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Ástríðubakarinn Margrét Jónsdóttir töfrar fram kökur við
hvers kyns tilefni.
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● ÚR GÓÐRI BÓK Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: „Allt vald er mér gefið á himni
og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í nafni föður, sonar og heilags anda
og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið
yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar.“ (Mattheusarguðspjall 28.18-20)
● BISKUPUN Allt frá 12. öld
hafa kaþólskir menn talið ferminguna vera eitt af sakramentum
kirkjunnar og lengi vel máttu aðeins biskupar fremja þá athöfn. Var
hún því oft nefnd „biskupun“ á íslensku. Hún gekk þannig fyrir sig,
að krossmark var gert á enni fermingarbarnsins með blöndu af ólífuolíu og viðsmjöri eða balsami; þetta
efni nefndist krisma. Biskup hafði
vígt það á skírdegi, og átti það að
endast allt árið.
● FERMINGARFRÆÐSLA Kristján konungur IV. lagði grundvöllinn að fræðslustarfsemi presta með opnu bréfi dagsettu 22. apríl 1635.
Þetta var m.a. skipunarbréf til biskupa, prófasta og presta að láta öll íslensk börn læra fræði Lúthers utan að og ganga úr skugga um að því
væri hlýtt með því að fara oft í húsvitjanir. Skyldi þá presturinn láta börnin lesa og hvetja foreldrana til að kenna
þeim eða láta kenna þeim lestur
og kristinfræði. Hundrað árum
síðar varð ferming barna
lagaleg skylda með lögboði
konungs 13. janúar 1735.
Jafnframt var bannað
að ferma börn ef þau
hefðu ekki áður aflað
sér nauðsynlegrar þekkingar í kristnum fræðum.

Gjafakortið sem
gildir alls staðar
Þú velur upphæðina en viðtakandinn velur gjöfina.
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Farðu inn á www.oddi.is
og búðu til fallegt boðskort.
Persónulegt boðskort með þínum myndum.

Séra Birgir Ásgeirsson prestur hefur foreldrana með í fermingarundirbúningnum í Hallgrímskirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verða góðar manneskjur
Séra Birgir Ásgeirsson segir
fermingarundirbúninginn
samtal og samfélag um
trúna milli unglingsins,
fjölskyldunnar og kirkjunnar.
„Mér finnst fermingarundirbúningurinn vera samtal um trúna
og tækifæri unglingsins til að kynnast sjálfum sér og bera sig saman
við trúarlegan og siðfræðilegan
þátt í eigin lífi. Hvað er ég, hver vil
ég vera og hvert stefni ég, og þá um
leið hver er Guð?“ segir séra Birgir
Ásgeirsson, prestur í Hallgrímskirkju.
Birgir segir fermingarundirbúning hafa breyst gegnum tíðina
en hann tók vígslu árið 1973. Enn
sé þó fjallað um sömu grundvallaratriðin, siðareglur kristinnar
trúar. „Fermingarfræðslan fjallar
um manngildi og náungakærleika,
hvers virði það er að taka tillit til
annarra og sýna samkennd. Einnig
er talað um fjölskylduna og þann

kærleika sem þar getur þróast og
þrifist. Það hvernig fermingarfræðslan sjálf fer fram hefur
breyst. Utanbókarlærdómur og
yfirheyrslur heyra sögunni til og
frekar er reynt að ná til hvers og
eins. Í Hallgrímskirkju höfum við í
vetur fengið foreldrana til að mæta
í nokkra tíma með krökkunum. Það
er dásamlegt þegar þeir vilja vera
með því fermingarundirbúningurinn er einnig samfélag innan fjölskyldunnar, innan kirkjunnar og
samfélag við vinina.“
Spurður hvort tilgangur fermingarinnar gleymist jafnvel hjá
foreldrum í veraldlegum undirbúningi, segir hann alltaf mikið
umstang fylgja stórri veislu. Hann
telji þó fermingarundirbúninginn
yfirleitt ánægjulegan tíma hjá foreldrum.
„Undirbúningurinn skapar
ákveðna samræðu innan fjölskyldunnar sem ég held að sé mjög mikilvæg. En það má ekki vanmeta það
að fermingin er líka helgihald. Að

