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Mynd: instagram.com/gudmundurthorarins/

Guðmundur
bandarískur
meistari
È
Gróðurhúsið í Hveragerði er upplifun út af fyrir sig. Mynd: Dagskráin/BRV

Myndasyrpa
á bls. 2

Hótel, veitingastaðir, kaffihús, ísbúð og verslanir í Hveragerði

Gróðurhúsið opnað
M

ikill erill er búinn að vera í Gróðurhúsinu í Hveragerði síðan staðurinn
RSQDèLG\UVtQDUIRUPOHJDi¿PPWXGHJinum í síðustu viku. Margir hafa beðið
spenntir eftir þessari opnun en í GróðurK~VLQXPi¿QQDKyWHOPDWK|OONDI¿K~V
tVE~èEDURJYHUVOXQDOOWiHLQXPVWDè
0DWK|OO 6XèXUODQGV HU i I\UVWX K èLQQL HQ ìDU HUX KLQLU VWyUJO VLOHJX YHLWLQJDVWDèLU3|QN)ULHG&KLFNHQ:RN2Q
<X]X7DFRYDJQLQQRJ+LSVWXUÈI\UVWX
K è Pi HLQQLJ ILQQD NDIILK~VLè 7KH

*UHHQKRXVH&DIp1êOHQGXEDULQQPDWDUPDUNDèLQQ 0H  08 tVE~èLQD %RQJy
RJ YHUVOXQ (SDO 9HUVOXQ .RUPiNV RJ
6NMDOGDURJYHUVOXQÈODIRVVËNMDOODUDQXP YHUèXU VYR YHUVOXQ I\ULU IHUèDPHQQ
6KRS,FHODQGLF
ÈDQQDULRJìULèMXK è*UyèXUK~VVLQV
HU  KHUEHUJMD KyWHO È DQQDUL K è Pi
ILQQDVHWXVWRIXHèD/RXQJHPHèVY|OXP
\ILUEDULQQìDUVHPK JWHUDèQMyWDWyQOLVWDULQQDUtUyOHJUDXPKYHUILPHè~WVêQL
DèVXèXUVWU|QGLQQLÈVXèXUVY|OXPK~VV-

Fáðu
fagmann
Auglýsing
í verkið
Háheiði 10, Selfossi
S. 699 1985 / 823 6656

LQVPXQNRPD5RRIWRS%DURJVHWXVY èL
með sumrinu. Gufa og heitir pottar eru
Y QWDQOHJLU Q VWD YRU i QRUèXUVY|OXP
K~VVLQViìULèMXK èI\ULUKyWHOJHVWLWLODè
VODNDi/|JèHUiKHUVODiVMiOIE UQLE èL
í byggingu og rekstri en verið er að vinna
t%5(($0YRWWXQiK~VLè
Greinilegt er að mikill metnaður hefur
verið lagður í staðinn og virðist fólk alPHQQWWDNDKRQXPIDJQDQGLHIPDUNDPi
andlit gestanna þegar blaðamaður leit við
um helgina.

Selfossi

ODXJDUGDJLQQ YDUè 6HOI\VVLQJXUinn Guðmundur Þórarinsson
bandarískur meistari í knattspyrnu
ìHJDUOLèKDQV1HZ<RUN&LW\VLJUDèL
3RUWODQG 7LPEHUV t ~UVOLWDOHLN 0/6
deildarinnar. Guðmundur er fyrstur
ËVOHQGLQJD WLO Dè YHUèD EDQGDUtVNXU
PHLVWDULtNDUODÀRNNL
/HLNXULQQ YDU MDIQ  HIWLU
YHQMXOHJDQ OHLNWtPD RJ ìXUIWL ìYt Dè
IUDPOHQJMD OHLNLQQ (NNHUW PDUN YDU
skorað í framlenginunni og grípa
þurfti því til vítaspyrnukeppni þar
VHP 1HZ<RUN &LW\ KDIèL EHWXU 
*XèPXQGXU YDU t E\UMXQDUOLèL 1HZ
<RUN&LW\HQYDUWHNLQQ~WDIUpWWI\ULU
M|IQXQDUPDUN 3RUWODQGV 7LPEHUV t
XSSEyWDUWtPDYHQMXOHJVOHLNWtPD
9LèyVNXP*XèPXQGLLQQLOHJDWLO
KDPLQJMXPHèìHQQDQWLWLO
-brv

Dagskráin hefðbundin
yfir hátíðina

E

ngar breytingar eru á útgáfu DagVNUiULQQDU \¿U KiWtèLQD )UpWWDtilkynningar berist í síðasta lagi á
VXQQXG|JXPRJDXJOêVLQJDUI\ULUKiGHJLiPiQXG|JXP

FRAMÚRSKARANDI
ÞJÓNUSTA
VIÐ TOYOTA EIGENDUR Á SUÐURLANDI

TOYOTA SELFOSSI
Fossnesi 14, Selfossi,
Sími: 480 8000, toyotaselfossi.is
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JÓLAGJAFIR - JÓLAFATNAÐUR
MARGT FALLEGT Í JÓLAPAKKANN Á GÓÐU VERÐI
MA
MUNIÐ GJAFABRÉFIN VINSÆLU
M
NÁTTKJÓLAR 7.980 KR.
NÁTTFÖT 9.980 KR.

PONSJÓ - HANSKAR
GRIFFLUR - VESKI - SKART
G

TISKUVERSLUN.IS

Myndir frá Gróðurhúsinu í Hveragerði

Það eru

9
dagar til
jóla

Sendibílar á
Suðurlandi
7HNDêPpUDOODDOPHQQDÁXWQLQJVîMyQVWX
+HLPVHQGLQJDU9|UXGUHLÀQJ%~VOyêDÁXWQLQJDU5XVODIHUêLU
7UDXVWRJIDJOHJîMyQXVWDPHê\ÀUiUDUH\QVOX
7yPDVNH\UVOD#NH\UVODLVZZZNH\UVODLV

NH\UVODLV

Fjölskylduaðventuganga
í Hellisskógi
Ferðafélag barnanna á Suðurlandi í samvinnu við Heilsueflandi
samfélag ætlar að bjóða uppá aðventugöngu í Hellisskógi
laugardaginn 18. desember kl. 11:00.
Gangan hefst á bílaplaninu við aðalinngang og göngum við saman
að hellinum þar sem Jólaglugginn verður opnaður. Við Stórahelli
verður boðið upp á heitt kakó og hvetjum við fjölskyldur til að taka
með sér smákökur í nesti til að gæða sér á með kakóinu.
Markmiðið með þessari fjölskylduaðventugöngu er að hreyfa sig saman úti í náttúrunni og skapa ljúfa samverustund
með okkar nánustu.
Allir velkomnir!
Hlökkum til að sjá ykkur
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Getur þú hugsað þér jólin án rafmagns?
Starfsfólk RARIK óskar viðskiptavinum, samstarfsfólki sem og landsmönnum öllum gleðilegra
jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við að svara orkuþörf
viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti – Gleðilega hátíð.

