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Hvað eru páskar? 
Hvað gerðist á páskum?
Hvað gerist á páskum?

„Ég heyri ekki fuglana 

syngja, sé ekki fegurð 

morgunroðans, treysti 

ekki lífinu. Þá koma 

páskarnir eins og 

kallaðir.“

Kirkjur
Fimmtudagur 21. apríl • Kynning

Páskar eru mesta hátíð kristninnar um 
allan heim. Sr. Kristján Valur Ingólfsson 
segir páskatímann einkennast bæði af 
gleði og sorg, og sé holl áminning fyrir 
okkur í daglegu lífi.

„Kristnin hefur alltaf litið á vikuna fyrir 
páska sem heilaga viku. Páskarnir verða 
enda ekki skildir frá aðdraganda þeirra í 
dymbilvikunni. Atburðarásin hefst á pálma-
sunnudegi þegar Jesús kemur til Jerúsalem 
og er fagnað innilega af íbúum og nær há-
marki á páskadag,“ segir Kristján Valur. 
Hann segir merkilegt til þess að hugsa 
að sama fólk sem fagnað hafi Kristi geti 

nokkrum dögum síðar 
hafa hrópað, „krossfestið 
hann“. 

Fyrsti hápunktur dymb-
ilvikunnar er skírdagur. 
„Þá kallaði Jesús saman 
sína nánustu fylgismenn 
og átti með þeim kveðj-
umáltíð,“ segir Kristján 
Valur, og þar gaf Jesús 

lærisveinum sínum ákveðna fyrirmynd með 
því að taka að sér hlutverk þjónsins og þvo 
fætur gesta sinna. „Boðskapurinn í því er, 
að sá er mestur sem þjónar öðrum,“ útskýr-
ir hann. Síðasta kvöldmáltíðin boðar einnig 
að við minnumst þess sem Jesús gerði fyrir 
okkur í hvert sinn sem við neytum þeirrar 
máltíðar saman í kirkjunni. Þá er hún líka 
áminning fyrir okkur sem freistumst til að 
grípa í bita og borða fyrir framan sjónvarp-
ið að gleyma ekki að halda í borðsamfélagið 
í fjölskyldunni.“

Meðan á kveðjumáltíðinni stóð vissi Júdas 
að farið yrði út í garð eftir hana eins og 
venja var. Hann hafði látið æðstu prestana 
vita svo þeir gætu tekið Jesú höndum og fékk 
að launum hina frægu 30 silfurpeninga. „Á 
páskunum togast því á gleðin og sorgin. Þeir 
hefjast með mikilli gleði á pálmasunnudag 
og gleðin er einnig til staðar í síðustu kvöld-
máltíðinni. Síðan kemur sorgin með svikum 
Júdasar, handtöku Jesú, dómi og krossfest-
ingu,“ segir Kristján Valur. 

Sorgin nær hámarki á föstudaginn langa 
þegar æðstu prestarnir ákæra Jesú fyrir 
guðlast og landráð fyrir rómverska land-
stjóranum  Pontíusi Pílatusi og  hann er 
tekinn  af lífi fyrir þær sakir. „Þannig er 

ytri skilningurinn á ástæðum krossfesting-
arinnar, en í innri skilningi trúarinnar er 
Jesús fæddur í þennan heim til að  taka á 
sig öll afbrot mannanna og deyja fyrir þau á 
krossinum,“ segir Kristján Valur og útskýr-
ir nánar: „Það sem kemur í veg fyrir að við 
getum öðlast eilíft líf er það sem við gerum 
af okkur á jörðu. Jesús tók á sig þessar synd-
ir svo við gætum lifað fyrir hann.“ Sú mikla 
sorg sem einkennir föstudaginn langa er því 
ekki aðeins vegna dauða Jesú heldur vegna 
þess að mannkynið varð þess valdandi að 
hann þurfti að deyja, að sögn Kristjáns Vals. 

„Miklu skiptir að við hugsum þetta á þenn-
an hátt, því í gegnum tíðina hefur mönnum 
þótt auðvelt að varpa ábyrgðinni sérstaklega 
á gyðinga.“

Hinn helga laugardag þegar Kristur dvelur 
í gröfinni bíða menn þess sem verða vill en 
síðan kemur páskadagur með mikilli gleði. 