iðka sína trú með því að fara með
bænirnar sínar og kynna sér guðsorð.“
En kemst boðskapurinn til skila
til 14 ára krakka í dag?
„Unglingar eru óskaplega
skemmtilegt fólk en ekki alltaf auðveldir. Að geta nálgast manneskju á
þessum aldri er vandasamt en líka
spennandi. Það er þeim mikilvægt
að finnast þau viðurkennd og að
þau séu tekin gild. Við prestar viljum gera fermingarundirbúninginn
ánægjulegan og hjálpa krökkunum
að skilja mikilvægi þess að eiga góða
að og verða sjálf góðar manneskjur.“
Séra Birgir hefur bæði fermt
og skýrt hundruð fólks á löngum
prestferli. Hann segir alltaf gaman
að ferma einhvern sem hann hefur
jafnvel skírt og eins hafi hann stundum fermt börn fólks sem hann hafi
skírt. „Það er sérstakt að fá að fylgjast með hvernig fjölskyldur vaxa og
þróast og hvernig kynslóðir koma og
kynslóðir fara. Það myndast tengsl
sem mér þykir vænt um.“
- rat

Pabbi fór á kostum
Þótt tæplega hálf öld sé liðin síðan
leikkonan góðkunna Guðrún Ásmundsdóttir fermdist man hún
ferminguna eins og hún hafi gerst
í gær.
„Þá fylgdi því mikill kostnaður að fermast. Fermingarkyrtlar
stóðu ekki til boða svo saumaðir
voru á okkur stelpurnar glæsilegir hvítir fermingarkjólar,
næstum eins og
brúðarkjólar, og
ekki nóg með
það heldur var
keyptur kjóll
ti l að k læð Guðrún
ast eftir fermÁsmundsdóttir
inguna í veisluna og kápa. Ég man að ég var
alveg í rusli því ég var alin upp
af einstæðum föður, Ásmundi
Gestssyni og vissi ekki hvernig
átti að útskýra þetta fyrirkomulag fyrir honum,“ segir hún kíminn og bætir við að til allrar hamingju hafi móðursystir hennar
komið til hjálpar.
„Hún sagði: Ásmundur, nú ætla
ég með stelpuna að kaupa þetta
allt saman,“ rifjar Guðrún upp
og var faðir hennar ekki lengi að

Systkinin Guðrún og Páll ásamt föður sínum Ásmundi daginn sem Guðrún fermdist.

samþykkja það, feginn að losna
við rausið í dóttur sinni.
Úr varð að keyptur var kjóll og
kápa með mjóu mitti og víðu pilsi
eins og var þá í tísku. „Ég vissi að
kápan myndi sveiflast skemmtilega, þannig að þegar ég fór fyrst
í henni í heimsókn sveiflaði ég
henni og hrinti óvart borði um
koll,“ segir hún og hlær.
Móðursystir Guðrúnar og
faðir buðu í fermingarveislu að
Aðalstræti í Reykjavík. Þangað
mættu vinir og vandamenn og

