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Ársþing SASS fór fram á netinu
Hrekkjavakan á
Selfossi heppnaðist vel
Fullt tunglið óð í skýjunum þegar allskyns furðuverur í öllum stærðum gengu um á Selfossi á laugardagskvöldið 31.
október sl. Nokkrir atorkusamir einstaklingar höfðu sett upp ratleik sem reyndist hinn vinsælasti. Börn og fullorðnir fóru
um í ratleiknum sem var þannig gerður að engin snerting eða nálægð við aðra þurfti að eiga sér stað. Samhliða þessu
lögðu íbúar í púkk og skreyttu umhverfið með tilheyrandi hætti. Á skógarstígnum milli Berghóla og Lambhaga lágu beinagrindur ofanjarðar og draugar héngu á trjám. Börnin fóru í humátt á eftir hinum eldri og könnuðu drungann.
-gpp

E

ins og flestir viðburðir
þessi misserin var ársþing SASS haldið með frekar
óhefðbundnu sniði. Þátttakendur á þinginu voru með
fjarfundabúnað, en þingið fór
að öllu leyti fram á netinu. Við
fengum að gægjast inn þegar
leikar stóðu sem hæst, en í
ræðupúltinu er Ágúst Sigurðs-

son, sveitarstjóri Rangárþings
ytra að stýra fundinum með
glæsibrag í höfuðstöðvum
SASS við Austurveginn á Selfossi. Óhætt er að segja að þar
hafi verið fámennt. „Heilt yfir
gekk ráðstefnan afar vel og allt
gekk upp,“ segir Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri
SASS í samtali við blaðið.

Rut og Björn hrepptu Menningarverðlaun Suðurlands 2020
Á
ársþingi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, sem
haldið var í fjarfundi dagana
29. og 30. október, var Rut Ingólfsdóttur og Birni Bjarnasyni
að Kvoslæk í Fljótshlíð veitt
Menningarverðlaun Suðurlands
2020. Verðlaunin eru samfélags- og hvatningarverðlaun
á sviði menningar á Suðurlandi.
Er þetta í annað sinn sem verðlaunin eru veitt. Alls skiluðu sér
inn 15 tilnefningar um 12 verkefni. Samkeppni um verðlaun af
þessu tagi er mikil enda menningarlíf á Suðurlandi blómlegt
RJ YDOLè YDU ìYt HU¿WW 0LNLO
breidd var í tilnefningum og
gæðum þeirra. Tilnefningarnar
eru aðeins toppurinn á ísjakanXP t ìYt PLNOD PHQQLQJDUVWDU¿
sem á sér stað í fjórðungnum.

Rut og Björn hafa staðið fyrir
menningarviðburðum á borð
við tónleika og fyrirlestrarraðir
frá árinu 2011. Tónleikarnir eru
klassísks eðlis og hafa Rut og
Björn fengið til liðs við sig fólk
bæði úr heimahéraði sem og af
höfuðborgarsvæðinu til að flytja
fyrir gesti tónverk eftir nokkra
þekkta Íslendinga og Bach,
Mozart, Mendelssohn svo eitthvað sé nefnt. Rut hefur auk þess
átt í samstarfi við kirkjukóra frá
Breiðabólstað og frá Odda og
Þykkvabæ og hélt hópurinn tónleika í þremur kirkjum á Suðurlandi. Hafa Rut og Björn lagt sig
fram um að efla tónlistarstarf í
sveitarfélaginu og hafa t.a.m.
boðið nemendum Tónlistarskóla
Rangæinga á tónleika, sem
haldnir hafa verið í Hlöðunni

að Kvoslæk, til að hvetja þau til
frekara tónlistarnáms. Klassíska
tónlistin sem ómar frá Kvoslæk
lyftir fólki og menningunni með
og stuðla þau Rut og Björn að
fjölbreyttri menningarupplifun
í sveitarfélaginu sem og Suðurlandi.
Segir í rökstuðningi dómnefndar að hjónin á Kvoslæk
hafi með drifkrafti sínum og
eljusemi vakið verðskuldaða
athygli á metnaðarfullum menningarviðburðum og hafi komið
með ferskan innblástur í menningarlífið á staðnum. Menningarstarfsemi þeirra hafi vakið
eftirtekt fyrir fjölbreytni og gefið jákvæða mynd af sunnlenskri
menningu. Viðburðir þeirra hafi
stuðlað að þátttöku íbúa á Suðurlandi og um leið laðað gesti að

landshlutanum. Fyrirlestrarnir
hafi í flestum tilvikum fjallað
um efni sem tengjast Suðurlandi

og þannig hafi þau einnig vakið
athygli á menningararfi Sunnlendinga.

Pípulagnir Helga
er framúrskarandi
fyrirtæki árið 2020
Við þökkum viðskiptavinum
og starfsfólki kærlega fyrir.
Háheiði 10, Selfossi
S. 699 1985 / 823 6656
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Það eru

Uppalin við sjó en býr við Heklurætur

til jóla

Öldufax – sjónarrönd af landi
– Náttúran og sagan í nýrri ljóðabók Valgerðar Kr. Brynjólfsdóttur
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ynslóðir sem koma og fara,
fortíð og nútíð, sambýli
manns og náttúru. Allt eru þetta
yrkisefni í nýrri ljóðabók eftir
Valgerði Kristínu Brynjólfsdóttur sem bókaforlagið Sæmundur
gefur út. Bókin sem nefnist
Öldufax – Sjónarrönd af landi
hefur að geyma um 50 ljóð. Valgerður hefur áður birt greinar
um bókmenntir og ljóð í tímaritum. Undanfarin ár hefur hún
búið og starfað á Leirubakka á
Landi þar sem hún, ásamt fjölskyldu sinni, rekur fjölþætta
ferðaþjónustu.
Valgerður segir að Covid-faraldurinn hafi vissulega
breytt miklu og margt sé nú á
annan veg en áður, vegna hans.
„Bókin Öldufax hefði líklega
ekki komið út núna nema vegna
þess að það gáfust fleiri stundir
en venjulega, í þessu mikla óláni
sem faraldurinn er. Ljóðin hafa
orðið til smám saman á mörgum
árum en nú gafst tóm til að safna
þeim saman og koma til útgáfu,“
sagði Valgerður í stuttu spjalli
við Dagskrána.
Veturinn er tími skáldskap-

arins: „Það er mikill munur á
verkefnum eftir árstíðum. Þótt
alltaf sé í nógu að snúast á stað
eins og Leirubakka erum við
utan alfaraleiðar hluta ársins. Á
þeim tíma hefur verið minna um
að vera í ferðaþjónustunni og þá
hef ég notað tækifærið að njóta
þess sem landið hefur upp á að
bjóða. Hér erum við í miklu návígi við náttúruna, ekki aðeins
við Heklu og hin stóru náttúruöfl, heldur einnig hið smáa sem
birtist í fjölbreytilegum gróðri
og fuglalífi allt um kring. Ég
geng mikið um nágrennið og hef
reynt að miðla því í ljóðum mínum hvernig ég skynja hina algeru vetrarkyrrð hér á hrauninu
og lýsa gleðinni sem gagntekur
alla þegar lífið kviknar á vorin
og loftið fyllist af fuglasöng.“
Yrkisefni Valgerðar eru einnig tengd sögunni sem segja má
að sé í ríkum mæli að finna á
Leirubakka og í nágrenni staðarins. „Hér er sagan við hvert fótmál,“ segir hún, „á Leirubakka
hefur líklega verið búið í meira
en þúsund ár og hér var kirkja
í margar aldir. Hekla hefur auð-

