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Nóg framboð
Metfjöldi býður sig fram til embættis
forseta Íslands. Hvaða fólk er þetta? ➛20

fréttablaðið/stefán

Kann bæði
íslensku og
rússnesku
➛36

Þrjóskan
reynst vel í
ballettinum
➛26

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Hvunndagshetja
SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins
2016
p l ú s 2 s é r b l ö ð l a t v i n n a l F ó l k

Gleðilega páska
Opið alla páskana
Verslanir Lyfju í Lágmúla og Smáratorgi verða opnar frá kl. 8–24
alla páskana, einnig á páskadag.

➛24
Veita öryggi í
Draumasetri
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

lyfja.is

Gleðilega
páska
Opið frá 11–18
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Íkveikjur í Fellunum

Veður

Í dag styttir upp suðvestan- og
vestanlands, en fyrir norðan og
austan verður ágætis skíðafæri með
norðaustlægri átt og éljum.
Frost víða 0 til 5 stig, en frostlaust um
tíma S-til. sjá síðu 40

Næstráðanda
fyrirkomið
Bandaríkin Fjármálaráðherra og
næstráðandi DAISH-samtakanna,
eða Íslamska ríkisins, Abd al-Rahman
Mustafa al-Qaduli, hefur verið skotinn til bana.
Frá þessu greindi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, Ash Carter, á
blaðamannafundi í gær. „Við vinnum
markvisst að því að útrýma ríkisstjórn þeirra,“ segir Carter.
CNN greinir frá því að þyrlur fullar
af sérsveitarmönnum hafi reynt að
stöðva bifreið með al-Qaduli innanborðs. Þegar það tókst ekki hófst
skothríð og féll leiðtoginn í henni.
„Líkt og atburðirnir í París minna
atburðirnir í Brussel okkur á að við
þurfum að flýta okkur að uppræta
Íslamska ríkið sama hvar það starfar,“
segir Carter. ~ þea

Segir rógsfrétt
vera frá Trump
Bandaríkin Bandaríska tímaritið
The National Enquirer birti í gær
umfjöllun þar sem öldungadeildarþingmaðurinn Ted Cruz, sem sækist
eftir útnefningu repúblikana til forsetaframboðs, er sakaður um að
hafa haldið fram hjá eiginkonu sinni
Heidi með fimm öðrum konum.
Tímaritið hefur áður fjallað með
sambærilegum hætti um golfarann
Tiger Woods og stjórnmálamanninn
Johns Edwards.
Cruz neitar ásökununum.
„Umfjöllun National Enquirer er
rusl. Þetta eru algjörar lygar. Þetta er
lygaherferð gegn mér, runnin undan
rifjum Donalds Trump og skósveina
hans,“ sagði Cruz á blaðamannafundi í gær og kallaði Trump rottu.
Tvær kvennanna sem tímaritið telur
að Cruz hafi haldið við hafa einnig
víðsað umfjölluninni á bug. – þea

Ted Cruz, forsetaframbjóðandi í
Bandaríkjunum

Eldur kviknaði á tveimur stöðum í Breiðholti um tvöleytið í gær. Í báðum tilvikum var kveikt í anddyri húsa, að Iðufelli 4 og Gyðufelli 10. Ekki eru
taldar neinar líkur á öðru en að um íkveikju hafi verið að ræða á báðum stöðum en eldarnir kviknuðu með um mínútu millibili. Fréttablaðið/Vilhelm

Óþarfi að teygja
vinnuþrælkun
yfir helgidaga
Trúmál Víða voru verslanir og veitingastaðir opnir í gær, föstudaginn
langa, en slíkt var áður bannað. Til
að mynda var opið í fimm verslunum Krónunnar og á Domino’s. Séra
Geir Waage, sóknarprestur í Reykholti, segir óþarft að hafa opið á
hátíðardögum. „Fólk á að hafa frí til
að njóta þessara hátíðardaga,“ segir
Geir og vísar til jóladags, páskadags
og föstudagsins langa.
Geir segir neytendur vel geta búið
sig undir þessa daga og birgt sig upp
með því sem þá vantar. Þá segir
hann gott fyrir fólk sem mannar
þá vinnustaði sem opnir eru að fá
frí og rétta úr sér annað slagið.
„Mér finnst þetta fyrst og fremst
vera óþarfi. Þetta eru helgustu
dagar ársins. Það er alveg óþarfi að
vera að teygja þessa vinnuþrælkun
á fólki yfir á þessa daga,“ segir Geir.
– þea

Löng helgi
29. apríl–3. maí

Njóttu sólarinnar
í Alicante-borg

Verð frá 99.900 kr.
Á mann m.v. tvo í herbergi með hálfu fæði
á Hotel Melia Alicante.

Dagsektarmálum
fjölgað um 63 prósent
Á síðustu árum hafa deilur foreldra vegna umgengni við börn harðnað. Ein
birtingarmynd er fleiri dagsektarmál vegna tálmana hjá sýslumönnum. Nú eru
27 mál til meðferðar hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
Velferðarmál Dagsektum er beitt
þegar foreldrið sem barnið býr hjá
hamlar hinu foreldrinu umgengni.
Það foreldri sækir þá um að beitt
verði dagsektum til að knýja fram
umgengni.
Árið 2010 voru nítján dagsektarmál á borði Sýslumannsins í Reykjavík en þau voru 31 fjórum árum
síðar. Árið 2015 voru fimmtíu mál
á borði sýslumannsins en sú tala
á við um allt höfuðborgarsvæðið
enda voru embættin sameinuð
það ár. Mál vegna dagsekta sem
eru til meðferðar í dag eru 27 talsins.
Eyrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu,
segir alltaf reynt að ná sáttum með
öðrum leiðum áður en dagsektum
er beitt.
„Þegar lögð er inn beiðni um dagsektir þá er aðilum boðin sáttarmeðferð þar sem farið er yfir ágreininginn og reynt að finna leiðir til að
koma málinu í betra horf.“
Ef sáttarmeðferð gengur ekki
eru reynd ýmis önnur úrræði, til
að mynda að sérfræðingur sé viðstaddur umgengni og hitti foreldra
og barn. Ef enn gengur ekki að
ná samkomulagi er kveðinn upp
úrskurður um málið, hvort beitt
verði dagsektum eða ekki.
Í fréttum Stöðvar 2 kom nýverið
fram að feður séu þolendur í um
85 prósentum svokallaðra tálmunarmála, eða þegar foreldri hindrar
umgengni, og því yfirleitt karlmenn
sem leggja inn beiðni um dagsektir.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, sagði í viðtali að stundum væri um tilfinningalegt ofbeldi
að ræða gagnvart börnunum sem
þau gætu borið mikinn skaða af.

✿	Fjöldi dagsektarmála vegna umgengni
hjá Sýslumanninum í Reykjavík 2010-2014
Fjöldi nýrra mála, umsókna um að dagsektum verði beitt
Úrskurðir kveðnir upp á árinu um beitingu dagsekta
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krónur er hámarksupphæð dagsekta fyrir hvern dag
sem líður án þess að foreldri fái að hitta barnið.

Stundum er verið að
biðja um að beita
dagsektum af óverulegu
tilefni og málinu lýkur fljótt
eða það lognast út af.

163

Eyrún Guðmundsdóttir,
sviðsstjóri fjölskyldusviðs hjá
Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu

prósenta aukning varð á
dagsektarmálum hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu milli 2010 og 2015.

Eyrún tekur undir að harkan hafi
aukist í deilum foreldrum vegna
barna. Fleiri beiðnir um dagsektir
séu merki um það en þótt beiðnunum fjölgi eru úrskurðirnir sem
kvaddir eru upp af sýslumanni ekki
mjög margir. „Stundum er verið
að biðja um að beita dagsektum af

óverulegu tilefni og málinu lýkur
fljótt eða það lognast út af. Í öðrum
tilfellum næst samkomulag. Það eru
mjög mismunandi atvik að baki og
mjög mismunandi alvarleg. Enda
er hlutverk dagsekta að knýja á um
umgengni en ekki bókstaflega að
sekta fólk.“ erlabjorg@frettabladid.is

FRÁBÆR TILBOÐ!
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Tölur vikunnar 19.03.2016 til 25.03.2016

60%
af bílaflota

okkar verða rafbílar árið
2050, segir ný raforkuspá.

Þrjú í fréttum
Hlaupari,
Silíkondalur og
forsætisráðherra
Aníta Hinriksdóttir

hafnaði í fimmta
sæti í 800 metra
hlaupi á HM
innanhúss
sem haldið
var í Portland í
Bandaríkjunum.
Hún náði einn
ig fimmta sæti á EM innanhúss í
fyrra. Aníta hljóp á 2:2,58 mínút
um. Aníta er fimmti Íslendingur
inn sem kemst í hóp fimm bestu í
30 ára sögu HM í frjálsum innan
húss.

Þór Sigfússon

stofnandi Sjávarklasans
vill stofna Silí
kondal sjávarút
vegsins á Íslandi
í því skyni að
auka nýtingu
sjávarafurða.
Það er mat Þórs
að lykillinn að
farsælli framtíð sé að ungt fólk
vilji taka þátt í greininni. Gaman
sé að sjá ný fyrirtæki verða til í
tækninni.

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson

forsætisráðherra
segist engar siða
reglur hafa brotið
í starfi sínu sem
forsætisráðherra
þegar hann
greindi ekki
frá aflandsfélagi
eiginkonu sinnar,
Wintris. Sigmundur Davíð var í
forsíðuviðtali í Fréttablaðinu á
fimmtudag, skírdag, og svaraði
þar í fyrsta sinn spurningum
varðandi meintan hagsmuna
árekstur. Hann segir engan þing
mann hafa skráð eignir maka í
hagsmunaskráningu enda sé ekki
til þess ætlast.

2.477

Íslendingar
eru á hvern
útskrifaðan
lögfræðing í landinu.

8

Íslendingar
vinna fyrir Ikea
sem hönnuðir
fyrir jólavertíðina 2017.
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500

822.000

fermetrar
af skrifstofurými
Landspítalans
við Hringbraut
eru í gámum.

eru meðalmánaðarlaun karla í fjármálafyrirtækjum, en
609.000 hjá konum.

LAUGARDAGUR

af 420

kílómetra vegakerfi
sínu ætla
borgaryfirvöld
að malbika í
sumar.

53

milljónir
myndi það
kosta borgina
á ári að fjölga
borgarfulltrúum úr 15 í 23.

Fleiri árásir voru í bígerð
Fjöldi manns hefur verið handtekinn í Belgíu, Frakklandi og Þýskalandi í tengslum við rannsókn lögreglu á
árásunum í Brussel fyrr í vikunni. Einn var tekinn með sprengibúnað á sporvagnsstöð í Brussel.
Belgía Tólf manns, grunaðir um
aðild að hryðjuverkunum í Brussel
og París, hafa síðan á fimmtudag
verið handteknir. Níu í Brussel, tveir
í Þýskalandi og einn í Frakklandi.
Ljóst þykir orðið að árásirnar
í París í nóvember og árásirnar í
Brussel nú í vikunni hafi verið skipu
lagðar og framkvæmdar af sama
hópnum, af mönnum sem flestir
hafa alist upp í Brussel eða verið með
tengsl þangað. Þá hefur verið upplýst
að í tengslum við handtökurnar í gær
og á fimmtudag hafi lögreglunni í
Belgíu og Frakklandi tekist að koma
í veg fyrir nýja árás, sem til stóð að
gera í París á næstunni.
FranÇois Hollande Frakklands
forseti sagði í gær að þar með hefði
hryðjuverkahópurinn, sem stóð að
árásunum í París í nóvember og í
Brussel nú í vikunni, verið tekinn úr
umferð. Hins vegar væri enn hætta á
ferðum. „Við vitum að það eru fleiri
hópar,“ sagði hann.
Sprengingar heyrðust þegar lög
reglan í Brussel lét til skarar skríða við
sporvagnsstöð nálægt Meiser-torgi í
Schaarbeek-hverfi borgarinnar í gær.
Einn særðist þegar lögregla skaut á
hann. Hann var með bakpoka sem
reyndist innihalda sprengibúnað, og
tókst að leggja hann yfir sporvagns
teinana. Sprengjunni var eytt.
Þá er komið í ljós að lögreglu í
Belgíu bárust fyrir nokkrum mán
uðum gögn um Salah Abdeslam, sem
hefðu getað leitt til handtöku hans.
Hann var samt ekki handtekinn
fyrr en föstudaginn 18. mars, fyrir
rúmri viku. Fjórum dögum síðar
gerðu þrír félagar hans sjálfsvígsárás
ir á Zaventem-flugvellinum í Brussel
og Maelbeek-lestarstöðinni. Spreng
ingarnar kostuðu 31 mann lífið.
Abdeslam var samvinnuþýður í
yfirheyrslum fram að árásunum á
þriðjudag. Eftir það hefur hann engar
upplýsingar viljað gefa, að því er Koen
Geens dómsmálaráðherra segir.

Sprengjueyðingarsveit lögreglunnar í Brussel vinnur að því að eyðileggja sprengibúnað í bakpoka á sporvagnsstöð skammt frá
Meiser-torgi. Nordicphotos/AFP

Geens viðurkenndi á fimmtu
dag að lögreglan hefði gert mistök
með því að handtaka ekki Ibrahim
el Bakraoui þegar upplýsingar um
hann bárust í júní í fyrra frá lög
reglunni í Tyrklandi. Hann hafði
verið handtekinn þar, grunaður um
að hafa barist með Íslamska ríkinu í
Sýrlandi, og verið sendur til Belgíu.
Nú er einnig komið í ljós að Najim
Laachraoui hvarf ekki af vettvangi
árásarinnar á flugvellinum á þriðju
dag, eins og yfirvöld héldu fram í
fyrstu, heldur sprengdi hann sig þar
ásamt öðrum Bakraoui-bróðurnum.
gudsteinn@frettabladid.is

Sjálfsvígsárásarmennirnir á flugvellinum í Brussel á þriðjudag. Sá ljósklæddi með
húfuna hefur ekki verið nafngreindur, en skildi sprengju sína eftir og komst undan.
Hinir tveir sprengdu sig. Nordicphotos/AFP

Ekkert vesen á nýju vélinni
Samgöngur Rekstur fyrstu Bom
bardier Q400 flugvélar Flugfélags
Íslands gengur vel, að sögn fram
kvæmdastjórans, Árna Gunnars
sonar. Fyrr í mánuðinum þurfti að
lenda vélinni á Keflavíkurflugvelli
í stað Reykjavíkurflugvallar vegna
bilunar í vængbörðum en að öðru
leyti segir Árni hafa gengið ágæt
lega.
„Við höfum ekki lent í miklum
seinkunum út af henni. Það var
aðeins fyrst, dagana í kringum lend
inguna í Keflavík, en ekki verið neitt
um það undanfarið,“ segir Árni.
Flugvélin er sú fyrsta sinnar
gerðar sem Flugfélag Íslands tekur í
notkun, en von er á tveimur öðrum,
annarri um miðjan apríl og hinni í
maí.
Flugvélarnar sem um ræðir voru
kyrrsettar af flugfélaginu SAS árið
2007 vegna galla í lendingarbún
aði. „Það kom fram að það hefði
verið ákveðinn galli í lendingar
búnaði við framleiðslu, en Good

Bombardier Q400 flugvélin yfir Reykjavík. Fréttablaðið/Vilhelm

Við höfum ekki lent
í miklum seinkunum út af henni.
Það var aðeins
fyrst.
Árni Gunnarsson,
framkvæmdastjóri
Flugfélags Íslands

year framleiðir búnaðinn. Hann
var þá lagaður og það hefur ekki
komið neitt sambærilegt upp síðan
og ekki neitt vesen verið í tengslum
við hann síðan þá. Það er ekkert
sem við höfum áhyggjur af,“ segir
Árni og bendir á að um 450 sams
konar vélar séu í notkun í heim
inum, meðal annars í Noregi og á
Bretlandi. – þea

Páskakrimminn í ár!
1.
Metsölulisti
Eymundsson
Heildarlisti vika 11

Annika, hjálpaðu mér!
Þessi sms-skilaboð eru síðasta lífsmarkið sem komið hefur frá Birgittu,
systur Anniku Bengtzon.

„Verðugur endir á
sérstöku skeiði í norrænni
glæpasagnagerð.“
Politiken

„… fáir höfundar spinna jafn
vel saman ólíka þræði …“
Íris Davíðsdóttir / Fréttanetið
(um Hamingjuveg)

Bækur Lizu Marklund um blaðakonuna Anniku
Bengtzon hafa komið út á yfir 30 tungumálum og
notið gríðarlegra vinsælda. Járnblóð er seinasta
sagan í þessum bókaflokki.
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Minnast písla frelsarans

Framboð
í trúnaðarstöður
Í samræmi við 32. gr. laga Félags tæknifólks í rafiðnaði
auglýsir félagið hér með framboðsfrest
til trúnaðarstarfa fyrir félagið.
Framboðsfrestur hefur verið ákveðinn til
mánudagsins 28. mars kl. 12 á hádegi.
Þeir félagsmenn sem hafa áhuga á
að taka að sér trúnaðarstörf fyrir félagið
skili inn framboðum til Kjörstjórnar FTR,
Stórhöfða 31, 110 Reykjavík
Reykjavík 25. febrúar 2016

Stjórn FTR

www.ftr.is
facebook.com/felagtaekinfolksirafidnadi/

Verð
4.450.000
kr.
Verð fráfrá
4.190.000
kr.
Þar sem ferðalagið byrjar
Korputorg
112 Reykjavík
Sími 551 5600
utilegumadurinn.is
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SEGLAGERÐIN ÆGIR

Opið mán-fös kl. 10-18 - lau-sun kl. 12-16
GRÆ
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BÍLA
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FERMING
GJAFAKORT ER
GÓÐ HUGMYND
Gefðu fermingarbarninu það
sem er efst á óskalistanum.

Fólk úr fjölda kirkjudeilda tók þátt í göngu í gegnum miðbæ Lohr am Main í Þýskalandi í gær, föstudaginn
langa. Þrettán Kristslíkneski voru borin um borgina til að minnast krossfestingarinnar. Fréttablaðið/EPA

Þingmenn meirihlutans
velta fyrir sér vantrausti
Algjör þögn er úr herbúðum Sjálfstæðisflokksins vegna máls forsætisráðherra.
Stjórnmál Heimildir Fréttablaðsins herma að einstaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins ræði sín
á milli hvort styðja eigi hugsanlegt
vantraust á Sigmund Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra vegna
eigna eiginkonu hans á Bresku Jómfrúaeyjum.
Reynt var að hafa tal af öllum
þingmönnum Sjálfstæðisflokksins
en bara náðist í Guðlaug Þór Þórðarson og Vilhjálm Bjarnason, sem
vildu ekki tjá sig. Ítrekað var reynt
að ná í Bjarna Benediktsson, formann flokksins, án árangurs.
Nokkrir þingmenn flokksins hafa
þó tjáð sig annars staðar. Brynjar
Níelsson sagði í samtali við Ríkisútvarpið í gær að málið væri óþægilegt fyrir ríkisstjórnarsamstarfið,
sérstaklega í ljósi undangenginna
samninga við kröfuhafa og vegna
afnáms hafta. Hann vill að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins fundi

Eru sjálfstæðismenn
sammála forsætisráðherra sínum um skilgreiningar á siðferði og hvað
sé eðlilegt?
Óttarr Proppé,
formaður Bjartrar
framtíðar

um málið og fái allar staðreyndir
upp á borðið.
Og áður en Sigmundur Davíð
steig fram í viðtali við Fréttablaðið
lýsti Ásmundur Friðriksson, þingmaður flokksins, þeirri skoðun
að forsætisráðherra væri í erfiðri
stöðu og þyrfti að skýra málið fyrir
þjóðinni.
Vilhjálmur Bjarnason lýsti þá

þeirri skoðun sinni í samtali við
Stöð 2 að forsætisráðherra hefði átt
að upplýsa um eignarhald eiginkonu sinnar og að málið rýrði traust
á milli stjórnarflokkanna.
Óttarr Proppé, formaður Bjartrar
framtíðar, tjáði sig um málið á
Facebook í gær og kvaðst eiga
erfitt með forsætisráðherra sem
takmarkaði siðferðisskyldur sínar
við þrengsta lagabókstaf. Þá víkur
hann að ábyrgðarhlutverki Sjálfstæðisflokksins. „Eru sjálfstæðismenn sammála forsætisráðherra
sínum um skilgreiningar á siðferði
og hvað sé eðlilegt? Ég hlakka til að
frétta það. Held að fleiri séu í svipaðri stöðu.“
Þá sagði Svandís Svavarsdóttir,
þingflokksformaður Vinstri grænna,
í útvarpsfréttum RÚV í gær að stofna
ætti rannsóknarnefnd um málið en
slíkt hefði verið gert af minna tilefni. stefanrafn@frettabladid.is

H L U T I A F BY G M A

Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli

ÁRA
1956 - 2016

Gerðuup

betri ka

Páskagreinar

799kr

Páskaliljur
10 stk.

990kr

Páskaliljur
í pottum

499

Túlipanar
10 stk.

1.290kr

Meðan birgðir
endast

kr/stk

Tet a tet

Keramik pottar
fylgja ekki

20%

HJÓLIN
ERU
KOMIN

20%

afsláttur

afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

19.120

kr

23.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

15.900
19.900

Gasgrill

Gasgrill

3000226

3000225

Outback Omega 100.
2ja brennara. Grillflötur: 50x36 cm

kr
SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Outback gasgrill, 2ja brennara.
Grillflötur: 50x36 cm

Munið!
Opið annan í páskum í Skútuvogi kl. 11-17
Sjá afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

F Y LG S T U M E Ð O K K U R

69.990
79.990

kr

BARON 320

3 ryðfríir brennarar: 8,8 kW/h
Grillgrind úr pottjárni
Hitamælir í loki
3000611

Byggjum á betra verði

43.900

kr

AUTHOR MATRIX 24“

18 gira Shimano Revoshift skipting, afturskipting
Shimano TY-18.
Álgjarðir. Tektro bremsur 855AL
3901305

525 3000

w w w. h u s a . i s
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Samfélagsstyrkir EFLU
EFLA verkfræðistofa starfrækir samfélagssjóð sem hefur að markmiði að styðja jákvæð og
uppbyggileg verkefni í samfélaginu. Úthlutanir styrkja úr sjóðnum fara fram tvisvar á ári, að vori
og hausti.
Óskað er eftir umsóknum.
Samfélagssjóður EFLU óskar nú eftir umsóknum. Hverri umsókn skal fylgja kjarnyrt og greinargóð
lýsing á viðfangsefni og markmiðum, og skal miðað við umsóknartexta á einni blaðsíðu.
Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 15. apríl næstkomandi. Vinsamlega nálgist nánari
upplýsingar og leiðbeiningar vegna umsókna á efla.is.
Fækkun fermingarbarna er mest í Grafarvogs- og Hafnarfjarðarkirkju samkvæmt
talningu á fermingarbörnum árin 2010 og 2016. Fréttablaðið/Stefán

Umsóknarfrestur
15. apríl 2016

ÍSLAND

Nánari upplýsingar
www.efla.is

•

DUBAI

•

FRAKKLAND

•

NOREGUR

•

SVÍÐÞJÓÐ

•

PÓLLAND

•

TYRKLAND

Leigulausnir Lykils
Lykilleiga

Flotaleiga

Lykill býður þér að leigja bíl í stað þess
að kaupa og lágmarka bæði kostnað
og áhættu við rekstur bílsins.
Innifalið í leigunni er þjónusta, viðhald,
dekk, tryggingar og bifreiðagjöld,

Lykill leigir bílaflota til fyrirtækja með
tilheyrandi þjónustu og tekur svo við
honum aftur að leigutíma loknum.
Fyrirtækin njóta
stærðarhagkvæmni Lykils.

Þú velur bíl í samráði við okkur.

Þú finnur bíla sem henta þínum rekstri.

Leigusamningur getur verið
12–36 mánaða langur.

Lykill sér um kaup og
rekstur bílanna.

Leigugreiðslan er föst fjárhæð allan
leigutímann og því engin áhætta af
verðbólgu eða gengi krónunnar.

Leigugreiðslan er föst fjárhæð allan
leigutímann og því engin áhætta af
verðbólgu eða gengi krónunnar.

fyrir einstaklinga

fyrir fyrirtæki

Kynntu þér möguleikana á

lykill.is/showroom/

Lykill er hluti af Lýsingu hf. I Ármúla 1 I 108 Reykjavík
I S. 540 1700 I lykill.is I lykill@lykill.is I

Fermingum
hefur fækkað
um rúma tíund
Á sex árum hefur fermingum í þjóðkirkjunni
fækkað um tólf prósent. Í aðeins sjö kirkjum af 47 í
óformlegri könnun hafði fermingarbörnum fjölgað
á milli ára. Prestur bendir á fjölgun innflytjenda.
Trúmál Á síðustu sex árum hefur
fermingarbörnum þjóðkirkjunnar
fækkað verulega. Þar sem þjóðkirkjan
tekur ekki saman fjölda fermingarbarna eða aðra tölfræði tengda fermingum brá blaðamaður á það ráð að
telja fermingarbörn í fermingarblaði
Morgunblaðsins árið 2010 og árið
2016.
Í þessum samanburði voru eingöngu kirkjur teknar með sem
sendu upplýsingar um fjölda fermingarbarna bæði árin en það voru
47 kirkjur, þar af nær allar sóknir á
höfuðborgarsvæðinu. Allar kirkjurnar í könnuninni eru innan þjóðkirkjunnar.
Niðurstaðan er að 2.229 börn fermast í ár í þessum tilteknu kirkjum en
árið 2010 voru þau 2.676. Það er 17
prósenta fækkun en ef leiðrétt er fyrir
minni árgang fermingarbarna í ár en
fyrir sex árum, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands, er niðurstaðan um tólf prósenta fækkun.
Í aðeins sjö sóknum hefur fermingarbörnum fjölgað og það óverulega í
flestum tilfellum. Lindakirkja í Kópavogi er eina sóknin sem hefur sótt
verulega í sig veðrið en þar er um 20
prósenta fjölgun að ræða. Fækkunin
er aftur móti mest í Grafarvogskirkju
og Hafnarfjarðarkirkju. Í Grafarvogi
hefur fermingarbörnum fækkað
um tæp fjörutíu prósent en þau eru
helmingi færri í Hafnarfjarðarkirkju
í ár en fyrir sex árum, hefur fækkað
úr 167 í 82.
„Ég kann ekki skýringu á þessari
miklu breytingu á þessu tímabili,“
segir sr. Þórhildur Ólafsdóttir í Hafnarfjarðarkirkju en hún starfaði ekki
við kirkjuna frá 2003 til 2010. „Fyrir
2003 var algengt að börnin væru vel
á annað hundrað. En undanfarin ár
hafa þau verið í kringum áttatíu.“
Sr. Gísli Jónasson í Breiðholtskirkju segir helstu ástæðuna fyrir að
fækkað hafi fermingarbörnum í hans
sókn vera þá að innflytjendum fjölgar
hratt í hverfinu. „Flest börnin sem eru
af erlendu bergi brotin eru kaþólsk
og fermast því ekki hjá okkur. Um

Flest börnin sem eru
af erlendu bergi
brotin eru kaþólsk og
fermast því ekki
hjá okkur.
Gísli Jónasson,
prestur í
Breiðholtskirkju

leið hlýtur að teljast eðlilegt að þjóðkirkjuhlutfallið lækki. Einnig hefur
börnum fækkað mjög hratt í hverfinu. Það voru 1.500 börn í Breiðholtsskóla þegar mest var en nú eru innan
við 400 börn í skólanum.“
Ekki er þó hægt að skýra fækkun
um fjögur hundruð börn með
fermingum í kaþólsku kirkjunni
eða borgaralegri fermingu. Á þessu
sex ára tímabili hafa 150 fleiri börn
fermst borgaralega en kaþólskum
fermingum hefur í raun fækkað frá
árinu 2007 þegar þær náðu hámarki.
erlabjorg@frettabladid.is

Fjöldi fermingarbarna
Í 47 kirkjum
þjóðkirkjunnar
2.676
2010
2016
2.229
Í kaþólsku kirkjunni
2010
136
2015
112
Í Siðmennt
2010
166
2016
339

5,5%

færri voru skráðir í þjóðkirkjuna árið 2016 en árið 2010.

Bæring býður sig fram til forseta Íslands. Sem forseti
Íslands mun Bæring beita sér fyrir auknu lýðræði,
hvetja ungt fólk til aukinnar menntunar og nýsköpunar,
stuðla að öflugu menningarlífi, styðja og styrkja
heilbrigðismál, málefni aldraðra og öryrkja, ásamt
stýringu auðlinda með sjálfbærni að leiðarljósi.
Bæring telur að helsta verkefni forseta þessa stundina sé að sameina þjóðina.
„Þjóðin virðist vera í miklum ólgusjó og ég held það þurfi mann sem hefur
reynslu til að sameina þjóðina um þau markmið og málefni sem tryggja
framtíðina fyrir landið í staðinn fyrir að einblína of mikið á mistök fólks
í fortíðinni og í smámálum.“
Veljum sterkan og reyndan leiðtoga sem er hæfur, traustur og óháður. Veljum
leiðtoga sem hlustar á þjóðina og hefur hagsmuni hennar allrar að leiðarljósi.
Veljum Bæring á Bessastaði.

SKOÐUN
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Gunnar

G

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Þetta snýst
nefnilega ekki
bara um að
verja peningum í dýr lyf,
tæki og
húsakynni.

uðmundur Jóhannsson, lyf- og bráðalæknir á Landspítalanum, sagði í föstudagsviðtali Fréttablaðsins á dögunum
að auknir fjármunir til Landspítalans
mættu sín lítils nema Íslendingar
tækju ábyrgð á eigin heilsu. Samkvæmt
nýlegri könnun erum við feitasta þjóð í Evrópu.
Læknirinn líkti offitu og lífsstílssjúkdómum við
flóðbylgju. Samhliða öldrun þjóðarinnar stöndum við
sennilega frammi fyrir erfiðasta og dýrasta vandamáli
sögunnar. Þróunin á Íslandi er ekkert einsdæmi, en
hún er uggvænleg engu að síður. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur verulegar áhyggjur af því að krónískir
lífsstílssjúkdómar séu ein mesta heilbrigðisógn sem að
okkur steðjar.
Undanfarið hefur Kári Stefánsson farið fyrir þeim
sem vilja verja auknu fé til heilbrigðismála. Drjúgur
hluti þjóðarinnar er Kára sammála. Undirskriftasöfnun hans hefur slegið öll met. En líkt og Guðmundur
bendir á er ekki nóg að hækka fjárframlög til Landspítalans, þó að verulega verði í bætt, ef ekki er ráðist
að rót vandans.
Í Bandaríkjunum er talað um að ef ekki fer að hægja
á offitufaraldrinum þar í landi muni hann fyrr en varir
gleypa öll heilbrigðisútgjöld. Ekki þarf sérfræðing í
heilbrigðismálum til að sjá, að ef bandaríska kerfið
getur ekki tekist á við vandann, megum við okkur lítils.
Von okkar felst kannski í því að það er stundum auðveldara að breyta áherslum í litlu samfélagi en stóru.
Efla þarf forvarnir, auka samstarf milli fagstétta um
bættan lífsstíl og vekja lækna til vitundar um hollan
mat. Það er grundvallaratriði. Stjórnvöld þurfa að
setja sér skýr markmið í baráttunni gegn lífsstílssjúkdómum. Til dæmis mætti afnema tolla á hollum mat.
En forvarnir kosta peninga, sem síðan skila sér margfalt í betra lífi og minni útgjöldum. Það þarf að fara í
skólana. Það þarf að hvetja þá sem hafa tileinkað sér
óheilsusamlegan lífsstíl til að snúa við blaðinu.
Í næstu kosningum, líkt og svo oft áður, munu fyrirheit um úrbætur í heilbrigðiskerfinu verða bitbein.
Sitjandi ríkisstjórn mun hreykja sér af því hversu vel
hefur verið staðið að uppbyggingu og þeir sem vonast
til að fella valdhafana munu segja að ekki sé nóg að
gert. Við þurfum meira kjöt á beinin.
Hlusta þarf á raddir úr mörgum áttum. Kunnáttan er
fyrir hendi hér og þar. Margir hafa unnið stóra sigra í
baráttunni við lífsstílssjúkdóma. Við þurfum að heyra
þeirra raddir. Það þarf að finna leiðir til að sameina
kraftana, flétta saman góðar hugmyndir svo úr verði
skynsamleg stefna.
Þetta snýst nefnilega ekki bara um að verja peningum í dýr lyf, tæki og húsakynni. Markmið hvers og
eins á að vera að forðast spítalavist með því að taka
ábyrgð á eigin heilsu.

TILVALIN
FERMINGARGJÖF

Hnöttur m/ljósi 16.995 kr.

11.995 kr.

Nú
Sparaðu 5.000 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, Páskadagur LOKAÐ, Annar í páskum 12-18,
þriðjudagur - föstudags 11-18:30

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
Andlegur hafragrautur og Isis

Í

dag er dánardægur Cecil Rhodes. Það væri svo sem
ekki í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að þessi
hálfgleymdi imperíalisti sem lést fyrir hundrað og
sextán árum hefur verið að gera allt brjálað í Bretlandi
síðustu vikur.
„Rhodes skal falla“ er heiti herferðar nemenda við
Oxford-háskóla sem krefjast þess að stytta af Rhodes
sem prýðir eina af byggingum stofnunarinnar verði fjarlægð. Rhodes fæddist 1853 í Englandi en fluttist ungur
til Suður-Afríku. Þar stofnaði hann demantaveldið De
Beers, varð einn ríkasti maður heims og forsætisráðherra
The Cape Colony, einnar af nýlendum Breta. Rhodes
stundaði stuttlega nám við Oxford. Þegar hann lést árið
1902, fjörutíu og átta ára, ánafnaði hann skólanum fé í
erfðaskrá sinni og hlaut umrædda styttu að launum.
Nemendur Oxford saka nú háskólann um að hampa
rasista og talsmanni harðsvíraðrar nýlendustefnu sem
átti þátt í að leggja drög að kynþáttaaðskilnaðarstefnu
Suður-Afríku. Þeir segja að styttuna verði að rífa.

Brandarar bannaðir
Krafan um að Rhodes verði fjarlægður er hluti af stærri
tískubylgju sem tröllríður breskum háskólum nú um
stundir og felst í að banna það sem ekki fellur að ríkjandi
siðferðishugmyndum stúdenta. Rannsókn leiddi í ljós
að í fimmtíu og fimm prósentum breskra háskóla hafa
stúdentaráð fengið samþykkt bann við sérstakri hegðun,
klúbbum, popplögum, bröndurum, athugasemdum
eða fyrirlesurum. Tjáningarfrelsinu voru sett takmörk
í níutíu prósentum háskóla. Í sumum var bannað að
selja „óvirðuleg“ dagblöð á borð við The Sun. Bannað
var að selja franska skopmyndablaðið Charlie Hebdo.
Bannað var að spila popplagið Blurred Lines því textinn
er fullur af kvenfyrirlitningu. Fréttabréf rúbbí-klúbbsins
í London School of Economics þótti boða of mikla
karlrembu. Súludansnámskeið var bannað á þeim forsendum að það upphefði kynlífsiðnaðinn.
Markmið stúdentaleiðtoganna er að gera háskólana
að „verndarsvæðum“ fyrir nemendur, stað þar sem

engum þarf að líða illa, finnast hann útskúfaður eða
heyra eitthvað ljótt.
Það er einkum vegna þess hve hratt almennir ritskoðunartilburðir breiðast út um háskólasvæði Bretlands sem marga hryllir við kröfu stúdentanna í stóra
styttumálinu. Heiðursrektor Oxford-háskólans sagði
um styttuna af Rhodes að ekki væri hægt að endurskrifa
söguna til að þóknast „skoðunum og fordómum samtímans“. Hann bætti við: „Það er eitt sem við megum
aldrei sýna umburðarlyndi og það er umburðarleysi.
Við megum ekki leyfa háskólunum okkar að breytast í
einhæft, bragðdauft úthverfi sálarinnar þar sem það eina
sem er á matseðlinum er andlegur hafragrautur.“ Sumir
hafa gengið lengra og líkt niðurrifi á styttum af öllu sem
okkur mislíkar við það hvernig hryðjuverkasamtökin
Isis eyðileggja nú sögulegar minjar í Sýrlandi og Írak.

