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SÓFAPLÖTUSNÚÐAR
ONBEATAIR ÞRÁÐLAUSA HÁTALARAVAGGAN STREYMIR
TÓNLISTINNI ÞINNI HVERT SEM ER Á HEIMILINU.
JBL OnBeatAir byltir því hvernig hægt er að
hlusta á tónlist. Hægt er að streyma tónlist
þráðlaust frá hvaða herbergi heimilisins sem er
í vögguna í gegnum þráðlaust Wi-fi net.
Nú er hægt að liggja upp í sófa og velja hvað á
að hlusta á og njóta án þess að þurfa að standa
upp – ekki nema þú sért í stuði til að dansa!

Hannað fyrir

STOFNAÐ 1971
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Syngur sjálf í veislunni
Þórhildur Kristinsdóttir fermist í Víkurkirkju þann 9. apríl, annan í
páskum. Fermingarbörnin þann daginn verða þrjú í heildina en tvær
skólasystur Þórhildar fermast með henni. „Hinir tveir krakkarnir í árganginum fermast svo á hvítasunnudag,“
segir Þórhildur sem hefur haft gaman af
öllum undirbúningnum í vetur. „Fermingarfræðslan hjá séra Haraldi M. Kristjánssyni var mjög skemmtileg og við lærðum mjög margt,“ upplýsir Þórhildur en
fermingarbörnin fimm hittust einu sinni
í viku á heimili prestsins. „Við höfum lært
öll boðorðin, trúarjátninguna og ýmislegt fleira utanbókar. Svo er séra Haraldur mjög skemmtilegur og fékk okkur til að
spjalla um ýmislegt sem tengist trúnni,“
segir Þórhildur sem þótti bara skemmtilegt að mæta í messur í vetur og þykir allt
eins líklegt að hún haldi því áfram.
Fermingarveisla Þórhildar verður í VíkÞórhildur Kristinsdóttir fermist
ásamt tveimur skólasystrum
urskóla og boðið verður upp á kökuveislu.
sínum í Víkurkirkju á annan í
Þórhildur segir að fjölmörgum hafi verið
MYND/HARPA JÓNSDÓTTIR
páskum.
boðið og vonast hún til þess að sem flestir
mæti þó um nokkuð langan veg sé að fara.
Innt eftir því hvers hún óskar sér í fermingargjöf nefnir hún tvennt.
„Ég vonast eftir að fá ferðatösku og ef það er ekki allt of dýrt þá langar mig svolítið í rafmagnspíanó,“ segir Þórhildur sem hefur sjálf lært
á píanó. Tónlistariðkun er enda rík á heimilinu enda faðir Þórhildar,
Kristinn Níelsson, deildarstjóri tónlistarskólans í bænum. Þórhildur
er einnig mikill söngfugl og nýtur þar leiðsagnar móður sinnar, Hörpu
Jónsdóttur, sem menntuð er í söng. Þórhildur og vinkona hennar
stóðu sig enda með prýði á dögunum þegar þær unnu söngvakeppni
Samsuðs og tóku þátt í söngvakeppni Samfés.
En ætlar hún að taka lagið í veislunni sinni? „Já, það getur vel verið
að ég syngi eitt eða tvö lög í veislunni,“ segir hún glaðlega.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen, ivarorn@365.is s. 512 5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

IN HOC SIGNO VINCES
(Undir þessu tákni muntu sigra)

F

yrir orrustuna um Milvian
brú yfir Tíberfljót, 28. október
312 fyrir réttum 1700 árum, sá
Konstantín mikli teikn krossins
á himni og orðin “in hoc signo
vinces” “Undir þessu tákni muntu
sigra”. Árið 313 er Konstantín var
orðinn keisari veitti hann kristnum
mönnum trúfrelsi eftir langvarandi
ofsóknir.

Menin eru smíðuð á Íslandi eftir hugmynd
Dr Gunnars Jónssonar og fást silfurhúðuð á 3.500,úr silfri: 5.900,- (með demanti: 11.500,-) og
úr 14k gulli á 49.500,- (með demanti: 55.000,-).

Erna

Skipholti 3
Sími: 552 0775
www.erna.is

Blómaskrautið er í ýmsum útfærslum. Einnig er hægt að fá hárbönd með litlum blómum. Ágústa Hreinsdóttir, hársnyrtimeistari Hár
Expo, segir að blóm í alls kyns útfærslum séu það nýjasta í hárskrauti. Á myndinni til hægri er Ágústa á stofunni.

Fléttur og blóm í hárið
Ágústa Hreinsdóttir, hársnyrtimeistari hjá Hár Expo, er nýkomin frá New York þar sem hún
sat námskeið fyrir fagfólk. Hún segir að blóm í öllum gerðum séu vinsæl um þessar mundir.

