
KYNNINGARBLAÐ

Gleðileg jól
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Jól hjá prestum eru oft mikil vinnutörn en þessi jólin er Davíð Þór í fæðingarorlofi með Ægi litla syni sínum og getur verið í faðmi fjölskyldunnar. MYND/EYÞÓR
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Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

 Verða
þín

 lukkujól?



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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 550 5761 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri Freyr Jóns-
son, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Ég hlakka til að mæta aftur til 
vinnu á nýársdag en á sama 
tíma fylgir því tregi að fæð-

ingarorlofinu ljúki því við feðgar 
höfum átt svo yndislegan tíma 
saman,“ segir Davíð Þór og faðmar 
Ægi, tíu mánaða son sinn, fast að 
sér í jólaljósunum. Ægir fæddist 
í febrúar á þessu ári en fyrir áttu 
þau Þórunn Gréta Sigurðardóttir 
dótturina Signýju sem fæddist 
þeim 2016.

„Þórunn fór eðlilega strax í 
fæðingarorlof en eftir á að hyggja 
hefði ég átt að gera það líka, enda 
í nógu að snúast með tveggja ára 
barn og hvítvoðung. Ég var því 
ekki nógu mikið til staðar og sagði 
við Þórunni að næst gerðum við 
þetta ekki svona. Hún horfi á mig: 
„Næst? Láttu þig dreyma!“,“ rifjar 
Davíð upp og hlær. „Við erum svo 
sem ekki að plana frekari barn-
eignir en ég er ekki heldur að lýsa 
því yfir að við séum hætt.“

Davíð Þór er fæddur það herrans 
ár 1965 og á þrjú uppkomin börn á 
aldrinum 27 til 35 ára.

„Ég á líka fjögur dásamleg 
barnabörn sem eru eldri en mitt 
yngsta barn. Það er sagt að þetta 
geri mann ungan á ný en ég segi 
að þetta geri mann aðallega van-
svefta,“ segir Davíð sposkur. „Það 
er ákveðið dejavú að vera kominn 
aftur með lítil börn því nú er ég 
með stelpu og strák þar sem eru 
tvö ára á milli en þannig var það 
líka með Ísold mína og Núma 1990 
og 1991. Mér verður því stundum 
á að kalla litlu krílin mín Signýju 
og Ægi Ísold og Núma,“ segir Davíð 
en fyrir átti hann dótturina Huldu 
sem er fædd 1983.

Guð birtist okkur sem barn
Það er aðfangadagur og Davíð Þór 
hlakkar til að eiga jól eins og hann 
þekkti áður en hann varð prestur.

„Jól mín sem prestur snúast um 
vinnutörn. Ég er vanur að vera 
með þrjár messur á aðfangadag og 
eina á jóladag sem þýðir að jólafrí 
með fjölskyldunni byrjar á annan 
í jólum. Því finnst mér notalegt í 
fæðingarorlofinu að geta átt mín 
gömlu hefðbundnu jól í faðmi fjöl-
skyldunnar, tekið pakkarúntinn 
og haft tíma til að elda rjúpurnar 
í kvöld, borða heimatilbúinn ís, 
hlusta á aftansöng í útvarpinu og 
leggjast undir sæng með nýja bók 
á jólanótt.“

Davíð Þór hlakkar líka til að 
opna jólapakka með börnum 
sínum, enda er fæðing Jesúbarns-
ins samofin einlægri gleði jarð-
neskra barna um jól.

„Hvað sjálfan mig varðar kemur 
Guð til mín á jólum, nálgast mig 

og frelsar, eins og aðeins nýfætt 
barn getur gert þegar maður fær 
það í fangið. Þá þarf maður að setja 
sjálfan sig í annað sætið, leggja 
egóið til hliðar og þjóna öðrum.  
Svo sagði Jesús sjálfur þegar hann 
var kominn til vits og ára: „Hver 
sá sem ekki tekur á móti Guðs ríki 
eins og barn mun aldrei inn í það 
koma.“ Því er barnsleg jólagleðin 
sem maður fyllist á þessum árstíma 
og langt fram á fullorðinsaldur 
þörf upprifjun á því hvernig á að 
taka á móti Guðs ríki og þess vegna 
birtist Guð okkur sem barn sem 
þarf á okkur að halda.“

Ást eftir þriðju sýn
Leiðir Davíðs Þórs og Þórunnar 
Grétu lágu saman í þrígang áður en 
ástin sigraði þau árið 2005.