Árás á vestræn gildi
Síðasta þriðjudag sprengdu íslamskir öfgamenn Isis
sprengjur í Brussel, sem kostuðu meira en þrjátíu saklausa borgara lífið. Árásin var enn önnur árás á frjálslynd
gildi Vesturlanda, tilraun til að brjóta niður grunnstoðir
samfélags okkar, frelsi, jafnrétti og umburðarlyndi.
Stúdentar í Bretlandi rífa nú niður gildi sem við höfum
barist fyrir kynslóðum saman. Það gera þeir af algjöru
sinnuleysi í garð sögunnar og þeirrar hörðu baráttu
sem háð var til að ná fram þeim borgaralegu réttindum
sem við búum við í dag. Isis-liðum tekst aldrei að rústa
öllum styttum veraldarinnar. Þeim tekst heldur aldrei
að sprengja upp alla þá sem aðhyllast frelsið sem þeim
mislíkar svo mjög. Það er fyrst þegar við förum sjálf að
rífa niður styttur, endurskrifa söguna, ritskoða hugsanir
og banna orð sem hriktir í stoðum frjáls samfélags. Ósk
hryðjuverkahópa á borð við Isis er að í kjölfar ódæðisverka þeirra gefum við sjálfviljug upp á bátinn frelsishugmyndina; að við fórnum víðsýni, lífsgleði, umburðarlyndi, bjartsýni, náungakærleik, frelsi, jafnrétti og
bræðralagi fyrir hömlur sem fela í sér ímyndað öryggi. En
það er þá sem misindismennirnir hafa sigrað.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Nýjast

Olís-deild kvenna
ÍBV - Selfoss
Valur - HK
FH - Afturelding
Grótta - Haukar
KA/Þór - Fram
Fylkir - Fjölnir
Stjarnan - ÍR
Efst
Haukar
Grótta
Valur
Fram
Stjarnan

40
39
36
35
34

28-28
32-26
22-29
19-22
14-27
33-26
35-29

Neðst
Fjölnir
12
KA/Þór
9
FH
9
ÍR
8
Afturelding 7

Domino’s-deild karla

Stjarnan - Njarðvík

69-73

Haukar - Þór Þorl.

84-75

Stigahæstir: Justin Shouse 21 – Oddur Kristjánsson 16, Haukur Helgi Pálsson 15.
Njarðvík leiðir einvígið, 2-1.

Það fer ekkert á milli mála að Kolbeinn Sigþórsson er ekki sáttur við gang mála
þegar íslenska liðið hefur leik á ný eftir annað mark Dana. Fréttablaðið/Getty

Létt og skemmtileg
spænskunámskeið
Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendakúrs:
Mánudaga og miðvikudaga 10:00-11:30
Mánudaga og miðvikudaga 13:00-14:30
Mánudaga og miðvikudaga 17:30-19:00
Framhaldsnámskeið ll:
Þriðjudaga og fimmtudaga 13:00-14:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30-19:00
Framhaldsnámskeið lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga 10:00-11:30
Mánudaga og miðvikudaga 19:15-20:45

Verð á mann 23.500.-

Námskeiðin hefjast
16apríl.
febrúar
Námskeiðin
hefjast 15
4. og 5.

Upplýsingar í s. 698 50 33 eða binsina@gmail.com

Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar mun ganga frá drögum að tillögum sínum um flokkun virkjunarkosta þann 30. mars
nk. Til að auðvelda almenningi og hagsmunaaðilum að kynna sér
drögin efnir verkefnisstjórn til kynningarfunda, sem hér segir:
31.3.
6.4.
7.4.
7.4
11.4.
12.4
12.4
13.4

Reykjavík, Kaldalón í Hörpu, kl. 14-16
Grindavík, Gjáin, kl. 20-22
Kirkjubæjarklaustur, félagsheimilið
Kirkjuhvoll, kl. 16:30-18:30
Selfoss, Hótel Selfoss, kl. 20:30-22:30
Stórutjarnir, Stórutjarnaskóli, kl. 20-22
Akureyri, Hamrar í Hofi, kl. 12-14
Varmahlíð, Miðgarður, kl. 20-22
Nauteyri við Ísafjarðardjúp, Steinshús,
kl. 20-22

Á fundunum mun verkefnisstjórn kynna tillögudrögin og sitja
fyrir svörum að kynningu lokinni. Fundirnir eru öllum opnir
og ekki er þörf á að skrá sig.
Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar

Ekkert gengur
hjá EM-liði

Íslands

Ísland er ekki enn búið að vinna leik með sínu
sterkasta liði síðan liðið tryggði sér sæti á Evrópumótinu í Frakklandi fyrir 202 dögum.
Fótbolti Ísland hefur getað kallað

sig EM-þjóð í meira en tvö hundruð
daga en stærsti hluti leikmannanna
sem eru á leiðinni til Frakklands
í júní hefur ekki unnið landsleik
saman síðan á Amsterdam Arena 3.
september síðastliðinn.
Íslenska landsliðið náði ekki að
enda sjö áratuga bið eftir sigri á
Dönum á skírdag því í leikslok var
sjöunda tapið í röð á móti Dönum
staðreynd. Arnór Ingvi Traustason
minnkaði muninn í lokin og skoraði
fyrsta markið á móti Dönum í 620
mínútur og fimmtán ár. Loks svar
eftir átján dönsk mörk í röð en samt
enn eitt tapið staðreynd.

80 dagar í fyrsta leik á EM
Þetta var fyrsti leikur karlalandsliðsins á árinu með fullskipað lið
en liðið hafði þó bara unnið einn af
þremur leikjum sínum með Norðurlandaliðið sitt í janúar.
Það eru bara 80 dagar í fyrsta leik
á Evrópumótinu og það fækkar því
tækifærunum til að rífa sig upp úr
lægðinni sem þeir hafa verið í síðan
EM-farseðillinn var tryggður.
Eftir einstakan sigur á Hollandi í
Amsterdam nægði íslensku strákunum markalaust jafntefli til að gera
6. september að sögulegu kvöldi á
Laugardalsvellinum. Síðan hefur
liðið verið í lægð. Leikurinn á móti
Dönum var fjórði tapleikur liðsins
í röð með fullt lið og íslenska liðið
hefur á þessum tæpu sjö mánuðum
sem eru liðnir ekki enn unnið leik
með þá stráka sem komu okkur á
Evrópumótið í fyrsta sinn.
Hvert tapið á fætur öðru
Liðið missti niður 2-0 forystu á móti
Lettlandi í næst leik á eftir og hefur
síðan tapað á móti Tyrklandi (1-0),
Póllandi (4-2), Slóvakíu (3-1) og
Danmörku (2-1).
Með hverju tapinu á fætur öðru

-6

er markatala Íslands í síðustu
fjórum leikjum með fullt lið,
10–4 mótherjunum í vil.

fer það að skipta meira og meira
máli fyrir strákana okkar að ná að
vinna leik.
Það vill enginn fara með langa
taphrinu á bakinu inn í stórmót,
hvað þá það fyrsta í sögu A-landsliðs karla.
Sjálfstraustið og trúin, lykillinn að
gengi liðsins, er vonandi enn jafnsterk hjá strákunum en það stendur
varla af sér mikið fleiri tapleiki í röð.
Strákarnir þurfa sem betur fer
ekki að bíða lengi eftir næsta tækifæri til að enda þessa leiðinlegu
taphrinu því liðið mætir Grikkjum
í Aþenu á þriðjudaginn.
Grikkir eiga það sameiginlegt
með Dönum að þeir eru að reyna að
koma sér í gang eftir dapra undankeppni þar sem þeir misstu EM-sæti
eins og Danir. Gott að geta sýnt EMþjóðinni Íslandi að þeir eigi frekar
heima í Frakklandi en íslensku
strákarnir.

Kynnast sigurtilfinningunni á ný
Íslensku strákarnir voru með fyrstu
þjóðum til að tryggja sér sæti á EM
og hafa fengið sjö mánuði til að
jafna sig á því. Nú eru bara tæpir
þrír mánuðir í fyrsta leik á EM
og því kominn tími til að sýna að
íslenska liðið ætli ekki bara að vera
með í Frakklandi í júní. Góð byrjun
væri að kynnast sigurtilfinningunni
á nýjan leik. ooj@frettabladid.is

Stigahæstir: Finnur Atli Magnússon 20 –
Vance Hall 18, Ragnar Nathanaelsson 12.
Haukar leiða einvígið, 2-1.

stelpurnar sigruðu belgíu
U-17 landslið kvenna fer vel af stað
í milliriðli Evrópumótsins í knattspyrnu sem spilaður er í Serbíu.
Ísland vann í gær 2-1 sigur á Belgíu
þar sem Guðrún Gyða Haralz, leikmaður Breiðabliks, skoraði
sigurmarkið á
72. mínútu, sex
mínútum eftir að
hún kom inn á
sem varamaður.
Hlín Eiríksdóttir,
Val, kom Íslandi yfir snemma leiks
en Freyr Alexandersson er þjálfari
íslenska liðsins. England vann
Serbíu, 3-1, í hinum leik riðilsins
en Ísland leikur gegn Englandi á
morgun klukkan 12.00.
goðsögn fallin frá
Hollensku knattspyrnugoðsagnarinnar Johans Cruyff var
víða minnst í gær, en hann lést
á fimmtudaginn, 68 ára að aldri,
eftir nokkurra
mánaða baráttu
við krabbamein.
Cruyff var lengst
af á mála hjá
Ajax og Barcelona á ferli sínum,
bæði sem leikmaður
og þjálfari, og var afar sigursæll.
Cruyff er talinn einn besti knattspyrnumaður sem uppi hefur
verið og einn mesti áhrifavaldur í
þróun nútímaknattspyrnu. Hann
var þrívegis heiðraður með Gullboltanum sem knattspyrnumaður
ársins.
verður hill með?
Tindastóll tekur á móti Keflavík í
fjórða leik liðanna í 8-liða úrslitum
Domino’s-deildar karla á mánudagskvöldið. Óvíst er hvort Jerome
Hill verður með Keflavík þar sem
Stólarnir kærðu atvik í leik liðanna
á miðvikudag, þar sem Hill virtist
slá til Helga Freys Margeirssonar,
leikmanns Tindastóls. Aganefnd
KKÍ mun taka málið fyrir í dag.

Í dag

14.00 Match Play Golfstöðin
00.30 Ward vs. BarreraSport

Páskadagur

14.00 Match Play Golfstöðin
17.25 RN Löwen - ZagrebSport

Annar í páskum

19.05 Tindastóll - KeflavíkSport

Olís-deild kvenna:
13.30 ÍBV - HKVestmannaeyjar
14.30 Afturelding - KA/ÞórMosf.

Páskatilboðin í Höllinni
Komdu og vertu eins og heima hjá þér
LEVANTO

Danskir hægindastólar.
Til í leðri og áklæði.
Hallanlegir með snúningi.
Fáanlegur í mörgum
litum í leðri.
Stærð: 77 × 75 × 109 cm
Leðurstóll með skemli.

124.800 kr.
149.980 kr.

MAGAN

HAVANA

Hægindastóll. Slitsterkt rautt,
orange, dökkrátt og grænt áklæði.

69.990 kr. 79.990 kr.

DIMA

Borðstofustóll. svartur eða hvítur
með svörtum eða viðarlitum löppum.

9.990 kr. 14.990 kr.

FRIDAY

Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri tunga.
Brúnt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

249.990 kr.
299.990 kr.

14.990 kr. 19.990 kr.

MOTTUMARS

5% af sölu á öllum mottum í Mottumars renna til Krabbameinsfélagsins.
Mikið úrval frá Broste og fleiri framleiðendum.

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

189.990 kr.
239.990 kr.

20%

AF MOTTUM Í MARS

Akureyri
Dalsbraut 1

BELINA

Borðstofustóll. Hvítur eða svartur.

AFSLÁTTUR

20%

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

21.990 kr. 27.990 kr.

KIRUNA

U-sófi. Hægri eða vinstri tunga.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 301 × 200 × 78 cm

AFSLÁTTUR

Reykjavík
Bíldshöfði 20

Borðstofustóll.
Dökkgrátt, dökkrautt
og ljósgrátt áklæði. Viðarfætur.

AF BROSTE Í MARS

BROSTE

Nýtt og enn stærra Broste sýningarrými í Höllinni Bíldshöfða. Af því tilefni
og 60 ára afmæli Broste bjóðum við 20% afslátt af Broste vörum í mars.

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

LA-Z-BOY

TAXFREE

Allir LA-Z-BOY stólar og sófar á taxfree tilboði*

EMPIRE

Grátt eða brúnt slitsterkt áklæði
Stærð: 80 × 70 × 102 cm

72.573 kr. 89.990 kr.

ASPEN

Klæddur leðri á slitflötum.
Svartur, vínrauður, brúnn eða hvítur.
Stærð: 80 × 85 × 102 cm

119.990 kr. 159.990 kr.

* Taxfree tilboðið gildir bara á LA-Z-BOY
og jafngildir 19,35% afslætti.

RIALTO

Nettur og skemmtilegur La-Z-Boy sjónvarpssófi.
Klæddur gráu eða svörtu áklæði.
Einnig fáanlegur 2ja sæta.
Stærð: 205 × 90 × 105 cm

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt
af söluverði.

OPNUNARTÍMI UM PÁSKANA
LAUGARDAGUR OPIÐ 11.00–17.00 | LOKAÐ Á PÁSKADAG OG ANNAN Í PÁSKUM

258.056 kr.
319.990 kr.

Afslátturinn er alfarið á kostnað
Húsgagnahallarinnar og gildir til 31. mars 2016

helgin
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Konfetti og gleðitónar í bænum
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, Örvar Smárason og Ívar Pétur Kjartansson í FM Belfast lofa miklu fjöri og nóg af konfetti á tónleikunum á laugardag. Fréttablaðið/Ernir

FM Belfast og Emmsjé Gauti leiða saman hesta sína í trylltri páskagleði á Húrra í kvöld. Lóa Hjálmtýsdóttir segir
alltaf mikið stuð þegar sveitin kemur saman enda sé hún skipuð skemmtilegasta fólki sem hún þekkir.

M

ér finnst alltaf ótrúlega
gaman að spila,
skemmtilegasta
fólk sem ég
þekki er með
mér í hljómsveit og það er alltaf
gaman hjá okkur,“ segir Lóa Hjálmtýsdóttir. Hún kemur fram ásamt
hljómsveit sinni, FM Belfast, og
Emmsjé Gauta á tónleikum á Húrra
í kvöld.
FM Belfast hefur ekki spilað mikið
hérlendis undanfarið en hljóm-

sveitin er þekkt fyrir fjöruga tónleika þar sem allir dansa með. „Við
spiluðum á risa tónleikum í Sydney
í janúar fyrir næstum þrjátíu þúsund
manns. Við vorum að hita upp fyrir
Flaming Lips. Það var mjög skemmtilegt og eftir tónleikana fengum við
aðdáendabréf frá yngsta aðdáanda
okkar, 8 ára áströlskum gutta,“ segir
Lóa. „Þetta var mikið grín og gott að
losna af landinu í janúar.“
Einn meðlimur sveitarinnar er
búsettur í Brussel og þegar þetta er
skrifað er óvíst hvort hann muni

koma til landsins á tónleikana
vegna hryðjuverkaárásanna sem
gerðar voru í borginni á þriðjudag.
„Við erum enn að bíða, það er ekki
alveg vitað með flug en við vonum
að hann komist,“ segir Lóa. Það er
misjafnt hverjir spila með sveitinni
hverju sinni. „Þetta er eiginlega eins
og hálfgerður lukkupakki fyrir þá sem
mæta oft á tónleika hjá okkur, hver er
að spila með. Það er einn sem er alltaf
með en restin valsar inn og út. Það eru
allir í svo mörgu alltaf, ef þetta væri
ekki svona þá myndum við aldrei

Ég þori samt ekki alveg
að lofa að við tökum
nýju lögin á tónleikunum en það er
aldrei að vita.

gera neitt. Við erum öll komin með
börn og í alls konar vinnum og verkefnum hér og þar. Við hittumst ekki
það oft utan vinnutímans þannig það
er extra bónus að fá að hanga með
þeim heilan dag og kvöld,“ segir Lóa
en hljómsveitin hefur verið að vinna
að nýju efni undanfarið. „Ég þori samt
ekki alveg að lofa að við tökum nýju
lögin á tónleikunum en það er aldrei
að vita.“
Tónleikarnir hefjast klukkan 21 og
hægt er að nálgast miða á tix.is.
viktoria@frettabladid.is

Hvað á að gera um helgina?
Horfðu

á myndina Kalli á
þakinu í páskaþrjúbíói í Bæjarbíói í
Hafnarfirði. Myndin
er með íslensku tali
og það kostar 500
krónur inn. Sýningin
hefst klukkan 15.

Hlustaðu

Lestu

bókina Járnblóð
eftir Lizu Marklund. Þetta er
síðasta bókin í
seríu um blaðakonuna Anniku
Bengzton.

Farðu

Kjartan Atli Kjartansson útvarpsmaður

Körfuboltamót í Svíþjóð

Ég er staddur í Svíþjóð og mun eyða
páskahelginni þar. Ég er með hóp
14 og 15 ára drengja að keppa á
sterkasta félagsmóti Norðurlanda í
körfubolta. Eintómt fjör!

á ljósmyndasýninguna
Bowie The
Session eftir
hinn heimsfræga Gavin
Evans. Sýningin
er í Esju, nýjum
sýningarsal
Hörpu.

Sólveig Guðmundsdóttir leikkona

Nína Dögg Filippusdóttir leikkona

Slappar af

Ég ætla að vera í útreiðartúrum alla
helgina í Heiðmörk á yndislega hestinum mínum, henni Gátu, með frábærum hestavinum mínum í Spretti.

Ég er sem sagt núna í páskafríi frá að
sýna Illsku í Borgarleikhúsinu og ætla
að vera heima, elda lambalæri, fara í
sund, kannski taka til í garðinum en
aðallega bara slappa af með stelpunum mínum tveim.

Útreiðartúrar

Á Trúbrot sem
heldur tónleika
í Hörpu í kvöld.
Þar verður platan
Lifun, flutt í
heild sinni en
verkið er 45 ára
í ár.

Hjólagrindur
og ferðabox
Fást í verslun okkar að Bíldshöfða 10
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Einfaldara verður það ekki!
MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

HAGKAUP

KALKÚNABRINGA

HAGKAUP

MEÐ FYLLINGU

FYLLT HÁTÍÐALÆRI

Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn verði
óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við sérframleiða
kalkúnabringu með ljúffengri fyllingu samkvæmt
gæðastöðlum Hagkaups. Kalkúnabringan er unnin úr
fyrsta flokks hráefni sem tryggir hámarks gæði.

MEÐ FRÖNSKUM CAMEMBERT

HAGKAUP
MÆLIR
MEÐ

HAGKAUP
MÆLIR
MEÐ

Fyllt hátíðalæri

Fylltar kalkúnabringur

Lærin eru úrbeinuð og fást með 3 tegundum af fyllingum:
• Döðlur og gráðaostur • Fíkjur, engifer og kanill • Franskur Camembert

Häagen-Dazs ís

Hver er þinn uppáhalds?

Páskaöl

Tilvalið með páskasteikinni

Framleitt fyrir
Hagkaup Reykjavík

4 tegundir af fyllingum: • Beikonfyllt • Með trönuberjum • Döðlufylling
• Fylling með amerískum hætti

Lífræn ítölsk hráskina og salami

Coke í gleri

Kaffi frá Kaffitár

Sykurlaust súkkulaði

Fyrir fullkominn kaffibolla

PÁSKAEGG Í MIKLU ÚRVALI

Yfir hátíðina

Í úrvali.

SMJÖRSPRAUTAÐ KALKÚNASKIP
Tilbúið beint
í ofninn

MERKIÐ

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip

TRYGGIR
GÆÐIN

Undanfarin áratug hefur Hagkaup boðið upp á
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og hefur
slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í
ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Saltminni hryggur

MERKIÐ

Hagkaups Hamborgarhryggur

TRYGGIR
GÆÐIN

Sérvalinn af fagmönnum úr nýju hráefni. Við viljum vera viss um að
hátíðamaturinn þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða
sérstakan hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum Hagkaups.

GRILLKJÖTIÐ ER KOMIÐ Í VERSLANIR

KÓTILETTUR
KRYDDLEGNAR

LAMBA FILE
BOSBORUS

NAUTAVÖÐVI
HVÍTLAUKSPIPAR

verð áður 3.299

verð áður 4.999

verð áður 3.599

2.474 kr/kg

3.999 kr/kg

2.699 kr/kg
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Forsetar lýðveldisins
1944-1952

1952-1968

1968-1980

1980-1996

1996-2016

Sveinn
Björnsson

Ásgeir
Ásgeirsson

Kristján
Eldjárn

Vigdís
Finnbogadóttir

Ólafur Ragnar
Grímsson

?

Hver verður næsti forseti Íslands?

Tveir áratugir eru síðan sitjandi forseti var fyrst í kjöri. Kosningar til embættis forseta Íslands fara fram þann 25. júní
næstkomandi. Munu Íslendingar ganga að kjörborðinu og velja sér sjötta forsetann eftir að sjálfstæði var náð árið
1944. Þrettán hafa opinberlega gefið kost á sér í embættið en framboðsfrestur rennur út eftir tæpa tvo mánuði.
Sveinn Arnarsson
sveinn@365.is

F

immta kjörtímabili hr.
Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands,
lýkur í ágúst á þessu ári
og nýr forseti tekur við keflinu.
Enginn forseti hefur áður setið
fimm kjörtímabil, heila tvo
áratugi.
Segja má með nokkurri vissu
að fráfarandi forseti hafi markað djúp spor í stjórnmálasögu
þjóðarinnar og breytt forsetaembættinu manna mest
í embættistíð sinni. Ítrekuð
beiting stjórnarskrárákvæða
með að færa lög frá Alþingi í
dóm kjósenda verður líkast til
færð í sögubækur framtíðarinnar. Einnig hefur honum

tekist, einum stjórnmálamanna þessa lands, að sigla
í gegnum efnahagshrunið í
lok árs 2008 með þeim afleiðingum að fjórum árum seinna
vildi þjóðin ríghalda honum í
embætti fjögur ár í viðbót. Er
þetta eina dæmið um stjórnmálamann sem kom standandi niður eftir hrun.
Nokkur fjöldi einstaklinga
hefur gefið það út opinberlega,
nú nokkrum mánuðum fyrir
kosningar, að hann vilji setjast
að á Bessastöðum síðsumars
og verða forseti yfir Íslandi.
Aldrei áður hefur slíkur fjöldi
gefið það út að hann ætli sér
að taka þátt í einu og sama
forsetakjörinu.
Enn er langur tími til kosninga og því er líklegt að fleiri
bjóði sig fram í embætti forseta

Íslands. Nokkrir einstaklingar
hafa sterklega verið orðaðir
við framboð. Bryndís Hlöðversdóttir, Össur Skarphéðinsson og Davíð Þór Jónsson
hafa, svo dæmi séu tekin, verið
orðuð við framboð án þess að
þau hafi nokkuð gefið upp um
fyrirætlanir sínar í sumar.
Kosningarnar munu fara
fram fjórða laugardag júnímánaðar. Líkast til mun kosningabaráttan lenda í skugga
karlalandsliðsins í knattspyrnu sem etja mun kappi við
aðrar stórþjóðir á EM í Frakklandi í júnímánuði. Þrátt fyrir
það munu Íslendingar ganga
að kjörborðinu og því ekki
úr vegi að Fréttablaðið líti
yfir þann hóp sem hefur gefið
kost á sér til embættis forseta
Íslands.

Fyrir utan þá þrettán frambjóðendur sem stigið hafa
fram eru nokkuð margir orðaðir við embættið. Framboðsfrestur rennur út fimm vikum fyrir kosningar, eða 21. maí.

Þessi hafa boðið sig fram til forseta Íslands

Fréttablaðið/Stefán

fréttablaðið/anton

Halla Tómasdóttir 47 ára

Ari Jósepsson 34 ára

Vigfús B. Albertsson 41 árs

Halla er rekstrarhagfræðingur. Hún var framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands
og stofnandi og stjórnarformaður Auðar Capital. Einnig
hefur hún unnið hjá Íslenska
útvarpsfélaginu, Háskólanum í Reykjavík og Pepsi
Cola. Undanfarin misseri
hefur Halla mest starfað
erlendis, meðal annars sem
stofnandi Sisters Capital og

Þegar Íslendingar ganga
að kjörborðinu verður Ari
Jósepsson nýorðinn 35 ára
gamall. Hann er ókvæntur
og barnlaus. Ari hefur á síðustu árum stundað nám en
er atvinnulaus eins og er. Ari
leggur áherslu á jöfnuð og að
allir fái tækifæri á sínum forsendum. Hann vill sameina
þjóðina og hlusta á hana á
forsetastóli. Að hans mati

Vigfús Bjarni er menntaður til
prests og vinnur sem sjúkrahúsprestur á Landspítalanum.
Í störfum sínum hefur hann
öðlast reynslu af því að tala
við fólk á erfiðum stundum í
lífi þess og segir þá reynslu og
þekkingu nýtast honum til að
ávarpa einstaklinga í erfiðri
stöðu. Hann langar að breyta
embætti forseta íslands í
mannúðarembætti. Í því felst

sem fyrirlesari á alþjóðavettvangi. Halla vill virkja konur
til áhrifa á öllum sviðum
samfélagsins og vill sjá fleiri
frumkvöðla að störfum, ekki
síst þá sem hafa það að leiðarljósi að leysa samfélagsleg
mein og skapa þannig verðmæti bæði fyrir sig og sitt
samfélag. Halla er gift Birni
Skúlasyni viðskiptafræðingi
og saman eiga þau tvö börn.

er nóg komið af álverum og
landið okkar ætti að vera
sem hreinast. Ari er hvað
þekktastur fyrir Youtuberásina sína á netinu þar
sem hann hefur hlaðið upp
hundruðum myndbanda
af ferðalögum sínum um
heiminn og öðru efni. Þar
segist hann vera ferðalangur
sem þyki gaman að skoða
heiminn.

að forseti hugi að lýðheilsu
þjóðarinnar. Markmið er að
fara af stað í þennan leiðangur
sem kosningaferðalagið er,
ræða við fólk á förnum vegi
um það sem það hefur að segja.
Vigfús Bjarni hefur sem sjúkrahúsprestur gengið í gegnum
mikið niðurskurðarskeið í
íslenskri heilbrigðisþjónustu
og langar að hefja hana upp til
vegs og virðingar á nýjan leik.

Opið í dag

10-19

Gleðilega páska

starfsfólk Bónus

Opið annan í páskum
frá kl. 12-18*

*Allar verslanir nema í
kringlunni og Skútuvogi 13
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Sturla Jónsson 49 ára

Bæring Ólafsson 60 ára

Elísabet Jökulsdóttir 57 ára

Sturla er þekktastur sem vörubílstjóri sem hefur látið til sín
taka í þjóðmálaumræðunni
allt frá hruni. Hann bauð sig
fram til Alþingis árið 2013 en
hlaut ekki kjörgengi. Sturla
vill gera forsetaembættið virkt
í stjórnskipan landsins. Að
hans mati eru fjölmörg ákvæði
stjórnarskrár Íslands sem ekki

Á yngri árum stundaði Bæring
sjómennsku og vann í byggingarvinnu. Hann nam síðar
viðskiptafræði í Bandaríkjunum og hefur um árabil stýrt
fyrirtækjum bæði í Bandaríkjunum, Evrópu og í Asíu.
Sem forseti Íslands myndi
Bæring beita sér fyrir að
styðja aukið lýðræði, hvetja

Elísabet er blaðamaður og rithöfundur. Hún segist vera að
fylgja tilfinningu sem hún hafi
fengið. Hún sé í leiðangri og
þegar komið er á leiðarenda,
á kosninganótt, muni kannski
opnast svarið fyrir henni
hvert hún stefni. Elísabet
segist nú þegar hafa gert stórkostlegar uppgötvanir þá tvo

er farið eftir í dag. Vill hann til
að mynda að forseti stýri því
hverjir verði ráðherrar í ríkisráði og að forseti virki 25. grein
stjórnarskrárinnar sem veitir
honum heimild til að leggja
fram frumvörp á Alþingi. Með
þessu yrði forseti lýðveldisins
mun meiri þátttakandi í stjórnmálalífinu hér á landi.

Guðmundur F. Jónsson 52 ára
Guðmundur er búsettur í
Danmörku, fráskilinn þriggja
barna faðir. Viðskiptafræðingur og starfandi hótelstjóri.
hefur einnig unnið sem hótelstjóri í Prag. Sem forseti vill
hann ekki breyta embættinu
mikið heldur sé mikilvægt að
halda uppi merkjum Ólafs
Ragnars Grímssonar en að
hans mati hefur fráfarandi
forseti byggt upp embættið á
síðustu árum. Sem forseti vill

Guðmundur Franklín vera
talsmaður þjóðarinnar og
passa upp á að ekki sé brotið
á henni. Hann muni verða
nauðsynlegur varnagli fyrir
þjóðina og nýta stjórnarskrá
lýðveldisins til að kalla fram
þjóðaratkvæðagreiðslu og
leggja fram frumvörp fyrir
þingið. Hann segir að æskilegt
væri að miða við að tíu prósent
þjóðarinnar gætu kallað fram
þjóðaratkvæðagreiðslu.

ungt fólk til aukinnar menntunar og nýsköpunar, stuðla
að öflugu menningarlífi,
styðja og styrkja heilbrigðisstéttina og málefni aldraðra
og öryrkja. Einnig mun hann
leggja áherslu á sjálfbærni í
nýtingu auðlinda. Bæring er
kvæntur og á sex börn og sex
barnabörn.

fréttablaðið/anton

Þorgrímur Þráinsson 57 ára
Þorgrímur hefur um langa
hríð skrifað barna- og unglingabækur auk þess sem
hann hefur komið að forvarnarmálum ýmiss konar. Einnig er Þorgrímur fyrrverandi
knattspyrnumaður og hefur
unnið innan knattspyrnuhreyfingarinnar við hin ýmsu
störf. Þorgrímur hefur í tvígang hlotið Íslensku barnabókaverðlaunin. Þorgrímur
hefur einnig haft atvinnu af

því að ræða við smærri og
stærri hópa sem fyrirlesari.
Þá hefur hann komið að starfi
fyrir íslenska landsliðið í
knattspyrnu.
Þorgrímur hefur sagt að
hann vilji sem forseti vera
auðmjúkur þjónn þjóðarinnar. Hann lítur á embættið sem
óskrifað blað og að nýr forseti
geti nokkurn veginn gert það
sem hann langar til að gera
með embættið.

fréttablaðið/anton

mánuði sem hún hefur verið
í framboði, bæði á sjálfri sér
og þjóðinni. Hún segist ekki
eiga neinn forsetafataskáp og
þurfi því að koma til dyranna
í eigin fötum. Hún segist elska
Íslendinga af öllu hjarta og að
hana langi að banka upp á hjá
hverjum Íslendingi því allir
hafi sögu að segja.

Hildur Þórðardóttir 48 ára
Hildur er þjóðfræðingur og
hefur lagt stund á ritstörf
og heilun. Hildur vill meira
vald til fólksins og er eindreginn stuðningsmaður
nýju stjórnarskrárinnar. Þar
til nýja stjórnarskráin verður
samþykkt vill hún nota málskotsréttinn, verði hún kosin,
og miða við undirskrift tíu
prósenta þjóðarinnar. Hún
telur mikilvægt að þjóðin
taki ákvarðanir í stærstu og

mikilvægustu málunum. Hún
telur nauðsynlegt að koma
á friði í samfélaginu, vinnufriði á Alþingi og brúa bilið
milli þings og þjóðar. Hildur
hefur unnið í sjálfboðavinnu
hjá Rauða krossinum, Hugarafli og Samhjálp og þekkir því
aðstæður geðfatlaðra og þeirra
sem eiga erfitt með að fóta sig
í lífinu. Hún hefur jafnframt
mikla reynslu af málefnum
barna með geðraskanir.

Fréttablaðið/Pjetur

Heimir Örn Hólmarsson 35 ára

Guðrún M. PáLSóttiR 57 ára

Ástþór Magnússon 62 ára

Heimir er næstyngstur þeirra
sem bjóða sig fram til forseta.
Heimir Örn er menntaður rafmagnstæknifræðingur með
meistaragráðu í verkefnastjórnun. Hann vinnur hjá
Icelandair að viðhaldi flugvélaflota. Heimir Örn vill gera
forsetaembættið gegnsærra
og aðgengilegra almenningi,
einnig að embættið leggi rík-

Guðrún Margrét er menntaður
hjúkrunarfræðingur og er einn
af stofnendum ABC barnahjálpar. Hún hefur unnið á
Landspítalanum og Hlaðgerðarkoti Samhjálpar. Hún segir
heimsreisu sem hún hafi farið
í fyrir þremur áratugum hafa
breytt lífi sínu. Þar hafi hún
kynnst fátækt og ólæsu fólki
og viljað hjálpa því í lífinu. Að

Ástþór bauð fram krafta sína
fyrst í forsetakosningunum
árið 1996 þegar Ólafur
Ragnar Grímsson var kjörinn forseti.
Þetta er í fjórða sinn sem
hann gefur kost á sér til embættisins. Ástþór vill beita sér
fyrir að embætti forsetans
verði nýtt í þágu heimsfriðar og að vald færist aftur til

ari áherslu á að uppræta fordóma í samfélaginu og hlúa
að minnihlutahópum. Einnig segir hann mikilvægt að
grunnstoðir samfélags okkar
séu byggðar upp af sitjandi
forseta og að forseti hugi sérstaklega að þeirri þjóð sem
byggir landið og sameini hana
í verki. Heimir Örn er kvæntur
og á þrjú börn.

mati Guðrúnar er forsetinn
mikilvægur öryggisventill
þjóðarinnar, sameiningartákn og ímynd út á við. Bænin
er öflugt tæki til að blessa
aðra að mati Guðrúnar. Hún
sér fyrir sér reglulegar bænastundir í Bessastaðakirkju þar
sem beðið yrði fyrir æskunni
og ráðamönnum landsins.
Guðrún er gift og á fjögur börn.

Hrannar Pétursson 42 ára

Mynd/Óli Haukur

Hrannar var lengi fréttamaður
hjá RÚV en einnig hefur hann
starfað sem upplýsingafulltrúi
hjá Isal, framkvæmdastjóri
samskiptasviðs Vodafone og
nú síðast verkefnisstjóri í forsætisráðuneytinu. Að mati
Hrannars á forsetinn að tala
fyrir tilteknum gildum, hann
á að tala fyrir gagnkvæmum
skilningi ólíkra skoðana,
hann á að leggja sig fram

um að sameina fólk en ekki
sundra og vera sanngjarn, en
í senn staðfastur. Hrannar vill
vera framsýnn forseti. Hrannar
vill vera venjulegur maður og
hluti af þjóðinni, alþýðlegur
venjulegur maður með einlægan áhuga á því að láta gott
af sér leiða. Einnig leggur hann
mikla áherslu á að forseti eigi
að vera helsti talsmaður kynjajafnréttis í landinu.

þjóðarinnar í formi þjóðaratkvæðagreiðslna um stór
mál. Hann vill einnig berjast
fyrir því að þjóðin sjálf geti
kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslu án aðkomu forseta
Íslands.
Ástþór stofnaði Frið 2000
árið 1995 og var einn af
stofnendum Lýðræðishreyfingarinnar árið 1998.

Hverjir geta boðið sig fram
til forseta?
Samkvæmt stjórnarskrá Íslands er kjörgengur til forseta hver
35 ára gamall maður sem fullnægir skilyrðum kosningaréttar
til Alþingis og hefur óflekkað mannorð. Forsetaefni skal
hafa meðmæli minnst 1.500 kosningabærra manna og mest
3.000. Sá sem flest fær atkvæði, ef fleiri en einn eru í kjöri, er
rétt kjörinn forseti. Ef aðeins einn maður er í kjöri þá er hann
kjörinn án atkvæðagreiðslu. Þá má forseti lýðveldisins ekki
vera alþingismaður né hafa með höndum launuð störf í þágu
opinberra stofnana eða einkaatvinnufyrirtækja.
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Gunnþóra
Gunnarsdóttir

D

gun@frettabladid.is

raumasetrið er í
þriggja hæða húsi
við Héðinsgötu sem
eitt sinn hýsti Olís
og síðar Tollinn.
Huggulegur pallur
er við útidyrnar og innan við þær, til
hægri handar, enn huggulegra kaffihús. Hvort tveggja fyrir íbúa hússins hverju sinni. Í kaffistofunni eru
bókahillur, stór flatskjár, hljómflutningstæki og meira að segja nokkur
hljóðfæri innan um blóm og falleg
húsgögn. Þarna tyllum við okkur
við eitt borðið, húsráðendurnir, Elín
Arna Arnardóttir og Ólafur Haukur
Ólafsson, og ég, þau hella kaffi í bolla
og bjóða prins póló, bara eins og þau
viti að það er uppáhaldið mitt.
Af hverju heitir þetta Draumasetrið? Ólafur verður fyrir svörum.
„Við höfðum Dream center, sem
eru samtök í Ameríku, sem dálitla
fyrirmynd, þó það sé reyndar stórt
og mikið batterí. Það sem vakti fyrir
okkur með stofnun heimilisins var
að draga úr þeirri neyð sem sumir
fyrrverandi fíklar búa við. Þeir eru
svo margir á götunni.“
„Við teljum að hér á Íslandi séu
bestu meðferðir í heimi – á Vogi
og víðar,“ segir Elín. „En svo vantar
eftirfylgni þegar fólk hefur útskrifast þaðan og því er árangurinn ekki
betri en hann er. Stundum hefur
fólk engan stað til að fara á nema
gamla neyslustaðinn. Þá er ekki von
á góðu.“
Að mæta fólki af kærleika og
hugsa um það sem manneskjur en
ekki fíkla segir Ólafur vera númer
eitt í þeirra starfi. „Aðalatriðið er
að finna það besta í fólki og byggja
upp sjálfstraust þess svo það átti sig
á að það sé mikils virði og eigi rétt
á mannsæmandi lífi, hvernig sem
fortíðin er. Mikilvægast er að taka
burtu dóminn. Við höfum ekki efni
á að dæma og höfum fókuserað
dálítið á þá vonlausu eins og þeir eru
stundum kallaðir.“
„Sem hinar stofnanirnar eru búnar
að gefast upp á,“ tekur Elín undir.
„Það er enginn vonlaus, heldur þarf
að taka utan um þessa einstaklinga
og styrkja þá.“
Til að fá inni í Draumasetrinu
þarf fólk að vera búið að vera edrú
í tíu daga, að sögn Elínar. Þá daga
verður það að koma þangað daglega,
stimpla sig inn og sitja fundi.

