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Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían
(ÍKSA) óskar eftir að ráða ritstjóra til að sjá um vefi
akademíunnar www.logs.is og www.eddan.is
Starfið felst í ritstjórn og öflun frétta úr kvikmyndaog sjónvarpsgeiranum, frágangs efnis á vefina,
uppsetningu og umsjón með vefjunum og öflun
auglýsinga.
Starfið er hlutastarf sem hægt er að vinna samhliða öðrum störfum Reynsla af blaðamennsku og
þekking á vefumsjón er nauðsynleg.
Áhugasamir sendi upplýsingar og ferilskrá fyrir
2. janúar 2010 á secretary@producers.is
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Ritstjóri á kvikmyndavef
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Dönskukennari óskast

FORRITARI
ÓSKAST

Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða dönskukennara
í hlutastarf. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
1. janúar nk. en unnt er að fresta því til 15. febrúar.
Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið ohj@hradbraut.is. Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál.

Við leitum að reyndum forritara til að vinna í góðri
liðsheild að spennandi verkefnum. Nýr starfsmaður
leikur lykilhlutverk í þróun og umsjón hefðbundinna
veﬂausna Gagarín en mun einnig koma að öðrum
verkefnum.
Reynsla og þekking
tSJHHKBÈSBSFZOTMBBGIVHCÞOB§BS¢SØVO
og forritun
tTölvunarfræðingur eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ
t.JLJM¢FLLJOHÈ1)1 .Z42- )5.- $44
og Javascript
tTLJMFHSFZOTMBBG"DUJPO4DSJQU 'MFY
PH+2VFSZ
t3FZOTMBBGÚ§SVNBMHFOHVNGPSSJUVOBSNÈMVN
PHTLKÚMVOIVHCÞOB§BSFSLPTUVS
t4LBQBOEJIVHTVOPHGSVNLW§J

Public Affairs Assistant

Laus staða við Borgarholtsskóla
vorönn 2010.

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Public Affairs Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 27. desember 2009. Frekari upplýsingar er að ﬁnna á
heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennara til
kennslu vorið 2010.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Public
Affairs Assistant. The closing date for this postion is December 27, 2009.
Application forms and further information can be found on the Embassy’s home
page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Málmiðngreinar
• Kennara vantar til kennslu í málmiðngreinum, helst
með framhaldsmenntun ( tækninám / vélstjórn).
Um 100% starf er að ræða.

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Ráðning í ofangreint starf er frá 1. jan. 2010 og eru laun skv.
kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra sem og stofnanasamning
BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum en í
umsókn skal gera grein fyrir menntun og fyrri störfum.
Upplýsingar um störﬁn veita skólameistari, aðst.skólameistari,
svo og kennslustjóri í síma 535 -1700. Umsóknir berist Bryndísi
Sigurjónsdóttur, skólameistara, Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112
Reykjavík ekki síðar en 29. desember 2010. Öllum umsóknum
verður svarað. Upplýsingar umskólann má ﬁnna á www.bhs.is

6NTØLOJSNF§VQQMâTJOHVNVNTUBSGTPHOÈNTGFSJM
TFOEJTUÈWJOOB!HBHBSJOJT/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS
(V§Oâ,ÈSBEØUUJSGSBNLWNEBTUKØSJÓTÓNB
Gagarín sérhæﬁr sig í hönnun og framleiðslu á
stafrænu efni og lausnum fyrir gagnvirka miðla. Sjá
nánar um fyrirtækið og verkefni á www.gagarin.is

Skólameistari

Krefjandi og skemmtilegt starf
í þjónustudeild Median
Median leitar að öﬂugum og þjónustuliprum einstaklingi til
að vera tengiliður við viðskiptavini fyrirtækisins. Starfssvið fellst í að veita þjónustu, tæknilegra ráðgjöf og leita
úrlausna á þörfum viðskiptavina Median. Leitað er eftir
starfsmanni með ríka þjónustulund, er námsþyrstur og
skipulagður, ásamt því að eiga auðvelt með að skjala og
miðla upplýsingum.
Hæfniskröfur:
• Tæknileg þekking/-læsi er skilyrði
• Góð íslensku og ensku kunnátta í töluðu og rituðu máli
• Háskólapróf er kostur
Median er markaðsdriﬁð þjónustufyrirtæki á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar (processor) í eigu íslensku viðskiptabankanna og kortafyrirtækjanna.
Fyrirtækið er með starfsstöðvar í þremur löndum í ört vaxandi umhverﬁ. Meðal
viðskiptavina félagsins eru British Airways, Swiss International Airlines British
Midland, Icelandair og Reiknistofa bankanna.

