eftir 
bikarbaráttu liðanna á seinasta 
tímabili.

Mílan og Selfoss í 
Coca Cola-bikarnum
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KD55XF8599

HT-CT290

WM-H1000XM3

SRS-XB41

KD55XF7005

Glæsilegt hágæðasjónvarp frá Sony.

4K Ultra HD og HDR sem tryggir einstök myndgæði.

Android stýrikerfi með endalausum möguleikum.

X1 PRO myndvinnsla tryggir framúrskarandi hreyfingu.

5 ára ábyrgð.

Glæsilegt snjallsjónvarp frá Sony. 

4K HDR - upplifðu öll smáatriðin.

Fullkominn stuðningur við Netflix og Youtube.

5 ára ábyrgð.
Verð: 139.990 kr.

Verð: 169.990 kr
Eyravegi 32 - Selfossi

Opið
Lau kl. 10-18
Sun kl. 12-17 Sími 480 1160 - www.arvirkinn.is

Heimabíó Soundbar
300W Soundbar með þráðlausri Bluetooth tengingu

og þráðlausum bassahátalara.

Upplifðu bíóáhrifin heima í stofu.

Verð: 32.990 kr.

Heyrnatól
Sony Bluetooth heyrnatól með yfirburða Noise 

Cancel tækni.

Allt að 30 klst. rafhlöðuending með NC.

Stjórnun á tengdum tækjum frá heyrnatólum.

Enn léttari og þægilegri en áður.

Fimm stjörnu heyrnatól sem fær frábæra dóma.

Verð: 49.990 kr.

Bluetooth hátalari
Þráðlaus Extra Bass hátalari með Live 

Sound stillingu sem dreifir hljómnum. 

Led lýsing með Strobe ljósum og 

upplýstum hátölurum.

100% vatns- og rykheldur (IPX67).

20 klst. rafhlaða!

Verð: 29.990 kr.

Bíldshöfða 9 / 110 Reykjavík / S. 517 3900 /  www.flexor.is OPIÐ MÁN.–FÖS. FRÁ KL. 9.00–17.30

Flexor býður upp á gott úrval af hlífum, Asics og Nike hlaupaskóm, 
Scarpa gönguskóm og skóm fyrir alla fjölskylduna í leik og starfi. 
Kíktu til okkar og skoðaðu úrvalið.

Sem meðlimur í Flexor-klúbbnum færðu:

15% afslátt af innleggjum

15% afslátt af hlífum

15% afslátt af öllum skóm

 15% afslátt af göngugreiningu
Fylgstu með okkur á Facebook!SKRÁÐU ÞIG Á WWW.FLEXOR.IS

KLÚBBURINN

KOMDU Í 

FLEXOR-

KLÚBBINN!

Tímapantanir í síma 517-9300 eða á www.flexor.is

Göngugreiningin fer fram í Apótekaranum Selfossi

FLEXOR BÝÐUR UPP 
Á GÖNGUGREININGU 
18. DESEMBER Á SELFOSSI
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Störf landvarða 
á Suðurlandi
Umhverfisstofnun leitar að tveimur heilsárs starfsmönnum til starfa  
á Suðurlandi.

 » Yfirlandvörður Dyrhólaey og Skógafoss
 » Landvörður Gullfossi og Geysi

Störfin felast í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga, sérlaga, 
friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæðanna 
séu virt. Starfsmennirnir koma á framfæri upplýsingum og fræða 
gesti um náttúru og sögu svæðanna, viðhald innviða og halda við 
merktum gönguleiðum. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að 
höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki 
skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. 

Að auki hefur yfirlandvörður í Dyrhólaey og Skógafossi eftirlit með 
leyfisskyldum framkvæmdum, gerð ástandsmats fyrir svæðin, 
umsjón og rekstur almenningssalernis í Dyrhólaey og yfirumsjón með 
daglegum verkefnum og dagskipan annarra landvarða í samvinnu við 
sérfræðing.

Ítarlegri upplýsingar

Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er að finna á 
starfatorg.is og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018. 