Fyrrverandi fíklar sjálf
Sjálf eru þau hjón bæði fyrrverandi
fíklar. Ólafur segist hafa verið í mikilli neyslu í Svíþjóð í tíu ár, í Stokkhólmi og Uppsölum, en komið heim
2010, þá mjög illa farinn. „Ég gat
varla gengið, var með taugaskemmdir víða og titraði og skalf, enda með
sögu um þrjú hjartastopp á þremur
árum. Mér var hjálpað af einstaklingi
sem hafði sjálfur verið að berjast og
ég er auðmjúkur og þakklátur fyrir
að hafa öðlast lífið aftur.“
Elín leiddist snemma út í neyslu
og missti tök á lífinu, að eigin sögn.
„Ég hélt þetta væri unglingavandamál sem eltist af mér en það reyndist
ekki rétt. Ég fór í fyrstu meðferðina
2006 og átti eftir að fara í nokkrar
eftir það, þá síðustu 2009, svo nú er
ég búin að vera edrú í sex og hálft ár.
Ég fór í ráðgjafaskóla og útskrifaðist
sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi og
fékk strax mikinn áhuga á því starfi.
Það hefur alltaf átt vel við mig að
hjálpa öðrum. Við Ólafur kynntumst
í kristilegu hjálparstarfi, vorum með
súpugjöf fyrir útigangsmenn niðri í
bæ. Svo fengum við tækifæri til að
stofna þetta heimili og þar rættist
stór draumur.“
En hvernig fer fólk sem er búið
að vera í neyslu lengi að því að fjármagna svona setur? „Það var góður
maður sem keypti húsið fyrir okkur.
Hann heitir Örn Helgason og er
pabbi minn,“ segir Elín.
„Já, Örn hefur reynst okkur rosalega vel,“ segir Ólafur. „Hann rekur
húsaviðgerðarfyrirtæki og málningarfyrirtæki og lánaði okkur tæki,
tól og mannskap en við unnum líka

Ólafur og Elín kynntust í kristilegu hjálparstarfi þar sem þau voru með súpugjafir niðri í bæ fyrir útigangsfólk. Svo fengu þau tækifæri til að stofna Draumasetrið
og þar með rættist stór draumur. Fréttablaðið/Hanna

Við erum pabbi
og mamma hérna

Draumasetrið hlaut verðlaun í flokknum Hvunndagshetjan þegar Samfélagsverðlaunum
Fréttablaðsins var útdeilt í síðustu viku. Þar aðstoða hjónin Elín Arna Arnardóttir og
Ólafur Haukur Ólafsson fyrrverandi fíkla í að fóta sig eftir meðferð og veita þeim öryggi.
Hingað kom maður
sem hafði kveikt í sér
og var deyjandi fyrir
tveimur árum. Í dag býr
hann með yndislegri
konu, er kominn með
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mikið sjálf við endurbæturnar á
húsinu. „Já, ég kann orðið að múra,
mála og smíða,“ segir Elín brosandi
og segir þau stundum hafa verið að
heilu sólarhringana. Sumt efni til
framkvæmdanna segjast þau hafa
fengið úr húsum sem verið var að
rífa, annað hafi þeim verið gefið af
fórnfúsum foreldrum stúlku sem bað
um dvalarleyfi og einn aðalstuðningsmaður þeirra hafi verið í göngutúr fram hjá húsinu á páskum 2012
og það sem þar var verið að gera hafi
snert hjarta hans.
„Við eigum aldrei peninga – en
þeir koma til okkar. Fyrir utan einstaklinga hafa mörg góð fyrirtæki og
félög styrkt okkur.“
Íbúarnir sem nú eru um 40 talsins
greiða lága leigu, húsaleigubætur
koma á móti svo húsið stendur undir
sér sjálft að sögn Ólafs sem tekur
fram að þau borgi Erni leigu svo
hann eigi ekki að tapa á þeim. „Við
viljum hafa allt á hreinu,“ áréttar
Elín.
Þau segja 40 herbergi vera í húsinu, nokkur þeirra tveggja manna,
og bjóða mér að labba um. Íbúð
þeirra hjóna er á neðstu hæð en við
höldum upp stigana. Stofur og eldhús eru á hverri hæð og á þeirri efstu
myndarlegt herbergi fyrir morgunfundina, með stóru borði og útsýni

úr gluggum út á sundin. Allt er hreint
og snyrtilegt, að minnsta kosti í
þessu sameiginlega rými, og þar hafa
íbúarnir skyldum að gegna.
Hjónin segjast hvetja þá alla til
að hafa eitthvað uppbyggilegt fyrir
stafni og flestir þeirra séu í vinnu,
skóla eða endurhæfingu. Þeir kaupi
inn hver fyrir sig og eigi sína hillu
í opnum skáp við eldhúsið. Ýmist
elda þeir sjálfir eða með öðrum
að sögn Elínar. „Hér eru matarklúbbar og stundum eldum við öll
saman. Förum með dósapeninginn
einu sinni í mánuði og kaupum í
matinn fyrir hann,“ lýsir hún. „En
fyrir stórhátíðir eins og nú er fram
undan verðum við að sníkja mat hjá
birgjum til að geta haft eitthvað gott
á borðum fyrir fólkið.“

Það eru verðlaun
Ekkert starfsfólk er í setrinu nema
hjónin og þau þurfa að vinna annars
staðar til að hafa í sig og á. Ólafur
sem kokkur á BSÍ á morgnana, og
Elín Arna á sambýli um kvöld og
nætur. „Við erum samt mamma og
pabbi hérna,“ segir Ólafur.
Þau eru þakklát fyrir verðlaunin
frá Fréttablaðinu og þann hug sem
að baki þeim býr, segjast finna mikla
velvild frá fólki sem hafi verið hjá
þeim. En útskrifast einhverjir frá

Draumasetrinu? „Já, dvöl hér á að
vera tímabundið úrræði og það er
best ef hreyfing er á fólki en auðvitað
er leigumarkaðurinn erfiður,“ segir
Ólafur. Elín tekur undir það. „Þetta
er áfangaheimili og við viljum að
fólk noti dvölina hér sem áfanga til
að komast út í þjóðfélagið og standa
á eigin fótum. Fyrsti íbúinn sem
kom hingað fór héðan fyrir mánuði.
Eignaðist yndislega fjölskyldu og er
kominn í íbúð.“
Ólafur nefnir fleiri falleg dæmi.
„Hingað kom maður sem hafði
kveikt í sér og var deyjandi fyrir
tveimur árum. Í dag býr hann með
yndislegri konu, er kominn með
flott starf og er alveg til fyrirmyndar,
og ein kona kom hingað í dag, hún
bjó hjá okkur um tíma en er búin
að finna hamingjuna, var að eignast
barn og kom að sýna okkur það. Það
eru verðlaun. Og að mæta frægasta
róna bæjarins hér á ganginum, það
eru líka verðlaun. Hann er flottur,
búinn að vera edrú lengi.“
En verða þau hjón aldrei fyrir
vonbrigðum? „Jú, margoft,“ viðurkennir Elín. „Ég tók mjög nærri mér
fyrst ef einhver datt í það. En með
tímanum lærir maður að taka því og
í langflestum tilfellum kemur fólk til
okkar aftur og nær bata, þó hitt sé
líka til.“

gerir kraftaverk
fyrir daglegt brauð

Við nýtum áratuga reynslu okkar
af samlokugerð til að töfra fram
gómsæt salöt og hummus sem lyfta
hversdagslegustu brauðsneiðum upp
á æðra og ferskara tilvistarstig.

Ferskt á hverjum degi

565 6000 / somi.is
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Helgi í æfingasalnum hjá San Francisco Ballet þar sem hann ver ótöldum vinnustundum. Mynd/Erik Tomasson

er

alltaf heim

Í vor kemur Helgi Tómasson með San
Francisco Ballet heim til Íslands á Lista
hátíðina í Reykjavík. Ferill Helga er ævin
týri líkastur allt frá fyrstu ballettspor
unum á fjölum Þjóðleikhússins til þess að
vera einn besti dansari sinnar kynslóðar
og að koma San Francisco-ballettinum í
fremstu röð í heiminum.

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

rá því unglingspilturinn
Helgi Tómasson dansaði á fjölum Þjóðleikhússins á sjötta áratug
síðustu aldar og heillaði hvern þann sem á
horfði hefur mikið vatn runnið til
sjávar. Ferill Helga Tómassonar
ballettdansara er ævintýri líkastur
en í vor kemur Helgi á Listahátíðina í Reykjavík með sýningu San
Francisco-ballettsins sem hann
hefur veitt listræna forstöðu allt frá
1985. Helgi segir að hann muni nú
enn vel þegar hann dansaði í Giselle
með Ásdísi Magnúsdóttur á fjölum
Þjóðleikhússins en hann hafi vissulega ekki órað fyrir þeirri framtíð
sem beið hans.

Gaman að dansa
„Mér fannst bara gaman að dansa
og naut þess til fulls. En svo var það
fyrir tilstilli Erik og Lisu Bidsted,
sem stýrðu Þjóðleikhússballettinum á þessum árum, að ég fór til
Kaupmannahafnar fimmtán ára
gamall og dansaði þar á sumrin í
Pantomime-leikhúsinu í Tívolígarðinum. Ég dansaði þar í þrjú sumur
en kom alltaf heim á veturna í skóla
því þarna var bara sýnt frá maí og
fram í miðjan september.
En svo kom Jerome Robbins til
Íslands með sinn flokk, Ballet USA,
og ég fékk að taka smá sýningarpróf
svo hann gæti séð hvað ég gæti. Það
fór svo að Robbins ráðlagði mér að
fara til New York, kom mér að í
besta skólanum og hafði auga með
mér frá þessari stundu og í raun
allan minn feril. Hann samdi til að
mynda fyrir mig ballett þegar ég
var hjá New York City Ballett og
reyndist mér ákaflega vel. George
Balanchine stýrði þeim flokki og
ég var hjá honum sem aðaldansari

í ein fimmtán ár en það var einmitt
hann sem seinna meir hvatti mig til
þess að gerast danshöfundur. Allt
þetta fólk, allt frá Bidsted-hjónunum til þessara tveggja Bandaríkjamanna, hafði afskaplega mikil áhrif
á minn feril og veitti mér mikla
hvatningu.“

Erfitt ævintýri
Að loknu námi við NYCB var Helgi
ráðinn til The Joffrey Ballet en
tveimur árum síðar gekk hann til
liðs við The Harkness Ballet og á
næstu sex árum varð hann einn
rómaðasti aðaldansari þess flokks.
Árið 1969 tók Helgi þátt í alþjóðlegri ballettkeppni í Moskvu fyrir
hönd Bandaríkjanna, sneri heim
með silfurmedalíu í öðru sæti á
eftir Mikhail Baryshnikov og var
skömmu síða ráðinn til New York
City Ballet sem aðaldansari. Þar átti
Helgi glæstan feril í ein fimmtán ár
og er af mörgum talinn einn allrabesti klassíski ballettdansari þess
tíma. Helgi er ekki mikið fyrir að
ræða eigin afrek en segir að aldrei
hafi hann grunað að þessi framtíð
ætti fyrir honum að liggja þegar
hann var ungur drengur að stíga sín
fyrstu ballettspor í Þjóðleikhúsinu.
„Nei, aldrei. Fyrstu árin sem ég var
að fara í Tívolíið að dansa þá hafði
ég bara gaman af þessu. Mér fannst
gaman að dansa og geta farið til
Danmerkur og verið þar. Þetta var
bara gaman. Svo þegar ég fór til New
York þá varð þetta miklu erfiðara
en samt var það ævintýri að mörgu
leyti. Það var þó mjög erfitt svona
í byrjun en ég hélt áfram og þetta
tókst vel. Svo gekk þetta alltaf betur
og betur svo ég ákvað bara að halda
áfram. Þetta var einfaldlega eitthvað
sem ég þurfti að gera því sköpunarþörfin hefur alltaf verið sterk.“

Heimaráðgjafinn
Að loknum glæstum ferli sem
dansari, þegar Helgi var farinn að
takast á við að semja ballettverk,
var hann ráðinn til starfa hjá San
Fransisco-ballettinum sem listrænn
stjórnandi. „Þessi umskipti voru
mikil breyting fyrir mig. Að vera
skyndilega kominn með flokk með
fjörutíu dönsurum sem allir litu til
mín. Ég fann strax mikið fyrir þeirri
ábyrgð og geri enn. Þegar ég kom
var flokkurinn ágætur en ekkert í
líkingu við það sem hann er núna.
Stjórnarnefnd flokksins hafði þær
hugmyndir, þegar ég var ráðinn til
starfa, að koma flokknum í fremstu
röð alþjóðlega en áður var þetta
svona meira svæðisflokkur svo þetta
fól í sér mikið verkefni og mikla
ábyrgð. Þetta var óneitanlega mikil
vinna en maður verður þá bara að
sleppa einhverju öðru í staðinn. Það
koma upp alls kyns mál sem þarf
að leysa og ekkert annað í boði en
hreinlega að ganga bara til verks.“
Helgi og eiginkona hans Marlene kynntust þegar þau voru bæði
að dansa í New York og Helgi segir
að það hafi reynst sér ómetanlegt
hversu vel hún þekkir til í ballettheiminum. „Hún er með í þessu að
því leyti að hún skilur svo vel hvað
það er sem ég er að standa í og hún
sér líka stundum það sem ég sé ekki
alveg strax af því að ég er einfaldlega of nálægt því. Hún hefur verið
minn ráðgjafi heima fyrir og það er
alveg stórkostlegt að búa við þær
aðstæður. Ég efast um að þetta hefði
nokkurn tíma gengið hjá mér ef ég
hefði ekki haft hana við hlið mér.“
Þau eru minn leir
Ballettinn er dálítið sérstakur í veröld listanna og það þarf gríðarlegan
sjálfsaga og oft fórnfýsi til þess að ↣

OPIÐ ALLAN
SÓLARHRINGINN
UM PÁSKANA
LAUGARDAGUR:
Opið allan sólarhringinn í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka
PÁSKADAGUR:
Opið allan sólarhringinn í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka
ANNAR Í PÁSKUM:
Opið allan sólarhringinn í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Helgi og ungar dansmeyjar á fjölum Þjóðleikhússins. Mynd frá San Francisco Ballet

↣ ná langt og Helgi tekur undir það.
„Já, ég verð að viðurkenna það. Þetta
er mjög erfið listgrein og sem dansari er maður alltaf að hugsa um hvað
maður geti lagt mikið á líkamann
og hversu lengi. En svo er þetta allt
öðruvísi þegar ég er að semja. Málari til að mynda getur málað þegar
honum hentar, hvort sem það er
snemma að morgni, seint að kvöldi
eða um miðja nótt. Eins er það með
þá sem semja tónlist, þeir geta frekar
látið innblásturinn ráða för. En það
get ég sem danshöfundur ekki því ég
verð að nota aðra dansara og hafa þá
fyrir framan mig til þess að koma því
fram sem ég vil. Það er ekki hægt að
skrifa niður heldur þarf ég að hafa
þau fyrir framan mig. Dansararnir
eru minn leir.“
Helgi er í toppformi þó svo hann
sé hættur að dansa enda er hann
enn að fást við kennslu. „Þegar ég er
að kenna og semja þá þarf ég að sýna
dönsurunum hvað ég vil fá þó svo
ég geri það ekki alveg eins og ungir
dansarar. En þau skilja líkamshreyfinguna og hvað ég er að reyna að fá
þau til þess að gera. Þannig að ég er
alltaf á fullum spretti,“ segir Helgi og
hlær við tilhugsunina.
Að breytast og þróast
Helgi segir jafnframt að það hafi
nánast í öllum hans dansverkum
verið tónlistin sem kveikti dansinn. „Það er eitthvað sem hrífur mig
og það er eins og ég verði að semja
eitthvað við ákveðna tónlist. Það
er einfaldlega eitthvað sem ég bara
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Helgi um 1970 í uppfærslu Balanchine á Vienna Waltzes. Mynd/Martha Swope

þarf að gera. Alveg sama hvort fólki
líkar við það eða ekki. Það er allt
annað,“ segir Helgi og hlær glettnislega. „En svona er þetta þegar maður
er í listinni. Maður veit aldrei neitt.
Maður leggur sjálfan sig fram
algjörlega nakinn og svo er maður
dæmdur eftir því. Það er alltaf jafn
erfitt, alveg sama hvað maður er
lengi í þessu. Það verður reyndar
frekar erfiðara með tímanum. Því
þú vilt ekki vera að gera alltaf það
sama. Maður verður að breytast og
þróast og enduruppgötva sig í því
sem maður er að gera.
Þess vegna hef ég til að mynda
einnig leitað fanga í nútímatónlist
og hef ákaflega gaman af því. Þrátt
fyrir það verð ég að segja að ég er
alinn upp á þeim tíma að klassísk
tónlist er alltaf það sem stendur
mér næst og mér þykir vænst um og
hef notað mest. En þegar ég fór út í
það að nota nútímatónlist þá fór ég
að túlka það í gegnum sporin þannig að það tekur á sig annan lit. Ég
get ekki bara gert það sama og það
kom ákveðið frelsi með því að nýta
nútímatónlistina en ég er þjálfaður
sem klassískur dansari – það er mín
tækni. En ég reyni að breyta, teygja
og móta á minn hátt, en það sem ég
lærði sem drengur er auðvitað alltaf
hluti af mér og því sem ég geri.“

Heim til Íslands
Helgi talar frábæra íslensku og það
er ekki að heyra að hann hafi verið
búsettur í Bandaríkjunum megnið af
ævinni. Hann fer eilítið hjá sér þegar

HVERNIG KEMUR ÞÚ UNDAN SÓLINNI!

Helgi að stýra
Lorena Feijoo á æfingu
fyrir uppfærslu hans
á Svanavatninu.
Myndir/Erik Tomasson

AF HVERJU AÐ SÆTTA SIG VIÐ SÓLARSKEMMDIR
OG ÓTÍMABÆRAR LITABREYTINGAR
VIÐ GETUM LAGAÐ ÁSTAND HÚÐARINNAR

Maður leggur
Fyrir

Eftir

sjálfan sig
fram algjör-

PANTAÐU FRÍAN TÍMA
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA
893-0098
Snyrtistofan Hafblik
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lega nakinn
og svo er
maður
dæmdur
eftir því.
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á það er minnst hversu góð íslenskan er og segir einfaldlega: „Þakka þér
fyrir. Ég reyni. En það er líka þannig
að þó svo ég sé búinn að vera búsettur í öll þessi ár í Bandaríkjunum þá
segi ég að ég sé að koma heim til
Íslands. Ísland er alltaf heim. Það á
ekki eftir að breytast úr þessu því
taugin er það sterk. Og nú er ég að
koma heim í vor með dansflokkinn
minn til þess að sýna á Listahátíð og
ég hlakka mikið til þess.
Þegar ég ræddi þetta við Halldór
í Hörpu eftir að þetta kom til, þá
bað hann mig um að hafa efnisskrá
sem væri í raun sambærileg við
það sem ég færi með til New York,
Parísar eða London og mér fannst
það alveg sjálfsagt. Þessi verk sem
við komum með hafa einmitt verið
sýnd í þessum borgum og þetta er
efnisskrá sem ég væri stoltur af að
koma með hvert sem er í heiminum.
Ég er með einn ballett eftir sjálfan
mig, tríó sem kallast Minningar frá
Flórens og það er ákaflega falleg
tónlist eftir Tsjajkovskí. Næst er svo
ballett eftir Balanchine sem er kallaður Rubies og er hluti af ákaflega
fallegu verki eftir hann sem hann
kallaði Jewels eða gimsteinar. Þetta
er miðkaflinn úr þeim ballett sem
er sérstaklega vinsæll og tónlistin
er eftir Stravinsky. Lokaballettinn er
eftir ungan enskan danshöfund sem
ég hef notað mikið hérna og heitir
Christopher Wheeldon. Ballettinn
hans heitir Within the Golden Hour
með tónlist eftir Vivaldi. Þetta er
mjög fallegur ballett og falleg tónlist og þetta eru skemmtilega ólík
verk þó svo að ræturnar séu klassískar. Að auki þá kem ég líka með
tvö verk, tvídans og þrídans, sem ég
held að fólk eigi eftir að hafa mikla
ánægju af. Þetta er fjölbreytt efnisskrá og þótt ég segi sjálfur frá þá eru
þetta stórkostlegir dansarar.
En það er óneitanlega aðeins
öðruvísi að koma með þessa sýningu til Íslands vegna þess að ég er
að koma heim. Mér finnst stundum
eins og fólk heima viti ekki alveg
hvað það er sem ég geri, í hverju
starf mitt er fólgið og mér finnst
gott að geta komið og heim og sýnt
það.“

Þrjóskan reynst mér vel
Helgi er stoltur af dönsurum SFB og
segir að það sé honum mikilvægt
að viðhalda góðu sambandi við
sína dansara. „En það verður alltaf
að vera ákveðið bil á milli okkar. Ég
get ekki verið einn af þeim en þeir
eru yfirleitt hjá mér í mjög langan
tíma, sérstaklega aðaldansarar og
sólóistar en það eru meiri breytingar á kórdönsurunum því þeim finnst
oft að þeir geti ekki beðið lengi eftir
því að gerast sólóistar og leita því
annað. En ég hef yfirleitt haft mína
dansara í nokkuð langan tíma og sá
aðaldansari sem hefur verið lengst
hjá mér hefur verið í tuttugu ár, en
oft er það svona í kringum sextán
til átján ár. Nú stendur fyrir dyrum
nokkur endurnýjun þar sem nokkrir
af þessum reyndustu dönsurum fara
að hætta. Enda endast menn ekki
endalaust í þessu og það kemur að
því að þeir sem eru yngri geta gert
hlutina betur.
Sjálfur sé ég fyrir mér að halda
mínu starfi eitthvað áfram, kannski
tvö eða þrjú ár enda er ég fyrir löngu
orðinn háður þessu. Ég er alltaf að
leita leiða til þess að gera betur.
Þetta ár tókst frábærlega og þá þarf
maður að vinna með pressuna – hún
er alltaf þarna hvort sem mér líkar
það betur eða verr. Ef þessi kraftur
til að gera betur er ekki til staðar þá
hef ég ekkert í þetta að gera.
Það er Íslendingurinn í mér. Við
gefumst ekki upp svo auðveldlega.
Það er þrjóskan sem kom mér í
gegnum þetta – að gefast ekki upp.
Ég hafði það frá móður minni en
afi minn var sjómaður í Vík í Mýrdal og þetta var ekki auðvelt líf.
Ég fann það sem drengur að þetta
kom í gegnum mömmu, þetta kom
í gegnum foreldrana. Lífið á þessum
tíma, eða í gegnum aldirnar, var
ekki auðvelt á Íslandi svoleiðis að
þetta er í blóðinu að gefast ekki upp.
Það hefur reynst mér vel.“

fólk
Kynningarblað

26. mars 2016

L A U G AR D A G U R

Feitur matur og sterkur örvar
sýruframleiðslu magans
ICECARE kynnir Frutin eru töflur sem geta hjálpað þér að neyta fæðu sem getur valdið brjóstsviða án þess að eiga á
hættu að finna fyrir óþægindum eftir máltíðina. Einar Ágúst, Hanne og Helga Linda mæla öll með Frutin-töflunum.
Ýmsar matvörur eða of stórir
matarskammtar geta valdið útþenslu og örvað sýruframleiðslu
magans. Við það myndast aukið
álag á ákveðna vöðva þannig að
magasýrurnar flæða upp í vélindað og valda brjóstsviða. Frutin
töflurna r innihalda náttúrulegar
trefjar sem geta komið í veg fyrir
einkenni brjóstsviða.

Frutin-töflurnar innihalda náttúrulegar trefjar
sem geta komið í veg fyrir
einkenni brjóstsviða.

ENGINN UPPÞEMBA LENGUR
Einar Ágúst Einarsson smiður
mælir með Frutin-töflunum en
eftir að hann byrjaði að taka þær
hálftíma fyrir svefn og mat finnur
hann lítið sem ekkert fyrir óþægindum eða uppþembu. „Ég hafði
verið með mikla uppþembu og
brjóstsviða eftir mat í langan tíma.
Þetta kom sérstaklega fyrir ef ég
borðaði seint á kvöldin eða fékk
mér gosdrykki eða bjór stuttu fyrir
svefninn. Þar sem ég er smiður og
mikið á ferðinni milli vinnustaða er
oft auðvelt að detta í skyndibitann
og fylgir því brjóstsviði eða uppþemba í nær öll skiptin. Eftir að
ég byrjaði að taka Frutin-töflurnar finn ég ekki fyrir því lengur,“
segir Einar Ágúst ánægður.

NÁTTÚRULEGAR TREFJAR
Hanne er ein þeirra sem hafa átt í
stríði við magasýrurnar. „Ég á það
til að borða of stóra matarskammta
og elska fitugan mat og franskar
kartöflur. Eftir að ég borðaði slíkan mat fékk ég brjóstsviða,“ segir
Hanne. Það kom henni á óvart
þegar hún heyrði að til væru töflur
sem hægt er að tyggja og innihalda
náttúrulegar trefjar úr appelsínum.
„Frutin eru einu töflur sinnar tegundar sem innihalda þessar einstöku trefjar úr appelsínum. Trefjar sem eru svo sérstakar að þær
mynda náttúrulega róandi froðu
yfir efsta hluta magans sem hjálpar
til við að hindra að magasýrurnar

flæði upp í vélindað,“ segir Hanne.
Töflurnar virkuðu strax á hana og
nú er Hanne alltaf með töflurnar Hanne er ánægð með Frutin-töflurnar.
meðferðis.

frutin er frábær LAUSN
Helga Linda Gunnarsdóttir hefur
þurft að glíma við brjóst
s viða
undanfarin ár. „Ég var alltaf með
lyf við brjóstsviðanum. Mér leið
ekki vel og var komin í yfirþyngd.“
Hún ákvað að leita sér aðstoðar
heilsuþerapista. „Hún lagði upp
nýtt mataræði og það var eins og
við manninn mælt, ég missti fljótlega mörg kíló og brjóstsviðinn lagaðist,“ segir Helga Linda. En þegar

Þar sem ég er smiður og mikið á ferðinni milli
vinnustaða er oft auðvelt að detta í skyndibitann
og fylgir því brjóstsviði eða uppþemba í nær öll skiptin.
Eftir að ég byrjaði að taka Frutin-töflurnar finn ég ekki
fyrir því lengur.
Einar Ágúst Einarsson

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum
stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is

Njóttu þess að
borða um páskana!
Tvö hylki af Prógastró fyrir stóra
máltíð létta á meltingunni!
Vissir þú að Prógastró góðgerlarnir:
stuðla að heilbrigðri þarmaflóru
geta stuðlað að minnkuðu ummáli maga
virka við hægðatregðu og niðurgangi
vinna gegn candida- og sveppasýkingu
Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana

hún vill leyfa sér annað slagið eitthvað matarkyns sem hún veit að
gæti leitt til brjóstsviða, svo sem
vínglas eða súkkulaði, notast hún
við Frutin-töflurnar. „Frutin vakti
áhuga minn þar sem það er alveg
náttúruleg vara en ekki tilbúið lyf.
Ég fann fljótt að það virkar mjög
vel á mig. Núna get ég stolist í að
fá mér góðgæti án þess að sofna
með brjóstsviða. Frutin er því frábær lausn fyrir mig,“ segir Helga
Linda.
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Tekur á
í ræktinni
fyrir
rokkveislu
Pétur Örn Guðmundsson, söngvari, gítar- og
hljómborðsleikari, ætlar að eiga rólega
páskahelgi. Hann segist hafa unnið allar helgar
undanfarið og þess vegna sé páskafríið
kærkomið. Dúndurfréttir troða síðan upp með
rokki og róli í Eldborg á föstudag.

Pétur Örn Guðmundsson ætlar að slappa af um páskana en síðan tekur rokkið við í Hörpu um næstu helgi. Í maí fer hann í
Eurovision með Gretu Salóme. MYND/STEFÁN

Pétur Örn var í ræktinni þegar við
náðum sambandi við hann. „Maður
þarf að hugsa um heilsuna. Líkamsræktin er afskaplega góð fyrir
andlega og líkamlega heilsu og ég
reyni að vera duglegur núna eftir
smá hvíld,“ segir hann og bætir við
að hann ætli að sleppa páskaegginu
að þessu sinni. „Ég er samt alveg
til í málshættina,“ bætir hann við.
„Annars ætla ég að slaka á, hafa
það gott og kíkja í foreldrahús.
Maður gerir örugglega eitthvað
vel við sig, ómögulegt að vita hvað
mamma og pabbi bjóða upp á,“
segir hann glettinn. „Ég segi líklega ekki nei við súkkulaðiís eða
góðri páskasteik. Maður verður
að leyfa sér eitthvað. Það má ekki
græta mömmu sína.“

Gleði á Snapchat

519 EXTREME
SKINNY JEANS

kr. 15.990
Mjög aðsniðnar
Þægilegt efni
Létt teygja
Þrengsta karlasniðið
Verð í Danmörk kr. 17.023*
Verð í Bretlandi kr. 15.278*

Þegar Pétur er spurður hvort hann
sé í einhvers konar aðhaldi, svarar hann því neitandi. „Ekki beint
en þegar maður nær ákveðnum
þroska áttar maður sig á mikilvægi þess að hreyfa sig. Það léttir andann, hugsunin verður skýrari og manni líður betur með sjálfan sig. Á yngri árum telur maður
sig ódrepandi en áttar sig svo á að
svo er ekki,“ segir hann. „Líkamsræktin hjálpar mikið í mínu starfi
þar sem maður þarf alltaf að vera
í góðu skapi, hress og kátur. Þá er
ekkert betra en að hafa tekið á í
ræktinni alla vikuna.“
En ert þú ekki alltaf í góðu
skapi? „Jú, ég reyni það. Ef ég
er eitthvað súr knúsa ég kettina
mína tvo,“ svarar hann. „Þeir eru
góðir vinir mínir.“ Pétur er með
GRAMEDLAN á Snapchat þar
sem aðdáendur geta fylgst með
gleðinni í lífi hans. „Ég er kominn
með marga fylgjendur og hef mjög
gaman af því að setja gleðiskot inn
á snappið,“ segir hann.

Rokkað í Eldborg

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi
*Buxnanr. 24876-0004, skv. verðskrá Levi.com og gengistöflu Íslandsbanka 22.03.16

Föstudaginn 1. apríl verða Pétur
Örn og félagar hans í Dúndurfréttum með spennandi tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Tónleikana kalla
þeir „Classic Rock“ en hljómsveitin
ætlar að taka þekkt lög Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Uriah
Heep og fleiri þekktra banda.
„Við höfum verið að æfa fyrir
tónleikana og hlökkum mikið til
þeirra. Við höfum verið með tónleika í Eldborg árlega undanfarin
þrjú ár þar sem við höfum flutt lög
með Pink Floyd en nú ætlum við að
fara um víðan völl í rokkinu. Þetta
verður bland í poka, veisla fyrir
alla aðdáendur þessara hljómsveita. Mikill áhugi er á þessari
tegund tónlistar og við höfum fengið jákvæð viðbrögð. Svo er þetta
uppáhaldstónlistin okkar og það
verður fjölbreytt lagaval. Ég get
nefnt Carry On með Kansassem
var mjög vinsælt lag. Við tökum
líka Another Brick in the Wall með

Maður verður að
leyfa sér eitthvað.
Það má ekki græta
mömmu sína.
Pink Floyd og svo Iron Maiden,“ útskýrir Pétur Örn.
Pétur hefur séð nokkra meðlimi þessara hljómsveita í gegnum tíðina. „Ég sá Rogers Waters
þegar hann kom hingað til lands,
sömuleiðis Robert Plant. Hljómsveit föður míns, Mánar frá Selfossi, hitaði upp fyrir Deep Purple
þegar þeir voru með tónleika hér á
landi árið 2004. Ég spilaði þá með
Mánum. Ég hef líka spilað með
einum meðlima Uriah Heep þegar
hann kom hingað 2007,“ segir hann.

Tvítug í fyrra
Pétur og Matthías Matthíasson syngja báðir með hljómsveitinni Dúndurfréttum. Hljómsveitin byrjaði að spila á Gauk á stöng
árið 1995 svo þeir félagar ná vel
saman. Með þeim eru Ólafur Hólm
Einarsson á trommum, Einar Þór
Jóhannsson á gítar og Ingimundur
Benjamín Óskarsson á bassa. „Við
fórum hringferð um landið í fyrra í
tilefni af 20 ára afmæli hljómsveitarinnar og það var frábært hversu
vel okkur var tekið. Á þessum tónleikum fluttum við alls kyns tónlist sem við höfum flutt í gegnum
árin. Við vorum alveg á fullu allt
árið í fyrra en tókum okkur síðan
hlé þangað til núna. Hin hljómsveitin mín, Buff, er hins vegar
alltaf á fullu á árshátíðum, þorrablótum og þess háttar. Það er meiri
danshljómsveit og alltaf í stuði. Svo
geri ég þó nokkuð af því að troða
upp einn með gítarinn. Það má því
segja að ég sé skemmtikraftur í
100% vinnu,“ segir Pétur og bætir
því við að það sé frábært að geta
lifað á tónlistinni.

Eurovision í sjöunda sinn
Í maí heldur Pétur til Stokkhólms
með Gretu Salóme. Hann er ein af
fimm bakröddum í laginu. Þetta er
í sjöunda skiptið sem Pétur fer með
Eurovision-hóp svo hann þekkir vel
hvernig allt gengur fyrir sig. Hann
fór fyrst árið 2000 með Thelmu og
Einari Ágústi en keppnin var einmitt líka í Stokkhólmi það ár. „Mér
finnst ótrúlega skemmtilegt að
taka þátt í Eurovision og hlakka
mikið til.“ Bakraddasöngvararnir
sjást ekki á sviðinu að þessu sinni.
„Það hefur oft tíðkast í keppninni
að bakraddir sjáist ekki,“ segir
Pétur og líst vel á þessa tilhögun. „Greta er mikil fagmanneskja
svo ég hef engar áhyggjur af laginu. Maður veit þó aldrei hvernig
stigin fara, enda eru þau eins og
kattahjörð, alveg óútreiknanleg.“
elin@365.is
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Róbert getur nú aftur notið útivistar af fullum krafti.

Liðaktín hjálpaði mér að losna
við stirðleika og verk í öxl
Heilsa.is kynnir Ansi margir lenda í talsverðum vandræðum með liði, bólguverki og gömul íþróttameiðsl.
Aftrar það þeim jafnvel frá almennri hreyfingu og sér í lagi frá því að stunda áhugamál sín af krafti. Róbert Schmidt er
einn þeirra en hann hefur nú fengið lausn á sínum vandamálum með hjálp Liðaktín Quatro frá Gula miðanum.
Róbert er mikill áhugamaður
um útivist og nýtur þess sérstaklega að stunda kajakróður. Jafnframt hefur hann farið reglulega í sjóstangveiði. Stirðleiki í
útlimum og þá sérstaklega verkur í annarri öxlinni hefur aftrað
honum frá því að geta stundað útivist og veiði eins og hann er vanur.
Fyrir um tveimur mánuðum byrjaði Róbert að taka inn Liðaktín
frá Gula miðanum og finnur hann
umtalsverðan mun. „Ég byrjaði að
taka inn Liðaktín í fyrsta skiptið
fyrir um tveimur mánuðum, eftir
tvær vikur fann ég mun og mánuði eftir að ég byrjaði á Liðaktíni
var verkurinn alveg farinn. Það
var ótrúlega ánægjuleg tilfinning. Ég hvet því alla sem kjósa sér
betri daga í leik og starfi að taka
inn Liðaktín,“ segir Róbert.

Eftir tvær vikur
fann ég mun og
mánuði eftir að ég byrjaði
á Liðaktíni var verkurinn
alveg farinn. Það var
ótrúlega ánægjuleg
tilfinning.
Róbert Schmidt.

Liðaktín
Quatro
Liðaktín Quatro frá Gula miðanum inniheldur fjögur virk
efni sem vinna sérstaklega
fyrir liði og stoðkerfi. Þar má
nefna Rose hip og Omega 3.
Hyaluronic sýru sem er eitt
af meginefnum í liðvökva
og gegnir mikilvægu hlutverki til að viðhalda seiglu og
sveigjanleika í liðum og getur
þannig byggt upp brjóskið
aftur. Að ógleymdu kondroditín-súlfati sem hjálpar til
að vernda gegn niðurbroti á
brjóski.

Margverðlaunað hnetusmjör
Ljúffengt, próteinríkt hnetusmjör - Náttúruleg orka í krukku

Segðu halló
Fæst í Krónunni, Nettó, Fjarðarkaup og Heilsuvöruverslunum
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Svo mikið meira til ...

Pils á 8.900 kr.
Einn litur
Stærð 36 - 46/50

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Pils á 13.900 kr.
Einn litur
Stærð 34 - 48

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Það er alltaf frábær stemming á Óskalagatónleikunum í Akureyrarkirkju. MYND/ELVÝ G. HREINSDÓTTIR

Léttleikinn
verður í fyrirrúmi
Vandræðagangur, gamansögur, stríðni og fjölbreytt lagaúrval
einkenna Óskalagatónleika sem haldnir verða í Akureyrarkirkju í
kvöld. Gestir velja sjálfir lögin og velja af lista með 300 lögum.

