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Undanfarna daga hefur veðrið aðeins verið að láta vita af sér. Rétt eftir hádegi á mánudaginn mátti sjá stórfenglega regnboga þegar sólargeislarnir brutu sér leið í gegnum þétt rigningarskýin á Selfossi. 
Það var áhugaljósmyndarinn góðkunni, Hallgrímur P. Helgason, sem smellti af þessari mögnuðu mynd.

Finmtudaginn sl. opnaði N1 Ísey skyr 
bar á þjónustustöð sinni í Hveragerði 

og er það sjötti Ísey-staðurinn sem opnar 
hjá N1. Í Hveragerði er sama fyrirkomu-
lag og á öðrum stöðum að hægt er að sitja 
inni á þjónustustöðvunum og njóta þess 
mikla úrvals sem Ísey skyr bar býður upp 
á.

Á sama tíma opnar samloku- og safa-
staðurinn Djúsí by Blackbox við hlið 
Ísey skyr bar. Djúsí kemur með ferska 
strauma inn á markaðinn, byggir á hrá-

efna- og hugmyndafræði Blackbox 
pizzastaðarins, og býður sérlega ljúf-
fengar samlokur og geggjaða djúsa. „Við 
opnuðum Djúsí inni á Blackbox í Borgar-
túni í sumar og hlökkum mikið til þess að 
færa Hvergerðingum þessa snilld í sam-
starfi við N1,“ segir Karl Viggó Vigfús-
son, stofnandi og yfirkokkur Blackbox. 
Fyrirhugað er að opna fleiri Djúsí staði á 
völdum N1-stöðvum á næstunni við hlið 
Ísey skyr bar.

Umfangsmiklar breytingar hafa staðið 

yfir á þjónustustöð N1 í Hveragerði vegna 
þessa, eins og þeir sem lagt hafa leið sína 
þar um undanfarið hafa tekið eftir. Næsta 
opnun Ísey skyr bar og Djúsí verður svo 
á þjónustustöð N1 í Borgarnesi.

N1 hefur markvisst unnið að því að 
auka fjölbreytni í sölu á hollum og nær-
ingarríkum matvælum og drykkjum og 
Ísey skyr bar og Djúsí falla vel inn í þann 
flokk.

Ísey skyr bar og Djúsí hafa opnað í Hveragerði

Mynd: Dagskráin/brv
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Það eru 44
dagar til

jóla

20% afsláttur
af öllum vörum

dagana 12. til 14. nóv.

Sími 483 4225

Gjafatré fyrir jólin 2021
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir
grenitrjám úr heimagörðum sem íbúar 
þurfa að losa sig við og gætu nýst sem 
torgtré. Við komum á staðinn og metum
hvort trén eru nothæf og verða þau þá
fjarlægð viðkomandi að kostnaðarlausu.

Vinsamlegast sendið póst á thjonustu-
midstod@arborg.is eða hafið samband
við Umhverfisdeildina í síma 480 1900.

Viltu vekja athygli
á Suðurlandi?

Hafðu samband og fáðu tilboð í 

Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is

Þann 1. nóvember síðastliðinn 
hófst leit að Bellu, 3 ára 

Miniature Pinscher-tík sem fór 
úr garði í Ástjörn þar sem hún 
var í heimsókn. Eigendur Bellu 
voru fljótt varir við að Bellu var 
saknað og tilkynntu hvarf hennar 
á Facebook-síðu týndra dýra á 
Selfossi og nágrenni. Margir 
urðu varir við að Bella væri týnd 
og hófst leit fljótt. Auglýsingar 
voru prentaðar og hengdar 
upp víða ásamt auglýsingum 
á netinu. Leitin að Bellu stóð 
yfir í rúma 6 sólarhringa þar 
til að hún fannst með hjálp 
Hundasveitarinnar. Hundasveit 
Dýrfinnu úr Reykjavík hjálpaði 
til við skipulag leitarinnar og 
náði Bellu að lokum. Lítið 
af vísbendingum bárust af 
ferðum Bellu. Það var ekki fyrr 
en laugardagsmorguninn 6. 
nóvember um klukkan 6 þegar 
mæðginin Linda og Guðjón fóru 
að dreifa blaðinu í Kálfhólum að 
Bella litla skaust framhjá þeim. 
Linda tilkynnti eigendum Bellu 
að hún hafi sést og hlaupið aftur 
fyrir hús. Hópur sjálfboðaliða 
sem höfðu allir það markmið 
að finna Bellu lögðu fljótt af 
stað eftir tilkynninguna og 
fóru að leita um Kálfhóla og 

í kringum Sunnulækjarskóla. 
Hundasveitin var síðan mætt um 
kl. 16:00 á Selfoss úr bænum 
og fór því að tala við fólkið í 

húsunum og fengu að svipast 
um eftir sporum þar sem það 
hafði snjóað um nóttina. Viti 
menn, lítil frosin spor fundust á 
palli einum í garði í Kálfhólum. 
Stelpurnar úr Hundasveitinni, 
þær Anna, Eygló og Sandra 
gengu hring í kringum húsið, 
tékkuðu á öllum götum þar 
sem hún hefði getað komið 
sér fyrir þegar konan sem býr 
í húsinu kallar á þær og segir 
„hún er hérna, hérna á bak við 
ruslatunnuna“. Stelpurnar voru 
fljótar í réttar stöður hringinn í 
kringum allar tunnurnar til að 
passa að hún kæmist ekki í burtu. 
Bella náðist því loks í taum 
og fór svo fljótt í fang eigenda 
sinna sem voru ofsalega þakklát 
fyrir alla hjálp og ábendingar. 
Eigendur Bellu þakka öllum 
sem tóku þátt í leitinni vel 
fyrir og hefðu ekki getað gert 
þetta án allra auglýsinganna og 
yndislega fólksins.

Hundurinn Bella fannst!
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Ertu undir smásjá á vinnustað?
Vinnustaðir eru í dag 

stöðugt að verða tækni-
væddari þar með talið 

í rafrænu eftirliti. Mikilvægt er 
að vinnuveitendur séu meðvit-
aðir um ábyrgð sína og skyldur 
gagnvart starfsmönnum þegar 
kemur að eftirliti á vinnustað. 
Þá er einnig mikilvægt að starfs-
menn séu meðvitaðir um þau 
réttindi sem þeir hafa samhliða 
auknu eftirliti á vinnustað, en 
hvaða reglur gilda um rafræna 
vöktun á vinnustað?

Í persónuverndarlögum er 
hugtakið rafræn vöktun skil-
greind sem viðvarandi eða 
regluleg vöktun sem felur í sér 
eftirlit með einstaklingum með 
fjarstýrðum eða sjálfvirkum 
búnaði. Vöktunin getur farið 
fram á almannafæri eða náð til 
svæðis sem takmarkaður hóp-
ur fer um að jafnaði og má þar 
nefna helst eftirlitsmyndavélar, 
ökurita, einkatölvupósta, sím-
vöktun, rafrænan staðsetninga-
búnað og atburðaskráningu.