þar á meðal gítarkennari Guðrúnar, ungur myndarlegur piltur
sem hún hafði augastað á. „Pabbi
bað hann um að spila á harmonikku í veislunni og mér var því
mjög í mun að fjölskyldan kæmi
vel fyrir. Heldurðu að pabbi hafi
þá ekki mætt í öfugum frakka
og farið með heila Íslendingasögu fyrir gestina,“ segir hún og
kveðst enn heyra að faðir hennar
hafi vakið mikla lukku. „Sem sagt
hjá öllum öðrum en dóttur sinni.“
- rve
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● HJÚPUR Á KÖKUR OG KON
FEKT Þessi helst alltaf gljáandi. Auk þess
er hann fallegur og auðvelt að skera í hann.
100 ml rjómi
100 g glúkósi
500 g dökkt súkkulaði
Setjið rjóma og glúkósa í lítinn pott og
hitið blönduna að suðu. Saxið á meðan
súkkulaðið mjög smátt og setjið það í skál.
Hellið helmingnum af heitum rjómanum
yfir súkkulaðið og hrærið í því út frá miðju.
Hellið afganginum af rjómanum saman við
smátt og smátt og hrærið stöðugt í á meðan, þar til blandan er alveg
slétt. Þá er hún tilbúin til notkunar.
Úr bókinni Súkkulaði/Vaka-Helgafell
● HVAÐ FÉKKSTU MÖRG
SKEYTI? Fyrr á árum var þrennt
sem fermingarbörn ræddu sín
á milli daginn eftir ferminguna:
Hvað fékkstu? Hvað fékkstu mikinn
pening? Hvað fékkstu mörg skeyti?
Símskeyti hrúguðust inn á heimili
fermingarbarnsins og árið 2001
voru borin út tíu þúsund símskeyti
til fermingarbarna. Eitthvað hefur
dregið úr þessum sið með tilkomu
smáskilaboða og facebook-skilaboða, en enn er þó hægt að senda
skeyti á fermingardaginn og á
heimasíðu Póstsins getur fólk valið
mynd á skeytið, skrifað textann og
borgað með kreditkorti. Pósturinn
sér síðan um að koma skeytunum
til skila.

Hannaðu þína
eigin myndabók
á oddi.is
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Æðisleg tilfinning að gefa
peninga til góðs málefnis
Á fermingardegi sínum í fyrra
ákvað Harpa Hrönn Hjaltalín
Agnarsdóttir að gefa hluta af
fermingarpeningum sínum
til Barnahjálpar Sameinuðu
þjóðanna.
„Ég vissi að ég fengi meiri peninga
í fermingargjöf en ég hefði við að
gera og að þeir færu mikið til í
nammi og aðra vitleysu, svo mér
fannst skynsamlegt að þeir rynnu
til fólks sem hefði eitthvað þarfara við þá að gera,“ segir Harpa
Hrönn, sem varð snortin af fréttaflutningi um bágstödd börn í Afríku og ákvað að láta tuttugu prósent af andvirði fermingarpeninga
sinna renna til Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, Unicef á Íslandi.
„Mér fannst tuttugu prósent
mátulegt því ég vildi ekki gefa of
lítið og ekki of mikið,“ segir Harpa
Hrönn, sem fékk alls 210 þúsund
krónur í fermingargjöf og gaf 40
þúsund til Unicef. „Eftir á hefði
ég viljað gefa meira því sjálf fékk
ég 50 þúsund krónur til að eyða að
vild og keypti mér myndavél, en
afgangurinn fór í nammi og bíó.“
Fermingarsystkin Hörpu vissu
ekkert um þessar fyrirætlanir og
hún veit ekki um neinn sem gerði
neitt svipað. „Ég sagði reyndar
engum frá þessu fyrir fram því
mér fannst geðveikt vandræðalegt fyrst að ætla að gefa peningana til góðgerðamála, en þegar
það spurðist út á netinu í gegnum Unicef gekkst ég við því öllu,
enda mjög ánægð með það,“ segir
Harpa Hrönn kát.
Hún segir viðbrögð vina sinna
og fermingarsystkina hafa flest
verið á einn veg.

Hvergerðingurinn Harpa Hrönn Hjaltalín Agnarsdóttir segir bestu fermingargjöfina
hafa verið ákvörðun um að gefa hluta fermingarpeninga sinna til bágstaddra barna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„„Ha?“ sögðu þau steinhissa og
„Af hverju í ósköpunum?“, eins og
unglingar eru í dag og vilja eiga
sína peninga sjálfir, en ég sagðist
ekki hafa haft við alla peningana
að gera og væri með þessu að bæta
líf barna í nauð, sem ekki veitti
af,“ segir Harpa Hrönn full sjálfstæðis og þors.
„Mér fannst geðveikt spennandi

að vita að með gjöfinni væri ég
að bjarga fullt af litlum krökkum. Það var æðisleg tilfinning og
besta gjöfin þegar ég lít til baka.
Ég mæli hiklaust með því að gefa
smávegis af fermingarpeningunum til góðs málefnis; jafnvel þótt
það sé ekki nema 5.000 kall, því
það munar um minna og margt
smátt gerir eitt stórt.“
- þlg

Kransakökuna upp á stall
Farðu inn á www.oddi.is
og búðu til persónulega gjöf.
Vegleg innbundin myndabók með þínum myndum.