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki

innihalda yfir fimmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hagkaupum.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

MÁNUDAGA KL. 22:05

Það er ekki á hverjum degi sem
tónleikagestir í kirkjum landsins
fá að stjórna lagavalinu en svo er
raunin á Óskalagatónleikum sem
haldnir verða í Akureyrarkirkju
í kvöld.
Reglan er einföld að sögn Eyþórs Inga Jónssonar, organista við
Akureyrarkirkju, sem hefur skipulagt sambærilega tónleika undanfarin níu ár. „Gestir mæta, lesa
lagalistann með nokkur hundruð
lögum og kalla svo upp uppáhaldslögin sem við reynum svo að flytja
eftir bestu getu. Svo einfalt er það.
Það er alltaf létt og skemmtilegt
andrúmsloft á þessum tónleikum
og jafnvel stundum vandræðagangur þegar okkur gengur illa
að finna réttu lögin og texta.“ Auk
Eyþórs eru það Óskar Pétursson
og Hjalti Jónsson sem koma fram
á tónleikunum í kvöld.
Það eru níu ár síðan Eyþór hélt
fyrstu tónleikana af þessari gerð.
„Þá var ég einn við pípuorgelið í
Akureyrarkirkju. Ég auglýsti eftir
lögum sem ég útsetti og spilaði.
Þá var beðið um popp, þungarokk,
klassík, diskó, sönglög og svo fékk
ég ein 15 ný lög send. Þeir tónleikar gengu vel og ég hélt þá nokkrum sinnum einn.“

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Fagmenn á ferð

SM
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Fyrir sjö árum kom Óskar að
skipulagi tónleikanna og þá fengu
gestir að velja lögin á staðnum.
„Síðan þá höfum við tveir skipulagt tónleikana. Fyrir tveimur árum vorum við með sérstakan gest, Hjalta Jónsson, og það
er alveg sjálfgefið að hafa strákinn með. Nú orðið spila ég á flygil, rafmagnspíanó og gamalt orgel
með söngvurunum en Hjalti spilar
á gítar og bassa. Pípuorgelið verður kannski notað ef beðið verður
um það.“
Í þrenningunni sem heldur uppi
fjörinu eru annálaðir stuðmenn.
„Óskar er frá Álftagerði í Skagafirði og syngur mikið með bræðrum sínum sem kenndir eru við
bæinn. Hann er gríðarlega vinsæll, ekki bara á Akureyri og í

Aðstandendur Óskalagatónleikanna lofa miklu fjöri í kvöld í bland við almennan
vandræðagang og stríðni. F.v.: Eyþór Ingi Jónsson, Óskar Pétursson og Hjalti Jónsson. MYND/ELVÝ G. HREINSDÓTTIR

Milli laga eru
síðan sagðar
gamansögur og það er
smá stríðni á milli flytjenda.
Eyþór Ingi Jónsson

Skagafirði, heldur um allt land. Á
milli þess sem hann syngur við athafnir og tónleika gerir hann upp
gamla bíla og dráttarvélar.“
Hjalti Jónsson er hins vegar
ættaður frá Blönduósi. „Söngferill hans byrjaði í þungarokkinu en
þaðan fór hann í klassískt söngnám. Hann er, eins og Óskar, vinsæll skemmtikraftur og söngvari
á Akureyri. Þegar hann er ekki
að syngja og spila á gítar starfar hann sem sálfræðingur. Það
er góður bakgrunnur þegar vinna
þarf með hinum tveimur.“
Sjálfur er Eyþór Dalamaður en
starfar sem organisti Akureyrarkirkju. „Ég þvældist til Svíþjóðar í
framhaldsnám í tónlist en gat ekki
hugsað mér að búa annars staðar en á Akureyri að námi loknu.
Ég vinn mjög náið með Óskari
og Hjalta í tónlistarstarfi þeirra,
þótt yfirleitt séu tilefni samstarfs-

ins alvarlegri en Óskalagatónleikarnir.“

Endalaust fjör
Dagskráin er einföld að sögn Eyþórs. „Við erum með um 300 lög
á lista sem dreift er til tónleikagesta og ég held að allar helstu
tónlistarstefnur séu á lagalistanum. Við kunnum auðvitað miklu
fleiri lög en þetta má ekki vera of
flókið. Lögin eru númeruð og kallar fólk númer þess lags sem það
vill heyra. Það verða stundum talsverð læti þegar fólk fer að berjast
fyrir sínu lagi.“
Eins og við er að búast er
stemningin á slíkum tónleikum
alltaf mjög góð. „Já, það er svo
sannarlega mikið fjör á tónleikunum hjá okkur. Milli laga eru síðan
sagðar gamansögur og það er smá
stríðni á milli flytjenda. En þegar
við á ríkir líka grafarþögn. Það er
líka lýsandi fyrir stemninguna að
ótrúlega fjölbreyttur hópur gesta
mætir og varla hægt að segja að
einn aldurshópur sé fjölmennari
en annar á tónleikum okkar.“
Tónleikarnir verða í Akureyrarkirkju í kvöld og hefjast kl. 20.
Nánari upplýsingar má finna á
Facebook undir Óskalagatónleikar Eyþórs, Óskar og Hjalta. Miðasala er á Tix.is. starri@365.is

smáauglýsingar
atvinna

512 5000

smaar@frettabladid.is / visir.is

365 óskar eftir góðu fólki

LAUNAFULLTRÚI
365 leitar að öflugum launafulltrúa í krefjandi
starf hjá spennandi fyrirtæki sem er í hraðri
þróun á markaði sem er síbreytilegur og
hefur ótæmandi möguleika. Ef þú ert jákvæð
manneskja með góða reynslu og átt auðvelt
með að vinna sjálfstætt, þá hvetjum við þig
til að sækja um.

RÁÐGJÖF
• Að gera betur í dag
en í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og
betri árangurs

Æskilegt er að viðkomandi sé fljót/ur að tileinka sér
ný verkefni og geti hafið störf eigi síðar en 15.apríl
næstkomandi.

Helstu verkefni:

Almenn launamál og launaútreikningar

Helstu kröfur:

- Reynsla af H3 Launum æskileg
- Þekking á kjarasamningum æskileg
- Þekking á Navision æskileg
- Góð Excel kunnátta
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Sjálfstæð vinnubrögð

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

RÁÐNINGAR
• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Fyrirspurnir um starfið má senda á unnur@365.is
en sótt skal um starfið á www.365.is undir Laus störf.
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem
trúnaðarmál.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1.APRÍL 2016.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

VIÐ EIGUM LAUS SÆTI
ERT ÞÚ GÓÐUR FERÐAFÉLAGI? ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR.

BÍLSTJÓRAR

LEIÐSÖGUMENN

Starfssvið

Starfssvið

• Akstur og þjónusta við farþega.

• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.

• Umsjón og umhirða bifreiða.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtækisins.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtækisins.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Fagmenntun úr viðurkenndu
leiðsögunámi.

• Reynsla af akstri hópferðabíla
er æskileg.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Hreint sakavottorð.

• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.

• Enskukunnátta.

• Meirapróf er kostur.

• Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum.

• Rík þjónustulund og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum.

• Snyrtimennska og stundvísi.

• Snyrtimennska og stundvísi.

• Jákvæðni, drifkraftur og
sjálfstæð vinnubrögð.

• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.

Nánari upplýsingar veitir
Jóhanna Hreiðarsdóttir,
mannauðsstjóri á
netfanginu johanna@re.is.

• Önnur tungumálakunnátta er kostur.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt
á jobs.re.is ásamt ferilskrá
og mynd. Við hvetjum konur
jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2016.

Umferðarmiðstöðin BSÍ
101 Reykjavík
580 5400 • main@re.is
www.re.is • www.flybus.is

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með
um 300 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða
með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland.
Hjá okkur starfar metnaðarfullt
starfsfólk sem leggur sig fram
við að veita framúrskarandi þjónustu.

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL

EMS 582904

UMHVERFISFLOKKUN

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE
VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA
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KPMG leitar að metnaðarfullum og
drífandi starfsmönnum á ráðgjafarsvið
Hjá KPMG starfa rúmlega 250 manns þar sem boðið er upp á hvetjandi
vinnuumhverfi fyrir fólk sem hefur metnað til að ná árangri. KPMG er
eitt af stærstu þekkingarfyrirtækjum landsins þar sem þekkingarmiðlun
og starfsþróun er lykilatriði. Með ástríðu, skýrri sýn á hlutverk okkar og
samþættingu á nýjustu aðferðum og sérfræðiþekkingu vinnum við hönd
í hönd með viðskiptavinum að því að leysa krefjandi verkefni.
Á ráðgjafarsviði KPMG starfa nú 35 sérfræðingar og við viljum bæta
við ört vaxandi hópinn starfsfólki í eftirfarandi störf. Öll störfin krefjast
viðeigandi háskólamenntunar, góðrar kunnáttu í íslensku og ensku og
framúrskarandi færni í samskiptum og framsetningu á efni. Um er að
ræða framtíðarstörf og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf í haust.

Innri endurskoðun Stefnumótun og
straumlínustjórnun
Starfssvið
– innri endurskoðun
– úttektir og staðfestingavinna
– áhættustjórnun (Enterprice
Risk Management)
– ráðgjöf í samfélagslegri ábyrgð
– ráðgjöf í stjórnarháttum
Sérstakar hæfniskröfur
– viðskiptafræðimenntun með
áherslu á endurskoðun
– faggilding í innri endurskoðun
(CIA) er kostur
– greiningarhæfni og
gagnrýnin hugsun

Starfssvið
– stefnumótun og innleiðingarferli
– gerð sviðsmynda – framtíðarfræði
– ráðgjöf tengd rekstrarstjórnun
– ferla- og greiningarvinna
– ráðgjöf í straumlínustjórnun
(lean & agile)
Sérstakar hæfniskröfur
– viðskipta- eða verkfræðimenntun
með áherslu á rekstrarstjórnun
– reynsla af stjórnun og/eða
stefnumótunarvinnu kostur
– reynsla af notkun straumlínustjórnunar kostur

Upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson starfsmannastjóri (545 6077 og
agudmundsson@kpmg.is). Umsóknarfrestur er til 15. apríl og umsóknir
ásamt ferilsskrá berist KPMG í rafrænu formi á kpmg.com/is/starf

Fjármál fyrirtækja
Starfssvið
– fjármálalegar greiningar
– ýmis verðmatsvinna og
hagkvæmniathuganir
– uppsetning og rýni á líkönum í Excel
– úttektir á starfsemi, rekstri og
fjárhag fyrirtækja og stofnana
– aðstoð við endurskipulagningu
fyrirtækja
– viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð
Sérstakar hæfniskröfur
– viðskipta- eða verkfræðimenntun
með áherslu á fjármál
– brennandi áhugi á fjármálamörkuðum og íslensku
viðskiptaumhverfi
– hæfni í að greina umfangsmikil
gögn og setja fram með
skipulögðum hætti
– góð kunnátta í Excel

UT ráðgjöf
Starfssvið
– tölvuendurskoðun
– úttektir og staðfestingavinna
– aðstoð við úrvinnslu tölulegra gagna
Sérstakar hæfniskröfur
– góð tölvuþekking
– reynsla af kerfisstjórnun
– reynsla af uppsetningu
og úrvinnslu SQL
– reynsla af verklagsreglum
og gæðastöðlum

Ef þú ert með rétta
starfið — erum við með
réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

BIFVÉLAVIRKI
ÓSKAST

Ferðaskrifstofa
markaðssetning og sala á
ferðum – 50% starf.

Ferðaskrifstofa
- umsjón og sala ferða 50% starf.

Ferðaskrifstofan Ultima Thule óskar eftir
áhugasömum starfsmanni til að sinna markaðssetningu
og sölu ferða bæði innanlands og erlendis.

Ferðaskrifstofan Ultima Thule óskar eftir
áhugasömum starfsmanni til að sinna utanumhaldi
og sölu ferða bæði innanlands og erlendis.

Starfssvið:
• Umsjón með markaðs- og kynningarmálum.
• Almenn sölustörf.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Umsjón með vefsíðum, samfélagsmiðlum og öðru
kynningarefni.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir
bifvélavirkja til að annast almenna
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.
Sumarstarf kemur til greina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af markaðsmálum og sölustörfum nauðsynleg.
• Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni
nauðsynleg.

Hæfniskröfur:
Faglærður bifvélavirki
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni

Umsóknir sendar á umsokn@ultimathule.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016

Ekki sækja um ef þú ert:
Ekki faglærður bifvélavirki

Starfssvið:
• Umsjón og sala á ferðum erlendis.
• Umsjón og sala á dagsferðum innanlands.
• Aðstoð við framkvæmd langferða innanlands.
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila.
• Tilboðagerð.
• Uppgjör vegna ferða innanlands.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á ferðalögum erlendis nauðsynleg.
• Reynsla af starfi á ferðaskrifstofu æskileg.
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni
nauðsynleg.
Umsóknir sendar á umsokn@ultimathule.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016.

Fúll á móti
Átt erfitt með að umgangast fólk
Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 8. apríl 2016

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900

Við erum sérfræðingar í viðskiptalausnum
Vilt þú vera með okkur í liði?
Annata leitar að forriturum með reynslu af ERP viðskiptakerfum svo sem Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Dynamics NAV og SAP.

Forritun í Dynamics AX

Forritun í Dynamics AX fyrir Retail

Helstu verkefni
- Aðlaganir og forritun í Dynamics AX fyrir
viðskiptavini

Helstu verkefni
- Forritun í verslunarkerfi Dynamics AX

- Vöruþróun fyrir Dynamics AX

- Forritun á kerfishlutum fyrir verslunakerfi,
þ.m.t. kassakerfi (Retail SDK)

- Þjónusta við núverandi viðskiptavini í
Dynamics AX

- Tæknileg uppsetning og ráðgjöf við
tæknilega högun hjá viðskiptavinum

Æskileg reynsla og þekking
- Háskólapróf sem nýtist í starfi
- Góð þekking og reynsla í C#, .NET, X++,C/AL eða ABAB
- Forritunarreynsla í viðskiptakerfum svo sem Dynamics AX, Dynamics NAV og SAP
- Þekking á viðskipta- og kassakerfum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hilmarsson,
framkvæmdastjóri Annata Íslandi, í síma 898 6217. Umsóknir
skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 17. apríl n.k.
Fullum trúnaði er heitið.
Við erum alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum.
Erum vottaður samstarfsaðili Microsoft með endursöluaðila í fleiri en 40 löndum umhverfis heiminn.
Nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins.
Ann-atv-260316.indd 1

22.3.2016 19:28
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Fjölskyldudeild
Akureyrarbæjar
Sölumaður
Bílabúð Benna leitar að öflugum einstaklingi í starf
sölumanns nýrra og notaðra bíla. Sölumaður þarf að
búa yfir miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum,
vera skipulagður í vinnubrögðum og vera öflugur í sölu.
Starfssvið:
• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gerð tilboða
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Björn Ragnarsson,
framkvæmdastjóri bílasviðs, bjorn@benni.is.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi
mánudaginn 04. apríl, merkt „Sölumaður“ á netfangið:
bjorn@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða félagsráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Um er að ræða afleysingu í
eitt ár frá 1. júní 2016.
Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga.
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldudeild.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu er æskileg.
• Metnaður og áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og
að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist
starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2016.

Vélamaður - Bílstjóri
Óskum eftir að ráða vélamann
á hjólagröfu.
Einnig óskum við eftir að ráða
bílstjóra á dráttarbíl.
Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Friðrik Jónsson á staðnum
eða í síma 892 0525. fridrik@loftorka.com
Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10
210 Garðabæ.

Þjónustufulltrúi óskast
Við erum að leita að þjónustufulltrúa sem
getur unnið sjálfstætt, er nákvæmur og hefur
gaman að mikilli vinnu og getur unnið undir
álagi. Almenn góð tölvufærni, góð íslensku og
enskukunnátta mikilvæg.
Þjónustufulltrúar eru í beinum samskiptum
við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða
framkomu og mikla þjónustulund.
Helstu verkefni:
-Móttaka pantana í síma
-Meðhöndlun pantana
-Samskipti við viðskiptavini

OPEL

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.

Starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til 29.mars.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Þjónustufulltrúi
Sérfr. í öldr.- eða heimilislækn.
Verkefnastjóri á Þjónustuborði
Lektor í talmeinafræði
Dósent í lífeinda- og líffærafræði
Forseti auðlinda- og umhverfisd.
Hjúkrunarfræð. í heimahjúkrun
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu
Deildarlæknir á bækl.skurðdeild
Bókari á skrifstofu fjármála
Hjúkrunarfræðingur
Símvarsla og afgreiðsla
Skrifstofumaður
Aðstoðarmatráður
Starfsfólk í þjónustudeild
Iðjuþjálfi
Sérfræðingur í lyflækningum
Móttökuritari/ræsting, sumarafl.
Sjúkraþjálfari
Starfsmaður í býtibúr
Aðstoðarmaður, sumarafl.
Starfsfólk í þjón.deild, sumarafl.
Móttökuritari, sumarafleysing
Starfsfólk í aðhlynn., sumarafl.
Starfsmaður, sumarstarf
Starfsmaður, tímavinna
Starfsmaður, sumarstarf
Hjúkrunarfræðingar
Deildarlæknir
Eðlisfræðingur
Framhaldsskólakennarar
Lögreglumenn

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vinnumálastofnun
Sjúkrahúsið á Akureyri
HÍ, Háskólatorg
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
Landbúnaðarháskóli Íslands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
LHS, speglunardeild
Þjóðskjalasafn Íslands
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
LHS, næturvaktadeild Landakoti
LHS, húð- og kynsjúkdómadeild
LHS, geislaeðlisfræðideild
Verkmenntaskóli Austurlands
Lögreglustjórinn á Austurlandi

Akranes
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hvanneyri
Höfuðb.svæðið
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Egilsst./Seyð.fj.
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Vopnafjörður
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Egilsstaðir
Siglufjörður
Vík
Vík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Fjarðabyggð
Egilsst./Eskifj.

201603/468
201603/467
201603/466
201603/465
201603/464
201603/463
201603/462
201603/461
201603/460
201603/459
201603/458
201603/457
201603/456
201603/455
201603/454
201603/453
201603/452
201603/451
201603/450
201603/449
201603/448
201603/447
201603/446
201603/445
201603/444
201603/443
201603/442
201603/441
201603/440
201603/439
201603/438
201603/437
201603/436

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með
upplýsingum um menntun og fyrri störf
á netfangið box@frett.is merkt
“OJK/SD Þjónusta”

O.Johnson & Kaaber ehf og Sælkeradreifing eru leiðandi
fyrirtæki á sviði innflutnings og dreifingar á mat-og hreinlætisvöru bæði á stóreldhúsa- og smásölumarkað. Hjá fyrirtækjunum starfa um 70 manns. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að
Tunguhálsi 1, 110 Reykjavík.

Óskum eftir starfsfólki
í eftirfarandi störf:
Lagerstarfsmaður

Við erum að leita að duglegum og samviskusömum starfsmanni í vöruhús. Lyftararéttindi
og eða reynsla af sambærilegum störfum er
ákjósanleg Mikilvægt er að starfsmaður geti
hafið störf sem fyrst.

Bílstjóri

Við erum að leita að bílstjóra sem getur unnið
sjálfstætt, er nákvæmur og hefur gaman að
mikilli vinnu og getur unnið undir álagi.
Bílstjórar eru í beinum samskiptum við
viðskiptavini og starfsmenn þeir þurfa því að
hafa góða framkomu og þjónustulund.
Skilyriði er að umsækjandi hafi meirapróf.
Reynsla af útkeyrslu er kostur.
Nánari upplýsingar veitir Kjartan Friðriksson
Vöruhúsastjóri s:824-1444
Umsóknarfrestur er til 29.mars umsóknir
sendist á box@frett.is merkt “OJK/SD”

O.Johnson & Kaaber ehf og Sælkeradreifing eru leiðandi
fyrirtæki á sviði innflutnings og dreifingar á mat-og hreinlætisvöru bæði á stóreldhúsa- og smásölumarkað. Hjá fyrirtækjunum starfa um 70 manns.
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Tunguhálsi 1, 110 Reykjavík.
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Sölufulltrúi MICE
Sölu- og bókunarsvið Icelandair hótela leitar að metnaðarfullum aðila með brennandi áhuga á sölustörfum. Starfssvið sölufulltrúa
MICE er fjölbreytt og krefjandi þar sem fólk með ríka samskiptahæfni og mikla þjónustulund fær að njóta sín.
Helstu verkefni
• Kynna og selja vöru og þjónustu Icelandair hótela
• Sinna almennum samskiptum, sölu, bókunum, samningagerð, daglegri svörun
og þjónustu á hótelum í rekstri Icelandair hótela
• Öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda núverandi viðskiptasamböndum
• Taka þátt í verðlagningu, áætlanagerð og vöruþróun
• Taka á móti núverandi sem og tilvonandi viðskiptavinum og kynna fyrir þeim
þjónustu og hótel í rekstri Icelandair hótela
• Taka þátt í reglulegum sölufundum og skýrslugerð
• Sækja kaupstefnur, fara í heimsóknir og sækja aðra viðburði fyrir hönd fyrirtækisins
• Önnur tilfallandandi verkefni

Hæfniskröfur
• Góð framkoma og reynsla af sölustörfum
• Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund í starfi
• Reynsla af ráðstefnu- og hvataferðamarkaði
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku er skilyrði
• Menntun í ferðamálafræði eða viðskiptagreinum kostur
• Reynsla og þekking í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

Sölufulltrúi Leisure
Sölu- og bókunarsvið Icelandair hótela leitar að metnaðarfullum aðilum með brennandi áhuga á sölustörfum. Söludeild Leisure
selur hótelupplifun í gegnum heilsteypta fjölskyldu af ólíkum hótelvörumerkjum. Starfið er fjölbreytt, lifandi og krefjandi þar sem
fólk með ríka þjónustulund og samskiptahæfni fær að njóta sín. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni
• Kynna og selja vöru og þjónustu Icelandair hótela
• Sinna almennum samskiptum, sölu, samningagerð, daglegri svörun og þjónustu
á hótelum í rekstri Icelandair hótela
• Öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda núverandi viðskiptasamböndum
• Taka þátt í verðlagningu, áætlanagerð og vöruþróun
• Taka á móti núverandi sem og tilvonandi viðskiptavinum og kynna fyrir þeim þjónustu
og hótel í rekstri Icelandair hótela
• Taka þátt í reglulegum sölufundum og skýrslugerð
• Sækja kaupstefnur, fara í heimsóknir og sækja aðra viðburði fyrir hönd fyrirtækisins
• Almenn sala og samningagerð fyrir Laugarvatn Fontana
• Önnur tilfallandandi verkefni

Hæfniskröfur
• Góð framkoma og reynsla af sölustörfum
• Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku er skilyrði
• Menntun í ferðamálafræði eða viðskiptagreinum kostur
• Reynsla og þekking í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

Umsóknir óskast fylltar út á vef félagsins, www.icelandairhotels.is, og sendar inn
ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2016.

Hjá Icelandair hótelum starfar samhentur og vel þjálfaður
úrvalshópur að því að gera upplifun gesta eins góða og
kostur er. Við leggjum áherslu á samvinnu, ábyrgð og
frumkvæði ásamt vilja til að takast á við krefjandi verkefni.
Starfsfólk fær markvissa þjálfun og tækifæri til að vaxa og
þroskast í starfi.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Arndís Anna Reynisdóttir, deildarstjóri söludeildar MICE (arndis@icehotels.is)
Sigrún H. Sigmundsdóttir, deildarstjóri söludeildar Leisure (sigruns@icehotels.is)

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; Icelandair
Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Veitingarekstur félagsins er umsvifamikill á þremur
veitingastöðum í Reykjavík; VOX Restaurant, Satt og Slippbarnum. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns ár hvert.

RÁÐGJÖF
• Að gera betur í dag
en í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og
betri árangurs

RÁÐNINGAR
• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is
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ACE FBO

Framtíðar og
sumarstörf
Vegna aukinna umsvifa óskar ACE FBO eftir að ráða til sín
starfsfólk í fullt starf og hlutastarf á Keflavíkurflugvelli.

ÖRYGGIS- OG UMHVERFISFULLTRÚAR

Starfið felur í sér móttöku og umsjón á einkavélum ásamt
almennum skrifstofustörfum og öðrum tilfallandi verkefnum.

Jarðboranir leita að öflugum aðilum til að sinna starfi öryggis- og
umhverfisfulltrúa við borframkvæmdir.
Um er að ræða krefjandi og spennandi störf á framkvæmdasvæðum
við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og vera með
hreina sakaskrá. Reynsla í flugtengdu starfi/námi skilyrði.
Góð enskukunnátta, bæði töluð og skrifuð skilyrði, vinnuvélaréttindi kostur.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Hlutverk öryggis- og umhverfisfulltrúa:
• Fylgja eftir að verklag og vinnubrögð sé í samræmi við
gæða-, umhverfis- og öryggisstefnur Jarðborana
• Framkvæmd á úttektum, vinna við áhættumat, skýrslugerð ofl.
• Vera leiðandi og hvetjandi í öryggis- og umhverfismálum á borstað
• Vinna með starfsmönnum í að fyrirbyggja að slys verði á fólki eða
tjón á búnaði

Reynsla af störfum við öryggis-, umhverfis- og gæðamál er æskileg
Reynsla af störfum við verklegar framkvæmdir
Góð almenn tölvukunnátta
Gott vald á íslensku og ensku
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til að starfa í hópi

Umsóknir með mynd skulu sendar á netfangið:
manager@acefbo.com
Umsóknarfrestur til 10.apríl 2016

Öryggis- og umhverfisfulltrúi vinnur náið með stjórnendum á borstað sem
og Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra Jarðborana.

Upplýsingar um starfið veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is
Umsóknir skal senda á umsokn@jardboranir.is fyrir 4. apríl næstkomandi.

Trésmiðir
óskast

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota hátæknibora
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Eykt óskar eftir að ráða mótasmiði
eða hóp mótasmiða til starfa í
byggingavinnu á Reykjavíkursvæðinu.
Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34-40
eða í tölvupósti á eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Einarsson
í síma 822 4437.
Eykt byggingarfélag
Stórhöfða 34-40 - 110 Reykjavík
595 4400 - eykt@eykt.is

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf 5 hjúkrunarfræðinga fyrir
sameinaða heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi.
Um ótímabundin 80% störf í vaktavinnu er að ræða. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 11.04.2016.

Stefnt er að því að í sameinaðri heimahjúkrun
HH á suðursvæðinu verði til sameiginleg sýn
um markvissa, faglega og skilvirka heimahjúkrun
sem miðar að því að koma til móts við þarfir þeirra
sem þjónustunnar njóta. Starfsemi heimahjúkrunar
er í örri framþróun þar sem áhersla er lögð á
samfellu í hjúkrun, teymisvinnu og náið samráð

við aðstandendur. Um er að ræða spennandi
starfsvettvang fyrir hjúkrunarfræðinga sem áhuga
hafa á þróun heimahjúkrunar í nýrri einingu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið í heimahjúkrun er að veita víðtæka
hjúkrun í heimahúsum m.a. vegna langvinnra sjúkdóma. Starfsemi heimahjúkrunar
er ört vaxandi og er starfið mjög fjölbreytt
og gefandi.
Hjúkrunarfræðingur tekur þátt í teymisvinnu
þar sem hjúkrunarþarfir skjólstæðingahópa
eru hafðar að leiðarljósi.
Viðkomandi mun hafa bifreið til afnota
á vinnutíma.

Vörubílstjóri
óskast

Nánari upplýsingar um starfsemi og markmið
heimahjúkrunar má finna á vef Heilsugæslunnar
(www.heilsugaeslan.is).

Eykt óskar eftir að ráða vanan
vörubílstjóra á kranabíl fyrirtækisins.
Um er að ræða VOLVO FM 400 með
Hiab krana og krókheysi.

Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi
Reynsla af heimahjúkrun / hjúkrun aldraðra
æskileg
Framúrskarandi samskiptahæfni
Faglegur metnaður
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi
Gilt ökuleyfi

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34-40
eða í tölvupósti á eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Björnsson

Frekari upplýsingar um starfið

í síma 822 4440.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Eykt byggingarfélag
Stórhöfða 34-40 - 110 Reykjavík
595 4400 - eykt@eykt.is

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Nánari upplýsingar veitir Þórunn Ólafsdóttir, hjúkrunarforstjóri - thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is
Sími 585-1300

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

PORT hönnun

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar
um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum
við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Málmiðnaðarmenn
Á M Sigurðsson óskar eftir að ráða járnsmið eða mann
vanan smíði úr ryðfríu stáli. Vinnan felst aðallega í smíði
fiskvinnsluvéla viðhaldi og almennri verkstæðisvinnu.

Hópferðabílstjóri

Vinsamlega sendið umsóknir á mesa@mesa.is
fyrir 30. mars
Á.M.Sigurðsson ehf Hvaleyrarbraut 2.
220 Hafnarfjörður

Byggingarverkamenn óskast

Húsasmíði

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Bílstjóri með meirapróf
Við erum að leita að steypubílstjórum og bílstjórum á efnisflutningabíla fyrirtækisins.
Störfin felast annars vegar í útkeyrslu á steypu til viðskiptavina
og hins vegar í því að sækja efni til birgja fyrirtækisins ásamt
öðrum tilfallandi verkefnum.
Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt, eru
skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að vera kurteisir
og búa yfir ríkri þjónustulund.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Sigurð Árnason,
rekstrarstjóra steypustöðvar, á netfangið sigurdur@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7

Kemur þú í ferðalag með okkur?

DOKTORSNEMI VIÐ
HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
HÁSKÓLA ÍSLANDS
Auglýst er eftir doktorsnema til að
vinna að rannsókninni: Virkni og geta
einstaklinga með heilablóðfall.
Um er að ræða spennandi rannsókn sem styrkt
er af NordForsk og snýr að einstaklingum
með heilablóðfall er dvelja heima og nánustu
aðstandendum þeirra.
Þróaðar verða tæknivæddar nýjungar til að við
halda og efla virkni og hreyfigetu einstaklinga
með heilablóðfall sem dvelja heima og lagt mat á
notagildi og árangur þeirra.
Hlutverk doktorsnemans felst m.a. í umsjón með
daglegum rekstri á rannsókninni samhliða því að
stunda doktorsnám sem byggir á verkefninu.
Verkefnið er til þriggja ára og æskilegt að
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2016.
Sjá nánar um starfið á hi.is/laus_storf

Truly Iceland ehf. leitar að ábyrgum og jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustulund til starfa.
Óskað er eftir:
• Hópferðabílstjórum.
• Leiðsögumönnum með aukin ökuréttindi.
Ekki skemmir fyrir ef viðkomandi er skemmtilegur með eindæmum, getur spilað á hljóðfæri og sungið með.
Allir bílar Truly Iceland ehf. eru Mercedes-Benz árgerð
2016 og útbúnaður þeirra af fullkomnustu gerð.
Góð laun í boði fyrir jafnt 100% störf í vaktavinnu, hlutastörf
og sumarstörf.
Starfssvið
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.
• Gilt ökuritakort.
• Reynsla af akstri hópferðabíla.
• Íslensku- og enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
Umsóknarfrestur er til 4. april n.k.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á póstfangið
info@trulyiceland.is
Truly Iceland ehf. er ferðaskipuleggjandi sem býður dagsferðir frá Reykjavík ásamt því að bjóða hópferðabíla til leigu. Fyrirtækið er stolt af því
að bjóða eingöngu nýja og mjög vel búna bíla frá Mercedes-Benz. Það
er metnaður fyrirtækisins að búa vel að farþegum sínum sem og starfsfólki. Truly Iceland ehf. hefur að stefnu að bjóða starfsfólki ávallt bestu
launakjör á hverjum tíma.
Truly Iceland ehf. - Hólmaslóð 12, 101 Reykjavík - www.trulyiceland.is
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SMG ehf. vantar vana menn í
mótauppslátt, unnið í mælingu.
Kostur að fá samhentan hóp.
Góð verkefnastaða næstu þrjú árin.

Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands/FSN

SÉRFRÆÐINGUR Í LYFLÆKNINGUM

Nánari upplýsingar veitir
Ævar í s: 857-6208 og
í tölvupósti aevar@smg.is

Laus er til umsóknar staða sérfræðings í lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN
í Neskaupstað. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina og starfið gæti hentað 2-3
læknum að deila með sér. Staðan veitist frá 1. júní 2016 eða eftir nánara samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð eru þátttaka í
daglegri læknisþjónustu á deildum umdæmissjúkrahússins og heilsugæslunnar
þar. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu,
samskipti og þjónustu við sjúklinga,
kennslu og þverfaglega samvinnu
(teymisvinnu).

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis;
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við
ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu,
kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að
hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum.
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í
starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Hæfnikröfur
Fullgild sérfræðiréttindi í almennum
lyflækningum.
Lögð er áhersla á faglegan metnað,
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum
frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
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DEILDARSTJÓRI

Nánari upplýsingar veita
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri,
s. 470-3050, netf. kba@hsa.is,

NÚ

NA

Innflutnings-, innkaupa og vöruhúss

Brimborg leitar að öflugum einstaklingi til að sjá um
rekstur vöruhúss félagsins og að hafa umsjón með
innflutnings- og innkaupadeild þess. Um breytt
skipulag er að ræða og felst hluti starfsins í innleiðingu
nýs skipulags. Deildin ber ábyrgð á þjónustu við sex
viðskiptasvið Brimborgar með það að markmiði að
hagræða í innkaupum og birgðahaldi til ávinnings
fyrir viðskiptavini. Starfið er fjölbreytt, krefjandi og
spennandi í góðum félagsskap.

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is,
Jón H. H. Sen, forstöðulæknir,
s. 840-4144, netf. jon@hsa.is og
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri,
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur jafnt í starfi og leik:
Læknateymið
Sérfræðingur í lyflækningum myndar ásamt skurðlækni, svæfingalækni, deildarlækni og heimilislækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið.
Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT tæki, ómtæki af nýjustu gerð og rannsóknarstofan er góð. Farandsérfræðingar í ýmsum greinum
heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig sérfræðiþjónustu í nærumhverfinu.

Stutt lýsing á starfi:
• Rekstur vöruhúss Brimborgar m.a. starfsmannamál
• Birgðaeftirlit, talningar og tölfræði birgða
• Umsjón með innlendum innkaupum
• Umsjón með innflutningi og tollafgreiðslu
• Umsjón með rafrænum tengingum við birgja

Samfélagið
Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag; leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Spölkorn er í næsta menntaskóla yfir á
Fljótsdalshéraði. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af
ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt.
Íþróttir
Íþróttalífið á svæðinu er bæði fjölbreytt og fjörugt, hvort sem um er að ræða fótbolta, blak, sund, hestamennsku eða karate.
Oddskarð er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan aðbúnað.
Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði. Æfingagjöld barna þykja hér hagstæðari en víða annars staðar.
Samgöngur
Ný Oddskarðsgöng munu gjörbylta samgöngum í Fjarðabyggð. Þau opna á næsta ári. Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins klukkustundarakstursfjarlægð.
Náttúrufegurð
Náttúra Austurlands er í senn mikilúðleg og fíngerð.
Útivistarfólk á auðvelt með að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en einmitt
í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar.
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn gæti að óreyndu grunað.

Hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun
• Reynsla á sviði innkaupa, innflutnings og tolla
• Reynsla af og skilningur á upplýsingatæknikerfum
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð íslensku- og enskukunnátta
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið má finna
á www.brimborg.is (laus störf).
Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2016

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæfingardeild ásamt
stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði
sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber lög
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði
HSA eru auk FSN sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
Ljósm. EÞK.
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Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Tónskóli A-Skaftafellssýslu
Höfn í Hornafirði
Auglýsir eftir
Forskólakennara sem sinnir einnig deildarstjórastöðu
forskólans í hlutastarf til afleysingar í 1 ár.
Einnig vantar annan forskólakennara til frambúðar,
ásamt kennslu í tónfræði og á ýmiss hljóðfæri.
Nánari upplýsinga er hægt að sjá á slóðinni
http://www.hornafjordur.is/tonskoli/atvinna
eða í síma 661-2879 hjá Jóhanni Morávek.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Forseti auðlinda- og umhverfisdeildar
við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ)
Laus er til umsóknar staða forseta auðlinda- og umhverfisdeildar við LbhÍ sem felur meðal annars í sér
yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildarinnar og stefnumörkun í samræmi við stefnu LbhÍ.
Um er að ræða nýja stöðu sem stofnað er til vegna sameiningar tveggja deilda háskólans, auðlindadeildar og umhverfisdeildar
í eina deild. Starfið felur því m.a. í sér breytingastjórnun og endurskipulagningu á faglegu starfi.
Ráðið er til fjögurra ára í starfið með möguleika á framlengingu í önnur fjögur ár. Um fullt starf er að ræða.
Miðað er við að nýr deildarforseti geti hafið störf 1. ágúst 2016.
Helstu ábyrgðarþættir:
• Frumkvæði og forysta um málefni deildarinnar.
• Yfirumsjón með rannsóknavirkni og kennslu.
• Gæðastjórnun í samráði við sviðsstjóra kennslu- og gæðamála.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð.
• Starfsmannamál.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum samskiptum.
• Seta í framkvæmdastjórn skólans.