T

ískan í hárklippingu eða
–greiðslu er mjög í anda fatatískunnar. Einfaldleikinn fær
að njóta sín. Léttir liðir, eðlilegir
litir og hárið er enn sítt. Mikilvægt
er að halda því vel hirtu og fallegu,“
segir Ágústa.
„Vafningar ýmiss konar í hárinu
eru vinsælir, líkt og sjá mátti á
stjörnunum á Óskarsverðlaunahátíðinni. Þá eru f léttur í margvíslegum útfærslum enn mjög
vinsælar og verða líklega aðalfermingargreiðslan þetta vorið.
Fléttugreiðslurnar þykja látlausar
og fallegar,“ greinir hún frá.

Látlaus tíska
Ágústa segir að hárskrautið eigi að

vera látlaust eins og greiðslan og
þess vegna komi blóm sterk inn í
tískuheiminum. Ég sá í New York
að blómamyndir eru á bolum og
kjólum fyrir sumarið og þar með
verða blómin einnig vinsæl í hárið.
Þetta fylgist allt að í tískusveiflum,“
segir hún.
„Ég hef legið yfir vörulistum með
fallegu blómaskrauti fyrir hárið
undanfarið. Þetta eru til dæmis stór
blóm sem hægt er að setja aftan á
hnakkann eða mörg lítil. Það má
vel nota lifandi blóm ef fermingarbörnin vilja það frekar. Einnig
er mikið úrval af hárböndum með
litlum blómum. Litirnir eru svipaðir og í fatatískunni, laxableikt, fölbleikt og drapplitað. Einnig er hægt

að fá þessi blóm í hvítu en ljós litur
er alltaf vinsælastur hjá fermingarstúlkum,“ segir Ágústa.

Léttir liðir
Hún segir að mömmurnar fari ekki
lengur í greiðslu á fermingardegi
dótturinnar. „Konur á öllum aldri
eru með sítt hár í dag og gæta þess
í flestum tilfellum að hirða það vel
með litun og klippingu. Síðan er
alltaf fallegt að setja létta liði í hárið
og það hentar vel síðu hári.“
Þegar Ágústa er spurð um nýjustu straumana í klippingu segir
hún að skálínur séu fyrirferðamiklar í vortískunni. Sítt hár er áfram
vinsælt en það er mikið tjásað og er
það gert með nýrri aðferð.“

Krakkarnir taka upplýsta ákvörðun
Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur hefur búið unglinga undir fermingu í 35 ár. Hann segist ekki finna
neinn mun á unglingum dagsins í dag og fyrir þrjátíu og fimm árum. Það sé 4000 ára gömul hefð fyrir
því að hafa áhyggjur af óhlýðni unglinga en þeir séu
alltaf jafn skemmtilegir.
„Eini munurinn sem ég finn fyrir er sá að þegar
ég var að byrja minn prestskap var ég prestur
á Sauðárkróki og hafði þá kynnst krökkunum
í barnastarfinu áður en kom að fermingarfræðslunni,“ segir Hjálmar spurður hvort honum
finnist fermingarbörn dagsins í dag frábrugðin
fermingarbörnunum þegar hann var að byrja, fyrir
35 árum. „Þá þekkti maður líka fjölskyldur þeirra
og aðstæður. Hér er svæðið stærra og kynnin eru
minni og stopulli þangað til kemur að fermingarvetrinum. En krakkar á þessum aldri eru ekkert
öðruvísi en þá. Þau eru alveg jafn hugmyndarík og
skemmtileg.“
Hjálmar segist ekki hafa nokkrar áhyggjur af því
að unglingar í dag séu verr staddir en í gamla daga.
„Alls ekki. Ég vitna stundum í fjögur þúsund ára
gamalt skrif á leirtöflum þar sem því er lýst að augljóst sé að nú líði að lokum heimsins þar sem börn
séu hætt að hlýða foreldrum sínum og allt virðist
ganga á afturfótunum. Það eru nú ekki alveg fjögur
þúsund ár síðan ég byrjaði en það var líka talað um
þetta þá svo ég hef engar áhyggjur af því. Auðvitað
er margt að varast en krakkar í dag læra það. Þar eru
heimilin, skólarnir og kirkjan gífurlega mikilvæg.“
Stundum er því haldið fram að börn fermist
vegna gjafanna, en Hjálmar blæs á þá umræðu.
„Það hefur alltaf verið talað um þetta sama. Að
börn séu að fermast vegna gjafanna, það er aldrei

Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur segir unglinga ekki hafa
breyst neitt á þeim þrjátíu og fimm árum sem hann hefur starfað
MYND: STEFÁN
sem prestur.