Hlaðborð girnilegra veitinga tilheyrir fermingarveislunni og þá er kransakakan jafnan helsta stássið á borðinu, enda mikið í hana lagt. Kökudiskar á
fæti gefa borðinu einnig fallegt yfirbragð en þó gæti
kransakakan runnið til á háum diski þegar gestum
er gefinn laus taumurinn á hlaðborðið. Til ráða er að
þyngja kökuna með því að fylla hana af konfekti, setja
undir hana gúmmímottu eða hlaða hana utan um eitthvað stöðugt.
Muffinsturninn er ný íslensk hönnun, þriggja
hæða kökudiskur sem hægt er að taka sundur. Fyrir
kransakökuna er sniðugt að taka efsta diskinn af og
hlaða kökunni utan um standinn og ef kransakakan
er mjög stór er hægt að hlaða hana frá neðsta diskinum og
upp úr. Þá er engin hætta á að kakan
fari á
flakk um borðið.
Fallega skreyttar múffur eru
einnig jafn girnilegar fyrir
augað og magann og ekkert mál að slaufa kransakökunni fyrir múffur, ef
fermingarbarninu sýnist svo.
Samsettur tekur Muffinsturninn 36 múffur.
Turninn hannaði María
Krista Hreiðarsdóttir og
fæst hann á vefsíðunni
www.kristadesign.is

Turninn tekur 36 múffur ef
fermingarbarnið vill slaufa
kransakökunni.
MYND/KRISTADESIGN

Muffinsturn hentar vel undir háar kransakökur.

MYND/KRISTADESIGN

skeytin?
Manstu
jj
+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é    6 Ì $  ²   ²    

Skeyti eru fermingarkveðjur sem endast áratugum saman
og vekja ljúfar minningar. Varðveitum þessa fallegu hefð
og sendum fermingarbörnum 2011 skeyti.

www.postur.is
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Fermingarfræðslan var
mér algjör vakning

Skemmtilegast
að læra um trúna

Alex Már Gunnarsson
fermist 17. apríl í
Hafnarfjarðarkirkju. Hann
segir fermingarfræðsluna hafa
verið algera vakningu.

Anna Margrét Benediktsdóttir
fermist 10. apríl í Seljakirkju.
Hún segir aldrei hafa komið til
greina að sleppa fermingunni,
því hún trúi á Guð.

„Ég vil bara staðfesta trúna mína
og staðfesta skírnina,“ segir Alex
Már. „Ég er búinn að læra ýmislegt um Biblíuna, til dæmis að
bækurnar eru í Gamla testamentinu og bréfin í Nýja testamentinu.
Svo er ég auðvitað búinn að læra
hvað við eigum að gera við fermingarathöfnina, en við lærum
bara sjálf trúarjátninguna,
Faðir vorið, gullnu regluna og
fleira. Þetta er búið að vera alveg
ágætt og ég myndi ekki fermast
án fermingarfræðslu.“
Bókin sem notuð er við fermingarfræðsluna heitir Trú og
líf, en Alex Már segir hana að
mestu leyti fjalla um trúna, þar
sé engin lífsleikni eða slíkt.
„Við erum búin að gera nokkur
verkefni úr bókinni og þá vorum
við til dæmis að flokka Gamla
testamentið og Nýja testamentið
og svoleiðis. Presturinn hefur
svo talað um við okkur hvernig
við getum notað trúna í daglega