RARIK ohf | www.rarik.is
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Hugleiðing á aðventu
Á
Umsóknarfrestur til 31. desember
Fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna Covid á
tímabilinu 1.- 30. nóvember 2021 geta átt rétt á styrk
óháð starfsgrein.
Við höfum aðstoðað ótal fyrirtæki um allt land og sótt
?@E>75 A<< @A3595886±:Hafðu samband strax í dag og kannaðu rétt þinn.

6_XSSO\VLQJDU#IHUGDYHƓULV_IHUGDYHƓULV

Útboð
Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:
Vorsabær 2. áfangi
Verklok eru 15. ágúst 2022.
Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði, leggja
styrktar- og burðarlög, malbika götur og
gangstíga, steypa kantsteina og þökuleggja.
Verktaki skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu,
hitaveitu og ýmist leggja eða aðstoða við
lagningu annarra veitulagna.
Helstu magntölur eru:
• Gröftur.............................................1.500 m3
• Styrktarlag .....................................5.750 m3
• Malbik ..............................................3.000 m2
• Fráveitulagnir .................................... 440 m
• Vatnsveitulagnir ............................... 220 m
• Hitaveitulagnir................................... 480 m
Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og
með miðvikudeginum 15. desember 2021.
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu
hafa samband við Eggert hjá EFLU á Suðurlandi
með tölvupósti, á netfangið ets@eﬂa.is, og
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang,
og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu
Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810
Hveragerði, fyrir kl. 10:00 þann 5. janúar
2022, og verða þau þá opnuð að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

aðventu er okkur venju
fremur hugleikið hversu
lánsöm við erum sem getum
notið þess að undirbúa hátíð
ljóss og friðar án þess að kostnaður setji stórt strik í reikninginn.
Eins hugsum við meira til
þeirra sem ekki eru í þeim sporum og kvíða jólum. Allt of stór
hópur barna og fullorðinna eru
því miður þannig settur. Fátækar
fjölskyldur, sem hefur ekki
tekist að leggja til hliðar fyrir
auknum útgjöldum, vanmáttur
fátækra og þörfin fyrir aðstoð
verður aldrei áþreifanlegri en í
desember.
Það er að mörgu leyti enn
erfiðara að vera fátækur í dag.
Börnin okkar finna á annan
hátt meira fyrir fátækt. Að tilheyra stækkandi hópi fátækra
breytir ekki því að samfélagið í
heildina hefur það betra. Sjálfsagt þykir að gjafir séu veglegar
og við þurfum að horfast í augu
við þá staðreynd að meira þarf
til að gleðja flest börn í dag. Það
er ekki við saklaus börnin að
sakast heldur hefur orðið þróun
í samfélaginu sem veldur því.

væga þroskaskeiði. Allt áreitið
er stundum nánast óbærilegt og
kröfurnar óvægnar.
Og hvað með börnin sem
eiga fátæka foreldra? Það er
ekkert lítið sem þarf útvega til
að standast lágmarksviðmið félaga og vina. Sá hópur fær ekki
tækifæri til jafns við önnur börn,
foreldrar þeirra ná jafnvel ekki
endum saman, hvað þá að leggja
Félagslegur þrýstingur
til hliðar aukalega og álagið á
vegna fátæktar
Börn og unglingar hafa á fjölskyldulífið er mikið. Við
ákveðnu tímabili mikla þörf fyr- bætist að fátæk börn eiga mörg
ir að falla í hópinn, það er hluti hver ekki kost á framhaldsaf þeirra þroska. Persónulegt menntun sem í flestum tilvikum
dæmi er þegar ég stökk á tilboð opnar margar dyr að lífsins tækii Û QRUèXU ~OSX I\ULU  iUD færum og þykir sjálfsögð í dag.
gamla dóttur mína. Hún var búin
að biðja um þannig úlpu lengi Þörf á samstöðu
en ég þrjóskaðist við vegna þess Það er alls ekki ómögulegt að
horfa fram hjá fátækt á Íslandi
hversu mikið úlpan kostar.
Svo fann ég þessa fínu en vegna þess að á mörgum stöðum
notuðu úlpu á vefnum Brask erlendis er neyðin algjör. Við
og brall og keypti hana handa sem erum betur fjárhagslega
skvísunni. Ráðvilltur svipur stödd getum rétt hjálparhönd erhennar þegar ég afhenti henni lendis án þess þó að hunsa það
úlpuna sagði mér allt um líðan að þörf fyrir aðgerðir og breytt
hennar. Hún var sjálf himinsæl hugarfar er líka brýn þegar
en myndi vinahópurinn sam- kemur að fátækum samborgþykkja úlpuna? Hvað ef þeim urum okkar. Börnin okkar eru
fyndist hún ljót? Hún ætlaði framtíð þessa lands og þau eiga
ekki að fást til að fara í henni öll sem eitt að hafa jafnan rétt
í skólann en ég fékk hana til á áhyggjulausri æsku og seinna
þess. Svo kom hún alsæl heim, rétt til jafnra tækifæra hvert sem
úlpan var sum sé samþykkt af hugur þeirra stefnir.
Við getum öll sammælst um
vinunum. Þá fékk ég faðmlag og
þakkir fyrir æðislega úlpu sem að fátækt er böl og gildra sem
hún hefur varla farið úr síðan. gríðarlega erfitt er að ná sér úr.
Við getum einnig þakkað fyrÞetta atvik minnti mig rækilega
á hversu sterka þörf börn hafa til ir það að Flokkur fólksins, sem
að falla í hópinn, sjálfsmyndin berst gegn fátækt og spillingu,
er svo brothætt á þessum aldri. hefur þegar náð traustvekjandi
Tilvera barna okkar er ekki fylgi á alþingi eftir magnaðan
gerð auðveld á þessu mikil- sigur í haust.