minnst á slíkt þegar menn eiga afmæli eða fólk giftir sig. Ég er sannfærður um að svo er ekki. Unglingarnir ákveða sjálfir hvort þeir fermast og njóta til
þess tilstyrks fjölskyldu sinnar. Það fyrsta sem við
prestar segjum börnunum í fermingarfræðslunni er
að þau séu að taka sjálfstæða ákvörðun en svo eru
ýmsir aðrir sem eru andsnúnir fermingu og liggja
ekki á þeirri skoðun sinni. Þannig að það fermist
enginn án þess að vilja það sjálfur, það þarf jafnvel að ganga gegn ákveðnum fordómum til að fermast. Þess vegna er raunin sú, ekki síður nú en áður,
að krakkarnir taka upplýsta ákvörðun um að fermast, byggða á trú sinni og viðhorfum og krakkar í
dag eru síður en svo verr í stakk búnir til þess heldur en áður var.“

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf
Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur eða
frænkur tryggt fermingarbarninu veglegan sjóð sem
losnar við 18 ára aldur, um það bil þegar næstu stóru

áfangar í líﬁnu blasa við. Hann ber ávallt hæstu vexti
almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans og er
því framúrskarandi valkostur fyrir langtímasparnað.

Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning í útibúum Íslandsbanka.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Við bjóðum góðar
framtíðarhorfur
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Amma fermdist
í sveit árið 1924
Prestssonurinn Þórður Sigurðarson, sem fermdist árið 2003, tók
viðtal við ömmu sína, Svanfríði Guðnýju Kristjánsdóttur frá Brautarhóli, daginn fyrir eigin fermingu. Svanfríður er látin en Fréttablaðið fékk leyfi til að birta spjallið.
„Ég fæddist 1910 svo fermingin hefur verið 1924. Þetta var á
hvítasunnu. Ég hafði gengið til prestsins á Völlum fyrir ferminguna. Presturinn, séra Stefán Kristinsson, spurði okkur út úr í
kirkju og hlýddi okkur yfir. Ég kunni nú marga sálma, milli fjörutíu
og fimmtíu. Flest fermingarbörnin höfðu metnað og vildu kunna
sem flesta sálma því presturinn vildi það.
Fermingarmessurnar voru alltaf fjölmennar. Á þessum hvítasunnudegi var hríðarveður. Engu að síður var kirkjan troðfull og
þurfti að setja inn aukastóla. Börnin voru miklu fleiri í sveitinni þá
en nú. Mörg systkini á hverjum bæ.

Gefðu landakort eða hnött.
Stór landakort og flottir
hnettir fást víða. Kortin er hægt
að ramma inn eða hengja beint
upp á vegg og fara vel í unglingaherbergi. Láttu teiknibólur fylgja með svo
fermingarbarnið geti merkt inn á kortið staði
sem það hefur heimsótt og staði sem
það langar til að sækja heim.

Fermingarkjóll að láni
Ég var í hvítum kjól og mér var kalt. Kjóllinn var þunnur og fínn. Ég
átti hann ekki því hann var fenginn að láni. Fermingarkjólar voru
hvítir og ónothæfir fyrir aðra daga og voru því lánsföt. Ég fékk síðan
sparikjól fyrir önnur tilefni. Þetta var áður en kyrtlarnir komu til
sögunnar. Ég
var í dönskum
skóm sem svo
voru kallaðir.
Þeir voru svartir og ágætir.
Við fórum út að
Völlum þar sem
presturinn bjó
og svo skiptum
við stelpurnar
um föt inni á
kontór prestsins. Vinkona
mín var með
kyrtil og í skautbúningi.
Svanfríður Guðný Kristjánsdóttir frá Brautarhóli með fermÞegar við
ingarsystur sinni, Önnur Stefánsdóttur frá Gröf. Þær fermdust
vorum
búin að
árið 1924 að Völlum.
fara í fermingarfötin gengum við út í kirkju með fjölskyldum okkar. Við fengum sérstakt sæti í messunni. Þegar stólræðan var búin var sunginn
fermingarsálmur: „Lát þennan dag, ó Drottinn, nú.“ Þá færðum við
okkur upp að altarinu og settumst þar. Presturinn hélt ræðu númer
tvö, fermingarræðuna, og talaði beint til okkar. Síðan vorum við
fermd. Við þurftum ekki að svara prestinum með öðru en jáyrði því
yfirheyrslur voru búnar í spurningum. Svo tók presturinn í hönd
okkar um leið og hann var búinn að ferma. Það var engin altarisganga í guðsþjónustunni en hún var í vikunni á eftir.