„Við hittumst fyrst þegar Þórunn 
var í Menntaskólanum á Egils-
stöðum og fékk það verkefni að 
sækja mig og skila út á flugvöll 
þegar ég var pantaður austur sem 
kynnir á tónlistarhátíð. Árum 
seinna flutti hún til Reykjavíkur 
með sínum þáverandi, í stiga-
ganginn við hliðina á mér þar sem 
ég bjó með minni fyrrverandi. Enn 
árum síðar sótti hún um vinnu 
hjá mér sem þýðandi þar sem ég 
stjórnaði talsetningu teiknimynda 
í Stúdíó Sýrlandi. Þar tók ég eftir 
því hvað hún var flink, vel máli 
farin og með góðan húmor, og eitt 
leiddi af öðru. Þegar við hittumst 
í þriðja sinn fann ég að þessu var 
ætlað að gerast en það er þó ekki 
hægt að segja að það hafi verið ást 
við fyrstu sýn heldur byrjaði allt á 
faglegum samskiptum og virðingu 
sem varð að væntumþykju og 
aðdáun sem varð að ást,“ upplýsir 
Davíð Þór og allt er svo sannarlega 
þegar þrennt er. „Þrír er heilög tala 
sem inniber allt; allan tíma, fortíð, 
nútíð og framtíð; sköpunarverkið í 
heild sinni, dýraríkið, jurtaríkið og 
steinaríkið; og hina heilögu þrenn-
ingu, föður, son og heilagan anda.“

Þau Davíð Þór og Þórunn Gréta 
eru þó ekki búin að hnýta hnútinn 
í heilögu hjónabandi.

„Við erum gift hvort öðru í 
hjörtum okkar þótt enn eigi eftir 
að ganga frá formsatriðinu. Hún er 
konan mín af því að hún er kona 
og hún er mín. Hún er konan mín 
vegna þess að ég varð ástfanginn af 
henni, sá í henni eitthvað sem hreif 
mig. Mig langaði að hafa hana sem 
hluta af lífi mínu og sem þátttak-
anda í því. Hvað það var er órætt 

Feðgarnir Davíð Þór og Ægir hafa notið þess að vera saman í fæðingarorlofi síðastliðna sex mánuði. MYND/EYÞÓR

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Þegar við hittumst í 
þriðja sinn fann ég 

að þessu var ætlað að 
gerast en þó er ekki hægt 
að segja að það hafi verið 
ást við fyrstu sýn.

Hvað mig sjálfan 
varðar kemur Guð 

til mín á jólunum, nálgast 
mig og frelsar, eins og 
aðeins nýfætt barn getur 
gert þegar maður fær það 
í fangið.

og ósnertanlegt; kannski bros eða 
glit í auga, einhver andleg bylgju-
lengd, greind, húmor og grund-
vallar lífsviðhorf sem við deilum.“

Ekki í satanískri pönkgrúbbu
Sumarið 2016, þegar Davíð Þór og 
Þórunn Gréta voru í fæðingarorlofi 
með Signýju, stofnuðu þau pönk-
sveitina Austurvígstöðvarnar. Á 
árinu kom út fyrsta plata sveitar-
innar, Útvarp Satan.

„Austurvígstöðvarnar er alls ekki 
satanísk heldur þvert á móti mjög 
kristileg pönkgrúbba, þótt platan 
sé nefnd eftir einu lagi hennar 
sem fjallar um útvarpsstöð með 
satanískan boðskap um að hata 
náungann og óttast þá sem standa 
höllustum fæti í þjóðfélaginu,“ 
útskýrir Davíð Þór sem semur alla 
lagatexta og flestar tónsmíðar 
Austurvígstöðvanna, ásamt því 
að vera aðalsöngvari með Díönu 
Mjöll Sveinsdóttur.

