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30.000 kr.
afsláttur

Samsung
Galaxy S10+ | 128 GB

109.990 kr.
Fullt verð 139.990 kr.
Kaupauki: Galaxy Buds hvítir
að verðmæti 24.990 kr. fylgja
frítt með.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

30. NÓVEMBER 2019

5.000 kr.
afsláttur

30.000 kr.
afsláttur

20.000 kr.
afsláttur

10.000 kr.
afsláttur

Kaupauki!

Pro Massage
Rafnuddari

14.990 kr.
Fullt verð 19.990 kr.

2.000 kr.
afsláttur

NÝTT!
Twinkly
Snjallsería | 175 perur

Samsung
Galaxy Note 10+ | 256 GB

Samsung
Galaxy S10| 128 GB

Samsung
Galaxy A70 | 128 GB

149.990 kr.

109.990 kr.

49.990 kr.

Fullt verð 179.990 kr.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

Fullt verð 129.990 kr.
Kaupauki: Galaxy Buds hvítir
að verðmæti 24.990 kr. fylgja
frítt með.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

Fullt verð 59.990 kr.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

8.990 kr.
Fullt verð 10.990 kr.

5.000 kr.
afsláttur

5.000 kr.
afsláttur

5.000 kr.
afsláttur

10%
afsláttur

Nova
Bíókort

4.221 kr.
Fullt verð 4.690 kr.

2fyrir1

Samsung
Galaxy A50 | 128 GB

Samsung
Galaxy A40 | 64 GB

Samsung
Galaxy A20e | 32 GB

44.990 kr.

34.990 kr.

24.990 kr.

Fullt verð 49.990 kr.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

Fullt verð 39.990 kr.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

Fullt verð 29.990 kr.
2 skautamiðar fylgja öllum
Samsung símum.

Nova
Stuðpinni | 5.000 mAh

10%

3.990 kr.

50%

afsláttur

afsláttur

20%
afsláttur

Click and grow
Snjall skógkassi

10.392 kr.

Samsung
Galaxy Watch | 42 mm

Xiaomi
Mi Band 4

44.991 kr.

4.995 kr.

Fullt verð 49.990 kr.
46 mm | 49.491 kr.
Fullt verð 54.990 kr.

Fullt verð 9.990 kr.

Fullt verð 12.990 kr.

Afmælisveisla alla helgina á nova.is og í verslunum
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Eitruð ást
móður og sonar
Það var ekki fyrr en Hulda, laus
undan oki Votta Jehóva, braut
múra meðvirkninnar að Mikael
fann mömmu sína. ➛ 30

Sem betur fer var ég
með fjölskylduna
mína mér við hlið.

Ein og
óstudd
„Skautafélagið brást mér
algjörlega,“ segir Emilía Rós
Ómarsdóttir listskautari
sem mætti andúð þegar hún
greindi frá áreitni yfirþjálfara síns fyrir rúmu ári. ➛ 34

Fæst við
flugvélasmíði
Mér finnst skemmtilegt að glíma
við eitthvað og jafnvel gera það
erfitt, segir Tómas Waage þúsundþjalasmiður. ➛ 46

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SVARTUR
FÖSTUDAGUR

Margt smátt ...
Jólablað Hjálparstarfs
kirkjunnar fylgir
Fréttablaðinu í dag!

30%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM ALLA HELGINA

20%
Allt að

í dag laugardag

KÓÐI Í VEFVERSLUN:

SVARTUR

BLACK FRIDAY

SMÁRATORGI
GLERÁRTORGI

KRINGLAN
LINDESIGN.IS

Kringlunni - michelsen.is

afsláttur
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Svartur föstudagur festir sig í sessi

Veður

Hæg vestlæg eða breytileg átt, en
5-13 m/s á morgun. Slyddu- eða
snjóél á vestanverðu landinu og á
annesjum fyrir norðan.
SJÁ SÍÐU 62

Mikið um
hálkuslys
SLYS Á sjötta tug einstaklinga leituðu
sér aðstoðar á bráðamóttöku Landspítalans vegna hálkuslysa á rúmum
sólarhring. Jón Magnús Kristjánsson, forstöðumaður bráðamóttöku
Landspítalans, segir að það sé mikill
fjöldi miðað við aðra daga þar sem
sambærilegar aðstæður skapast.
„Þetta er óvenju há tala enda mynduðust þessar aðstæður mjög skyndilega. Það hefur því verið mikið álag
á bráðamóttökuna undanfarinn
sólarhring,“ segir Jón.

Jón Magnús
Kristjánsson.

Að hans sögn leituðu fimmtán
manns sér aðstoðar frá kvöldmatarleyti á fimmtudag til miðnættis og
síðan fjörutíu aðrir einstaklingar frá
miðnætti þar til síðdegis á föstudag.
„Fólk hefur aðallega verið að slasa
sig með því að renna til í hálkunni.
Inni í þessum tölum eru einnig einstaklingar sem slösuðust í nokkrum
vægum umferðarslysum. Blessunarlega hafa ekki orðið alvarleg umferðarslys enn,“ segir Jón. – bþ

Fréttablaðið og
Vísir aðskiljast
FJÖLMIÐLAR Samstarfssamningur
sá sem í gildi hefur verið undanfarin misseri um efnisaðgang vefsins visir.is að efni Fréttablaðsins
rennur út á morgun, 1. desember.
Undanfarið hafa hafa lesendur vefsins visir.is haft aðgang að fréttum
Fréttablaðsins og þá hefur blaðið
sjálft verið aðgengilegt þar á PDFsniði. Við lok samningsins nú verður breyting á þessu og efnið verður
ekki aðgengilegt annars staðar en á
miðlum Fréttablaðsins, í blaðinu og
á frettabladid.is.

Íslenskar verslanir kepptust við að auglýsa tilboð í tilefni af svörtum föstudegi að erlendri fyrirmynd. Tilboðsspenntir Íslendingar tóku daginn
snemma. Myndin var tekin rúmlega átta í gærmorgun þar sem viðskiptavinir ætluðu að gera góð kaup á sjónvörpum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Umdeild nefnd
verði lögð niður
STJÓRNSÝSLA Í drögum að nýju
frumvarpi Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra er
lagt til að mannanafnanefnd verði
lögð niður. Markmið laganna er að
rýmka heimildir til skráninga nafna
og kenninafna.
Lagt er til að reglur um að eiginnafn verði að geta tekið eignarfallsendingu eða hafi unnið sér hefð í
íslensku máli verði afnumdar, sem og
reglur um að nafn megi ekki brjóta í
bága við íslenskt málkerfi. Nöfn skuli
rituð með bókstöfum latneska stafrófsins, þar með töldum viðurkenndum sérstöfum. Heimilt verði að taka
upp ættarnöfn en önnur kenninöfn
verði í samræmi við íslenska hefð um
ritun kenninafna. – bþ

Gefðu frí um jólin
með gjafabréfi Icelandair

Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra.

Elskar að elta storma í
íslenskri veðurparadís
Muhammed Emin Kizilkaya flutti til Íslands því að hann elskar veðrið. Ekki
af því að það er svo gott heldur af því að það er svo slæmt og margbrotið. Á
milli þess sem hann les námsbækurnar í Háskóla Íslands eltir hann storma.
SAMFÉ L AG „Það er mömmu að
þakka að ég fékk áhuga á veðri.
Þegar ég var smábarn var ég alltaf
að horfa upp í skýin. Hún gaf mér þá
bók fyrir börn sem útskýrði á einfaldan hátt hvernig veðrið virkar.
Þá varð ekki aftur snúið,“ segir
Muhammed.
Hann er fæddur í Danmörku en er
af tyrknesk/kúrdísku bergi brotinn.
Eftir að áhuginn á veðrinu kviknaði
sökkti hann sér ofan í allt sem hann
komst yfir um efnið. „Venjuleg
áhugamál heilluðu mig ekki heldur
miklu frekar fróðleikur um hvernig náttúran virkar. Þegar ég var um
10-11 ára gamall kunni ég orðið öll
latnesk heiti á hinum ýmsu skýjamyndunum.
Þrátt fyrir að þetta sé kannski
skrítið áhugamál á táningsaldri
þá hef ég aldrei orðið fyrir neinu
aðkasti. Ég hef alltaf upplifað frekar áhuga og jafnvel aðdáun fólks
þegar ég fer að tala um veðrið,“ segir
Muhammed.
Á unglingsaldri lá hann yfir
gervitunglamyndum og f ljótlega
voru vinir og vandamenn farnir
að hringja í hann til þess að fá
upplýsingar um veður næstu daga
eða vikur. Einn af draumaáfangastöðum hans, út af margbreytilegu
veðri, var Ísland og eftir að frændi
hans hafði mælt með námi á Íslandi
ákvað hann að skrá sig í Háskóla
Íslands árið 2013. Veðrið skemmdi
ekki fyrir.
„Fyrir mér er Ísland veðurpara
dís. Ég nýt þess að vera úti í roki
og hríðarbyljum, helst þannig
að augnabrúnirnar frjósi,“ segir
Muhammed og hlær.
Það skýtur þó skökku við að
Muhammed nemur hér félagsfræði
en ekki veðurfræði. „Ég er múslimi
og eftir miklar vangaveltur ákvað

Veðurfar hefur verið ástríða Muhammeds frá barnsaldri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ég að það væri samfélagslega mikilvægara að læra félagsfræði. Ég vil
berjast gegn fordómum í veröldinni.
Veðrið verður samt alltaf ástríða
mín númer eitt. Það mun aldrei
breytast,“ segir hann.
Undanfarin ár hefur Muhammed
skapað sér aukastarf sem stormeltir
(e. storm chaser). „Ég rýk út þegar
von er á miklu óveðri og tek myndbönd af hamförunum. Það er stórt
samfélag úti í Bandaríkjunum í
tengslum við hvirfilbylji en er frekar
nýtt af nálinni í Evrópu.
Ég er í góðu sambandi við áhugamenn í mörgum löndum og myndbönd mín hafa oft verið birt í
stórum fréttamiðlum erlendis.“
Hann segir að réttar aðstæður
skapist þó ekki nema af og til og
þegar það gerist einbeiti hann sér
að þéttbýli.

„Rokið þarf helst að fara yfir 20
metra á sekúndu. Ég er búinn að
kortleggja höfuðborgarsvæðið
vel og veit um staði þar sem byggingarnar magna rokið. Ég fann það
f ljótt út að myndbönd sem sýna
áhrif veðurs á þéttbýli vekja mun
meiri áhuga en áhrif á óbyggðir,“
segir Muhammed.
Þá hefur hann meira að segja
boðið gestum með sér í stormeltiferðir. „Íslenskir vinir mínir eru
yfirleitt ekki mjög áhugasamir. Þeir
vilja helst vera inni í vondu veðri.
Þeir sem láta til leiðast elska þetta
þó yfirleitt.“
Hann segir mikilvægt að setja
öryggið á oddinn í ofsaveðrinu.
„Það geta margs konar hættur skapast í mestu vindhviðunum og þess
vegna er ég mjög varkár.“
bjornth@frettabladid.is

Allar
verslanir
okkar opnar
á sunnudag, sjá
nánar á husa.is

Opið til
kl. 21

í Skútuvogi
til jóla

ALLAR

SERÍUR

JÓLALJÓS
& JÓLASKRAUT

%
20-40
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

afsláttur

Gildir alla Aðventuhelgina

nar
Jólasvekiútuvogi

íS
skemmta
ugardag
la
kl. 13:30
udag
og sunn

33%
afsláttur

1.990

kr

2.990 kr

Amaryllis

Riddarastjarna í potti.

999

kr

1.990 kr

Jólastjarna
Stór og flott.

50%
afsláttur

25%
afsláttur
Gervijólatré

25%
afsláttur

Verð frá:

599

kr

799 kr

Jólasýpris
Þjár stærðir.
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TÖLUR VIKUNNAR 24.11.2019 TIL 30.11.2019

118

milljarðar króna bættust í eignasafn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á fyrstu níu mánuðum
þessa árs.

68

þúsund krónur verður lægsta fargjaldið sem kínverska flugfélagið
Juneyao Air býður milli Sjanghæ
og Keflavíkur.

71,4%

þeirra sem greiddu atkvæði felldu
kjarasamning sem Blaðamannafélag Íslands hafði gert við Samtök
atvinnulífsins.

100

48,6%

þúsund Kínverjar hafa heimsótt
Ísland á síðastliðnum tólf mánuðum sem er aukning um
14 prósent frá því í fyrra.

barna eru skráð í þjóðkirkjuna við
fæðingu samkvæmt tölum frá
Þjóðskrá. Árið 2003 var hlutfallið
83 prósent.

Þrjú í fréttum
Fótbolti, pólitík
og mútumál
Margrét Lára Viðarsdóttir

knattspyrnukona
tilkynnti á þriðjudaginn að hún
myndi leggja skóna
á hilluna. Margrét
Lára er markahæsti
leikmaður íslenska
kvennalandsliðsins
frá upphafi. Hún skoraði þrennu
eða meira í sjö landsleikjum og
skoraði alls 79 mörk, það síðasta
með lokaspyrnu sinni í landsliðstreyjunni gegn Lettlandi á
dögunum.

Andrés Ingi Jónsson

alþingismaður
sagði sig úr þingflokki VG á miðvikudaginn.
„Ég hef verið að
melta þetta í nokkra
daga. Og fara yfir síðustu
tvö ár, hvernig samstarfið hefur
verið innan þingflokksins og á milli
samstarfsflokkanna,“ sagði Andrés
við frettabladid.is.

Elisabeth Roscher

einn eigenda lögmannsstofunnar Wikborg
Rein
leiðir rannsókn á
umsvifum Samherja
í Namibíu. „Okkar
rannsókn þarf að geta
staðist ítarlega skoðun í framtíðinni,“ sagði Elisabeth Roscher,
við Fréttablaðið á miðvikudag. Hún
vann hjá norska ríkissaksóknaraembættinu 2002 til 2011.

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu fréttablað dagsins í
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista blaðsins á
www.frettabladid.is#nyskraning
Það kostar ekkert.

Boeing 737 MAX 8-þotur Icelandair voru kyrrsettar í mars á þessu ári. Stefnt er að því að þeim verði flogið á ný í mars á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fyrrverandi flugmenn gramir
Kergja er meðal flugmanna sem sagt var upp hjá Icelandair í kjölfar kyrrsetningar Boeing 737 MAX
8-þotanna. 130 flugmenn sem störfuðu hjá Icelandair síðastliðið sumar eru ekki við störf þar í vetur.
K JARAMÁL „Okkur er sagt upp á
þeim forsendum að kyrrsetning
MAX-þotanna hafi neikvæð áhrif
á rekstur Icelandair, stuttu seinna
er tilkynnt um 7,5 milljarða króna
hagnað. Þetta er sárt,“ segir fyrrverandi flugmaður hjá Icelandair.
Fréttablaðið hitti flugmenn sem
eru úr hópi þeirra 87 sem var sagt
upp 25. september síðastliðinn. Þeir
segja kergju í hópnum en að það
myndi skaða atvinnumöguleika til
frambúðar ef þeir stigju fram undir
nafni, en fram kom í tilkynningu frá
Icelandair á sínum tíma að vonast sé
til að ráða þá sem flesta aftur næsta
vor.
„Við skildum það í sumar þegar
við vorum færð niður í 50 prósent

starf frá desember til apríl. Við erum
tryggir starfsmenn og viljum ekki
gera neitt annað,“ segir einn flugmannanna. Frá því að þeim var sagt
upp hafa þeir haft mikinn tíma til
að velta stöðu sinni fyrir sér. „Í stað
okkar er Icelandair að leigja fullmannaðar vélar að utan og er að fjárfesta í flugfélagi á Grænhöfðaeyjum.“
Örnólfur Jónsson, formaður
Félags íslenskra atvinnuflugmanna,
segist vilja sjá flugmennina aftur í
fullu starfi en staðreyndin sé sú að
forsendur hafi gjörbreyst.
„Þegar Icelandair gekk frá því var
gert ráð fyrir að MAX 8-vélarnar
væru að komast í gagnið á fjórða
ársfjórðungi. Það var gert ráð fyrir
fimm nýjum vélum frá Boeing í vor

Það var gert ráð
fyrir fimm nýjum
vélum frá Boeing í vor sem
koma ekki.
Örnólfur Jónsson, formaður FÍA

sem koma ekki,“ segir Örnólfur.
Varðandi samninginn um 50 prósent starf frá desember segir Örnólfur að honum hafi verið sagt upp
samhliða. „Þegar Icelandair stendur
frammi fyrir því að þurfa að segja
upp miklu fleira fólki en gert var ráð

fyrir þá var þeim samningi sagt upp
með sama þriggja mánaða fyrirvaranum.“
Umfangið sé mun minna en gert
var ráð fyrir og þar af leiðandi sé
minni þörf á mannskap. Það eigi
eftir að koma í ljós hvernig umfangið
verður næsta sumar. Alls eru 800
flugmenn í FÍA, þarf af eru rúmlega
450 starfandi hjá Icelandair. Örnólfur segir að í vetur séu 130 flugmenn
sem störfuðu hjá Icelandair í sumar
ekki með vinnu í vetur.
Ekki hafa fengist viðbrögð frá
Icelandair þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Í nýlegri tilkynningu frá
félaginu segir að stefnt sé að því að
taka MAX-þoturnar aftur í gagnið í
mars á næsta ári. arib@frettabladid.is

MILLJÓN KRÓNA AFSLÁTTUR
FIAT TIPO STATION

BLACK FRIDAY TILBOÐ
AÐEINS 3 BÍLAR Í BOÐI
Milljón króna afsláttur (30% afsláttur) á Fiat
Tipo Station. 5 ára ábyrgð.

TILBOÐSVERÐ: 2.290.000 KR.
FULLT VERÐ: 3.290.000 KR.

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

5ÁRA

ÁBYRGÐ

fiat.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90215 11/18

Einfalt reikningsdæmi: 3+4 = 7 ára ábyrgð
Toyota á Íslandi býður sjö ára ábyrgð með öllum nýjum bílum. Frá stofnun hefur Toyota vandað sig við að rækta sambandið
við viðskiptavini með öflugri þjónustu. Með sjö ára ábyrgð Toyota leggjum við grunninn að enn betra langtímasambandi.
Kynntu þér 7 ára ábyrgð Toyota nánar á toyota.is

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald.
Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds.
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Skortur er á almenningssamgöngum á Ísafirði FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vestfirðingar vilja betri
almenningssamgöngur
VESTFIRÐIR Fulltrúar meirihluta
Sjálfstæðisf lokksins og Framsóknarf lokksins á Ísafirði hafa
falið Guðmundi Gunnarssy ni
bæjarstjóra að óska eftir samstarfi
við Bolungarvíkurkaupstað og
Súðavíkurhrepp um endurskoðun
almenningssamgangna. Einnig er
kallað eftir því að Fjórðungssamband Vestfirðinga komi að verkefninu.

Samk væmt stuttr i g reinargerð hefur verið skortur á góðum
almenningssamgöngum á Ísafirði,
meðal annars með tilliti til tómstunda og íþróttaæfinga. Strætisvagnar Ísafjarðar bjóða upp á fjórar til sex ferðir á milli Ísafjarðar,
Hnífsdals, Holtahverfis, Flateyrar,
Suðureyrar og Þingeyrar á dag.
Engu að síður þurfa íbúar oft að
bíða lengi eftir ferðum. – khg

Síðustu tíu árin hefur meðlimum kirkjunnar á aldrinum 0 til 17 ára fækkað um tíu þúsund. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fækkunin í kirkjunni
mest af yngri kynslóð
á brauðið, pönnuna og í baksturinn

Komdu í kaffi

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG • LAUGAVEGI
AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Þeim fjölgar hratt sem skráðir eru utan trú- og lífsskoðunarfélaga eða eru með
óskilgreinda trúfélagaskráningu í Þjóðskrá. Að sama skapi fækkar meðlimum
þjóðkirkjunnar hratt. Langmest fækkun þar er meðal fólks undir sautján ára.
TRÚMÁL Meðlimum í þjóðkirkjunni
hefur fækkað um tæplega tuttugu
þúsund á áratug. Greiðendum
sóknargjalda í þjóðkirkjunni hefur
hins vegar aðeins fækkað um tæp
tíu þúsund en greiðsla þeirra hefst
við 16 ára aldur.
Á síðustu tíu árum hefur meðlimum kirkjunnar á aldrinum 0 til
17 ára fækkað um tíu þúsund. Þeir
voru 68.790 árið 2010 en eru í ár
54.248. Langstærstur hluti þessarar
fækkunar hefur færst yfir á þá sem
eru skráðir utan trú- og lífsskoðunarfélaga eða eru með skráninguna
„ótilgreint“ í þjóðskrá.
Í Fréttablaðinu í gær var fjallað
um hve mjög hefur dregið úr skráningum í þjóðkirkjuna við fæðingu
en hlutfall þeirra barna sem skráð
eru við fæðingu fór fyrst niður fyrir
50 prósent á síðasta ári.
Langmesta aukningin undanfarinn áratug er hins vegar meðal
þeirra sem skráðir eru utan trú- og
lífsskoðunarfélaga og eru með ótilgreinda skráningu í trúfélög samkvæmt þjóðskrá. Hlutfall þessara
hópa var tæplega tíu prósent landsmanna árið 2010 en er nú komið
upp í 20 prósent.
Þau trú- og lífsskoðunarfélög
sem mest hafa bætt við sig í meðlimafjölda undanfarin tíu ár eru
Kaþólska kirkjan, Ásatrúarfélagið
og Siðmennt.
Fjöldi meðlima í trú- og lífsskoðunarfélögum ræður fjárhæð
sóknargjalda þeirra úr ríkissjóði.
Sóknargjöld hvers árs miðast við
skráningu í félög eins og hún er
1. desember árið á undan. Þannig miðast greiðsla sóknargjalda til
skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga
árið 2020 við fjölda meðlima í
hverju og einu þeirra eins og hann

✿ Mannfjöldi utan félaga og með ótilgreinda skráningu
n Ótilgreint n Utan trú- og lífsskoðunarfélaga
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✿ Fækkun í þjóðkirkjunni
eftir aldurshópum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0-17 ára
64.790
63.548
62.414
61.563
60.597
59.321
57.774
56.628
55.580
54.248

18 ára og eldri
186.697
183.697
183.042
183.621
183.843
183.422
180.164
179.853
178.635
178.343

er 1. desember næstkomandi, sem
er á morgun.
Í sérstöku viðbótarsamkomulagi ríkisins við þjóðkirkjuna sem
ríkisstjórnin undirritaði í haust, um
greiðslur ríkisins til kirkjunnar, er
sérstaklega kveðið á um að hvorugur samningsaðila geti borið fyrir
sig fjölgun eða fækkun á meðlimum
þjóðkirkjunnar sem leiða kunni af
mögulegum breytingum á lögum

2015

2016

2017

2018

2019

Langmesta aukningin
undanfarinn áratug er hins
vegar meðal þeirra sem
skráðir eru utan trú- og
lífsskoðunarfélaga og eru
með ótilgreinda skráningu í
trúfélög samkvæmt Þjóðskrá.

eða reglum um skráningu í trúfélög
eða á framkvæmd skráninga.
Með samkomulaginu skuldbindur ríkið sig til að greiða þjóðk irkj
unni 3,45 millja rða á ári hverju,
fyrir utan sóknargjöld. Um leið er
horfið frá því fyrirkomulagi að ríkið
greiði tilteknum fjölda starfsmanna
kirkjunnar laun og fer kirkjan nú
með sjálfdæmi um starfsmannamál
sín. adalheidur@frettabladid.is

GLIMMER OG GLAMÚR
Í JÓLAPAKKANN

GLÆSILEGT JÓLADAGATAL

LIPS TO LOVE GJAFASETT

FÖRÐUNARBURSTASETT

Allt sem þarf til að fá fallegar og vel
nærðar varir! Í þessu flotta gjafasetti
er varaskrúbbur, varasalvi og varaolía
frá NYX Professional Makeup.

Snyrtibudda og burstar sem
er sniðugt að grípa með sér
og hafa í töskunni til að fríska
upp á förðunina yfir daginn.
Frá NYX Professional Makeup.

Teldu niður dagana til jóla með þessu glæsilega
jóladagatali frá NYX Professional Makeup!
Dagatalið er fullt af spennandi förðunarvörum
í fullri stærð. Kannski færðu viðbót við þína
uppáhalds vöru eða kynnist nýrri og spennandi!

BOOGIE NIGHTS GJAFASETT

GET DOWN GJAFASETT

LET’S GROOVE GLIMMERSETT

Þetta fallega gjafasett frá NYX
Professional Makeup inniheldur
rauðtóna augnskuggapallettu, Worth
the Hype maskara og mest selda
eyelinerinn frá merkinu, Epic Ink Liner.

Fallegt gjafasett frá NYX Professional
Makeup sem inniheldur brúntóna
augnskuggapallettu, Worth the Hype
maskara og mest selda eyelinerinn frá
merkinu, Epic Ink Liner.

Gjafasett frá NYX Professional Makeup sem
inniheldur glimmer eyeliner, fallegan glansandi
gloss og púðurkvasta með glimmeri. Tilvalið til
að fagna nýju ári!

4.495

13.995

NYX Professional Makup fæst aðeins í Kringlu og Smáralind

2.695

6.195

6.195

4.695

Snyrtivara

FORSAL A
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Lögmaður Arons Levís sendi kröfubréf á Vigdísi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skoðar hvort
hann muni
stefna Vigdísi

Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar er nú að fara yfir
það með lögmanni sínum hvort hann muni stefna
oddvita Miðflokksins fyrir meiðyrði. Segir hana
reyna að höfða til kjósenda sem er reitt út í kerfið.

102 HLÍÐARENDI

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur
ARNARHLÍÐ 2

Glæsilegar og mjög vel staðsettar íbúðir í byggingu við Arnarhlíð 2 í nýju
póstnúmeri, 102, við rætur Öskjuhlíðar. Íbúðunum fylgir stæði í bílakjallara,
lokaður og mjög skjólgóður garður ásamt þaksvölum með stórbrotnu
útsýni. Lokið verður við að steypa upp allt húsið í desember 2019.
Íbúðirnar eru 2-4 herbergja, á bilinu 74 – 204 fermetrar.

•

Innréttingar frá JKE Danmörku

•

Lokaður og skjólgóður garður

•

Boðið er upp á þrjár gerðir innréttinga

•

Bílastæði í bílakjallara

•

Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík

•

•

Steinborðplötur

Hægt er að kaupa ákveðnar íbúðir
tilbúnar til innréttingar

•

Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum

•

Rafmagn í gluggatjöldum

•

Tvö baðherbergi

•

•

Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma

•

Álklætt og einangrað að utan

•

Lofthæð 280 cm

•

Aukin hljóðvist

•

Gólfsíðir VELFAC-gluggar

•

Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex

•

Miele-tæki

•

Allar íbúðir með LED-lýsingu

•

Free@home

•

Rafbílaheimtaug í bílakjallara

Skráið ykkur í forsölu á
www.102hlidarendi.is

REYKJAVÍK „Maður getur tekið við
ýmsu í pólitík en það er ekki hægt
að láta það yfir sig ganga að verið
sé að rýra mannorð manns fyrir
framan alla og koma fram með
ósannindi,“ segir Aron Leví Beck,
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.
Hann er nú að fara yfir það með
lögmanni sínum hvort hann muni
stefna Vigdísi Hauksdóttur, oddvita Miðf lokksins í Reykjavík,
fyrir meiðyrði vegna ummæla sem
hún lét falla um Aron Leví á fundi
borgarstjórnar 19. nóvember síðastliðinn.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá
í gær sendi lögmaður Arons Leví
bréf á Vigdísi í síðustu viku þar sem
henni var gefinn frestur á að biðjast
afsökunar og koma með yfirlýsingu
um bætta hegðun.
Vigdís ætlar ekki að verða við því.
„See you in court! Þetta er þannig
mál,“ segir Vigdís.
Hann segist ekki ætla að taka
ummælum hennar þegjandi, en vilji
frekar gera það í gegnum lögmann
og dómstóla en með upphrópunum.
„Ég get ekki verið að leggjast niður
á hennar plan. Ég er ekki á leiðinni
með hnúajárn í einhvern drullupoll
með Vigdísi í einhverju svona dóti.
Það er vonlaust að leggjast svona
lágt.“

Aron Leví þvertekur fyrir að hafa
staðið í þeirri spillingu sem Vigdís
sakar hann um í kringum fyrirhugað verkefni ALDIN Biodome
við Stekkjarbakka. Sem nemandi
í skipulagsfræðum tók hann þátt í
rannsókn á nýtingarmöguleikum
affallsvatns úr Laugardalslaug við
verkefnið. Vill Vigdís meina að
hann vinni að því að koma því í
gegnum kerfið, til þess sé hann í
stjórnmálum. Aron segir að hann
hafi alltaf vikið af fundum þegar
málið var til umfjöllunar einmitt
til að koma í veg fyrir tortryggni.
„Hvar á að draga línuna? Eru
bara engar línur í pólitík?“ spyr
Aron Leví. „Hún er að draga mína
persónu þarna inn án þess að hafa
nokkuð fyrir sér. Hún er á atkvæðaveiðum, er að sækja í fólk sem er
reitt út í kerfið, það er bara popúlismi.“
Telur hann að Vigdís sé með sig á
heilanum, en hún hefur endurtekið
málflutning sinn í útvarpsviðtölum
á Útvarpi Sögu og á Bylgjunni.
„Henni er skítsama um borgarbúa.
Hún vill bara pönkast í stjórnsýslunni. Hún var með Dag B. Eggertsson á heilanum og núna er hún
komin með mig á heilann. Einhvers
staðar hljóta að vera einhver mörk á
vitleysunni.“ arib@frettabladid.is

Spekt í Kópavogi en
deilur í Hafnarfirði
SVEITARSTJÓRNIR Fasteignagjöld
verða lækkuð í Kópavogi árið 2020,
og einnig bæði fráveitugjald og
sorphirðugjald. Þetta kemur fram
í fjárhagsáætlun sem Ármann Kr.
Ólafsson mælti fyrir á þriðjudag á
fundi bæjarstjórnar Kópavogs.
Áætlunin var samþykkt af öllum
11 bæjarfulltrúum og er þetta
fimmta árið í röð sem hún er unnin
í samvinnu allra f lokka. Fimm
flokkar eiga fulltrúa í bæjarstjórn
Kópavogs.
Fasteignaskattar á íbúðarhúsnæði lækka úr 0,22 prósentum í
0,215 og atvinnuhúsnæði úr 1,5
prósentum í 1,49. Þá verða tekjuviðmið afslátta einnig hækkuð.
Skattar á opinbert húsnæði haldast
þó óbreyttir. Fráveitugjaldið lækkar
úr 0,105 prósentum í 0,09 og sorphirðugjaldið úr 36.800 krónum í
34.000. Ákveðið er að halda útsvarinu óbreyttu í 14,48 prósentum.

Í Hafnarfirði urðu meiri deilur
um fjárhagsáætlun og þá sérstaklega að halda útsvarsprósentunni
í 14,48 prósentum. Samfylkingin
lagði til að útsvar yrði hækkað í
hámarkið, 14,52 prósent, og undir
það tóku Sigurður Þ. Ragnarsson,
fulltrúi Miðf lokks, og Guðlaug
Kristjánsdóttir, fulltrúi Bæjarlista,
á bæjarstjórnarfundi á miðvikudag.
Adda María Jóhannsdóttir, oddviti
Samfylkingar, bókaði að auk þess að
halda útsvarinu óbreyttu sé verið að
hækka gjaldskrár á tekjulága hópa,
langt umfram tilmæli Sambands
íslenskra sveitarfélaga. Ágúst Bjarni
Garðarsson, fulltrúi Framsóknarflokks, sagði að meirihlutinn hefði
það markmið að halda gjaldskrám
þeim lægstu á höfuðborgarsvæðinu.
Vinna við gerð fjárhagsáætlana
stendur nú yfir í fleiri sveitarfélögum, svo sem Akureyrarbæ, Reykjanesbæ og Árborg. – khg

FRÁBÆR

HELGARTILBOÐ
SPARIÐ

GILDIR ÚT 02.12

20-40%
AF ÖLLUM RÚMUM
OG DÝNUM

SPARIÐ

25%

AF ÖLLUM JÓLASERÍUM
OG JÓLAVÖRU

SPARIÐ

25%
AF ÖLLUM
DÚNSÆNGUM
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Málið er ást en ekki hjónaband segja Ölfusingar við Hvergerðinga
SVEITARSTJÓRNIR Fulltrúar meirihluta Sjálfstæðisf lokks í bæjarstjórn Ölfuss hafa hafnað ósk
Hvergerðinga um viðræður um
sameiningu sveitarfélaganna.
„Bæjar fulltrúar Sjálfstæðisf lokksins telja jákvætt að eiga
viðræður um sameiginleg verkefni
en telja að svo stöddu ekki þörf á
annarri kosningu meðal íbúa enda
gangi rekstur beggja sveitarfélaga
vel, og jafnvel enn betur en seinast
þegar afstaða var tekin til sameiningar,“ segir í bókun Sjálfstæðis-

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Sjálfstæðismanna í Ölfusi.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
Sjálfstæðismanna í Hveragerði.

manna sem vísa þar í að stutt sé
síðan slík sameining var felld í
íbúakosningu í Ölfusi.
Vegna ummæla bæjarstjórnar
Hveragerðis um að ást Hveragerðinga á Ölfusi sé ekki endurgoldin
segjast Sjálfstæðismenn ítreka að
elska og umhyggja Ölfuss gagnvart Hveragerði sé „einlæg og rík,
jafnvel þótt hugur standi ekki til
hjónabands að svo stöddu“, eins
og segir í bókuninni. Það sé með
vinarþel í huga og ást í sinni sem
þeir vitni í orð Einars H. Kvaran:

„Það er ekki hjónabandið sem
skiptir máli heldur ástin.“
Minnihluti O-listans í bæjarstjórn Ölfuss vildi hins vegar samtal um „kosti og galla þess að sameina stjórnsýslu héraðsins Ölfuss
á ný“, eins og segir í bókun þeirra.
„Slagkraftur sameinaðs sveitarfélags við nýtingu auðlinda þess
til atvinnusköpunar í héraði yrði
án efa meiri en hún er í dag sem og
í baráttunni fyrir stækkun Þorlákshafnar og af leiddrar starfssemi.“ – gar

Ljósin tendruð á Hamborgartrénu.
Miðbakki, Reykjavíkurhöfn
Ljósin á Hamborgartrénu verða tendruð kl. 17:00 laugardaginn 30. nóvember en tréð er staðsett á Miðbakka Reykjavíkurhafnar. Það eru góðir vinir
frá Hamborg sem senda jólatréð til Reykjavíkurhafnar. Þessi hefð hefur
verið milli aðila allt frá árinu 1965.
Við athöfnina munu fulltrúar frá Hamborg flytja stutt ávarp um leið og
þeir afhenda gjöfina. Skúli Þór Helgason, formaður Faxaflóahafna sf.,
þakkar fyrir jólatréð fyrir hönd Faxaflóahafna. Dietrich Becker sendiherra
Þýskalands á Íslandi, ávarpar gesti við tréð ásamt Dr. Sverrir Schopka,
fulltrúa Þýsk-Íslenska félagsins í Þýskalandi. Að athöfn lokinni er gestum
boðið í heitt súkkulaði og viðeigandi bakkelsi í Hafnarhúsinu, ásamt því
að jólasveinar munu kíkja í heimsókn. Félagar úr Lúðrasveit Hafnarfjarðar
leika jólalög.
Þessi fallegi siður, að senda jólatré til Reykjavíkurhafnar, er tileinkaður
íslenskum togarasjómönnum sem sigldu á Hamborg með fisk strax eftir
seinni heimstyrjöldina. Þess er sérstaklega minnst að sjómennirnir gáfu
svöngu og ráðlausu fólki á hafnarsvæðinu fiskisúpu á meðan verið var að
landa úr togaranum.
Á hverju ári síðan árið 1965 hefur Eimskipafélag Íslands flutt tréð endurgjaldslaust til Reykjavikur og í ár eru það Íslandsvinafélögin í Hamborg og
Köln sem styrkja þetta framtak.

Anleuchten des Weihnachtsbaumes aus Hamburg am Miðbakki,
Reykjavik-Hafen
Am Samstag, den 30. November 2019, um 17:00 Uhr wird pünktlich zur
Weihnachtszeit der Weihnachtsbaum aus Hamburg in Reykjavík angeleuchtet. Der Baum ist ein Zeichen der Dankbarkeit für die Hilfspakete
isländischer Seeleute an bedürftige Menschen in Hamburg nach dem
Zweiten Weltkrieg. Der erste Baum kam 1965!
Sprecher der Delegation aus Hamburg werden eine kurze Ansprache
halten, während sie die Tanne offiziell übergeben. Skúli Þór Helgason, Vorsitzender der Faxaflóahäfen wird sich im Auftrag des Hafens für die Tanne
bedanken. Daraufhin folgt eine kurze Ansprache von Dietrich Becker,
deutscher Botschafter in Island, begleitet von Sverrir Schopka, Sprecher der Deutsch-Isländischen Gesellschaft in Deutschland. Im Anschluß
werden die Gäste zu heißer Schokolade und Gebäck ins Hafenhaus eingeladen. Mitglieder der Hafnarfjörður-Blaskapelle spielen Weihnachtslieder.
Seit 1965 hat Eimskip den Transport der Tanne jedes Jahr gesponsort und
dieses Jahr hat ebenfalls Gesellschaft der Freunde Islands, Hamburg, und
Deutsch-Isländische Gesellschaft, Köln, dieses Unterfangen unterstützt.

Í umsögn Afstöðu kemur fram að langt leiddir vímuefnaneytendur sprauti sig með óþekktum efnum í fangelsum.

Vilja skaðaminnkun á
sérgang á Litla-Hrauni
Afstaða, félag fanga, leggur til að sérstakur skaðaminnkunargangur verði á
Litla-Hrauni. Félagið segir þá sem neyta vímuefna í flestum tilvikum vera
sjúklinga en ekki afbrotamenn og því viðfangsefni heilbrigðiskerfisins.
HE ILBRIGÐISM ÁL Afstaða, félag
fanga og annarra áhugamanna um
bætt fangelsismál, leggur til að sérstakur skaðaminnkunargangur
verði á Litla-Hrauni. Gangurinn
verði aðskilinn frá öðrum göngum
fangelsisins og að engin samskipti
séu á milli þeirra fanga sem eru
verst settir og þeirra sem „eygja von
um betra líf“. Þetta kemur fram í
umsögn Afstöðu um frumvarp heilbrigðisráðherra um neyslurými.
Í umsögninni er vikið að fíkniefnafaraldri í fangelsum landsins og að nær mánaðarlega þurfi
að f lytja fanga á sjúkrahús vegna
vímuefnaneyslu. Í því samhengi
er sérstaklega minnst á fíkniefnið
spice. Nýlega var fjallað um spice í
helgarblaði Fréttablaðsins þar sem
það er sagt eitt erfiðasta vímuefnið
sem fangelsisyfirvöld og lögregla
fást við en í lok sumars lést fangi
á Litla-Hrauni eftir að hafa neytt
mikils magns efnisins.
Í umsögn Afstöðu kemur fram
að langt leiddir fíkniefnaneytendur í fangelsum sprauti sig með
óþekktum efnum, stingi í sig skítugum nálum og verði þeir uppvísir
að því að vera með vímuefni á sér
bíði þeirra þung refsing. „Það er
ekki öfundsvert að vera sjúklingur í
fangelsi og með breytingum á frumvarpi þessu gæti velferðarnefnd gert
líf þeirra verst settu örlítið bærilegra.“
Afstaða telur frumvarpið jákvætt
skref og að neytendur vímuefna séu
í f lestum tilvikum ekki af brotamenn heldur sjúklingar, því séu þeir
viðfangsefni heilbrigðiskerfisins
frekar en refsivörslukerfisins. „Það
hefur enda sýnt sig að þessir sjúkl-

Neyslurými verði ekki vettvangur viðskipta
Lyfjafræðingafélagið styður
frumvarpið en í umsögn félags
ins segir að líta megi á neyslu
rými sem skaðaminnkunarúr
ræði fyrir bæði neytendur og
samfélagið í heild verði þau til að
draga úr því að nálar og sprautur
liggi á víðavangi.
Félagið leggur áherslu á að
tryggja fjármagn til verkefnis
ins en fjármögnun neyslurýma
megi ekki koma niður á öðrum
úrræðum eins og Frú Ragnheiði

Það er ekki öfundsvert að vera sjúklingur í fangelsi.
Guðmundur Ingi
Þóroddsson, for
maður Afstöðu

ingar koma ósjaldan í verra ástandi
út í samfélagið á nýjan leik eftir
afplánun í fangelsi og refsingar fyrir
neyslu vímuefna því til þess fallnar
að skaða þá einstaklinga frekar sem
fallið hafa í fen fíknarinnar.
Engu að síður eru langt leiddir
fíkniefnaneytendur fangelsaðir og
nota í afplánun oft og tíðum verulega hættuleg efni til þess eins að

og umönnun ópíóíð-fíkla hjá
SÁÁ. Kveða þurfi á um ásættan
legt magn efna sem nota megi
í neyslurými og koma í veg fyrir
að þau verði vettvangur við
skipta með fíkniefni. Einnig þurfi
að skilgreina skyldur og ábyrgð
heilbrigðisstarfsmanna í neyslu
rýmum vel og einnig aðkomu
eða afskiptaleysi löggæslu. Þá
þurfi að kynna úrræðin vel, stað
setningu þeirra, eðli og hverjum
þau eru ætluð og hverjum ekki.
reyna að komast í vímuástand.“
Frumvarpið, sem kveður á um
sérstök neyslurými þar sem notendur vímuefna geta neytt vímuefna með öruggari hætti með tilliti
til hreinlætis og sýklavarna undir
eftirliti starfsfólks, er til meðferðar
í velferðarnefnd í annað sinn en því
var vísað aftur til ríkisstjórnarinnar
á síðasta þingi til lagfæringar vegna
athugasemda frá lögreglu og ákæruvaldi. Þrettán umsagnir hafa borist,
flestar jákvæðar.
Nokkur sveitarfélög hafa veitt
umsögn og lýsa stuðningi við hugmyndina en telja ýmist fjármögnun neyslurýma óljósa samkvæmt
frumvarpinu eða mælast til þess að
rekstur neyslurýma verði á forræði
ríkis en ekki sveitarfélaga enda sé
um heilbrigðisþjónustu að ræða.
Hvorki hafa borist umsagnir frá lögreglu né ákæruvaldi en frumvarpið
var lagfært í samráði við fulltrúa
refsivörslukerfisins áður en það var
lagt fram að nýju í haust.
birnadrofn@frettabladid.is

gulur laugardagur!
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Vilja að bærinn heiti
áfram Norður-Hvoll
Hjónin á bænum Norður-Hvoli í Mýrdalshreppi vilja að undið verði ofan af
nafnabreytingu á bænum sem Þjóðskrá tilkynnti þeim um í fyrra. Ekki hafi
verið haft samráð við ábúendur jarðarinnar um nýju nafngiftina á bænum.

Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fæðingarorlofsfrumvarp
verður lagt fram óbreytt
STJÓRNMÁL Félagsmálaráðuneytið
mun ekki gera breytingar á frumvarpi um breytta tilhögun fæðingarorlofs. Líkt og Fréttablaðið
greindi frá nýverið hafa verðandi
foreldrar gagnrýnt það vegna skiptingu mánaðanna milli foreldra.
Í þeim umsögnum sem hafa borist frá foreldrum er almenn ánægja
með að fæðingarorlofið sé lengt um
einn mánuð en ekki að mánuðurinn
sé bundinn við feður. Hefur einnig verið bent á að slík fyrirhögun
stangast á við leiðbeiningar Embættis landlæknis um að börn skuli
vera á brjósti lengur en sex mánuði.
Embættið sendi frá sér umsögn
vegna frumvarpsins.
Er það mat ráðuneytisins að sú
tilhögun á skiptingu fæðingar
orlofsréttar milli foreldra sem

Verðandi foreldrar hafa
gagnrýnt frumvarpið vegna
skiptingar mánaðanna milli
foreldra.

lögð er til í frumvarpinu sé til þess
fallin að koma til móts við þau ólíku
sjónarmið sem fram koma í framangreindum umsögnum auk þess að
vera í samræmi við markmið laga
um fæðingar- og foreldraorlof um
að tryggja barni samvistir við báða
foreldra og að gera bæði konum
og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. – ab

STJÓRNSÝSLA „Maður er náttúrlega
svo vanur að eiga heima á NorðurHvoli að maður segir það og skrifar
áfram,“ segir Birna Viðarsdóttir,
ábúandi á Norður-Hvoli í Mýrdalshreppi sem Þjóðskrá vill að heiti
Hvoll 2.
Birna segir þau hjónin óvænt hafa
fengið bréf frá Þjóðskrá í október í
fyrra um að frá og með næstu áramótum þar á eftir myndi bærinn
þeirra heita Hvoll 2. Bærinn hefur
hingað til heitið Norður-Hvoll og hét
það er þau Birna og Einar Magnússon fluttust þangað fyrir 35 árum.
Þar stunda þau nú rófurækt og eru
með 150 vetrarfóðraðar kindur.
„Þetta hefur reyndar verið í tugi
ára í búfjárskýrslum og maður hefur
aðeins rekist á það þar að bærinn
hafi verið skráður sem Hvolur 2. En
svo kom þetta bréf frá Þjóðskrá og
og síðan eru öll bréf og allt sem við
fáum bara merkt sem Hvoll 2,“ segir
Birna. Það stendur þó áfram NorðurHvoll á skiltinu út við veg en Birna
segir póstinn og aðra þó vel rata á
réttan stað.
Nágrannabærinn Suður-Hvoll
hefur sloppið við nafnabreytingu.
„Það er mjög skrítið að það var
engin breyting þar þótt þau séu líka

Bærinn Norður-Hvoll er skammt vestan Dyrhólaeyjar í Mýrdalshreppi.

í þessum afgömlu bændaskýrsluskrám sem Hvoll 1. Það erum bara
við sem eigum ekki lengur heima
á Norður-Hvoli. Og í rauninni ætti
okkar bær að vera Hvoll 1 því það
er komið að honum á undan SuðurHvoli,“ bendir Birna á og hlær að öllu
saman. „Þetta er reyndar svolítið
fyndið í aðra röndina,“ viðurkennir
hún.
Í bréfi Þjóðskrár til Einars og
Birnu kemur fram að nafni bæjarins hafi verið breytt til samræmis
við skráningu í fasteignaskrá. Sam-

kvæmt lögum skuli allar fasteignir
bera heiti samkvæmt ákvörðun
sveitarstjórnar. Birna og Einar óskuðu því liðsinnis Mýrdalshrepps og
mun sveitarstjórinn skrifa Þjóðskrá
og óska eftir að breytingin verði
afturkölluð. Jafnframt vill Mýrdalshreppur fá yfirlit yfir allar sambærilegar breytingar sem Þjóðskrá hafi
gert á þessum lagagrunni.
„Mér skilst að það eigi ekki að vera
mikið mál að breyta þessu,“ segir
Birna Viðarsdóttir á Norður-Hvoli
bjartsýn. gar@frettabladid.is

PIPAR\TBWA • SÍA • 102985

GEFÐU
HÆNU
Sveinn Andri, skiptastjóri þrotabús WOW air. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Krefst frávísunar málsins
vegna aðildarskorts Skúla
GEFÐU GJÖF SEM GEFUR
Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt
bágstadda fjölskyldu um til dæmis hænu, geit, brunn,
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

www.gjofsemgefur.is

DÓMSMÁL Í gær fór fram fyrirtaka
í máli Skúla Mogensen gegn Sveini
Andra Sveinssyni, skiptastjóra
þrotabús WOW air.
Áður hefur komið fram að Skúli,
fyrrverandi forstjóri flugfélagsins,
vilji að Sveinn Andri víki. Vill Skúli
meina að Sveinn Andri hafi veitt
villandi og rangar upplýsingar um
búið í fjölmiðlum og vanrækt upplýsingagjöf um skiptakostnað og
þóknanir.
Dómari í málinu, Ingiríður Lúðvíksdóttir, tjáði blaðamanni að
um fund væri að ræða en ekki opið
þinghald og vísaði honum út. Reimar Pétursson, lögmaður Skúla, vildi
ekki ræða málið.
Sveinn Andri krefst frávísunar á
málinu og vísar til aðildar. „Ég lét
bóka að Skúli hefði ekki aðild að
málinu þar sem forgangskröfu hans
í búið hefur verið hafnað og ekki

Ég lét bóka að Skúli
hefði ekki aðild að
málinu þar sem forgangskröfu hans í búið hefur verið
hafnað og ekki tekin afstaða
til almennra krafna.
Sveinn Andri Sveinsson lögmaður

tekin afstaða til almennra krafna,“
segir Sveinn. „Að mínu mati hefur
hann ekki stöðu til að hafa slíka
kröfu uppi,“ segir hann. Verður
úrskurðað um frávísunarkröfuna
í desember.
„Aðalkrafa hans er að ég víki og
til vara að sett verði ofan í við mig,“
segir Sveinn aðspurður um kröfur
Skúla. – khg

Sjáðu lífið í öllum litbrigðum
Volkswagen Passat GTE
Verð frá

5.390.000,-

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd - Verð miðast við gengi 6. nóvember, 2019.

Tengiltvinnbíll

Nýr Passat GTE
Hugsaðu um framtíðina. Nýr Passat GTE með tengitvinntækni er bæði kraftmikill og mjög sparneytinn. Rafdrægnin, sem er
allt að 55 km skv. WLTP, er þægileg og þessi bíll er merkisberi ábyrgs ferðamáta til framtíðar. Þú kemst flestra þinna
ferða án útblásturs en í langferðum tekur sparneytin bensínvélin við. Láttu framtíðina rætast og skiptu yfir í Passat GTE.
Veldu þinn uppáhalds á

www.hekla.is/volkswagensalur
*Búnaður á mynd getur verið frábrugðinn bílum á tilboðsverði. Sjá staðalbúnað á volkswagen.is.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Í dag kl.14

TENDRUM
LJÓSIN
Það verður töfrandi stemning þegar kveikt verður
á ljósunum á fallega jólatrénu í göngugötu.

Leikarar úr söngleiknum Matthildur skemmta við athöfnina
og gegna því mikilvæga hlutverki að tendra jólaljósin.
Kátir jólasveinar verða á sveimi og boðið verður
upp á piparkökumálun Kötlu frá kl. 14-16.
Í dag hefst einnig árleg pakkasöfnun Kringlunnar
í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands.

OPIÐ

LAUGARDAG: 10–18

SUNNUDAG: 13–18

KONTOR REYKJAVÍK
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VATNIÐ Í NÁTTÚRU ÍSLANDS
1 ÁRS!

McCann náði að borga bókasafnsskuldir sínar á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni,
Vatnið í náttúru Íslands, verður eins árs sunnudaginn 1. desember.
Í tilefni afmælisins verður mikið um að vera á sýningunni.

Stjörnuver

Vísindasmiðja Háskóla Íslands

Fyrsta hæð — Kl. 13:30 – 14:00

Önnur hæð — Kl. 14:00 – 16:00

Ný stuttmynd frá BBC um hringrás vatns
frumsýnd en einnig býðst gestum að sjá
norðurljósamyndina sem þar er í sýningu.

Vísindamenn frá Háskóla Íslands ásamt Sævari Helga
Bragasyni, Stjörnu-Sævari, sýna og kynna undraverða
eiginleika vatns með tilraunum sem gestir fá að taka þátt í.

Aðgangur ókeypis.
Hlökkum til að sjá ykkur í Perlunni!

Áður en leikarinn Rory McCann sló í gegn í þáttunum um Krúnuleikana, bjó hann í tjaldi á Íslandi og
stal sér til matar. Hann safnaði bókasafnsskuldum
sem hann borgaði til baka mörgum árum síðar

hittingur
MARKAÐSSTOFU HAFNARFJARÐAR

Í Bæjarbíói
Mánudaginn

2.12.19

Hírðist í tjaldi
á Íslandi og
hnuplaði mat

„Frá draumi til afreks“

KL. 18:30

Guðmundur Þórður Guðmundsson,
landsliðsþjálfari, heldur fyrirlestur kl 19:00.

Léttar veitingar og drykkir
í Mathiesen stofunni í boði MSH.

SAMFÉLAG Skoski leikarinn Rory
McCann, sem er best þekktur fyrir
hlutverk sitt sem „Hundurinn“,
Sandor Clegane, í þáttunum um
Krúnuleikana, bjó í tjaldi á Íslandi
og stal sér til matar. McCann var
nýlega í viðtali í tengslum við þættina og ræddi þar veru sína hér.
„Ég bjó í tjaldi, bókstaf lega í
tjaldi, og stal mér til matar endrum
og sinnum,“ sagði McCann í þættinum Game of Thrones Reunion
Special, þar sem margir leikarar
úr þáttaröðinni vinsælu voru í viðtali hjá spjallþáttarstjórnandanum
Conan O’Brian.
Þetta var árið 2006, en McCann
kom þá um haustið, ásamt stórleikaranum Gerard Butler, til að
vera viðstaddur frumsýningu á
kvikmynd byggðri á Bjólfskviðu.
McCann lék lítið hlutverk í þeirri
mynd og var ekki stórt nafn í
skemmtanabransanum yfir höfuð.
Flæktist hann um heiminn og tók
að sér hlutverk hér og þar.
Hann frestaði heimferð í sífellu og
ákvað loksins að setjast hér að. „Ég
fékk engin hlutverk á þessum tíma
þannig að ég bað umboðsmann
minn að hringja ef eitthvað myndi
gerast, en það gerðist ekkert þannig að ég var áfram á Íslandi.“ Hann
kunni vel við land, þjóð, rokið og
rigninguna. Hentaði það grófum
persónuleika hans einkar vel. Endaði hann á að búa hérna í tæpt ár

Það var að koma
vetur og heimamenn sögðu mér að ég væri
sá eini á allri eyjunni sem
byggi í tjaldi.
Rory McCann leikari

en var atvinnulaus og blásnauður.
Hann missti loks húsnæðið.
„Það var að koma vetur og heimamenn sögðu mér að ég væri sá eini á
allri eyjunni sem byggi í tjaldi. Þeir
hjálpuðu mér svo að finna annað
húsnæði og ég fékk vinnu sem
smiður,“ sagði McCann.
„Að lokum fékk ég aftur vinnu
sem leikari og náði að koma mér
aftur á strik,“ sagði McCann. „Allt
í einu er verið að keyra mig um í
drossíu og ég kominn í bestu þáttaröð heims. Þetta sýnir hvernig
örlögin geta breyst. Ótrúlegt.“
Eins og f lestir vita voru mörg
atriði þáttanna tekin upp á Íslandi,
á Þingvöllum, Snæfellsjökli, við
Mývatn, Jökulsárlón, Reynisfjöru
og víðar. „Ég náði að fara aftur til
Íslands og borga bókasafnsskuldirnar mínar.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Hringsóluðu í ellefu tíma
með hross í farangrinum
Fyrirtæki og einyrkjar í Hafnarfirði
og nágrenni sérstaklega velkomnir.

Endilega sendið okkur fjölda
á netfangið msh@msh.is

AMSTERDAM Farþegar á leið með
f lugfélaginu KLM frá Amsterdam
til Mexíkó síðastliðinn fimmtudag
lentu aftur á nákvæmlega sama stað
eftir ellefu klukkustunda flug yfir
Atlantshafið og til baka.
Þetta kom fram á vef Business
Insider sem segir f lugmennina
hafa áttað sig á því er þeir voru
komnir inn yfir austurströnd Kanada að þeir myndu ekki geta lent á
fyrirhuguðum áfangastað í Mexíkó
vegna eldgoss þar í landi.
Vegna vegabréfsmála hafi ekki
komið til greina að lenda með farþegana vestan hafs og því varð úr

Flugmennirnir áttuðu
sig þegar þeir voru komnir
inn yfir austurströnd
Kanada að þeir myndu ekki
geta lent á áfangastað í
Mexíkó vegna eldgoss þar í
landi.
að snúið var aftur til Amsterdam.
Flækjustigið hafi ekki minnkað
vegna talsverðs fjölda hrossa, sem
auk farangurs farþega, voru í farangursrýminu. – gar

Njótum aðventunnar

afsláttur af
öllum LJÓSASERÍUM

Mikið úrval af hágæða útiseríum sem
hafa reynst vel við íslenskar aðstæður

Allt fyrir aðventuna!

20 %

20% afsláttur

af KerTUm, BatTErísKerTuM oG SkrEyTinGaRefNI

20%

rIsTaðar
mönDluR
sUnNudAg
Frá 14-16

ÚrVal af aðvEntUKrönSum
vErð Frá 3.880kR

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is
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Heilaskemmdir fylgi
offitu hjá unglingum
Ný rannsókn bendir til að bólgur sem geta myndast í heila of feitra unglinga
geti valdið skemmdum þar. Offitan hafi einnig áhrif á hormónabúskap
þeirra. Hlutfall bandarískra barna og ungmenna í yfirvigt í örum vexti.

Loftslagssjóður
Loftslagssjóður var stofnaður á þessu ári og heyrir undir
umhverfis- og auðlindaráðherra. Hlutverk sjóðsins er
að styðja við nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsmála
og verkefni sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif
loftslagsbreytinga. Rannís hefur umsjón með sjóðnum.
Boðið er upp á tvær styrktegundir og eru styrkirnir
veittir til eins árs:
• Styrkir til kynningar og fræðslu um loftslagsmál.
• Styrkir til nýsköpunarverkefna, ætlaðir meðal annars
til þess að styrkja rannsóknir og þróunarstarf í tengslum
við innleiðingu á nýjum loftslagsvænum tæknilausnum
og hönnun.
Umsóknarfrestur er til kl. 16:00 þann 30. janúar 2020.
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum rafrænt
umsóknarkerfi Rannís. Ekki er tekið við gögnum eftir að
umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar og reglur um sjóðinn er að finna
á www.rannis.is

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur til 30. janúar 2020

Vísindamenn hjá Geislafræðisamtökum Norður-Ameríku (RSNA)
hafa komist að því að offita valdi
heilaskemmdum hjá unglingum
og ungmennum. Kom þetta í ljós í
nýrri rannsókn þar sem notuð voru
segulómtæki.
Offita hefur ekki aðeins áhrif til
þyngdaraukningar og á hjarta og
æðakerfið, heldur veldur hún bólgum í taugakerfinu. Þetta virðist hafa
áhrif á heilann og valda skemmdum
þar. Var notuð ný aðferð segulómunar, DTI, til að rannsaka vökva við
taugaboðkerfið.
Úrtak rannsóknarinnar var ekki
mjög stórt, 59 unglingar í yfirþyngd
og 61 ekki í yfirþyngd á aldrinum 12
til 16 ára. Sást munur bæði í hvelatengslunum (corpus callosum) og
fellingunum (gyrus). Í engum tilfellum komu of þungu unglingarnir
betur út en þeir sem voru það ekki.
„Breytingar í heila þessara unglinga í yfirþyngd sjást í þeim hlutum
heilans sem hafa áhrif á matarlyst,
tilfinningar og vitsmuni,“ sagði
Pamela Bertolazzi, lífeindafræðingur frá Brasilíu sem tók þátt í
rannsókninni.
Sagði hún þetta einnig hafa áhrif
á hormónastarfsemina, til dæmis
leptín. Vegna þess halda unglingarnir áfram að borða þrátt fyrir að
fitu- og orkubirgðir líkamans séu
nægar. Skemmdirnar í heilanum
hafa einnig áhrif á jafnvægi insúlíns og þar af leiðandi blóðsykurs.
„Einnig komumst við að því að
bólgur í taugakerfinu hafa áhrif
á aðra þætti en leptín og insúlín,“
sagði Bertolazzi.
Þá sagði hún einnig að frekari
rannsókna væri þörf. Vildi hún að

Vísindamennirnir notuðu segulómtæki til að rannsaka heila unglinga. Þeir
telja að frekari rannsókna sé þó þörf á áhrifum offitu. NORDICPHOTOS/GETTY

Breytingar í heila
þessara unglinga í
yfirþyngd sjást í þeim
hlutum heilans sem hafa
áhrif á matarlyst, tilfinningar og vitsmuni.
Pamela Bertolazzi
lífeindafræðingur
segulómunin yrði endurtekin með
sömu einstaklingum eftir að unglingarnir í yfirþyngd hefðu lést. Þá
væri hægt að sjá hvort skaðinn væri
varanlegur eða ekki.
Offita ungmenna er sívaxandi
vandamál. Hefur hlutfall bandarískra barna og ungmenna í yfirþyngd þrefaldast síðan á áttunda

áratug síðustu aldar. Þá hefur offita
ungra barna einnig aukist. Samkvæmt tölum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) voru 32
milljónir barna fimm ára og yngri
í yfirþyngd á heimsvísu. Árið 2016
var sú tala komin upp í 41 milljón.
Hér á Íslandi hefur offita einnig
farið vaxandi og er mun meiri en á
hinum Norðurlöndunum. Í rannsókn sem var gerð við Tækniháskólann í Danmörku (DTU) og birt
árið 2017 kom í ljós að 21 prósent
Íslendinga glímdi við offitu og tæplega 60 prósent væru í yfirþyngd. Til
samanburðar þá glímdu innan við
15 prósent íbúa á hinum Norðurlöndunum við offitu og undir 50
prósentum voru í yfirþyngd.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ný jólasafnplata á vínyl og geisladisk
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Hljómplötuútgáfan Alda
aldamusic.is — Sími 546 2202

Í svörtum fötum Jólin eru að koma Eiríkur Hauksson Jól alla daga Svala Ég hlakka svo til
Land og synir Jólasynir Sniglabandið Jólahjól Pálmi Gunnarsson Gleði og friðarjól
Laddi Snjókorn falla Eyjólfur Kristjánsson Gleðileg jól (allir saman) Egill Ólafsson Hátíð í bæ
Ragnhildur Gísladóttir Þorláksmessukvöld Björgvin Halldórsson og Ruth Reginalds Þú komst með
jólin til mín Ragnar Bjarnason Er líða fer að jólum Sigurður Guðmundsson og Memﬁsmafían
Það snjóar Svala Þú og ég og jól Pálmi Gunnarsson Yﬁr fannhvíta jörð Baggalútur Nú mega jólin
fara fyrir mér Halla Margrét, Eiríkur Hauksson og Kór Öldutúnsskóla Þú og ég Helgi Björnsson
Ef ég nenni Þú og ég Hátíðarskap HLH ﬂokkurinn og Sigríður Beinteinsdóttir Nei, nei ekki um jólin
Birgitta Haukdal Eitt lítið jólalag Þú og ég Aðfangadagskvöld Ragnhildur Gísladóttir Jóla jólasveinn
Stuðkompaníið Jólastund Helga Möller Jólin þín og mín Páll Óskar og Monika Hin fyrstu jól

…og mörg fleiri

aldamusic.is

Matseðill
Fyrir 8 manns

Karrýsíld, 255 g
Marineruð síld, 255 g
Rúgbrauð, 270 g
Grafinn lax sneiddur, 200 g
Graflaxsósa, 190 ml

359 kr. stk.
359 kr. stk.
265 kr. pk.
1099 kr. pk.
329 kr. stk.