Ströng skilyrði eru fyrir því 
að rafræn vöktun fari fram sem 
mæla á vinnu og afköst starfs-
manna og er frumskilyrði að til 
staðar sé sérstök þörf. Þá þarf 
eitt af eftirtöldum skilyrðum að 
vera uppfyllt svo vöktunin sé 

heimiluð. Að vöktunin fari fram 
þar sem ekki er unnt að koma 
fyrir verkstjórn með öðrum 
hætti líkt og þegar vinnusvæði 
er víðfeðmt og t.a.m. einn fer 
með verkstjórn. Að ekki sé unnt 
að tryggja öryggi á vinnustað 
með tilliti til vinnuaðstæðna líkt 
og þegar um er að ræða vinnu í 
kringum vélar sem stafað getur 
hætta af eða um er að ræða fram-
leiðslu á vörum sem uppfylla 
þurfa ákveðna heilbrigðisstaðlar 
og rekjanleika. Að lokum að um 
sé að ræða kjarasamningsbund-
in ákvæði eða annað samkomu-
lag þar sem launakjör eru tengd 
afköstum starfsmanna líkt og 
bónusakerfi. Ef hægt er að ná 
sama markmiði með vægari úr-
ræði ber alltaf að grípa til þess 
áður en rafræn vöktun fer fram.

Vinnuveitanda ber að upp-
lýsa starfsmenn áður en þeir 
sæta vöktuninni og er þá eðli-
legast að gera það við undir-
ritun ráðningarsamnings, ef 
slík vöktun fer fram, þá þegar 
á vinnustaðnum en annars áður 
en vöktunin fer fram. Í þeim 
upplýsingum þarf að koma 
fram hver tilgangurinn sé með 
vöktuninni, hverjir munu hafa 
aðgang að upplýsingunum sem 
munu safnast og hversu lengi 

þær upplýsingar eru varðveitt-
ar. Þá er það skilyrði að upp-
lýsingarnar séu veittar á gagn-
orðu, gagnsæju, aðgengilegu og 
skiljanlegu formi og á skýru og 
einföldu máli. Þá ber ábyrgðar-
aðila rafrænnar vöktunar, vinnu-
veitenda, ef vöktunin fer fram á 
vinnustað, að tilkynna Persónu-
vernd um tilhögun vöktunarinn-
ar og þá fræðslu sem veitt er í 
samræmi við hana.

Ýmis viðurlög geta fylgt því 
að brjóta gegn ákvæðum laga. 
Ef starfsmaður telur að vinnu-
veitandi hafi brotið gegn lögun-
um þá getur hann beint kvörtun 
sinni til Persónuverndar sem sér 
um að rannsaka hvort að vökt-
unin samrýmist lögunum.

Vinnuveitendur geta fengið 
leiðsögn frá Persónuvernd um 
hvernig skuli haga slíkri vöktun 
og hvetjum við vinnuveitendur 
til þess að standa rétt að vöktun 
og tryggja rétt starfsfólks síns.

Margrét Birgitta 
Davíðsdóttir

lögfræðingur, 
Velferð 
lögfræðiþjónusta

Opnað hefur verið fyrir 
umsóknir í Matsjána, 
verkefni sem er ætlað 

smáframleiðendum matvæla 
sem vilja efla leiðtogafærni 
sína, öðlast aukna getu til að 
þróa vörur og þjónustu og efla 
tengslanetið sitt í greininni. 
Matsjáin fer fram á 14 vikna 
tímabili frá 6. janúar til 7. apríl 
og samanstendur af sjö lotum 
með heimafundum/jafningja-
ráðgjöf, fræðslu og erindum, 
verkefnavinnu og ráðgjöf. Verk-
efnið fer fram á netinu þvert á 
landið og lýkur með veglegri 
uppskeruhátíð þar sem þátttak-
endur hittast í raunheimi. 

Verkefnið hlaut styrk úr 
Matvælasjóði og er byggt upp 
að fyrirmynd Ratsjárinnar sem 
er verkefni fyrir stjórnendur í 
ferðaþjónustu þróað af Íslenska 
ferðaklasanum. Samtök smá-
framleiðenda matvæla og lands-
hlutasamtök sveitarfélaga um 
land allt standa að Matsjánni 
en verkefnisstjórn er í höndum 
RATA. 

Smáframleiðendur 
matvæla sameinast í 

Matsjánni

Skólamálafundur
BES lítur sér nær - skólasýn - foreldrasamstarf

Matsjáin mun snerta á helstu 
áskorunum sem smáframleið-
endur matvæla standa frammi 
fyrir í dag en endanleg dag-
skrá mun vera unnin í sam-
starfi við þátttakendur sem geta 
með kosningu haft áhrif á þá 
fræðslu sem boðið verður upp 
á. Meðal ávinninga af þátttöku 
má nefna að efla fókus í starf-
semi og framleiðsluferli, öðlast 
ný verkfæri og þekkingu, auk-
in leiðtogafærni, koma auga á 
ný viðskiptatækifæri og aukið 
tengslanet og mögulegt samstarf 
meðal þátttakenda. 

Umsóknarfrestur er til 20. 
nóvember og verkefnið hefst 
með kynningarfundi 2. desem-
ber kl. 15:00. Matsjáin hefst svo 
formlega 6. janúar og lýkur 7. 
apríl. Þátttökugjald í Matsjána 
er kr. 30.000, innifalið er gjald-
frjáls aðild að SSFM fyrir árið 
2022. Þátttökugjald í Matsjána 
fyrir núverandi félagsmenn 
SSFM er 15.000 kr. 

Miðvikudaginn 10. nóv-
ember fer fram skóla-

málafundur í Barnaskólanum 
á Eyrarbakka og Stokkseyri 
kl. 19:30 í húsnæði skólans á 
Stokkseyri. Fundinum verður 
skipt í þrjá hluta; fyrst verð-
ur verkefnið BES lítur sér nær

kynnt og samstarfsfletir við 
nærsamfélagið skoðaðir. Ann-
ar hluti þingsins er kynning 
stjórnenda á vinnu skólans við 
að móta sýn skólans, þar verður 
kallað eftir röddum og innleggi 
úr aðstandendahópnum og nær-
samfélagi. Að lokum verður 

foreldrasamstarf til umræðu 
og með hvaða hætti hægt er að 
styrkja starf foreldrafélag BES. 
Við óskum eftir því að fulltrú-
ar úr nærumhverfi, foreldrar og 
forráðamenn sem og áhugafólk 
um skólamál við ströndina mæti 
á fundinn. Stjórnendur

Elfar Guðni sýnir málverk 
sýn í Listagjánni í ráðhúsi 

Árborgar. Allar myndirnar eru 
óstaðsettar hugmyndir málað-
ar með akrýl á masónít. Hafið, 
strandlengjan, húsin, bátarn-
ir, áhrifin frá veðrinu og þorp-

Elfar Guðni sýnir í 
Listagjánni

in milli hafs og himins, allt 
þetta er honum hugleikið í hans 
myndefni. Sýningin stendur 
yfir í nóvember og desember á 
opnunartíma bókasafnsins. Allir 
velkomnir.
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Leikskólakennarar óskast til starfa
Í leikskólann á Laugalandi vantar okkur leikskólakennara í tvær 100% stöður.
Leitað er að áhugasömum, metnaðarfullum starfsmönnum, körlum jafnt sem 
konum, sem hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna 
eftir sérstökum áherslum skólans.

