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Komdu í kaffi
og kíktu á sólpallinn!

Þrír nýir og frumlegir sorbet 
ísar hafa litið dagsins ljós 

Friðheima og Skúbb ísgerðar.
Hugmyndin var að búa til 

framúrskarandi ís úr mörgum 
af þeim hráefnum sem Frið-
heimar rækta að sögn Einars 
Þórs Ingólfssonar matreiðslu-
meistara Skúbb. Eftir heimsókn 
Einars í Friðheima fóru hjólin að 
snúast. ,,Það mætti segja að eitt 
skemmtilegasta samstarfsverk-
efni sem Skúbb Ísgerð hefur 
tekið þátt í hafi byrjað þarna. 
Hjónin í Friðheimum, Knútur 
og Helena, rækta ekki einungis 
tómata, heldur einnig ýmislegt 

annað, eins og gúrkur, paprikur, 
kryddjurtir og salat, sem eru 
mikill fjársjóður fyrir matarunn-
endur. Þeirra vörur eru ræktaðar 
á umhverfisvænan hátt, án allra 
varnarefna og við bestu mögu-
legu skilyrði,” segir Einar.

Skúbb býr til handgerðan ís 
frá grunni og notar aðeins líf-
ræna mjólk frá Biobú. Lífræn 
hráefni við gerð íssins gerir 
bragðið ósvikið og ferskt.

„Þegar maður hefur aðgang 
að eins miklu úrvali af mat-
vælum í þessum gæðaflokki, 
fara öll skynfæri á flug. Það er 
mjög skemmtilegt að þróa vöru 
svona, eiginlega í beinni. Svo er 

farið aftur í ísgerðina og leikið 
sér við að fullklára uppskrift að 
nýjum ístegundum með nýju 
hráefnunum,” segir Einar.

Afrakstur samstarfsins, eins 
og áður kom fram, eru þrír sor-
bet ísar. Gúrku, myntu og lime. 
Rauðir tómatar og basil. Mar-
ineraðir grænir tómatar og rós-
marín. Sorbet ísarnir verða ein-
göngu fáanlegir í Friðheimum, 
á eftirréttamatseðli og einnig í 
vinsælum drykk „Marry Popp-
ins”. Upplifunin í Friðheimum 
er einstök, þegar fólk finnur 
ilminn af plöntunum í kring á 
veitingastaðnum á sama tíma og 
notið er bragðsins af ísnum.

Skúbb og Friðheimar í samstarf um ís
Sverri Örn Gunnarsson einn eigenda Skúbb, Helena Hermundardóttir og Knútur Rafn Ármann eigendur Friðheima 
með drykkinn vinsæla Marry Poppins með skúbb af nýja Friðheima sorbetnum.

Búist við mörgum á Selfoss
um Verslunarmannahelgina
Þórir Haraldsson hefur stað-

ið vaktina nokkur ár í röð 
sem formaður  framkvæmda-
nefndar Unglingalandsmóts 
UMFÍ. Hann mun vinna með 
fjölda sjálfboðaliða við fjöl-
breytt störf um verslunar-
mannahelgina. 

„Við búumst við miklum 
fjölda keppenda og gesta á 
Selfoss um verslunarmanna-
helgina. Unglingalandsmót 
UMFÍ krefst mikils af móts-
höldurunum, bæði aðstöðu og 
er síðan þarf margar hendur 
til að vinna það,“ segir Þórir 
Haraldsson, formaður fram-
kvæmdanefndar Unglinga-
landsmóts UMFÍ á Selfossi. 

Þetta er þriðja árið í röð 
sem Þórir situr í stefninu við 
undirbúning mótsins. Eins og 
flestum er kunnugt var því 
frestað síðastliðin tvö ár af 
völdum heimsfaraldursins. 

Þórir segir alla aðstöðu til 
fyrirmyndar á Selfossi. „Hér 
er frábær aðstaða fyrir fjöl-
breyttar keppnisgreinar, stórt 
tjaldsvæði er við Suðurhóla 
þar sem keppendur og fjöl-
skyldur þeirra gista frítt en 

greiða ein-
göngu fyrir 
r a f m a g n , 
risastórt sam-
k o m u t j a l d , 
leiktæki og 
aðra aðstöðu. 
En það sem skiptir máli er að 
flest keppnissvæði eru í góðu 
göngufæri frá tjaldsvæðinu og 
flestar greinar verða á íþrótta-
vallarsvæðinu við Engjaveg. 
Til að einfalda allar samgöng-
ur og draga úr bílaumferð mun 
mótsstrætó ganga á milli tjald-
svæðis og íþróttasvæðisins. 
Ekkert kostar í strætóinn.“ 

Þórir býst sjálfur við að 
verða mikið á mótinu ásamt 
fjölda annarra sjálfboðaliða. 
Störf þeirra eru fjölbreytt og 
geta verið allt frá framkvæmd 
keppnisgreina til þjónustu við 
mótsgesti, þátttakendur og 
aðra gesti. „Það verður nóg 
um að vera og nóg að gera. 
Við bjóðum ungmenni og fjöl-
skyldur þeirra velkomin til 
keppni og skemmtunar á Sel-
fossi um verslunarmannahelg-
ina!“ segir Þórir Haraldsson 
að lokum.

Félagsmenn HSK á Unglingalandsmóti UMFÍ í Borgarnesi árið 2016.
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Sendibílar á
Suðurlandi

Aldís Hafsteinsdóttir, fyrr-
verandi bæjarstjóri Hvera-

gerðisbæjar og núverandi 
sveitarstjóri Hrunamanna-
hrepps, fékk greidda sex mán-
uði í biðlaun ásamt aksturstyrk 
og launatengdum gjöldum frá 
Hveragerðisbæ þegar hún lét af 
störfum.

Samkvæmt umfjöllun Frétta-
blaðsins eru útborguð biðlaun 
Aldísar frá Hveragerðisbæ tæp-
ar níu miljónir króna, en ráðn-
ingasamningur Geirs Sveins-
sonar, nýs bæjarstjóra Hvera-
gerðisbæjar, mun ekki innihalda 
nákvæmlega sömu fríðindi hvar 
varðar biðlaun.