Jólapate innbakað, 200 g
Jarðarberjasósa, 100 g
Reykt andabringa, 230 g
Rauðlaukssulta, 180 g

1399 kr. stk.
799 kr. stk.
2399 kr. stk.
699 kr. stk.

Nánar á
kronan.is/
jolahladbord

Hamb.hryggur sneiðar, 500 g 1385 kr. pk.
Waldorf salat, 500 g
999 kr. pk.
Heimagert rauðkál, 250 g
599 kr. pk.
Kalkúnabringa elduð, 500 g
2500 kr. stk.
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g 1390 kr. stk.
Heit purusteik, 400 g
Rauðvínssósa, 500 ml
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g
Lúxus laufabrauð, 130 g

1399 kr. stk.
1390 kr. stk.
1293 kr. stk.
1098 kr. pk.

Allt þetta undir

2500

*

*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgarhrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr. á mann
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Gunnar

F

Davíð
Stefánsson

david@frettabladid.is

Fáránleiki
núverandi
regluverks
hefur
kristallast í
máli í
kringum
innflutning,
viðskiptahindranir
og tolla á
túlípönum.

réttablaðið hefur flutt fréttir á síðustu mánuðum af vonlítilli baráttu blómabúða í landinu
gegn gríðarháum blómatollum. Alls skoruðu 25
blómabúðir meðal annars á stjórnvöld að lækka
blómatolla. Fáránleiki núverandi regluverks
hefur kristallast í máli í kringum innflutning, viðskiptahindranir og tolla á túlípönum.
Á árunum 2016 og 2017 var hrint í framkvæmd
áformum um niðurfellingu tolla á öllum vörum nema
matvörum. Tollar á blóm urðu af einhverjum ástæðum
eftir, þótt blóm verði seint flokkuð sem matvara. Ofurtollar liggja í annars vegar 30 prósenta verðtolli og hins
vegar 95 króna stykkjatolli sem leggst á hvern afskorinn
túlípana. Tíu túlípana búnt, sem kostar 600 krónur í
innkaupum, fær á sig 1.130 krónur í toll, þannig að innkaupsverðið þrefaldast hér um bil. Búnt af innfluttum
túlípönum kostar nú 3.000 krónur út úr búð, samanborið við um 1.000 krónur í öðrum norrænum löndum.
Innlend framleiðsla á afskornum blómum annar ekki
eftirspurn. Því gefa íslenskir kommissarar náðarsamlegast heimildir tvisvar á ári til innflutnings tollkvóta á
lægri tollum. En það hefur ekki dugað til.
Kerfið sem hefur verið komið á til að meta hvort
skortur sé á vörum, þannig að lækka megi tolla á þeim,
er einkennilegt. Opinber nefnd spyr innlenda framleiðendur og dreifingaraðila hvort þeir eigi eitthvað til
af vörunni. Svör þeirra eru tekin góð og gild. Svo virðist
sem ekki sé farið til dæmis í verslanir og kannað hvað
sé til af vörunni og á hvaða verði. Óralangt er á milli
nýlegrar niðurstöðu opinberu kommissaranna, að ekki
sé skortur á túlípönum, og þess veruleika sem allir neytendur sjá í búðunum.
Ýmsum kann að finnast þetta blómatollamál ómerkilegt. Eru blóm ekki óttalegur óþarfi og lúxus? Hömlur
og skattar geta raunar gert tilteknar vörur að lúxus. Á
Norðurlöndum eru blóm ekki talin munaðarvara. Fólk
grípur með sér búnt úr búðinni án mikillar umhugsunar
til að gleðja einhvern nákominn eða prýða heimilið. En
hér virðist sú skoðun samt eiga einhverju fylgi að fagna
að blóm eigi að selja í svipuðu viðskiptaumhverfi og
ávexti þegar þeir fengust bara fyrir jólin.
Svo má spyrja hvern sé verið að vernda með tollunum.
Íslenskir túlípanar fást í um 4-5 mánuði á ári. Er ekki
hægt að hafa innflutning frjálsan afganginn af árinu?
Í grunninn lýtur þetta mál að sjálfsagðri neytendavernd og sanngjörnum kröfum gegn bjánalegum viðskiptahindrunum. Það er hvorki vit né sanngirni í því
að láta íslenska neytendur borga þrisvar sinnum meira
fyrir einhverja vöru en tíðkast í nágrannalöndunum.
Hvar eru nú stjórnmálamennirnir sem kjörnir eru til að
gæta hagsmuna almennings en ekki til að fórna þeim í
hendur kommissara? Eigum við virkilega að trúa því að
þingmenn og ráðherrar telji hag almennings best borgið
með þessu móti?
Koma svo!

Íslenskar hátíðar

TARTALETTUR
................................................

PRENTUN.IS
PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Verndarsvæði fyrir valdafólk

M

eð atkvæðagreiðslu í síðasta mánuði bönnuðu nemendur Háskólans í Oxford lófatak.
Í stað þess að gestir klappi á samkomum
skólans er þess nú óskað að þeir hefji hendur til himins
og hristi þær til, en slíkt látbragð er gjarnan kallað
„djass-hendur“. Tilgangur bannsins er að forðast það
að hávaðinn sem myndast þegar lófum er klappað
saman valdi viðkvæmum kvíða.
Orðið „snjókorn“ hefur öðlast nýja merkingu í seinni
tíð. Er það gjarnan notað niðrandi um ungt fólk sem
sumum þykir sjálfhverft, viðkvæmt og móðgunargjarnt. Hugmyndin er ekki gripin úr lausu lofti. Bresk
rannsókn leiddi í ljós að í níutíu prósentum breskra
háskóla hefði stúdentaráðum tekist að hefta tjáningarfrelsið með því að banna ákveðna fyrirlesara, sérstaka
hegðun, klúbba, popplög, brandara og athugasemdir
svo að engum þurfti að líða illa, utangátta eða heyra
eitthvað ljótt. „Verndarsvæði“ hafa sprottið upp innan
háskóla þar sem boðið er upp á róandi tónlist, faðmlög, litabækur, leir og myndbönd af hvolpum.
Það er þó ekki aðeins unga fólkið sem leitast við að
vopnvæða eigin viðkvæmni í baráttunni um að ná
sínu fram.
Nýverið komst upp um mútugreiðslur sjávarútvegsfyrirtækisins Samherja í Namibíu. Þótti ýmsum
afhjúpunin ósvífnari en glæpurinn. Til að vernda
fórnarlömb umræðunnar kröfðust stórlaxar landsins,
allt frá sægreifum til ráðherra, þess að aðgát yrði höfð í
nærveru sálar. „Þessir menn eiga börn,“ sagði Gunnar Bragi Sveinsson. „Árásir á starfsmenn Samherja,“
sagði Þorsteinn Már Baldvinsson. „Við eigum ekki að
vera að hlusta á neikvæðar fréttir um félagið,“ sagði
nýr forstjóri Samherja. Sjávarútvegsráðherra hringdi
í gamla forstjórann til að spyrjast fyrir um hvernig
honum liði. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, mætti í Silfur Egils með móðgunargirni sem
framlag sitt til rökræðna um málið. Bjarni Benediktsson strunsaði sár út úr þingsal þegar málið var rætt á

Alþingi – hugmynd sem hann kann að hafa fengið frá
hinum virta háskóla University College London sem
tilkynnti nýverið um að nemendum í námskeiðinu
„fornleifafræði styrjalda“ sé nú frjálst að ganga út úr
tíma valdi námsefnið þeim uppnámi.

Úthverfi sálarinnar
Ekki eru allir á eitt sáttir við mátt móðgunargirninnar.
„Við megum ekki leyfa háskólum að breytast í einhæft,
bragðdauft úthverfi sálarinnar þar sem það eina sem
er á matseðlinum er andlegur hafragrautur,“ sagði
heiðursrektor Oxford háskóla um ritskoðunartilburði
innan skólans.
Snjókorn í íslenskri valdastétt krefjast „verndarsvæðis“. Hvort sem er á götum Garðabæjar eða sölum
Alþingis telja þau sig hafa rétt á að heyra ekkert ljótt.
Afnemum RÚV, tökum Helga Seljan af dagskrá, setjum
lögbann á Stundina, stöðvum styrki til fjölmiðla uns
ekkert er eftir nema veðurfréttir, Mogginn og blað
Sjálfstæðiskvenna. Því það er heilagur réttur ríkustu
manna landsins að sjá sveltandi börn í Afríku aðeins
á sparibaukum Hjálparstofnunar kirkjunnar er þeir
tæma vasana af klinki en ekki í Sjónvarpsfréttum yfir
kvöldmatnum eða í eigin martröðum. Það er réttur
þeirra að fá skjól gegn orðum sem misbjóða; vinalán,
veiðigjöld, skattaskjól, auðlindaákvæði. Því þeir eru
fórnarlömb; fórnarlömb eigin ágætis, eigin yfirburða.
Það er ekki þeim að kenna að þeir fæddust hvorki
í Namibíu né Efra-Breiðholti. Þeir skulu faðmaðir,
hylltir – ekki með lófataki sem styggt gæti viðkvæma
lund heldur með „djass-höndum“ – því það sem við hin
í einfeldni okkar skiljum ekki er að ef þeir væru ekki
til staðar til að mylja ofan í okkur brauðmola, hvar
myndum við þá fá brauðmola?
Það er því öllum fyrir bestu að við hreiðrum um
okkur í hlýju úthverfi sálarinnar, litum, leirum,
föðmumst og horfum á hvolpamyndbönd. Má bjóða
þér hafragraut? Næst verða sagðar veðurfréttir.
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EIRÍKUR
HAUKSSON

STEFANÍA
SVAVARS

JÓHANNA
GUÐRÚN

EYÞÓR
INGI

GUNNAR
ÞÓRÐARSON
7. MARS Í ELDBORG HÖRPU

Gunnar Þórðarson fagnar 75 ára afmæli í janúar 2020 og af því tilefni verður blásið til glæsilegra tónleika í Eldborg
Hörpu þann 7. mars. Gunnar hefur átt einkar glæsilegan og farsælan feril sem laga og texta höfundur. Eftir hann
liggja 830 lög og ein ópera, mikið af lögum Gunnars hafa fyrir löngu fest sig í sessi í Íslensku þóðarsálinni. Nægir
þar að nefna lög eins og Bláu augun þín, Fyrsti kossinn, Við Reykjavíkur tjörn, Himinn og Jörð og Þitt fyrsta bros.
Þessi lög ásamt fleirri dægurperlum Gunnars munu hljóma í Eldborg

MIÐASALA Á TIX.IS, Í MIÐASÖLU HÖRPU OG Í SÍMA 528 5050
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Romelu Lukaku og Lautaro Martinez hafa leikið við hvurn sinn fingur í leikjum Internazionale í Mílanó sem hefur átt góðu gengi að fagna á yfirstandandi leiktíð. NORDICPHOTOS/GETTY

Taktvísir
sóknardúettar

Rivaldo/Ronaldo
Brasilía
n Rivaldo og Ronaldo náðu ein
staklega vel saman hjá Brasilíu
en hápunktur samvinnu þeirra
var þegar liðið vann HM 2002.

Fátt gleður knattspyrnuáhugamenn meira en glæsileg samvinna leikmanna
í fremstu víglínu. Síðustu 20 árin um það bil hefur tískan verið að spila með
einn framherja en nú er kominn fram á sviðið sóknardúett sem gleður augað.
FÓTBOLTI England mun spila 4-4andskotans 2 segir í mynd sem
flestir fótboltanördar hafa séð en
hún fjallar um ævintýri Mike Bassett
í starfi sínu sem þjálfari enska karlalandsliðsins í knattspyrnu.
Síðustu tvo áratugina tæpa hefur
það ekki þótt móðins að leika með
tvo framherja og knattspyrnustjórar
sem spila leikkerfið 4-4-2 annaðhvort verið kallaðir gamaldags,
taldir aðhyllast úrelta enska hugmyndafræði eða vera íhaldssamir

og sænskir og kassalaga í hugsunarhætti sínum.
Það er samt eitthvað andlega uppörvandi við að sjá tvo framherja
tengja saman eins og þeir hugsi
sem einn og sami leikmaðurinn. Nú
hefur Antonio Conte, knattspyrnustjóri ítalska liðsins Internazionale,
tekist að leiða saman tvo menn í
fremstu víglínu liðsins sem smella
saman þegar þeir rölta inn á knattspyrnuvöllinn. Það eru belgíski
kraftframherjinn Romelu Lukaku

og hinn tekníski og snaggaralegi
Argentínumaður Lautaro Martínez.
Oftast þegar framherjapör hafa
náð að blómstra samanstanda þau
af einum stórum og sterkum framherja og öðrum minni, teknískari og
hraðari félaga.
Hitt er líka til í dæminu að annar
sé meira fyrir að fá boltann í lappirnar og skapa fyrir samherja sína
en hinn sjái um að hrella varnarlínu
andstæðinganna með hraða sínum
og vel útfærðum hlaupum. – hó

Ivan Zamorano/Marcelo Salas
Síle

Romario/Bebeto
Brasilía 
n Tveir annálaðir markaskorarar
sem gæddu HM 1994 lífi með
sambaspili sínu og glæsilegum
mörkum sem þeir skoruðu.

Luis Suárez/Lionel Messi
Barcelona

n Eitraðir framherjar báðir tveir
sem náðu einkar vel saman
þegar þeir léku saman hjá Síle.
Svipaðar týpur af framherjum.

n Engir leikmenn hafa skapað jafn
mörg mörk hvor fyrir annan
og þessir tveir í Meistaradeild
Evrópu á yfirstandandi leiktíð.

Emile Heskey/Michael Owen
Liverpool/England

Dennis Bergkamp/Thierry Henry
Arsenal

Eiður Smári/Jimmy Floyd
Chelsea

Dwight Yorke/Andy Cole
Manchester United/Blackburn 

Peter Crouch/Jermain Defoe
Tottenham Hotspur/Portsmouth

n Eitt þekktasta dæmi um að það
virki afbragðs vel að hafa annan
framherjann stóran og sterkan
og hinn minni og sneggri.

n Hvor um sig var listamaður
með boltann en Bergkamp gat
nánast látið boltann tala og
knattrak Henry var undravert.

n Eiður Smári nefnir Hasselbaink
ávallt fljótlega til sögunnar
spurður um besta samherjann.
Spiluðu eins og sálufélagar.

n Refir í vítateig andstæðinga
sinna og voru í senn gráðugir í
að skora mörk og þefvísir á að
búa til færi hvor fyrir annan.

n Annað gott dæmi um framherja
par þar sem annar var sérlega
öflugur í loftinu og hinn var al
gjörlega frábær í að klára færin.

Gerðu
góð kaup
OPIÐ Í DAG

FRÁ KL. 12–16

Athugið að um er að ræða takmarkaðan fjölda
bíla af tilteknum gerðum. Það eru þó fleiri bílar
í boði en fram koma í auglýsingunni og þá má
finna á www.bl.is/kjarabilar

BJÓÐUM VALDA NÝJA BÍLA Á KJARABÍLAVERÐI.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.
HLAÐINN BÚNAÐI

HLAÐINN BÚNAÐI

NISSAN QASHQAI

NISSAN JUKE

Tekna BOSE, sjálfskiptur, dísil, 2WD

Acenta+, sjálfskiptur, bensín, 4WD

LISTAVERÐ: 5.890.000 kr.

LISTAVERÐ: 4.490.000 kr.
Reynsluaksktursbíll

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

NISSAN X-TRAIL 4X4

Tekna, sjálfskiptur, dísil, 4WD

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

LISTAVERÐ: 7.390.000 kr.

KJARAVERÐ
3.690.000 kr.

KJARAVERÐ
6.490.000 kr.

RENAULT CAPTUR
Intens, sjálfskiptur, bensín

Acenta, beinskiptur, dísil

LISTAVERÐ: 2.150.000 kr.

LISTAVERÐ: 3.690.000 kr.

LISTAVERÐ: 2.790.000 kr.

KJARAVERÐ
1.890.000 kr.

RENAULT KOLEOS
Zen, sjálfskiptur, dísil, 4WD
LISTAVERÐ: 6.350.000 kr.

KJARAVERÐ
3.350.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

NISSAN NAVARA
Visia, beinskiptur, dísil, 4WD
LISTAVERÐ: 5.790.000 kr.

KJARAVERÐ
5.490.000 kr.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

NISSAN MICRA

DACIA SANDERO
Essential, beinskiptur, bensín

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

KJARAVERÐ
5.250.000 kr.

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

KJARAVERÐ
2.490.000 kr.

RENAULT ZOE
Intens, sjálfskiptur, rafmagn

100%
RAFMAGN

LISTAVERÐ: 3.850.000 kr.

KJARAVERÐ
3.550.000 kr.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ENNEMM / SÍA /

N M 9 6 6 9 6 K j a r a b í l a r B L 5 x 3 8 3 0 n ó v

KJARAVERÐ
4.990.000 kr.

4X4
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Dæmi um að læknar hunsi boxara
Hnefaleikasamband Íslands hefur óskað eftir því við Reykjanesbæ að fá aðstöðu til að halda Norðurlandameistaramótið í
ólympískum hnefaleikum í mars á næsta ári. Formaðurinn segir mikla grósku vera í hnefaleikum og fordómar fari minnkandi.
HNEFALEIK AR Stefnt er að því að
halda Norðurlandameistaramótið
í hnefaleikum hér á landi á næsta
ári en Hnefaleikasamband Íslands
hefur óskað eftir því við Reykjanesbæ að fá aðstöðu til að halda
mótið þar. Verið er að leggja drög að
keppnisfyrirkomulagi og kostnaði,
en kostnaður vegna mótsins mun
lenda á Hnefaleikasambandinu.
Þetta verður í fyrsta sinn sem keppt
verður í þrjá daga og mun Ísland fá
fast sæti á mótinu. „Við höfum lengi
barist fyrir því að fá okkar föstu
sæti á mótunum og viljum því gera
eins vel og hægt er nú þegar okkur
er gefið tækifæri til að festa okkur í
sessi,“ segir í fundargerð íþrótta- og
tómstundaráðs Reykjanesbæjar.
Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi
þátttakenda keppendur, þjálfarar,
dómarar og stjórnendur verði á
bilinu 150-200 manns.
Ásdís Rósa Gunnarsdóttir, formaður Hnefaleikasambandsins,
segir að alveg frá því að sambandið
var tekið inn í ÍSÍ árið 2015 hafi
verið vilji til að fá mótið hingað til
lands. „Við létum vita að við vildum halda mót en þriðja deginum
yrði bætt við af því að við vildum
ekki halda mótið með öllum þeim
kostnaði sem fylgir án þess að vera
með fast sæti fyrir okkar keppendur. Þannig að niðurstaðan var
að halda þriggja daga mót og prófa.
Við höfum verið að senda krakka
að keppa, sterka keppendur, en
þau hafa þurft að færa sig upp eða
niður um þyngdarf lokk vegna
plássleysis á mótinu. Núna fáum við
tækifæri til að sýna hvað í okkur
býr.“ Aðeins er pláss fyrir fimm í
hverjum f lokki og hver keppandi
má aðeins keppa einu sinni á dag.
Það er því setið um hvert sæti sem
er ekki fast í hendi. Mótið er prófsteinn á það hvort keppendur ætli
sér lengra í íþróttinni. „Þetta er
fyrsta skrefið.“
Ásdís segir að um 1.100 manns
æfi hnefaleika hér á landi þó það
séu ekki allir að keppa. „Við erum
að sjá mikið stökk í barna og unglingastarfi. Við erum með svokallaða
diplóma-hnefaleika þar sem snertingar eru léttari en meiri áhersla er
lögð á tækni og framkomu. Þegar
krakkarnir útskrifast þaðan teljast
þau hæf að fara í ólympíska hnefaleika ef þau vilja. Einn af okkar bestu
keppendum kemur úr þessu starfi.“
Umsvifin jukust töluvert þegar
Hnefaleikasambandið varð sérsamband innan ÍSÍ og er yfirleitt
mót einu sinni í mánuði til að keppendur öðlist keppnisreynslu. „Við
höfum verið að senda krakka út þar
sem mótherjinn hefur um 50 bar-

Um 1.100 manns æfa hnefaleika á Íslandi, þó ekki allir séu að keppa í íþróttinni. Barna- og unglingastarf blómstrar og segir formaðurinn að íþróttin
sé afar fjölskylduvæn. Stefnt er að því að Norðurlandamótið muni fara fram hér á landi á næsta ári. MYNDIR/GUNNAR JÓNATANSSON

daga undir belti. Það er meira en við
höfum náð.“

Læknar erfiðir
Ásdís segir að fordómar í garð hnefaleika fari minnkandi. Þó séu alltaf
einhverjir sem erfitt sé að sannfæra. „Ég finn það eftir að barna- og
unglingastarfið jókst að umtalið og
sýnin á íþróttina hefur batnað. Þetta
er fjölskylduíþrótt en við erum alltaf í vandræðum með læknaálitið.

OÞað eru margir
læknar sem líta
ekki á þetta sem íþrótt.
Ásdís Rósa
Gunnarsdóttir,
formaður
Hnefaleikasambandsins

Það eru margir læknar sem líta
ekki á þetta sem íþrótt og þar af
leiðandi neita þeir að sinna okkar
keppendum – sem er bæði vont og
svolítið spes. Við gerum allt til að
tryggja öryggi okkar keppenda en
nokkrir læknar neita að taka þátt.
Sem betur fer erum við með aðra í
okkar liði sem styðja við íþróttina.
Almenningsálitið hefur alltaf verið
svolítið slæmt þannig að við gerum
allt til að tryggja öryggi keppenda

og iðkenda. Við göngum lengra í
því en allar aðrar íþróttir ætla ég að
leyfa mér að fullyrða. Af því að við
þurfum þess.
Þetta er eins og að vera kona – þá
þarf að gera aðeins meira. Enginn
íþrótt er hættulaus, ekki fótbolti
eða körfubolti eða aðrar íþróttir.
En það er hægt að fyrirbyggja fullt
og það er gert með ítarlegum reglum
og læknisskoðunum í kringum öll
mót.“ benediktboas@frettabladid.is

OLÍS-DEILDINNI
16.00

16.30

18.15

17.00

19.30

KARLAR

Tímasetningar geta breyst vegna veðurs. Sjá nánar á olis.is/deildin

LAU. 30. NÓVEMBER

LAU. 30. NÓVEMBER

LAU. 30. NÓVEMBER

SUN. 1. DESEMBER

MÁN. 2. DESEMBER

14.00

16.00

KONUR
13.30

#Olísdeildin

NÆSTU LEIKIR Í

LAU. 30. NÓVEMBER

LAU. 30. NÓVEMBER

LAU. 30. NÓVEMBER

KOMDU Á VÖLLINN

Velkomin
á nýja
og betri
Hverfisgötu.
Endurbætt Hverfisgata er tilbúin að taka við jólagestum.
Sérstaða götunnar sem áfangastaðar með flóru verslana,
skemmtunar, matstaða og menningar á sér nú nánast ekki
hliðstæðu hér á landi.
Íbúar og rekstraraðilar eru sammála um að endurbætur
á götunni hafi skilað fallegri, nútímalegri og aðgengilegri
borgargötu þar sem fjölbreytt mannlíf blómstrar.

Allt yfirborð götu og gangstétta hefur verið endurnýjað,
lagnir endurnýjaðar eftir þörfum og snjóbræðsla sett í
upphækkuð gatnamót og göngu- og hjólaleiðir.
Þá hefur gatan verið fagurlega skreytt með margs konar
jólaljósum og bjöllum og nýtur nú vaxandi vinsælda sem
ein af skemmtilegustu götum borgarinnar.
Velkomin á Hverfisgötuna!
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BLACK

BL

FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

BLACK FRIDAY

EXTRA

35%

35%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

SYDNEY

VISION

Fallegur og stílhreinn tungusófi frá Furninova.
Hægri og vinstri tunga. Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 279 × 155 × 79 cm

214.494 kr.
329.990 kr.

PINNACLE

EMPIRE

LA-Z-BOY
hægindastóll.
Svart leður.

BL ll E
EX AC ker RT
TR K ti á I
A FR 30%
af ID
slæ A
Y
tt
i

K

EXTRA

13.596 kr. 33.990 kr.

AFSLÁTTUR

19.793 kr. 29.990 kr.
VIDIVI

Litaðar glerskálar 11 cm. Glös
í mörgum litum og tveimur
stærðum 26 cl og 48 cl

30%

34%

AFSLÁTTUR

VIDIVI NADIA

BLACK FRIDAY

EXTRA

60%

AFSLÁTTUR

53.994 kr. 89.990 kr.

BLACK FRIDAY

EXTRA

40%

AFSLÁTTUR

Ö

BLACK FRIDAY

EXTRA

45%

ALEXA

Borðstofustóll.
Svart eða brúnt
ekta leður.
Fætur úr
burstuðu stáli.

Borðstofustóll.
Úr svörtu beiki.

BLACK FRIDAY

EXTRA

227.494 kr.
349.990 kr.

DIALMA
BROWN

La-z-boy
hægindastóll.
Brúnt áklæði.

BLACK FRIDAY

98.995 kr. 179.990 kr.

U-sófi í ljósgráu slitsterku áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 371 x 232 x 84 cm

Öll glös frá VIDIVI á
50% afslætti um
helgina. Mikið úrval.

BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR

70%
AFSLÁTTUR

BLACK FRIDAY

Skálar

Bellini 47 cl

597 kr.
1.990 kr.
Glas 40 cl

195 kr.
390 kr.
Skál

447 kr.
1.490 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Concerto 29 cl

537 kr.
1.790 kr.

395 kr.
790 kr.

EXTRA

50%
AFSLÁTTUR

Honey 41 cl

395 kr.
790 kr.

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

EXTRA
AF VÖLDUM VÖRUM
BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

40%

35%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ANDROS

FRIDAY

3ja sæta sófi. Klassísk hönnun.
Bwlátt sléttflauel.
Stærð: 216 x 85 x 77 x cm

EMBRACE

125.993 kr.
179.990 kr.
HUNTINGTON

Hægindastóll.
Svart eða grátt
PU-leður og
svart
sléttfauel.

NELSON

Borðstofustóll.
Ljósgrátt, slitsterkt áklæði.
Svartir
stálfætur.

BLACK FRIDAY

Hægindastóll frá
Nordal. Terracotta,
bronslitt sléttfauel
og málmfætur/
-grind.

BLACK FRIDAY

EXTRA

116.994 kr.
179.990 kr.

IBEX

Borðstofustóll,
krómfætur
og grátt
áklæði

BLACK FRIDAY

EXTRA

Þéttur, þægilegur og rúmgóður sófi með háu baki og
góðum bakstuðningi. Tungan er færanleg frá vinstri
til hægri. Grátt Danny áklæði. Stærð: 252 x 175 x 91 cm

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

30%

50%

60%

30%

27.993 kr. 39.990 kr.

7.995 kr. 15.990 kr.

9.596 kr. 23.990 kr.

94.493 kr. 134.980 kr.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

VENICE

Borðlampi
í klassísku
útliti. Fótur
hvítur og
króm. Hvítur
skermur.

AFSLÁTTUR

IVV IROKO

BROSTE

Glös 30 og 40
cl. og 13 cm skál.
Glært ítalskt gler.

Hessian leirvörur.
Kanna með haldi,
krús, diskur.

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

50%

70%

AFSLÁTTUR

BLACK FRIDAY

EXTRA

40%
AFSLÁTTUR

11.994 kr. 19.990 kr.
VEFVERSLUN

www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

EXTRA

50%
AFSLÁTTUR

Kanna 250 ml.

396 kr.
990 kr.
516 kr.
1.290 kr.

BLACK FRIDAY

AFSLÁTTUR

Glas 30 cl

Glas 40 cl

AFSLÁTTUR

387 kr.
1.290 kr.
Skál

516 kr.
1.290 kr.

MARION

Krús 250 ml.

Diskur 22 cm.

357 kr.
1.190 kr.

417 kr.
1.390 kr.

Soul kókoss-gólfteppi.
Nature tvær stærðir.
St: 200 x 300 cm

St: 300 x 400 cm

74.995 kr.
149.990 kr.

99.995 kr.
199.990 kr.

HELGIN
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Upplestur: Með sigg á sálinni
Einar Kárason les upp úr nýrri ævisögu
sem hann skrifaði. Með sigg á sálinni:
Saga Friðriks Þórs Friðrikssonar.
Meira á frettabladid.is

Bjarga jólunum í Tjarnarbíói

Leikskólabörn þekkja vel álfana Þorra og Þuru enda hafa þau farið í heimsókn víða með farandsýningu sína. Jólavinirnir lenda í jólaævintýri alla sunnudaga á aðventunni MYND: EYÞÓR ÁRNASON

Álfarnir Þorri og Þura lenda í jólaævintýri í Tjarnarbíói alla sunnudaga á aðventunni. Þau lenda í vandræðum og
þurfa að leggja mikið á sig til að bjarga jólunum. Það sem einkennir þau er dæmalaus vinátta og væntumþykja.

L

eikskólabörn þekkja vel
álfana Þorra og Þuru.
Trausta og fjöruga vini
sem lenda stundum af
klaufaskap í alls kyns
ógöngum sem leiðir þá
í ævintýri. Álfarnir hafa heimsótt
þúsundir leikskólabarna með far
andsýningum síðan árið 2008 og
slógu rækilega í gegn með jólaþátt
unum Týndu jólin sem sýndir voru
á RÚV um síðustu jól.
Leikhópurinn Miðnætti stendur
að sýningunni Jólaævintýri Þorra

og Þuru, í hópnum eru Agnes Wild,
Sigrún Harðardóttir og Eva Björg
Harðardóttir.
„Við erum að sýna alla sunnu
daga á aðventunni fram að jólum
í Tjarnarbíói,“ segir Agnes Wild,
handritshöfundur og leikari. „Það
sem einkennir álfana Þorra og Þuru
er dæmalaus vinátta og væntum
þykja. Þau eru bestu vinir og eins
og vinir eiga þau það til að rífast
og vera ósátt. Þau finna alltaf kær
leikann á endanum. Í þessari sögu
eru Þorri og Þura að undirbúa jólin

en þurfa að gæta jólakristals fyrir
afa Þorra. Jólakristallinn er upp
spretta allrar jólagleði í heiminum
og skyldi slökkna á honum þá er
úti um gleðina og jólin gleymast.
Það er einmitt það sem gerist,
kristallinn bilar og hættir að lýsa.
Þura og Þorri þurfa því að leggja í
leiðangur til að bjarga jólunum og
hitta ýmsar furðuverur. Þau lenda
í hremmingum en auðvitað endar
þetta allt saman vel,“ segir Agnes
sem segir gefandi og skemmtilegt
að leika fyrir yngstu leikhúsgestina.

ÞEGAR ÞEIM FINNST EITTHVAÐ FYNDIÐ ÞÁ HLÆJA
ÞAU INNILEGA.

„Þegar þeim finnst eitthvað fyndið
þá hlæja þau innilega og þegar
þeim finnst eitthvað sorglegt þá
finna þau til sterkrar hluttekning
ar, það er dásamlegt að leika fyrir
þau. Reyndar finnst börnum allt
að tólf ára gaman að ævintýrum
Þorra og Þuru, ég held ég gæti mælt
með sýningunni fyrir börn niður í
tveggja ára aldur og upp í tólf ára,“
segir Agnes.
Fr umsý ning á Jólaævintý r i
Þorra og Þuru verður í Tjarnarbíói
á sunnudaginn. – kbg

Hvað hugsum við þegar við hugsum um kynlíf?

H

ver er langlífasta mýtan um
kynlíf? Hvað er gott kynlíf?
Hvað tekur kynlíf langan
tíma og hversu algengt er að fá full
nægingu? Hvað er kynlíf yfirhöfuð?
Kynf ræðingar varpa ljósi á kynlíf í
samfélaginu í dag og velta fyrir sér
þeim mýtum og tabúum sem því
fylgja. Fólk hugsar um kynlíf á hverj
um degi. Þetta virðist vera niður
staða hverrar einustu rannsóknar
sem hefur reynt að komast að því
hversu oft við manneskjurnar hugs
um um kynl íf. Þessar rannsóknir
greinir reyndar á um hvort það líði
sjö sekúndur eða sjö klukkut ímar
milli hugsananna en ekki virðist
fara á milli málanna að kynlíf er
ofarlega í hugum íbúa jarðar dag
hvern.

Með þessum hugsunum hafa
myndast alls kyns ritúöl, tabú,
mýtur og misskilningur um kynlíf.
Um allan heim hafa verið skrifaðar
bækur, textar og ljóð um kynlíf og
virðist mannfólkið aldrei þreytast
á að tala um þetta brölt sitt.
Kynlíf hefur auðvitað fylgt mann
inum frá örófi alda en það sem virð
ist hins vegar gleymast er að líkt og
menningin hefur kynlíf þróast á
mismunandi hátt á milli samfé
laga. Það gæti til dæmis komið ein
hverjum á óvart að komast að því að
vinsælasta kynl ífsstelling Vestur
landanna, trúboðastellingin, var
með öllu óþekkt í ák veðnum sam
félögum fyrir örfáum árat ugum en
heimildir herma að konum hafi þótt
stellingin með öllu óás ættanleg.

Sigga Dögg er á meðal viðmælenda í fréttaskýringu sem birtist á sunnudag.

Það er því ljóst að ekki hugsa allir
um það sama þegar þeir hugsa um
kynlíf.
Frettabladid.is ræddi stöðu kyn
lífs við Siggu Dögg kynfræðing,
Áslaugu Kristjánsdóttur kynlífsráð
gjafa og Krister Blæ Jónsson, vara
formann Ástráðs, kynfræðslufélags
læknanema. Þau voru sammála um
að ótal mýtur lifa enn góðu lífi í
svefnherbergjum Íslendinga og að
löngu tímabært væri að uppræta
þær.
Fréttaskýringin verður birt á
frettabladid.is á sunnudag. Sam
starfssamningur Fréttablaðsins og
visir.is rennur út um helgina,nánar
tiltekið þann 1. desember næstkom
andi og birtist skýringin því ekki á
visir.is. – kdi

NÝR DISCOVERY SPORT M-HYBRID

UPPGÖTVAÐU
HRÍFANDI NÝJUNGAR

E N N E M M / S Í A / N M 9 6 7 5 8 L a n d R o v e r D i s c o v e r y S p o r t H y b r i d 5 x 3 8 n ó v

Bíll á mynd er Discovery Sport HSE R-Dynamic

landrover.is

DÍSIL HYBRID VÉLATÆKNI,
NÝTT ÚTLIT OG INNRÉTTING
Land Rover kynnir nýjan Discovery Sport með blandaðri dísil hybrid
vélatækni. Nýr Discovery Sport er einn glæsilegasti millistærðarjeppi
sem völ er á. Nýtt útlit minnir á stóra bróður, sjálfan Discovery,
og innréttingin er öll með glæsilegasta móti.
Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.

Land Rover Discovery Sport, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn.
Verð frá: 6.890.000 kr.

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16
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Mæðginin Hulda Fríða Berndsen og Mikael Torfason hafa ýmsa hildina háð, ýmist sundruð eða sameinuð, en standa nú sterk saman og eru bestu vinir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

að senda þér þetta bréf og ég sagði
honum að gera það.“

Guð, eru
mömmur til?
Sársauki og reiði lituðu lengi samband mæðginanna Huldu Fríðu Berndsen og Mikaels Torfasonar. Bæði horfðu þau upp á feður sína drekka
sig í hel og það var ekki fyrr en Hulda braut múra
meðvirkninnar, laus undan oki Jehóva, að Mikael
fann mömmuna sem hann hafði leitað í áratugi og
skrifaði henni 200 blaðsíðna bréf.
Þórarinn
Þórarinsson

N

thorarinn@frettabladid.is

ú hef ég loksins
lok ið v ið þessa
bók, mamma. Hún
er langt bréf til þín.
Takk fyrir að deila
sögu þinni með mér
og okkur öllum. Við höfum svo oft
farist á mis og lengi vorum við ekki
til staðar hvort fyrir annað. Að fá að
kynnast þér upp á nýtt og læra að
elska þig nákvæmlega eins og þú ert
hefur verið ótrúlegt ferðalag.“
Þannig ávarpar rithöfundurinn
og leikskáldið Mikael Torfason
mömmuna sem var honum lengi
týnd, Huldu Fríðu Berndsen, í
bókinni Bréf til mömmu. Þar gerir
hann upp eitrað mæðginasamband
í sársaukafullri sögu sem fær þó fallegan endi þegar skeggjaða barnið
finnur mömmu sína.
„Þetta er bókin sem ég var að
skrifa þegar pabbi kemur gulur

heim frá Taílandi og deyr bara á
fimm vikum,“ segir Mikael um
senuþjóf eilífðarinnar, Torfa Geirmundsson, og bréfið til Huldu. Bók
sem kemur í kjölfar Týnd í Paradís,
frá 2015, og Syndafallið, sem kom
út 2017, en ekki á milli þeirra þar
sem rakarinn sjarmerandi á Hárhorninu sem „yfirtók bara þá bók,“
þegar hann eyðilagði í sér lifrina
með leynidrykkju.
Mæðginin sitja saman yfir svörtu
kaffi við eldhúsborðið heima hjá
Huldu en Mikki er í stuttri Íslandsheimsókn til þess að fylgja bókinni úr hlaði en þau Elma Stefanía
Ágústsdóttir hafa búið erlendis
í rúmt ár. Fyrst í Berlín en þaðan
f luttu þau til Vínar í sumar þegar
Elma var fastráðin við hið virta
Burgtheater.
„Hjartað í mér bara bráðnaði
þegar hann hringdi í mig og sagði
mér að hann væri búinn að skrifa
bók, bréf til mín, bréf til mömmu.
Ég man að ég sat hérna í stiganum
og hann segir: „Mamma mig langar

Átakanlegur lestur
Langt bréfið barst frá Vín til Reykjavíkur á augabragði og Hulda byrjaði
átakanlegan lesturinn samstundis.
„Ég settist niður bara í náttfötunum
og las bréfið og bað Mikael síðan um
að hitta mig á Skype enda margt
sem ég þurfti að ræða.
Það er svo margt sem kemur fram
í þessari bók sem ég bara vissi ekki
og er rosalega sorglegt fyrir mig
sem mömmu að lesa. Það var bara
átakanlegt vegna þess að ég hef
alltaf viljað vera til staðar og ég hef
reynt eins og ég get að vera það.“
Hulda bendir á að hún hafi við
lesturinn komist að því að Mikael
lenti í klóm barnaníðings á unglingsárunum. „Þegar Mikki segir frá
þessu í bókinni, bréfinu, sem hann
er að skrifa til mín. Orðlaus. Ég bara
Jeminn eini! Hann var beittur kynferðislegu ofbeldi.
Auðvitað fór ég að gráta. Skilurðu.
Ég vissi ekki af þessu. Ég bara vissi
þetta ekki. Mamma getur ekki vitað
allt. Mömmur hafa ekkert rétt á að
vita allt. Ég vil ekkert vita allt. Þessi
saga er bara dásamleg fyrir mig en
hún er sár. En ég … vil vera til staðar
og ég er til staðar og ég elska þessi
börn mín svo skilyrðislaust,“ segir
Hulda en kemst ekki lengra:
„Það er voðalega erfitt að vilja
ekki vita allt og sitja uppi með mig
sem son,“ skýtur Mikki inn í og
skellihlær.
Svikin alkabörn
Bréf til mömmu kemur í kjölfar bókanna Týnd í paradís og Syndafallið
þar sem Mikael byrjaði að brjóta
samband sitt við foreldra sína til
mergjar af þeirri einurð og festu
sem segja má að hafi einkennt öll
hans verk og störf. Og hlífir hvorki
sjálfum sér né foreldrunum sem
óhjákvæmilega lögðu syninum til
eitthvað af vopnunum og efni í
múrana sem hann hefur varið sig
með í gegnum árin.
„Við höfum bæði horft á pabba
okkar drekka sig í hel,“ segir Mikael
um rætur meðvirkninnar sem

ÞEGAR MIKKI SEGIR FRÁ
ÞESSU Í BÓKINNI, BRÉFINU,
SEM HANN ER AÐ SKRIFA
TIL MÍN. ER ÉG ORÐLAUS.
BARA JEMINN EINI! HANN
VAR BEITTUR KYNFERÐISLEGU OFBELDI.

Hulda segir hafa eitrað samband
mæðginanna. „Já, við erum bæði
búin að horfa á það og mér fannst
rosalega sársaukafullt að horfa á
börnin mín ganga í gegnum það
sama og ég,“ segir Hulda sem missti
föður sinn úr ofneyslu fimmtán ára
gömul.
„Nú var ég á hliðarlínunni og gat
ekkert gert. Ég gat ekki stigið inn í
sorgina þeirra þótt mér hafi auðvitað þótt vænt um þennan mann og
allt það, pabba þeirra, skilurðu? Ég
gat ekkert gert og það var ekki pláss
þannig og ég ber virðingu fyrir því.
Ég upplifði samt pínu höfnun og leið
dálítið illa.“ Hulda leggur áherslu á
að þessar tilfinningar séu hreint
ekkert óeðlilegar, „af því að ég átti
þessi börn með honum en nú á ég
bara annað líf og er hamingjusamlega gift öðrum manni.“

„Er hann bara trylltur?“
Hulda segist ekki hafa farið að
skoða líf sitt og sambandið við
Mikael almennilega fyrr en hann
f lytur til útlanda fyrir rúmu ári.
„Af því að ég varð rosalega veik.
Ofboðslega veik eftir fyrstu bókina
sem hann skrifaði um okkur,“ segir
Hulda um bókina Týnd í Paradís og

áfallið sem bókin var henni.
„Hvað er að gerast? Hvað er að
gerast? Er barnið bara … Er hann
bara trylltur?“ spyr Hulda á háu
nótunum þegar hún lýsir geðshræringunni sem fyrsta fjölskylduuppgjör Mikaels hafði á hana fyrir
þremur árum. „Ég er í rauninni að
vinna svolítið úr þessu núna. Svona
síðasta eitt og hálft ár, eftir að hann
fer út, og ég fer svona að passa það
að bera virðingu fyrir honum sem
fullorðnum manni. Ég skildi hann
alltaf sem barn en ég gat ekki skilið
hann sem fullorðinn mann. Og ég
fór kannski oft yfir mörkin hans.“

Guð, eru mömmur til?
„Mamma fékk samt fyrsta taugaáfallið þegar ég gaf út fyrstu ljóðabókina, Guð eru mömmur til?
Hræðileg bók,“ segir Mikael og hlær.
Hann var sextán ára þegar hann gaf
þessa frumraun sína út í ljósriti með
ljóðum sem hétu Ókunnug kona og
Djöf lamamma, svo eitthvað sér
nefnt.
„Ég skil samt að hann upplifir
höfnun. Ég ber svo mikla virðingu
fyrir því þegar hann er barn og
unglingur,“ segir Hulda en í huga
Mikaels hefst bréfið til hennar í
raun þegar hann er að kominn til
smá vits og fimm ára og leiðir skilur
þegar lögheimili hans er skráð hjá
föður hans.
„Og þessi ljóðabók,“ heldur
Hulda, sem las hana upphátt fyrir
sálfræðinginn sinn hágrátandi,
áfram. „Ég ber svo mikla virðingu
fyrir þessu í dag. Ég kunni það ekki
áður af því að ég sjálf var bara veik,
leið illa og var í tilfinningalegum
rússíbana með tilfinningar mínar
til hans. Á ég að hringja? Á ég að
fara? Hvernig á ég að tækla þetta?“
Hulda og Mikael eru sammála um
að landfræðileg fjarlægðin og stafræn samskipti hafi auðveldað þeim
að greiða úr sálarflækjum sínum og
finna hvort annað.
„Sko, ég sé það núna, eftir að
Mikki f lutti út, að þá gerðist eitthvað. Við höfum sem betur fer
náttúrlega alltaf verið að vinna í
okkur. Annars værum við ekki þær
manneskjur sem við erum í dag en

Við framlengjum Black Friday
BOMBURNAR um helgina
STÓRI BJÖRN

OPUS

dúnsæng og -koddi
Fullt verð: 19.900 kr.

Fullt verð: 6.900 kr.
Tvennutilboð fullt verð 26.800

BLACK FRIDAY

50%
BOMBA

Aðeins 13.400 kr.

Frábær fjölskyldusófi.
Grátt slitsterkt áklæði.
Hægri og vinstri tunga (hægt að
hafa tunguna hvorum megin sem er).
Stærð: 270 x 170 cm

25%
BOMBA

Aðeins 142.425 kr.

u-sófi

3ja
sæta
sófi

BLACK FRIDAY

25%

BLACK FRIDAY

60%
BOMBA

Slitsterkt, dökkgrátt Malmö áklæði
og ljósir viðarfætur. Stærð: 185 x 84 cm

BOMBA

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 35.960 kr.

Aðeins 157.425 kr.

OSWALD
stóll

ALLTAF
OPIN

BLACK FRIDAY

OSWALD

Fullt verð: 209.900 kr.

VEFVERSLUN

Fullt verð: 189.900 kr.

TAMPA

Stílhreinn og flottur
u-sófi í slitgóðu áklæði
sem fæst ljós- eða
dökkgrátt, fætur eru
úr ljósum viði. U-sófinn
fæst hægri eða vinstri.
Stærð: 314 x 210/145 cm

www.dorma.is

tungusófi

Unaðslega góð dúnsæng frá Quilts of Denmark.
135x205 cm. 700 g. 50% smáfiður. 50% hreinn andadúnn.

QOD dúnkoddi. 50x70cm.
85% fiður. 15% andadúnn. 700g.

w

MORFEO

svefnsófi

BLACK FRIDAY

60%
Stóll: 93 x 84 cm.

Sérlega vandaður og veglegur ítalskur
svefnsófi. Bak er dregið fram á einfaldan
hátt til að opna fjaðrandi stálgrind. Fæst grár,
dökkgrár og hvítur. Stærð: 207 x 93 x 103 cm.
Svefnsvæði: 140 x 200 cm

Fullt verð: 59.900 kr.

Fullt verð: 269.900 kr.

Aðeins 23.960 kr.

Aðeins 202.425 kr.

BOMBA

ÖLL JÓLAVARA
Öll jólavara á 35%
afslætti um helgina

Boggie

3ja sæta sófi

BLACK FRIDAY

35%

BLACK FRIDAY

25%
BOMBA

HEILSUINNISKÓR
Memory Foam

80%

BOMBA

BOMBA

BLACK FRIDAY

35%
BOMBA

BLACK FRIDAY

Fáanlegur í nokkrum litum í slitsterku áklæði
Stærð: 186 x 77 x 85 cm. Fullt verð: 99.900 kr.

Inniskór sem laga sig að fætinum og dreifa þyngd jafnt
um allt fótasvæðið. Mjúkt, grátt yfirborð og stamur sóli.
Stærðir: XS, S, M, L, XL. Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins 64.935 kr.

Aðeins 780 kr.

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

32

H E LG I N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

30. NÓVEMBER 2019

LAUGARDAGUR

Mikki virðist ekki alveg viss um að geta haldið loforðið sem hann hefur gefið Huldu um að fjölskyldubækurnar verði ekki fleiri vegna þess að hver dagur með henni er efni í aðra sögu.

það sem gerist er að ég fer að vinna
í meðvirkni gagnvart honum,“ segir
Hulda um ógeðslegt andlegt eitrið
sem mengar líf allra alkabarna.

Mausað í markaleysi
„Ég fann að hann hafði ekki þol
fyrir þessu og ég fór að bera meiri
virðingu fyrir mörkunum sem hann
var reyna að setja mér,“ segir Hulda
þegar sonurinn truflar hana. „Þetta
er eins og að vera í fjölskylduráðgjöf að vera hérna …“ segir hann en
kemst ekki lengra þar sem Hulda er
rétt að byrja:
„Í alvöru. Þetta er bara þannig. Ég
hefði aldrei getað gert þetta ein. Ég
þurfti að fá hjálp til þess og hef verið
með frábæran sálfræðing,“ segir
Hulda og eys Birgi Örn Steinarsson,
löngum þekktan sem Bigga í Maus,
lofi. „Hann er alveg dásamlegur og
er líka svona eins og skeggjaður
sonur minn. Hann hefur eiginlega
bara gert undur og stórmerki og
hefur kennt mér að bera virðingu
fyrir mörkum Mikka.“
„Mamma er í sálfræðitímum hjá
Birgi Erni Steinarssyni, fyrrverandi
blaðamanni Fréttablaðsins, og við
erum í fjölskylduráðgjöf hjá Þórarni
Þórarinssyni, blaðamanni á Fréttablaðinu,“ segir Mikki og hlær að
helst til óvæntri aðkomu tveggja
fyrrverandi undirmanna hans að
fjölskyldudramanu sem fengið
hefur farsæla lausn.
„Okkar ástarsamband hefur
alltaf verið svolítil teygja. Stundum
náið en síðan kemur alltaf fjarlægð.
Eitthvert rof. Þetta er bara beyglað
mynstur okkar á milli sem við ein
getum lagað,“ segir Hulda.
Mikael bætir við að það hafi fleira
í sambandi þeirra verið f lókið en
þau tvö. „Þarna voru líka Vottar
Jehóva, mamma í sértrúarsöfnuði
og svona sem ég fjalla líka um í bókinni. Þetta er rosalega flókið þegar
annar aðilinn í svona mæðginasambandi er einhvern veginn að bíða
eftir heimsendi.“
Eitruð ást
„Ég held að okkur hafi báðum
tekist að skilja að samband okkar,
móður og sonar, hafi verið svona
„toxic relationship“, segir Mikael

Leyndarmálið
„Hann birtist mér í fyrstu sem
góður maður sem sagðist vilja
mér vel en misnotaði svo vald
sitt og traust mitt og reyndi að
nauðga mér. Það að vera fórnarlamb kynferðisofbeldis er svo
flókið og margslungið að um
tíma vorum við vinir eftir sem
áður og þá reyndi hann aftur að
nauðga mér og aftur slapp ég.“
Þannig lýsir Mikael kynferðislegri misnotkun sem hann varð
fyrir í æsku og Hulda frétti fyrst
af þegar hún las bréfið. Vegna
þess að: „Ég gæti til dæmis aldrei rætt þetta við þig, mamma,
undir fjögur augu. Ég þarf að
skrifa mig frá þessu eins og svo
mörgu öðru.“
og fullyrðir að allir sem reynt hafi
viti, óháð hvers konar ástarsambandi þeir voru í, að eituráhrifin
eru ósýnileg þangað til stigið er út
úr eitraða sambandinu.
„Þangað til er fólk bara í tunnunni með öllu eitrinu. Hvort sem
það er móðir og sonur eða fólk sem
er í sambandi við maka og heldur að
allt sé rosa fínt þótt andrúmsloftið
sé í raun geislavirkt,“ segir Mikael
og bætir við að það séu ánægjustundirnar inni á milli sem slái fólk
þessari blindu.
„Samband okkar var svona
„toxic“ en var auðvitað gott líka. Við
áttum góðar stundir,“ segir Mikael
og Hulda tekur undir: „Yndislegar.
Dásamlegar,“ og Mikael minnir á
að merking þrífst á andstæðu sinni:
„Síðan áttum við fáránlegar stundir.
Ég man að þegar ég var unglingur
þá var þetta náttúrlega bara … En
ég held að maður geti ekki skrifað
um það eða skilið það nema maður
sé búinn að stíga út úr því. Þá sér
maður …“ Lengra kemst hann ekki
þar sem mamma grípur orðið og
lokar málinu: „Það er alveg rétt. Ég
er sammála því.“

Dásamlegt uppgjör
Varla þarf að fjölyrða um að það
er ekki andlegum heiglum hent að
gera upp erfið sambönd og tilfinn-

ingar fyrir augum allra sem horfa
vilja. Hulda segist hins vegar vera
komin á þann stað í lífinu að hún
fagni innilega frásögn Mikaels af
leitinni að týndu mömmunni í bréfi
sem er stílað á hana.
„Ég veit að bókin er bréf til mín
og mér finnst það dásamlegt,“ segir
Hulda bætir við að hún hafi ekki
reiðst þegar Mikael sagði henni frá
bréfinu, þótt hún hafi verið búin
að frábiðja sér fleiri bækur um fjölskylduna. „Ég var búin að segja við
Mikka að ég væri ekki tilbúin í fleiri
partí,“ segir Hulda.
„Meiri bækur,“ útskýrir Mikael
áður en mamma hans heldur áfram:
„Og ég fann að þetta var vont fyrir
hann. Eða ég upplifði það þannig og
það var erfitt fyrir mig líka að setja
honum þessi mörk af því að ég hef
alltaf verið tilbúin til þess að vera
með honum í einhverju geimi.
Svo hringir hann í mig og ég vissi
það. Inni í mér. Í hjartanu að hann
var að skrifa bók. Hann sagði það
ekki en ég vissi það. Það eru einhver
tengsl þarna á milli mín og hans
sem er bara mjög erfitt fyrir fólk að
skilja og ég ætlast ekki til þess.“

Sektarkennd dauðans
Hulda segir að þegar hún hafi verið
með börnin hafi meðvirknin skrúfast í botn. Hún hafi nánast kæft
strákana sína með ást, umhyggju
og ofverndun sem Mikki segir þá
bræður hafa markvisst reynt að
snúa upp í leiðindi og læti.
„Ég var alltaf með sektarkennd
dauðans og ég bara tók mig og
lamdi mig niður. Þú ert ljót, þú ert
vond, þú átt ekki tilverurétt, þú ert
bara ógeðsleg kona, hvernig gastu
látið börnin þín frá þér? Hvernig
gastu verið svona vond? Ég bara tek
þessa 28 ára ungu konu og bara lem
hana niður í svona brjálæðislegum
tilfinningum. Ég fæ sko gæsahúð
þegar ég tala um þetta.
Ég vissi ekkert hvar ég var stödd.
Fékk enga aðstoð, enga hjálp. Ekkert. Og ég hætti sem vottur og fékk
enga aðstoð þar og bara stóð uppi
ein. Með allar mínar tilfinningar
sem ég réð ekkert við og vissi ekkert
hvað þær væru.
Þegar ég hugsa til baka, sem 67

ÞAÐ ER VOÐALEGA ERFITT
AÐ VILJA EKKI VITA ALLT
OG SITJA UPPI MEÐ MIG
SEM SON.

ára gömul kona, í dag þá var þessi
28 ára kona svolítið að hefna sín á
manninum sem hún var gift. Sem
er rosalega sárt,“ segir Hulda um
tilfinningalegu blindgötuna sem
þau Mikki villtust niður eftir að
þau Torfi skildu. „Ég var búin að
vera heima með krakkana mína
þrjá. Hugsa um þau, hræra í kókómaltinu, bursta skóna þeirra …“
„Þú varst náttúrlega húsmóðir í
Vottum Jehóva,“ skýtur Mikael inn í
og bendir á að hún hafi þannig verið
undirokuð af feðraveldinu af fullum
þunga.

„Þú ert æðisleg mamma“
„Ég var bara alveg súpermamma en
svo bara gerist það, og það er ekkert svo langt síðan, að ég fer að átta
mig á að þessi 28 ára kona var bara
rosalega týnd og leið bara of boðslega illa.
Ég vissi ekkert hvernig ég átti að
höndla það en Biggi hefur hjálpað
mér með það. Hann benti mér á í
sálfræðitímum hjá honum að það
væri gegnumgangandi í samtölum
okkar að ég talaði um það þegar ég

yfirgaf strákana mína. Hann spurði
mig síðan hvenær það hafi verið
sem ég yfirgaf þá og ég sagði: „Þegar
ég lét þá frá mér.“
Þá segir hann: „Nei, þú hefur aldrei yfirgefið þá. Þú hefur alltaf verið
til staðar. Og ég fór út frá honum
eins og … Ég get ekki lýst því. Þetta
var svo ógeðslega góð tilfinning,
ástartilfinning, og ég fór og keypti
blóm. Stóran blómvönd handa þessari 28 ára gömlu konu og sagði: „Þú
ert æðisleg mamma, ég er að kaupa
þessi blóm handa þér. Þú ert 28 ára.
Þú ert æðisleg mamma.“ Þetta var
eins og að fá frelsi. Ég hafði aldrei
áður getað fyrirgefið þessari konu.
Ég kunni það ekki.“
Mæðginin hafa hér rétt gárað
yfirborðið þess tilfinningalega hyldýpis sem þau spyrntu sér upp úr
hvort í sínu lagi með þeim árangri
að við eldhúsborðið í Heiðargerði
sitja þau í dag sem svo góðir vinir
að Mikael finnur ekki lengur hjá
sér þörf til þess að flýja af Facebook
þegar mamma gengur þar ljósum
logum.

Góðir Facebook-vinir
„Ég þoldi þetta ekki fyrst. Það
er ekki eins og ég sé algerlega heilbrigður sko. Ég var að reyna að vera
rosalega gáfulegur og tala um pólitík og mamma alltaf bara sú fyrsta
sem kom strax með fjörutíu hjörtu.
Ég elska þig!“
Hulda skellir upp úr: „Svo var ég
tilbúin að segja frá mínum veikindum og hver ég var og hver ég var
ekki.“
„Allir þurfa einhvern tímann að
ganga í gegnum það að vera vandræðalegir í kringum mömmu sína
en einhvern tímann þarf þetta að
hætta. Það getur vel verið að ég
hafi verið óvenju lengi hræddur við
mömmu vegna bakgrunns míns og
sögu okkar. En núna sér mamma
um upplestra og kynningar á bókinni á meðan ég sinni börnum í Vín.
Þannig að við erum ekki hrædd við
hvort annað lengur,“ segir rithöfundurinn sem lofar, heldur ósannfærandi, að skrifa ekki fleiri bækur
um fjölskylduna. „Mamma er nú
þannig að hver dagur með henni er
ný saga. Önnur bók.“
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Til afgreiðslu
fljótlega.
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Fyrsti rafdrifni jepplingurinn.
Drægi 449 km .
*

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni jepplingurinn á markaðnum.
*
Hann hefur eitt mesta drægi bíla í þessum stærðarflokki eða 449 km samkvæmt
nýjum WLTP mælingum. Meðal búnaðar í nýjum Hyundai KONA er skynvæddur
hraðastillir, sjálfvirk neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem varpar upplýsingum um
hraða og leiðsögn í framrúðu, Krell hljóðkerfi og margt fleira.

Hyundai KONA 100% rafbíll, 2WD.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Opið í dag frá 12–16

Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum
8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.
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„Fólk þarf a
ðvita allan
sannleikann en
því miður hafa
öll viðbrögð
félagsins verið
á þá leið að það
sem gerðist sé
einhvern veginn
mér að kenna,“
segir Emilía um
upplifun sína.

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

S

kristjana@frettabladid.is

kautahöllin á Akureyri var
eins og mitt annað heimili
frá því ég var lítil stúlka,
að skauta var það sem líf
mitt snerist um,“ segir
Emilía Rós Ómarsdóttir.
Emilía er fædd og uppalin á Akureyri en býr nú í Reykjavík og starfar
sem skautaþjálfari og stundar nám
í lífefna- og sameindalíffræði við
Háskóla Íslands.
Hún flutti til Reykjavíkur á síðasta ári eftir að hafa reynt að sporna
við kynferðislegri áreitni þjálfara
síns hjá Skautafélagi Akureyrar og
finnst erfitt að heimsækja heimabæ
sinn. Hún fékk ekki stuðning frá
skautafélaginu sem sendi frá sér
yfirlýsingu sem er birt hér með viðtali við Emilíu. Í yfirlýsingunni er
lýst yfir stuðningi við þjálfarann.

