
fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afsláttur

september 2011

Börnin velja 
bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir 
hefur gefið út barnabækur 
undir nafninu Unga ástin 
mín í fimm ár.  
SÍÐA 6

Leikið með grænmeti

Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 
grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-
stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 
kork) og skerið gulrætur í bita og leik-
ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 
mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 
form og áferð. Þroskandi og hollustu-
hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-
drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 
Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 
og annað, skerið það niður í bolla og 
leyfið barninu að hella úr bollunum 
ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga 
með börnum sínum að loknum vinnu- og 
leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 
svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 
skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 
nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun. FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn 
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.
SÍÐA 2
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Stundum koma stundir þegar tíminn virðist ansi naumt skammtað-
ur til skylduverka. Foreldrar koma seint heim úr vinnu og reyna 
að hafa ofan af fyrir börnunum fram að matartíma. Að lokinni 

háttun, baði og burstun er komið að notalegum leshring uppi í rúmi 
með strumpum, prinsessum eða tröllum. Ef mömmu og pabba tekst að 
komast hjá því að sofna með trítlunum gefast einn til tveir tímar fyrir 
fullorðna fólkið að tala um daginn og veginn, reyna að henda mesta 
draslinu á sinn stað og koma sér svo í rúmið til að safna kröftum fyrir 
komandi vinnudag. Staflarnir af hreinu taui sem safnast hafa upp á 
snúrum og í vaskafötum standa óhreyfðir. „Á morgun segir ekki sá 
lati, heldur þreytta foreldrið.“ 

Það var einn morgun eftir vikulangt tímaleysi og óskipulag í hús-
verkunum að ég stóð og horfði á óhreinu diskana, hreina þvottinn 
í sófanum, leikföngin á gólfinu og tóman ísskápinn að ég hnippti í 
dóttur mína og lagði til bakarísferð. Ég yfirgaf því heimilið, læsti 
minninguna um draslið í innstu hugarfylgsnum og bauð þess í stað 
dóttur minni upp á kókómjólk og ostaslaufu í þægilegu andrúmslofti 
bakarísins. Betri morgunstund er ekki hægt að óska sér, ánægt barn, 
ekkert drasl, þjónusta og glænýtt bakkelsi. 

Stóri gallinn á þessari annars ljómandi lausn var sá að dóttur minni 
þótti þessi bakarísferð enn skemmtilegri en mér og finnst því alveg 
sjálfsagt að hún verði gerð að daglegum viðburði. Útskýringar um að 
ekki sé hægt að flýja veruleikann að eilífu finnst henni fánýtar. Hún 
heimtar sína ostaslaufu og ekkert múður. En hún verður, eins og ég, 
að takast á við hvunndaginn. Hún með hafragrautinn sinn og ég með 
þvottastaflann. Þannig er nú bara lífið. En við höfum 

hins vegar minningar um yndis-
legar bakarísferðir til að 
verma okkur. Og kannski 

verður einhvern tíma 
aftur svo mikið 
drasl að við 
ákveðum að 
yfirgefa heim-

ilið, hver 
veit?

Heimilið yfirgefið

Það er ekki oft sem feður fara 
með strákunum sínum eitt-
hvert heila helgi. Menn tala 
kannski um það en gefa sér 

sjaldan tíma til þess. Því er ágætt 
að einhver skipuleggi slíkt framtak 
fyrir þá,“ segir Hannes Pétursson 
tölvunarfræðingur um feðgaflokk-
ana sem KFUM býður upp á í 
Vatnaskógi. Hann og sonur hans, 
Fannar Logi, tíu ára, voru í slíkum 
flokki um liðna helgi. Þeir eru sam-
mála um að það hafi verið gaman. 
„Það skemmtilegasta var auðvitað 
samvera okkar Fannars,“ segir 
Hannes. „Feðgar hafa tvímæla-
laust gott af því að gaurast stund-
um saman.“ Hann segir þá auk þess 
hafa hitt marga aðra skemmtilega 
feður og syni í Vatnaskógi, því þeir 
hafi verið hátt í hundrað talsins. 
„Við tókum þátt í öllu,“ segir Fann-
ar og telur upp frjálsar íþróttir, 
kvöldvökur, siglingar á bátum, 
smíðar, skotbolta, hermannaleik 
og orrustuleik.