Einkunnarorð skólans eru Viska - Virðing - Vinátta. Helstu áherslur í starfi eru m.a. 
snemmtæk íhlutun í málþroska, leikur, útikennsla, slökun og fjölbreyttar vinnustundir.  
Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn.
Leikskólinn Laugalandi er tveggja deilda leikskóli og er staðsettur að Laugalandi í 
Holtum.  Umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður upp á 
endalausa möguleika fyrir leik og nám.   

Ef ekki fæst leikskólakennari eða starfsmaður með aðra uppeldismenntun er heimilt 
að ráða annan hæfan í stöðuna. 

Ef þú hefur áhuga þá endilega hafðu samband.

Upplýsingar um leikskólann má finna á https://
leikskolinnlaugaland.ry.is en einnig má hafa 
samband við leikskólastjóra, Sigrúnu Björk Benedikts-
dóttur, í síma 488 7042 eða leikskolinn@laugaland.
is. Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast 
á Leikskólann Laugalandi, 851 Hellu fyrir 26. 
nóvember eða á leikskolinn@laugaland.is.

Sæll Ómar. Ég er feginn að þú 
hefur tjáð þig um samskipti 

okkar við Mánabókarskrifin og 
skil mæta vel gremju þína og 
ætla ekki að víkja mér undan 
mínum þætti.

Það varð fljótlega ljóst að 
útgáfa bókarinnar yrði í mínum 
höndum þótt innihaldið væri 
saga Mána og unnin með vitund 
félaga minna.

Þegar litið er um öxl er 
augljóst hve grænn ég var í 
þessu efni og skorti alla yfirsýn 
og kunnáttu við svona verkefni.

Mér leist vel á þín skrif og 
fannst þau bráðskemmtileg 
en þurfti utanaðkomandi 
ábendingar til að sjá að þau 
uppfylltu ekki tilætlað hlutverk.

Mér finnst miður að þú skulir 
kenna einni manneskju um 
viðsnúninginn hjá mér sem er 
alrangt. Ég lét gera nokkur eintök 
af handritinu sem ég bar undir 
hóp fólks, bæði þá sem voru 
hluti af sögunni og aðra. Það var 
nokkuð samdóma álit þeirra að 
útfærslan skilaði ekki nægilega 
vel Mánastemningunni.

Þessi niðurstaða kippti mér 
rækilega til baka og eins og 
þú bendir réttilega á hafði ég 
skautað framjá lykilatriðum við 
svona sögugerð.

Við útgáfuna sem nú var 
alfarið á minni könnu þurfti 
ég að setja mig í fjárhagsklafa 
auk mikillar vinnu við allt það 

Nokkur orð til vinar

sem eftir var svo nú varð ég að 
bregðast við þeim staðreyndum 
sem við mér blöstu.

Skiljanlega leist þér ekkert 
á blikuna þagar ég áræddi eina 
ferðina enn að biðja um frekari 
endurskoðun verksins. Eftir smá 
umhugsun sagðir þú að í þetta 
sinn ætlaðirðu að standa með 
sjálfum þér og þú segðir þig 
alfarið frá þessum bókarskrifum.

Á þessari stundu var að 
hrökkva eða stökkva, ég stökk 
og það beint í tölvuna og byrjaði 
að skrifa nýja sögu frá grunni nú 
með öðrum formerkjum.

Ég veit ekki hvort þessi orð 
mín breyta einhverju fyrir þig, 
Ómar minn en vil að þú vitir að 
ég hef ekki á neinum tímapunkti 
kennt þér um nokkuð af 
klúðrinu. Ég hef alltaf litið á 
það sem mín mistök og finnst 
óendanlega leitt að hafa valdið 
þér þessum ama og tjóni og 
þætti fátt betra en að geta bætt 
þér það á einhvern hátt. Ég 
bið þig innilegrar afsökunar á 
mínum afglöpum og vona að 
það sé þér einhvers virði.

Ef þú getur hugsað þér 
að leggja þetta mál til hliðar, 
stendur studíóið þér opið þar 
sem við getum tekið upp þráðinn 
að nýju við að hljóðrita lögin 
þín, það væri mér kærkomið.

Með vinsemd og virðingu, 
Labbi.

Sunnlendinga
lesa Dagskrána
í hverri viku

*samkvæmt Gallup-könnun 
okt.-nóv. 2018.
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Leikskólahúfa

Vetur er genginn í garð og þá er gott að eiga 
trausta húfu sem ekki fýkur af í veðraham. Í 
dag birtum við uppskrift af barnahúfu sem 
hnýtt er undir höku, með eyrnaskjólum og 
dúski. Auðvelt viðfangsefni og fljótgert.
Stærðir 1-3-5 ára.
Efni: 1 dk Alaska tweed, prjónar no 4,5, 
heklunál.

Uppskrift:
Fitjið upp 60, 64, 68 l á prjóna no 4,5 tengið 
í hring og prjónið stroff, 2sl-2br, alls 22, 25, 
28 umferðir. Prjónið nú slétt prjón, alls 21, 
26, 30 umferðir. Nú hefst úrtaka, gott er að 
setja prjónamerki við upphaf umferðar. 

Stærð 1:
1.umf. *13 l sl, 2 l saman*, endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
3.umf. *5 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
5.umf. *4 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
7.umf. *3 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina.  
8.umf. *2 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
9.umf.  *1 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
10.umf. 2 l saman út umferðina. 
Klippið garnið frá og þræðið í gegnum 
lykkjurnar sem eftir eru.

Stærð 3:
1.umf. *6 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl.   
3.umf. *5 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
5.umf. *4 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl.   
7.umf. *3 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
8.umf.  *2 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
9.umf.  *1 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
Prjónið 2 l saman út umferðina. 
Klippið garnið frá og þræðið í gegnum 
lykkjurnar sem eftir eru.

Stærð 5:
1.umf. *14 l sl, 2 l saman*, endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
3.umf. *6 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
5.umf. *5 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
7.umf. *4 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 1 umf sl. 
9.umf. *3 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
10.umf. *2 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
11.umf. *1 l sl, 2 l saman* endurtakið * * út 
umferðina. 
Prjónið 2l saman út umferðina. 
Klippið garnið frá og þræðið í gegnum 
lykkjurnar sem eftir eru.

Til að gera eyrnahlífarnar tínum við upp 12-
12-14 l á röngunni við samskeyti stroffs og 
slétts prjóns. Gott er að nota heklunál við 
þetta. 

Prjónið fram og til baka, slétt á réttunni en 
2 sl, 8-8-10 br, 2 sl á röngunni, alls 6-8-10 
umferðir. Þá hefst úrtaka sem er alltaf gerð 
frá réttunni. Prjónið 2 l sl, 2 l saman, 4-4-6, 
2 l saman, 2 sl. Prjónið 2 sl 6-6-8 br, 2 sl 
til baka. Prjónið áfram á þennan hátt, þannig 
að tekið er saman á réttunni eftir fyrstu 2 l 
og á undan síðustu 2 l, þar til 4 l eru eftir 
á prjóninum. Prjónið þá snúru þannig að 
lykkjurnar eru prjónaðar sl, þeim ýtt yfir á 
hægri enda prjónsins og aftur prjónað slétt, 
ýtt yfir á hægri enda og aftur prjónað slétt, 
þar til snúran mælist ca 30 sm. 
Takið nú upp fyrir hina eyrnahlífina aðrar 
12-12-14 l og látið 14-16-18 l vera á milli 
þeirra. Prjónið hana eins og fyrri hlífina.