Mikil harka í skautaheiminum
„Það er mikil harka í skautaheiminum, óhefðbundnar og harkalegar
þjálfunaraðferðir hafa viðgengist
við þjálfun barna og ungmenna.
Ekki bara hér á Íslandi, heldur alls
staðar í heiminum,“ segir Emilía.
„Kannski er það þess vegna sem
áreitnin var ekki tekin alvarlega,
en ég veit að þetta var rangt og ég
vil segja frá því sem gerðist. Ég og
fjölskylda mín getum ekki lengur
borið þetta ein, þetta hefur verið
ofsalega erfitt.
Fólk þarf að vita allan sannleikann en því miður hafa öll viðbrögð
félagsins verið á þá leið að það sem
gerðist sé einhvern veginn mér að
kenna. Það sé ég sem sé svo erfið,
geðveik eða með hegðunarvandamál.
Um tíma trúði ég því jafnvel að
ég hefði átt þetta skilið. Ég hef hins
vegar verið í sálfræðimeðferð vegna
áfallastreitu og vanlíðunar og þar
hef ég fengið stuðning og styrk til að
segja frá. Því að það sem gerðist. Það
gerðist, það er ekki hægt að draga
það í efa,“ segir Emilía og fer ítarlega
yfir samskipti þjálfarans við sig.
„Hann er búlgarskur en kom
hingað frá Hollandi og kom fyrst
sem gestaþjálfari í lok árs 2016.
Hann kom vel fyrir og var hress
og jákvæður. Það hafði verið erfitt
andrúmsloft í Skautafélagi Akureyrar um tíma og því tóku honum
allir fagnandi í fyrstu. Ég var meidd
á þessum tíma og skautaði lítið,
fylgdist með og reyndi að jafna mig.
Sumarið 2017 voru æfingabúðir í
Svíþjóð.
Mamma var að fara með tveimur
yngri systrum mínum sem voru líka
að skauta hjá félaginu og ég ákvað
að fara með þótt það væru litlar
líkur á því að ég gæti tekið fullan
þátt. Ég tók að mér að aðstoða í
æfingabúðunum. Það var þá sem
hann byrjaði óviðeigandi samskipti
við mig.
Þetta byrjaði á saklausan hátt,
hann sendi mér skilaboð á Face
book og byrjaði oft spjallið á því að
tala um æfingaprógrammið en svo
færði hann sig yfir í að bjóða mér
út. Hann byrjaði að hringja í mig
líka og fljótlega vatt þetta upp á sig
og hann fór að senda mér skilaboð
á öllum tíma sólarhringsins. Mér
fannst óþægilegt hvernig hann
talaði við mig og athugasemdir um
líkama minn og fegurð vöktu með
mér ótta og óþægindatilfinningu.“
Vildi fara á afvikinn stað
Þegar heim var komið hélt áreitnin
áfram. Hann bauð henni í bíó og í
göngutúra. Vildi fá hana í heimsóknir heim til sín og lagði til að
þau færu út að borða á afviknum
stað fyrir utan bæjarmörkin þar
sem þau gætu fengið frið. Hann gaf
henni konfekt í hjartalaga öskju,
skartgripi, ilmvatn og fleiri gjafir í
hennar óþökk og Emilía leitaði til
foreldra sinna eftir aðstoð.
„Við vissum ekki hvað við áttum
að gera. Fjölskylda mín hafði hingað
til reynst honum vel. Aðstoðað
hann við að laga sig að lífi í nýju
landi. Lánuðu honum hjól og hjálpuðu honum að kaupa nýjan bíl.

LAUGARDAGUR
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Þetta er
aldrei í lagi
„Áreitnin var ekki í lagi. Stuðningsleysið var
ekki í lagi. Skautafélagið brást mér algjörlega. Þau vilja þagga málið niður en ekki
leiðrétta það,“ segir Emilía Rós Ómarsdóttir
listskautari sem greindi frá áreitni yfirþjálfara síns fyrir um ári en uppskar andúð.

Þegar hann fór svona yfir strikið
gagnvart mér fylltust þau vanlíðan
og reyndu að tala við hann.
Þegar hann bauð mér í bíó þá
fannst mér erfitt að segja nei og því
komu mamma og systir mín með til
að verja mig. Ég vildi ekki fara neitt
með honum og ég vissi að ég væri í
ömurlegri stöðu.
Ég veit ekki hvort annað fólk áttar
sig á því að þegar þú ert iðkandi í
skautafélagi er þetta hrikaleg staða
að vera í. Ég vissi að þetta myndi
enda illa.
Mamma spurði hann hvort hann
vildi ekki frekar reyna að kynnast
fólki á hans aldri. Hann var 31 árs
og ég sautján ára að verða átján.
En hann lét ekki segjast fyrr en
að þremur mánuðum liðnum. Þá
hafði ég neitað honum mjög oft og
foreldrar mínir voru búnir að tala
nokkrum sinnum við hann um að
virða mörk mín. Þegar ég hafði með
mjög ákveðnum hætti sagt honum

að ég vildi ekki vera í sambandi
með honum eða að hann væri að
gefa mér gjafir og senda mér skilaboð, þá loksins hætti hann. En þá
snerist hann gegn mér og hefndi sín.
Ég vissi í raun alltaf að það myndi
gerast,“ segir Emilía.

Snerist gegn henni
„Ég var byrjuð að skauta aftur eftir
langvarandi meiðsli og stefndi á
að keppa á móti í Ríga í Lettlandi í
byrjun nóvember.
Framkoma hans var skelfileg.
Hann sagði mér að ég væri vonlaus,
það væri ömurlega leiðinlegt fyrir
hann að horfa upp á hvað ég væri
léleg. Hann hefði engan áhuga á því
að þjálfa mig eða hafa nokkuð með
mig að gera.
Ég reyndi bara að forðast hann
eins og ég gat. Ég gætti þess að hann
næði ekki augnsambandi við mig og
Framhald á síðu 36

DAGATAL 2020 ER KOMIÐ ÚT
Dagatal Eimskips hefur prýtt veggi landsmanna nær óslitið i yfir 90 ár. Að vanda er mikilfengleiki íslenskrar náttúru í aðalhlutverki,
en ljósmyndarar ársins eru þau Arnar Kristjánsson og Simona Buratti. Eimskip leggur mikla áherslu á umhverfismál í sinni starfsemi
og var eitt fyrsta íslenska fyrirtækið til að setja sér umhverfisstefnu. Í samræmi við hana er framleiðsla dagatalsins í ár kolefnisjöfnuð
í samstarfi við Klappir grænar lausnir og Kolvið.
Hægt er að nálgast dagatalið á næsta afgreiðslustað Eimskips.
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Hann sneri út úr öllum samskiptum við okkur fjölskylduna og atti stjórninni gegn okkur,“ segir Emilía. Það sé miður að stjórnendur félagsins og fleiri hafi trúað honum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

reyndi bara að hafa öll samskipti í
lágmarki, bara það allra nauðsynlegasta. Þetta var virkilega óþægilegt en ég var ákveðin í að mig langaði til þess að reyna að keppa. Þetta
yrði fyrsta keppnin mín í hálft ár
og það skipti mig máli að reyna að
komast í gegnum þetta allt saman.“
Emilía fór í keppnisferðina til
Ríga í byrjun nóvember. Hún stóð
á skautasvellinu og beið þess að
kveikt yrði á tónlistinni svo hún
gæti byrjað að skauta. En ekkert
gerðist. Hún var kölluð að borði
dómaranna og gefinn einnar og
hálfrar mínútu frestur til að ná í
varadisk með tónlist til þess að geta
keppt.
„Ég átti á hættu að verða dæmd
úr keppni. Ég skautaði til þjálfarans og bað hann um varadiskinn.
Hann þrætti fyrir og sagði að hann
væri í fína lagi. Ég varð ákveðin við
hann og sagði honum að láta mig
fá varadiskinn, yfirdómarinn biði
eftir honum. En hann neitaði enn.
Það var ekki fyrr en yfirdómarinn skarst í leikinn að þjálfarinn
afhenti varadiskinn með semingi.
Fyrir þá sem ekki vita þá gerist það
varla að dómarar yfirgefi dómaraborðið til að skerast svona í leikinn
en þeir sáu að þetta var ekki í lagi á
milli okkar.
Mér gekk hræðilega á skautasvellinu þennan dag, ég náði ekki
að losa mig við óþægindin og streituna. Við eigum að geta skilið okkur
frá tilfinningum okkar en ég gat það
ekki.“
Kvöldið eftir keppnina bað þjálfarinn Emilíu og móður hennar að
hitta sig í hótelanddyrinu. „Hann
úthúðar mér fyrir að sýna sér vanvirðingu og vera dónaleg við sig og
vísar í það þegar dómararnir þurftu
að aðstoða mig við að ná af honum
varadiskinum.
Ég svara fyrir mig en hann heldur
áfram að úthúða mér og finnur allt
til sem hann getur. Hann öskrar á
mig og segir mig rót alls vanda sem
Skautafélagið glímir við. Ég sýni
honum ekki virðingu, hlýði honum
ekki og ég hafi slæm áhrif á yngri
stúlkur í félaginu. Mamma reyndi

Emilía með foreldrum sínum og systur eftir útskrift frá MA.

að koma mér til varnar og gekk á
milli. Sagði að hann væri farinn
langt yfir strikið og samtalinu væri
lokið.“

Sagði systurnar vonlausar
Emilía var á þessum tíma með
eldri iðkendum í félaginu og því
aðstoðaði hún oft yngri stelpur á
keppnisferðalögum. Hjálpaði þeim
að greiða sér og hafa sig til fyrir
keppnir og hughreysti þær þegar
þær voru stressaðar og óöruggar.
Á mótinu í Ríga aðstoðaði hún
unga stúlku sem bað hana um
hjálp við að skilja hvernig hún ætti
að útfæra atriðið sitt á svellinu. Það
sneri öðruvísi en svellið heima á
Akureyri.
Emilía fór með henni á svellið og
leiddi hana í gegnum prógrammið
og reyndi að hugga hana en stúlkan
grét af stressi. „Ég vildi bara hjálpa
henni. Henni gekk ekki vel á mótinu og seinna átti þjálfarinn eftir að
nota það gegn mér. Það hefði verið
ég sem hefði skemmt fyrir henni.
Ég vissi alltaf undir niðri að hann
myndi reyna að gera allt sem hann
gæti til að gera mig ótrúverðuga
og ýta mér út úr félaginu. En mig
grunaði ekki að það yrði svona og
að foreldrar annarra barna myndu
trúa honum.“

ÞAU TRÚÐU ÖLL FRÁSÖGN
ÞJÁLFARANS. ÉG VAR LÍKA
SPURÐ HVORT ÉG VÆRI
EKKI ORÐIN ÁTJÁN ÁRA.

Foreldrar Emilíu reyndu að
sporna við hörku þjálfarans sem
beindist nú ekki aðeins gegn henni
heldur einnig yngri systrunum sem
voru þá átta og þrettán ára gamlar.
„Hann var í raun bara hættur að
þjálfa okkur systurnar og sagði
okkur lélegar og með hegðunarvandamál. Hann neitaði okkur um
tíma hjá danskennara sem áttu að
standa öllum nemendum til boða.
Mamma og pabbi sendu kvörtun
til stjórnar sem sagði málið byggt
á misskilningi. Hann sneri út úr
öllum samskiptum við okkur fjölskylduna og atti stjórninni gegn
okkur.
Eftir mikinn þrýsting var hins
vegar ákveðið að halda fund um
samskipti þjálfarans við mig. Það
merkilega er að fundurinn snerist
meira og minna um allt annað en
áreitnina sem ég varð fyrir. Fókusinn var á þrætur og mismunun og
erjur á milli okkar.“

Þjálfarinn tekinn trúanlegur
Fundurinn sem Emilía vísar til
var með Skautafélagi Akureyrar,
Íþróttabandalagi Akureyrar og Listhlaupadeild Skautafélags Akureyrar
í mars 2018. Alls funduðu foreldrar
hennar með Íþróttabandalaginu
þrisvar sinnum að hennar sögn.
Fyrir fundinn í mars 2018 höfðu
foreldrar Emilíu lagt fram gögn
til Skautafélags Akureyrar um tilraunir þjálfarans til að nálgast
Emilíu og félagið leitað ráða hjá ÍBA
vegna meints samskiptavanda við
foreldra Emilíu.
„Mér var sagt að það sem ég hefði
lent í hefði verið óheppilegt en þau
stæðu með þjálfaranum. Þjálfarinn
fékk að mæta á þennan fund og á
honum laug hann að foreldrum í
stjórn félagsins að þetta væri allt
mér að kenna og ég hefði skemmt
fyrir stelpu á mótinu í Ríga. Þau
trúðu öll frásögn þjálfarans. Ég
var líka spurð hvort ég væri ekki
orðin átján ára. Eins og kynferðisleg áreitni ætti rétt á sér um leið og
konur verða að kynverum. Að þá
eigi þær bara að samþykkja allt slíkt
og beygja sig undir það eins og það

sé eðlileg hegðun.
Á þessum tímapunkti leið mér
eins og lífið væri búið en sem betur
fer var ég með fjölskylduna mína
mér við hlið. Þau voru þau einu sem
stóðu með mér.“
Það var tekin ákvörðun um að
Emilía, systur hennar og móðir
flyttu til Reykjavíkur. Faðir hennar
býr enn á Akureyri í dag.
„Við urðum vör við að það væri
farinn af stað orðrómur um að við
værum ekki að flytja vegna þjálfarans heldur vinnu pabba míns. Pabbi
birti Facebook-status þar sem hann
lýsti ástæðum þess að við vorum að
flytja suður. Það væri vegna áreitni
yfirþjálfarans og mismununar hjá
félaginu.
Skautafélag Akureyrar birti yfirlýsingu á heimasíðu sinni þar sem
lýst var yfir stuðningi við þjálfarann.
Það vissu auðvitað ekkert allir
að þetta snerist um mig þannig að
ég fylgdist með félögum mínum og
jafnvel fjölskyldumeðlimum dreifa
yfirlýsingunni á Facebook til stuðnings Skautafélaginu.
Vanlíðanin og álagið var svo
mikið að ég gat þetta ekki lengur.
Ég var á þriðja ári mínu í Menntaskólanum á Akureyri en fékk með
stuðningi skólans að vera í fjarnámi.
Nú bý ég hér og tekst á við afleiðingarnar með aðstoð sálfræðings
og fagaðila. En ég get ekki f lúið
heimabæinn algjörlega. Ég þurfti til
dæmis að fara til Akureyrar vegna
móts sem var haldið þar og það
varð mér nánast ofraun. Ég mætti
svo skelfilegu viðmóti og allur sársaukinn reis upp á yfirborðið. Þar
fékk ég endanlega staðfest að fólk
trúir því að þetta hafi allt verið mér
að kenna. Ég væri með hegðunarvandamál og þar væri rótin í þessu
öllu saman.
Það versta er að þessi framkoma
leiddi til þess að um tíma trúði ég
því að það gæti verið möguleiki á
því að kannski væri ég bara svona
slæm manneskja.
Framhald á síðu 38

Kósýkvöldin með Eyfa á Caruso
Eyjólfur “Eyfi” Kristjánsson leikur og syngur íslenskar og erlendar
dægurperlur meðan tónleikagestir njóta ljúffengrar þriggja rétta máltíðar
á okkar notalegu efri hæð á Caruso Austurstræti.

Kósýkvöldin verða eftirtalin fimmtudagskvöld: 5. desember og 12. desember.

Verð kr. 8.990 -

Þriggja rétta máltíð og tónleikar
AUSTURSTRÆTI 22

Borðapantanir í síma 5627335
Caruso Asturstræti 22 caruso@caruso.is

Jólastemmning engri lík.
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„Ábyrgðin er hinna fullorðnu. Þetta er aldrei í lagi. Áreitnin var ekki í lagi. Harkan var ekki í lagi. Stuðningsleysið var ekki í lagi. Skautafélagið brást mér algjörlega,“ segir Emilía.

Framhald af síðu 36
Ég hugsaði um atvik þar sem ég
hafði reiðst eða verið óþolinmóð
og hugsaði um hvort það gætu
verið atvik sem hefðu leitt til þess
að fólk hefði misst alla trú á mér.
En sálfræðingar og fagaðilar sem
aðstoða mig voru fljótir að leiðrétta
þessa hugsun. Ábyrgðin er hinna
fullorðnu. Þetta er aldrei í lagi.
Áreitnin var ekki í lagi. Harkan var
ekki í lagi. Stuðningsleysið var ekki í
lagi. Skautafélagið brást mér algjörlega,“ segir Emilía sem segir frá því
að í nokkurn tíma hafi hún viljað
fá afsökunarbeiðni og stuðning frá
öðrum félögum á borð við ÍSÍ og ÍSS.

Engar sannanir eða merki
Þjálfarinn er farinn frá Íslandi og
Emilía telur að þess vegna vilji
félögin enn síður leiðrétta það sem
liðið er. Í yfirlýsingu Skautafélags
Akureyrar sem var birt á heimasíðu
félagsins en hefur nú verið fjarlægð,
segir að í ljósi ásakana á þjálfara og
stjórn LSA vildi félagið koma eftirfarandi á framfæri: „Skautafélagið
vann málið með fagaðilum innan
íþróttahreyfingarinnar en engar
sannanir né merki voru um að
þjálfari listskautadeildarinnar hafi
brotið siðareglur eða mismunað
iðkendum.“ Þá kom einnig fram að
SA teldi málinu lokið af sinni hálfu
og myndi ekki tjá sig frekar um
málið. „Þau sögðu í þessari yfirlýsingu að þetta hefði verið unnið með
fagaðilum en það talaði enginn við
mig né foreldra mína,“ segir Emilía.
Fyrir rúmu ári leitaði Emilía
fyrst til Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands eftir aðstoð. Ritstjórn Fréttablaðsins hefur undir
höndum bréf hennar til formanns
ÍSÍ, þar sem hún reynir af fremsta
megni að lýsa aðstæðum og framkomu við sig.

ÞAU SÖGÐU Í ÞESSARI
YFIRLÝSINGU AÐ ÞETTA
HEFÐI VERIÐ UNNIÐ MEÐ
FAGAÐILUM EN ÞAÐ TAL
AÐI ENGINN VIÐ MIG NÉ
FORELDRA MÍNA

Ein skilaboða af fjölmörgum sem þjálfarinn sendi Emilíu. Og yfirlýsingin sem félagið setti á heimasíðu sína.

„Ég leitaði til ÍSÍ vegna þess að
það var útilokað og fullreynt að fá
aðstoð frá Skautafélagi Akureyrar.
Ef þau hefðu staðið með mér þá
hefði ég kannski getað jafnað mig
á áreitninni. Ég hefði ekki þurft
að flytja suður, yfirgefa vini mína
og fara úr skóla. Auðvitað var það
mín ákvörðun að flytja suður en ef
ég vildi halda áfram að skauta þá
þurfti ég að flytja.“
Emilía þurfti að ganga á eftir viðbrögðum við bréfinu. Á endanum
fékk hún símtal við formanninn.
„Hún spurði mig hvaða af leiðingar þetta hefði haft fyrir mig. Ég
svaraði henni og sagði henni að ég
væri að glíma við mikla vanlíðan
og kvíða, gæti stundum ekki sofið,
fengi martraðir og forðaðist að fara
í Skautahöllina á Akureyri. Hún
sagði að það væri bara flott hjá mér
að forðast aðstæður sem myndu

valda mér vanlíðan. Ég sagði henni
að ég þyrfti nú samt stundum að
fara í Skautahöllina á mót og þá
fyndist mér sérstaklega erfitt að
mæta fólki og foreldrum sem trúa
enn þjálfaranum sem áreitti mig. Þá
ráðlagði hún mér að vera kurteis og
sagði við mig: Þú átt að vera stærri
manneskjan. Og vegna martraðanna þá ráðlagði hún mér einfaldlega að hugsa um eitthvað annað
áður en ég færi að sofa.
Mér sárnaði þetta. En hún sagðist
myndu skoða þetta og hafa samband við formann SA fyrir norðan.
Tveimur vikum síðar hafði ég ekki
heyrt frá henni og hringdi til baka.
Hún svaraði nefnilega aldrei tölvupóstum frá mér.
En þegar ég náði loks sambandi
við hana var fátt um svör, hún sagði
mér að það væri lítið hægt að gera.
Ég hefði átt að hringja sjálf í barna-

vernd og lögreglu þegar þetta kom
upp á sínum tíma. Ég hváði? Ha?
Átti ég ekki að tala við mitt eigið
félag vegna kynferðislegrar áreitni?
Átti ég að tilkynna það til lögreglu?
Ég hafði aldrei heyrt um það áður.
Hann beitti mig ekki kynferðislegu
ofbeldi.
Hann áreitti mig. Ég og foreldrar
mínir vorum nokkuð viss um að
slíkt félli undir félagið en ekki lögreglu og við fengum það staðfest.
Frænka mín er rannsóknarlögreglumaður og varð mjög hissa þegar við
sögðum henni frá þessu. Hún sagði
að auðvitað væri hægt að bóka hjá
lögreglu slíka áreitni, en það væri
ekki lögreglumál.“
Emilía segist enn ekki hafa fengið
leiðréttingu eða svör frá Skautafélagi Akureyrar og engan stuðning
frá ÍSÍ eða ÍSS, sem er Skautasamband Íslands. „Þau hjá Skautasam-

bandi Íslands segja mér að það sé
bara undir Skautafélagi Akureyrar
komið hvort þau biðji mig afsökunar og viðurkenni mistök. Ef ég hefði
fengið stuðning þá þyrfti ég ekki að
burðast með alla þessa vanlíðan og
kvíða. Ég sit hins vegar uppi með
skömmina og nú get ég það ekki
lengur. Ég vil bara að fólk viti mína
hlið málsins.“
Ritstjórn Fréttablaðsins hafði
samband við Maríu Indriðadóttur,
formann Listhlaupadeildar Skautafélags Akureyrar. Hún er tiltölulega
nýtekin við starfi formanns og gat
því ekki tjáð sig um meðferð málsins á sínum tíma. En harmaði upplifun Emilíu. Málið sé til frekari
skoðunar innan deildarinnar.
Ekki náðist í formann ÍSÍ en þess
ber að geta að áhersla er lögð á það
í reglum að sérfélögin taki á málum
sem þessum.

BÓKAÐU TÍMA FYRIR GLEÐINA!

Um tímann og vatnið

Delluferðin

Helköld sól

3.684 kr.

4.224 kr.

4.549 kr.

Tilfinningabyltingin

Tregasteinn

Gamlárskvöld með Láru

4.689 kr.

4.689 kr.

Flugvélar á Íslandi

Hárbókin

6.699 kr.

3.704 kr.

1.272 kr.

Síldarárin 1867 - 1969

Tilboðsverð gilda 30. nóvember - 1. desember

11.389 kr.

Nýtt Íslandsbankaapp
Með nýja Íslandsbankaappinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu hvar og hvenær sem er á
einum stað á einfaldan og öruggan hátt. Í appinu getur þú greitt reikninga, dreift greiðslum,
séð allt um kortin þín, sótt um lán, stofnað sparnað, nálgast rafræn skjöl og margt fleira.

* samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni

Vertu í hópi ánægðustu viðskiptavina í bankaþjónustu á Íslandi*
og sæktu nýja Íslandsbankaappið á islandsbanki.is/app
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Kynferðisofbeldi

5. hluti af 5

Dómharka
og útskúfun
gerir illt verra
Stöðug fjölgun tilkynntra kynferðisbrota, lágt hlutfall
kæra og enn lægra hlutfall mála sem fara fyrir dóm er
þekkt staðreynd þegar kemur að kynferðisofbeldi.
Sérfræðingar í málaflokknum ræða stöðu og lausnir.

S

ólveig Fríða Kjærnested,
sálfræðingur og sviðsstjóri
meðferðarsv iðs Fangelsismálastofnunar, Halla
Gunnarsdóttir, formaður
st ý r i hóps u m hei ldstæðar úrbætur að því er varðar
kynferðisof beldi og ráðgjafi ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum, og
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir,
saksóknari hjá Ríkissaksóknara,
eru sammála um að jákvæð teikn
séu á lofti og að dulúð og dómharka
vinni gegn hagsbótum þolenda. Þá
sé æskilegt að beita mun víðtækari
forvörnum og það sé þörf á úrræði
fyrir einstaklinga með óæskilegar
langanir.
Hvernig finnst ykkur umræðan
um kynferðisbrot vera?
Þorbjörg: Umræðan er vaxandi
og það er jákvætt. Hvað varðar
réttarkerfið þá finnst mér þó að
umræðan mætti vera breiðari. Það
er mikill fókus á þyngd dóma en
það eru svo mörg mikilvæg álitaefni í tengslum við refsipólitík og
ég sakna þess stundum að umræðan

LAUGARDAGUR

fari dýpra, að við förum til dæmis
lengra með samtalið um hvers
vegna svo mörg brot eiga sér stað
og að við horfum ekki bara á það
hvernig við bregðumst við brotum,
heldur hvernig við komum í veg
fyrir að þau eigi sér stað.
Sólveig Fríða: Þetta eru tilfinningaþrungin brot og ég hef fullan
skilning á því að fólk vilji helst að
þessum einstaklingum, sem eru
dæmdir fyrir alvarleg brot og jafnvel gegn börnum, sé mætt af hörku.
Því gæti það hljómað sérkennilega
fyrir suma að heyra að það gagnast
okkur ekki í því að gæta að öryggi í
samfélaginu.
Hlutverk okkar á Fangelsismálastofnun er mjög vítt, eitt af því er
að draga úr líkum á ítrekun brota
og annað að tryggja að almenn og
sérstök varnaðaráhrif refsingar nái
fram að ganga. Inngrip okkar tekur
mið af því að gæta almannaöryggis
en við þurfum líka að tryggja öryggi
þeirra sem eru í afplánun. Það er
augljóst að þessi hlutverk skarast
oft. Hugmyndafræðin fyrir nokkr-

um áratugum var sú að það ætti að
beita hörku í refsingum. Þegar þessi
hugmyndafræði var rannsökuð og
spurt hvort hún gagnaðist í því að
draga úr brotum kom í ljós að svo
var ekki. Heldur þvert á móti. Við
vitum í dag að dómharka og útskúfun leiðir til verri útkomu fyrir alla.
Þorbjörg: Ísland hefur eins og
Norðurlöndin fylgt annarri hugmyndafræði í refsistefnu en til
dæmis Bandaríkin.
Dómar fyrir nauðgun og fyrir
kynferðisbrot gegn börnum hafa
hins vegar þyngst á undanförnum
áratug eða svo og það er mikilvægt
að refsingar endurspegli alvarleika
brota. Ákæruvaldið hefur verið
að fara fram á þyngri refsingar og
dómstólar hafa tekið undir. Ísland
er með víðustu refsimörkin af
öllum Norðurlöndum til dæmis
hvað varðar nauðgun. Löndin skilgreina brotið ekki öll eins sem gerir
samanburð f lóknari en dómar
fyrir nauðgun eru í efri mörkum á
Íslandi. Þetta eru auðvitað einhver
alvarlegustu brot sem hægt er að
fremja gegn annarri manneskju og
við vitum að af leiðingarnar geta
verið langvarandi og þær eru alvarlegar.
Hvað börnin varðar þá eykur það
á sársaukann að brotin skuli oftast
vera framin af fólki sem á að vera í
því hlutverki að vernda þau.
Sólveig Fríða: Það virðist vera
að í f lestum kynferðisbrotum á
börnum séu þau framin af nánum
aðilum. Ef við notum hörð orð og
erum með harkalega fordæmingu
eða nálgun getur það haft þau
áhrif að börn veigri sér við því að
segja frá. Þau vilja bara að ofbeldið
hætti og oft líka að sá sem beitir þau
ofbeldi fái aðstoð og hjálp.
Þorbjörg: Skiljanlega valda þessi
brot mikilli reiði og sú staðreynd
að þau eiga sér stað er okkur öllum
erfið. Ég hef stundum velt fyrir mér
þegar gagnrýni kemur fram á refsingar, hvort hægt sé að finna þann
árafjölda sem er á pari við glæpinn,
til dæmis þegar um kynferðisbrot gegn barni er að ræða. Hvaða

EF VIÐ NOTUM HÖRÐ

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Halla
Gunnarsdóttir
og Sólveig Fríða
Kjærnested.

ORÐ OG ERUM MEÐ

ERNIR

HARKALEGA FORDÆMINGU
EÐA NÁLGUN GETUR ÞAÐ
HAFT ÞAU ÁHRIF AÐ BÖRN
VEIGRI SÉR VIÐ ÞVÍ AÐ
SEGJA FRÁ.
Sólveig

dæmda refsing er jafn alvarleg og
brotið? Fyrir hverju erum við þá að
tala? Mér finnst mestu máli skipta
að við náum þessum brotum upp á
yfirborðið, að kerfið hafi burði og
getu til að vinna að þeim faglega,
brotaþolar fái þann stuðning sem
þarf, að fangelsi standi undir því að
geta talist betrunarvist og síðast en
ekki síst að okkur takist að koma í
veg fyrir þessi brot.
Dómstólar hafa réttilega þyngt
refsingar en það er ekki hið eina
rétta svar.
Sólveig Fríða: Við vitum miklu
meira um það í dag hvernig má
sporna við brotum. Til dæmis að ef
við veitum einstaklingi sem er metinn í lágri áhættu mikið inngrip, þá
getum við verið að auka áhættu á að
hann brjóti af sér aftur.
Þetta er spurning um jafnvægi og
þessu fylgir mikil ábyrgð. Meðferð í
fangelsum er einn þáttur af mörgum
í að aðlaga einstaklinga sem hafa
brotið af sér aftur að samfélaginu.
Nálgun sem meðal annars er notast
við er RNR-módelið (Risk – Need –
Responsivity) sem metur þætti sem
spá fyrir um brotahegðun. Þá er líka
hægt að nota Good Lives-módelið
þar sem lögð er áhersla á að styrkja
þætti sem hafa áhrif á hvernig hann
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ÉG HEF VERIÐ ÞEIRRAR
SKOÐUNAR AÐ ÞAÐ SÉ
EKKI ENDILEGA RÉTT AÐ
EINBLÍNA Á HVORT KERFIÐ
TRÚI ÞOLENDUM EÐA EKKI.
Halla

getur bætt líf sitt með félagslega
viðurkenndum leiðum og dregið
úr brotum.
Þá notum við líka hugræna atferlismeðferð sem er mjög árangursrík.
Meðferð og stuðningur þarf því
hafa tvíþætt markmið, að draga úr
áhættu en einnig að virkja og styðja
verndandi þætti og byggja á styrkleikum hvers einstaklings. Margt
getur f lokkast undir verndandi
þætti, til dæmis að ef la jákvæða
lausnaleit og jákvæð bjargráð, tilf inningastjórn, jákvæð virkni
svosem stöðugleiki í atvinnu og/
eða námi, fjölskyldutengsl, jákvætt
félagslegt stuðningsnet og húsnæði.
Halla: Kynferðisof beldi er svo
algengt að það er eiginlega hversdagslegt. Brotin eiga sér oft stað við
hversdagslegar aðstæður og tíðnin
er þannig að á meðan við sitjum hér
er ef til vill verið að fremja kynferðisbrot einhvers staðar í samfélaginu.
Mýtan um að gerendur eigi einhver
sameiginleg einkenni sem megi
greina lifir enn frekar góðu lífi. En
svo þegar konur og aðrir þolendur
verða fyrir of beldi þá passar það
ekki endilega inn í þá mynd. Viðbrögð okkar sem samfélags þurfa
að taka mið af þessu.
Þolendur segja oft frá þeirri upplifun sinni að þeim sé ekki trúað
og þeir upplifa að auki skömm og
virðingarleysi í meðferð mála sinna.
Hvað finnst ykkur? Er hægt að bæta
úr þessu?
Þorbjörg: Auðvitað er hægt að
gera betur og það hefur töluvert
verið unnið að því innan kerfisins
og þar skiptir miklu að fólk finni að
það sé unnið faglega og því mætt
af virðingu. Varðandi umræðuna
um að brotaþolum sé ekki trúað
þá finnst mér hún dálítið varhugaverð, því hún getur fælt þolendur
frá því að segja frá. Það sem saksóknarar skoða er sönnunarstaða.
Ég get haft mína skoðun á því hvað
mér finnst líklegt að hafi gerst en
það er ekki það sem starfið snýst
um. Það er bara ekki þannig að
það ráði úrslitum hverju til dæmis
saksóknari trúir, starfið felst í því
að ganga úr skugga um að mál séu
rannsökuð faglega af lögreglu og
síðan þetta erfiða mat um hvort það
sem fram er komið í málinu sé talið
nægilegt eða líklegt til sakfellingar
í dómi eða ekki.
Þetta sönnunarmat er erfitt. Þar
skiptir máli að við skiljum veruleika þessara brota, að við höfum
skilning á eðli brotanna, við séum
læs á aðstæður þeirra og þekkjum
afleiðingarnar, lítum til dæmis til
vottorða sérfræðinga. Þetta er yfirleitt heildstætt mat og það er flókið.
Hér myndi ég þó segja að hafi orðið
heilmikil framþróun um nálgun.
Halla: Ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé ekki endilega rétt að
einblína á hvort kerfið trúi þolendum eða ekki. Í Bretlandi var það gert
að einhvers konar opinberri stefnu
að lögreglan ætti að trúa þolendum.
Það breytti litlu um niðurstöðu
mála eða sönnunarkröfurnar, þótt
auðvitað væri ákveðin virðing við
þolendur fólgin í þessari afstöðu.
En síðan þótti þetta vera „komið
út í öfgar“ og þá var þetta orðið að
pólitískri umræðu.
Í kjölfarið var ákveðið að hverfa
frá þessari stefnu, lögreglan ætti
alls ekki að trúa þolendum. Svona
umræða er náttúrlega hringavit-
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leysa. Hlutverk rannsakenda hlýtur
að vera að vinna rannsóknina faglega, óháð því hvort viðkomandi
leggur trúnað á frásögn málsaðila
eða vitna.
Að vinna rannsóknina faglega
þýðir að sýna þolendum virðingu.
Þolendur viti af hverju þeir eru
spurðir ákveðinna spurninga og af
hverju þeir þurfi að undirgangast
læknisskoðun eða aðrar skoðanir.
Að þeir séu fyllilega upplýstir um
ferlið. Leiðarljósið í þeim breytingum sem nú er verið að innleiða
og þeim tillögum sem er verið að
móta er einmitt að rannsókn sé
alltaf faglega unnin og besta mögulega þekking sé fyrir hendi á því

hvernig megi tryggja að upplýsingar
sem fást fram séu sem nákvæmastar
og réttastar. Í því felst einmitt að
mæta þolendum af virðingu. Að
búa til umhverfi þar sem þeir geta
greint frá málsatvikum. Í því felst
líka að efla skilning og þekkingu á
því hvernig þolendur segja frá.
Sólveig Fríða: Og það á í raun
líka við um gerendur. Þegar þeir
eru yfirheyrðir þarf líka að reyna
að fá fram skilning á því hvað hefur
átt sér stað. Þetta eru oft flókin mál
í þeirra huga. Það þarf þekkingu á
því líka.
Halla: Kerfið hefur oft ætlast til
hegðunar sem við getum ekki staðið
undir. Ég man eftir góðum dæmum

sem Liz Kelly prófessor gaf þegar
hún hélt hér fyrirlestur í tengslum
við samráð um meðferð nauðgunarmála árið 2011. Þar fjallaði hún um
gjána á milli þess til hvers er ætlast
af fólki sem hefur orðið fyrir kynferðisof beldi og síðan hvernig við
sem manneskjur erum líkleg til að
hegða okkur eða bregðast við.
Segjum til dæmis að samstarfsmaður minn spyrji mig hvort ég vilji
ekki kíkja í kaffi með honum í dag.
Mig langar að segja nei, kannski
vegna þess að ég kann ekkert sérstaklega vel við hann. En það er
frekar ólíklegt að ég segi skýrt „nei
og spurðu mig aldrei að þessu aftur“.
Ég segi líklega að það hefði verið

gaman en ég komist bara alls ekki. Í
mannlegum samskiptum forðumst
við að segja nei við fólk, svo sterk er
félagsmótunin, en þegar kemur að
umræðum um kynferðisleg málefni er ætlast til að fólk segi nei með
einhverjum miklu skýrari hætti en
í almennum samskiptum.
Síðan er annað dæmi og það er að
við viljum gjarnan svara spurningum. Ef þú spyrð mig hvert hitastigið
sé þá er ég líkleg til að reyna að svara
þótt ég hafi ekki hugmynd um það.
Þegar fólk situr fyrir framan rannsóknarlögreglu þá vill það líka svara
spurningum. Það vill ekki endilega
Framhald á síðu 44

Kolefnishlutlaus
árið 2025
Opinn fundur um aðgerðir
á tímum loftslagsbreytinga
Ein stærsta áskorun mannkyns á næstu áratugum
er að fást við loftslagsbreytingar. Endurnýjanleg
orkuvinnsla er hluti af lausninni og þar leikur
Landsvirkjun stórt hlutverk.

Opnun fundar
Kristín Linda Árnadóttir,
aðstoðarforstjóri

Markmið okkar er að ná kolefnishlutleysi árið 2025.
Á fundinum kynnum við nýja aðgerðaáætlun til
að ná því metnaðarfulla markmiði.

Aðgerðaáætlun um
kolefnishlutleysi 2025
Jóna Bjarnadóttir,
forstöðumaður umhverfis og auðlinda
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir,
sérfræðingur í umhverfisstjórnun

Nauðsyn á kolefnishlutleysi
Halldór Þorgeirsson,
formaður Loftslagsráðs

Viðhorf til loftslagsmála
Ólafur Elínarson,
sviðsstjóri markaðsrannsókna Gallup
Loftslagsmál og grænar lausnir
Eggert Benedikt Guðmundsson,
forstöðumaður Grænvangs
Nauthóll
4. des. 2019
kl. 14.00 – 15.30

Verið velkomin
Skráning á
landsvirkjun.is
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Kynferðisofbeldi

LAUGARDAGUR
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Fréttablaðið hefur undanfarið fjallað ítarlega um kynferðisofbeldi frá sjónarhóli aðstandenda og þolenda.
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✿  Tölfræði vegna ársins 2018 fyrir landið allt
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að móta heildstæða stefnu og við
erum að beina sjónum okkar að
skólakerfinu. Við byggjum á Vitundarvakningunni sem var unnið
að á árunum 2012-2015.
Með henni var lagður mikilvægur grunnur og það skapaðist
nokkuð breið sátt um að skólakerfið væri besti vettvangurinn til

*Heimild: Ríkislögreglustjóri

opinbera að það muni alls ekki einhver atriði sem er verið að spyrja
um. Þess vegna skiptir þekking á
þessu miklu máli í viðtalstækni
hjá lögreglu og þar höfum við náð
árangri á undanförnum árum, þótt
enn megi gera betur.
Þorbjörg: Þetta er rétt hjá Höllu.
Þess vegna skiptir miklu að þjálfun
í því að spyrja og tala við fólk sé góð
og ég verð að segja að mér finnst lögregla almennt standa vel að þessum
skýrslutökum. Bara við það að bæta
við spurningu um hvað gerðist:
„Bara því sem þú manst,“ hefur
þýðingu, því fólk vill einmitt svara.
Svo skiptir máli að segja fólki
að spurningarnar hafi tilgang, það
þurfi að spyrja um ákveðin atriði.
Svo er það líka hvernig minnið
virkar. Um minnið hefur verið sagt
að það sé eins og nýfallinn snjór. Í
hvert sinn sem við spyrjum manneskju um einhverja reynslu sporum
við snjóinn.
Það líður ekki á löngu þar til
að það er búið að spora hann
út. Þess vegna þarf að vanda
skýrslutökur. Svo hefur þýðingu
hvað það er sem situr eftir í minni
fólks. Fólk sem hefur orðið vitni að
of beldisárásum þekkir þetta. Eitt
dæmi er til dæmis morðið á Önnu
Lindh, utanríkisráðherra í Svíþjóð.
Vitni að því þegar maður réðst að
henni með hnífi inni í verslun gátu
flest borið vitni um ástand hennar
því þar var samúðin, hjartað og um
leið athyglin. Þótt sömu vitni hefðu
séð gerandann þá voru misvísandi
lýsingar á honum.
Halla: Ég held að við höfum gert
þetta vel með stofnun Barnahúss.
Þá var viðurkennt að þekking á því
að tala við börn þyrfti að vera til
staðar. Við höfum náð að taka rannsóknir á brotum gegn fullorðnum
lengra, erum á réttri leið en það er
samt ekki nægilega mikil þekking
á þessum þáttum hér og víða úti í
heimi.
Það eru mörg brot tilkynnt á ári,
hverjir eru allir þessir gerendur?
Sólveig Fríða: Mannskepnan er
flókin og á bak við þessi brot er ekki
einsleitur hópur. Stundum eru til
dæmis til staðar erfiðleikar við að
setja sig í spor annarra, skilja það
óyrta og lesa í samskipti.
Þorbjörg: Ég er ekki viss um að
þessum brotum hafi fjölgað þó
að kærur séu f leiri. Mér finnst ég
sjá ákveðna þróun núna í kjölfar
aukinnar umræðu um kynferðisofbeldi. Yngri konur virðast óragari
við að kæra. Við sjáum öðruvísi mál
kærð til lögreglu.
Það er annars merkilegt með
nauðganir og kynferðisbrot, það
gerist nánast aldrei að gerandi játi
sök sína. Hann kannast aldrei við að
hafa framið verknaðinn. Af hverju
er það þannig? Ég spyr mig oft að
þessu. Sérstaklega vegna þess að
í öðrum brotum þar sem liggja
við þyngri refsingar játa menn oft
brot sín. Getur það verið af því að
skömmin og útskúfunin sé svo
mikil? Og á sama tíma heyrum við
frá því hversu mikil byrði skömmin
er þolendum.
Sólveig Fríða: Skömmina er einnig að finna hjá einstaklingum inni
í fangelsum. Í sumum löndum er
áhugaverð þjónusta í boði þar sem
boðið er upp á hlutlausan stað. Það
væri ágætt fyrirkomulag að koma
upp hlutlausum sáttamiðlunarstað
þar sem bæði gerandi og þolandi
geta óskað eftir að fá að hitta hinn
aðilann. Það þarf ekki að samþykkja
slíka beiðni en á svona hlutlausum
stað er hægt að ná ákveðinni sátt ef
báðir aðilar eru tilbúnir til þess.
Hvernig drögum við úr kynferðisofbeldi?
Þorbjörg: Það er svo mikill
áhugi á refsipólitík. Af hverju er
ekki meiri áhugi á forvörnum?
Halla: Það er reyndar mikið starf
í gangi núna. Ég leiði hóp um mótun
stefnu í forvarna- og fræðslumálum.
Þetta er í fyrsta skipti sem verið er

þess að fræða og vinna að markvissum forvörnum, þar náum við
til allra barna. Verkefni okkar
núna er hvernig hægt er að taka
þessi forvarnafræðslumál fastari
tökum. Í dag fer brúðuleikhús í alla
2. bekki grunnskólans og það var
gert kennsluefni fyrir miðstig og
unglingastig. Nú erum við að taka

leikskóla og framhaldsskóla inn í
forvarnir og marka framtíðarsýn
þar sem leiðarljósið er að forvarnir
og fræðsla sé samþætt skólastarfi og
að öll börn í landinu sitji við sama
borð í þeim efnum.
Sólveig Fríða: Það er mjög skiljanlegt að skólarnir séu rétti vettvangurinn til þess að kenna forvarnir og börnum á mörk sín. En
það má ekki bara verða á þeim vettvangi, að forvarnirnar og fræðslan
nái bara til barna og ungmenna í
skólum. Forvarnir þurfa að ná til
samfélagsins alls. Það þurfa líka að
vera úrræði fyrir einstaklinga sem
eru líklegir til að beita ofbeldi. Það
er nokkuð sem okkur, sem vinnum
að meðferð kynferðisbrotamanna,
er mjög umhugað um, að þeir geti
sótt sér aðstoð eftir afplánun. Það
þarf að skapa úrræði þar sem einstaklingar sem hafa óæskilegar
langanir geta komið og sótt sér
aðstoð áður en brot er framið. Það er
hluti af þessari afskrímslavæðingu
sem þarf að verða.
Halla: Ég tel mikilvægt að fjalla
líka um hversu mikið vatn hefur
runnið til sjávar. Ég byrjaði að fjalla
um þessi mál sem blaðamaður á
Morgunblaðinu árið 2004 og tók
einmitt viðtal við Þorbjörgu Sigríði
um misneytingarákvæði þáverandi
kynferðisbrotakaf la hegningarlaganna. Kynferðisbrotakaf linn
var algjörlega endurskrifaður árið
2007 og það hefur líka orðið mikil
breyting á meðferð málanna.
Árið 2010 starfaði ég í innanríkisráðuneytinu og þá hófum við
viðamikið samráð um meðferð
nauðgunarmála og unnum tillögur

á þeim grunni. Sumum var hrint í
framkvæmd strax en aðrar kröfðust nánari umfjöllunar. Þessi vinna
hélt áfram og lifði af marga ráðherra
sem er nokkuð einstakt.
Núna er svo verið að framfylgja
aðgerðáætlun í kynferðisbrotamálum sem byggir á þessu starfi og
vinnu sem á eftir kom og var meðal
annars leidd af Maríu Rut Kristinsdóttur. Ríkisstjórnin setti tæpar 300
milljónir á ársgrundvelli í að styrkja
málsmeðferðina, einkum með því
að fjölga stöðugildum, auk þess að
veita 280 milljónum í átaksverkefni
til að tryggja rafrænt gagnaflæði og
uppfæra verklagsreglur og rannsóknarbúnað. Þá settum við 400
milljónir inn í aðgerðaáætlun gegn
kynferðisbrotum til frambúðar. Sú
áætlun var metnaðarfull og var gerð
með aðkomu ólíkra ráðherra þvert
á flokka.
Með þv í að f u llf jár mag na
aðgerðaáætlunina var til dæmis
hægt að bæta við fimmtán stöðugildum hjá lögreglunni.
Sólveig Fríða: Svona vitundarvakning er virkilega góð og þörf
en það vantar að horfa á kerfið í
heild sinni. Það eru langir biðlistar
og það þarf meira fjármagn víðar
í kerfið. Sú fagstétt sem mér finnst
oft gleymast í umræðunni um réttarvörslukerfið eru fangaverðir. Það
þarf að huga að menntun þeirra,
þetta er mjög mikilvæg stétt.
Halla: Næsta stóra skref hvað
varðar réttarkerfið snýr svo að
tillögum um breytta réttarstöðu
brotaþola sem eru nú til umfjöllunar í dómsmálaráðuneytinu.
Þær eru settar fram af stýrihópi
um heildstæðar úrbætur að því
er varðar kynferðislegt of beldi og
unnar af Hildi Fjólu Antonsdóttur
réttarfélagsfræðingi. Þótt sumar af
tillögunum kunni að hljóma lagatæknilegar þá eru þær ótrúlega
mikilvægar, enda fjalla þær um
stöðu brotaþola gagnvart málsmeðferðinni, þar á meðal hvað varðar
rétt til upplýsinga og áheyrnar.
Þorbjörg: Samfélag sem er meðvitað um alvarleika kynferðisbrota
og hvað þau eru því miður algeng
hlýtur að setja markvissan fókus
á að sporna gegn þeim, en ekki
bara að bregðast við þeim. Þar þarf
heildstæða nálgun. Og þar þarf enn
meiri umræðu.

Jólablað Hjálparstarfs kirkjunnar 2019

Margt smátt ...
VATN, HÚSASKJÓL
OG BETRI HEILSA
MEÐ ÞINNI HJÁLP!
• Valgreiðsla í heimabanka: 2.500 krónur
• Söfnunarsími 907 2003: 2.500 krónur
• Framlag að eigin vali á framlag.is
• Söfnunarreikningur 0334-26-50886
kennitala 450670-0499

HJÁLP TIL SJÁLFSHJÁLPAR

Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna – Action by Churches Together
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Á borði

Vandamálið í heiminum í dag er ekki að
fólk sé ekki góðhjartað. Flestar
manneskjur eru með gott hjarta og vilja
öðrum vel. Langflestir geta sett sig í
spor annarra og sýna samkennd og
skilning á erfiðri stöðu þeirra sem eiga
undir högg að sækja á einhvern hátt.
Vandamálið hjá okkur flestum liggur í því
að það er svo stórt skref, að því er
virðist, að gera eitthvað í málunum.
Leggja eitthvað af mörkum. Leggja
eitthvað á sig, sleppa einhverju fyrir
sjálfan sig og nýta það í staðinn fyrir
náungann.
Svari hver fyrir sig hvort þetta sé rétt:
Hvenær neitaði ég mér um eitthvað til að
vernda umhverfið? Hætti við flugferð til
dæmis? Hvenær sleppti ég síðast að

endurnýja símann minn eða aðrar
græjur nútímans sem enn voru í góðu
lagi og gaf peninginn öðrum til
framdráttar? Svona getum við sjálfsagt
öll tekið dæmi sem passa við okkur.
„Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfan
þig“ segir í góðri bók. Sjálfbærnimarkmið
Sameinuðu þjóðanna sem eru leiðarljós í
starfi Hjálparstarfs kirkjunnar snúast í
raun um það sama, að taka ábyrgð á
sjálfum sér, náunganum og sameiginlega
ábyrgð á jörðinni sem við búum á.
Við hjá Hjálparstarfi kirkjunnar getum
reyndar ekki kvartað. Við njótum
ótrúlega
mikils
stuðnings.
Mörg
fyrirtæki og stofnanir styrkja starfið.
Við sendum þrisvar á ári valgreiðslu í
heimabanka landsmanna sem margir

greiða. Vel á minnst jólavalgreiðslan
bíður þín núna! Fermingarbörn um allt
land fá góðar móttökur í árlegri söfnun í
lok október eða byrjun nóvember og
2.290 manns sem við köllum Hjálparliða
styrkja starfið mánaðarlega. Þetta er
frábært og ber að þakka.
Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfan
þig. Það er ekki verið að tala um að hata
sjálfan sig, heldur að elskan nái í
jafnmiklu mæli til náunga okkar. Ekki
bara í orði! Það er áskorunin.
Gangi okkur öllum vel með það.
Bjarni Gíslason,
framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs kirkjunnar.

Hjálparstarf kirkjunnar leggur áherslu á að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
númer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 17.

Afgreiðslutími á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar,
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, (gengið er inn í kirkjuna að
neðanverðu), um jól og áramót 2019–2020 er sem hér segir:
Þorláksmessa 23. desember
aðfangadagur 24. desember
jóladagur 25. desember
annar í jólum 26. desember
föstudagur 27. desember

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt …, 4. tbl. 31. árgangur 2019
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir
Prentvinnsla:
Umbrot: Pipar \TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Ljósmyndir:
Forsíðumynd: Þorkell Þorkelsson: Aukið aðgengi að vatni á
verkefnasvæði Hjálparstarfs kirkjunnar í Kebri Beyah í Eþíópíu
er tryggt með því að byggja vatnsþrær fyrir regnvatn.
Aðrar myndir: Þorkell Þorkelsson og Hjálparstarf kirkjunnar.

opið kl. 08:00–18:00
opið kl. 10:00–12:00
lokað
lokað
opið kl. 08:00–16:00

mánudagur 30. desember
gamlársdagur 31. desember
nýársdagur 1. janúar
fimmtudagur 2. janúar
föstudagur 3. janúar

opið kl. 08:00–16:00
lokað
lokað
lokað
opið kl. 08:00–16:00

Vakin er athygli á því að Hjálparstarf kirkjunnar hefur hætt framleiðslu útikerta.
Friðarljós verða því ekki til sölu í kirkjugörðum yfir hátíðirnar.

Aðalfundur Hjálparstarfs kirkjunnar var haldinn í Grensáskirkju laugardaginn 21. september 2019.
Starfsskýrslu stofnunarinnar er að finna á vefsíðunni www.help.is undir liðnum um okkur – Ársskýrslur.
Í stjórn Hjálparstarfs kirkjunnar starfsárið 2019–2020 eru: Gunnar Sigurðsson formaður, Hörður
Jóhannesson og Salóme Huld Garðarsdóttir. Varamenn: Vigdís Valgerður Pálsdóttir og Benedikt Vilhjálmsson.
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Í Kebri Beyah í Eþíópíu þarf fólk um langan veg eftir drykkjarhæfu vatni. Vatnsskorturinn viðheldur sárafátækt á svæðinu. Hjálparstarf kirkjunnar vinnur að því að bæta aðgengi að
drykkjarhæfu vatni, að fólkið geti tryggt fæðuöryggi sitt með umhverfisvernd og bættum aðferðum í landbúnaði og að styrkja stöðu kvenna, samfélaginu öllu til farsældar.

Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar bændur um plóga og þurrkþolin fræ til að rækta m.a. maís, hirsi
og haricot-baunir. Bændurnir fá auk þess fræðslu um skilvirkar aðferðir í ræktun.

Smitsjúkdómar eru algengir í dýrum á svæðinu. Dýraliðar fá þjálfun í meðhöndlun dýrasjúkdóma
og þeir bólusetja búfé með bóluefni sem Hjálparstarf kirkjunnar útvegar þeim.

Þurrkar og óstöðugt veðurfar eru stærsta
ógnin við fæðuöryggi í Kebri Beyah
Í Kebri Beyah skortir 83.500 íbúa aðgengi að vatni.
Það eru fleiri en íbúar í Kópavogi, Hafnarfirði og
Reykjanesbæ samanlagt. Kebri Beyah er hérað í
Sómalífylki sem er eitt af fátækustu fylkjunum í
Eþíópíu. Stöðugur hagvöxtur hefur verið í landinu í
meira en áratug en þjóðin býr enn við mikla fátækt. Á
lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna þar sem Ísland er
nú númer sex er Eþíópía númer 173. Í Kebri Beyah búa
yfir 80% af 214 þúsund íbúum í dreifbýli og hafa
lifibrauð af landbúnaði.

Betur stæðir bændur eiga kameldýr, nautgripi, kindur
og geitur og þar sem skilyrði eru til rækta bændurnir
maís, hirsi, hveiti, grænmeti og ávexti. Vatnsskortur í
héraðinu veldur hins vegar sárri fátækt meðal
sjálfsþurftarbænda þar. Þegar lítið sem ekkert rignir
á hefðbundnum regntíma verður uppskeran rýr og
fátæktin sífellt sárari. Þegar loksins rignir er
jarðvegurinn orðinn grjótharður og regnvatnið nær
ekki að næra hann en rífur með krafti sínum
ræktarland í sundur.

Hjálparstarf kirkjunnar starfar með þeim 3.000
fjölskyldum sem búa við verstu skilyrðin í Kebri Beyah
að því að tryggja fæðuöryggi þeirra. Bændurnir fá
verkfæri og þurrkþolin fræ til ræktunar ásamt
fræðslu um skilvirkar aðferðir í rækun. Dýraliðar fá
þjálfun í að meðhöndla dýrasjúkdóma og bólusetja
búfé með bóluefni sem Hjálparstarf kirkjunnar
útvegar. Í framhaldi af fræðslu skipuleggur fólkið
landgræðsluhópa sem planta trjágræðlingum og
reisa stíflur og veggi í árfarvegum til að hefta jarðrof.

4 – Margt smátt ... – Jólablað Hjálparstarfs kirkjunnar

Börnin sem Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar í sveitahéruðum í Úganda búa við örbirgð af völdum alnæmis. Foreldrarnir eru látnir úr sjúkdómnum eða mjög veikburða
og geta ekki séð börnum sínum farborða. Fjölskyldurnar búa í hreysum og hafa hvorki nægan aðgang að vatni né hreinlætisaðstöðu.

Móðir barnanna á myndinni, sem eru 10, 12, 15 og 18 ára gömul, lést af völdum alnæmis í maí
síðastliðnum og eru þau nú munaðarlaus. Þau njóta aðstoðar Hjálparstarfs kirkjunnar en auk
múrsteinshúss, kamars og vatnstanks hafa þau fengið geitur til að tryggja fæðuöryggi sitt með
ræktun þeirra. Börnin fá rúm, dýnur, moskítónet og eldhúsáhöld með húsinu. Þau fá fræðslu um
mikilvægi hreinlætis til að koma í veg fyrir sjúkdóma og njóta sálræns stuðnings starfsfólks RACOBAO.

Þegar Harriet naut aðstoðar Hjálparstarfs kirkjunnar árið 2010 var hún mjög veikburða af
völdum alnæmis og gerði sér engar vonir um að lifa af. Henni var þá huggun í að vita að
börnin fjögur hefðu fengið húsaskjól og aðgang að vatni og hreinlætisaðstöðu. Harriet
náði hins vegar heilsu á ný með því að taka lyf og er nú í sveitarstjórn þar sem hún leggur
áherslu á að efla þjónustu við HIV-smitaða og börn þeirra.

„Ég var búin að missa alla von en nú er ég leiðtogi í samfélaginu“
„Ég get dáið sátt því ég veit að börnin mín fjögur eru
komin í öruggt skjól,“ sagði Harriet, fyrrum
skjólstæðingur Hjálparstarfs kirkjunnar í Rakaihéraði í Úganda, þegar hún lá þungt haldin á
sjúkrahúsi árið 2010. Í vor sagði hún við
framkvæmdastjóra Hjálparstarfsins að nú væri hún
komin í sveitarstjórn þar sem hún beitti sér fyrir
bættum hag HIV-smitaðra og barna þeirra. „Sjáið mig
bara, ég var búin að missa alla von en nú eru börnin
mín orðin stór og ég er leiðtogi í samfélaginu,“ sagði
Harriet.

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
segir að öll börn eigi rétt á að búa við aðstæður sem
stuðla að líkamlegum, andlegum og félagslegum
þroska og að foreldrar beri höfuðábyrgð á
lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna. Í
sveitahéruðum Úganda í Lyantonde og Rakai veitir
Hjálparstarf kirkjunnar börnum sem búa við örbirgð
aðstoð. Foreldrar barnanna eru annað hvort látnir af
völdum alnæmis eða mjög lasburða og eru ekki færir
um að tryggja heilsu þeirra og tækifæri til
mannsæmandi lífs.

Hjálparstarf kirkjunnar veitir aðstoðina í samstarfi
við innlendu grasrótarsamtökin RACOBAO sem hafa
starfað í þágu HIV-smitaðra í meira en áratug.
Aðstoðin felst fyrst og fremst í því að reist eru einföld
múrsteinshús fyrir börnin, sem oft eru í umsjón
aldraðrar ömmu, að tryggja þeim drykkjarvatn með
4000 lítra vatnstanki fyrir rigningarvatn, sem reistur
er við hlið húsanna, og að tryggja hreinlæti með því
að reisa útikamar. Til þess að stuðla að góðri heilsu
barnanna fá fjölskyldurnar geitur, áhöld og útsæði til
að hefja matjurtarækt.
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Í smiðjum UYDEL, sem Hjálparstarf kirkjunnar fjármagnar, læra unglingarnir iðn svo þau geti séð sér farborða á sómasamlegan hátt. Stúlkurnar á myndinni eru að læra að búa til ástarpunga í smiðju
UYDEL Í Bandahverfi í Kampala. Félagsráðgjafar vinna að því að koma stúlkunum á starfsnemasamning í iðn sem þær velja að sérhæfa sig í að námi loknu.

Flestir unglinganna komast á samning sem starfsnemar eftir ársnám í smiðju UYDEL en sumir
velja jafnvel að opna eigin sölu- eða viðgerðarbás að námi loknu. Vincent (t.v.) gerir nú við síma
en verkfærin til þess fékk hann frá UYDEL og Hjálparstarfi kirkjunnar við útskrift eftir ársnám.

Kjör Mariam breyttust mjög við að fá tækifæri í smiðju UYDEL. Hún varð móðir mjög ung
og bjó við örbirgð en sinnir nú jafningjafræðslu um kynheilbrigði og rétt unglinganna
til heilbrigðisþjónustu í smiðjunni ásamt því að vinna við hárgreiðslu.

Úr varnarleysi í sókn til betra lífs
Í lýðheilsuskýrslu Úganda frá 2016 segir að 25% unglingsstúlkna á aldrinum 15–19
ára séu þar barnshafandi eða eigi börn nú þegar. Eftir því sem stúlkurnar búa við
krappari kjör því fyrr ganga þær með börn og eignast fleiri segir í skýrslunni.
Félagsráðgjafar UYDEL, samstarfsaðila Hjálparstarfs kirkjunnar í fátækrahverfum
í höfuðborginni Kampala, segja ástæðurnar fyrst og fremst varnarleysi
stúlknanna. „Stúlkurnar segja okkur að þær láti undan þrýstingi frá eldri piltum
um að hafa kynmök sem síðan láti sig hverfa þegar þær verða þungaðar,“ segir
Joanne Lunkuse, félagsráðgjafi UYDEL. Þegar stúlkurnar standa einar eftir með
börnin versnar staða þeirra enn og oft er vændi eina leiðin fyrir þær til að sjá
börnum sínum farborða.

Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar og UYDEL er að gefa unglingum sem búa við
örbirgð möguleika á mannsæmandi lífi. Ár hvert fá yfir 500 unglingar í
fátækrahverfum Kampala ársþjálfun í hárgreiðslu, matreiðslu, rafvirkjun,
fatasaum og fleiru. Eftir námið hjálpa félagsráðgjafar unga fólkinu að komast á
starfsnemasamning í fyrirtækjum. „Í fyrra komum við 63% af nemendunum á
samning, 21% nemendanna komu sér upp eigin starfsemi en 16% eru enn án vinnu,“
segir Joanne. Auk þess að fá þjálfun í iðngreinum í smiðjum UYDEL fá unglingarnir
fræðslu um kynheilbrigði og rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. Samhliða fræðslunni
fá unglingarnir smokka. Mikið er lagt upp úr því að styrkja sjálfsmynd og létta lund
unga fólksins sem kemur úr ömurlegum aðstæðum í fátækrahverfunum.
Í smiðjunum geta þau því líka lagt stund á dans, íþróttir leik- og sönglist.
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Fólk getur sótt sér fatnað til Hjálparstarfs kirkjunnar á þriðjudagsmorgnum allt árið um kring. Desember er þó sérstaklega annasamur tími. Sigrún Jónsdóttir, Mjöll Þórarinsdóttir og Elsa Sveinsdóttir
eru í hópi öflugra sjálfboðaliða Hjálparstarfs kirkjunnar sem nú eru að setja fram spariklæðnað og fleira sem fólk sem býr við bág efni getur sótt sér fyrir jólin.

