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Komdu í kaffi
og kíktu á sólpallinn!

Fyrsti rampurinn í átakinu 
Römpum upp Ísland var 

vígður við hátíðlega athöfn við 
Matkrána í Hveragerði í síðustu 
viku. Er þetta fyrsti rampurinn 
af 1.000 sem stefnt er að því að 
koma upp víðs vegar um land á 
næstu fjórum árum. Ramparnir 

-
hömluðum aukið aðgengi að 
verslun og þjónustu. Það var 
Hvergerðingurinn Kristján Birg-
isson sem vígði rampinn.

„Það er mér, fyrir hönd 
Hvergerðinga, mikið gleðiefni 
að fyrsti rampurinn í átakinu 
Römpum upp Ísland skuli vera 
settur upp hér í Hveragerði. Hér 
er um einstakt átak að ræða sem 
sýnir djúpan skilning á þeim 
aðstæðum sem hreyfihamlaðir 
búa við. Það er afar mikilvægt 
að við í sameiningu reynum að 
útrýma öllum þeim hindrunum 
sem komið geta í veg fyrir að 
þeir sem bundnir eru við hjóla-
stól geti notið aðgangs að sömu 
stöðum og þeir sem búa ekki við 
skerta getu hvað þetta varðar,“ 
sagði Aldís Hafsteinsdóttir, bæj-
arstjóri Hveragerðisbæjar.

Í fyrra voru settir upp 100 
rampar í miðborg Reykjavíkur 
í gegnum verkefnið Römpum 
upp Reykjavík. Gekk verkefnið 
vonum framar en smíði á römp-

unum lauk þremur mánuðum á 
undan áætlun og undir kostnað-
aráætlun.

„Þetta er auðvitað aðdáunar-
vert í alla staði. Við sáum það að 
mikill áhugi var fyrir römpunum 
í Reykjavík og því ekki óeðlilegt 
að það smiti út frá sér til annarra 
sveitarfélaga. Ég á ekki von á 
öðru en að vel verði tekið í verk-
efnið um allt land og ég hlakka til 
þess að veita því brautargengi í 
framtíðinni,“ sagði Sigurður Ingi 
Jóhannsson, innviðaráðherra.

Hægt er að kynna sér verk-
efnið á vefsíðunni rampur.is.

Römpum upp Ísland er verk-
efni sem miðaði að því að setja 
upp 1.000 rampa á næstu 4 árum. 
Stofnaður var sjóður með að-
komu fjölmargra fyrirtækja og 
aðila sem munu standa straum 
af kostnaði fyrir þá verslunar- og 
veitingahúsaeigendur sem taka 
þátt í verkefninu. Með römpun-
um er öllum gert kleift að sækja 
veitingastaði og verslanir þátt-
takenda á landinu öllu. Unnið 
verður í góðu samstarfi við eig-
endur viðkomandi bygginga og 
skipulagsyfirvalda. Haraldur 
Þorleifsson, stjórnandi hjá Twitt-
er og stofnandi hönnunarfyrir-
tækisins Ueno, er hvatamaður 
verkefnisins.

Römpum upp Ísland 
byrjar í Hveragerði

Það náðist frábær árangur á 
Selfoss Classic – 75 ára af-

mælismóti FRÍ á Selfossvelli á 
laugardag. Guðni Valur Guðna-
son (ÍR) náði sínum ársbesta 
árangri í kringlukasti og nálgast 
lágmörk á stórmót sumarsins. 
Hann kastaði lengst 64,87 metra 

Heims- og Ólympíumeistarinn Daniel Ståhl. Mynd: Frjálsíþróttasamband Íslands.

og var þriðji á eftir heims- og 
Ólympíumeistaranum Daniel 
Ståhl og silfurverðlaunahafan-
um á Ólympíuleikunum, Simon 
Pettersson. Lágmarkið inn á EM 
sem fer fram í München í ágúst 
er 65,20 metrar og lágmarkið á 
HM í Oregon er 66,00 metrar.

Hilmar Örn Jónsson (FH) er 
einnig að stefna á stóru mótin í 
sumar og kastaði vel um helg-
ina. Hann kastaði lengst 74,95 
og er lágmarkið á EM í sleggju-
kasti 77,00 metrar og á HM 
77,50 metrar.

Flottur árangur á Selfossvelli

Myndasyrpa
á bls. 15
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Sendibílar á
Suðurlandi

Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði

www.tgverk.is

ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmenn

við verkefni fyrirtækisins á Selfossi.

Við leitum að:

- Smiðum

- Almennum verkamönnum

- Verkamönnum með 

  vinnuvélaréttindi / lyftarapróf

Tekið er á móti umsóknum á vefsíðunni 

okkar: https://tgverk.is/starfsumsokn

Einnig er hægt að hafa beint samband 

við Nökkva í síma 824-8449.

FJARNÁM
Opið fyrir skráningu í fjarnám á sumarönn 2022

Skráning á www.fa.is/fjarnam

SÍMI 482 1944

SELFOSSO@PRENTMETODDI.IS

EYRAVEGUR 25, SELFOSS

RISAPRENTUN
A0 • A1 • A2 • VINNUTEIKNINGAR • PLAKÖT

LJÓSMYNDIR • RÚLLUSTANDAR
Boðið verður upp á menn-

ingardagskrána „Menning 
á miðvikudegi“ í Skálholti alla 
miðvikudaga í sumar kl. 17:00.

Dagskráin samanstendur af 
fræðslugöngum, tónleikum, 
fræðsluerindum og ýmsum við-
burðum tengdum sögu og tónlist 
í Skálholti. Fyrsti viðburðurinn 
er Ragnheiðarganga sem Friðrik 
Erlingsson leiðir um Skálholt 
þann 1. júní nk.

Allir viðburðir hefjast í eða við 
Skálholtsdómkirkju kl. 17:00 
alla miðvikudaga í sumar.

JÚNÍMÁNUÐUR
1. júní 2022 kl. 17:00 – Ragn-
heiðarganga. Friðrik Erlingsson 
leiðir göngu um slóðir Ragn-
heiðar Brynjólfsdóttur í Skál-
holti.

8. júní 2022 kl. 17:00 – Óska-
lögin við orgelið. Jón Bjarnason 
býður gestum að velja sitt óska-
lag.

15. júní 2022 kl. 17:00 – 
Fræðsluganga um jurtagarðinn 
í Skálholti með Ingólfi Guðna-
syni garðyrkjufræðingi.

22. júní 2022 kl. 17:00 – Óska-
lögin við orgelið. Jón Bjarnason 
býður gestum að velja sitt óska-
lag.

29. júní 2022 kl. 17:00 – Opin 
vinnustofa með Sumartónleikum 
í Skálholti. Komdu og kynntu 
þér dagskrá Sumartónleika í 
Skálholti.

JÚLÍMÁNUÐUR
6. júlí 2022 kl. 17:00 - Hljóð-
ganga fyrir börn og fjölskyldur. 
Gangan endar með tónsmíða-
kennslu. Komdu og kynntu þér 
dagskrá Sumartónleika í Skál-
holti.

13. júlí 2022 kl. 17:00 – Fræðslu-
ganga um Skálholt. Bjarni Harð-
arson fræðir gesti sína um sögu 
Skálholts á sinn einstaka hátt.

20. júlí 2022 kl 17:00 – Tónleikar 
Den voxne kammerkor. Kórinn 
kemur frá Danmörku og býður 
upp á tónleika í Skálholtskirkju.

27. júlí 2022 kl. 17:00 – Fræðslu-
ganga um jurtagarðinn í Skál-
holti með Ingólfi Guðnasyni 
garðyrkjufræðingi.

ÁGÚSTMÁNUÐUR
3. ágúst 2022 kl. 17:00 - Ragn-
heiðarganga. Friðrik Erlingsson 
leiðir göngu um slóðir Ragn-
heiðar Brynjólfsdóttur í Skál-
holti.

10. ágúst 2022 kl. 17:00 – 
Fræðsluganga um Skálholt. 
Bjarni Harðarson fræðir gesti 
sína um sögu Skálholts á sinn 
einstaka hátt.

17. ágúst 2022 kl. 17:00 - Óska-
lögin við orgelið. Jón Bjarnason 
býður gestum að velja sitt óska-
lag.

24. ágúst 2022 kl. 17:00 - Ragn-
heiðarganga. Friðrik Erlingsson 
leiðir göngu um slóðir Ragn-
heiðar Brynjólfsdóttur í Skál-
holti.

31.ágúst 2022 kl. 17:00 - Dauðra 
manna sögur – Bjarni Harðarson 
leiðir gesti um dauðra manna 
slóðir.

Aðgangur ókeypis – verið öll 
velkomin.

Menning á miðvikudögum í Skálholti 
alla miðvikudaga í sumar kl. 17:00
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Allar vörur í Blómavali 25% • Sumarblóm, garðplöntur, trjáplöntur 25% • Pottaplöntur 25%
Blómapottar 25% • Pottaplöntur 25% • Pallaolía og viðarvörn 30% • Útimálning 30% 

LADY málning 30% • Gasgrill, (Nexgrill og Outback) 20% • Garðhúsgögn 20%
Garðverkfæri og klippur (Wolf Garten) 20% • Sláttuvélar 20% • Claber slönguhjól 20% 

Rafmagns- og garðverkfæri (Black+Decker) • 20% • Hekkklippur (Black+Decker) 20%
Háþrýstidælur (Nilfisk) 20% • Tröppur og stigar 20% • Verkfæri (Worx) 20% • Reiðhjól 20%

Rafmagnshjól 20% • Búsáhöld 25% • Pottar, pönnur, diskar og glös 25%
Parket og flísar 25% • Inni og útiljós (Gildir ekki af Hue)  20% • Vaskar, handlaugar og salerni 30%

Blöndunartæki, eldhús og bað (GROHE og Damixa) 30% • Uppblásnir rafmagnspottar 20%
... og margt fleira

HÚSASMIÐJU
DAGURINN

20-30% afsláttur
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Mörg þúsund vörur á tilboði 
um land allt 

Miðvikudag og fimmtudag

TVÖFALDUR
Í ÁR!

Húsasmiðjudagurinn 
miðvikudag og 

fimmtudag
Einnig

í vefverslun
husa.is
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Að lokum vil ég tilnefna matgæðinginn mág minn sem 
lætur sér allt Selfoss varða, hann Óli Rúnar Eyjólfsson. 

Hef heyrt að hann lumi á góðri uppskift af grafinni gæs...
spurningin er hvort hann er tilbúinn að láta hana af hendi 

eða ekki. 

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

Sunnlenski
matgæðingurinn

Ástmar Karl Steinarsson. 
er Matgæðingurinn þessa viku

Gáta vikunnar
Þar var mikil þröng í denn,

þolir höggin mörg í senn.

Á þorrablóti etin enn,

oft það gera reiðir menn. ?? ??Svar við gátu í blaði 2650: GRENI
1. Lína: Tófugreni - 2. Lína: Jólagreni
3. Lína: Mígreni - 4. Lína:  Dópgreni

Vísnagátur-höf:

Páll Jónsson

Útg. Bókaútgáfan HÓLAR

Vil ég þakka hertoganum af 
stóru Sandvík kærlega fyrir til-
nefninguna, það er aldrei logn-
molla í kringum þann mann 
Klassískur kvöldmatur hjá 
okkur er einföld tómatsúpa 
með pastaskrúfum eða makka-
rónum. 