Það er misjafnt hvort fólk vill hafa dúsk 
á húfunni eða ekki. Heimagerðir dúskar 
njóta vaxandi vinsælda og ákváðum við að 
gera einn slíkan. Við klipptum eina hlið af 
mjólkurfernu og brutum í tvennt langsum. 
Látið u.þ.b. 10 sm spotta lafa niður og vefjið 
garni utan um alls 80 hringi, endið við opnu 
hlið pappans. Klippið garnið frá ca 10 sm 
frá vafningnum, þræðið spottann á nál og 
læðið henni undir vafningana meðfram 
spjaldinu, gerið eins við upphafsspottann 
í gagnstæða átt og dragið vel að. Klippið 
nú eftir endilöngum pappanum með því að 
leyfa skærunum að renna milli spjaldanna. 
Takið nú spottana tvo og herðið verulega að 
og hnýtið hnút. Losið svolítið um garnið og 
þá eruð þið komin með fallegan dúsk. 
Ef þið viljið hafa dúskinn stærri notið þið 
breiðara spjald og vefjið fleiri umferðir, ef 
hann á að vera minni þá mjórra spjald og 
færri umferðir. Gott er að hafa í huga að stór 
dúskur getur verið þungur og pirrað barnið 
og getur einnig verið til trafala ef t.d. á að 
setja upp hettu.
Þræðið spottana í gegnum hvirfil húfunnar 
og festið báða endana að innanverðu.
Gangið frá endum, skolið úr mildu sápuvatni, 
leggið til þerris og færið ungu barni húfuna.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Esther Kristín Ragnarsdóttir,
Austuvegi 41b

Páll Kristinsson

Soffía Ragna Pálsdóttir Ásgeir Vilhjálmsson
Elísabet Pálsdóttir Lárus Gestsson

Ragnar Pálsson Herborg Anna Magnúsdóttir
ömmubörn, makar og langömmubörn.

EEllsskkuumm aaðð vveerraa hhllýýtttt

Efnalaug Suðurlands - Austurvegi 56

Gott úrval af ullarfötum frá 
Kari Traa, Bula, Smartwool, 
Olympia, Reima og Kivat.
Hoka Gönguskór
göngustafir
Mannbroddar
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Starfsmaður óskast 
á hænsnabú

Matfugl ehf. óskar eftir að ráða 
starfsmann í 60% starf á 

hænsnabúi í Ölfusi.
Starfið hentar duglegum og 

samviskusömum einstaklingi með 
reynslu og áhuga á umhirðu dýra. 

Nánari upplýsingar í síma 660 8676.

Hljómsveitin Brek heldur 
tónleika í Þorlákskirkju í 

Þorlákshöfn sunnudaginn 14.
nóvember kl. 20:00. Tón-
leikarnir eru hluti af dagskrá í 
tilefni 70 ára afmælis þéttbýlis í 
Þorlákshöfn.

Brek er nýleg hljómsveit 
sem stofnuð var haustið 2018.
Meðlimir eru Harpa Þorvalds-
dóttir, Jóhann Ingi Benediktsson, 
Guðmundur Atli Pétursson 
og Sigmar Þór Matthíasson. 
Lög sveitarinnar eru sungin á 
íslensku en hún leggur áherslu 
á að nota fjölskrúðugt orðbragð 
og nýta þannig hinn mikla og 
fallega orðaforða sem íslenskan 
hefur upp á að bjóða.

Brek var nýverið tilnefnd til 
Íslensku Tónlistarverðlaunanna 

í flokki þjóðlagatónlistar en í 
júní 2021 gaf hljómsveitin út 
sína fyrstu breiðskífu sem hefur 

hlotið góðar viðtökur.
Tónleikarnir hefjast kl. 20:00 

og aðgangur er ókeypis.

Brek með tónleika í Þorlákskirkju

Á félagsfundi Framsókn-
arfélags Árborgar, sem 

haldinn var 28. október 
síðastliðinn, var ákveðið að 
halda skuli prófkjör meðal 
flokksmanna í Árborg fyrir 
sveitarstjórnarkosningar, þann 
14. maí 2022. Á næstu vikum 
og mánuðum mun kjörnefnd 
félagsins undirbúa prófkjör og 
áætlanir standa til um að það 
verði haldið um miðjan mars á 
næsta ári. 

Við finnum fyrir mikilli 
Framsókn í samfélaginu okkar 
og það skilaði okkur frábærum 
árangri á landsvísu í nýliðnum 
Alþingiskosningum með skýra 
stefnu, sterk gildi og öflugu 
fólki. Það er óhætt að fullyrða að 
fáir aðrir stjórnmálaflokkar hafa 
jafn trausta og öfluga grasrót 
og Framsókn. Þá hafa einnig 
fjölmargir íbúar sveitarfélagsins 
lagt okkur lið, bæði með atkvæði 
sínu og þátttöku í félagsstarfi 
okkar. Það þökkum við og 
hvetjum til áhrifa!

Framsóknarfélag Árborgar 
hvetur íbúa til þess að kynna 

sér málin, taka þátt, kynna 
sig og beita rödd sinni í þágu 
samfélagsins. Áhugasamir geta 
haft samband við undirritaða, 
skrifað stjórn skilaboð í 
gegnum Fésbókarsíðu félagsins: 
https://www.facebook.com/
framsoknarflokkurinn.iarborg 
svo er auðvitað velkomið að 
kíkja í vöfflukaffi til okkar en 
það er alla laugardagsmorgna 

klukkan 11.00 að Eyravegi 15 á 
Selfossi.

Saman getum við haft 
áþreifanleg áhrif á okkar 
samfélag!

F.h. Framsóknarfélags Árborgar, 
Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, 

íbúi í Árborg og alþingismaður 
Framsóknar í Suðurkjördæmi.

Blásið til sóknar!

Senn líður að jólum. Kór 
Menntaskólans hefur um 

árabil haldið jólatónleika í 
Skálholtskirkju. Tónleikarnir 
verða þrennir í ár, fimmtudaginn 
25. nóvember kl. 18:00 og 
kl. 20:30 og föstudaginn 26. 
nóvember kl. 20:00. Kórfélagar 
hafa lagt mikla vinnu í 
undirbúninginn og verða í 
hátíðarskapi. Miðasala fyrir 

tónleikana fer fram milli kl. 16-
18 virka daga en milli kl. 14-
17 um helgar í síma 895 4702 
(Þóra Björg). Einnig er hægt að 
panta miða með því að senda 
tölvupóst á netfangið gundysa@
ml.is (Gísella). Þegar miðar 
eru pantaðir þarf að taka fram 
um hvaða tónleika ræðir, fjölda 
miða og fullt nafn þess sem 
millifærir. Einnig þarf að taka 

fram ef sá sem pantar miðana er 
aðstandandi einhvers kórfélaga.  
Miðaverð er 3.000 kr. í forsölu 
en 3.500 kr. við inngang. Verð 
fyrir eldri borgara er 2.000 kr. í 
forsölu en 2.500 kr. við inngang 
og 12 ára og yngri fá frítt inn. 
Forsölu lýkur sunnudaginn 22. 
nóvember. 