„Ég fór í Hjálparstarfið til að reyna að láta gott af mér leiða,“
segir Hólmfríður Gunnarsdóttir sjálfboðaliði Hjálparstarfs kirkjunnar til tíu ára.
„Við afgreiðum hér föt á þriðjudagsmorgnum, svipað og í verslun, nema fólk borgar ekki fyrir þau.
Fötin koma sér vel fyrir fólk en fleira þarf þó að koma til.“

Verkefnið „Taupokar með tilgang“ hefur heldur betur undið upp á sig. Fyrst mættu
fimm konur til að njóta samverunnar og gera gagn um leið en nú eru þær orðnar 55
og komast ekki fleiri að sem stendur. Konurnar sauma nú meðal annars
jólagjafapoka úr endurnýttu efni sem má nota aftur og aftur.

Gleðileg jól óháð efnahag
Hjálparstarf kirkjunnar undirbýr nú stærsta
verkefnið innanlands á árinu; aðstoð við efnalitlar
fjölskyldur um land allt fyrir jólin. Í fyrra leituðu
1.274 einstaklingar og fjölskyldur til okkar og við
eigum von á svipuðum fjölda umsókna fyrir komandi
jól. Okkur reiknast til að alls muni um 3.400 manns
njóta góðs af starfinu. Aðstoðina veitum við fyrst og
fremst með inneignarkortum í matvöruverslunum,
jóla- og skógjöfum fyrir börnin og jólafatnaði. Við
viljum að fjölskyldurnar sem til okkar leita geti átt
gleðilegar stundir um jólin til að setja í
minningabankann.

Fólk sem býr við kröpp kjör getur leitað til Hjálparstarfs
kirkjunnar um efnislega aðstoð allt árið um kring. Við
aðstoðum barnafjölskyldur sérstaklega í upphafi
skólaárs og veitum styrki svo börnin geti stundað
íþróttir, listnám og tekið þátt í frístundastarfi með
vinum sínum og jafnöldrum. Ungmennum sem búa við
efnislegan skort veitum við styrki fyrir námsgögnum
og jafnvel skólagjöldum í framhaldsskólum.
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki í neyð aðstoð við
lyfjakaup og hægt er að nálgast notaðan fatnað án
endurgjalds hjá stofnuninni á þriðjudagsmorgnum
flesta mánuði ársins.

Félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar greina
vandann með fólkinu sem hingað leitar, veita því
félagslega ráðgjöf og efnislegan stuðning en við
skipuleggjum líka valdeflandi verkefni í síauknum
mæli. Saumaverkefni fyrir konur af erlendum uppruna
er eitt þeirra verkefna. Yfir fimmtíu konur hittast nú
einu sinni í viku og sauma alls kyns poka og fleira úr
efni sem við höfum fengið gefins. Konurnar taka
þannig þátt í umhverfisvernd um leið og þær fá
félagsskap hver af annarri og komast út úr félagslegri
einangrun. Pokarnir fást á skrifstofu Hjálparstarfs
kirkjunnar, Háaleitisbraut 66 í Reykjavík.
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KYNNINGARBLAÐ

Helgin

EINSTAKT
KOLLAGEN
RAKAKREM

Fæst í flestum apótekum, Heilsuver
og www.heilsanheim.is

Helga Möller söngkona og flugfreyja fær mjög oft hrós fyrir unglegt útlit sitt en hún mælir með KOLLAGEN húðvörunum frá COLWAY. MYND/GASSI

Varð ástfangin af
kollagen húðvörunum

Helga Möller, söngkona og flugfreyja, varð strax ástfangin af KOLLAGEN
húðvörunum frá COLWAY en hún hefur notað þær í nokkur ár. „Ég fæ oft
að heyra að ég líti út fyrir að vera töluvert yngri en ég er og þakka það
bæði góðum genum, heilbrigðum lífsstíl og þessum frábæru vörum frá
COLWAY,“ segir Helga sem mælir heilshugar með kollagenvörunum. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Framhald á síðu 2 ➛

H

elga Möller situr aldrei
auðum höndum. Hún
starfar sem f lugfreyja
hjá Icelandair og syngur þess á
milli, enda elskar hún að syngja
og hefur alla tíð gert það. „Fram
undan er mikill annatími hjá mér
því nú byrja jólahlaðborðin. Ég
verð að syngja á jólahlaðborði
Bryggjunnar í Grindavík og á
f leiri viðburðum á aðventunni og
fram að jólum. Ég er líka nýbyrjuð
að f ljúga aftur eftir mjaðmalið
skipti sem ég fór í, á Klínikinni, og
er hægt og bitandi að fá mitt fyrra
líf og hreyfigetu aftur.“
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Ég varð strax
ástfangin af
KOLLAGEN húðvörunum og mæli heilshugar með þeim.

Ég hef alla tíð
hugsað mjög
vel um sjálfa
mig og vil vera
í góðu formi
en læt ekki
blekkjast af útlitsdýrkuninni
sem viðgengst
í þjóðfélaginu,
segir söngkonan Helga Möller.
MYND/GASSI

Ég er bara ég

„Ég hef alla tíð hugsað mjög vel
um sjálfa mig og vil vera í góðu
formi en læt ekki blekkjast af
útlitsdýrkuninni sem viðgengst
í þjóðfélaginu. Ég nenni ekki
þessum endalausu kúrum og
reyni að borða hollt og hreyfa
mig reglulega. Ég geng mikið
og kýs að hreyfa mig aðallega í
vatni. Svefninn er lykilatriði hjá
mér og ég passa vel upp á hann.
Ég rokka aðeins í vigtinni, hef
kannski aldrei verið mjög grönn
en tek mig alltaf á ef vigtin fer
að stíga upp á við. Ég detoxa
reglulega sem hefur gert mér
mjög gott, bæði líkamlega sem og
andlega. Það er allra meina bót
og hefur mjög góð áhrif á húðina
og hárið og almenna vellíðan. Ég
er bara „ég“ og er mjög sátt við
sjálfa mig.“

KOLLAGEN
húðvörurnar
eru allar tilvaldar í jólapakkann bæði
einar sér,
tvær eða þrjár
saman eða
glæsilega
hvíta snyrtitaskan full af
KOLLAGEN
húðvörum.

Vörur sem henta mér vel

„Ég kynntist KOLLAGEN húðvör
unum frá COLWAY fyrir nokkrum
árum og varð strax ástfangin af
þeim eftir fyrstu stroku. Ég hef
notað kollagenið bæði á andlitið
og líka á líkamann og er núna

Blue Diamond línan frá
COLWAY er tilvalin jólagjöf.

að nota Blue Diamond kollagen
andlitskremið og Blue Diamond
kornamaskann ásamt augn
kreminu sem mér líkar mjög vel
við. Í kjölfar mjaðmaliðskiptanna
er ég að byrja að taka inn COL
VITA kollagenhylkin frá COLWAY
því kollagenið er einnig talið hafa
mjög góð áhrif á alla liðheilsu,
stirðleika og liðverki.
Þessar vörur henta mér mjög vel
og ég mæli heilshugar með þeim.
Margar vinkonur mínar nota vör
urnar og eru mjög ánægðar með
þær,“ segir Helga.

Kollagen – Það besta fyrir húðina
E

Kollagen beint á húðina

„Með því að bera KOLLAGENIÐ
beint á húðina og á þá staði sem
okkur finnst vera farnir að láta á
sjá, náum við vinna gegn þessari
náttúrulegu öldrun húðarinnar
sem fylgir aldrinum og minnkandi
framleiðslu kollagensins í líkam

gegn fínum línum og hrukkum.
Rannsóknir sýna að hægt er að
bæta sér upp minnkandi kolla
genframleiðslu líkamans með því
að bera kollagenið beint á húðina.
Einnig mæli ég með inntöku á
KOLLAGENI, því það er talið hjálpa
heilmikið til hvað varðar húðina
ásamt því að vinna gegn stirðleika
og liðverkjum,“ segir Sigrún.

Frábærar vörur í jólapakka
COLWAY framleiðir hágæða bætiefni sem inniheldur KOLLAGEN
og hefur mjög góð áhrif á húðina,
hárið og neglurnar.

anum. Kollagenið hægir á öldrun
húðarinnar, gerir hana stinnari,
fallegri og teygjanlegri, gefur henni
góða næringu og raka og vinnur

COLWAY
býður upp á heila
húðvörulínu
og innhalda
allar vörurnar
KOLLAGEN.

„Það er fátt skemmtilegra en að fá
jólagjöf sem maður getur notað
fyrir sjálfan sig og lætur manni líða
vel og líta betur út.
KOLLAGEN húðvörurnar eru
allar tilvaldar í jólapakkann bæði
einar og sér, tvær eða þrjár saman
eða glæsilega hvíta snyrtitaskan
full af KOLLAGEN húðvörum.
Hægt er að velja hvaða vörur sem
er í töskuna,“ greinir Sigrún frá.

Hágæða bætiefni fyrir húð,
hár og liði

„COLWAY framleiðir einnig
hágæða bætiefni sem inniheldur
KOLLAGEN og hefur mjög góð
áhrif á húðina, hárið og neglurnar.
KOLLAGEN hefur einnig virkað
mjög vel á allan stirðleika og lið
verki og bætt liðheilsu margra
Íslendinga heilmikið.
Bætiefnin sem við seljum á Íslandi
frá COLWAY eru kollagenhylki
sem heita COLVITA og Astax
anthin sem heitir AXANTA.“
Sölustaðir: Apótek Garðabæjar,
Apótek MOS, Apótekarinn í
Mjódd, Apótekið, Heilsuhúsið,
Heilsuver, Lyf og heilsa, Lyfja,
Lyfjaver, Lyfsalinn í Glæsibæ,
Urðarapótek, www.lyfja.is og
www.heilsanheim.is.

MYND/ODDVAR HJARTARSON

itt það besta sem við getum
gert fyrir húðina okkar er
að bera á hana KOLLAGEN.
Ástæðan fyrir því er sú að
KOLLAGEN er það efni sem
líkaminn framleiðir sjálfur en
minnkar framleiðslu á því upp
úr 25 ára aldri og því fara þessar
fínu línur og hrukkur að myndast
ásamt því að húðin fer einnig að
missa stinnleika sinn. Einnig gerir
KOLLAGENIÐ húðina svo mjúka
og fallega,“ segir Sigrún Kjartans
dóttir heilsuráðgjafi.

Sigrún Kjartansdóttir heilsuráðgjafi.
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Fær líkami þinn allt sem þarf?
Vegan Health munnúði frá Better You er samsettur úr D-vítamíni og joði ásamt B12 og járni fyrir
þá sem eiga erfitt með upptöku þess úr fæðunni og þá sem neyta ekki dýraafurða.

N

eyslumynstur okkar tekur
stöðugum breytingum og
hefur neysla jurtafæðis á
kostnað dýraafurða aukist töluvert.
Fæði án allra dýraafurða getur
verið afar heilsusamlegt en þó þarf
að huga sérstaklega að ákveðnum
næringarefnum sem gæti skort í
þess háttar fæði. Í flestum tilfellum
geta grænkerar uppfyllt nær
ingarþörf sína en nauðsynlegt er
að kynna sér vel hvaða annmarka
þetta fæði getur haft með tilliti til
þarfa líkamans.

Grænmeti er
orðið fyrirferðameira í fæðuvali
fólks en áður.

Járnskortur
er einn
algengasti
næringarefnaskortur
í heiminum
og snertir
um það bil
25 prósent
jarðarbúa.

Grænmetisætur/vegan

Þeir sem sneiða hjá öllum dýra
afurðum þurfa að hafa augun sér
staklega vel opin fyrir því að fæðan
innihaldi nægilegt magn af pró
teinum, járni, sinki, kalki, joði, B12
vítamíni og D-vítamíni. D
 -vítamín
þurfa allir að taka inn sem bætiefni,
alltaf, en hin efnin má finna í
ýmsum matvælum, hvort sem það
er hluti af náttúrulegu innihaldi
vörunnar eða viðbætt. Hvað pró
tein varðar þá finnast þau í flestum
fæðuflokkum en mælt er með því
að baunir, sem eru afar prótein
ríkar, séu notaðar í jurtafæðinu í
svipuðum mæli og kjöt og fiskur
eru í blönduðu fæði.

Vissir þú að
Valið BESTA
NÝJA BÆTIEFNIÐ á Natural
& Organics í
London 2019.
Ástæða járnskorts er oftast
ónógt járn í
fæðunni, blóðmissir, ákveðnir
sjúkdómar eða
aukin járnþörf
(t.d. vegna meðgöngu). Frásog
getur líka verið
lélegt af ýmsum
ástæðum en
svo eru líka
margir sem
fá ekki nóg af
járnríkum mat
eins eins og
rauðrófum,
rauðu kjöti,
grænu grænmeti, baunum,
hnetum, fræjum
og fleiru.

B12-vítamínskortur

Fjöldi fólks sem borðar matvæli úr
öllum fæðuflokkum tekur ekki upp
lágmarksmagn af því B12 og járni
sem nauðsynlegt er til að viðhalda
eðlilegri líkamsstarfsemi. Skortur
á B12 getur verið vegna einhæfrar
fæðu eða vegna þess að líkaminn
getur ekki unnið það úr fæðunni.
Þetta er það vítamín sem flesta
skortir á efri árum og er það oftast
vegna skorts á efninu „intrinsic
factor“ sem er mikilvægt prótein,
framleitt í maganum og sér um
upptöku á þessu lífsnauðsynlega
vítamíni. Það þýðir að þó svo að
við borðum dýraafurðir eða tökum
vítamínpillur, verður upptakan
engin og við lendum í skorti.

Einkenni járnskorts

Járnskortur er einn algengasti nær
ingarefnaskortur í heiminum og
snertir u.þ.b. 25 prósent jarðarbúa.
Það eru þó nokkur vel þekkt og
algeng einkenni járnskorts sem
gott er að vera vakandi yfir:
n Orkuleysi
n Svimi og slappleiki

Til framleiðslu á rauðum blóðkornum þarf m.a. járn, B12-vítamín og fólínsýru en ef skortur
er á einhverju þessara efna,
minnkar framleiðsla rauðr a
blóðkorna. Við þetta minnkar
flutningsgeta þeirra á súrefni
um líkamann og frumurnar tapa
orku sem getur valdið ýmsum
líkamlegum kvillum.
n Hjartsláttartruflanir
n Föl húð
n Andþyngsli
n Minni mótstaða gegn veikindum
n Hand- og fótkuldi
Ástæða járnskorts er oftast
ónógt járn í fæðunni, blóðmissir,
ákveðnir sjúkdómar eða aukin
járnþörf (t.d. vegna meðgöngu).
Frásog getur líka verið lélegt af
ýmsum ástæðum en svo eru líka
margir sem fá ekki nóg af járn
ríkum mat eins eins og rauðrófum,
rauðu kjöti, grænu grænmeti,
baunum, hnetum, fræjum og fleiru.
Gott er að hafa í huga að til að
frásoga járn úr fæðunni, hjálpar
til að taka inn C-vítamín þar sem
það eykur frásog. Að sama skapi
skal forðast mjólkurvörur þar sem
þær hindra eða draga verulega úr
upptöku.

Joðskortur og skjaldkirtill

Vegna breytts mataræðis er í fyrsta
sinn farinn að mælast joðskortur
á Íslandi og er það fyrst og fremst
rakið til samdráttar á neyslu
mjólkurvara og fisks. Joðskortur
getur verið mjög alvarlegur og hjá
börnum getur hann valdið þroska
skerðingu. Joðið hefur helst áhrif
á skjaldkirtilsvirkni og eru helstu
einkenni skorts þreyta, aukin
þyngd og aukið næmi fyrir kulda
svo dæmi sé tekið. Það eru ekki
til margar joðuppsprettur svo að
það getur verið nauðsynlegt að fá
það úr bætiefnum, sérstaklega ef
neysla á mjólkurvörum og fiski er
undir útgefnum ráðleggingum um
mataræði.

Vegan Health frá Better You

Vegan Health er fyrsti munnúði
sinnar tegundar í heiminum en
með honum fer öll upptaka gegn
um slímhúð í munni, magaónot
verða engin og hámarksupptaka er
tryggð. Þessi blanda inniheldur:
n D3-vítamín (vegan)
n B12 (methylcobalamin og adenozylcobalamin)
n Járn
n Joð
Fjórir úðar daglega gefa 5 mg af
járni, 3000 ae af D-vítamíni, 6 μg af
B12 og 150 μg af joði. Vegan Health
hentar öllum, einnig á meðgöngu.

Hvítari tennur – bjartara bros
NuPearl®32x Advanced Teeth Whitening
er sérlega auðvelt í notkun.
Mjúkur sílikon gómur, Led ljós, hvíttunarefni og
hvíttunarpenni saman í kassa og svo er hægt að kaupa áfyllingar
Náttúruleg innihaldsefni og jurtir.
n
n
n
n
n
n

Getur hvíttað um allt að 8 tóna
Lýsir bletti á tönnum sem myndast með árunum v/kaffdrykkju, reykinga, víns ofl.
Öruggt fyrir glerunginn og extra milt vegna náttúrulegra innihaldsefna og jurta.
Hentar einnig viðkvæmum tönnum
Mælt með af tannlæknum
Inniheldur ekki: latex, parabena, súlföt, natríum flúoríð, Triclosan, PEG/PPG,
Salicylate, gervi litar- eða bragðefni og glúten.

Sölustaðir: Flest apótek & Fjarðarkaup.
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Gómsætt, gott
og girnilegt á
gottimatinn.is
Vikumatseðlar
og vinsælar uppskriftir á nýrri
og endurbættri
heimasíðu.

Allir ættu að finna
eitthvað við sitt
hæfi á stærstu og
skemmtilegustu uppskriftasíðu landsins.

rtu alltaf að elda sömu réttina
og langar að prófa eitthvað
nýtt? Vantar þig hugmyndir
og innblástur að góðum mat sem
hentar stórum sem smáum? Ertu
ástríðukokkur og leggur mikið
á þig til að finna nýjar og spennandi uppskriftir? Heimsókn á
vefsíðu Gott í matinn er í öllum
tilvikum góður staður til að byrja
á, en þar er að finna stærsta uppskriftasafn landsins og í hverri
viku bætast nýjar við. Á síðunni
er að finna yfir 1.000 uppskriftir
af ýmsum toga og má þar nefna
kjúklinga- og saumaklúbbsrétti,
brauð- og smákökuuppskriftir,

osta- og eftirréttahugmyndir og
uppskriftir fyrir hin ýmsu tilefni
á borð við jól og afmæli.

E

Þú getur unnið
Kitchenaid hrærivél

Gottimatinn.is fékk hressilega
andlitslyftingu í októbermánuði
og er óhætt að segja að vel hafi
tekist til og þykir nýja síðan
sérstaklega notendavæn í bæði
snjalltækjum og borðtölvum. Af
þessu tilefni hefur Gott í matinn
efnt til leiks þar sem einn heppinn
netklúbbsfélagi getur unnið
Kitchenaid hrærivél en skráðir
félagar fá sent fréttabréf tvisvar í

Það eru yfir eitt þúsund uppskriftir á síðunni gottimatinn.is og úr mörgum frábærum réttum að velja.

mánuði með girnilegum og gómsætum uppskriftum.

Hugmyndir fyrir
vikumatseðilinn

Það hentar mörgum að útbúa
vikumatseðil og kaupa inn
samkvæmt honum, en slíkt
getur sparað fólki búðarferðir

og peninga í leiðinni en á sama
tíma getur það hjálpað okkur að
festast ekki í því sama viku eftir
viku. Á forsíðu gottimatinn.is er
að finna hugmynd að vikumatseðli sem hægt er að styðjast við
og sækja innblástur í en þar er
leitast við að hafa einfaldar, fjölbreyttar og umfram allt góðar

uppskriftir í aðalhlutverki.
Til hátíðarbrigða læðast svo inn
uppskriftir að ljúffengum eftirréttum og sætum kökum, en auðvitað snýst mataræði og matseld
um að finna hinn gullna meðalveg
og ættu allir að finna eitthvað við
sitt hæfi á nýrri og endurbættri
heimasíðu, gottimatinn.is.

Marengstertur alltaf vinsælastar
Anna Björk Eðvarðsdóttir, formaður Hringsins,
segir alla velkomna í kökukaffi
Hringsins sem
fram fer í Hörpu á
sunnudaginn.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

etta er árlegt jólakaffi og
happdrætti sem Hringurinn
er með núna í Hörpu fyrsta
desember, þetta er búið að vera
samfleytt í vel rúm 40 ár, alveg
óslitið, alltaf á fyrsta sunnudag í
aðventu,“ segir Anna. „Ég held að
þetta sé fimmta eða sjötta árið sem
við höldum þetta í Hörpu.“
Anna segir þennan viðburð,
ásamt öðrum, þýðingarmikinn
fyrir starfsemi félagsins. „Þetta
er ein af okkar 5-6 stærstu fjáröflunum. Við erum að líka að
selja jólakort og jólanælur, það
er nýtt hjá okkur. Síðan er það
jólabasarinn sem er alltaf fyrsta
sunnudaginn í nóvember. Síðan er
það Reykjavíkurmaraþonið og svo
veitingastofan niðri á Barnaspítala,
þetta eru okkar stóru fjáraflanir.
Svo erum við náttúrulega með
minningarkort líka. Þetta eru
okkar helstu tekjuliðir.“

Konur á öllum aldri

Félagið er fjölmennt og eru meðlimir á öllum aldri. „Við erum eiginlega alveg að fylla fjórða hundraðið,
rétt tæplega fjögur hundruð konur.
Þær eru nokkrar sem eru komnar
yfir nírætt og eru starfandi ennþá.

Félagið er að halda
upp á 116 ára
afmælið sitt núna í
janúar þannig að þetta
er eitt af elstu kvenfélögum landsins.

Þær eru mjög duglegar. Svo eru
nokkrar sem eru rúmlega tvítugar.
Og það er gaman að segja frá því að
ein stjórnarkonan var nú að eiga
barn, bara í síðasta mánuði.
En ég myndi segja að meðalaldurinn væri um 55 til 60 ára.“
Þá er afmæli handan við hornið
og segir Anna að nýjar konur bætist
við hvert ár. „Félagið er að halda
upp á 116 ára afmælið sitt núna í
janúar þannig að þetta er eitt af
elstu kvenfélögum landsins. Við
tökum alltaf inn nýjar konur á
fyrsta félagsfundi í október. Í fyrra
komu 23 konur í félagið, þær voru
rúmlega tíu núna. Þannig að það
er alltaf ásókn í félagið og við erum
voðalega glaðar með það, að fá inn
nýjar konur í félagið. Það kemur
alltaf ferskur andi og nýtt blóð með
nýju fólki.“
Aðspurð hvort karlmenn hafi
einhvern tíma sóst eftir inngöngu
svarar Anna: „Ekki af neinni
alvöru,“ og hlær. „Það er bara
einn herra sem er heiðursfélagi í
Hringnum og það er hann Ásgeir
Haraldsson, yfirlæknir á Barnaspítalanum.“

Árleg gæðastund hjá mörgum
fjölskyldum
„Hjá mörgum fjölskyldum er þetta
hefð, að hittast á jólakaffinu, af því
að þetta er fyrsta aðventuhelgin
og sunnudagur í aðventu. Þá koma
fjölskyldur saman, gleðjast og
styrkja gott málefni. Þetta er svo
skemmtilegt, jólasveinarnir koma
í heimsókn og listamenn koma
og gefa vinnuna sína en það eru
yfirleitt mjög góð skemmtiatriði.
Heimabakaðar hnallþórur eins og
enginn hefur séð áður og svo er það
happdrættið, en það eru barnalæknarnir frá Barnaspítalanum
sem ganga um og selja happdrættismiðana sem er virkilega
skemmtileg hefð líka. Krakkarnir
eru alveg rosalega ánægðir með
happdrættið, miðarnir seljast upp
bara á fyrsta hálftímanum. Það er
ofsalega gaman að afhenda happdrættisvinninga og sjá spennuna

Anna Björk Eðvarðsdóttir, formaður Hringsins, hvetur alla til að mæta í
árlega jólakaffið í Hörpunni á sunnudaginn. MYND/UNNUR MAGNA

og gleðina í augunum á börnunum.
Það er alveg ólýsanlegt.“
Það er til mikils að vinna. „Vinningshlutföllin eru mjög góð, við
erum með nærri 2.500 vinninga.
Það er allt frá góðri bók og upp í
utanlandsferð. Þannig að það er
allur gangur á því. Allur ágóðinn

af kaffisölunni og happdrættissölunni rennur óskiptur í Barnaspítalasjóð Hringsins, hver einasta
króna sem kemur inn.“
Félagið safnar fyrir hinum ýmsu
málefnum. „Jólakortasalan okkar
er miðuð að því að safna fyrir
endurnýjun á íbúðum sem Barna-

spítalinn á. Þær eru komnar til ára
sinna og orðnar lélegar. Þetta eru
íbúðir sem fólk sem býr úti á landi
notar og þarf að vera með börn
á spítalanum til lengri tíma. Það
sem kemur inn af jólakaffinu og
happdrættissölunni fer í Barnaspítalasjóðinn þar sem við veitum
styrki eftir því sem beiðnir berast
til okkar frá Barnaspítalanum,
vökudeildinni eða jafnvel skurðdeildunum á Landspítalanum ef
það er eitthvað sem er sérstaklega
ætlað börnum. Við erum búin að
veita núna á þessu ári 57 milljónir í
styrki.“
Anna segir að það verði eitthvað
fyrir alla, líka þau sem ekki neyti
dýraafurða. „Við báðum allar þær
konur sem kunna að búa til kaffibrauð fyrir vegan-fólk eða fyrir fólk
með einhvers konar óþol, að gera
þannig kökur og við ætlum að hafa
þær á sérborði og merkja þær sérstaklega. Það eru margar konur sem
eru vegan hérna í Hringnum og við
viljum að sjálfsögðu reyna að koma
til móts við þær. Við verðum auðvitað að fylgjast með því sem er að
ske og finnst það alveg sjálfsagt.“
En hvað er vinsælast?
„Ég held að það sé fátt sem heillar
jafn mikið og góð marengsterta,“
segir Anna.
Nánari upplýsingar: Húsið opnað
kl. 13 og dagskráin byrjar 13.30.
Verð er 2500 kr. fyrir 13 ára og eldri,
1000 kr. fyrir 6-12 ára og frítt fyrir
5 ára og yngri. Happdrættismiðinn
kostar kr. 1000.
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Mikilvægt að
meðhöndla kvíða
og svefntruflanir
Sefitude frá Florealis er eina viðurkennda lyfið við svefntruflunum og vægum kvíða sem fæst án lyfseðils á Íslandi.

E

inn af hverjum þremur
Íslendingum þjáist af svefnleysi og einn af hverjum sjö
þjáist af langvarandi svefnleysi.
Margar ástæður geta legið þar að
baki eins og t.d. álag, áhyggjur,
verkir, barnauppeldi, vaktavinna
eða sjúkdómar. Skammdegið getur
einnig haft áhrif. „Margir eiga
erfitt með svefn í skammdeginu,
bæði vegna mikils álags í atvinnulífi og skólum á þessum árstíma
og vegna breytinga á birtustigi
sem geta ruglað svefninn,“ segir
Sandra Mjöll Jónsdóttir, doktor í
líf- og læknavísindum og vörustjóri hjá Florealis, en samkvæmt
nýlegri rannsókn eru svefntruflanir algengar meðal þeirra sem
upplifa skammdegisþunglyndi*.
„Svefntruflanir hafa strax áhrif á
líðan okkar og frammistöðu. Fólk
finnur fyrir þreytu yfir daginn,
verri einbeitingu, eirðarleysi og er
ekki eins vel í stakk búið að takast

á við dagleg verkefni. Langvarandi
svefnskortur hefur sérstaklega
slæm áhrif á heilsuna og eykur
líkur á depurð, þunglyndi og
kvíða. Það kemur alltaf að skuldadögum fyrr eða síðar og því mikilvægt að huga vel að svefninum
og grípa fljótt inn í ef hann fer úr
skorðum,“ segir Sandra.

Eina lyfið án lyfseðils við
svefntruflunum og kvíða

Sandra Mjöll Jónsdóttir,
doktor í líf- og læknavísindum og
vörustjóri hjá Florealis.

Sefitude frá Florealis er eina lyfið
á Íslandi við svefntruflunum og
vægum kvíða sem fæst án lyfseðils
í apótekum. Sefitude er notað
til að draga úr vægum kvíða,
auðvelda svefn og bæta svefngæði. Lyfið inniheldur útdrátt
úr garðabrúðurót (Valeriana)
en róandi áhrif jurtarinnar hafa
lengi verið viðurkennd og staðfest
í klínískum samanburðarrannsóknum. „Sefitude er tekið inn að
kvöldi til að hjálpa viðkomandi

að róast og sofna. Það getur dregið
úr því að fólk vakni oft á nóttunni
og stuðlað að samfelldum svefni.
Áhrif Sefitude aukast með notkun
í nokkrar vikur og það er hvorki
sljóvgandi né ávanabindandi.
Sefitude er mikilvægur valmöguleiki, má nota allt frá 12 ára aldri
og er mjög aðgengilegt í apótekum
landsins,“ bætir Sandra við.

Gagnlegar upplýsingar

Sefitude fæst án lyfseðils í öllum
apótekum. Notkun við svefn
truflunum: 1 tafla ½-1 klst fyrir
svefn fyrir fullorðna og ungmenni
eldri en 12 ára. Notkun við vægum
kvíða: 1 tafla 1-3 sinnum á dag

fyrir fullorðna og 1 tafla 1-2 á dag
fyrir ungmenni 12-18 ára. Ekki
ráðlagt börnum yngri en 12 ára,
þunguðum konum eða konum
með barn á brjósti. Lesið vandlega
upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Leitið læknis
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari
upplýsingum um áhættu og aukaverkun.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á
www.serlyfjaskra.is
Þessi kynning er unnin í samstarfi
við Florealis ehf. *Sandman, N.
(2016). J. Sleep. Res.,25, 612-619.
DOI: 10.1111/jsr.12416

Er erfitt að sofna?
Sefitude er notað til að draga úr kvíða,
bæta svefngæði og auðvelda svefn

Notkun við svefntruflunum: 1 tafla ½-1 klst fyrir svefn fyrir fullorðna og ungmenni eldri en 12
ára. Notkun við vægum kvíða: 1 tafla 1-3 sinnum á dag fyrir fullorðna og 1 tafla 1-2 á dag fyrir
ungmenni 12-18 ára. Ekki ráðlagt börnum yngri en 12 ára, þunguðum konum eða konum með
barn á brjósti. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.
Leitið læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkun.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Fæst án lyfseðils í öllum apótekum

www.florealis.is
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Berst fyrir þá sem þurfa hjálp
MMA-bardagakappinn Justin Wren berst fyrir aðra. Hann hefur lengi hjálpað pygmýjum í
Afríku og nýlega tók hann ungan dreng sem var lagður í einelti undir sinn verndarvæng.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

Rayden
Overbay var
boðið til í Los
Angeles ásamt
fjölskyldu sinni.

oddurfreyr@frettabladid.is

J

ustin Wren er alvöru hvunndagshetja. Hann átti erfitt á
yngri árum og sökk djúpt í
þunglyndi og fíkn en hefur tekist
að snúa lífinu alveg við. Nú er
hann atvinnumaður í blönduðum
bardagalistum og hefur helgað líf
sitt góðgerðarstarfsemi.
Wren stofnaði góðgerðarsamtökin Fight for the Forgotten árið
2011, sem hafa grafið brunna fyrir
þúsundir pygmýja í Kongó til að
tryggja þeim aðgang að fersku
drykkjarvatni, ásamt því að sjá
þeim fyrir landsvæði og öðru sem
þeir þurfa til að lifa mannsæmandi
lífi. Pygmýjar búa við mikla kúgun
og eru hnepptir í þrældóm og
jafnvel étnir af öðrum ættbálkum
í Kongó. Nýlega hófu samtökin
að gera það sama fyrir pygmýja í
Úganda. Samtökin hafa nú safnað
yfir milljón dollurum, fjármagnað
62 brunna og keypt yfir 3.000
ekrur af landsvæði fyrir heimilislausa pygmýja.
Árið 2014 hóf Wren að berjast
fyrir Bellator-bardagasamtökin
og notaði tækifærið til að vekja
athygli á baráttumálum sínum.
Hann notar stóran hluta af tekjunum úr bardögunum þar til að
styrkja starf samtakanna.
En vinna hans hafa tekið sinn
toll. Wren hefur ítrekað veikst
alvarlega í frumskógum Kongó
og veikindin hafa dregið dilk á
eftir sér. Árið 2016 var hann svo
greindur með áfallastreituröskun
vegna upplifunar sinnar í frumskóginum og hann fær enn martraðir um vannærðu ungbörnin
sem létust í fanginu á honum.

INSTAGRAM/
BIGPYGMY

Wren berst fyrir Bellator-bardagasamtökin. MYND/FIGHTFORTHEFORGOTTEN.ORG

Vissi hvernig honum leið

En Wren berst ekki bara fyrir
undirmálsfólk í Afríku, hann er
líka farinn að beita sér gegn einelti
í eigin heimalandi. Nýlega sagði
hann frá hinum 12 ára gamla Rayden Overbay sem er á einhverfu
rófi og heyrnarlaus á öðru eyra.
Rayden hefur verið lagður í mikið
og grimmilegt einelti síðustu ár
og þegar myndbönd af heiftarlegu
ofbeldinu sem hann varð fyrir fóru
á netið ákveð Wren að gera eitthvað í málinu.
Wren vissi alveg hvernig Rayden
leið, því hann upplifði það sama
þegar hann var á þessum aldri.

Justin Wren stofnaði samtökin Fight for the Forgotten árið 2011 til að bæta
lífsgæði kúgaðra pygmýja í Afríku. MYND/FIGHTFORTHEFORGOTTEN.ORG

Fyrir utan líkamlegu sárin skildi
það eftir djúp sár á sálinni og fékk
hann til að efast um hvort lífið
væri þess virði að lifa.
„Ég man að fólk hló að mér,“
sagði Wren í samtali við The

Guardian. „Enginn sagði neitt eða
gerði neitt. Ég man að sá sem réðst
á mig labbaði bara í burtu. Það
kom ekkert fyrir hann. Alveg eins
og hjá Rayden.“
Wren ákvað verða sá sem hann

JÓLA-FÓLK
FERMINGARGJAFIR

Alla föstudaga fram að jólum verður Fólk Fréttablaðsins stútfullt af smákökum,
kertaljósum, konfekti,
mandarínum,15.
jólamat,
jólasögum og jólastemningu
Fimmtudaginn
marsjólatísku,
gefur Fréttablaðið
út
heima og að heiman.
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
Vertu með í jólaskapi og komdu jólaskilaboðum þínum beint til lesenda.

hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.

Viltu þú auglýsa í mest lesna
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
blaði landsins?

í langmest lesna dagblaði landsins.

Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins.
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

vildi óska að hann hefði átt að
þegar hann var barn. Örfáum
dögum síðar bauð hann fjölskyldu
Raydens í kvöldmat á skrifstofu
sinni.
Rayden hefur verið lagður í einelti af bekkjarfélögum sínum síðan
hann var níu ára, en síðasta ár
hefur verið sérstaklega erfitt fyrir
hann þar sem hann þyngdist um
tæp 50 kíló vegna sykursýkislyfja
og byrjaði að ganga með heyrnartæki. Þegar skólayfirvöld fundu
hann eftir heiftarlegu árásina sem
var tekin upp og sett á netið hafði
hann skrifaði „ÉG VIL DREPA
MIG“ á handlegginn á sér með
tússpenna.
Wren hafði verið á sama stað.
Hann glímdi við sjálfsvígshugleiðingar þegar hann var unglingur,
áður en hann skipti um skóla,
byrjaði í glímu og varð Bandaríkjameistari.
Hann sagði Rayden að það væri
í lagi að líða illa en að það þyrfti
ekki að vera svoleiðis áfram. „Ef þú
vilt leyfa mér það, vil ég vera vinur
þinn,“ sagði Wren við hann.

Bætt heimssýn fyrir
niðurbrotinn dreng

Fljótlega byrjaði myllumerkið
#StandWith Rayden (#StöndumMeðRayden) að fá mikla dreifingu
á samfélagsmiðlum og Wren
hvatti fylgjendur sína til að senda
Rayden skilaboð svo að hann

fengi að vita að hann stæði ekki
einn. MMA-samfélagið tók þátt
af miklum krafti, sem og glímukappar úr WWE-heiminum.
Stjörnur eins og Terry Crews og
Sarah Silverman fylgdu svo í kjölfarið. Fljótlega ákvað sjónvarpsleikarinn A.J. Buckley að bjóða
Rayden, foreldrum hans og níu
ára gömlum bróður hans til Los
Angeles.
Daginn eftir fékk Rayden að
sjá Kyrrahafið í fyrsta sinn af
ströndinni í Malibu, en þangað
var hann kominn í einkatíma hjá
brimbrettagoðsögnunum Laird
Hamilton og Kelly Slater. Rayden
féll strax fyrir hafinu, en var
hræddur við að fara út í.
„Við erum vinir þínir,“ sögðu
leiðbeinendurnir honum. „Við
viljum deila með þér hvað sjórinn
getur verið heilandi.“ Klukkutíma
síðar var ekki hægt að fá Rayden
til að koma upp úr.
Á síðasta degi þeirra í borginni
var fjölskyldunni boðið í Disney
land, þar sem Rayden sagði við
Wren í gríni „ég fann tvíburabróður þinn“ þegar hann sat fyrir á
mynd með Chewbacca. Loks hafði
Rayden öðlast nægt sjálfstraust til
tjá sig á opinn og afslappaðan hátt.
Fólk hefur styrkt fjölskyldu
Raydens í gegnum GoFundMe til
að fjármagna lækniskostnað og
sálfræðimeðferð fyrir strákinn.
Ýmis fyrirtæki hafa líka gefið fjölskyldunni föt, skó, mat og dýnur,
en þau eru bláfátæk og búa í hjólhýsahverfi í Oklahoma.
Rayden fær enn myndbandsskilaboð daglega hvaðanæva úr
heiminum og hann hefur meira að
segja fengið aðdáendabréf.
„Rayden er ekki sami strákur
og hann var fyrir tveimur
mánuðum,“ sagði Wren við The
Guardian. „Að sjá hann koma út
úr skelinni með íþróttamönnum
og svo leikurum í Los Angeles var
eins og að sjá fiðrildi breiða úr
vængjum sínum. Allir þeir sem
hafa lagt hönd á plóg hafa hjálpað
niðurbrotnum dreng að sjá
heiminn í nýju ljósi. Það er virkilega sérstakt.“
Þeir sem hafa áhuga á að fylgjast
með Wren og Rayden geta gert
það á Instagram-síðu Wren, @thebigpygmy. Það er auk þess ein
jákvæðasta Instagram-síða sem
hægt er að finna.

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

WORKPLACE INSPECTOR
Efling is the second largest union of the
country with up to 30.000 members in
the capital area and the south part of
Iceland. The union protects the rights of
its members and fights for improvement of
their wages and working conditions.

Please apply on Hagvangur´s web and include a CV
and a cover letter in English on or before December
15th.

Efling Union wishes to hire a workplace inspector for a full time position. The purpose
of workplace inspection is to ensure employers’ compliance with laws, regulations, and
collective contracts regarding workers’ rights. The inspector will undertake inspection in
workplaces covered by the agreement between ASÍ and SA on workplace IDs and by law
42/2010, and will report to the office of the chairman of Efling. The start date of the position
is preferably in January 2020.
Main tasks:

Qualifications:

• Regular, daily inspection visits to Efling workplaces

• Passion for labor rights, union work, and working

•
•
•
•

according to schedule and outside of schedule as
need be.
Filing and reporting of information regarding suspected
violations obtained during inspections.
Communication with other relevant regulatory
authorities concerning the labor market.
Communication with members.
Coordination and resource-sharing with other Efling
departments and union representatives as need be.

Please apply on Hagvangur´s web and include a CV and a cover letter in English on or before December 15th.

Leikur vefurinn í
höndunum á þér?
Við leggjum áherslu á opin samskipti,
gagnsæi og virka upplýsingamiðlun.
Við leitum að vefstjóra sem hefur ástríðu, samskipta
hæfni og þekkingu til að þróa og reka vefi Landsvirkjunar,
verkefnastýra gerð á nýjum ytri vef og tryggja að vefir
okkar séu notendavænir, uppfærðir og öruggir.
Dæmi um verkefni
Leiða og þróa gerð nýs vefs á íslensku og ensku
Verkefnastýra innri og ytri vef
Þróa vefsvæði og hámarka notendaupplifun
Sjá um samskipti við vefstofur og hönnuði
Viðhalda vefjum efnislega með SEO að leiðarljósi
Viðhalda og tryggja gagnaöryggi allra vefja
Sótt er um starfið hjá Capacent, capacent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

class struggle.

• Excellent interpersonal communication skills.
• Ability to work autonomously with initiative and
self-discipline.

• Proficiency in Icelandic and English. Proficiency in
other languages spoken by Efling members (Polish,
Lithuanian, Romanian, etc.) is a bonus.
• Experience of common office software (Word,
Excel, etc.).

2 ATVINNUAUGLÝSINGAR

3 0 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Sérfræðingur á
skrifstofu skattamála

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2019.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)

Fjármála og efnahagsráðuneytið óskar eftir að ráða metnaðarfullan og
drífandi sérfræðing til að taka þátt í mótun skattaumhverfis fyrirtækja
með sérstakri áherslu á alþjóðaskattarétt.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Þátttaka í mótun á skattaumhverfi fyrirtækja einkum á sviði
alþjóðaskattaréttar
• Teymisvinna vegna mótunar skattastefnu og tekjuöflunar ríkissjóðs

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for
the position of Security Guard. The closing date for this
postion is December 8, 2019. Application instructions and
further information can be found on the Embassy’s home
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through
Electronic Recruitment Application (ERA)

• Undirbúningur og gerð samninga á sviði upplýsingaskipta
og tvísköttunar
• Verkefni vegna aðgerða og eftirfylgni gegn skattundandrætti

og skattsvikum
• Verkefni á sviði milliverðlagningar
• Samskipti við aðila innan stjórnsýslunnar og aðra hagsmunaaðila
• Alþjóðlegt samstarf á sviði skattamála
Menntunar og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem nýtist í þeim
verkefnum sem eru tiltekin í auglýsingunni

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

Langar þig að vera partur af ört vaxandi fyrirtæki ?

• Þekking á alþjóðlegum skattarétti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Haldbær reynsla af samningagerð

Við leitum eftir hæfum starfsmönnum í blikksmíði og
stálsmíði. Ef þig langar að vinna í skemmtilegum hópi
þar sem boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og býrð
yfir eftirfarandi eiginleikum, þá erum við að leita að
þér !

• Mjög góð færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni ásamt vilja og getu til að
starfa í teymi

Starfssvið:

á húsgagnasviði
Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

óps

Hæfnikröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember næstkomandi.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið í gegnum vef Intellecta

• Stundvís og geta unnið sjálfstætt
• Metnaðarfullur og reglusamur
• Sveigjanlegur og jákvæður

- Ábyrgð, utanumhald
og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina.
(www.intellecta.is). Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfs-

ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
- Sala og tilboðsgerð.
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Starfatorgs.

- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini.

- Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Starfssvið:

Nánari upplýsingar veitir Björn
í bjorn@blikkborg.is eða gsm 691 1115
alla virka daga milli 9:00 og 16:00
BORG BYGGINGALAUSNIR ehf.
Flugumýri 8
270 Mosfellsbæ
www.blikkborg.is

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Háskólamenntun
semákveðins
nýtisthóps
í starfi - Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Ábyrgð,
utanumhald og umsjón
stærriog
viðskiptavina
og reynsla af sambærilegu starfi
reynsla
af sambærilegu
starfi starfi.
- Háskólamenntun
sem nýtist
í starfi og reynsla af sambærilegu
- Sala og tilboðsgerð
- Reynsla af sölu og viðskiptum
Reynsla
af
sölu
og
viðskiptum
- Reynsla
af sölu og viðskiptum.
- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði
Þjónustulund,
sjálfstæði,
frumkvæði
og
metnaður
til
að
ná
árangri
- Þjónustulund,
sjálfstæði, frumkvæði ogí starfi.
- Annast
kynningu á húsgagnalausnum
metnaður til að ná árangri í starfi
Starfssvið:
Hæfniskröfur:
- og
Jákvæðni
lipurð
í mannlegum samskiptum.
vörum
fyrir
viðskiptavini
- Jákvæðni
ogeðalipurð í mannlegum sam
• Teikningar
skrifstofurýma.
ogogoghönnun
metnaður
til að ná árangri• íHáskólamenntun
starfi
í arkitektúr
í innanhússarkitektúr.
•--Önnur
Ráðgjöf
í innanhúshönnun.
Góð almenn
enskukunnátta.
tilfallandi
verkefni
- Góð almenn enskukunnátta
- Jákvæðni
ogákveðins
lipurð
samskiptum
• Ábyrgð,
utanumhald og umsjón
hóps í mannlegum
• Reynsla
af sölu og viðskiptum og
-stærri
Haldgóð
tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg.
Haldgóð starfi
tölvuþekking
og kunnátta á N
viðskiptavina.
reynsla af-sambærilegu
æskileg.
• Salaog Góð
tilboðsgerð.
almenn
enskukunnátta
• Góð almenn
enskukunnátta.
Áhugi
á fallegri og framúrskarandi hö
Áhugi
á
fallegri
og
framúrskarandi
hönnun
og
áhugi
á
að
selja
gæðavörur.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum
• Góð almenn tölvukunnátta,
fyrir viðskiptavini.
á að selja
gæðavörur
Haldgóð tölvuþekking og kunnátta
áá Navision
er æskileg
kunnátta
Navision
er æskileg.

Innanhússarkitekt / Viðskiptastjóri

• Önnur tilfallandi
verkefni.
Viðkomandi
að
getasækið
hafið
sem fyrst.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að
Áhugasamir þarf
vinsamlegast
umstörf
á heimasíðu
Pennans, penninn.is.

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi
hönnun og áhugi
selja gæðavörur.
á að selja gæðavörur

Nánari upplýsingar gefur Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega
Áhugasamir
vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk.
beðnir
um að sækja um starfið
eftirfarandi
vefslóð:
Umsóknarfrestur
erá til
og með
8.júní nk.
https://www.alfred.is/starf/innanhussarkitekt-vidskiptastjori
Húsgögn
Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Penninn |Grensásvegi
Skeifan 10 | sími
540 2000
www.penninn.is
| penninn@penninn.is
Penninn
11 | sími
540 |2000
| www. penninn.is
| penninn@penninn.is

knir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk.

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

F R A M K VÆ M D A S TJ Ó R I S TA F R Æ N N A R
Þ R Ó U N A R O G U P P LÝ S I N G ATÆ K N I
Isavia leitar að leiðtoga til að taka við nýrri stöðu framkvæmdastjóra stafrænnar
þróunar og upplýsingatækni. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af stjórnun og góða
þekkingu á rekstri og viðskiptum.
Framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og upplýsingatækni kemur til með að leiða
þróun stafrænna lausna til að bæta þjónustu við viðskiptavini og auka skilvirkni í
rekstri félagsins með hliðsjón af stefnu og markmiðum Isavia. Framkvæmdastjóri
vinnur náið með öðrum sviðum Isavia við að greina stafræn tækifæri.
Framkvæmdastjóri ber einnig ábyrgð á þróun og rekstri núverandi upplýsingakerfa
Isavia.
Svið stafrænnar þróunar og upplýsingatækni er breytingarafl í stafrænni vegferð og
upplýsingatæknimálum Isavia.
Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra, situr í framkvæmdastjórn félagsins
og tekur þátt í stefnumótun þess og innleiðingu stefnu.
Um er að ræða einstakt tækifæri til að leiða umbyltingu í stafrænni þróun og
upplýsingatæknimálum Isavia til framtíðar.

Helstu verkefni
• Leiða stafræna þróun og umbyltingu Isavia
• Þróa nýjar stafrænar lausnir og þjónustur
• Taka þátt í stefnumótun og
markmiðasetningu Isavia
• Bera ábyrgð á rekstri tölvukerfa og
stafrænna lausna

Hæfniskröfur
• Afburða leiðtogahæfni og reynsla af
stjórnun og rekstri nauðsynleg
• Mikil samskiptahæfni og metnaður
• Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og
nýsköpun
• Víðtæk reynsla og þekking á viðskiptum
og stafrænni vöruþróun

Nánari upplýsingar veitir Katrín Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs,
katrin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda
er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

UMSÓKNARFRESTUR:
15. DESEMBER

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Ráðningarþjónusta

Framleiðslustjóri garðyrkjustöðvar
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. óskar eftir að ráða umsjónarmann nýrrar gróðrarstöðvar sem
er í uppbyggingu í Lundi í Mosfellsdal.
Um er að ræða fullt starf til framtíðar og mun viðkomandi hafa umsjón með framleiðslu á
salati í stöðinni.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Umsjón og ábyrgð á gróðrarstöð
• Umsjón með starfsfólki gróðrarstöðvar
• Skipulagning daglegra starfa og verkefna
• Almenn störf í gróðrarstöð

• Menntun á sviði garðyrkjufræði, landbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af vinnu við lokuð ræktunarkerfi kostur
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Rík ábyrgðakennd, skipulögð vinnubrögð og
góð hæfni í mannlegum samskiptum

Sölu- og lagerstarf

Sölu- og

Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 100% staða sjúkraþjálfara á verkjasviði
Reykjalundar. Um tímabunda ráðningu er að ræða.
Staðan veitist frá 1. febrúar 2020 til eins árs.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum,
skipulagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum.
Hæfnikröfur:
• Íslenskt starfsleyfi.
• Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum
og samvinnu.
• Æskileg er reynsla af teymisstarfi og meðferð einstaklinga
með langvinna verki.

lagerstarf

Í Lundi eru tvö lítil hús sem fyrirtækið hefur umráð yfir og mun viðkomandi
starfsmaður eiga möguleika á að hafa búsetu í öðru þeirra ásamt fjölskyldu sinni ef
svo ber undir.
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. var stofnuð árið 1979 og er stærsti framleiðandi og
seljandi á fersku salati og kryddjurtum á Íslandi.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags sjúkraþjálfara og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags
sjúkraþjálfara og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Pipar\TBWA \ SÍA

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir,
forstöðusjúkraþjálfari í síma 585 2160 eða í gegnum netfangið asdiskri@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 585 2143 eða í gegnum netfangið
gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á
heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

SJÚKRA- EÐA
HEILSUNUDDARI

FORSETI FÉLAGSVÍSINDASVIÐS

Háskóli Íslands leitar að öflugum leiðtoga fyrir Félagsvísindasvið sem er eitt af fimm
fræðasviðum háskólans. Forseti Félagsvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er
æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi
þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.
Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

Umsækjendur skulu hafa:

• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
á vettvangi fræðasviðs

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi,

• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
sem undir það heyra

• Leiðtogahæfileika,

• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu

• Ríka samskiptahæfni,

• Starfsmannamálum

• Farsæla reynslu af stjórnun og stefnumótun.

• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn,

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi
• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila

YFIRSJÚKRAÞJÁLFARI
Staða yfirsjúkraþjálfara er laus til umsóknar.
Heilsustofnun er endurhæfingarstofnun sem þjónar um
120 dvalargestum á hverjum tíma. Lögð er áhersla á að
veita framúrskarandi heildræna endurhæfingu sem styður
við einkunnarorðin Berum ábyrgð á eigin heilsu.
Viðkomandi þarf að búa yfir faglegum metnaði,
vera skipulagður og með góða hæfni í mannlegum
samskiptum. Reynsla af stjórnun æskileg.

• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins
Ráðið verður í starfið til fimm ára og er áætlað að ráða í starfið frá 1. júlí 2020. Á grundvelli laga nr. 85/2008
um opinbera háskóla og reglur sem háskólaráð hefur sett getur rektor ákveðið að framlengja ráðningu forseta
fræðasviðs til fimm ára í senn. Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni umsögn sérstakrar nefndar
um ráðninguna.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 6. janúar 2020.
Sækja skal um starfið á starfatorg.is. Með umsókn þarf að fylgja greinargerð um framtíðarsýn
umsækjenda og hvernig hann hyggst vinna samkvæmt stefnu Háskóla Íslands 2016-2021.
Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóla Íslands,
netfang ragnhildurisaks@hi.is, sími 525-4355.
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann
og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 13.000. Háskóli Íslands
starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.
Á Félagsvísindasviði starfa á þriðja hundrað manns að kennslu og rannsóknum.
Vísindafólk sviðsins stundar grunnrannsóknir, hagnýtar rannsóknir og þjónusturannsóknir og lögð er áhersla á fjölbreytta miðlun þekkingar, öflugar
samræður víð íslenskt samfélag og alþjóðlega fræðasamfélagið.

Viðkomandi stýrir daglegum rekstri deildarinnar, tekur
þátt í þverfaglegu teymisstarfi og veitir dvalargestum
sjúkraþjálfun og fræðslu.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. janúar.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfs–
mannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veita Anna Margrét Guðmundsdóttir
yfirsjúkraþjálfari, annamargret@heilsustofnun.is og Aldís
Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri, aldis@heilsustofnun.is.
Umsóknarfrestur er til 15. desember nk.
Umsóknir með ferilskrá sendist
til starfsmannastjóra
aldis@heilsustofnun.is

www.heilsustofnun.is
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Mechanical Engineer
Össur is looking for a Mechanical Engineer to join our Bionics Department in Research & Development (R&D).
The Bionic team is responsible for developing microprocessor controlled prosthetic knees and ankles, designed
to improve people’s mobility around the world. The Engineer will be a part of an interdisciplinary team within R&D
and work closely with other R&D units, Manufacturing and Logistics, Medical Office and Clinical Affairs.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

• Design of mechanical modules and systems

• Master of Science in Mechanical Engineering

• FEM analysis and testing of mechanical parts and

• Extensive experience in CAD based mechanical design

assemblies

• Experience in Machine Design

• Participation in requirements analysis

• Experience in structural analysis

• Development of suitable testing equipment and

• Experience in medical device development is

methods

considered a benefit

• Documentation and testing activities

• Innovative development approach

• Participation in risk management activities

• Autonomy in daily tasks execution and reporting
activities
• Strong analytical and problem-solving capabilities
• Highly proficient in spoken and written English

Application period ends on 9th of December, 2019.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3500 employees in over 26 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

BÓKARI Á FJÁRMÁLASVIÐI
Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu
og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna
og öðrum tilfallandi verkefnum. Æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um tímabundið starf í 9 mánuði er að ræða
vegna afleysinga.
Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir,
deildarstjóri reikningshalds,
helga.albertsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari eða menntun
sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Reynsla af vinnu við Navision
bókhaldskerfið er kostur
• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
• Skipulögð og öguð vinnubrögð

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda
er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

S TA R F S S TÖ Ð :
KEFLAVÍK

UMSÓKNARFRESTUR :
8.DESEMBER

UMSÓKNIR:
ISAVIA.IS/ATVINNA

WWW.OSSUR.COM
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Starf deildarstjóra reikningshalds laust til umsóknar

Vanur bílstjóri óskast í vélaflutninga
GT Vertakar ehf óska eftir reyndum bílstjóra
vönum vélaflutningum amk. 5 ára reynslu.

Reykjanesbær eitar að einstaklingi sem er jákvæður, hefur góða samskiptahæfileika og er tilbúinn
að starfa í öflugu teymi starfsmanna á skrifstofu fjármála. Deildarstjóri ber ábyrgð á bókhaldi
Reykjanesbæjar, stofnana hans og sveitarfélagsins í heild. Gildi Reykjanesbæjar eru framsækni, virðing
og eldmóður og viljum við að deildarstjóri reikningshalds endurspegli þá eiginleika.

Vinsamlegast hafið samband á
gtv@gtv.is eða í s. 580-1600

Menntunar- og hæfniskröfur
•
Háskólamenntun í viðskiptafræðum
•
Reynsla af gerð ársreikninga og
samstæðureikninga æskileg
•
Þekking og reynsla af bókhaldi er skilyrði
•
Góð þekking á lögum og reglum um bókhald og
reikningsskil skilyrði
•
Reynsla af stjórnun æskileg
•
Greiningarhæfni, nákvæmni og skipulag í
vinnubrögðum
•
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Helstu verkefni
• Yfirumsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
• Umsjón með fjárhagskerfinu Navision
• Afstemmningar og lokafrágangur á
mánaðaruppgjörum
• Vinna við árshlutauppgjör og ársreikninga
bæjarfélagsins í samvinnu við yfirmann
• Dagleg umsjón með reikningshaldi
• Skýrslugerð og greiningarvinna úr bókhaldi
• Ráðgjöf í bókhalds- og uppgjörsmálum

Sölu- og markaðsstjóri

Takk hreinlæti ehf. heildverslun leitar eftir kraftmiklum og
ábyrgðarfullum sölu- og markaðsstjóra. Umsækjandinn
þarf að vera ofurskipulagður, hugmyndaríkur og drífandi
sem getur leitt okkur áfram til frekari sigra og ávinninga á
fyrirtækjasviði.

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru skv. kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sölumaður

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar: Fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt
skóla-, íþrótta-, og menningarstarf. Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi.

Leitum eftir sölumanni á fyrirtækjasvið. Um er að ræða
fjölbreytt starf og meðal verkefna eru að afla nýrra viðskipta, heimsóknir til viðskiptavina, skráning pantana o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2019. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar
www.reykjanesbaer.is undir Laus störf.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og rík þjónustulund.
• Reynsla af sölustörfum kostur.
• Bílpróf er nauðsyn.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Stundvísi, heiðarleiki og hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Regína Fanný Guðmundsdóttir fjármálastjóri í gegnum netfangið
regina.f.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is
Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélags landsins með rúmlega 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ
starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé
eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu og jákvætt andrúmsloft.

Takk hreinlæti ehf er 25 ára. Fyrirtækið flytur inn og selur
vörur í stórmarkaði og fyrirtæki.
Umsóknir og fyrirspurnir um starfið skulu aðeins berast á
netfangið takk@takk.is

www.ronning.is

LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Er kraftur í þér?

Fjölskyldu- og barnamálasvið

• Matráður í mötuneyti á Sólvangsvegi
• Verkefnastjóri stuðningsþjónustu
Grunnskólar

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan söluráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu. Starfið felst í sölu og
þjónustu við viðskiptavini.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmyndarfyrirtæki
VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins
í sjö ár.
Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu.
Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu
og er Johan Rönning vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur
mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Pipar\TBWA \ SÍA

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla í rafiðnaði
• Mikil þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Lausnamiðaður hugsunarháttur
Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 16. desember.
Umsóknir sendist á netfangið helgig@ronning.is
fyrir 16. desember.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

• Baðvörður (KK) í íþróttahúsi - Lækjarskóli
• Deildarstjóri frístundaheimilis og
félagsmiðstöðvar - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
• Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
• Kennsla í íslensku á unglingastigi - Lækjarskóli
• Umsjónarkennari - fjölgreinadeild í
Menntasetrinu við Lækinn
• UT kennari í 60% starf - Setbergsskóli
Leikskólar

• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hlíðarberg
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hlíðarberg
• Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
Mennta- og lýðheilsusvið

• Talmeinafræðingur

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

585 5500 hafnarfjordur.is
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Seltjarnarnesbær
Laust starf

Grunnskóli Seltjarnarness
• Íslenskukennsla, hlutastarf v. forfalla.
• Skólaliði, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness
• Frístundaleiðbeinandi, hlutastarf með
börnum á aldirnum 6-9 ára.
Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 10. desember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Við leitum af duglegum, samviskusömum og Jákvæðum liðsauka til að vinna með
okkur þau verkefni sem þjónustubáturinn sinni í Fáskrúðs- og Berufirði.
Aðalverk:
•
•
•
•
•

seltjarnarnes.is

Við lítum til þín sem:

Stýra stealth neðansjávardróna.
Eftirlit og viðhald á kerfisfestingum sjókvía.
Almenn vinna á dekki og sjókvíum.
Fyrirbyggjandi viðhald og eftirlit með bátum og búnaði.
Skráningar, skýrslur og eftirfylgni.

•
•
•
•
•

Við bjóðum:
•
•
•
•

Er kerfisbundinn, nákvæmur,ábyrgur og HSE meðvitaður.
Er metnaðargjarn og samviskusamur
Hefur góða tæknilega innsýn og lausnamiðuð.
Hefur jákvæða samskiptahæfileika og viðhorf.
Er fús til að læra.

Ekki skemmir fyrir að:

Spennandi og fjölbreytt daglegt líf á sjónum.
Samkeppnislaun.
Jákvæðan og góðan vinnumóral
Vinnu skv. Skiptiplani

• Hafa gilt atvinnuskirteini á 15m vinnubát
• Hafa gilt STCW skírteini.

Hafir þú áhuga á að taka þátt í uppbyggingu á kraftmikilli nýrri og ört vaxandi atvinnugrein á Austfjörðum
þá er tækifærin hjá okkur til að láta að því verða. Umsóknir eða ferilskrár eru
sendar á work@icefishfarm.com
umsóknafrestur er út árið 2019.

