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Negativ is for dark background

Val á Sveitarfélagi ársins 
2022 var tilkynnt við há-

tíðlega athöfn í húsi BSRB í 
síðustu viku.

Þetta er í fyrsta skipti sem 
valið fer fram en alls voru 
veittar fjórar viðurkenningar 
fyrir bestu heildarniðurstöðu 
þátta sem stuðla að blómlegu 
og heilbrigðu starfsumhverfi 
starfsfólks sveitarfélaga. 
Könnunin var framkvæmd af 
Gallup.

Grímsnes- og Grafnings-
hreppur er Sveitarfélag ársins 
2022. Árný Erla Bjarnadóttir, 
formaður stéttarfélagsins 
Foss, færði Guðnýju Helga-
dóttur, staðgengli sveitarstjóra 
blómvönd og fallegan verð-
launagrip sem er hannaður og 
smíðaður af Sigrúnu Björgu 
Aradóttur hjá Agndofa hönn-
unarhúsi.

Önnur sveitarfélög sem 
hlutu viðurkenningu voru 
Hrunamannahreppur, Flóa-
hreppur og Bláskógarbyggð 

Fulltrúar sveitafélaganna með viðurkenningarnar. Mynd: Aðsend.

og tóku Aldís Hafsteinsdóttir, 
sveitarstjóri, Hulda Kristjáns-
dóttir, sveitarstjóri og Helgi 
Bjarnason, oddviti við þeim 
fyrir hönd sinna sveitarfélaga.

Könnunin Sveitarfélag árs-
ins hóf göngu vorið 2022 og 
er stefnt að því að hún verði 
framkvæmd árlega. Niður-
stöður könnunarinnar veita 
mikilvægar upplýsingar um 
starfsumhverfi á vinnustöðum 
sveitarfélaganna og saman-
burð við aðra vinnustaði.

Tilgangurinn er að hvetja 
stjórnendur sveitarfélaganna 
til að veita starfsumhverfinu 
meiri athygli og ráðast í um-
bótaverkefni þar sem þess 
er þörf. Einnig er ætlunin að 
niðurstöðurnar skapi almenna 
umræðu um starfsumhverfi 
og stjórnun á vinnustöðum 
félagsfólki stéttarfélaganna 
til hagsbóta. Ekki síst er til-
gangurinn að veita góðum 
vinnustöðum viðurkenningu 
fyrir að hlúa vel að starfsfólki.

Grímsnes- og Grafnings-
hreppur er Sveitarfélag 

ársins 2022

Selfyssyngurinn Elísabet 
Björgvinsdóttir kom sá og 

sigraði í glæsilegri Söngkeppni 
NFSu sem haldin var í íþrótta-
húsinu Iðu á Selfossi á fimmtu-
dagskvöldið í síðustu viku. 
Elísabet kemur þar af leiðandi til 
með að taka þátt í Söngkeppni 
framhaldsskólanna, sem haldin 
verður á vordögum, fyrir hönd 
Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Elísabet fór lystilega með 
slagara Arethu Franklin (You 
Make Me Feel Like) A Natural 
Woman, en augljóst var að henni 

Elísabet Björgvinsdóttir kom sá og sigraði í Söngkeppni NFSu. Mynd: Dagskráin/HGL

leið vel á sviðinu og átti hún hug 
og hjörtu dómnefndar eftir frá-
bæran flutning.

Í öðru sæti var Hugrún Tinna 
Róbertsdóttir sem söng Daddy´s 
lessons með Beyoncé og í því 
þriðja var Ásrún Aldís Hreins-
dóttir með lag Rihönnu, Love 
on the brain. Þá fékk Elín Karls-
dóttir verðlaun fyrir frumlegasta 
atriðið en hún söng lagið Echoes 
með Pink Floyd.

Þema keppninnar í ár var 
Grease og er skemmst frá því að 
segja að nemendafélaginu hafi 

tekist vel til en öll umgjörðin 
var til fyrirmyndar. Húsband 
skólans, Koppafeiti steig á svið 
og skemmti gestum á meðan 
dómarar réðu ráðum sínum. Auk 
koppafeitinnar var stórkost-
legt dansatriði á vegum DWC 
og Emilía Hugrún Lárusdóttir, 
sem sigraði í söngkeppninni í 
fyrra og í kjölfarið Söngkeppni 
framhaldsskólanna, sló botninn 
í spennuþrungna biðina eftir 
úrslitum kvöldsins með því að 
syngja tvö lög af sinni alkunnu 
snilld. HGL

Elísabet Björgvinsdóttir 
sigraði í Söngkeppni NFSu
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Það eru 43
dagar til

jóla

Sendibílar á 
Suðurlandi
Tek að mér alla almenna flutningsþjónstu
Heimsendingar - Vörudreifing - Búslóðaflutningar - Ruslaferðir
Traust og fagleg þjónusta með yfir 20 ára reynslu.

Tómas 820 3880  -  keyrsla@keyrsla.is  -  www.keyrsla.is  -   /keyrsla.is
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Hallveig Rúnarsdóttir sópran
Eyjólfur Eyjólfsson tenór

Barna- og unglingakór Selfosskirkju
Kirkjukór Selfosskirkju

50 manna sinfóníuhljómsveit
Konsertmeistari: Greta Guðnadóttir

Kórstjórar: Edit Molnár & Kolbrún Berglind Grétarsdóttir
Hljómsveitarstjóri: Guðmundur Óli Gunnarsson
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SINGLES DAY TILBOÐSINGLES DAY TILBOÐ

Síðastliðinn laugardag var 
boðað til veislu í Risinu 

á Selfossi í tilefni að útkomu 
bókarinnar Guðni: Flói bernsku 
minnar. Í bókinni rifjar Guðni 
Ágústsson upp mannlíf og 
menningu í Flóa bernsku sinnar 
en bregður auk þess upp nokkr-
um seinna tíma myndum úr sinni 
fögru sveit. Bókina ritaði hann í 
félagi við Guðjón Ragnar Jónas-
son menntaskólakennara. Fjöldi 
manna kom víðs vegar að til að 
samfagna í Risinu með Guðna 
sem flutti angurværa ræðu enda 
ekki laust við að hann væri 
hrærður yfir hve margir mættu 
í samkvæmið en nærri lætur að 
um þrjú hundruð manns hafi 
komið þá þrjá tíma sem sam-

kvæmið stóð yfir. Að endingu 
fluttu ráðherrarnir, Ásmundur 
Einar Daðason og Lilja Dögg 
Alfreðsdóttir í góðri samvinnu 
sameiginlega ræðu þar sem þau 
áréttuðu mikilvægi þess að segja 
söguna.

Guðni er einlægur í frásögn-
um sínum í bókinni en glettnin er 
þó aldrei langt undan. Segja má 
að í bókinni sé að finna einlægar 
og oft á tíðum gamansamar frá-
sagnir af því þegar sveitin var að 
byggjast upp, þó má merkja smá 
söknuð eftir veröld sem var án 
þess þó að í nokkru sé hallað á 
nútímann. Altént var nútíminn 
ríkjandi í samkvæminu þegar 
Ketill Ágústsson yngri á Brúna-
stöðum sté á stokk og flutti 

frumasamin lög sem og nokkur 
eftir Bubba Morthens sem ein-
mitt er leikinn af Katli yngri í 
leiksýningunni Níu líf í Borga-
leikhúsinu.

Fjölmennt í útgáfuboði Guðna

Guðni Ágústsson boðar til 
málþings um Njáls sögu í 

Midgard á Hvolsvelli laugar-
daginn 19. nóvember næstkom-
andi klukkan 13:30. Þar verður 
rætt um gildi sögunnar og hún 
sett inn í samhengi nútímans.  
Þeirri spurningu verður velt 
upp hvernig nota megi söguna 
til að styrkja ferðaþjónustuna 
í Rangárþingi. Sögusetrið í 
Hvolsvelli varðaði leiðina en nú 
er einkum horft til nýrra sýninga 
sem miðla sagnarfinum, þar má 
nefna Landnámssetrið í Borgar-
nesi sem byggt hefur verið  upp 
af miklum myndarskap á undan-
förnum árum. 

Ísólfur Gylfi Pálmason mun 
stjórna málþinginu. Guðni 
Ágústsson setur ráðstefnuna. 
Framsögur flytja Anton Kári 
Halldórsson sveitarstjóri, Lilja 
Dögg Alfreðsdóttir menningar-
málaráðherra, Arthur Björgvin 
Bollason ræðir um Njálu á staf-

rænni öld, Gunnhildur Edda 
Kristjánsdóttir  segir frá Njálu-
reflinum, Hermann Árnason 
ræðir ferð Flosa frá Svínafelli 
á Þríhyrningshálsa og Hjálmar 

Árnason mælir fyrir minni Jóns 
Böðvarssonar.

Allt áhugafólk um Njálssögu 
velkomið.

Málþing um Njálu í Hvolsvelli

Listaverk eftir Þórhildi Jónsdóttur.
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Gáta vikunnar
Beini ég á makker minn, 
mælti daman: „Stingdu inn.“ 
Vegaprestanna iðja er, 
afleit þessi staka hér. ?? ??Svar við gátu í blaði 2673: KÓNGUR
1. Aflakóngur 
2. Pípuhaus/kóngur á reykjapípu - 3. Þjóðhöfðingi

Vísnagátur-höf: 
Páll Jónsson 

Útg. Bókaútgáfan HÓLAR
Útgefandi: Prentmet Oddi, Eyravegi 25, 800 
Selfoss, sími 482 1944, dfs@dfs.is, dfs.is.
Ritstjóri: Helga Guðrún Lárusdóttir, 
sími 856 0573, helga@dfs.is.
Blaðamaður: Björgvin Rúnar Valentínusson, 
sími 856 0565, dfs@dfs.is.
Auglýsingadeild: Sími 482 1944, 
auglysingar@dfs.is.

Dagskráin kemur út á hverjum fimmtudegi. 
Upplag 5.200 eintök. Allt efni og auglýs ingar 
berist fyrir hádegi á þriðjudögum.

Dreift ókeypis í allar sýslur 
austan Hellisheiðar. Dagskráin 
er aðili að samtökum bæjar- 
og héraðsfréttablaða.

ISSN 1670-407X

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

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

Ég þakka enn og aftur fyrir mig og skora Ólaf Högna Ólafsson 
að taka við keflinu.

Jón Kristján Gunnlaugsson er 
sunnlenski matgæðingurinn að 
þessu sinni.

Ég þakka fyrir áskoruninna 
og tek henni fagnandi Ólafur, 
mér þykir það mikill heiður 
að fá að vera sunnlenski mat-
gæðingurinn þessa vikuna.

Ég ætla að henda í uppskrift 
af einum algjörum sparirétt á 
okkar heimili sem mér finnst 
passa sértaklega vel við þessa 
árstíð sem er núna. Sá réttur 
er Lambalundir í lakkrís mar-
eneringu en þetta er guðdóm-
legur réttur sem ég mæli með 
að allir ættu að prófa að gera.

 
Lambalundir í lakkrís 
marineringu

 
500 gr. gæða lambalundir
½ l sojasósa
½ l appelsínusafi
4 stk. stjörnuanís
2 msk. blandaður pipar
1 msk. balsamikedik
2 greinar af garðablóðbergi
 
Þessu öllu er blandað saman í 
ílát og hrært vel. Takið lund-
irnar og passið að þær séu vel 
hreinsaðar, setjið kjötið í mar-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

iner inguna 
og leyfið 
kjötinu að 
liggja í mar-
ineringunni 
24-36 klst. 
áður það er 
borið fram.

Lambalundirnar eru svo 
skornar í þunnar sneiðar og 
bornar fram ásamt lakkrís-
sósunni.

 
Lakkrís sósa
 
125 ml Hellmans mæjó
125 ml sýrður rjómi
1 tsk. sojasósa
1 tsk. balsamikedik
2 tsk. hunang
2 stk. stjörnuanís
1 tsk. pipar
1 kardimomma
2 greinar af garðablóðbergi
 
Mæjó, sýrðum rjóma, ediki, 
soja, og hunangi er hrært sam-
an í skál, kryddum og jurtum 
er svo hent í mortel og barið 
mjög vel saman og svo sigtað 
ofan í sósuna.

Þetta er dýrindis forréttur 
sem hentar við öll tilefni og 
slær alltaf í gegn!

Það er mikil tilhlökkun innan 
raða Karlakórs Selfoss þessa 

dagana, þegar fimmtugasta og 
sjöunda starfsár kórsins er að 
hefjast. En um 70 söngmenn 
hafa mætt á fyrstu æfingar vetr-
arins og menn eru spenntir fyrir 
að loksins komist söngurinn á 
flug eftir tvö mögur ár, þar sem 
fella þurfti niður bæði æfingar 
og tónleika. Í lok september 
sl. var haldið sérstakt kynn-
ingarkvöld fyrir nýja félaga og 
var þar vel mætt. Verkefnabók 
vetrarins er komin í notkun og 
er þar m.a. að finna fjölmörg lög 
sem eru nýútsett fyrir kórinn af 
okkar flinka stjórnanda, Skarp-
héðni Þór Hjartarsyni. Að sjálf-
sögðu verða líka hefðbundin 
karlakóralög á verkefnaskránni.