vitað haft áhrif á allt héraðið
og um tíma var jafnvel tæpt að
hér héldi byggð velli þegar
sandstormar æddu yfir og hver
bærinn á fætur öðrum fór í eyði í
Landsveitinni.“
Í bókinni Öldufax eru líka
dregnar upp myndir af lífinu við
sjávarsíðuna. „Þetta eru að hluta
til minningar úr æsku minni en
ég ólst upp á Bíldudal í Arnarfirði. Ég hef líka reynt að setja
mig í spor formæðra minna og
forfeðra. Ég fjalla um lífið við
sjóinn, tilveru fólksins sem
átti allt sitt undir óblíðum nátturuöflum og hvernig hörmuleg
sjóslys hafa markað líf margra
kynslóða.“
Í síðari hluta bókarinnar er
efnis leitað út fyrir landsteinana
því sum ljóðin tengjast því sem
hefur verið að gerast í veröldinni
undanfarið, ekki síst örlögum
kvenna og barna á flótta um
allan heim. „Enginn getur verið
ósnortinn af því sem við verðum
daglega vitni að í fjölmiðlum,“
segir Valgerður. „Kvöldfréttir
verða stundum kveikja að ljóði.“
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HAUSTGLEÐI
Bjóðum 21% afslátt af vörum okkar til 8. nóvember
Afslátturinn gildir einnig í
netverslun okkar tiskuverslun.is
Afsláttarkóðinn er Haust20.

Það styttist, það styttist í bjartari tíma

Á

ður en verulega fór að halla
á í baráttunni við veiruna og
tilmæli um að takmarka ferðalög
um landið komu fram átti ég góða
IHUèIUi+|IQt+RUQD¿UèLWLOK|Iuðborgarinnar. Það var ánægjuleg ferð og gaman að sjá þær
PLNOX XPE WXU VHP VWDQGD \¿U
eða eru í undirbúningi á hringveginum sem sker Suðurland.
Það var líka einstaklega gaman
að heimsækja þá sem bera hitann
og þungann af framkvæmdunum
á svæðinu. Maður er líka farinn
að sakna þess verulega að geta
ekki hitt fólk og spjallað um
landsins gagn og nauðsynjar og
veit ég að ég er ekki einn um það
að þrá að geta notið mannlífs og
menningar í okkar góða landi.

Tímabundið ástand
Suðurland hefur að mörgu leyti
verið í fararbroddi þegar kemur
að uppbyggingu metnaðarfullrar
ferðaþjónustu á Íslandi síðustu
ár. Höggið var því mikið þegar
milljóna ferðamanna nýtur ekki
lengur við. Maður verður reglulega að minna sig á að þetta sé
tímabundið ástand og mikilvægt
að aðgerðir ríkisstjórnarinnar
séu markvissar og miði að því að
vernda störf og skapa. Atvinnuleysi er eitur í beinum okkar Íslendinga og leggjum við í ríkisstjórninni allt kapp á að brúa
það bil sem verður óhjákvæmilega þegar ferðaþjónusta í öllum
heiminum er í frosti. En eins og
það er víst að það vorar þá er víst
að þegar tök nást á heimsfaraldrinum þá fjölgar gestakomum til
Íslands enda hefur landið upp á
mikið að bjóða, náttúruna, menninguna og þær góðu aðstæður
sem framsýnt og metnaðarfullt
fólk í ferðaþjónustu hefur byggt
upp á síðustu árum og áratugum.

Stuðningur við sveitarfélög
Ég hef lagt mikla áherslu á gott
samstarf við sveitarstjórnarstigið
frá því ég settist í stól samgönguog sveitarstjórnarráðherra og
þegar efnahagslegar afleiðingar
faraldursins tóku að bíta hefur
það samstarf og samvinna styrkst
mjög. Hluti af því hefur verið
viðamikil greiningarvinna á
stöðu og horfum sveitarstjórnastigsins en einnig beinar aðgerðir
til að styðja við þau sveitarfélög

Sigurður Ingi
Jóhannsson
formaður Framsóknar og samgöngu- og sveitarstjórnaráðherra

sem hafa orðið fyrir mesta högginu. 250 milljónum var veitt í
verkefni á Suðurnesjum þar sem
ástandið er alvarlegast og 150
milljónum til sex sveitarfélaga,
fimm á Suðurlandi auk Skútustaðahrepps fyrir norðan.

Verkefni sem búa okkur
undir bjartari framtíð
Ráðstöfun þeirra fjármuna sem
runnið hafa til fimm sveitarfélaga
á Suðurlandi var ákveðin í góðu
og gefandi samstarfi við sveitarfélögin sjálf, Bláskógabyggð,
Mýrdalshrepp,
Rangárþing
eystra, Skaftárhrepp og Sveitarfélagið Hornafjörð. Meðal átaksverkefnanna má nefna sérstakan
stuðning við erlenda ríkisborgara, sögustíg í Vík, Errósetur á
Kirkjubæjarklaustri, vinna með
eldri borgurum í Bláskógabyggð,
hönnun hjólreiðastíga og heilsueflandi samfélag í Rangarþingi
eystra og atvinnuskapandi átaksverkefni og aðstaða fyrir störf án
staðsetningar á Höfn í Hornafirði. Þessi verkefni öll og fleiri
sem komin eru í gang koma ekki
í staðinn fyrir ferðaþjónustuna
en ég er sannfærður um að þau
styrkja samfélögin og búa undir
tímann þegar allt fer í gang að
nýju. Og það er óhætt að segja
að það styttist í það með hverjum
degi sem líður.

Óhrædd og reynslunni ríkari
Ég er bjartsýnn að eðlisfari. Og
síðustu mánuðir hafa styrkt þann
eiginleika því ég hef fundið hjá
þjóðinni samhug og kraft sem
ég held að verði einstaklega
gott veganesti inn í framtíðina.
Við eigum nú mörg í minningabankanum gott íslenskt ferðasumar þar sem ég held að margir
hafi kynnst landinu sínu, sumir
í fyrsta sinn og aðrir kynnst því
upp á nýtt. Með þessa reynslu
sem faraldurinn hefur dembt yfir
okkur munum við taka framtíðinni opnum örmum, óhrædd og
reynslunni ríkari.