„Í ráðningarsamningi við 
fyrrum bæjarstjóra voru aksturs-
greiðslur hluti af biðlaunum. 
Ekki var í ráðningarsamningi 
ákvæði um að biðlaun myndu 
falla niður ef viðkomandi fengi 

annað starf og var því fyrrum 
bæjarstjóra greidd sex mánaða 
biðlaun með launatengdum 
gjöldum að upphæð 20.058.749 
sem við teljum óeðlilegt og er 
því þessu ákvæði breytt við gerð 
þessara samnings,“ kemur fram 
í fundargerð bæjarráðs Hvera-
gerðisbæjar.

Í ráðningasamningi Geirs er 
gert ráð fyrir að biðlaun falli 
niður hljóti fráfarandi bæjar-
stjóri ráðningu annars staðar, 
nema laun í nýju starfi eru lægri 
heldur en biðlaunin. Í því tilfelli 
skerðast biðlaunin sem nemur 
launagreiðslum í nýju starfi.

Geir mun ekki njóta sömu fríðinda og Aldís

Fyrir hönd Okkar Hveragerðis 
vil ég þakka kjósendum í 

Hveragerði kærlega fyrir það 
mikla traust sem þeir sýndu 
framboðinu í sveitarstjórnar-
kosningunum þann 14. maí s.l. 
Árangur Okkar Hveragerðis er 
því að þakka að Hvergerðingar 
hafa trú á okkur og þeim stefnu-
málum sem við berjumst fyrir. 
Þetta er í annað skipti sem Okkar 
Hveragerði, sem er óháð stjórn-

-
stjórnarkosninga og það er nú 

Hveragerði með tæplega 40% 
fylgi, aukningu um 7% atkvæða 
og einn bæjarfulltrúa frá síðustu 
kosningum. Ef niðurstöðurnar 
eru skoðaðar í sögulegu sam-
hengi þá er þetta einungis í 
annað skipti á síðustu 40 árum 
sem tvö framboð mynda meiri-
hluta í bæjarstjórn Hveragerðis. 
Síðustu 11 kjörtímabil hefur 

sinnum með hreinan meirihluta 
og hefur aðeins einu sinni fengið 
verri útkomu, ef niðurstöður 
alveg frá miðri síðustu öld eru 
skoðaðar. Kosningarnar 14. maí 
s.l. voru því sögulegar á margan 
hátt.

Ákall um breytingar
Niðurstaða kosninganna var 
skýr yfirlýsing íbúa um breyt-
ingar. Kjörtímabilið er rétt að 
byrja og við erum mætt til starfa. 
Samstarfið milli Okkar Hvera-
gerðis og Framsóknar er gott og 
hreinskiptið og við höfum látið 
hendur standa fram úr ermum 
þær sjö vikur sem liðnar eru frá 
því að meirihlutinn tók form-
lega til starfa. Okkar Hveragerði 
lagði fram 150 daga áætlun fyrir 
kosningar með tíu málefnum 
sem við ætluðum okkur að koma 
í framkvæmd og skemmtilegt 
er að segja frá því að sjö af 
þessum tíu málefnum hefur nú 
þegar verið hrint í framkvæmd 
eða komið í ferli. Við erum 
svo sannarlega reiðubúin til að 

vinna ötullega í þágu og í sam-
vinnu við bæjarbúa með hags-
muni þeirra að leiðarljósi næstu 
fjögur árin. 

Fyrstu sjö vikurnar
Ráðning bæjarstjóra á fag-
legum forsendum var eitt helsta 
áhersluatriði okkar fyrir kosn-
ingar og þann 1. ágúst kemur 
Geir Sveinsson til með að hefja 
störf sem bæjarstjóri Hveragerð-
isbæjar. Við höfum staðið fyrir 
tveimur íbúakönnunum, annars 
vegar um staðsetningu ærsla-
belgs og hinsvegar um staðsetn-
ingu grenndargáma. Íbúar völdu 
ærslabelgnum sama stað og áður 
og er þegar búið að semja við 
framkvæmdaraðila um uppsetn-
ingu hans. Íbúakönnun vegna 
grenndargáma er að ljúka og 
verður uppsetningu hrint í fram-
kvæmd um leið og niðurstöður 
könnunarinnar liggja fyrir. Búið 
er að samþykkja lækkun leik-
skólagjalda fyrir öll leikskóla-
börn og jafnframt er verið að 
leita að bráðabirgðalausn svo öll 
12 mánaða börn fái inngöngu á 
leikskóla strax í haust. Hönnun á 
nýjum leikskóla við Hrauntungu 
í Kambalandi er farin af stað 
og unnið er að því að áfangar 
3 og 4 í stækkun grunnskólans 
verði byggðir samhliða í ljósi 
fyrirséðrar þarfar vegna íbúa-
fjölgunar og er hönnun þeirra í 
vinnslu. Búið er að taka ákvörð-
un um ráðningu þroskaþjálfa til 
að sinna málefnum fatlaðs fólks, 

taka ákvörðun um að fara í úttekt 
á rekstri bæjarins í samstarfi og 
samvinnu við nýjan bæjarstjóra. 
Málefni Hamarshallarinnar hafa 
verið fyrirferðarmikil í vinnu 
nýs meirihluta síðustu vikur og 
hefur málið verið skoðað frá 
mörgum hliðum með það að 
markmiði að taka ákvörðun sem 
er hagkvæm fyrir bæjarfélagið 
og íbúa til langs tíma. Tekin 
var ákvörðun á síðasta bæjar-
stjórnarfundi að fara af stað með 
hönnunarhóp og í framhaldi af 
þeirri vinnu verður farið í að 
útbúa útboðsgögn fyrir bygg-
ingu úr föstu efni sem mun rísa 
á grunni Hamarshallarinnar. 
Þá hefur meirihlutinn átt fundi 
með fjárfestum og verktökum 
sem áhuga hafa á frekari upp-
byggingu í Hveragerði, þar má 
til dæmis nefna að undirrituð 
hefur verið viljayfirlýsing milli 
þróunarfélags HNLFÍ og Hvera-
gerðisbæjar um uppbyggingu 
rúmlega þúsund íbúða byggðar 
sem mun hafa sjálfbærni og um-
hverfismál að leiðarljósi í svo-
kölluðu Sólborgarlandi. Þetta 
er einungis brot af því sem nýr 
meirihluti hefur verið að vinna 
að og því er glögglega hægt að 
sjá að ekkert okkar hefur setið 
auðum höndum undanfarnar 
vikur.