Opin jólaæfing á Risinu
Mánudagskvöldið 28. nóvem-
ber kl. 20 verður opin æfing á 

Risinu, í nýja miðbænum á Sel-
fossi. Þar munu kórfélagar æfa 
jólalögin sem flutt verða á jóla-
tónleikum kórsins í desember. 
Öll velkomin á meðan húsrúm 
leyfir.

Jólatónleikar
Að venju eru tvennir jólatón-
leikar á dagskrá kórsins og er 
sérstaklega leitast við að hafa þá 
hátíðlega og um leið skemmti-
lega. Sungið verður í Skálholts-
kirkju mánudagskvöldið 12. 
desember og í Selfosskirkju 
mánudagskvöldið 19. desember. 
Aðgangur að jólatónleikunum er 
eins og fyrr ókeypis og allir vel-
komnir.

Herrakvöld og fl.
Fastur liður í starfsemi Karla-
kórs Selfoss undanfarin ár eru 
Herrakvöld um miðjan janúar, 
þar gæða kórfélagar og gestir 

þeirra sér á sviðum og salt-
kjöti ásamt tilheyrandi meðlæti. 
Herrakvöldið að þessu sinni ber 
uppá föstudaginn 13. janúar 
nk. Þá er fyrirhugað að halda 
Vísnakvöld/Hagyrðingakvöld 
fyrir lok febrúar. Á útmánuðum 
einbeita söngmenn sér svo að 
undirbúningi vortónleika sem 
skv. venju hefjast á sumardaginn 
fyrsta í Selfosskirkju, en kórinn 
mun syngja á fernum vortón-
leikum í lok apríl 2023. Vorferð 
kórsins, sem gæti orðið að utan-
landsferð, verður svo farin að 
afloknum vorverkunum.

Sem fyrr segir er Skarphéð-
inn Þór Hjartarson stjórnandi 
Karlakórs Selfoss og píanó-
leikari er Jón Bjarnason. Æft er 
á mánudagskvöldum kl. 20.00-
22:30 í félagsheimili kórsins að 
Eyravegi 67. VBr.

Fimmtugasta og sjöunda starfsárið að hefjast

  482 1944      selfoss@prentmetoddi.is  - www.prentmetoddi.is
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EINSTAKIR 
TILBOÐS-
DAGAR
20% afsláttur 

af húð-, snyrti- og gjafavöru
dagana 8.-13. nóvember í Lyfju  
 
Vellíðan er besta gjöfin
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AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM UM 
STYRKI FRÁ SELFOSSVEITUM BS. 

VEGNA VARMADÆLNA 

Selfossveitur bs. áforma að veita styrki til eigenda 
og íbúa fasteigna með fasta búsetu í Sveitarfélag-
inu Árborg í því skyni að setja upp varmadælur. 
Markmiðið er að draga úr notkun raforku til upphit-
unar íbúðarhúsnæðis með fasta búsetu (lögheimili) á 
þeim svæðum sem dreifikerfi hitaveitu Selfossveitna 
nær ekki til.

Fjárframlag til úthlutunar er í samræmi við fjárhagsá-
ætlun Selfossveitna bs. vegna ársins 2023 eða allt 
að 800.000 kr. fyrir hvern umsækjanda, íbúðarhús-
næði, sem samþykkt er. Ekki verða veittir fleiri styrkir 
en fimm ár hvert. Ef heildarfjárhæð umsókna reynist 
hærri en styrkur til úthlutunar skv. fjárhagsáætlun 
verður dregið á milli gildra umsókna.

Miðað er við að umsækjandi skili inn til Selfossveitna, 
Austurvegi 67, undirritaðri umsókn um styrk og geri 
í umsókninni grein fyrir hvaða framkvæmd stefnt 
er að, áætluðum orkusparnaði, hvaða áhrif fram-
kvæmdin hefur á umhverfið og áætlaðan kostnað.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 30. nóvember 
2023. Einungis eru teknar til greina umsóknir sem 
berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur 
sem reglur Selfossveitna bs. kveða á um.

Nánari upplýsingar og úthlutunarreglur má finna á 
vef Sveitarfélagsins Árborgar, www.arborg.is. Jafn-
framt má senda fyrirspurnir á netfangið sigurdur@
arborg.is. 

Aðalskipulag Rangárþings eystra 
2020-2032. Heildarendurskoðun

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti tillögu að 
endurskoðuðu aðalskipulagi sveitarfélagsins, á fundi 
sínum þann 20.10.2022. Tillagan var auglýst frá 6. apríl 2022 
með athugasemdarfresti til 18. maí 2022. Gerðar hafa verið 
lagfæringar á tillögunni, eftir því sem við á, í samræmi við 
athugasemdir og ábendingar sem bárust á auglýsingatíma 
tillögunnar. Öllum þeim sem komu með ábendingar eða 
athugasemdir við tillöguna, hefur nú þegar verið send  
niðurstaða sveitarstjórnar. Niðurstaða sveitarstjórnar er 
hér með auglýst í samræmi við 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. 

F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason

skipulags- og byggingarfulltrúi

Kristján Albert Jóhannesson 
hefur tekið við þættinum 

Lífið er ljúft sem er á dagskrá 
öll föstudagskvöld á Útvarpi 
Suðurland. Kristján hefur verið 
búsettur á Selfossi í rúm 8 ár, er 
fæddur og uppalinn á Akureyri 
og hefur komið víða við á sín-
um starfsferli. Kristján er, fyrir 
utan útvarpsmennskuna hættur 
að vinna en sökkvir sér þess 
þá heldur í tónlist sem nýtist 
honum í útvarpinu.

Safn Kristjáns hleypur á 
um 2500 geisladiskum og um 
600-700 vínylplötum sem 
hann hlustar mikið á og finnur 
sér efni í þættina, þó að óska-
lögin spili stóran þátt í þætt-
inum. „Við hjónin keyptum 
okkur húsbíl árið 2007, eitt 
haustkvöld fórum við í útilegu 
í Hveragerði í alveg geysilega 
fallegu veðri. Við vorum eini 
bíllinn á svæðinu, nutum þess 
að vera út af fyrir okkur. Við 
fengum okkur kvöldmat og 
kveiktum á Útvarpi Suðurland, 
Valdimar Bragason var þarna 
með sína gullrödd. Hann spil-
aði sína tónlist, alveg listaflotta 
og okkur leið svo vel. Konan 
mín fór fljótlega að þreytast og 
fór afturí með hundinn okkar 
en ég sat frammi og átti yndis-
lega stund á meðan ég hlustaði 
á Valda og hroturnar í þeim og 
horfði upp í heiðan og stjörnu-
bjartan himininn. Þetta var 
mín fyrsta upplifun af Útvarpi 
Suðurlands, í kjölfarið hlust-
uðum við alltaf á Útvarp Suður-
land á föstudagskvöldum í hús-
bílnum.“

„Þegar við fluttum á Sel-
foss fyrir rúmum 8 árum síðan 
hitti ég Einar Björnsson sem á 
Útvarp Suðurland ásamt fleiru 
og ég sagði honum að ég hefði 
verið áður í útvarpi svolítið 
og spurði hvort það væri pláss 
fyrir mig. Hann sagðist ætla að 
hafa mig á bakvið eyrað. Svo-
litlu seinna heyrði hann í mér 
og bauð mér að koma í prufu 
og hann hefur eiginlega ekkert 
losnað við mig síðan,“ segir 
Kristján og hlær.

Allt fyrir vaktina
„Við vorum þrír til að byrja 
með, skiptum föstudögunum á 
milli okkar, svo heltist einn úr 
lestinni og við Valdi skiptumst 
á annan hvern föstudag. Svo 
varð úr að Valdi gekk úr skaft-
inu þannig að ég er búinn að 
vera með þetta núna á mínum 
herðum í ákveðinn tíma og ætli 
þættirnir séu ekki orðnir um 
eða yfir hundrað sem ég hef 
verið með núna síðustu þrjú og 
hálft ár. Ég er mjög ánægður 
og er ekkert að fara að hætta. 
Þetta er að vísu ansi bindandi. 
Það hefur komið fyrir að ég 
hafi verið austur á fjörðum og 
svo kom fimmtudagur og ég sá 
mína sæng upp reidda og sagði 
bara við konuna að nú þyrfti 
ég að fara í bæinn. Ég keyrði 
þá þessa rúmu 400 kílómetra 
eða hvað það var og stóð mína 
vakt.“

„Ég hef verið með mikið 
safn af tónlist og hef verið 
að velja úr því þegar ég hef 
verið að velja lög í þáttinn en 
síðan kynntist ég fyrirbrigði 
sem kallast Spotify, ég verð 
að segja, þvílíkt og annað eins 
snilldar tól. Ég nota plöturnar 
og diskana ennþá, en það geri 
ég meira til að finna og fá hug-
myndir. Ég hef líka komist að 
því að það eru ekkert öll lög á 
þessum streymisveitum og þar 
kemur safnið mitt inn. Ég er að 

spila lög sem þú heyrir hvergi 
annarsstaðar. Vegna þess að 
það eru allir komnir á streymis-
veiturnar, það eru kannski um 
98% af tónlist á efnisveitunum 
en hluti af hinum 2% eru til í 
safninu mínu.“ 

„Ég hef fengið símhring-
ingar og skilaboð frá fólki sem 
er að hlusta allstaðar af norður-
löndunum, ja, nema Finnlandi 
reyndar. Fólk hefur til dæmis 
hringt í mig frá spænskum bar, 
sumir úr helgarferðum erlendis 
sem segjast ekki vilja sleppa úr 
þætti þó þau væru á ferðalögum 
víðsvegar um heiminn. Ég er að 
spila lög frá Íslandi, Englandi 
og Bandaríkjunum en ég er líka 
að spila lög frá Spáni, Frakk-
landi, Ítalíu, Færeyjum,Dan-
mörku, Svíþjóð og Noregi. Svo 
hef ég þrisvar sinnum spilað 
lög með pólskum listamönnum. 
Eftir annað skiptið hringdi sím-
inn hjá mér. Þar var kona sem 
var klökk, hún sagðist hafa búið 
í 19 ár á Íslandi og að þetta væri 
í fyrsta skipti sem hún hefði 
heyrt Pólskt lag í Íslensku út-
varpi. Þetta hreyfði við mér. 
Viðbrögð hlustenda eru svo 
mikilvæg, ef maður fær engin 
viðbrögð er þetta bara eins og 
maður sé að tala við vegginn. 
En þegar maður fær svona sím-
töl þá hvetur það mann áfram,“ 
segir Kristján að endingu.
 -HGL

„Hlustendurnir hvetja mig áfram“

Mynd: Dagskráin / HGL

Bókasafn Árborgar efnir til 
bókmenntadagskrár með 

Steinunni Sigurðardóttur föstu-
daginn 11. nóvember frá kl. 
16.30 til kl. 17.30.  Yfirskriftin 
er Faðir, móðir, og tíminn á 
leiðinni.  Steinunn gengur út frá 
skáldævisögu Guðbergs Bergs-
sonar, „Faðir, móðir og dul-
magn bernskunnar“, og sinni 
eigin ljóðabók sem út kom á 
þessu ári, „Tíminn á leiðinni“.  
Umfjöllunarefnið er ekki síst 
foreldrar og þeirra ævarandi 
áhrif, en í ljóðabók Steinunnar 
er fjallað um foreldra, lífs og 
liðna, á persónulegan hátt.  
Steinunn er jöfnum höndum 
skáldsagnahöfundur og ljóð-
skáld og er þekktasta skáld-
saga hennar „Tímaþjófurinn“.   

Meðal verðlauna sem hún 
hefur hlotið eru Íslensku bók-
menntaverðlaunin og Verðlaun 
Jónasar Hallgrímssonar.  Þá 
varð hún þess sjaldgæfa heið-
urs aðnjótandi síðastliðið vor 

að vera útnefnd heiðursdoktor 
frá Háskóla Íslands.  Steinunn 
og maður hennar, Þorsteinn 
Hauksson, tónskáld, búa á Sel-
fossi og í Frakklandi.  

Faðir, móðir og tíminn á leiðinni
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Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Sendibílar á Suðurlandi
Tek að mér alla almenna flutningsþjónstu
Heimsendingar - Vörudreifing - Búslóðaflutningar - Ruslaferðir
Traust og fagleg þjónusta með yfir 20 ára reynslu.

Tómas 820 3880  -  keyrsla@keyrsla.is  -  www.keyrsla.is  -   /keyrsla.is

Aðalskipulagsbreyting vegna nýs
íbúðarhverfis vestan Þorlákshafnar
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á 291. fundi sínum þann 
27. maí 2021 að auglýsa breytingu á aðalskipulagi sam-
kvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan gerir 
ráð fyrir breytingum á reit Í11 í aðalskipulagi. Þar er nú gert 
ráð fyrir íbúðasvæði með fjölbreyttu búsetuformi í einbýli, 
fjölbýli, par- og raðhúsum. Hverfið er vestan byggðar í 
Þorlákshöfn en sunnan við framlengingu Selvogsbrautar 
til vesturs. Afmarkað er íbúðarsvæði, auk svæðis fyrir sam-
félagsþjónustu.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnar-
bergi 1 frá 7. júlí til 19. ágúst 2021.