sími: 511 1144

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti til marta@median.is

Framúrskarandi kennarar
óskast í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins
Tæknimenntaskólinn

Byggingatækniskólinn

•

Kennari í dönsku, hálf staða. Kröfur: BA/MA í
dönsku, kennslureynsla og kennsluréttindi.

•

Kennari í faggreinum málara.
Kröfur um meistararéttindi og kennsluréttindi

•

Kennari í eðlis- og efnafræði, heil staða. Kröfur:
BS/MS í eðlis/efnafræði, kennslureynsla og kennsluréttindi.

•

Kennari í húsasmíði.
Kröfur um meistararéttindi og kennsluréttindi

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir,
skólastjóri Tæknimenntaskólans, í síma 514 9301
og í tölvupósti, kk@tskoli.is.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson,
skólastjóri Byggingatækniskólans, í síma 514 9101
og í tölvupósti, ghr@tskoli.is

Véltækniskólinn
•

Kennari í faggreinum vélstjórnar.
Óskað er eftir Vélfræðingi/vélaverkfræðingi með
starfsreynslu sem vélfræðingur og kennsluréttindi

•

Kennari í vélstjórnargreinum og smíði.
Óskað er eftir vélfræðingi/iðnfræðingi með starfsreynslu og kennsluréttindi

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, skólastjóri
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti,
egu@tskoli.is.

Kjör samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.

Umsóknarfrestur til 23. desember.
Umsóknir sendist til bg@tskoli.is.
www.tskoli.is

Au pair í Sviss
Íslensk hjón í Genf í Sviss (frönskumælandi hlutinn)
óska eftir hlýrri og barngóðri stúlku, 19 ára eða eldri, til
að gæta tveggja drengja (f. 1998 og 2008) og sinna léttum
heimilisstörfum. Fyrirspurnir sendist á vetro71@gmail.com

Vörumerkjastjóri
- tímabundin ráðning
Íslensk Ameríska leitar að öflugum vörumerkjastjóra í Procter & Gamble
deild fyrirtækisins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi tímabundið starf
og er ráðningatími janúar til október 2010.
Helstu verkefni
• Markaðssetning vörumerkja deildarinnar
• Samskipti við enskumælandi birgja
• Skipulag og umsjón markaðsherferða og kynninga
• Ýmsir útreikningar s.s. verð- og framlegðarútreikningar
• Skýrslugerð og eftirfylgni áætlana
• Uppsetning og hönnun markaðsgagna
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar og hæfniskröfur
• Viðskiptamenntun og/eða góð þekking og reynsla af
sambærilegum störfum á heildsölumarkaði
• Talnagleggni, áreiðanleg og nákvæm vinnubrögð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta, sérstaklega Excel, Photoshop, InDesign, PPT
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Gilt bílpróf og bíl til umráða

Mannauðsstjóri ÁTVR
ÁTVR leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að taka að sér
ábyrgðarmikið og fjölbreytt starf mannauðsstjóra.

Helstu verkþættir:
· Ráðgjöf til stjórnenda í mannauðstengdum málum
· Mat á mannaflaþörf, skipulag og umsjón með ráðningum
· Eftirfylgni með mannauðsstefnu
· Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í gerð kjarasamninga
· Umsjón með og þróun á frammistöðumatskerfi
· Ábyrgð á launavinnslu
Hæfniskröfur og eiginleikar:
· Háskólamenntun er skilyrði
· Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er æskileg
· Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er kostur
· Mjög góð tölvukunnátta, þekking á Oracle er kostur
· Samstarfshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
· Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
og skipulagshæfileikar