Tilvalið að gera
jólainnkaupin
snemma

82%

Sunnlendinga
lesa Dagskrána
í hverri viku

Sími 482 1944
auglysingar@dfs.is

Sérfræðingur
í þéttbýlistækni
EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum starfsmanni í fagteymið
þéttbýlistækni á starfsstöð EFLU á Suðurlandi (Selfossi). Í teyminu er unnið að
margvíslegum verkefnum sem snúa að gatna- og veitukerfum, mæliblöðum og
kortagerð, mælingavinnu, verkefnastjórn og eftirliti með framkvæmdum.
STARFSSVIÐ
•
•
•
•

Mælingar og úrvinnsla þeirra
Mæliblöð og kortagerð
Líkangerð, skýrslugerð og samskipti við viðskiptavini og hagaðila
Verkefnavinna og ráðgjöf tengd þéttbýlistækni

HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða landfræði
Reynsla af mælingum og kortagerð
Reynsla af þéttbýlistækni eða áhugi á sérhæﬁngu innan fagsins
Framúrskarandi hæfni til samskipta og samvinnu
Góð færni í textagerð og miðlun upplýsinga
Hæfni í ensku og þekking á Norðurlandamáli er kostur

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Á EFLU starfa ﬂeiri karlar en
konur og hvetjum við því konur sérstaklega til að sækja um. EFLA vill fá til liðs
við sig kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu
sviði. Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði. Við bjóðum
upp á afbragðs starfsumhverﬁ og góðan starfsanda.
Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt
í gegnum vef EFLU, www.eﬂa.is/laus-storf, fyrir 9. nóvember 2020. Farið er
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Daníelsson, svæðisstjóri EFLU á Suðurlandi (od@eﬂa.is).
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Ráðning á framkvæmdastjóra
Sunnlenski
og rannsókna- og
matgæðingurinn
þróunarstjóra Orkídeu
Matgæðingur vikunnar er
Hrafn Magnússon.

G

engið
hefur
verið
frá ráðningu á framkvæmdastjóra og rannsókna- og þróunarstjóra Orkídeu. Orkídea er samstarfsverkefni Samtaka sunnlenskra
sveitarfélaga, Landsvirkjunar,
Landbúnaðarháskóla
Íslands
og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um nýsköpun á
Suðurlandi. Annars vegar er það
Sveinn Aðalsteinsson sem verður framkvæmdastjóri og Helga
Gunnlaugsdóttir sem verður
rannsókna- og þróunarstjóri.
„Ég tel að aukin áhersla á nýsköpun á Suðurlandi tali beint
inn í þá landkosti og mannauð
sem svæðið býður upp á. Áhugi
samfélagsins á nýtingu grænnar orku til matvælaframleiðslu
hefur aukist mikið sem er mjög
ánægjulegt. Hér á Suðurlandi
er mikil reynsla af hátækniPDWY ODIUDPOHLèVOX RJ |ÀXJLU
frumkvöðlar sem ég hlakka
mjög til að vinna með. Okkur eru allir vegir færir,“ segir
Sveinn sem er spenntur að takast
á við ný og spennandi verkefni.
Helga
Gunnlaugsdóttir,
rannsókna- og þróunarstjóri
Orkídeu segir: „Ég hef mikinn
áhuga á að gera íslenska matY ODIUDPOHLèVOX
XPKYHU¿V
vænni með nýtingu grænnar
orku og stuðla að nýsköpun
og verðmætasköpun á sviði
matvælaframleiðslu með sjálfE UQL RJ KULQJUiVDUKDJNHU¿è
að leiðarljósi og hlakka mikið
til að beita þekkingu minni og
reynslu við að takast á við ný
verkefni. Ég tel að Ísland eigi
mikla möguleika á að takast á
við samfélagslegar áskoranir
sem tengjast fæðuöryggi, sjálfE UQL RJ XPKYHU¿VPiOXP PHè
aukinni nýtingu á grænni orku
og vil leggja mitt af mörkum til
að svo megi verða.“
Sveinn starfaði áður sem m.a.
framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, sem sérfræðingur og framkvæmdastjóri
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Takk fyrir þetta Brói, en við
hjónin erum mikið fyrir að elda
góðan mat og höfum gaman af
að prófa nýja rétti. Hér er einn
góður réttur sem hentar vel á
þessum árstíma og nú þegar
allir hafa góðan tíma í covid.

Svínaskankar
hægeldaðir í bjór

um uppbyggingu ylræktar á
Hellisheiði, framkvæmdastjóri
6WDUIVDÀV
VWDUIVPHQQWDVMyèV
skólameistari Garðyrkjuskólans
að Reykjum í Ölfusi og prófessor við Landbúnaðarháskóla
Íslands. Hann hefur setið í fjölmörgum stjórnum s.s. í stjórn
Háskólafélags Suðurlands og
Fræðslunets Suðurlands og tekið þátt í fjölmörgum verkefnum
á sviði náttúrunýtingar og ylræktar.
Sveinn útskrifaðist með
B.Sc. gráðu í líffræði frá Háskóla Íslands, doktorspróf,
Ph.D., í plöntulífeðlisfræði frá
Lundi í Svíþjóð, docent titil við
sænska landbúnaðarháskólann
og M.Sc. gráðu frá Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun og
stefnumótun.
Helga hefur starfað hjá Matís
í 14 ár þar sem hún hefur tekið þátt í fjölmörgum innlendum
og alþjóðlegum rannsóknaverkefnum sem tengjast nýsköpun
og rannsóknum á sviði matvælaframleiðslu og lýðheilsu.
Helga hefur verið gestaprófessor við Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands frá
2012.
Helga er með B.Sc. gráðu
í matvælafræði frá Háskóla
Íslands, M.Sc. gráðu í matvælafræði frá Tækniháskólanum
í Nova Scotia í Kanada og dokt-

Sunnlendinga
lesa Dagskrána
í hverri viku*
*samkvæmt Gallup-könnun okt. – nóv. 2018

orspróf í matvælaverkfræði frá
háskólanum í Lundi í Svíþjóð.

Nánar um Orkídeu
Orkídea snýst um uppbyggingu
orkutengdra tækifæra framtíðarinnar á Suðurlandi, til
dæmis við matvælaframleiðslu
og líftækni, sjálfbæra nýtingu
auðlinda, sprotastarfsemi og
að undirbúa svæði til að taka á
móti orkutengdri nýsköpun. Eitt
meginmarkmiða samstarfsins er
að auka verðmætasköpun í matvælaframleiðslu á Suðurlandi og
JHUD IUDPOHLèVOXQD XPKYHU¿V
vænni með nýtingu á grænni
orku sem býr þannig til tækifæri
fyrir íslenska matvælaframleiðendur til að vera samkeppnLVK ¿U i DOìMyèDPDUNDèL WOunin er að stuðla að aukinni nýsköpun og rannsóknum á sviði
hátæknimatvælaframleiðslu
PHè |ÀXJX VDPVWDU¿ YLè Kiskóla, rannsóknastofnanir og
atvinnulíf og fjölga möguleikum svæðisins til að takast á við
áskoranir samtímans og gera
Suðurland leiðandi þegar kemur
Dè VDPVSLOL RUNX XPKYHU¿V RJ
samfélags.
Heiti
samstarfsverkefnisins,
Orkídea, vísar bæði til grænu
orkunnar og til þeirrar hugmynda – ídea – sem spretta upp
í frjóum farvegi.