 „Já, ég held að feðrunum hafi 
jafnvel fundist enn meira gaman 
en sonunum og haft strákana sem 
átyllu til að gera það sem þá lang-
aði,“ segir Hannes. „Eftir orrustu-

leikinn stakk að minnsta kosti 
einn pabbinn glettnislega upp á 
að við tækjum annan leik „fyrir 
strákana!“.“ 

Hannes og Fannar hafa áður 
verið í feðgaflokki í Vatnaskógi 
og eru hagvanir þar. „Ég var oft í 
Vatnaskógi sem strákur og svo var 
ég að vinna þar í þrjú ár,“ upplýsir 

Hannes. Fannar kveðst hafa farið 
þangað fjórtán sinnum. „Við erum 
alltaf í Vatnaskógi um verslunar-
mannahelgina, ég var þar í fyrsta 
skipti í strákaflokki í sumar og 
einu sinni fór ég þangað með skól-
anum og gisti.“ „Já, við erum 
dálitlir skógarmenn,“ botnar pabbi 
hans. - gun

Við erum skógarmenn
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman í 
Vatnaskógi um síðustu helgi, ásamt hátt í hundrað öðrum feðrum og sonum. 

Á sama báti Bátsferðir eru fastur liður í Vatnaskógi. Hér eru feðgar á ferð.
 MYND/HARALDUR

Feðgar Hannes og Fannar Logi eru áhugamenn um frjálsar íþróttir. Fannar Logi æfir þær sex sinnum í viku og stefnir 
á að verða afreksmaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sólveig Gísladóttir
skrifar

Raddir tuttugu og fimm barna á grunnskólaaldri 
hljóma á diskinum Gospelkrakkar sem kemur út 
nú um helgina á hátíðinni Ljósanótt í Reykja-
nesbæ. Á diskinum eru tólf lög fyrir hressa krakka. 
Það er Ester Daníelsdóttir van Gooswilligen, 
forstöðumaður Hjálpræðishersins í Reykjanesbæ, 
sem stjórnar söng barnanna á diskinum, sem er 
unninn í samstarfi við Óskar Einarsson, tónlistar-
mann og gospelsnilling, og sönghópinn „Seven“ í 
Noregi. Gospelkrakkar verða með útgáfutónleika í 
Keflavíkurkirkju á morgun, sunnudaginn 4. 
september og í Fíladelfíukirkjunni í Reykjavík 10. 
september.

Gospelkrakkadiskurinn fæst ekki í venjulegum 
búðum en hægt er að panta hann á póstfanginu 
ester@herinn.is og í Jötunni, Fíladelfíu.

Gospelkrakkarnir syngja og dansa 
þegar þeir koma saman. 

. 

í 

saman.

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is
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ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg

JANÚAR 2011
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6
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sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum síð
sumar og æt

aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi
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TILBOÐ
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Skandínavísk hönnunarveisla

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun

febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT 
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011

Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  
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Útsprungngngngng
Kjartan Guðdustar rykið

Th

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4 g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

unaararararveisla
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nhaldi.

rfs til eldri ttímímmama 

m en með samamtítímímma 

ni eins og kokopararar or og 

vo ekki sé mminninnnnsnst á 

ofna ull. Þægæginginindndi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she
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Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
b

ra

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum 
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

BARNVÆNT



ÚTSÖLUVERÐ 
183.750.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

Opið mán-fös:      10:00 - 18:00
Opið um helgina: Lau 10:00 - 16:00 Sun 13:00 - 16:00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR

Eikarskenkur
Stærð: 180 cm
Verð: 159.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 119.925,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

WIND tungusófi
Stærð: 292x167  Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-        SKRAUTPÚÐAR FYLGJA

-20%

-20%

SICILY tungusófi
Stærð:268x165  Verð: 219.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 175.200,-

MARGARET tungusófi
Stærð: 286x172  Verð: 245.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 196.000,-

-20%

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm

Verð: 119.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 95.200,-

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25%

Stækkanlegt eikarborð
Stærð: 160(248)x100

Verð:139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 97.930.-

-25%

-25% -25%

-30%

-30%

AURORA sófaborð – Hvítt háglans
Stærð: 120x70 Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ  34.930.-

20-50% 
AFSLÁTTUR
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ENSKI
BOLTINN
STÆRRI
EN ALLT

SKILA LEIFTURSÓKNIR ARSENAL TITLI Í ÁR?

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

anum og leyfið barninu að ýta á 
takkann til að blanda drykknum 
saman. Hellið í glös og lesið eft-
irlætisbókina fyrir barnið meðan 
þið gæðið ykkur á drykknum eða 
hlustið á hljóðbók (sem má finna í 
góðu úrvali á Borgarbókasafninu 
til dæmis). Margar aðrar hollar 
og einfaldar uppskriftir er gaman 
að gera með leikskólabörnum, svo 
sem salat. 

Listasýning
Sláið upp listasýningu í stofunni. 
Teiknið og litið röð mynda með 
barninu og raðið á stofuveggina. 
Listasýningin getur svo opnað 
formlega þegar eldri systkinin 
koma heim eða þá að afa og ömmu 
er boðið að koma og sjá sýninguna 
daginn eftir. Jafnvel má eyða 
nokkrum dögum í að setja sýn-
inguna upp og hafa opnunarhátíð 
á sunnudegi.

Teboð
Bjóðið öllum dúkkum, böngs-
um, systkinum og litlum 
nágrönnum í teboð. Takið 
tesettið fram, hellið 
mjólk í bollana og raðið 
kexkökum eða öðru góð-
gæti á diskana.

Út að kríta
Hlýja haustdaga er um að gera að 
nýta utandyra en það þarf ekki að 
leita langt yfir skammt að góðri 
skemmtun. Pakki af krítum, í 
öllum regnbogans litum, og stétt er 
það eina sem þarf. Teiknið hringi á 
stéttina og bjóðið barninu að hoppa 
inn og út úr þeim. Eða dragið 
langa beina línu og æfið línudans. 
Skreytið stéttina með alls kyns 
formum og reynið að henda litlum 
steinum inn í þau þannig að þeir 
lendi innan þeirra. Góð æfing líka 
í að þekkja litina og þá má teikna 
tölustafi og bókstafi og ræða hvað 
þeir heita. 

Spagettíleikur fyrir þau yngri
Ótrúlega einfaldur leikur sem þau 
yngri gleyma sér í. Það sem til 

þarf er stórt pastasigti 
og ósoðið spaghetti. 
Hvolfið sigtinu á 
borð eða jafn-
vel gólfið, 
brjótið 
spagettí-
ið í tvennt 
og sýnið litlu 
manneskjunni 
hvernig hægt er að 
stinga því inn í götin á 
sigtinu og láta það hverfa. Góð 
æfing fyrir fínhreyfingarnar og 
afbragðs skemmtun.

Myndaföndur
Finnið til gömul tímarit og önnur 
blöð sem föndra má með og farið í 
gegnum blöðin með barninu í leit 
að myndum sem því líkar. Klippið 

myndirnar út og 
leyfið barninu að 

spreyta sig 
með ykkar 

hjálp á 
barna-

skær-
um. 
Límið 

myndirnar svo á karton eða 
annan þykkan pappír. 
Biðjið barnið að segja 
ykkur hvað hlutirnir 
heita og skrifið svo heiti 
þeirra með bókstöfum 
undir myndirnar.