Þar sem þetta var mikill hátíðisdagur sam-
kvæmt gyðingatrú mátti ekki vinna eftir sól-
arlag. Konurnar fóru því í bítið um morgun-
inn til að ganga almennilega frá líkinu eins 
og var venja. Vörður hafði verið settur við 
gröfina þar sem menn óttuðust að fylgis-

menn Jesú myndu ræna líkinu og ljúga því 
að hann væri upprisinn. En þegar konurnar 
bar að var búið að velta stórum steini frá 
gröfinni  og Jesú var ekki í gröfinni. „María 
Magdalena stóð grátandi við gröfina þegar 
kom til hennar maður sem reyndist vera 
Jesús upprisinn. Konurnar  hlupu til baka og 
sögðu frá þessu,“ segir Kristján Valur. Og 
hver er boðskapurinn? „Hann er sá að við 
sem trúum á Guð og treystum á það samfélag 
sem við eigum við hann munum ekki deyja 
heldur rísa upp með Jesú Kristi og lifa með 
honum að eilífu.“

Gleðin og sorgin togast á

Séra Kristján Valur 
Ingólfsson.

Altaristaflan eftir Nínu Tryggvadóttur í Skálholtskirkju.  MYND/ ÁRNI SVANUR DANÍELSSON
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Kirkjur á Íslandi eru æði 
margar og fjölbreyttar. Allt 
frá ævagömlum torfkirkjum 
upp í nútímaleg guðshús úr 
steinsteypu.

Á Vísindavefnum eru teknar 
saman tölur yfir fjölda kirkna 
á landinu. Þar segir að skráðar 
kirkjur, kapellur og guðshús séu 
362 talsins. Árið 2004 vann Ásta 
Margrét Guðmundsdóttir kirkna-

skrá fyrir Þjóðkirkjuna. Þá voru 
kirkjur Þjóðkirkjunnar, gamlar 
og nýjar, 322 talsins. 

Á vefsíðunni kirkjukort.net má 
finna upplýsingar um allar kirkjur 
á landinu.

Yfir þrjú hundruð kirkjur

Hin nútímalega kirkja í Stykkishólmi.Brunnhólskirkja á Mýrum í Skaftafellsprófastsdæmi.Hin fagra kirkja á Seyðisfirði.

Glaumbæjarkirkja 
í Skagafirði.

● TÍMASETNING PÁSKANNA  Páskarnir eru ávallt á mismunandi 
tíma á hverju ári. Ástæðan fyrir því er að í Nýja testamentinu eru atburð-
ir sem tengjast páskum miðaðir við samnefnda hátíð gyðinga. Í tíma-
tali gyðinga er notast við tunglár sem gerir það að verkum að tiltekinn 
dagur getur færst á milli mánaða í okkar tímatali.

 Reglan er sú að páskadagur er fyrsti sunnudag-
ur eftir fyrsta fulla tungl frá og með 21. mars. 
Þetta verður til þess að páskadagur getur í 
fyrsta lagi fallið á 22. mars og í síðasta lagi 
á 25. apríl eða einhvern dag þar á milli.

 Hin síðari ár hafa sumir haft orð á því 
að festa beri páskana betur í almanak-
ið. Páskadagur yrði ávallt á sunnudegi 
en myndi aðeins hreyfast til um viku 
í mesta lagi, svipað og sumardagur-
inn fyrsti gerir í tímatali Íslendinga. Hug-
mynd hefur verið uppi um að páskadagur 
ætti að vera í annarri viku aprílmánaðar.

● Í TÁRINU MIÐJU  Í tárinu miðju er yfirskrift dagskrár, sem haldin 
verður í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Er yfirskriftin sótt í eitt ljóða Ísaks 
Harðarsonar, en hann mun einmitt leggja dagskránni lið með ljóðalestri. 
Þá mun Sigurður Skúlason leikari lesa Passíusálmana í heild sinni á föstu-

daginn langa en lesturinn hefst klukkan 13.30, og 
á páskadag verður frumflutt nýtt tónverk eftir 

Báru Grímsdóttur tónskáld, sem hún samdi 
sérstaklega fyrir Kór Saurbæjarprestakalls 
við upprisuljóð eftir Hallgrím Pétursson. Ber 

það heitið Hjartað fagnar og er samið fyrir 
blandaðan kór og orgel.