Sími 482 1944
auglysingar@dfs.is

2 svínaskankar
2 tsk. salt
1 tsk. kúmen
2 marin hvítlauksrif
2 laukar skornir í þykkar
sneiðar
2 epli kjarnhreinsuð og skorin
í fjóra hluta
4 bökunarkartöflur skornar í
stóra báta
½ ltr. góður dökkur bjór
(ekki stout)
½ ltr. sjóðandi vatn
¼ ltr. rjómi
Ofninn er hitaður í 220°C.
Skurðir eru skornir í húðina
eins á purusteik. Salti, kúmeni
og hvítlauk er blandað saman
í skál og síðan er kryddinu
nuddað vel í skankana. Mjög
gott er að passa að kryddið
fari vel inn í skurðina á purunni. Lauksneiðunum er komið fyrir í botninum á steikarfati og skankarnir settir ofan
á þær svo sneiðarnar myndi
sæti fyrir skankana. Þeir eru
steiktir í ofninum í 30 mínútur.
Þá er fatið tekið úr ofninum
og kartöflunum og eplunum
komið fyrir í kringum skankana. Helmingnum af bjórn-

um er hellt yfir skankana og
einu glasi af köldu vatni hellt
í fatið. Ofnhitinn er lækkaður
í 170°C og bakað áfram í 2
klukkustundir. Hitinn er svo
hækkaður aftur í 220°C og
restinni af bjórnum hellt yfir
skankana og þeir eldaðir áfram
í 30 mínútur. Fatið er tekið úr
ofninum og epla- og kartöflubátarnir ásamt lauknum sett í
skál. Skankarnir eru færðir á
skurðarbretti og látnir jafna sig
meðan sósan er búin til.

Sósan
Hálfum lítra af sjóðandi vatni
er hellt í fatið með steikarsafanum og það soðið niður
til að búa til sósu. Þegar vökvinn hefur soðið nokkuð niður
er gott að hella smá rjóma í
soðið og þykkja það eftir þörfum.
Kjötið skorið niður og borið
fram með sósunni, eplabátunum, kartöflunum og lauknum.
Með þessu er gott að drekka
góðan bjór eða rauðvín.

Vil skora á formann Ungmannafélagsins Trausta og kjötmeistara
Íslands, Bjarka Frey Sigurjónsson að vera næsti matgæðingur.
Veit að hann á ýmislegt í pokahorninu þegar kemur að mat.
Matgæðingar eru beðnir að senda á dfs@dfs.is
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Leikskólinn Örk tekur þátt í verkefninu Jól í skókassa í 10. sinn
Í 10 ár hefur Leikskólinn Örk
tekið þátt í verkefninu Jól í
skókassa. Í leikskólanum hafa
að þessu sinni safnast 21 kassi
í verkefnið en kassarnir eru
svo sendir til barna í Úkraínu
sem minna mega sín.
Foreldrafélagið leggur til
1000 kr. í hvern kassa sem
er kostnaður við verkefnið.
Foreldrar og börn hafa komið
með hluti eins og tannbursta,
nammi og dót í kassana.
Hlutirnir mega vera notaðir
eða nýir. Á deildunum hafa
börnin tekið þátt í að setja og
velja hlutina í kassana. Eldri
börnin fengu nánari útskýr-

ingar á verkefninu og tala um
E|UQLQVHPPXQXIiJMD¿UQDU
og afhverju er verið að safna
fyrir þau.
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Guðjón Bjarni Hálfdánarson

Við viljum heyra frá þér
Við veitum alla þjónustu í síma, netspjalli og tölvupósti.

440 2470 | sudurland@sjova.is

Guðmundur Karl Sigurdórsson
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Viltu læra á hljóðfæri?
- Það er hollt fyrir heilann!

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Minningargrein:

Sólin gægist gegnum ský
Skáldið, listamaðurinn og smiðurinn Jóhann P. Guðmundsson
(Jói í Stapa) er Sunnlendingum
vel kunnur. Jói í Stapa fæddist
t 6NDJD¿UèL  MDQ~DU  RJ
VDW\¿UiPiUDVHQQLOHJDVtèDVWLVPDOLQQt6NDJD¿UèL
Vindur svalar hnjúkum háu,
hlíðin dala birtir sýn.
Hér um bala og lautir lágu
léttu smalasporin mín.

Örfáar klst. eru lausar á Selfossi fyrir nemendur
iPiOPEOiVWXUVKOMyêI ULÀêOXRJStDQy
Áhugasamir sæki um rafrænt á heimasíðu
skólans, www.tonar.is.
Frekari upplýsingar má fá í síma 482 1717.

Tónlistarskóli Árnesinga · Eyravegi 9, 800 Selfossi
Sími 482 1717 · www.tonar.is · tonar@tonar.is

-yL E\UMDèL XQJXU Dè \UNMD
Skáldagáfan var það sem hann
var einna þekktastur fyrir og var
PDQQDÀMyWDVWXUDèVHWMDVDPDQ
dýra bragi. Í kveðskapnum birtLVWMDIQDQiVWKDQViQiWW~UXQQL
IM|OOXPRJKHVWDPHQQVNX
Eigum leið um auðn og grjót,
|OGXUVNHLèRJÀiD
Frjálsan breiðir faðminn mót
fjallaheiðið bláa.
-yLO UèLXQJXUYLèWtèDE~ÀXWQLQJD RJ IiW NW Dè JHUD JRWW ~U
hlutunum og var það hans aðDOVPHUNLìyWWGUM~JXPKD¿KDQQ
VWULWDèXP YLQDRJRIWDVWE~Lè
ìDUVHPVPtèDiWWLKYHUMXVLQQL
Þó að birgi þokan grá,
þá má fegurð dreyma,
meðan ögn af æskuþrá,
aldin hjörtu geyma.

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
Sveitarfélaginu Árborg í því skyni að setja upp
varmadælur. Markmiðið er að draga úr notkun
raforku til upphitunar íbúðarhúsnæðis með fasta
E~VHWX O|JKHLPLOL iîHLPVY êXPVHPGUHLÀNHUÀ
hitaveitu Selfossveitna nær ekki til.
Fjárframlag til úthlutunar er í samræmi við
fjárhagsáætlun Selfossveitna bs. vegna ársins 2021
eða allt að 800.000 kr. fyrir hvern umsækjanda,
íbúðarhúsnæði, sem samþykkt er. Ekki verða veittir
ÁHLULVW\UNLUHQÀPPiUKYHUW(IKHLOGDUIMiUK ê
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,
KYDêDiKULIIUDPNY PGLQKHIXUiXPKYHUÀêRJ
áætlaðan kostnað.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 25. nóvember
2020. Einungis eru teknar til greina umsóknir sem
berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur
sem reglur Selfossveitna bs. kveða á um.
1iQDULXSSOìVLQJDURJ~WKOXWXQDUUHJOXUPiÀQQDi
vef Sveitarfélagsins Árborgar, www.arborg.is.
Jafnframt má senda fyrirspurnir á netfangið
sigurdur@arborg.is.