Ert þú súkkulaði sérfræðingur?
Okkur vantar verslunarstjóra sem er sælkeri, hefur
áhuga á að fylgjast með nýjungum í súkkulaðiheiminum
og metnað til að innleiða og þróa nýjungar.
Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri Vínbersins
og starfsmönnum þess. Þar undir fellur þjónusta og
afgreiðsla til viðskiptavina, utanumhald innkaupa,
vaktaskipulag og fleira.
Hæfniskröfur
Mikilvægt er að búa að reynslu í verslunarstjórnun,
hafa einstaklega ríka þjónustulund, vera sjálfstæð/ur
í vinnubrögðum og sýna frumkvæði. Þú þarft að vera
hugmyndarík/ur og hafa gott auga fyrir framsetningu og
útstillingum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í maí.
Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 3. apríl á
gudrunvala@vinberid.is. Frekari upplýsingar veitir
Guðrún Vala Davíðsdóttir í síma 862-1134.
Verslunin Vínberið hefur verið starfrækt frá árinu 1976 að Laugavegi 43 og hefur verið í
eigu sama aðila frá upphafi. Nú á 40 ára afmæli verslunarinnar er komið að tímamótum
þar sem verið er að stækka og breyta versluninni. Á sama tíma tekur næsta kynslóð
fjölskyldunnar við keflinu. Verslunin lokar þann 13 apríl en mun opna aftur í mai, á sama
stað eftir andlitslyftingu.

Staða deildarforseta heyrir beint undir rektor. Til greina kemur að deildarforseti komi að kennslu og rannsóknum innan þeirra
fræðasviða sem heyra undir deildina.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar á vettvangi þeirra fræða sem kennd eru við deildina
eða tengjast helstu viðfangsefnum þeirra.
• Doktorspróf er skilyrði
• Samskiptahæfni, jákvæðni, drifkraftur og geta til að takast á við breytingar
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn.
• Hæfileiki til að byggja upp og leiða teymi akademískra starfsmanna.
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg.
• Reynsla af starfi innan háskóla æskileg.
Um ráðninguna fer að öðru leyti eftir reglum fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 250/2016 og reglna um nýráðningar og
framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012.
Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016.
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Kristín Siemsen Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti kristins@lbhi.is.
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf
sem þeir hafa unnið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorsteinsson rektor LbhÍ í síma 433 5000 eða tölvupósti bjorn@lbhi.is.
Sjá: einnig heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands, http://www.lbhi.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
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Ertu að leita
að talent?

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Crewing
Job description

Job Requirements

Crewing is responsible for day to day roster
changes, crew legality and oversees flight
coverage for issued rosters, as well as other
assignments focused on ensuring a smooth
operation.

•
•
•
•

Exceptional organizational skills and attention to detail
Fluency in English, other languages are a plus
Very good communication skills
Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel
- Good computer literacy is a must. Any experience working
with Sabre system is an advantage
• Ability to work under pressure
• Secondary school education is a requirement

Working hours are from 07:00-19:00 on a 2-2-3
shift pattern

Application deadline is March 30th 2016

Við finnum
starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential
bryndis@talent.is

About Air Atlanta Icelandic
Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of
seventeen wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of
Kopavogur, Iceland.

www.talent.is | talent@talent.is
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Verslunarstjóri óskast
í Kjarval á Klaustri
Starfslýsing:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Innkaup og sala

- Menntun í viðskiptafræði eða verslunarstjórnun er kostur
- Reynsla af matvörumarkaði er kostur
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg
verkefni í Outlook, Excel og Navision
- Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Hreint sakarvottorð

- Stjórnun starfsfólks í versluninni
- Ábyrgð á ráðningum og tímaskráningum
- Ábyrgð og umsjón með fjármunum
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum og rýrnun
- Ábyrgð á útliti verslunar
- Umsjón og framkvæmd vikutilboða
- Samskipti við birgja og samþykkt reikninga
- Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd
áætlana
- Áfyllingar í verslun ásamt almennum
verslunarstörfum

Einnig vantar okkur starfsmann í fullt starf:
Hæfniskröfur:
-

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
Aldurstakmark 18 ár
Hreint sakarvottorð

á næsta skólaári:

Umsóknarfrestur er til 20. júlí
en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst.
• Stöður umsjónarkennara á yngsta, mið- og elsta stigi.
Kennsla í íslensku,stærðfræði,
dönsku
náttúrufræði
Í •Grunnskóla
Grindavíkur eru lausar
stöðurogíþróttakennara,
á elsta stigi.
heimilisfræðikennara
og þroskaþjálfa.
• Heimilisfræðikennari
Skólinn
er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470
• Sérkennari
nemendur
í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur
• Textílkennari
er• Tónmenntakennari
starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að
skapa námsumhverfi í samráði við foreldra þar sem allir
eru
virkir, að öllum er
líðitilvel
alliren
læri
að bera
virðingu fyrir
Umsóknarfrestur
10.ogapríl
ráðið
er í stöðurnar
frá
sjálfum
sér, öðrum og umhverfi sínu. Í framtíðarsýn skólans
1. ágúst.
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla
erSkólinn
á að allir
nemendur hljóti
góðagrunnskóli,
menntun og
fáitæplega
hvatningu
er heildstæður,
einsetinn
með
500
í tveimur við
starfsstöðvum.
Grunnskóla
Grindavíkur
tilnemendur
náms í samræmi
þroska sinnÍog
áhuga í öruggu
og
er starfað eftirumhverfi.
Uppbyggingarstefnunni
og lögð áhersla
á að
uppbyggilegu
Nemendur, starfsfólk
og foreldrar
skapa
námsumhverfi
við foreldra þar sem allir
eru
virkir
þátttakendurí samráði
í lærdómssamfélaginu.
eru virkir,
að öllum
vel og allir
læri að
virðingu fyrir
Allur
aðbúnaður
oglíði
umhverfi
skólans
erbera
til fyrirmyndar.
sjálfum
sér,
öðrum og umhverfi
Sjá
nánar
á heimasíðu
skólanssínu. Í framtíðarsýn skólans
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu
til náms
sinn og áhuga
í öruggutilog
• í samræmi
Við leitumvið
aðþroska
einstaklingum
með réttindi
uppbyggilegu
umhverfi.
Nemendur,
og foreldrarog
eru
kennslu
í grunnskóla
semstarfsfólk
eru metnaðarfullir,
virkir þátttakendur
í lærdómssamfélaginu.
góðir í mannlegum
samskiptum, með
Allur aðbúnaður
og umhverfi skólans
er til fyrirmyndar.
skipulagshæfileika,
eru sveigjanlegir
og tilbúnir

að leita nýrra leiða í skólastarfi.

Sjá nánar á heimasíðu skólans
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Sótt er um störfin með því að senda póst
á Guðjón Gestsson gudjong@kjarval.is
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2016.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir
Grunnskóli
Grindavíkur
auglýsirtil
eftir
kennurum
og þroskaþjálfa
kennurum
í eftirtaldar
kennarastöður
starfa
næsta skólaár

eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi
bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í
framsækni
traust.
grunnskóla
sem eruogmetnaðarfullir,
og góðir í mannlegum

samskiptum,
skipulagshæfileika,
eru sveigjanlegir
Karlar
jafnt semmeð
konur
eru hvött til að sækja
um starfið. og
tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi
sem unnið
er eftir
í starfsemi
bæjarins,
þau eru Ásabraut
jafnræði, 2,
Umsóknir
skulu
berast
Grunnskóla
Grindavíkur
framsækni
og traust.
240jákvæðni,
Grindavíkþekking,
eða sendist
á netfangið

halldorakm@grindavik.is .

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Laun eru
samkvæmtveitir
kjarasamningi
íslenskra
Nánari
upplýsingar
HalldóraSambands
K. Magnúsdóttir
sveitarfélaga
og Kennarasambands
Íslands. Umsóknir skulu
skólastjóri
í síma
660-7330.
berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík eða
sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is .
Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 420-1150.

www.capacent.is
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Löggiltur fasteignasali
eða nemi óskast.

Þjónusturáðgjafi
í verkstæðismóttöku

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan
fasteignasala eða nema til starfa.
Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.
Tekið er við umsóknum og frekari uppýsingar veittar
á netfanginu kristjan@trausti.is

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða heiðarlegan, þjónustulipran og samviskusaman
einstakling í starf þjónusturáðgjafa í verkstæðismóttöku atvinnubílaverkstæðis.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Ábyrgð og verkefni
•
•
•
•
•

Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina
Upplýsingagjöf um framgang verkefna og utanumhald verkbeiðna
Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna til framleiðenda
Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Barþjónn
Gallery Bar á Hótel Holti leitar að hressum og metnaðafullum
barþjón til að sjá um gesti okkar. Unnið er á 15 daga kvöldvöktum
og hentar starfið sem aukavinna eða fyrir skólafólk.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af barstörfum, með mikla
þjónustulund og geta hafið störf fljótlega.

Umsóknir sendar á umsokn@holt.is ásamt ferilskrá
með mynd.

Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi er æskileg
Þekking og áhugi á atvinnubílum er skilyrði
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni í vinnubrögðum
Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér tækninýjungar
Ökuréttindi eru skilyrði

Vinnutími er alla virka daga kl. 8–18. Frekari upplýsingar um starfið eru veittar í netfanginu atvinna@askja.is.
Umsóknir skal fylla út á askja.is.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal
Gallery Restaurant leitar eftir aðstoðarfólki í sal í kvöld og
helgarvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af
veitingarstörfum og einstaka þjónustulund.

Umsóknarfrestur til og með 4. apríl 2016

Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum. Við
leitum að framúrskarandi einstaklingi í teymið okkar sem mun leiða Öskju áfram inn í spennandi framtíð.
Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

Umsóknir sendar á umsokn@holt.is ásamt ferilskrá
með mynd.
Gallery Restaurant – Hótel Holt.
www.holt.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir,
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

TÆKNIMENN

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI
ÍSTAK leitar að metnaðarfullu og duglegu fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu
verktakafyrirtæki. ÍSTAK býður upp á gott og öruggt starfsumhverfi.

ÍSTAK óskar eftir að ráða tæknimenn til að bætast í hóp öflugra tækni- og verkfræðinga sem starfa
við framkvæmdir hjá fyrirtækinu. Í boði er lifandi starfsumhverfi og fjölbreytt verkefni. Móðurfélag
ÍSTAKS starfar að verkefnum víða um heim og geta skapast góð tækifæri fyrir rétta fólkið.

TRÉSMIÐIR, BÍLSTJÓRAR OG TÆKJASTJÓRNENDUR

NOREGUR

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða í eftirtalin störf:

ÍSTAK í Noregi óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við framkvæmdir í Tosbotn í
Noregi. Um er að ræða tímabundin störf fram á haust með möguleika á framlengingu.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

• Trésmiði
• Bílstjóra
• Tækjastjórnendur
Um er að ræða fjölbreytt störf á vinnustöðum ÍSTAKS á Íslandi og Grænlandi.

Nánari upplýsingar fást hjá mannauðsdeild Ístaks í síma 5302706 og á netfanginu
mannaudur@istak.is. Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.
— Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar —

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is
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Laust starf náms- og starfsráðgjafa við
Skólaþjónustu Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu á Hvolsvelli
Starf náms- og starfsráðgjafa við Skólaþjónustu Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellssýslu er laust til umsóknar. Um er að ræða 100%
starf sem að hluta til fer fram úti í grunnskólunum fimm á þjónustusvæði stofnunarinnar, Grunnskólanum Hellu, Hvolsskóla, Kirkjubæjarskóla, Laugalandsskóla og Víkurskóla. Heildarnemendafjöldi
er u.þ.b. 550 nemendur í 1. – 10. bekk.
Nánari upplýsingar um skólana er að finna á heimasíðum þeirra.
Við Skólaþjónustuna er starfandi samheldin, öflug liðsheild
sérfræðinga sem samanstendur af sálfræðingi, talmeinafræðingi,
leikskólaráðgjafa og kennsluráðgjafa grunnskóla.
Helstu verkefni:
• að veita nemendum fræðslu og ráðgjöf um náms- og starfsval
• að leiðbeina nemendum um vinnubrögð og námstækni
• að veita nemendum persónulegan stuðning og ráðgjöf til að
auðvelda þeim að átta sig á eigin styrkleikum og setja sér raunhæf
markmið
• önnur þau störf sem falla undir starfssvið náms- og starfsráðgjafa
í grunnskólum
Hæfniskröfur:
• starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi
• sjálfstæði í vinnubrögðum
• hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• jákvæðni og sveigjanleiki auk frumkvæðis í starfi
• starfsreynsla er æskileg, en ekki skilyrði
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016, til eins árs með
möguleika á framhaldsráðningu.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk. og skulu umsóknir berast
rafrænt á netfangið skolamal@skolamal.is, eða á pappír á skrifstofu
Skólaþjónustunnar að Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli, merkt „starfsumsókn“. Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og fyrri
störf og ábendingar um meðmælendur.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Nánari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir forstöðumaður
Skólaþjónustu Rang. og V-Skaft. í netfanginu edda@skolamal.is eða
í síma 487-8107 / 862-7522.

ÚTBOÐ

Opið
hús

Malbikun í Fjallabyggð 2016
Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í verkefnið
„Malbikun í Fjallabyggð 2016“.

3, Garðabæ bjalla 207
Ásbúð Garðabær
Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207Sautjándajúnítorg

Helstu magntölur eru:
Lúxusað
íbúð
stað í Sjálandshverfi
Fyrir 50áára og eldri.
Vorum
fá átilfrábærum
sölu glæsilegt
360 fm einbýlishús
Afrétting
=
1.500
Lúxusmeð
íbúðlímefni
á frábærum
staðm2í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og
eldri.
OPIÐ
HÚS SUNNUDAGINN
26.október
KL. 15:00-15:30
skjólstæðum
stað
í
Garðabæ.
Eignin
er
mikið
endurnýjuð á
Yfirlagnir með límefni = 14.000 m2
Afar vönduð 128,5
3 herbergja íbúð
í einu eftirsóttasta
íbúðasvæði
OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN
vandaðan
hátt,fm
sérsmíðaðar
innréttingar
og vönduð
tæki.
Nýlagnir
=
5.260 m226.október KL. 15:00-15:30
höfuðborgarsvæðisins.
Sérbílastæði
bílageymslu
Glæsilegar
sérsmíðaðar
Sólskáli og fallegur garður til suðurs.
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði
innréttingar
Á gólfumhafðu
er eikarplankaparket
Ekki
missaúrafeik.
þessari,
samband! og flísar.Góðar
Yfirlögnum
skal vera lokið
10. júlí 2016
og nýlögnum
1.
höfuðborgarsvæðisins.
Sérbílastæði
bílageymslu
Glæsilegar
sérsmíðaðar
flísalagðar sólarsvalir.
sepetmber 2016
Reynir Erlingsson
Guðjón Guðmundsson
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og flísar.Góðar Nánari upplýsingar
veita Helgi og Sveinn
sölufulltrúar
í
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Löggiltur fasteignasali
Viðskiptafræðingur
Reynir Erlingsson
síma
895-1999
eða
899
8546
helgi@nyttheimili.is
flísalagðar
sólarsvalir.
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofum Fjalla
lögg fasteignasali
S: 899 - 2694 gsm:820-2145
S: 820 - 2145
/sveinn@nyttheimili.is.
byggðar,
Gránugötu
24,
580
Siglufirði
frá
og
með
þriðju
Nánari upplýsingar veita Helgi og Sveinn sölufulltrúar í
deginum 29. mars 2016.
Reynir Erlingsson
síma 895-1999
eða 899
8546stað
helgi@nyttheimili.is
Tilboðin
verða opnuð
á sama
þriðjudaginn 12. apríl
lögg fasteignasali
gsm:820-2145
/sveinn@nyttheimili.is.
2016
klukkan 13.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

Teigar - Lækir
Selvogsgrunn - Laugarás
Sigtún - Sund

Til leigu gervigrass
Útboð á endurnýjun
Laxdalshús
á Akureyri
í Boganum
Fasteignir
AkureyrarLaxdalshús
er elsta
bæjar
óska eftirbyggt
tilhús bæjarins,
boðum
í endurnýjun á
1795. Akureyrarbær
gervigrasi
Boganum.
eignaðistíhúsið
1942.
Framkvæmdatíminn
Það var friðað árið
er
frá 10.
til 30.
1978
og ágúst
endurbyggt
september
2016.
í upphaflega
mynd.

Erum að leita að hæð, rað/parhús eða einbýli í 104 og 105
Reykjavík fyrir ákveðinn kaupanda.
Ef þú ert í söluhugleiðingum þá erum við með kaupanda
að réttri eign.
Hafið óhikað samband við Vernharð
í síma 699 7372 eða venni@fastlind.is

Laxdalshús er af

Útboðsgögn verða send á rafrænu formi til þeirra sem þess
svokallaðri danskóska, frá og með
íslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á
23. mars 2016. Vinsamlegast sendið tölvupóst á netfangið
Akureyri. Húsið og
varóskið
reist eftir
semgögnum.
íbúðarhús en hefur þjónað
dora@akureyri.is

hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýningahaldsverður
undanfarin
Stærð hússinsáer
134 m² klukkan
og við það
Boðið
upp á ár.
vettvangsskoðun
verkstað
13.00
stendur 18 m²
skúr.2016.
föstudaginn
8. apríl
Áhugasamir
skili hugmyndum
sínum um notkun
á húsinu
Tilboðum
skal skila
til Fasteigna Akureyrarbæjar
Geislagötu
Fasteigna
í Ráðhúsinu
aðverða
Geislagötu
9,tilfyrir
kl. 11.00Akureyrarbæjar
miðvikudaginn 20.
apríl 2016 og
tilboð 9,
opnuð
sama14.
stað
og tíma
að viðstöddum þeim bjóðendum
4. hæðá fyrir
janúar
2015.
sem þess óska.
Nánari upplýsingar
í síma
460
1128
Verkkaupi
áskilur sér rétt
til að
taka
hvaða tilboði sem er eða
eða
í
gegnum
netfangið
dora@akureyri.is
hafna öllum.

Þórunn Gísladóttir lögg.fasteignasali

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • gsm 895 9098 • byrfasteign.is

Hjarðarból í Ölfusi

Til leigu
Lausar kennslustofur
til sölu
Laxdalshús á Akureyri

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í tvær lausar
kennslustofur sem
Laxdalshús er elsta
standa við Lundarhús bæjarins, byggt
skóla á Akureyri.

1795. Akureyrarbær
eignaðist eru
húsið
Stofurnar
um1942.
Það
var
friðað
59 m² að brúttó-árið
1978 og
stærð
ogendurbyggt
eru
í upphaflega
mynd.
byggðar
árið 1996.
Laxdalshús er af
svokallaðri danskíslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á
Húsin
verða
sýndvar
áhugasömum
miðvikudaginn
6. apríl
Akureyri.
Húsið
reist sem íbúðarhús
en hefur
þjónað
kl.
15.00 veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýningahlutverki
halds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m² og við það
Tilboðum
skal
stendur 18
m²skila
skúr.til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 9,

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Leikskóla- og skólalóðir 2016 - Leiktæki,
2ja umslaga útboð nr. 13682.
• Leikskóla- og skólalóðir 2016 – Fallvarnar- og
yfirborðsefni, 2ja umslaga útboð nr. 13683.
• Rammasamningur um lyf og lyfjavörur –
EES útboð nr. 13622.
• Rammasamningur um raftæki –
EES útboð nr. 13667.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 13. apríl 2016.

Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,
hafna öllum.

4. hæð fyrir 14. janúar 2015.

Nánari upplýsingar í síma 460 1128
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is

Innkaupadeild

Fallegt 235fm. einbýlishús með 5 herbergjum, stofu, eldhúsi,
2. baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, öll rými í húsinu eru stór.
Eignin stendur á 5,4 ha eignalandi sem er á milli Hveragerðis og
Selfoss og er landið skipulagt í 12 lóðir þar af 9 undir einlyft einbýlis- eða tvíbýlishús. Í dag er á lóðinni hestagerði og lítill skúr
sem notaður er sem hesthús. Björt og stór eign á eignarlandi
sem býður upp á marga möguleika.

FRÁBÆRT
ÚTSÝNI

ÁSATÚN 40
// FRÁBÆRAR ÍBÚÐIR/ORLOFSÍBÚÐIR Á AKUREYRI //
Ásatún 40 er fyrsta húsið af fjórum sem verður byggt, með samtals
15 íbúðum. Íbúðirnar eru vandaðar og vel hannaðar. Annars
vegar er um að ræða íbúðir með tveimur svefnherbergjum og
hins vegar þremur svefnherbergjum. Húsið er fjögurra hæða með
lyftu. Íbúðirnar eru 65,5 m2 og 84,4 m2 auk sér geymslu í sameign.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með gólfefnum. Í göngufæri er
verslunin Bónus, golfvöllur og stuttur akstur í Hlíðarfjall.

HAGKVÆMT
SKIPULAG

ÍBÚÐIRNAR

VANDAÐAR
INNRÉTTINGAR

ÍBÚÐ - 3 svefnherbergi

ÍBÚÐ - 2 svefnherbergi

Stærð: 86,5m²
Geymsla í sameign: 2,1m²

Stærð: 67,3m²
Geymsla í sameign: 1,8m²

Verð frá: 28,4 millj.

Verð frá: 23,2 millj.

STAÐSETNINGIN

• Sérsmíðaðar íslenskar innréttingar

• Frábært úsýni

• Lyftuhús

• Hljóðeinangrun milli hæða

• Góð staðsetning

• Fullbúnar íbúðir

Ólafur Finnbogason
Löggiltur fasteignasali
822-2307
olafur@miklaborg.is
569-7000
www.miklaborg.is
miklaborg@miklaborg.is

// www.asatun.is //

Vefhönnun, uppsetning og tölvugrafík:

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð
Eignarland með víðáttumiklu útsýni
Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús
vel staðsett á fallegum stað við Réttarmóa
9 í landi Hellishóla nærri golfvellinum í
Fljótshlíð, Rangárþingi eystra.
Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094
fermetra eignarland.
Húsið er mjög bjart með fallegri glugga
setningu og með miklum vönduðum
innréttingum. Rúmgóð borð og setustofa
með mikilli lofthæð. Þrjú svefnherbergi.
Svefnloft yfir hluta hússins. Timburverönd
umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu
húsinu.

Tískuvöruverslunin SOHO MARKET er til sölu
Um er að ræða verslun sem selur vinsælan
tískuvarning.
Góð ársvelta og góðir vaxtamöguleikar.
Verslunin er staðsett í leiguhúsnæði á
Grensásvegi í Reykjavík og húsnæðið
hefur gott auglýsingagildi.
Tilvalin kaup fyrir kraftmikla einstaklinga
sem vilja skapa sér sína eigin vinnu.
Góður sölutími framundan og ágæt
lagerstaða. Einföld kaup.

Grensásvegur 16 • Sími: 553 7300

Áhugasamir sendið fyrirspurn á:

Tengiliður olafur@vidskiptahusid.is gsm 8227988

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjallajökuls, Vestmannaeyja,
Seljalandsfoss og Þríhyrnings í norðri.

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

160001

Verð 36,9 millj.

REYKJAVÍK

Spennandi fjárfestingartækifæri
Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við
Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun,
fjölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf.
Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörugnarækt, ásamt nálægð við
Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar.

REYKJANESBÆR

ÁSBRÚ

Fasteignir til sölu á Ásbrú
Íslenska ríkið er eigandi fjölda fasteigna af öllum stærðum og gerðum á Ásbrú, Reykjanesbæ.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, sem fer með umsjón og þróun svæðisins, óskar eftir tilboðum í allar fasteignir ríkisins eða stóran hluta þeirra.
Margar fasteignanna eru nú þegar í útleigu en allar eru þær til sölu. Eignirnar eru í aðskildum félögum og því er einnig mögulegt að kaupa einstök félög.
Tilboðum í allar fasteignirnar, eða hluta þeirra, þarf að fylgja lýsing á því hvernig tilboðsgjafar hyggjast nýta þær
og þróa svæðið í þágu atvinnulífs og samfélags. Farið verður yfir öll tilboð mánudaginn 11. apríl nk.

Allar fasteignir ríkisins í umsýslu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar eru til sölu, þær eru eftirfarandi:
Aðaltröð • 2 • 4 Bogatröð • 1 • 10 • 10a • 17 • 31 • 33 Borgarbraut • 953 • 960-963 • 962 Breiðbraut • 643-647 • 643R • 668-669 • 668R • 670 • 671-679 • 671R • 672 •
674 • 675 Ferjutröð • 9 Flugvallarbraut • 710 • 732 • 749 • 740 • 752 • 770 • 771 • 773 • 778 • 790 • 937 • 941 Grænásbraut • 501 • 506 • 614 • 602R • 603-607 • 619 •
700 • 920 • 999 Heiðartröð • 517 Keilisbraut • 745 • 747-748 • 747R • 749 • 762 • 770-778 • 770R • 771 • 773 Lindarbraut • 636 • 639 Skógarbraut • 914 • 915 • 916R •
916-918 • 917 • 919 • 921 • 922 • 923 • 924 • 925 • 932 • 946 Suðurbraut • 758 Valhallarbraut • 738 • 743 • 744 • 763-764 • 763R

Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun eignanna,
s.s. áhrif á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og almennt á nærsamfélagið. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því
tilboði sem það telur hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum, eða hafna þeim öllum.
Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Lógó með adressulínu
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Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

Framúrskarandi vörumerki
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Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu
sem þeir kjósa eða passar betur
við þeirra eigið markaðsefni.

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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L A U G AR D A G U R

Humarsalat með kasjúkurli
Humarsalatið frá Bjargeyju Ingólfsdóttur er tilvalið fyrir þá sem vilja hvíla sig á steikunum um páskana eða fá sér
öðruvísi dögurð. Bjargey segist hafa gaman af því að prófa eitthvað nýtt og búa til eigin uppskriftir.

Bjargey hefur gaman af því að fegra umhverfið en hún opnaði nýlega bloggsíðu, Bjargey og co, þar sem finna má uppskriftir,
hugmyndir að skreytingum og ýmsu öðru tengdu heimili og hönnun.

Humar er í miklu uppáhaldi hjá
Bjargeyju Ingólfsdóttur, höfuð
beina- og spjaldhryggjarmeð
ferðaraðila, en hún gefur
hér uppskrift að dásam
legu humarsalati og
grilluðu brauði sem
hún segir vera frá
bært meðlæti með
salatinu eða eitt og
sér. „Ég ákvað að
deila þessum upp
skriftum núna um
páskana því margir
hafa steikur í páska
matinn en aðrir vilja
kannski eitthvað aðeins
léttara og þessar upp
skriftir henta mjög vel í
páskadögurð. Uppskriftirnar
sem ég gef hér eru mínar eigin, ég
elska humar og hef prófað margar
útfærslur af góðum humarréttum.
Uppskriftina að grillaða brauðinu
bjó ég til fyrir nokkrum mánuðum
og hún hefur verið í uppáhaldi hjá
okkur fjölskyldunni síðan,“ segir
Bjargey.
Hún segist hafa haft áhuga á
matargerð síðan hún var barn og
að áhuginn komi aðallega út frá
því að henni finnist mjög gaman að
prófa eitthvað nýtt og búa til sínar
eigin uppskriftir. „Ef ég fer eftir
uppskriftum annarra þá breyti ég
þeim alltaf eitthvað aðeins. Ann
ars finnst mér skemmtilegast að
undirbúa veislur og elda hátíðamat.
Ég hef mjög gaman af því að búa
til fallegar og girnilegar kökur en
mér finnst líka bara gaman að baka
eitthvað einfalt með krökkunum
mínum og leyfa þeim að hjálpa til.“
Bjargey opnaði nýlega eigin
bloggsíðu, Bjargey og co, þar sem
finna má fleiri uppskriftir ásamt
hugmyndum að skreytingum og
ýmsu öðru tengdu heimili og hönn
un. liljabjork@365.is

Humarsalat með
kasjúkurli
Bjargey Ingólfsdóttir gefur uppskrift að ljúffengu humarsalati sem er tilvalið að skella í einhvern frídaginn yfir páskana.
MYND/HANNA ANDRÉSDÓTTIR

Humar
Lambhagasalat
Avókadó
Agúrka
Kasjúkurl

Grillið eða steikið humarinn. „Í
þessa uppskrift finnst mér best að

Grillaða brauðið er í uppáhaldi hjá
Bjargeyju og fjölskyldu.

nota vel af íslensku smjöri, hvítlauk og steinselju og steikja humarinn á pönnu með smjörblöndunni.“
Setjið grænmetið á disk, humarinn
ofan á það og stráið kasjúkurlinu
yfir. Bjargey notar kurlið frá Yndisauka en það er kryddað með rósmarín og chili.

Dressing með salatinu
1 dós sýrður rjómi
1 msk. hlynsíróp
1 tsk. Dijon sinnep
Safi úr ½ sítrónu
Salt og pipar eftir smekk

Grillað brauð með
hráskinku og ferskum
mozzarella
Brauð að eigin vali
Grænt pestó
Hráskinka
Mozzarella-kúlur
Fersk basilíka
Parmesanostur

Setjið grænt pestó og mozzarellakúlur á brauðið. Grillið í ofni þar
til osturinn er bráðinn og brauðið orðið hæfilega stökkt. Takið þá
brauðið út og setjið hráskinku ofan
á, ferska basilíku og rífið að lokum
parmesanostinn yfir.

LEIKIÐ MEÐ
BIRTUNA!
FÁÐU MEIRI LJÓMA!
80% ÁNÆGJA*

NÝTT SERUM SEM GEFUR
LJÓMA OG ORKU
ÞÉR L

Energy Booster hefur einstaklega
áferð, veitir ljóma, fallegt og
létta áf
yfirbragð, ásamt að gefa húðinni
jafnt yfi
dásaml
dásamlega orku og birtu.
*Niðurstaða sjálfsmats frá 20 manns sem notuðu
Energizing Booster Serum kvölds og morgna í mánuð.

Fæst í : Hagkaup
H
Kringlunni, Lyfju Smáratorgi, Lyfju Lágmúla
a, Lyfju Smáralind,
Lyfju Borrgarnesi, Lyfju Keflavík og á öllum Sothys snyrtistoffum.

Humarsalatið sem Bjargey gefur uppskrift að lítur girnilega út.

farvel.is

farveltravel

farvel_travel

farvel.is

farveltravel

farvel_travel

Leiðangur um þjóðgarða og afskekkt þorp
FARARSTJÓRN: VIKTOR SVEINSSON

Madagaskar er stundum kölluð áttunda
heimsálfan því lífríki eyjunnar er svo sannarlega einstakt og ólíkt öðrum áfangastöðum í
Afríku. Mannlífið er ekki síður sérstakt og heillar ferðalanga sem til
eyjunnar koma. Í þessari fyrstu sérferð Íslendinga til Madagaskar er
ferðast suður yfir eyjuna frá Antananarivo til Ifaty og lýkur ferðinni með
þremur ljúfum dögum í afslöppun á ströndinni á Anakao.

sól og safarí Í TaílandI

Borgarstuð, strandlíf og villt náttúra

SINGAPÚR, JAVA OG BALÍ

Saga og mannlíf – menning og ævintýri

22. SEPTEMBER–5. OKTÓBER 2016
565.000 KR.

497.200 KR.

EF BÓKAÐ ER FYRIR
23. APRÍL 2016

Phnom Penh og Siem Reap

FARARSTJÓRN: ÖRNÓLFUR ÁRNASON

FARARSTJÓRN: ÖRNÓLFUR ÁRNASON

Khao Sok-þjóðgarðurinn
hefur heillað fjölda ferðalanga á okkar vegum
síðan við uppgötvuðum
þessa paradís fyrir
tæpum áratug. Ævintýralegt umhverfi, framandi
lífríki þjóðgarðsins og
fjölbreyttur ferðamáti
gera þessa safaríferð
ógleymanlega. Eftir

Á einu ári hefur Örnólfur
leitt fimm stóra hópa um
ævintýraheim Balí með
viðkomu í Singapúr og
Bangkok. Nú lætur
Örnólfur gamlan draum
rætast og kannar
menningu og mannlíf
Indónesíu í spennandi
ferð um sjálfa Jövu.
Meðal áfangastaða eru

Stórbrotin ævintýraferð
til Víetnam og Kambódíu.
Fjórtán dagar í Indókína
þar sem ferðalangar
kynnast sögulegum
áfangastöðum og borgum
á borð við Ho Chi Minh
(Saigon) í Víetnam,
Phnom Penh í Kambódíu
og hinni óviðjafnanlegu
fornu borg Angkor í

8.–21. ÁGÚST 2016
519.000 KR.

389.250 KR.

safaríferðina taka við
sæludagar á ströndum
Koh Phanga áður en
Bangkok er rannsökuð í
þaula með fararstjóra
sem hefur búið í fjölda
ára í borginni og stýrt
fjölmörgum hópferðum
um Khao Sok þjóðgarðinn
og eyjuna Koh Phangan.

25%
AFSLÁTTUR

EF BÓKAÐ ER FYRIR 23. APRÍL 2016

2.–18. OKTÓBER 2016
635.000 KR.

558.800 KR.

12%

AFSLÁTTUR

HÁMARK 18 Í HÓP

EF BÓKAÐ ER FYRIR 23. APRÍL 2016

Farvel er nýtt íslenskt ferðafélag sem opnar landsmönnum nýjar og spennandi leiðir að framandi slóðum. Farvel
skipuleggur klæðskerasniðnar einkaferðir samsettar fyrir
hvern viðskiptavin, einstaklinga, pör og fjölskyldur, stærri

AFSLÁTTUR

angkor-Mekong

FARARSTJÓRN: GUNNAR TORFI GUÐMUNDSSON

Borobudur, Jogjakarta,
Solo, Bromo og Prambanan. Eldfjöll og forn hof,
ævintýralegir bæir og
soldánahallir. Á Balí
verður dvalið í viku á
ströndum Sanúr þaðan
sem farið er í hnitmiðaðar
rannsóknarferðir um
eyjuna.

12%

6.–19. NÓVEMBER 2016
609.000 KR.

Kambódíu. Mekongárósabyggðin í Víetnam
verður könnuð og
mannlífi og menningu
gerð góð skil undir
frábærri fararstjórn
Örnólfs Árnasonar.
Ferð sem opnar dyr að
fjölþættum og framandi
menningarheimi
Suðaustur–Asíu.

12%

AFSLÁTTUR

HÁMARK 18 Í HÓP

535.920 KR.

EF BÓKAÐ ER FYRIR 23. APRÍL 2016

eða smærri hópa. Þá býður Farvel opnar hópferðir þar sem
hver og einn getur slegist með í för. Menning, fjölskrúðugt
mannlíf og ósnortin náttúra samhliða dekri og sældarlífi í
hæfilegum hlutföllum. Ævintýrin bíða þín – Farvel.

Farvel byggir á áratugareynslu, þekkingu og þjónustu Ferðaskrifstofunnar Óríental í sérferðum og leiðöngrum um Asíu.

Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík
Sími 415 0770, farvel@farvel.is

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar til sölu

Vörubílar

Hjólbarðar
Masala ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Til sölu.

Citroen C-4 árg. 2007. Ekinn aðeins
80þús.km. Bifreiðin er í toppstandi
skoðaður 2017. Ný sumardekk, ný
tímareim. Er á nýjum ál félgum, með
Continental sumardekkjum.
Vetrar dekk á felgum fylgir.
Ásett verð, 1.1milj.
Uppl. Í síma 895-7199 Ómar og
895-8956 Óli.

Til sölu Volvo FL10, 18 tonna
krókheisisbíll í góðu standi. Tilboð
óskast með eða án fletis. Upplýsingar í
síma 892 7512

Vespur

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald. Erum farnir
að taka niður tímapantanir f.
sólpallasmíði f. sumarið 2016.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi og 663
3955 Ragnar

Frábær dekkjatilboð

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

ÞJÓNUSTA

VOLKSWAGEN TOUAREG Verð:
7.790.000 Ekinn: 77.000 Raðnúmer:
25695 http://www.sjalfsalinn.is/

Húsasmíðameistari

getur bætt við sig verkefnum.

Uppl. í s. 897 4720
eða bragi@boga.is

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Hyundai Getz 1.1 3d, árg ‘06 Bsk, ek.
149þkm. Nýskoðaður, ný heilsársdekk
omfl. V. 590.000stgr Möguleiki á 100%
Visa/euro kortaláni til 36mánaða
greiðslubyrði yrði uþb 24.000kr á
mánuði. S. 861 6448

Bókhald

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618
7712 verk@vidhaldsverk.is
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569
Get bætt við mig verkefnum f.
sumarið. Margra ára reynsla. Uppl. í s.
611 3569
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

Garðyrkja
Frábær sparibaukur

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Nudd
Eru þakrennurnar og niðurföllinn
farinn að leka ? Hafðu samband
við okkur við tökum að okkur
uppsetningar og endurnýjun og
hreinsun á þakrennum. Einnig
Þakskipti, og alla aðra blikk eða
smíðavinnu. Uppl. í s.6996980

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar
Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið til 22.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Bátar
Volvo V70 nýsk. 09/07 ek. 63þús 2,5
t bensín, sjálfsk. Leður, bakkskynjarar.
Einn eigandi, verð 2.880.000. kr.
s:892-3207

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Toyota corolla árg. ‘00 ek. 230þús,
gott eintak. Verð 280þús Uppl. í s.
699 1168

Þarftu að selja - viltu
kaupa ?