Súpa
1 laukur
3 hvítlauksrif 
3 matskeiðar olífuolía
2 matskeiðar tómatpurré
2 dl vatn
1 súputeningur, kjúklinga
2 dósir niðursoðnir tómatar 
(hakkaðir)

Aðferð. 
Byrja á því að fínsaxa lauk 
og hvítlaukinn, sett í pottinn. 
Látið svitna aðeins, því næst 
er tómatpurréinu bætt við og 
það látið malla í ...c.a. ½ -1 
mín. Vatnið og súputeningur 
sett ofaní þar til suða er kom-
inn. Tómötum bætt við og öllu 
er blandað saman með töfra-
sprota. Þetta er allt látið sjóða 
saman i amk. 5 mín. 
Vinnsælt er að hafa með soðið 
egg og soðnar makkarónur 
(eða annað pasta). 
Til að lyfta svo súpunni upp 
á hærra plan er mjög gott að 
setja rifinn parmesanost og 
parmaskinku (eða aðra hrásk-
inku) ofaná.

Brauð 
Gott er að hafa gott brauð með 
súpunni, ég mæli með Foccac-
hia brauði
950gr. hveiti
½ pakki gerpoki (6gr) 
1 teskeið salt
7 dl vatn, ca. 25 gráður
1 matskeið hunang

Jurtaolía
Basilika, rósmarín, timjan (...
eða annað sem  
2 hvítlauksrif
½ dl ólífuolía

Aðferð
Öllu blandað saman og hnoðað 
í hrærivél á lágum til mið-
lungshraða í c.a. 10-12mín. 

Deigið er látið í olíuborið ílát og 
fær að hefast í 40-60 mín. Því 
næst er degið sett í formið (ég 
hef notast við stálform frá Ikea) 
og látið hefast í aðrar 45 mín. Á 
meðan degið er að hefast þá er 
fínt að búa til jurtaolíuna. Hér 
er sniðugt að notast við mortel 
ef það er fyrir hendi annars bara 
hakka vel saman. Þegar degið 
er búið að hefast þá er jurta-
olían sett yfir og gerð eru holur 
með fingrunum hér og þar til 
að dreifa olíunni.  Mjög gott 
er sáldra salti vel yfir áður en 
brauðið er sett inn í ofnin. 
Brauðið er bakað við 225°C í 
c.a. 25 eða þegar það er tilbúið. 
Brauðið er látið kólna á rist.  

Eftirréttur
Það er ávallt vinsælt að geta 
boðið uppá kanelhnúta eða 
kansnúða í eftirmat …jahh eða 
jafnvel með kaffinu (í raun hve-
nær sem er)

950 gr. hveiti
125 gr. sykur 
½ teskeið salt
1 teskeið kardemommur
5 dl mjólk (20-25°C heit) 
1 egg
150 gr smjör (mjúkt, í teningum) 
½ pakki þurrger 

Fylling 
125gr. púðursykur 
2 matskeiðar kanel
125 gr. smjör (mjúkt)
þegar vel liggur á mér þá á ég til 
að tvöfalda fyllinguna, því hey 
þetta er jú eftirréttur.

Öllu (nema smjörið) er blandað 
saman og sett í hrærivél og hnoð-
að í 10-12 mín, byrjað á lágum 
hraða og unnið sig upp í miðl-
ungs. Því næst er smjörinu bætt 
við, best er að setja það í smá 
skömmtun þannig að deigið geti 
tekið á móti því, deigið hnoðað 
áfram í 5-8 mín. 
Deigið er því næst látið hefast í 
50-60 mín eða þegar það hefur 
náð að tvölda sig.
Um að gera fyllinguna á meðan 
deigið er að hefast. 
Síðan er því skipt í tvennt og 
rúllað út í 5mm þykkt eða þann-
ig að það myndar c.a. 60x70cm 
flöt, muna að setja hveiti undir 
svo það festist ekki við borðplöt-
una. Eyðileggur soldið upplifuna 

þegar þetta fer allt að festast, 
hér tala ég af reynslu.
Hér höfum við tvo möguleika, 
annars vegar að búa til snúða 
þ.e. setja alla fyllinguna á (þá er 
í raun nauðsynlegt að tvöfalda 
fyllinguna) og rúlla og skera í 
c.a. 2-3 cm sneiðar og búa til 
snúða. Svo er það sem ég kalla 
kanelhnúta (n. kanelsnurrer) 
sem er aðeins meira maus …
en gefur þessu meira framandi 
blæ.
Þá er fylling sett á annan helm-
ingin og hinum flétt yfir. Skorið 
í strimla c.a. 2-3 cm og snúið 
uppá þá og svo vafið um tvo 
fingur(gott er að hafa smá bil 
á milli þeirra), endanum er svo 
stungið í gegnum miðjun þ.e. 
bundið hnút.
Hnútarnir/snúðarnir eru svo 
látnir hefast aftur í c.a 30-60 
mín. 
Áður en þeir eru settir í ofni 
pensla ég þá með annað hvort 
mjólk eða eggi (ég þynni það 
gjarnan með smá vatni) og 
sáldra perlusykri (sænskur ef 
hann er til) yfir. Einnig er hægt 
að setja hnetukurl eða annað 
kurl, sjálfur hef ég ekki prófað 
það en það hljómar vel.
Inní ofn við 225°C í 10 mín eða 
þegar botnin er tilbúinn. Kælt 
niður og tilbúið til að borða. 
Ég hef heyrt að það sé vin-
sælt að setja smá glassúr þegar 
þeir eru orðnir kaldir, en þeir 
ná venjulega ekki að kólna hjá 
okkur.

Grunnskólinn í Þorlákshöfn 
breyttist í fríríkið Þorpið 

dagana 23.-25. maí. Þorpið er 
samfélag þar sem börn og ung-
menni sjá um alla verðmæta-
framleiðslu, stjórna hagkerfinu 
og láta hjól atvinnulífsins snúast 
áfram. Þorpið á sinn eigin gjald-
miðil sem heitir Þollari.

Í Þorpinu kenndi ýmissa 
grasa. Hægt var að njóta leik-
húsupplifunar, kaupa skartgripi, 
listaverk, plöntur, fara í leik-
tækjasal og nytjamarkað, spila 

þrautir, gæða sér á gómsætum 
veitingum á kaffihúsinu eða 
kaupa bakkelsi úr bakaríinu til 
að taka með sér heim. 

Gestir og gangandi voru vel-
komnir og gátu keypt 2000 Þoll-
ara fyrir 1000 kr. Allur ágóði 
Þorpsins rann svo til Úkraínu í 
gegnum starf Rauða krossins.

Blaðamenn Þorparans reyndu 
eftir fremsta megni að fanga 
stemninguna og má sjá afrakstur 
þeirra hér: 

Nýmóðins fríríki í Þorlákshöfn
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Þú færð
okkar besta
verð á tm.is 

Hugsum í framtíð
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Yndislegi eiginmaður minn og besti 

Runólfur Haraldsson,
Fyrrverandi bóndi á Syðri-Rauðalæk

Síðar til heimilis á Birkivöllum 28, Selfossi

lést á Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands, laugardaginn 28. maí.

Elsie Júníusdóttir
Sigríður Runólfsdóttir Valgeir Harðarson

Valgerður Lára Runólfsdóttir
Ólafía Ósk Runólfsdóttir Þórir Bjartmar Harðarson

Barnabörn og barnabarnabörn

Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
laugardaginn 4. júní  kl. 13

HÚS í bæ HÚS í borg HÚS í sveit

Austurvegi 26, 800 Selfoss

Ferðanefnd FEBSEL býður upp á 
Uppsveitir Árnessýslu þriðjudaginn 

14. júní 2022

Lagt af stað frá Grænumörkinn kl. 10:00 og 
ekið sem leið liggur upp Grímsnesið og að 
Laugarvatni þar sem við áum stutta stund. Við 
heimsækjum síðan Sveitasetrið Efsti Dalur og 
snæðum þar hádegisverð kl. 13:30, höldum 
síðan áfram ferðinni með  Yndislegu hjón-
unum okkar Margéti og Óskari H. Ólafssyni 
sem leiða okkur í gegnum sveitina og ljúkum 
ferðinni á Sólheimum. 

Verð pr mann er kr. 9.500,00.

Aðeins ein rúta verður í ferðinni og þar af 
leiðandi takmarkast fjöldi farþega fyrstir koma 

fyrstir fá.

Nefndin bendir á, að hver og einn þátt-
takandi er á eigin ábyrgð.

Bókanir í ferðina eru hjá nefndinni og í 
Grænumörk 5 

Sirrý s. 863 7133
Helga s. 860 7032
Ingibjörgu s. 864 297

Ég vil við starfslok mín sem 
bæjarstjóri Hveragerðis-

bæjar senda öllum Hvergerð-
ingum sem og öðrum sem ég hef 
unnið með á þessum vettvangi 
mínar bestu kveðjur og þakklæti 
fyrir einstakt samstarf og vináttu 
undanfarin 16 ár.

Það er óhætt að segja að 
tíminn flýgur og ekki síst þegar 
unnið er að skemmtilegum verk-
efnum, með dásamlegu fólki. 
Það eru liðin 16 ár frá því að ég 
varð þess heiðurs aðnjótandi að 
vera ráðin bæjarstjóri Hvera-
gerðisbæjar.  Í bæjarfélaginu þar 
sem ég er alin upp og þar sem ég 
á mínar rætur og þar sem ég hef 
valið að búa ásamt minni stóru 
fjölskyldu.

Hveragerði er um margt ein-
stakur staður, í alfaraleið, stutt 
frá höfuðborgarsvæðinu, faðm-
aður af fjallahringnum og með 
gufustrókana sem einkenni 
bæjarins.

Umhverfi bæjarins hefur 
skapað bænum okkar mikla sér-
stöðu en það hafið þið líka gert, 
bæjarbúar!

Í Hveragerði býr einstakur 
hópur fólks sem lætur sér annt 
hvert um annað, stendur saman 
þegar á þarf að halda og faðmar 
jafnframt fjölbreytileika mann-
lífsins í allri sinni dýrð með fall-
egum hætti. Af því hef ég ávallt 
verið stoltust.