Þeir sem vilja gera athugasemdir er bent á að senda 
tölvupóst á skipulag@olfus.is fyrir lok vinnudags 
þann 19. ágúst 2021.

Gunnlaugur Jónasson, skipulagsfulltrúi Ölfuss

Auglýsing á 
skipulagstillögum í 
sveitarfélaginu Ölfusi

Guðmundur Stefánsson er 
Flóamaður, fæddur í Túni, 

lengi bóndi í Hraungerði en býr 
nú á Selfossi. Búfræðimennt-
aður frá Hvanneyri. Starfaði um 
tíma hjá Búnaðarsambandi Suð-
urlands og hefur gegnt ýmsum 
trúnaðarstörfum.

Hvaða bækur ertu að lesa núna 
og hvernig velur þú þær?
Bækur vel ég mér á bókasafninu 
með því að fletta upp á nokkrum 
stöðum og grípa ofan í þær 
og vita hvernig mér falla þær. 
Þessar bækur hafa komið við á 
náttborðinu hjá mér að undan-
förnu: Innansveitarkronika sem 
ég er að lesa öðru sinni. Þar 
segir HKL frá ýmsum atburðum 
í Mosfellssveit og færir í spaugi-
legan búning eins og þegar 
undirskriftarlistar gengu um 
sveitina, annar með en hinn á 
móti því að rífa Mosfellskirkju. 
Allir skrifuðu á báða listana. 
Líka segir þar af hinum móður-
lausa Stefáni Þorlákssyni sem á 
stroki norður í land fékk að gista 
á Hrísbrú og gisti þar í átján ár. 
Ævisögu Björns Eysteinssonar 
var ég líka að lesa öðru sinni. 
Hún segir frá harðri 
lífsbaráttu á síðari 
hluta 19. aldar, 
þegar fjöldi 
fólks fór af 
landi brott. Þeg-
ar Björn komst í 
þrot flutti hann 
hins vegar með 
fjölskyldu sína inn 
á heiðar og lifði mest 
á veiðum, komst af og 
efnaðist síðar. Kerskni Björns 
og skráveifur og glettur hans við 
mótstöðumenn, gerir frásögnina 
skemmtilega. Svo er það Sapi-
ens, mannkynssaga í stuttu máli, 
eftir Yuval Noah Harari, þýdd af 
Magneu J. Matthíasdóttur sem 
er mikil bók, um 470 blaðsíður. 
Þar er rakinn ferill mannsins frá 
örófi, kafað í eðli hans, athafnir 
og lifnaðarhætti. Bókin er ólík 
öðrum mannkynssögum að því 
leyti að hún fjallar almennt ekki 
um ríkjamyndanir og einstaka 
valdamenn. Áhugaverð bók 
með áhugaverðu sjónarhorni á 
hegðun og hneigðir mannsins.

En hvers konar bækur höfða 
helst til þín?
Helst höfða til mín bækur um 
þjóðleg efni, fornsögur, ævisög-
ur og bækur um þróun mannsins 
og heimsins. Að undanförnu hef 
ég gert nokkuð af því að endur-
lesa bækur sem mér hefur fund-
ist varið í. Sögulegar skáldsögur 
og frjálslegar frásagnir þykja 
mér bestar. Þar er raunveruleik-
inn skammt undan, en höfundur 
hefur leyfi til að færa efnið í 
búning, svolítið til hliðar við 
veruleikann. Ekki sakar þegar 
spaugsemin kraumar undir. Í 
því sambandi vil ég nefna Sögur 
úr Síðunni eftir Böðvar Guð-
mundsson, Bréf til Brands eftir 
Harald Bessason og Innansveit-

arkróniku eftir Halldór Laxness. 
Sturlunga er uppáhaldsbók hjá 
mér. Hún er fyrst og fremst at-
burðasaga þar sem ekki er alltaf 
ljóst hvað býr að baki atburða 
og átaka. Það gefur tilefni til 
ígrundunar og gerir söguna 
áhugaverðari. Af Íslendinga-
sögum hef ég lesið flestar, ef 
ekki allar. Eins og fleirum finnst 
mér Njála bera af. Hún er svo 
margslungin, frásagnarstíllinn 

sérstakur og svo eru 
þar ekki bara átök 

milli óskyldra, 
heldur líka innan 
f j ö l s k y l d n a . 
Athyglisverður 
þykir mér líka 
Ívars þáttur 

I n g i m u n d a r -
sonar sem sýnir 

að samtalsmeðferð 
hefur verið þekkt að-

ferð í sálfræði fyrir þúsund 
árum. Ólíkar eru líka bardaga-
lýsingarnar í Íslendingasög-
unum og Sturlungu. Í Sturlungu 
eru bardagarnir hjakk. Enginn 
er klofinn í herðar niður og 
Snorri Sturluson segir sín loka-
orð með höfuðið áfast. Áhuga-
verðar þykja mér líka bækur þar 
sem rýnt er í þessar fornu bækur 
með greiningum, ályktunum 
og oft getgátum um ýmislegt í 
þeim. Má þar nefna Goðamenn-
ingu eftir Gunnar Karlsson sem 
er vísindalega unnin og svo 
Höfund Njálu eftir Barða Guð-
mundsson og Sköpun Njálssögu 
eftir Sigurð í Hvíárholti sem eru 
frjálslegri í umfjöllun. Þá vil ég 
nefna ritröðina Íslenska örlaga-
þætti eftir Sverri Kristjánsson 
og Tómas Guðmundsson og Vér 
Íslandsbörn og Íslenskt mannlíf 
eftir Jón Helgason Tímaritstjóra 
sem einnig má kalla örlagaþætti. 
Þessar bækur allar fjalla bæði 
um örlög fyrirfólks og hinna 
lægra settu, andstreymi þess og 
meðbyr. Ritröð Einars Pálssonar 
um Rætur íslenskrar menningar 
eru áhugaverðar. Þar kafar hann 
í djúp fortíðarinnar og fer þar 
vítt um veröld. Umdeildar eru 
þó kenningar hans um að helstu 
landnámsmenn hafi mælt út bú-
stæði sín út frá ákveðnum form-
úlum, fremur en að líta til land-
kosta.

Varstu alinn upp við lestur 
bóka?
Ég varð snemma læs og ég held 
að ég hafi verið bókaormur sem 
krakki og las allar þessar helstu 
barnabækur sem þá voru vinsæl-
astar. Bækurnar um Hjalta litla, 
Nonnabækurnar, bækurnar eftir 
Ármann Kr. Einarsson og ævin-
týri H.C. Andersen, svo dæmi 
sé tekið. Snemma las ég allar 
helstu Íslendingasögurnar og 
þjóðsögur. Teiknimyndasögur 
fengu líka að fljóta með eins og 
Prins Valiant.

En hvenig myndir þú lýsa lestr-
arvenjum þínum?
Eftir að ég komst á fullorðins-
aldur les ég samfelldan texta 
nær eingöngu á kvöldin. Ef ég er 
eitthvað að höndla með bækur á 
daginn, þá er það meira til upp-
sláttar í leit að upplýsingum eða 
að ég glugga í áðurlesna texta.

Áttu þér uppáhaldshöfunda?
Fáir eru í svo miklu uppáhaldi 
að ég hafi lesið öll þeirra verk 
upp til agna. Það væri þó helst 
að nefna áðurnefnda höfunda 
eins og Tómas Guðmunds-
son, Sverri Kristjánsson og Jón 
Tímaritstjóra.

En að lokum frændi, hvernig 
bækur myndir þú skrifa sem rit-
höfundur?
Ég skrifaði 100 ára afmælisrit 
Nautgriparæktarfélags Hraun-
gerðishrepps 1911 - 2011 sem 
er tuttugu síðna gormahefti og 
svo á ég í handriti Síðari tíma 
sögu Flóaáveitunnar sem eru 
fjórtán vélritaðar síður sem gæti 
auðveldlega orðið annað gorma-
hefti. Þorrablótsskemmtiefni 
hef ég skrifað, bæði í bundnu 
og óbundnu máli. Ætli það yrði 
ekki eitthvað í svipuðum dúr 
sem ég myndi skrifa ef ég færi 
út á þá braut. Hreina skáldsögu 
myndi ég varla reyna að skrifa.

Lestrarhesturinn er samstarfs-
verkefni Bókabæjanna austan-
fjalls og Dagskrárinnar. Rit-
stjórn í höndum Jóns Özurar 
Snorrasonar og mega áhuga-
samir senda honum línu á 
jonozur@gmail.com.

Sturlunga er uppáhaldsbókin mín
segir lestrarhesturinn Guðmundur Stefánsson

Auglýsing
um skipulagsmál í
Sveitarfélaginu Árborg

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi 
deiliskipulagstillaga:

Deiliskipulagstillaga.  Austurvegur - Vallholt - 
Rauðholt - Reynivellir
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum 
þann 2.11.2022  að auglýsa í samræmi við 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,  tillögu 
að deiliskipulagi fyrir skipulagssvæði sem 
afmarkast af götunum Austurvegur, Rauðholt, 
Vallholt og Reynivellir á Selfossi. Ekki liggur fyrir 
gildandi deiliskipulag á svæðinu og er markmið 
deiliskipulags að skilgreina afmörkun lóða og 
nýtingu þeirra. Tillagan er í samræmi við gildandi 
aðalskipulag Árborgar 2010-2030, þ.e. blanda 
af íbúðabyggð og verslunar- og þjónustulóðum, 
og er nýtingarhlutfall lóða innan miðsvæðis 
skilgreint með nýtingarhlutfall allt að 1.0-2.0. 

Ofangreind skipulagstillaga liggja frammi til 
kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa að 
Austurvegi 67, Selfossi. Að auki er hægt að 
nálgast tillögurnar á heimasíðu Sveitarfélagsins 
Árborgar á vefslóðinni www.arborg.is

Tillögurnar eru auglýstar með athugasemdafresti 
frá 9. nóvember 2022 til og með 21. desember 
2022.  Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við tillögurnar, og er frestur til að skila inn 
athugasemdum til og með 21. desember 2022. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega 
á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 
800 Selfossi, eða netfangið skipulag@arborg.is

Virðingarfyllst,
Rúnar Guðmundsson

skipulagsfulltrúi Árborgar

Draumey Aradóttir og Sunna 
Dís Másdóttir eru ljóða-

höfundar og mæðgur. Hafa þær 
báðar gefið út ljóðabækur, þó 
ekki saman. Síðastliðinn sunnu-
dag, 30. október, voru þær með 
höfundakynningu á Konubóka-
stofu - Eyrarbakka.

Sunna Dís er ein af konunum 
sem mynda hópinn Svikaskáld, 
samið þar ljóð í samvinnu við 
fimm aðrar konur og gefið þau 
út, ásamt skáldsögu. Nú í haust 
kom út ljóðabók eftir hana sem 
heitir Plómur. Draumey, móðir 

Sunnu Dísar, hefur gefið út 
nokkrar ljóðabækur og heitir 
sú nýjasta Varurð. Þær mæðgur 
styðja hvor aðra í skrifunum 
og gaman var að heyra þær 
lýsa þeirri samvinnu. Eins nutu 
gestir að hlýða á þær lesa upp 
úr bókum sínum og eftir upp-
lesturinn var líflegt bókmennta-
legt spjall. 

Næsta höfundakynning 
mæðgna á Konubókastofa 
verður 13. nóvember nk. þar 
sem Auður Ava Ólafsdóttir mun 
mæta ásamt dóttur sinni Arndísi 

Lóu Magnúsdóttur. Kynningin 
hefst klukkan 15:00. Auður Ava 
hefur skrifað skáldsögur sem 
vakið hafa mikla athygli innan-
lands sem utan og fengið fyrir 
þær viðurkenningar og verð-
laun. Núna kemur út eftir hana 
skáldsagan Eden. Árið 2020 
gaf Arndís Lóa út ljóðabókina 
Taugaboð á háspennulínu og 
hlaut mikið lof fyrir, var m.a. 
tilnefnd til Maístjörnunnar fyrir 
ljóðabók ársins. Á þessu ári 
kemur út eftir hana ljóðsagan 
Skurn.

Mæðgnahöfundar á Konubókastofu

Jarðaförin fór fram í kyrrþey 
4. nóvember síðastliðinn að 

ósk hins látna.

Elsku pabbi, þá er komið að 
kveðjustundinni sem enginn er 
tilbúinn fyrir. Það koma margar 
minningar upp í hugann. Úti-
legurnar á Laugarvatni þegar þú 
varst að ferja og hélst á okkur 
yfir ánna til að við þyrftum ekki 
að labba langa leið á brennu og 
svo hlóum við þegar þú barst 
mömmu á bakinu yfir líka.