Við hlökkum til að sjá ykkur. 
Stjórn kórsins.

Jólatónleikar ML-kórsins

Vissir þú að...
Foreldrar og aðrir forráðamenn geta haft mikil áhrif á hvað 
börn þeirra hreyfa sig mikið. Þeir geta:  
• Verið góð fyrirmynd og hreyft sig með börnunum. 
• Hugað að eigin hreyfivenjum og barna sinna. 
• Hvatt til útileikja og þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi. 
• Bent á athafnir sem fela í sér hreyfingu þegar börnunum 

leiðist. 
• Gefið gjafir sem hvetja til hreyfingar, s.s. bolta, sippubönd, 

skauta eða hjól. 
• Hvatt barnið til að ganga eða hjóla í og úr skóla. 
• Samið við barnið um tímamörk fyrir daglega afþreyingu 

við skjá. 
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Sendibílar á
Suðurlandi

Penninn Eymundsson
opnar á Selfossi 
Ný verslun hefur opnað að Brúarstræti 6 
í nýja miðbænum á Selfossi

Við bjóðum alla 
Sunnlendinga, jafnt 
einstaklinga sem 
fyrirtæki, velkomin 
og hlökkum til að eiga 
við ykkur farsælt og 
ánægjulegt samstarf 
í ykkar heimabyggð!

penninn.is selfoss@penninn.is  
penninn@penninn.is540-2316 / 540-2050

HANDBOLTI Lið Selfoss er á 
góðu skriði í Grill 66-deildinni 
en Selfoss tók á móti ungmenna-
liði ÍBV á sunnudag og vann 
með fjögurra marka mun, 27:23, 
eftir að hafa verið marki yfir í 
hálfleik, 13:12.

Mörk Selfoss: Tinna Soffía 
Traustadóttir 6, Tinna Sigur-

JÚDÓ Nítján íslenskir kepp-
endur voru skráðir til leiks í 
þrjátíu flokkum Opna finnska 
mótinu (Finnish Judo Open) 
sem fór fram 30. október. Alls 
unnu Íslendingar til fernra 
silfurverðlauna og tólf brons-
verðlauna á mótínu.

Selfyssingurinn Jakub Tomc-
zyk keppti í tveimur flokkum 
á mótinu. Hann keppti í -81 kg 
flokki í bæði U18 og U21 og 
gerði sér lítið fyrir og krækti í 
brons í flokki keppenda U18.

Var þetta fyrsta landsliðs-
ferðin hjá hópnum eftir langa 
pásu og náðist þessi fíni árangur.

-Umf. Selfoss/eb Jakub (t.h.) með bronsið. Ljósmynd frá þjálfurum Umf. Selfoss

Jakub með brons í Finnlandi

Selfyssingar á góðu skriði

rós Traustadóttir, Elín Krista 
Sigurðardóttir og Elínborg 
Katla Þorbjörnsdóttir 4, Roberta 
Strope og Emelía Kjartansdóttir 
3, Inga Sól Björnsdóttir, Kristín 
Una Hólmarsdóttir og Katla 
Björg Ómarsdóttir 1. Mina 
Mandic varði 13 skot í marki 
Selfyssinga.

Lið Selfoss er sem fyrr í öðru 
sæti deildarinnar, stigi á eftir FH 
og með leik til góða. Næsti leik-
ur liðsins er einmitt toppslagur 
gegn FH á heimavelli í Sethöll-
inni á sunnudag kl. 17:00.

-Umf. Selfoss

KÖRFUBOLTI Selfoss lögðu 
leið sína á Flúðir í kvöld þar 
sem þeir mættu Hrunamönnum 
í 7. umferð 1. deildarinnar. Það 
voru heimamenn sem stjórnuðu 
ferðinni í leiknum og uppskáru 
92-71 sigur.

Fyrstu mínútur leiksins voru 
viðburðalitlar og bæði lið lengi 
að koma sér í gang. Það voru 
heimamenn sem skoruðu fyrstu 
stig leiksins. Selfoss komst ekki 
á blað fyrr en tvær og hálf mín-
úta vöru liðnar af leiknum en þá 
skoraði Gasper Rojko tvo þrista 
með stuttu millibili. Staðan í lok 
fyrsta leikhluta var 25-16 heima-
mönnum í vil. Selfoss vaknaði 
til leiks í öðrum leikhluta með 

þremur þriggjastigakörfum 
frá Vito Smojer, strax á fyrstu 
tveimur mínútum leikhlutans. 
Sóknarleikurinn var góður og 
hitti liðið vel í leikhlutanum, en 
margt ennþá ábótavant í varnar-
leiknum. Staðan í hálfleik 51-43 
fyrir heimamenn.

Þriðji leikhlutinn var mjög 
jafn þar sem bæði lið skiptust á 
að skora og Hrunamenn aðeins 7 
stigum á undan Selfossi í stöðinni 
70-63 í lok leikhlutans. En allt 
átti eftir að breytast í 4. leikhluta. 
Sóknarleikur Selfyssinga lagðist 
í dvala á meðan Hrunamenn 
héldu sínu striki áfram. Sveiflu-
kenndur leikur Selfyssinga var á 
enda, Hrunamenn sigra 92-71.

Gasper Rajko var atkvæða-
mestur í liði Selfoss með 29 stig. 
Næstir á eftir honum komu Vito 
Smojer með 15 stig og Trevon 
Evans með 14 stig. Óli Gunn-
ar Gestsson setti niður 7 stig, 
Arnar Geir Líndal 3 stig, Sigmar 
Jóhann Bjarnason 2 stig og Þor-
grímur Starri Halldórsson 1 stig.

-Selfoss karfa

Hrunamenn höfðu betur í sveiflukenndum sóknarleik
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Kveikt verður á jólaljósunum
fimmtudaginn 18. nóvember kl. 18:00 

á Brúartorginu í Miðbæ Selfoss.
Hátíðardagskrá hefst kl. 17:00 með tónlistaratriðum og 
síðar ávarpi frá Gísla Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra 

Sveitarfélags Árborgar.

Yngsta afmælisbarn dagsins, kveikir á jólaljósunum ásamt 
starfsmönnum sveitarfélagsins á slaginu kl. 18:00.

Íbúar eru hvattir til að mæta í nýja Miðbæ Selfoss og 
taka þátt í upphafi Jóla í Árborg 2021.