Á þessum árum höfum við 
gengið í gegnum svo ótal-
margt saman. Efnahagsundrið, 
bankakreppuna og hrunið, jarð-
skjálftann stóra, brunann í Eden,
svínaflensuna og heimsfaraldur 
Covid-19 og svo í lokin féll 
íþróttahúsið okkar, Hamars-
höllin, svo fátt eitt sé talið. Held 
mér sé óhætt að segja að hér hafi 
verið mörgu að sinna og mörg 
verkefnin bæði óvænt og stór. 
En þrátt fyrir allt þetta þá hefur 

í Hveragerði verið afar mikil 
uppbygging undanfarin ár, svo 
mikil að eftir er tekið á lands-
vísu. Hér hafa risið fjölmargar 
nýjar íbúðir og fjölbreytt fyrir-
tæki og tækifærin eru á fáum 
stöðum fleiri en hér. Þeir sem 
taka nú við stjórnartaumum í 
bæjarfélaginu taka við góðu búi 
og fjölmörgum verkefnum sem 
mikilvægt er að sigla í höfn með 
góðum hætti. Bygging hjúkr-
unarheimilis, viðbyggingar við 
grunnskólann, bygging nýs 
leikskóla og lausn á aðstöðu til 
íþróttaiðkunar eru helstu stóru 
verkefnin sem framundan eru.  
Það verður nóg um að vera enda 
þannig á það að vera í ört vax-
andi sveitarfélagi.

Allir vilja bænum sínum hið 
besta og efast ég ekki um að vel 
verði haldið utan um verkefnin 
hér eftir sem hingað til. Ég óska 
nýkjörinni bæjarstjórn alls hins 
besta og vona og veit að við 
munum sjá Hveragerði og Hver-
gerðinga eflast á næstu árum.

Þúsund þakkir fyrir mig, 
kæru vinir.  Þessi ár hafa flogið 
hraðar en mig hefði órað fyrir.
Hjá mér taka nú við ný verkefni 
á ákaflega fallegum og spenn-

andi stað sem ég hlakka til að 
takast á við.

Ég vil að lokum þakka öllum 
þeim bæjarfulltrúum sem ég hef 
unnið með á þessum árum fyrir 
gott samstarf. Samstarfsfólki 
mínu á bæjarskrifstofunni þakka 
ég einstakt samstarf og vináttu 
sem aldrei hefur borið skugga á.
Stjórnendum stofnana og starfs-
mönnum öllum þakka ég einn-
ig frábært samstarf, dugnað og 
elju á vandasömum tímum. Það 
er vandfundinn betri hópur en 
sá sem starfar og starfað hefur 
hjá Hveragerðisbæ, það vil ég 
að þið vitið. Síðast en ekki síst 
þakka ég Helgu Kristjánsdóttur, 
skrifstofustjóra og staðgengli 
bæjarstjóra fyrir allt, án hennar 
hefðu árin mín 16 sem bæjar-
stjóri ekki gengið svona vel.
Hafðu bestu þakkir fyrir alla að-
stoð og vináttu.

Með kærleikskveðju 
til ykkar allra

Aldís Hafsteinsdóttir
Fyrrverandi bæjarstjóri 

Hveragerðisbæjar

Kveðja við starfslok bæjarstjóra

Viltu koma og heyra hvernig 
kaffikvörn syngur? Má 

bjóða þér að óma HAFSJÓR 
inná hljóðlistaverk eða þrykkja 
stein á tau? Eða langar þig að 
sjá hvernig listamenn umbreyta 
kartöfluskemmu í svið og stíga 
dans við undarlega tóna?

Ef þetta hljómar áhugavert þá 
ættir þú endilega að leggja leið 
þína á  Eyrarbakka um helgina 
en þar stendur nú yfir alþjóðlega 
listahátíðin Hafsjór – Oceanus. 

Á  föstudagseftirmiðdag 3. 
júní kl. 17.00 taka nokkrir lista-
menn á móti gestum í byggða-
safninu í Húsinu. Anil Subba 
hljóðlistamaður frá Nepal ásamt 
Im Tae Woong frá Suður Kóreu 
sýna hvernig þeir draga hljóð úr 
ólíkum hlutum. Kaffikvörn er 
orðin hluti af hljóðfærum þeirra. 
Einnig fá gestir að þrykkja með 
bleki á tau undir leiðsögn Sung 
Baeg frá Suður Kóreu og fólk 
má gjarnan koma með eigin 

bol til að þrykkja á ef það óskar 
þess.  Pólverjinn Piotr Zamojski 
er að vinna að hljóðlistaverki 
um hafið og óskar eftir aðstoð 
frá fólki. Hann verður inni í 
Eggjaskúr að taka upp raddir 
fólks. Þetta er mjög einfalt; þátt-
takendur eru beðnir um að segja 
upphátt: Hafsjór eða H-A-F-S-
J-Ó-R. Upptökurnar verða síðan 
hluti af listaverki hans á sýningu 
í Húsinu í sumar.

Snemma kvölds, sunnu-
daginn 5. júní kl. 18.00 verður 
svo haldinn einstakur dans- og 
hljóðgjörningur um vindinn og 
hafið  í gömlu kartöflugeymsl-
unni hans Guðmundar á Sandi. 
Þar munu listamenn frá öllum 
heimshornum umbreyta gömlu 
skemmunni í danssvið. Dansinn 
ásamt tónlist er spunnin úr upp-
lifun listamannanna á einstakri 
náttúrunni við strendur Suður-
lands. Hópurinn sem þar kemur 
fram er Gio Ju, Jaime Martínez, 

Hera Fjord og Maruska Maru-
lyn Ronchi, ásamt hljóðlista-
mönnunum Anil Subba og Im 
Tae Woong. 

Viðburðirnir  eru hluti af al-
þjóðlegu listahátíðinni Hafsjór 
– Ocenaus. En frá miðjum maí 
hafa 20  listamenn frá 12 ólíkum 
löndum dvalið á Eyrarbakka og 
unnið að list sinni. 

Frítt er á báða viðburði og 
allir velkomnir.

Syngjandi kaffikvörn og 
dansgjörningur í kartöfluskemmu

Mynd: Morgunblaðið/Sigurður Bogi.
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Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað 

heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og 
fagleg vinnubrögð.JAFNLAUNAVOTTUN

2019–2022

Við leitum að traustu starfsfólki

Olís Selfossi leitar að 
fólki í sumarstörf og 
framtíðarstörf

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Áfyllingar vöru í verslun og vörumóttaka
• Þrif og annað tilfallandi

Hæfniskröfur:
• Snyrtimennska og reglusemi
• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund
   og stundvísi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Hægt er að sækja um fullt starf í 12 tíma 
vaktavinnu, en einnig hálfar vaktir eða styttri 
eftir samkomulagi.

Lífsreynsla, aldur og þroski eru eftirsóttir 
eiginleikar og við hvetjum jafnt ungt fólk sem 
eldra til að sækja um.

Umsóknir á olis.is eða hjá 
verslunarstjóra á staðnum.

Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Sími 482 1944  // //
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ðinni.

Grænn auðlindagarður í Reykholti
Frá undirskrift viljayfirlýsingar: f.v. Knútur Ármann (Friðheimum), Helgi Kjartansson (oddviti Bláskógabyggðar), 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Sveinn Aðalsteinsson (Orkídea), Hildur 

Ósk Sigurðardóttir (Gufuhlíð) og Axel Sæland (Espiflöt).

Orkídea, samstarfsverk-

efni um nýsköpun í mat-

vælaframleiðslu og líftækni, 
-

lýsingu um hagkvæmniskoðun 

á stofnun Græns auðlinda-

garðs í Reykholti í Biskups-

tungum (Bláskógabyggð) með 

og sveitarfélaginu Bláskóga-

byggð. Ylræktarfyrirtækin eru 

og Gufuhlíð ehf. Samtals eru 

þessi fyrirtæki með rúmlega 3 

ha undir gleri og nota um 6 MW 

af uppsettri raforku. Ráðherra 

háskóla, iðnaðar og nýsköpunar, 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 

var viðstödd undirritunina og 

hvatti viðstadda til frekari dáða í 

þessu verkefni, sem hefur verið 

í undirbúningi í vetur.

Grænn auðlindagarður fylgir 

hugmyndafræði grænna iðn-

garða og nær yfir ákvæðið 

svæði með fyrirtækjum þar sem 

fyrirtækin leitast við að ná fram 

betri nýtni auðlinda, hreinni 

framleiðslu, stuðla að samlífi 

(symbiosis) fyrirtækja, draga úr 

loftslagsbreytingum og mengun 

ásamt því að fylgja félagslegum 

stöðlum, samnýta innviði og 

öðlast betri stýringu á áhættu.  

Grænn auðlindagarður er liður 

í því að byggja upp hringrásar-

kerfi í framleiðslu, sem bygg-

ist á því að lágmarka úrgang 

og hámarka nýtingu auðlinda. 

Jafnframt gefa auðlindagarðar, 

grænir sem aðrir, færi á sam-

eiginlegum innkaupum orku og 

þjónustu sem gæti verið hagfelld 

fyrir einstök fyrirtæki garðsins.

Viðburðurinn markar tíma-

mót í áframhaldandi vinnu með 

Græna iðngarða (Eco Industrial 

Parks), sem á mikið erindi við 

græna orkunotendur Íslands, 

ekki síst í dreifðum byggðum 

landsins.

Óskum Sunnlendingu
m gleðilegra p

áska

Um leið og starfsmenn Dagskrárinnar senda lesendum óskir um gleðilega 

páska og hóflegt súkkulaðiát yfir hátíðarnar, bendum við á að næsta tölu-

blað af Dagskránni kemur út miðvikudaginn 27. apríl. Auglýsingar og 

greinar í blaðið þurfa að berast fyrir mánudaginn 24. apríl nk.

Dansakademían stóð fyrir 

stórglæsilegri nemenda-

sýningu í íþróttahúsi Sunnu-

lækjarskóla í liðinni viku og 

tókst einstaklega vel til, en 

Mynd: Dagskráin / Helga Guðrún

um 140 nemendur á aldrinum 

3 til 25 ára tóku þátt í þessari 

frábærlega heppnuðu sýningu 

mörgum.
HGL

Fyrsta nemendasýning Dans-

akademíunnar sló í gegn

Selfyssingar gerðu sér lítið 

fyrir og lönduðu deildar-

meistaratitilinum í Grill 66 

deild kvenna í handbolta sem 

fram fór í Vestmannaeyjum 

í síðustu viku og tryggðu sér 

Selfyssingar fögnuðu innilega þegar titillinn var í höfn. Mynd: Árni Þór 

Grétarsson.

þar með sæti í Olísdeildinni á 

næsta keppnistímabili. Í loka-

leiknum lögðu þær ungmen-

nalið ÍBV örugglega að velli 

með lökatölurnar 25-37. HGL
Selfoss á leið í Olís-deildina
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RANDI

ishátíðina 1930 var húsið gert 

upp og flutt um 200 metrum utan 

við Valhöll. Var húsið nýtt sem 

bústaður Kristjáns konungs og 

Alexandrínu drottningar 

á Alþingishátíð-

inni og í kjölfarið 

tíðkaðist að ráð-
herrar dveldu í 
Konungshúsinu 
að sumarlagi, 
einkum for-
sæt is ráðherra . 

Sá harmleikur átti 

sér svo stað sum-

arið 1970 að Konungs-

húsið brann í eldsvoða, en þá-

verandi forsætisráðherrahjónin, 

Bjarni Benediktsson og Sig-

ríður Björnsdóttir ásamt Bjarna, 

ungum dóttursyni þeirra fórust í 

eldsvoðanum.