Yfir 20 ára traust þjónusta,
markaðsþekking og vönduð
vinnubrögð ! Löggiltur bifreiðasali.
Verið velkomin, Kveðja Ási

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Bílar óskast

Trésmíði
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

MálnINGI

KEYPT
& SELT

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Til sölu

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Uppl. í s. 868 6656

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Trúlofunarhringar Skartgripir,
þjóðbúningasilfur Eyjólfur Kúld
Gullsmiður Hjallavegi 25 RVK sími:
5532104

Búslóðaflutningar

Óskast keypt

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar
Varahlutir
Er að rífa Renault Master árg 2006
og dekk 14”, 15” og 16” til sölu. S.
8936526

Save the Children á Íslandi

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976

Alhliða málningarþjónusta.
Fagmennska og vönduð vinnubrögð.
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Viðgerðir

Málarar
Sendibílar

Hyundai IX 35 Comfort, 5/204, ek 57
þús km, dísel, sjsk, ný vetrardekk, ásett
verð í skiptum 4.790 þús, tilboðs verð
4490 þús, er á staðnum, raðnr 151913.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Húsaviðhald
Alhliða verktakar

Almenn smíðavinna, uppsetning
gifsveggja. Stór sem smá verkefni
koma til greina. Uppl. í s. 846 7622

til leigu

HÁRGREIÐSLUFÓLK OG NAGLAFRÆÐINGAR ATH.
Stóll til leigu og naglaborð, góð aðstaða,
næg bílastæði og sanngjörn leiga.
Uppl. sendist á begga@hairbrush.is eða
á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)
S. 551-7770/659-4135 (Begga).

innrettingar.is

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR |

LAUGARDAGUR 26. mars 2016
Studio 105 s. 8600360

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Húsnæði óskast
Herbergi óskast á höfuðborgarsv.
Skoða allt. Uppl. í s. 869 1743

Sumarbústaðir

Upplýsingar í síma 661 7000

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Stórt sumarhús til
leigu í Grímsnesi!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. nóttin
virka daga og 45 þús kr. nóttin um
helgar til 15. maí, lágmark 2 nætur.
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898
1598 & ktsumarhus@gmail.com
Er að leita af sumarhúsalóð eða lóð
með sumarhúsi á. Leiguland eða
eignaland, margt kemur til greina.
Uppl. í s. 611 3569

Geymsluhúsnæði
Til sölu sumarhús - ferðaþjónustuhús
- gesthús - hóteleiningar, gerum
tilboð í aðrar teikningar. Upplýsingar
á halliparket@gmail.com & 894 0048
Gagnheiði 5, Selfossi.

Fjarðarbakarí Dalshrauni í Hfj.

ATVINNA

Leigjendur, takið eftir!

Geymslur ehf. Sími: 5553464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is
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Starfsfólk óskast í hlutastörf á virkum
dögum. Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

Köku Kompaníið í
Lækjargötu

Atvinna í boði

Starfsfólk óskast. 25 ára og eldri.
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir
sendist á umsokn@kornid.is

Kaffihúsið Tíu Dropar

óskar eftir starfsmanni í eldhús
á kokka vaktir. Unnið er frá kl 8
til 17 á virkum dögum og 9 til
17/18 um helgar fimmtán daga
í mánuði. Viðkomandi þarf að
hafa náð 20 ára aldri, vanur
eldamennsku og bakstri, stundvís,
duglegur og áreiðanlegur.
Allar umsóknir og fyrirspurnir
berist á info@tiudropar.is

Atvinna óskast
Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu og geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

til sölu

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI
Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Húsnæði í boði
Til leigu, aðeins kr. 1250
kr fm!
120 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

www.leiguherbergi.is
Starfsmannabústaðir
fyrir verktaka,
lágmarksaldur 25 ára.
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Opnunartími yfir páska:

Laugardagskvöld:

Miðvikudag 23. apríl 11-03
Skírdag 13-20
Föstudaginn langa lokað
Laugardag 26. apríl 11-03:00
Páskadag 00:00-03:00
Annar í páskum 13:00-01-00

Hljómsveitin Klettar.
Rúnar Þór,
Rúnar Villa Valla,
Tryggvi Hubner
og Siggi Árna

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Gleðilega páska.

ir
komn

l

ve
Allir

Sunnudagskvöld:
Rúnar Þór og Siggi Árna.

http://www.facebook.com/cafecatalina
Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Þjónustuauglýsingar



VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault
Varahlutaþjónusta

Sími 512 5407
LOK Á HEITA POTTA
• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við
www.fjardarbolstrun.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
99
KFRÍTT

ÍLAÞJÓNUSTA bJARKA
b
alhliða bílaviðgerðir

RY

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Alla fimmtudaga og laugardaga



Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

BLIKK

Rör ∑ Tengiefni ∑ Viftur ∑ Loftræsting
Heildsala ∑ Smásala

íshúsið ehf
Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Saga
til næsta

ævintýri. Árið 1964 birti sagnfræðingur og menntaskólakennari,
Henry M. Littlefield að nafni, grein
sem átti eftir að vekja mikla athygli
og er enn í dag hampað af mörgum,
þótt meirihluti sérfræðinga í Ozfræðum hafni henni.

bæjar

Hagfræði 103
Littlefield færði fyrir því rök að sagan
um Galdrakarlinn í Oz væri ein stór
myndlíking og að flestar persónur
bókarinnar væru táknmyndir fyrir
einstakar þjóðfélagsstéttir eða persónur úr stjórnmálalífi aldamóta
áranna. Sagnfræðingurinn færði
ýmis rök máli sínu til stuðnings.
Hann benti á að um það leyti sem
Baum ritaði bók sína, hafi hann lifað
og hrærst í pólitík. Enn fremur hafi
vísanir í samtímaatburði stjórnmálanna verið fyrirferðarmiklar í
söngleikjaútgáfunni frá 1902 og hún
afhjúpi í raun hinn dulda boðskap
barnabókarinnar.
Að mati Littlefields var Dórótea
fulltrúi bandarísks almennings í
sögunni, ung, hrekklaus og leiksoppur annarra. Fuglahræðan er
samkvæmt kenningunni fulltrúi
bændastéttarinnar og tinmaðurinn
fulltrúi iðnverkafólks. Galdrakarlinn
sjálfur er þá Bandaríkjaforseti, sem
þykist valdamikill en reynist þegar á
hólminn er komið vera áhrifalaus og
hræddur maður í alltof stóru hásæti.
Ljónið kjarklausa var, samkvæmt
kenningu þessari, stjórnmálamaðurinn William Jennings Bryan. Bryan
var einn mesti áhrifamaður demókrata í byrjun tuttugustu aldar og var
þrívegis forsetaefni flokksins (1896,
1900 og 1908) en tapaði í öll skiptin.
Hann var afburðaræðumaður
og dró upp mynd af sér sem miklu
hreysti- og kjarkmenni. Á hinn bóginn var Bryan mjög gagnrýninn á
árásargjarna utanríkisstefnu Bandaríkjanna, sem birtist meðal annars í
stríðum við Spánverja vegna Kúbu
og Filippseyja á lokaárum nítjándu
aldar. Þótti andstæðingum hans slík
friðarstefna ekki karlmannleg og
líktu honum við kjarklaust ljón.

Stefán Pálsson skrifar
barnasögu undir
fölsku flaggi

É

g held að við séum ekki
lengur í Kansas, Tótó!“
– Þannig mætti þýða
frægustu setningu kvikmyndarinnar um Galdrakarlinn í Oz. Myndin
státaði af tæplega sautján ára gömlu
ungstirni, Judy Garland, í hlutverki
stúlkunnar Dóróteu sem lendir í fellibyl og berst til undralandsins Oz. Garland sló í gegn, þótt sumum þætti hún
fullgömul til að leika tólf ára barn.
Galdrakarlinn í Oz kostaði stórfé
í framleiðslu og þótt viðtökur gagnrýnenda væru góðar og myndin hefði
alvarlega komið til greina sem besta
myndin á Óskarsverðlaunaafhendingunni, varð tap á sýningu hennar í
bíóhúsum. Hún markaði heldur ekki
djúp spor í minningu kvikmyndaáhugafólks í fyrstu, en um miðjan
sjötta áratuginn hófst sú hefð að
sýna hana í sjónvarpi þegar líða tók
að jólum. Með tímanum varð það
að hefð hjá mörgum bandarískum
fjölskyldum að horfa á myndina
einu sinni á ári uns allir kunnu hana
utanað.
Setningin minnisstæða, þar sem
Dórótea upplýsir hundinn sinn um
að Kansas sé á bak og burt, var uppfinning handritshöfundar í Hollywood og hvergi að finna í hinni
upprunalegu sögu. Sú kom út árið
1900 og var verk rithöfundarins
L. Franks Baum.

Bandarísk barnasaga
Galdrakarlinn í Oz varð metsölubók nánast um leið og hún kom út.
Sagan er undir sterkum áhrifum frá
Lísu í Undralandi eftir breska lækninn Lewis Carroll. Báðar bækurnar
segja frá ungum stúlkum sem hrifnar
eru brott frá heimili sínu, halda til
skringilegs ævintýralands, lenda í
hættum en ná loks að snúa til síns
heima. Breskar barnabækur nutu
um þessar mundir mikilla vinsælda
vestan hafs, en frumleiki Galdrakarlsins lá ef til vill í því að sögusviðið var
bandarískt.
Baum var afkastamikill rithöfundur og skrifaði ókjörin öll af bókum af
ýmsu tagi, þótt barnabækurnar yrðu
vinsælastar. Hann var einnig mikilvirkur blaðaritstjóri og rak um tíma
leikhús. Raunar setti hann Galdrakarlinn á svið fljótlega eftir útkomu
sögunnar, en sú uppsetning tók frekar
mið af fullorðnum áhorfendum.
Óþarft er að rekja söguþráðinn í
smáatriðum. Velflestir lesendur ættu
að þekkja meginatriðin: leiðina eftir
gullna stígnum til fundar við galdrakarlinn sem reynist loddari, ferðafélagana skrítnu; hjartalausa tinkarlinn, ljónið blauða og fuglahræðuna
sem vantaði heila o.s.frv. Allt fer vel
að lokum og Dórótea kemst aftur til
frænku sinnar og frænda í Kansas.
Þar hugðist höfundurinn láta gott
heita, en hungraðir lesendur heimtuðu meira. Bandarísk börn sendu
Baum bréf í stórum stíl með hvatningu um að skrifa meira um Dóróteu
og töfraheiminn og hann lét til leiðast
– þótt sífellt fjárhagsbasl hafi vafalítið
gert ákvörðunina auðveldari en ella.
Í akkorði
Framhaldsbókin, The Marvelous
Land of Oz, kom út fjórum árum
síðar. Þar er Dórótea fjarri góðu
gamni, en aðalpersónan lítill drengur
sem dregst inn í valdabaráttu ólíkra
héraða í Oz, þar sem tinkarlinn og
fuglahræðan eru í miðdepli atburðanna.
Árið 1907 kom þriðja bókin út og
nú var Dórótea aftur komin til leiks.
Á ferðalagi til Ástralíu með Henry
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Uppruni

galdrakarlsins

frænda sínum skolar henni fyrir borð
og rekur til Oz. Var þetta mynstur
raunar margendurtekið í bókaflokknum: Dórótea heldur í ferðalag
en lendir í hafvillum eða náttúruhamförum og sogast alltaf í hringiðu
atburða í undralandinu.
Upp frá þessu komu bækurnar á
færibandi eða nánast árlega til dauða
höfundarins árið 1919. Árið eftir kom
svo út fjórtánda og síðasta Oz-bókin
úr penna Baums. Mikið vill meira
og enn í dag koma út bækur um Ozsagnaheiminn eftir ýmsa höfunda.
Skiptast þær í tvo flokka: annars
vegar það sem kalla má opinbera
sagnaflokkinn, sem tekur mið af söguþræði og atburðum í upprunalegu
bókunum fjórtán en hins vegar sjálfstæðar sögur sem byggja ekki nema
lauslega á sögum Baums og skapa í
raun sitt eigið Oz.
Þótt Oz-bækurnar telji nú nokkra
tugi, blikna þær allar í samanburði
við fyrstu söguna þegar kemur að
vinsældum og sannast sagna eru
þær engin bókmenntastórvirki. Ef L.
Frank Baum hefði verið tónlistarmaður, er hætt við að hann væri kallaður
eins-smells-undur. En það er svo sem
ekkert slor að státa aðeins af einni
frægri bók, ef sú bók er þekkt af öllum
og ratar ítrekað á lista yfir áhrifamestu
verk allra tíma.

Dulinn boðskapur?
Og líkt og gildir um allar slíkar skáldsögur, hafa bókmenntafræðingar
krufið textann inn að beini og grand-

skoðað lífshlaup höfundarins og öll
fyrri skrif hans í þeirri von að skilja
verkið betur. Þar hafa ýmsir hnotið
um tvo stórundarlega leiðara sem
Baum skrifaði í blað sem hann
ritstýrði á árinu 1890.
Það ár kom til harðra átaka
milli bandarískra yfirvalda
og Sioux-indíána, sem náðu
hámarki með drápinu á
Sitjandi tarfi, höfðingja
þeirra og fjöldamorðunum
við Undað hné (e. Wounded Knee) þar sem allt að 300
frumbyggjar féllu í valinn.
Baum, sem almennt var
talinn frjálslyndur í skoðunum og talaði til að mynda fyrir
kosningarétti kvenna, lagði út af
af atburðunum í pistlunum tveimur
og komst að þeirri niðurstöðu að
friðsamleg sambúð kynþátta væri
útilokuð og ekki yrði hjá því komist
að drepa alla indíána í landinu.
Þessi viðurstyggilega rasíska hugmynd stingur í stúf við önnur skrif
Baums og hafa einhverjir reynt
að túlka hana sem háðsádeilu, en
slíkt virðist þó afar langsótt. Hafa
sumir bókmenntafræðingar leitað
logandi ljósi í bókum höfundarins
að dæmum um frumbyggjahatur
og jafnvel fundið í hinum vængjuðu
öpum vondu vestannornarinnar.
Slík táknmyndaleit í sögunni um
Galdrakarlinn hefur raunar orðið
auðug uppspretta tilgáta, þótt fátt í
einkaskjölum höfundarins bendi til
annars en að sagan sé hreinræktað

… reynist vera
áhrifalaus og
hræddur maður í
alltof stóru hásæti.

Gott silfur gulli betra
William Bryan var einna kunnastur
þeirra stjórnmálamanna sem gagnrýndu „gullfótinn“, sem var ríkjandi
hagstjórnartæki þessara ára. Samkvæmt því voru peningar í raun
ávísun upp á tiltekið magn af gulli.
Það takmarkaði mjög möguleika
seðlabanka til að prenta óhóflegt
magn peningaseðla til að hleypa lífi
í hagkerfið. Ríki Evrópu hurfu frá
gullfætinum á millistríðsárunum en
Bandaríkin héldu í kerfið til ársins
1971.
Um 1900 voru peningastefnumál í
brennidepli bandarískra stjórnmála
og vildu ýmsir losa um gullfótinn í
þeirri von að það bætti hag hinna
efnaminni. Fáir voguðu sér að
stinga upp á að seðlaprentun
yrði gefin frjáls, en þess í stað
var vinsælt að stinga upp á
tengingum við aðra góðmálma. Bryan vildi taka
upp silfurfót samhliða gulltryggingunni. Óumdeilt var
að slíkt myndi leiða til verðbólgu, en silfurrefirnir álitu
að þensluáhrif hóflegrar
verðbólgu yrðu betri en samdráttur og stöðnun.
Í þessu ljósi – sagði Littlefield – yrði að skoða söguþráð
Galdrakarlsins. Auðtrúa alþýðan,
bændurnir og iðnverkamennirnir
gengju saman eftir GULLstígnum til
Oz í von um lausn sinna mála. Þar
var hins vegar enga hjálp að fá, en
Dórótea og hundurinn Tótó komast
að lokum heim til Kansas því í raun
hafði stúlkan alla tíð haft lausnina
á fótunum: með því að slá saman
SILFURskónum sínum. (Í bókinni eru
skórnir silfraðir, þótt Hollywood hafi
gert þá rúbínrauða.)
Kenning Littlefields gengur ótrúlega vel upp. Á henni er þó einn
veigamikill galli – sá að útkoma sögunnar gengur í veigamiklum atriðum
gegn þekktum stjórnmálaskoðunum
Baums sjálfs. Það skyldi þó ekki vera
að Galdrakarlinn í Oz sé fjörlegasta
og vinsælasta ritgerð um gjaldmiðilsstefnu sem skrifuð hefur verið?

NJÓTTU
NETFLIX
Í 4K

1600Hz PMI
LG 55UF850V

• 55" 3D Smart IPS LED sjónvarp
• Ultra HD 4K 3840 x 2160 upplausn
• 1600Hz PMI (Picture Master Index)
• Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun
• Triple XD Engine / Ultra Clarity Index
• Real Cinema 24p

• Quad-Core örgjörvi
• 20W hátalarakerfi hannað af Harman / Kardon
• webOS 2.0 - Nettenging með opnum netvafra
• NETFLIX - 4K
• Wi-Fi þráðlaus móttakari innbyggður
• LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct

• apt-X Bluetooth þráðlaus tenging
• Stafrænn DVB-C/T2/S2 móttakari
• Innbyggður gerfihnattamóttakari
• 2 x USB 2.0 / 1x USB 3.0 tengi
• Magic Remote Fylgir
• Apple eða Android app

4K

199.990
VERÐ ÁÐUR 299.990

SJÓNVARPSTILBOÐ
LG 49UF695V

• 49" Smart IPS LED sjónvarp
• Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn
• Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun
• Triple XD Engine / Ultra Clarity Index
• Micro Pixel Control / Real Cinema 24p
• Quad-Core örgjörvi
• NetCast nettenging með opnum vafra
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari
• LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct
• Stafrænn DVB-T/C/T2/S/S2 móttakari
• Gervihnattamóttakari
• 2 x USB 2.0 / USB 3.0 tengi / USB upptökaka
• 3 x HDMI, Scart, Component tengi
• Ethernet, Optical út & CI rauf
• Magic Remote og App fyrir Apple og
Android síma / spjaldtölvur

700Hz PMI

4K

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

159.990
VERÐ ÁÐUR 179.990

tímamót
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Elskuleg eiginkona mín,
móðir, amma og langamma,

Bára Lárusdóttir

Hringbraut 59, Keflavík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
laugardaginn 19. mars.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
þriðjudaginn 29. mars kl. 13.00.
Tómas Hansson
Ingimar Örn Pétursson
Bára Rós Ingimarsdóttir
Pétur Ingi Ingimarsson
Róbert Þór Ingimarsson
og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
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Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

26. mars 2016

L A U G AR D A G U R

Ég varð aldrei
miðaldra
Kristján Kristjánsson, KK, er sextugur í dag.
Hann kveðst hafa farið beint úr því að vera
ungur í það að verða gamall og finnst það
bara æðislegt.
Spurning númer eitt til KK
er: Hver kenndi þér á gítar?
„Stundum var það neyðin
og stundum gítarkennarar.
Gunnar H. Jónsson var fyrsti
kennarinn minn. Við fórum
nokkrir saman til hans í bakhús á Njálsgötunni og hann
kom mér af stað. Svo lærði ég
af öðrum sem voru að spila á
gítar og hlustaði á tónlist, það
er sá skóli sem ég hef verið í
alla ævi. Þegar ég var sjö ára
kom fyrsta Bítlaplatan út, ég
fylgdist með þeim og öllu sem
kom í kjölfarið, Led Zeppelin,
Bowie og fleiri. Spilaði mikið
rokk og geri enn. Blúsinn og
rokkið er sama tónlist með
ólíkum áherslum.“
Í tilefni sextugsafmælisins,
sem er í dag, verður KK með
stórtónleika í Hörpunni
9. apríl. En hvernig finnst
honum að verða sextugur?
„Mér finnst æðislegt að vera
orðinn gamall. Fólk segir: „Þú
ert ekkert gamall.“ En ég segi:
„Jú, víst ég er gamall og vil
vera það.“ En ég varð aldrei
miðaldra og sleppti þeirri

Maður þurfti
ekki að hafa
áhyggjur af neinu nema
hvort það mundi rigna,
því þá var ekki hægt að
spila úti.

krísu. Var bara ungur og svo
gamall.“
Best segir KK að honum
hafi liðið um ævina þegar
hann var að spila á götunni
og bjó í húsbíl með fjölskyldunni sinni um fimm
ára skeið. „Við vorum mikið í
suðurhluta Noregs með fjölda
annarra götutónlistarmanna
sem voru með fjölskyldurnar
líka. Maður þurfti ekki að
hafa áhyggjur af neinu nema
hvort það mundi rigna þann
daginn, því þá var ekki hægt
að spila úti. Krakkarnir voru
innan við tíu ára og fyrir þau
var þetta ævintýri.“
gun@frettabladid.is

„Svo lærði ég af öðrum sem voru að spila á gítar og hlustaði á tónlist, það er sá skóli sem ég hef verið í alla ævi,“ segir KK.
Fréttablaðið/GVA

Ellert Ingason

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
og af faglegum metnaði.

Útfararstofa kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Útför ástkærrar konu minnar, móður
okkar og ömmu,

til heimilis að Kambaseli 28,
Reykjavík,

frá Ísafirði,

Þórunnar Daníelsdóttur

Margrét Ingólfsdóttir

lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi laugardaginn
19. mars. Jarðarförin fer fram í Áskirkju
föstudaginn 1. apríl kl. 13.00.
Lilja Björk Hjálmarsdóttir
Hagbarður Ólafsson
Hildur Jóhannesdóttir
Björn Mikkaelsson
Jóhanna M. Jóhannesdóttir
Jón Óskar Jónsson
barnabörn og langömmubörn.

Fjölskyldufyrirtæki
í 25 ár
Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð
og góðan frágang.

Markmið okkar
hefur ávallt verið
að veita bestu faglegu
ehf.
þjónustu varðandi
undirbúning
Stofnað 1990
Þverholti 30 • 105 Reykjavík • Viðarhöfða 2 Stórhöfðamegin og framkvæmd útfarar.

Útfararþjónustan

Sími 567 9110 • 893 8638 • www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

sem lést á Spáni þann 14. mars
síðastliðinn, fer fram í Kópavogskirkju,
miðvikudaginn 30. mars kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Parkinsonsamtökin á Íslandi.
Ármann Jóhannsson
Gunnvant Baldur Ármannsson Edda Bryndís Ármannsd.
og Brandur Gunnvantsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

ALLA DAGA VIKUNNAR Í OPINNI DAGSKRÁ KL. 18.30

VIÐ FLYTJUM ÞÉR

FRÉTTIRNAR

Fréttir Stöðvar 2, í opinni dagskrá alla daga vikunnar, alla daga ársins, kl. 18.30.

FRÉTTASTOFA

34

F RÉTTA B LA ð i ð

Lárétt

Lóðrétt

1 Blokk biður um leyfi til sjálfskoðunar (18)
11 Og þetta kallar Kolbeinn rím við „tungl“? (3)
12 Setjið glingur í samband við rafeindaklóna
(11)
13 Ætli hörpudiskar hræði hró? (10)
14 Dreg orð Hrefnu um eigið spik í efa (9)
15 Sé gafl en heyri einnig suð um fígúruna
fremst (12)
16 Það munar þessu essi á röftunum og öfuguggunum (9)
17 Lokka sig sjálf til að fara í lokaða (10)
19 Ekki tyggjóið, heldur það sem boxarinn bítur
í (9)
24 Lendi að lokum hvar rán og ristlar renna
saman (9)
28 Þefa uppi sýstem til að ná settu marki (10)
29 Tel brík brottflutta, líklega í umferðargötu (9)
30 Rafmagnað sukk þar sem hringiðan ólmast
hvað mest (12)
31 Hér er greint frá skurðgoðunum (9)
32 Skellum MR í lás í miðri útskrift (10)
33 Ertu að tala um mánuðina 12 eða fetin frá
hlummi að blaði? (11)
37 Einhverjar þurfa fylgihnött um hábjargræðistímann (10)
38 Flæða mjúk í móðurkviði (5)
39 Rekst á ákveðið torleiði er ég fer utan við
þessa hnullunga (7)
40 Bil lína kemur upp um ósamstíga þjóð (8)
41 Sú er snauð sem ekki finnur til sælu í ruglinu
(5)
42 Hef alltaf þráð Ara í böndin (9)
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Krossgáta
231

1

Komum við þessum stöllum niður? (9)
Segja traustir karlar eitthvað við þessu? (9)
Tek þetta í tog þegar ég er búinn að fá mér
smók (9)
Dveljum bæði hjá þessum pörum (9)
Þið w2 ef kuskið utan af korninu grófa losnar
úr ruglinu (9)
Særisvörnin dugar ekki á þann sem hefur
svarið (10)
Þar sem ríkidæmin mætast er hátíð ónæmisvakanna (10)
Notar Kani loðfíl í pelsinn sinn? Sá er klikk! (10)
Leita húða drýldinna (8)
Fljótur fer vegna ferlega brjálaðrar (9)
Leitar krakka og prófasta vegna dýrindis
steika (10)
Af sprellinu á gröfu- og traktorsþökunum
(12)
Þú ert nú ekki eðlilegur, þetta heitir þverill! (7)
Smáar kartöflur drógust úr jörð, enda rigndi
lítið þessar vikur (12)
Þú munt sjá eftir að hafa fengið þessar
kveisur (12)
Ekki sprautaði hann bíl svo hann líktist tré, er
það? (11)
Daðra við ávöxt en elska ákveðna tundurspilla (11)
Kem mjóum í salinn þótt troðfullur sé (11)
Fölsk fékk ást á hinni hliðinni (8)
Trantar í grónu en tætingslegu landi (5)
Nr. 49: Kona með eim (5)
Tímaþröng jaka og krydds (5)
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Lausnarorð síðustu viku var

eiginhagsmunir
Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilDkynningar
A Rog leiðréttS
ingar ef þörf krefur.
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LAUGARDAGUR

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
## L A U

S

N

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð
H flestir
Ú eru
S búnir
L með.
E Sendið
I
T lausnarorðið
A R íHsíðasta
E lagiI 30.M
L
sem
marsI
næstkomandi
merkt „26.Imars“. Ó
E
V á krossgata@frettabladid.is
F
V
Ú
O

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi
eintak af Útlaginn eftir Jón Gnarr frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku
var Óskar H. Ólafsson, Selfossi.
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Stutt bil á Íslandsmeistaratign
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Aðalsteinn Jörgensen
að vinna
Hann varð IÍslandsmeistari
U er duglegur
N
A titla. U
I
N
í tvímenningi fyrir stuttu og hampaði einnig Íslandsmeistaratitli í paratvíM fórUum N
N helgi.
G Spilafélagi
Ú M hans
I var
Ð Svala Pálsdóttir
N
menningi sem fram
síðustu
og niðurstaðan 56,7% skor og fyrsta sætið. Í öðru sæti voru Anna Ívarsdóttir
P
O
R
Ð
E N D
og Þorlákur Jónsson sem enduðu með 56,5% skor. Í spili 3 í þriðju lotu, suður
gjafari og AV á hættu,
voru
Aðalsteinn
og
Svala
í
AV.
Aðalsteinn
Jörgensen
S P O R A K E R F
I
U
spilaði 3 lauf í vestur eftir grandopnun suðurs (15-17 punktar).
Á
M
O
A
K
F
Tvö pör spiluðu 2 í austur sem alla jafna er þægilegra,
S T enRunnuAþannUsamning
M einungis
A S með
V einum
A yfirslag.
L
L
Norður
843
Útspil suðurs vanalega tígulkóngur og leiðin ætti að
Æ
L
U
Ý
R
A
10654
vera greið í að vinna 4 . Aðalsteinn fékk útspil í hjarta
(fimma) og tók á drottningu og ás og spilaði spaðagosa.
754
Suður hugsaði sig dálítið um áður en hann drap á ás.
K62
Hann spilaði aftur spaða og Aðalsteinn hleypti á tíuna í
Vestur
Austur
blindum. Aðalsteinn taldi að suður gæti átt alla punktK972
G10
ana sem voru hjá andstöðunni en ákvað góðan millileik
K97
ÁD
í trompinu. Hann spilaði næst laufgosa og suður setti
1032
ÁG86
1043
ÁG975 lítið spil og norður átti slaginn á kónginn. Nú vissi
Aðalsteinn að afgangurinn af punktunum var hjá suðri
og hann átti bara 14 punkta fyrir opnun sinni. Norður
Suður
spilaði tígli til baka, Aðalsteinn setti lítið spil og suður
ÁD65
var kirfilega endaspilaður, inni á tíguldrottningu. Hann
G832
vonaði að makker ætti lauftíuna, spilaði laufdrottningu
KD9
og Aðalsteinn átti afganginn af slögunum.
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Aðalsteinn Thorarensen, Vina
skákfélaginu, átti leik gegn Andra
Hrólfssyni, Taflfélagi Vestmannaeyja,
á Íslandsmóti skákfélaga.
36. c6+! og Andri gafst upp. 36...Hxc6
er svarað með 37. Hxd8+! Gríðarlega
spenna er á áskorendamótinu í skák
sem gangi er í Moskvu. Caruana og
Karjakin eru í forystu þegar aðeins
tvær umferðir eru eftir.
www.skak.is Áskorendaflokkur um
páska.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt,
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði
Fréttablaðsins.
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FERMINGAR

VEISLA

OPIÐ Í DAG LAUGARDAG FRÁ 11-16:)
MOD

1920x10
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FHD

COLORBLA
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BLUELIGH SKJÁR MEÐ
T SHIELD!

53YY

V3-575G

HEYRNUARLTAR
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MEÐ Ú
TSKIP
EININ TANLEGUM
GUNU
M!

NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

Lúxuslína Acer með Intel Skylake, Nano skornu
álbaki, baklýstu lyklaborði, öflugra þráðlausu neti
og Dolby Digital Plus Home Theater hljóðkerfi.
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ÞÚ FÆRÐ

MACBOOK

ITX GAMING TILBOÐ 2

Y7004K

Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
16GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
512GB SSD ofur hraður diskur
15.6’’ Ultra HD 4K IPS skjár 3840x2160
4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
720p HD vefmyndavél með Stereo MIC
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

Ð!

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR
LÍMMIÐUM

BE
E
TR A V

R

N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einn öflugasti Skylake leikjaturninn með alla
nýjustu tækni og eitt öflugasta leikjaskjákort í
heimi, fullkominn á lanið eða með í bústaðinn;)

MacBookPro

13” RETINA 256GB
•
•
•
•
•
•
•

Ducky ONE mekanískt lyklaborð
Ábrennt og upplýst íslenskt letur
Cherry MX bláir, rauðir eða brúnir svissar
ABS DS hnappar sem eyðast ekki
Flýtitakkar fyrir allar helstu aðgerðir
Full N-Key rollover fyrir leikina
Ótrúleg forritanleg LED baklýsing
Dual Layer PCB eykur líftíma

R ÐI

IPS

1920x1080
SK
178° SJÓN JÁR MEÐ
ARHORNI

20Hz-20kHz tíðniðssvið og 32 ohms viðnám
Dúnmjúkir memory foam púðar
Kraftmikil bassi gegnum 40mm drivera
Ótrúlega létt og þægileg, aðeins 200 gr
Vandaður hljóðeinangrandi hljóðnemi
Spöng sem lagar sig að höfuðlagi þínu
Hægt að skipta um nánast allar einingar

O
AB

LYKLAB
FULLRI STORÐ Í
ÆRÐ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

14.900

EN

26. Mars 2016 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabreng

BAKLÝST

FYRIR ÞÁ KRÖFUHÖRÐUSTU

LEIKJAHEYRNARTÓL

FYRIR PS4 OG XBOX 16.900

ÞÚSUND

FULL HD

DUCKYONE

149.900
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FÆST
MEÐ
RED EÐ BROWN,
A BLUE
!

RIG500

Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður 510MB/s diskur
15.6’’ FHD LED ColorBlast 1920x1080
2GB GeForce GT 940M leikjaskjákort
2.0 Dolby Digital Plus hágæða hljóðkerfi
1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NS
K

VA
LENDA!

ÍSLE

NRÝ
AÐ

CHERR

SWITCYHMESX

AÐEIN
S
200gr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5-5257U 3.1GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1866MHz vinnsluminni
256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
13.3’’ IPS Retina 2560x1600 skjár
AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar
Apple OS X Yosemite stýrikerfi

Thermaltake Core V1 ITX leikjaturn
Intel Core i5-6600K Quad 3.9GHz Turbo
GIGABYTE Skylake Gaming 5 móðurborð
16GB DUAL DDR4 2400MHz minni
512GB SSD M.2 PCIe SP900 diskur
4GB GTX970 XTREME leikjaskjákort
7.1 Sound Core3D THX TruStudio Pro
USB 3.1 Type-C & Type-A og M.2 tengi
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

299.900

269.900

279.900

DRAUMA LEIKJAVÉL NÖRDANNA;)

13” i5 512GB AÐEINS 299.900

ÞESSA
VERÐUR
ÞÚ AÐ36.900
SJÁ;)
60GB 14.900
| 240GB

ACER

B1-750

ICONIA

19.900

Ný kynslóð enn öflugri og
þynnri spjaldtölva frá Acer
með 7” IPS HD fjölsnertiskjá með Zero Air Gap og
Anti-fingerprint tækni

7

16GB WIFI

44.900

7.9”
R
ETINA
SN
ERTIS

MEÐ 2048 KJÁR
536
UPPLAUX1
SN

2
LITIR

7” SPJALDTÖLVA

16GB iPad mini 2

2TB00

19.9

DIXXO

1TB SLIM

12.900

KEMUR Í

FJÓRUM
LITUM!

1TB SLIM FLAKKARI

14.900

LEIENSDTAKLLÝEGSA FLINOTGT

15

G 360
SÉRSTILLANLE SING.
GRÁÐU LED LÝ

ÞRÁÐLAUS HÁTALARI

* GILDIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU • ALLT AÐ 10KG • EF PANTAÐ ER FYRIR KL. 15:00;)

OPNUNARTÍMAR

Laugardagur 11-16
27-28.mars LOKAÐ
Opnum aftur Þriðjudag
YFIR PÁSKANA

NDUM

HRAÐSE

500KR
Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

EIM
ÖRUR H
ALLAR V
URS*
G
Æ
D
M
SA
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192
Bragi Halldórsson

„Jæja, Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „Við eigum
að klippa út þessa fimm þríhyrninga,“ sagði Konráð. „og raða þeim þannig saman
að þeir myndi tening. Það má klippa einn þeirra í sundur en ekki hina.“ „Tening,“
sagði Kata hugsi. „Og af hverju má klippa einn þeirra í sundur?“ Róbert klóraði
sér í hausnum. Hann gat ekki séð hvernig hægt væri að búa til tening úr þessum
þríhyrningum. Jafnvel þótt það mætti klippa einn í sundur.
Getur þú raðað þessum þríhyrningum saman svo þeir myndi tening? Einn þeirra
má klippa í sundur en ekki hina.

Ætlar að skreyta egg
og leika sér úti

Edward þykir gaman að synda og ljósmyndarinn smellti af honum mynd við Ásvallalaug í Hafnarfirði. Fréttablaðið/Anton Brink

Edward Jensson, ellefu ára Hafnfirðingur, kann bæði íslensku og
rússnesku. Hann á ömmu í Rússlandi sem hann fer stundum að
heimsækja. Síðast var hann hjá henni um jólin og fór þá í sirkus,
renndi sér í stórri ísrennibraut og margt fleira úti í kuldanum.

Brandarar

Tókstu eftir því hvort ég kom
gangandi niður brekkuna eða upp?
spurði prófessorinn nágranna sinn.
Þú komst niður brekkuna.
Gott, þá er ég búinn að borða
hádegismat.
Mamman: Erlendur minn, ertu
búinn að gefa fiskunum í fiskabúrinu nýtt vatn?
Erlendur: Nei, það er alger óþarfi.
Þeir eru ekki enn búnir að drekka
gamla vatnið.
Amma, veistu að ég er að fara að
eignast lítinn bróður í dag?
Ha, hvernig dettur þér það í hug?
Jú, sjáðu til. Í síðustu viku var

mamma veik og þá eignaðist ég
litla systur. Nú er pabbi orðinn
veikur.
Lögregluþjónn stöðvaði ökumann
sem ók einstefnugötu í öfuga átt.
Veistu ekki að þetta er einstefnugata? spurði lögreglumaðurinn
ákveðinn? Jú, svaraði ökumaðurinn. – En ég er bara að fara í eina átt.
Sigga: Hvers vegna ertu að verða
gráhærð?
Mamma: Vegna þess að í hvert
sinn sem þú ert óþæg gránar eitt
hár
Sigga: Mikið hefur þú þá verið
óþæg. Sjáðu aumingja ömmu.

Hvað heitir þú fullu nafni og
hversu gamall ertu? Ég heiti
Edward Jensson og er 11 ára.

páskafríinu ætla ég að skreyta
egg, leika mér úti og fara í
skemmtilegar æfingar.

Í hvaða skóla gengur þú og hvert
er uppáhaldsfagið þitt þar? Í
Hraunvallaskóla og uppáhaldsfagið mitt er smiðjur.