Eftir vætu og veðragný,
sem varnar sýn til fjalla.
Sólin gægist gegnum ský
og glæðir hugsun alla.

syni, í því að koma á hagyrðingamótum sem haldin voru
iUOHJD t  iU YtWW XP ODQG ëDU
naut Jói félagsskapar vina sinna
-yL ÀXWWL i 6XèXUODQG  YDU RJYHOXQQDUDVW|NXQQDU
eftirsóttur smiður og vinamargXU+DQQJDI~WWY UE NXUPHè Virkjum anda okkar rétt
kveðskap sínum, Axarsköft og allan vanda þrengjum.
Milli stranda ljúft og létt
Ný Axarsköft.
ljóðabandið tengjum.
Fölna blómin, fjarri er raust
Síungur sinnti Jói smíðunum
fugla og þyngist sporið
og hestamennsku þar til ellin
ef að kæmi aldrei haust
WyN \¿U +DQQ UHLè VtèDVW \¿U
engir þráðu vorið.
6SUHQJLVDQGiULèRJJHUèL
-yL YDU IRUVSUDNNL iVDPW I|èXU sér heimili í Varmahlíð þar sem
mínum, Inga Heiðmari Jóns- KDQQEMyVtèDVWDVS|OLQQ

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærrar
sambýliskonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Fríðar Esterar Pétursdóttur
Sóltúni 29, Selfossi
áður Laugargerði Biskupstungum.
Reynir Ásberg Níelsson
Pétur Hjaltason
Rut Fjölnisdóttir
Erlingur Hjaltason
Sjöfn Ólafsdóttir
Hafsteinn Hjaltason
Anna Kristín Kjartansdóttir
Jakob Hjaltason
Alice Petersen
Guðbjörg Hjaltadóttir
Björgvin Snorrason
Marta Hjaltadóttir
Þór Guðnason
og fjölskyldur.

Áfram ríð ég ótrauður
öllu hafna grandi
yndi er að vera áttræður
uppi á Sprengisandi.
-yL t 6WDSD OpVW Dè PRUJQL 
RNWyEHUVOt6NDJD¿UèLQXPVtQum kæra. Við fregnirnar af mínum kæra vini og fósturafa var
PpU OLWLè ~W XP JOXJJDQQ ëUiWW
I\ULU IURVW t M|UèX RJ KUtP \¿U
|OOXEUDXVWVyOLQtJHJQXPVNêLQWLODè\OMDRJJOHèMDUpWWHLQV
og Jói gerði hvar sem hann kom
þrátt fyrir að hafa lifað tímana
tvenna.
Nótt
Landið reifast rökkurböndum,
URèDiKD¿èVO U
Inn til dala og út með ströndum
andar mildur blær.
Hljóðnar ysinn, söngfugl sefur,
sveitin hvílist rótt.
Hug minn sér að hjarta vefur
hljóð og kyrrlát nótt.
Þegar öll er æviganga
andans gróa sár.
Léttur, blíður blær á vanga
beiskust þerrar tár.
Þá er lokið hryggð og harmi
og huga mínum rótt.
Þrýsti ég höfði að þínum barmi
þögla, kyrra nótt.
0HJL PLQQLQJ KDQV OLID t KM|UWum okkar og kvæðum hans.
Halla Ósk Heiðmarsdóttir
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Fáðu næsta
pakka á N1
Selfossi eða
N1 Hveragerði

Renndu við þegar þér hentar
Nú geturðu valið að sækja sendinguna þína frá netverslunum
ELKO, ASOS o.fl. á N1 Selfossi og N1 í Hveragerði. Við tökum
netverslunina alla leið svo þú getur strax byrjað að hlakka
til næsta pakka!

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ

ALLA LEIÐ

8 Miðvikudagur 4. nóvember 2020

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Efni sendist á dfs@dfs.is

Sendibílar á Suðurlandi

Lengjudeildin 2021!

7HNDêPpUDOODDOPHQQDÁXWQLQJVîMyQVWX
+HLPVHQGLQJDU9|UXGUHLÀQJ%~VOyêDÁXWQLQJDU5XVODIHUêLU
7UDXVWRJIDJOHJîMyQXVWDPHê\ÀUiUDUH\QVOX
7yPDVNH\UVOD#NH\UVODLVZZZNH\UVODLV

NH\UVODLV

Vilt þú gerast dagforeldri í Árborg?
Auglýst er eftir einstaklingum sem hafa áhuga á að gerast dagforeldrar í Sveitarfélaginu Árborg. Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi
verktakar en umsjón og eftirlit með starfsemi þeirra sem og ráðgjöf
til dagforeldra og foreldra er á vegum sveitarfélagsins.
Við vekjum athygli á að niðurgreiðsla er 65.000 kr. fyrir 8 tíma
vistun barns. Jafnframt er dagforeldrum veittur stofnstyrkur að
fjárhæð kr. 100.000 miðað við að dagforeldri sé með leyfilegan hámarksfjölda barna í gæslu.
Ef þú hefur áhuga á að gerast dagforeldri í Árborg má finna umsóknareyðublað inni á Mín Árborg, rafrænni íbúagátt á arborg.is.
Frekari upplýsingar veitir í síma 480 1900 Björg Maggý Pétursdóttir,
ráðgjafi, netfang: bjorgm@arborg.is eða Guðný I. Rúnarsdóttir, leikskólaráðgjafi, netfang: gir@arborg.is

FÓTBOLTI Karlalið Selfoss hefur
tryggt sér sæti í Lengjudeildinni
næsta sumar eftir að liðið hafnaði í öðru sæti 2. deildar í sumar.
Tímabilið hefur verið langt og
strangt en það er rúmlega ár
síðan undirbúningurinn fyrir
sumarið 2020 hófst. Leikmenn
hlaða nú batteríin áður en undirbúningurinn fyrir Lengjudeildina hefst mjög fljótlega. Hrvoje
Tokic endaði sem markakóngur
2. deildar með fimmtán mörk í
jafnmörgum leikjum.

Sindri Freyr Seim Sigurðsson Íþróttamaður Rangárþings ytra 2019

S

indri Freyr hefur verið valinn úr hópi tilnefndra sem
íþróttamaður Rangárþings ytra
2019 en það er heilsu-, íþróttaog tómstundanefnd sem ákveður
hver það er sem hlýtur titilinn
eftir tilnefningar frá íþróttafélögum í sveitarfélaginu. Þar
sem öllum viðburðum þar sem
til stóð að veita viðurkennLQJXQDiìHVVXiULYDUDÀêVWYDU
brugðið á það ráð að heimsækja
Sindra Frey og afhenda honum
viðurkenninguna.
Sindri Freyr er 17 ára, einn
efnilegasti
frjálsíþróttamaður
landsins og er hann í úrvalshópi
Frjálsíþróttasambands Íslands.
Sindri Freyr hefur á árinu
2019 keppt á 19 mótum og sett
á þeim 10 HSK-met. Metin setti
hann í 200 metra hlaupi, 4x200
metra hlaupi og svo 4x10 0m
hlaupi. Innanhússmótin voru
alls 8 og utanhússmótin 11.