Öflugt samfélag
Það er mikill heiður að fá að 
gegna forystuhlutverki í bæjar-
stjórn Hveragerðis. Samfélagið 
okkar er öflugt með kraft-
mikið og hugmyndaríkt fólk 
á öllum sviðum sem brennur 
fyrir Hveragerði og vill láta 
gott af sér leiða. Tækifærin í 
Hveragerði eru á hverju horni 
og framtíðin er björt. Ég hlakka 
til að vinna að málefnum Hver-
gerðinga, með þeim og fyrir þá. 
Horfum til framtíðar.

Sandra Sigurðardóttir 
Oddviti Okkar Hveragerðis 

og formaður bæjarráðs

Þakkir frá Okkar Hveragerði

Aldís Hafsteinsdóttir.

Sandra Sigurðardóttir.

Geir Sveinsson.
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TOYOTA SELFOSSI

FRAMÚRSKARANDIÞJÓNUSTA
VIÐ TOYOTA EIGENDUR Á SUÐURLANDI

Selfossinn
ð

Háheiði 10, SelfossiS. 699 1985 / 823 6656

ætt að kveða burt snjóinn

tokkseyri liðna helgi. Myndina tók: Alex Máni.

Tveir rafmagnsbílar bættust við bílaflota Eimskipa fyrir skömmu. Einn þeirra er kominn á Suðurland, nánar tiltekið í vörslu Helga S. Haraldssonar, svæðisstjóra Eimskipa á Suður-landi. Við litum við hjá Helga og skoðuðum bílinn. „Bíllinn er af gerðinni Maxus, sem er ný bílategund hér á Íslandi. Þeir eru fluttir inn frá Kína af umboðsaðila Maxus á Íslandi. Bílarnir hafa verið notaðir hjá norska póstinum við góðan orðstír svo við væntum þess að hann standi sig vel hér hjá okkur,“ segir Helgi. Aðspurður um drægni segir Helgi: „Uppgefið er að bíllinn komist allt að 353 km á einni hleðslu miðað við bestu aðstæður. Við hugsum hann fyrst og fremst sem innanbæjar bíl hér fyrir Árborg ásamt því að dreifa vörum í Hveragerði og Þorlákshöfn. Þetta verkefni er hluti af vegferð fyrirtækisins að minnka kolefnislosun um 40% fyrir árið 2030.“

Um leið og starfsmenn Dag-skrár    innar senda lesendum óskir um gleðilega páska bendum við á að næsta tölu-blað af Dagskránni kemur út fimmtudaginn 8. apríl. Aug-lýsingar og greinar í blaðið þurfa að berast fyrir kl. 12 þriðju-daginn 6. apríl nk. 
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sást spígspora um í fjörunni þar. Lóan hefur lengi verið helsti vorboðinn í huga Íslendinga, en jafnan er vísað í ljóð Páls Ólafssonar um lóuna sem kemur að kveða burt snjóinn. Þrátt fyrir komu lóunnar verður kalt í veðri fram yfir páska samkvæmt  fyrir-

liggjandi veðurspám. Myndin sem prýðir forsíðu Dagskrár-innar að þessu sinni tók Alex Máni í fyrra. Alex heldur úti glæsilegri fuglaljósmyndasíðu á Facebook og Instagram undir nafninu Alex Máni Photography. 
-gpp

Eimskip á Selfossi tekur ínotkun rafbíl

Lipurt ökutæki þó díseldrunurnar vantiHelgi hendir gaman að því þegar hann ók bílnum fyrst hafi hann alltaf verið að bíða eftir því að hann færi í gang, en það væru auðvitað engar díseldrunur í honum og bíllinn liði hljóðlaust um. „Hann er bara lipur og fínn í akstri og ekkert hægt að finna að því. Ég held að þetta sé framtíðin því þróunin er það hröð heyrir maður að innan fáeinna ára verð-um við líklega komin með stóru bílana í rafmagn líka.“ Er engin fyrirstaða að það taki langan tíma að hlaða? „Nei, ekki enn sem komið er allavega. Hann er í hleðslu hér yfir nótt. Þá getum við „sjússað“ inn á rafhlöðurnar milli þess sem hann er í akstri. Þetta hefur gengið stóráfallalaust og við spenntir fyrir þessari jákvæðu þróun,“ segir Helgi að lokum. -gpp

Helgi S. Haraldsson, svæðisstjóri Eimskipa á Suðurlandi er ánægður með 
nýja rafbílinn.
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í þessari miklu áskorun. Mikill áhugi er á utanvegahlaupum og hefur fjöldi þátttakenda í hlaupinu margfaldast milli ára. Árið 2020 voru þeir um 530. Samtals senda félögin 50 manns í vinnu við hlaupið. Auk þess sér BFÁ um að flytja starfsfólk og búnað á starfsstöðvar. Næsta hlaup er 17. júlí 2021. Þegar er uppselt í hlaupið.
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Stjórn Samtaka sunnlenskra 

sveitarfélaga samþykkti á 

fundi sínum 24. mars úthlutun 

styrkveitinga úr Uppbyggingar-

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 atvinnuþróunar-

og nýsköpunarverkefna bárust 

67 umsóknir og 99 umsóknir í 

flokki menningarverkefna.

 Að þessu sinni voru tæpum 

37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. 

Úthlutað var 16 m.kr. til 21 verk-

efnis í flo
kki atvinnuþróunar- og 

nýsköpunarverkefna og tæpri 21 

m.kr. til 53 menningarverkefna.

Raföld hlaut að þessu sinni 

hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flo
kki 

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 

Grásteini verði nýtt fyrir önnur 

jarðhitasvæði á Suðurlandi.

Í flokki menningarverkefna 

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, 

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 

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 

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 samþykktir 

fyrir 
sjálfseignarstofnunina 

Njálurefill ses. og hún þar með 

stofnuð. Í stjórninni eru þau 

Gunnhildur E. Kristjánsdóttir, 

formaður, f.h. Njálurefilsins, 

Lilja Einarsdóttir, gjaldkeri og 

ritari, f.h. Rangárþings eystra, 

Anton Kári Halldórsson, f.h. 

Rangárþings eystra og Þuríður 

Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvina-

félags Njálurefilsins.