Gefðu tré. Fermingarbarnið getur gróðursett
það í garðinum og það vex með því. Það getur
verið gaman að vitja þess seinna og segja
börnum og barnabörnum frá því að þarna sé
fermingartréð orðið fullvaxta.

Gjafir sem endast
Það er margt sem hugur fermingarbarna girnist enda eiga þau lífið fram
undan. Símar, fartölvur, húsgögn í herbergið, myndavélar og
utanlandsferðir eru þar á meðal. Umræddar gjafir eru þó ekki á færi allra
og það má láta sér detta ýmislegt annað í hug.
Gefðu myndaalbúm. Standir
þú barninu nærri áttu eflaust
myndir af því við ýmis tilefni;
úr fjölskylduboðum, útilegum,
utanlandsferðum og úr daglegu
lífi. Þetta geta jafnvel verið
myndir sem unglingurinn og
foreldrar hans hafa aldrei séð
og vekja eflaust lukku. Það er
ekki verra að dunda sér við að
skreyta albúmið en í föndurverslunum fást alls kyns fallegir
límmiðar til að gera gjöfina enn
persónulegri.

Gefðu ferðatösku.
Góð ferðataska eru
lífstíðareign og kemur
yfirleitt að góðum
notum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Gefðu spegil. Sjálfsmyndin
mótast sem aldrei fyrr í
kringum fermingaraldurinn og fáir aldurshópar
spegla sig meira. Gefðu
fallegan spegil í herbergið.
Þú getur verið viss um að
hann verður í stöðugri
notkun.

Sauðburður hafði áhrif
Þetta var eftirminnilegur dagur. Við vinkonurnar, og allir krakkar á
þessum tíma, tókum fermingarheitið alvarlega. Við vildum tilheyra
Guði. Það var engin veisla. Börnunum sem fermdust og foreldrum
þeirra var boðið inn á prestssetrið. Þegar við komum heim skipti ég
um föt, enda var sauðburður og allir að sinna skepnunum. Ég fór
að ná saman kindunum sem voru úti. Það var ekki vonskuveður en
nauðsynlegt að koma skepnunum inn.
Það var ekki til siðs að gefa margar gjafir á þessum tíma. Ég fékk
fermingarkort og Gísli bróðir minn hafði keypt notað úr, sem hann
gaf mér. Pabbi og mamma gáfu mér kind.“

Gefðu tíma í hljóðveri. Hver
vill ekki eiga upptöku af sér
að syngja uppáhaldslagið?
Það getur verið óborganlegt
að eiga slíka upptöku seinna
og upplagt að grafa hana
upp fyrir stórveislur og brúðkaup síðar um ævina.
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MIKILVÆG MÁLTÍÐ

HOLL BRAUÐTERTA MEÐ
ROASTBEEF
Brauðtertur eru ákaflega
vinsælar á fermingarborðið og
vel þegnar hjá gestum. Hér er
uppskrift að brauðtertu með
roastbeef sem virðist vera í
hollari kantinum. Hægt er að
skreyta kökuna að vild. Uppskriftin miðast við tólf.
6 sneiðar gróft samlokubrauð
án skorpu
12 sneiðar fínt
samlokubrauð
án skorpu
Lifrarkæfufylling
200 g lifrarkæfa
1 dl hrein jógúrt
1 dl súrsuð agúrka, smátt söxuð
Hrærið jógúrt saman við kæfuna
og blandið agúrku saman við.
Bragðbætið með salti og pipar
ef þarf.

Fermingarbörn vakna gjarnan
snemma með hnút í maganum
af spennu fyrir stóra daginn.
Staðgóðum morgunmat má þó
ekki sleppa þó lystin sé lítil þar sem
kvíðahnúturinn stækkar bara á tóman
maga. Byrja skal því daginn á hollum og
trefjaríkum morgunmat með fjölskyldunni.
Ef kvíðahnúturinn hefur ekki minnkað eða horfið
eftir matinn má reyna að losa um hann með því að setja tónlist í
eyrun og syngja hástöfum með. Þá er mikilvægt að muna eftir því
að drekka vatn.

Fermingargjöf
Arion banka

Beikonfylling
150 g beikon, smátt sneitt
1 dl hakkaður rauðlaukur
1 dl majónes
1 dl hrein jógúrt
Steikið beikonið þar til það verður
stökkt og látið síðan fituna renna
af á eldhúspappír. Kælið. Blandið
beikoninu síðan saman við
hakkaðan rauðlauk, majónes og
jógúrt. Bragðbætið með salti og
pipar ef þarf.
Ofan á tertuna og á hliðar
200 g rjómaostur
4 msk. majónes
½ tsk. karrí
½ tsk. turmerik
2 msk. sítrónusafi
Blandið vel saman öllum
hráefnum.