CLEOPATRA
Tískuverslun

Miðgarður - Austurvegur 4 - Selfoss - S: 482 2144

Jólakvöldopnun
Opið 11 -  21

Erna Kristín verður að selja og árita bókina sína 
Fullkomlega ófullkomin frá kl. 19 - 21

Dear Barber - Hár og skeggvörur
verður með sölubás

Fimmtudaginn 13. des 

Full búð af nýjum vörum
20 % af öllum vörum

Léttar veitingar í boði 18 -21

Það voru glaðbeittir dagskrár-
gerðarmenn og tæknimaður 

sem voru í hljóðveri Útvarps 
Sunnulækjarskóla þegar blaða-
mann bar að garði á góðgerðar-
dögum sl. föstudag. Útvarpið 
hefur verið með þætti þar sem 
nemendur skipta með sér verk-
efnum og sjá um efni, dagskrár-

-
dagana. Verkefnið stendur í þrjá 
daga og eru alls 12 þættir sem 

Það eru fjórir hópar sem rúlla 
dagskránni áfram. Markmiðið 

til handa þeim málstað sem 

Björgunarfélag Árborgar sem 

nýtur góðs af söfnuninni. Nem-
endur selja auglýsingar í útvarp-
ið og lesa þær upp. Aðspurð um 
hvernig gengur að búa þættina 
til segja þau: „Það er ansi vanda-
samt en stundum spinnum við 
líka bara eitthvað á staðnum.“ 
Þetta hlýtur að kveikja áhuga 

-
um vettvangi? Já, eða allavega 
ég gæti alveg hugsað mér það, 

ætla frekar að opna eigið tækni-
-

legt engu að síður.“ Þau eru öll 
sammála um að verkefnið sé al-
veg sérstaklega skemmtilegt og 
fræðandi. 

Dagskrárgerðarmenn og tæknimaður; Magnús Aldon Eiríksson, Freyja Kára-
dóttir, Guðmundur Bjarni Brynjólfsson, Rúnar Freyr Gunnarsson.

Útvarp Sunnulækjarskóli

Það voru harðir íþróttagarp-
arnir sem hlupu um hlíðarn-

ar í kringum Hveragerði síð-
ustu helgi í svokölluðu Spart-
an hlaupi. Hlaupið er sett upp 
sem utanvegahlaup með alls 

vegalengdir sem hétu Ultra og 
Sprint. Ultra er 24 stunda hlaup 
þar sem sami 8 km hringurinn er 
hlaupinn og fara þarf í gegnum 
allar hindranirnar á leiðinni, en 

reikna má með um 20 hindrun-
um á leiðinni í hverjum hring. 
Það er ljóst að það þarf vel þjálf-
aða einstaklinga til að takast á 
við þessa þolraun. Sprint hlaup-
ið er hinsvegar einn hringur þar 
sem hlauparar takast á við hindr-
anirnar en mælt var með að fólk 
væri í góðu formi ætlaði það 
sér að taka þátt í þessu hlaupi. 
Svona til að setja hlutina í sam-

sigraði í keppninni og fór 12 
hringi, 132,8 km á alls 24 klst. 
Geri aðrir betur.

Spartan-hlaupinu lokið 
í Hveragerði

Eyravegi 25, Selfossi
S. 482 1944
selfoss@prentmet.is

Við prentum 
      jólakortin fyrir þig!

www.cleo.is
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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. 

Kæru Sunnlendingar
Óskum ykkar gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. 

Heyrumst á nýja árinu.

      HHEEYYRRNNAARRÞÞJJÓÓNNUUSSTTAA

Hlíðasmára 19, 201 Kópavogur - Sími 534 9600 - www.heyrn.is

Auglýsingasími 
482 1944

Í síðustu viku hélt Kór Mennta-
skólans að Laugarvatni sína 

árlegu jólatónleika í Skálholts-
kirkju. Uppselt var á báða tón-

enda orðin ákveðin jólahefð hjá 
mörgum. Sígild jólalög voru 
áberandi og má þar nefna: Það 
á að gefa börnum brauð og Ó 
helga nótt. Bergrún Anna Birk-
isdóttir söng eins og engill við 
lagið Evening Rice. Andrés 
Pálmason og Hermundur Hann-
esson tóku svo dúett við lagið 
Litli trommuleikarinn við mik-

inn fögnuð áheyrenda. Þá er 
kórinn ríkur af hæfileikaríkum 
hljóðfæraleikurum. Þau sem 
spiluðu á tónleikunum voru: 
Ástráður Unnar á píanó, Anna 
Sigríður og Ronja á fiðlu, Mar-
grét María á selló og Fanndís á 
þverflautu.