DEILDARSTJÓRI
ÚTLENDINGADEILDAR
HÆFNI:

Laus er til umsóknar staða
deildarstjóra nýrrar útlendingadeildar hjá Vinnumálastofnun

− Skipulagshæfileikar
− Frumkvæði
− Samstarfshæfni
− Stjórnunarhæfni
− Hæfni í verkefnastjórnun

Um er að ræða nýja deild sem er ætlað að samþætta
og efla þekkingu og þjónustu gagnvart útlendingum
á íslenskum vinnumarkaði. Stofnunin hefur hlutverki
að gegna á ýmsum sviðum s.s. aðstoð við atvinnuleit,
virkni, réttindagæsla, og eftirlit á vinnumarkaði.
Deildarstjóri mun heyra beint undir forstjóra Vinnumálastofnunar og ber hann ábyrgð á framkvæmd, samræmingu og skiptingu þeirra verkefna sem honum og
starfsmönnum hans er falið að sinna. Hann ber jafnframt ábyrgð á þeim starfsháttum sem viðhafðir eru og
að almennum ákvæðum upplýsinga- og stjórnsýslulaga
sé ávallt gætt.

Vantar þig starfsfólk?

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka
sér gildi Vinnumálastofnunnar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

− Góð kunnátta í ensku
− Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg

MENNTUN:
− Háskólamenntun sem nýtist í starfi
− Stjórnendamenntun og stjórnendareynsla er kostur

Starfshlutfall er 100% laun samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Unnur Sverrisdóttir forstjóri og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í
síma 515-4800.
Sótt er um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is með
leitarnúmer 1965. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019

Fyrirmyndarþjónusta

hagvangur.is

Vinnumálastofnun

Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Virðing
Sími 515 480

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Kría hönnunarstofa | www.kria.is

Deildarstjóri annast daglega stjórn nýrrar deildar
Vinnumálastofnunar sem mun sjá um alhliða þjónustu
við útlendinga í atvinnuleit.
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Blikksmiðir

Blikksmiðir
Blikkhella í Hafnarfirði
óskar eftir að ráða blikksmiði eða
Blikkhella í Hafnarfirði óskar eftir að ráða blikksmiði eða málmiðnaðarmenn til starfa.
málmiðnaðarmenn
til starfa.
Fyrirtækið
sinnir fjölbreyttri sérsmíði úr flestum málmum ásamt ýmsum öðrum tilfalland
verkefnum.
Fyrirtækið sinnir fjölbreyttri
sérsmíði úr flestum málmum
Við hvetjum flesta til að sækja um.
Umsóknir
og fyrirspurnirverkefnum.
berist til blikkhella@simnet.is
ásamt ýmsum öðrum
tilfallandi
Við hvetjum flesta til að sækja um.

Umsóknir og fyrirspurnir berist til blikkhella@simnet.is

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði
markaðssetningar á samheitalyfjum,
lausasölulyfjum og öðrum heilsuvörum.

Markaðs- og heilsufulltrúi
Artasan leitar að metnaðarfullum og öflugum einstaklingi í starf
markaðs- og heilsufulltrúa.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Markaðsmál og uppbygging á vörumerkjum heilsudeildar fyrirtækisins.
• Umsjón með markaðs-, kynningar- og auglýsingaefni í samstarfi við markaðsstjóra.
• Umsjón með vörumerkjasíðum heilsudeildar og markaðssetningu
þeirra á samfélagsmiðlum.
• Hugmyndavinna, greinaskrif og textagerð.
• Stuðningur og samstarf við markaðsstjóra deildarinnar.
• Önnur tilfallandi störf tengd heilsudeildinni.

VERKEFNASTJÓRI
SVIÐS- OG
TÆKNIMÁLA
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að
ráða verkefnastjóra sviðs- og tæknimála til
starfa í öflugu starfsliði hljómsveitarinnar.
Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum
einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og góðum
samskiptaeiginleikum.
STARFSSVIÐ:
• Ábyrgð á áætlun og þarfagreiningu sviðs- og
tæknimála SÍ í tengslum við æfingar, tónleika og
tónleikaferðir.
• Sviðsþjónusta, skipulag á uppsetningu og breytingum á sviði.
• Skipulag vinnutíma og verkaskiptingar sviðs- og tæknifólks.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. næringarfræði, matvælafræði, líffræði eða
markaðsfræði.
• Reynsla af markaðsstarfi á smásölumarkaði er kostur.
• Mjög gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli.
• Einskær áhugi á markaðs- og heilsutengdum málefnum.
• Þekking á sviði vítamína og annarra bætiefna.
• Auga fyrir markaðs- og sölutækifærum.
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðað viðhorf.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

• Umsjón með hljóðfærum í eigu hljómsveitar og flutningi þeirra.
• Ábyrgð á viðhaldi og viðgerðum muna og innréttinga SÍ.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla og/eða menntun á sviði stjórnunar og
verkstýringar.

• Reynsla af áætlanagerð og þarfagreiningu sviðs- og
tæknimála.

• Þekking á hljóðfæraskipan og sviðsuppsetningu
sinfóníuhljómsveita kostur.

Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan, www.artasan.is og eru
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.
Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan í síma
824 9220 og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri í síma 897 1626.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2019.

•
•
•
•
•

Þekking á sértækum tölvukerfum sem nýtast í starfi kostur.
Skipulags- og samskiptahæfni.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.
Áhugi á klassískri tónlist kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn og
starfsferilskrá á starf@sinfonia.is
Upplýsingar um starfið er einnig að finna á www.sinfonia.is og
hjá mannauðsstjóra (una@sinfonia.is) í síma 898-5017.

for Menopause & Bone Health

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS er ein stærsta
menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið.
Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í
tónleikaferðir innanlands og utan, auk þess sem hún
stendur fyrir metnaðarfullu fræðslustarfi fyrir börn og
fullorðna. Aðsetur Sinfóníuhljómsveitarinnar er í Hörpu.
www.sinfonia.is

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

capacent.is

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

FJÁRMÁLASTJÓRI
VEÐURSTOFU ÍSLANDS

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf fjármálastjóra

Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Fjármálastjóri mun veita Skrifstofu fjármála forstöðu en það er ný skipulagseining innan stofnunarinnar.
Fjármálastjóri sinnir daglegri stjórnun skrifstofunnar þar sem starfa fjórir starfsmenn, ásamt því að sitja í framkvæmdaráði,
sem tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir stofnunina.

HLUTVERK OG MEGINVERKEFNI

MENNTUNAR- OG
HÆFNISKRÖFUR

Ábyrgð á fjármálastjórn stofnunarinnar
í samráði við forstjóra

Háskólapróf og framhaldsmenntun á
sviði viðskipta eða rekstrarfræði

Ábyrgð á starfsemi Skrifstofu fjármála

Þekking og reynsla af stjórnun fjármála
og uppgjörsvinnu

Yfirumsjón með áætlanagerð
stofnunarinnar

Leiðtogahæfni

Yfirumsjón og samskipti við ráðuneyti
vegna fjárlagagerðar

Hæfni í mannlegum samskiptum og
teymisvinnu

Ábyrgð á reikningshaldi og
launavinnslu, frágangi reikningsskila
og annarra upplýsinga til FJS,
ráðuneytis, alþjóðaflugs (ICAO) og
fjármálastofnana

Hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum

Mótun, vinnsla og greining
fjármálatengdra upplýsinga í samræmi
við þarfir stjórnenda stofnunarinnar
Ábyrgð á að innkaupastefnu sé
framfylgt
Ráðgjöf innan stofnunarinnar varðandi
fjárhagslega hlið samningagerðar

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla að
bættu öryggi almennings, eigna og innviða
gagnvart öflum náttúrunnar, jafnframt því
að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og
samfélagslega hagkvæmni. Því hlutverki
sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með
vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun,

Þekking og reynsla af rekstri fyrirtækis
eða stofnunar

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Um er að ræða fullt starf og taka laun
mið af kjarasamningum ríkisins og
viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 16.
desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á heimasíðu
Hagvangs, www.hagvangur.is
Nánari upplýsingar um starfið veita
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is,
hjá Hagvangi

Góð kunnátta í Excel og öðrum Office
365 kerfum
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í
töluðu og rituðu máli
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.

varðveislu og greiningu gagna, rannsóknum,
þróun og miðlun upplýsinga.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og
auðlindaráðuneytið. Á Veðurstofunni starfa
um 140 manns með fjölbreytta menntun og

starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið.
Auk þess starfa um 75 manns við athuganaog eftirlitsstörf víðsvegar um landið.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna
á heimasíðu hennar www.vedur.is

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

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

capacent.is
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Starf lögfræðings hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing
á lögfræði- og velferðarsvið. Lögfræðingar sambandsins
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa
og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna
að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga.
Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum og
sérfræðingum sviðsins að margþættum og síbreytilegum
verkefnum, sem meðal annars varða skipulags-, umhverfisog auðlindamál, skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi
sveitarfélaga.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
FESTI hf. leitar að traustum og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Framkvæmdastjóri er öflugur og framsækinn leiðtogi sem er bæði fyrirmynd og ábyrgur í hópi jafningja
við stjórnun félagsins.
Við leitum að einstaklingi sem er tilbúin(n) í krefjandi verkefni, með afburða hæfileika í mannlegum
samskiptum, greiningum og samningum.

Ábyrgðarsvið:

Menntunar og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði fjármála eða viðskipta
sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun fjármála er skilyrði
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun
• Löggiltur endurskoðandi er kostur

Reikningshald
Gagnavinnsla og greiningar
Áhættu- og fjárstýring
Áætlanagerð og eftirfylgni
Fjárhagsleg greining og eftirlit
Samskipti við lánastofnanir
og fjárfesta ásamt forstjóra

Nánari upplýsingar um starfið veita Eggert Þór Kristófersson, eggert@festi.is
og Kolbeinn Finnsson, kolbeinn@festi.is.
Umsóknir óskast fylltar út á https://festi.is/atvinna ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

2017 - 2020

Festi hf. er eignarhaldsfélag sem í dag rekur fimm rekstrarfélög,
N1, Krónuna, Elko, Bakkann vöruhótel og Festi fasteignir.
Dagleg starfsemi félagsins skiptist annars vegar í rekstur stoðþjónustu fyrir rekstrarfélögin og hins vegar í fjárfestingarstarfsemi.

Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf
í lögum, ásamt góðri þekkingu á stjórnsýslurétti. Reynsla
af störfum á þeim málefnasviðum sem að ofan greinir er
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga.
Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. einu
öðru Norðurlandamáli og ensku er æskileg, sem og góð
tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.
Leitað er að hæfum einstaklingi sem hefur til að bera
frumkvæði, sjálfstæði, þjónustulund, hæfni í mannlegum
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og
skipulagshæfileika. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst.
Föst starfsaðstaða getur verið utan höfuðborgarsvæðisins,
að þeirri forsendu uppfylltri að mögulegt verði að tryggja
fullnægjandi starfsaðstöðu nærri heimili umsækjanda, en
einnig á skrifstofu Sambands íslenskra sveitarfélaga
í Reykjavík.
Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir
við ráðningu.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang:
gudjon.bragason@samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang:
valur@samband.is eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm
til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á
heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna
starfslýsingu fyrir starfið og mannauðsstefnu sambandsins.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings á
lögfræði- og velferðarsviði, berist eigi síðar en mánudaginn 9. desember nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti
til samband@samband.is.

Hefur þú brennandi
áhuga á framkvæmdum?
Helstu verkefni:
— Almenn stjórnun verkefna
— Hönnunarstýring
— Rekstur gæða- og öryggismála
— Samningagerð við verkkaupa, birgja og undirverktaka
— Gerð og eftirfylgni kostnaðar- og verkáætlana
— Þátttaka í að móta ungt fyrirtæki til vaxtar
— Segja gamansögur
Menntun, hæfni og reynsla skiptir okkur miklu máli,
en við leggjum ekki síður mikið upp úr ríkri þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

JT Verk óskar eftir
verkefnastjóra

JT Verk er ungt og vaxandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í verkefnastjórn byggingaframkvæmda.
JT Verk er leiðandi í faglegum rekstri verkefna
og hagnýtir sér nýjustu tækni í verkefnastjórnun.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember.
Umsóknir óskast í gegnum umsóknarkerfi
Alfreðs. Ferilskrá og kynningarbréf þarf að
fylgja umsókn. Frekari upplýsingar um starfið
veitir Jónas Halldórsson, jtverk@jtverk.is.
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er
laus staða umsjónarkennara í 5. bekk
Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfs
kjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi. Áhugasamir
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti:
birgir@sunnulaek.is
Umsóknarfrestur er til 8. desember.
Sótt er um stöðuna á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://www.arborg.is, laus störf.
Skólastjóri

YFIRSJÚKRAÞJÁLFARI

Eftirlitsmaður
hafnarsvæðis

Staða yfirsjúkraþjálfara er laus til umsóknar.
Heilsustofnun er endurhæfingarstofnun sem þjónar um
120 dvalargestum á hverjum tíma. Lögð er áhersla á að
veita framúrskarandi heildræna endurhæfingu sem styður
við einkunnarorðin Berum ábyrgð á eigin heilsu.
Viðkomandi þarf að búa yfir faglegum metnaði,
vera skipulagður og með góða hæfni í mannlegum
samskiptum. Reynsla af stjórnun æskileg.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. janúar.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfs–
mannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.

Pipar\TBWA \ SÍA

Viðkomandi stýrir daglegum rekstri deildarinnar, tekur
þátt í þverfaglegu teymisstarfi og veitir dvalargestum
sjúkraþjálfun og fræðslu.

Laust er til umsóknar starf eftirlitsmanns hafnarsvæðis. Viðkomandi mun annast
daglegt eftirlit með hafnarsvæðinu og þjónusta skip og báta í höfninni. Hann ber
ábyrgð á að viðhaldi hafnarmannvirkja sé sinnt og að umhverfið sé snyrtilegt.
Hann hefur einnig umsjón með öryggiseftirliti fyrir Kópavogshöfn.
Helstu verkefni
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar veita Anna Margrét Guðmundsdóttir
yfirsjúkraþjálfari, annamargret@heilsustofnun.is og Aldís
Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri, aldis@heilsustofnun.is.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til 15. desember nk.
Umsóknir með ferilskrá sendist
til starfsmannastjóra
aldis@heilsustofnun.is

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

w w w.heilsustofnun.is

Umsjón með stöðu báta og skipa við höfn
Eftirlit með mannvirkjum á hafnarsvæðinu og öðrum tilfallandi opnum svæðum
Almennt viðhald og umsjón með höfn og hafnarsvæði
Afgreiðsla vatns og rafmagns til skipa, báta og umsjón með mælingu
Eftirlit með vigtun afla upp úr bátum
Skráningar í dagbók hafnarinnar yfir skipa- og bátakomur, dvalar og brottfarartíma
Sér um reikningagerð vegna aflagjalda og hafnargjalda
Umsjón með afla og aflaverðmætum, reiknar útgjöld og tilkynnir til Fiskistofu
Samskipti við hafnsögumann varðandi leiðsögn skipa inn og út úr höfninni
Fulltrúi Kópavogshafnar vegna mengunarvarna í höfnum á suðvesturlandi
Iðnmenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Smáskipanám
Jákvætt viðhorf og lipurð í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum og samviskusemi
Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2019
Nánari upplýsingar um starfið veitir Steingrímur Hauksson,
sviðsstjóri umhverfissviðs (steingr@kopavogur.is), sími 441-0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

kopavogur.is
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Rannsóknir – samvinna – kjarabarátta

Langar þig að móta nýja rannsóknarstofnun
í vinnumarkaðsmálum?
Alþýðusamband Íslands og BSRB hleypa nú af stokkunum
Rannsóknarstofnun í vinnumarkaðsfræðum og óska eftir
starfskrafti til að stýra og móta starf stofnunarinnar í góðu
samstarfi við verkalýðshreyfinguna. Starfið veitir einstakt
tækifæri til að efla kjarabaráttu hreyfingarinnar með því að
auka þekkingu á stöðu launafólks og velferð almennings.

Óskað er eftir öflugum starfskrafti sem getur lagt drög að
og stýrt rannsóknarverkefnum á sviði vinnumarkaðsmála,
leitt saman fólk til þekkingaröflunar, miðlað þekkingu um
stöðu launafólks og velferð almennings og tekið þátt í
alþjóðastarfi fyrir hönd stofnunarinnar. Framkvæmdastjóri
heyrir undir stjórn rannsóknarstofnunarinnar.

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist við stjórnun
rannsóknarverkefna og miðlun á niðurstöðum þeirra
• Kunnátta til að móta verkefni með það að markmiði að
auka þekkingu á stöðu launafólks
• Þekking á rannsóknum á sviði vinnumarkaðsmála, félagsog efnahagsmála
• Skilningur á málefnum verkalýðshreyfingarinnar og hugsjónum hennar
• Hæfni til að afla fjármagns í rannsóknir
• Góð færni í ensku og æskilegt að hafa góð tök á einu
Norðurlandamáli
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Reynsla af stjórnun rannsóknarverkefna mjög æskileg
• Reynsla af alþjóðastarfi er æskileg

Starfssvið:
• Hönnun og uppbygging rannsóknarstofnunarinnar
• Mótun og utanumhald rannsóknaverkefna
• Samskipti við kjörna fulltrúa í hreyfingunni, rannsakendur,
innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir og stjórnvöld
• Þátttaka í opinberri umræðu um vinnumarkaðsmál
• Rekstur og stjórnun rannsóknarstofnunarinnar
• Gerð fjárhagsáætlunar fyrir rannsóknarstofnun og einstök
rannsóknarverkefni

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið
drifa@asi.is.
Allar frekari upplýsingar veita Drífa Snædal í síma 535 5600
og Sonja Þorbergsdóttir í síma 525 8300.

Nýtt fólk
Sindri í lagadeild HR

S

indri M. Stephensen hefur verið
ráðinn í stöðu lektors við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Sindri starfaði áður sem aðstoðarmaður forseta EFTA-dómstólsins
í Lúxemborg. Hann útskrifaðist
frá lagadeild Háskóla Íslands með
hæstu einkunn árið 2014 og lauk
viðbótarmeistaraprófi með ágætiseinkunn í lögfræði frá Oxford-háskóla
árið 2017. Hann starfaði á Juris lögmannsstofu
áður en hann var ráðinn til EFTA-dómstólsins, auk þess
sem hann sinnti stundakennslu við lagadeild Háskóla
Íslands. Sindri hefur skrifað níu ritrýndar fræðigreinar
um lögfræði, meðal annars á sviði réttarfars, skattaréttar,
stjórnsýsluréttar og vinnuréttar.

Ásdís ráðin verkefnastjóri

Á
Umsóknarfrestur er til 15.01.2020
Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru samkvæmt
samkomulagi. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um
starfið.

Velferðarsvið

Deildarstjóri heimaþjónustu í efri byggð
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts leitar að kraftmiklum
stjórnanda til að leiða og efla samþætta heimaþjónustu
í Breiðholti, Árbæ, Grafarholti, Grafar vogi og á Kjalarnesi
Þjónustan er veitt á daginn, á kvöldin og um helgar
og samanstendur af félagslegri heimaþjónustu, heimahjúkrun
og endurhæfingu í heimahúsi
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á samþættri
heimaþjónustu í efri byggð
• Leiða áframhaldandi þróun þjónustunnar í
samstarfi við aðra þá sem koma að rekstri
heimaþjónustu hjá Reykjavíkurborg
• Ábyrgð á starfsmannamálum og framkvæmd
starfsmannastefnu í samráði við næstu
undirmenn

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
s.s íslenskt hjúkrunarleyfi
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg
• Haldgóð þekking og reynsla af stjórnun
og rekstri
• Þekking og reynsla af stjórnun á sviði
öldrunarþjónustu
• Framúrskarandi færni í mannlegum
samskiptum, sjálfstæði í vinnubrögðum og
skipulagshæfni
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög,
sem og reglur Reykjavíkurborgar

sdís Kristinsdóttir hefur verið
ráðin verkefnastjóri undirbúnings fyrir nýtt nám í
jarðvinnu sem ætlað er að stuðla
að nýliðun í faginu og auka gæði,
skilvirkni og tækninýjungar í
atvinnugreininni. Að undirbúningnum standa Samtök iðnaðarins,
Félag vinnuvélaeigenda, Tækniskólinn og mennta- og menningarmálaráðuneytið sem eiga fulltrúa í stýrihóp
verkefnisins. Ásdís er með B.Sc. í vélaverkfræði frá
Háskóla Íslands og M.Sc. í vélaverkfræði frá Canterbury
University á Nýja-Sjálandi. Hún hefur áratuga reynslu
úr orku- og veitugeiranum en þar starfaði hún lengst af
sem forstöðumaður Verkefnastofu og síðar sem forstöðumaður Tækniþróunar Veitna. Ásdís hefur setið í stjórnum
Gagnaveitu Reykjavíkur, Keilis – miðstöðvar fræða og
vísinda, Metans og Nýorku. Hún starfar nú sem stjórnunarráðgjafi hjá Gemba og kennir straumlínustjórnun
við Háskóla Íslands.

Nýr forstöðumaður
innan Seðlabankans

L

úðvík Elíasson hefur verið ráðinn
í stöðu forstöðumanns rannsókna og spáa á sviði hagfræði
og peningastefnu í Seðlabanka
Íslands. Lúðvík er með doktorspróf í hagfræði frá University of
Washington í Seattle í Bandaríkjunum frá árinu 2001 en hann lauk
mastersnámi við sama skóla árið 1997
og grunnnámi í hagfræði frá Háskóla
Íslands árið 1994. Lúðvík hefur starfað á hagfræði- og
peningastefnusviði bankans frá mars 2018. Þar áður var
hann hagfræðingur á fjármálastöðugleikasviði bankans
tímabilið 2012-2018. Hann starfaði einnig á hagfræði- og
peningastefnusviði bankans tímabilið 2001-2005 og hefur
einnig starfað í fjármálakerfinu, í fjármálaráðuneytinu og
í háskólasamfélaginu.

Sigríður aðstoðarmaður
Guðmundar Inga

S

igríður Halldórsdóttir hefur
verið ráðin aðstoðarmaður
Guðmundar Inga Guðbrandssonar, umhverfis- og
auðlindaráðherra. Sigríður er með
BA-próf í heimspeki, hagfræði
og stjórnmálafræði frá Háskólanum á Bifröst og meistaragráðu í
alþjóðasamskiptum frá IBEI, Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals, í
Barcelona á Spáni. Hún hefur síðastliðin tíu ár
unnið við fréttir, fréttaskýringar og dagskrárgerð á RÚV.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Reynisdóttir
í síma 664-7720 eða solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 16. desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á www.reykjavik.is/storf

VIRÐING • VIRKNI • VELFERÐ

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettabladid.is

Tvö spennandi störf á skipulagsdeild
hjá sveitarfélagi í örum vexti
Sveitarfélagið Árborg er í örum vexti og hafa framkvæmdir og nýfjárfestingar
aldrei verið jafn mikilar á þessu svæði. Við leitum að drífandi einstaklingum
með brennandi áhuga á framþróun í skipulags- og byggingarmálum.
Tæknimaður á skipulagsdeild
Helstu verkefni
 Yfirferð séruppdrátta og annarra
hönnunargagna
 Annast eftirlit með áfangaúttektum
byggingarstjóra
 Annast stöðu-, öryggis- og
lokaúttektir
 Skráningar og eftirlit upplýsinga í
gagnagrunnum
 Annast almenna upplýsingagjöf
varðandi skipulags- og
byggingarmál
 Þátttaka í þróunarvinnu vegna
innleiðinga á rafrænum lausnum í
málaflokknum
Menntunar- og hæfniskröfur
 BS-gráða í verk- og tæknifræði á
byggingarsviði eða hafa lokið
námi í byggingarfræði
 Frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum
 Löggilding mannvirkjahönnuðar
við gerð séruppdrátta æskileg
 Þekking á stjórnsýslu
sveitarfélaga kostur
 Þekking í AutoCAD æskileg og
þekking á One Land Robot kostur

Deildarstjóri skipulagsdeildar
Sveitarfélagið Árborg leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum
einstaklingi sem er tilbúinn að gegna lykilhlutverki í að leiða
framfarir í skipulagsmálum hjá sveitarfélaginu.
Skipulagsfulltrúi hefur umsjón með skipulagsgerð, eftirlit með
framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum, ber stjórnunarlega ábyrgð
á skipulagsdeild, undir deildina heyrir byggingardeild og annast að öðru
leyti þau verkefni sem honum eru falin af sveitarstjórn.
Helstu verkefni
 Bera stjórnunarlega ábyrgð á skipulagsdeild
 Yfirumsjón með skipulagsmálum í sveitarfélaginu
 Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf m.a. við íbúa,
hönnuði og verktaka um skipulagsmál
 Eftirlit og eftirfylgi með framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum
 Fagleg ráðgjöf til skipulags- og byggingarnefndar
 Taka á móti erindum og halda utan um fundarboð og
fundargerðir skipulags- og byggingarnefndar
 Vinna áætlanir eða stýra vinnu skipulagsráðgjafa
 Leiðbeina og svara fyrirspurnum um skipulagsmál
 Verkefnastjórn vegna vinnu við skipulagsáætlanir
Kröfur um menntun og hæfni
 Menntun í samræmi við ákvæði 7. greinar skipulagslaga
nr. 123/2010 þ.e. arkitekt, byggingarfræðingur, landslagsarkitekt,
tæknifræðingur, verkfræðingur eða skipulagsfræðingur
 Reynsla af skipulagsmálum og haldbær reynsla af stjórnun nauðsynleg
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 Þekking á skipulagslögum, stjórnsýslulögum og
lögum um mat á umhverfisáhrifum
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Frekari upplýsingar um störfin veita Bárður Guðmundsson, deildarstjóri skipulagsdeildar í síma 480-1510,
bardur@arborg.is og Helga María Pálsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs í síma 480-1900, helga.maria@arborg.is
Eingöngu er hægt að sækja um störfin á ráðningarvef sveitarfélagsins. Launakjör samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu
Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu. Umsóknafrestur er til 16. desember nk.

www.arborg.is
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Styrkir úr Sprotasjóði

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um
styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og
framhaldsskóla vegna skólaársins
2020 - 2021. Hlutverk sjóðsins er að
styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi.
Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um
Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla segir:
Leikskólastjórar, skólastjórar eða
skólameistarar fyrir hönd skóla,
kennarahópa eða einstakra kennara
geta sent inn umsókn. Aðrir aðilar en
skólar geta sótt um þróunarverkefni
í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum
skal staðfesting á þátttöku skóla
fylgja umsókn.
Áherslusvið sjóðsins fyrir tímabilið
2020-2021 byggja á:
• Heimsmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra þróun, sér
í lagi markmiðum 3, 4, 11, 12 og
13. Önnur af heimsmarkmiðunum
koma einnig til greina.
Í umsókn þarf að skilgreina hvernig
verkefnið styður við innleiðingu
heimsmarkmiðanna ásamt því
hvernig nemendur verða virkir þátttakendur í verkefninu sjálfu.
Upplýsingar um heimsmarkmiðin
og dæmi um verkefni sem tengjast
þeim má finna á eftirfarandi vefslóð:
https://heimsmarkmidin.is/
Þegar horft er til allra markmiðanna
sautján er ljóst að margt er undir.
Innleiðing heimsmarkmiða er ekki
einungis á hendi stjórnvalda, heldur
þarf samhent átak margra ólíkra
aðila til þess að þau megi verða að
veruleika.
Umsóknir sem falla utan ofangreinds
áherslusviðs fá sérstaka umfjöllun í
ljósi áhrifa verkefna á menntun og
skólastarf.
Við mat á umsóknum verður
eftirfarandi haft til hliðsjónar
a) hvernig verkefnin falla að hlutverki Sprotasjóðs
b) hvort markmið verkefnis séu skýrt
fram sett
c) virkniþáttur nemenda
d) vel skilgreind verkefnisstjórn
e) raunhæfar kostnaðar-, verk- og
tímaáætlanir
f) tryggt og vel skilgreint framlag
samstarfsaðila.
Umsóknir sem fela í sér samstarf
skóla, skólastiga eða skóla og annarra stofnanna njóta alla jafna forgangs við úthlutun styrkja.
Fyrir skólaárið 2020 - 2021 verða til
úthlutunar allt að 56 milljónum kr.
Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu vera á rafrænu
formi. Sækja þarf um aðgang að umsóknavef Sprotasjóðs,
www.sprotasjodur.is.
Tekið verður á móti umsóknum frá
6. janúar til 7. febrúar 2020.
Nánari upplýsingar um Sprotasjóð
veitir Dana Rán Jónsdóttir hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri
í síma 460-8906 eða í tölvupósti á
sprotasjodur@unak.is.

FORSTÖÐUMAÐUR
LANDGRÆÐSLUSKÓLANS
HELSTU VERKEFNI

Leitað er að öflugum og jákvæðum stjórnanda
í krefjandi starf. Forstöðumaður Landgræðsluskólans ber ábyrgð á stjórnun, stefnumótun og
rekstri skólans,sem og gæðum og skipulagningu
náms sem skólinn stendur fyrir.

+ Stjórnun, stefnumótun og rekstur
+ Samstarf við samstarfsaðila, innanlands og utan.
+ Ábyrgð á vali nemenda frá þróunarlöndum til að taka
þátt í árlegri 6-mánaða þjálfun eða MS/PhD námi hér
á landi og efla samstarf við viðeigandi samstarfsaðila
í samstarfslöndum skólans í Afríku og Mið-Asíu.

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð í Reykjavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis
og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf 1. febrúar 2020.

+ Ábyrgð á gæðum og skipulagningu náms.

Óskað er eftir að umsókn fylgi ferilskrá yfir menntun og fyrri störf,
staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir
grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og sýn sinni varðandi hlutverk
og starfsemi skólans.
Sótt er um í gegnum vefsíðu Landbúnaðarháskóla Íslands
www.lbhi.is/storf Umsóknafrestur er til og með 9. desember.

HÆFNISKRÖFUR
+ Doktors- eða meistaragráða á fagsviðum sem tengjast
landgræðslu og sjálfbærri landnýtingu.
+ Stjórnunarreynsla

FREKARI UPPLÝSINGAR

+ Reynsla af rannsóknum, kennslu eða leiðbeiningarstörfum
nemenda á háskólastigi.

Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Landgræðsluskólans,
hafdishanna@lbhi.is

+ Gott vald á rituðu og töluðu máli, bæði ensku og íslensku.

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands,
ragnheidur@lbhi.is
Árni Bragason, formaður stjórnar Landgræðsluskólans,
arni.bragason@land.is

+ Vinna með systurstofnunum á Íslandi
(Sjávarútvegsskólanum,Jarðhitaskólanum og
Jafnréttisskólanum) og Þekkingarmiðstöð þróunarlanda,
sem er sameiginlegur tengiliður skólanna á Íslandi við
UNESCO og utanríkisráðuneytið

+ Reynsla af störfum á alþjóðavettvangi svo sem þróunarsamvinnu æskileg.
+

Mjög góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna með
fólki frá mismunandi menningarheimum.

+ Frumkvæði og drifkraftur.

Launafulltrúar,
gjaldkerar,
þjónustufulltrúar
hagvangur.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Verkefnisstjóri Vogabyggðar, útboð nr. 14701.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ríkiskaup
Útboð
20191
- Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Allar útboðsauglýsingar
eru birtar á
utbodsvefur.is
Ríkiskaup fyrir hönd

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
• Upphengjur fyrir ofangreint
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Erum flutt að HLÍÐARSMÁRA 4 201 Kópavogi 2. hæð.
Verið velkomin á nýja staðinn, við tökum vel á móti ykkur.
Kaffi á könnunni og frítt verðmat!

Víðir Arnar Kristjánsson

Guðný Ösp Ragnarsdóttir

Haukur Halldórsson

Bergþóra Lárusdóttir

Snorri Björn Sturluson

Sigurberg Guðjónsson

Daði Þór Jónsson

Inga Björg Sigurðardóttir

Ólafur Sævarsson

Kristín Einarsdóttir

Agnar Agnarsson

Vilborg Gunnarsdóttir

Árni Helgason

Steinar Ársælsson

Baldur Örn Baldursson

Kristín Björg Jónsdóttir

Hlíðarsmára 4 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi
Sími 527 1717 - www.domusnova.is

Hrannar Jónsson

Sölvi Þór Sævarsson

Hrafnkell Pálmason

Guðný Guðmundsdóttir

Erla Björk Theodórsdóttir

Ingunn Björg Sigurjónsdóttir

Björgvin Þór Rúnarsson

Sverrir Sigurjónsson

Sigríður Elka Guðmundsdóttir

Oscar Clausen

Magnús Guðlaugsson

Bergrós Hjálmarsdóttir

Gunnar Vilhelmsson

Bjarni Stefánsson

Aðalsteinn Bjarnason

Óskar Már Alfreðsson
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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.

Grenimelur 1. Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr
O

PI Ð

HÚ

S

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 13.30 – 14.00

• Virkilega glæsileg og mjög vel skipulögð 10 herbergja 232,2 fm. efri sérhæð og ris auk 27,1 fm. bílskúr og geymsluriss í nýviðgerðu og steinuðu þríbýlishúsi við Grenimel.
• Þrjár mjög stórar samliggjandi skiptanlegar stofur með suðursvölum og 7 rúmgóð svefnherbergi.
Svalir til suðurs út af stofum.
• Hið innra hefur íbúðin verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, bæði baðherbergi, raflagnir og rafmagnstafla o.fl. og er í góðu ástandi.
• Eignin stendur á 866,4 fm. lóð og er í sameign alls hússins. Stór tyrfð flöt og fallegur trjágróður á
suðurlóð og austur, en hellulögð stétt og innkeyrsla norðan við húsið.

Verð 139.0 millj.

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali
asta@kjoreign.is
897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali,
skjalagerð.
sigurbjorn@kjoreign.is
533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.
dan@kjoreign.is
896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og
löggiltur leigumiðlari
rakel@kjoreign.is
533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
thorarinn@kjoreign.is
844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur
fasteignasali
jon@kjoreign.is
777-1215

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Við erum alltaf með
bókara á skrá

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

hagvangur.is
Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.

BRYNJUREITUR

H V E R F I S G ATA 4 0 - 4 4
LAUGAVEGUR 27 A&B

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1.DES KL 15:00-15:30

35 SELDAR
AF 72 ÍBÚÐUM

 30 íbúðir frá 28,9 til 33,9 mkr.
 6 endaíbúðir með stórum svölum o g
gó l fs í ð u m g l u g g u m í sto f u .
 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

BRYNJUREITUR.IS
Gunnar Sverrir Harðarson

Ástþór Reynir Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

Löggiltur fasteignasali | Sími 899 6753 | arg@remax.is

SÖLUSÝNING

HVERFISGATA 94-96

SUNNUDAGINN 1.DES KL 14:00-14:30

www.HVERFIS.is

 14 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 Vandaðar innréttingar og tæki

 2-3 herbergja íbúðir frá 82,6-123 m2

 Verð frá 54.900.000 kr.

SÖLUSÝNING

HOLTSVEGUR 2-6

SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30

www.HOLTSVEGUR.is

 6 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Verð frá 48.900.000 kr.

SÖLUSÝNING

KLAPPARSTIGUR 28-30

SUNNUDAGINN 1.DES KL 16:00-16:30

www.KLAPPARSTIGUR.is

 Aðeins 4 íbúðir eftir af 15 íbúðum

 Vel staðsettar íbúðir við torg í 101 Reykjavík

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar

 Verð frá 52.900.000 kr.

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 12:00-12:30

VEFARASTRÆTI 40-44
 15 seldar af 32 íbúðum
 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 69,8-125 fm
 Fullbúnar íbúðir til afhendingar
 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

VEFARASTRAETI.IS

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30

BJARKARHOLT 25-29
 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm
 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
 Tæki og innréttingar af vandaðri gerð
 Á besta stað í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar

NMM.IS
Verð frá 39.9 mkr.
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SUÐURGATA 37 - OPIÐ HÚS

RJÚPNASALIR 14
201 Kópavogur
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GERPLUSTRÆTI 12
270 Mosfellsbær

S

OP IÐ HÚ S

S TÓ R B RO

sunnudaginn 1. des.
frá kl. 14:00 – 14:30

NI
T IÐ Ú T S Ý

Glæsileg stílhrein
útsýnisíbúð á 9. hæð

• 129 fm ásamt stæði í bílgeymslu
• Fallegar ljósar flísar á gólfum,
vandaðar innréttingar
• Tvö svefnherbergi og hægt
að bæta við því þriðja
• Yfirbyggðar svalir með
stórbrotið útsýni m.a. Bláfjöllin,
Reykjanesið og víðar
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

61,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

OP IÐ HÚ S

Opið hús sunnudaginn 1. des.
kl. 15.00 -16.00
Í þessu virðulega steinhúsi sem
er á gatnamótum Suðurgötu og
Skothúsvegar, er annarsvegar
verið að sýna 179,6 fm efri
sérhæð, sem skiptist í þrjú herbergi, hol, stofur, eldhús og bað.
Í kjallara er sér þvottarhús, geymsla og bílskúr, verð 89,8
milj. Hins vegar 96,3 fm, 3ja herb. Íbúð með sérinngangi í
kjallara, hún skiptist í tvö herbergi, eldhús, bað og geymslu.
Verð 44,9 milj.
Íbúðirnar eru báðar algjörlega endurnýjaðar, sjón er sögu
ríkari.

sunnudaginn 1. des.
frá kl. 15:30 – 16:00
ti
Aðkoma frá Vefarastræ

4ra herb endaíbúð
á efstu hæð

•
•
•
•

118 fm íbúð
Stofa og eldhús í opnu rými
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Nýlegt hús, stutt í leikog grunnskóla
• Lyfta og snyrtileg sameign
• Útgengt á 18 fm svalir
• Gott útsýni
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

57,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

Heiðar Friðjónsson lögg. fast. verður á staðnum og sýnir
áhugasömum eignirnar, s: 693-3356

WWW.FASTMOS.IS

Búseturéttir til sölu

Reykjabyggð 22 - 270 Mosfellsbær

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Heiðar Friðjónsson
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is

OP
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Stekkjargata 35 - Parhús
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús,
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
Til
sölu er búseturétur að Stekkjargötu 33 í Njarðvík. Eignin
þjónustugjald.

GERPLUSTR. 19 - ÍBÚÐ 402 , 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 1. des. frá
kl. 14.0-14.30

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Stekkjargata 33

er parhús, 3ja herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er
104,6 fm að stærð og bílskúrinn 30,1 fm, samtals 134,7 fm.

Opið hús mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr með stóru geymslulofti. Eignin er skráð 214,6 m2, þar af einbýlishús 172,6 m2 og bílskúr 42 m2 og stendur á 750 m2 eignarlóð.
Gólfflötur íbúðarhússins er 200 m2 og nýtist hann allur en reiknast
172,6 m2 vegna þakhalla efri hæða. Frábært fjölskylduhús með
stórum bílskúr í grónu hverfi. V. 84,9 m.
Allar uppl. veitir Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali
S: 698-8555

Ásett verð búseturéttarins er kr.5.900.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.des er kr.191.500,-

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun
skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð
Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

IBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI !
Stórglæsileg fullbúin fimm herbergja íbúð á efstu hæð með stæði í
bílgeymslu í ný álklæddu húsi. Tvö baðherbergi, vandaðar innréttingar,
gólfhiti, innfelld ljós , aukin lofthæð og 19 fm svalir Ibúð með útsýni!

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

MELÁS 3 - ÍBÚÐ 402 , 157,6 m2

210 GARÐABÆ, 57.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 1. des. frá
kl. 14.0-14.30

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Víðigerði 17

Til sölu er búseturéttur að Víðigerði 17, 240 Grindavík.
Eignin er í parhúsi og er 3ja herbergja, 119,7 fm að stærð.
Íbúðin er 91,4 fm ásamt 28,3 fm bílskúr.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.des, er kr.197.804.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldaGrænlandsleið 49 - Efri hæð
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður
og
þjónustugjald.
Til sölu
er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.

FAST

Íbúðin er 94.2 fm. að
stærð ásasmt
23.513.desember
fm. bílskúr, samtals
fm.
Tilboðsfrestur
rennur
út þann
nk 117.5
kl.12.00.

Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-

jald miðað
1. Febrúar
s.l. erá
kr.að
184.042,
–
Þeir
semviðhafa
áhuga
skoða
eignina og/eða
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa,
gera
tilboð
í
búseturéttinn,
vinsamlegast
hafið
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldsssamband
við skrifstofu
Búmanna í síma 552-5644
jóður, þjónustugjald
og rekstrarsjóður.
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is

Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi með
skjólsælum suðurgarði og sólríkri sérverönd. Leigutekjur eru af
stúdíó íbúð bílskúr.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Vera

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN Í S: 618-9999

1. des 14:00 – 14:30

Hafnarbraut 2

Lundur 1

201 KÓPAVOGUR

200 HAFNARFJÖRÐUR

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi að Álalind
4-8. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum,
innbyggðum kæliskáp og uppþvottavél, innfelld lýsing og
önnur ljós fylgja. Upphitað bílastæðahús.

Heyrumst

Stefán 892 9966

57.9 - 73.8 M

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 368 fm

ATVINNUHÚSNÆÐI

Til leigu eða sölu. Neðri hæð: 122 fm gluggalaust rými
með hringstiga upp á efri hæð. Rýmið er tilbúið til innréttingar. Efri hæð: 246 fm skiptist í forstofu - skrifstofu,
kaffistofu og salerni. Salur með mikilli lofthæð.

Heyrumst

Halldór 618 9999

1. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

HERB:

3

Heyrumst

61.900.000

Hannes 699 5008

1. des 16:00 – 16:30

105 REYKJAVÍK
HERB:

2

STÆRÐ: 203 fm

Góð tveggja herbergja íbúð á 8 hæð í 9 hæða
húsi fyrir 60 ára og eldri. Innangegnt er í félagsmiðstöð þar sem íbúar geta keypt hádegismat,
spilað og margt fleirra. Stutt er í alla þjónustu.
Heyrumst

FJÖLBÝLI

Hjálmholt 8

FJÖLBÝLI

Kristján 696 1122

STÆRÐ: 101 fm

Björt og vel skipulögð þriggja herbergja í íbúð
á fyrstu hæð með timburverönd í suður, ásamt
sérmerktu stæði í bílageymslu í nýlegu fjölbýli
við Lund 21 í Kópavogi.

Löggiltur fasteignasali

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 61,5 fm

TILBOÐ

Löggiltur fasteignasali

Gullsmári 11 - 60 +

ÞRÍBÝLI

HERB:

6

Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð ásamt
bílskúr í fallegu þríbýlishúsi. Glæsileg eign í
fjölskylduvænu hverfi miðsvæðis i Reykjavík.
Seljandi leitar að minni eign í sama hverfi
Heyrumst

38.900.000

89.900.000

Hannes 699 5008

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

1. des 13:00 – 13:30

Álalind 4-8
STÆRÐ: 102-155 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

1. des 16:00 – 16:30

30. nóv frá 14:00 – 15:00 og 1. des frá 14:00 - 15:00

Bæjarholt 1
220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 117,9 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Endaíbúð á efstu hæð með fallegu útsýni,
íbúðin var nánast öll endurnýjuð í október 2019,
málað, ný gólfefni, baðherbergi allt tekið í gegn,
nýjar inni hurðar. Mjög falleg íbúð.
Heyrumst

Kristján 696 1122

44.500.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Kannt þú að meta hönnun og gæði?

Bjarkardalur 4-6

1. des 15:00 – 15:30

260 REYKJANESBÆR
STÆRÐ: 108,4-130,3 fm FJÓRBÝLI HERB:

Lautasmári 5
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 105,1 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Fjögurra herbergja íbúð á 7 hæð í lyftuhúsi, gott skipulag
í góðu húsi. Parket er lélegt og íbúðin þarfnast málningar.
Stutt er í alla þjónustu þar sem Smáratorg og Smáralind
eru steinsnar frá.

Heyrumst

Kristján 696 1122
Löggiltur fasteignasali

47.900.000

3

Lind fasteignasala kynnir í einkasölu nýjar og glæsilegar
fullbúnar þriggja herbergja íbúðir með bílskúr í
fjórbýlishúsi. Íbúðirnar eru einstaklega vandaðar og
skilast með gólfefnum á öllum rýmum, fallegum
innréttingum, ísskáp, uppþvottavél og smekklegri lýsingu
frá Lumex. Íbúðirnar eru með bílskúr, sérinngangi og sér
þvottahúsi. Tvö baðherbergi, annað inn af hjónaherbergi,
aukin lofthæð og þá er útgengt út á 40 fm svalir. Á neðri
hæðum er innangengt úr bílskúr og þá fylgir eigninni 113
fm sérafnotareitur á baklóð hússins.
Húsið er einstaklega vel staðsett, steinsnar frá hinum nýja
heildstæða Stapaskóla og einungis 20 mínútum frá
höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar samhliða kaupsamningi.
Allar upplýsingar veita:
Helga s: 822-2123 - helga@fastlind.is
Þorsteinn s: 696-0226 - thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Helga 822 2123
Löggiltur fasteignasali

Verð frá 44.9 M

www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Lögg.fast. og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

BORGARTÚN 28A

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. DES KL. 14:00-15:00
- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar
um íbúðirnar veita:

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm.
- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.
- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

Þórarinn
Thorarensen
Lögg. fast og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj.

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

OP

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hagasel 8 – Reykjavík
IÐ

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511

Kristján
Viðskiptafr.
691 4252

Þarftu að selja? Hafðu samband

Traust og fagleg þjónusta
Lundur 23 – Kópavogi

Ellert
Sölumaður
661 1121

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820

HÚ

OP

Bekkugata 9-11 Garðabæ
IÐ

S

Verð 66,9 millj.

HÚ

S

Verð 65,5 millj.

Opið hús sunnudag
1. desember
frá kl. 13.30 - 14.00.

Opið hús sunnud. 1. des. frá kl. 14.30 - 15.00.

Glæsileg 113.3 fm íbúð
á 2 hæð (gengið beint
inn, engin stigi). Stæði í
lokuðu bílahúsi. Sérlega vönduð íbúð og vel
skipulögð. Suðvestur verönd með skjólgirðingu. Glæsilegar
innréttingar. Sér þvottahús.

Skiptist í 4 svefnherb., sjónvarpshol, rúmgóð stofa, eldhús,
baðherb, gestasnyrting, þvottahús, rúmgóð geymsla og
bílskúr.

Fjölskylduvænt og vel skipulagt 186 fm raðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Seljahverfi.

Íbúðin er hönnuð upphaflega fyrir fatlaða með breiðari
hurðum. Bílskýlið breiðara og staðsett rétt við innganginn.
Eign í sérflokki, gæti losnað fljótlega. Öll sameign að innan
sem utan í sérflokki. Útivistarpardísin í Fossvogsdalnum í
göngufæri. Frábær staðsetning.

Laust í byrjun janúar. Nýlegt járn á þaki.

Hef traustan kaupanda að 3ja -4ra herb. íbúð
í Kópvogi á verðbilinu 40-46 millj.
Bein kaup, engin lán.
Uppl. veitir Bárður s: 896-5221

–

IÐ

HÚ

S

Verð 76,9 millj.

Opið hús sunnudag
1. desember
frá kl. 16.00 - 16.30.
Brekkugata 9 (196.3 fm
miðjuhús) og 11 (216.9 fm
endahús) eru sérstaklega
falleg og vel hönnuð raðhús á fallegum útsýnisstað í Urriðaholtinu. Klædd að utan með vandaðri álklæðningu og skilast
með fullfrágenginni lóð og bílastæðum. 4 svefnherbergi og
sjónvarpshol í báðum húsum.
Bílskúr fullbúinn með epoxy á gólfi. Rúmlega tilbúin til innréttinga að innan. Teikningar á staðnum. Þetta eru hús sem bara
af í útliti og frágangi.
Möguleiki að taka ódýrari eign upp í miðjuhúsið.

Nánari upplýsingar veitir Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221 eða bardur@gimli.is
Gimli - Grensásvegi 13 , 108 Reykjavík

OP

S: 570 4800 – gimli@gimli.is

102Reykjavík
Rúmlega
50 íbúðir
seldar

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð
Nú bætast við rúmlega 50 nýjar íbúðir
við Hlíðarenda til sölu.
Íbúðirnar verða tilbúnar til
afhendingar vor/sumar 2020.

Skoða má
allar íbúðirnar á
102reykjavik.is
og miklaborg.is

OP I Ð HÚS

Laugardag og sunnudag
frá kl 13:00 til 15:00
Hringbraut

Inngangur við
Fálkahlíð 2

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur
og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.

Nánari upplýsingar veita:

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is
• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,
innréttaðar á hagkvæman og þægilegan máta.
• Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari.
• Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.
Pantið söluskoðun í síma 569-7000 – Sýnum alla daga vikunnar.

Framnesvegur 55

101 Reykjavík

BJört og vel skipulögð 81 fm 3ja herb
Verð : 38,9
Tvö rúmgóð svefnherbergi (í dag eru 3
herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar)
Nýlega standsett bað og eldhús
Húsið hefur nýlega verið steinað að utan
Herbergi í kjallara sem hægt er að nýta til útleigu

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Boðahlein 28

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

39,9 millj.

Bræðraborgarstígur 26
Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð
í góðu húsi við Bræðraborgarstíg 190 fm

Verð :

Verð :

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:697 9300
svan@miklaborg.is

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

101 Reykjavík

Miðleiti 5

89,9 millj.

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, auk
stæðis í bílageymslu í lyftublokk fyrir
60 ára og skráð 114,5 fm og stæði í
bílageymslu - falleg og rúmgóð sameign
og frábær staðsetning

4ra herbergja. Bílskúr. Möguleiki á stúdíóíbúð á jarðhæð
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

103 Reykjavík
Verð :

54,9 millj.

iðandi mannlíf miðbæjarins
Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Vel skipulagt og mikið endurnýjað 60 fm
raðhús á einni hæð við Boðahlein 28
Góður garður
Sjávarútsýni
Þjónusta frá Hrafnistu
Húsið endurnýjað að innan

Verð frá :

Ólafur Finnbogason Gunnar S. Jónsson
Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
Sími: 899 5856
Sími: 775 1515
olafur@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is jko@miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

210 Garðabær

Markarflöt 20

39,9 millj.

251 fm einbýlishús við Markarflöt 20. Verð : 114,9 millj.
Eignin hefur verið mikið endurbætt
á undanförnum árum og skiptist í
anddyri, 3-4 svefnherbergi, stofur, eldhús, tvö baðherbergi,
þvottahús, geymslur og bílskúr. Arinstofa/húsbóndaherbergi
er við inngang.

Glæsileg íbúð 3ja herbergja 106,6
Verð : 46,9 millj.
fm Björt og falleg íbúð á frábærum
stað Sérinngangur Glæsilegar stofur
með boga glugga Endurnýjað baðherbergi Þvottahús á
hæðinni Hjólageymsla og geymsla á hæðinni FRÁBÆR
STAÐSETNING, Laugarnesskóli, Laugardalurinn í göngu færi

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

210 Garðabær

löggiltur fasteignasali

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

Kirkjuteigur 25

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

105 Reykjavík

löggiltur fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Kristján

hdl., lögg. fasteignasali
S: 867-3040

Guðbjörg G.

lögg. fasteignasali
S: 899-5949

Garðar B.

Lögg. fasteignasali
S. 898-0255

Bára

Garðar Hólm

Sólveig

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Lögg. fasteignasali
S: 869-4879

Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Gylfi

hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124

Matthías

Lögg. fasteignasali
S: 899-7770

Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050
trausti.is | trausti@trausti.is

Garðar K.

Styrmir

Í námi til lögg.
fasteignas.
S: 853-9779

Löggiltur fasteignasali
S: 846-6568

Jóna

Löggiltur fasteignasali
S: 869-8650

Gunnar

Löggiltur fasteignasali
S: 692-6226

OP

IÐ

HÚ

Einar

Guðbjörg Helga

Í námi til lögg.
fasteignas.
S: 823-4969

Lögg. fasteignasali
S: 897-7712

Kristín María
Lögfræðingur
S: 837-1177

VIÐ ERUM TRAUSTI

Nanna Dröfn

Löggiltur fasteignasali
S. 694 2494

OP
S

IÐ

HÚ

OP
S

Klapparstígur 17
101 Reykjavík

Kaldasel 17
109 Reykjavík

Trönuhjalli 11
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
1. DESEMBER KL. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
3. DESEMBER KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
3. DESEMBER KL. 17:00 - 17:30

Verð: 105,7 millj.

Verð: 45,5 millj.

Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð með sérinngangi á
2. hæð í nýlegu húsi byggðu árið 2011. Eignin skiptist í
stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Gott skápapláss.
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm 899-8811 gh@trausti.is

Glæsilegt 3ja hæða 330,4 fm einbýlishús með rúmgóðum
bílskúr og stóru bílaplani. Stór og gróinn garður. Sólpallur
með heitum potti er meðfram húsi. Heimilt er að byggja
tvær aukabyggingar á lóðinni. Nánari uppl. veita Styrmir
s: 846-6568 styrmir@trausti.is og Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is

Verð: 51 millj.

Opin hús

IÐ

HÚ

S

Björt og skemmtileg 89,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
fjölbýli ásamt 21,7 fm bílskúr. Húsið lítur mjög vel út,
nýlega múrviðgert og málað. Í sameign er sérgeymsla
sem ekki er inni í fermetrafjölda eignar.
Nánari uppl. veitir Nanna Dröfn í síma 694-2494
nanna@trausti.is

Laugardaginn 30.nóvember frá 14:00 – 15:00
Urðarbrunnur 24-28 raðhús

Gerðarbrunnur 6-10 fjölbýli
Fallegt tveggja hæða 6 íbúða fjölbýli. Góð staðsetning neðst í
Úlfarsárdal, skóli, leikskóli og íþróttasvæði í næsta nágrenni.
Afhending í febrúar/mars 2020.

Vel skipulögð tveggja hæða raðhús.
Stærð frá 202,1 fm Verð frá 54,9 millj.
Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum.
Góð staðsetning og fjölskylduvænt hverfi.
Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Fokheld að innan.
Einangruð og klædd að utan með álklæðningu.
Álklæddir timburgluggar.

4ra herb. íbúð 102.6 fm.
Verð frá 52,9 millj.
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal
Bílastæði í bílakjallara

3ja herb. íbúð 92.5 fm.
Verð frá 48,9 millj.
Vestursvalir
Bílastæði í bílakjallara
Frábært útsýni

Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is
sími: 899 5533

2ja herb. íbúð 61.9 fm.
Verð frá 37.9 millj.
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is
sími: 860 4700

www.fjolhus.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag kl. 12–13

Sýningarsalur
Efstaleiti 27

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis
kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis
laugardaginn 30. nóvember kl. 12–13. Þar getur þú skoðað
teikningar og innréttingar, kynnst hverﬁnu og rætt við
fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverﬁ á einum besta stað í borginni.
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverﬁ, í göngufæri við helstu
verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Íbúðirnar eru glæsilega
innréttaðar.
Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá
um efnis- og litaval á innréttingum
og ﬂísum.

Guðlaugur
864 5464

Þórarinn
899 1882

Ármann
847 7000

Bjarni
895 9120

Brynjar
896 1168

Herdís
694 6166

Hrafnhildur
862 1110

Hreiðar
661 6021

gudlaugur
@eignamidlun.is

thorarinn
@eignamidlun.is

armann
@eignamidlun.is

bjarni
@eignamidlun.is

brynjar
@eignamidlun.is

herdis
@eignamidlun.is

hrafnhildur
@eignamidlun.is

hreidar
@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is
eignamidlun@eignamidlun.is
588 9090

Lautarvegur 38-44

Gerplustræti 19

Vandaðar glæsilegar eignir
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Til sölu fullbúnar og vandaðar íbúðir
á útsýnisstað í Lágafellslandinu

Kakó og konfekt á sunnudag frá kl. 15-16:00

Verð frá 78.500,000

• Stærð frá 115 fm.
• 2 baðherbergi
• Fataherbergi
inn af hjónaherbergi
• Stórar svalir mót suðri
• Gott útsýni

Verð frá 51.900,000

Löggiltur fasteignasali
Sími: 777 2882
thora@fastborg.is

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

NNÝÝB
BYYG
GGG
INING
G

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
Stórglæsilegar
íbúðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali
Óskar Þór Hilmarsson

Guðjón Sigurjónsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
ÐGsm: 822-8750

ER
ÐV
KA
K
LÆ

geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is

A

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

áhv
ið160
fm.
Mik•• Stórglæsileg
penthouseíbúð.

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni.
endurnýjuð,
og gólfefni.
Verð 22,5 millj.

FELLAHVARF

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð
54,9
millj.
Vandaðar innréttingar.
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN
Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
1.15-23
DESEMBER
MILLI 13:30 OG 14:30
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.

200 Kóp.
ílan

Tryggvi Kornelíusson

GI fasteignasali
Löggiltur
Löggiltur fasteignasali
NG
Gsm: 846-1511
Gsm:
896-3344
Glæsilegt 3ja
hæða
álklætt

HLÍÐARHVERFI
Í REYKJANESBÆ
Verð 14,9 millj. á hvora lóð

LUNDUR
di

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Löggiltur fasteingasali
NÝ Guðjón
Sölumaður
Sölumaður
LANGALÍNA
Hilmar FramkvæmdarstjóriÓskar Þór
Pálmi
BY
210 Garðabær.
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
Almarsson
G

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

búð

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

í
uka

• Stærð frá 110 fm.
• Tilbúnar til afhendingar
• Vandaðar innréttingar
• Stórar svalir
• Fullbúnar íbúðir
• Stæði í bílageymslu

Þóra Birgisdóttir

FJÁRFESTING

Frum

Opið hús laugardag frá kl. 15-16:00

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL
Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.
mikið standsett einbýlis• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

LANGHOLTSVEGUR
Smári
Edda
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb.
60,4 fm. Miðhæð.
Jónsson
Svavarsdóttir
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð
18,9 millj.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
213 fm.
Raðhús.
Gsm: 864-1362
Gsm: 845-0425
Góðar innréttingar.
Stutt í skóla og leikskóla.
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

SELD

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.

Guðmundur H.
Valtýsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022

SÖ
LU
S

Þorlákur S.
Sigurjónsson

Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

ÝN

IN

G

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.
REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

Stórglæsilegar íbúðir, parhús og
einbýlishús í Hlíðarhverfi í Reykjanesbæ

ðS
úÚ
aíbH
ukIÐ

OAP

FJÖRUGRANDI
i
ldr
107
Rvk.
Sölusýning
í Hlíðarhverfi í Reykjanesbæ
á fullbúnum íbúðum með sérinngangi,
ge
o
ára
parhúsum
og einbýlishúsum.
Vandaðar innréttingar og tæki. Glæsileg hönnun.
Opið
hús í dag mánudag
60
á milli 16.30 og 17.00.

Raðhús
á tveimur
hæðum
• 4ra
herbergja
með innbyggðum bílskúr.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

íbúðir með sérinngangi, 111 fm. til 147 fm.
• Parhús með innbyggðum ÁLFKONUHVARF
bílskúr, 204 fm. Afhent fullkláruð án gólfefna.
203 Kóp.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HVASSALEITI
•
Einbýlishús
með
innbyggðum
fm 4ra
4ra.herb
herbbílskúr,
íbúð.
í230 fm. til 250 fm.
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innrétt103110
Rvk.
111
fm íStæði
VR blokkbílageymslu.
Stór
timbursólverönd.
ingar, parket
á
gólfum,
bað
flísalagt.
inni. Góð ogog
snyrtileg
íbúð í þessu að utan.
Afhent tilbúin til innréttinga
frágengin
Verð 21,5 millj

Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar í síma 845-0425
eða edda@fjarfesting.is.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

BÖRKUR HRAFNSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR

DAVÍÐ ÓLAFSSON

HÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

INGIMAR INGIMARSSON

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

BRANDUR GUNNARSSON

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús þriðjudaginn 3. des. kl 17.00 – 17.30

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ
SKOÐUN
OPIÐ HÚS
MÁNUDAG KL. 17.30 - 18.00

Sérlega glæ

SUÐURGATA
366
NAUSTAVÖR
EINBÝLISHÚS
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
VERÐ
89.9M
65.9M

220
200HAFNARFIRÐI
KÓPAVOGUR
7-83 HERBERGI
HERBERGI
312,7
114 m
m
LAUST
STRAX
–
STÓR
BÍLSKÚR
SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

2
2

BRANDUR GUNNARSSON
S. 8971401
GUNNLAUGUR
844 6447 OG ÚLFAR
788 9030

Opið
hús SKOÐUN
lau. 30.
Mán
18.nóvember
nóvemberklkl14:00
17:30––14:30
18:10
BÓKIÐ

FLÉTTURIMI
SÆBRAUT 138
FJÖLBÝLISHÚS
EINBÝLISHÚS

VERÐ:
VERÐ
41,6M
TILBOÐ

112 REYKJAVÍK
170 SELTJARNARNES
37HERBERGI
97,9 m 2m2
HERBERGI
442,7
RÚMGÓÐ
ÍBÚÐMEÐ
Í FALLEGU
FJÖLBÝLISHÚSI
SJÁVARLÓÐ
STÓRBROTNU
ÚTSÝNI
ÞÓRA
BIRGISDÓTTIR S. 777-2882
BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
660 4777

NAUSTAVÖR
6
KRUMMAHÓLAR
6
VERÐ:
VERÐ:

65.9M
54.9M

39HERBERGI
HERBERGI

200 REYKJAVÍK
KÓPAVOGI
111
114 m 2m2
185,9

GUNNLAUGUR
S. 8446447
OG ÚLFAR
S. 8844
7889030
ÚLFAR 897 9030
OG BÖRKUR
832

sunnudaginn
1. desklkl17:30
14:00––18:10
14:30.
Opið hús Mán
18. nóvember

FJÖLBÝLISHÚS
4 HERBERGI
ATVINNU- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

VERÐ:
VERÐ:
79.9M
229M

GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

HVERFISGATA 58B
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
56.9M

101 REYKJAVÍK
2 HERBERGI

75,4 m 2

STÆÐI Í BÍLSKÝLI, LAUS STRAX
BRANDUR GUNNARSSON

SMYRILSHLÍÐ
ÖGURÁS 14 8, ÍBÚÐ 108
FJÖLBÝLISHÚS
RAÐHÚS

VERÐ:
VERÐ:

40.9M
73.9M

HERBERGI
42-5
HERBERGI

S. 8971401

152.9
940mm2 2

GLÆSILEG
ÍBÚÐ, AUKIN LOFTHÆÐ
OG BÍLAGEYMSLA
INNKEYRSLUHURÐIR
– HLUTI
ER Í LEIGU

GUNNLAUGUR
S. 8446447 OG ÚLFAR S.897
7889030
BRANDUR GUNNARSSON
1401

102 GARÐABÆR
REYKJAVÍK
210
48.8 m 2m2
140,8

SÉRAFNOT AF REIT
Á MÓTI SUÐRI
OG BÍLAGEYMSLU
FALLEGT
SÉRBÝLI

GUNNLAUGUR
ÞRÁINSSON 897 1401
BRANDUR
GUNNARSSON

61M

2
95HERBERGI
350,2
HERBERGI
129 m
m2
GLÆSILEGT OG
VEL–HANNAÐ
FJÖLSKYLDUVÆN
ÍBÚÐ
LAUS FLJÓTLEGA

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR 777 2882
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

AUSTURSTRÖND
10
BORGARHOLTSBRAUT
48
FJÖLBÝLISHÚS
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
VERÐ:
54.9M
59.5M

170 SELTJARNARNESI
200 KÓPAVOGUR

34HERBERGI
HERBERGI

2
136.4
108,1mm2

ÖÐRUVÍSI
ÍBÚÐ,ÍBÚÐ
AUKINÍ LOFTHÆÐ
„NEW YORK
STYLE“
GLÆSILEG
NÝJU FJÓRBÝLI,
SÉRINNG.