Til skreytingar
12 sneiðar roastbeef
1 dl steiktur laukur
12 sneiðar súrsaðar gúrkur
6 kirsuberjatómatar, skornir í
helminga
Lollo rosso salat eða annað salat
til skrauts og fersk steinselja.
Leggið 6 fínar brauðsneiðar þétt
saman á fat. Smyrjið beikonfyllingunni yfir brauðið. Leggið síðan
6 grófar brauðsneiðar yfir. Smyrjið
lifrarkæfufyllingu yfir. Leggið aftur
sex fínar brauðsneiðar yfir og
smyrjið ostafyllingunni ofan á og
á hliðarnar.
Skreytið hliðarnar smekklega með
salati til hliðar og smávegis ofan
á tertuna. Reynið að klemma
roastbeef sneiðar saman svo hver
sneið líti út eins og blóm. Leggið
fallega ofan á tertuna. Skreytið
kringum hverja „rós“ með agúrku,
kirsuberjatómötum, steiktum lauk
og ferskum kryddjurtum.

Þegar stórum áfanga er náð er mikilvægt að huga að framtíðinni.
Við gefum fermingarbarninu 5.000 kr. eða bol frá Dogma ef
30.000 kr. eða meira eru lagðar inn á Framtíðarreikning þess í
Arion banka. Hið sama á við ef Framtíðarreikningur er stofnaður
í nafni fermingarbarnsins.
Láttu gjöfina taka vaxtarkipp hjá okkur.

arionbanki.is/namsmenn – 444 7000
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Enga slöngulokka
Edda Hermannsdóttir spyrill í Gettu betur átti ljúfan fermingardag fyrir norðan og
g g
g
y
getur kinnroðalaust flett í gegnum
fermingarmyndaalbúmið
tólf árum síðar.

É

g fermdist árið 2000.
00.
mKjóllinn var ekta fermur
i nga rk jól l, skósíðu
blúndukjóll með hlýrum og
svo var ég í gollu yfir axlirnnar. Allt hvítt og ég valdi fötin
in
sjálf í Centro, sem var aðal
al
tískubúðin á Akureyri,“ segir
gir
Edda Hermannsdóttir, spyryrill í Gettu betur þegar hún er
n.
spurð út í fermingarkjólinn.
„Svo man ég að ég klippti
ti
mig rétt fyrir ferminguna. Ég
hafði lengi verið með mjög
ög
sítt hár en vildi ekki vera eins
ns
og allar hinar með slönguulokka og klippti það því stutt.
t.
Þetta var dramatísk og rót-tæk aðgerð,“ segir hún ogg
hlær. Hún segir uppátækið
ð
þó ekki hafi valdið miklum
m
„Þetta hefði getað verið verra, ef slöng
ulokkusla og mamma hafi verið
ð
arnir hefðu bæst við hvíta dressið,“
segir Edda.
Hún
fermdist árið 2000 og segist vel geta
sátt. „Já, já, það var ekk-horft á
fermingarmyndirnar án þess að fara
ð
ert verið að leggja mikið
hjá sér.
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m
upp úr formlegum reglum
í kringum þetta. Fermingardagurinn minn var mjögg
skemmtilegur. Veislan var
haldin í Sveinbjarnargerðii
en þar er mjög fallegt í kring, öll urnar fengið rúm í fermingargjöf.“
fjölskyldan og vinir mættu og við
Aðspurð hvort hún geti horft á
borðuðum saman langt fram eftir fermingarmyndirnar án þess að
kvöldi. Ég fékk rúm í fermingar- fara hjá sér segir hún það lítið mál.
gjöf frá mömmu og pabba og mig
„Þær eru bara skemmtilega
minnir að við höfum allar vinkon- halló, þetta hefði getað verið verra,

Ed Hermannsdóttir spyrill í Gettu
Edda
be
betur klippti hárið stutt rétt fyrir
fer
MYND/ANTON
ferminguna.