Dagskráin kemur út á hverjum miðvikudegi.
Upplag 5.200 eintök. Allt efni og auglýsingar berist fyrir hádegi á mánudögum.
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eﬂa@eﬂa.is
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Ágæti lesandi!
Ég vil vekja athygli þína á því að
Flokkur fólksins hefur nú hafið
undirbúning að stofnun kjördæmisráðs síns á Suðurlandi.
Við sem skipum undirbúningsstjórn og tengiliðir okkar erum
spennt að hefja störf eftir áramótin og munum að sjálfsögðu
kanna alla möguleika á framboði Flokks fólksins í komandi
sveitarstjórnarkosningum. Hafir
þú tök á að taka þátt í öflugu og
skemmtilegu starfi í þágu þeirra
sem minna mega sín ertu velkomin(n) í okkar góða hóp.
ÈULèYHUèXUiQHIDJM|Iult fyrir marga. Hugsjón okkar í
Flokki fólksins er að það verði
gjöfult fyrir alla. Við erum bjartsýnn og einbeittur hópur fólks
sem ætlar sér að vinna að tímabærri úrlausn þeirra sem hafa
orðið undir í þjóðfélagi velsældar. Við krefjumst réttlætis
fyrir alla í ríku landi!
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Elín Íris Fanndal,
formaður undirbúningsstjórnar
kjördæmaráðs Flokks fólksins á
Suðurlandi.

Gáta vikunnar

Útgefandi: Prentmet Oddi,
Eyravegi 25, 800 Selfoss,
sími 482 1944, dfs@dfs.is, www.dfs.is.
Ritstjóri: Gunnar Páll Pálsson,
sími 856 0673, gunnar@dfs.is.
Auglýsingadeild: Sími 482 1944,
auglysingar@dfs.is.

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

Betur má ef duga skal. Við
verðum að efla flokkinn enn
frekar til að hann nái því að
verða það stóra og kraftmikla
umbótaafl sem þjóðin þarfnast.
Mín trú er sú að við munum
sýna áfram fram á öflugt starf á
þingi og fylgi okkar muni áfram
aukast til hagsbóta fyrir stóran
hóp sem bíður enn eftir alvöru
úrbótum.

Ég er fjórði aftan frá.
Ánum var ég forðum hjá.
Mig er á hesti í hnakk að sjá.
Herrar og frúr mig setjast á.

IÐ

Svar við gátu í blaði 2627: ORÐ/DÓMUR
1. Mannorð/Palldómur - 2. Bannorð/Leyndardómur
Prentgripur
1041 0858

3. Lokaorð/Kristinndómur - 4. Gjaf/Bónorð/Meydómur

Vísnagátur-höf:
Ármann Dalmannsson
Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

?
?

?

?
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STARFSFÓLK APÓTEKARANS ÓSKAR
VIÐSKIPTAVINUM SÍNUM GLEÐILEGRAR HÁTÍÐAR
Afgreiðslutími um jól og áramót:

Selfoss

Hveragerði

Þorlákshöfn

18. des kl. 10–18

31. des kl. 9–12

24. des kl. 10–12

24. des LOKAÐ

19. des kl. 10–16

1. jan LOKAÐ

25. des LOKAÐ

25. des LOKAÐ

22. des kl. 9–20

2. jan LOKAÐ

26. des LOKAÐ

26. des LOKAÐ

23. des kl. 9–20

3. jan kl. 10–18

27. des kl. 10–18

27. des kl. 13–17

24. des kl. 9–12

31. des kl. 10–12

31. des LOKAÐ

25. des LOKAÐ

1. jan LOKAÐ

1. jan LOKAÐ

26. des LOKAÐ

2. jan LOKAÐ

2. jan LOKAÐ

27. des kl. 10–18

3. jan kl. 10–18

3. jan kl. 13–17

Selfoss

Hveragerði

Þorlákshöfn

S: 482 1177

S: 483 4197

S: 483 3868

– lægra verð

Hótel Mathöll Verslanir Kaffihús Ísbúð Matarmarkaður Bar Viðburðir

Komdu og upplifðu jólastemningu!
Opið frá kl. 8:00 - 22:00 öll kvöld fram að jólum.
Mathöll Suðurlands er opin frá kl. 11:30 - 21:00

thegreenhouse.is

+354 464 7336

Austurmörk 6, Hveragerði
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Allir vilja vera vel lesnir en enginn vill lesa
segir lestrarhesturinn Hrafnkell Úlfur Ragnarsson

H
Auglýsing um skipulagsmál í
Rangárþingi eystra
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

rafnkell Úlfur Ragnarsson
er fæddur og uppalinn á
Selfossi en býr núna í Reykjavík og sækir þar meistaranám í
heimspeki við Háskóla Íslands.
Erfitt er að segja mikið meira
um Hrafnkel því hann heldur sig
hafa lesið of mikla heimspeki til
þess að hann viti lengur í raun
og veru hver hann er.

Hvaða bók ertu að lesa?
Moldnúpur – Deiliskipulagstillaga
Um er að ræða nýtt deiliskipulag á um 1,0 ha svæði þar sem gert er
ráð fyrir hesthúsi og reiðskemmu, allt að 2000 m2 að stærð.
Eyvindarholt/Langhólmi – Deiliskipulagsbreyting
Um er að ræða breytingu á gildandi deiliskipulagi. Breytingarnar
felast í því að núverandi frístundabyggð er minnkuð úr 36,2 ha í 9,9
ha og frístundahúsalóðum fækkað úr 14 í 10. Auk hinna 10 frístundahúsalóða er gert ráð fyrir 3 íbúðarhúsalóðum, lóð undir þjónustuhús,
2 gróðurhús og vélaskemmu.
Ýrarlundur – Deiliskipulagstillaga
Um er að ræða nýtt deiliskipulag á um 2,0 ha svæði úr landi EfraHvols. Gert er ráð fyrir einu frístundahúsi á tveimur hæðum, allt að
150 m2 að stærð.
Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu
Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og
byggingarfulltrúa frá 15. desember nk. Hverjum þeim sem telur sig
eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við
tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 26. janúar
nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og
byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.
F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Jólatréssala
Snæ
ááSnækfoksstöðum
í Grímsnesi
Skemmtileg samverustund fjölskyldunnar þar sem boðið
verður upp á kakó og lummur í skemmunni.
Þú getur sagað þitt eigið jólatré í skóginum,
keypt tröpputré, bakka og eldivið eða valið tré
sem við höfum sagað fyrir þig.