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

Sjálfseignarstofnun

Njálurefilinn sett á lag
Njálureflinum

Njálssögu h

refilsaumi í 

dúk. Með va

Njálurefils 

stofnunarin

um menn

gildi Bre

varðveit

saum o

og mið

Njálss
Þa

loksi
og 
var
Nj

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignarstofnunina Njá

Vinsælt heilsun

eldri borgara

Heilsuræktarnámskeið fyrir

Um 90 manns sóttu námsk

í viku og iðkar fjölbreytt

kennara.
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Austurvegi 69  //  80

Fáðu
fagmann
í verkið

Háheiði 10, Selfossi

9 1985 / 823 6656

NOKKUR EINTÖK EFTIR
AF 2022 ÁRGERÐINNI AF VINSÆLU 
RAFMAGNSHJÓLUNUM OKKAR

16 krónur*

Þú ferðast 30 - 40km 
fyrir aðeins 

*1 kwst

OPIÐ HÚS
Föstud.29. júlí

Kl. 11 - 18

Verið
velkomin 
í kaffi og 

spjall 

Hrísmýri 5
Selfossi

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

Yngri landslið Íslands í 
körfuknattleik hafa í sumar 

verið í verkefnum og keppnum 
erlendis og æfa þess á  milli ansi 
stíft. Þrír drengir frá Selfossi eru 
í 16 ára landsliðshóp en það eru 
Ari Hrannar Bjarmason, Birkir 
Hrafn Eyþórsson og Tristan 
Máni Morthens og hófu þeir 
sinn undirbúning fyrir sumarið 
í byrjun júní en í lok júní fóru 
þeir til Finnlands þar sem þeir 
kepptu á norðurlandamóti sem 
haldið var í Kisakallio rétt utan 
við Helsinki. Þar unnu þeir til 
bronsverðlauna en sigur vannst 
í þremur leikjum en tveir leikir 
töpuðust. Birkir Hrafn Eyþórs-
son leikmaður Selfoss körfu var 

mótsins, og Tristan Máni Mort-

hens og Ari Hrannar Bjarmason 
stóðu sig einnig með miklum 
sóma á mótinu. 

Nú hafa þeir hafið æfingar 
fyrir Evrópumót sem haldið 
verður í Búlgaríu dagana 11. – 
20. ágúst. Eins og fram hefur 
komið í fjölmiðlum eru þessi 
verkefni ansi kostnaðarsöm og 
fellur stærstur hluti þess kostn-
aðar á leikmennina sjálfa og 
fjölskyldur þeirra. Mörg fyrir-
tæki og einstaklingar á svæðinu 
hafa styrkt þá og vilja strákarnir 
koma til skila þakklæti fyrir 
stuðninginn. Enn eru þeir að 
safna og geta áhugasamir haft 
samband við foreldra drengj-
anna í torey1979@gmail.com.

Áfram Selfoss og áfram Ís-
land!

Mikið álag í landsliðs-
verkefnum Selfyssinga

Birkir Hrafn, Tristan Máni og Ari Hrannar. Mynd: Selfoss karfa
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Hinn ungi og efnilegi Óliver 
Þorkelsson er genginn í 

raðir Selfyssinga frá hollenska 
liðinu De Graafschap en þar var 
hann á láni frá Hamri í Hvera-
gerði. Óliver er fæddur árið 
2005 og spilar sem miðjumaður. 

Leikmaðurinn hefur æft og 
spilað með yngri flokkum Sel-
foss í gegnum tíðina og þótt 
standa sig afar vel. 

,,Ég er mjög ánægður með 
það að vera kominn á Selfoss 
og er spenntur fyrir því sem er í 
gangi hjá félaginu. Aðstæðurnar 
gætu í raun ekki verið betri og 
allt í kringum félagið er fyrsta 
flokks,“ sagði Óliver við undir-
skriftina.

Vertu velkominn á Selfoss 
Óliver!

Gáta vikunnar
Oft við kutann það sem þarf,
þetta er trillukarlsins starf,
brot sem henti bankamann
og bíl úr festu losar hann. ?? ?

?

?Svar við gátu í blaði 58: RIST

1. Brauðrist - 2. Rist á lofstokk
3. Rannvei Rist

Vísnagátur-höf:
Páll Jónsson

Útg. Bókaútgáfan HÓLAR

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

Ég ætla að skora á fyrirmynd mína í einu og öllu hana mömmu 
Sigríði Egilsdóttir að vera matgæðingur vikunnar í næsta blaði.

Vilborg Rún Guðmundsdóttir 
er sunnlenski matgæðingur 
vikunnar.

Ég þakka æskuvinkonu minni 
henni Katrínu fyrir að plata 
mig í þetta. 

Mexíkósk kjúklingasúpa
Ég geri alltaf vel af þessari 
súpu. Hún er saðsöm og gott að 
eiga í frysti í afganga eða hita 
hana upp.

1/2 heill kjúklingur
eða 4-6 bringur 

1-2 stk. sæt kartafla
4-6 gulrætur
1 paprika
1 púrrulauk
1 stk. piparostur
2 pelar af rjóma
1 grænmetiskraftur
2 kjúklingakraftur
2 dósir hakkaðir

niðursoðnir tómatar
1 tsk. karrý 
2 tsk. cumin 
Smá vatn
Smá pipar
1 krukka Heinz
1 stk. rjómaostur hreinn
1 stk. rjómaostur með

svörtum pipar
1 stk. rjómaostur með

gillaðri papríku

Ég byrja að elda kjúklingin í 
ofni heilan eða bringurnar. 

Ég sker grænmetið í munn-
bita og brúna það á pönnu að-
eins set það svo til hliðar ef ég 
hef tíma ef ekki fer þetta beint 
í með skrefi 3. 

Ég set í pott niðursoðnu 
tómatana hökkuðu ásamt 
rjóma, krukkan af heinz og smá 
af vatni, læt þetta sjóða saman 
í góða stund og allt grænmetið 
sem búið var að brúna með. 

Set rjómaostana þrjá pipar, 
hreinan og paprika saman við. 

Ég set svo kraftana saman 
við ásamt kryddunum. 

Sker svo kjúklingin í munn-
bita og set í súpuna undir lokin. 

Svo bara bragðbæta með 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

kryddunum eða kröftunum ef 
þarf. Ber svo fram með doritos, 
sýrðum rjóma og osti. 