Þú varst svo mikill veiðikarl 
og fórst í ferðir inn í veiðivötn  
með hóp og þar naustu þín svo 
sannarlega og beiðst eftir þeirri 
ferð á hverju ári. Ég var svo 
heppinn að fá að fara með þér 
í eitt skipti en Guðveigur afa 
strákurinn þinn fór með þér í 
nokkur skipti. Ferðin sem ég 
fór með þér var svo skemmti-
leg og gleymist aldrei. Mikið 
var spjallað, hlegið og sungið í 
þeirri ferð. Ferðin gaf mér svo 
mikið, að fá þessa stund með 
þér er eitthvað sem ég er ótrú-
lega þakklát fyrir.

Þú varst ótrulega mikill húm-
oristi, mikill brandarakarl og 
elskaðir jólin. Þú safnaðir spil-
andi jólasveinum sem spiluðu, 
sungu og dilluðu sér. Það gaf 
þér svo mikið að sýna afabörn-
unum þessa sveina í hvert skipti 
sem þau komu í heimsókn yfir 
jólin og þú brostir út að eyrum. 
Þú elskaðir afabörnin og vildir 
allt fyrir þau gera.

Ég man sem barn þegar þú og 

mamma fóruð með okkur syst-
kynin í feluleik og þú vissir um 
bestu felustaðina og settir okkur 
stundum upp í fataskáp þar sem 
rúmfötin voru geymd. Þið lék-
uð mikið við okkur, hvort sem 
það var í feluleik, falinn hlutur, 
spila kana fram eftir nóttu svo 
eitthvað sé nefnt. Tíminn flaug 
alveg frá okkur það gat verið 
svo gaman.

Sumarbústaðarferðirnar, allar 
útilegurnar, dagsferðirnar og 
fleira. Svo margar góðar minn-
ingar. 

Þegar ég bjó á Reyðarfirði 
komstu í nokkur skipti austur 
til mín. Ég man sérstaklega 
eftir einu skipti þegar þú varstu 
hjá okkur í viku. Við fórum 
með þig inn í Kárahnjúka, að 
Skriðuklaustri, inná Eskifjörð, 
Neskaupstað og Borgarfjörð 
Eystri o.fl. Þessar dagsferðir 
að skoða saman Austurlandið 
voru skemmtilegar. Þú naust 
þín við að skoða landið með 
mér og börnunum og þessi dvöl 
þín var okkur minnisverð. Á 
Fáskrúðsfirði fórum við á safn 
og á kaffihús. Enduðum á olís 
þar sem þú lést 5 þúsund króna 
seðil detta í nammibarinn, tókst 
hann svo upp og sagðir upphátt 
„nei vá hvað ég er hepinn, ég 
fann 5 þúsund kall í nammi-
barnum“ þeir sem staddir voru 
í sjoppunni ráku upp stór augu 
alveg hissa en við sprungum 
bara úr hlátri. Þú varst svo 
stríðinn, elskaðir að gera prakk-
arastrik og gera fólk hneykslað 
eða hissa.

Söknuðurinn og sorgin er svo 
mikil og tárin streyma en ég 
er þakklát fyrir að eiga minn-
ingarnar um þig elsku pabbi. Ég 
sakna þín svo sárt. Þú varst búin 
að vera tapa heilsunni smátt og 
smátt en það var covid sem tók 
þig svo endanlega frá okkur. Ég 
hugga mig við það að nú þarftu 
ekki að kveljast lengur og ert 
kominn á betri stað og getur 
hvílst.

Elsku besti pabbi, takk fyrir 
allt. Takk fyrir allar minn-
ingarnar. Takk fyrir ástina og 
umhyggjuna. Takk fyrir veiði-
ferðirnar. Takk fyrir mig.

Góða ferð elsku pabbi í sumar-
landið. Sjáumst þegar minn 
tími kemur.

Þín dóttir
Hafdís

Steinar Sigurður Guðjónsson 
Fæddur 19. mars 1945. - Dáinn 29. október 2022. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
tengdaamma og langamma,

SÓLRÚN ÓLAFSDÓTTIR
bókari og fyrrv. bóndi
Kirkjubæjarklaustri II

varð bráðkvödd föstudaginn 8. október.
Hún verður jarðsunginn frá Prestsbakkakirkju á Síðu
laugardaginn 23. október klukkan 13.

Guðrún Lárusdóttir Þórarinn Leifsson
Fanney Ólöf Lárusdóttir Sverrir Gíslason

Kristín Lárusdóttir Guðbrandur Magnússon
barnabörn og barnabarnabarn
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Skólahreystibrautin í Vík var 
formlega opnuð við hátíð-

lega athöfn sl. mánudag. Brautin 
er sú fyrsta sinnar tegundar á 
Suðurlandi og markar áfram-
hald á uppbyggingu fjölbreyttari 
möguleika til heilsueflingar og 
afþreyingar.

Einar Freyr Elínarson sveit-
arstjóri ávarpaði viðstadda og 
þakkaði styrktaraðilum sem áttu 
hlut í að verkefnið varð að veru-
leika. Víkurskóli hélt utan um 
söfnun styrkja sem bárust jafnt 
frá fyrirtækjum sem og einstakl-
ingum. Mýrdalshreppur lagði 

svo til það sem eftir stóð og sá 
um frágang og gerð girðingar 
við brautina.

Björn Þór Ólafsson oddviti 
Mýrdalshrepps og Björn Vignir 
Ingason formaður nemenda-
ráðs Víkurskóla klipptu svo á 
borða og vígðu þannig formlega 
Skólahreystibrautina.

Andrés Guðmundsson stofn-
andi Skólahreysti kom til Víkur 
við þetta tilefni og kynnti braut-
ina fyrir viðstöddum. Hann lýsti 
jafnframt frumraun nemenda 
Víkurskóla sem fóru með glæsi-
brag í gegnum brautina.

Fyrsta Skólahreystibraut 
Suðurlands opnar í Vík

JUDO Evrópumeistaramót 
Smáþjóða (GSSE) í Judo fór 
fram í Lúxemborg þann 5. nóv-
ember sl. Þetta var í fyrsta skipti 
sem mótið var haldið og því voru 
fyrstu Evrópumeistarar Smá-
þjóða krýndir þar. Egill Blöndal 
sem er þjálfari og iðkandi hjá 
Júdódeild Selfoss vann til gull-
verðlauna í -90kg flokki sem er 
talinn einn erfiðasti flokkurinn 
í júdó. Mætti hann Raphael 
Schwendinger frá Lichtenstein 

Egill Blöndal landaði gull-
verðlaunum í Lúxemborg

í úrslitum. Egill glímdi af miklu 
öryggi og náði að tryggja sér 
sigur með armlás þegar um það 
bil þrjár mínútur voru liðnar af 
glímunni

Íslenskir keppendur voru alls 
tíu á mótinu. Fimm í karlalands-
liði og fimm unglingalands-
liði U18. Í karlaflokki var það 
árangur Egils Blöndal og Karls 
Stefánssonar sem stóð upp úr, 
en báðir unnu til gullverðlauna. 
 HGL

HANDBOLTI Landsbank-
inn og Handknattleiksdeild 
Umf. Selfoss hafa endurnýj-
að samstarfssamning sinn til 
næstu tveggja ára. Um langt 
skeið hefur Landsbankinn 
verið einn af aðalstyrktarað-
ilum deildarinnar og er afar 
stoltur af því samstarfi, sem 
og árangri deildarinnar. Sam-
starfið styður vel við mark-

Barnalán hjá 
fimleikadeild Selfoss

Hamarsmenn halda 
sigurgöngu sinni áfram í 
úrvalsdeild karla í blaki

BLAK Eftir tvo góða sigra á 
heimavelli heimsóttu Hamars-
menn Aftureldingu í Mos-
fellsbæ þann 2. nóvember og 
unnu þar 3-0 sigur í þó annars 
nokkuð jöfnum leik. Um helg-
ina heimsótti liðið svo Vestra 
á Ísafjörð.

Leikurinn gegn Vestra var 
hörku spennandi og þurfti 
upphækkun til að klára fyrstu 
hrinuna en henni lauk með 28-
30 sigri Hamars. Heimamenn 
unnu svo aðra hrinu 25-21 en 
þá var eins og öll orka væri 

úr Vestramönnum og Hamar 
vann þriðju hrinuna örugglega 
25-15.

Vestramenn náðu sér þó 
aðeins á strik í fjórðu hrinu en 
það dugði ekki til og Hamar 
vann hrinuna 25-21 og leikinn 
þar með 3-1.

Með þessum tveimur 
leikjum hafa Hamarsmenn nú 
leikið jafn marga leiki og hin 
liðin í toppbaráttunni og eru 
því komnir á topp deildar-
innar, ósigraðir með 12 stig en 
KA er í öðru sæti með 8 stig.

Við undirskrift á samstarfssamning í húsakynnum Landsbankans á Sel-
fossi. F.v. Helga Guðmundsdóttir og Nína Guðbjörg Pálsdóttir frá Lands-
bankanum og þeir Þorsteinn Rúnar Ásgeirsson og Einar Sindri Ólafsson 
frá handknattleiksdeildinni.

FIMLEIKAR „Það má með 
sanni segja að fimleikafjöl-
skyldan hafi stækkað verulega á 
stuttum tíma. Á einu ári fæddust 
hvorki meira né minna en 6 börn 
hjá þjálfurum deildarinnar. Með 
góðu skipulagi og metnaðarfullu 
fólki þá hefur allt gengið upp, 
framar vonum. Við erum afskap-
lega þakklát fyrir að meirihluti 
þjálfara okkar býr hér á Selfossi 
með fjölskyldum sínum. Þetta 
stækkar Selfosshjartað,“ segir 
Sigrún Ýr framkvæmdastjóri 
fimleikadeildar Selfoss. Hjá 

MÓTÓKROSS Uppskeru-
hátíð Mótorhjóla- og snjó-
sleðasambands Íslands 
var haldinn í lok október í 
veislusal FÍ í Mörkinni. Þar 
voru veitt verðlaun fyrir 
afrakstur ársins. Frá Ung-
mennafélagi UMFS voru 
þrír sem fengu verðlaun, 
Eric Máni Guðmundsson 
varð Íslandsmeistari í ungl-
ingaflokk í motocross og í 
þriðja sæti í unglingaflokk í 
enduro 14-19 ára, Alexand-
er Adam Kuc varð í þriðja 
sæti í MX2 og Ragnheiður 
Brynjólfsdóttir varð í þriðja 
sæti í kvennaflokk 30+. 

Þrjár viðurkenn-
ingar til UMFS

mið bankans að efla íþrótta- 
og æskulýðsstarf á svæðinu.  
Handknattleiksfólk á Selfossi 
hlakkar til áframhaldandi góðs 
samstarfs við bankann. Sem 
fyrr byggir starf deildarinnar á 
góðum stuðningi samstarfsað-
ila félagsins og því er mikill 
akkur í samstarfi við öflugt 
fyrirtæki á borð við Lands-
bankann. UMFS

Landsbankinn endurnýjar 
samstarfssamning við 

Handknattleiksdeild UMFS

fimleikadeild Selfoss eru ríf-
lega 400 iðkendur og aðalþjálf-
arar og aðstoðarþjálfarar eru í 

kringum 40 manns. Framtíðin er 
björt, áfram Selfoss! UMFS
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FRÍ SENDING Á PÖNTUNUM YFIR 10.000 KR.

Vönduð föt á frábæru verði fyrir alla fjölskylduna.

bestseller.is

Sameyki óskar eftir
orlofshúsum til leigu

Sameyki óskar eftir að taka á leigu íbúð eða orlofshús á 
Norðurlandi, Austurlandi og Vesturlandi frá 1. maí til

1. september 2023. Húsnæðið þarf að vera í mjög góðu
ástandi og gistipláss þurfa vera fyrir 4-6 manns.

Allar frekari upplýsingar veita Ólafur Hallgrímsson, rekstrarstjóri fasteigna 
orlofssjóðs Sameykis, í síma 896 1470 eða á netfangið oli@sameyki.is og 
Harpa Björk Hilmarsdóttir, verkefnastjóri orlofsmála í síma 525 8355 eða á 

netfangið harpa@sameyki.is

Grettisgötu 89 • 105 Reykjavík • Opið frá 9:00-16:00 • Sími: 525 8330 • sameyki@sameyki.is

Fáðu tilboð í auglýsingarnar
Auglýsingasíminn er 482 1944

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
tengdaamma og langamma,

SÓLRÚN ÓLAFSDÓTTIR
bókari og fyrrv. bóndi
Kirkjubæjarklaustri II

varð bráðkvödd föstudaginn 8. október.
Hún verður jarðsunginn frá Prestsbakkakirkju á Síðu
laugardaginn 23. október klukkan 13.