Hvað gerðir þú í jólafríinu? Ég
borðaði jólamat, opnaði pakka,
fór svo til Rússlands, þar fór ég í
sirkus, leikhús, hermannasafn, út
að skauta og renndi mér í stórri
ísrennibraut og margt fleira úti í
kuldanum.

Hver eru helstu áhugamálin
þín? Sund og parkour.
Hvernig leikur þú þér helst?
Hjóla úti.
Ætlar þú að gera eitthvað
skemmtilegt í páskafríinu? Í

Listaverkið
Linda Ýr Guðrúnardóttir,
átta ára, gaf Fréttablaðinu þessa
dýragarðsmynd.

HOBBY/FORD T 600 FC
Raðnúmer: 150631
Dísel
4 manna
Árgerð 2007

Verð 7.590.000
Smurbók • Markísa • Hjólagrind • Kassi • Stór ísskápur • Sólarsella
Inverter 550v • Auka Rafgeymir • TV loftnet Bakarofn • Svunta
Sjónvarp • dvd • Flottur bíll • 2 eigendur • Alltaf geymdur inni
Belti fyrir 4 • Stigbretti • Bakkmyndavél • Reyklaus • Engin skipti.
Allar upplýsingar í síma 551 5600
og www.utilegumadurinn.is

Hvernig stóð á því að þú fórst
til Rússlands? Ég fór til að hitta
ömmu og skemmta mér.

Hefurðu oft farið þangað? Nei,
ekki oft.
Talar þú rússnesku og skilur? Ég
kann hvort tveggja.
Hvernig er Rússland frábrugðið
Íslandi? Þar er kaldara á veturna
og heitara á sumrin og miklu
fleira fólk.
Hvað langar þig að verða þegar
þú verður stór? Ég er ekki búinn
að hugsa það.
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Skoðaðu rúmin okkar
áður en þú tekur
ákvörðun.

www.jensen-beds.com

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / epal.is

Jensen rúm:
· Hvert rúm er sérgert fyrir þig.
· 25 ára ábyrgð á gormakerfi.
· Skandinavísk hönnun.
· Norsk gæðaframleiðsla frá 1947.
Áratuga reynsla.
· Gæði, ábyrgð og öryggi.
· Stillanleg rúm, Continental og boxdýnur.
Yfirdýnur í úrvali.

amless*
Nordic Se
Verð frá:

330.750.-

· Stuttur afhendingartími,
ótal möguleikar.
· Mikið úrval af göflum, náttborðum
og yfirdýnum

* Stærð: 180x200, gafl ekki innifalinn í verði

tal*
Continen
Verð frá:

399.500.-

markhönnun ehf

Dúndur verð
SS
LAMBALÆRI, SAGAÐ

1.199
ÁÐUR 1.398 KR/KG

STÓR PÁSKAKJÚKLINGUR
M/FYLLINGU

1.273
ÁÐUR 1.498 KR/KG

PÁSKA
AFSLÁTTUR

20%
JENSEN’S
SÓSUR - 8 TEG

KJÖTSEL
LAMBALÆRI FERSKT

478

1.487

ÁÐUR 598 KR/STK

Verslanir:

Glerártorg
Borgarnes
Egilsstaðir
Grandi*
Grindavík
Búðakór
Hrísalundi
Húsavík
Höfn
Salavegi
Mjódd*
Reykjanesbær
Selfoss

Opnunartími yfir páska

ÁÐUR 1.690 KR/KG

Skírdagur

Föstudagurinn langi

Páskadagur

Annar í páskum

PÁSKA
AFSLÁTTUR

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
Opið til miðnættis
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-21.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
Opið til miðnættis
10.00-18.00
10.00-21.00

Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað

Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
Opið 24. kls
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-21.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
Opið 24. klst
10.00-18.00

50%

10.00-21.00

JARÐARBER 250 G

299
ÁÐUR 598 KR/PK

*Nettó Mjódd og Granda opnar á miðnætti aðfaranótt laugardagsins 26. mars og annars í páskum.

Tilboðin gilda 23. – 28. mars 2016
Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Gleðilega páska
PÁSKA
AFSLÁTTUR

40%

GRÍSABÓGUR
HRINGSKORINN

599
ÁÐUR 998 KR/KG

Frábært verð
STÓR HUMAR VIP
ASKJA 800G

HUMAR
ASKJA 2 KG

6.989

9.998

PÁSKA
AFSLÁTTUR

30%
PÁSKA
AFSLÁTTUR

FERSKT
LAMBALUNDIR

4.892

PFANNER ORGANIC
MULTI ROSSO/GOLD 1L

PFANNER
SAFAR - 6 TEG 1L

229

219

ÁÐUR 269 KR/STK

ÁÐUR 249 KR/STK

ÁÐUR 6.989 KR/KG

PÁSKA
AFSLÁTTUR

PÁSKA
AFSLÁTTUR

30%

30%

20%

EMMESSÍS
SKAFÍS - 3 TEG

279
ÁÐUR 349 KR/PK

VÍNARBRAUÐ
PEKAN

ORKUBOLTI

139

279

ÁÐUR 199 KR/STK

ÁÐUR 398 KR/STK

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Glerártorg · Hrísalundur · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Húsavík · Egilsstaðir · Selfoss

40
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myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

L A U G AR D A G U R

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
08.02
01.59
3,97m
0,46m
20.19
14.11
3,95m
0,50m
Akureyri
00.16
06.17
1,44m
0,33m
12.27
18.27
1,38m
0,31m

Fremur hvöss norðan og norðaustan átt. Él norðantil á landinu, en léttir
heldur til fyrir sunnan. Fremur svalt í veðri.

26. mars 2016

Ísafjörður
04.03
09.52
1,93m
0,15m
22.11
16.11
1,92m
0,15m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða
Heimurinn
Vaxandi

Egilsstaðir

96%

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

07.05
DJÚP SPOR
31. MARS, KL. 20:30
3. APRÍL, KL. 20:30
10. APRÍL, KL. 21:00
15. APRÍL, KL. 20:30
24. APRÍL, KL. 20:30

Sólarlag:

20.02
Myndasögur
Pondus Eftir Frode Øverli

Pla
ff!

PÉTUR JÓHANN

ÓHEFLAÐUR
2. APRÍL, KL. 20:00
16. APRÍL, KL. 20:00

Hey!
Öxl í öxl!

Mark!
Áfram!
Áfram!
Áfram!

BANGOURA BAND
ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
7. APRÍL, KL. 21:00

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

101

VINNSLAN #10
9. APRÍL, KL. 19:30

7. Fara yfir persónulegar eigur.

hugmynd um hvað
þú ættir að gera áður
en þú verður

Barnalán

KÖNNUNARLEIÐANGUR TIL KOI
29. APRÍL, KL. 20:30
1. MAÍ, KL. 20:30
5. MAÍ, KL. 20:30
10. MAÍ, KL. 20:30
MIÐASALA:
MIÐI.IS
MIDASALA@TJARNARBIO.IS

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lítur vel út,
hvað er í
kvöldmat?

Eldhúsið er í
rúst, við verðum
að borða úti.

Mjög snjallt.

Hvað?

Þú ert að
Kjaftæði! En ég
mála svo þú var að spá hvort
sleppir við
við ættum að
það að elda. mála þvottahúsið næst!

PÁSKASTEIKIN
Í Iceland færðu allt sem þú þarfnast til að setja saman frábæra
máltíð og njóta páskanna með fjölskyldu og vinum.

VERÐ ÁÐUR: 1498 KR.

1. FLOKKS SS LAMBALÆRI
FROSIÐ. 2,1–2,6 KG

Verð birt með fyrirvara um prentvillur. Gildir á meðan birgðir endast.

1199

kr. kg

OPIÐ ALLA PÁSKANA
Opið skírdag, föstudaginn langa, páskadag og annan í páskum í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka.

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

menning

42
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Þannig að þau hafa
ekki reynt síður á
okkur en við á þau og svo eru
þau svo ófeimin og leitandi.
Ásrún Magnúsdóttir

Leikhópurinn og aðstandendur sýningarinnar Made in Children í Borgarleikhúsinu. Fréttablaðið/Hanna

Þau eru kröfuhörð

og stilla okkur stöðugt
upp við vegg
Sviðslistaverkið Made in Children verður frumsýnt á Litla
sviði Borgarleikhússins í næstu viku og þar takast átta til tíu
ára gömul börn á við veröld framtíðarinnar sem bíður þeirra.
Magnús
Guðmundsson

Þ

magnus@frettabladid.is

að er ekki á hverjum degi
sem tíu börn á aldrinum
átta til tólf ára standa á
leiksviði fyrir framan fullorðna áhorfendur og fjalla
um framtíðina. Fjalla um heiminn
sem var skilinn eftir handa þeim
en þau áttu engan þátt í að skapa.
Næstkomandi föstudag, þann 1.
apríl, verður frumsýnt á Litla sviði
Borgarleikhússins sviðslistaverkið
Made in Children þar sem einmitt
þetta er tilfellið. Sýningin er samstarfsverkefni Borgarleikhússins

og Ásrúnar Magnúsdóttur, Aude
Busson og Alexanders Roberts.
Þau þrjú eru í senn höfundar
og leikstjórar sýningarinnar en
Ásrún segir að rætur hennar liggi
þó fremur í dansi en leikhúsi. „Ég
starfa aðallega sem danshöfundur
og hef gert það að mestu frá því
ég lauk námi frá Listaháskólanum
árið 2011. Hef verið að vinna innan
dans- og leikhússins síðan þá. Minn
nánasti samstarfsfélagi er Alexander Roberts og við vinnum eiginlega
alltaf saman og í þessari sýningu
fengum við einnig til liðs við okkur
Aude Busson. Þau búa bæði og starfa
á Íslandi og hafa gert í mörg ár. Við
Alexander vorum búin að vera að
undirbúa þetta verkefni og í þeim

undirbúningi fannst okkur fljótt að
það væri mikilvægt að fá Aude til
liðs við okkur því hennar þekking
og færni var nákvæmlega það sem
okkur vantaði.“

Óreyndir krakkar
Ásrún segir að Made in Children sé
í raun bæði dans- og leikhúsverk
og að þau sem að þessu koma séu
í senn höfundar og leikstjórar. „En
það er nú rétt að taka fram að við
höfum unnið þetta í mjög nánu
samstarfi við krakkana. Við fengum þau til liðs við okkur úr öllum
áttum. Við vildum fá krakka sem
væru ekki með mjög mikla reynslu
af því að vinna í leikhúsi eða í dansi
heldur vildum við að þau væru ekki

lituð af því að hafa unnið í leikhúsi
áður. Þar sem við vildum fá nýtt
blóð þá fórum við þá leið að líta
svona aðeins í kringum okkur og
fengum þannig mikið af flottum
krökkum sem voru til í að taka þátt
og svo þurftum við hreinlega að
velja sem var nú ekki auðvelt.
Verkið fjallar um heiminn sem
við lifum í eða kannski öllu heldur
heiminn sem við erum að skilja eftir
fyrir börnin. Heiminn sem börnin
munu erfa eftir okkur. Þetta fjallar
um þau, þau er bæði í sínum heimi
sem þau sjálf og svo birtast þau líka
sem alls konar verur úr framtíðinni.“

Stilla okkur upp við vegg
Ásrún segir að þau fari ekki þá leið
að vinna með einhverja ákveðna
atburði í samtímanum eins og
til dæmis hryðjuverk eða annan
slíkan óhugnað heldur nálgist þau
þetta á breiðari grunni. „Í ferlinu
höfum við t.d. verið að ræða styrjaldir og gróðurhúsaáhrif hafa líka
verið ofarlega í umræðunum og svo
höfum við reynt að vinna út frá því.
En við förum svona aðeins meira
abstrakt leiðir fremur en að fjalla
með beinum hætti um ákveðna
atburði eða stöðu mála í samtímanum í sýningunni sjálfri.
Krakkarnir hafa haft mjög mikið
fram að færa í þessari umræðu og
þau eru greinilega mjög meðvituð
um allt saman. Meðvituð um það
sem er að gerast í heiminum og
fylgjast í raun alveg ótrúlega vel
með. Við höfum svo ákveðið í sameiningu hvað það er sem við viljum
sýna en þau hafa haft alveg svakalega mikið fram að færa. Stundum

höfum við verið að koma með einhverjar senur, texta eða dansa sem
við viljum að þau framkvæmi og þá
hafa þau einmitt alltaf verið dugleg
að spyrja okkur af hverju við viljum
gera þetta svona eða hvað það sé sem
við viljum segja og svo framvegis.
Okkur hefur í raun verið stanslaust
stillt upp við vegg því þau eru kröfuhörð og efins sem er svo sannarlega
gott. Þannig að þau hafa ekki reynt
síður á okkur en við á þau og svo eru
þau svo ófeimin og leitandi.

Klisjan er sönn
Það kom mér að mörgu leyti mjög
mikið á óvart hvernig þetta verkefni
þróaðist. Þetta fór í raun í allt aðra
átt en við ímynduðum okkur fyrst
en það var líka frábært. Þannig sýnir
það okkur einfaldlega hvað krakkarnir höfðu mikil áhrif og hvað þau
leiddu verkefnið áfram.“
Þó svo sýningin sé flutt af börnum
þá minnir Ásrún á að þetta sé ekki
barnasýning heldur ætluð fullorðnum áhorfendum. „Þetta er
sýning fyrir allt fullorðið fólk sem
hefur áhuga á heiminum sem við
erum að skilja eftir fyrir börnin
sem munu lifa í honum. Það þykir
stundum vera innantómur frasi að
segja að við séum aðeins með jörðina að láni frá komandi kynslóðum
en í gær vorum við með rennsli og
þá komumst við einmitt að þessari
niðurstöðu. Við höldum alltaf að
börnin séu framtíðin en núna vitum
við það. Það er mjög skýrt í þessu
verki að þetta er þeirra heimur.
Það er kannski klisja að segja að við
séum aðeins gestir hérna á jörðinni
en það er jafn satt fyrir því.“

Lágt verð
alla daga

síðan 1962

NÝtt blað komið út!

vorið, heimilið og garðurinn

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.
Tilboð gilda til 4.apríl

skoðaðu blaðið á www.byko.is

-30%
-17%

-18%
Hjólsög
TH-CS 1400/1.

11.755

kr.

74802081
Almennt verð: 16.795 kr.

BYKO trésög 550mm.

-30%

995

Hekkklippur
BG-EH 5747, 570W.

Hjólbörur 80l.

3.695

kr.

6.995

kr.

70210023
Almennt verð: 1.195kr.

kr.

79290094
Almennt verð: 4.495 kr.

74830004
Almennt verð: 9.995kr.

Grillin sem talað er um!
SPRING 300
Gasgrill 3B, 11,4 kW.
Gem super
gasgrill 8,8kW

-35%

32.495

kr.

-20%
kynningarverð

43.995

kr.

Q2200
gasgrill á fótum

50686930
Almennt verð: 54.995kr.

Páskadagur ...................................................Lokað
Annar í páskum* ...........................................11-17
* Timburverslun og lagnaverslun lokuð
annar afgreiðslutími á www.byko.is

byko.is

109.995

kr.

kr.

506600032

Betri Pallur
OPnunartími verslun Breidd

59.995
50650003

50657518
Almennt verð: 49.995 kr./stk.

OPið laugardag
í öllum verslunum

TRIUMPH 410 3B
gasgrill 14,4 kW.

Reiknaðu út efnismagn í
girðinguna og pallinn á BYKO.is

páskahelgin 24.-28. mars

páskafjör í Byko

Kópal Glitra 4 L.

ofurtilboð daglega frá
21.mars til 1.apríl

ofurtilboðin eru líka í vefverslun
á meðan birgðir endast

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

4.395

kr.

-30%

86620040/240/340/440/540/
840/3537/3637/3737
Almennt verð: 6.295 kr.
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GLEÐILEGA
PÁSKA

SÝNINGARTÍMAR GILDA LAUGARDAG TIL MÁNUDAGS

HEIMSFRUMSÝNING

GLEÐILEGA PÁSKA
OPIÐ ALLA PÁSKANA!

8.9

TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 26., 27. OG 28. MARS

POWERSÝNING
KL. 21:00

BEN AFFLECK

HENRY CAVILL

EIN STÆRSTA MYND ÞESSA ÁRS
BATMAN V SUPERMAN 3D
BATMAN V SUPERMAN 2D
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 2D
GODS OF EGYPT
LONDON HAS FALLEN
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
ROOM
ZOOLANDER 2

enær

SPARBÍÓ

TILBOÐ

EGILSHÖLL
KL. 1:30 - 4:40 - 8 - 11
KL. 7 - 10
KL. 1 - 2:20 - 3:20 - 4:40
KL. 10:30
KL. 8 - 10:20
KL. 1 - 3:10 - 5:40
KL. 8
KL. 5:40

ÁLFABAKKA

BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 12:40 - 3:50 - 7 - 8 - 11:10
KL. 10:10
BATMAN V SUPERMAN 2D
BATMAN V SUPERMAN 2D VIP KL. 1:40 - 4:50 - 8 - 11:10
FIFTY SHADES OF BLACK
KL. 8 - 10:10
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 2D
KL. 2 - 4:10 - 6:20
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 3D
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
GODS OF EGYPT
KL. 8:30 - 11:10
LONDON HAS FALLEN
KL. 10:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D KL. 1 - 1:20 - 3:20 - 3:40 - 5:40 - 6
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D
KL. 8:20
KEFLAVÍK (LOKAÐ Á PÁSKADAG)
BATMAN V SUPERMAN 3D
KL. 4:50 - 8 - 11:10
KL. 10:10
BATMAN V SUPERMAN 2D
KL. 8
MY BIG FAT GREEK WEDDING 2
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 2D
KL. 3:40 - 5:50
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 3D
KL. 2
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
KL. 1:20

Góða skemmtun í bíó

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

óskarsverðlaun

BATMAN V SUPERMAN 3D

6, 9(POWER)

Besta leikkona í aðalhlutverki
- Brie Larson

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 5, 8, 10:10

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is
Smárabíó opnar kl. 12:20 til og með 28. mars

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
Sunnudagur
26. mars 2016
Tónlist

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Hvað? Trúbrot – Lifun
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Tónlist hinnar goðsagnakenndu
hljómsveitar Trúbrot verður
flutt á sviði Eldborgar
þann 12. febrúar. Þar
verður einnig eitt
helsta meistaraverk íslenskrar
tónlistarsögu,
Lifun, flutt í
heild sinni, en
verkið er 45
ára í ár.
Hvað? Par-Ðar
& Lucy in Blue
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra

TILBOÐ

Á VÖLDUM
SÝNINGUM Á
KUNG FU PANDA
OG ALVIN.

FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

FORSALA HAFIN

TILBOÐ KL 1:50

hvar@frettabladid.is

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

6. apríl í Háskólabíói

-H.S., MBL

AKUREYRI
BATMAN V SUPERMAN 3D
KL. 1:30 - 4:50 - 8 - 11:10
FIFTY SHADES OF BLACK
KL. 8
GODS OF EGYPT
KL. 10:10
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
KL. 1 - 3:20 - 5:40

Allir borga barnaverð

Ballett í beinni

GISELLE

NÚMERUÐ SÆTI

KRINGLUNNI

BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 4:50 - 6 - 8 - 9:10 - 11:10
GODS OF EGYPT
KL. 10:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D KL. 1:20 (LAU & MÁN) - 3 - 3:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D
KL. 2 (LAU & MÁN)
ROOM
KL. 5:30 - 8
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
KL. 1 (LAU & MÁN)

MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Á VÖLDUM
SÝNINGUM Á
KUNG FU PANDA
OG ALVIN.

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Hvað? Stebbi Jak og Andri
Ívars
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg
Félagarnir úr föstudagslagadúettinum, Stebbi Jak og Andri Ívars,
munu koma fram á Café Rosenberg.

KUNG FU PANDA 3

3:55, 6 ENS.TAL

KUNG FU PANDA 3

1:50, 3:55 ÍSL.TAL

BROTHERS GRIMSBY

10

FYRIR FRAMAN ANNAÐ FÓLK

8

ZOOTROPOLIS

2

ALVIN OG ÍKORNARNIR

1:50

Þeir hafa spilað mikið saman tveir
undanfarið við góðar undirtektir.
Andri mun byrja kvöldið með því að
slá á lauflétta strengi áður en Látúnsbarkinn stígur á svið og syngur við
undirleik hans bestu lög í heimi í
skemmtilegum útsetningum.
Hvað? Ljótu hálfvitarnir
Hvenær? 22.00
Hvar? Græni hatturinn
Aftur og nýbúnir stefna Ljótu hálfvitarnir á Græna hattinn – og nú
vonandi allir upprisnir, enda páskar
og svona. Þeir fundu glögglega í
síðasta túr að eftirspurn var eftir
fleiri tónleikum, en örlögin höguðu
því þannig að því varð ekki við
komið. Þeir ætla því að bæta snarlega úr því, krossleggja fingur, hefja
samanneglda og gifsaða handleggina
til himins og heita á þau máttarvöld
sem stýra náttúruöflunum, gámahífingum, mannfjölgun og líkamsstarfsemi.
Hvað? Aron Óskars
og hljómsveit
Hvenær? 15.00
Hvar? Lucky
Records
Aron Óskars
og hljómsveit
munu spila
efni af komandi
plötu. Enginn
aðgangseyrir,
allir velkomnir.
Hvað? Agent Fresco,
Úlfur Úlfur og Glowie
Hvenær? 23.00
Hvar? Edinborgarhúsið, Ísafirði
Hvað? Boston in Velvet
Hvenær? 21.00
Hvar? Boston

Hvað? FM Belfast & Emmsjé Gauti
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra

Fyrirlestur
Hvað? Saga Breiðfirðinga í nýju
ljósi
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

The Witch / Nornin
Carol
Chasing Robert Barker
Reykjavík ENG SUB
Rams / Hrútar ENG SUB
Anomalisa
Spotlight
The Look of Silence

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

18:00, 20:00
17:30
18:00
20:00
20:00
22:00
22:00
22:00
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D
ÍSL TAL
SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS
TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 26., 27. OG 28. MARS

The Witch / Nornin
Reykjavík ENG SUB
Chasing Robert Barker
FREE THE NIPPLE SÝNING SUFFRAGETTE
Carol
Rams / Hrútar ENG SUB
Spotlight
Son Of Saul

18:00, 22:15
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00

LAUGARDAGUR

2 6 . mars 2 0 1 6

27. mars 2016
Tónlist
Hvað? Killer Queen
Hvenær? 22.00
Hvar? Græni
hatturinn, Akureyri
Magni Ásgeirsson
og félagar hans
í Killer Queen
stíga á svið á Græna
hattinum og flytja
öll bestu lög hljómsveitarinnar Queen.
Meðal þeirra laga sem fá að
hljóma eru We Will Rock you, Under
Pressure, Don't Stop Me Now, Radio
Gaga, We Are The Champions auk
margra fleiri sígildra smella sveitarinnar. Miðaverð er 3.000 krónur.
Hvað? Karókí á Gauknum
Hvenær? 00.00
Hvar? Gaukurinn
Opnað á miðnætti og 80’s þema.
Frítt inn.

Sýningar
Hvað? Bowie – The Session
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Harpa

Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Guðmundsson úr hljómsveitinni
Úlfur, Úlfur eru meðal listamanna sem
koma fram í Edinborgarhúsinu í kvöld.

Hvenær? 15.00
Hvar? Norska húsið
Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla og Breiðafjarðarnefnd býður
til fræðsluerindis um Sögu Breiðfirðinga. Fyrirlesari er Sverrir Jakobsson.

Uppákomur
Hvað? Heimkomuhátíð
Hvenær? 15.00
Hvar? Háskólasetur Vestfjarða
Í hjarta Vestrahússins munu fjölmörg fyrirtæki og stofnanir kynna
starfsemi sína. Dagskráin er stútfull
af áhugaverðum örfyrirlestrum og
hugmyndahorni, þar sem þú gætir
jafnvel fengið fyrstu hugmynd að
næsta starfi.
Hvað? Fjölskyldu Páskabingó Hvíta
Hvenær? 13.00
Hvar? Hvíti riddarinn, Mosfellsbær
Fjölskyldubingó Hvíta riddarans!
Við ætlum að bjóða allri fjölskyldunni í bingó að spila, spjaldið
kostar litlar 300 kr. Fyrir svanga
fylgir bingóspjald með hverri
keyptri máltíð.
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Ljósmyndasýningin
Bowie – The Session
er staðsett á 4. hæð,
Esju, í Hörpu.
Sýninguna
prýða myndir
af Bowie eftir
ljósmyndarann
Gavin Evans.
Miðaverð er
1.500 krónur.
Hvað? Þögul leiftur
– ljósmyndasýning
Vesturfarasetursins
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Þögul leiftur

sem Vesturfarasetrið og Harpa
standa að er nú sýnd á 3. hæð í Esju í
Hörpu. Á sýningunni eru nærri 400
ljósmyndir af íslenskum landnemum
en hún veitir innsýn í andlitsljósmyndun vestanhafs á tímum vesturferða á árunum 1870-1910. Miðaverð
er 1.500 krónur.
Hvað? Eldfjallasýning Volcano House
Hvenær? 15.00
Hvar? Eldfjallahúsið, Tryggvagata 11
Eldfjallasýning í Eldfjallahúsinu en
sýningin stendur saman af heimildarmyndum um íslensk eldfjöll og
eldfjallasafninu. Miðaverð er 1.500
krónur.

Magni Ásgeirsson mun
flytja lög sveitarinnar
Queen á Græna hattinum
ásamt hljómsveit í kvöld.
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Laugardagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Könnuðurinn Dóra
08.15 Ljóti andarunginn og ég
08.40 Elías
08.50 Mamma Mu
09.00 Með afa
09.15 Latibær
09.25 Mæja býfluga
09.35 Gulla og grænjaxlarnir
09.45 Stóri og litli
09.55 Grettir
10.10 Víkingurinn Viggó
10.25 Tommi og Jenni
10.45 Kalli kanína og félagar
11.10 Beware the Batman
11.35 Teen Titans Go!
12.00 Bold and the BeautifulForr
ester-fjölskyldan heldur áfram að
slá í gegn í tískubransanum þrátt
fyrir mikið mótlæti og erjur utan
sem innan fyrirtækisins.
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.10 Bomban
14.00 Ísland Got Talent
15.35 Turtle Power. The Definitive
History of the Teenage Mutant
17.15 Sjáðu
17.45 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn Íþróttamenn
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta
úr heimi íþróttanna í liðinni viku,
taka viðtöl við sérfræðingana og
sýna brot frá því helsta sem fór
fram.
19.05 Lottó
19.10 Hrúturinn Hreinn
20.35 Teenage Mutant Ninja Turtles
22.15 Birdman Frábær og margverðlaunuð Óskarsverðlaunamynd frá árinu 2014 með þeim
Michael Keaton og Emmu Stone í
aðahlutverkum. Myndin fjallar um
bandarískan leikara sem eitt sinn
naut mikilla vinsælda í hlutverki
ofurhetju. Hann reynir að endurlífga feril sinn og sættast við fortíð
sína um leið og hann vinnur sem
leikstjóri að uppsetningu leikrits á
Broadway.
00.10 Noah
02.25 3 Days to Kill
04.20 Jayne Mansfield’s Car

09.10 Grand Designs
09.55 Grand Designs
10.45 Grand Designs
11.35 Grand Designs
12.20 Grand Designs
13.10 Grand Designs
14.00 Grand Designs
14.45 Grand Designs
15.35 Grand Designs
16.25 Ravenswood
17.10 Masterchef USA
17.55 Top 20 Funniest
18.40 Baby Daddy
19.10 Last Man Standing
19.35 American Idol
21.00 Supernatural
21.45 Sons of Anarchy
22.50 Bob’s Burgers
23.15 American Dad
23.40 The Cleveland Show
00.05 South Park
00.30 Supernatural
01.15 Sons of Anarchy
02.20 Bob’s Burgers
02.45 American Dad
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ocean’s Thirteen
09.05 Prelude to a Kiss
10.50 Blended
12.45 The Rewrite
14.30 Ocean’s Thirteen
16.35 Prelude to a Kiss
18.20 Blended
20.15 The Rewrite
22.00 The Expendables 3
00.05 The Vatican Tapes Spennutryllir frá árinu 2015 sem fjallar
um unga konu sem virðist vera
að missa stjórn á líkama sínum,
en svo kemur í ljós að hún er
andsetin. Málið kemur til kasta
Vatíkansins sem ákveður að senda
þrjá presta til þess að rannsaka
málið og særa hinn illa anda út.
01.35 Over/Under
03.05 The Expendables 3
06.30 Eragon

sport
07.45 Domino’s-deild kvenna
09.15 Domino’s-deildin
10.50 UEFA Europa League
12.35 UEFA Europa League
14.15 Evrópudeildarmörkin
15.05 NBA 2015/2016 - Regular
Season
16.55 UEFA Champions League
18.35 Premier League
20.20 Hólmurinn heillaði
21.35 UFC Now 2016
22.25 UFC Live Events 2016
00.30 Box. Ward vs. Barrera

sport 2
10.45 Domino’s-deildin
12.20 Premier League
14.00 League Cup
16.35 Premier League 2015/2016
18.15 Messan
19.25 Spænski boltinn
21.10 Spænsku mörkin
21.40 NBA 2015/2016 - Regular
Season
23.30 NBA

golfStöðin
08.00 Dell Match Play
14.00 Dell Match Play
22.00 Champions Tour Highlights
2016
06.00 Dell Match Play

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Sumardalsmyllan
07.55 UKI
08.00 Skógardýrið Húgó
08.25 Latibær
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ofurhundurinn Krypto
09.25 Brunabílarnir
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
10.45 Tom and Jerry
10.50 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Sumardalsmyllan
11.55 UKI
12.00 Skógardýrið Húgó
12.22 Latibær
12.45 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ofurhundurinn Krypto
13.25 Brunabílarnir
13.49 Ævintýraferðin
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 Tom and Jerry
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Sumardalsmyllan
15.55 UKI
16.00 Skógardýrið Húgó
16.22 Latibær
16.45 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.25 Brunabílarnir
17.49 Ævintýraferðin
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
18.45 Gulla og grænjaxlarnir
18.55 Tom and Jerry
19.00 Mörgæsirnar

gullStöðin
18.35 Raising Hope
19.00 Friends
19.25 Sælkeraheimsreisa um
Reykjavík
19.50 Stelpurnar
20.15 The Mentalist
21.00 Mr. Selfridge
21.50 Longmire
22.35 Sælkeraheimsreisa um
Reykjavík
23.05 Stelpurnar
23.30 The Mentalist
00.15 Mr. Selfridge
01.05 Longmire
01.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Kalli og Lóa
07.20 Róbert Bangsi
07.30 Nellý og Nóra
07.37 Ólivía
07.48 Dóta læknir
08.11 Póló
08.17 Kata og Mummi
08.28 Úmísúmí
08.51 Litli prinsinn
09.15 Skógargengið
09.26 Uss-Uss!
09.37 Hrói Höttur
09.48 Einmitt svona sögur
10.01 Undraveröld Gúnda
10.15 Jessie
10.35 Fólkið í blokkinni
11.05 Menningin
11.20 Bækur og staðir
11.25 Bækur og staðir
11.35 Bleiki pardusinn
13.30 McCann og svikarinn
14.20 Atllantshaf - ólgandi úthaf
15.10 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
15.30 Söngvakeppnin í 30 ár
16.35 Á spretti
17.00 Boxið 2015
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Franklín og vinir hans
18.23 Hrúturinn Hreinn
18.30 Krakkafréttir vikunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Veður
19.45 Ísöld 4: Heimsálfuhopp
21.15 Chef
23.10 Whiplash
00.55 American Hustle
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser - Ísland
10.10 The Voice Ísland
11.40 Fjörfiskarnir
13.15 The Voice
14.45 The Secret of My Succe$s
16.40 Uncle Buck
18.20 Saga Evrópumótsins
19.15 Life Unexpected
20.00 The Voice
20.45 While You Were Sleeping
22.30 Hairspray
00.30 Love Actually
02.45 Role Models
04.25 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
05.05 The Late Late Show with
James Corden
05.45 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

LAUGARDAGUR

2 6 . mar s 2 0 1 6

M e n n i n g ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Dagskrá

Páskadagur
Stöð 2
07.00 Strumparnir
07.25 UKI
07.30 Víkingurinn Viggó
07.40 Tommi og Jenni
08.00 Ninja-skjaldbökurnar
08.25 Ljóti andarunginn og ég
08.50 Ævintýraferðin
09.00 Með afa
09.10 Kormákur
09.25 Stóri og litli
09.35 Gulla og grænjaxlarnir
09.45 Rasmus Klumpur og félagar
09.50 Ben 10
10.10 iCarly
10.35 Hneturánið
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.05 American Idol
14.30 The Fault In Our Stars
16.35 The Big Bang Theory N íunda
þáttaröðin um félagana Leonard
og Sheldon sem eru afburðasnjallir
eðlisfræðingar sem vita nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.
Hæfileikar þeirra nýtast þeim þó
ekki í samskiptum við annað fólk
og allra síst við hitt kynið.
17.00 Landnemarnir
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.40 Sportpakkinn
18.55 Loksins heim Frábær talsett
teiknimynd fyrir alla fjölskylduna
frá 2014. Þegar seinheppna geimveran Ó kemur til jarðar og þarf að
flýja undan sínum eigin félögum
hittir hún á flóttanum hina ráðagóðu Tátilju sem sjálf leitar móður
sinnar sem rænt var af geimverum.
20.25 Paul Blart. Mall Cop 2
22.00 American Sniper
00.15 Vice special: Killing Cancer
01.00 Vinyl
01.55 The Hobbit: The Battle of the
Five Armies
04.15 Boardwalk Empire
05.15 60 mínútur
06.00 Fréttir

sport
07.15 UEFA Europa League
08.55 UEFA Europa League
10.35 Spænski boltinn
12.20 Premier League
14.05 UEFA Champions League
15.45 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
16.10 MD 2016 - Samantekt
17.25 Meistaradeild Evrópu í handbolta
19.00 Wayne Rooney Film
20.00 Class of ’92
22.00 NBA
23.15 Domino’s-deildin
00.50 Körfuboltakvöld
01.40 NBA 2015/2016 - Regular
Season

Stöð 3

bíóStöðin

07.35 The Amazing Race
08.15 The Amazing Race
13.25 The Amazing Race
14.05 The Amazing Race
14.50 The Amazing Race
15.35 The Amazing Race
16.20 Community
16.45 League
17.10 First Dates
18.00 Hell’s Kitchen USA
18.45 My Dream Home
19.30 The Amazing Race. All Stars
20.20 Bob’s Burgers
20.45 American Dad
21.10 The Cleveland Show
21.35 South Park
22.00 Brickleberry
22.25 The Mysteries of Laura
23.10 The Originals
23.55 Bob’s Burgers
00.20 American Dad
00.45 The Cleveland Show
01.10 South Park
01.35 Brickleberry
02.00 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó
06.00 Hell’s Kitchen
06.40 Hell’s Kitchen

08.15 Jobs
10.25 The Jane Austen Book Club
12.10 The Fault in Our Stars
14.15 Eragon
16.00 Jobs
18.10 The Jane Austen Book Club
19.55 The Fault in Our Stars
22.00 The Grand Budapest Hotel
G rand Budapest Hotel í lýðveldinu
Zubrowka má muna fífil sinn
fegurri. Hótelið var upp á sitt besta
á millistríðsárunum undir handleiðslu hins goðsagnakennda dyravarðar Gustave H. Vikapilturinn
sem stóð vaktina með Gustave er
nú orðin gamall maður en starfar
ennþá á hinu sögufræga hóteli.
Hann rifjar upp sögu hótelsins
með ónefndum hótelgesti. Kvikmyndin sópaði að sér Óskarsverðlaunum í febrúar síðastliðnum og
skartar einvalaliði leikara.
23.40 Now You See Me
01.35 The Social Network
03.35 The Grand Budapest Hotel

krakkaStöðin
07.00 Ofurhundurinn Krypto
07.25 Brunabílarnir
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
08.45 Tom and Jerry
08.50 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Sumardalsmyllan
09.55 UKI
10.00 Skógardýrið Húgó
10.25 Latibær
10.48 Hvellur keppnisbíll
11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.25 Brunabílarnir
11.49 Ævintýraferðin
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
12.45 Gulla og grænjaxlarnir
12.55 Tom and Jerry
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Sumardalsmyllan
13.55 UKI
14.00 Skógardýrið Húgó
14.22 Latibær
14.45 Hvellur keppnisbíll
15.00 Ofurhundurinn Krypto
15.25 Brunabílarnir
15.49 Ævintýraferðin
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
16.45 Gulla og grænjaxlarnir
16.55 Tom and Jerry
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Sumardalsmyllan
17.55 UKI
18.00 Skógardýrið Húgó
18.22 Latibær
18.45 Hvellur keppnisbíll
19.00 Strumparnir 2

gullStöðin

sport 2
12.20 Enska 1. deildin
14.05 Þýsku mörkin
14.30 Premier League
16.15 Ítalski boltinn
17.55 Dominos deildin
19.30 UEFA Europa League
21.15 Evrópudeildarmörkin
22.05 Box: Ward vs. Barrera

golfStöðin
14.00 Dell Match Play
23.00 Golfing World 2016

18.35 Raising Hope
19.00 Friends
19.25 Viltu vinna milljón?
20.05 Fókus
20.25 Um land allt
20.55 Um land allt
21.25 Twenty Four
22.10 The 100
22.55 Viltu vinna milljón?
23.40 Fókus
00.05 Um land allt
00.30 Um land allt
01.00 Twenty Four
01.45 The 100
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Kioka
07.18 Veistu hvað ég elska þig
mikið?
07.30 Ólivía
07.41 Vinabær Danna tígurs
07.52 Hæ Sámur
07.59 Elías
08.10 Sigga Liggalá
08.23 Hvolpasveitin
08.46 Klaufabárðarnir
08.53 Millý spyr
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.54 Alvinn og íkornarnir
10.06 Chaplin
10.12 Hrúturinn Hreinn
10.20 Fólkið í blokkinni
10.50 Bræður
12.35 Nikulás fer í sumarfrí
14.10 Söngvakeppnin í 30 ár
15.15 Megas og Grímur
16.15 Magnus Maria - Listahátíð í
Reykjavík 2015
17.40 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Landinn
20.15 Hrútar
21.50 Stríð og friður
23.25 The Green Mile
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser - Ísland
10.10 The Voice Ísland
11.40 Dýrafjör
13.15 The Voice
14.00 Stjörnurnar á EM 2016
14.30 Leiðin á EM 2016
14.55 Evan Almighty
16.35 The Burbs
18.20 Legally Blonde
20.00 Runaway Bride
21.55 The Proposal
23.45 About a Boy
01.30 Knocked Up
03.40 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.20 The Late Late Show with
James Corden
05.00 Pepsi MAX tónlist

D

| 22:00
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AMERICAN SNIPER
Mögnuð Óskarsverðlaunamynd sem byggð er á sönnum
atburðum og fjallar um bandaríska hermanninn og
leyniskyttuna Chris Kyle sem staðfest er að hafi fellt að
minnsta kosti 160 óvini í Írak. Með aðalhlutverk fara Bradley
Cooper og Sienna Miller og leikstjóri er Clint Eastwood.