Jól í Árborg 2021

TónlistaratriðiTónlistaratriði

Þórir Geir og Fannar Freyr 
spila vel valin jólalög til að 

koma öllum í rétta jólagírinn

Barna- og Unglingakór 
Selfoss kirkju syngur undir 

stjórn Edit Molnár

Skátafélagið 

Fossbúar bjóða 

upp á kakó

Jólaljósin kveiktJólaljósin kveikt

Unglinga- og ungmenna-
ráðgjafi Árborgar hóf 

störf hjá sveitarfélaginu fyrr 
á árinu og hefur unnið að 
stefnumótun starfsins þar sem 
um nýtt úrræði í þjónustu í þágu 
farsældar barna er að ræða. 
Ráðgjafinn sinnir þjónustu við 
börn á aldrinum 13-16 ára og 
foreldra þeirra. Unglinga- og 
ungmennaráðgjafinn starfar 
í forvanarteymi Árborgar og 
hefur meðal annars komið að 
stærri forvarnaverkefnum innan 
sveitarfélagsins.

Með starfi unglinga- og 
ungmennaráðgjafans er byggð 
brú á milli þjónustu barna. 
Markmið ráðgjafarinnar er 
að grípa börn og veita þeim 
aðstoð og stuðning t.d. vegna 
félagslegrar einangrunar, 

kynvitundarmála, tómstunda- 
og frístundamála og annarra 
almennra félagslegra mála. 
Ráðgjafinn leggur áherslu á 
að auka virkni barnsins utan 
skólatíma ásamt því að beina 
barninu í það úrræði sem hann 
telur vænlegt til árangurs út 
frá stöðu barnsins. Markmiðið 
er að mæta vandanum á fyrri 
stigum til að sporna gegn því að 
þau þurfi frekari þjónustu síðar 
meir. Ráðgjöfin stendur einnig 
til boða fyrir þau ungmenni á 
aldrinum 16-18 ára sem stunda 
hvorki framhaldsskólanám 
né eru virkir þátttakendur 
á vinnumarkaðnum. Við 
vinnslu mála er ráðgjafinn 
ávallt í samvinnu við foreldra/
forráðamenn barnsins.

Markmiðið er að þjónustan 

sé aðgengileg öllum íbúum 
sveitarfélagsins, en hún er 
hluti af þjónustu barnateymis 
félagsþjónustunnar. Ráðgjöfin 
er íbúum sveitarfélagsins að 
kostnaðarlausu og hægt er að 
hafa samband við starfsfólk 
grunnskóla Árborgar sem beina 
málinu í réttan farveg eða í 
gegnum þjónustuver Árborgar 
til að óska eftir aðkomu 
ráðgjafans.

Inga Þórs Yngvadóttir, 
unglinga- og ungmennaráðgjafi 

Árborgar

Heiða Ösp Kristjánsdóttir, 
deildarstjóri félagsþjónustu 

Árborgar

Bætt þjónusta við unglinga- og 
ungmenni í Árborg

www.dfs.is/atvinna/

Ný störf auglýst í hverri viku!

Ertu að leita að 
vinnu á Suðurlandi?

8. nóvember ár hvert er 
baráttudagur gegn einelti. 

Heilsuleikskólinn Árbær hefur 
unnið með Vináttuverkefni 
Barnaheilla frá árinu 2017 en 
bangsinn Blær er táknmynd 
vináttunnar í verkefninu.

Í Vináttu er meðal annars 
lögð áhersla á að skoða 
menninguna í hópnum í heild 
sinni en ekki líta á einelti sem 
einstaklingsbundinn vanda. 
Mikilvægast af öllu er að 
sjá til þess að allir í hópnum 
komi út úr aðstæðum með 
reisn og ekki búa til sérstaka 
sökudólga og fórnarlömb. 
Aðalmarkmiðið á alltaf að 
vera það að bæta samskiptin 
sem eru á meðal barnanna í 
hópnum. Vinátta byggist á 
hugmyndafræði um að einelti 
sé félagslegt, menningarlegt 
og samskiptalegt mein en ekki 
einstaklingsbundinn vandi, þ.e. 
í vináttu er ekki einblínt á að 
líta á gerandann sem slæman, 
heldur hvernig hópurinn í heild 
getur brugðist við einelti og 
upprætt það. Einelti er slæmt 
mynstur eða samskipti sem 
þróast í aðstæðum og umhverfi 
þar sem umburðarlyndi skortir 
gagnvart margbreytileikanum. 

Frá því að við í Árbæ 
byrjuðum með Vináttuverkefni 
Barnaheilla höfum við 
rætt sérstaklega mikið um 
umburðarlyndi fyrir öllum í 
kringum okkur (Eins djúpt og 
nemendur okkar geta skilið 
það) og er orðræðan hjá okkur 
sú að allir mega vera eins 
og þeir vilja - Við ráðum öll 
hvernig við klæðum okkur, 
klippum okkur og fleira og eins 
skiptir ekki máli hvernig hárlit 
við erum með, hvernig húðin 
okkar er á litinn, hvort við erum 
lítil eða stór, mjó eða feit og svo 
framvegis. 

,,Hver og einn má vera 
eins og hann vill,“ eru orð 

sem hljóma oft í Árbæ og 
er sú hugsjón til staðar hjá 
nemendum Árbæjar að pabbar 
mega vera í kjól rétt eins og 
mömmur mega vera í buxum. :)

Í tilefni af baráttudegi 
eineltis ákváðu nemendur á 
eldri deildum í Árbæ að lesa 
bækur um fjölbreytileikann 
þvert á deildir og ræddum 
vináttu sérstaklega í svokallaðri 
regnbogastund þar sem 
árgangar hittast. Nemendur á 
yngri deildum dönsuðu með 
Blæ bangsa og fengu myndir af 
Blæ til að lita.

Hver eldri deild fór einnig 
í samvinnuverkefni þar sem 
allir nemendur og starfsmenn 
deildanna stimpluðu handafar/
fótafar og voru þar 4 húðlitir 
í boði. Þá tókum við myndir 
af augum, nefum, munnum og 
hári sem allt er mismunandi 
milli einstaklinga og bjuggum 
að lokum til „Óla prik“ úr 
afrakstrinum. Allir litir voru 
notaðir og blasti við þegar „Óli 

prik“ kom upp á vegg.
Það sem einkennir barna-

hópa þar sem einelti nær ekki 
að þrífast er hár þröskuldur 
umburðarlyndis þar sem sýnd er 
samkennd, börn njóta virðingar 
og viðurkenningar og allir finna 
sér sess í hópnum sama hvernig 
þau eru. Einstaklingur á ekki 
að þurfa að breyta einkennum 
sínum eða útliti til þess að falla 
inn í hóp.

Einelti er félagslegt og 
samfélagslegt vandamál 
og aldrei þolandans. Það er 
samfélagsleg ábyrgð okkar að 
bregðast við einelti og á sama 
tíma að halda uppi orðræðunni 
um að allir eigi rétt á sér í 
samfélaginu, burtséð frá húðlit, 
hárlit, augnlit, holdarfari, fötlun 
og svo mætti lengi telja.

Fyrir hönd Heilsuleikskólans 
Árbæjar,

Helga Þórey, deildarstjóri í 
Árbæ

Baráttudagur gegn einelti
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ÞJÓNUSTA

ÞJÓNUSTA

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 20:00, nýliðafundur
kl. 20:30 fundur, Hrísholti 8

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

AA
Mán. kl. 19 - PPG opinn fundur

Mán. kl. 21 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Mið. kl. 21 - AA fundur
Fim. kl. 20 - AA karlafundur
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.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu, 

Mánamörk 1, Hveragerði, efri 
hæð, fimmtudaga kl. 20:30.