Tjald í stofunni
Klassískur og sískemmti-

legur leikur er að finna til 
pullur, teppi, púða, stóla 
og annað sem til þarf 

til að byggja „tjald“ eða 
lítið „hús“ í stofunni. Börnin geta 
hjálpað ykkur eftir því sem þau 
eru eldri en börnum á öllum aldri 
þykir ákaflega gaman að dunda sér 
inni í „húsinu“ að framkvæmdum 
loknum. Fara með bangsa og dúkk-
ur þar í útilegu, gefa þeim að borða 
af bollastelli og vera á vappi inn 
og út úr húsinu. Lautarferð innan-
dyra, með samlokum og drykkjum, 
getur svo fylgt í framhaldinu. 
Leggið einfaldlega teppi á vel val-
inn stað í stofunni og geisladiskur 
með náttúruhljóðum, fuglasöng 
eða froskahljóðum, myndi auðvitað 
fullkomna stemninguna. 

- jma

Teboð Eftir leikskóla má útbúa væna veislu handa öllum mjúku vinunum.

Klassískt Börn hafa gaman af því að útbúa „tjald“ eða „hús“ inni í stofu. 

Litað úti  Meðan veður leyfir er ekki úr vegi að fara út með börnunum að kríta.  Teiknið hringi og notið þá sem fleti til 
að hoppa inn á og út úr og æfið börnin í að þekkja litina. 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Föndur Auðvelt er að gleyma sér við 
að klippa út fallegar myndir.
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Skessan í hellinum  býður 
upp á lummur í dag í 
Svartahelli í Grófinni við 
smábátahöfnina í Reykjanes-
bæ. Hún vill líka endilega fá 
bréf og teikningar í póstkass-
ann sinn á Ljósanótt til að 
setja á vefsíðuna sína, www.
skessan.is.

Sunnudagarnir  verða aftur 
barnadagar í vetur á Borgar-
bókasafninu við Tryggvagötu 
og í Gerðubergi. Þá er 
fjölbreytt dagskrá fyrir börn 
og fjölskyldur þeirra. Fyrsti 
barnadagur vetrarins er á 
morgun og þá verður boðið 
upp á þrjúbíó.

Á Þjóð-
minja-
safninu er 
hægt að fá 
leiðsögn 
fyrir 
leiðbein-
endur yngri 

hópa á eigin 
vegum, til 

dæmis 
fjölskylduna. 

Leiðsögnin er miðuð við 
krakka frá aldrinum 5-11 ára 
og sagt frá 4-5 gripum á 
hvorri hæð fyrir sig. Þar eru 
auk texta grunnteikningar af 
hæðunum þar sem búið er að 
merkja inn á staðina sem 
leiðsögnin fer um. Bóka þarf 
tíma fyrir hópa á www.
thjodminjasafn.is.

Brúðubíllinn er ekki á 
ferðinni á veturna. Þó er hægt 
að panta leiksýningar í 
leikskóla, kirkjur og fyrstu 
bekki grunnskólanna. Leikritin 
sem verða í vetur eru Númi á 
ferð og flugi, Selurinn Snorri 
og Vinátta. Allar sýningarnar 
taka 30 mínútur. Nánar er 
hægt að skoða á heimasíðu 
brúðubílsins, 
www.brudu-
billinn.is.

Síðasti séns í tækin
Leiktækin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum fara í vetrardvala í 
næstu viku. Í dag og á morgun eru því síðustu forvöð að skella sér í 
tækin.

Ekki fara þó öll tækin í vetrardvala. Í vetur verður hægt að fara í 
sjóræningjaskipið Naglfar, hlaupakötturinn verður til reiðu og 
Ærslabelgurinn verður líka blásinn upp þegar veður leyfir.