Þessa daganna er ég aðallega að
lesa bækur og greinar tengdar
M.A. - ritgerðinni minni í heimspeki. Ritgerðin mun fjalla um
ókláraða Verslunarsala verkefni
þýska heimspekingsins Walter
Benjamins (1892 - 1940) þannig að ég er að lesa The Dialectics of Seeing eftir Susan BuckMorss, sem er búin að vera
afbragð og Walter Benjamin:
A Critical Life eftir Howard
Eiland og Michael W. Jennings
sem hefur samt ekki heillað mig
mikið hingað til. En fyrr á árinu
las ég ásamt nokkrum öðrum
Karamazov-Bræðurna
eftir Fjodor Dostojevskí og var hún
algjörlega mögnuð.
Allur þessi fjöldi
persóna og dýptin
sem þeim er veitt
leiðir til þess að
mér líður eins og ég
sé þarna með þeim sem
persóna í verkinu.

En hvers konar bækur
höfða helst til þín?
Ég laðast mjög mikið að klassískum bókmenntum en ég get
ekki alveg útskýrt af hverju.
Finnst eins og það séu bækurnar
sem skilja hvað mest eftir í
mér að lestri loknum. Held að
það séu líka bækurnar sem fá
mig hvað mest til að hugsa. Að
maður jafnvel hugsi stundum
um enn einhverjar línur, senur
eða persónur úr bók sem maður
las fyrir mörgum árum er yfirleitt merki um að bókin hafi
verið góð, eða kannski jafnvel
áberandi léleg.

Fallegt handverk til sölu og frábær jólastemning.

aldrei stór hluti af æsku minni.
Mamma las Harry Potter fyrir
mig og pabbi las Valsauga fyrir
mig en ég man einfaldlega ekkert eftir þeim núna. Uppáhalds
barnabókin mín myndi samt
sem áður vera Litli Prinsinn
eftir Antoine de Saint-Exupéry
en hún var afar góð þrátt fyrir að
ég hafi ekki lengur verið krakki
þegar ég fyrst las hana. Held að
það að ég hafi ekki lesið
mikið í æsku hafi í
raun hjálpað mér
hvað lestur varðar.
Mér leið lengi vel
eins og ég hafi
misst af lestrarlestinni og hafi þurft
að hlaupa á eftir henni
með því að lesa hverja
bók á eftir annarri, en núna
líður mér eins og ég sé búinn að
ná henni og að það helsta sem
mig langar að gera núna er að
taka fram úr henni.

Hvernig lýsir þú lestrarvenjum þínum?
Ég les bara. Ég reyni að lesa að
minnsta kosti eitthvað á hverjum degi. Hversu mikið ég les er
breytilegt á milli daga, en það að
lesa eitthvað daglega að minnsta
kosti er góð leið til að halda sér
í góðu lestrarformi. Mig rámar
í að einhver hafi eitt sinn sagt
að allir vilja vera vel lesnir, en
enginn vill lesa. En eina leiðin
til að vera vel lesinn er að lesa.
Þannig að ég les bara.

Ertu alinn upp við lestur bóka?
Opnunartímar fyrir jól eru sem hér segir:
Laugardaga og sunnudaga fram að jólum kl. 11-16.
Vikan 20. des. - 23. des. kl. 11-16.
Skógræktarfélag Árnesinga

Ég las eiginlega ekkert af neinu
viti fyrr en undir lok menntaskóla, eftir að hafa lesið Lord
of the Flies eftir William Golding í ensku áfanga. Já, það var
eitthvað lesið fyrir mig þegar
ég var krakki. Lestur var samt

Áttu þér einhverja uppáhaldshöfunda?
Allt of marga örugglega, en ég
skal leyfa mér að nefna fimm.
Þórbergur Þórðarson, vegna
guðdómlegar hnyttni hans.
Susan Sontag, vegna frum-

leika hennar bæði hvað varðar
skrif hennar og umfjöllunarefni.
Walter Benjamin, vegna þeirra
hugmyndadýrðar og stærðar
sem er að finna í skrifum hans.
Charles Baudelaire vegna grettistaka hans á ljóðforminu. En
ofar þeim öllum stendur Franz
Kafka, og hans martraðarskrif.

Hefur bók einhvern tímann
rænt þig svefni?
Já, alveg þó nokkru sinnum. Sú
sem var hvað eftirminnilegust í
þeim málum var líklega Ulysses
eftir James Joyce. Ég tók fyrir
nokkrum árum bókmenntafræðiáfanga í háskólanum um þá bók
ásamt einum samnemanda mínum, og man ég að hún hélt hugsunum okkar beggja í þvílíkum
heljargreipum, margar stundir.
Bókin virkar eins og endalaust
völundarhús sem maður getur
vafrað um og blaðrað um út í
hið óendanlega, sem var líklega
einmitt ætlunarverk Joyce.

En að lokum Hrafnkell,
hvernig bækur myndir þú
skrifa sem rithöfundur?
Ég er ekki viss. Mögulega myndi
ég skrifa einhverjar heimspekigreinar um einhver málefni sem
ég get ekki hætt að pæla í. Ég er
ekki mikill aðdáandi íslenskra
samtímabókmennta. Þær fjalla
allar um þennan sama íslenska
hversdagsleika án þess að bæta
miklu við þá hefð. Þannig að
ég myndi vilja reyna brjóta upp
þá hefð og skrifa eitthvað sem
stendur út úr. Kannski næ ég því
einn daginn. Kannski.
Umsjón með lestrarhestinum
hefur Jón Özur Snorrason.

Ertu að leita að
vinnu á Suðurlandi?