Klassísk frönsk súkkulaðikaka
Þegar gesti ber að garði er 
klassísk frönsk súkkulaðikaka 
oftast fyrir valinu þegar tíminn 
er naumur. Hún bara getur ekki 
klikkað svo er upplagt að eiga 
hana í frysti.

Botn
200 gr. sykur
4 egg
200 gr. suðusúkkulaði
200 gr. smjör
1 dl hveiti

Hiti ofninn í 180°C (blástur).
Þeyti sykur og egg saman 

þar til blandan verður létt og 
ljós.

Bræðið saman smjör og 
súkkkulaði við vægan hita.

Blandið hveitinu saman 
við eggjablönduna, sumir vilja 
sleppa hveitinu en þá verður 
kakan sérstaklega blaut. Bætið 
súkkulaðiblöndunni varlega 
saman við í lokin.

Smyrjið bökunarform eða 
setjið bökunarpappír í botninn 
á forminu og hellið deiginu í 
formið.

Uppskriftin segir að baka í 
30 mínútur, ég baka hana alltaf 
lengur 40-45 mín.

Kremið
Ég leik mér bara að hvað ég set 
á hana og hvaða súkkuaði sem 
ég á til en í miklu uppáhaldi er 
bræddur þristapoki með smá 
skvettu af rjóma.

Mynd: Sunnlenska.is/Guðmundur Karl

Naumlegt tap í toppslag Lengjudeildarinnar
Selfoss tapaði naumlega fyrir 

HK þegar liðin mættust í 
toppslag Lengjudeildarinnar 

-
liðinn.

Selfyssingar komust yfir 
snemma leiks þegar Adam 
Örn Sveinbjörnsson stangaði 
boltann í netið eftir magnaða 
sendingu frá Þór Llorens úr 
aukaspyrnu. Okkar menn fengu 
síðan kjörið tækifæri til þess að 
tvöfalda forskotið rétt fyrir hálf-
leik þegar vítaspyrna var dæmt. 
Gary Martin fór á vítapunktinn 
en markvörður HK varði. 1-0 í 
hálfleik. 

Tíu mínútur voru liðnar af 
síðari hálfleik þegar HK jafnaði 
leikinn. Við það fengu gestirnir 
meðbyr og komust yfir stuttu 
síðar. 

Selfoss fékk aðra vítaspyrnu 

þegar stutt var eftir af leiknum 
og nú var komið að Gonzalo en 
honum brást einnig bogalistinn 
og setti boltann yfir markið. 
HK léku manni færri síðustu 

mínúturnar en þrátt fyrir það 
náðu okkar menn ekki að jafna 
leikinn. Afskaplega svekkjandi 
niðurstaða svo ekki sé fastar að 
orði kveðið, 1-2.

Chris Jastrzembski
yfirgefur Selfoss

Varnarmaðurinn Chris 
Jastrzembski hefur leikið 

sinn síðasta leik fyrir Sel-
foss. Leikmaðurinn óskaði 
eftir því að vera leystur undan 
samningi sínum við félagið 
af persónulegum ástæðum og 
félagið hefur orðið við þeirri 
beiðni. Chris kom til liðsins í 

vetur og lék 13 leiki fyrir liðið 
í sumar og skoraði í þeim eitt 
mark. 

Við þökkum Chris kærlega 
fyrir dvölina hér á Selfossi og 
óskum honum góðs gengis 
í þeim verkefnum sem bíða 
hans í framtíðinni.

Óliver genginn í 
raði Selfyssinga

Mynd: Hrefna Morthens
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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.

Dansakadem

stórglæsile

sýningu í íþró

lækjarskóla í 

tókst einstak

Mynd: Dagskráin / H

Fyrsta n
akade

Selfyssingar gerðu sér líti

fyrir og lönduðu deilda

meistaratitilinum í Grill 

deild kvenna í handbolta s

fram fór í Vestmannaeyj

í síðustu viku og tryggðu

Selfyssingar fögnuðu innilega þega

Grétarsson.

Selfoss á leið
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ishátíðina 1930 
upp og flutt um 2
við Valhöll. Var
bústaður Kristjá
Alexandrínu dro
á Alþingish
inni og í kjölfa
tíðkaðist að rá
herrar dveldu 
Konungshúsin
að sumarlag
einkum fo
sæt is ráðher
Sá harmleikur
sér svo stað
arið 1970 að 
húsið brann í
verandi fors
Bjarni Bene
ríður Björnsd
ungum dóttu
eldsvoðanum

Konungskaffi o
á sumardag

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 
ið Síðar var
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Valgerður E. Hjaltested vann brons á Norðurlandameistaramótinu 2022

Valgerður E. Hjaltested. Mynd: archery.is

Sunnlendingurinn Valgerður 
Einarsdóttir Hjaltested vann 

brons úrslitaleik einstaklinga 
örugglega 6-2 gegn Elin Me-
rethe Kristiansen frá Noregi á 
Norðurlandameistaramóti ung-
menna (NUM) í Kemi í Finn-
landi á dögunum. Valgerður var 
að keppa U21 kvenna sem var 

og í Ólympískum sveigboga 

til þess að ná tökum á.
Valgerður var í 5. sæti í 

undankeppni mótsins á laugar-
daginn, en lítill munur var í 
undankeppni á stelpunum í 3.-5. 
sæti og því góðar líkur á því að 
Vala gæti tryggt sér verðlaun á 
mótinu ef hún ætti góða leiki, en 
það yrði harður bardagi.

Í 16 manna úrslitum sátu 
efstu þrír keppendur hjá og 
Valgerður mætti Ingrid Støle 
Klo frá Noregi og vann leik-
inn örugglega 6-0. Í 8 manna 
úrslitum mætti Emmi Ala-Aho 
frá Finnlandi sem við þekkjum 
vel frá HM ungmenna 2021 
þar sem Emmi var í 33 sæti og 
ætti því að vera erfiður kepp-
andi fyrir Valgerði að mæta. En 
Valgerður gerði sér lítið fyrir 
og vann leikinn af miklu öryggi 
7-1. Í undanúrslitum mætti Val-
gerður Amalie Storlev frá Nor-
egi sem við þekkjum einnig frá 
HM ungmenna og var einnig í 
33 sæti þar. Þar hafði sú Norska 
betur 6-0 og Valgerður því að 
keppa um brons við Elin Me-
reth Kristiansen frá Noregi á 
meðan Amalie Storlev og Helin 
Susanna frá Finnlandi kepptu í 
gull úrslitum. Amalie vann gull 
úrslitaleikinn og Valgerður vann 
brons úrslitaleikinn. Endanleg 
úrslit Noregur gull, Finnland 
silfur og Ísland brons.