Helsta afrek Sindra á árinu
2019 var að hlaupa 200 metra
hlaup á Gautaborgarleikunum
þar sem keppendur koma allstaðar að innan Evrópu. Þar
hljóp Sindri á 22,97 sek. í mótvindi uppá -1,6 sem er mikill
mótvindur, þar varð hann í 6.

sæti af 61 keppenda. Þar bætti
hann 32 ára gamalt HSK-met
Ólafs Guðmundssonar í flokki
18-19 ára.
Sindri Freyr hefur sett sér háleit markmið og það verður svo
sannarlega áhugavert að fylgjast
með honum í framtíðinni.

Endurnýjaður samstarfssamningur
við Ungmennafélagið Heklu
Danijel Majkić áfram á Selfossi!
FÓTBOLTI 'DQLMHO 0DMNLü KHIXU
framlengt samning sinn við Selfoss um ár og mun því spila með
liðinu í Lengjudeildinni næsta
sumar. Þetta er mikið fagnaðar-

efni enda sýndi Danijel gæðin
sem hann býr yfir á vellinum í
sumar. Danijel spilaði 22 leiki
og skoraði í þeim þrjú mörk.

Allt íþróttastarf fellur niður

E

ftir að nýjar sóttvarnaráðstafanir voru kynntar í dag
er ljóst að allt íþróttastarf fellur
niður næstu 2-3 vikurnar eða til
17. nóvember.
Samkvæmt reglunum, sem
tóku gildi á miðnætti í 31.
okt., verður íþróttastarf verður

óheimilt og sundlaugum lokað
um allt land. Til viðbótar
þrengjast fjöldatakmarkanir úr
20 manns í 10. Reglur eru hertar
og ná jafnt til barna sem fullorðinna, einungis börn fædd 2015
og yngri eru undanþegin 2 metra
reglu og grímuskyldu.

Samningnum er ætlað að efla samstarf milli
sveitarfélagsins Rangárþings ytra og Umf. Heklu.
Meginmarkmið er að viðhalda öflugu og fjölbreyttu íþrótta- og tómstundastarfi fyrir grunnskólabörn í sveitarfélaginu og treysta starfsemi
Umf. Heklu. Iðkendur hjá Umf. Heklu í Rangárþingi ytra á aldrinum 18 ára og yngri erum um
160.
Samningurinn hljóðar uppá árlega greiðslu til
Umf. Heklu að upphæð 2.750.000 kr. auk allrar
aðstöðu sem félagið þarf til íþróttaiðkunar í samráði við forstöðumann íþróttamiðstöðvar. Samningurinn tekur við af eldri samningi sem rann út
dögunum var endurnýjaður samstarfs- í lok árs 2019.
samningur við Ungmennafélagið Heklu.
Viðbygging við íþróttahúsið sem hýsir m.a.
Ungmennafélagið var stofnað þann 26. júlí 1908 áhaldageymslu hefur eflt starfsemi Umf. Heklu
og er með elstu Ungmennafélögum landsins. Fé- sem og aukasalur sem þar er.
ODJLèKHOGXU~WLIM|OEUH\WWXP ¿QJXPI\ULU\QJUL
Það voru þeir Guðmundur Jónasson formaður
aldurshópa og má þar nefna frjálsar íþróttir, línu- Ungmennafélagsins Heklu og Ágúst Sigurðsson
VNDXWDN|UIXEROWDW NZRQGR¿POHLNDRJEODN sveitarstjóri Rangárþings ytra sem undirrituðu
svo eitthvað sé nefnt.
samninginn.

Á
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FIAT SENDIBÍLAR
GERIÐ SAMANBURÐ!

¿DWSURIHVVLRQDOLV

FIAT DOBLO
•
•
•
•
•

GtVHOKHVW|À
5 gíra beinskiptur
3ja manna
3,4m3/4,2m3 ÀXWQLQJVUêPL
750 kg/900 kg* burðargeta
*Doblo Maxi langur

FIAT
AT DUCATO LANGUR
• GtVHOKHVW|À
• 9 gíra alvöru sjálfskipting
• Mjög vel útbúinn, m.a.: Bakkmyndavél,
OHLèV|JXNHU¿KUDèDVWLOOLUMDPDQQD
• 13m3ÀXWQLQJVUêPL
• Burðargeta 1200 kg

RAFMAGNSBÍLL
Ducato e 47 kWh allt að 222 km drægni
Ducato e 79 kWh allt að 360 km drægni

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300
WWW.FIATPROFESSIONAL.IS • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
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ÞJÓNUSTA

Vindorkugarður á
Grímsstöðum
í Meðallandi

KRABBAMEINSFÉLAG
ÁRNESSÝSLU
Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00
sími 788 0300.
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. 21 - AA fundur
Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fim. kl. 20 - AA karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur
Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.
AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn
Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 10:30-11:30 Sunnudag.
AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari
Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 Fimmtudag.
OA
Áttu erfitt með að hætta að
borða? OA 12 spora fundir
Overeaters Anonymus alla
þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.
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
Hveragerði, efri hæð,
fimmtudaga kl. 20:30.

S. 482 1944
dfs@dfs.is

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK
SUÐURLAND

ICECOOL
Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

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

Ráð
rekstri!!
Ráð í rekstri

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss
s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við
einstaklinga og
fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

TIL LEIGU
Íbúð til leigu í Hveragerði
Ný stúdíóíbúð til leigu í Hveragerði. Leigist með húsgögnum
og heimilistækjum, ef fólk vill.
Laus 1. nóvember. Nánari uppl. í
síma 860 1957.

TIL SÖLU

BÍLAR

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

Glæsilegur bókaskápur
Stór bókaskápur til sölu.
Skápurinn er settur saman úr
tveimur hlutum, hægt að nota
saman eða í sitthvoru lagi. Er í
góðu ástandi. Efri hluti er með
glerrennihurðum. Breidd: 180
cm. Hæð: 220 cm. Dýpt: 45 cm.
Verð 70.000 kr., en skoða öll tilboð. Nánari uppl. í síma 866
3043 (Björgvin).

meðfram Reykjafjalli, söguhringinn sem segir atvinnu- og
listasögu bæjarins, hugleiða í
steininum „Þetta líður hjá“ eða
ganga á Hamarinn. Það er tilvalið að búa til þrautir eða getraun fyrir unga fólkið sem hvetur til að leita að upplýsingum á
skiltunum í Lystigarðinum eða á
söguskiltunum.
Í lok sumars lauk frágangi á
upplýstum göngustíg/tröppum
upp Hamarinn að austanverðu.
Það er ótrúlega fallegt að fara í
ljósaskiptunum upp Hamarinn
og horfa yfir bæinn. Oftar en
ekki býður litadýrð himinsins
upp á listaverkasýningu sem
skapar tækifæri til að njóta,
hlusta á náttúruna, hugleiða og
gleyma stund og stað.
Munum að hreyfing þarf ekki
að vera flókin – einfaldleikinn er
oft bestur.
Njótum lífsins og höfum
gaman saman.
Jóhanna M. Hjartardóttir
menningar- og frístundafulltrúi