Ný störf auglýst í hverri viku!
www.dfs.is/atvinna/
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20%
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Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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Allar jólavörur
Stafafura frá Skógræktinni
Stafafura
100-150 cm

3.720 kr.
vnr. 41140101

Almennt verð: 4.650

Stafafura
151-200 cm

7.160 kr.
vnr. 41140104

Fæst í
öllumum
versluKnO
BY

Almennt verð: 8.950

ÀÙŪ4''.+Ū

Jólagjafahandbókina
á byko.is

SELFOSS
KOMDU Í HEIMSÓKN!

Verslaðu á netinu á byko.is
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BARBÁRA KOMIN HEIM

Stórglæsileg jólasýning fimleikadeildar
FIMLEIKAR Jólasýning fimleikadeildar Selfoss fór fram sl.
laugardag. Tvær sýningar voru
í ár. Dagurinn var hátíðlegur að
vanda og gleðin skein úr andliti
iðkenda og áhorfenda en nánast
fullt hús var á báðum sýningunum. Rúmlega 300 iðkendur
deildarinnar á aldrinum 4–18 ára
sýndu „Jól í Ævintýralandi“ sem
er skemmtileg jólasaga, skrifuð
af jólasýningarnefndinni, þar
sem þekktar persónur úr hinum
ýmsu ævintýrum voru heimsóttar. Iðkendur, þjálfarar og sýningargestir þurftu allir að fara í
hraðpróf og vill fimleikadeildin
koma á framfæri þakklæti til
allra sem sóttu sýninguna og
lögðu það á sig til að fylgja gild-

andi sóttvarnarreglum. Myndir
frá sýningunni er að finna á
Facebook síðunni „Selfoss fimleikamyndir.“

KNATTSPYRNA Barbára Sól Gísladóttir hefur framlengt samning
sinn við knattspyrnudeild Selfoss til tveggja ára.
Barbára Sól var lánuð til
danska úrvalsdeildarfélagsins
Bröndby síðasta sumar og hafði
danska liðið áhuga á því að hafa
hana áfram í sínum röðum á
næsta tímabili. Barbára valdi
hins vegar að koma aftur heim
á Selfoss, þar sem spennandi
tímar eru framundan á bökkum
Ölfusár.
Barbára, sem er 20 ára, hefur
verið lykilmaður í liði Selfoss
undanfarin fimm ár enda fjölhæfur leikmaður og sterk bæði í
vörn og sókn. Hún hefur spilað

108 meistaraflokksleiki fyrir félagið og samtals 73 leiki í efstu
deild á Íslandi og í Danmörku.
Hún spilaði sína fyrstu A-landsleiki á síðasta ári og á að baki á
fjórða tug unglingalandsleikja.
„Það er gott að vera komin
heim og er ég mjög spennt fyrir
komandi tímabili með Selfoss.
Margir nýir hlutir að gerast,
frábær aðstaða í nýrri knattspyrnuhöll og nýr þjálfari sem
er með mikla reynslu og virðist
mjög spennandi. Ég sjálf kem
reynslunni ríkari frá Bröndby og
ætla að nýta mér hana til þess að
koma liðinu mínu sem lengst í
sumar,“ segir Barbára Sól.

Barbára Sól og Jón Steindór Sveinsson, formaður knattspyrnudeildar Selfoss,
handsala samninginn. Ljósmynd/Selfoss

Jólaskreytingasamkeppni

í Árborg 2021

Allir geta verið með, heimili, fyrirtæki og stofnanir. Keppnin snýst um best skreytta
fyrirtækið eða stofnun, einbýlis- og fjölbýlishús í Árborg.
Tekið er á móti tilnefningum um best skreytta fyrirtækið eða stofnun, einbýlis- og
fjölbýlishús til föstudagsins 17. desember í síma 480 1900 og á netfangið: jonina.
asta@arborg.is

Innkoma jólasveinanna
fellur niður
Annað árið í röð geta jólasveinarnir úr Ingólfsfjalli því miður
ekki komið og heilsað upp á íbúa Selfoss og nágrennis nú í
desember.
Meðan gildandi sóttvarnartakmarkanir segja til um að
ekki mega fleiri en 50 koma saman teljum við ekki forsvaranlegt að stefna fjölda fólks saman til að hitta okkur.
Sendum ykkur öllum bestu óskir um gleðileg jól og minnum ykkur á að við reiknum með að vera á ferðinni um næstu
jól. Hlökkum til að sjá ykkur þá.

Með góðri kveðju úr Inghólnum,
Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur, Þvörusleikir, Pottaskefill,
Askasleikir, Hurðaskellir, Skyrgámur, Bjúgnakrækir, Gluggagægir, Gáttaþefur, Ketkrókur og Kertasníkir.
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MUNUM EFTIR

