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Erna Kristín Stefánsdóttir í Ernulandi segir mikilvægast fyrir stjúpforeldra að byggja upp vináttu við stjúpbörn sín. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Góða stjúpan
KOMIN Í BÍÓ

Erna Kristín Stefánsdóttir, guðfræðingur og snappstjarna, varð stjúpmóðir
árið sem hún varð fullorðin. Hún er verðandi brúður á Ítalíu og stofnaði nýlega vinsælan Facebook-hóp um hlutskipti stjúpforeldra og stjúpbarna. ➛2
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g var átján ára þegar lítil,
þriggja ára skotta kom inn í
líf mitt og við smullum strax
saman. Það er ekki sjálfgefið,“ segir
Erna Kristín Stefánsdóttir um þá
gleði sem fyllti líf hennar við að
verða stjúpmamma, þá rétt orðin
fullorðin sjálf.
„Það hvílir þungt á mörgum
stjúpforeldrum að upplifa ekki
náin tengsl við stjúpbörn sín en að
vera stjúpforeldri snýst ekki endilega um að finna fyrir móður- eða
föðurást til barnanna heldur að
samþykkja þau inn í líf sitt, vera
til staðar og láta þau finna að þau
séu velkomin. Mitt besta ráð er
að byggja samband við barnið á
vinskap því það er alltaf hægt að
byggja meira ofan á góða vináttu.“

Mikilvægt að vera til staðar
Erna stofnaði nýlega umræðuhópinn Góða stjúpan á Facebook. Þar
eru strax hafnar góðar umræður
á jákvæðum grundvelli og með
skilningi á ólíkum sjónarmiðum
úr öllum áttum.
„Ég ákvað að stofna Góðu
stjúpuna vegna þess að mér fannst
skorta umræðuvettvang fyrir bæði
kynin en einnig foreldra sem eiga
börn sem eiga stjúpforeldra, og
stjúpbörn sem eru komin með
aldur til að vera á Facebook. Í hópi
Góðu stjúpunnar eiga öll sjónarhorn að heyrast til að enn fleiri
öðlist skilning á mismunandi
skoðunum annarra.“
Erna segir foreldra barna sem
eiga stjúpforeldra líka eiga fullt
erindi í Góðu stjúpuna.
„Það er svo mikilvægt fyrir foreldra að sjá hvaða áhyggjur stjúpforeldrar hafa og hverju þeir eru
að velta fyrir sér. Stór ástæða þess
að samskipti geta reynst erfið er að
það skortir mikið upp á skilning
foreldra á aðstæðum einstaklinga
sem taka þurfa u-beygju í lífi sínu
þegar þeir ganga inn í hlutverk
stjúpforeldra.“
Það tók Ernu langan tíma að
átta sig á raunverulegu hlutverki
stjúpforeldra í lífi barna.
„Hlutverk stjúpforeldra er að
vera til staðar fyrir börnin. Oft
ríkir gremja og misklíð á milli foreldra og ekki er alltaf svigrúm fyrir
stjúpforeldrana til að taka virkan
þátt í uppeldi barnanna. Þá er gott
að minna sig á að helsta hlutverk
stjúpforeldra er að vera til staðar
þegar barnið er hjá þeim og auðvitað alltaf þegar barnið hringir
eða leitar til þeirra,“ segir Erna.
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leikin en Erna trúir því statt og
stöðugt að til séu miklu fleiri góðar
stjúpur og þar er komin skýring á
nafninu Góða stjúpan.
„Það er sárt til þess að hugsa
að til séu vondar stjúpur og mín
persónulega skoðun er sú að það
ætti enginn að fara í samband
við mann eða konu sem á börn ef
ætlunin er ekki að taka börnunum
opnum örmum. Börn eru hluti
af heild sem er fjölskyldan þeirra
og stjúpforeldrið bætist þar við,
en ekki öfugt. Þetta þarf að hafa í
huga þegar gengið er í samband
við aðila sem á barn og því er aldrei í boði að ýta barni út á jaðarinn
svo að stjúpan eða stjúpinn komist
inn,“ segir Erna um stjúptengsl
sem eru svo algeng og mikilvægt
að takist vel.
„Sá sem er þess valdandi að börn
verða útskúfuð á eigin heimili og
ekki lengur hluti af heildinni á
ekki erindi í samband með foreldri
barns. Það gleymist líka að ræða
hversu flókið það getur verið að
vera stjúpbarn. Börnin sjálf biðja
ekki um þessar aðstæður og því
undir fullorðna fólkinu komið að
þær séu áreynslulausar fyrir barnið. Þegar samskipti fullorðins fólks
eru stirð er mikilvægt að spila rétt
úr öllu og helst leika leikrit til að
halda öllu góðu á meðan leyst er
úr erfiðleikunum. Börn eiga ekki
að þurfa að vera meðvituð um að
við séum ekki öll bestu vinir. Þau
þurfa bara að vera meðvituð um
að vera börn og þau sjálf, að leika
sér og standa ekki mitt í togstreitu
á milli foreldra sinna.“
Erna bendir á að barn eigi rétt á
að mynda tengsl við foreldri sitt á
eigin forsendum.
„Þegar pabbi kemur illa fram
við mömmu, en barnið sér pabba
sinn sem þann besta í heimi, má
mamman ekki yfirfæra það á
barnið heldur leyfa því að njóta
vafans og vera tilfinningalega
frjálst gagnvart hinu foreldrinu.
Það er tilfinningaleg tálmun að
ákveða hvernig barni á að líða
gagnvart foreldri sínu.“