470 ár frá aftöku Jóns Arasonar
Þ

ann 7. nóvember verða liðin
470 ár frá aftöku Jóns biskups Arasonar og sona hans Ara
og Björns. Þennan dag hefur oft
verið efnt til tónleika og oft hafa
margir kórar, organistar og annað
tónlistarfólk komið að því. Vegna
aðgerða okkar allra í miðjum

Skálholtsdómkirkja
Laugardaginn 7. nóvember kl.
16 verða tónleikar í streymi,
hugleiðing og bæn til minningar
um herra Jón Arason sem lét
lífið þennan dag í Skálholti fyrir
470 árum. Jón Bjarnason á orgel
og Páll Palomares á fiðlu.
Sr. Kristján Björnsson.

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

ð ganga úti í náttúrunni
skapar vellíðan, eykur
góða skapið og minnkar kvíða.
Við þurfum að gefa okkur að
minnsta kosti um 30 mínútur
á dag til að vera úti og hreyfa
okkur. Í Hveragerði eru fjölmargar skemmtilegar og fallegar gönguleiðir og er tilvalið að
fjölskyldan fari í göngu saman
eða bara að njóta þess að ganga
einn með sjálfum sér og anda
að sér fersku lofti. Það er best
að ganga af krafti eða að ganga
á mismunandi hraða. Tilvalið
að miða hraðaskiptin við ljósastaura: fara hratt á milli tveggja
staura og hægar á milli næstu
tveggja, 10 sinnum. Um leið
eykst einbeiting, þol og vöðvastyrkur. Einnig má taka mislöng
skref, fara upp og niður brekku
og/eða lyfta hnjám í átt að kvið
til skiptis.
Á heimasíðu Hveragerðisbæjar má finna upplýsingar um
fjölbreyttar gönguleiðir í og
við bæinn. Hver leið hefur sinn
sjarma en við getum t.d. valið að
fara heilsuhringinn sem liggur

KIRKJUR

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og
almennar bílaviðgerðir.
Hjólastillingar
Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Náttúrugöngur auka
lífsgæði og vellíðan
A

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

D¿èHUPDWiXPKYHU¿Váhrifum vindorkugarðs á
Grímsstöðum í Meðallandi.
Qair Iceland, framkvæmdaraðili verksins, fól ráðgjöfum
Mannvits og Biotope að
YLQQD PDW i XPKYHU¿ViKULIum framkvæmdarinnar. Í
drögum að tillögu að matsáætlun er fyrirhugaðri framkvæmd lýst og fjallað um þá
XPKYHU¿Vì WWL VHP WHNQLU
verða fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Vegna COVID-19
aðstæðna hefur fyrirhuguðum opnum kynningarfundi
verið frestað. Öllum er frjálst
að senda inn ábendingar eða
DWKXJDVHPGLU EUpÀHLèLV i
neðangreint póstfang eða
með tölvupósti á netfangið
haukur@mannvit.is.

H

TUNGUMÁL
Ertu spænskumælandi?
Óska eftir að komast í spænskumælandi aðila til að hringja miklu
meira en mikilvæg skilaboð til
Spánar. Greiði 100.000 kr. fyrir
milligönguna. Uppl. í síma 483
3568.

heimsfaraldri verður athöfnin
látlaus og aðeins verða tveir til
þrír tónlistarmenn viðstaddir auk
biskupsins, sr. Kristjáns Björnssonar. Tónleikunum og hugleiðingunni verður streymt opið
á Facebook-síðu Skálholts og
verður ókeyis inn á það. Eftir
stundina í Skálholtsdómkirkju
munu þau fáu sem verða viðstödd ganga með blys að minnisvarðanum og tendra þar minningarkerti. Herra Jón Arason
kom tvisvar í Skálholt að freista
þess að taka þar völdin í nafni
trúar sinnar og ættjarðar á þeim
árum sem Ísland var að ganga í
gegnum siðbótina. Bæði skiptin,
árið 1548 og 1550, var það í tíð
Marteins Einarssonar sem var
annar lútherski biskupinn í Skálholti. Eru enn þekkt þau kennileiti sem tengjst þessum ferðum
og nægir að nefna Fornastuðul
við Biskupstraðir þar sem herra
Jón sló upp tjöldum, Virkishól
þar sem sagt er að heimamenn
KD¿ YDULVW RJ Dè ORNXP PLQQLVvarðinn um herra Jón sem reistur
var á ætluðum aftökustað árið

1927. Minnisvarðinn stendur
við Þorláksleið um miðja vegu
milli Fornastuðuls og Þorlákssætis. Fólk á ferð er velkomið í
Skálholt og veitingastaðurinn er
opinn innan sóttvarnamarka en
hvatt er til allrar varkárni í ljósi
veirunnar. Kirkjan, sögusýningin
í kjallara hennar og Þorláksbúð
eru opin alla daga milli kl. 9 og
18 og minjarnar utandyra eru
allar merktar fyrir þau sem vilja
ganga um svæðið.
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Austurbyggð 2
- kynning tillögu aðalskipulagsbreytingar
Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga
að breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2010-2030. Um er að ræða svæði
sem afmarkast af Gaulverjabæjarvegi í austri, hesthúsahverfi í norðri
og vestri, og fyrirhugaðri íbúðarbyggð í Austurbyggð II í suðri.

Blautklútar eiga
heima í ruslinu!

S

tarfsmenn
þjónustumiðstöðvar Rangárþings ytra
benda íbúum á að blautklútar eigi ávallt heima í sorpinu.
„Síðustu tvær vikur hefur magn
blautklúta, sem hent er í salerni,
aukist margfalt. Þar af leiðandi
KDID G OXUQDU YHULè Dè VWtÀDVW
sem felur í sér mikla vinnu og
getur kostnaðurinn hlaupið á
hundruðum þúsunda í hvert
skipti. Blautklútar eiga alltaf
heima í ruslinu, hvort sem þeir
eru notaðir á andlit og líkama
eða til þrifa og sótthreinsunar.
Tökum höndum saman og hættum að setja hluti í klósettin sem
eiga heima í ruslafötunum,“ segir í tilkynningu frá starfsmönnum þjónustumiðstöðvarinnar.

Kirkjuhvoll fær fjölþjálfa með fylgihlutum að gjöf

Breytingin felur í sér stækkun íbúðarsvæðis í landi Dísarstaða um 5,8
ha. og samsvarandi minnkun hesthúsasvæðis. Göngu- og hjólastígur,
og reiðstígur á mörkum íbúðar- og hesthúsasvæðis færast og liggja á
hesthúsasvæði á nýjum mörkum svæðanna. Reiðleið meðfram Austurhólum verður felld niður. Heimild er gefin fyrir tveimur nýjum aðkomum
að íbúðarsvæðinu frá Austurhólum og/eða Suðurhólum sem útfærast
nánar í deiliskipulagi.