 Í  tárinu miðju hefst í dag klukkan 14 
með tónleikum. Klukkan 17 eru tónleikar 

Kórs Saurbæjarprestakalls og klukkan 
20.30 flytur Ísak 
Harðarson ljóð við 

undirleik Gunnars 
Kvaran sellóleikara og Hauks Guð-

laugssonar organista. 
 Á páskadag verður hátíðarmessa 

klukkan 11 í Hallgrímskirkju í 
Saurbæ.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447.

21. apríl Skírdagur

22. apríl Föstudagurinn langi

Páskadagur 24. apríl

Annar í páskum 25. apríl

DYMBILVIKA OG PÁSKAR 2011
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Páskarnir eru stærsta hátíð kristn-
innar. Af því tilefni er hvarvetna 
talsverður viðbúnaður í kirkjum 
landsins. Dómkirkjan býður til 
helgihalds samkvæmt venju. 

„Dómkirkjan er langelsta kirkjan 
hér í Reykjavík. Í 215. sinn er geng-
ið til helgihalds dymbilvikunnar og 
páskanna innan veggja hennar. Stór 
hluti heimsins minnist atburðanna 
árlega og svo hefur verið á Íslandi 
í rúm 1000 ár. Þarna eru dimmustu 
skuggarnir sem föstudagurinn langi 
tjáir og svo undrið mesta, upprisa 
Jesú á páskum. Það er stærsti dag-
urinn í hátíðarhaldi kristinna um 
allan heim,“ segir sr. Hjálmar Jóns-
son, sóknarprestur Dómkirkjunnar. 
„Víða eru altarisgöngur á skírdag og 
á föstudaginn langa er píslarsagan 
lesin og Passíusálmar sr. Hall-
gríms Péturssonar lesnir og sungn-
ir. Í Dómkirkjunni eru tvær messur 
hvern þessara helgidaga.“

Séra Hjálmar segir vel tekið á 

móti öllum. Auk hefðbundins helgi-
halds er fitjað upp á fleiru. „Í há-
deginu á þriðjudögum er fyrir-
bænastund. Við göngum svo yfir í 
safnaðarheimilið þar sem húsmóð-
irin, Dagbjört Óskarsdóttir, hefur 
undirbúið hollan og góðan máls-
verð. Sama dag er TTT-starfið, en 
skammstöfunin merkir „tíu til tólf“. 
Á fimmtudögum er opið hús fyrir 
eldra fólk í safnaðarheimilinu og 
öll fimmtudagskvöld Kvöldkirkja. Í 
vetur hefur Ólafur Elíasson píanó-
leikari leikið prelúdíur og fúgur 
eftir J.S. Bach á flygil. Undir stjórn 
Kára Þormar organista starfa við 
kirkjuna Dómkórinn og Kammer-
kór Dómkirkjunnar. Þá eru mess-
ur í Kolaportinu klukkan 14 síðasta 
sunnudag hvers mánaðar, en næsta 
Kolaportsmessa verður á annan í 
páskum klukkan 14. Þar hlýðir fólk 
á söng og leik Þorvalds Halldórsson-
ar og tekur þátt í guðsþjónustunni.“ 
Sjá www.domkirkjan.is.

Vel tekið á móti öllum
Í Dómkirkjunni er vel tekið á móti öllum. Hér er samankominn hópur sem hittist í 
hádegisverði að lokinni bænastund í vikunni. MYND/STEFÁN

● LITUR PÁSKANNA  Litir kirkjuársins eru hvítur, rauður, fjólu-
blár, grænn og svartur. Hvíti liturinn (stundum líka gylltur) er notaður á 
stórhátíðum á borð við jól og páska. Jólatíminn nær til þrettándans en 
páskatíminn nær til hvítasunnu.

 Litur hvítasunnunnar er rauður sem er litur heilags anda. Fjólublár er 
litur föstu og iðrunar og klæðast prestar fjólubláu á aðventunni og sjö 
vikum fyrir páska.

 Grænn er litur sumarsins og sunnudaganna eftir hvítasunnu. Svartur 
litur er einungis notaður á föstudaginn langa og svo við útfarir.