Garðurinn verður opinn alla daga í vetur frá klukkan 10 til 17 og 
hægt að kíkja í heimsókn til allra dýranna og fara í Vísindaveröldina.

Sjá www.mu.is

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

OPIÐ ALLA 
HELGINA

 Bara 2 dagar eftir  
20 - 60% afsláttur

OPNUNARTÍMAR ÚTSÖLUNNAR

LAUGARDAG 9 - 17
SUNNUDAG 10 - 16

Tekið er við kvörtunum vegna auglýsingarinnar á netfanginu nöldur@tuð.is eða í 846-2019

FLUGUSTANGIR - 5000 KALL
POLAROID GLERAUGU  
ÁÐUR 8.390 KR NÚ 4.500 KR.
JAXON POLAROID GLERAUGU  
2.500 KALL
SPINNSTANGIR Á 3000 KALL 
13 FETA TVÍHENDUR Í HÓLK LINA 
8-9 - 15.000 KALL 
VÖÐLUJAKKAR - 25 % AFSL. AF ÖLLUM 

ALLAR SILUNGA FLUGUR - 150 KR.
ALLAR LAXAFLUGUR - 275 KR.
ALLAR BRASSTÚPUR - 350 KR.

ÚTSALA 

UPPBOÐ KL 16:30  
Á SÝNINGAR SLÖNGUBÁT 320 CM 
LÁMARKS BOÐ 75 ÞÚS.
Léttar veitingar! Harðfiskur og ískaldur bjössi.
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Krakkar
Frábær 14  vikna námskeið

fyrir ykkur. Yngst 5 ára.

Freestyle
Michael Jackson

Break
Allt það nýjasta

Yngst 9 ára
Einnig námskeið fyrir 18+

Reykjavík og Mosfellsbær
Innritun og upplýsingar

www.dansskoliheidars.is
og í síma 551 3129

milli klukkan 16 og 20 til 12. sept.
Kennsla hefst mánudaginn 12. sept.

Systkinaafsláttur 2. barn hálft gjald 3. barn frítt
Reykjavík og Mosfellsbær styrkja dansnám barna

Konusalsa
Sjóðheitt námskeið.
Hentar öllum konum,
ungum og öldnum,
liðugum og stirðum.

Skemmtileg hjóna-
og paranámskeið

Byrjendur og framhald.

Keppnisdansar
Hinn frábæri
danskennari
Svanhildur Sigurðardóttir
sér um þjálfunina. 
Mæting 2x eða 3x í viku.

Í 50 árÍ 50 ár

LOSAÐU ÞIG VIÐ
SYKURFÍKNINA

OG KRÆKTU ÞÉR Í FULLT AF ORKU!

20%
AFSLÁTTUR

Þú færð Turbo Greens í 
heilsubúðum, apótekum og 
heilsuhillum stórmarkaðanna Innflutningsaðili:

KUNG FUKUNG FU tímar 
fyrir krakka

Skeifunni 3j  •  Sími 553 8282  •  heilsudrekinn.is

Byrja 5.september
Haustskráning hafin

Snáðarnir mínir hafa gott nef 
fyrir því hvaða bækur eru 
líklegar til að falla í kramið 
hjá öðru smáfólki. Ég treysti 

því dómgreind þeirra fyllilega og 
ber reglulega undir þá álitlegan 
bókakost sem þeir ýmist samþykkja 
eða hafna,“ segir Sara Hlín Hálf-
dánardóttir, sem í bíltúr fyrir fimm 
árum fékk þá flugu í höfuðið að gefa 
út barnabækur undir forlagsnafninu 
Unga ástin mín.