Valgerður byrjaði í bog-
fimi þegar hún var 16 ára að 
skjóta sér til gamans og keppti 
á sínu fyrsta móti 2018 þar sem 
hún skoraði heil 12 stig af 720 
mögulegum. Sem er að ég held 
næst versta skor sem skráð hefur 
verið í undankeppni í móti á Ís-
landi. Þetta var fyrsta og síðasta 
NUM erlendis sem að Valgerður 
getur keppt á í U21 flokki og 
hún skoraði 537 af 720 mögu-
legum (600 er lágmarks viðmið 
fyrir Evrópuleika og 620 fyrir 
Ólympíuleika og Vala er sífellt 
að nálgast það). Á næsta ári er 
bara fullorðins alvara. Fyrsta 
NUM sem Valgerður keppti á 
var 2021. En það mót var haldið 
sem fjarmót vegna kórónuvei-
rufaraldursins. Þar var Valgerð-
ur í næst síðast sæti.

Valgerður byrjaði frekar 
seint að æfa íþróttina af ein-
hverri alvöru, en hún er búin að 
leggja sig mikið fram við það á 
æfingum á síðustu tveim árum 
að bæta form og tækni sína í 
íþróttinni og fjárfesta í góðum 
búnaði, upp að því stigi að hún 
er að keppa í gull úrslitum allra 
Íslandsmóta fullorðinna í dag. 
Frá næst síðasta sæti í þriðja 
efsta sæti á einu ári, það þarf að 
æfa til að ná slíku.

Vala keppti einnig í liða-
keppni á NUM í sameiginlegu 
liði Íslands, Færeyja og Nor-
egs þar sem þau voru í 4. sæti 
í undankeppni mótins. Í 8 liða 
úrslitum mættu þau Finnlandi 

sem var í 5. sæti í undankeppni. 
Leikurinn var jafn en endaði 
með sigri Finnska liðsins 5-3 
og Valgerður því í 5. sæti á liða-
keppni á NUM til viðbótar við 
bronsið í einstaklingskeppni. 

Liðakeppni á NUM er óvenju-
leg að því leitinu til að körlum 
og konum er blandað saman 
og undir ákveðnum kringum-
stæðum geta þjóðir sameinast í 
að skapa lið.

Til viðbótar við að vinna til 
verðlauna á NM U21 flokki er 
vert að geta að Valgerður var í 
5. sæti í berboga flokki á EM 
U21 fyrr á árinu eftir tap gegn 
Breskri stelpu í 8 manna úr-
slitum og Valgerður var einnig í 
9. sæti með Íslenska sveigboga 
kvenna landsliðinu á EM full-
orðinna eftir tap gegn Moldóvu 
í 16 manna úrslitum EM. Á EM 
fullorðinna utandyra í Munchen 
í júní var Valgerður nálægt því 
að tryggja sér sæti á Evrópu-
leikana fyrir Ísland þar sem hún 
jafnaði leikinn sinn og þurfti 
að beita bráðabana til þess að 
ákvarða hvor keppandinn héldi 
áfram, en þar hafði andstæðing-
urinn betur að því sinni.

Valgerður er mjög efnilegur 
keppandi og frábær persóna sem 
er en að bæta sig og að gera það 
mjög hratt. Við munum vafa-
laust sjá og heyra mun meira um 
hana í framtíðinni. Sunnlend-
ingar eru stoltir af sinni konu þar 
sem Valgerður kemur úr Árnes-
sýslu þó að hún keppi með BF 
Boganum í Kópavogi. archery.is
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ÞJÓNUSTA

KIRKJUR

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

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

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

AA
Mán. kl. 19 - PPG opinn fundur

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

Mið. kl. 21 - AA fundur
Fim. kl. 20 - AA karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu, 

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

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

þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 11-12 sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 fimmtudag.

Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.
Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

BÍLAR

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.

GOLFÆFINGAR
á Svarfhólsvelli þriðjudags- 

og fimmtudagsmorgna

SKRIFSTOFA FEBSEL
í Grænumörk, Selfossi.

Sími 894 4107.

Skrifstofa félagsins er
lokuð í sumar frá 1. júní til 

1. sept. 2022.

Sími formanns er 698 3110. 
Sími gjaldkera er 894 9465.

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.
Upplýsingar í síma 892 5741.

Sími 482 1944 - dfs@dfs.is

Er eitthvað að frétta?

Sveitarfélagið Árborg hefur 
heimilað eftirfarandi breyt-

ingar á umferð á Selfossi um 
verslunarmannahelgina 2022 
vegna Unglingalandsmóts 
UMFÍ.

Umferð verður lokuð um 
Engjaveg við íþróttasvæðið 
á eftirtöldum tímum:
Föstudagur 29. júlí kl. 10-18
Laugardagur 30. júlí kl. 
9:30-19
Sunnud. 31. júlí kl. 9:30-
18:30

Hjáleiðir eru um Reynivelli, 
Tryggvagötu og Langholt á 
meðan á lokunum stendur.

Takmörkun á umferð um 
Suðurhóla
Umferð á Suðurhólum milli 
Norðurhóla og Tryggvagötu 
verður eingöngu heimil tjald-
gestum sem gista á tjaldstæði 
við Suðurhóla frá kl. 14:00 
fimtudaginn 28. júlí til kl. 
18:00 mánudaginn 1. ágúst.

Hjáleiðir eru um Norður-
hóla og Tryggvagötu.

Takmörkun á umferð
á Selfossi um

verslunarmannahelgina

Eyravegurinn á Selfossi. Mynd: Dagskráin/BRV

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 30. júlí.  
Biblíulexíur kl. 11 í umsjón Harry 
Guðmundssonar. Guðsþjónusta 
fellur niður. Verið velkomin.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudaginn 31. júlí kl. 
11. Sr. Axel J. Árnason, héraðs-
prestur þjónar og prédikar. 
Altarisganga.