Breytingartillagan og umhverfisskýrsla verða til sýnis á vefsíðu Árborgar, www.arborg.is. Tillagan er einnig til sýnis á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi, ef aðstæður vegna Covid-19 leyfa.
Spurningum og skriflegum ábendingum um tillöguna er hægt að koma
á framfæri á netfangið skipulag@arborg.is. Ábendingar þurfa að berast
fyrir 15. nóvember næstkomandi.
Virðingarfyllst,
Sigurður Andrés Þorvarðarson
skipulagsfulltrúi Sveitarfélagsins Árborgar.

VÍNBÚÐIN HVERAGERÐI

Við leitum að
aðstoðarverslunarstjóra

Í

dag tók Kirkjuhvoll formlega við höfðinglegri gjöf
frá Kvenfélaginu Bergþóru í
Vestur-Landeyjum og MinnLQJDVMyèL .LUNMXKYROV *M|¿Q
HU 1XVWHS 7;5 IM|OìMiO¿ PHè
fylgihlutum. Kvenfélagið Bergþóra gefur þessa gjöf í minningu
fyrrum formanns kvenfélagsins,
Hildi Ágústsdóttur frá Klauf,
sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf. Hildur lést 28. júní sl.
og hafði þá dvalið á Kirkjuhvoli
í rúm 6 ár. Það er von kvenfélagskvenna að gjöf þessi eigi
eftir að nýtast heimilisfólki vel
WLO Dè YLèKDOGD RJ DXND KUH\¿getu sína og stuðla þannig að
bættum lífsgæðum. Kirkjuhvoll
þakkar kærlega fyrir þessa höfðinglegu gjöf og þess má geta að
JM|¿Q NRP t K~V i DIP OLVGHJL
Hildar þann 13. október sl. en
þann dag hefði hún orðið 85 ára.
Minningarkort Kirkjuhvols er
hægt að nálgast á Kirkjuhvoli,
nánari upplýsingar í síma 487
8108. Meðfylgjadi mynd er af
tækinu ásamt Karin Jónsdóttur,
íbúa Kirkjuhvols.

Við óskum eftir jákvæðum og röskum einstaklingi sem er
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni
• Þjónusta við viðskiptavini
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Reynsla af verkstjórn
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og
þekking á Navision kostur

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember nk.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Ragnheiður Guðmundsdóttir, hveragerdi@vinbudin.is – 560 7887 og
Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.
ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera
í hópi bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði
samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af
þessum gildum.

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

2571
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Fjölbrautaskóli Suðurlands
opnar kvöldskóla

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Sími 660 2970
Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði
Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar
Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Betri vörur - betra verð

Hluti af námsumhverfi nemenda í tréiðn. Skólinn þykir afar vel búinn tækjum og í góðu húsnæði. Það er ljóst að betri
nýting fæst á húsnæði og búnað með kvöldskólanum.

Þ

ær spennandi fréttir bárust úr
herbúðum FSu að keyra ætti
kvöldskóla í þremur fögum við
skólann. Við hittum Olgu Lísu
Garðarsdóttur,
skólameistara
Fjölbrautaskóla Suðurlands og
spurðum út í málið.
Fyrsta spurning: Hvernig
hefur skólastarfið gengið í
haust? „Skólastarfið í FSu hefur
verið í samræmi við annað í
samfélagi okkar núna
á haustönn 2020,
nemendur hafa
margir þurft
að halda sig
að mestu
heima og
verið
í
fjarnámi.
Aðrir hafa
fengið
að mæta
eitthvað
í
skólann.“
Nú eruð þið að
hefja nýtt kvöldnám. Getur þú sagt
mér aðeins frá því? „Já, námið
er nýtt átaksverkefni sem hefur
verið sett á fót í kjölfar vaxandi
atvinnuleysis. Verkefnið er í
umsjá mennta- og félagsmálaráðuneyta, „Nám er tækifæri“,
námsúrræði í starfs– og
tækninámi fyrir fólk sem hefur
misst vinnuna í kjölfar Covid
19 faraldursins,“ segir Olga.

Stefnt er að því að setja af stað
kvöldnám í FSu fyrir þá sem
misst hafa vinnuna og eru á skrá
hjá Vinnumálastofnun eða hafa
ekki komast að í dagskóla fram
til þessa. Umsækjendur þurfa
jafnframt að vera orðnir 20 ára
eða eldri. Nú miðast þetta við
að fólk sé án atvinnu og komi
í gegnum Vinnumálastofnun,
verður þetta útvíkkað þannig að
fleiri geti sótt námið?
Við sjáum í hendi
okkar að við
þurfum að hafa
að minnsta
kosti 12 einstaklinga
til að keyra
námið. Við
sjáum því
ekkert
til
fyrirstöðu að
fylla upp í það
með fólki sem
kemur inn með
öðrum hætti, sé pláss
fyrir það.
Aðspurð með fyrirkomulag námsins segir Olga: „Fyrirkomulag námsins er að kennt
verður 4 daga í viku í u.þ.b.
3 klst. í senn, frá kl. 16:1519:30 mán. – fim. og 4 tíma á
laugardagsmorgnum.
Nánara
fyrirkomulag um kennsluna
mun liggja fyrir þegar umsóknir
fara að berast. Til að byrja



með er ætlunin að bjóða nám
í húsasmíði og rafvirkjun sem
þegar er kennt í dagskóla. Að
auki verður boðið upp á glænýtt
nám við skólann, tækniteiknun
en það nám er eingöngu hægt
að stunda við Tækniskólann
eins og er. Verkleg aðstaða
fyrir þessar námsgreinar er
með því besta sem gerist og
munu nemendur því fá fullkomna aðstöðu til námsins.
Vel menntaðir kennarar eru við
skólann í þessum námsgreinum
sem eru tilbúnir í verkefnið.“
Á
haustdögum
voru
samþykkt lög frá Alþingi um að
fólk á bótum mætti vera í fullu
námi á vorönn ´21 án þess að
atvinnuleysisbætur væru skertar.
Þetta svigrúm gefur verðandi
nemendum tækifæri á að vera
í fullu námi á sama tíma og á
bótum. Áhugasömum er bent á
að sækja um en opnað var fyrir
umsóknir þann 1. nóvember sl.
„Við teljum þessa nýbreytni
vera mikla framför fyrir fólk
á Suðurlandi og vonum við að
vel verði tekið í hana með góðri
aðsókn,“ segir Olga Lísa að
lokum.

- Flutningaþjónusta Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Sprettur

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

- þar sem fagmennirnir vinna
+++++Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Útfararþjónusta
Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir Elfar F. Sigurjónsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 R www.fylgd.is R fylgd@fylgd.is

NÝTT

Vinnuvélanámskeið
á netinu!
www.vinnuvelaskolinn.is