„Við erum einmitt með páskasöfn-
un núna vegna þeirra breytinga 
sem standa fyrir dyrum í innan-
landsaðstoðinni,“ segir Anna Ólafs-
dóttir, verkefnastjóri hjá Hjálp-
arstarfi kirkjunnar, innt eftir því 
hvað sé efst á baugi í því starfi 
núna. „Reyndar höfðum við aldrei 
safnað fyrir innanlandsaðstoð fyrr 
en eftir hrunið og fyrst á eftir deild-
um við því þannig að féð sem safn-
aðist skiptist til helminga á milli 
innanlandsaðstoðar og erlendra 
verkefna, en nú er sem sagt í gangi 
fyrsta söfnunin sem er eingöngu 
fyrir innanlandsstarfið.“

Söfnunin fer þannig fram að 
valgreiðsla birtist í heimabönkum 
landsmanna, nema þeirra sem eru 
eldri en 65 ára, þeir fá heimsenda 
gíróseðla. Anna segir þörfina fyrir 
aðstoð innanlands hafa aukist gríð-
arlega. „Frá og með 1. maí verð-
ur aðstoðin í formi inneignarkorta 
í stað matarpokanna áður. Jafn-
framt verður sú breyting á að hvað 

varðar mataraðstoðina munum við 
eingöngu sinna barnafjölskyldum 
þannig að einstaklingum sem leita 
eftir mataraðstoð er vísað annað 
varðandi það. Öll önnur aðstoð sem 
við veitum stendur öllum til boða.“

Hjálparstarfið hefur auk þess til 
sölu fermingargjafabréf sem einn-
ig er hægt að kaupa á vefsíðunni 
gjöfsemgefur.is. „Annars vegar er 
um að ræða fermingarskeyti í hefð-
bundnum stíl,“ segir Anna. „Og 
fyrir þá kveðju fást fjórar hænur 
sem jafnaldri fermingarbarnsins 
í einhverju þróunarlandi fær. Fólk 
kaupir bara skeytið og þarf ekkert 
að gera meira, en andvirðið fer til 
að kaupa hænur fyrir munaðarlaus 
börn sem fá þá egg í matinn, sem 
breytir mjög miklu upp á mataræði 
þeirra. Hins vegar eru dýrari gjafa-
bréf, upp á fimm þúsund krónur, og 
rennur andvirði þeirra til frekari 
stuðnings við munaðarlaus börn í 
þeim löndum sem hjálparstarfið 
nær til.“    - fsb

Safna nú eingöngu 
fyrir innanlandsaðstoð

Þörfin fyrir innanlandsaðstoð hefur aukist gríðarlega, að sögn Önnu Ólafsdóttur, 
verkefnastjóra hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. MYND: ANTON 

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf 
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið 
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins 
sem býr við fátækt. 

Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
 
Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.

Óskalistinn minn:

Rúm
Myndavél
Svefnpoki
Ipod
Webcam
Handklæði
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman að fá 
pening og „Gjöf sem 
gefur“. Mig langar til 
að einhver sem er ekki 
eins heppinn og ég fái 
að njóta með mér.

Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á 
Íslandi dugar fyrir 4 hænum. 
Þær gefa okkur fullt af eggjum. 
Eða við gætum fengið sparhlóðir. 
Þá færi ekki allur dagurinn í að 
leita að eldsneyti og við 
hefðum meiri tíma til að læra.

5.000 kr. gjafabréf á Íslandi 
myndi gefa okkur 2 geitur.
Namm! Mjólk og kjöt, ekki 
lengur bara maísgrautur!
Eða kannski reiðhjól. Þá 
kæmist ég á markað með 
uppskeruna okkar og við 
fengjum pening fyrir ýmsu 
sem okkur vantar.

Óskalistinn minn:

Messur um bæna-
daga og páska

Skírdagur.
Fermingarmessa kl. 11
Sr. Hjálmar Jónsson. Dómkórinn 
syngur,organisti er Kári Þormar.
Kvöldmessa kl. 20 
sr. Þórir Stephensen prédikar.
Fyrir altari þjóna sr. Kjartan Örn Sigur-
björnsson og sr. Sveinbjörn Bjarnason 
auk sr. Hjálmars Jónssonar sóknarprests 
Einsöngvari er Einar Clausen.Organisti er 
Kári Þormar. Kammerkór Dómkirkjunnar 
syngur.