Strandarkirkja
Sunnudagurinn 31. júlí 2022. 
Guðsþjónusta kl. 14:00. Sr. 
Sigríður Munda Jónsdóttir þjón-
ar og Kór Þorlákskirkju leiðir 
safnaðarsöng undir stjórn Jóns 
Bjarnasonar. Verum öll velkomin 
til kirkju. Sóknarnefnd og sókn-
arprestur.

Selfosskirkja
Verið velkomin til helgistundar í 
Selfosskirkju sunnudaginn 31. 
júlí kl. 11 í umsjón sr. Gunnars 
Jóhannessonar. 

„Við erum búin að snyrta allt 
íþróttasvæðið, setja gervigras á 
opin svæði og gera íþróttasvæðið 
tilbúið fyrir Unglingalands-
mótið. Starfsfólk og forsvarsfólk 
sveitarfélagsins hefur staðið sig 
afar vel og vill alltaf gera betur,“ 
segir Ásgeir Hilmarsson hjá 
PRO-görðum.

Á milli 5-6 starfsmenn hafa 
síðustu daga unnið hörðum 
höndum að gerð vallar fyrir 
strandblak og strandhandbolta 
aftan við Selfosshöllina á íþrótta-
vellinum. Svæðið er 55 x 30 
metrar á lengdina og rúmar þrjá 
velli. Allt svæðið er umkringd 
300 brettum og hafa tugir vöru-
bílar flutt um 500 rúmmetra af 
sandi á svæðið. Sandurinn kemur 
frá Eyrarbakka, sem er á HSK-
svæðinu.

Ásgeir var í vikunni á fullu að 
slétta úr sandinum ásamt þeim 
Evu Björk Kristjánsdóttur skrúð-
garðyrkjufræðingi, konu sinni, 
og Nökkva Þór, syni þeirra.

Ásgeir segir verkinu fljót-
lega lokið. „Eftir helgina tyrfum 
við hliðarnar og setjum svo upp 
mörkin,“ sagði hann í síðustu 
viku.

Strandblakvöllur lítur dagsins ljós á Selfossi
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Sveitarfélagið Rangárþing eystra leitar að öflugum og skapandi leiðtoga í starf 
forstöðumanns  félagsmiðstöðvarinnar Tvistsins. Um er að ræða fullt starf á 
heilsársgrundvelli.

Félagsmiðstöðin Tvisturinn er starfrækt á Hvolsvelli. Þar er boðið upp á frí-
stundastarf fyrir börn á mið- og elstastigi grunnskóla. Starfsemi félagsmiðstöðv-
arinnar Tvistsins fer að mestu leyti fram strax eftir að skóla lýkur en einnig er 
starfsemi tvö til þrjú kvöld í viku ásamt viðburðum öðru hvoru um helgar. Auk 
þess sem umsjónamaður kemur til með að hafa umsjón með starfi fyrir nem-
endur á miðstigi eftir að skóla lýkur að vori sem og að sjá um ungmennahús.

Leitað er að reglusömum og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að 
bera frumkvæði, góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Mikil 
uppbygging er framundan í æskulýðsmálum í sveitarfélaginu og kemur for-
stöðumaðurinn til með að móta starfsemina til framtíðar í samstarfi við íþrótta- 
og æskulýðsfulltrúa.

Helstu verkefni forstöðumanns eru:
· Stýra faglegu starfi félagsmiðstöðvarinnar
· Umsjón með daglegum rekstri, skipulag og áætlanagerð í samráði við 

íþrótta- og æskulýðsfulltra.
· Samskipti og samstarf við notendur, foreldra, starfsfólk,

skóla og aðra samstarfsaðila.
· Þátttaka í stefnumótun frístundastarfs í sveitarfélaginu.
· Umsjón með starfsmannamálum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem

tómstunda- og félagsmálafræði æskileg. 
· Framúrskarandi samskiptahæfni. 
· Reynsla af starfi í félagsmiðstöð og starfi með börnum er mikill kostur.
· Bennandi áhugi á æskulýðsstarfi skilyrði. 
· Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
· Almenn tölvukunnátta.
· Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti.

Hreint sakarvottorð í samræmi við barnaverndarlög. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Örn Oddsson íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúi, olafurorn@hvolsvollur.is og 694 3073. Umsóknarfrestur er til og með 
12. ágúst nk. Kostur ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst eða eftir nánari 
samkomulagi. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafurorn@hvolsvollur.is

Rangárþing eystra er barnvænt- og heilsueflandi samfélag í stöðugri sókn. 
Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á samvinnu,virðingu og vellíðan á vinnu-
stað. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um. 

FORSTÖÐUMAÐUR
FÉLAGSMIÐSTÖÐVARINNAR

TVISTSINS

Þjónar í sal og
starfsfólk í eldhús

Ingólfsskáli Veitingahús leitar að jákvæðu og 
drífandi starfsfólki í hlutastarf til að starfa í sal 

og eldhúsi. Um er að ræða kvöldvaktir.
Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustu-

lund og hafa metnað til að veita gestum
veitingastaðarins framúrskarandi þjónustu.

Umsóknir og fyrirspurnir berist
á ingolfsskali@ingolfsskali.is.

Sími 482 1944 - selfoss@prentmetoddi.isLaugavegshlaupið fór fram 
við góðar aðstæður laugar-

daginn 16. júlí sl. Rúmlega 40 
starfsmenn frá Frískum Flóa-
mönnum á Selfossi unnu við 
hlaupið og sáu um drykkjar-
stöðvarnar í Hrafntinnuskeri, 
Álftavatni, Söndum, Emstrum, 
Ljósá og Þröngá. Auk þess fóru 
eftirfarar á eftir hlaupurum frá 
Landmannalaugum. Sjö hlaup-
arar frá Frískum Flóamönnum 
tóku þátt að þessu sinni og skil-
uðu sér allir heilir í mark í Húsa-
dal. Þau sem hlupu voru; Stein-
gerður Hreinsdóttir á tímanum 
7:12:14, Þórfríður Soffía Har-
aldsdóttir á tímanum 7:40:01, 
Lingþór Jósepsson á 7:15:17, 
Bárður Árnason á 7:40:32, 
Þorsteinn Tryggvi Másson á 
7:46:33, Vigfús Eyjólfsson á 
8:49:15 og Almar Þór Þorgeirs-
son á 8:58:53. Steingerður og 
Þorsteinn voru að hlaupa sitt 10. 
Laugavegshlaup og fengu viður-
kenningar fyrir það.