FJÖLNOTA
A
POKUNUM

EKKI GLEYMA

GRÍMUNUM

OPNUNARTÍMAR
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðin Selfossi

Vínbúðirnar
Hellu og Hvolsvelli

Vínbúðin Flúðum

Mánudagur

20. desember

11-18

Mánudagur

20. desember

11-18

Mánudagur

20. desember

11-18

Þriðjudagur

21. desember

11-18

Þriðjudagur

21. desember

11-18

Þriðjudagur

21. desember

11-18

Miðvikudagur

22. desember

11-19

Miðvikudagur

22. desember

11-18

Miðvikudagur

22. desember

11-18

Fimmtudagur

23. desember

11-19

Fimmtudagur

23. desember

11-19

Fimmtudagur

23. desember

10-22

Föstudagur

24. desember

9-13

Föstudagur

24. desember

10-12

Föstudagur

24. desember

10-12

Laugardagur

25. desember

Lokað

Laugardagur

25. desember

Lokað

Laugardagur

25. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Mánudagur

27. desember

11-18

Mánudagur

27. desember

11-18

Mánudagur

27. desember

11-18

Þriðjudagur

28. desember

11-18

Þriðjudagur

28. desember

11-18

Þriðjudagur

28. desember

11-18

Miðvikudagur

29. desember

11-18

Miðvikudagur

29. desember

11-18

Miðvikudagur

29. desember

11-18

Fimmtudagur

30. desember

10-20

Fimmtudagur

30. desember

11-19

Fimmtudagur

30. desember

11-19

Föstudagur

31. desember

9-14

Föstudagur

31. desember

10-13

Föstudagur

31. desember

10-13

1. janúar

Lokað

Laugardagur

1. janúar

Lokað

2. janúar

Lokað

Sunnudagur

2. janúar

Lokað

Laugardagur

1. janúar

Lokað

Laugardagur

Sunnudagur

2. janúar

Lokað

Sunnudagur

Vínbúðirnar Vík og
Kirkjubæjarklaustri

Vínbúðin Hveragerði

Vínbúðin Þorlákshöfn

Mánudagur

20. desember

11-18

Mánudagur

20. desember

14-18

Mánudagur

20. desember

16-18

Þriðjudagur

21. desember

11-18

Þriðjudagur

21. desember

14-18

Þriðjudagur

21. desember

16-18

Miðvikudagur

22. desember

11-18

Miðvikudagur

22. desember

14-18

Miðvikudagur

22. desember

16-18

23. desember

11-19

Fimmtudagur

23. desember

11-19

Fimmtudagur

23. desember

11-19

Fimmtudagur

Föstudagur

24. desember

10-13

Föstudagur

24. desember

10-12

Föstudagur

24. desember

10-12

Laugardagur

25. desember

Lokað

Laugardagur

25. desember

Lokað

Laugardagur

25. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Sunnudagur

26. desember

Lokað

Mánudagur

27. desember

11-18

Mánudagur

27. desember

14-18

Mánudagur

27. desember

16-18

Þriðjudagur

28. desember

11-18

Þriðjudagur

28. desember

14-18

Þriðjudagur

28. desember

16-18

Miðvikudagur

29. desember

11-18

Miðvikudagur

29. desember

14-18

Miðvikudagur

29. desember

16-18

Fimmtudagur

30. desember

11-19

Fimmtudagur

30. desember

13-19

Fimmtudagur

30. desember

13-18

Föstudagur

31. desember

10-13

Föstudagur

31. desember

10-13

Föstudagur

31. desember

10-13

1. janúar

Lokað

Laugardagur

1. janúar

Lokað

2. janúar

Lokað

Sunnudagur

2. janúar

Lokað

Laugardagur

1. janúar

Lokað

Laugardagur

Sunnudagur

2. janúar

Lokað

Sunnudagur

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.
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Hönnunarvefur

PRENTMETS ODDA

SENDUM
HVERT Á LAND
SEM ER

er kominn í loftið!

20%

AFSLÁTT
UR ÚT
DESEMB
ER

honnun.prentmetoddi.is

20% afsláttur af öllum pöntunum út
desember með kóðanum OPNUN20.
FUNDIR

FÉLAGSSTÖRF

KRABBAMEINSFÉLAG
ÁRNESSÝSLU
Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00
sími 788 0300.
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.
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.

OA
Áttu erfitt með að hætta að
borða? OA 12 spora fundir
Overeaters Anonymus alla
þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.

ÞJÓNUSTA

ÞJÓNUSTA

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 1361 - gunni@icecool.is
Nýjar sóttvarnreglur hafa tekið
gildi og við tökum að sjálfsögðu
tillit til þeirra.
Öll starfsemi, námskeið og
samkomur, eru í höndum
viðkomandi stjórnenda.
Minnum á heimasíðu FEBSEL
og Facebook, þar sem allar
tilkynningar birtast.
Munum að sýna ábyrgð grímur og sprit og virðum
fjarlægðarmörk
MINNUM FÉLAGA Á
AÐ GREIÐA FÉLAGSGJÖLDIN
FYRIR ÁRAMÓT.

Krani
&
tæki
Kranabíll • Minigrafa
Traktorsgrafa
Krabbi • Mannkarfa

Elli
S. 861 6700

fredi@simnet.is

ÞJÓNUSTA

BÍLAR
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777
Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

Öll almenn jarðvegsvinna
RJÁXWQLQJDU
Diddi
S. 861 4966

Bókhald • Launavinnslur
Stofnun fyrirtækja
Framtöl • Skattframtöl o.fl.

Selfosskirkja
Helgistund sunnudaginn 19.
desember kl. 11:00.
Kirkjukórinn syngur, organisti Edit A. Molnár og prestur
Arnaldur Bárðarson
Morgunbænir þriðju-, miðviku- og fimmtudaga kl. 9:15 og
lestur Aðventu eftir Gunnar
Gunnarsson.
Kyrrðarstund miðvikudaga
kl. 17:00.
Skálholtsdómkirkja
Aðventumessa kl. 11. Englakertið tendrað. Fjársjóðskista og
spjall fyrir börnin. Organisti Jón
Bjarnason. Sr. Kristján Björnsson, biskup. Morgunbæn og
altarisganga á Þorláksmessu kl.
9. Sr. Kristján.

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi
Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og
almennar bílaviðgerðir.
Hjólastillingar

KB Bókhaldsþjónusta

KIRKJUR
Aðventistar:
Safnaðarheimili aðventista,
Eyravegi 67, Selfossi, 18. desember. Biblíulexíur kl. 11 og
aðventuguðsþjónusta kl. 12.
Verið velkomin.

ICECOOL

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Eyrarbakkakirkja
Aðventumessa kl. 14. Englakertið tendrað. Fjársjóðskista og
spjall fyrir börnin. Organisti Jón
Bjarnason. Sr. Kristján Björnsson, biskup.

Persónuleg þjónusta við
einstaklinga og fyrirtæki.
Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.ﬂ.

Katrín Hjálmarsdóttir
viðurkenndur bókari
kotubok@simnet.is • S. 865 8431

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

Ráð
rekstri!!
Ráð íí rekstri

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss
s. 482 3454 - maddy@maddy.is

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.