Guðrún Lárusdóttir Þórarinn Leifsson
Fanney Ólöf Lárusdóttir Sverrir Gíslason

Kristín Lárusdóttir Guðbrandur Magnússon
barnabörn og barnabarnabarn

Jón á Velli er fallinn frá. Við 
höfum þekkst alla ævi og ver-

ið vel til vina.  Hann var einn 15 
systkina, börn Ólafs og Margrét-
ar í vesturbænum á Syðra Velli, 
næstyngstur, tveimur árum yngri 
en ég.  Guðmundur bróðir minn, 
jafnaldri Jóns, ólst upp í austur-
bænum á Velli.  Ég átti margar 
ferðir þangað að leika mér með 
Guðmundi við þá yngstu vestur-
bæjarbræður.  Þá var oft farið í 
smíðahúsið í vesturbæ, en það 
var gamla baðstofan, sem stóð 
eftir að nýja íbúðarhúsið var 
byggt 1938.  Þar smíðuðu þeir 
vesturbæjarbræður bæði bíla, 
boga og skammbyssur sem 
skotið var úr örvum. 

Við Jón vorum eina vetrarvertíð 
saman við fiskverkun í Vest-
mannaeyjum en margir strákar 
úr Bæjarhreppnum voru hjá 
Sæla.  Jón var með okkur fleiri 
strákum að æfa frjálsar íþróttir 
á Loftsstaðaflötum á vorin.   
Jón var hagmæltur, ég var hon-
um þakklátur fyrir fallega vísu 
sem hann gerði um okkur Árna 
bróður, þegar við tókum við búi 
á Galtastöðum 1953.  

Jón og Gunnþórun kona hans 
byggðu nýbýlið Syðri Völl III 
og bjuggu þar frá 1959 – 1983.  
Eftir að þau hjón fluttu á Selfoss 
og byggðu sér húsið Lágengi 12 

var aftur stutt á milli okkar og 
gagnkvæmar heimsóknir.  Jón 
var fangavörður á Litla Hrauni 
frá 1973 til loka starfsaldurs.
  
Þau hjón Jón og Gunnþórunn 
voru nýbúin að heimsækja okk-
ur hjónin þegar hann féll frá.

Ég á góðar minningar um Jón, 
hann var vel gerð persóna og 
skemmtilegur í samræðu.  Góð-
ur drengur er genginn.  

Við hjónin sendum hans nán-
ustu okkar innilegustu samúðar-
kveðjur

Sigurjón Erlingsson

Jón Ólafsson f. 1931

Í hröðu nútíma samfélagi getur 
gleymst að huga að heilsunni. 

Til að viðhalda heilsu er mikil-
vægt að við hreyfum okkur, 
mannslíkaminn er gerður fyrir 
hreyfingu en ekki kyrrsetu. 
Sýnt hefur verið fram á jákvæð 
áhrif hreyfingar og skaðleg 
áhrif hreyfingarleysis á and-
lega og líkamlega heilsu okkar. 
Samkvæmt Embætti Landlækn-
is eiga fullorðnir að hreyfa sig 
í 30 mínútur daglega og börn 
og unglingar í 60 mínútur dag-
lega. Hægt er að skipta þeim 
tíma upp yfir daginn. Regluleg 
hreyfing getur verið allt frá 
stuttum göngutúrum, að taka 
stigann í stað lyftunnar, leggja 
bílnum lengra í burtu en vana-
lega og fleira, upp í íþrótta-
iðkun af mikilli ákefð. 

Hver og einn þarf að finna 
hreyfingu við sitt hæfi hverju 
sinni, ekkert eitt hentar öllum. 
Mikilvægast er að hver og einn 
komi hreyfingu að í sitt dag-
skipulag/vikuskipulag á raun-
hæfan hátt, í smáum skrefum 
þar til hreyfingin tilheyrir lífs-
stílnum. Þegar við eigum erfitt 
með að hreyfa okkur vegna 
veikinda eða sjúkdóma þurfum 
við jafnvel að hreyfa okkur 
á annan hátt og í styttri tíma 
en vanalega. Þegar þreytan er 
mikil vegna til dæmis streitu 
eða álags öðlumst við gjarnan 

meiri orku með því að hreyfa 
okkur í stað þess að leggjast í 
sófann. Það skiptir því máli að 
skilja mikilvægi hreyfingar til 
að geta valið létta hreyfingu í 
stað þess að leggjast fyrir þegar 
streita eða álag er mikið.

Við hreyfingu minnkar 
framleiðsla streituhormóna lík-
amans og framleiðsla endorfíns 
(náttúrlegt verkjalyf líkamans) 
eykst, sem eykur vellíðan okk-
ar og þar af leiðandi öðlumst 
meiri trú á eigin getu. Hreyfing 
er ekki einungis mikilvægur 
partur af lífstílnum okkar held-
ur getur hreyfingin verið gott 
bjargráð til að draga úr streitu. 
Mikilvægt er að ná tökum á 
streitunni áður en streitan nær 
tökum á okkur og hreyfing er 
besta streitulosunin. Hreyfing 
hefur einnig afar jákvæð áhrif á 
svefngæði okkar sem auðveldar 
okkur framkvæmd daglegra 
athafna og gerir okkur betur 
í stakk búin að takast á við 
streituvalda. Mikilvægt er að 
einblína á þá hreyfingu sem við 
framkvæmum og njóta hennar 
hverju sinni. 

Þegar hreyfing verður hluti 
af lífstílnum okkar eykur það 
vellíðan og orku. Við eigum 
auðveldara með að framkvæma 
það sem okkur er mikilvægt og 
njóta gæðastunda með þeim 
sem okkur eru mikilvægir. Þar 

af leiðandi verður auðveldara 
að takast á við þá streituvalda 
sem eru í umhverfinu og innra 
með okkur.

Pistillinn er birtur í tengslum 
við Forvarnarviku HSU þar 
sem í ár er lögð áhersla á streitu 
og lífstíl.

Eydís Helga Garðarsdóttir, 
iðjuþjálfi lyflækningadeild 

HSU

Með reglulegri hreyfingu eigum við auðveldara 
með að takast á við daglegar áskoranir
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HÚSNÆÐI ÓSKAST

TIL SÖLU

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Eyravegi 25, Selfossi 

CMYK

Blár 100 / 55 / 0 / 0

Rauður 0 / 100 / 100 / 0

Grár 0 / 0 / 0 / 50

Pantone

Blár P-293

Rauður P-485

Grár P-423

RGB

Blár 53 / 109 / 175

Rauður 189 / 45 / 33

Grár 151 / 151 / 151

Veflitur

Blár #356daf

Rauður #bd2d21

Grár #979797

Letur í slagorði

DIN Medium

Litur

Svart 

Hvítt á dökkum eða 
samlitum grunnum

Sími 482 1944 
auglysingar@dfs.is
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Síðan 1968

54. árgangur

dfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.is

Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Nr. 2591

SV

ANSMERKIÐ

Prentgripur

1041 0858

TOYOTA SELFOSSI

Fossnesi 14, Selfossi, 

Sími: 480 8000, toyotaselfossi.is

FRAMÚ
RSKARA

NDI

ÞJÓNU
STA

VIÐ TOYOTA EIGENDUR Á SUÐURLANDI

Selfossi

Fáðu 
fagmann
í verkið

Háheiði 10, Selfossi

S. 699 1985 / 823 6656

Lóan mætt að kveða burt snjóinn
Lóan sást á ströndinni við Stokkseyri liðna helgi. Myndina tók: Alex Máni.

Tveir rafmagnsbílar bættust 

við bílaflota Eimskipa fyrir 

skömmu. Einn þeirra er kominn 

á Suður land, nánar tiltekið í 

vörslu Helga S. Haraldssonar, 

svæðis stjóra 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 Hvera gerði og 

Þorlákshöfn. Þetta verkefni er 

hluti af veg ferð fyrirtækisins að 

minnka kolefnislosun um 40% 

fyrir árið 2030.“

Um leið og starfsmenn Dag 

skrár    innar senda les endum 

óskir um gleði lega páska 

bendum við á að næsta tölu

blað af Dags kránni kemur út 

fimmtudaginn 8. apríl. Aug

lýsingar og greinar í blaðið þurfa 

að berast fyrir kl. 12 þriðju

daginn 6. apríl nk. 

Á Stokkseyri býr ungur fugla

áhugamaður og fugla

ljós myndari, Alex Máni Guð

ríðar son, sem staðfesti það 

við Dags krána að hafa séð til 

lóunnar á Stokkseyri um liðna 

helgi. Þá bárust fregnir neðan 

af Eyrarbakka þar sem tjaldapar 

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 í

notkun rafbíl

Lipurt ökutæki þó 

díseldrunurnar vanti

Helgi 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 auð vitað 

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.

Lesendur 

athugið
Samstarfssamningur undirritaður um  

brautargæslu í Laugavegshlaupinu

Á dögunum var undirritaður 

nýr samstarfssamningur 

milli Íþrótta bandalags Reykja

víkur, Frísk ra Flóa manna og 

Björg unarfélags Árborgar um 

brautar gæslu í Lauga vegs hlaup

inu næstu þrjú árin. Félögin hafa 

séð um brautargæslu frá 2004 

og hafa fengið mikið hrós fyrir 

í gegnum tíðina. Þetta er jafnan 

þakklátt starf og sér stak lega 

skemmtilegt að þjón usta hlaupara 

í þessari miklu áskorun. Mikill 

áhugi er á utan vegahlaupum 

og hefur fjöldi þátt takenda í 

 hlaupinu marg faldast 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.

Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitar félaga samþykkti á fundi sínum 24. mars úthlutun styrk veitinga úr Upp byggingarsjóði Suður lands, að undangengnu mati fagráða atvinnu og nýsköpunar og fagráðs menningar. Um var að ræða fyrri úthlutun Uppbygg ingar sjóðs á árinu 2021. Umsóknir voru samtals 166. Í flokki atvinnu þróunar og nýsköpunar verk efna bárust 67 umsóknir og 99 umsóknir í flokki menningar verk efna. Að þessu sinni voru tæpum 37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. Úthlutað var 16 m.kr. til 21 verkefnis í flokki atvinnu þróunar og nýsköpunar verk efna og tæpri 21 m.kr. til 53 menn ingar verkefna.Raföld hlaut að þessu sinni hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flokki atvinnu og nýsköpunar fyrir verkefnið ,,Fjölnýting jarðvarma til orkuvinnslu í dreif

býli“. Markmið verkefnisins er að fjölnýta jarðhitavatn frá borholunni 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 Grá steini verði nýtt fyrir önnur jarðhita svæði á Suðurlandi.Í flokki menningarverkefna hlutu tvö verkefni styrk að upphæð kr. 900 þúsund. Um er að ræða verkefnin ,,Sumartónleikar í Skál holtskirkju“ og ,,Undirliggjandi minni“.Markmið Sumartónleika í Skál holti er að stuðla að uppbygg ingu sígildrar tónlistar á Íslandi, með áherslu á nýsköpun, á flutning tónlistar fyrri alda og á sögulega upplýstan flutning.
 Skál holtskirkja er rómuð fyrir hljóm burð sinn og myndlist 

Í ár verður einnig lögð sérstök áhersla á að kynna börn og ung menni fyrir nýrri tónlist og verða því sérstakir tónleikar og viðburðir sniðnir fyrir fjölskyldur. 
Ólafur Sveinn Gíslason hlaut styrk fyrir verkið ,,Undirliggjandi minni“ en verkefnið fjallar um uppruna og hugarheim einstak linga sem búsettir eru í Flóa hreppi. Það eru staðbundnir og persónubundnir 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 skrif að undir sam þykktir fyrir sjálfs eignar stofnun ina Njálu refill ses. og hún þar með stofn uð. Í stjórninni eru þau Gunn hildur E. Krist jáns dóttir, for maður, f.h. Njálu refilsins, Lilja Einars dóttir, gjaldkeri og ritari, f.h. Rangár þings eystra, Anton Kári Halldórsson, f.h. Rangár þings eystra og Þuríður Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvinafélags Njálu refilsins.Tilgangurinn með að setja sjálfseignarstofnunina á laggirnar er að varðveita, við halda og standa fyrir sýningu á 

74 verkefni hlutu brautargengi hjá Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Frá sumartónleikum í Skálholti

Sjálfseignarstofnun um Njálurefilinn sett á laggirnarNjálureflinum sem sýnir BrennuNjálssögu handsaumaða með refilsaumi í 90 m langan hördúk. Með varðveislu og sýningu Njálurefils er það markmið stofn unarinnar að standa vörð um menningarlegt og sögulegt gildi BrennuNjálssögu, efla og varðveita hið forna listform refilsaum og standa fyrir kynningu og miðlun þekkingar á BrennuNjálssögu og refilsaumi.Það var mikil gleði að loksins sé búið að stofna félagið og á fyrsta stjórnarfundinum var skálað fyrir góðri framtíð Njálurefilsins.

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignarstofnunina Njálurefill ses.

Vinsælt heilsunámskeið fyrir eldri borgara í Hveragerði

Heilsuræktarnámskeið fyrir íbúa 60 ára og eldri í Hveragerði hefur gengið vel. 

Um 90 manns sóttu námskeiðið í upphafi og gríðarstór hópur hittist þrisvar 

í viku og iðkar fjölbreytta líkamsrækt við kjöraðstæður undir handleiðslu 

kennara.
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ÞJÓNUSTAFUNDIR

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

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl. 11 og 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.

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.