Eyrúnu Jónasdóttur kórstjóra 
var þakkað fyrir vel unnin störf. 
Eins og flestir vita er mikil vinna 
á bak við slíka tónleika. Við-
staddir fengu svo sannarlega að 
njóta góðs af þeirri miklu vinnu.

Jólatónleikar Kórs Mennta-
skólans að Laugarvatni

Hljómlistarfélag Hveragerðis 
hlaut menningarverðlaun 

Hvergerðisbæjar 2018 á 17. 
júní hátíðarhöldum bæjarins í 
Laugarskarði síðastliðið sumar. 
Hljómlistarfélagið, sem heldur 
upp á sitt 10. starfsár um þessar 
mundir, er skipað sex vöskum 
Hvergerðingum sem gegna all-
ir hlutverki formanns félagsins. 
Þetta eru þeir Sölvi Ragnarsson, 
Sigurður Egilsson, Kristinn Gr. 
Harðarson, Heimir Eyvindar-
son, Sævar Þór Helgason og Páll 
Sveinsson.

Hljómlistarfélagið, eða 
HFH, var stofnað með það að 
markmiði að efla menningarlíf 
Hveragerðisbæjar, styrkja lista-
menn bæjarins og hvetja til dáða 
ásamt því að láta gott af sér leiða 
með einum eða öðrum hætti. 
Meðal helstu viðburða sem 
HFH stendur fyrir eru m.a. hið 
árlega Sölvakvöld sem haldið 
er ár hvert á milli jóla og nýárs. 
Þar koma saman Hvergerðingar 
og nærsveitungar og setja upp 
veglega tónlistardagskrá og 
blása til dansleiks. Óhætt er að 
fullyrða að þessi viðburður hafi 
fyrir margt löngu sannað sam-
félagslegt gildi sitt en Sölva-

kvöldin hafa verið haldin í 25 ár 
eða síðan árið 1993. Aðrir við-
burðir sem HFH hefur skipulagt 
og staðið fyrir eru til að mynda 
vorfagnaðir, fjölskyldudag-
skrá á Blómstrandi dögum, 
styrktartónleikar, jólatónleikar, 
Styrkjahátíð HFH, afmælistón-
leikar Hveragerðisbæjar, útgáfa 
tónlistar og margt fleira. Allur 
ágóði af starfi félagsins rennur 
til samfélagsins í Hveragerði og 
úthluta formennirnir á Styrkja-
hátíð HFH styrkjum á bónda-
daginn hvert ár. HFH hefur út-
hlutað og veitt styrki til samfé-
lagsins í Hveragerði, upphæðir 
sem hlaupa á milljónum króna 
síðan félagið var stofnað árið 
2008.

Nú í ár fer hið árlega Sölva-
kvöld fram á Hótel Örk laugar-
dagskvöldið 29. desember næst-
komandi. Þar verður fjöldbreytt 
tónlistardagskrá skipulögð af 
HFH en nú þegar hafa nokkr-
ar hljómsveitir boðað komu 
sína. Formenn HFH benda 
áhugasömum listamönnum á 
að vera í sambandi ef einhverj-
ir óska eftir því að koma fram á 
viðburðinum.

Hljómlistarfélag Hveragerðis hlaut menn-
ingarverðlaun Hveragerðisbæjar 2018
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ÞJÓNUSTA

Hjá 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
Níunda vöfflu-
kaffi vetrarins 
verður haldið 
næsta föstudag 
14. desember á 
Eyravegi 15, 
annarri hæð, á milli klukkan 
16 og 18. Gestur okkar er 
Helgi S. Haraldsson forseti 
bæjarstjórnar Árborgar og 
mun hann fara yfir fjárhags-
áætlun sveitarfélagsins. 
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

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

12 dagar
til jóla

Hveragerðiskirkja
Fjölskyldumessa í Hvera-
gerðis kirkju kl. 11. þriðja 
sunnu dag í aðventu. Verið vel-
komin til notalegrar fjölskyldu-
stundar í Hveragerðiskirkju 16. 
desember. Nemendur í 5. bekk 
koma fram og sýna helgileik. 
Við kveikjum á aðventukertun-
um okkar og syngjum 
jólasöngva og fáum heimsókn 
frá Rebba ref og öðrum í 
brúðuleikhúsinu okkar.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. 
Samkoma, barnastarf og kaffi-
veitingar. English translation 
available. Bænastundir alla 
virka daga. Allir innilega vel-
komnir. www.selfossgospel.is.