Ekkert meitlað í stein
Konungskaffi opnar klukkan 

ana og til stendur að 

hafa opið til kl. 20, en Sunna og 

Ísak segja opnunartímann síður 

en svo meitlaðan í stein og ætla 

að spila þetta eftir eyranu og 

stemningu fyrst um sinn, 

á meðan þau eru að 

keyra reksturinn af 

stað. Það sama á 

við um matseðil-
inn en með því 
að halda í sögu 

hússins sækja 

þau innblástur 

til Danmerkur og 

gamalla íslenskra 

hefða. Þau bjóða uppá 

kaffi frá Te & Kaffi, léttvín og 

bjór og hyggjast prófa sig áfram 

með ýmsa rétti en á boðstólnum 

eru meðal annars girnilegar 

brauðtertur, beyglur, lagtertur, 

kleinur, snúðar og að sjálfsögðu 

ómótstæðilegt smørrebrød.

Lesendur geta fylgst með 

helstu fréttum frá Konungskaffi 

á Instagram. HGL

Konungskaffi opnaði óvænt 

á sumardaginn fyrsta
Mynd: Dagskráin/Helga Guðrún Lárusdóttir

NSelfyssinga opnaði dyr 

sínar fyrir gestum og gangandi 

á fyrsta degi sumars. „Við opn-

þess að opna svo við bara ákváð-

um að prufa og það gekk alveg 

ótrúlega vel.“ Segir Sunna Mjöll 

Caird, annar rekstraraðili hins 
-

í miðbæ Selfoss.
Ásamt Sunnu kemur Ísak 

Eldjárn Tómasson að rekstri 

Konungskaffis, aðspurður um 

þema staðarins segir Ísak að þau 

hafi viljað halda í sögu húss-

ins, sem upphaflega var reist 

á Þingvöllum, rétt fyrir neðan 

Öxarárfoss vorið 1907 og var 

ætlað Friðriki 8. Danakonungi 

til bústaðar í heimsókn hans til 

Íslands um sumarið. Síðar var 

húsið leigt út til kaffisölu og 

g í því voru haldin 

Tríóið DJÄSS leggur af stað 

í tónleikaferð um landið í 

maí og júní. Stefnt er á að 

hefja leik í Hlöðueldhúsinu 

í Þykkvabæ þann 5. maí, kl. 

20.00.
Tríóið hefur gefið út 3 

plötur og inniheldur fyrsta 

platan þeirra „Songs from 

the top of the world“, íslenskt 

rokk-, punk- og dægurlög í 

þeirra útsetningum, orðin ein 

söluhæsta íslenska instrumen-

tal jazzplata sem komið hefur 

út hér á landi. Platan kom út 

2011 og er enn að seljast. JR 

Music gaf hana svo út á vi-

nyl fyrir nokkru og er hún 

geysivinsæl á steymisveitum 

víða um heim sem hefur m.a. 

leitt af sér að þeir eru að fara 

að spila á geysiflottu jazz-

festivali, Jazz Baltica í Þýska-

landi í lok júní, en til stendur 

að enda tónleikaferðalagið 

þar. Þeirra þriðja plata kom 

út í fyrra og fyrir hana fékk 

Karl Olgeirsson, píanóleikari, 

tilnefningu til íslensku tón-

listarverðlaunanna í flokknum 

„lagahöfundur ársins í jazz og 

blústónlist“.
Tríóið DJÄSS hefur starfað 

frá árinu 2010, þeir gengu 

undir nafninu Hot Eskimos 

fyrstu 10 árin en breyttu nafn-

inu í DJÄSS fyrir tveimur 

árum.

DJÄSS á ferð og flugi

4

Bakarameistari

Pálmatrés 2022 krýndur
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Auglýsing

Fáðufagmanní verkið

Fyrstu Styrkleikar Krabba-
meinsfélags Íslands voru 

haldnir á Selfossi um helgina. 
Leikarnir eru alþjóðlegur við-5000 stöðum í meira en 30 lönd-

um víðsvegar um heiminn. Hátt 
í 10 milljónir manna taka þátt í 
viðburðinum á hverju ári og fer 
hópurinn ört stækkandi, ár eftir heilan sólarhring, en þannig eru 

þeir táknrænir fyrir það að engin 
hvíld fáist frá krabbameini.Þegar mest lét var áætlað 

að um 1000 manns hafi verið í 
húsi, bæði þáttakendur og gestir 
sem komu og nutu dagskrárinn-

ar sem boðið var uppá, „fullt af 
krökkum sem skemmtu sér allan 
daginn og langt fram á kvöld.“ 
Segir Svanhildur Ólafsdóttir, 
formaður Krabbameinsfélags 
Árnessýslu.Styrkleikarnir snúast um að 

styðja, heiðra eða minnast þeirra 
sem hafa fengið krabbamein og 
fara þannig fram að liðin skiptast 
á að halda boðhlaupskefli gang-
andi í sólarhring. Fyrir viðburð-
inn voru 250 manns skráðir til 
leiks í 16 liðum, 50 bættust svo 
við skráða þáttakendur, en að 
endingu höfðu hátt í 600 manns 
tekið þátt í boðhlaupinu og 
gengið hvorki meira né minna 

en 4755 kílómetra samanlagt, 
eða 19.812 hringi, sem verður 
að teljast ansi gott.„Þetta fór fram úr okkar 

björtustu vonum, aðbúnaðurinn, 
umsýslan og allt var til fyrir-
myndar, allt eins og best var á 
kosið. Það voru allir þarna sam-
mála um að þetta yrði endur-
tekið að ári.“ Segir Eva Íris 
Eyjólfsdóttir verkefnastjóri.
Dagskráin náði hámarki með 
ljósastund sem var haldin kl. 
22 á laugardagskvöldið, þar 
sem kveikt var á kertum í sérút-
búnum pokum sem þátttakendur 
höfðu skreytt og skrifað hug-
leiðingar eða kveðjur á. HGL

4755 km til suðnings, heiðurs og minningar
um þau sem hafa fengið krabbamein

FLindarbrún í Hveragerði 
var tekin á mánudaginn.
Lindarbrún er heilsusam-
félag í 84 sjálfbærnivott-
uðum íbúðum í nálægð við 
Heilsustofnun. Náttúrulækningafélag Ís-

lands hefur um árabil leitað 
leiða til að bæta húsakost 
Heilsustofnunar og skjóta 
styrkari stoðum undir rekstur 
hennar. Bygging íbúða á 
landi Heilsustofnunar fyrir 
einstaklinga sem vilja njóta 
öryggis og þjónustu Heilsu-
stofnunar er einstakt tæki-
færi fyrir þá sem setja góða 
heilsu og vellíðan í öndvegi 
og mun einnig efla starfsemi 
Heilsustofnunar.Allur afrakstur af bygg-

ingu og sölu á íbúðum við 
Lindarbrún mun renna til að 
endurnýja meðferðaraðstöðu 
og bæta aðra aðstöðu Heilsu-

stofnunar og hið sama á við 
um aðra uppbyggingu á lóð-
inni í framtíðinni, svo sem 
bygging fleiri íbúða, fjölgun 
gistirýma á Heilsustofnun 
og möguleg uppbygging á 
heilsudvalarstað.Íbúðirnar skiptast niður í 

5 klasa, hver með sinn inn-
garð. Klasarnir eru allir 
tengdir með upphituðum 
göngustíg. 4-6 íbúðir eru 
í hverju húsi sem eru öll 
tveggja hæða. Hverri íbúð 
fylgir einnig stæði í bíla-
kjallara sem er tengdur við 
lyftuhús. Hleðslustöðvar eru 
fyrir rafbíla og hjól og góðar 
göngu- og hjólaleiðir.Íbúðirnar verða sjálf-

bærnivottaðar (LEED) og 
geta íbúðarkaupendur þá 
valið að taka græn og hag-
stæðari lán hjá flestum lána-
stofnunum.

Skóflustunga tekin að nýjuheilsusamfélagi í Hveragerði84 sjálfbærnisvottaðar íbúðir

Myndir: Krabbameinssamband Íslands/Olga Björt Þórðardóttir
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Sindra-torfæran á Hellu var 

haldin um helgina, um var að 

ræða fyrstu og aðra umferð Ís-

landsmótsins í torfæru. Aðeins 

þessari keppni þar sem náðist 
-

16 k ppendur voru skráðir 

höldurum. Keppnin var hörð á 

milli manna og má segja að þeir 

lögðu allt í að ná að landa sigri 

á Hellu.
Í fyrstu umferð var Haukur 

Viðar Einarsson  á Heklu í fyrsta 

sæti, Þórður Atli Guðnýjarson á 

Spaðanum í öðru og Ingi Már 

Björnsson á Smiðju bombunni 
i

fékk Svanur Örn Tómasson á 

Insane 
Í annarri umferð varð Haukur 

Viðar Einarsson á Heklu aftur í 

fyrsta sæti, Geir Evert Gríms-

son á Sleggjunni í öðru og Jón 

Reynir Andrésson á Thunder-

bolt í þriðja. Tilþrifa verðlaunin 

fékk Þór Þormar Pálsson á Rap-

tor

Mynd: Einar Valur Einarsson

Tofærusumarið fer vel af stað

Nýja hjúkrunarheimilið á Selfossi hefur hlotið nafnið M

fulltrúarnir Tómas Ellert Tómasson, Arna Ír Gunna

Egilsson, ásamt Baldvinu Ýr Hafsteinsdóttur frá H

sveitarfélagsins, Gísla Halldóri Halldórssyni komust 

að leggja til nafnið Móberg. Tillagan kemur frá Kris

dóttur og með nafninu er vísað í bæjarfjall Selfo

einkum er gert úr móbergi.

Síðastliðinn mánudag var 

hin glæsilega nýja Sel-

fosshöll opnuð með pompi og 

prakt. Boðið var upp á grill-

aðar pylsur og frábær tónlist-

Mynd: Dagskráin/Helga Guðrún

ar- og skemmtiatri

Katrín Cassidy, L

sokkur og Jón Jóns

stokk áður en form

Selfosshallarinnar 

Móberg við Árveg

Selfosshöll
formlega opn
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Ég stökk upp í stúkunni á Sel-
fossvelli og hrópaði í kapp 

við fjölda áhorfenda þegar við 
sáum kringluna lenda. Eitt kast 
sem tekur nokkrar sekúndur, á 
einu augnabliki lendir kringlan, 
Ólympíumeistarinn hafði sett 
vallarmet, bætt met þjálfarans 
Vésteins, kastað lengra en á Ól-
ympíuleikunum sjálfum!

Sólbökuð andlitin gátu ekki 
annað en brosað. Hvernig var 
annað hægt. Við hlið mér sat 
sjálfur forseti Íslands og fagnaði 
í kapp við Völu Flosadóttur, Jón 
Arnar Magnússon og fjölda ann-
arra Ólympíufara. Sigurbjörn 
Árni Arngrímsson öskraði sig 
hásan svo heyrðist heim í stofu 
um allt land, í frábærri útsend-
ingu RÚV.

Þó ég lenti aftur flatur, eins 
og kringlan, í sætinu gat ég ekki 
hætt að gleðjast yfir stundinni. 
Að fá að upplifa þetta! Að upp-
lifa Árborg sem heimsborg 
íþróttanna þessa stórkostlegu 
stund í maí.