SKEMMTILEGUR
PÁSKADAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 18:55
LOKSINS HEIM

DUMYND

FJÖLSKYL

Frábær teiknimynd fyrir alla
fjölskylduna um seinheppna
geimveru sem neyðist til að
flýja til jarðarinnar undan
sínum eigin félögum.

| 20:25
PAUL BLART: MALL COP 2

Skemmtileg gamanmynd um
öryggisvörð sem hættir við að
fara í frí þegar bíræfnir þjófar
og glæpamenn fara á stjá í
verslunarmiðstöðinni hans.

| 19:55
THE FAULT IN OUR STARS

Sérlega falleg mynd um Gus
og Hazel sem kynnast á fundi
fyrir aðstandendur krabbameinssjúkra en bæði hafa þau
verið greind með krabbamein.

| 20:20

BOB’S BURGERS
Skemmtileg teiknimyndasería
um mann sem rekur
hamborgarastað og
skrautlega fjölskyldu hans.

RÖÐ!

NÝ ÞÁTTA

| 21:25

TWENTY FOUR
Jack og Salazar undirbúa að
fylgja Ninu til Amador.
Chase kemur sér fyrir ásamt
CTU-Delta liðinu. Sherry er
aftur orðin hluti af lífi Palmers.

| 07:00-20:30

BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

365.is
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L A U G AR D A G U R

Annar í páskum

| 20:35
BESTU LÖG BJÖRGVINS

Upptaka frá mögnuðum tónleikum sem haldnir voru í
Háskólabíói á síðasta ári. Björgvin og hljómsveit hans rifja upp
einstakan feril hans í gegnum tíðina í tónum og tali frá því að
hann var kosinn poppstjarna Íslands árið 1969.

SKEMMTILEGUR
ANNAR Í PÁSKUM
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 18:55
HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON 2

Skemmtileg teiknimynd sem
gerist um fimm árum eftir að
þeir Hiksti og Tannlaus
sameinuðu víkingana og
drekana.

| 21:55
VINYL

Bráðskemmtilegir þættir um
tónlistarframleiðandann
Richie Finestra sem reynir að
skapa sér framtíð í heimi sem
er fullur af hindrunum og
freistingum.

| 22:50
A BEAUTIFUL MIND

Hér segir frá stærðfræðisnillingnum John Forbes Nash
yngri. Þrátt fyrir snilligáfuna
var líf hans þyrnum stráð en
John var síðar greindur með
geðklofa.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.45 Skýjað með kjötbollum á
köflum 2
09.15 Fíllinn Horton
10.40 Baddi í borginni
12.15 Grettir
12.30 Anastasia Spennandi teiknimynd um ævintýri Anastasíu
keisaradóttur. Galdramaðurinn Raspútín sór þess dýran eið að þurrka
út rússnesku keisarafjölskylduna en
Anastasía litla komst undan. Henni
er hins vegar ekki kunnugt um hver
hún er í raun og veru. Þegar amma
hennar býður hverjum þeim sem
getur haft uppi á barnabarni hennar
væna fúlgu eru Dímítrí og Vladímír
staðráðnir í að finna einhverja sem
gæti hugsanlega verið keisaradóttirin og þegar þeir rekast á Anastasíu
finnst þeim hún alls ekki óvænn
kostur.
14.00 Scooby-Doo! Mystery Inc.
14.20 Tommi og Jenni
14.50 The Middle
15.10 Two and a Half Men
15.35 2 Broke Girls
15.55 Mike & Molly
16.15 Veturhús
17.20 ET Weekend
18.00 Simpson-fjölskyldan
Tuttugasta og fjórða þáttaröðin í
þessum langlífasta gamanþætti
bandarískrar sjónvarpssögu.
Simpson-fjölskyldan er söm við sig
og hefur ef eitthvað er aldrei verið
uppátektarsamari.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá.
18.55 How To Train Your Dragon
Sequel
20.35 Bestu lög Björgvins
22.10 Vinyl
23.15 A Beautiful Mind
01.30 Righteous Kill Spennumynd með stórleikurunum Robert
DeNiro og Al Pacino í hlutverkum
lögreglumanna sem rannsaka raðmorð á glæpamönnum, sem ekki
hafa afplánað dóm fyrir brot sín.
03.10 Major Crimes
03.50 100 Code
04.35 11/22/63
05.25 Mad Dogs
06.10 Simpson-fjölskyldan

07.25 Hell's Kitchen
08.10 Hell's Kitchen
08.50 Hell's Kitchen
09.35 Hell's Kitchen
10.15 Hell's Kitchen
11.00 Hell's Kitchen
11.45 Hell's Kitchen
12.30 Hell's Kitchen
13.15 Hell's Kitchen
14.00 Hell's Kitchen
14.40 Hell's Kitchen
15.25 Hell's Kitchen
16.10 Hell's Kitchen
16.55 Hell's Kitchen
17.40 The Amazing Race: All Stars
18.25 Drop Dead Diva
19.10 One Born Every Minute
20.00 Who Do You Think You Are?
21.05 Hell's Kitchen USA
21.50 My Dream Home
22.40 The Mysteries of Laura
23.25 The Originals
00.10 Who Do You Think You Are?
01.15 Hell's Kitchen USA
02.00 Pretty Little Liars
02.45 My Dream Home
03.30 The Mysteries of Laura
04.10 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

08.30 The Other Woman
10.20 Did You Hear About The
Morgans
12.05 Night At The Museum: Secret
Of The Tomb
13.40 Austin Powers: The Spy Who
Shagged Me Ofurnjósnarinn Austin
Powers er mættur aftur á svæðið.
Dr. Evil ferðast með tímavél til
ársins 1969 og hyggst stöðva
Austin Powers í eitt skipti fyrir öll
með því að ræna kynorku hans.
15.15 The Other Woman
17.05 Did You Hear About The
Morgans
18.50 Night At The Museum:
20.25 Austin Powers: The Spy Who
Shagged Me
22.00 White House Down Spennumynd frá 2013 með Channing
Tatum, Jamie Foxx og Maggie
Gyllenhaal í aðalhlutverkum. John
Cale lögreglumaður ákveður einn
daginn að fara í kynnisferð um
Hvíta húsið ásamt ungri dóttur
sinni. Allt fer síðan á annan endann
þegar þrautþjálfaður herflokkur
ræðst inn í húsið og hernemur það.
00.10 The Book Thief Áhrifamikil
02.20 Before I Go To Sleep
03.55 White House Down

sport
07.40 RN-Löwen - Zagreb
09.10 Everton - Arsenal
10.55 Chelsea - West Ham
12.40 Real Madrid - Sevilla
14.20 Spænsku mörkin 2015/2016
14.50 Sevilla - Basel
16.30 Haukar - Þór Þ.
18.10 Open Court 405. New York
Basketball
19.00 Dominos deild karla
2015/2016 Bein útsending
21.40 RN-Löwen - Zagreb
23.15 Southampton - Liverpool
01.00 Andre Ward vs. Sullivan
Barrera

AMYND

ERÐLAUN

ÓSKARSV

| 22:00
WHITE HOUSE DOWN

Spennumynd um
lögreglumann sem fer í
skoðunarferð um Hvíta húsið
með dóttur sinni og allt fer á
annan endann þegar
herflokkur ræðst inn í húsið.

| 20:00

sport 2

WHO DO YOU THINK
YOU ARE?

Þekktum einstaklingum er
gefinn kostur á að rekja ættir
sínar langt aftur og komast að
ýmsu áhugaverðu um forfeður
sína.

RÖÐ!

NÝ ÞÁTTA

| 19:00

golfStöðin

LJÓTI ANDARUNGINN
OG ÉG

09.35 Inside The PGA Tour 2016
10.00 World Golf Championship
201
19.00 2012 Augusta Masters
22.30 Golfing World 2016
23.20 PGA Special: In the Spotlight

Skemmtileg teiknimynd eftir
klassískri sögu H. C. Andersen
um litla ljóta andarungann.

07.00 Skógardýrið Húgó
07.25 Latibær
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.25 Brunabílarnir
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Tom and Jerry
09.50 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Sumardalsmyllan
10.55 UKI
11.00 Skógardýrið Húgó
11.22 Latibær
11.45 Hvellur keppnisbíll
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.25 Brunabílarnir
12.49 Ævintýraferðin
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Gulla og grænjaxlarnir
13.55 Tom and Jerry
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Sumardalsmyllan
14.55 UKI
15.00 Skógardýrið Húgó
15.22 Latibær
15.45 Hvellur keppnisbíll
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.25 Brunabílarnir
16.49 Ævintýraferðin
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Gulla og grænjaxlarnir
17.55 Tom and Jerry
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Sumardalsmyllan
18.55 UKI
19.00 Ljóti andarunginn og ég

gullStöðin
18.35 Raising Hope
19.00 Friends
19.25 Sjálfstætt fólk
20.05 Heimsréttir Rikku
20.35 The 100
21.20 Dallas
22.05 Nikita
22.50 Sjálfstætt fólk
23.25 Heimsréttir Rikku
23.55 The 100
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kalli og Lóa
07.13 Pósturinn Páll
07.28 Vinabær Danna tígurs
07.41 Eðlukrúttin
07.52 Hæ Sámur
08.00 Friðþjófur forvitni
08.24 Kata og Mummi
08.35 Babar og vinir hans
08.57 Loppulúði, hvar ertu?
09.10 Kapteinn Karl
09.22 Franklín og vinir hans
10.06 Hrúturinn Hreinn
10.15 Fólkið í blokkinni
10.45 Smyglarar í Mánavík
12.15 112 Brúðkaup
13.55 Broadway Danny Rose
15.20 Hársbreidd frá heimsfrægð
16.50 BAFTA heiðrar Downton
Abbey
17.40 Bækur og staðir
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.19 Hæ Sámur
18.27 Unnar og vinur
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Afmælistónleikar Gunnars
Þórðarsonar
21.15 Ligeglad
21.45 Spilaborg
22.30 Stríð og friður
00.05 Hálfbróðirinn
00.50 Fræ efans
02.20 Dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser - Ísland
10.10 The Voice Ísland
11.40 The Office
12.05 Mr. Bean's Holiday
13.35 Apollo 13
15.50 For Love Or Money
17.30 When Harry Met Sally
19.10 The McCarthys
19.30 Stjörnurnar á EM 2016
20.00 Sweet Home Alabama
21.50 The Royal Tenenbaums.
23.40 The Break Up
01.30 Definitely, Maybe
03.25 Madam Secretary
04.10 Elementary
04.55 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

13.40 Torino - Juventus
15.20 Villarreal - Barcelona
17.05 Kiel - Pick Szeged
18.35 RN-Löwen - Zagreb
20.05 Crystal Palace - Leicester
21.45 Messan
22.55 NBA Special. Clutch City

krakkaStöðin

365.is

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Lífið
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fræga
fólksins
Uppáhaldspáskaegg

Uppáhaldspáskaeggið mitt er frá
Nóa Siríus. Ég fékk það
alltaf þegar ég var lítil og
tengdi alltaf páskana við
það. svo finnst mér nammið
sem fylgir páskaeggjunum
frá Nóa Siríus svo gott. Mér
finnst þessi nýju páskaegg
ekki vera neitt páskaleg.

Guðrún Jóna
Stefánsdóttir

Glowie söngkona

L A U G AR D A G U R

Ríseggið er mitt
uppáhalds. Sennilega vegna þess að Rís er
uppáhaldssúkkulaðið mitt.
Ég er almennt á því að
Freyju-súkkulaði sé bragðbest. Bónus Góu eggin eru í
öðru sæti hjá mér.
Sólmundur Hólm útvarpsmaður

gudrunjona@frettabladid.is

Í gegnum tíðina hefur heldur betur bæst við páskaeggjaúrvalið á sölustöðum landsins og getur fólk valið á milli hátt
í tuttugu tegunda af páskaeggjum. Fréttablaðið heyrði
í nokkrum þekktum einstaklingum og forvitnaðist
um hvert væri uppáhaldspáskaegg þeirra.

Það er nú varla að ég
borði páskaegg. En ég
hef alltaf verið mjög trú Nóa
Siríus páskaeggjunum. Líklega
bara vegna þess að við systkinin
fengum þannig páskaegg þegar við
vorum lítil og þá mátti helst ekki
breyta út af þeirri hefð. Ég vildi
alltaf þessi sem voru alveg hefðbundin. Ég vil ekki sjá hrískúlur eða
lakkrís eða annað eins föndur á mínu
páskaeggi. Ég efast um að ég kaupi mér
páskaegg í ár, þetta verður í boði hér og
þar og þá fæ ég mér kannski bita.

Núna í seinni tíð hef
ég þróað með mér mjög
svo þroskaðan smekk á súkkulaði, að mér finnst. Ég kann best að
meta dökkt súkkulaði sem og
eitthvað sem kemur frá alvöru
súkkulaðimeisturum. Ég hef töluvert
minnkað allt nammiát og neyslu á
hvítum sykri en á páskunum undanfarin
þrjú ár hef ég leyft mér að fá mér
páskaegg frá Hafliða súkkulaðimeistara hjá Mosfellsbakaríi. Hann gerir
þetta allt sjálfur úr einhverju hágæða
stöffi, og það finnst á bragðinu. Dolce
Blonde súkkulaðið hans Hafliða er í
uppáhaldi hjá mér.

Vala Kristín Eiríksdóttir leikkona

Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari

Þegar ég var
lítill fékk ég
alltaf páskaegg
númer 6 frá Nóa
Siríus, það var
stærsta páskaeggið
þá, og það er enn
þá uppáhaldspáskaeggið mitt.
Geir
Ólafsson
söngvari

Góu-lakkríseggið. èg byrjaði
að fá mèr það
fyrir nokkrum
árum og það er
bara geggjað
að hafa
lakkrískurl
inni í súkkulaðinu.
María Ólafsdóttir
söngkona

Uppruni páskaeggsins
„Upphaf páskaeggja má rekja til þess að á
miðöldum þurftu leiguliðar í Mið-Evrópu að
gjalda landeigendum skatt í formi eggja fyrir
páska. Leiguliðar þurftu reyndar að greiða
landeigendum skatt nokkrum sinnum á
ári og yfirleitt í formi einhverra afurða sem
til urðu á bæjunum. Á vorin voru egg mjög
eftirsóknarverð því þá voru hænurnar
nýbyrjaðar að verpa á ný eftir
vetrarhléið. Fljótlega skapaðist
sú hefð að landeigendur gáfu
fimmtung af þessum eggjum
til bágstaddra. Ástæða þess
var blátt áfram sú að sumir
fengu meira af eggjum en
hægt var að torga áður en
eggin fóru að fúlna. En að
sjálfsögðu var svo látið heita
að þetta væri gert af einskærum kristilegum kærleika.
Sá siður að gefa börnum páskaegg er dreginn af þeirri hefð,“ segir Árni
Björnsson þjóðháttafræðingur spurður um
uppruna og merkingu páskaeggsins, en hann
gaf út bókina Saga daganna þar sem ítarlega
er fjallað um þetta efni.
Það leið ekki að löngu þar til farið var að
blása úr eggjum, þau skreytt og notuð til gjafa
á páskahátíðinni til vina og vandamanna.
„Á barokktímanum byrjaði yfirstéttar-

fólkið að gefa hvert öðru skreytt egg og þá var
skurnin máluð en kóngafólk fékk stundum
egg skreytt gulli og silfri. Oftar en ekki var lítið
gat gert á skurnina og litlu spakmæli, rímu eða
ljóði stungið í eggið,“ segir Árni Björnsson.
Saga páskaeggsins á Íslandi er ekki löng
og nær reyndar ekki lengra aftur í tímann en
til annars áratugar 20. aldar. Fyrstu
íslensku páskaeggin voru boðin
til sölu árið 1922 í Björnsbakaríi
við Vallarstræti 4, Reykjavík,
og kostaði heilt páskaegg
aðeins 0,20 til 7,00 krónur.
Það er óhætt að segja að
Ísland hafi verið frekar seint
að taka við sér hvað varðar
framleiðslu á sælgætispáskaeggjum en sælgætisframleiðendur hófu páskaeggjagerð í
Mið-Evrópu á 19. öld.
„Fyrstu sælgætiseggin voru egglaga pappaöskjur með konfekti inni í.
Ástæðan fyrir því að Íslendingar tóku svona
seint við sér í sælgætisframleiðslu páskaeggja
er sú að engin hefð var í kringum páskaegg,
enginn páskaeggjaskattur og fyrst og fremst
fáar hænur á Íslandi en hænsnarækt var fátíð
á Íslandi þangað til í kringum 1930 og þá var í
fyrsta skipti hætt að flytja inn hænuegg,“ segir
Árni Björnsson.
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Stjörnuspá Siggu Kling
Hrúturinn
21. mars–19. apríl

Nautið

20. apríl–20. maí

L A U G AR D A G U R

Spáin gildir fyrir apríl

Lengri útgáfa af stjörnuspá á visir.is/SiggaKling
visir.is Spáin mun birtast á Vísi
þriðjudaginn 29. mars

Tvíburi

21. maí–20. júní

Krabbinn
21. júní–22. júlí

Finnur þína Paradís

Innsæið er þinn fjársjóður

Dásamlegur friður

Sterkur en samt viðkvæmur

Elsku Hrúturinn minn. Það er búinn að vera
töluverður titringur í kringum þig. Titringurinn
myndar spennu og fyllir þig af ákefð yfir lífinu.
Á móti kemur stress sem þú þarft að nýta þér
sem orkulind. Þú ert að fara að eiga afmæli og
veröldin er að senda þér skilaboð um að það sé
kærleikurinn og auðmýktin sem skipta máli til
að breyta stöðu þinni, ef þú hefur áhuga á því.
Þið eruð mörg sem finnið fyrir ástinni og jafnvel
hinni einu sönnu.
Þú átt eftir að finna að þú metur þig meira en
þú hefur gert og þú brosir meira í næsta mánuði en þú getur ímyndað þér! Þú ferð að plana
sumarið sem kemur þér á óvart, það er eins og
að þú finnir þína Paradís í sumar.

Elsku Nautið mitt. Ég veit að þú ert fullt af tilfinningum en athugaðu að stundum þarf að
fleygja þeim aðeins frá því að þú þarft að ná þér
í smá jafnvægi. Það er svo mikilvægt!
Þú átt það til að elska aðeins of mikið og
það er svo sannarlega hægt. Svo getur þú orðið
pínulítið pirrað yfir því að þér sé ekki sýnd öll
ástin sem þú hefur sýnt á móti. Þú þarft að
hafa það á hreinu, að það er sama hve mikið þú
gefur – þú skalt ekki búast við neinu á móti. Ef
þú gefur og heldur að þú fáir eitthvað í staðinn
þá gengur þú allt lífið grátandi. Veröldin gefur
frá öðrum stöðum en þú og þú færð ekki alltaf
það sama til baka. Innsæið er þinn fjársjóður,
notaðu það betur og þá gengur þér enn betur.

Elsku Tvíburinn minn. Þú þarft að sýna veröldinni mikla þrjósku og láta vini þína og alla í
kringum þig vita að þú gefst ekki upp.
Þú getur kannski skipt um skoðun og ákveðið
að fara nýja leið eða breyta til en það er þín
ákvörðun. Þú þarft að fara út í andleg málefni,
því þau skipta meira máli en þú heldur. Þegar
þú setur þig yfir á það plan þá muntu gera þér
grein fyrir því hvað það er sem þú þráir virkilega
að hendi þig. Það færist yfir þig dásamlegur
friður þegar líða tekur á mánuðinn og þú finnur
að þú getur treyst því að lífið mun virka fyrir þig.
Þráir þú ást, þá getur þú fengið hana eins og
skot. En þú verður að skilgreina hvernig ást þú
vilt, annars verður þú svo fljótt leiður á henni.

Elsku hjartans Krabbinn minn. Þú ert svo líflegur
og yndislegur persónuleiki. Svo sterkur en samt
svo viðkvæmur, en það eru fáir sem gera sér
grein fyrir viðkvæmni þinni. Þú ert búinn að
vinna yfir þig og ert eitthvað pínulítið sorgmæddur yfir einhverju sem skiptir ekki öllu
máli. Ekki skapa kvíða, það er nóg til af erfiðleikum samt. Hlutverk þitt er að upplifa ævintýri, elskan mín, svo taktu þátt! Þú hefur svo
mikla hæfileika til þess að gleðja aðra og veita
andlega upplyftingu og þín er sárt saknað ef þú
mætir ekki í vinnuna eða skólann. Þú átt eftir
að vera eitthvað svo sýnilegur á næstunni svo
lærðu að njóta augnabliksins og notaðu hjartagæsku þína til að hjálpa fólki í kringum þig.

Ljónið

23. júlí–22. ágúst

Meyjan

23. ágúst–22. september

Vogin

23. september–22. október

Sporðdrekinn
23. október–21. nóvember

Skipulagið mikilvægt

Dekraðu við þig

Fylgdu hjartanu

Gleymdu gærdeginum

Elsku hjartans Ljónið mitt. Þú hefur svo
skemmtilegt ímyndunarafl, drífandi áhrif á aðra
og svo skemmtilegan frásagnarhátt að þú getur
fengið hvern sem er til þess að trúa því sem þú
segir. Plánetan þín er sólin og hvílíkur kraftur! En
sólin getur líka haft alvarlegar afleiðingar, verið
of heit og brennt þig. Þú ert ástríðufullt og gefur
svo mikið af þér að þú getur brennt þig á tilfinningum og þá er það einlægnin sem mun hjálpa
þér í gegnum erfiðleika. Á næstu mánuðum er
mikilvægt að allt sé skipulagt. Þú mátt ekki hafa
allt í drasli í kringum þig og það þarf allt að vera
tandurhreint og á sínum stað. Þá er eins og að
hugurinn verði jafn skipulagður og allt ryk og
drasl fjúki úr honum!

Elsku Meyjan mín. Þú ert svo skemmtilegur kokteill að það er ekki séns á því að leiðast þegar
maður er að hanga með þér! Þú ert svo fjölbreytt í öllu því sem þú tekur þér fyrir hendur
og gerir allt með ástríðuna í botni. Þú átt það
til að elska mikið en svo getur þú líka hatað.
Þú átt það til að ráðast gegn þér og það er svo
mikilvægt að þú sért meðvituð um það að þú
þarft að dekra meira við þig á næstunni. Vertu
meðvituð um að þú ert númer eitt, tvö og þrjú,
annars gengur planið bara ekki upp. Þú fæddist
hérna á jörðina til þess að hafa gaman, elskan
mín, svo skemmtu þér meira, elskaðu meira og
taktu þetta líf alls ekki of alvarlega. Þú kemst
hvort sem er ekki lifandi frá því!

Elsku Vogin mín. Eina leiðin til þess að ná
árangri í þessu lífi er að fylgja hjartanu.
Þú átt það til að taka of hvatvísar ákvarðanir
þar sem hjartað fylgir ekki með og þá verður
þú svo pirruð en það góða er að þessi pirringur stendur ekki lengi yfir hjá þér. Þú þarft að
skoða og vera með það á hreinu að það gerist
í raun ekki nokkur skapaður hlutur nema þú
gerir hann sjálf. Taktu stjórnina í þínar hendur
og settu tímapressu á þig vegna þess að stress
er mikill orkugjafi fyrir þig. Þegar þú ert á fullu
í vinnu þá geislar ekkert og enginn eins mikið.
Grasið verður miklu grænna þegar þú vökvar
það svo þú skalt gefa meira af þér en þú tekur á
næstunni og þá færðu bestu útkomuna.

Elsku Sporðdrekinn minn. Það er eins og það
sé búið að vera eitthvað svo mikil lægð yfir þér
undanfarið. Árekstrar, álag og bjartsýnin er ekki
alveg búin að vera í fyrirrúmi. Þú, með þitt stóra
hjarta, ert bara svolítið hissa á öllu þessu drama
en það eru strax að koma jákvæðar breytingar
ef við kíkjum í kringum 10. apríl. Þetta eru ekki
búnar að vera tilviljanir heldur er veröldin að
setja inn nýja orku hjá þér og það breytir oft
velferð manns. Það er nefnilega þannig með
þig að þó að erfiðleikarnir banki upp á þá nærð
þú alltaf að forða þér. Einbeittu þér að því að
gleyma gærdeginum og ekki hafa áhyggjur af
morgundeginum. Mundu svo að þú ert algjörlega óbugandi og lífið er gott.

Bogmaðurinn
22. nóvember–21. desember

Steingeitin

22. desember–19. janúar

Vatnsberinn
20. janúar–18. febrúar

Fiskarnir

19. febrúar–20. mars

Slepptu svipunni

Lítur svo vel út!

Eldmóður og ólgandi kraftur

Hvetjandi og spennandi týpa

Elsku Bogmaðurinn minn. Þú hamast og hamast og finnst alltaf að þú eigir að vera kominn
lengra en þú ert kominn. Þú slærð þig með
svipu á bakið og lemur þig niður en um leið og
þú skoðar hvað þú hefur afrekað á síðustu sex
mánuðum og hversu góðar þær breytingar eru
getur þú slakað á og sleppt svipunni. Mestu
mistökin sem þú gerir er að vera alltaf á nálum
yfir því að gera mistök. Talaðu vel um þá sem
þú þolir ekki og þá verða þeir með þér í liði.
Vorið sýnir þér hvað þú ert heppinn að vera
bogmaður því vorið er þinn tími þar sem allt
byrjar að vaxa og gróa. Hinn frábæra pláneta
Júpíter mun hjálpa þér að ná þeim árangri sem
þig vantar áður en sumarið kemur. Lífið er gott.

Elsku Steingeitin mín. Það er magnað hvað lífið
raðar hlutunum hárrétt upp fyrir þig. Þú ert
búin að efla margt í kringum þig og búin að vera
svolítill miðpunktur athyglinnar. Hversu gaman
er að hafa þessa útgeislun, þú lítur eitthvað svo
vel út, hefur þú tekið eftir því? Eina hindrunin í
næsta mánuði er skapið. Þegar þú ert glöð þá
rífur þú alla upp með þér og þú stendur uppi
sem sigurvegari. Það þýðir ekki að þú megir ekki
brjálast, en bara í smástund inni í bílnum, niðri í
fjöru eða á einhverjum svoleiðis stað. Alls ekki
við neina manneskju. Það eru litlu hlutirnir í
lífinu sem skipta öllu máli því þegar þú horfir til
baka í lífinu þínu, þá sérðu að það voru í raun og
veru stóru hlutirnir.

Elsku Vatnsberinn minn. Láttu ekki gamlar og
leiðinlegar tilfinningar ná tökum á þér, þær
eru blekking.Það hefur verið mikill hraði og
ýmislegt skemmtilegt að gerast í þinni ævisögu
sem þú skrifar með hjálp alheimsins. Þér getur
fundist eins og þú sért háður einstaklingum í
kringum þig, en það sanna er að þú þarft ekki á
svo mörgum að halda. Þú munt bera ábyrgð á
líðan þinni og eldmóður og ólgandi kraftur mun
gera þér kleift að finna að þú hafir stjórnina.
Það eru ástarörvar í kringum þig og mikil
spenna, sérstaklega þegar líða tekur á apríl fyrir
þá sem eru á lausu. Þú munt finna þinn prins
eða prinsessu fyrr en þú heldur og ástin skiptir
öllu máli vegna þess að lífið er búið til úr ást.

Elsku Fiskurinn minn. Þú tekur þátt í lífinu af svo
miklum krafti og eldmóði að stundum getur
þú sprengt þig. Það er eðlilegt. Þetta er eins og
þegar maður heldur brjálað partí og daginn eftir
þarf maður að taka til. Þér getur fundist þú vera
pínu leiður yfir því en það er ekki meira en það.
Kannski ertu þreyttur eftir allt partístandið – en
þú jafnar þig fljótt. Í kringum þig er hópur fólks
sem elskar þig og hvetur þig til dáða – hlustaðu
á rödd þess á næstunni því það eru að hellast
yfir þig skemmtileg skilaboð sem alheimurinn
er að senda þér.
Þú ert svo hvetjandi og spennandi týpa og þú
skalt sjálfur hvetja þig áfram og þá munt þú svo
sannarlega sjá hvað lífið er stórmerkilegt.
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vikunni
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Hættir að
blogga

Mætir í hörpu

Hildur á Húrra

Halda upp á afmæli

Einn stærsti núlifandi lagahöfundur
heimsins, Burt Bacharach, heldur
tónleika í Eldborgarsal Hörpu þriðjudaginn 12. júlí næstkomandi.

Hildur Kristín Stefánsdóttir söngkona flutti sólóverkefni sitt á Húrra
í vikunni en hún gaf nýlega út sitt
fyrsta lag, I'll walk with you, við frábærar undirtektir. Tónlist Hildar má
lýsa sem seiðandi rafskotnu poppi.

Þær Karen Björk, Stefanía og Sóley
hafa skipulagt viðburði í tilefni þess
að ár er liðið frá því að samfélagsmiðlabyltingin #freethenipple átti
sér stað. Þær segja að þrátt fyrir mikla
vitundarvakningu sé mikilvægt að
taka upp umræðuna.

Erna Hrund Hermannsdóttir hefur
verið einn vinsælasti
lífsstílsbloggari
landsins undanfarin ár en í fyrra
heimsóttu 150
þúsund manns
síðuna hennar.
Hún hefur ákveðið að hætta að
blogga og snúa
sér að öðrum
verkefnum.

PÁSKATILBOÐ
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Greta Salome flytur lagið Hear them calling. mynd/pressphoto
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C&J GOLD HEILSURÚM
� Fimm svæðaskipt

� Vandaðar kantstyrkingar.

pokagormakerfi.

� Slitsterkt og mjúkt áklæði.

� Laserskorið heilsu- og

� Val um lit á botni

hægindalag tryggir réttan

og löppum.

stuðning.
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Undirbúningur
Eurovision í hámarki
Greta Salóme Stefánsdóttir leggur lokahönd á lagið Hear them calling. Greta, ásamt Þorvaldi Bjarna, fór til London að mixa lagið með
Ash Howes, en hann hefur unnið með One Direction og Spice Girls.

Þ

að var auðvitað æðislegt að
vinna með Þorvaldi Bjarna,
við erum búin að vinna svo
lengi saman og hann þekkir minn
smekk. Hann tók upp Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og við
skelltum henni inn sem gaf meiri
dýpt og kraft í lagið,“ segir Greta
Salóme, spurð hvernig henni lítist á
að fá reynslubolta eins og Þorvald
Bjarna til að aðstoða hana við að
leggja lokahönd á lagið Hear them
calling, sem verður framlag Íslendinga í lokakeppni Eurovision sem
fram fer í Stokkhólmi í maí næstkomandi.
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson,
listrænn stjórnandi SinfóníaNord,
eins og hljómsveitin er stundum
kölluð, ásamt Daða Birgissyni og
hæfileikaboltunum úr Dusk, hefur
fengið það hlutverk að taka lokahnykkinn og klára fráganginn á
íslenska laginu fyrir Eurovisionkeppnina.
„Ég er búin að vera svo heppin að
hafa eintóma reynslubolta með mér
í þessu frá byrjun og Daði Birgisson
var sá fyrsti sem pródúseraði lagið
og svo tóku Dusk-strákarnir við
ensku útgáfunni,“ segir Greta ánægð
með samstarfið.
Greta og Þorvaldur fóru nýlega til

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, listrænn stjórnandi, hefur fengið það
hlutverk að taka lokahnykkinn í að
klára fráganginn á íslenska laginu fyrir
keppnina í Svíþjóð.

London að mixa lagið með hinum
víðfræga Ash Howes, sem hefur
meðal annars mixað lög fyrir stórstjörnur í heimi tónlistarinnar, en
hann hefur til dæmis unnið með
One Direction, Spice Girls, Dido og
Kylie Minogue.
„Það var æðislegt að vinna með
honum. Algjör fagmaður og kom
með mjög skemmtilegar hugmyndir og nálganir. Ash Howes og
Þorvaldur Bjarni hafa þekkst lengi.
Þorvaldur kom með þessa hugmynd

að fara til hans, hann hlustaði svo
á lagið og var mjög til í þetta með
okkur,“ segir Greta.
Viðbrögð erlendra miðla og
Eurovision-aðdáenda við lagi
Gretu Salóme, Hear them calling,
eru mjög góð en mikil spenna ríkir
yfir lögunum sem keppa í lokakeppninni sem fram fer í Stokkhólmi í maí.
„Keppnin er algjörlega ófyrir
sjáanleg og góð viðbrögð núna
þurfa ekki endilega að tákna einhvern árangur úti. Ég hef heyrt að
viðbrögðin séu góð en mér finnst
mestu máli skipta að koma þessu
lagi til skila óháð hvar það lendir í
keppninni. Þetta eru bara frábærir
tónleikar,“ segir Greta.
Nóg er fram undan hjá Gretu en
undirbúningur fyrir lokakeppnina
er í hámarki og nú koma ferðalög
til að kynna lagið og breiða út boðskapinn sem lagið hefur að geyma.
„Sem stendur erum við að vinna í
atriðinu og svo förum við til London
og Amsterdam að kynna lagið. Það
sem ég hef hins vegar viljað leggja
aðaláherslu á er að fara í skóla og
kynna boðskapinn í laginu sem er
meginatriði fyrir mér,“ segir Greta
Salóme að lokum.
gudrunjona@frettabladid.is
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Hvar er Nonni?

Á

rið 1863 lagði Jón Hjaltalín
landlæknir fram frumvarp
um stóran spítala sem þjóna
skyldi öllu landinu. Málið velktist í
kerfinu í nokkra áratugi. Landspítalinn tók ekki til starfa fyrr en tæplega 70 árum síðar. Spítalaþörfinni
var mætt með skammtímalausnum
og bráðabirgðahúsnæði. St. Jósefssystur björguðu reyndar málum og
byggðu Landakotsspítala rétt eftir
aldamótin 1900 fyrir söfnunarfé
frá Frakklandi. Rithöfundurinn og
presturinn Jón Sveinsson (Nonni)
átti frumkvæði að þeirri byggingu
enda ofbauð honum úrræðaleysi
íslenskra stjórnvalda.
Landspítalinn við Hringbraut
hefur um árabil verið munaðarlaus.
Menn eru sammála um að úrbóta
sé þörf en enginn tekur af skarið.
Deilt er um staðsetningu og framtíð
spítalans. Árin líða og húsin drabbast niður enda tilgangslaust að gera
við það sem kannski verður rifið.
Þjóðin rífst af venjulegum tilfinningahita og yfirborðskenndri þekkingu um skipulag og stefnu heilbrigðismála. Samfélagsmiðlarnir
bjóða upp á frjáls skoðanaskipti
um málið. Ekki er þverfótað fyrir
sérfræðingum í spítalabyggingum.
Meðan deilurnar blómstra eins og
sóleyjar í hlaðvarpa er ríkisvaldið
stikkfrí. Spítalinn er í fjársvelti og
hægt að eyða peningum í annað.
Nú er talað um að flytja spítalann upp að Vífilsstöðum. Einhverjir horfa á Korpúlfsstaðalandið.
Íslenskir læknar á Norðurlöndum
hafa velt upp þeirri hugmynd að
flytja spítalann til Noregs. Þar eru
læknarnir og hjúkrunarliðið og
fjöldi stórhuga íslenskra athafnamanna og verktaka sem gætu fleygt
upp spítala í hendingskasti. Allt
bendir til að aftur takist að fresta
framkvæmdum um 70 ár. Gamlir
aðdáendur Nonna og Manna spyrja
með tárin í augunum: Getur enginn
bjargað okkur úr klóm ósvífinna
stjórnmálamanna og annarra
besserwissera? Hvar er Nonni?

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Endalaust

GSM
2.990 KR.*
ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is
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