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.
Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is og
Inga S. Arnardóttir,
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir Helga B.Helgadóttir starfsmannastjóri í síma
522 2700. Umsóknir skulu sendast á póstfangið helga@isam.is eða
bréfleiðis til ÍsAm, Tunguhálsi fyrir 28.desember.
ÍsAm er eitt stærsta og öflugasta markaðs-og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendavörumarkaði.
ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Kexsmiðjuna og Frón auk þess sem fyrirtækið hefur
umboð fyrir heimsþekkt vörumerki eins og Gillette, Duracell, Pampers, Always, Ariel, BKI, Finn
Crisp, Oscar, Marlboro, Ping ofl. Hjá fyrirtækinu starfa 330 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk
með rétta blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt
fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé
lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af
lipurð, þekkingu og ábyrgð.

vinbudin.is

Íslensk Ameríska • Tunguháls 11 • 110 Reykjavík • Sími 522 2700 • www.isam.is
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FORSETI
TÖLVUNARFRÆÐIDEILDAR
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
FORSETA TÖLVUNARFRÆÐIDEILDAR
Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík veitir yfir 440 nemendum menntun á sviði tölvunarfræða og skyldra
greina, í grunn-, meistara- og doktorsnámi, og er deildin sú stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Sjö rannsóknarhópar
og rannsóknarsetur eru starfrækt við deildina en helstu rannsóknarsviðin eru gervigreind, hugbúnaðarverkfræði,
gagnasöfn, máltækni, og fræðileg tölvunarfræði, auk fléttufræði.
Markmið tölvunarfræðideildar er að bjóða nemendum krefjandi nám í framsæknu og skapandi umhverfi. Lögð er
áhersla á alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir, framsækna kennsluhætti og sterk tengsl við atvinnulífið. Deildin
býður upp á alþjóðlegt rannsóknar- og starfsumhverfi, og nemendur deildarinnar geta nýtt sér möguleika til
skiptináms við yfir 40 erlenda samstarfsháskóla.
Leitað er að leiðtoga til að stýra öflugum hópi starfsmanna við upbyggingu og framþróun öflugrar og metnaðarfullrar
deildar. Deildarforseti ber ábyrgð á akadamísku starfi og rekstri deildarinnar, situr í framkvæmdastjórn Háskólans
í Reykjavík og heyrir beint undir rektor HR.
HÆFNISKRÖFUR:
rDoktorspróf í tölvunarfræði eða skyldum greinum.
rUmfangsmikil reynsla af kennslu og rannsóknum.
rForystu- og stjórnunarhæfileikar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Bjarnadóttir hjá Háskólanum í Reykjavík (s. 599 6200, asta@ru.is).
Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á netfangið appl@ru.is, í síðasta lagi 1. febrúar nk. Fylgigögn skal
senda til Háskólans í Reykjavík, b.t. Ástu Bjarnadóttur, Menntavegi 1, 101 Reykjavík.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði.
Akademískar deildir skólans eru fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og
verkfræðideild og viðskiptadeild.
Háskólinn í Reykjavík er samfélag yfir 3000 nemenda og yfir 500 starfsmanna og stundakennara. Um helmingur
kennara er virkur í íslensku atvinnulífi og einn af hverjum sex akademískum starfsmönnum kemur erlendis frá. Nám
í öllum deildum Háskólans í Reykjavík er framsækið, tekur mið af því sem best gerist á alþjóðavettvangi og er í
stöðugri þróun. Háskólinn býður nú upp á tæplega 800 námskeið á ári, um 600 í grunnnámi og 200 á meistara- og
doktorsstigi, og mætir þannig þörfum nemenda og atvinnulífs.
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Tilkynningar

Styrkir

Innritun fatlaðra nemenda
í framhaldsskóla 2010
Innritun fatlaðra nemenda, sem óska eftir skólavist á starfsbrautum framhaldsskóla, fer fram fyrr
en innritun almennt í framhaldsskóla. Þetta er gert
til þess að framhaldsskólar, nemendur og foreldrar
fái meira svigrúm til að undirbúa framhaldsskólavistina. Innritað verður frá 18. janúar til 26. febrúar
2010. Tímamörk almennrar innritunar gilda þó fyrir
þær umsóknir sem berast seinna.
Upplýsingar um starfsbrautir er að finna á
heimasíðum framhaldsskóla og hjá forsvarsfólki
starfsbrauta. Einnig má finna upplýsingar í vefritinu
Nám að loknum grunnskóla sem aðgengilegt er á
vef mennta- og menningarmálaráðuneytis,
www.menntamalaraduneyti.is
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á
eyðublöðum viðkomandi framhaldsskóla. Á
umsóknareyðublaðið skal einnig tilgreindur
annar skóli til vara.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
17. desember 2009.
menntamálaráðuneyti.is