Við höfum séð stelpur og 
stráka frá Selfossi ná mögnuð-
um árangri í íþróttum í gegnum 
árin, hvort sem það er knatt-
spyrna, handknattleikur, frjálsar 
eða fleira. Ótal sögur um afrek 
lifa.

Á bakvið þau afrek, rétt eins 
og augnablikið á vellinu er svo 
ótal margt, sem við gleymum 
stundum að hugsa til eða þakka.

Á bakvið afrekin stór og smá 
stendur sveitarfélag sem hefur 
sýnt stuðning í verki, uppbygg-
ingu mannvirkja og innviða sem 
heimsborgir gætu verið stoltar 
af.

Á bakvið íþróttastarfið 
stendur félag sem þennan dag, 
líkt og undanfarna áratugi, er 
borið áfram af mögnuðu fólki 
sem hlífir sér hvergi til þess að 
tryggja að íþróttafólkið fái að 
eflast og njóta sín á stóra svið-
inu.

Á laugardaginn byggðum 
við á þessu baklandi. Stundin 
var síðan römmuð inn, annars 
vegar af fánaborgum frábærra 
samstarfsaðila, m.a. úr héraði 

og hins vegar fjölda fólks sem 
flykktist á völlinn til fylgjast 
með Íslands og heimsins fremstu 
í frjálsum eiga frábært mót!

Takk fyrir okkur og til ham-
ingju þið heimsborgarar með 
laugardaginn! Selfoss Classic 
- 75 ára afmælismót FRÍ, var 
algjör klassík, frá fyrstu stundu! 
Þökk sé ykkur!

Freyr Ólafsson,
Formaður FRÍ

Árborg varð að 
heimsborg um helgina!

Íslandsmót karla og kvenna 
í Judo fór fram 7. maí í 

íþróttahúsinu Digranesvegi 
Kópavogi.

Keppendur frá judodeild 
UMFS voru að þessu sinni 6 
og unnu til fjölda verðlauna. 

Þór Davíðsson og Egill 
Blöndal Ásbjörnsson urðu Ís-
landsmeistarar í sínum þyngd-
arflokkum en auk þess varð 
Egill Blöndal í öðru sæti í 
opnum flokki. Vinningar féllu 
þannig:

og oft áður mikla athygli fyrir 
framistöðu sína. 

Fyrsta viðureign var við 
Andres Palma öflugan og 
skemmtilegan júdómann úr 
Júdódeild Ármanns.  Sigraði 
Jakub á glæsilegu ippon kasti 
og síðan Garðar Sigurðsson 
JR og var þar með kominn í 
úrslit.  

Þar tapaði Jakub fyrir Gísla 
Egilssyni JG.  Árangurinn gaf 
honum 3. sæti.

Sigurður Hjaltason tók í 

Þór og Egill Íslands-
meistarar í Judo 2022

Sigurður Hjaltason.

Jakub Tomczyk, Egill Blöndal, Breki Bernharðsson, Þór Davíðsson 
Judo 1:

Þór Davíðsson í -100 kg Íslandsmeistari
Egill Blöndal í -90 kg Íslandsmeistari
Egill Blöndal Opin flokkur 2. sæti
Breki Bernharðsson -90 kg 2. sæti
Jakub Tomczyk -81 kg 3. sæti
Sigurður Hjaltason +100 kg 2. sæti

Þór keppti til úrslita 100kg 
flokki um Íslandsmeistara tit-
ilinn við efnilegan júdómann 
Matthías Stefánsson úr ÍR, 
Þór sýndi styrk sinn og stóð 
uppi sem sigurvegari eftir vel 
útfærða glímu.

Egill Blöndal varði titil 
sinn frá 2021 og sigraði sinn 
flokk með nokkrum yfirburð-
um, fyrstu glímu við Kristján 
Vernharðsson Á, næst Skarp-
héðinn Hjaltason JR og þá 
Eyjólf Sverrisson JR og engin 
glíma náði 1 mín. og sú stysta 
var 20 sek. 

Að þessu sinni var baráttan 
um Íslandsmeistara titilinn 
við Breka Bernharðsson einn-
ig frá Judodeild UMFS Breki 
sýndi góð tilþrif en varð að 
játa sig sigraðann um miðja 
glímu.  Breka átti að örð leiti 
mjög góðan dag og hafði unn-
ið 3 glímur á fullnaðarsigri 
Ippon, Kristján Vernharðsson, 
Skarphéðinn Hjaltason og 
Eyjólf Sverrisson.

Egill keppti einnig í opnum 
flokki þar sem var mikil þátt-
taka.  Úrslita viðureinin var á 
milli Egils Blöndal og Zaza 
Simionisvhili (frá Georgíu). 
Viðureignin var mjög jöfn 
og fór í framlenginu þar sem 
Zaza tókst að knýja fram 
sigur. 

Jakub Tomczyk keppti í 
81kg flokki. Vakti Jakub eins 

fyrsta sinn þátt í Íslandsmóti 
og stóð sig með ágætum en 
andstæðingur hans var ný-
bakaður Norðurlandameistari 
í þungavigt Karl Stefánsson 
Á og því á brattann að sækja.  
Fór svo að Karl sigraði.

Þá tók Böðvar Arnarsson 
þátt í 83kg flokki en í hans 
riðli voru þeir sem tóku fyrsta 
og annað sæti í flokknum þeir 
Árni Lund og Gísli Egilsson 
og því möguleikar Böðvars að 
komast áfram litlir.

Sú varð raunin og upp-
skeran rýr í þetta skiptið.
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UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS
HÉRAÐSSAMBANDIÐ SKARPHÉÐINN
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

ALLT UM 
MÓTIÐ Á 
ULM.IS

ALLT UM

 UNGLINGA
 LANDSMÓT
UMFÍ

 FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ MEÐ FJÖLBREYTTUM ÍÞRÓTTAGREINUM 
FYRIR 11–18 ÁRA. TÓNLEIKAR OG SKEMMTUN Á KVÖLDIN.

 SELFOSS
29.-31. JÚLÍ

Veðrið lék við þá áhorfendur 
sem gerðu sér ferð á JÁ-

VERK-völlinn til þess að fylgj-
ast með leik Selfoss og Þróttar 
V. í Lengjudeildinni.

Það voru okkar menn sem 
byrjuðu leikinn betur og það 
skilaði sér í marki strax eftir 
stundarfjórðung. Aron Einars-
son átti þá sendingu inn fyrir 
vörn Þróttar þar sem Gonzalo 
tók á móti boltanum og kláraði 
færið vel. Krafturinn datt að-
eins úr Selfyssingum undir lok 
fyrri hálfleiks en liðið hélt þó 
forystunni þegar flautað var til 
hálfleiks.

Gonazalo var aftur á ferðinni 
eftir rúmlega klukkutíma leik 
þegar hann setti boltann snyrti-
lega í netið eftir hreint út sagt 
unaðslega spilamennsku Sel-

Selfoss mætti Aftureldingu sl. 
laugardag í 16-liða úrslitum 

Mjólkurbikar kvenna.
Það voru gestirnir í Aftur-

eldingu sem tóku forystu á 36. 
mínútu leiksins og voru yfir í 

hálfleik. Í síðari hálf var Sel-
fossliðið mun betra og skoruðu 
þrjú mörk í frábærri endurkomu. 
Lokastaða leiksins 3-1 og Sel-
foss komið áfram í 8-liða úrslit 
þar sem þær mæta Þór/KA.

Það voru þær Miranda Nild, 
Brenna Lovera og Embla Díos 
Gunnarsdóttir sem skoruðu 
mörk Selfyssinga.

fyssinga, Tokic með stoðsend-
inguna. Þá var komið að Gon-
zalo að leggja upp þriðja markið 
en það gerði hann á 75. mínútu 
þegar hann átti frábæra sendingu 
inn á teig Þróttara, þar beið Gary 
Martin sem kláraði vel.

Það var síðan hinn ungi Al-
exander Clive Vokes sem rak 
síðasta naglann í kistu Þróttar á 
90. mínútu þegar hann skoraði 
eftir aðeins örfáar mínútur inni 
á vellinum. Afar vel gert hjá 
Alexander eftir undirbúning frá 
Tokic.

4-0 sigur staðreynd og ekki 
nóg með það, liðið situr nú eitt 
á toppi Lengjudeildarinnar með 
10 stig, taplaust.

Gonazalo Zamorano var val-
inn maður leiksins en hann skor-
aði tvö mörk og lagði upp eitt.

4-0 sigur og
rakleitt á toppinn!

Selfoss áfram í bikarnum

Alexander Clive Vokes. Mynd: Sunnlenska.is/Guðmundur Karl

Prentmet Oddi ehf.  |  Eyravegi 25, 800 Selfoss 
482 1944  |  selfoss@prentmetoddi.is 

Mynd: Fótbolti.net/Hafliði Breiðfjörð
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Laus kennslustörf
við Kirkjubæjarskóla á Síðu

2022-2023
· Umsjónarkennsla 
· Handmennt – smíði – textíl
· Stærðfræðikennsla - mið- og unglingastig
· Valgreinar

Umsækjendur skulu hafa leyfisbréf til kennslu í 
grunnskóla, góð tök á íslensku bæði töluðu máli 
og skriflegu. Leitað er eftir áhugasömum og metn-
aðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna 
eftir einkunnarorðum skólans; kærleikur, bjartsýni 
og samvinna.

Hæfniskröfur:
· Kennsluréttindi
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði
· Skipulagshæfni og stundvísi
· Flekklaus starfsferill er áskilinn

Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og 
Sambands Ísl. sveitarfélaga. Umsóknarfrestur hefur 
verið framlengdur til 7. júní og skal umsóknum um 
starf skilað skriflega til skólastjóra með upp-
lýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og 
meðmælendum. Nánari uppýsingar veitir Katrin 
Gunnarsdóttir, skólastjóri í síma 487 4633 – net-
fang skolastjori@klaustur.is.

Í Kirkjubæjarskóla er áætlað að nemendur verði
44 á næsta skólaári og er samkennsla þar sem 
tveimur árgöngum er kennt saman á yngsta- og 
miðstigi en þremur á unglingastigi. Lagt verður 
upp með teymiskennslu í 1.-2. bekk næstkomandi 
vetur og hvatt er til teymisvinnu milli nemenda-
hópa, þvert á stig.

AÐALSAFNAÐARFUNDUR
ÞORLÁKS- OG HJALLASÓKNAR
Aðalsafnaðarfundur Þorláks- og Hjallasóknar

á árinu 2022 verður haldinn í Þorlákskirkju

miðvikudaginn 15. júní nk. og hefst hann kl. 20:00.

Dagskrá aðalsafnaðarfundar:

1. Setning fundarins

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara

3. Skýrsla sóknarnefndarformanns um liðið starfsár

4. Lagðir fram til afgreiðslu ársreikningar sóknar og

kirkjugarða fyrir sl. ár ásamt fjárhagsáætlun þessa árs.