Með hlýtt og opið hjarta

Vonda stjúpan er mörgum hug-

Erna er enn stjúpmamma litlu
stúlkunnar sem hún eignaðist svo
óvænt átján ára en hefur síðan
eignast son.
„Sterk tengsl okkar stjúpmæðgna breyttust ekkert við það
að lítill bróðir kom í heiminn.
Helsti munurinn á því að vera
stjúpmamma og móðir drengsins
míns finnst mér vera að við
mæðgur höfum það fram yfir að
eiga þessi dýrmætu vinkonutengsl
sem eru engu síðri og svo innilega
mikilvæg. Þegar sonur minn kom í
heiminn greip mig strax ábyrgðarfullt hlutverk uppalandans en

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Vonda stjúpan

Þessi undurfallega mynd sýnir samfylgd Ernu og stjúpdóttur hennar eftir því sem árin hafa liðið, hönd í hönd með
vináttunnar tryggðarbönd. Myndirnar eru teknar á þriggja ára fresti og verður næsta mynd tekin eftir tvö ár.

sem stjúpforeldri getur maður
byggt upp undursterk og falleg
vinatengsl sem maður gerir ekki
endilega með börnum sínum,“
segir Erna.
Sem átján ára stjúpmamma hafi
hún vissulega verið í öðrum takti
en vinkonur hennar.
„Ég ákvað strax að verja tíma
mínum með stjúpdóttur minni í
stað þess að fara út að skemmta
mér og þegar ég lít til baka finnst
mér ekkert dýrmætara en að eiga
minningar með henni síðan hún
var svo ung.“
Stundum hafi hún spurt sig
og aðra hvort eðlilegt eða jafnvel óæskilegt sé að hafa svo sterk
tengsl við einstakling sem hún
hefur ekkert um að segja nema að
vera til staðar.
„Svörin hafa verið á eina leið;
að ég ætti að vera þakklát því
svo sterk tengsl upplifi alls ekki
allir. Það er líka ástæða þess að
ég stofnaði Góðu stjúpuna. Við
mægður erum oft að fíflast saman
á Snapchat og Instagram og þar
hafa konur haft samband við mig
og sagst ekki finna þessu nánu
tengsl við stjúpbörn sín. Mig
langaði því að miðla því áfram að
vera stjúpforeldri snýst ekki um að
finna sömu tengsl í stjúpbörnum
sínum og eigin börnum heldur að
taka þeim vel, vera með hlýtt og

opið hjarta og byggja sambandið
upp á vinskap. Á þeim grunni er
hægt að byggja svo margt í framhaldinu.“