„Hljómsveitin var hugsuð sem 
skemmtilegt hobbí en hún vatt 
fljótt upp á sig og varð miklu betri 
en til stóð. Við byrjuðum þrjú en 
erum nú orðin sex og ég er sér-
staklega stoltur af kynjahlutfallinu 
því konurnar eru þrjár og þar af 
Þórunn mín. Það er rosa fínt að 
vera saman í hljómsveit. Þórunn 
er afbragðs hljómborðsleikari og 
stórkostlega ofmenntuð til að vera 
í pönkgrúbbu, með meistaragráðu 
í klassískum tónsmíðum, en við 
erum í þessu til að hafa gaman af 

því og þetta er skemmtilegt,“ segir 
Davíð Þór sem stefnir á nýja plötu 
á nýju ári.

„Yrkisefni mitt í lagatextum 
eða sú staðreynd að ég sé prestur 
kemur Austurvígstöðvunum ekki 
meira við en að Díana Mjöll sé 
rútubílstjóri. Í hugum margra er 
óljóst hvenær prestsembættinu 
sleppir og prívatpersóna prestsins 
tekur við. Hins vegar er ég engu að 
síður borgari í lýðfrjálsu landi sem 
hefur rétt á því að hafa skoðanir, 
tjá þær og taka þátt í þjóðfélags-
umræðum og pólitík.“

Textar Davíðs Þórs með 
Austurvígstöðvunum eru beittir og 
berorðir.

„Vitaskuld eru textarnir settir 
fram í svolítilli kaldhæðni en boð-
skapurinn er samt sem áður 
nokkurn veginn sá sami og ég 
kem á framfæri í kirkjunni og við 
annað fólk. Að við séum góð hvert 
við annað, hættum að vera hrædd 
hvert við annað, og að við hlustum 
ekki á þá sem reyna að sundra 

okkur og vekja úlfúð okkar á milli.

Tók ekki prestvígslu í bríaríi
Þegar Davíð Þór hóf guðfræðinám 
árið 1991 var það vegna áhuga 
hans á heimspeki og siðfræði.

„Á þeim árum hafði ég litla trúar-
sannfæringu og lítið sem ekkert 
persónulegt vitundarsamband við 
æðri mátt. Það hafði lengi blundað 
í mér að verða leikari og eftir tvö ár 
í guðfræðináminu opnaðist gluggi 
og ég varð eftirsóttur skemmti-
kraftur og endaði í skemmtana-
bransanum í þrettán ár,“ útskýrir 
Davíð Þór sem lenti ungur í 
slagtogi með Bakkusi en hætti að 
drekka 2005.

„Í sporavinnu AA-samtakanna 
þurfti ég að horfa inn á við og í 
eigin barm. Þá rifjuðust upp kynni 
mín við æðri mátt sem urðu allt í 
einu einlægari og persónulegri en 
ekki fræðileg og fagleg eins og þau 
höfðu verið í fyrstu atrennu minni 
í guðfræðinni.“

Það var Þórunn Gréta sem rak 
Davíð til þess að ljúka við guð-
fræðinámið.

„Upphaflega planið var þá að 
klára BA-prófið til að vera ekki 
titlaður fyrrverandi guðfræðinemi 
til æviloka, eins og verið hafði, en 
í náminu fann ég hvernig áhuginn 
blossaði upp og eftir að starfa við 
afleysingar sem æskulýðsprestur 
á Egilsstöðum eftir útskrift 2011 
fann ég sterkt hvað ég vildi gera 
við síðustu tuttugu árin af starfs-

Framhald af forsíðu ➛
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ævinni,“ segir Davíð sem var 
skipaður sóknarprestur í Laugar-
neskirkju árið 2016 en var vígður 
í embætti héraðsprests í Austur-
landsprófastsdæmi 2014. Þá bjó 
hann á Eskifirði í tvö ár.

„Ég held að fólk sé búið að 
fatta að mér sé alvara með þessu. 
Að jafnvel ég hefði ekki úthald 
í svo langdreginn brandara svo 
löngu eftir að hann hætti að vera 
fyndinn,“ segir Davíð Þór sem 
viðurkennir að fyrsta kastið hafi 
hann fundið að fólk vissi ekki 
hvernig það ætti að taka honum 
sem presti. „Ég veit að margir héldu 
að guðfræðiáhugi minn væri stælar 
eða tiktúrur en ég held að fólk 
átti sig á því núna að ég tók ekki 
prestvígslu í neinu bríaríi heldur af 
því ég hafði köllun til kirkjulegrar 
þjónustu og þegar ég tala um trú 
mína og æðri mátt er mér einlæg 
alvara með því.“

Davíð Þór hefur að keppikefli að 
vinna vinnu sína vel frekar en að 
eltast við vinsældir.