5. Greint frá starfssemi héraðsnefndar og héraðsfundar 

6. Kosningar

7. Önnur mál. Sóknarnefnd Þorláks- og Hjallasóknar

Listasafn Árnesinga fékk á 
degi barnsins 29. maí sl. 

hæsta styrk þessa árs frá Barna-
menningarsjóði, 6 milljónir til 
að halda áfram með að færa 
safnið og listamenn sem vinna 
með safninu inn í skólastofur í 
Árnessýslu.

Kristín Scheving safnstjóri 
og Alda Rose verkefnastjóri 
fræðslu tóku á móti styrknum og 
hér standa þær með Katrínu Jak-
obsdóttur, Lilju Alfreðsdóttur og 
Kolbrúnu Halldórsdóttur.

Listasafn
Árnesinga fékk 
veglegan styrk

Lilja Alfreðsdóttir, Katrín Jakobsdóttir, Kristín Scheving, Alda Rose og Kol-
brún Halldórsdóttir.

Listasafn Árnesinga opnar 
nýja sýningu laugardaginn 

4. júní kl. 15:00. Eruð þið ánægð 
ef þið megið spyrja um eitthvað?
Sýningin er rannsóknarsýning 
ungversks listfræðings; Zsóka 
Leposa á samskiptum íslenskra 
listamanna og ungverskra lista-
manna á áttunda áratugnum. 

Vandað hefur verið til verks 
og einnig gefin út vegleg sýn-
ingarskrá með ritgerðum og 
endurminningum listamanna. 

Starfsmenn safnsins hlakka 
til að deila með gestum okkar 
þessum hluta listasögunnar 
sem hefur mikið til gleymst en 
samt sem áður er mestur hluti 

af því sem við sýnum komið úr 
geymslum Nýlistasafnsins. 

Strengjasveit Sinfóníuhljóm-
sveitar Suðurlands leikur fyrir 

gesti og breski listamaðurinn 
Nick White mun einnig bjóða 
upp á vinnustofur um helgina, 
og eins og alltaf er ókeypis inn. 

Eruð þið ánægð ef þið megið
spyrja um eitthvað?

Undirritun málefna- og 
samstarfssamnings milli 

N-listans og D-listans um 
myndun meirihluta sveitar-
stjórnar í Rangárþingi eystra, 
fór fram föstudaginn 27. maí á 
Midgard, Hvolsvelli. 

Ný sveitarstjórn mun taka 

til starfa á fyrsta fundi sínum 
þann 2. júní 2022. 

Tillaga verður lögð fram 
um að Tómas Birgir Magnús-
son verði oddviti Rangárþings 
eystra, að Anton Kári Halldórs-
son verði ráðin sveitarstjóri 
Rangárþings eystra og Árný 

Hrund Svavarsdóttir verði for-
maður byggðarráðs Rangár-
þings eystra. 

Við hlökkum til komandi 
kjörtímabils, verkefnin eru 
ærin og við erum klár í slaginn.
Fréttatilkynning frá meirihluta 

Rangárþings eystra.

Nýr meirihluti klár í Rangárþingi eystra
Frá undirritun málefna- og samstarfssamnings. Mynd: Aðsend.
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Hey þú!
Erum við að leita að þér?

Frístundaheimili Árborgar auglýsa eftir starfsfólki fyrir

skólaárið 2022-2023. Þörf er á frístundaleiðbeinendum og

stuðningsfulltrúum. Um er að ræða hlutastörf sem fara fram

eftir hádegi.

Frístundaheimili Árborgar eru fjögur talsins og eru starfrækt 

við Barnaskólann á Stokkseyri, við Sunnulækjarskóla, við

Vallaskóla á Selfossi og við Stekkjaskóla

Helstu verkefni og ábyrgð
- Styðja við börn í athöfnum daglegs líf eins og við á

- Leiðbeina börnum í 1.-4. bekk í leik og starfi

- Vera jákvæð fyrirmynd

- Samskipti og samstarf við börn, foreldra og samstarfsfólk

Menntunar- og hæfniskröfur
- Góð samskiptafærni

- Menntun sem nýtist í starfi er æskileg

- Áhugi á starfi með börnum

- Jákvæðni er skilyrði

- Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

- Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í frístundastarfi

Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreint

sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní.

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í 

störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika sam-

félagsins.

Laun fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-

félaga og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veita forstöðumenn frístunda-

heimilanna í Árborg:

Tinna Björk Helgadóttir

forstöðumaður Bifrastar - bifrost@arborg.is

Elísabet Hlíðdal

forstöðumaður Hólum - holar@arborg.is

Agnes Lind Jónsdóttir

forstöðumaður Stjörnusteinum - stjornusteinar@arborg.is

Sunna Ottósdóttir

forstöðumaður Bjarkarbóli - bjarkarbol@arborg.is

Stjórn Samtaka sunnlenskra 

sveitarfélaga samþykkti á 

fundi sínum 24. mars úthlutun 
ff
styrkveitinga úr Upp

k
byggingar-

sjóði Suðurlands, að undan-

gengnu mati fagráða atvinnu og 

nýsköpunar og fagráðs menn-

ingar. Um var að ræða fyrri 

úthlutun Uppbyggingarsjóðs á 

árinu 2021. Umsóknir voru sam-

tals 166. Í flokki atvinnuþróunaruu -rr

og nýsköpunarverkr efna bárust 

67 umsóknir og 99 umsóknir í 

flokki menningarverkr efna.

 Að þessu sinni voru tæpum 

37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. 

Úthlutað var a 16 m.kr. til 21 verk-

efnis í flokki atvinnuþróunaruu - og 

nýsköpunarverkr efna og tæpri 21 

m.kr. til 53 menningarverkefna.rr

Raföld hlaut að þessu sinni 

hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flokki 

atvinnu og nýsköpunar fyrir 

verkefnið ,,Fjölnýting jarð-

varma til orkuvinnslu í dreif-

býli“. Markmið verkefnisins er 

að fjölnýta jarðhitavatn frá bor-

holunni að Grásteini í Ölfusi 

fyrir orkuvinnslu, upphitun og 

iðnað, auk þess sem affallsvatn 

frá hitaveitunni er nýtt fyrir 

útiböð og fiskeldi. Gert er ráð 

fyrir að reynsla af fjölnýtingu að 
ff
Grásteini verði nýtt fyrir önnur uu

jarðhitasvæði á Suðurlandi.

Í flokki menningarverkefna ðh

hlutu tvö verkefni styrk að upp-

hæð kr. 900 þúsund. Um er að 

ræða verkefnin ,,Sumartónleikar 

í Skálholtskirkju“ og ,,Undir-

liggjandi minni“.

Markmið Sumartónleika í 

Skálholti er að stuðla að upp-

byggingu sígildrar tónlistar á 

Íslandi, með áherslu á nýsköpun, byggingu sígildrar tónlistar

á flutning tónlistar fyrri alda og 

á sögulega upplýstan flutning.

 Skálholtskirkja er rómuð fyrir 

hljómburð sinn og myndlist 

Í ár verður einnig lögð sérstök 

áhersla á að kynna börn og 

ungmenni fyrir nýrri tónlist og 

verða því sérstakir tónleikar 

og viðburðir sniðnir fyrir fjöl-

skyldur. 
Ólafur Sveinn Gíslason yld

hlaut styrk fyrir verkið 

,,Undirliggjandi minni“ en 

verkefnið fjallar um uppruna 

og hugarheim einstaklinga sem 

búsettir eru í Flóahreppi. Það 

eru staðbundnir og persónu-

bundnir þræðir sem verður 

fylgt eftir í rannsóknum 

Ólafs og skoðað hvernig þeir fylgt eftir í rannsóknu

endurspeglast í menningararfi 

svæðisins. Andrúmsloft og 

hugarfar staðarins mun birtast 

í samvinnu íbúa í Flóahreppi 

og atvinnuleikara sem verða 

virkjaðir í flutningi verksins. 

Um er að ræða þekkingarsköpun 

sem tekin verður til úrvinnslu í 

gegnum kvikmyndamiðilinn.

Þriðjudaginn 30. mars sl. var 

skrifað undir sam
ff

þykktir mm

fyrir sjálfseignarstofnunina 

Njálurefill ses. og hún þar með 

stofnuð. Í stjórninni eru þau refill ses. og hún þar m

nn
Gunnhildur E. Kristjánstt dóttir, 

formaður, f.h. Njálu
rr

refilsins, u

Lilja Einarsdóttir, gjaldkeri og 

ritari, f.h. Rangárþings eystra, rr

Anton Kári Halldórsson, f.h. 

Rangárþings eystra og Þuríður 
rr

Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvina-Rang þings eystra og Þuríð

félags Njálurefilsins.uu
Tilgangurinn með að setja 

sjálfseignarstofnunina á laggir-

nar er að varðveita, viðhalda 

og standa fyrir sýningu á 

74 verkefni hlutu brautargengi hjá

 Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Frá sumartónleikum í Skálholti

Sjálfseignarstof

Njálurefilinn sett 
Njálur
Njáls
refils
dúk. 
Njál
stofn
um 
gild
var
sau
og
Nj

lo
o
v
N

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignag rsto

Vinsælt heilsun

eldri borgara

Heilsuræktarnámskeið fyrir íbúa 6

Um 90 manns sóttu námskeiðið í 

í viku og iðkar fjölbreytta líkam

kennara.
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Síðan 1968

54. árgangur

dfs@df

Sími 482 1944 · Eyr

Nr. 2592

SV
ANSMERKIÐ

Prentgripur

1041 0858

Austurvegi 69  //  800 Selfoss  //  480

Fáðu
fagmann
í verkið

Háheiði 10, Selfossi

S 699 1985 / 823 6656

Viltu vekja athygli
á Suðurlandi?

Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is

Um liðna helgi fór Íslands-
mót II í hópfimleikum 

fram í fimleikahúsi Stjörnunn-
ar, Ásgarði Garðabæ. Í þessum 
seinnihluta mótsins voru kepp-
endur í 3. flokki og 2. flokki.

Selfoss átti tvö lið á mótinu, eitt 
í hvorum flokki. Lið Selfoss í 
3. flokki uppskar 6. sætið og 
lið Selfoss í 2. flokki 4 sætið. 
Keppnirnar voru harðar en 
skemmtilegar og segja má að 
okkar lið hafi átt töluvert inni.

Með þessu móti lýkur móta-
tímabilinu í hópfimleikum á 
Íslandi. Framundan er Minn-
ingarhátíð Magnúsar Arnars 
sem er jafnframt uppskeruhátíð 
deildarinnar.

Iðkendur eru spenntir fyrir 
sumartímabilinu en þær ein-
kennast af nýjum stökkum og 
æfingum.

Fimleikadeild Selfoss óskar 
öllum gleðilegs sumars.

Síðasta mót tímabilsins

Selfoss 3. flokkur uppskáru 6. sæti

Selfoss 2. flokkur uppskáru 4. sæti
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Er eitthvað að frétta?
Hægt er að senda fréttatilkynningar í

Dagskrána og DFS.is á dfs@dfs.is.