Föstudagurinn langi.
Guðsþjónusta kl. 11. 
Sr. Árni Svanur Daníelsson prédikar. 
Dómkórinn syngur, organisti er Kári 
Þormar.
Krossferill Krists kl. 14. 
Lesarar, Einari Gottskálksson, Auður 
Garðarsdóttir, Ólöf Guðrún Helgadóttir 
auk sr. Hjálmars Jónssonar sóknarprests. 
Dómkórinn syngur, organisti er Kári 
Þormar. 

Páskadagur.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 8.
Herra Karl Sigurbjörnsson biskup 
prédikar. Sr. Hjálmar Jónsson þjónar fyrir 
altari. Dómkórinn syngur, organisti er 
Kári Þormar
Hátíðarmessa kl. 11
sr. Árni Svanur Daníelsson prédikar,sr. 
Hjálmar Jónsson þjónar fyrir altari. Dóm-
kórinn syngur,organisti er Kári Þormar

2. páskadagur
Messa kl. 11
sr. Hjálmar Jónsson prédikar. Dómkórinn 
syngur organisti er Kári Þormar. 
Messa kl. 14 í Kolaportinu.
Sr. Hjálmar Jónsson prédikar og þjónar 
ásamt sr. Steinunni Arnþrúði Björnsdótt-
ur. Þorvaldur Halldórsson syngur og 
leikur. 
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Til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

DÍSEL - 8 MANNA
HYUNDAI H-1 STAREX 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 97.þ km, 5 gírar. Verð 
2.980.000. Rnr.244045.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

7 MANNA - ALGJÖR MOLI!!! VOLVO 
XC90 2.5 turbo 7 manna. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 85þ.km. Sjálfskiptur, leður 
o.fl. Verð 3.890þ. Rnr.123934. Til sýnis 
og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Sími:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Subaru Forester CS Árgerð 2007, ekinn 
52þ.km, ssk, krókur, vel þjónustaður 
bíll sem er á staðnum til sýnis! Verð 
2.590.000kr. Raðnúmer 151520. Sjá 
nánar á www.stora.is.

MM L200 DÍSEL Árgerð 11/2009, 
umboðsbíll! Ekinn 18þ.km, ssk, hús 
á pallinum o.m.fl.. Flottur bíll í veiði, 
ferðalagið eða bara í vinnu. Verð 
5.290.000kr. Raðnúmer 131223. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Góð sala óskum eftir öllum gerðum 
bifreiða á söluskrá.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Volvo S60 TURBO 20V, árg. 11/2007, 
ek. 31þús.km, sjálfskiptur, flottasta 
leðrið frá Volvo, lúga, rafmagn í öllu, 
omfl, stórglæsilegur bíll, Ásett verð 
3990þús.kr, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Dodge Dakota árg.’01. Ný skoðaður ‘12. 
Vél 1,7 magnum. Sjálfsk. 4 dyra. Verð 
870 þús. Uppl. í s. 898 3206.

VW GOLF HIGHLINE 4MOTION árg.’03 
sk.’11 ek.115 þús. Ný heilsársdekk og 
nýleg tímareim V. 990 þús. stgr. Uppl. 
í s.692-0177.

Gullmoli til sölu
Corolla árg.’01. Ek. 109þús. Smurbók 
fylgir. Verð 900þús. Uppl í s. 866 8915.

Til sölu Toyota Landcrusier GX 2008 
Disel ekinn 62þ. 8 manna, 33” breyttur, 
Ssk. krókur o.fl. Verð 6,990 m. Uppl. 
896 6766.

Nissan Patrol árg.’98, disel, 5gíra. Ek. 
235 þús, nýsk í toppstandi. V. 1180 þús. 
Uppl. í s. 864 8338.

BMW 545 Árg. 2004. ekinn 130 þús. 
Nýsprautaður, allur tekinn í gegn. 19’’ 
M5 felgur á nýlegum sumardekkjum. 
Verð 3900 þús, áhvílandi 2300 þús. 
S. 771 9489.

Subaru Legacy árg. 2000, ek. 68 
þúsund. Sumar og vetradekk á felgum, 
Ekki ryðblettur. Sjálfskiptur, geislaspilari 
og rafmagn í öllu. TOPPEINTAK 
verðhugmynd 1050000.- Uppl. í s. 862 
8896.

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Mitsubishi Pajero árg.’ 2001, ek. 170 
þús. Verð 800 þús. Upplýsingar fást í 
síma 898 6774.