Verkefnasjóður sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytisins, deild um
sjávarrannsóknir á samkeppnissviði,
auglýsir eftir umsóknum um styrki
til rannsókna- og þróunarverkefna.
Sjóðurinn mun fyrst og fremst styrkja rannsóknir á
sjávarlífverum sem nú eru nytjaðar eða sem mögulegt væri að nytja. Áhersla verður lögð á verkefni
sem efla rannsókna- og þróunarstarf á lífríki sjávar
umhverfis Ísland og efla til lengri tíma litið sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins og samkeppnishæfni
sjávarútvegs, grunnslóðarannsóknir, þorskrannsóknir og verkefni sem tengjast þróun aðferða við
nýtingu á lífverum sjávar, s.s. líftækni.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur
ákveðið að framlag til deildar sjóðsins um sjávarrannsóknir á samkeppnissviði verði hækkað um 25
m.kr. á árinu. Framlag til sjóðsins verður því 100
m.kr. á árinu 2009.
Við mat umsókna verður lögð áhersla á nýnæmi
verkefnisins m.t.t. nýrrar þekkingar og/eða aukinna
nýtingarmöguleika á lífríki sjávar. Veittir verða
styrkir til stærri verkefna að upphæð 6 m.kr. að
hámarki hvert og til smærri verkefna að hámarki 2
m.kr. hvert. Hver styrkur nemur að hámarki 50% af
áætluðum heildarkostnaði viðkomandi verkefnis.
Allir geta sótt um styrki; einstaklingar, fyrirtæki,
rannsókna- og háskólastofnanir. Í stærri verkefnum
er sérstaklega hvatt til samstarfs mismunandi aðila
með þátttöku vísindamanna víða af landinu.

Auglýsing um starfsleyﬁstillögur
Dagana 19. desember 2009 til 18. janúar 2010 mun starfsleyﬁstillögur
fyrir neðanskráða starfsemi, ásamt tilheyrandi starfsreglum, skv. 1.
málsgr. 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999, með síðari breytingum, liggja
frammi á skrifstofu heilbrigðiseftirlits að Garðatogi 7, Garðabæ og á
skrifstofu viðkomandi bæjarfélags. Einnig er hægt að skoða gögnin á
heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins, http://www.heilbrigdiseftirlit.is.

Hjá Hafnarfjarðarbæ, Þjónustuver að Strandgötu 6, Hafnarﬁrði
Nafn

Starfsemi

Staðsetning

Bergplast ehf.

Plastiðnaður

Breiðhella 2, Hafnarﬁrði

Partar ehf.

Bílapartasala

Kaplahraun 11, Hafnarﬁrði

Rafpolering ehf.

Meðferð og húðun málma

Stapahraun 3, Hafnarﬁrði

Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2010 og skulu
umsóknir sendar til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík.
Umsóknirnar skulu einnig berast á rafrænu formi á
netfangið: hulda@slr.stjr.is.
Umsóknir sem berast eftir 17. janúar 2010 verða
ekki teknar gildar nema póststimpill sýni að
umsóknin hafi verið póstlögð ekki síðar en þann dag.
Þeir sem hafa fengið styrk úr sjóðnum við síðustu
úthlutun og hyggjast sækja um framhaldsstyrk
skulu skila skýrslu um stöðu verkefnisins, ella
koma viðkomandi umsóknir ekki til greina við
úthlutun.