„Ég held það sé mjög mikil-
vægt fyrir presta að þora að vera 
óvinsælir og þeir þurfa að þora að 
segja fólki til syndanna þegar með 
þarf. Ég veit að meðal hlustenda 
ákveðinnar útvarpsstöðvar, sem 
ég í söngtexta kalla Útvarp Satan, 
er ég sennilega óvinsælasti prestur 
landsins,“ segir Davíð Þór og vísar í 
Útvarp Sögu. „Þar hafa stjórnendur 
kallað mig geðsjúkling, eiturlyfja-
sjúkling og kynferðisafbrotamann 
á öldum ljósvakans vegna þess að 
ég hef óhikað gagnrýnt þá fyrir að 
dreifa lygum og hatri um innflytj-
endur og hælisleitendur. Ég hef 
fengið það tífalt til baka en á sama 
tíma hef ég litlar áhyggjur af því 
að fólk með fullu viti hlusti á þá 
útvarpsstöð.“

Hafnar ekki trúararfi sínum
Í fæðingarorlofi með Ægi litla 
hefur Davíð Þór setið við skriftir og 
unnið að bók með trúarljóðum. 
Hann á líka sálm í nýrri og 
væntanlegri sálmabók 
þjóðkirkjunnar, við lag 
Arngerðar Maríu Árna-
dóttur.

„Ef einhver hefði 
áður sagt að ég ætti 
eftir að verða sálma-
skáld hefði ég senni-
lega skellt upp úr. 
Ég hef dálítið fengist 
við að yrkja sálma og 
þykir mikill heiður að 
pláss sé fyrir sálminn 
í nýju sálmabókinni,“ 
segir Davíð Þór um sálm 
sinn Í svörtum himin-
geimi sem var frumfluttur á 
Sálmafossi í Hallgrímskirkju 
á Menningarnótt í fyrra og hefur 
farið sigurför síðan.

„Sálmurinn er sterk vist- og 
sköpunarguðfræði sem leggur 
áherslu á ráðsmennsku mannsins 
yfir jörðinni og skyldu mannsins 
sem ráðsmanns Guðs; kristileg 
nálgun að loftlagsvánni og vand-
anum sem mannkynið stendur 
frammi fyrir og mikilvægi þess að 
standa vörð um sköpunarverkið 
svo að reikistjarnan okkar verði 
byggileg í framtíðinni,“ útskýrir 
sálmaskáldið Davíð.

„Ég hef verið spurður hvernig 
ég, sem skynsamur og greindur 
maður, geti verið kristinn og trúað 
því að Biblían sé full af sannleika 
en önnur trúarbrögð ekki. Þá er 
mitt svar að ég er ekki kristinn af 
því ég er svo sannfærður um að allt 
annað sé þvættingur. Ég efast ekki 
um að hefði ég fæðst í Bagdad væri 
ég múslimi en af hverju hefði ég átt 

að rísa upp gegn trúararfi mínum 
og umhverfi sem ég sá ekki ástæðu 
til að gera í Reykjavík? Ég fann mig 

knúinn til að velja mér leið til 
að rækta mitt andlega líf og 

trúarlíf og þetta var sú leið 
sem ég valdi, enda er ekki 

hægt að fara allar leiðir,“ 
segir Davíð með festu.

Á honum brennur 
að við getum búið 
saman í friði og borið 
virðingu hvert fyrir 
öðru, óháð trú, trúar-
brögðum eða skorti á 
trú, og að við hættum 

að tala af yfirlæti um 
þá sem ekki deila með 

okkur trúar- eða lífs-
skoðunum.