Leitin að Zen
Sálfræðingurinn Hugrún Vignis-

dóttir mun í vikunni opna litla 
notalega sálfræðistofu í Fjöl-
heimum á Selfossi sem ber 

nafnið Zen sálfræðistofa, www.zensal.
is. Þar mun hún taka á móti foreldrum, 
verðandi foreldrum, börnum, unglingum, 
ungmennum og íþróttafólki í sérhæfða 
sálfræðimeðferð. Zen sálfræðistofa 
verður opin á þriðju- og miðvikudögum 
á hefðbundnum skrifstofutíma. Samhliða 

Hugrún áfram að starfa hjá Litlu Kvíða-
meðferðarstöðinni í Reykjavík, sem er 
sálfræði- og ráðgjafaþjónusta fyrir börn, 
unglinga og ungmenni þar sem hún hefur 
nú starfað í rúmt ár.

Hugrún er fædd í Reykjavík og sleit 
barnaskónum í Þorlákshöfn frá þriggja 
ára aldri. Hún fluttist síðan ásamt kær-
asta sínum, Karli Ágústi Hannibalssyni, 
til Reykjavíkur árið 2006 þar sem hún 
náði sér í BS- gráðu í sálfræði. Þau lögðu 
svo land undir fót árið 2009 og fluttu til 
Danmerkur þar sem Hugrún bætti við 
sig cand.psych gráðu í sálfræði frá Há-
skólanum í Árósum. Síðasta áratuginn 
hefur Hugrún búið á Selfossi ásamt fyrr-
nefndum kærasta sem er í dag eiginmað-
ur hennar og hefur fjölskyldumeðlimum 
fjölgað um helming með tilkomu barna 
þeirra tveggja.

Eftir útskrift árið 2012 hóf Hugrún 
störf sem skólasálfræðingur þar sem hún 
sinnti greiningum barna, unglinga og 
ungmenna, ráðgjöf til foreldra og kenn-
ara ásamt því að halda fjölmarga fyrir-
lestra fyrir nemendur, kennara og starfs-
fólk skóla. Hún hefur einnig víðtæka 
reynslu í málefnum trans barna og hefur 
unnið með íþróttafólki varðandi mark-
miðasetningu, meiðsli og frammistöðu. 

Vöntun á sálfræðiþjónustu á Suðurlandi
Þrátt fyrir að vera rétt að hefja störf hér 
á Selfossi finnur Hugrún fyrir mikilli 
eftirspurn, enda ekki um auðugan garð að 
gresja þegar kemur að sjálfstætt starfandi 
sálfræðingum á Suðurlandi. Biðlistar eru 
langir og þörfin er brýn. 

Hugrún er virkilega metnaðargjörn 
gagnvart sínu starfi og á auðvelt með að 
hugsa í fjölbreyttum lausnum. „Oft þarf 
lítið annað en ný augu á eitthvað sem 
maður hefur sjálfur verið að veltast um 
með í langan eða skemmri tíma. Mér 
finnst svo gaman að vinna þessa vinnu, 
hún er svo ótrúlega fjölbreytt og það 
hentar mér afar vel. Einhverjir þurfa bara 
að koma í nokkur skipti, aðrir einu sinni 
í mánuði, viku eða oftar, þetta er svo ein-
staklingsbundið.“

Það felst engin skömm í því 
að leita sér aðstoðar
„Mér finnst svo gaman að setjast niður 
með fólki, fá að grúska með þeim og leita 
saman að lausnum. Stundum heldur fólk 
að það geti komið í einn tíma og fengið 

lausn á silfurfati, en það er því miður ekki 
þannig, það er ekkert eitt sem virkar fyrir 
alla. Við þurfum að geta unnið í þessu 
saman, prófað nýjar aðferðir og hluti. 
Sumt virkar, annað ekki og það er allt í 
lagi. Við setjum okkur markmið í upphafi 
meðferðar og ef skjólstæðingarnir eru 
tilbúnir til að vinna vinnuna með þeim 
verkfærunum sem þeir fá þá eru þeir nær 
því að ná markmiðunum sínum. Það er 
alls ekki alltaf auðvelt. Og bara það að 
mæta getur verið erfitt fyrir marga. Það 
hefur einhvern veginn fylgt því ákveðin 
skömm að leita sér aðstoðar. Fyrir mér er 
það hugrekki en ekki veikleiki. Og svo er 
frábært að fólk hafi úr fleiri sálfræðing-
um að velja því það er ekki sjálfgefið að 
eiga samleið og þá má breyta og skipta.“ 

Börn eru spegill umhverfisins 
Aðspurð um nafnið á stofunni svarar 
Hugrún: „Ég öðlaðist nýja vídd í ver-
öld mína eftir að ég fór að stunda jóga. 

Þannig að Zen fyrir mér er að staldra 
við, taka eftir og læra að skilja það sem 
er að gerast og mæta því. Við gerum eins 
vel og við getum hverju sinni út frá þeim 
upplýsingum eða verkfærum sem við 
höfum. Og þess vegna vona ég að ég geti 
bætt við skilning og verkfærakistu minna 
skjólstæðinga svo þau geti sjálf fundið 
sitt eigið Zen. Flest förum við nefnilega í 
gegnum daginn á hálfgerðri sjálfstýringu.

Við erum oft ómeðvituð um hvað það 
er sem lætur okkur líða eins og okkur 
líður og haga okkur á ákveðinn hátt. Þar 
er ég sjálf engin undantekning. Og ekki 
börnin okkar heldur. Það er ýmislegt 
sem spilar þar inn í og er í sjálfu sér efni 
í heilan pistil. En í grunninn er gott að 
læra að staldra við og rýna til gagns í það 
sem á sér stað yfir daginn. Hvað gerði 
mig í raun og veru pirraða, leiða, glaða, 
reiða. Af hverju truflaði hegðun annarrar 
manneskju mig ef ég stjórna minni eigin 
hegðun.

Hvort sem það snýst um að skilja líðan 
sína og viðbrögð eða bera virðingu fyrir 
sjálfum okkur, öðrum og fjölbreytileika 
lífsins, þá getum við lært það. Fjölbreyti-
leikinn er svo frábær og gerir vinnuna 
svo skemmtilega. Börn eru sérstaklega 
skemmtileg því þau eru svo fordómalaus 
og einlæg. Við fæðumst nefnilega for-
dómalaus hvort sem þið trúið því eður ei. 
Þau verða svo eins og spegill umhverfis-
ins sem þau búa í. 

Virðing er allt sem þarf
Það þarf þorp til að ala upp barn er oft 
sagt og það er að mörgu leyti satt. Það 
má hafa skoðun á orðræðu barna þó það 
sé ekki þitt eigið barn. Og barn má hafa 
skoðun á orðræðu fullorðins fólks þó það 
sé ekki þess eigið foreldri. Það mega allir 
staldra aðeins við og hugsa sig um áður 
en þeir láta út úr sér óvarfærin orð um 
annað fólk í samfélaginu okkar.

Þú þarft ekki að hafa skoðun á því 
hvernig nágranninn málaði húsið, hvern-
ig klippingu barnið þitt er með eða hvern-
ig einstaklingur skilgreinir sig. Það eina 
sem þú þarft að gera er að sýna virðingu. 
Skilningur er ekki forsenda virðingar en 
algjörlega frábær viðbót.

Fáfræðsla skapar fordóma svo með 
fordómum erum við í raun að koma upp 
um eigið eðli að vilja ekki læra meira og 
neita að sýna öðrum virðingu. Eru það 
mannkostir sem við viljum að komandi 
kynslóð erfi? Þetta byrjar allt hjá okkur, 
mér …og þér lesandi kær“ segir Hugrún.

HGL

Hugrún Vignisdóttir sálfræðingur. Mynd: Dagskráin/Helga Guðrún Lárusdóttir.

Að finna stað þar sem ég get algerlega 
kúplað mig út, fengið útrás, mætt öllum 
mínum hugsunum og hindrunum er svo 
gott. Að vera í mínu Zen-i. 

Mögulega erum við bara alls ekki 
eins góð í að skilja og stýra tilfinn-
ingum okkar og við höldum. Ég hef trú 
á að við lærum svo lengi sem við lifum. 

„Við erum oft ómeðvituð um hvað það er 
sem lætur okkur líða eins og okkur líður og 

haga okkur á ákveðinn hátt.“
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STEKKJASKÓLI

Sérkennari óskast 
Stekkjaskóli er nýr grunnskóli á Selfossi sem tók til starfa 

haustið 2021. Í Stekkjaskóla er lögð áhersla á teymis-

kennslu, teymisvinnu, tækni og nýsköpun, skapandi 

skólastarf, umhverfismál og jákvæðan skólabrag. 

Óskað er eftir sérkennara í 100% stöðuhlutfall frá 1. ágúst. 

Leitað er eftir metnaðarfullum kennara sem starfar í nánu 

samstarfi við aðra kennara skólans. 

Menntun og hæfniskröfur: 
- Leyfisbréf grunnskólakennara

- Framhaldsmenntun á sviði kennslu- og uppeldisfræða eða 

sérkennslu er æskileg

- LOGOS-réttindi kostur

- Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

- Hæfni og áhugi á skólastarfi

- Góð færni í mannlegum samskiptum

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Fylgist með velferð nemenda, hlúir að þeim andlega og 

líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo 

að þeir fái notið sín sem einstaklingar

- Ber ábyrgð á að nemendur njóti kennslu samkvæmt 

megin markmiðum aðalnámskrá grunnskóla

- Ber ábyrgð á að tryggja öryggi og velferð nemenda sinna

- Sérkennari vinnur í nánu samstarfi við starfsfólk skólans 

og foreldra/forráðamenn nemenda í samráði við 

deildarstjóra

- Að taka þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skóla og 

sveitarfélags

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2022. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og KÍ. Vakin er athygli á stefnu Árborgar að 

jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endur-

spegli fjölbreytileika samfélagsins. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hilmar Björgvinsson 

skólastjóri, hilmarb@stekkjaskoli.is, sími 480 1600

og Ástrós Rún Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri, 

astros@stekkjaskoli.is, sími 480 1600.

Sjá einnig heimasíðu skólans www.stekkjaskoli.is.

Umsóknum fylgi leyfisbréf, námsferilsvottorð, starfsvottorð 

frá fyrri vinnuveitendum og rökstuðningur fyrir hæfni í 

starfið. Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum 

ráðningarvef sveitarfélagsins http://starf.arborg.is/.

Nýjar fréttir á hverjum degi!Samkvæmt nýjustu tölum frá 
Þjóðskrá kemur fasteigna-

mat til með að hækka um 22,4% 
á Suðurlandi um næstu áramót, 
sem setur sunnlendinga í fyrsta 
sæti yfir mestu hækkanir þegar 
litið er til allra landshluta. Í efstu 
tveimur sætunum sitja Hvera-
gerðisbær með 32,3% hækkun 
og Sveitarfélagið Árborg fylgir 
fast á hæla Hvergerðinga með 
32,1% hækkun sem hlýtur að 
teljast sögulegt. 