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

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

KIRKJUR

CoDA-fundur / Meðvirkni
Bókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1, 

Þorlákshöfn
Miðvikudaga kl. 19:30.

SKRIFSTOFA FEBSEL
er opin fimmtudaginn 

10. nóv. kl. 13:00-14:30.

OPIÐ HÚS
fim. 10. nóv. kl. 14:45. 

Sigurjón Erlingsson múrari 
flytur fróðlegt erindi. 

Kaffi 200 kr. 
Kaffi og kökur 1.500 kr.

MINNUM Á:
Árshátíð 11. nóvember. 

Jóla-opið hús: Mið. 7. des.

Iðnaðarhúsnæði
Iðnaðarhúsnæði óskast. Ca. 100 
m2. Eitt ár+. Við Gagnheiði eða 
Háheiði á Selfossi. Upp. í síma 
894 3026 (Pálmi)

Kettlingar
Til sölu nokkrir kettlingar. 
Afhendast örmerktir, bólusettir 
og ormahreinsaðir. Fjölbreyttir 
litir. Uppl. í síma 649 1066, eftir 
kl. 20.

FUNDIR

Verið velkomin í til helgihalds 
í Árborgarprestakalli 

sunnudaginn 13. nóvember

Sunnudagaskólinn hefst kl. 11 með gleði og söng í 
umsjón Sjafnar Þórarinsdóttur og leiðtoga starfsins. 

Messað verður í Selfosskirkju kl. 11. Arnaldur 
Bárðarson þjónar fyrir altari og kirkjukór Selfosskirkju 

leiðir safnaðarsönginn undir stjórn Edit Molnár. 

Í messunni verður ný sálmabók Þjóðkirkjunnar tekin 
formlega í notkun með hátíðlegum hætti og sungnir 
nýjir sálmar sem þar er að finna. Sálmabókin nýja er 

glæsileg bók sem lengi hefur verið beðið eftir og því er 
um að ræða stóra stund fyrir kirkjuna alla og helgihald 

hennar og mikið fagnaðarefni.

Messað verður í Gaulverjabæjarkirkju kl. 14. 
Arnaldur Bárðarson þjónar fyrir altari og kór 

Gaulverjabæjarkirkju leiðir safnaðarsönginn. Organisti 
er Haukur Arnarr Gíslason.

Kvöldmessa verður í Eyrarbakkakirkju kl. 20. 
Arnaldur Bárðarson þjónar fyrir altari og kór 

Eyrarbakkakirkju leiðir safnaðarsönginn. Organisti er 
Haukur Arnarr Gíslason.

Opin söngstund verður í Selfosskirkju kl. 18 á 
sunnudeginum. Fyllum kirkjuna af söngelsku fólki! 
Allir eru allir hjartanlega velkomnir til ánægjulegrar 

samveru. 

Þriðjudaginn 15. nóvember verður 
þriðjudagssamvera í Selfosskirkju á heimilislegum og 
góðum nótum. Gestur að þessu sinni er Eygló Lilja 
Gränz fv. bankastarfsmaður. Verið öll hjartanlega 

velkomin. 

Skálholtsskirkja
Messa kl. 11. Prestsþjónusta sr. 
Axel Á Njarðvík, héraðsprestur 
og organinsti er Jón Bjarnason. 
Verið velkomin.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 12. nóv-
ember.  Biblíulexíur kl. 11 og 
guðsþjónusta kl. 12, ræðu hefur 
Eric Guðmundsson og kvöld-
máltíð. Bænaviku lýkur. Verið 
velkomin.

Þorlákskirkja
Sunnudagurinn 13. nóvember. 
Guðsþjónusta kl. 11:00. Sr. 
Sigríður Munda Jónsdóttir þjón-
ar og Kór Þorláks- og Hjallakirkju 
leiðir safnaðarsöng undir stjórn 
Esterar Ólafsdóttur, organista. 
Verum öll velkomin til kirkju. 
Sóknarnefnd og sóknarprestur.

Föstudaginn 4. nóvember sl. 
tók Hvolsskóli við grænfán-

anum í 7. sinn en grænfánaverk-
efnið er alþjóðlegt umhverfis-
verndarverkefni, sem stýrt er af 
Landvernd. Hvolsskóli flagg-
aði fánanum fyrst árið 2008. 
Það var Ósk Kristinsdóttir frá 
Skólum á grænni grein sem kom 
og afhenti fánann og umhverfis-
nefnd skólans tók á móti honum.

Í dag eru um 200 skólar á Ís-
landi sem taka þátt í þessu verk-
efni, frá leikskóla til háskóla. Í 
lok athafnarinnar söng Tröllakór 
Hvolsskóla (nemendur í 1.-4. 
bekk) nokkur lög.

Á myndinni er Ósk Kristinsdóttir ásamt nemendum í umhverfisnefnd og Þór-
unni Óskarsdóttur verkefnastjóra.

Hvolsskóli fær Grænfánann í 7. sinn
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Vetrarstarfsemi Félags eldri 
borgara í Ölfusi er nú hafin 

af fullum krafti.
Í stjórn félagsins eru Hall-

dór Sigurðsson formaður, Rán 
Gísladóttir varaformaður, Jón 
H. Sigurmundsson, gjaldkeri, 
Guðrún S. Sigurðardóttir ritari 
og meðstjórnendur eru þau 
Guðfinna Karlsdóttir, Sigurður 
Bjarnason og Ingvi Þorkelsson. 

Starfsemin á þessu starfsári 
hófst í byrjun júní en þá bauð 
félagið eldri borgurum,  í sam-
starfi við Sveitarfélagið Ölfus, 
í dagsferð um sveitarfélagið 
okkar. Fararstjóri var formaður 
félagsins en leiðsögumenn þeir 
Hannes Sigurðsson frá Hrauni 
og Einar Sigurðsson Þorláks-
höfn. Farið var um mest alla 
sveitina, flestir vegir þræddir og 
leiðsögumenn sögðu sögur af 
mönnum og málefnum og höfðu 
af nægu skemmtiefni að taka. 
Ferðin var mjög skemmtileg 
og höfðu nokkrir orð á því hve 
langt væri síðan þeir hefðu farið 
um sveitina sína og hve mikið 
hefði breyst á síðari árum.  Í lok 
ferðar var komið við í Hafinu 
bláa þar sem eigendurnir, Hann-
es og Tóta á Hrauni buðu upp á 
veitingar. 

Föstudaginn 16. september 
var aftur blásið til brottfarar á 
vegum ferðanefndar Félags eldri 
borgara. Fararstjórar voru þær 
stöllur í ferðanefndinni, Laufey 
Ásgeirsdóttir og Rán Gísladóttir 
en leiðsögumaður  hinn lands-
þekkti Guðni Ágústson fyrrum 
þingmaður og ráðherra. Byrjað 
var á að skoða nýja miðbæinn á 
Selfossi og leiddi Guðni okkur 
þar um stræti og sagði sögur 
húsanna ásamt því að segja frá 
heiðursmanninum Agli Thor-
arensen og hans verkum. Síðan 
lá leiðin í Laugardælakirkju þar 
sem Bobby Fischer hvílir sína 

Hestamannafélagið Sleipnir 
og Landsbankinn hafa gert 

með sér styrktarsamning sem 
felur í sér stuðning við íþrótta-
starf félagsins.

Sleipnir heldur úti öflugu 
æskulýðsstarfi auk þess að 
bjóða upp á hestaíþróttir allt 
árið fyrir börn og unglinga sem 
vilja kynnast íþróttinni, þar fer 

Gott samstarf, gulli betra

Á myndinni eru frá vinstri f.h. Sleipnis, Sólveig Pálmadóttir og Sigríður 
Magnea Björgvinsdóttir f.h. Landsbankans, Helga Guðmundsdóttir og Nína 
G. Pálsdóttir.

fram þjálfun og kennsla á fag-
legum grunni þar sem metnaður 
er lagður í að kenna rétta nálgun 
og reiðmennsku frá byrjun.

Félagið á þrjá knapa í 
A-landsliðinu og þrjá knapa í 
U21 landsliðinu. Allt starf fé-
lagsins byggir á sjálfboðastarfi 
og afar mikilvægt að hafa styrkt-
araðila eins og Landsbankann.

hinstu hvílu og var þar gengið 
inn í kirkju og hlustað á frásagn-
ir um skáksnillinginn. Áfram var 
haldið og nú að Flóaáveitu og 
hún skoðuð og ferðalangar hlust-
uðu á söguna um tilurð hennar 
frá heimamanninum Guðna en 
hans æskuheimili er þarna rétt 
við. Komið var nú að hádegi 
og tími til að snæða eitthvað 
gott og var hópurinn keyrður 
að Flúðum þar sem menn fengu 
sveppasúpu og girnilegt brauð 
með ásamt því að svepparæktin 
var skoðuð. Næst var farið með 
ferðalangana í fjósið að Gunn-
bjarnarholti en það er glæsilegt 
mannvirki og var ótrúlegt að sjá 
alla þessa nautgripi á einum stað 
ásamt ýmsu öðru sem þarna var 
til sýnis. 

Farið var nú að síga á seinni-
hluta ferðarinnar en næst var 
komið við í Tré og List þar sem 
listamaðurinn Ólafur Sigur-
jónsson tók á móti okkur leiddi 
okkur í gegnum safnið þar sem 
getur að líta einstaka listmuni 
og kirkjuorgel sem Ólafur tók 
nokkur lög á. Að endingu var 
farið í kvöldverð í Vatnsholti 
þar sem félagar fengu hið ein-
staka íslenska lambalæri að 
borða ásamt ýmsu öðru góðgæti. 
Mikið fjör myndaðist og sungið 
var fram á kvöld.

Það voru þreyttir en ánægð-
ir eldri borgarar sem komu 
heim seint um síðir. Einstak-
lega skemmtilega leiðsögn hjá 
Guðna Ágústsyni ber að þakka 
en það er með ólíkindum hve vel 
hann segir frá. 

Hin hefðbundna klúbbastarf-
semi félagsins er að komast 
á skrið s.s. félagsvist, bridge, 
prjónaklúbbur, konukvöld, 
karlaspjall, kótelettukvöld, 
boccia,  bingó. 1. des samkoma 
okkar og síðar þorrablót þegar 
þar að kemur. Haustfundur fé-
lagsins var þann 21. sept. og var 
þar farið nánar yfir vetrarstarfið.

Nú styttist til jóla og því hef-
ur Félag eldri borgara í samstarfi 
við Sveitarfélagið Ölfus  ákveð-
ið að halda Aðventutónleika á 
9-unni fimmtudaginn 8. des. kl. 
17.00 Boðið verður upp á eitt-
hvað góðgæti með tónlistinni 
en ákveðið var að leita til lista-
manna í heimabyggð.  Tónleik-
arnir verða nánar auglýstir síðar.

Fjölbreytt og lifandi félags-
starf er öllum nauðsynlegt og 
vonandi verður þátttaka félaga 
góð í vetur og nýir félagar eru 
alltaf velkomnir.

Fyrir hönd Félags eldri 
borgara í Ölfusi,  

Halldór Sigurðsson formaður

Fréttir af Félagi eldri borgara í Ölfusi

Leynist gamalt jólaskraut heima 
hjá þér? Langar þig til að þitt 

jólaskraut verði varðveitt á safni? 
Byggðasafn Árnesinga óskar eftir 
gömlu skrauti frá íbúum Árnes-
sýslu, bæði til að færa inn í safneign 
en einnig til að geta notað sem jóla-
skraut í safnahúsunum yfir jólin. 

Þau hjá Byggðasafninu eru ekki 
eingöngu að falast eftir afar gömlu 
jólaskrauti því margt áhugavert og 
heillandi skraut frá 20. öld gæti 
leynst hjá fólki sem þætti spennandi 
á safni. Þau biðja því fólk sem er 
að taka til í skrautinu sínu og hikar 
við að henda einhverju að endilega 
hugsa til safnsins. Hver veit nema 
eitthvað af því geti fengið fram-
haldslíf. 

Sérstakur móttökudagur fyrir 
jólaskraut verður laugardaginn 12. 
nóvember á milli kl 12-16 í varð-
veisluhúsi safnsins á Búðarstíg 22 
á Eyrarbakka. Einnig er hægt að 
vera í sambandi á skrifstofutíma 
safnsins í síma 483 1082 eða með 
því að senda tölvupóst á info@
byggdasafn.is.

Safnvörðurinn Ragnhildur Elísabet Sigfúsdóttir handleikur jóladaga-
töl frá ofanverðri 20. öld. 

Byggðasafnið óskar eftir jólaskrauti

Ein ótrúlegasta og átakan-
legasta uppvaxtarsaga sem 

skrifuð hefur verið hér á landi 
er komin í verslanir, en það er 
Spítalastelpan, uppvaxtarsaga 
Sigurvinu Guðmundu Samú-
elsdóttur, Vinsýjar eins og 
hún hefur jafnan verið kölluð. 
Útgáfuhátið verður haldin 
í safnaðarheimilinu á Hellu 
á sunnudag og hefst hún kl. 
15:00, að viðstaddri Vinsýju 
og Sigmundi Erni Rúnarssyni, 
höfundi bókarinnar sem mun 
lesa upp úr henni á staðnum. 
Vinsý hefur búið á Suðurlandi 
alla sína fullorðinstíð.