„Ég var í sunnudagaskóla þegar ég
var lítil og hef alltaf trúað á Guð,“
segir Anna Margrét. „Við erum svo
búin að vera í fermingarfræðslu
einu sinni í viku í allan vetur
og læra betur um trúna og
lífið. Kannski ekki neitt sem
maður vissi ekki áður, en það
er gott að rifja þetta upp og
staðfesta trúna.“
Anna Margrét hlakkar til fermingardagsins, sem mun
hefjast með
því að hún fer
í hárgreiðslu.
Hefur hún gert
það áður? „Nei,
ég hef aldrei
gert það, þannig að þetta er
dálítið stórt
skref. En mér
finnst gaman

„Mér finnst gott að staðfesta að ég trúi á Guð og Jesú,“ segir Alex Már Gunnarsson
fermingarbarn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fermingar fræðslunni. „En ég
var eiginlega búinn að gleyma
trúnni, svo þetta hefur verið
alger vakning. Mér finnst gott
að staðfesta það að ég trúi á Guð
og Jesú og ég myndi alls ekki láta
ferma mig ef ég hefði ekki trú.“

ÍSLENSKA SIA.IS 53759 03/11

lífinu, en það er ekki beint úr bókinni. Það var líka námskeið fyrir
fermingarbörn í haust áður en
fræðslan byrjaði, en þá var ég úti
í Tyrklandi svo ég missti af því.“
Alex Már segist ekki geta
tekið eitthvað eitt út úr sem
sé skemmtilegra en annað í

- fsb

að eiga svona dag sem snýst bara
um mig og er búin að kaupa bleikan
kjól til þess að vera í, sem ég valdi
sjálf og er rosalega ánægð með.“
Mörg fermingarbörn setja tölvu
efst á óskalistann yfir fermingargjafirnar, en Anna Margrét vill
fá rúm í fermingargjöf og segist
vongóð um að fá það. „Ég á reyndar ekki tölvu, en mig vantar rúm
meira og get alltaf eignast tölvu
seinna,“ segir hún.
E n hv a ð h ef u r
verið skemmtilegast í fermi nga rundirbúningnum?
„Mér finnst eiginlega hafa verið
skemmtilegast
að læra meira
um trúna, en
þetta er allt
búið að vera
mjög skemmtileg t,“ seg i r
Anna Margrét.
- fsb

„Gaman að eiga dag
sem snýst bara um
mig,” segir Anna Margrét Benediktsdóttir
fermingarbarn.
MYND/RÚNAR MÁR JÓNATANSSON

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Elín Ósk ásamt foreldrum sínum á fermingardaginn.

Mamma erfði skyrtuna

BROT AF HEIMINUM
Í FERMINGARGJÖF
PANTAÐU FERMINGARGJÖFINA
Á WWW.ICELANDAIR.IS

GJAFABRÉF ICELANDAIR GILDIR
SEM GREIÐSLA UPP Í FUGFAR TIL ALLRA
ÁFANGASTAÐA Í EVRÓPU OG NORÐUR-AMERÍKU
ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA
Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir
að viðskiptavinir Icelandair fljúgi með vél sem ekki
er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