OA
Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 11-12 sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 fimmtudag. Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.

Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss
s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

BÍLAR

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Hjólastillingar

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

KIRKJUR

Krani
&

tæki

Diddi
S. 861 4966

Elli
S. 861 6700

fredi@simnet.is

Kranabíll • Minigrafa
Traktorsgrafa

Krabbi • Mannkarfa

Öll almenn jarðvegsvinna 

FÉLAGSSTÖRF

FUNDIR

Vöfflukaffi
Vöfflukaffi verður nk. laug-
ardag á milli kl. 11 og 12 á 
Eyravegi 15, Selfossi. Oft 
kemur góður þá getið er, 
svangur þá etið er, og illur 
þá um er rætt.
Allir velkomnir!

QIGONG (BG) 
Mánudagar kl 10:45.
(Ath. breyttur tími.)

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 11. nóv. kl. 14:45
Guðmundur Ármann Petursson

Kaffi og meðlæti kr. 1000.

Munum á persónulegar sótt-
varnir, grímur og sprit.

TIL SÖLU

S. 482 1944 - dfs@dfs.is

MAMMA FLYTUR HEIM
Hún Kolbrún Sigurjónsdóttir vill flytja á Selfoss 
ásamt Kalla sínum og leitum við að 3ja herbergja 
íbúð á Selfossi. Íbúðin þarf að vera á 1. hæð og 
kostur ef dýrahald er leyft. Um langtímaleigu er að 
ræða og öruggar greiðslur en við viljum endilega fá 
mömmu heim fyrir jólin svo íbúðin leigist frá 1. des. 
Ég gef mömmu minni bestu meðmæli enda eldar 
hún góðan mat og var vön að taka til eftir mig. 
Upplýsingar í síma 666 1978, mistilteinn@mistil-
teinn.is. Kveðja, Jólafur.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 14. nóvem-
ber kl. 11:00. Kirkjukórinn syng-
ur, organisti Edit A. Molnár, 
prestur Gunnar Jóhannesson. 
Sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Umsjón Sjöfn Þórarinsdóttir 
ásamt leiðtogum.

Morgunbænir þriðju-, mið-
viku- og fimmtudaga kl. 9:15.

Kyrrðarstund miðvikudaga kl. 
17:00.

Stokkseyrarkirkja
Kvöldguðsþjónusta sunnudag-
inn 14. nóvember kl. 20:00. 
Kirkjukórinn syngur, organisti 
Haukur Arnarr Gíslason, prestur 
Gunnar Jóhannesson.

Eyrarbakkakirkja
Samverustund með börnum. 
Sunnudagaskóli laugardaginn 
13. nóvember kl. 11:00. Umsjón 
Gunnar Jóhannesson.

Skálholtsdómkirkja
Messa kl. 11. Kristniboðsdagur-
inn. Feðradagurinn. Fermingar-
börn og foreldrar sérstaklega 
boðuð til messu og fundar á 
eftir. Organisti Jón Bjarnason. 
Sr. Kristján Björnsson Skálholts-
biskup þjónar.

Djáknavígsla kl. 17. Heiða 
Björg Gústafsdóttir verður vígð 
til Keflavíkurkirkju. Skálholtskór-
inn syngur. Organisti Jón Bjarna-
son. Sr. Kristján Björnsson bisk-
up í Skálholti vígir.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 13. nóv-
ember. Bænaviku lýkur. Biblíu-
lexíur kl. 11 og guðsþjónusta kl. 
12 með bænavikulestrum.

Torfastaðakirkja
Messa kl. 14. Organisti er Jón 
Bjarnason. Sr. Kristján Björnsson 
prédikar og þjónar fyrir altari. 
Aðalsafnaðarfundur strax eftir 
messu í kirkjunni. Formaður 
sóknarinnar, Brynjar Sigurgeir 
Sigurðsson á Heiði, stýrir fundi.

Þorlákskirkja
Sunnudagurinn 14. nóvember í 
Þorlákskirkju. Guðsþjónusta kl. 
11:00. Minnst verður 70 ára 
þéttbýlismyndunar í Þorlákshöfn. 
Einar Sigurðsson, fyrrum sveit-
arstjórnarmaður og oddviti flytur 
hugleiðingu. Kór Þorlákskirkju 
syngur undir stjórn Esterar 
Ólafsdóttur, organista. Sigríður 
Munda Jónsdóttir, sóknarprest-
ur þjónar fyrir altari.

Sunnudagaskóli kl. 13:00. 
Biblíufræðsla og mikill söngur. 
Umsjón hafa Harpa Vignisd. og 
Sigríður Munda.

Minnum á sóttvarnareglur.

Torfkofinn ehf.
Alhliða málningarþjónusta

Stór sem smá verk
Sími: 611-5656

Fallegu laufabrauðsjárnin og 
kleinujárnin eru komin aftur. 
Renniverkstæði Björns Jen-
son. Háheiði 6, s. 862 7530.

Leiðin út á þjóðveg heldur 
málþing 13. nóvember í 

Skyrgerðinni í Hveragerði.

Dagskrá
Kl. 10.00 Leiðin út á þjóðveg, 
Páll Þór Engilbjartsson.
Kl. 10.10 Bæjarstjóri Aldís 
Hafsteinsdóttir setur málþingið 
formlega.
Kl. 10.25 Kvennaathvarf Ísól, 
Björk Karlsdóttir.

Kl. 10.45 Píeta samtökin, Bene-
dikt Þ. Guðmundsson  
Kl. 11.05 Gunnskólin.n í Hvera-
gerði, Sævar Þór Helgason 
Kl. 11.30 Matur.
Kl. 13.00 Geðhjálp Hlutverka-
setur, Elín Ebba Ásmundsdóttir. 
Kl. 13.45 NLFÍ, Margrét 
Grímsdóttir.
Kl. 14.00 Félagsfræðingur Sig-
ríður Hauksdóttir.
Kl. 14.15 Pallborðsumræður – 
Fyrirspurnir úr sal.

Áhrif Covid á geðheilsu

Fimmtudaginn 11. nóvem-
ber klukkan 17 lesa Ingólfur 

Eiríksson og Steinunn Sigurðar-
dóttir úr nýútkomnum bókum 
sínum í Bókabúð Eymundsson á 
Selfossi, í nýja miðbænum.

Ingólfur Eiríksson er ein 
skærasta stjarna meðal yngri 
höfunda landsins. Nýja skáld-
sagan hans hefur titilinn Stóra 
bókin um sjálfsvorkunn og fjallar 
um líf ungs fólks í dag og sam-
skiptin við ástvini, sem litast af 
andlegri vanlíðan söguhetjunnar 
Hallgríms. Hann hrökklast úr 
leiklistarnámi í erlendri borg og 
þarf að fara á geðdeild. Stóra 
bókin um sjálfsvorkunn hefur 
hlotið sérlega góðar viðtökur.