Verðandi brúður á Ítalíu
Erna er nú 27 ára og stjúpdóttir
hennar að verða tólf ára. Í júlí eru
þær á leið til Ítalíu með tilvonandi
eiginmanni Ernu, nánustu fjölskyldu og vinum.
„Við Bassi Ólafsson ætlum að
ganga í hjónaband í San Severino
Marche á Ítalíu þann 18. júlí og
eyða hveitibrauðsdögunum í
ítalskri sveitarómantík,“ segir
Erna sem er frægur snappari
með yfir 24 þúsund fylgjendur á
Facebook, Snapchat og Instagram.
„Það gerðist óvart. Ég hafði
hugsað mér að opna fyrir sölu á
málverkum mínum á Instagram
en var allt í einu orðin snappari og
hef gaman af. Ég er virkust þessa
dagana á Instagram, vinn mikið
með líkamsvirðingu kvenna, stjúptengsl og með UNICEF því mér
finnst mikilvægt að nota fjölda
fylgjenda í hluti sem skipta máli,
en ég mun að sjálfsögðu sýna frá
brúðkaupinu,“ segir hún og hlær.
Næsta vor lýkur Erna embættisprófi sem prestur frá Háskóla
Íslands.
„Ég fór í guðfræðinám því mig
langaði að vinna með fólki og

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Föstudaginn 22. júní mun FRÉTTABLAÐIÐ í samstarﬁ við GLAMOUR gefa út aukablaðið

HÚÐ & HÁR
Í þessu glæsilega blaði mun ritstjórn GLAMOUR og ritstjórn sérblaða Fréttablaðsins
taka höndum saman. Boðið verður upp á ﬂott viðtöl og fróðlega umfjöllun þar sem
umhirða húðar og hárs er í forgrunni.
Harpa Káradóttir förðunarfræðingur og ritstjóri fegurðarkaﬂa GLAMOUR verður í
viðtali, því til viðbótar verða ýmsir ﬂeiri fróðleiksmolar frá ritstjórn GLAMOUR og
Fréttablaðsins.
Ljóst er að mikill metnaður verður lagður í allt efni blaðsins.
Stór dreiﬁng og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til
ákjósanlegra markhópa.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Ólafur H. Hákonarson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Netfang olafurh@frettabladid.is • Sími 512 5433

fannst preststarfið tilvalinn vettvangur til þess, því ég held að fáir
vinni eins náið með fólki. Ég stefni
á að verða sjúkrahúsprestur því
ástríða mín er að hjálpa öðrum
og mér líður alltaf eins og ég hafi
fyllt á bensíntankinn þegar ég geri
góðverk,“ segir Erna og hlakkar til
þess að láta til sín taka.
„Ég er sterk á svellinu og
meðvituð um að starf prests er
umfangsmikið en ég hef stefnt
að þessu lengi. Sjúkrahúsprestar
vinna með fólki á erfiðustu
stundum lífs þess, og með læknum
og hjúkrunarfólki í handleiðslu.
Það er ómetanlegt fyrir þá sem
standa frammi fyrir því að missa
ástvini sína að hafa einhvern til
að halda í höndina á í gegnum
þungbær skref og alls kyns pappírsvinnu sem er erfitt að hugsa
um á slíkum stundum,“ segir Erna
með trúna að vopni.
„Ég er sannarlega trúuð og lít á
Guð sem mitt innra sjálf og drifkraft til að gera rétt; kærleikann í
verki. Það er minn Guð.“
Og lífið í Ernulandi er frábært.
„Ég er að springa úr spenningi
og með áfast bros á andlitinu. Fólk
heldur eflaust að ég sé skrýtin en
ég ræð bara ekki við mig,“ segir
hún og skellihlær.
Ernu má finna á Ernuland á
samfélagsmiðlum.