ef slöngulokkarnir hefðu
bæst við hvíta dressið.“
bæ
Edda á tvö börn, fjögurra
ára dóttur og eins árs dreng.
Það er því ekki alveg komið að
Þa
því að hún þurfi að ferma sjálf.
„Nei, ég hef enn þá tíma til að
„N
undirbúa mig,“ segir hún hlæjandi. „Dóttir mín er reyndar strax
orðin svo ákveðin með kjólaval að
ég get farð að stressa mig fyrir það.
Ég á reyndar kjólinn minn enn þá,
hún kannski fær hann bara.“
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Sannur svikahrappur
„Ég fermdist árið 1997 í Árbæjarkirkju. Í fermingarfræðslunni var
haldið Biblíumaraþon í kirkjunni
þar sem Biblían var lesin í sólarhring. Ég las um miðja nótt og man
vel eftir svipnum á prestinum þegar
hann kom að mér að rappa Wu-Tang
texta í predikunarstólnum en ekki
að lesa guðspjöll,“ segir Ágúst Bent
Sigbertsson tónlistarmaður, þegar
hann er beðinn að rifja upp ferminguna sína.
Þegar hann er spurður hvort
fermingardagurinn hafi verið
skemmtilegur segir hann: „Alltaf gaman að halda partí. Veislan
var haldin heima og ég deildi henni
með jafngamalli stjúpsystur minni. Var klæddur í „slick“ jakkaföt og bindi,
„eins og sönnum svikahrappi sæmir“,
Ég fékk peninga frá mömmu og
segir Bent um fermingarfötin.
græjur til að framkalla ljósmyndir
MYND/ÚR EINKASAFNI
frá pabba,“ rifjar hann upp en segir
að því miður eigi hann ekki mikið eftir af fermingargjöfunum í dag.
„Nei, tíminn hefur læst klónum í þetta allt saman. Skömmin situr ein
eftir,“ segir hann og viðurkennir að hafa ekki spáð mikið í fermingarföt eða annað tengt fermingunni þar sem hann hafi ekki látið fermast af
heilum hug. „Þetta var náttúrulega allt bara „scam“ til að fá gjafir, þannig að ég spáði lítið í lúkkið. Yndisleg móðir mín klæddi mig þó fallega.
„Slick“ jakkaföt og bindi, eins og sönnum svikahrappi
sæmir,“ segir hann og glottir. „Þegar menn selja æru
sína fyrir Numark-mixer þá skiptir litlu máli hvort
hárið er greitt aftur eða skipt í píku. Ég neitaði að
fara í fermingarmyndatöku en þegar ég sé myndir
úr veislunni þá sé ég eftir þessu. Ég vissi
alveg að Guð væri ekki til, en lék með,
því mig langaði svo í DJ-græjur.“

Ágúst Bent Sigbertsson tónlistarmaður rappaði Wu- Tang í predikunarstólnum.
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Snædís Logadóttir spilar knattspyrnu með Val og ætlar að fermast í Háteigskirkju.
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Langar í fótboltaskóla
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:03-<9296::
=LYò

RY

TZPYRVUZ[LPU\T

3,î<9(94)(5+
=LYò

RY

TZPSM\YSmZ

)3Ô4(2Ø3(¶:03-<9
=LYò

RY

)3Ô4(2Ø3(¶:03-<9
=LYò

RY

Allar Pandora kúlur og viðhengi er hægt að
setja á armbönd og hálskeðjur.

GLITRANDI MINNINGAR
Gefðu fallega fermingargjöf sem geymir allar
hennar bestu minningarnar.
PANDORA SMÁRALIND · PANDORA.NET

Snædís Logadóttir fermist í Háteigskirkju 15. apríl hjá séra Helgu
Soffíu Konráðsdóttur. Undirbúningur er á fullum krafti.
Snædís segir að fermingin sé fyrir hádegi og veislan klukkan tvö. „Hún verður í matsal Fjölbrautaskólans við Ármúla. Við
ætlum að bjóða um 130 manns en nokkrir eru búsettir erlendis svo það verða einhver afföll. Ég hef ekki ákveðið hvort einhver skemmtiatriði verða en við ætlum að bjóða upp á létta rétti.
Mamma ætlar að gera kjúklingaspjót og frænka mín býr til sushi.
Það verða margir sem hjálpast að við að gera þessa veislu,“ segir
Snædís.
Foreldrar hennar eru Bryndís Valsdóttir og Logi Ólafsson. Þau
eru bæði knattspyrnufólk og svo er einnig með Snædísi. Hún spilar fótbolta með Val og óskar sér helst ferðar í fótboltaskóla í Manchester á Englandi í fermingargjöf. „Við erum nokkrar vinkonur sem langar að fara saman í þennan skóla. Þar fyrir utan langar mig í föt og skartgripi,“ segir Snædís sem er ekki búin að finna
fermingarkjólinn. „Mig langar í ljósbleikan kjól í millisídd. Síðan
fer ég í klippingu og hárgreiðslu.“
Snædís er í Réttarholtsskóla þannig að hún fermist ekki með
bekkjarsystkinum. Vinkonur hennar úr boltanum fermast hins
vegar í Háteigskirkju eins og hún. Snædís stundar auk þess fimleika svo það er nóg að gera. Með fimleikunum styrkir hún líkamann en hún stefnir á að verða atvinnumaður í knattspyrnu. „Ég
er oftast miðja eða í vörn,“ segir Snædís sem er farin að hlakka til
stóra dagsins í apríl.
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UM 90% UNGMENNA KJÓSA AÐ FERMAST