Myndabækur
M
yndabækur • Dagatöl
Dagatöl • Kort
Kort
Ljósmyndir • Nafnspjöld • Stimplar

A0  A1  A2  LjósmyndiR
Vinnuteikningar  Plaköt
RúllustandAr

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK
SUÐURLAND

Þjónusta við
einstaklinga og
fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Sími 482 1944  selfoss@prentmetoddi.is
Eyravegur 25, Selfoss
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Árborg, breytingar í þágu hvers?
ismanna gagnvart kollegum sínum í sveitarstjórnum lúti að því
að fjölga beri kjörnum fulltrúum
Guðmundur
við það eitt að sveitarfélag nái
Ármann
ákveðinni stærð. Eitthvað sem
ekki á við þegar kemur að alþingi.
ögð hefur verið fram tillaga
Ætti bæjarstjórn Árborgar að
um breytingu á samþykkt taka sér alþingi til fyrirmyndar
um stjórn og fundarsköp sveit- og að leggja á það áherslu að
arfélagsins Árborgar. Megin bæta starfsaðstæður kjörinni
breytingin er að bæjarfulltrúum fulltrúa í stað þess að fjölga
verður fjölgað um tvo, það er úr bæjarfulltrúum?
níu í ellefu. Mun breytingin ef
Ávallt þarf að sýna ráðdeild í
samþykkt, taka gildi við næstu rekstri sveitarfélags og það kostsveitarstjórnarkosningar,
þ.e. ar að bæta við bæjarfulltrúum.
í vor. Þessi breyting er vegna Hér hafa bæjarfulltrúar tækifæri
lagaskyldu og á grundvelli íbúa- til að ganga á undan með góðu
fjölda sveitarfélagsins, það er fordæmi. Það er skynsamlegt að
tE~DIM|OGL HU NRPLQQ \¿U WtX fresta því að auka útgjöld vegna
þúsund manns.
reksturs bæjarstjórnar, alla vega
Það er undir sveitarfélaginu fram til ársins 2026.
komið hvort að þessi breyting
Þá er rétt að horfa til þess að
er gerð á komandi ári eða eftir nokkur sveitarfélög sem hafa
fjögur ár, það er árið 2026.
verið í sömu stöðu og Árborg
Árið 1987 var þingsætum á varðandi fjölgun bæjarfulltrúa
alþingi síðast fjölgað og þá um hafa kvartað mjög yfir þessari
þrjú og urðu við það 63. Hefur breytingu og m.a. lagt á það
fjöldi þingsæta staðið óbreyttur áherslu að fjölgun bæjarfulltrúa
frá þeim tíma. Árið 1987 voru eigi að vera sveitarfélagi valíbúar á Íslandi 244 þúsund. Í kvæð. Það eru sterk rök fyrir því
dag er íbúafjöldi á Íslandi 364 að staldra við.
þúsund.
Í fyrirliggjandi tillögu er
Þrátt fyrir að íbúum hafi einnig lagt til að það sé fellt
fjölgað um rúmlega 120 þús- út að fundir bæjarstjórnar séu
und á þessum 34 árum, hefur haldnir í Ráðhúsi Árborgar eins
ekki verið tekin ákvörðun um og kveðið er á um í núverandi
að fjölga alþingismönnum. Á samþykktum.
þessum sama tíma og sérstakSveigjanleiki er góður, en
lega hin síðari ár, hefur verið ráðhús er ráðhús. Ráðhús Árgerð mikil bót á allri aðstöðu, borgar er ráðhús sveitarfélagsins
aðgengi og stuðning við alþing- og það ætti að vera megin regla
ismenn og enn er verið að bæta að í ráðhúsi sveitarfélags séu
úr og gera betur. Allt eru þetta fundir bæjarstjórnar haldnir.
þarfar breytingar sem hafa gefið
Varðandi aðgengi íbúa að
þingmönnum betri möguleika á fundum bæjarstjórnar að þá er
að sinna starfi sínu.
það til fyrirmyndar að fundirnir
Það er því athyglisvert að eru sendir út í beinni útsendingu
horfa til þess að áherslur alþing- á netinu. Þarft er að sú breyting

L

verði gerð hið fyrsta að útsendingin sýni „fundinn“ en ekki
bara þann aðila sem er í pontu í
það skiptið.
Með þeim tillögum sem
liggja nú fyrir bæjarstjórn er
bæjarfulltrúum heimilað að taka
þátt í fundum bæjarstjórnar með
rafrænum hætti. Sú kvöð er þó
á að bæjarfulltrúinn þarf að vera
staddur í sveitarfélaginu eða í
erindagjörðum innan lands á
vegum sveitarfélagsins til að
geta nýtt sér þessa heimild. Það
verður að teljast áhugaverður
fundur, séu einn eða fleiri bæjarfulltrúar á TEAMS og aðrir
bæjarfulltrúar á staðnum.
Vissulega þarf að þróa og
breyta, COVID hefur haft mikil
áhrif og sem betur fer eru fjarfundir mikið nýttir og slíkur
möguleiki á að vera fyrir hendi.
Það þarf þó að vera skýrt að
megin reglan er að fundur bæjarstjórnar er haldinn í Ráðhúsi
Árborgar og að þar eiga bæjarfulltrúar að sitja fund í eigin persónu eða varamenn þegar við á.
Það er í senn nauðsynlegt
og eðlilegt að það sé heimild í
samþykktum
sveitarfélagsins
til að halda fund bæjarstjórnar
á TEAMS ef rík ástæða er til
og aðstæður krefjast þess. Þá
ætti slíkur fundur bæjarstjórnar
að vera með þeim hætti að allir
bæjarfulltrúar ættu að vera á
TEAMS.
Samþykktir sveitarfélags eru
mikilvægar, þær setja ramma
og slá ákveðinn tón inn í vinnulag sveitarfélagsins. Það er því
mikilvægt að samþykktir séu
skýrar, skapi festu, bjóði upp á
sveigjanleika og að sem breiðust
sátt ríki um þær.