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson,
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 |
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Bílar
Farartæki

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

Bílar til sölu

Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852

Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
ÓDÝR 1790 ÞÚS !!!
Dazia Dokker 06/2018 Nýr bíll,
rennihurð báðum megin ! Aðeins
nokkrir bílar í boði núna á 1790
+ VSK !!! Syningarbíll á staðnum,
tökum gamla vinnubílinn uppi !
EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

ÓDÝR OG NÝR !
Skoda Octavia Ambi.
1.6 Diesel06/2018 NÝR
beinsk,syningarbíll á staðnum,
okkar verð 3690 þús, (nyvirði í
umboði 4.3 mil) !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TVEIR TOYOTA HIACE 4X4
Stuttur og langur, árg. 2010 og
2009, eknir 115 og 122 þús km.
Dráttabeisli, Webasto, hiti í sætum,
bakkmyndavél. Verð 1530 og 1850
þús + vsk. S. 897 3015 eða jb@
isfar.is.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERH
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM
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Skólar
Námskeið

Varahlutir
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

Tímavinna eða tilboð.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

ÓSKA EFTIR MÓTOR Í HÚSBÍL !
Bens mótor OM314 túrbó dísel
með gírkassa eða Bens 364 túrbó
með gírkassa. Aðrir sambærilegir
mótorar koma til greina. Uppl. í s.
699 1531

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.

Námskeið

LAGERSALA 30-70%
AFSLÁTTUR !
Úrval af girðingaefni til sölu.
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að
neðanverðu. S. 5629018

Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f.
Fullorðna: Start/Byrja: 25/6, 23/7,
3/9, 1/10, 29/10, 26/11. 2019: 7/1,
4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 28/5: 4weeks/
vikur x 5 days/daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evening.Morgna/
Síðd/Kvöld. www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. 108 s. 5571155
/ 8981175.

Húsnæði

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Keypt
Selt
Til sölu

Geymsluhúsnæði
Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

Atvinna óskast

Búslóðaflutningar

Breytingartillagan verður til sýnis á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum
18. júní til 30. júlí 2018 og aðalskipulagsbreytingin einnig hjá
Skipulagsstofnun á Borgartúni 7b, 105 í Reykjavík. Tillögurnar
eru einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps,
www.talknafjordur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til
30. júlí 2018.

Virðingarfyllst
Óskar Örn Gunnarsson
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Breytingin felur í sér breytta landnotkun á þéttbýlisuppdrætti
við skólasvæði Tálknafjarðar þar sem landnotkun verður
breytt frá svæði fyrir þjónustustofnun og opnu svæði til
sérstakra nota yfir í svæði fyrir verslun og þjónustu. Ástæða
breytingarinnar er sú að gert er ráð fyrir uppbyggingu fyrir
ferðaþjónustu á reitnum og stækka þarf reitinn til að rúma
skilgreinda landnotkun.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Miðtún 1, 460 Tálknafirði.

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

Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Tálknafjörður

Breyting á Aðalskipulagi
Tálknafjarðarhrepps 2006-2018 Dunhagi

ICELANDIC, ENGLISH &
NORWEGIAN F. FOREIGNERS ENSKA - NORSKA

NUDD

Spádómar

Þjónusta

Aðalskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi
aðalskipulagsbreytingu:

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.
Hægt að panta tíma á hofdabon.is
Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Snyrti & nuddstofan Smart
.LUNMXOXQGL*DUèDE

Til bygginga

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Húsaviðhald
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Verið hjartanlega velkomin.
7tPDSDQWDQLUtV KHOJDVLJ#JPDLOFRP
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