UM FERMINGUNA
Fermingar snúast um meira
en veislu og gjafir, eins og fram
kemur á heimasíðu Þjóðkirkjunnar www.kirkja.is. Þar er ferming
fyrst og fremst skilgreind sem
staðfesting á trú. Það er að segja,
unglingurinn staðfestir skuldbindingu foreldra og guðfeðgina
í skírnarathöfninni. Hann fer með
trúarjátninguna, vinnur fermingarheit og þiggur fyrirbæn og
blessun. Áður þarf hann að hafa
lagt stund á fermingarfræðslu hjá
presti sínum eða fermingarfræðara. Börn mega reyndar frá unga
aldri ganga til altaris ásamt foreldrum sínum þótt reglan sé að
þau neyti í fyrsta sinn kvöldmáltíðarsakramentisins við fermingu
eða meðan á fermingarfræðslu
stendur.

Ferming hefur alla tíð verið mikilvæg athöfn í augum Íslendinga og rausnarlega er lagt
í veisluhöld og gjafir. Nokkuð algengt er að ungmenni sem ekki voru skírð í barnæsku fái
skírn fyrir ferminguna. Í ár eru það unglingar sem fæddir eru árið 1998 sem hafa gengið til
prestsins í vetur og fengið fermingarfræðslu. Um hundrað íslensk börn fermast erlendis, þar
af 56 í Noregi og 24 í Svíþjóð.
Samkvæmt upplýsingum frá Biskupsstofu eru 4303 ungmenni hér á landi á fermingaraldri.
Þar af eru 3587 í þjóðkirkjunni, eða 83%, sem fermast þetta vorið. Að auki eru tæplega 5%
þessara ungmenna í lútersku fríkirkjunum. Þegar kaþólsku kirkjunni er bætt við má gera ráð
fyrir að um 90% unglinga fermist í kristnum kirkjum.
Þá má geta þess að árið 1962 fermdust tæplega 95% ungmenna á Íslandi í kristnum
kirkjum. Alls voru 3711 börn á fermingaraldri 1. janúar það ár. 3284 fermdust í þjóðkirkjunni
og 235 í lúthersku fríkirkjunum. Árið 2002 fermdust um 4200 börn í þjóðkirkjunni af þeim
4628 sem voru í þeim árgangi, eða 90 prósent.

Gefðu sparnað
í fermingargjöf

BORGARALEG FERMING
„Hátíðleg athöfn sem ekki
tengist kirkju eða kristni en er
haldin fyrir börn á fermingaraldri
(í kjölfar fræðslu um siðfræðileg
og félagsleg efni.)“ Þannig er
borgaraleg ferming skilgreind í
íslenskri orðabók.
Siðmennt hefur boðið upp á
borgaralega fermingu allt frá 1989.
Líkt og börn í kristinni fermingarfræðslu þurfa börn sem fermast
borgaralega að sækja námskeið
þar sem ýmislegt er til umræðu.
Á vef Siðmenntar www.sidmennt.
is segir að íslenska orðið ferming
sé þýðing á latneska orðinu confirmare sem merki meðal annars
að styðja og styrkja. Ungmenni
sem fermist borgaralega séu einmitt studd í því að vera heilsteyptir
og ábyrgir borgarar í lýðræðislegu samfélagi en megintilgangur
borgaralegrar fermingar sé að
efla heilbrigð og farsæl viðhorf
unglinga til lífsins og kenna þeim
að bera virðingu fyrir manninum,
menningu hans og umhverfi.
Hápunktur borgaralegu fermingarinnar er virðuleg lokaathöfn sem
foreldrar barnanna skipuleggja og
stjórna með hjálp Siðmenntar. Þar
eru börnin í aðalhlutverkinu. Þau
koma fram prúðbúin, flytja ávörp,
ljóð og sögur, spila á hljóðfæri og
dansa svo fátt eitt sé nefnt. Að
lokum fá þau afhent skrautritað
skjal til staðfestingar því að þau
hafi lokið fermingarnámskeiðinu.
Ekki er nauðsynlegt að vera
skráður í Siðmennt og raunar er 16
ára aldurstakmark til slíkrar skráningar. Foreldrar fermingarbarns
þurfa heldur ekki að vera meðlimir
Siðmenntar. Öllum er frjálst að
fermast borgaralega, hvort sem
fólk er skráð í trúfélög eður ei.
Heimild: sidmennt.is/
visindavefur.is