„Nafn mitt kemur úr 
Biblíunni, það er kross í fán-

anum og kirkja hinum megin 
við götuna mína. Ég hefði getað 

gerst hindúi og farið yfir hálfan 
hnöttinn til að finna vatnið sem 
rennur í bæjarlæknum mínum, 
en ég gerði það ekki. Þetta er sú 
leið sem ég valdi og ætla að halda 
mig við. Ég hef ekkert í höndunum 
sem segir að hún sé betri eða verri 
en aðrar leiðir. Mig langar heldur 
ekki að hreykja þjóðkirkjunni 
eða kristnidómnum á kostnað 
annars. Fyrir mér snýst þetta ekki 
um að hafa rétt eða rangt fyrir sér 
um heimsmyndina heldur að vera 
andlega ríkur og manneskja sem á 
sér andlegt líf og ræktar það. Það 
er engin manneskja enn svo fáfróð 
að hún geti vænst þess að vera við 
góða líkamlega heilsu án þess að 
gera nokkurn tímann neitt fyrir 
hana. Það sama á við um andlegt 
heilbrigði og andlegt líf; maður 
getur ekki vænst þess að vera and-
lega heill ef maður gerir ekkert fyrir 

andlegt heilbrigði sitt. Þar kemur 
trúin inn í líf mitt og ég hef mikla 
trú á trúnni. Ég hef hins vegar ekki 
mikla trú á trúarbrögðum, enda 
eru þau aðeins vettvangur til að 
iðka trú. Að halda að maður verði 
sáluhólpinn af því að aðhyllast 
trúarbrögð er eins og að halda að 
maður verði hraustur af því að eiga 
íþróttaleikvang. Það þarf að nota 
hann til að öðlast heilsu.“

Guð er kærleikur
Guð birtist Davíð Þór hvarvetna í 
lífi hans og tilveru.

„Ég skynja Guð í þeim gnægðum 
sem hann hefur gefið mér í lífinu. 
Í börnunum mínum og fólkinu 
mínu, traustinu sem ég nýt og vel-
vildinni sem ég mæti. Líf mitt er 
umvafið Guði og ég held að Guð og 
hið góða séu samstofna orð, með 
sömu merkingu og sömu grunn-
hugmynd,“ segir Davíð Þór.

Og það besta við að vera prestur 
segir hann vera þakklætið.

„Ég hef stundum verið spurður 
hvort það sé gaman að vera 
prestur. Það er er það oft en alls 
ekki alltaf. Maður er oft með fólki 
á mjög erfiðum stöðum í lífi sínu 
en ég hef aldrei sagt svo fyndinn 
brandara eða átt svo gott uppi-
stand að þakklætið sem ég uppskar 
hafi jafnast á við þakklæti syrgj-
enda sem þakka mér samfylgdina 
í því erfiða ferli sem sorgin er, eða 
þegar fólk leitar sálgæslu hjá mér 
og ég sé það ganga út aðeins upp-
réttara en það kom inn. Það er góð 
tilfinning að geta orðið annarri 
manneskju að liði. Það er að vera í 
Guði. Guð er kærleikur.“ 

Lengri útgáfa af viðtalinu við Davíð 
Þór er á frettabladid.is.

Ægir er yngstur af fimm börnum 
Davíðs Þórs en það elsta er 35 ára. 

Ég hef aldrei sagt 
svo fyndinn brand-

ara eða átt svo gott uppi-
stand að þakklætið sem 
ég uppskar hafi jafnast á 
við þakklæti syrgjenda 
sem þakka mér samfylgd-
ina í því erfiða ferli sem 
sorgin er. Þakklætið er 
best við prestsstarfið. 

Vélsmiðja Suðurlands
Selfossi • Gagnheiði 5 •      482 1980
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

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

 Varahlutir

 Hjólbarðar

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

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.

TA
K

T
IK

 5
2

6
1

  
#

TA
K

T
IK

 5
2

6
1

  
#

Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

www.yaakovswell.net

Here you will find a series of studies  
of the Blessed Torah. 

All the material is completely free. You may 
download it, copy it and give it away.

www.yaakovswell.net

Smiðjuvegur 68, gul gata • Kópavogur
WWW.BIFREIDAVERKSTAEDI.IS

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílahöllin • Bíldshöfða 5 • 112 Rvk • S. 567 4949 • www.bilahollin.is

Íshúsið ehf •  www.ishusid.is • S:566 6000

intellecta.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