HÉÐINNGUNNLAUGUR
519 5500 OGÞRÁINSSON
BÖÐVAR 660 4777

SMYRILSHLÍÐ
8, ÍBÚÐ
210
GERPLUSTRÆTI
17-19
FJÖLBÝLISHÚS
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
VERÐ:

41.5M
51.9-74.9M

102 REYKJAVÍK
270 MOSFELLSBÆR

2 HERBERGI
4-5
HERBERGI

47.4
m 2 m2
110,2
- 157,6

2JA HERB, ÍBÚÐ
Á 2. HÆÐ,
SVALIR
Í SUÐUR
GLÆSILEGAR,
NÝJAR
ÍBÚÐIR
Í MOSFELLSBÆ
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON777 2882
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

BÓKIÐ SKOÐUN

BORGARHOLTSBRAUT
48
AUÐBREKKA 1
FJÖLBÝLISHÚS
4 HERBERGI
ATVINNUHÚSNÆÐI

VERÐ:
VERÐ:
59.5M
145M

VERÐ:
Tilboð

KÓPAVOGUR
270201
MOSFELLSBÆR

Opið
hús SKOÐUN
lau. 30. nóvember kl 13:30 – 14:00
BÓKIÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

210 REYKJAVÍK
GARÐABÆ
105

LOGASALIR
7
ÞRASTARHÖFÐI
2
EINBÝLISHÚS
FJÖLBÝLISHÚS

Opið
hús SKOÐUN
lau. 30. nóvember kl 14:30 – 15:00
BÓKIÐ

Opið hús lau. 30. nóvember kl 13:30 – 14:00

GLÆSILEG
ÍBÚÐ, TVENNAR
VERANDIR
OG ÚTSÝNI
ÍBÚÐ Á TVEIMUR
HÆÐUM,
EINSTAKT
ÚTSÝNI

HOLTSVEGUR
SKIPHOLT 3329, ÍBÚÐ 301

VERÐ:
89.9M

Opið hús mán. 2. desember kl 17.00 – 17.3

Opið
hús SKOÐUN
lau. 30. nóvember kl 14:00 – 14:30
BÓKIÐ

FJÖLBÝLISHÚS
FJÖLBÝLI,
LYFTA

sileg íbúð!
Tvennar ve
randir.
SOGAVEGUR 156 Útsýni út
108 REYKJAVÍK
á Fossvo
ginn. 2
EINBÝLISHÚS
S
8 HERBERGI
265 m
tæði í bílag
eymslu.
GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUHÚS MIÐSVÆÐIS

200 KÓPAVOGUR
KÓPAVOGUR
200
108.1
523mm2 2

GLÆSILEG
NÝ ÍBÚÐ, SÉRINNGANGUR
FRÁBÆR
STAÐSETNING
– LAUST STRAX
HÉÐINN OG BÖÐVAR
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

SKIPHOLT
33
AUSTURHRAUN
3
ATVINNUHÚSNÆÐI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI

VERÐ:
VERÐ:

44.9M
TILBOÐ

105 GARÐABÆR
REYKJAVÍK
210
940 m 2m2
1.996

INNKEYRSLUHURÐIR
– HLUTI Í LEIGU
GOTT
ATV.HÚSN. M. LEIGUSAMNINGUM
BRANDUR
GUNNLAUGUR
844GUNNARSSON
6447 BÖRKUR OG ÚLFAR

Skeifan fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð
athyglisverðan fjárfestingarkost í miðbænum
Spítalastígur 4 íbúð, Spítalastígur 4B hús með þremur íbúðum.
Spítalastígur 6 hús með fimm íbúðum. Ennfremur 2 óbyggðar lóðir,
Spítalastígur 4 A sem er 325 fm. byggingarlóð og Spítalastígur 6 A
sem er 301 fm. byggingarlóð. Lóðirnar eru eignarlóðir.

www.skeifan.is
www.skeifan.is

Spítalastígur

Í húsunum eru 8 skráðar íbúðir, en 12 útleigurými eru í
notkun. Þetta eru ýmist 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk
stúdíóíbúða. Flestar eru íbúðirnar í góðu ástandi og margt
hefur verið endurnýjað.

Samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi má byggja samtals
328 fm. á nýrri lóð, Spítalastíg 4 A, og 289 fm. á nýrri lóð,
Spítalastíg 6 A. Núverandi heildarfasteignamat lóða og
mannvirkja er kr. 300.300.000.Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 ( bláu húsin ) / 108 Reykjavík /Óskað
Sími: er
568-5556
/ skeifan@skeifan.is
eftir tilboðum
í heildareignina.
Allar upplýsingar veita löggiltir fasteignasalar Skeifunnar
fasteignasölu, Þórir í s. 820 6786 og Eysteinn í s. 896 6000.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 ( bláu húsin ) / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / skeifan@skeifan.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Kvikmyndir eftir konur frá
flestöllum heimshornum
María Lea Ævarsdóttir eða Lea eins og hún er alltaf kölluð, kom heim úr kvikmyndanámi frá LA
og var með þann draum að stofna femíníska kvikmyndahátíð. Draumurinn er nú orðinn að veruleika. RVK Feminist Film Festival verður haldin í janúar en kynning verður á Hótel Marina í dag.

Á Hótel Marina
verður ýmiss
konar dagskrá. Þar
verður svo kallað „network“ partí fyrir konur
í kvikmyndabransanum
til að hittast og spjalla
saman.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

Á

hátíðinni sem kallast RVK
Feminist Film Festival
verða eingöngu sýndar
kvikmyndir eftir kvenkyns leik
stjóra. Lea segir að boðskapur
hátíðarinnar sé einfaldur, að
jafna kynjahalla þegar kemur
að leikstjórn kvikmynda. „Efni
kvikmyndanna er ekki endi
lega femínískt, þetta er aðallega
spurning um að fá sjónarhorn
konu,“ segir hún.
„Ég held að konur séu oft upp
teknar af því að allt þurfi að vera
fullkomið og það kannski spili
inn í að þær leikstýri ekki eins
mikið og karlmenn. Þess vegna
einmitt vantar okkur f leiri fyrir
myndir á þessu sviði. Það er ótrú
lega mikilvægt fyrir ungar konur
að sjá fyrirmyndir í bransanum.“
Þegar Lea kom heim úr námi
fannst henni hana vanta tengsla
net á Íslandi þar sem hún lærði
úti. Hún fór að leita fyrir sér og
komst á snoðir um Stockholm
Feminist Film Festival og setti
sig í samband við stjórnanda
þeirrar hátíðar. „Sú hátíð er í raun
fyrirmyndin að þessari hátíð sem
verður haldin hér,“ segir Lea.
Lea segir að í raun sé það
manninum hennar að þakka að
hún hafi farið út í að halda þessa
hátíð. „Hann sagði mér að kýla
bara á það. Ég var líka kannski
komin með sjálfstraust til þess að
láta af þessu verða en hef fengið
mikla hvatningu og stuðning frá
fjölskyldu og vinum.
Eins og stendur munum við
sýna sjö bíómyndir í Bíói Paradís
en við ákváðum nýlega að sam
einast Nordisk Film Fokus sem
Norræna húsið heldur. Þau ætluðu
líka að sýna myndir eingöngu
eftir kvenleikstjóra í ár og stungu
upp á að við myndum slá þessum
hátíðum saman. Það þýðir að við
fáum enn f leiri myndir eftir konur
svo það er virkilega gaman að

Lea segir mikilvægt að ungar konur sjái fyrirmyndir í kvikmyndabransanum. MYND/ALEXANDER HRAFN RAGNARSSON

Ég held að konur
séu oft uppteknar
af því að allt þurfi að
vera fullkomið og það
kannski spili inn í að
þær leikstýri ekki eins
mikið og karlmenn.

hafa getað sameinast þeim.“
Myndirnar sem sýndar verða
í Norræna húsinu koma frá
Norðurlöndunum en í Bíói Para
dís verða meðal annars myndir

Ný námsleið:

Fjarnám í ferðafræðum með þremur
staðbundnum helgarlotum í janúar, febrúar og apríl.
Spennandi
nám sem
Innritun
stendur
yfir.býður upp á fjölda nýrra tækifæra.
Innritun stendur yfir.

frá Japan, Taílandi, Póllandi og
Suður-Ameríku. „Þetta eru sem
sagt myndir héðan og þaðan
eftir ólíkar konur frá ólíkum
heimshornum,“ segir Lea „Við
eigum von á að minnsta kosti
tveimur leikstjórum til landsins
og mögulega fleirum í tengslum
við Norræna húsið og norrænu
myndirnar. Elísabet Ronalds
dóttir verður sérstakur heiðurs
gestur hátíðarinnar.“

Stuttmyndakeppni

Á hátíðinni sem fer fram dagana
16.-19. janúar 2020 verður ýmis
legt annað í boði en hefðbundnar
kvikmyndasýningar. Á Hótel
Marina verður ýmiss konar dag

skrá. Þar verður svokallað „net
work“ partí fyrir konur í kvik
myndabransanum til að hittast og
spjalla saman. „Mögulega skapast
eitthvert samstarf milli landa út
frá því,“ segir Lea.
Þá verður haldin handrits
smiðja sem kallast Fabúlera.
„Við fáum til okkar mjög flotta
konu frá Bandaríkjunum. Hún
heitir Gabrielle Kelly, er handrits
höfundur og vinnur hjá Amer
ican Film Institute. Hún ætlar að
kenna á smiðjunni“
Einnig standa skipuleggjendur
hátíðarinnar fyrir stuttmynda
samkeppni undir yfirskriftinni
„Systir“. „Við veitum verðlaun
fyrir bestu íslensku og bestu

erlendu stuttmyndina. Verð
launagripirnir eru búnir til af
tveimur konum, Hallgerði Kötu
Óðinsdóttur sem er járnsmiður
og Gerðu Kristínu Lárusdóttur
sem er gullsmiður. Þetta er sem
sagt verðlaunagripur og hálsmen
og hönnunin á þessum gripum
tengist. Ég var bara að sjá gripinn
um daginn og hann er mjög
f lottur,“ segir Lea.
Lea segir að mikill fjöldi
stuttmynda hafi þegar borist í
keppnina og fimm kvenna dóm
nefnd muni velja sigurvegarana.
Kynning á hátíðinni fer fram á
Hótel Marina í dag og hefst hún
klukkan 17.00. „Við höfum ekki
enn getað sett upp lokadagskrá.
Það er alltaf eitthvað nýtt að
poppa upp en við ætlum að kynna
það sem er öruggt að verði. Svo
verðum við líka með nútímadans
sýningu, ljóðalestur og ein ætlar
að syngja frumsamin lög svo það
verður góð stemning,“ segir Lea.
Hún bætir því við að lokum að
mikið af góðu fólki komi að hátíð
inni með henni. Nara Walker er
listrænn stjórnandi, Sonia Sars
er samhæfingarstjóri, Marta Kol
buszewska er almannatengill og
efnissmiður og Katla Gunnlaugs
dóttir sér um samfélagsmiðla.
Tæknimaður er Alexander Hrafn
Ragnarsson og Róbert Stefánsson
sér um vefstjórn ásamt því að vera
grafíker.

BÓKAJÓL
Bók byggð á bíómyn
dinni Aftur til
framtíðar. Matti Svifd
al ferðast aftur
til fortíðar með tímav
él sem Doksi
smíðar. Árið 1955 er
u foreldrar Matta
á hans aldri og Doks
i hefur ekki enn
fundið upp tímavélin
a. Allt virðist
benda til þess að M
atti komist ekki
aftur til ársins 1985
...

Í bók þessari birtist samantekt á
inn,
íslenskum mannshvörfum. Höfundur
Halldórsson,
Aðaldælingurinn Bjarki Hólmgeir
kryfur
styðst við opinber gögn málanna en
in Saknað:
þau víða nánar ofan í kjölinn. Bók
mild um
Íslensk mannshvörf er ómetanleg hei
og sorg
málaflokk sem er sveipaður dulúð
hvað
þeirra sem ekki hafa fengið að vita
varð um ástvini þeirra.

Eddi er enginn venjulegur
strákur. Hann er kóngur sem
situr í hásæti, á sína eigin
brynju og kastala með fullt af
leynigöngum og ALLT. Þegar
fréttir berast af RISASTÓRU OG
HRÆÐILEGU skrímsli veit Eddi
kóngur að hann verður að fara
og berjast við það. Það veit
líka illi keisarinn Núbbison sem
er örugglega ekki með lúmska
áætlun um hvað skal gera við
skrímslið, örugglega ekki ...

Dásamleg bók með
fallegum teikningum og
eftirminnilegum persónum
sem leiða börn inn í heim
töfrandi ævintýra.

Bók byggð á myndinni Karate
Kid. Daníel er nýfluttur til
Kaliforníu. Þar lendir hann í
að vera strítt af illkvittnum
krökkum. Þeir æfa karate í
Kóbra Kai bardagasetri. Einn
daginn kemur Hr. Míjagi Daníel
til bjargar. Daníel biður Míjagi
um að kenna sér Karate svo
hann geti keppt við forsprakka
Kóbra Kai hópsins.

Ekkert að sjá hér! Í alvöru,
EKKI opna bókina! Láttu hana
vera. Þú mátt ekki lesa hana!
Í alvöru Ekki opna þessa bók er
eins og fyrri tvær bækurnar í
bókaflokknum frábær skemmtun
fyrir börn og fullorðna.

Ertu að kenna barni að kúka
í koppinn? Er búið að spræna
út um allt á fallega teppið
í stofunni? Er haugur af
kúkableyjum í ruslinu?
Ekki örvænta því það hefur
aldrei verið auðveldara
en einmitt núna að kenna
börnum að fara á koppinn.

Í hverri bók eru sex krúttlegar
sögur sem kjörið er að lesa fyrir
krakka á aldrinum 1-4 ára.

Bækurnar Karate Kid og Aftur
til framtíðar voru framleiddar
í takmörkuðu upplagi.

Vönduð LYFTISPJALDABÓK.
Hefur krílið þitt gaman af
bílum og farartækjum? Þá er
þessi bók kjörin! Fróðleikur
og skemmtun á sama tíma.
Helstu bílar og vinnuvélar
lyftast upp úr bókinni þegar
henni er flett.

HR. ÚLFUR. HR. HÁKARL.
HR. SNÁKUR. HR. PÍRANA.
Þetta eru vondir gaurar. Það
vita allir. Þeir eru hræðilegir og
hættulegir og . . . bara VONDIR. En
þessir gaurar vilja vera HETJUR.
Og þeir ætla að sanna sig með því
að gera góðverk ...
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Mjög gott enchiladas frá Mexíkó
F
rábær bragðmikill réttur sem
er ættaður frá Mexíkó. Uppskriftin miðast við fjóra.

6 tortilla-kökur

Kennt verður að skera út laufabrauð í Grófinni að göngu lokinni.

500 g kjúklingabringur, skornar í
þunna strimla
1 laukur, skorinn smátt
1 rauð paprika, skorin smátt
1 græn paprika, skorin smátt
2 hvítlauksrif, pressuð
1 tsk. paprikuduft

1 tsk. cumin
1 tsk. kóríander
250 g rifinn ostur
Salt, pipar og jalapeño eftir smekk
Hitið ofninn í 220°C. Bragðbætið
kjúklinginn með salti og pipar og
steikið í olíu. Setjið kjötið á disk
og geymið. Steikið grænmetið
og setjið kjötið aftur á á pönnuna þegar það er orðið mjúkt og
kryddið með cumin, paprikudufti
og kóríander.

Hitið tortilla-kökur á pönnu eða
í ofni. Setjið kjúklingablöndu á hverja
köku ásamt
salsasósu,
osti og
jalapeño.
Vefjið upp
og raðið
í eldfast
mót. Setjið
salsasósu og
rifinn ost yfir og

gratínerið í heitum ofni í um það
bil 10 mínútur.
Berið fram með
salsasósu,
guacamole,
sýrðum
rjóma og
salati. Í
þennan
rétt má nota
aðra gerð af
kjöti eða eingöngu grænmeti.

Kvennaganga
og laufabrauð

S

öguhringur kvenna býður
öllum áhugasömum konum
í jólagöngu undir leiðsögn
sögukvennanna Hallveigar
Thorlacius og Helgu Arnalds þar
sem laumast verður inn á áhugaverða staði undir tindrandi ljósum
miðborgarinnar. Sérstök áhersla
verður lögð á jólasiði Íslendinga
fyrr og síðar og koma Grýla, jólakötturinn og jólasveinarnir 13 til
sögunnar.
Eftir hressandi gönguferð, sem
tekur um 45 mínútur, verður farið
upp á 6. hæð Borgarbókasafnsins
í Grófinni, þar sem forvitnast
verður um matarsiði Íslendinga
á jólum gegnum tíðina. Eitt af
því sem einkennir undirbúning
íslenskra jóla er laufabrauð og
verður listin að skera út og steikja
laufabrauð kennd, en hver gestur
kemur með eigið skurðarbretti.
Eftir frásögn Hallveigar og Helgu
er vonast til að heyra af hátíðarhaldi þeirra sem mæta á viðburðinn og er öllum velkomið að koma
með hátíðargóðgæti eða miðla á
einn eða annan hátt því sem einkennir hátíðina í eigin fjölskyldum
eða upprunalandi þeirra. Léttar
veitingar verða í boði.
Allar nánari upplýsingar um starfsemi Söguhrings kvenna er að
finna á: borgarbokasafn.is/soguhringur-kvenna og á Facebook
undir Söguhringur. Lagt er af stað
sunnudaginn 1. desember frá
Borgarbókasafninu, Tryggvagötu
15, kl. 13.30.

Velkomin á aðventuhátíð Kópavogs laugardaginn 30. nóvember.
Jóladagskrá fyrir alla fjölskylduna í Menningarhúsunum í Kópavogi
ásamt jólamarkaði. Jólaball og skemmtun á útisvæðinu og tendrað á
ljósum jólatrésins.
Dagskrá aðventuhátíðar
13:00 - 16:00 Gerðarsafn | Jólakortasmiðja og pólskt

15:45 - 16:00 Útisvæði | Jólasyrpa með Skólahljómsveit

jólaskraut.

Kópavogs.

13:00 - 16:00 Bókasafn Kópavogs | Jólaskrautsskipti-

13:00 - 17:00 Útisvæði | Jólakofar.

markaður, gjafapokagerð og fleira.

16:00 - 17:00 Útisvæði | Jólaskemmtun með Sölku Sól og

13:00 - 16:00 Náttúrufræðistofa | Jólatré úr myndum gesta.

jólasveinum.

13:00 - 16:00 Gjábakki | Laufabrauðsgerð og jólastemning.

16:00 Útisvæði | Tendrað á ljósum jólatrés.

14:00 - 14:40 Salurinn | Jólastepp. Jólatónleikar með

16:00 Midpunkt gallerí | Upplestur.

Valgerði Guðnadóttur.

Kvennakór og Karlakór Kópavogs, flautukór úr skólahljómsveit Kópavogs og nemendur úr
Það verður nóg um að vera á Kjarvalsstöðum í dag.

Pólskt
jólaföndur

Í

dag verður hægt að kynnast
pólskum jólahefðum og búa
til jólaskraut að hætti Pólverja
í jólasmiðju fyrir fjölskyldur.
Smiðjan fer fram á íslensku og
pólsku og er fyrir börn í fylgd
með fullorðnum. Á viðburðinum,
sem ber yfirskriftina „Jólin tala
tungum: Pólskt jólaföndur“, mun
Dariusz Górski leiða föndrið sem
er opið öllum og er þátttökugjaldið
1.000 kr. á barn sem greiðist við
komu og er fyrir efniskostnaði.
Viðburðurinn verður frá
klukkan 13-16 á Kjarvalsstöðum
en hann er hluti af innleiðingu
stefnu menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar um fjölbreytta menningu í borginni.

Tónlistarskóla Kópavogs koma fram í Gerðarsafni og á Gjábakka.
Eftirfarandi aðilar selja varning í jólakofum:
Bjarteyjarsandur – Mariella Thayer keramiker – Rauði krossinn – Vinnustofan Ás – Pure Deli –
Möndlubásinn.
Minnum á fjölbreytta aðventudagskrá allan desember í Menningarhúsunum í Kópavogi.

Smáauglýsingar

11
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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.

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

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

AUDI A6

Árg. 2005 keyrður 189þús, skoðaður
2020 sjálfskiptur, svartur með ljósu
leðri, topplúga og fl. Bensíneyðsla
10-11 lítrar þéttur og flottur bíll
Verð 990.þús uppl. í s: 8961001

Aukahlutir í bíla

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til leigu er lítil falleg stangveiðiá í skemmtilegu landslagi á Norðurlandi vestra
Til leigu er stangveiðiáin Hallá á Skagaströnd sem ca.
18 km. fyrir utan Blönduós.
Árlegur veiðitími er á tímabilinu 20. júní-20. september
ár hvert. Leyfðar eru tvær stangir og veitt er á maðk og
flugu í ánni. Gamalt veiðihús er við ána.
Tilboð óskast í veiðirétt í ánni.
Heimilt er að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

MINI COUNTRYMAN S
E PLUGIN-HYBRID 4X4 !
RAFMAGN OG BENSÍN.

TILBOÐSVERÐ STGR 4.490Þ ! 4.850þ
í skiptum. Sem nýr ! Nýskr 5.2018
! Ekinn aðeins 7 þ km ! Leður/tau.
18”álfelgur, Sjálfsk, ofl. Sjá www.
plugin-hybrid.is

VW POLO

Nýr Ford Transit Trend L3H2 4x4.
Eigum bæði með milli hátt þak og
hátt þak. 2 x hliðarhurð. Fjarlægðar
skynjarar. Viðarklæðning innan.
Verð frá : 5.400.000 án vsk.

Tilboð óskast fyrir 31. desember 2019

árgerð 2010 keyrður 227þús (lang
keyrsla) beinskiptur, eyðir litlu,
skoðaður 2020 og á nagladekkjum,
góður bíll, verð 390.þús uppl. í s:
8961001.

Upplýsingar gefur Magnús Guðmannsson Vindhæli
Sími 841 9091/ 452 2738 gmail: vindhaeli@simnet.is

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

EINN EIGANDI ! TILBOÐ

HONDA HR-V ELEGANCE 2016 ekinn
34þ.km, sjálfsk, álfelgur, Akreinavari,
ofl. Tilboðsverð 2.490þ Ásett í
skiptum 2.890þ.

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700
www.bílagalleri.is

Save the Children á Íslandi

NISSAN QASHQAI

Save the Children á Íslandi

árgerð 2011 keyrður 273 þús,
sjálfskiptur, 4x4 skoðaður 2020,
eyðir litlu miða við stærð, mjõg
góður bíll. Verð 470 þús uppl. í s:
8961001.

HLJÓMSVEITIN

Súrt og sætt
Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Best geymda leyndarmál Kópavogs
SÍMI 554 2166 • HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR
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Þjónusta

Heimilið

Pípulagnir

Barnavörur

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

HÚSAVIÐGERÐIR.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

Smíðavinna-múrvinnamálningarvinna ásamt öllu
almennu viðhaldi fasteigna.
Reynsla og fagleg vinnubrögð.
Upplýsingar í síma: 767-7230
eða netfang xaxols22@inbox.lv

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Húsnæði
Keypt
Selt

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Húsnæði í boði
Lítið en gott herbergi til leigu í
Kópavogi. Uppl. í s: 862-4230

Til sölu

Til leigu á höfuðborgarsvæðinu 160
fm. glæsileg 4ra herb. íbúð. Leigist í
18 mánuði eða eftir samkomulagi.
Tilboð óskast. sendist á smaar@
frettabladid.is merkt “leiga”

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Þetta olíumálverk af Bíldudal eftir
Matthías Sigfússon listmálara er
til sölu. Upplýsingar hjá Jóni Kr.
Ólafssyni í síma 8472542.

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Save the Children á Íslandi

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Save the Children á Íslandi

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

Alvöru græja
Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.
Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

VIÐHALD FYRIR HÚSFÉLÖG
ER KOMINN TÍMI Á VIÐHALD?

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Ferðaþjónustuhús

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Gluggar og gler
Inni- og útihurðir
Rennur og niðurföll
Klæðningar
Svalalokanir
Þök og þakkantar

ag og
Veldu skipul
ónustu.
fáðu betri þj
ð að
Erum byrju
.
bóka á 2020

HAFÐU SAMBAND
8 59 59 00 | husihus@husihus.is | www.husihus.is

Gúmmíbelti

LED leiðiskrossar

- Fyrir smágröfur

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

■
■
■
■
■
■

• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

gudruninga@frettabladid.is

Jólaaðstoð 2019
Í desember aðstoðar Hjálparstarf kirkjunnar ásamt samstarfsaðilum fólk sem býr við fátækt svo það
geti gert sér dagamun yfir hátíðirnar. Stuðningurinn tekur mið af aðstæðum hvers og eins og er
fyrst og fremst í formi inneignarkorta í matvöruverslunum sem verða gefin út eigi síðar en 19.
desember. Foreldrum sem búa við kröpp kjör býðst auk þess jólafatnaður og jóla- og skógjafir fyrir
börnin.

Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík
á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66,
neðri hæð, 3., 4. og 5. desember kl. 11–15. Athugið að
gögn sem sýna tekjur og útgjöld síðasta mánaðar skulu
fylgja með umsókn.
Þær fjölskyldur sem hafa fengið Arion inneignarkort í
matvöruverslunum frá Hjálparstarfi kirkjunnar eftir 1. júlí
2019 geta fyllt út umsóknareyðublað á www.help.is.
Þar sem Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar aðeins barnafjölskyldur í Reykjavík er fullorðnum einstaklingum sem
ekki hafa börn á framfæri bent á að hægt er að leita til
annarra hjálparsamtaka um aðstoð.
Hjálpræðisherinn í Reykjavík tekur á móti umsóknum frá
einstaklingum og fjölskyldum í Mjódd 4. og 5. desember
kl. 10–14.

Á Suðurnesjum verður tekið á móti umsóknum í
Keflavíkurkirkju 3., 5. og 10. desember klukkan 9–11.
Í Árnessýslu hefur Hjálparstarf kirkjunnar samstarf um
jólaaðstoð við Rauða krossinn, félagsþjónustuna, kvenfélög
og presta. Tekið er á móti umsóknum þann 3. desember
klukkan 16–18 á Eyrarvegi 23, Selfossi.
Á Eyjafjarðarsvæðinu hafa Hjálparstarf kirkjunnar,
Mæðrastyrksnefnd, Rauði krossinn og Hjálpræðisherinn
á Akureyri með sér samstarf um aðstoð.
Umsóknarfrestur er liðinn.
Mæðrastyrksnefnd Akraness í húsi Rauða krossins tekur
á móti umsóknum 4. og 5. desember kl. 16–18.
Annars staðar á landinu taka prestar í heimasókn við
umsóknum um aðstoð frá einstaklingum jafnt sem
fjölskyldufólki til og með 10. desember.

Hjálparstarf kirkjunnar, www.help.is, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, sími 528 4400.

Christmas Assistance 2019
In cooperation with other charities, Icelandic Church Aid assists low income families before Christmas.
Support is provided with grocery store debit cards issued on December 19 at the latest.
Parents in need are also invited to apply for clothing and presents for their children.

Families with children living in Reykjavík, may apply at the
Icelandic Church Aid Office at Háaleitisbraut 66, lower floor.
Application days are: December 3, 4, and 5 between 11 AM
and 3 PM. Please remember to bring income and expense
documents (mortgage payments, rent, nursery school, heat,
electricity, etc).

In Reykjanesbær, individuals and families alike may apply at
the Keflavikurkirkja church on December 3, 5 and 10 between
9 and 11 AM.

Families who have received Arion grocery store debit cards
from ICA after July 1 of this year are invited to apply online at
www.help.is.

In Akranes, individuals and families alike may apply at the
Red Cross on December 4 and 5 between 4 and 6 PM.

We refer individuals in Reykjavik to the Salvation Army in
Mjódd. Application days are December 4 and 5 between 10
AM and 2 PM.

In Selfoss, families and individuals may apply on December 3,
between 4 and 6 PM at Eyrarvegur 23.

In Akureyri and surrounding area the application deadline
has passed.
In other parts of the country families and individuals can
contact the pastor of the local parish. Application deadline
is December 10.

Icelandic Church Aid, www.help.is, Háaleitsbraut 66, 103 Reykjavík, tel. 528 4400
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Berglind Gunnarsdóttir, sálfræðingur í Foreldrahúsi, er ein þeirra sem konurnar í virkniverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar hafa hitt og spjallað við.
Berglind hélt erindi nýlega fyrir konurnar þar sem hún fjallaði um grunntilfinningar og birtingarmyndir þeirra.

„Nú fer ég út úr
húsi á hverjum degi“
– bréf frá þátttakanda í virkniverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar
„Þegar mér var boðið að vera með í verkefninu
Stattu með sjálfri þér – virkni til farsældar í
janúar 2018, greip ég það fegins hendi. Ég
hafði þá verið á örorku í sex ár en hafði lokið
diplómanámi við Háskóla Íslands vorið 2016.
Það voru því að verða tvö ár þar sem ég sat
ein heima allan daginn, alla daga og ég var
að koðna niður, eða svona hér um bil. Ég var
mjög einangruð félagslega og þekkti enga í
sömu stöðu og mig. Forðaðist að mæta á
mannamót og var í lélegu formi jafnt andlega
sem líkamlega.
Verkefnið byrjaði svo í febrúar 2018 og eins
og mér fannst fyrstu skrefin til Hjálparstarfs
kirkjunnar þung þá sé ég alls ekki eftir að
hafa tekið þau. Ég hef síðan farið út úr húsi
og hitt aðrar konur i svipaðri stöðu alla
fimmtudaga síðan. Við komum úr mjög ólíkum
áttum en höfum vaxið sem hópur og
samstaðan er mikil. Ég varð fyrir missi þegar
við vorum bara nýbyrjaðar í verkefninu og þá

var stuðningurinn og styrkurinn sem ég fékk
frá hópnum ómetanlegur. Það er gott að
hafa þétt stuðningsnet i kringum sig.
Þessi tvö ár hafa liðið hratt og nú styttist í
hinn endann á verkefninu. Þegar þetta er
skrifað, í nóvember 2019 og aðeins um þrír
mánuðir eftir af því, er staðan hjá mér sú að
ég fer út úr húsi á hverjum degi, ég er virk í
ýmiskonar sjálfboðaliðastarfi, ég hreyfi mig
markvisst þrisvar sinnum í viku og ég á
stóran hóp kunningja- og vinkvenna sem
standa með mér og gefa góð ráð við hverjum
vanda.
Verkefnið hefur hjálpað mér mjög mikið og ég
myndi gjarnan vilja rúlla önnur tvö ár með
hópnum. Það er víst ekki í boði en ég vona
hins vegar svo sannarlega að fleiri konur í
svipaðri stöðu og ég var í fái að njóta þess að
taka þátt í sambærilegu starfi á nýju ári.
– Takk fyrir mig!“

Sædís Arnardóttir, félagsráðg jafi Hjálparstarfs kirkjunnar, hefur umsjón með Stattu með
sjálfri þér – virkni til farsældar, verkefni sem hóf göngu sína í febrúar 2018. Markmið þess til
tvegg ja ára eru að þátttakendur, konur sem eru utan vinnumarkaðar, fái bætt sjálfsmynd
sína og aukna trú á eigin getu, að þær styrki tengslanet sitt til að koma í veg fyrir félagslega
einangrun og að þær eflist í foreldrahlutverkinu.

Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar er að aðstoða fólk við að finna styrk sinn og getu til að
takast á við erfiðar aðstæður og til þess að komast út úr félagslegri einangrun sem oft er
fylgifiskur efnaleysis.
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Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild,
Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent við deild menntunar og margbreytileika, Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri
og prófessor við hagfræðideild Háskóla Íslands, og Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar,
fjölluðu um baráttuna við að útrýma fátækt á opnum fundi í Háskóla Íslands þann 19. nóvember síðastliðinn.

„Einhvers staðar á leiðinni
hafa draumarnir dáið“
Á opnum fundi í viðburðaröð Háskóla Íslands um
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þann 19.
nóvember síðastliðinn ræddu Vilborg Oddsdóttir,
félagsráðgjafi
Hjálparstarfs
kirkjunnar,
og
fræðafólkið Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við
félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild,
Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent við deild
menntunar og margbreytileika og Ásgeir Jónsson,
seðlabankastjóri og prófessor við hagfræðideild
Háskóla Íslands um fyrsta heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna um að útrýma fátækt í allri sinni mynd,
alls staðar, eigi síðar en árið 2030. Þau beindu
sjónum sínum fyrst og fremst að stöðu mála hér á
landi.
Á Íslandi eru nú 9% íbúa undir lágtekjumörkum eða
31.400 manns og á það fólk á hættu að búa við
fátækt. Fjögur prósent íbúa, eða 14.514 manns, búa
við skort á efnislegum gæðum og 0,7%, eða 2.540
einstaklingar, búa við verulegan skort hér á Íslandi.
Hagstofan segir að í evrópskum samanburði búi hér
hlutfallslega fáir við skort og að þeim hafi fækkað
um 2,1 prósentustig frá árinu 2016. Það er vel en
eitt barn sem býr við efnislegan skort í
velferðarsamfélagi er einu barni of mikið.
Sigrún Ólafsdóttir sagði félagsfræðikenningar
skýra fátækt með hegðun einstaklingsins, hvernig
samfélaginu er skipt upp og með ákvörðunum
stjórnmálafólks. Hún sagði rannsóknir sýna að mikill
ójöfnuður gæti haft neikvæð áhrif á heilsufar,
afbrotatíðni, lífsstíl, samfélagsþátttöku og átök í
samfélaginu.
Berglind Rós Magnúsdóttir minnti á að árið 2014
hefðu 9% barna á Íslandi skort efnisleg, andleg og
tilfinningaleg gæði sem eru börnum nauðsynleg til
að lifa, þroskast og dafna í hverju samfélagi.
Berglind
sagði
að
menntun
foreldra
og
ráðstöfunartekjur hefðu áhrif á árangur barna í
skóla. Þá sagði hún að á Íslandi væri stéttskipting í

menntakerfinu og félagsleg aðgreining. Berglind
sagði að aukin markaðsvæðing menntunar leiddi til
kerfislægs aðstöðumunar. Hún sagði nauðsynlegt
að huga að börnum sem ekki hefðu íslensku að
móðurmáli jafnt sem þeim sem glímdu við fötlun.
Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs
kirkjunnar, sagði að fólkið sem hefur leitað til
stofnunarinnar samfleytt í mörg ár og væri fast í
fátæktargildru ætti það margt sameiginlegt að hafa
upplifað áfall, koma frá brotnum fjölskyldum, hafa
stutta skólagöngu að baki og búa við vanvirkni. „Það
kostar peninga að taka þátt í samfélaginu og
fátæktin getur haft þær afleiðingar að fólk verður
félagslega einangrað. Einhvers staðar á leiðinni
hafa draumar fólksins dáið og þá hefur það ekkert
til að stefna að í lífinu,“ sagði Vilborg.
„Til þess að þeir sem leita til Hjálparstarfs kirkjunnar
verði ekki enn fastir í fátæktargildru árið 2030
verðum við sem samfélag að beita sértækum
úrræðum. Við þurfum að hækka lægstu laun en það
dugar ekki eitt og sér. Við getum notað
barnabótakerfið betur, það þarf að fá fleira fagfólk
inn í grunnskóla til að vinna með kennurum og við
þurfum fleiri virkniúrræði fyrir þá sem búa við
örorku,“ sagði Vilborg og bætti við að meiri samvinna
þyrfti að vera á milli ráðuneyta og síðast en ekki síst
þyrfti alvöru notendasamráð þar sem fólkið sem býr
við fátækt tæki þátt í að taka ákvarðanir sem það
varðar.
Ásgeir Jónsson sagði hagvöxt forsendu aukinnar
velmegunar en hagsveiflur hafa farið verst með þá
sem höllum fæti standa. Hann sagði góða hagstjórn
og stöðugleika því skipta mestu máli. Ásgeir tók
undir með Vilborgu um að staðfesta þyrfti
orsakasamhengi og skilgreina mælanleg markmið
með sértækum aðgerðum í þágu þeirra sem búa við
fátækt.

Hátíðarmessa

í Hallgrímskirkju

fyrsta sunnudag
í aðventu
1. desember kl. 11:00

Frú Agnes M. Sigurðardóttir, biskup
Íslands, prédikar og sr. Irma Sjöfn
Óskarsdóttir þjónar fyrir altari.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur
undir stjórn Harðar Áskelssonar.
Organisti er Björn Steinar Sólbergsson.
Gjöfum til Hjálparstarfs kirkjunnar
verður veitt móttaka. Messunni verður
útvarpað á Rás 1.
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PANTONE 560C
PANTONE 130C
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C0 M30 Y100 K0

R34 G70 B53
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#224635
#eab90c

Frá árinu 1997 hefur Jólasveinaþjónusta
Skyrgáms gefið 20% af öllum jólasveinaheimsóknum til verkefna Hjálparstarfs
kirkjunnar ...
... til dæmis til þess að útvega hreint vatn með brunnagerð í Afríku, stutt skólagöngu
barna á Indlandi og veitt örlán og fræðslu til kvenna í fátækustu héruðum Eþíópíu.
Hérlendis hefur Skyrgámur meðal annars stutt verkefni í þágu barna og unglinga
með því að leggja til fé í sjóð fyrir framhaldsskólamenntun, sumarbúðadvöl og
inneignarkort fyrir matvöru svo fátt eitt sé nefnt. Hjálparstarfið þakkar Skyrgámi
og félögum kærlega fyrir stuðninginn!

Með ykkar hjálp!
Þann 27. nóvember síðastliðinn afhenti
prjónaklúbburinn í þjónustuíbúðunum
í Furugerði 1 Hjálparstarfi kirkjunnar
afskaplega fallegar peysur, húfur,
vettlinga og sokka á börn og unglinga.
Klúbburinn leggur þannig sitt af
mörkum til að aðstoða efnaminni
fjölskyldur á Íslandi nú fyrir jólin.

Hjálparstarf kirkjunnar
er afar
þakklátt prjónaklúbbnum og öðrum
landsmönnum fyrir frábæran stuðning
á árinu sem er að líða.
Starfið er mögulegt með ykkar hjálp!
Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar, hitti Skyrgám
þegar hann kom til byggða fyrir síðustu jól.
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Þökkum stuðninginn!
REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf
ADVEL lögmenn slf
Apparat ehf
Arctica Finance hf
ARGOS ehf-Arkitektastofa
Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
ÁS sjúkraþjálfun ehf
Birtingur ehf
Bíl - Pro ehf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blómabúðin Hlíðablóm
Bókaútgáfan Hólar ehf
Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Breiðan ehf
Brúnás innréttingar
Brúskur hársnyrtistofa
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSRB
Danfoss hf
Danica sjávarafurðir ehf
Danska kráin
Dokkan, þekkingar- og tengslanet
Drífa efnalaug og þvottahús
Dýragarðurinn ehf
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
Eðalbílar ehf
Eðalflutningar ehf
Efling stéttarfélag
Eignamiðlun ehf
Eignaumsjón hf
Eir ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Esju-Einingar ehf
Eyrir fjárfestingafélag ehf
Fanntófell ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Ferðafélag Íslands
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag skipstjórnarmanna
Fiskafurðir-umboðssala ehf
Fiskmarkaðurinn ehf
Fjallamenn-Mountaineers of Iceland
Fjárhald ehf
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Arnarhvoli
Fjárstoð ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Fjöleignir ehf
Flügger ehf
Fossberg ehf
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Fótóval ehf
Freska Seafood ehf
Garðs Apótek
Garðsauki ehf
Gáski sjúkraþjálfun ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Ginger ehf
Gjögur hf
Gróðrarstöðin Mörk
Grænn markaður ehf
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Halldór Jónsson ehf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hár Class hársnyrtistofa
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf
Háskólinn í Reykjavík
Hekla hf
Henson sports
Herrafataverslun Birgis ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is-hljóðvinnslan
Hókus Pókus ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreyfimyndasmiðjan
Húsaklæðning ehf
Hverfisgallerí
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
Iceland in a day ehf
Innlifun ehf
Innréttingar og tæki
Intellecta ehf
Island Apartments
Íbúðagisting.is
Íslensk endurskoðun ehf
Jarðtækni ehf
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
Jeremías-www.garnbudin.is
JHM Sport ehf
Jónar Transport hf

Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
K.F.O. ehf
Kemi ehf
Kjaran ehf
Kjöreign ehf, fasteignasala
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Klipphúsið ehf
KOM almannatengsl
Kurt og Pí ehf
Kvika banki hf
Kvika Grafísk hönnun
Landssamband lögreglumanna
Láshúsið ehf
Litróf ehf
Líf og sál sálfræðistofa ehf
LOGOS lögmannsþjónusta
Lögfræðiþjónusta
Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmannafélag Íslands
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Margt smátt ehf
Merlo Seafood
Motus ehf
Móðurást
MS Armann skipamiðlun ehf
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
MyCar ehf - Okkar bílaleiga
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Neshamar ehf
Netvirkinn ehf
Nýi ökuskólinn ehf
Orðabankinn sf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
ÓV jarðvegur ehf
Pípulagnaþjónusta Reykjavík ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Premis ehf
Raflax ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
RAMIS ehf
Rannsókna- og háskólanet Íslands
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Réttingaverk ehf
Rikki Chan ehf
Rima Apótek
Salon VEH ehf
Samiðn, samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja-SSF
Segull ehf
Sendibílar Reykjavíkur ehf
Sigurjónsson & Thor ehf
Sólbaðsstofan Smart ehf
Sólon Bistro
Stansverk ehf
Styrja ehf
Söngskólinn í Reykjavík
Tannlæknastofa
Sigurðar Benediktssonar
Tannlæknastofa
Sigurjóns Arnlaugssonar ehf
Tannsmiðjan Króna sf
Tannval Kristínar Gígju
TCM Innheimta ehf
Terra Export ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Trackwell hf
Trésmiðja GKS ehf
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Umbúðamiðlun ehf
Útfararstofa Svafars og Hermanns ehf
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf
VA arkitektar ehf
Vals tómatsósa ehf
Varma & Vélaverk ehf
VDO ehf
Vegahandbókin ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Brynja ehf
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélar og verkfæri ehf
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
VOOT Beita
Vörn, öryggisfyrirtæki
Yrki arkitektar ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf
Þór hf

Fararsnið ehf
Fasteignamiðstöðin ehf
Fríkirkjan Kefas
Glermenn ehf
goddi.is
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf
Hitatækni ehf
Hoist vinnulyftur
Húsfélagaþjónustan ehf
IClean ehf
Ingi hópferðir ehf
Ísfix ehf
Íshúsið ehf
Íslenskt marfang ehf
JS ljósasmiðjan - Sláttuvélamarkaðurinn
JS-hús ehf
Kambur ehf
Laser-tag Ísland
Lindakirkja
Lín design
LK pípulagnir ehf
Loft og raftæki ehf
Malbiksviðgerðir ehf
Ólafssynir ehf
Pottagaldrar ehf
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafís ehf
Rafvirkni ehf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Scandinavian Tank Storage hf
Sportvörur
Vetrarsól ehf, verslun
Visitor, ferðaskrifstofa
Zenus - sófar & gluggatjöld
GARÐABÆR
Apótek Garðabæjar
Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni ehf - Laser þjónustan
Hafnasandur hf
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Kópavogspósturinn ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Rafboði
Samhentir
Öryggisgirðingar ehf
HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf
Barak.is
Barkasuða Guðmundar ehf
Bortækni ehf
Dverghamrar ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
Fjarðarmót ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Gunnars mæjónes ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Heimir og Jens ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Ingvar og Kristján ehf
Íshestar ehf
Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf
Krossborg ehf
Lava Hostel
Nonni Gull
Opal Sjávarfang ehf
Rúnir verktakar ehf
S.G múrverk ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Stokkhylur ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Sæli ehf
Teknís ehf
Terra - efnaeyðing
ThorShip
Trefjar ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun

REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf
Benni pípari ehf
Bílar og Hjól ehf
Bílasprautun Magga Jóns ehf
Bókhalds- og rekstrarþjónusta
Gunnars Þórarinssonar
Bústoð ehf
DMM Lausnir ehf
SELTJARNARNES
Efnalaugin Vík ehf
Horn í horn ehf, parketlagnir
EÖ Raf ehf
Nesskip hf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Georg V. Hannah sf
KÓPAVOGUR
Ístek ehf
Allt-af ehf
Lyfta ehf
Ásborg slf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
B&B gluggatjaldahreinsun ehf
Maron ehf
Bifreiðastillingin ehf
Nesraf ehf
bilalokkun.is
Plexigler ehf
Bílasprautun og réttingar Auðuns
Pulsuvagninn í Keflavík
Bílhúsið ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Blikksmiðjan Vík ehf
Reykjanesbær
BSA varahlutir ehf
Rétt sprautun ehf
Dressmann á Íslandi ehf
Rörlagningamaðurinn ehf
Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson

Skólar ehf
TM Bygg ehf
UPS Authorized Service Contractor
á Íslandi
Vökvatengi ehf

TÁLKNAFJÖRÐUR
Allt í járnum ehf

GRINDAVÍK
H.H. Smíði ehf
Hópsnes ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Veitingastofan Vör ehf
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf
Þorbjörn hf

ÞINGEYRI
Brautin sf

SANDGERÐI
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Hvalsneskirkja
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf
Leikskólinn Gefnarborg
Páll Bragason ehf
Suðurnesjabær
MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Eygló Kjartansdóttir
Fagverk verktakar sf
Hlín Blómahús
Ístex hf
Kjósarhreppur
Kopar & Zink ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Pípulagningaþjónusta B Markan ehf
Reykjabúið ehf
Útilegumaðurinn ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
vinilparket.is
Ævintýri ehf, hópferðabílar
AKRANES
Fasteignasalan Hákot
Galito veitingastaður
Gallerý Snotra
Hvalfjarðarsveit
Sementsverksmiðjan hf
Smurstöð Akraness sf
Tannlæknastofan 2 Gómar ehf
Trésmiðjan Akur ehf
Valfell fasteignasala
Vogir og Lagnir ehf
BORGARNES
Blómasetrið - Kaffikyrrð
Búvangur ehf
Golfklúbbur Borgarness
Límtré Vírnet ehf.
PJ byggingar ehf
Solo hársnyrtistofa sf
Sprautu- og bifreiðaverkstæði
Borgarness sf
Traktorsverk ehf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg Skorradal
STYKKISHÓLMUR
Agustson ehf
Sæferðir ehf
Þórsnes ehf
GRUNDARFJÖRÐUR
Dodds ehf
Þjónustustofan ehf
ÓLAFSVÍK
Litlalón ehf
Steinprent ehf
HELLISSANDUR
KG Fiskverkun ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf
REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf
ÍSAFJÖRÐUR
Ferðaþjónustan í Heydal
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Húsið Ísafirði
Jón og Gunna ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
SMÁ vélaleigan
BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur
PATREKSFJÖRÐUR
Eyfaraf ehf
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Vestmar ehf

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf

HÓLMAVÍK
Sparisjóður Strandamanna
Strandagaldur ses
DRANGSNES
Rúna ehf
BLÖNDUÓS
Átak ehf
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Kvenfélag Svínavatnshrepps
Stéttarfélagið Samstaða
SKAGASTRÖND
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Vík ehf
SAUÐÁRKRÓKUR
Aldan - stéttarfélag
Efnalaug og þvottahús
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Steinull hf
Sveitarfélagið Skagafjörður
VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
AKUREYRI

AUTO ehf, bílapartasala
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílapartasalan Austurhlíð
Bústólpi ehf
Bútur ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Endurhæfingarstöðin ehf
Fasteignasalan Byggð
Geimstofan ehf, auglýsingastofa
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf
Grófargil ehf
Hagþjónustan ehf
Herradeild JMJ
Hlíð hf
Höldur ehf, bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf
India karry kofi ehf
Íslensk verðbréf hf
KG-Sendibílar ehf
Kraftar og afl ehf
Ljósco ehf
Meindýravarnir Axels
Múriðn ehf
Pípulagningaþjónusta
Bjarna F Jónassonar ehf
Rafmenn ehf
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rakarastofa Akureyrar ehf
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skóhúsið - Bónusskór
Steypustöð Akureyrar ehf
Veitingastaðurinn Krua Siam
Verkval ehf
Ösp sf, trésmiðja
GRENIVÍK
Darri ehf - Eyjabiti
GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
DALVÍK
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
ÓLAFSFJÖRÐUR
Norlandia ehf
HÚSAVÍK
Norðurþing
LAUGAR
Kvenfélag Reykdæla
Sparisjóður Suður-Þingeyinga
MÝVATN
Ásta Þ. Lárusdóttir
Dimmuborgir guesthouse
Hlíð ferðaþjónusta ehf
KÓPASKER
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
ÞÓRSHÖFN
Geir ehf
Verkalýðsfélag Þórshafnar
EGILSSTAÐIR
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Gistihúsið Lake - Hotel Egilsstadir
Gunnarsstofnun
Klassík ehf
Móðir Jörð ehf Vallanesi

Myllan ehf
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf
SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður
REYÐARFJÖRÐUR
Fjarðabyggð
Tærgesen, veitinga- og gistihús
ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
H.S. Lækning ehf
R.H.gröfur ehf
Tandraberg ehf
NESKAUPSTAÐUR
Samvinnufélag útgerðamanna
Verkmenntaskóli Austurlands
DJÚPAVOGUR
Smástál ehf
HÖFN Í HORNAFIRÐI
Funi ehf, sorphreinsun
Rósaberg ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Ögmund ehf
SELFOSS
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Búhnykkur sf
Búnaðarsamband Suðurlands
Eðalbyggingar ehf
Fossvélar ehf
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
Gullfosskaffi við Gullfoss
Jáverk ehf
K.Þ Verktakar ehf
Málarinn Selfossi ehf
Málningarþjónustan ehf
Pípulagningaþjónusta Ottós slf
Písl ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Stálkrókur ehf
Súperbygg ehf
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Österby-hár
HVERAGERÐI
Flóra garðyrkjustöð
Hótel Örk
Raftaug ehf
ÞORLÁKSHÖFN
Landsbanki Íslands
Þorlákshafnarhöfn
ÖLFUS
Ferðaþjónustan Núpum
Gljúfurbústaðir ehf
Gluggaiðjan Ölfusi ehf
STOKKSEYRI
Bjartás slf
Kvenfélag Stokkseyrar
LAUGARVATN
Menntaskólinn að Laugarvatni
FLÚÐIR
Ferðaþjónustan Ásatún
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Íslenskt grænmeti ehf
HELLA
Hestvit ehf
Trésmiðjan Ingólfs ehf
HVOLSVÖLLUR
Eyrarbúið ehf
Rafverkstæði Ragnars ehf
Rangárþing eystra
Skógasafn Skógum
VÍK
Mýrdalshreppur
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Hótel Klaustur - Bær ehf
VESTMANNAEYJAR
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Eyjablikk ehf
Huginn ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Tvisturinn ehf

GEFÐU
JÓLAGJÖF
ALLIR FÁ ÞÁ EITTHVAÐ FALLEGT

Fyrir andvirði þessa gjafabréfs á gjofsemgefur.is fá efnalitlir foreldrar á Íslandi
gjafakort í verslun með leikföng, bækur og föt og geta þeir valið barni sínu gjöf
eftir þörfum þess og óskum.

www.gjofsemgefur.is

Opnun á
Heilsuhæð Kringlunnar
30. nóvember milli 11-14 og þér er boðið.

Við opnum húsið upp á gátt
kynnum starfsemi okkar og
sýnum nýja glæsilega aðstöðu.
Það verður nóg um að vera.

Reyndu að hlaupa
gefins Brooks hlaupaskó
Sigga Kling
Arnar Pétursson
Sölvi Tryggvason
November Project Reykjavik
K100
Toppur, Hámark

H-Berg
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LAUGARDAGUR

„Maður fer hægt á loft, er þrælbundinn og ef maður heldur sig frá apalhrauni í lendingu og öðrum heimskupörum þá labbar maður burtu frá þessu,“ segir Tómas. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svo kom þessi ægilega bomba
Tómasi Waage veggfóðrarameistara er margt til lista lagt. Mynd af Björk, gerð úr gólfdúk, og snoturt dráttarvélarhús úr eigin hjónarúmi og nágrannanna eru til merkis um það. Nú fæst hann við flugvélasmíði.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

T

gun@frettabladid.is

ómas Waage stendur
á áttræðu og hætti að
vinna fyrir tólf árum
en situr ekki auðum
höndum. Í v innuskúrnum er hans ríki
og þangað liggur leið okkar niður
snúinn stiga. Handriðið kveðst
hann hafa smíðað á tveimur dögum,
þegar frúin ætlaði að halda afmælisveislu og þau sáu fram á að hafa
ekki gott pláss fyrir gestina á efri
hæðinni. „Ég keypti efnið tilbúið en
sauð það saman og festi,“ útskýrir
hann. Niðri komum við fyrst í litla
stofu með myndum á veggjum.
Sumar eru af þekktum andlitum.
„Þessar myndir eru skornar úr gólfdúk. Ég er gamall dúkari og vann
sem slíkur á Landspítalanum í 20
ár. Þar tók ég upp á því að búa til
myndskreytingar til að aðgreina
deildirnar. Það gladdi starfsfólkið.
Storkurinn er á fæðingarganginum,
til dæmis.“
Nú erum við komin í skúrinn, þar
eru fullunnir smíðisgripir og aðrir
í mótun. Litla dráttarvélin dregur
mann til sín. „Þessi var sláttuvél
hjá borginni en var orðin ónýt og
ég var að hugsa um að setja í hana
rafmagnsmótor. Meðan ég beið
eftir honum datt mér í hug að smíða
þetta hús á hana, í því er efni sem
ég átti hér í skúrnum, meðal annars úr hjónarúmum, bæði okkar

ÉG HEF VOÐA GAMAN AF
ÞVÍ AÐ GERA HLUTI UPP
SEM AÐRIR ERU BÚNIR AÐ
HENDA.

Topphúfa, goggur, auga og fiður einkenna hnífinn sem spratt úr draumi.

og nágrannanna og burðarspýtan
er frá Víetnamanum hérna hinum
megin.“ Allt er fellt saman. „Ég gerði
þetta upp á gamlan máta, eins og
gömlu jeppahúsin. Læsingin er úr
verkfæri sem ég átti. Ég var með
vélina á bílasýningu í Mosfellsbæ,
margir gengu fram hjá henni en þau
sem stoppuðu voru konur og börn
sem fannst hún sæt.“

Ekkert merkilegt
Annað á gólfinu vekur athygli,
flugvél sem Tómas er að smíða og
á eftir að klæða með dúk. „Ég er að
taka þessa vél í gegn, hún var búin

að standa í 20 ár. Tíni saman upplýsingar um hvernig á að standa
að þessu, bæði á netinu og annars
staðar. Ég hef voða gaman af því að
gera hluti upp sem aðrir eru búnir
að henda.“ Þess má geta að á vélinni
hangir blað með eftirfarandi leiðbeiningum: Fyrst er spýta, svo er
spýta, svo er spýta í kross. Spýta
upp og spýta niður, svo fer allt í
gang!“
Ekki ætlarðu að f ljúga á þessu?
hrekkur út úr mér.
„Jú, hér er mótorinn, hann er úr
Citroën-bragga, það er þekkt að
nota þá í f lugvélar af þessu tagi.

Þessi er eldgamall, ég hreinsaði
hann upp, sandblés og gufuþvoði.
Annars er þetta svipað og svifflugurnar sem ég flaug á í gamla daga.“
Eru engin aldurstakmörk? segi ég
– ekki beint tillitssöm.
„Jú, aldursmörk á svifflugurnar er
14 ár, svo þarf að standast læknisskoðun á hverju ári. Það er ekkert
merkilegt að f ljúga svona litlum
vélum. Maður fer hægt á loft, er
þrælbundinn og ef maður heldur sig
frá apalhrauni í lendingu og öðrum
heimskupörum þá labbar maður
burtu frá þessu.“ Tómas bendir á
viðinn í vélinni, sérvalið og beinvaxið amerískt greni með ákveðinn
þéttleika í víindunum.
Hvað er langt síðan þú hefur
flogið svona vél? held ég áfram, tortryggin.
„Það er svona hálfur mánuður. Ég
er reyndur flugmaður og á aðra vél
sem við erum tveir saman með úti

í Keflavík. Það er heilmikill félagsskapur í kringum flugið. Menn sem
eru í því eru yfirleitt óskaplegir
einstaklingshyggjumenn en þurfa
afskaplega mikið hver á öðrum að
halda. Þetta er þægilegur félagsskapur, menn eru ekkert hver ofan
í öðrum en treysta hver öðrum
fullkomlega. Gamli maðurinn með
ljáinn er á bak við, við vitum það,
þannig að það þarf að umgangast
þessa hluti með mikilli virðingu.“

Fallbyssuævintýri
Á borðinu er útskorin sjálfsmynd
eftir Tómas sem hann er ekki
ánægður með. „Þegar ég var að skera
út nefið lenti ég á svo mjúkum viði,
skar of mikið og lenti í veseni með
hlutföllin. En mér finnst skemmtilegt að glíma við eitthvað og jafnvel
gera það erfitt. Þarna var ég með
einhvern skáprófíl.“
Hann rifjar upp að hafa smíðað
fallbyssu úr stáli þegar hann var
15 ára. „Ég var í gagnfræðaskóla
verknáms. Það kom aldrei annað
til greina hjá mér, ég tók út líkamlegar kvalir við að hanga í skóla
yfir stagli. Í járnsmíðadeildinni var
okkur kennt að sjóða og nota rennibekk og ég fékk leyfi kennara til að
smíða fallbyssu. Var ekki búinn
að smíða kassa undir hana þegar
okkur strákana langaði að prófa
hana og fengum leyfi til þess. Ég gat
reddað púðri, gekk frá því eins og ég
var búinn að lesa um í sjóræningjaFramhald á síðu 48

50 GB
fylgja
90 daga

áskrift að Stöð 2
Maraþon fylgir
seldum iPhone
XS og XS Max

20%

afsláttur af
AirPods með
seldum iPhone
XS og XS Max

SVÖRT HELGI
Fjöldi spennandi tilboða um
helgina í verslunum Vodafone.
Kynntu þér málið á vodafone.is
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Dúkurinn á eftir að koma utan um þessa grind sem er úr amerískum eðalviði.

Framhald af síðu 46
sögum og sparaði það ekki. Við
vorum í þessum æfingum uppi í
Brautarholti og festum byssuna
við spýtu úti á gangstétt. Skammt
frá stóð stór tunna full af járnarusli
úr verkstæðinu. Tveir kubbar voru
fyrir framan hana sem átti að skjóta
í til að vita hvað kúlan færi langt inn
í þá. Svo kom þessi ægilega bomba,
byssan sló og hentist alveg út í Nóatún og kúlan hafði farið gegnum
báða kubbana, inn í tunnuna og út
hinum megin. Þá var lagt blátt bann
við frekari fallbyssusmíði. Ég hitti
20-30 árum seinna hálfdrukkinn
mann á veitingahúsi sem sagðist
hafa verið með mér í verknáminu
og viðurkenndi að hafa stolið byssunni. „Það er ágætt,“ sagði ég, „þá
geturðu skilað henni.“ „Nei, henni
var strax stolið frá mér.“
Ég rek augun í hnífa í slíðrum og
öllum hlutum fylgir saga hjá Tómasi. „Einu sinni var auglýst samkeppni um að smíða skógarhníf
úr íslenskum viði. Mig dreymir að
ég sé ofan í fjöru og sjái Frey koma
upp úr sjónum í silfurlitri brynju og
með járnhúfu á höfði, hann breytist
í fugl sem sest á klett. Ég stökk fram
úr og teiknaði þetta í snarheitum
áður en ég gleymdi því. Smíðaði
svo hnífinn, sendi hann í keppnina, fékk engin verðlaun en hann
var kosinn vinsælasti hnífurinn.
Skeftið er úr rót sem lá úti í garði og
ég sagaði niður í sneiðar. Blaðið er
úr stáli úr Baader-fiskvinnsluvél og
slíðrið úr spýtum, klæddum roði.“

Af einum átta kotum
Tómas er úr Reykjavík, kveðst ættaður af einum sjö eða átta kotum
þar og á Nesinu. „Svo get ég rakið
ætt mína að Stóru-Vogum á Vatnsleysuströnd. Þess vegna heiti ég
Waage. Kominn af Magnúsi nokkrum Jónssyni sem fór út að læra stórskipasmíði og smíðaði eina 200 báta
á sínum ferli. Ég er alinn upp við

ÉG SKÝT AF LANGBOGA
EINS OG VÍKINGARNIR
Í GAMLA DAGA. ÞAÐ ER
GAMAN, MIKIL EINBEITING
OG HEILMIKIÐ LABB.