Sveitarfélag
Fjöldi
fasteigna

Fasteignamat 
2022

Fasteignamat 
2023 Breyting í %

Ásahreppur 320 26.545.465 29.379.325 10,7%
Hrunamannahreppur 1,059 29.551.434 33.459.167 13,2%
Bláskógabyggð 3,833 76.935.727 89.323.687 16,1%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 881 33.623.718 39.069.763 16,2%
Rangárþing ytra 2,944 51.211.129 59.561.413 16,3%
Rangárþing eystra 2,046 44.342.215 52.075.420 17,4%
Mýrdalshreppur 577 14.555.640 17.218.651 18,3%
Flóahreppur 776 16.282.528 19.843.443 21,9%
Grímsnes-og Grafningshreppur 5,368 107.089.879 132.090.005 23,3%
Sveitarfélagið Ölfus 1,813 67.999.332 84.270.534 23,9%
Sveitarfélagið Árborg 6,348 235.069.882 310.507.060 32,1%
Hveragerðisbær 1,751 67.976.483 89.923.358 32,3%

Fasteignamat í Hveragerðisbæ 
hækkar um 32,3% 
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ÞJÓNUSTA KIRKJURFUNDIR

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

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

FÉLAGSSTÖRF

KRANAVINNA
GRÖFUVINNA

25 ÁRA REYNSLA
Diddi S. 861 4966

Polskie mitingi
Polskie mitingi aa grupa krokus. 
Poniedzialek i czwartek godzina 
19:00. Hrísholt 8 - 800 Selfoss.

HEILSUEFLING 60+
á íþróttavelli

þriðjudaga og fimmtudaga

SKRIFSTOFA
FEBSEL

er opin eftir hádegi

á fimmtudögum.

Ferðanefnd FEBSEL
býður uppá ferð í

uppsveitir Árnessýslu 

þriðjudaginn 14. júní nk.

Sjá augl. á bls. 6

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.

Upplýsingar í síma 892 5741.

Hveragerðiskirkja
Fermingarmessa kl. 11.

Kotstrandarkirkja
Fermingarmessa kl. 14.

Ólafsvallakirkja
Fermingarmessa á hvítasunnu 5. 
júní kl. 10:30. Sóknarprestur.

Stóra-Núpskirkja
Fermingarmessa á hvítasunnu 5. 
júní kl. 12. Sóknarprestur.

Hrunakirkja
Fermingarmessa á hvítasunnu 5. 
júní kl. 13:30. Sóknarprestur.

Selfosskirkja
Messa á hvítasunnudag 5. júní 
kl. 11:00. Kirkjukórinn syngur, 
prestur Guðbjörg Arnardóttir.

Hraungerðiskirkja
Fermingarmessa á hvítasunnu-
dag 5. júní kl. 13:30. Kirkjukórinn 
syngur, organisti Guðmundur 
Eiríksson. Prestur Guðbjörg 
Arnardóttir.

Gaulverjabæjarkirkja
Fermingarmessa á hvítasunnu-
dag 5. júní kl. 14:00. Kirkjukórinn 
syngur, organisti Haukur Arnarr 
Gíslason, prestur Arnaldur 
Bárðarson.

Villingaholtskirkja
Fermingarmessa á annan hvíta-
sunnudag 6. júní kl. 13:30. 
Kirkjukórinn syngur, organisti 
Guðmundur Eiríksson, prestur 
Gunnar Jóhannesson.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 4. júní. 
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12 með ræðu hefur 
Gavin Anthony. Verið velkomin.

Þorlákskirkja
Hvítasunnudagur 5. júní. 
Fermingarmessa kl. 13:30. Kór 
Þorláks- og Hjallakirkju syngur 
undir stjórn Esterar Ólafsdóttur, 
organista. Prestur: Sigríður 
Munda Jónsdóttir. Verum öll vel-
komin. Sóknarnefnd og sóknar-
prestur.

Sími 482 1944 - dfs@dfs.is

Er eitthvað að frétta?

Aðalsafnaðarfundur Kotstrandarsóknar
árið 2022 verður haldinn í Kotstrandarkirkju

miðvikudaginn 8. júní kl. 18:00. 

Á dagskrá eru aðalfundarstörf samkvæmt reglum 
þar um. Rætt verður um safnaðarstarf, málefni 

kirkjunnar og þá sérstaklega fyrirhugaða viðgerð 
á gluggum kirkjunnar, en nauðsynlegt er að ráð-
ast í þá framkvæmd og mikilvægt að safnaðar-
fólk mæti til fundarins og kynni sér þau fjárfreku 

áform.

Í fundarlok verða kaffiveitingar.

Sóknarnefnd Kotstrandarkirkju

AÐALSAFNAÐARFUNDUR
KOTSTRANDARSÓKNAR 2022

Þjótandi ehf. óskar eftir vélamönnum með 
vinnuvélaréttindi og bílstjórum með meira-
próf. Erum með fjölbreytt verkefni og góða 

verkefnastöðu. 

Um framtíðarstörf er að ræða. 

Upplýsingar í síma 893 9190 eða á tölvupósti 
tjotandi@simnet.is.

VÉLAMENN OG
MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR

Keramiksýningin „Úr logan-
um“ er leirlistasýning sem 

Brennuvargar halda í Gallerý 
Listaseli á Selfossi núna í júní-
mánuði nánar tiltekið 4. til 30. 
júní. Listaverkin á sýningunni 
eru brennd með lifandi eldi. 
Brennuvargar eru félagasamtök 
sem notast við aldagamlar að-
ferðir við að brenna leir og vilja 
endurvekja aðferðirnar, kynna 
fyrir almenningi og þróa áfram. 
Opnunarhátíð verður kl 15 á 
laugardaginn 4. júní og allir eru 
velkomnir.

Að sýningunni koma félagar 
úr Brennivörgum: Arnbjörg 
Drífa Káradóttir, Hafdís Brands, 
Hólmfríður Vídalín Arngríms-

dóttir, Hrönn Walters, Ingibjörg 
Klemenz, Katrín V. Karlsdóttir, 
Ólöf Sæmundsdóttir, Steinunn 
Aldís Helgadóttir og Þórdís Sig-
fúsdóttir.

Úr loganum
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Hannaðu það sjálfur!

Inni á hönnunarvefnum

okkar getur þú t.d.

útbúið kort, dagatöl
og myndabækur

honnun.prentmetoddi.is

SENDUM 

HVERT Á LAND 

SEM ER

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

Viltu vekja athygli
á Suðurlandi?

Sími 482 1944
auglysingar@dfs.is

Miðvikudagur  31. mars 2021    1
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Miðvikudagur 31. mars 2021
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dfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.is

Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Eimskip á Selfossi tekur í

notkun rafbílMiðvikudagur 31. mamars 20212021
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482 1944 · Eyravegi

Sími 482 194
 25 · 800 Selfoss
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Síðan 1968
54. árgangur

Sími 482 1

Nr. 2592

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

534 9600
www.heyrn.is

Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun
okuland.is

Laugardaginn 28. maí var 
Menntaskólanum að Laug-

arvatni slitið í 69. sinn. Útkrif-
aðir voru 45 nemendur að þessu 
sinni; 22 nemendur af Félags- 
og hugvísindabraut og 23 nem-
endur af Náttúruvísindabraut. 
Hátíðleikinn var allt umlykjandi 
og gleðin skein úr andlitum ný-
stúdenta og gesta en brautskrán-
ing fór fram í Íþróttahúsinu á 
Laugarvatni. 

Þeir nýstúdentar sem voru 
meðlimir kórs ML sungu við at-
höfnina og komu þar fram í síð-
asta skipti sem meðlimir kórsins 
síns. 92% nemenda Mennta-
skólans að Laugarvatni eru 
meðlimir kórs ML undir stjórn 
Eyrúnar Jónasdóttur og má því 
með sanni segja að tónlistar-
líf sé stór hluti af skólastarfinu. 
Sérstakar þakkir fær Stefán Þor-
leifsson fyrir píanóundirleik við 
athöfnina. 

Í ræðu skólameistara, Jónu 
Katrínar Hilmarsdóttur, kom 
fram að mikil samstaða hefði 
verið meðal starfsfólks í ML í 
gegnum Covid-19 faraldurinn 
og þeim færðar sérstakar þakkir 
fyrir. Annál skólaársins flutti 
áfangastjóri, Áslaug Harðar-
dóttir, og sagði þar meðal ann-
ars frá glæsilegri kynningu sem 
haldin var fyrir opnu húsi nú í 
vor í tenglsum við lokaverkefni 
nemenda. Útskriftarnemendur 
ML vinna lokaverkefni á síðustu 
önninni sinni og starfsfólki ML, 
foreldrum nemenda og öðrum 
áhugasömum var boðið að 
skoða verkefnin á lokasýningu. 

Fyrir hönd nýstúdenta mælti 
Ásta Ivalo Guðmundsdóttir 
Isaksen og fyrir hönd júbílanta 
hélt Þorkell Snæbjörnsson ræðu 
en venju samkvæmt ávarpar 

fulltrúi 20 ára júbílanta gesti 
útskriftar í ML. Þorkell beindi 
orðum sínum að nýstúdentum 
og minnti þau á að þeim eru 
allir vegir færir og að bestu ár 
ævinnar séu framundan. 

Dux nýstúdenta var Gísella 
Hannesdóttir frá Arnkötlu-
stöðum í Rangárþingi ytra með 
einkunina 9,79 en það mun vera 
næsta hæsta einkunn á stúdents-
prófi í sögu skólans. Gísella er 
stúdent af Félags- og hugvís-
indabraut. Semi dux nýstúdenta 
var Ásdís Björg Ragnarsdóttir 
frá Kollsá 2 í Hrútafirði með 
einkunina 9,18. Ásdís er stúdent 
af Náttúruvísindabraut. 

Þrír nemendur hlutu styrk 
úr styrktarsjóði Kristins Krist-
mundssonar og Rannveigar 
Pálsdóttur. Auk Gísellu og Ás-
dísar Bjargar var það Jóna Kol-
brún Helgadóttir frá Reykholti í 
Biskupstungum. 

Að athöfninni lokinni var 
nýstúdentum og öllum gestum 
boðið til kaffisamsætis í ML en 

það hefur ekki verið hægt und-
anfarin ár, í skugga Covid-19, 
og því mikil ánægja með að geta 
loksins boðið útskriftarnemum 
upp á hefðbundnar veitingar í 
lok athafnar. 

Fjölmargir afmælisstúdentar, 
júbílantar, heiðruðu skólann 
með nærveru sinni bæði á út-
skriftarathöfn og svo við há-
tíðarkvöldverð og veislu fram 
eftir laugardagskvöldi. Júbíl-
antar færðu skólanum gjafir sem 
munu nýtast til góðra verka og 
eiga einlægar þakkir skólans 
fyrir ríkulegar gjafirnar en ekki 
síst velviljann og kærleikann 
sem þau bera til skólans sín. 
Fyrir heimför á sunnudegi var 
júbílöntum boðið til morgun-
verðar hjá skólameisturum í 
Garði; Jónu Katrínu Hilmars-
dóttur, starfandi skólameistara, 
Halldóri Páli Halldórssyni, frá-
farandi skólameistara og Val-
gerði Sævarsdóttur, húsráðanda 
í Garði.

Útskrift frá Menntaskólanum að Laugarvatni

Dúx nýstúdenta, Gísella Hannesdóttir, tekur við brautskráningarskírteini. 
Mynd: Ívar Sæland.