Skoda Octavia árg. ‘07, rauður. M. krók. 
Ek. 52.345 km. Áhv. bílalán uppá 1,2. 
V. 2.050 þús. S. 555 2153 & 865 2564.

 0-250 þús.

!!! Sjálfskiptur Tilboð !!!
Nissan Almera árg ‘98, ekinn aðeins 
120þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 2012, 
bílinn er á heilsársdekkjum, Tilboðsverð 
aðeins 230þús, uppl í S: 659-9696

 2 milljónir +

Hobby 495 Exelence hjólhýsi 2005, 
til sölu ásamt stóru fortjaldi. Verð 2.5 
upplýsingar í 6992320

 Bílar óskast

Vantar bíl!
Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr. 
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma  691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir eyðslu grönnum smá bíl ca. 
‘03-09 árg. á góðu staðgr. verði uppl: 
844 0478.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu Blazer árg. ‘83, 350 ssk. 
Fallegur bíll í topp ástandi, sk. ‘11. 
U-bekkur, skápar, vaskur, gaseldavél, 
2 snúningstólar og cb talstöð. Stórar 
rúður og bjartur bíll. V. 650þús. S. 
892 4305.

 Reiðhjól

Kría Hjól
Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534 
9164. kriacycles.com

 Vélsleðar

Sportpakki. Ski-doo MXZ600 (sk. 2005) 
langt belti-belti neglt -bakgír-brúsgrind 
ofl. Verð 445 þús og yfirbyggð kerra 
fylgir 280 þús. GSM 618 3074.

Skidoo 800 MXZ Renegade. Árgerð 
2005. Ekinn 3500 km. Mjög vel með 
farinn. Staðgreiðsluverð 650. þús. kr. 
Upplýsingar í síma 692-3144.

 Kerrur

Farangurskerrur. Eigum Humbaur 
farangurskerrur til á lager. Mikið úrval af 
kerrur á staðnum. www.topplausnir.is / 
www.kerrusalan.is Lyngás 8, Garðabæ 
s: 517 7718

 Hjólhýsi

Til sölu stórt og rúmgott Adria Classica 
613 PK hjólhýsi árg. ‘08. Reyklaust, 
notað 4x = 10 nætur. Aukabún: markísa, 
roksvunta, sólarsella, sjónvarpsloftnet, 
grjótgrind og vagndrif. Verð 3.950 þús. 
Upplýs. í síma 848 9453.

 Fellihýsi

Óska eftir fellihýsi á ca 350 - 850 
þús. Allt kemur til greina. Uppl. í s. 
844 0478.

Polomini Colt 9 feta árg. ‘09. V. 1,8 
millj., notað þrisvar. S. 555 2153 & 
865 2564.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Óskum eftir vinnuvélum og bifreiðum á 
skrá. Sendu á bifreidar@bifreidar.is og 
við skráum tækið þitt inn. S. 577 4777

 Bátar

Bátur til sölu.
Quick Silver 580, árg. 2009 lítið 
notaður. Mercury 90 ha utanborðsvél, 
ganghraði 30 mílur, dýptarmælir, GPS. 
Frábær í sjóstöng og skotveiði. Vagn 
fylgir. Verð 4,2 m. Uppl. í síma 899 
8550.

Vökvamótorar f. netaspil, niðurl., afdr. 
og fl. Allt fyrir vökvakerfin. Vokvataeki.
is 5612209

Til sölu Suzuki 15 hö fjórg. mótor, er í 
ábyrgð. Fæst á góðu stgr. verði. Skipti 
möguleg á ód. mótor. Uppl. í s. 844 
0478.

 Bílaþjónusta

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. Erum 
þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð. Opið 
8-17. Uppls.420-1200

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Kaupi bíla til niðurrifs. Sími 661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Garðyrkja

Trjáklippingar - 
garðyrkja - hellulagnir.

Klippi tré og runna og felli 
tré, fræsi stubba. Fljót og góð 
þjónusta. Látið fagmann vinna 

verkin.
Garðaþjónustan Björk 

Jóhannes garðyrkjumeistari 
s. 846 8643, 899 7679

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið 
fagmann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joigard@
simnet.is Jóhannes garðyrkjumeistari.

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterktbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.is
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