Lítil ljósapera breyttist í þyrlu.
Björk skorin í dúk. Pínulítil mynd
sem Tómas fór eftir er límd á bakið.

Ýmsir gripir, meðal annars sjálfsmyndin sem Tómas er óánægður með.

handverksmenningu. Elsti bróðir
minn, Steinar Waage, var fatlaður
en var hvattur til að fara til útlanda
að læra sjúkraskósmíði. Hann
fékk stærðar silfurmedalíu fyrir
sveinsstykkið sitt úti í Árósum, það
voru verðlaun frá danska Iðnaðarmannafélaginu fyrir besta handverkið í skólanum það ár.“

Hann segir afa sína hafa verið
hagleiksmenn. „Föðurafi minn,
Magnús Waage, gerðist bóndi vestur
í Arnarfirði og smíðaði mikið úr tré
og járni. Vatnsmyllusteinar hans
eru til sýnis á Hrafnseyri. Þegar
hann bjó til mylluna sögðu bændurnir: „Nú er illa komið fyrir Magnúsi á Mýrarhúsum, nú nennir hann

ekki að mala.“ Streðið var dyggð.“
Móðurafi minn, Tómas Snorrason úreltist í hverju faginu á fætur
öðru. Missti allt tvisvar, þrisvar
en náði sér upp á milli með mikilli
vinnu. Byrjaði með að læra steinsmíði á þeim tíma sem Alþingishúsið var byggt og steinkjallarar víða.
Svo kom sementið. Þá fór hann að
sauma sjóstígvél úr leðri sem urðu
fræg því þau héldu sjó. Svo komu
gúmmístígvélin. Hann fór að vinna
sem vélstjóri á mótor hjá Milljónafélaginu í Viðey, varð stjórnandi þar
og byggði sér steinhús í eyjunni. Svo
fór Milljónafélagið á hausinn, þá
gátu allir flutt húsin sín nema afi.
Hann f lutti til borgarinnar og fór
að vinna við hafnargerðina.
Zimsen borgarstjóri f lutti inn
grjótmulningsvél, menn gátu varla
borið orðið fram, hvað þá að menn
hefðu séð eitthvað þessu líkt, ótal
kassar með alls konar járnarusli en
engar teikningar eða samsetningarreglur með. Zimsen spurði afa hvort
hann gæti ekki komið þessu saman
og honum tókst það. Eftir þetta

gerðist hann bóndi vestur í Staðarsveit. Árið var 1917 – þarf að segja
meira? Kuldi og snjóþyngsli, fjórtán
þrep þurfti að moka á morgnana
upp úr bænum til að hreinsa frá
skorsteininum. Þarna var hann í
tvö ár en hafði þó af að leggja vatn í
bæi í sveitinni.“

Eins og víkingarnir
Úr fortíðinni í nútímann. Tómas
iðkar bogfimi, kveðst hafa byrjað
á því í fyrra. „Ég skýt af langboga
eins og víkingarnir í gamla daga.
Það er gaman, mikil einbeiting og
heilmikið labb. Færið er 18 metrar
og maður nær í örvarnar og skýtur
þeim aftur og aftur, þannig að
með göngu að heiman og heim
legg ég meira en þrjá kílómetra að
baki á hverri æfingu.“ Kveðst vera
hraustur að upplagi. „Svo er þetta
líka spurning um skaplyndi og að
hafa áhuga á einhverju. Ég er í Hinu
íslenska f lugsögufélagi. Þar hittumst við einu sinni í viku, erum að
gera upp gamla hluti og ljúga hver
að öðrum.“

OPIÐ Á
SUNNUDAG
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Slóvenska
ungstirnið
í Dallas

að er óhætt að segja að
Dallas Mavericks hafi
hitt naglann á höfuðið
þegar félagið fékk slóvenska bakvörðinn Luka
Doncic á nýliðavalskvöldi NBA-deildarinnar á vordögunum í fyrra. Dallas náði að fá
Atlanta Hawks til að skipta á Trae
Young og Doncic á kvöldi nýliðavalsins og þó að Young hafi slegið
í gegn með liði Hawks er Doncic
ein af stjörnum deildarinnar. Tölfræðilega er Doncic að skila tölum
sem aðeins LeBron James hefur
sýnt á öðru tímabili leikmanns
í deildinni og hefur hann verið
nefndur til sögunnar sem hugsanlegur verðlaunahafi sem verðmætasti leikmaður deildarinnar (e.
Most valuable player). Doncic mun
ásamt Giannis Antetokounmpo
sinna hlutverki kyndilbera Evrópu
í NBA-deildinni í Evrópu næstu árin
og þar eru þeir verðugir arftakar
Dirks Nowitzki sem hætti eftir 21
árs feril í Dallas í vor.

Stóð undir væntingunum
Doncic vakti ungur athygli er pabbi
hans lék fyrir stærsta liðið í Slóveníu, Union Olympija. Luka
æfði með yngri flokkum félagsins og þrettán ára gamall sló
hann í gegn með U14 ára liði
Union á alþjóðlegu móti. Það
vakti athygli stærstu liða Evrópu og bauð spænska stórveldið Real Madrid þrettán ára táningnum fimm ára samning og
flutti hann til Spánar með móður
sinni eftir að foreldrar hans skildu
nokkrum árum áður. Hjá Real fór
hann fyrir unglinga- og varaliðum
félagsins þrátt fyrir ungan aldur og
stuttu eftir sextán ára afmælisdaginn lék hann fyrstu mínútur sínar
með varaliði Madrídinga. Það vakti
mikla athygli enda varð hann um
leið yngsti leikmaðurinn í sögu
spænska stórveldisins og sá þriðji
yngsti í sögu ACB-deildarinnar á
Spáni.
Tveimur árum síðar lék hann lykilhlutverk í sóknarleik Madrídinga
og blómstraði þegar Real Madrid
vann deildina og EuroLeague.
Doncic var valinn besti leikmaður
Evrópudeildarinnar og besti leikmaður spænsku deildarinnar og tilkynnti um leið að hann myndi taka
þátt í nýliðavali NBA-deildarinnar
sama vor. Atlanta Hawks valdi
Doncic með 3. valrétti en stuttu
seinna bárust fréttir um að Atlanta
og Dallas hefðu skipt á Doncic og
Young ásamt því að Atlanta myndi
fá fyrsta valrétt Dallas í nýliðavali
ársins 2019. Segja má að Dallas hafi
greitt hátt verð fyrir að skipta á leikmönnum sem voru teknir með 3. og
5. valrétti nýliðavalsins en í þetta
skiptið stórgræddu bæði félög. Dallas fékk leikmann sem var tilbúinn
að leiða liðið og Atlanta fékk leikmann og valrétti til að byggja upp
ungt og spennandi lið.
Stórt stökk á öðru ári
Doncic var fljótur að láta til sín taka
á fyrsta tímabili sínu í NBA-deildinni og fór yfirleitt fyrir liði Dallas
í stigaskorun í fyrstu leikjum tímabilsins. Þegar líða tók á tímabilið
fóru varnir andstæðinganna að
leggja aukna áherslu á að stöðva
Slóvenann unga en þá fór hann
að finna liðsfélaga sína betur og
byrjaði að gefa fleiri og fleiri stoðsendingar. Dallas áttaði sig snemma
á því að þarna væri á ferðinni leikmaður framtíðarinnar og skipti öllu
byrjunarliðinu út í byrjun þessa
árs til að ná í Kristaps Porziņģis
frá New York Knicks þrátt fyrir að
hann væri meiddur og myndi ekki
koma aftur fyrr en í haust. Með því
var Dallas komið með meðreiðarsvein fyrir Doncic til framtíðar.
Slóveninn hefur tekið annað stórt
stökk fram á við á þessu tímabili
eins og algengt er og er gengi liðsins
samkvæmt því. Dallas hefur unnið

Hinn tvítugi Luka Doncic fer
fyrir liði Dallas Mavericks í
NBA-deildinni og er strax
orðinn einn besti leikmaður
deildarinnar. Miklar væntingar voru gerðar til Doncic frá
ungum aldri og hann ætlar
að standa undir þeim öllum.

Mirjam Poterbin, mamma Luka, er fastagestur á hliðarlínunni á leikjum Luka og fluttist með honum til Madrídar til að elta draum hans. MYND/INSTAGRAM-SÍÐA MIRJAM

Doncic gaf Lebron ekkert eftir í einvígi Dallas og Lakers á dögunum.

ellefu af fyrstu sautján leikjum
tímabilsins og er í baráttunni um
heimavallarrétt í úrslitakeppninni
þegar um fimmtungur tímabilsins
er að baki en Doncic er að skila
tölum sem sjást afar sjaldan hjá
leikmanni á öðru ári NBA-deildarinnar. Hann er nálægt því að vera
með þrefalda tvennu (e. triple
double) að meðaltali með 30,1 stig,
10 fráköst og 9,5 stoðsendingar. Til
samanburðar skilaði LeBron James,
einn af bestu körfuboltamönnum
allra tíma sem Doncic leit upp til
sem pjakkur, meðaltali upp á 27,2
stig, 7,4 frákast og 7,2 stoðsendingar
á öðru tímabili sínu í deildinni.
Aðeins tveir leikmenn í sögu
NBA-deildarinnar hafa náð að vera
með þrefalda tvennu að meðaltali
yfir tímabil, Oscar Robertson náði
því fyrir tæpum fimmtíu árum
síðan og Russell Westbrook hefur
náð því undanfarin þrjú ár.
Fy r i r v i k ið er u þjá l f a r a r
deildarinnar duglegir að lofsama
Luka og er honum iðulega líkt
við LeBron James og Larry Bird
sem þykja tveir af bestu körfubolt a mönnu m a l l r a t íma .
„Hann er einhvers konar blanda
af James Harden, Larry Bird og
LeBron James en þegar ferli
hans lýkur mun hann vera
eins og Luka,“ sagði Doc Rivers,
þjálfari Los Angeles Clippers,
aðspurður hvernig hann myndi
lýsa Doncic sem leikmanni.

Fór illa með Hlyn
Hinn tvítugi Doncic gat valið á
milli landsliða Spánar, Serbíu og
Slóveníu til að spila fyrir en ákvað
að velja lið Slóveníu, þá sautján ára
gamall. Hann fór fyrir liði Slóveníu
á EuroBasket 2017 þar sem Slóvenar
unnu til gullverðlauna í körfubolta
í fyrsta sinn og unnu meðal annars
lið Íslands á vegferð sinni í úrslitaleikinn.
Doncic sem var átján ára þegar
hann mætti Íslandi í Helsinki setti
niður stórar þriggja stiga körfur í
fyrri hálfleik. Ein þeirra kom þegar
hann nýtti hraðann vel og fór illa
með Hlyn Bæringsson og fékk galopið skot enda var Hlynur kominn
langleiðina undir körfuna.
Doncic skilaði þrettán stigum í
leiknum ásamt sex fráköstum og
þremur stoðsendingum þegar Slóvenar unnu öruggan 27 stiga sigur
á Íslandi á leið sinni í úrslitaleikinn.
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„ALGJÖRLEGA
MÖGNUÐ!“
INNFLYTJANDINN EFTIR ÓLAF JÓHANN ÓLAFSSON
Mögnuð skáldsaga um mátt og árekstur
menningarheima, um vegi ástarinnar og óblíð
örlög, um lystisemdir lífsins, vonir manna og
vonbrigði. Hér sýnir Ólafur Jóhann Ólafsson
allar sínar bestu hliðar í heillandi sögu.

★★★★★
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON,
FRÉTTATÍMANUM (UM MÁLVERKIÐ)

GOODREADS

„Algjörlega mögnuð ... vel skrifuð, spennandi
flétta ... rennur eins og bráðið smér ... Verulega
flott bók.“
SIGURLAUG HALLDÓRSDÓTTIR, RÁS 1

bjartur-verold.is

GEFÐU GLÆSILEGAR
JÓLAGJAFIR

LUMINOUS BURSTASETT
Fallegt þriggja bursta jólasett frá Real Techniques.
Með þessum klassísku burstum nærðu ljómandi áferð
á förðunina. Settið inniheldur einnig glæsilega
glimmer burstatösku.

1.999

METALLIC DIMENSION
BURSTASETT
Veglegt jólasett frá Real Techniques sem inniheldur fjóra
splunkunýja bursta ásamt blöndunarpallettu til að blanda
saman förðunarvörum. Burstarnir eru aðeins fáanlegir í
þessu setti en með þeim fullkomnarðu hátíðarförðunina.

2.999

MIRACLE COMPLEXION
SPONGE JÓLAKÚLA

MINI POWDER
BRUSH

MINI SPONGE
JÓLAKÚLA

Jólakúla frá Real Techniques sem inniheldur okkar geysivinsæla Miracle Complexion Sponge förðunarsvamp.

Powder Brush frá Real Techniques
í mini útgáfu og jólabúningi. Þessi
hentar frábærlega í snyrtibudduna.

Tveir mini svampar frá
Real Techniques
í fallegri jólakúlu.

999

FINNUR ÞÚ HJÁ OKKUR

999

999

VOLUME MILLION LASHES
MASKARAGJAFAASKJA

VOLUME MILLION LASHES
EXCESS MASKARAGJAFAASKJA

PARADISE
MASKARAGJAFAASKJA

Gjafasett sem inniheldur Volume Million
Lashes maskarann og Superliner Slim
eyeliner frá L’Oréal Paris.

Gjafasett sem inniheldur Volume Million
Lashes Excess maskarann og Rouge
Signature varalit í litnum Because You´re
Worth It frá L’Oréal Paris.

Gjafasett sem inniheldur Paradise
maskarann og eyeliner blýant frá
L’Oréal Paris.

2.299

2.299

2.299

SNAPSCARA MASKARA
SNYRTIBUDDA

LASH SENSATIONAL MASKARA
SNYRTIBUDDA

TOTAL TEMPTATION
GJAFAKASSI

Snyrtibudda sem inniheldur Snapscara
maskarann og Tattoo Liner eyelinerinn
frá Maybelline.

Snyrtibudda sem inniheldur Lash
Sensational maskarann og Master Precise
eyelinerinn frá Maybelline.

Gjafaaskja sem inniheldur Total Temptation
maskarann og Master Precise eyelinerinn frá
Maybelline. Maskarinn gefur augnhárunum
þykka, áberandi áferð og seiðandi útlit.

2.299

2.399

4.199

GEL COUTURE GJAFASETT
FRÁ ESSIE

MINI TRIO NAGLALAKKASETT
FRÁ ESSIE

NAGLALAKKASETT
FRÁ ESSIE

Gjafasett sem inniheldur naglalakk
í litnum Rock the Runway og yfirlakk úr
Gel Couture línunni frá essie.

Gjafasett með þremur naglalökkum
í mini stærð frá essie.

Gjafasett sem inniheldur naglalakk í litnum
Bordeaux og Good to Go yfirlakk frá essie.

2.499

1.999

2.199

Snyrtivara

TÍMAMÓT
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Þökkum hlýhug og samúð vegna
andláts og útfarar ástkærrar móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sumarrósar (Rósu)
Garðarsdóttur

prestsfrúar frá Akureyri.

Jóhanna Erla, Birgir Snæbjörn og fjölskyldur.

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, tengdasonur og bróðir,

Bergur Már Emilsson

andaðist mánudaginn 25. nóvember
síðastliðinn. Jarðarför hans fer fram
föstudaginn 6. desember kl. 15
í Fríkirkjunni í Reykjavík.
Helena Dögg Hilmarsdóttir
Matthías Már Bergsson, Emil Már Bergsson,
Ísabella Bergsdóttir
Birna Bergsdóttir
Matthildur Þorláksdóttir og Hilmar Viktorsson
Kristín Emilsdóttir, Sólveig Berg Emilsdóttir, Ragnar
Emilsson, Eva María Emilsdóttir og fjölskyldur.

30. NÓVEMBER 2019
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Nemendur eru í forgrunni
Tónlistarskóli Hafnarkauptúns var settur í fyrsta sinn þann 1. desember 1969. Hann
hefur starfað síðan en árið 1981 var nafninu breytt í Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu.

S

kólinn hefur verið lyftistöng
í tónlistarlífinu hér á staðnum,“ segir Jóhann Morávek,
skólastjóri Tónskóla AusturSkaftafellssýslu. Ég spyr hvort
alltaf sé brjálað að gera hjá
honum. „Ja, það er núna … (hugsar) jú,
kannski alltaf, það hefur svolítið loðað
við mig. Þetta hefur verið fjörleg vika,
með afmælishátíðina í endann. Við
höfum verið að æfa Maximús Músikús,
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri
verkefnisins, er sögumaður en við
sköffum hljóðfæraleikarana. Þetta er
mjög skemmtilegt. Svo eru tónleikar á
sunnudaginn þar sem nemendur okkar
spila.“
Jóhann segir afmælisins minnst allt
skólaárið með metnaðarfullri dagskrá.
„Við stefnum meðal annars að því að
fá heimsóknir til okkar frá fyrrverandi
nemendum sem eru starfandi tónlistarfólk í dag, eða eru í námi. Það er ágætur
stabbi. Reynum að setja fókusinn á
hverju námið hér hefur skilað.“ Hann
er þriðji skólastjórinn frá upphafi, tók
við kef linu af Agli Jónssyni árið 1986
en fyrst stóð Sigjón Bjarnason í brúnni.
Guðlaug Hestnes er sá kennari sem
lengst hefur starfað af þeim sem nú eru
við skólann, hún byrjaði 1981.
Spurður hvort eitthvað standi upp
úr í starfinu nefnir Jóhann starf Gunnlaugs Þrastar Höskuldssonar sem lést
fyrir þremur árum. „Þröstur var svo
duglegur bæði með lúðrasveitir og djasssveitir og náði miklum árangri í að efla
djassáhuga nemenda. Við sendum frá

„Enn er skemmtilegt og alltaf nóg að gera,“ segir Jóhann Morávek.

okkur þó nokkuð af nemendum í FÍH og
MÍT djassdeild og höfum átt tvo spilara
í Ungfóníunni síðustu ár.
Jóhann kveðst hafa verið 25 ára þegar
hann flutti til Hafnar að taka við skóla-

stjórastöðunni, fullur áhuga. „Aðeins
dregur úr orkunni með aldrinum en
enn er skemmtilegt og alltaf nóg að gera,
maður eltir það.“
gun@frettabladid.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Þökkum af alhug samúð og hlýhug við
andlát og útför ástsæls eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Sigurðar Steinars Ketilssonar
fyrrverandi skipherra.

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Sólveig Baldursdóttir
Baldur Óli Sigurðsson
Hildur A. Ármannsdóttir
Ketill Sigurðsson
Daníel Freyr, Brynhildur Katla, Hrafnhildur Irma,
Ármann Steinar

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Sigríður Þorbergsdóttir

dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,
lést föstudaginn 22. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju
þriðjudaginn 3. desember kl. 13.00.
Guðrún Jóna Svavarsdóttir Sigurður Örn Haraldsson
Jón Smári Svavarsson
Pálína Alfreðsdóttir
Elín Klara Svavarsdóttir
Steinn Mar Helgason
Hilmar Svavarsson
Sæbjörg Anna Bjarnadóttir
Hörður Svavarsson
Ágústa Rósa Andrésdóttir
og fjölskyldur.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Inga Ingólfsdóttir

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

frá Grænumýri,
Blönduhlíð,

lést þriðjudaginn 26. nóvember.
Útför auglýst síðar.
Gunnhildur Stefánsdóttir
Einar Ólafsson
Elinborg Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Jón G. Bjarnason,
umsjón útfara

Útfararþjónusta

& 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.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigfrið Ólafsson

lést á Skógarbæ 18. nóvember.
Útför fer fram frá Friðrikskapellu
mánudaginn 2. desember klukkan 15.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
SKB, Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.
Þórður Gústaf Sigfriðsson
Bannika C. Sigfriðsson
Lára María Sigfriðsdóttir
Þórður, Petra, Smári, Hrannar, Ýmir, Tristan, Melissa
og Daníel

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs sonar,
bróður, mágs og frænda,

Rafns Gunnarssonar

fyrrverandi verkstjóra hjá Eimskip,
Æsufelli 6,
Reykjavík.
Jafnframt sendum við innilegar þakkir til þeirra frábæru
lækna og heilbrigðisstarfsfólks sem önnuðust hann
í veikindunum.
Elsebeth Finnsson
Kristinn Gunnarsson
Lilja Kristín Hallgrímsdóttir
Ásta María Gunnarsdóttir
Anna Gunnarsdóttir
Súsanna Gunnarsdóttir Jón Vilhjálmsson
Bylgja Gunnarsdóttir
og frændsystkini.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5055.

LESUM SAMAN UM JÓLIN!

Verstu börn í heimi 3

Núvitund í dagsins önn

Indriði Indriðason - miðill

Bestu limrurnar

Svona eru hljóðin - Dýrin í Afríku

Slæmur pabbi

2.478 kr.

2.478 kr.

Ævintýri Lottu

2.478 kr.

2.478 kr.

1.855 kr.

Hundmann

2.478 kr.

Tíminn minn 2020

2.478 kr.

Tilboðsverð gilda 30. nóvember - 1. desember

3.718 kr.

2.787 kr.

Fjórða iðnbyltingin

3.249 kr.
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sveins Gústavssonar

viðskiptafræðings,
áður til heimilis að Reynigrund 65,
Kópavogi.
Sérstakar þakkir eru til starfsfólks Vífilsstaða og
hjúkrunarheimilisins Sóltúns fyrir góða umönnun.
Erla Ingólfsdóttir
Dagbjört Halla Sveinsdóttir Þórhallur Örn Guðlaugsson
Anna Sveinsdóttir
Magnús Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar,
mágkona og frænka,

Margrét Káradóttir

Þórðarsveig 17, Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
þriðjudaginn 26. nóvember.
Útför fer fram frá Bústaðakirkju
föstudaginn 6. desember kl. 13.00.
Þorsteinn Kárason
Díana J. Ragnarsdóttir
Sigurbjörn Kárason
Vicki Connolly
Lúkas Kárason
Gerður E. Tómasdóttir
og frændsystkini.
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Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir og afi,

Ragnar Þ. Guðmundsson
fv. kaupmaður,
Bláhömrum 2,
Reykjavík,

lést 23. nóvember. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 3. desember kl. 15.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim er
vildu minnast hans er bent Minningarsjóð líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi.
Bryndís Ragnarsdóttir
Garðar Svavarsson
Sigurbjörg Ragnarsdóttir
Ármann Ármannsson
Kristín Guðmundsdóttir
og afabörn.

Mamma, amma, systir,
Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Bragi Gunnarsson
húsasmíðameistari,
frá Nesi á Hellu,

lést á dvalarheimilinu Lundi á Hellu
þriðjudaginn 26. nóvember sl.
Útförin fer fram frá Oddakirkju laugardaginn
14. desember kl. 13.00.
Unnur Þórðardóttir
Kristín Bragadóttir
Bjarni Jónsson
Gunnar Bragason
Helga Sigurðardóttir
Þórir Bragason
Sigríður Jónsdóttir
Guðjón Bragason
Guðný Ásta Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Anna Skúladóttir
fædd 30.10. 1948,
leikskólastjóri og
ævintýramanneskja,

kvaddi 27. nóvember á fallegum og
sólríkum vetrardegi. Minningarathöfn fer
fram í Fossvogskirkju 5. desember kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast Önnu er bent á reikning
Tears children & youth aid samtakanna.
Banki: 525-26-431210 / Kt. 431210-2070
Eirný Ósk Sigurðardóttir
Áslaug Dröfn Sigurðardóttir
Karen Emilía Woodrow
Ásdís Skúladóttir
Þorsteinn Skúlason
fjölskylda og ferfætlingar.

Elsku hjartans Steini minn,
pabbi okkar, tengdapabbi og afi,

Elsku móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

arkitekt,
Ljárskógum 10,

frá Hesti í Önundarfirði,
Þúfubarði 10, Hafnarfirði,

Steinar Sigurðsson

lést þann 13. nóvember síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju
þriðjudaginn 3. desember kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hjartavernd.
Helga Sigurjónsdóttir
Sigurjón Árni Kristmannsson
Þorbjörg Anna Steinarsdóttir Hannes Ólafur Gestsson
Kristjana Björk Steinarsdóttir Einar Ísfjörð
Una Margrét Hannesdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Erlingur Ólafsson

garðyrkjubóndi,
Reykjadal, Mosfellsdal,

lést á heimili sínu Fróðengi 3, Reykjavík,
föstudaginn 15. nóvember. Útför hans fer
fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 4. desember,
klukkan 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent
á Slysavarnafélagið Landsbjörg og Hjartaheill.
Helga Kristjánsdóttir
Hanna Erlingsdóttir
Hreinn Sigurjónsson
Einar Ólafur Erlingsson
Erlingur Erlingsson
Antonia Hardwick
Ólöf Ágústa Erlingsdóttir
Helgi Már Karlsson
Stefán Haukur Erlingsson
Guðný Brynjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Jóna Guðjónsdóttir

lést á heimili sínu sunnudaginn
17. nóvember. Útför Helgu fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 3. desember kl. 13.00.
Guðjón Pálmarsson
Guðrún Svava Pálmarsdóttir
Guðbjörg S. Pálmarsdóttir Frímann Þór Þórhallsson
Þorsteinn Pálmarsson
Guðrún Steinþórsdóttir
Margrét Pálmarsdóttir
Birgir Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
systir, mágkona, amma og langamma,

Heba H. Júlíusdóttir

lést á Landspítalanum 14. nóvember sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Sigríður Elín Þorkelsdóttir
Valdimar Þorkelsson

Aron Árnason
Svanhildur Erla
Benjamínsdóttir
Sigrún Júlíusdóttir
Þorsteinn Vilhjálmsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
Gullsmára 11, Kópavogi,

Pálína Bjarnadóttir

áður til heimilis að Heiðargerði 49,
lést 26. nóvember síðastliðinn á
hjúkrunarheimilinu Mörk.
Jarðarför auglýst síðar.
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Minningarsjóð Einars Darra,
kt. 510718-1510 / R.nr. 552-14-405040
Sigrún Einarsdóttir
Einar Páll Tómasson
Bára Tómasdóttir
Andrea Ýr Arnarsdóttir
Erla María Einarsdóttir
Aníta Rún Óskarsdóttir
Valdimar Einarsson
Ísabella Rós Pétursdóttir

Kristján Sigurgeirsson
Sigrún Erla Valdimarsdóttir
Pétur Freyr Jóhannesson
Vilhjálmur Pétursson
Árni Kristján Rögnvaldsson
Kristín Erla Einarsdóttir
Baltasar Aron Pétursson

Eiríka Dagbjört
Haraldsdóttir

hárgreiðslumeistari,
Norðurbrú 3,
210 Garðabæ,

lést í faðmi fjölskyldunnar 19. nóvember sl. á
Landspítalanum í Fossvogi. Hún verður jarðsungin frá
Vídalínskirkju í Garðabæ 6. desember nk. kl. 13.00.
Margrét Líndal Steinþórsdóttir Mogens Gunnar Mogensen
Þórarinn Líndal Steinþórsson Rut Magnúsdóttir
Eiríkur Líndal Steinþórsson
Telma Sigurbjartsdóttir
Steinþór, Helena, Magnús, Eyþór, Gunnar, Gabríella,
Sigurbjartur, Leona

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýju vegna
andláts og útfarar elskulegrar
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Grétu Jónsdóttur

Reynimel 50, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir einstaka umönnun
og hlýtt viðmót.
Sigurður Erling Baldursson
Þuríður Ellisif Baldursdóttir
Jóhann S. Erlendsson
Ingi Þór Vöggsson
Baldur og Freyr Jónssynir
Baldur Erling, Margeir Jón, María Sif og Hulda Hrönn
Sigurðarbörn
Arnar Páll og Jóhann Baldur Jóhannssynir
og langömmubörn.

frá Hrísey,
Hvassaleiti 56-58, 103 Reykjavík,

Þórey Hrefna Proppé

Elskuleg mamma mín, tengdamamma,
amma, langamma og langalangamma,

Elskulega móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

lést á heimili sínu 22. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju
mánudaginn 2. desember kl. 13.00.

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Steinar Marinósson
frá Akureyri,

andaðist 12. nóvember sl. á
hjúkrunarheimilinu Grund.
Jarðarförin fór fram í kyrrþey föstudaginn
22. nóvember sl. Þökkum starfsfólkinu á
Grund fyrir góða umönnun seinustu ár Steinars.
Finnur Marinósson
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir
Lilja Indiana Marinósdóttir Þóroddur Gunnþórsson
Jósef Lilliendal Marinósson
Tryggvi Marinósson
Guðrún Ásta Guðjónsdóttir
Rósa Marinósdóttir
Kristján Andrésson
Kristbjörg Marinósdóttir
Eiríkur Sigurðsson
Ófeigur Arnar Marinósson Ratri Jaithon
og systkinabörn hins látna.

Elínborg Proppé
Vilhjálmur Óskarsson
Ingólfur Proppé
Anna Jóhanna Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5055.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir,

Kristinn Guðmundsson
Ásgarði 12, Keflavík,

sem lést þriðjudaginn 19. nóvember,
verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju,
fimmtudaginn 5. desember kl. 13.00.
Dagmar Kristín Hauksdóttir
Anna Guðbjörg Kristinsdóttir
Birgir Stefánsson
Jón Ingi Kristinsson
barnabörn og systkini hins látna.

50 GB
fylgja
90 daga

áskrift að Stöð 2
Maraþon fylgir
seldum iPhone
XS og XS Max

20%

afsláttur af
AirPods með
seldum iPhone
XS og XS Max

SVÖRT HELGI
Fjöldi spennandi tilboða um
helgina í verslunum Vodafone.
Kynntu þér málið á vodafone.is
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KROSSGÁTA
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafinn í þetta skipti
eintak af bókinni Hundakæti
- dagbækur Ólafs Davíðssonar 1881-1884 frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Óskar Snorri Óskarsson,
Hruna.

A U S
T U R V Ö L
L U R
LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum
í skyggðu reitunum er raðað

49

rétt saman birtist þarfaþing sem finnst í stöflum á öllum betri
heimilum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 6. desember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „30. nóvember“.

50
52

Á Facebook-síðunni
Krossgátan er að finna
ábendingar, tilkynningar
og leiðréttingar ef þörf
krefur.

53

LÁRÉTT
1 Eftir andmæli Ara F. hefur

þú engin svör (9)
11 Líf eilífðarbandamannsins
í steininum (10)
12 Skúragallar þurfa að halda
vatni (11)
13 Gríp mjúkan belginn undir
grjóthart timbrið (11)
14 Ég lenti í blankeitunum út
af úrþvættinu með peningana (11)
15 Tekst að fanga svala líka (7)
17 Útburður plöntufóstra
flýtir uppgræðslu (11)
20 Seint verður svikagrind að
fullu numin (6)
23 Mörkum börn á fjölskylduhátíðum (10)
26 Hvað vit snertir er ég

óbreyttur, og aðsjáll líka
(8)
28 Þessi skjáta fer ekki lengra
inn án ríkrar ástæðu (7)
29 Sírausandi ránfuglar (7)
30 Ráðast inn á heimili innabúðarmanna (8)
33 Bjóðum þeim byrginn í
vogum og víkum (5)
34 Hitti þar bæði kauða og
karl og bauð þeim báðum
dyralaust hús, fullt af mat
(9)
35 Yfirvinna mun herða tak
(8)
36 Lutuð þið í gras er þið fóruð
á hvolf? (5)
37 Flýði vegna glæps sem
skerfarinn skoðar (9)
41 Skrepp á Hnitbjargabarinn

LÉTT

með listaverkalistann (10)

hann flott hús við ströndina (9)
9 Þola róg óðra manna og illra
rugludollu (7)
10 Afruglun ávaxtar skerpir
sansana (7)
16 Met ævintýrin út frá boðskap þeirra (12)
18 Færa verslun á fógetans lista
(9)
19 Á varðbergi vegna vinnu
varðbergsmannna! (9)
21 Fer utan í molum eftir sögur
af glæpum (9)
22 Ríður dögum saman og
rennur ekki af honum (9)
24 Víg Vigfúsar hins blóðþyrsta
(8)
25 Stóra-Jóa og Litla-Lóa túlka
gagnsæi með látbragði (8)

LÓÐRÉTT
1 Harm þann er hlaut ég í arf frá

42 Nú krem ég Greifana,

helstu stjörnur hátíðarinnar (9)
46 Hvíldi þjó á mosató og fór
hvergi (3)
47 Vakti það ótta hjá útdauðum risum (8)
49 Örvun tengir þá sem getnir
eru í uppnámi (6)
50 Ég myndi borða kúnst, en
bara svona grafík (7)
51 Goði fylgir ljómi, óhugnanlegur ljómi! (7)
52 Legg úlnlið við töluna sem
ekkert er (6)
53 Má nota hef lana til að
hreinsa nef? (9)

ófriði setti ég í viðeigandi
farveg (11)
2 Kyrrláta kvöldið við fjörðinn
og ljúfsára líðanin sem því
fylgdi (11)
3 Sér garðyrkjumaður konungs
þá um illgresið? (9)
4 Túlkun á söng þessara andskota ræðst af því hvernig
þeir halda á spöðunum (9)
5 Gott græjugengi finnur rétta
aðferð fyrir hjálp (8)
6 Hef lesið um polla sem vita að
þessi vöðvi er í fæti en ekki
munni (8)
7 Fiskar hafa ekki spora, því
veiðimaður tók hann (8)
8 Eftir hrakninga á sjó forðast

MIÐLUNGS

9

6

3

5

2

1

4

8

7

8

4

2

3

6

5

1

9

8

7

3

5

9

2

6

1

4

8

3

5

4

9

1

2

7

6

9

2

6

1

5

8

7

3

4

4

5

9

3

6

1

8

2

7

1

2

4

6

7

8

3

9

5

5

3

1

7

9

4

6

8

2

1

6

2

7

4

8

5

9

3

2

4

9

8

3

6

5

1

7

4

9

3

5

6

1

8

2

7

9

3

1

6

5

4

7

8

2

3

5

8

1

2

7

4

6

9

1

5

8

4

7

2

9

6

3

5

2

4

9

8

7

1

3

6

6

7

1

5

4

9

8

2

3

2

6

7

9

8

3

1

4

5

6

8

7

1

2

3

4

5

9

9

1

3

7

8

4

6

5

2

6

1

9

3

2

7

4

5

8

3

9

5

8

7

6

2

4

1

4

8

2

9

6

5

7

3

1

3

4

5

8

1

9

2

7

6

7

4

8

2

1

9

3

6

5

5

6

7

2

1

3

9

8

4

8

7

2

6

4

5

3

9

1

2

1

6

4

3

5

9

7

8

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.

Gunnar Björnsson

Littlewood átti leik gegn Roth í
Havanna árið 1966.
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1. He8! Kg7 2. Hxf8 Kxf8 3. Dxf6+
Ke8 4. Bf7+ Kd7 5. De6+ Kd8
6. De8# 1-0. Atskákmót Reykjavíkur verður haldið í húsakynum
TR, Faxafeni 12, 3.-4. desember
næstkomandi. Tefldar verða níu
skákir með tímamörkunum 15+5
(15 mínútur á skákina að viðbættum
fimm sekúndum á hvern leik).
www.skak.is: Skákhátíð á Selfossi.

Norður
K
DG65
G8732
ÁD3

ÁRÁSARGJARN STÍLL
sem Gunnlaugur og Kjartan sátu
NS. Nokkrir spilarar í AV fóru alla
leið í 4 . Með ásinn „vitlausan“ í
laufinu, átti sá samningur engan
séns. Það gaf góða skor að vera í
vörninn gegn þeim samningi og
taka hann einn niður. Gunnlaugur
og Kjartan voru hins vegar metnaðarfyllri. Þeir voru þeir einu sem
dobluðu þann samning, enda var
tígullinn 5-1 hjá þeim. Þeir hefðu
hins vegar ekki þurft þess, því þeir
náðu samningnum 2 niður. Suður
var gjafari og allir á hættu:

inu vel, enda steypuvinnan
góð (9)
31 Það er mál heimskingja að
uxavöðvi sé uxajurt (10)
32 Tel skammir krumma vita á
vorhret (10)
38 Mögla ekki með orðum,
heldur með því að þegja? (7)
39 Er hægt að skikka lóð til að
leggjast undir kjöl? (7)
40 Legg bor í landnorður við
fulla kirkju (7)
43 Ræða sem kemur að innan
mun segja allt sem segja
þarf (6)
44 Greind en ringluð ginntir þú
mig (6)
45 Held ég sakni sára (5)
48 Byr í frönskum bæ (4)

Hvítur á leik

3

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

27 Þessi veggur skýlir ungvið-

Skák

ÞUNG

7

Sterku félagarnir Gunnlaugur
Karlsson og Kjartan Ingvarsson
unnu sigur í fjölmennu minningarmóti (42 pör) Þorsteins frá
Hamri sem spilað var í Grunnskóla Borgarfjarðar um síðustu
helgi. Þeir félagar unnu næsta
örugglega í þessu móti, fengu
59,6% skor en annað sætið var
með 57,4% skor. Gunnlaugur og
Kjartan spila árásargjarnan bridge
og spila sjaldan upp á meðalskor.
Þeir áttu mörg góð spil og þetta
spil úr mótinu er eitt þeirra, þar

LAUGARDAGUR

AUSTURVÖLLUR

11

17
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Vestur
653
Á1093
ÁD105
K2

Austur
ÁG10974
87
K96
108
Suður
D83
K42
4
G97654

Talan sem þeir fengu var 500 í dálk NS og var hreinn
toppur. Hins vegar hefði ódoblaður samningur, tvo niður,
einnig verið hreinn toppur (200). Svo doblið var ónauðsynlegt, en ekki samkvæmt „árásargjörnum stíl“ parsins.
Velflestir spilaranna í AV létu bútasögn í spaða nægja.
Að spila bútasamning í spaða og fá 9 slagi gaf 24-16 stig.
Sveinn Rúnar Eiríksson var keppnisstjóri mótsins og það
var vinsælt, enda er hann, óvéfengjanlega, besti keppnisstjóri landsins.

*

Fagnaðu með okkur og gerðu frábær kaup fyrir jólin!

INGÓ VEÐURGUÐ

LATIBÆR

DAGSKRÁ Í DAG - 30.NÓVEMBER
Bylgjan í beinni - opið til kl 17:00

60

H E LG I N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Konráð
og

KRAKKAR
380

félagar

á ferð og flugi

„Hér er sko alvöru
stafasúpa Róbert,“ sagði
Lísaloppa. „Þetta er
orðarugl og við eigum
að finna orðin sem eru
falin í gátunni. En við
þurfum að passa okkur,“
bætti hún við íbyggin.
„Því orðin geta líka verið
skrifuð lóðrétt, nú eða
á ská.“ Róbert horfði á
orðaruglið drykklanga
stund. „Og hvaða orð
á ég að finna?“ spurði
hann vonleysislega og
bætti við. „Þetta er bara
hrærigrautur af stöfum?“
„Það eru falin níu orð
yfir snjó í gátunni,“ sagði
Lísaloppa. „Hvaða orð eru
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það, það eru til óteljandi
orð yfir snjó á Íslensku,“
sagði Róbert og var við
það að gefast upp áður
en þau voru einu sinni
byrjuð að leita. „Orðin
sem við eigum að finna
eru: drift, fönn, gaddur,
hjarn, ísskán, mjöll, skafl
og snær,“ sagði Lísaloppa.
„En þetta eru bara átta
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Við kveikjum einu kerti á
A
ðventan hefst á morgun, hún byrjar
alltaf á 4. sunnudegi fyrir jóladag. Oft
er hún líka nefnd jólafasta. Það helgast
af því að fyrr á öldum mátti ekki borða hvað
sem var, til dæmis ekki kjöt, þessar síðustu
vikur fyrir jól.
En þessum tíma fylgir margt skemmtilegt
og þá sérstaklega eftirvæntingin eftir jólahátíðinni. Eitt af því sem tilheyrir jólaföstunni
er að kveikja á einu kerti á hverjum sunnudegi. Margir setja upp kransa, svokallaða
aðventukransa og þeir geta verið úr greni,
könglum, tré, járni, jafnvel brauði. Svo er
líka hægt að stilla kertunum upp á bakka og
skreyta hann með ýmsu jólalegu sem til er.
Fyrsta kertið, sem við kveikjum á á morgun, heitir spádómskertið. Það minnir á fyrirheit spámanna sem höfðu sagt fyrir um komu
frelsarans.
Þetta fallega erindi sem kennarinn Lilja
S. Kristjánsdóttir þýddi úr norsku tilheyrir
fyrsta kertinu:
Við kveikjum einu kerti á.
Hans koma nálgast fer
sem fyrstu jól í jötu lá
og Jesúbarnið er.

Lausn á gátunni
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orð, þú sagðir að við
ættum að finna níu orð?“
Róbert varð æ ringlaðri
á þessu stafarugli. „Já,“
sagði Lísaloppa. „Það
er eitt leyniorð og við
þurfum að finna hvaða
orð það er.“ Róbert
horfði vonleysislega á
orðaruglið. „Allt í lagi,
förum að leita.“

Getur þú
ssi
fundið þe
g hvert
o
ð
r
o
u
í
n
niorðið
skyldi ley
vera?

Níunda orðið sem vantar er harðfenni

?
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Gréta fékk fyrstu hugmyndina að sögunni en þau Halldór útfærðu hana
saman og byrjuðu á texta og myndum á sama tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ef jólaálfar
flyttu inn
Hjónin Gréta Björnsson og Halldór
Snorrason sigruðu í samkeppni
um jóladagatal Borgarbókasafnsins 2019. Það nefnist Jólaálfurinn
sem f lutti inn. Hægt er að fylgjast
með því á vef safnsins daglega frá
1. desember fram að jólum.
Hvernig varð sagan um jólaálfinn til? Við sáum auglýsingu um
keppnina og langaði að taka þátt.
Einn daginn þegar Gréta var að
hjóla heim datt henni í hug hvað
það væri gaman ef jólaálfar f lyttu
inn til fólks á Íslandi, eins og gerist
hjá sumum í Danmörku.
Haf ið þið átt heima þar? Já,
við f luttum heim frá Danmörku
haustið 2018 eftir að hafa búið þar
í rúman áratug.
E r Jól a á l f u r i n n s em f lut t i
inn fyrsta sagan ykkar? Hún er sú
fyrsta sem birtist einhvers staðar.
Okkur fannst þetta svo skemmtilegt að við værum alveg til í að gefa
hana út sem bók líka.
Hvað er skemmtilegast við að
gera sögur? Að skapa eitthvað
nýtt, vinna með hugmyndir og
finna hvert þær vilja fara. Svo var
líka gaman að bera hugmyndirnar
undir syni okkar, fjögurra og sjö
ára, sem gripu þær og urðu spenntir, leiðir eða sprungu úr hlátri, allt
eftir því sem var að gerast.
Hafið þið oft séð jólaálfa? Halldór: Ég hef séð helling af þeim
og umgekkst þá daglega f yrir
nokkrum árum þegar ég vann að
danska sjónvarps-jóladagatalinu
Tinkas juleeventyr.

URÐUR ER SJÖ ÁRA,
BÝR MEÐ MÖMMU
SINNI OG PABBA OG ELSKAR
JÓLIN. HÚN ER LÍKA FREKAR
FORVITIN, KLÁR OG UMHYGGJUSÖM EN FINNST LEIÐINLEGT AÐ
TAKA TIL.

En eru þeir á Íslandi? Við höfum
sterkan grun um það!
Eru líka krakkar í sögunni? Já.
Aðallega hún Urður.
Hvernig stelpa er hún og hvað er
hún gömul?
Urður er sjö ára, býr með mömmu
sinni og pabba og elskar jólin.
Hún er líka frekar forvitin, klár
og umhyggjusöm en finnst leiðinlegt að taka til.
Hver eru þín áhugamál, Gréta?
Ég er arkitekt og helsta áhugamál
mitt er arkitektúr en ég elska líka
handbolta og að eiga notalegar
fjölskyldustundir. Helst úti í náttúrunni.
En þín, Halldór? Ég er hönnuður
og safna áhugamálum! Ég f lýg
dróna, þrívíddarprenta, hjóla,
laser-sker, smíða, laga, geri og
græja. Svo er svo heppilegt að mér
finnst líka gott að eiga notalegar
fjölskyldustundir í náttúrunni.

ÆVISÖGUR
ÁRSINS!
TI
2. SLÆ
INN
ULIST

Ö
B Ó KS
ÖGUR
ÆVIS

„ÞÚ BREYTTIR
LÍFI MÍNU“
KATE WINSLET UM
R
SÖGU MARGRÉTA

VÆNGJAÞYTUR
VONARINNAR
MARGRÉT DAGMAR ERICSDÓTTIR
„Þú breyttir lífi mínu. Saga þín eflir mig sem
móður og manneskju. Þakka þér fyrir að
hjálpa mér að þroskast. Það ert þú sem
hefur töfrana. Þú kennir mér svo margt á
hverjum degi.“
– Kate Winslet um sögu Margrétar

ÁRNASYNIR

3.
Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur /
Fræðibækur /
Ævisögur

STÖNGIN ÚT

„Hetjusagan um Margréti; konuna sem
barðist fyrir son sinn; opnaði dyr sem
allir töldu lokaðar; saga sem snart hjarta
mitt; mögnuð og hrífandi. Lestur
bókarinnar gerir okkur að betri
manneskjum.“
Dorrit Moussaieff um sögu Margrétar

TI
3. SLÆ
INN
ULIST

Ö
B Ó KS
ÖGUR
ÆVIS

ÆVINTÝRALEGT LÍF HALLDÓRS EINARSSONAR
EFTIR MAGNÚS GUÐMUNDSSON

„Skemmtilegar sögurnar streyma
fram, skemmtileg atvik og
ævintýri … Bókin er léttleikandi
eins og maðurinn sem segir frá."
Sigurður Bogi Sævarsson,
Morgunblaðinu

bjartur-verold.is
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Hæg vestlæg eða breytileg átt, en 5-13 m/s á morgun. Dálítil slyddu- eða
snjóél á vestanverðu landinu og á annesjum fyrir norðan, en annars bjart
með köflum. Frost víða 0 til 10 stig, kaldast í innsveitum A-lands, frostlaust
við V-ströndina og hlýnar heldur á morgun.

1989

30
ÁRA

2019

KOMDU Í
KOLAPORTIÐ
OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00

DÁSAMLEG DEILD SAMFÉLAGSINS

Pondus Eftir Frode Øverli
Günther?

Lít ég út
fyrir að
vera feit í
þessu?

Þú lítur út fyrir
að vera feit í
hverju zem er,
vina mín!

Þetta
er... það
zíðasta...
zem ég
man...

Tjónaskýrslan?

Mun skárri en
búist var við!

Alltaf nóg til af humri hjá Norðanfiski...

STÓRUM HUMRI!!
Gelgjan
Mamma, gætirðu saumað
saman þetta gat
Lof mér
á buxunum mínum?
að sjá.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, ég hugsa ég
ráði við það.

Frábært.

Og gætirðu rifið
nýtt gat hérna?

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700
Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa.
Einnig má finna vörur Norðanfisks í
neytendapakkningum í verslunum
Bónus um land allt.

Barnalán
Lóa, sagðirðu „bú“?
Ertu að reyna að hræða mömmu?

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér
allar nýjustu fréttirnar úr heimi
íþróttanna.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Bú.

Ég er eina
barnið í
bekknum
mínum sem
er ekki með
tattú.

Það er svona sem
þú hræðir mömmu.

MENNING
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„Það var hennar ástríða að skrifa, hún var um tíma afkastamesti kvenrithöfundur landsins,“ segir Málfríður um Guðrúnu Lárusdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það þarf að segja sögu svona merkra kvenna
En tíminn skundaði burt … er saga Guðrúnar Lárusdóttur, alþingismanns og rithöfundar (1880-1938), skráð
af Málfríði Finnbogadóttur. Framhald titilsins er á bakhlið bókarinnar: … með liðnu dagana í fanginu.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

Þ

gun@frettabladid.is

ögnin var alger – sorg
ríkti á meðal fólksins,
íslensku þjóðina setti
hljóða.
Það var frétt um bílslys í Tunguf ljóti sem
hálflamaði þjóðina. Guðrún Lárusdóttir alþingismaður og tvær dætur
hennar, Guðrún Valgerður og Sigrún
Kristín, höfðu drukknað.
Þannig hefst bókin En tíminn
skundaði burt … Fyrsti kafli hennar
lýsir útför mæðgnanna þriggja og
mágkonu annarrar dótturinnar
laugardaginn 27. ágúst 1938 og þeirri
ríku samkennd og hluttekningu sem
borgarbúar sýndu á þeirri stundu.
„Meðan líkfylgdin fór frá kirkjunni
og í Suðurgötukirkjugarðinn var
klukkum allra kirkna bæjarins
hringt,“ segir í lýsingu sr. Þorsteins
Briem á útförinni.
Næsti kafli er hins vegar gleðilegur. Hann hefst á þessum orðum:
„Barnsgrátur rauf þögnina áttunda
dag hins nýja árs 1880 á kirkjustaðnum Valþjófsstað í Fljótsdal – barnið
var lifandi fætt.“ Heimilisfólkið
gladdist og húsmóðirin Kirstín Katrín lét kalla fólkið saman og bjóða
upp á kaffi. Ungu prestshjónunum,
Kirstínu Katrínu Pétursdóttur og sr.
Lárusi H. Halldórssyni, hafði fæðst
dóttir sem nú lét í sér heyra. Hún
fékk nafnið Guðrún eftir móðurömmu sinni.
Það er Málfríður Finnbogadóttir
menningarstjórnandi sem á heiðurinn af þessum skrifum. Hún hefur
skilað af sér greinagóðri bók um
líf og starf Guðrúnar Lárusdóttur,

Guðrún tuttugu og þriggja ára með
frumburðinn, Lárus, í fanginu.

Hjónin Sigurbjörn Á. Gíslason og Guðrún ásamt dætrunum Guðrúnu Valgerði og Sigrúnu Kristínu, sem fórust í Tungufljóti með móður sinni.

Á leið úr Dómkirkju til Alþingishúss. Þetta er eina myndin sem til
er af Guðrúnu frá átta ára þingferli.

alþingismanns og rithöfundar. Þegar
ég spyr hvort sú bók sé ekki full seint
á ferð þar sem þeim fari fækkandi
sem muni eftir aðalpersónunni
svarar hún: „Jú, en hún Guðrún
var tíu barna móðir, bæjarfulltrúi í
Reykjavík, mikilvirk í félagsstarfi,
rithöfundur og fátækrafulltrúi. Svo
var hún önnur konan á Íslandi til að
setjast á þing og sú fyrsta til að ná
kjöri í almennum kosningum, hún
var alþingismaður átta síðustu árin
sín. Það þarf að segja sögu svona
merkra kvenna, þó seint sé.“

Þýskalands og Norðurlandanna.
Málfríður segir í raun merkilegt
hversu oft Guðrún fór til útlanda
og í ferðalög um landið líka – ýmist
á hestum eða með strandferðaskipum. „Þegar hún gifti sig kemur
hún ríðandi til Þingvalla og þaðan
halda brúðhjónin norður í Skagafjörð á hestum og svo austur til
Vopnafjarðar. Þetta var eitthvað
sem hún naut. Hún elskaði hesta og
var stundum með þá hér í bænum.
Það er mynd af henni í bókinni í
útreiðartúr með fleira fólki, þar situr
hún í söðli, spengileg í fínum fötum
og með hatt.“
Reikna má með að Guðrún hafi
alltaf riðið í söðli. „Hún segir reyndar að pabbi hennar hafi ekki gert
athugasemd við að hún riði berbakt
þegar hún var krakki,“ tekur Málfríður fram. „En væntanlega hefur
hún setið í söðli þegar hún var í reiðtúrum hér í nágrenni borgarinnar,
upp í Grafarholt, suður í Hafnarfjörð

Óslökkvandi þörf fyrir að skrifa
Það kom strax fram í Guðrúnu sem
barni að hún mátti ekkert aumt sjá,
að sögn Málfríðar. „Hún var líka einlæglega trúuð, það leynir sér ekki.
Einhvers staðar lýsir hún því í bréfi
að tvö börnin hennar séu lasin, hún
hafi margsinnis gengið með þau um
gólf sitt á hvorum handlegg og verið
að hugsa um hvað lengi hún kæmist
úr sporunum fyrir þreytu en guð
gæfi þróttinn sem nægði hverjum
deginum.“
Guðrún hafði líka óslökkvandi
þörf fyrir að skrifa, að sögn Málfríðar. „Það var hennar ástríða að
skrifa, hún var um tíma afkastamesti kvenrithöfundur landsins og
bækur hennar voru mikið lesnar. „Ég
beið eftir sögunum hennar,“ segir
eldra fólk við mig. Að lokum tekur
Málfríður fram að titill bókarinnar
En tíminn skundaði burt með liðnu
dagana í fanginu sé tilvitnun í Guðrúnu Lárusdóttur.

Um hálft landið á hestum
Hvert ár frá 1899 fær einn kafla hjá
Málfríði. Í upphafi hvers kafla eru
línur um mannfjölda, árferði og
stærstu viðburði á landsvísu. Einnig
setning um það helsta sem gerist í lífi
Guðrúnar og fjölskyldu, eins og þessi
um 1905: Þetta ár einkennist einkum
af tvennu, fæðingu annars sonar og
síðar utanlandsferð þeirra hjóna til

eða Hrólfsskála. Sendibréfin hennar
eru mörg og þar liggur mikill fróðleikur. Á einum stað er sagt frá því að
þau hjón hafi farið suður á Vífilsstaði
í vagni, það hefur verið hestvagn.“
Málfríður segir Guðrúnu hafa
staðið að stofnun Kvenfélags Fríkirkjusafnaðarins og Trúboðsfélags
kvenna, verið meðal stofnenda
Barnavinafélagsins Sumargjafar og
Slysavarnadeildar kvenna, starfað
í stúkunum Hvöt og Ársól, einnig
Hvítabandinu, KFUK, Mæðrastyrksnefnd og Húsmæðrafélagi Reykjavíkur. „Hún hélt margar ræður og
skrifaði fjölda greina. Barðist fyrir
bættum heimi og margir leituðu
ásjár hjá henni. Til er frásögn af því
að maður hafi komið til hennar sem
búið var að bera út á götuna með
konu og fjögur eða fimm börn og
sagt: „Ég fæ hvergi inni, hvað á ég að
gera?“ „Komdu bara,“ sagði hún og
ruddi stofuna. Þar var fjölskyldan
þar til úr leystist.

JÓLAMATSEÐILL
17:00-22:00
Smakkseðill

Graflax að hætti KEX

Ristaður rauðrófu og pistasíuhummus

Með piparrót, sólskokkaflögum, jurtamajónesi
og grilluðu brauði.

Graflax að hætti KEX

2.990 kr.

Rifinn lambaskanki

Lambaskanki á beini

Með blönduðum steiktum sveppum og

Með kartöflumús, piparsósu, blönduðum

karamelliseruðu rauðkáli.

steiktum sveppum og karamelliseruðu

4.690 kr.

rauðkáli.
4.490 kr.

Steikt langa

Steiktur lax

Með brúnuðu smjöri, kapers, möndlum, sultaðri

Með sítrónumarineringu, krækling, svörtu

sítrónu, graslauk og kartöflumús með ferskum

pasta, kirsuberjatómötum, rauðrófu og

jurtum.

rjómasósu.

2.990 kr.

3.690 kr.

Beikonborgari

Ofnbakaður Dímon

(160g) með steiktu beikoni, súrsuðum rauðum

Með karamelliseruðum pekan- og heslihnetum,

jalapeno, cheddar ostasósu, jalapenosósu, káli

hindberja purée og laufabrauði.

og kartöflubátum.

2.490 kr.

3.190 kr.

Omnom súkkulaðimús

Tacos

Með Omnom kúlum og ferskum berjum.

Lítið á töfluna til að sjá tacoúrval dagsins.

1.990 kr.

Bar Snacks
Edamame baunir með hvítlauk, chili og sesamolíu (v)

890kr.

Stökkur parmesanostur og jurtadýfa

950kr.

Kartöflubátar með dýfu að eigin vali

890kr.

Laufabrauð með smjöri

890kr.

Harðfiskur með smjöri

890kr.

VINSAMLEGAST PANTIÐ Á BARNUM

KEX HOSTEL • SKÚLAGATA 28 • 101 REYKJAVIK
TEL +354 561 60 60 • WWW.KEXHOSTEL.IS
EVENTS@KEXHOSTEL.IS
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Skáld og bóksalar
í jólabókaflóði
Brynja Hjálmsdóttir og Brynjólfur Þorsteinsson
senda frá sér fyrstu
ljóðabækur sínar.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

B

kolbrunb@frettabladid.is

rynja Hjálmsdóttir og
Brynjólfur Þorsteinsson senda frá sér fyrstu
ljóðabækur sínar um
þessi jól. Brynjólfur
hlaut í byrjun þessa árs
Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir ljóðið Gormánuður. „Það var mikil hvatning.
Ég er ekki viss um að ég hefði gefið
þessa bók út án þeirrar viðurkenningar. Ég hafði varla kallað mig
ljóðskáld áður en ég fékk stafinn og
var ekki að yrkja neitt af viti,“ segir
hann. Aðspurður segist hann eiga í
skúffum smásagnasafn og drög að
skáldsagnahandriti. „Hann er frábær
smásagnahöfundur,“ skýtur Brynja
inn í.

Samfelld upplifun
Ljóðabók Brynjólfs nefnist Þetta er
ekki bílastæði. „Bókin skiptist í þrjá
hluta sem eru Gormánuður, Ýlir og
Mörsugur sem eru gamlir vetrarmánuðir. Ég kem víða við, en veturinn er áberandi og kvíðinn fyrir
myrkrinu fram undan. Það er mikill
kvíði í samfélaginu þessa dagana,
loftslagsváin vegur þar þungt og ég
held að það hafi haft áhrif á ljóðin.
Mér varð líka hugsað til fortíðarinnar við skrifin, þegar tengsl fólks
við náttúruna voru öðruvísi, nánari.
Það er mikið um dýr í bókinni og
umhverfið leikur stórt hlutverk.“

ÉG HELD AÐ HIÐ
PERSÓNULEGA VERÐI
EKKI UMFLÚIÐ Í LJÓÐAGERÐ
YFIRLEITT.
Brynja Hjálmsdóttir

Okfruman er heiti á bók Brynju.
„Þetta er samfelldur ljóðabálkur sem
segir sögu tiltekinnar manneskju.
Mér var mikið í mun í að þarna yrði
til ein samfelld upplifun sem væri
hægt að sökkva sér ofan í.“ Spurð
hvort þarna sé byggt á eigin reynslu
segir hún: „Ljóðin eru að hluta til
persónuleg en ekki hundrað prósent
sjálfsævisöguleg. Ég held að hið persónulega verði ekki umflúið í ljóðagerð yfirleitt.“

Bunkar af ljóðabókum
Brynja og Brynjólfur stunduðu ritlist í Háskólanum og bæði starfa
sem bóksalar, hann í Bókabúð Máls
og menningar og hún í Eymundsson. „Það er óskaplega skemmtilegt
að vera bóksali í jólabókaf lóði,“
segir Brynja. Spurð hvort þau hafi
afgreitt eigin ljóðabækur svara
þau því játandi. „Bæði til fólks sem
maður þekkir og annarra sem maður
þekkir ekki neitt og það er mjög forvitnilegt,“ segir Brynja.
Þau eru spurð hvort þau séu miklir
ljóðaunnendur. „Ég las vísur þegar ég
var krakki og í lok menntaskólans
fór ég að lesa ljóðabækur.“ Spurð
um eftirlætisskáld nefnir hún Óskar
Árna, Kristínu Eiríksdóttur, Eirík
Örn Nordal, Stein Steinarr og Sigurð
Pálsson.
„Ég las ekki mikið af ljóðum fyrr
en ég byrjaði í ritlist. Fram að því
las ég aðallega skáldsögur og smásögur,“ segir Brynjólfur. Spurður
um eftirlætishöfunda nefnir hann
Braga Ólafsson. „Það fer svo eftir
vikum hvaða ljóðskáld eru í mestu
uppáhaldi. Ég er alltaf með bunka af
ljóðabókum á náttborðinu.“

Brynjólfur Þorsteinsson og Brynja Hjálmsdóttir senda frá sér fyrstu ljóðabækur sínar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sungið frekar en að höggva mann og annan
BÆKUR

Tónlist liðinna alda.
Íslensk handrit 1100-1800.
Árni Heimir Ingólfsson
Útgefandi: Crymogea
Fjöldi síðna: 231
Karlar eiga að bera virðingu fyrir
konum og alls ekki sjá þær sem leikföng. Þetta er boðskapur kvæðisins
Eitt sinn fór ég yfir Rín, en þar segir
frá ungum manni sem ferðast yfir
Rínarfljót til að hitta stúlku. Hann
vill hana bara fyrir nóttina, en hún
neitar að hleypa honum inn nema
eitthvað meira hangi á spýtunni.
Loksins fá systur stúlkunnar nóg,
bjóða honum inn fyrir, en ráðast á
hann, binda hendur hans og fætur
og henda honum út um glugga.
Nóturnar við lagið sem þetta
kómíska kvæði er sungið við er að
finna í gömlu íslensku handriti,
Melódíu, sem er frá sautjándu öld.
Þar eru þýðingar við erlendan kveðskap, lög úr íslenskum, dönskum og
enskum sálmabókum, kaþólskir
söngvar og fleira. Árni Heimir Ingólfsson segir frá handritinu í bókinni
Tónlist liðinna alda, sem er þverskurður íslenskra tónlistarhandrita
frá 1100-1800 með ítarlegum greiningum á völdum sýnishornum.