Björgunarfélag Árborgar sá 
um að flytja fólk og búnað á 
allar stöðvar og sáu um öryggis-
gæslu og þjónustu við Bláfjalla-
kvísl. Nánari upplýsingar um 
hlaupið og myndir má finna á 
www.hlaup.is

Vinna við Laugavegshlaupið 

er skv. samstarfssamningi ÍBR 
við Fríska Flóamenn og Björg-
unarfélag Árborgar. Það gerir 
hlaupahópnum kleift að æfa án 
æfingagjalda og eru allir áhuga-
samir hlauparar hvattir til að 
mæta á æfingar sem eru alla 
þriðjudaga og fimmtudaga kl. 
17:15 og kl. 9 á laugardögum. 
Meðfylgjandi eru myndir af 
Steingerði, Þorsteini og Bárði 
og starfsmönnum í Laugavegs-
hlaupinu 2022.

Stjórn Frískra Flóamanna

Steingerður og Þorsteinn
hlupu sitt 10. Laugavegshlaup

Steingerður.

Eftirfarar úr Landmannalaugum. Bárður og Þorsteinn búnir.

Starfsmenn við Þröngá.
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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

534 9600
www.heyrn.is

Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun
okuland.is

Bílrúðuskipti

LOFTNETLOFTNET
NETSJÓNVARPNETSJÓNVARP

UPPSETNING OG VIÐGERÐIR
Loftnet – Gervihnattaþjónusta

Rafvirkjun – Ljósleiðaratengingar
Tölvulagnir – Símalagnir

Bústaðir – Húsbílar

sími 894 2460 – Selfoss

Þekking og reynsla

Loftnetstaekni.is

Það verður nóg um að vera 
fyrir alla aldurshópa og 

allir viðburðir á vegum Sveitar-
félagsins Ölfuss eru gjaldfrjálsir 
og öllum aðgengilegir. Há-
punktarnir eru án efa glæsilegir 
stórtónleikar í Skrúðgarðinum í 
Þorlákshöfn laugardagskvöldið 
6. ágúst þar sem fram koma 
Bassi Maraj, Reykjavíkurdætur, 
Albatross, Jónas Sig, Ragga 
Gísla, Lay Low, Júlí Heiðar, 
Fjallabræður og Lúðrasveit 
Þorlákshafnar. Þá munu einnig 
koma fram Anna Magga, Emilía 
Hugrún og heimahljómsveitirn-
ar Sunnan 6, Moskvít og DJEJ.

Þegar Hamingjan við hafið 
var haldin síðast af fullum krafti 
(fyrir þið vitið hvað) þá var í 
fyrsta sinn haldið hverfapartý 
í gömlu bræðslunni, þar sem 
hverfin buðu upp á pálínuboð 
og tónlistaratriði og Eyjamaður-
inn og lúðrasveitarstjórnandinn 
Jarl Sigurgeirsson stjórnaði 
fjöldasöng. Fyrir mörgum var 
þetta hápunkturinn 2019 og því 
kom ekki annað til greina en að 
endurtaka þennan dagskrárlið. 
Hverfapartý í bræðslunni verður 
föstudagskvöldið 5. ágúst, en 
það hefst á litaskrúðgöngu þar 
sem Lúðrasveit Þorlákshafnar 
leiðir alla beint í fjörið í bræðsl-
unni.

Það verður nóg um að vera 
fyrir börn á öllum aldri, Leik-
hópurinn Lotta verður í Skrúð-
garðinum í boði Kvenfélags Þor-
lákshafnar, froðufjörið verður á 
sínum stað, sundlaugapartý og 
tónleikar á sundlaugabakkanum 
með unghljómsveitinni Gulllax. 
Það verður heljarinnar krakka-
fjör á lóðinni við Grunnskól-
ann á laugardeginum 6. ágúst 
þar sem Sirkus unga fólksins 
verður með ýmsar uppákomur, 
leikvöllur með opnum efni-

við, vatnaboltar, nerf-völlur og 
hoppukastalar.

Það verður líka spennandi 
að heimsækja listafólk í Þor-
lákshöfn sem býður á sýningar 
á laugardeginum svo við tölum 
nú ekki um spennuna sem er að 
magnast upp á milli hverfanna 
sem eru nú að keppast við að 
stilla upp sterkum liðum fyrir 
fótboltakeppni hverfanna sem 
fram fer miðvikudagskvöldið 3. 
ágúst.

Þessu til viðbótar verða 
þrennir viðburðir á vegum 
einkaaðila og félagasamtaka 
sem setja vissulega skemmtileg-
an lit á dagskrá Hamingjunnar 
við hafið. Hljómlistafélag Ölf-
uss stendur fyrir garðtónleikum 
um allan bæ þar sem stórkost-
legt tónlistarfólk úr Þorlákshöfn 
kemur fram í görðum hjá fólki 
sem er svo elskulegt að bjóða þá 
fram fyrir þetta tilefni. Að þessu 
sinni er viðburðurinn fjáröflun 
fyrir uppbyggingu á upptöku- 
og æfingarrými Hljómlista-
félagsins og fá þau sem kaupa 
miða armband sem gildir á alla 
tónleika kvöldsins.

Körfupartý Þórs verður á sín-
um stað í Versölum á föstudags-
kvöldinu og á laugardagskvöld-
inu verður stórdansleikur þar 
sem fram koma Jónsi (í svörtum 
fötum) og Unnur Birna ásamt 
hljómsveit. Miðasalan á þessa 
viðburði verður auglýst síðar. 

Dagskráin verður aðgengileg 
á netinu og á plakötum víða.

Fylgist með á Facebook-síð-
unni Hamingjan við hafið og In-
stagram til að fá frekari upplýs-
ingar. Sjáumst öll í Hamingjunni 
í Þorlákshöfn 2.-6. ágúst.

Hamingjan við hafið verður
haldin 2.-6. ágúst í Þorlákshöfn

Hannaðu það sjálfur!

Inni á hönnunarvefnum 

okkar getur þú t.d. útbúið kort, 
dagatöl og myndabækur

honnun.prentmetoddi.is
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