„Þá var eldri sonur minn orðinn 
mikill bókaormur en á bókasafninu 
freistaði bókakosturinn ekki nóg. 
Ég fór því á Amazon og pantaði lit-
ríkar, harðspjalda smábarnabækur 
með ljósmyndum af alvöru dýrum, 
því sá stutti áttaði sig ekki alltaf 
á því hvort svín eða kónguló væri 
á teikningum sumra bóka,“ segir 
Sara, sem veðjaði á að eins yrði með 
önnur börn þegar hún sá son sinn 
eiga endalaust góðar stundir með 
bókunum að utan.

Fyrsta árið gaf hún út sex bækur 
úr geymslunni sinni á Álftanesi, en 
fimm árum seinna eru bókatitlarn-
ir orðnir sextíu talsins og umsvif-
in rekin frá Englandi, þar sem 
Sara býr með fjölskyldu sinni í litlu 
sveitaþorpi nálægt Cambridge.

„Hér er ég í suðupotti barnabók-
mennta. Bretar eru ekki síðri bóka-
þjóð en Íslendingar og kröfuharðir á 
að börn byrji snemma að lesa. Þann-
ig á fjögurra ára sonur minn að vera 
farinn að stauta sig í gegnum staf-
rófið og mikið er lagt upp úr end-
ursögn barna úr bókum og að þau 
geti lagt dóm á sögupersónur og 
boðskap,“ segir Sara, sæl með lífið 
og tilveruna úti. „Hér krefst lífið 
samstöðu og við höfum borið gæfu 
til að vera samstíga. Fjölskyldan 

hefur líka orðið nánari þegar stór-
fjölskyldan er ekki til taks. Eftir 
skóla tekur við leikur með vinum 
og samvera fjölskyldunnar, og um 
helgar förum við í dýragarð, sund, á 
söfn eða í heimsókn til vina. Í lengri 
skólafríum förum við til Frakklands 
eða í sveitaferðir því skólaárið er 
öðruvísi en heima og mikið um löng 
frí inni á milli allt skólaárið.“

Sara segir breskar konur í meiri-
hluta kveðja vinnumarkað um 35 
til 40 ára aldur til að snúa sér að 
barneignum. „Það sem eftir lifir 
eru karlarnir fyrirvinnan og vinna 
langan vinnudag. Því sætir hér 
undrum að minn maður skuli taka 
til hendinni heima og jafnvel vera 
einn með börnin þegar ég þarf í 
lengri vinnuferðir. Ég fyllist því 
stolti yfir hversu langt Íslendingar 
eru komnir í jafnréttisbaráttunni.“

Í tilefni afmælisins verða bóka-
titlar útgáfunnar á allt að sextíu 
prósenta afslætti á öllum sölustöð-
um, sem Sara segir afmælisgjöf til 
barna landsins og gefa fólki færi á 
að vera snemma í jólainnkaupum.

„Ég er óendanlega þakklát fyrir 
þessar góðu viðtökur. Elsku eigin-
maðurinn minn hefur verið mín 
hægri hönd allan tímann, en hann 
er stjórnarformaður og ég fram-
kvæmdastjóri. Árlega sitjum við 
saman stjórnarfundi og þar verð-
ur okkur iðulega sundurorða. Alla 
jafna rekur hann mig í lok fundar-
ins en ræður mig jafnharðan aftur 
því hann veit að hann fær ekki 
betri framkvæmdastjóra,“ segir 
Sara hlæjandi. „Það er búið að vera 
gaman að standa í þessu ævintýri 
með honum og víst er að hann hefur 
sparað mér mörg mistökin með því 
halda mér niðri á jörðinni.”  - þlg

BÖRNIN ERU BEST 
dómbær á bækur
Unga ástin mín er fimm ára í dag. Fædd á Álftanesi, þar sem hún sleit barnsskónum í 
lítilli geymslu, en dafnar nú sem aldrei fyrr á Englandi í umsjá þriggja systkina sem vita 
hvað þau og önnur börn vilja þegar kemur að lestri góðra bóka.