Fermingarkortið er inneignarkort sem hentar þeim vel sem vilja gefa sparnað
í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 5.000 króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur eða meira inn á Framtíðargrunn.
Fermingarkortið er gjöf sem leggur grunn að árhag framtíðarinnar. Kortið kemur
í fallegum gjafaumbúðum og fæst án endurgjalds í öllum útibúum Landsbankans.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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HUGMYNDIR FYRIR HEIMILIÐ
Foreldrar eru misfærir í að finna góðar hugmyndir fyrir fermingarveisluna, sérstaklega hvað varðar skreytingar. Vefsíðan www.hugmyndirfyrirheimilid.is er fyrirtaks upphafsreitur fyrir foreldra sem vita ekki í
hvorn fótinn þeir eiga að stíga.
Að baki síðunni standa tvær vinkonur sem hafa í gegnum tíðina
sankað að sér alls konar sniðugum hugmyndum fyrir heimilið. Þar er
til að mynda að finna ýmsar hugmyndir fyrir ferminguna, til dæmis um
borðskraut, blóm og skreytingar, myndatökur, kökur, pakkaskreytingar,
hárgreiðslu og uppskriftir.

ALTARISGANGA
Altarisganga er hluti fermingarinnar og fer hún fram í fermingarmessunni. Þá ganga fermingarbörn til altaris ásamt foreldrum
og öðrum aðstandendum sem
það kjósa. En hver er hugmyndin
á bak við altarisgöngu? Meðal
annars er litið á altari í kirkjum
sem borð Drottins, tákn um nærveru hans, þar sem kvöldmáltíðin
er sviðsett. Að ganga til altaris er
því líka kallað að ganga til Guðs
borðs. Þar sem altarið er tákn um
nærveru Guðs er það jafnframt
helgasti staður hverrar kirkju.
Heimild: visindavefur.is
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Canon IXUS 115
Verð 32.900 kr.
8GB minniskort fylgir
Lenovo spjaldtölva
Verð 109.900 kr.

Sony HD upptökuvél með 2,7" snertiskjá
Verð 84.990 kr.

Lexar 32GB minnislykill, útdraganlegur
Verð 8.990 kr.

GRÆJAÐU ÞIG
FYRIR FRAMTÍÐINA

GJAFADAGBÓK
Bókhald yfir fermingargjafirnar
er bráðsniðug hugmynd, ekki
til að bera saman hver gaf hvað
heldur til að muna hver gaf
hvað. Þá getur fermingarbarnið
sent þakkarbréf til hvers og eins
nokkrum dögum eftir veisluna og
þakkað sérstaklega fyrir það sem
viðkomandi gaf. Þeir sem hafa
lagt mikið upp úr því að leita búð
úr búð að gjöf handa fermingarbarninu hafa sérstaklega gaman
af því að fá að heyra nokkru síðar
hvort gjöfin hitti í mark. Svo er
líka sjálfsögð kurteisi að þakka
fyrir sig með kveðju.

Úrval fermingargjafa sem endast
Ú
Framúrskarandi fermingargjafir frá Sony, Bose, Lenovo, Canon og fleiri
heimsþekktum framleiðendum. Komdu í verslun Nýherja eða á netverslun.is
og við aðstoðum þig við að finna fermingargjöf sem dugar til framtíðar.

Canon Powershot A2200
Verð 21.900 kr.
4GB minniskort fylgir
Canon EOS 600D með 18–55mm linsu
Verð 159.900 kr.
Gjafabréf á Canon EOS grunnnámskeið
og 8GB minniskort fylgja

Bose AE2 heyrnartól
Verð 21.900 kr.

FERMINGARHANSKAR
Ekki ber öllum saman um
hvenær hefðin að klæðast
fermingarhönskum hófst. Sumir
tengja hanskana við hreinleika en
aðrir telja þá hreinlega fylgifiska
tískunnar, sem markist af því að
fermingarstúlkur vilji vera snyrtilegar á stóra deginum. Sígildir
satín- og blúnduhanskar hafa
notið vinsælda meðal fermingarstúlkna gegnum tíðina. Sumar
klæðast hekluðum hönskum sem
hafa gengið í arf milli kynslóða.
Svo hefur alltaf verið vinsælt að
brydda upp á nýjungum með
grifflum og þess háttar.

Bose Companion 2 II
tölvuhátalarar
Verð 21.900 kr.

Sony hljómtækjastæða fyrir iPod/iPhone, CD og útvarp
Verð 49.990 kr.

Nýherji hf.

Sími 569 7700

Borgartúni 37

Akureyri

netverslun.is

UCube tölvuhátalarar USB
Verð 19.900 kr.