Selfosskirkja
Helgistund og jólaball sunnu-
dagaskólans sunnudaginn 16. 
desember kl. 11:00. Eftir helgi-
stundina í kirkunni verður 
jólaball í Safnaðarheimilinu og 
við fáum góða gesti í heim-
sókn. Samvera fyrir syrgjend-
ur þriðjudaginn 18. desember 
kl. 20:00.

Skálholtsdómkirkja
Messa á jólaföstu kl. 11, 3ja 
sunnud. í aðventu 16. des, en 
það er gluggamessa, til að 
fagna endurnýjun listglugga 
Gerðar Helgadóttur og altaris-
myndar Nínu Tryggvadóttur. 
Takmarkinu er náð og allt 
orðið sem nýtt. Sr. Kristján 
Valur Ingólfsson, biskup, sr. 
Egill Hallgrímsson, sóknar-
prestur, og sr. Kristján Björns-
son, vígslubiskup, þjóna. 
Organisti er Jón Bjarna son. 
Lesarar eru Jón Sigurðsson, 
Drífa Hjartardóttir, Erlendur 
Hjaltason og Matt hildur Rób-
erts dóttir. Með hjálpari er 
Elínborg Sigurðar dóttir. Eftir 
messu býður Skálholtsstaður 
til hádegisverðarhlaðborðs og 
þar verða fluttar þakkir fyrir 
vinnu og framlög.

Aðventuhátíð sama dag kl. 
16. Skálholtskórinn flytur kór-
verk og börn úr grunnskólum 
Bláskógaskóla á Laugarvatni 
og í Reykholti syngja nokkur 
lög. Kristján Gíslason, 
Hringfarinn, flytur hugvekju. 
Sr. Egill Hallgrímsson, sóknar-
prestur, og sr. Kristján 
Björnsson, vígslubiskup, ann-
ast bæn og blessun. Organisti 
og kórstjóri er Jón Bjarnason. 
Fyrir og eftir aðventuhátíðina 
er heitt súkkulaði og kaffi-
veitingar í boði í Skálholtsskóla.
Alla virka daga eru morgun-
bænir kl. 9 og síðdegisbænir 
kl. 18 í umsjá sr. Skírnis 
Garðarssonar og sr. Egils 
Hallgrímssonar.

Þorlákskirkja
Sunnudagur 16. des. Sunnu-
dagaskóli kl. 11:00. Hafdís og 
Guðmundur. Guðs þjón usta, 
helgistund og minningarstund 
kl. 20:00. Látinna minnst. 
Sóknarprestur.

U -
ir ferðamenn af Ölfusi. Nú á 

Stórglæsileg upplýsingakort Sveitarfélagsins Ölfuss tilbúin
dögunum kláraðist sú vinna og 
kortið leit dagsins ljós. Finna má 
kortin á vef sveitarfélagsins og 

neðan gefur að líta sýnishorn af 

Senn koma jólin
Við setjum upp og prentum 
jólakortin fyrir þig!

Eyravegur 25, 800 Selfoss
Sími 482 1944 - selfoss@prentmet.ist.is
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WoodWick jólailmkerti
Jólailmurinn er ómissandi á köldum 
vetrarkvöldum. Ekki spillir fyrir að kertið 
snarkar eins og alvöru-
arineldur því kveikurinn er 
úr timbri. Frábær gjöf fyrir 
heimilið.
Verð: 2.490 – 6.290 kr.
Fæst í Blómavali á Selfossi.

Bækur
Hvað eru jól án bóka? Án þess að vita svarið er ljóst að 
bókaúrvalið fyrir jólin ætti að henta flestum, ungum sem 
öldnum, líka þessum á milli.
Ungfrú Íslands eftir Auði 
Övu Ólafsdóttur. 
Verð: 5.990 kr.
Ljóðpundari eftir Þórarin 
Eldjárn. - Verð: 3.990 kr.
Fæst í Bókakaffinu á 
Selfossi.

Men´s Grooming gjafakassi
Vel snyrt og fallegt skegg er stolt margra karlmanna. 
Með þessu gjafasetti ætti að vera hægt að koma 
lagi á skeggið með góðum og 
vönduðum vörum. Heppi-
legt fyrir skeggjaða menn. 
Skeggolía, andlitssápa, 
rakakrem og skegggreiða.
Verð: 5.900 kr.
Fæst í Sjafnarblómum á 
Selfossi.