Steinunn Sigurðardóttir hóf 
feril sinn fyrir meira en fimmtíu 
árum og hefur sent frá sér jafnt 
og þétt skáldsögur og ljóða-
bækur, auk sannsagna um Vig-
dísi forseta og Heiðu fjalldala-

bónda. Hún sendir nú frá sér 
skáldsöguna Systu megin. Bókin 
er hetjusaga um utangarðskonu 
í Reykjavík, sem spjarar sig, og 
eyðir ekki tíma í að „hugsa ljótt“ 
eins og þar stendur. Í dómum 
segir meðal annars: „Bókin er 
bráðskemmtileg“ og „Systa er 
dásamleg persóna“.

Upplestur Ingólfs og Stein-
unnar stendur í 45 mínútur. 
Bækur þeirra verða seldar á sér-
stöku tilboðsverði.

Bókalestur í nýja miðbænum
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Líkt og undanfarin ár verða fjöldi viðburða í boði 
yfir jólahátíðina fyrir alla aldurshópa. Við hvetjum 

einstaklinga, félagasamtök og fyrirtæki að kynna sína 
viðburði, sem haldnir verða frá lok nóvember og fram í 

janúar, í viðburðadagatali sveitarfélagsins.

Hægt er að senda upplýsingar um viðburði til Ólafs 
Rafnars Ólafssonar, olafur.rafnar@arborg.is eða hafa 

samband í síma 480 1900.

Mikilvægt er að fram komi dag- og tímasetningar viðburða 
sem og stutt lýsing á viðburðinum. Í lokin minnum við á 

að senda upplýsingar með góðum fyrirvara.

Jól í Árborg

2021

JólaviðburðadagataliðJólaviðburðadagatalið
Jólagluggarnir í Árborg verða á sínum stað þetta árið en frá 1. til 24. 

des. opnar fyrirtæki eða stofnun einn skreyttan jólaglugga sem 
inniheldur bókstaf. Sem fyrr opnar fyrsti jólaglugginn í bókasafni 

sveitarfélagsins, Selfossi. Börnin taka þátt í jólaratleiknum með því að 
finna einn bókstaf á dag á mismunandi stöðum í sveitarfélaginu. Þau 
raða bókstöfunum saman og mynda með því setningu sem aðstoðar 

við að finna rétt svarið!  

Fyrirtæki og/eða stofnanir sem vilja taka þátt í jólaglugganum 2021 
geta haft samband við Jónínu Ástu Ölversdóttur, jonina.asta@arborg.
is eða í síma 480 1900 til að velja dagsetningu á opnun þeirra glugga. 
Fyrstur kemur fyrstur fær er fyrirkomulagið á úthlutun dagsetninga. 

Jólaglugginn 2021Jólaglugginn 2021

FJÁRMÁL VIÐ
STARFSLOK
Stjórnendafélag Suðurlands býður félagsmönnum sínum ásamt
mökum á fyrirlestur um það sem mikilvægast er að hafa í huga
varðandi fjármálahlið starfsloka. Námskeiðið verður haldið
þriðjudaginn 23. nóvember kl. 19:30 í sal Hótel Selfoss.

Skráning á námskeiðið er í síma 480 5000 eða á netfangið 
stjornandi@stjornandi.is. Skrá skal inn nafn, kennitölu og síma og 
tilgreina ef maki mætir með. Tilkynna þarf þátttöku fyrir 17. nóv. nk.

Gagnlegur fyrirlestur um það sem mikilvægast er að hafa í huga 
varðandi fjármálahlið starfsloka. Rætt verður um hvenær og hvernig best 
sé að nálgast lífeyri, séreign og greiðslur frá Tryggingastofnun auk þess 

deildarstjóri Greiningar og fræðslu Íslandsbanka.

að fylgjast með fundinum í fjarfundi.

ÞURFUM AÐ BÆTA VIÐ
OKKUR VÉLGÆSLUMANNI

Icelandic Water Holdings hf. óskar eftir að ráða vélgæslu-
mann til starfa í verksmiðju félagsins að Hlíðarenda í Ölfusi.

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu eða 
kunnáttu í meðferð véla og tækja og geti unnið 

sjálfstætt. Lyftarapróf er einnig kostur. 

Icelandic Water Holdings tappar vatni á flöskur undir 
vörumerkinu Icelandic Glacial. Stærstur hluti fram-

leiðslunnar er til útflutnings og er Icelandic Glacial nú 
selt í yfir 25 löndum um allan heim. Ört vaxandi eftir-

spurn á erlendum mörkuðum kallar á aukna framleiðslu. 
Við getum bætt við okkur duglegum og jákvæðum að-

ilum til að slást í hóp framúrskarandi starfsfólks.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Að hluta til gæti orðið um vaktavinnu að ræða 

eða vinnu utan hefðbundins dagvinnutíma. Um-
sóknir ásamt ferilskrá sendist til asgeir@iwh.is.

Starfsmaður í seiðastöð að Núpum í Ölfusi

SAMHERJI HF.



Miðvikudagur 10. nóvember 20212623

Opið mán–lau frá 12–18 Bókakaffið  |  Austurvegi 22  |  800 Selfoss

BÓKAÚRVALIÐ
ER HJÁ OKKUR

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 660 2970
Hjólbarðaþjónusta

Magnúsar
Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Betri vörur - betra verð
Hjólbarðar

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

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

Þar sem fagmennirnir vinna

Bílasprautun - BílaréttingarBílasprautun - Bílaréttingar
BílrúðuskiptiBílrúðuskipti

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

Vottað verkstæði

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Rétting
og málun

Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

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

Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir Elfar F. Sigurjónsson
Útfaraþjónusta

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Meirapróf
Endurmenntun

okuland.is
534 9600

www.heyrn.is

Á sunnudaginn var fjölmenni 
á bókakynningu í Risinu 

í Mjólkurbúi Flóamanna. Þeir 
Guðni Ágústsson og Guðjón 
Ragnar Jónasson kynntu þar ný-
útkomna bók sína, Guðni á ferð 

. Um hundrað manns 
mættu til leiks á þennan glæsi-
lega samkomustað í risi Mjólk-
urbúsins. Guðjón sagði frá til-
urð bókarinnar og sagði frá efni 
hennar. Guðni brást að vonum 
ekki væntingum gestanna. Hann 
sagði skemmtilega frá og kitlaði 
hláturtaugar gestanna enda í 
góðu formi, sæll og sáttur enda 

gamla heimabæ. 
Í bókinni er margs konar 

fróðleik að finna. Þeir félagarnir 
fóru með lesandann í ferðalag 
um hinar dreifðu byggðir Íslands 
og heimsóttu fjölda fólks. Víða 
var borið niður, bæði norðan-
lands og sunnan. Guðni heilsar 
upp á gömul og ný kennileiti á 

slóð minninganna og í sam-
einingu eru gamlir tímar rifjaðir 
upp. Viðmælendur þeirra Guðna 
og Guðjóns fást oft og tíðum 
við nýstárleg viðfangsefni sem 

styrkja lífið í sveitunum. Flestir 
eiga þeir það sammerkt að vera 
skemmtilegir og hafa áhuga á 
sauðfé og menningu dreifbýlis-
ins.

Fjölmennt í útgáfuteiti Guðna

Guðni Ágústsson afhendir Sigfúsi Kristinssyni eintak af bókinni.