Ekki eins rýrt og talið var
Sumir halda að menningarlífið á
Íslandi hafi verið fátæklegt, það
voru a.m.k. hughrifin sem maður

fékk á Þjóðminjasafninu í gamla
daga. Safnið hlaut andlitslyftingu
upp úr aldamótum, en áður ríkti
þar myrkur og drungi. Í hnotskurn
virtist það vera eymdarveröld fólks
sem hafði misst af síðasta strætó og
glatað tækifærum hvað eftir annað,
öld eftir öld.
Þetta var þó ekki svona. Siðaskipti voru árið 1550 með nokkrum
aðdraganda, við vorum kaþólsk í
550 ár. Hér voru
k lau st u r og
þar var sungið
Guði til dýrðar,
lík lega át t a
sinnum á sólarhring, auk messu.
Bænasöngurinn
k a llast t íðabænir og veglegur
hluti bókar Árna
Heimis fjallar um
handrit frá kaþólsk um tíma. Í
bókinni er að finna
sálma í nótum sem
átti að syngja við
mismunandi tíðir á
ólíkum tímabilum.
Þessi handrit eru fjölmörg. Menningarlífið dó svo ekki út eftir siðaskipti og handritin bera vott um það.

Í stærra samhengi
Alls eru tónlistarhandritin um
hundrað talsins frá kaþólskri tíð, og
um fimmtíu eftir siðaskipti. Þar eru
laglínur í misnákvæmri nótnaskrift,
og því er ekki alltaf á hreinu hvernig
tónlistin hljómaði í flutningi. Sögu-

legar heimildir um tónlistariðkun á
Íslandi, fyrir utan sjálf nótnahandritin, eru mjög af skornum skammti.
Árni Heimir hefur þó unnið ótrúlegt þrekvirki að rekja mörg lögin
til erlendra handrita á söfnum víða
um heim og finna fyrirmyndir
þeirra. Það er eins og að leita að nál
í heystakki, því gnægð handrita er
til. Hið skýra sögulega samhengi
við evrópska tónlistariðkun sem Árni Heimir
bregður upp í bókinni er
því aðdáunarvert.
Tónlist liðinna alda
er fögur bók. Hún er í
A4 broti með myndum
af f jölda handrita
með nótnaskrift, og
höfundurinn greinir
hverja mynd, segir
frá því hvaðan lagið
kemur og við hvaða
tækifæri það hlýtur
að hafa verið sungið.
Útkoman er gríðarlegur fróðleikur
um sögu tónlistar á
Íslandi, en hann hefur hingað
til verið takmarkaður. Margir halda
að annar hver karlmaður í gamla
daga hafi verið víkingur og að hasar
og sverðaglamur hafi verið daglegt
brauð. Svo var ekki. Sverðin sem hér
hafa fundist eru örfá; tónlistarhandritin eru miklu fleiri. Það segir sína
sögu. Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Frábær bók með
miklum fróðleik um íslenska tónlistarsögu.

Týnd systir og tveir piparsveinar
BÆKUR

Helköld sól
Lilja Sigurðardóttir
Útgefandi: JPV útgáfa
Fjöldi síðna: 326
Skáldsagan Helköld Sól er nýjasta
glæpasagan úr smiðju Lilju Sigurðardóttur. Söguhetjan
að þessu sinni er Áróra,
bresk-íslensk kona sem
hefur verið búsett í Bretlandi síðan hún var barn.
Áróra hefur litlar taugar
til Íslands og hefur lítið
verið í því að brölta á æskuslóðirnar nema til þess að
heimsækja eldri systur sína,
Ísafold. Eldri systirin elti
nefnilega ástina til Íslands,
til þess eins að festast í rammlæstum klóm ofbeldismanns.
Við upphaf sögul er Ísafold hins vegar
týnd og móðir þeirra systra grátbiður
Áróru að fara til Íslands og leita að
eldri systur sinni.
Samband Ísafoldar og Áróru er
rauður þráður í gegnum Helköld sól.
Þær systur birtast sem algjörar andstæður, himinn og jörð, svart og hvítt,
Bretland og Ísland. Sagan stekkur
fram og til baka í tíma og rúmi þannig að lesandi fær örlitla innsýn inn í
æsku og uppvöxt þeirra systra í Bretlandi, þótt Lilja sé ekki að eyða of
miklu púðri í það.
Áróra er skemmtilegur karakter
sem passar vel inn í glæpasöguform-

ið. Það er líka hressandi að lesa sögu
sem ekki fjallar um rannsóknarlögreglumann í leit að réttvísinni. Áróra
starfar nefnilega sem nokkurs konar
einkaspæjari sem eltist ekki við fólk
heldur peninga, sem hún grefur upp í
aflandsreikningum og skattaskjólum
og skilar á réttan stað hverju sinni.
Hún kallar heldur ekki allt ömmu
sína, og er lesandinn ítrekað minntur
á stærð hennar og styrk. Það
svífur helst svolítil klisja
yfir vötnum þegar kemur
að ástalífi Áróru, sem
þykir afar fögur. Henni
tekst að næla sér í, ekki
bara einn, heldur tvo
aðdáendur á skömmum
tíma á Íslandi sem báðir
vilja allt fyrir hana gera.
Rómantískt brölt söguhetju í glæpasögum
þykir kannski eftirsótt
hjá lesendum og ætli
þar liggi ekki hundurinn grafinn.
Helköld sól er skemmtileg glæpasaga og tiltölulega auðlesin. Lilju
tekst að sauma persónuleg vandræði
og hugarrót sögupersóna saman við
fléttuna sjálfa, leitina að Ísafold, án
þess að slíkt sé endilega í forgrunni.
Söguþráðurinn er spennandi fram
á síðustu blaðsíðu þrátt fyrir að höfundur gefi upp á fyrstu blaðsíðum
verksins að Ísafold hafi að öllum líkindum verið komið fyrir kattarnef.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Góð glæpasaga með
áhugaverðum persónum og skemmtilegri fléttu.

HARÐIR PAKKAR TIL HAPPS!
TILBOÐSVERÐ:

11.999.Verð áður:

16.999.-

Síldarárin

Með sigg á sálinni
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Draumaþjófurinn
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 4.999.Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Delluferðin
TILBOÐSVERÐ: 4.299.Verð áður: 6.499.Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

HKL ástarsaga
TILBOÐSVERÐ: 4.499.Verð áður: 6.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 1. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

30. NÓVEMBER 2019

LAUGARDAGUR

Hvað? Dagskrá til heiðurs Helgu
Kress
Hvenær? 13.30-17.00
Hvar? Askja, N-132
Helga Kress fagnaði 80 ára afmæli
í haust. Vinir, samstarfsmenn og
nemendur hennar flytja snörp,
fræðileg erindi. Léttar veitingar
verða í lokin.

Myndlist

hvar@frettabladid.is

Hvað? Ásýnd – ljósmyndir
Hvenær? 11.00-19.00
Hvar? Nomad studio, Frakkastíg 8f
Ingimar Þórhallsson leikur með
skugga og sjónarhorn á fyrstu
einkasýningunni á Íslandi.

30. NÓVEMBER 2019
Orðsins list

Fræðafjör til heiðurs Helgu Kress áttræðri verður haldið í Öskju í dag.
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TILBOÐ DAGSINS

Gildir aðeins laugardag

A

Hvað? Lista- og handverksmessa
Gilfélagsins
Hvenær? 12.00-17.00
Hvar? Deiglan
Hvað? Heilaðu eigið gral á 12
mínútum
Hvenær? 14.00-16.00
Hvar? Listasalur Mosfellsbæjar
Árni Bartels opnar sýningu.
Hvað? Af stað! Jamm, Namm, Sko,
Oh!
Hvenær? 14.00-17.00
Hvar? Norræna húsið

Afsláttu
r
Aðeins
50 s
1 stk á

Árni sýnir í Listasal Mosfellsbæjar.

1.748

VERÐ ÁÐUR 6.990

Hvað? Leið mín að silkinu – Mon
chemin vers la soie
Hvenær? 15.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Louisa St. Djermoun opnar sýningu.
Hvað? Horft
Hvenær? 15.00-17.00
Hvar? Ramskram
Sýning Kristínar Hauksdóttur.

30. nóvember 2019 • Black Friday tilboð gilda 25-30. nóvember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

Hvað? Súper lókal
Hvenær? 16.00
Hvar? Fyrsta einkasýning Loja
Höskuldssonar.
Hvað? Lucky me?
Hvenær? 17.00
Hvar? Kling & Bang, Grandagarði
Íslenskir listamenn af filippseyskum uppruna sýna nostalgíska
túlkun á filippseyskri menningu.
Hvað? Eldingarflótti
Hvenær? 17.00
Hvar? Gallerí Braut, Suðurlandsbraut 16, 3. hæð
Elín Helena Evertsdóttir myndlistarkona sýnir ný verk.

Aðrir viðburðir

SEINASTI SÉNS Í DAG
ð
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%
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Hvað? Upphafið að endalokum
Sprengjunnar! The Beginning of
the End of Nuclear Weapons
Hvenær? 16.00
Hvar? Bíó Paradís
Heimildarmynd eftir spænska
leikstjórann Álvaro Orús. Öll velkomin.

GUR
A
D
A
K
LO

U
L
Ö
S
ÚSTeinasti sé-1n8s:)
opið 10

Hvað? Upplestur
Hvenær? 16.00 -17.00
Hvar? Midpunkt, Hamraborg
Sex listamenn lesa upp úr verkum
sínum. Jólalegar veitingar í boði.
Hvað? Tendrun ljósa á jólatré
Hvenær? 17.00
Hvar? Tjarnargötutorg, Reykjanesbæ
Lúðrasveit, persónur frá Leikhópnum Lottu, jólasveinar, kakó,
piparkökur.

kr.
ld og 995
ntökugja
4,98% lá ikningsgjald
jólare

BLACK FRIDAY!

Seinsti séns í
dag laugardag:)

Opnunartímar
10:00 - 18:00

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Hvað? Jólabasar
Hvenær? 11.00-16.00
Hvar? Kattholt, Stangarhyl 2
Hvað? Aðventuhátíð
Hvenær? 13.00-17.00
Hvar? Menningarhús Kópavogs
Ljós tendruð á jólatré, jólaball,
Salka Sól stýrir með aðstoð jólasveina.
Hvað? Harmonikuball
Hvenær? 20.30.
Hvar? Danshöllin, Drafnarfelli 2,
Reykjavík
Sveitir Harmonikufélags Reykjavíkur spila. Aðgangseyrir kr. 2.000.

LAUGARDAGUR

30. NÓVEMBER 2019

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur

Gamla jólatréð, rjúkandi kaffi og
nýbakaða klattar. Leiðsögn fyrir
alla, ratleikir fyrir börn.

hvar@frettabladid.is

1. DESEMBER 2019
Tónlist
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Leikritið Strákurinn sem týndi jólunum verður í Árbæjarkirkju.

Aðrir viðburðir

Hvað? Jólaævintýri Þorra og Þuru
Hvenær? 13.00
Hvar? Tjarnarbíó.
Leikhópurinn Miðnætti sýnir.

Hvað? Lífsverk – Þrettán kirkjur
Ámunda Jónssonar
Hvenær? 12.15
Hvar? Fordyri Hallgrímskirkju
Sýning Guðrúnar A. Tryggvadóttur. Frítt inn.

Hvað? Ljósin á Óslóartrénu tendruð
Hvenær? 16.00
Hvar? Austurvöllur

Hvað? Barnabókaball
Hvenær? 13.00-14.15
Hvar? Borgarbókasafnið, Grófinni

Hvað? Aðventukvöld
Hvenær? 20.00
Hvar? Fella- og Hólakirkja
Aðventu- og jólatónlist. Ræðumaður Þorsteinn Pálsson. Heitt
súkkulaði og smákökur.

Hvað? Kvennaganga og laufabrauð
Hvenær? 13.30-16.30
Hvar? Borgarbókasafnið, Grófinni
Ganga undir leiðsögn Hallveigar
Thorlacius og Helgu Arnalds. Allar
konur velkomnar.

Hvað? Karlakórinn Fóstbræður og
Gamlir Fóstbræður
Hvenær? 12.00-12.45
Hvar? Hörpuhorn

ALLT ER LYGI
NEMA ÁSTIN
VEFARINN MIKLI FR Á K ASMÍR

Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir
seiðir fram margslungna tóna er
hún leikur sellósvítur Bachs á tvö
selló, samtals níu strengi.

Hvað? Stórtónleikar Tónlistarfélags
Akureyrar
Hvenær? 17.00
Hvar? Akureyrarkirkja
Miðaverð er 3.500 kr., 20%
afsláttur fyrir félagsmenn. frítt
fyrir 18 ára og yngri.
Hvað? Jólafjör
Hvenær? 17.00
Hvar? Silfurberg, Hörpu
Stórsveit Reykjavíkur stendur
fyrir árlegum barna- og fjölskyldutónleikum og býður rithöfundinum og teiknaranum Bergrúnu
Írisi Sævarsdóttur í heimsókn með
nýja jólasögu. Ragnheiður Gröndal söngkona og Barnakórinn við
Tjörnina koma líka fram.

Orðsins list
Hvað? Aðventa Gunnars
Gunnarssonar
Hvenær? 14.00
Hvar? Strandgata 23, Akureyri
Ferðafélag Akureyrar stendur að
lestrinum.
Hvað? Jóns vaka Helgasonar
Hvenær? 14.00
Hvar? Veröld
Hvað? Messa, hátíðakaffi, fyrirlestur
Hvenær? 14.00-17.00
Hvar? Reykholt, Borgarfirði
Dr. Auður Hauksdóttir talar um
viðhorf Dana til íslenskrar tungu
og bókmennta.

Hér dregur Pétur Gunnarsson
upp forvitnilega og heillandi mynd
af Halldóri Kiljan Laxness í upphafi
ferils síns, ástum hans og lífsátökum.

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON / FRÉT TABL AÐIÐ
(UM ÞÞ -BÆKURNAR)

JÓN VIÐAR JÓNSSON / DV
(UM ÞÞ -Í FORHEIMSKUNARL ANDI )

Aðventan
Hvað? Leikritið Strákurinn sem
týndi jólunum
Hvenær? 11.00
Hvar? Árbæjarkirkja
Kveikt á jólatré á Árbæjartorgi að
lokinni sýningu. Jólasveinar koma
við.
Hvað? Jól í Króki
Hvenær? 13.00-17.00
Hvar? Garðahverfi við Garðaholt

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla daga í desember; sjá nánar á www.forlagid.is

JÓLABÆKUR Í MIKLU ÚRVALI
30%

Gildir út 1. desember. Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl. Mesta bókaúrvalið er í Skeifu, Smáralind og Garðabæ. Minna úrval í öðrum verslunum.

afsláttur

3.499 kr

2.399 kr

fullt verð 4.999 kr

29%

29%

afsláttur

afsláttur

4.999 kr

4.999 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 6.999 kr

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

30%

29%

afsláttur

25%

afsláttur

afsláttur

4.899 kr

4.999 kr

2.999 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 3.999 kr

23%

29%

afsláttur

29%

afsláttur

afsláttur

2.999 kr

5.999 kr

4.999 kr

fullt verð 3.899 kr

fullt verð 8.399 kr

fullt verð 6.999 kr

23%

25%

27%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

2.999 kr

3.699 kr

4.399 kr

fullt verð 3.999 kr

fullt verð 4.799 kr

fullt verð 5.999 kr

26%

26%

afsláttur

afsláttur

29%
afsláttur

24%

30%

afsláttur

afsláttur

4.799 kr
fullt verð 6.499 kr

4.799 kr

4.999 kr

3.799 kr

6.999 kr

fullt verð 6.499 kr

fullt verð 6.999 kr

fullt verð 4.999 kr

fullt verð 9.999 kr

24%

24%

Gildir út 1. desember. Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl. Mesta bókaúrvalið er í Skeifu, Smáralind og Garðabæ. Minna úrval í öðrum verslunum.

afsláttur

afsláttur

24%

3.799 kr

3.799 kr

3.799 kr

fullt verð 4.999 kr

fullt verð 4.999 kr

fullt verð 4.999 kr

29%

27%

afsláttur

5.499 kr

fullt verð 7.499 kr

fullt verð 7.499 kr

22%
afsláttur

3.799 kr

4.999 kr

afsláttur

3.899 kr

4.499 kr
fullt verð 5.999 kr

fullt verð 6.999 kr

22%
afsláttur

3.499 kr

fullt verð 5.999 kr

fullt verð 4.499 kr

30%

afsláttur

3.499 kr

4.999 kr

4.699 kr

25%

fullt verð 4.499 kr

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

afsláttur

22%

afsláttur

5.299 kr

29%

afsláttur

afsláttur

4.699 kr

4.899 kr
fullt verð 6.999 kr

JÓLABÆKUR Í MIKLU ÚRVALI

12.399 kr

3.399 kr

30%

25%

afsláttur

afsláttur

4.299 kr

4.899 kr

fullt verð 5.699 kr

fullt verð 6.999 kr

74

DAGSKRÁ

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

30. NÓVEMBER 2019

LAUGARDAGUR

Laugardagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Molang
07.19 Refurinn Pablo
07.24 Húrra fyrir Kela
07.48 Hæ Sámur
07.55 Nellý og Nóra
08.02 Hrúturinn Hreinn
08.09 Bubbi byggir
08.20 Djúpið
08.42 Bangsímon og vinir
09.04 Millý spyr
09.11 Friðþjófur forvitni
09.34 Hvolpasveitin
09.56 Krakkastígur Hofsós
10.00 Ævar vísindamaður. Hávísindalegt flöskuskeyti
10.30 Kappsmál
11.20 Noregur - Kúba B
 ein útsending frá leik á HM kvenna í
handbolta.
13.05 Vikan með Gísla Marteini
13.50 Grænkeramatur - Vegorätt
14.20 Kiljan
15.05 Kjarnorkuhvelfing í Tsjernobyl
16.00 Aldamótabörnin
17.00 Ég er nefnilega svo aldeilis
yfirgengilega magnaður að lifa
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Gullbrá og Björn
18.24 Gló magnaða
18.45 Landakort Eyvindur
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Rabbabari Daði Freyr N
 æsti
gestur Atla Más er raftónlistarmaðurinn stórkostlegi Daði Freyr!
Þeir ræddu auðvitað tónlistina
en líka körfubolta og föðurhlutverkið.
20.00 Fólkið mitt og fleiri dýr The
Durrells II Ö
 nnur þáttaröð um
um ekkjuna Louisu Durell sem
flyst búferlum með fjölskyldu
sína frá Bournemouth til grísku
eyjunnar Korfú um miðjan fjórða
áratug síðustu aldar. Aðalhlutverk.
Keeley Hawes, Milo Parker, Josh
O’Connor, Daisy Waterstone og
Callum Woodhouse.
20.50 Bíóást. Erin Brockovich Að
þessu sinni er það Óskarsverðlaunamyndin Erin Brokovich með
Juliu Roberts í aðalhlutverki.
Myndin er byggð á sönnum atburðum og segir frá atvinnulausri,
einstæðri móður sem þvingar lögfræðing sinn til að ráða sig í vinnu
eftir að hún tapar skaðabótamáli
sem hún höfðar. Leikstjóri. Steven
Soderbergh. Önnur hlutverk.
Albert Finney og David Brisbin.
23.05 Út og suður Babysitting 2
Frönsk gamanmynd um vinahóp
sem heldur til Brasilíu í draumafríið.
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.55 Everybody Loves Raymond
12.15 The King of Queens
12.35 How I Met Your Mother
13.00 The Voice US
14.30 Liverpool - Brighton Bein
útsending frá leik Liverpool og
Brighton &#038; Hove Albion í
ensku úrvalsdeildinni.
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Family Guy
18.20 Superior Donuts
18.45 Glee
19.30 The Voice US
20.15 Níu líf (Nine Lives) - ísl. tal
21.45 Love the Coopers
23.30 A Brilliant Young Mind
01.20 Mothers and Daughters
02.50 The Hollow Point Þ
 egar lögreglustjóri lítils landamærabæjar í
Arizona er settur af vegna afglapa
í starfi er öðrum yngri manni falið
embættið. Spurningin er hins
vegar ekki hvort hann eigi líka eftir
að fara yfir strikið heldur hvenær.

08.00 Strumparnir
08.25 Blíða og Blær
08.50 Stóri og Litli
09.00 Lína Langsokkur
09.25 Mæja býfluga
09.35 Tappi mús
09.40 Heiða
10.05 Mía og ég
10.30 Zigby
10.45 Latibær
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 X-Factor Celebrity
15.00 Hvar er best að búa?
15.35 Um land allt
16.15 Allir geta dansað
18.00 Sjáðu
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.55 A Perfect Christmas
21.20 A Bad Moms Christmas
23.05 The Predator
00.50 Escape Plan 2. Hades
02.25 Hotel Artemis

GOLFSTÖÐIN

30. nóvember til 15. desember

09.30 Alfred Dunhill Champion
ship Bein útsending frá Alfred
Dunhill Championship á Evrópumótaröðinni.
14.40 TOTO Japan Classic Ú
 tsending frá TOTO Japan Classic á
LPGA mótaröðinni.
16.10 Golfing World S kemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
17.00 The RSM Classic Útsending
frá The RSM Classic á PGA-mótaröðinni.
20.00 Spanish Ladies Open B
 ein
útsending frá Spanish Ladies
Open á Evrópumótaröð kvenna.
23.00 Alfred Dunhill Championship Ú
 tsending frá Alfred Dunhill
Championship á Evrópumótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Tónlist
bönnuð, hljóðfæri eyðilögð
08.00 Morgunfréttir
08.05 „Segið aldrei neinum frá
neinu“
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Völuspá Fimmti þáttur
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Anton Tsjekhov. Maðurinn og verk hans
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar: Kvartett
Teodross Avery, Johansson og
Mitchell og Paquito D’Rivera
20.45 Fólk og fræði - Mislingar
ganga aftur
21.15 Bók vikunnar: Smásögur
heimsins, Asía og Eyjaálfa
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.20 Golden Exits
13.55 Every Day
15.35 The Wedding Singer
17.10 Golden Exits
18.45 Every Day
20.25 The Wedding Singer
22.00 Aftermath Spennumynd
frá 2017 með Arnold Schwarzen
egger sem gerist eftir flugatvik
sem átti sér stað í júlí árið 2002,
og atburðum sem gerðust 478
dögum síðar.
23.35 The Bone Collector
01.30 Flatliners
03.20 Aftermath

STÖÐ 3
14.45 Friends
16.30 Friends
16.55 It’s Always Sunny in Philadelphia
17.25 The Great British Bake Off
18.25 Um land allt
19.00 Blokk 925
19.30 Born Different
20.00 Masterchef USA
20.45 Grand Designs Australia
21.40 Arrested Developement
22.20 Ballers
22.50 Next of Kin
23.35 Gotham
00.20 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
06.55 Keflavík - Fjölnir
08.35 Stjarnan - KR
10.15 Dominos Körfuboltakvöld
karla
11.55 Deportivo - Real Madrid
Bein útsending.
14.05 Evrópudeildarmörkin
14.55 Real Sociedad - Eibar Bein
útsending.
17.00 Dregið í riðla fyrir EM 2020
18.05 HK - Haukar B
 ein útsending.
19.55 Valencia - Villarreal Bein
útsending.
22.00 UFC Ultimate Knockouts
22.25 Charlton - Sheffield Wednesday
00.05 Formúla 1 2019 - Tímataka

STÖÐ 2 SPORT 2
08.15 Tottenham - Olympiacos
09.55 Formúla 1. Abu Dhabi Æfing B
 ein útsending
11.00 Real Madrid - PSG
12.50 Formúla 1 2019 - Tímataka
Bein útsending.
15.00 Undankeppni EM 2020 Markaþáttur
15.50 HK - KA/Þór B
 ein útsending
frá leik í Olís deild kvenna.
17.30 Manchester City - Shakhtar
19.10 Meistaradeildarmörkin
19.40 Fiorentina - Lecce B
 ein útsending.

STÖÐ 2 SPORT 3
12.25 Charlton - Sheffield Wednesday Bein útsending.

STÖÐ 2 SPORT 4
13.00 LET Tour Ú
 tsending frá
Spanish Ladies Open á Evrópumótaröð kvenna.

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
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HVÍTI DAUÐI EFTIR RAGNAR JÓNASSON
Það standa fáir Ragnari Jónassyni á sporði við að
skapa spennandi og grípandi sögu sem rígheldur
lesandanum allt fram að óvæntum endalokunum.

Metsölulisti
Eymundsson

Innbundin
skáldverk

„FLÉTTUMEISTARINN“
ÁGÚST BORGÞÓR SVERRISSON, DV

★★★★
„Ragnar Jónasson hefur vaxið jafnt og
þétt sem höfundur glæpasagna, hefur
fest sig í sessi í fremstu röð og sennilega
er Hvítidauði besta bók hans til þessa.
Hann er á fleygiferð í annars rólegri og
yfirvegaðri sögu og lesandinn er með frá
upphafi til loka. Ekki er hægt að biðja um
mikið meira.”

„Hvítidauði er ljómandi
glæpasaga, persónugalleríið
fjölbreytt og mannlegt og vel
haldið utan um þræði. …
Spennandi og vel fléttuð
glæpasaga.“
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

Snjóblinda

Dimma

Drungi

Blackwell’s bókabúðakeðjan valdi
hana eina af 100 bestu
glæpasögum sem komið hafa út.

Sunday Times valdi hana eina af
hundrað bestu glæpasögum frá
stríðslokum.

Sunday Times valdi Drunga í vikunni
sem eina af fimm bestu glæpasögum
ársins í Bretlandi

bjartur-verold.is
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Sunnudagur

? ? ? ?

DREGIÐ Í RIÐLA
Í DAG KL. 17:00

Tryggðu þér áskrift

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.29 Lalli
07.36 Tulipop
07.39 Sara og Önd
07.46 Minnsti maður í heimi
07.47 Hæ Sámur
07.54 Söguhúsið
08.01 Letibjörn og læmingjarnir
08.08 Stuðboltarnir
08.19 Alvin og íkornarnir
08.30 Ronja ræningjadóttir
08.55 Disneystundin
08.56 Tímon & Púmba
09.18 Sígildar teiknimyndir
09.25 Sögur úr Andabæ
09.45 Krakkavikan
10.05 Njósnarar í náttúrunni
11.00 Silfrið
12.10 Lestarklefinn
13.05 Menningin - samantekt
13.35 John Williams - Hátíðartónleikar
15.05 Líkamstjáning - Atvinnuviðtal
15.40 Draumur um draum
16.40 Heimilistónajól
17.10 Aldrei of seint
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Jóladagatalið. Jólakóngurinn K
 arvel er níu ára og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. Hann
hefur ákveðið að jólin í ár verði
betri en nokkru sinni fyrr. Margt
getur komið í veg fyrir að það
rætist og þess vegna hefur hann
undirbúið sig sérstaklega vel. En
samt verða jólin allt öðruvísi en
hægt var að ímynda sér.
18.50 Landakort - Móglí í Borgarnesi
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, árið um kring.
19.30 Veður
19.40 Íþróttir á sunnudegi
20.00 Landinn
20.30 Fyrir alla muni - Skúli fógeti
21.00 Dagarnir sem blómin
blómstra Sænsk þáttaröð í þremur
hlutum um vinina Erik, Mikael
og Benny sem alast upp í raðhúsahverfi í útjaðri Stokkhólms á
áttunda áratugnum. Fjölskyldur
þeirra blanda geði hver við aðra
eins og nágranna er von og vísa, en
á bak við slétt og fellt yfirborðið
leynist sársauki, sorg og eftirsjá.
Meðal leikenda eru Anton Forsdik,
Dante Wiechel, Birger Robach,
Ulf Friberg, Rasmus Luthander og
Johan Rheborg. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Börn náttúrunnar K
 vikmynd eftir Friðrik Þór Friðriksson
frá 1992. Gamall maður hittir
æskuvinkonu sína á elliheimili
og saman strjúka þau og halda
á vit ævintýranna. Aðalhlutverk
leika Gísli Halldórsson og Sigríður
Hagalín. e.
23.25 Ást af hæstu gráðu Un
homme à la hauteur
01.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 The Voice US
13.50 Superstore
14.15 Bluff City Law
15.00 Top Chef
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.50 Jólagestir Björgvins 2018
18.45 Með Loga
19.45 Jólastjarnan 2019
20.20 Four Weddings and a
Funeral
21.10 Billions
22.10 Perpetual Grace LTD
23.05 Rillington Place
00.00 The Walking Dead
00.50 Hawaii Five-0
01.35 Seal Team
02.20 MacGyver M
 acGyver er ungur maður sem er þekktur fyrir að
leysa vandamál með ótrúlegum
aðferðum. Byggt á samnefndum
þáttum sem slógu rækilega í gegn
á níunda áratugnum.
03.05
Síminn + Spotify

08.00 Strumparnir
08.25 Blíða og Blær
08.45 Dagur Diðrik
09.10 Stóri og Litli
09.20 Mæja býfluga
09.30 Dóra og vinir
09.55 Lukku-Láki
10.20 Latibær
10.45 Ævintýri Tinna
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 Friends
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Hið blómlega bú
14.15 Aðventan með Völu Matt
14.40 The Great Christmas Light
Fight
15.25 Masterchef USA
16.10 Leitin að upprunanum
16.55 60 Minutes
17.43 Víglínan
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 Hvar er best að búa?
19.55 The Great British Bake Off
21.00 Keeping Faith
21.55 Prodigal Son
22.45 Shameless
23.40 Watchmen
00.35 Temple
01.20 StartUp
02.05 Silent Witness
03.00 Silent Witness
03.55 Shetland

GOLFSTÖÐIN
09.30 Alfred Dunhill Champion
ship Bein útsending frá Alfred
Dunhill Championship á Evrópumótaröðinni.
14.30 Presidents Cup Útsending
frá lokadegi President’s Cup 2017.
16.00 2017 Presidents Cup
Official Film
16.50 Spanish Ladies Open Ú
 tsending frá Spanish Ladies Open á
Evrópumótaröð kvenna.
19.50 2017 Presidents Cup Official
Film

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtal Þorbjörg Þorvaldsdóttir, málfræðingur
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Smásögur
heimsins
11.00 Guðsþjónusta í Árbæjarkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Skyndibitinn
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu. Skálholt I
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Völuspá: Fjórði þáttur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði: Mislingar
ganga aftur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.10 Isle of Dogs
11.50 The Curious Case of
Benjamin Button
14.35 Office Space
16.05 Isle of Dogs
17.45 The Curious Case of
Benjamin Button
20.30 Office Space
22.00 The Constant Gardener
00.10 Unlocked
01.50 Silence
04.30 The Constant Gardener

STÖÐ 3
16.05 Seinfeld
17.45 Seinfeld
18.10 Lóa Pind. Bara geðveik
19.00 The Mindy Project
19.25 Puppy School
20.15 Who Do You Think You Are?
21.00 Major Crimes
21.45 American Horror Story 8.
Apocalypse
22.45 Cardinal
23.30 The Mentalist
00.15 Room 104
00.40 iZombie

STÖÐ 2 SPORT
08.15 Valencia - Villarreal
09.55 HK - KA/Þór
11.25 Juventus - Sassuolo Beint.
13.30 PGA Special. Tour Life
13.55 Parma - AC Milan Beint.
16.00 Evrópudeildarmörkin
16.50 KA - Afturelding Bein útsending frá leik í Olís deild karla.
18.30 La Liga Report
19.55 Atletico Madrid - Barcelona
Bein útsending.
22.00 Formúla 1 2019. Keppni Beint.
00.20 Napoli - Bologna

STÖÐ 2 SPORT 2
07.20 Lille - Ajax
09.00 Valencia - Chelsea
10.40 Barcelona - Dortmund
12.20 Meistaradeildarmörkin
12.50 Formúla 1 2019. Keppni
Bein útsending.
15.30 Liverpool - Napoli
17.35 NFL Extra
17.55 Baltimore Ravens - San
Francisco 49ers B
 ein útsending.
21.20 Kansas City Chiefs - Oakland Raiders Bein útsending

STÖÐ 2 SPORT 3
10.55 Sevilla - Leganes Beint.
16.50 Valur - KR Bein útsending.
19.40 Hellas Verona - Roma Beint.

STÖÐ 2 SPORT 4
13.00 LET Tour 2019
16.55 Napoli - Bologna Beint.

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

bauhaus.is

30%
AFSLÁTTUR AF
ÖLLU JÓLASKRAUTI
OG JÓLALJÓSUM
AFSLÁTTUR GILDIR EKKI
AF LIFANDI TRJÁM

Tilboðsveisla á jólavörum í BAUHAUS!
Vöfflukaffi fyrir viðskiptavini
frá kl. 12–15 á laugardag.
Mosfellskórinn mætir
á sunnudag kl. 16 og
syngur falleg jólalög!

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!
OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18

BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is

LÍFIÐ
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Upprisa Eyglóar
Fatahönnuðurinn
Eygló snýr aftur
betri en nokkurn
tímann fyrr með
sjóðheita jólalínu,
með vægast sagt
kristilegu ívafi.

E

ygló Margrét Lárusdóttir fatahönnuður
kynnir nýja línu sína í
Kvartýru No49 klukkan
17.00 í dag. Um er að ræða
hennar fyrstu línu í tæp
tvö ár, en hún tók sér hlé og snýr nú
aftur tvíefld með línuna Amen. Hún
er innblásin af sjálfum Jesú Kristi en
letrið fann Eygló svo í myndinni Shedevil sem skartar þeim Rosanne Barr
og Meryl Streep í aðalhlutverkum.
Eygló stefnir svo á að halda ótrauð
áfram og er strax byrjuð að velta
fyrir sér næstu línu.
„Mig langaði mikið til að gera jólalínu. Þá laust þessari hugmynd niður
í hausinn á mér. Hvort það hafi verið
skilaboð frá drottni sjálfum, því get
ég ekki svarað,“ segir Eygló,
Verkið sem prýðir f líkurnar er

eftir Leonardo DaVinci og nefnist
Skírn Krists
„Mig langaði líka til að gera eitthvað örlítið rómantískara en vanalega, smá mótvægi við „norm coreið“ sem hefur tröllriðið öllu seinustu
ár. Þegar það var að byrja þá hugsaði
ég einmitt að nú væri tilvalið að fara
í pásu. Þannig að þetta er eiginlega
upprisa hjá mér, ansi viðeigandi.“
En er hún sjálf trúuð?
„Ég er allavega mjög auðtrúa, það
er hægt að ljúga nánast hverju sem
er að mér. En ég var mjög myrkfælin
sem barn, þá var mjög hentugt að
geta farið með faðirvorið á methraða,“ segir Eygló og sannreynir
það fyrir blaðamanni, en hún segir
metið sitt vera einungis þrettán
sekúndur.
Það var ekki að ástæðulausu sem
Eygló valdi daginn í dag til að kynna
línuna.
„Svo á ég líka afmæli í dag þannig að það var viðeigandi að kynna
línuna núna fyrir almenningi.
Það verður líka messuvín í boði og
blessun fyrir 100 fyrstu gestina.
Svo verður líklega poki eða tveir af
beikonbugðum í boði,“ segir Eygló
brött að lokum.
Línan Amen fer í sölu í dag í Kvartýru No49 á Laugavegi 49 klukkan
17.00, en hún er einnig fáanleg á
kioskreykjavik.com.

Eygló
var verðlaunuð
fyrir hönnun ársins
2017 af tímaritinu
Grapevine.
MYND/

ANNA MAGGÝ

steingerdur@frettabladid.is

Eygló
Margrét segist strax
komin með hugmyndir
að næstu línu.

Eygló handsaumar stóran
hluta línunnar,
þar á meðal
letrið en það er
gert úr perlum.

MYND/

ANNA MAGGÝ

MYND/ANNA
MAGGÝ

læsileiki

Gæði og g

úr
endalaust

æða flísum
val af hág
Árið
2016 gaf
Eygló út línu innblásna
af sjónvarpsþáttunum
Murder She Wrote,
en hún vakti mikla
athygli.
FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA
ANDRÉSDÓTTIR

Finndu okkur
á facebook

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki

endalaust
úrval afgengur
hágæðaekki
flísum
Hönnuðurinn
svo langt að kalla sig strang-

trúaða en hún getur þó farið með Faðirvorið á methraða.

LAUGARDAGUR

BLACK FRIDAY
27. NÓV.-4. DES.

LÁGMARK

50%
AF ÖLLUM
SKÓM

SMÁRATORGI, KÓPAVOGI

Opið virka daga
Laugardaga
Sunnudaga

11.00-18.00
11.00-18.00
12.00-18.00

VÍNLANDSLEIÐ, GRAFARHOLTI

Opið virka daga
Laugardaga
Sunnudaga

11.00-18.00
11.00-18.00
12.00-17.00

Markaður Smáratorgi
Outlet Grafarholti
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Gummi P er yfirvegaður og nennir engu hangsi þegar hann er á kafi í tónlistarpælingum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gummi P þrykkir
gítarsinfóníu á vínyl

Verkefni sem Guðmundur Pétursson tók að sér fyrir Sinfóníuhljóm
sveit Norðurlands varð að Concerto for Electric Guitar and Orch
estra sem hann hefur nú gert aðgengilegt á allan hugsanlegan hátt.

Þ
VEISTU HVER
ÉG VAR?
Hressir viðmælendur á
línunni og 80s tónlist er
númer 1, 2 og 3 hjá Sigga Hlö
ALLA LAUGARDAGA
MILLI 16:00 OG 18:30.

etta var heilmikil
vinna sem ég vissi
ekki alveg á hvaða
forsendum ég ætti að
taka að mér og það
var í því ferli sem ég
fékk þá hugmynd að skrifa bara
þennan konsert fyrir rafmagnsgítarinn,“ segir sá magnaði gítarleikari Guðmundur Pétursson
um verkið Concerto for Electric
Guitar and Orchestra sem hann
hefur loksins gefið út á plötu,
stafrænt, á geisladiski og gamla
góða vínylnum.
Verkið varð til 2016 eftir að
Guðmundur var beðinn um að
f lytja gítarkonserta með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
og var frumflutt í Hofi á Akureyri
síðar það sama ár. „Mér fannst eiginlega heppilegra og meira spennandi fjárfesting að skrifa rafmagnsgítarkonsertinn heldur en að spila
eitthvað sem aðrir hafa skrifað.“

Allt fram streymir
Það liggur í tónlistarinnar eðli að
óháð öllum sköpunarforsendum
sækir hún iðulega í einhvers konar
útgáfufarveg og því lá alltaf í loftinu
að þannig myndi Guðmundur koma
konsertinum frá sér.
Útgáfan kostaði sitt, tíma, peninga og þolinmæði með viðkomu á
tónleikum í Þórshöfn í Færeyjum.
„Þá er ég búinn að gera einhverjar
lagfæringar og breytingar á leiðinni
og er byrjaður að hugsa með mér að
ég þurfi einhvern veginn að festa
þetta. Taka þetta upp,“ segir Guðmundur.
„Maður er búinn að vera mikið
í músíkinni og þar er alltaf hluti af
vinnunni hjá manni að taka upp og
gefa hugsanlega út og þar kviknaði
hugmyndin um að gefa þetta bara
út á plötu.“

Konsertinn var hljóðritaður í pörtum um
nokkurra mánaða skeið á
síðasta ári og margir af
helstu hljóðfæraleikurum
landsins koma við sögu í
verkinu sem er í þremur
þáttum og er komið út á
geisladiski, vínyl og stafrænt.

Guðmundur segist verða að gefa
verk sem þetta út á geisladiski
vegna tóngæða og upplifunarinnar.

lengi við svona. Þessi konsert er til
dæmis löngu orðinn að verki sem
ég myndi ekkert endilega skrifa
akkúrat svona í dag,“ heldur Guðmundur áfram.

Óþolinmóður í rólegheitum
Hægara sagt en gert, vitaskuld,
að smala saman heilli sinfóníuhljómsveit í slíkt verkefni. „Það var
náttúrlega rándýrt og það þarf að
æfa þetta vel þannig að þetta var
langtíma markmið en ég er óþolinmóður og gat ekkert verið í þrjú ár
einhvern veginn að koma þessu á
koppinn,“ segir þessi annars yfirleitt rólegi maður.
„Ég er ekki óþolinmóður í
mómentinu,“ segir hann þegar
hann skýrir þessa þversögn í fari
sínu og óþolinmæðina sem brýst
„meira svona fram ef þetta liggur í
einhverju sem ég hef áhuga á. Þá vil
ég bara vinna það til enda og ekkert
vera að láta það liggja í salti í einhverja mánuði og ár“.
„Þegar maður fæst við list, sérstaklega músík, þá ertu alltaf að fá
einhverjar nýjar hugmyndir og mér
finnst allavega ekki gott að dvelja

Skyndisinfónía
„Þannig að ég setti saman það sem
mætti kalla mína eigin hljómsveit,
í stúdíóinu náttúrlega. Það þarf
marga strengjaleikara til að mynda
svona sinfóníusánd en ég var með
færri í stúdíóinu þar sem hægt er
að láta þá spila oft ofan í þetta stóra
strengjasánd.
Eðli þessarar vinnu er bara þannig að þegar hugmyndin kemur loksins út, hvort sem það er uppi á palli
eða einhvern veginn öðruvísi, þá
er hún í raun og veru orðin gömul
hugmynd þótt hún sé alveg ný fyrir
þeim sem tekur á móti henni með
því að hlusta.“
Guðmundur segir þetta sérstaklega eiga við um stór verk eins og
þetta. „Þá eru þetta alltaf gamlar
hugmyndir sem er verið að bera á
borð þar sem hugmyndir framtíðarinnar eru alltaf að gerast núna.“
toti@frettabladid.is

JÓLABÆKURNAR ERU Í NETTÓ!

Í eldhúsi Evu

4.689 kr.

Jólastundir

2.679 kr.

Kennarinn sem hvarf

Systa - Bernskunnar vegna

Gulur, rauður, grænn og salt

Brot - Konur sem þorðu

4.549 kr.

Svínshöfuð

4.224 kr.

2.924 kr.

4.549 kr.

Óstöðvandi Sara Björk

4.549 kr.

Klopp: Allt í botn

3.135 kr.

Tilboðsverð gilda 30. nóvember - 1. desember

4.549 kr.

Án filters

3.579 kr.

82

Stærsta
efnisveita
með íslenskt
sjónvarpsefni
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30. NÓVEMBER 2019

Góð tískuráð fyrir
auralausa um jólin

LAUGARDAGUR

Margir falla í þá gryfju að eyða um efni fram fyrir jól. Þótt þeir viti
vel að eftir áramót geti þeir mögulega keypt sömu flík á miklum
afslætti. Aðrir eiga hreinlega ekki fyrir þeim munaði að kaupa sér
spariföt og skó fyrir jólin. Hér að neðan eru sígild ráð fyrir þá sem
vilja annaðhvort halda að sér höndum eða eru auralausir.

Vandað íslenskt sjónvarpsefni,
nýjustu erlendu þáttaraðirnar,
barnaefni með íslensku tali og hátt
í þúsund kvikmyndir.

Verð aðeins

3.990 kr./mán.

Verslaðu á nytjamörkuðum
Allir ættu að leita fyrst á nytjamörkuðum til að sporna við
óhóflegri neyslu þegar þeir vilja
tilbreytingu í fataskápinn. Eða að
leita til vinkvenna eða vina og fá
lánaðar flíkur.

Áhersla á fylgihluti
Ef þú átt áberandi fylgihluti þá
getur verið áhrifamikið að nota
þá við einfaldan svartan kjól.

Ekki láta freistast
Skammvinn sæla í ódýrri flík úr
gerviefni er enginn sparnaður og
er líka óþarfa eyðsla. Sértu staðráðin í að kaupa þér einhverja
flík skaltu eyða peningunum í
skó eða einfalda flík úr vönduðu
efni. Einfaldir svartir bómullarkjólar eða síðbuxur geta reynst
góð kaup.

Gerðu það sjálf
Farði og hárgreiðsla
Með hárauðan varalit og augnlínupenna er hægt að komast
upp með að klæðast skyrtu og
gallabuxum en samt falla vel í
hóp spariklæddra.

Fáðu lánað hjá kærastanum
Ef allt um þrýtur þá er hægt að
höfða til kærastans og fá lánaða
skyrtu úr fataskápnum hans.
Allar líkur eru á því að honum
finnist þú enn fallegri í þeirri flík
en öðrum.

Tryggðu þér áskrift

stod2.is 1817

Taktu flík sem þú notar sjaldan
og bættu hana með útsaumi eða
með því að sauma á hana skraut.
Einföld leið til að gera flík persónulega og eftirtektarverða.
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Lífið í
vikunni
24.11.1930.11.19

BARÁTTUDAGUR GEGN
KYNBUNDNU OFBELDI

Síðasta mánudag fór Ljósagangan
fram á vegum UN Women á Íslandi. Gangan er haldin
árlega þann 25. nóvember sem er alþjóðlegur baráttudagur
gegn ofbeldi. Um
kvöldið var tónlistarmaðurinn
Auður svo með
tónleika í Hannesarholti en allur
ágóði af þeim rann
til UN Women.

MÁ SEGJA NEI VIÐ NASISTA

Grínistinn Hugleikur Dagsson
var með viðburð
síðasta miðvikudag þar sem
fólki gafst færi
á að sérpanta
myndir frá
honum. Hann
segist þó gefa
sér neitunarvald ef til dæmis
einhver nasisti
kæmi og bæði
um eitthvað
ósómasamlegt.

30. NÓVEMBER 2019

LAUGARDAGUR

ERPUR Á GRÆNLANDI

Erpur fór til Grænlands nú fyrir stuttu
þar sem hann var að
skemmta, en með
í för var veitingamaðurinn Atli Snær slakibabarinn
sem rekur veitingastaðinn KO.RE í
Granda mathöll. Um
helgina leggja þér
félagar aftur land
babarinn
undir fót og heimsækja frændur okkar Færeyinga.
Hægt er að fylgjast með ævintýrum Erps á Instagram-aðgangi
hans og á Snapchat.

BARN OG SKEMMTISTAÐUR

Herra Hnetusmjör gaf út lagið
Þegar þú blikkar, í gær. Það gerði
hann með engum öðrum en Björgvini Halldórssyni. Herra Hnetusmjör á von á sínu fyrsta barni í
febrúar en hann er einnig andlit
nýs skemmtistaðar sem verður
opnaður á næstunni.

VIÐ FRAMLENGJUM

BL ACK

F R I D AY

TILBOÐ Á KOLSVÖRTUM

TIMEOUT
A F S L ÁT T U R
30%
Borðspil frá Baggalúti

Karl segir hópinn vinna mjög vel saman og geta tekist á við hvaða vandamál sem upp komi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

STÓLL OG SKEMILL
V

EF

VERSLU

N

AL

LT

og svartir fætur.
Stóll, fullt verð: 269.900 kr.
Skemill, fullt verð: 69.900 kr.
STÓLL MEÐ SKEMLI

B L ACK FRIDAY
SÉ R TILBOÐ

237.860 kr.

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

AF OP

V

ið byrjuðum 2006
að mig minnir, svo
þetta er þá í fjórtánda skiptið. Ég
held að á fyrstu tónleikana okkar hafi
um tvö hundruð manns mætt og
séð okkur í Iðnó. Þeir voru á Þorláksmessu,“ segir Karl Sigurðsson,
meðlimur hljómsveitarinnar og
fjöllistahópsins Baggalúts.

Algjörlega jólabörn
Hljómsveitin gaf út sína fyrstu jólaplötu árið 2006, en þá var búið að
safnast aðeins í sarpinn að sögn
Kalla.
„Þetta var voða mikið bland í
poka, bæði frumsamið og ekki.
Við höfum gefið út þrjár jólaplötur.
Árið 2015 gáfum við út jólaplötu
einvörðungu með frumsömdum
lögum, hún heitir Jólaland og er að
koma núna út á vínyl,“ segir Karl.
Hann segir meðlimi sveitarinnar
algjörlega vera jólabörn, enda er
nánast óhjákvæmilegt að komast
ekki í algjört jólaskap við að spila á
öllum þessum hátíðlegu tónleikum.
„Þeir halda manni í gírnum og
maður kemst í hátíðarskap.“
Í gær var nýtt jólalag sveitarinnar
frumflutt í beinni.
„Lagið er komið í spilun, ég veit
ekki hversu duglegir við erum búnir
að vera að koma því á stöðvarnar.
Lagið heitir Afsakið þetta smáræði.
Það kemur á streymisveitur á næstunni en við vorum bara að klára að
mixa það í fyrradag,“ segir hann.

Svart Fantasy leður, svört eik

FA X A F EN I 5
Reykjavík
588 8477

IN

www.betrabak.is

Baggalútur hefur 14. jólatónleikaröð sína á föstudaginn. Í ár ákváðu
þeir að fara alla leið og gerðu sérstakt jólaborðspil, Gott í skóinn.

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Vinna vel saman
Karl segir undirbúninginn fyrir
tónleikaröðina hafa gengið mestmegnis vel.
„Við erum með smá tæknilega
f lókið „show“, þannig að það er
mikið búið að vera að funda og
undirbúa það og að undirbúa
tæknimálin. Það hefur gengið að
mestu vel fyrir utan að við fengum
ranga drapperingu til landsins. En
við erum bara orðnir mjög góðir í
að sníða okkur stakk eftir vexti og
að bregðast rétt við svona litlum
skakkaföllum. Við erum komnir
með góða reynslu í að takast á við
þau vandamál sem geta komið upp,“
segir hann.
Nýtt borðspil
Baggalútur rær nú líka á ný mið því
nú er komið í sölu jólaborðspilið

Gott í skóinn eftir þá félaga.
„Spilið er með öllum jólasveinunum og fleirum til. Jólakötturinn,
Grýla og Leppalúði eru þarna, jólatré, jólaskór og gjafir. Leikurinn
gengur sem sagt út á það að gefa
gjafir, að losa sig við gjafir til hinna
spilaranna. Þetta er svona einfaldasta lýsingin. Það var bara að koma
úr prentun í vikunni og fór beinustu
leið í Kaupfélag Baggalúts sem við
starfrækjum í anddyri Háskólabíós
á meðan á tónleikaröðinni stendur.
Það mun einnig fást í öllum betri
borðspilaverslunum en langbest
er náttúrulega að mæta á tónleika
og kaupa það í leiðinni hjá okkur,“
segir Karl.
Miða á Baggalút er hægt að nálgast
á tix.is en í gær voru að koma í sölu
ósóttir miðar á tónleika um fyrstu
helgina. steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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EIR / JAKKI
BARNA

HELENA
DÚNÚLPA

HINRIK
DÚNÚLPA

33%
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SL
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T

29.994.-

Kr.
Áður kr. 49.990.-

BRÁ
DÚNÚLPA

29.994.-

Kr.
Áður kr. 49.990.-

ASOLO
GÖNGUSKÓR

13.794.-

Kr.
Áður kr. 22.990.-

UR

7.990.-

Kr.
Áður kr. 11.990.-

BRANDUR
DÚNÚLPA

16.494.-

Kr.
Áður kr. 27.490.-

13.794.-

Kr.
Áður kr. 22.990.-

HLÝJA
100% ULLartePPi
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BRÁ
DÚNVESTI

BRANDUR
DÚNVESTI

8.994.-

Kr.
Áður kr. 14.990.-

8.994.-

Kr.
Áður kr. 14.990.-

7.630.-

Kr.
Áður kr. 10.900.-

SMÁRALIND
VERSLANIR ICEWEAR

REYKJAVÍK AUSTURSTRÆTI 5 • ÞINGHOLTSSTRÆTI 2-4 • LAUGAVEGUR 91 • FÁKAFEN 9 OUTLET
KÓPAVOGUR SMÁRALIND • AKUREYRI HAFNARSTRÆTI 106 • VESTMANNAEYJAR BÁSASKERSBRYGGJU 2

VEFVERSLUN ICEWEAR.IS

Þú mátt ekki missa af þessu!

SVARTUR
FÖSTUDAGUR
frá fimmtudegi til mánudags!

100stk
í boði

Tilboðsverð
Rafmagnshlaupahjól
XZ1200

29.995
41036746

Almennt verð: 39.995

OPIÐ

Nýtt í
BYKO

24

Viltu
vinna?
Skráðu þig á facebook
viðburðinn okkar og
þú gætir unnið svarta
KitchenAid hrærivél
að verðmæti 79.995.
Vinningshafi dreginn
út mánudaginn
2. desember

TÍMA Í
VEFVERSLUN

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Sléttibursti

Bútsög

2 in 1, 1000W

3.998
65103691

Almennt verð: 7.995

40%
afsláttur

TC-MS 2112

Nýtt í
BYKO

Dagskrá Breidd
Laugardagurinn 30. nóv

Sunnudagurinn 1. des

Frítt kaffi eða heitt
súkkulaði frá Kaffitári
Ristaðar jólamöndlur kl. 14-16
Jólasveinar kl. 14-15
Vöfflur með rjóma kl. 13-16

Frítt kaffi eða heitt
súkkulaði frá Kaffitári
Mosfellskórinn kl.14-15
Smákökubakstur kl.13-16

13.797
74808295

Almennt verð: 22.995

Grandi, Akureyri,
Selfoss og Suðurnes
Laugardagurinn 30. nóv
Frítt kaffi eða heitt súkkulaði
Vöfflur með rjóma kl. 13-16

Sunnudagsopnun á Selfossi og Akureyri 10-16

30%
afsláttur
25%
afsláttur

ekki í timbur- og lagnadeild

Jólaseríur og jólaskraut • Lemax
Matar- og kaffistell • Glös • Luktir
& kósývara • Búsáhöld • Pottar &
pönnur • Leikföng • Barnabílstólar
Mottur & dreglar • Föndurvörur
Járnhillur • Háþrýstidælur • Allur
Dovre ullarnærfatnaður

Gæludýrafóður • Harðparket • Baðinnréttingar
Skil rafmagnsverkfæri • Blá Bosch verkfærasett
Allar Cat vörur • Bílafylgihlutir • Bílahreinsivörur

Fríaarl Málning
Kóp - ekki viðarvörn
lita r
prufu

20%
afsláttur

Þú finnur
jólagjöfina
hjá okkur

Valin BOSCH,
Einhell og Ryobi
rafmagnsverkfæri

25-40%
afsláttur

125

JÓLAGJAFAHUGMYNDIR

Skoðaðu á byko.is

Tilboðsverð
Ryksuguvélmenni
9 skynjarar 14,4V. 0,5l. söfnunarpoki.
Fullhlaðinn á 4 klst. Góður á allar tegundir
gólfefnis. Skynjar skítuga bletti. Hægt að
forrita allt að 7 daga fram í tíman. Fallvörn.
LED skjár með snertitökkum. Hljóðlátur.
Fjarstýring fylgir.

Nýtt í
BYKO

27.746 25%
afsláttur

65740141

Almennt verð: 36.995

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Valdar Snickers
vörur

25-70%
afsláttur

Fjöldi
gjafa- da
hugmytnum
á svör agsföstudum
verð

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Birnu Drafnar
Jónasdóttur

TILBOÐ

TILBOÐ

Smitumst!

TILBOÐ

Þ

að var einstaklega rólegt á
skrifstofu Fréttablaðsins
þegar ég settist við skriftir
í gær. Það er ekki vaninn því hér
vinna jú tæplega hundrað manns í
opnu rými. Allir blaðamenn á vef
og ljósmyndarar voru í tólf tíma
verkfalli.
Á meðan baráttuandinn býr í
brjósti mér nýt ég þagnarinnar.
Ég heyri regnið falla á gluggana.
Ég heyri fuglana syngja. Ég heyri
tifið í klukkunni. Ég heyri hróp
og köll. Hróp og köll passa ekki
inn í stemninguna svo ég hrekk í
kút. Líkt og sönnum blaðamanni
sæmir fer ég beint út í glugga og
athuga hvað er í gangi.
Niður Bankastrætið streymir
fjöldinn allur af börnum og ungmennum í allsherjar loftslagsverkfalli. Þau stefna á Austurvöll
líkt og þau hafa gert hvern einasta
föstudag síðan 22. febrúar. Það er
41 föstudagur.
Börnin hafa staðið á Austurvelli
41 föstudag í röð. Þau hafa krafist
þess að stjórnvöld bregðist við
neyðarástandi í loftslagsmálum
41 föstudag í röð. Þau hafa minnt
okkur sem lengra erum komin í
lífinu á að framtíð þeirra sé í húfi
41 föstudag í röð. Þau hafa farið í
verkfall 41 föstudag í röð.
Ég dáist að þrautseigju og staðfestu þeirra. Þau segja okkur til
syndanna og biðja okkur um að
laga það sem við eyðilögðum,
jörðina sem þau þurfa að búa
á mun lengur en við. Á meðan
skottumst við á bílnum í Kringluna og Smáralind og kaupum
eitthvert dót sem okkur vantar
ekki bara af því að það er svartur
föstudagur.
Ég vildi óska þess að f leiri tækju
sér ungmennin og staðfestu þeirra
í verkfallsaðgerðum til fyrirmyndar. Ekki síst forystufólk í
minni stétt …

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Ódýrt fyrir alla

Dreifðu
greiðslum,
borgaðu
eftir jól

siminnpay.is

TILBOÐ

15.000 kr.
afsláttur

10.000 kr.
afsláttur

15.000 kr.
afsláttur

10.000 kr.
afsláttur

Apple
iPhone 11 Pro | 64 GB

Apple
iPhone 11| 64 GB

Apple
iPhone XR | 64 GB

Apple
iPhone 7 | 32 GB

164.990 kr.

119.990 kr.

104.990 kr.

59.990 kr.

Fullt verð 179.990 kr.
iPhone 11 Pro Max | 184.990 kr.
Fullt verð 199.990 kr.

Fullt verð 129.990 kr.

Fullt verð 119.990 kr.

Fullt verð 69.990 kr.

15.000 kr.
afsláttur

8.000 kr.
afsláttur

5.000 kr.
afsláttur
Skelltu
á með
stæl!

OnePlus
7T McLaren | 256 GB

LG
K40 | 32 GB

Nokia
2720 4G | 4 GB

134.990 kr.

17.990 kr.

12.990 kr.

Fullt verð 149.990 kr.

Fullt verð 25.990 kr.

Fullt verð 17.990 kr.

10%

20%

afsláttur

afsláttur

Xiaomi
Rafskúta

49.990 kr.
Fullt verð 68.990 kr.
Ef ein er ekki nóg - má kaupa þrjár!

Apple
Watch Series 5 | 40 mm

Apple
AirPods (2019)

67.491 kr.

21.592 kr.

Fullt verð 74.990 kr.
44 mm | 71.991 kr.
Fullt verð 79.990 kr.

Fullt verð 26.990 kr.
Þráðlaus hleðsla | 24.792 kr.
Fullt verð 30.990 kr.

Besti díllinn hjá Nova

Notkun fylgir!

Afsláttur af aukahlutum!

19.000 kr.
afsláttur

Skilað og skipt!

Endurgræddu!

Snjöll
jólagjöf!
10%

10%

afsláttur

10%

afsláttur

8.000 kr.
afsláttur

afsláttur

Sonos
Play 1

Google
Nest Mini

Apple
Apple TV 4K

Philips
Hue Color Ambiance
startpakki | GU10

22.491 kr.

8.991 kr.

26.991 kr.

18.990 kr.

Fullt verð 24.990 kr.

Fullt verð 9.990 kr.

Fullt verð 29.990 kr.

Fullt verð 26.990 kr.

10%

10%

afsláttur

10%

afsláttur

7.000 kr.
afsláttur

afsláttur

Samsung
SmartThings
öryggismyndavél

Samsung
SmartThings
hreyfiskynjari

Samsung
SmartThings
stjórnstöð

Philips
Hue Color Ambiance
startpakki | E27

17.991 kr.

4.491 kr.

15.291 kr.

19.990 kr.

Fullt verð 19.990 kr.

Fullt verð 4.990 kr.

Fullt verð 16.990 kr.

Fullt verð 26.990 kr.

7.000 kr.
afsláttur

Philips
Hue White
startpakki | E27

9.990 kr.
Fullt verð 16.990 kr.

20% af völdum heyrnatólum

20% af öllum aukahlutum

10% af öllum snjallheimilisvörum

Opnunartímar um helgina
nova.is
30. nóv
1. des

Opið alla daga, allan sólarhringinn!
Lágmúli kl. 11-16 | Kringlan kl. 10 -18 | Smáralind kl. 11-18 | Akureyri kl. 10 -17 | Selfoss kl. 10 -16
Lágmúli kl. 13 -16 | Kringlan kl. 13 -18 | Smáralind kl. 13 -18 | Akureyri kl. 13 -17 | Selfoss LOKAÐ