Samfestingur 
frá Fransa
Eins og allt í Lindinni þá er þessi vís 
með að slá í gegn jólapakkanum henn-
ar. Flottur samfestingur sem hver sem 
er myndi vilja í pakkann sinn.
Verð 13.980 kr.
Fæst í Lindinni á Selfossi.

Bitz
Ertu að safna eða bara að byrja á nýju? 
Þetta er það heitasta frá Christian Bitz. 
Dönsk gæðavara sem enginn ætti að 
láta framhjá sér fara. Frábært í 
pakkann fyrir unga parið.
Verð: 1.390 - 15.900 kr.
Fæst í Motivo á Selfossi.

Glerperlufesti
Handgerð glerperlufesti innblásin af norðurljósunum og 
eldgosum. Listamaðurinn Fanndís blandar saman andstæð-
um, hraunperlum og glerperlum. Festin fæst í 
ýmsum litum. Gjöf sem 
gleður auga og sál.
Verð: 8.995 kr.
Fæst hjá Gallery 
Flóa í Flóa-
hreppi. 

Skartgripir frá Sign
Skartgripirnir frá Sign eru 
fyrir löngu orðnir þekktir. Þeir 
endurspegla það dulræna og 
fallega úr íslenskri náttúru. 
Gjöf sem segir meira.
 Verð: 19.900 - 29.900 kr.
Fæst hjá Karli úrsmiði á 
Selfossi.

Stadler Form rakatæki
Stórglæsilegt og öflugt rakatæki fyrir 
heimilið sem tryggir gott andrúmsloft 
fyrir stóra sem smáa.
Verð: 16.900 kr.
Fæst hjá Árvirkjanum.

Bosch skrúfvél
Þessi leysir flest þau verk sem þarf að leysa á heimilinu. 
Kraftmikil, lipur og fær í flestan sjó. Þessi sómir sér vel 
undir jólatréð fyrir hann eða hana. Skrúfvél með tré- og 
járnbora- setti, skrúfbitasetti, hleðslutæki og 

tveimur rafhlöðum.
Verð: 30.995 kr.

Fæst í BYKO á 
Selfossi.

Playmobil leikföng
Playmobil er vel þekkt og áreið-
an legt merki. Sjóræningjaskipið 
er botnlaus uppspretta ævintýra 
á stofugólfinu meðan mamma og 
pabbi opna jólabókina.
Verð: 8.499 kr.
Fæst í Hagkaup á Selfossi.

Ullarsokkar
Það er einhver nostalgía fólgin í 
því að fá sokka í jólagjöf. Hlýir, 
notalegir og ómissandi með 
heitu kakói. Litlir og stórir fætur 
myndu svo sannarlega kunna að 
meta sokkana frá Farmers Market.
Barnasokkar – Verð: 1.500 kr.
Fullorðinssokkar – Verð: 2.900 kr.
Fæst í Vax á Selfossi.

Jólagjafahugmyndir
úr heimabyggð

Kimmidoll á Íslandi
Ný vefverslun

Mikið úrval. Sendum frítt ef  verslað  
er fyrir kr. 10.000 og meira.

www.kimmidoll.is
fb/kimmidoll.island
Kimiko ehf.
Sími: 786 8500

Kærleiksdúkkur, 
snyrtiveski, lykla kippur, 
 heillagripir,  dagbækur, 

nn-
m 

Listamaðurinn Fanndís blandar saman andstæð-
perlum og glerperlum. Festin fæst í 
m. Gjöf sem 
a og sál.
5 kr.
allery 
-

giiinnn í 
lýir,
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ætur
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Market.

00 kr.
2.900 kr.

Það þarf ekki að leita langt yfir skammt þegar kaupa á jólagjafirnar. 
Mikið úrval verslunar og þjónustu er að finna í heimabyggð. Hér að neðan 
gefur að líta lítið brot af því úrvali sem finna má fyrir stóra sem smáa.

Á 
-
-

búnings Landsmóts hestamanna 2020 sem haldið 

beiðninni sem skilgreint væri 25% starf árið 2019. 

meirihlutans gegn einu atkvæði fulltrúa Á-listans.

eftirfarandi bókun:

einkahlutafélagið vegna Landsmóts hestamanna 

2019. Málið er fordæmalaust.

Helstu rök mín gegn samþykki þessarar beiðni eru:

slæmt fordæmi að einkahlutafélög geti sótt um 

verði fordæmi sem erfitt verður að vinda ofan af ef 

er hár í krónum talið.