Á bókarkápu segir að upp-
vaxtarsaga Vinsýjar sé í senn 
sársaukafull og þrungin lífs-
þorsta, en um leið megi hún 
heita afhjúpandi fyrir sam-
félag síðustu aldar. „Fyrstu 
árin var hún að mestu reyrð 
niður í rúm á Sjúkrahúsinu 
á Ísafirði með berkla í hrygg 
og leið þar vítiskvalir. Hún sá 
fyrst venjulegt heimili nokk-

urra ára gömul, byrjaði ekki 
að ganga fyrr en á sjöunda ári 
og sigldi síðan óskólagengin 
heim, áratugi aftur í tímann, til 
fjölskyldu sinnar á Ströndum 
norður, en vissi ekki þá að 
faðir hennar var löngu dáinn 
og móðirin búin að yfirgefa 
hana í huganum.“

Bókin verður til sölu í út-
gáfuhófinu.

Spítalastelpan – 
útgáfuhóf á Hellu

Viltu vekja athygli 
á Suðurlandi?

Hafðu samband og fáðu tilboð í 
auglýsingar í blaðið og á vefinn.
Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is
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Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun

okuland.is

Meirapróf 
Endurmenntun

okuland.is

Samband sunnlenskra kvenna 
hélt ársþing sitt á Selfossi 

30. apríl. Á þingið komu meðal 
annars tveir sjálfboðaliðar, Guð-
munda Björnsdóttir Stackhouse 
og Anna Dymaretska. Anna 
er frá Úkraínu en hefur dvalið 
hér um árabil. Þær ræddu neyð 
flóttafólks frá Úkraínu sem 
kemur hingað til Íslands alls-
laust. Þetta fólk vantar allt sem 
þarf til að geta uppfyllt grunn-
þarfir daglegs lífs áður en það er 
komið í varanlegt úrræði. Guð-
munda og Anna reifuðu þá hug-
mynd að konur tæku sig saman 
og gæfu brýnustu nauðsynjar til 
flóttafólksins. Þær höfðu látið 
útbúa taupoka með áföstum lista 
yfir nauðsynjavöru fyrir konur, 
karlmenn og börn ásamt upp-
lýsingum á úkraínsku. Pokunum 
væri svo komið til fólksins strax 

við komuna til landsins. Þær 
Anna og Guðmunda fengu mjög 
jákvæðar undirtektir við þetta 
verkefni. Þær dreifðu til fundar-
gesta 100 pokum, sem átti að 
setja í tilskildar nauðþurftir og 
skila á ákveðið heimilisfang. 

Verkefnið hefur gengið 
vel og hafa kvenfélagskonur í 
Árnes- og Rangárvallasýslum 
skilað um 150 pokum sem hafa 
farið til flóttafólks frá Úkraínu. 

Enn er mikil þörf fyrir að-
stoð þar sem yfir 1100 manns 
hafa þegar komið til landsins 
frá Úkraínu, aðallega konur og 
börn. Kvenfélagskonur hvetja 
fleiri einstaklinga og félagasam-
tök til þess að taka þátt í þessu 
mikilvæga verkefni. 

Sigríður Guðmundsdóttir og 
Guðrún Þóranna Jónsdóttir, 

Kvenfélagi Selfoss

Stuðningur við 
flóttafólk frá Úkraínu

Nú er sumarið komið með 
alla sína gleði og til-

hlökkun þar sem það eru engar 
samkomutakmarkanir í augsýn. 
Helgina 24.-25. júní nk. verður 
haldin hin árlega Jónsmessu-
hátíð á Eyrarbakka. Vegna sam-
komutakmarkana í fyrra var 
tímasetningu brennunar flýtt til 
kl. 20:00 og skapaðist skemmti-
leg fjölskyldustemning í kring-

um brennuna í fjörunni. Svo 
mikil var ánægja fjölskyldufólks 
með breytinguna að ákveðið 
var að halda í tímasetninguna 
og mun því brennan hefjast kl. 
20:15 á laugardagskvöldinu. 
Brennustjóri hátíðarinnar í ár 
er engin annar en eldgleypirinn 
Andri Geir Jónsson og mun 
sjá til þess að ungir sem aldnir 
muni skemmta sér konunglega 

á Brennunni. Trúbadorinn Ár-
mann Magnús Ármannsson mun 
halda uppi stuðinu þar til síðustu 
logarnir slokna og mannskapur-
inn heldur heim á leið eða á 
Rauðahúsið fram á rauða nótt.

Að sjálfsögðu verður fjöl-
breytt fjölskyldudagskrá þessa 
daga sem hefst á föstudaginn 
kl. 16:00 með hjólreiðaskoðun 
Slysavarnardeildarinnar Bjargar 
og Lögreglunar við Garðstún og 
í beinu framhaldi verður hinn ár-
legi Jónsmessubolti og að þessu 
sinni verður keppt í kíló. Mark-
mið hátíðarinnar hefur alltaf 
verið að gleðja unga sem aldna 
án þess að fólk þurfi sífellt að 
taka upp veskið. Fjölskyldudag-
skráin er við Garðstún og söfnin 
á Eyrarbakka á laugardaginn frá 
kl. 12-15 og nær hámarki þegar 
Sprite Zero Klan tryllir líðinn í 
garðinum við Húsið. Dagskrána 
má finna inn ár arborg.is, fa-
cebook- og/eða instagramsíðu 
jónsmessuhátíðarinnar.

Jónsmessuhátíð Eyrarbakka 2022

Jónsmessubrenna 2021.
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Lóan mætt að kveða burt snjóinn
Lóan sást á ströndinni við Stokkseyri liðna helgi. Myndina tók: Alex Máni.

Tveir rafmagnsbílar bættust 

við bílaflota Eimskipa fyrir 

skömmu. Einn þeirra er kominn 

á Suður land, nánar tiltekið í 

vörslu Helga S. Haraldssonar, 

svæðis stjóra 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 Hvera gerði og 

Þorlákshöfn. Þetta verkefni er 

hluti af veg ferð fyrirtækisins að 

minnka kolefnislosun um 40% 

fyrir árið 2030.“

Um leið og starfsmenn Dag 

skrár    innar senda les endum 

óskir um gleði lega páska 

bendum við á að næsta tölu

blað af Dags kránni kemur út 

fimmtudaginn 8. apríl. Aug

lýsingar og greinar í blaðið þurfa 

að berast fyrir kl. 12 þriðju

daginn 6. apríl nk. 

Á Stokkseyri býr ungur fugla

áhugamaður og fugla

ljós myndari, Alex Máni Guð

ríðar son, sem staðfesti það 

við Dags krána að hafa séð til 

lóunnar á Stokkseyri um liðna 

helgi. Þá bárust fregnir neðan 

af Eyrarbakka þar sem tjaldapar 

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 í

notkun rafbíl

Lipurt ökutæki þó 

díseldrunurnar vanti

Helgi 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 auð vitað 

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.

Lesendur 

athugið
Samstarfssamningur undirritaður um  

brautargæslu í Laugavegshlaupinu

Á dögunum var undirritaður 

nýr samstarfssamningur 

milli Íþrótta bandalags Reykja

víkur, Frísk ra Flóa manna og 

Björg unarfélags Árborgar um 

brautar gæslu í Lauga vegs hlaup

inu næstu þrjú árin. Félögin hafa 

séð um brautargæslu frá 2004 

og hafa fengið mikið hrós fyrir 

í gegnum tíðina. Þetta er jafnan 

þakklátt starf og sér stak lega 

skemmtilegt að þjón usta hlaupara 

í þessari miklu áskorun. Mikill 

áhugi er á utan vegahlaupum 

og hefur fjöldi þátt takenda í 

 hlaupinu marg faldast 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.

Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitar félaga samþykkti á fundi sínum 24. mars úthlutun styrk veitinga úr Upp byggingarsjóði Suður lands, að undangengnu mati fagráða atvinnu og nýsköpunar og fagráðs menningar. Um var að ræða fyrri úthlutun Uppbygg ingar sjóðs á árinu 2021. Umsóknir voru samtals 166. Í flokki atvinnu þróunar og nýsköpunar verk efna bárust 67 umsóknir og 99 umsóknir í flokki menningar verk efna. Að þessu sinni voru tæpum 37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. Úthlutað var 16 m.kr. til 21 verkefnis í flokki atvinnu þróunar og nýsköpunar verk efna og tæpri 21 m.kr. til 53 menn ingar verkefna.Raföld hlaut að þessu sinni hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flokki atvinnu og nýsköpunar fyrir verkefnið ,,Fjölnýting jarðvarma til orkuvinnslu í dreif

býli“. Markmið verkefnisins er að fjölnýta jarðhitavatn frá borholunni 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 Grá steini verði nýtt fyrir önnur jarðhita svæði á Suðurlandi.Í flokki menningarverkefna hlutu tvö verkefni styrk að upphæð kr. 900 þúsund. Um er að ræða verkefnin ,,Sumartónleikar í Skál holtskirkju“ og ,,Undirliggjandi minni“.Markmið Sumartónleika í Skál holti er að stuðla að uppbygg ingu sígildrar tónlistar á Íslandi, með áherslu á nýsköpun, á flutning tónlistar fyrri alda og á sögulega upplýstan flutning.
 Skál holtskirkja er rómuð fyrir hljóm burð sinn og myndlist 

Í ár verður einnig lögð sérstök áhersla á að kynna börn og ung menni fyrir nýrri tónlist og verða því sérstakir tónleikar og viðburðir sniðnir fyrir fjölskyldur. 
Ólafur Sveinn Gíslason hlaut styrk fyrir verkið ,,Undirliggjandi minni“ en verkefnið fjallar um uppruna og hugarheim einstak linga sem búsettir eru í Flóa hreppi. Það eru staðbundnir og persónubundnir 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 skrif að undir sam þykktir fyrir sjálfs eignar stofnun ina Njálu refill ses. og hún þar með stofn uð. Í stjórninni eru þau Gunn hildur E. Krist jáns dóttir, for maður, f.h. Njálu refilsins, Lilja Einars dóttir, gjaldkeri og ritari, f.h. Rangár þings eystra, Anton Kári Halldórsson, f.h. Rangár þings eystra og Þuríður Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvinafélags Njálu refilsins.Tilgangurinn með að setja sjálfseignarstofnunina á laggirnar er að varðveita, við halda og standa fyrir sýningu á 

74 verkefni hlutu brautargengi hjá Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Frá sumartónleikum í Skálholti

Sjálfseignarstofnun um Njálurefilinn sett á laggirnarNjálureflinum sem sýnir BrennuNjálssögu handsaumaða með refilsaumi í 90 m langan hördúk. Með varðveislu og sýningu Njálurefils er það markmið stofn unarinnar að standa vörð um menningarlegt og sögulegt gildi BrennuNjálssögu, efla og varðveita hið forna listform refilsaum og standa fyrir kynningu og miðlun þekkingar á BrennuNjálssögu og refilsaumi.Það var mikil gleði að loksins sé búið að stofna félagið og á fyrsta stjórnarfundinum var skálað fyrir góðri framtíð Njálurefilsins.

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignarstofnunina Njálurefill ses.

Vinsælt heilsunámskeið fyrir eldri borgara í Hveragerði

Heilsuræktarnámskeið fyrir íbúa 60 ára og eldri í Hveragerði hefur gengið vel. 

Um 90 manns sóttu námskeiðið í upphafi og gríðarstór hópur hittist þrisvar 

í viku og iðkar fjölbreytta líkamsrækt við kjöraðstæður undir handleiðslu 

kennara.
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Óskað er eftir tilnefningum 
til hvatningarverðlauna 
á sviði menningarmála 

á Suðurlandi 2021
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óska eftir 
tilnefningum til samfélags- og hvatningarverðlauna 

á sviði menningarmála á Suðurlandi. Frestur 
til tilnefninga er til miðnættis mánudaginn 

18. október nk. og þær skal senda á netfangið: 
menningarverdlaun@sass.is. Veitt verður 

viðurkenning sem og peningaverðlaun sem 
nýtt verða til áframhaldandi menningarstarfs 

á Suðurlandi. Nánari upplýsingar 
má nálgast á heimasíðu SASS: sass.is.

534 9600
www.heyrn.is

Regluleg hreyfing hægir á áhrifum og einkennum öldrun-
ar, veitir andlegan og líkamlegan styrkt til að takast á við 
dagleg verkefni og hjálpar fólki að viðhalda getunni til að 

vera sjálfbjarga í daglegu lífi. 

Hreyfing og eldra fólk
Notkun á snjallsímum og 

spjaldtölvum fer stöðugt 
vaxandi í nútíma þjóðfélagi. 
Allir þekkja að bankaviðskipti 
eru nánast eingöngu komin yfir 
í snjalltæki, hvort sem verið er 
að borga reikninga eða milli-
færa peninga. Samskipti við 
t.d. Tryggingastofnun ríkisins, 
heilsugæslustöðvar, lækna o.fl. 
fara í vaxandi mæli fram á raf-
rænan hátt – og þessi þróun á 
bara eftir að halda áfram.