Styrkir til sveitarfélaga vegna
aukinnar þjónustu við langveik börn
og börn með ADHD
Auglýst er eftir umsóknum frá sveitarfélögum um
styrki til verkefna sem ætlað er að efla stuðningsog nærþjónustu við langveik börn og börn með
ofvirkni og athyglisbrest. Styrkir verða veittir á
grundvelli samstarfssamnings félags- og tryggingamálaráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis og Sambands
íslenskra sveitarfélaga. Sveitarfélög geta sótt um
styrki vegna verkefna á eigin vegum eða sem unnin
eru í samstarfi við einstaklinga eða félagasamtök.
Styrkhæf verkefni eru:
I. Verkefni sem fela í sér félagslega stuðningsþjónustu, svo sem liðveislu og skammtímavistun
til samræmis við það sem fötluð börn eiga kosta á
samkvæmt lögum um málefni fatlaðra.
II. Verkefni sem hafa það markmið að gera langveikum börnum á leik- og grunnskólaaldri kleift
að fá sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og/eða talþjálfun í
skólum sínum þegar fagleg rök mæla með því.
III. Verkefni sem fela í sér faglega leiðsögn sérfræðinga fyrir langveik börn á leik- og grunnskólaaldri
sem ekki geta sótt skóla heilsu sinnar vegna.
IV. Verkefni sem fela í sér fræðslu og/eða
stuðning fyrir kennara og annað starfsfólk skóla vegna
nemenda með ADHD.
V. Verkefni sem miða að bættri þjónustu leik- og
grunnskóla við börn með ADHD.
VI. Önnur verkefni sem lögð er áhersla á í skýrslum tveggja starfshópa frá febrúar og apríl 2008 um
þjónustu við langveik börn og börn með ofvirkni og
athyglisbrest.
Gert er ráð fyrir að þeim verkefnum sem hljóta styrk
að þessu sinni ljúki fyrir 1. júlí 2011.
Frestur sveitarfélaga til að sækja um styrki rennur
út 15. janúar 2010.
Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu félags- og
tryggingamálaráðuneytisins eða á heimasíðu þess:
http://www.felagsmalaraduneyti.is
Nánari upplýsingar veitir Björn Sigurbjörnsson,
sérfræðingur í félags- og tryggingamálaráðuneytinu.
Sími: 545 8100, netfang: bjorn.sigurbjornsson@fel.stjr.is
Verkefnisstjórn

Hjá Kópavogsbæ, Þjónustuver að Fannborg 2, Kópavogi
Nafn

Starfsemi

Staðsetning

S. Helgason hf.

Grjótnám og landmótun

Lækjarbotnar, Kópavogi

Hundahreysti ehf

Fóðurblanda

Smiðjuvegur 4c, Kópavogi

Rétt til athugasemda hafa eftirtaldir aðilar:

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar
um frágang umsókna er að finna á heimasíðu
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins
www.sjavarutvegsraduneyti.is
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið

1. Sá sem sótt hefur um starfsleyﬁ svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum
vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

!ÈALFUNDUR

¥SLENSK AMERÅSKA FÁLAGSINS
!ÈALFUNDUR ¥SLENSK AMERÅSKA FÁLAGSINS VERÈU HALDINN
MIÈVIKUDAGINN  JANÒAR KL  &UNDARSTAÈUR ER
(ÒS VERSLUNARINNAR +RINGLUNNI   H¾È  DAGSKR¹ ERU
VENJUBUNDIN AÈALFUNDARSTÎRF SKV LÎGUM FÁLAGSINS EN
ÖAU ERU

Auglýsingasími

Skriﬂegar athugasemdir skal senda til heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, pósthólf 329, 212 Garðabær. Frestur til að
gera athugasemdir er til 18. janúar 2010
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
– Mest lesið

A 3TJËRN GERIR GREIN FYRIR STÎRFUM ¹ SÅÈASTLIÈNU STARFS¹RI
B 3KÕRSLA GJALDKERA UM FJ¹RREIÈUR FÁLAGSINS ,AGÈIR FRAM
ENDURSKOÈAÈIR REIKNINGAR FÁLAGSINS TIL SAMÖYKKTAR
C ,AGABREYTINGAR
D +JÎR STJËRNAR ¥ STJËRN SITJA ÙMM MANNS OG TVEIR TIL
VARA &ORMAÈUR SKAL KJÎRINN SÁRSTAKLEGA 3TJËRNIN
SKIPTIR AÈ ÎÈRU LEYTI MEÈ SÁR VERKUM
E +JÎR ENDURSKOÈENDA
 &ÁLAGSKJÎRINN ENDURSKOÈANDI
 ,ÎGGILTUR ENDURSKOÈANDI
F KVÎRÈUN ¹RGJALDA
G ®NNUR M¹L
6INSAMLEGAST TILKYNNIÈ Ö¹TTTÎKU ¹ NETFANGIÈ
KRISTINNTG EXPECTUSIS
3TJËRN ¥SLENSK AMERÅSKA FÁLAGSINS