Kvenfélögin þrjú í Flóahreppi styrkja
Krabbameinsfélag Árnessýslu

Þ

ann 6. nóvember síðastliðinn héldu kvenfélögin þrjú í Flóahreppi jólabasarinn sinn. Kvenfélögin eru kvenfélag Gaulverjabæjar-, Hraungerðis- og Villingaholtshrepps. Félögin héldu
fyrsta basarinn 2014 og hafa síðan haldið hann á
WYHJJMDiUDIUHVWLI\ULUXWDQiULèìHJDUÀHVW
t RNNDU Ot¿ IUHVWDèLVW ~W DI VDPIpODJVDèVW èXP
Þannig að fjórði basarinn sem vera átti 2020 var
loks haldinn 6. nóvember 2021. Hver basar hefur
verið tileinkaður ákveðinni söfnun eða málefni og í
ár völdu kvenfélagskonur að styrkja nýtt endurhæf-

ingarúrræði hjá Krabbameinsfélagi Árnessýslu.
Basarinn samanstendur af kökubasar og handverksbasar þar sem kvenfélagskonur baka og
föndra þann varning sem seldur er. Marensinn er
alltaf vinsæll svo og heimagerðu sulturnar ásamt
öðru bakkelsi. Prjónaðar og heklaðar vörur af ýmsum toga ásamt öðru handverki sem hugvitsamar
kvenfélagskonur hanna eru einnig vinsælar. Við
HUXPiNDÀHJDVWROWDUDIìYtDèVHJMD\NNXUIUiìYt
að í ár söfnuðust 1.178.900 krónur og var sú uppK è IRUPOHJD DIKHQW ¿PPWXGDJLQQ  GHVHPEHU
í nýju húsnæði Krabbameinsfélags Árnessýslu.
Það voru formenn kvenfélaganna og meðlimir úr
stjórn krabbameinsfélagsins sem hittust og áttu
góða samveru eftir formlega afhendingu á gjöfLQQL%~LèHUDèKHIMDVWDUIVHPLHQGXUK ¿QJDU~Uræðis og gekk fyrsta námskeiðið vel. Hingað til
hefur fólk þurft að sækja þessa þjónustu til höfuðborgarsvæðisins. Það er því mikil bót fyrir þá sem
þurfa að geta sótt þessa þjónustu í heimabyggð
og mun peningurinn verða nýttur til að greiða
fagfólki fyrir þá vinnu sem það leggur í úrræðið.
(QGXUK ¿QJDU~UU èLè HU VpUK Iè HQGXUK ¿QJ t
kjölfar krabbameinsmeðferðar og miðar að andOHJULOtNDPOHJLURJViOIpODJVOHJULHQGXUK ¿QJX
Kvenfélögin óska Krabbameinsfélagi Árnessýslu alls hins besta.
Gleðilega hátið allir saman.

Grímsnes- og Grafningshreppur
Óskar sunnlendingum öllum gleðilegrar
jóla hátíðar og farsældar á nýju ári.

Hugheilar jóla og nýárskveðjur
sendum við öllum kvenfélagskonum
og fjölskyldum þeirra
Þökkum ánægjuleg samskipti í anda samvinnu,
samheldni og kærleika á liðnu ári. Framlag
kvenfélagskvenna til mennta- öldrunar- og
heilbrigðismála er ómetanlegt.
Þakkir eru færðar þeim sem stutt hafa starfsemi
NYHQIpODJDQQDYLêIMiUDÁDQLUWLOJyêUDYHUND
Án stuðnings ykkar væri þetta ekki hægt.
+O|NNXPWLOÁHLULVDPYHUXVWXQGDPHê\NNXU
á nýju starfsári. Stjórn SSK.

Sendum félagsmönnum okkar
og landsmönnum öllum bestu
óskir um gleðileg jól og farsæld
á komandi ári.
Þökkum fyrir árið sem er að líða.
67-°51(1'$)¦/$*

6885/$1'6

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

2628
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Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Sími 660 2970

Meirapróf
Endurmenntun

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar
Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

okuland.is
Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Hjólbarðar

Söfnuðu hálfri
milljón til styrktar
Sigurhæða
Þ

að var gleðilegstund um
helgina þegar starfsmenn
Listasafns Árnesinga kíktu í
heimsókn í Sigurhæðir á Selfossi og afhentu ágóðan af sölu
Hlýju-sjalanna.
Heildarupphæðin er 500.000 kr. Allir sem
styrktu fá innilegar þakkir fyrir.
Þann 20. mars á vorjafndægri voru Sigurhæðir formlega
opnaðar í Listasafni Árnesinga.
Sigurhæðir er heildræn þjónusta
fyrir konur á Suðurlandi sem
hafa þurft að þola ofbeldi. Þar
stendur þeim til boða stuðningur, ráðgjöf og meðferð útfrá þeirra forsendum og verður
staðsett á Selfossi.
Í tilefni af opnuninni fékk

Listasafnið í lið með sér prjónaaktivistahópinn #Hlýja og þær
Þórhildur Laufey Sigurðardóttir,
Hallfríður og Inga Hrönn Guðmundsdætur segja hér aðeins frá
verkefninu: „Við vildum nýta
prjóna-kraftana okkar til góðs
og breyta afgangs garni í falleg
sjöl og um leið gefa allan ágóða
til Sigurhæða. Þannig varð verkefnið: HLÝJA - Sjöl til sölu fyrir
Sigurhæðir.“
Sjölin eru 52 alls - 13 í hverri
árstíð og einungis unnið með
afganga. Þannig er allt nýtt og
hvert sjal einstakt - rétt eins og
sögur kvennanna og líf þeirra.
Sjölin eru til sölu í safnbúð
Listasafns Árnesinga.

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði

Rétting
og málun

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

HREINGERINGA-

þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar

Steinteppahreinsun, teppahreinsun,
bón, gluggahreinsun o.fl.

Sími 897 8444

Hreint um allt Suðurland

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

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

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Gefðu þínum nánustu
persónulegar jólagjaﬁr

Betri vörur - betra verð

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Þar sem fagmennirnir vinna

Sími 772 6010

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

Vottað verkstæði

Selfossi

honnun.prentmetoddi.is
i.iss

20%

AFSLÁTTU
R ÚT
DESEMBE
R

Inni á hönnunarvefnum
okkar getur þú t.d. útbúið
dagatöl og myndabækur

Sjónvarpskerfi
fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi
Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

SENDUM
HVERT Á LAND
SEM ER

Símkerfi o.fl.
Sérhæfing - Þekking - Reynsla
Gunnar
Guðmundsson

Vilmundur
Sigurðsson

Sími 694 4922

Sími 779 6777

Útfaraþjónusta
Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir

OPIÐ

Sprettur

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

alla daga til jóla
NÝTT
Bókakaffið | Austurvegi 22 | 800 Selfoss

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Elfar F. Sigurjónsson

Vinnuvélanámskeið
á netinu!
www.vinnuvelaskolinn.is