Félag eldri borgara á Selfossi 
áformar að halda námskeið á 
næstunni, í notkun á snjallsím-
um og fartölvum/spjaldtölvum. 
Leitast verður við að hafa nám-
skeiðin einföld og skilvirk, og 
ekki of margir nemendur í einu 
svo að leiðbeinandinn geti sinnt 
hverjum og einum vel.

Þar sem þetta námskeið er 
nýtt – og ekki vitað til fulls hver 

áhugi er á svona námskeiði – er 
áríðandi að væntanlegir nem-
endur hafi samband eða láti vita 
af áhuga sínum, t.d. með því að 
senda tölvupóst á leiðbeinand-
ann Benjamín Aage Birgisson: 
benjaminaage@hotmail.com og 
síminn hjá honum er 694 2051. 

Einnig mun form. FebSel, Þor-
grímur Óli Sigurðsson, gefa 
upplýsingar, netfang: thorgoli@
simnet.is. Reiknað er með að 
námskeiðið hefjist upp úr miðj-
um okt. 

VBr.

Námskeið í notkun snjallsíma og 
fartölva hjá FEB á Selfossi

Margt hefur verið um að vera 
hér hjá okkur í Mennta-

skólanum að Laugarvatni frá 
skólabyrjun. Stjórn Mímis gerir 
sitt besta til að halda félagslífinu 
uppi og hefur skipulagt allskon-
ar viðburði. Það var byrjað á því 
að skíra nýnemana í Laugarvatni 
en þeir voru 53 talsins. Þetta er 
stór hefð hér á Laugarvatni og er 
því alltaf mikil gleði og spenna 
í hópnum fyrir henni. Annað 
hvert ár er stórt leikrit sett upp 
í ML. Leikritið í ár verður byggt 
á myndinni Stellu í orlofi. Árs-
hátíðarformennirnir okkar eru 
búnir að halda leiklistarkvöld 
og undirbúa krakkana fyrir leik-
ritið. Tómstundaformaðurinn 
okkar hefur haldið ýmsa við-
burði svo sem bíókvöld, skák-
mót og margt fleira. Skemmti-
nefndarformenn unnu hörðum 
höndum að því að skipuleggja 
ball sem var haldið fimmtu-
daginn 30. september. Ballið var 
haldið í Eyvindartungu og gekk 

það með prýði. Nú verður far-
ið í það að skipuleggja Blítt og 
létt sem er árleg forkeppni fyrir 
Söngkeppni framhaldsskólana. 
Blítt og létt verður haldið 27. 
október næstkomandi og er mik-
il spenna í loftinu.  

Kór Menntaskólans að 
Laugarvatni hefur aldrei ver-
ið jafn stór og hann er í ár en 
alls eru 145 nemendur í kórn-

um! Frábærir kórtónleikar voru 
haldnir 25. september í Íþrótta-
húsinu á Laugarvatni undir 
stjórn Eyrúnar Jónasdóttur kór-
stjóra. Þá helgi voru nemendur 
einnig í kórbúðum og æfðu stíft 
fyrir veturinn framundan.  

Umsjón: Oddný Lilja 
Birgisdóttir og Þóra Björg 

Yngvadóttir

Kæru Sunnlendingar

Gunnar Gränz er um þess-
ar mundir með sýningu í 

Listagjánni í kjallara Bókasafns 
Árborgar. Gunnar hefur sýnt þar 
áður og fengið undirtektir fyr-
ir alþýðulist sína. Sýningin er 
hluti af Menningarmánuðinum 
október í Árborg. Gunnar hefur 
aldrei gengið í listaskóla en lítur 
á sig sem alþýðulistamann sem 

lært hefur í skóla lífsins og sótt 
menntun til íslenskrar náttúru 
og annarra listamanna í landinu. 
Hann málar sér til ánægju og 
hefur haldið fjölda sýninga, 
bæði einn og með öðrum lista-
mönnum, einnig var hann þátt-
takandi í Imago Mundi verkefn-
inu, Iceland/Boiling Ice. 

Gunnar er fæddur í Vest-
mannaeyjum 1932 en flutti 
á Selfoss árið 1942 og hefur 
búið þar alla tíð síðan. Gunnar 
fékk Menningarviðurkenningu 
Sveitarfélagsins Árborgar árið 
2016. Sýningin er opin á af-
greiðslutíma bókasafnsins. Allir 
hjartanlega velkomnir!

Gunnar Gränz sýnir í Listagjánni

Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun

okuland.is

Meirapróf 
Endurmenntun

okuland.is
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Á vefsíðu sveit ar félag sins 
Árb org ar var á dögu-

num aug lýst eftir til nefn ing-
um til um hverfis viður kenning a 
sumarið 2022. 

Viður kenning arn ar verða af
hent ar á Sumar á Selfossi dagana 
4. til 7. ágúst. Veittar eru viður-
kenning ar fyrir eftirfarandi: 

Tilnefningar til 
umhverfisverðauna Árborgar 2022

Falleg asta garðinn, fallegustu 
götu na, snyrtilega sta fyrirtæki ð 
eða stofn un og fyrir fram úr
skaran di starf að umhverfis
málum í sveit ar félag inu 
Hægt er að senda á bend ing
ar til nefnd ar inn ar á net fangið: 
arborg@arborg.is fyrir 20. júlí 
nk.

Sveitarstjórn Gríms nes og 
Graf nings hrepps sam þykkti 

sam hljóða á fundi sínum í 
liðinni viku að ráða Iðu Marsibil 
Jónsdóttur í starf sveitar
stjóra. Iða hefur undan farin 
ár starfað sem mann auðs- og 
skrifstofustjóri hjá Arnarlaxi og 
tekið virkan þátt í mikilli upp
bygging u fyrir tæki sins á Vest
fjörð um. Kjör tíma bilið 2018 – 
2022 gengdi Iða embætti for seta 
bæjar stjórn ar Vestur byggð ar 
og hefur því góða inn sýn inn í 
stjórn sýslu sveitar stjórnar mála. 
Iða er við skipta fræðing ur að 
mennt og leggur stund á MBA
nám við Há skólann í Reykja vík. 

Iða Marsibil er sveitar félagi
nu ekki ókunn en hún bjó um 
skeið á Borg í Gríms nes og 
Grafnings hreppi.

Iða mun hefja störf þann 
25. júlí næst komandi og bíða 
hennar veiga mikil og spennandi 
verk efni. 

Ása Valdís Árnadóttir, 
oddviti sveitar stjórnar: „Það er 
ánægjulegt að fá Iðu Marsibil í 
starf sveitarstjóra Gríms nes og 
Grafnings hrepps. Hún kemur 
með ferska sýn á verk efnin 
og ég er sann færð um að hún 
muni reynast sveitar félag inu 
öflug ur liðs styrkur í þeim verk
efnum sem fram undan eru. Við 
bjóðum Iðu velkomna til starfa 

og hlökkum til samstarfsins.“
Iða Marsibil Jónsdóttir, nýr 

sveitarstjóri: „Ég er virkilega 
spennt fyrir komandi verkefnum 
í nýju hlutverki, einnig er ég 
þakklát fyrir það traust sem 
sveitarstjórn Grímsnes og 
Grafningshrepps sýnir mér 
með ráðningunni. Grímsnes og 
Grafningshreppur er frábærlega 
vel staðsett sveitarfélag með 
mikla möguleika, svæðið er mér 
hugleikið og hlakka ég til að taka 
þátt og leggja mitt af mörkum í 
þeirri vinnu sem framundan er.“

Iða Marsibil Jónsdóttir er nýr sveitarstjóri 
Grímsnes- og Grafningshrepps

Iða Marsibil Jónsdóttir
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Nýlagnir - Endurlagnir - Viðgerðir
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Í síðustu viku var fyrsta skóflu-
stungan tekin að Fjallaböð-

unum í Þjórsárdal. Það voru þau 
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra, Grímur Sæmundsen, for-
stjóri Bláa Lónsins, Haraldur Þór 
Jónsson, sveitarstjóri Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps og Magnús 
Orri Marínarson Schram, fram-
kvæmdarstjóri Fjallabaðanna 
sem tóku skóflustunguna saman. 

Hér er á ferð metnaðarfull 
uppbygging í Þjórsárdal sem 
áætlað er að verði komin í gagn-
ið árið 2025. 

Annars vegar er um að ræða 
Fjallaböðin; baðstað og 40 her-
bergja hótel, þar sem samspil 
náttúru og hönnunar á sér engan 
líkan en stór hluti byggingar-
innar verður byggður inní fjallið 
Rauðukamba. Hins vegar er um 
að ræða Gestastofu Þjórsárdals 
sem mun rísa í mynni Þjórsár-
dals. Þar verður reist 2000 fer-
metra þjónustubygging sem 
mun hýsa upplýsingamiðstöð 
ferðamanna, metnaðarfullt sýn-
ingarhald, og veitingaþjónustu 
ásamt fleiri gistimöguleikum, í 
smáhýsum og á tjaldstæði. 

Umhverfis- og sjálfbærn-
isjónarmið eru höfð að leiðar-
ljósi við alla uppbyggingu. Allar 
byggingar verða BREEAM 
sjálfbærnivottaðar. Þannig er 
stefnt að lægra kolefnisspori en 
venja er til, vistvænum lausnum 
við byggingu og endurvinnslu 
á byggingarefni. Stefnt verður 
að kolefnisjöfnuðum rekstri frá 
fyrsta degi. Nú þegar hefur fé-
lagið plantað 120.000 trjám í 
Þjórsárdal til að tryggja bind-
ingu kolefnis stax við opnun.

Áætlaður kostnaður við 
uppbygginguna er á bilinu 6-8 
milljarðar króna. Bakhjarlar 
verkefnisins eru Rauðukambar 
ehf en helsti eigandi þess eru Ís-
lenskar heilsulindir ehf, dóttur-
félag Bláa Lónsins hf. 

„Menn höfðu náttúrulega 
pínulitlar efasemdir um þessa 
klikkuðu hugmynd, að setja hús 
inn í fjall og ég skil það mjög 
vel. En það er í raun og veru al-
gjörlega stórkostlegt að reyna að 
minnka ásýndina á verkefninu 
en um leið að skapa eitthvað sér-
stakt. Stuðningur heimamanna 
og svo með nýju fólki núna er 

alveg einstakur og það ber að 
þakka sérstaklega fyrir það“, 
segir Magnús Orri Marínarson 
Schram, framkvæmdarstjóri 
Fjallabaðanna.

„Þjórsárdalurinn er algjör-
lega einstakt svæði, það hefur 
auðvitað verið afstaða forsætis-
ráðuneytisins að hér þurfi svo 
sannarlega að vanda til verka. 
Það sem okkur hefur fundist 
mikilvægt við þetta verkefni er 
metnaðurinn í tengslum við um-
hverfismálin, sjálfbærnina og 
náttúruverndina. Það skiptir líka 
miklu máli, vegna þess að þetta 
er þjóðlenda, að baðstaðurinn 
sem er fyrirhugaður hér verði 
opinn almenningi, svæðið sjálft 
verði aðgengilegt með stíga-
gerð og öðru því þetta svæði er 
ekki bara mikilvægt fyrir fólkið 
í sveitinni, heldur er þetta svæði 
sem skiptir okkur öll máli, alla 
íslendinga, hvernig tekst til og 
það er margt í hugmyndunum 
hér sem við teljum að skipti 
máli,“ segir Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra.

„Við erum mjög spennt fyrir 
metnaðarfullri uppbyggingu í 
Þjórsárdal en hún rímar mjög 
vel við áherslur okkar um ein-
staka hönnun, þjónustugæði, 
sjálfbærni í rekstri og um-
hverfisvitund. Með uppbygg-
ingunni er gott aðgengi gesta að 
svæðinu tryggt á sama tíma og 
virðing fyrir einstakri náttúru og 
sögu er höfð að leiðarljósi. Gott 
samstarf okkar við nærsam-
félag, stjórnvöld og viðeigandi 
stofnanir ber að þakka,“ segir 

Grímur Sæmundsen, forstjóri 
Bláa Lónsins hf.

„Þessi tímamót marka upphaf-
ið að mikilli uppbyggingu ferða-
þjónustu í Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi. Þjórsárdalurinn er ein-
stök náttúruperla og hefur verið 
eitt best geymda leyndarmál í 
ferðaþjónustu á Suðurlandi. Með 
friðlýsingu Þjórsárdalsins árið 
2020 var lagður grunnurinn að 
því að varðveita einstök náttúru- 
og menningarverðmæti Þjórsár-
dals. Þjórsárdalurinn með Fjalla-
böðin, Háafoss, Gjánna, Stöng, 
Hjálparfoss og fleiri staði ásamt 
fjölmörgum gönguleiðum og 
einstakri sögu minja mun verða 
mikið aðdráttarafl í ferðaþjón-
ustu á Íslandi,“ segir Haraldur 
Þór Jónsson, sveitastjóri Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps. HGL

Fjallaböðin í Þjórsárdal 
verða að veruleika
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