útgjalda er vegna Landsmóts 2020.

 

fjárstuðning til allra eigenda félagsins til að ráða 
starfskraft við undirbúning landsmótsins. Ég vil 

Fjallað um ósk um stuðning 
vegna undirbúnings Landsmóts 

hestamanna 2020



Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is

NÝTT

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

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

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

LOFTNET
NETSJÓNVARP

UPPSETNING OG VIÐGERÐIR
Loftnet – Gervihnattaþjónusta
Ljósnet – Ljósleiðaratengingar

Tölvulagnir – Símalagnir
Bústaðir – Húsbílar

sími 894 2460 – Selfoss

Þekking og reynsla

Loftnetstaekni.is

Námskeið fyrir þig!
Húsgagnagerð 

úr skógarefni
1.-2. mars 2019 á 

Snæfoksstöðum í Grímsnesi

www.lbhi.is/namskeid
endurmenntun@lbhi.is • 433 5000

Endurmenntun LbhÍ

Þann 18. desember næstkom-
andi kl. 20.00 verða haldnir 

jólatónleikar í Breiðabólstaðar-
kirkju í Fljótshlíð.

Þar flytja þau Sigríður Að-
alsteinsdóttir, altsöngkona, Rut 
Ingólfsdóttir, fiðluleikari og 
Guðjón Halldór Óskarsson, org-
elleikari, ýmsar perlur sem kalla 
inn jólin. Með þeim taka þátt 
kirkjukórar Breiðabólstaðar-
prestakalls og Landeyja.

Á efnisskránni er m.a. Aría úr 
Jólaóratoríunni og Slá þú hjart-
ans hörpustrengi eftir J.S.Bach, 
Adagio eftir T. Albinoni, Ó 

Jólatónleikar í Breiðabólstaðarkirkju

helga nótt eftir A. Adam og í 
lokin sameinast allir og syngja 
Nóttin var sú ágæt ein.

Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomir.

Sönghópurinn Lóurnar syngja 
nokkur falleg jólalög laugar-

daginn 15. desember næstkom-
andi kl. 15 í Húsinu á Eyrar-
bakka og á sunnudaginn verður 

tíðar. 
Safnið er með sérstaka jóla-

opnun í desember og þessa 
komandi helgi er opið bæði 
laugardag og sunnudag frá kl. 
13 til 17 og enginn aðgangseyrir. 
Söngkonurnar sem skipa Söng-
hópinn Lóurnar eru: Halla Dröfn 
Jónsdóttir, Elín Gunnlaugsdóttir, 
Halla Marínósdóttir, Kolbrún 
Hulda Tryggvadóttir, Halldóra 
Steindórsdóttir og Elísabet 
Hermundardóttir og munu þær 
sannarlega fylla Húsið af fögrum 
jólatónum á laugardag. 

Á sunnudag 16. desember kl. 
15 mun Lýður Pálsson safnstjóri 
svo flytja nokkrar vel valdar frá-

sagnir sem gefa innsýn inn í jólin 
áður fyrr. 

Gestum gefst jafnframt gott 
tækifæri til að skoða jólasýningu 
safnsins þar sem gömul jólatré 
eru í forgrunni. Elsta varðveitta 
jólatré landsins er spýtujólatré 
frá Hruna sem var smíðað árið 
1873. Nú er nýsmíðuð eftirlík-
ing af Hrunatrénu til sýnis og 
var þetta árið fallega skreytt af 
börnunum í 10. bekk Barnaskól-
ans á Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Litla alþýðuhúsið Kirkjubær er 
einnig opið. Aðventukaffi er á 
boðstólum fyrir gesti og gang-
andi og allir velkomnir. Þetta eru 
síðustu dagar í séropnun safnsins 
fyrir þessi jól en alltaf má panta 
séropnun fyrir hópa, stóra sem 
smáa, og skólabörn eru sérlega 
velkomin. Uppbyggingasjóður 
Suðurlands styrkir jóladagskrá 
Byggðasafns Árnesinga.

Lóurnar, jólalestur og spýtujólatré 
í Húsinu á Eyrarbakka

Sönghópurinn Lóurnar.