Ekta fjölskyldufyrirtæki Sara Hlín með eiginmanni sínum, Davíð Guðjónssyni, og börnunum Hávari Daníel fjögurra 
ára, Hugrúnu Evu sex mánaða og Alvari Davíð sjö ára, sem er höfuðpaurinn í Unga ástin mín og varð til þess að 
bókaútgáfan varð til. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Komdu í 
skátana!

Æ V I N T Ý R I  -  V I N Á T T A  -  Ú T I L Í F  -  L E I K I R  -  Þ R A U T I R  -  Ú T S J Ó N A R S E M I

Spennandi ævintýri 
fyrir alla hressa krakka.
Nú er skátastarfið að fara í gang um allt land. Okkur langar 
að bjóða ykkur velkomin að taka þátt í skemmtilegu og 
fjölbreyttu starfi í vetur en flest skátafélög eru með starf 
fyrir krakka frá 7 ára aldri. 

Komdu á skátafund og kynntu þér málin. 

Hægt er að finna allar upplýsingar á vefnum 
okkar www.skatar.is
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DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR

(KUNG-FU)

OPIÐ HÚS
Heilsurækt

Sjálfsvörn fyrir konur
Wu Shu Art

(Kung-Fu)

Tai Chi
Hugræn

teygjleikfimi
Qi Gong

Heilsumeðferð
Nálarstunga

Fjölbreytt nudd
Tækjameðferð

Snyrting
Dekur
Spa

LAUGARDAGINN 4. SEPTEMBER
Í HEILSUDREKANUM SKEIFUNNI 3J

HEILSUVÖRUR - HEILSUTE

Opnir tímar - Sýningar - Opið frá 9:00 til 16:00
Sími: 553 8282  ¦  heilsudrekinn@heilsudrekinn.is  ¦  www.heilsudrekinn.is  

OPIÐ HÚS
              3. SEPTEMBER

Ungir skæruliðar  Boot Camp 
 býður upp á þjálfun fyrir krakka-
hópa sem kallast Skæruliðar. 
Byggt er á þeirri hugmyndafræði 
að þjálfa líkamann á sem fjöl-
breyttastan hátt með því að nota 
 fyrst og  fremst eigin líkamsþyngd 
 iðkanda. Þá er lögð áhersla á 
jákvætt hugarfar. Í vetur verða 
fjórir hópar skæruliða. Elstu 
skæruliðarnir eru fæddir 14-15 ára 
og yngri hóparnir eru 12-13 ára, 
9-11 ára og yngstu krakkarnir eru 
6-8 ára.

Töfraheimur 
tónlistar  Töfrahurð 

er tónleikaröð  barnanna 
í Salnum í Kópavogi. Á 

tónleikunum kynnast 
börnin klassískri 
tónlist á skemmtilegan 
hátt. Börnin fá að taka 

virkan þátt í tónleikun-
um og eru hvött til að 
mæta í búningum. Á 
nýju ári verða síðan 
ævintýramorgnar í 
Salnum þar sem öll 

þekktustu ævintýri H.C. 
Andersen og Grimmsbræðr-

anna verða sett á svið og flutt af 
tveimur leikurum  sem syngja, 
leika og spila á  hljóðfæri.

Vatnaveröld barnanna 
 Ljósanótt verður haldin hátíðleg í 
Reykjanesbæ um helgina. Þar 
geta fjölskyldur fundið sér 
ýmislegt til dundurs. Til dæmis 
væri ferð í Vatnaveröldina vel til 
 fundin. Vatnaveröld er yfirbyggð-
ur vatnsleikjagarður. Þar er boðið 
upp á leiktæki fyrir yngstu 
kynslóðina, en frítt er fyrir öll börn 
á grunnskólaaldri. Á sama stað er 
50 metra innilaug, 25 metra 
útilaug og fjórar setlaugar og 
eimbað.  Ljósanæturhelgina er 
opið frá 8 til 18.

GAGN&GAMAN