„Þetta var yndislegur dagur,“
Móðir Elínar var flinkur kokksegir Elín Ósk Óskarsdóttir söngur og meistari í að skreyta mat
kona, sem fermdist 6. apríl 1975 í
og kökur að sögn Elínar en fermStórólfshvolskirkju á Hvolsvelli.
ingarveislan var haldin heima.
„Ég ólst upp á frekar trúuðu heim„Allur undirbúningurinn var mjög
ili. Mamma og pabbi sóttu
spennandi. Móðursystur
mínar komu frá Reykjamessur og pabbi söng með
vík til að hjálpa mömmu
kirkjukórnum. Ég fór
við að útbúa matinn en
snemma að syngja með
boðið var upp á bæði
kórnum og hugsaði mikið
steikt læri, hangikjöt og
um trúna. Mér fannst því
sjálfsagt að fermast,“ segir
fleira góðgæti. Eftir matElín, en séra Stefán Lárusinn var boðið upp á kaffi,“
son sá um ferminguna.
lýsir Elín. Hún minnist
Elín Ósk
Elín man vel eftir ferm- Óskarsdóttir
með hlýju alls þess fólks
ingardressinu. „Við fórum
sem kom bæði úr Reykjaá Selfoss til að velja fötin. Á þessvík og að austan í ferminguna
um tíma var mikið í tísku að vera
hennar.
í riffluðu pilsi og vesti. Ég fékk
Gjafirnar voru heldur ekki af
svart rifflað vesti, hnésítt pils og
verri endanum. „Ég fékk miklu
eldrauða blússu með blúndum, ægimeira en ég bjóst við,“ segir Elín
lega fallega,“ segir Elín og minnsem fékk úr frá foreldrum sínum
ist þess hlæjandi að móðir hennar
sem hún á enn í dag og auk þess
hafi síðar erft silkiblússuna fínu.
skatthol. „Það var hvítt eins og var
„Hún var svo pen og nett og fékk
í tísku þá og hægt var að draga út
blússuna þegar ég stækkaði upp úr
borðið og jafnvel læra við það,“
henni.“
segir hún glaðlega.

Leika

Læra

Fyrir fermingarfólkið er Dell Inspiron Duo frábær.
Hún er taﬂa með snertiskjá í sófanum á kvöldin og
fartölva í skólanum á daginn. Bættu við JBL dokku /
hljóðstöð og Inspiron Duo verður að lifandi myndaramma, fermingargræjum og jafnvel vekjaraklukku
– og ekki veitir af þeim í unglingaherbergin :-)

Fermingartilboð

129.900 kr.
149.900 kr. ef dokka er keypt með

Sjáðu allt sem Inspiron Duo getur gert
á http://www.ejs.is/fermingarvefur

www.facebook.com/EJSehf

Velkomin í fullorðinna manna tölvu

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur, myndabrengl og ófyrirsjáanlegar breytingar. Tilboð gildir á meðan birgðir endast. Verð eru með vsk.

Dell® Inspiron ™ Duo
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Sniðugheit í veislunni
Fermingarveislur eru í dag
með margbreytilegu sniði.
Orðtækið að „ekkert skuli
til sparað“ þarf ekki að
þýða að kostnaðurinn þurfi
að vera í formi peninga.
Hugmyndaflugið getur
ekki síður gert veisluna
ógleymanlega en beinharðir
peningar.

Praktískt og drjúgt veisluborð sem kostar ekki of mikið. Pitsusneiðar, einfaldar
kökur, karamelluepli, poppkorn, appelsínusafi og fleira til.

Maturinn: Víða um heim er það
þekktur siður að hver og einn
meðlimur í stórfjölskyldu fermingarbarnsins leggi til eina köku
eða einn rétt. Ef ekki er stemning
fyrir því er hægt að drýgja veisluborðið með fjölbreyttum snakk- og
smáréttum sem kosta ekki
mikið. Poppkorn er sívinsælt. Bæði er hægt að búa
til skemmtilega bíóstemningu og setja popp í plastmál og salta vel eða skella
því í skálar á veisluborðið
sjálft.
Aðrir
góðir smáréttir geta
verið rifnar kartöfluflögur,
heimagerð
karamella sem hægt er að skera
í bita, sleikipinnar fyrir yngstu
kynslóðina (smart að stinga þeim

Gerbakstur er ódýr en ljúffengur, hvort sem það eru brauðbollur, kanilsnúðar eða
pitsusnúðar.

jafnvel í melónu) og alls kyns
gerbakstur er ódýr en ljúffengur.
Má þar nefna pitsusnúða, kanilsnúða og brauðbollur.
Húsnæðið: Hrein heimili
eru alltaf falleg heimili og
það kostar
lítið (sápuvatn dugir
vel) að þrífa
eins og forsetinn
sé að koma í heimsókn. Ef fólk býr í litlu
rými og einblínir á sal
er verðugt að athuga
hvort ömmur, afar eða
aðrir ná skyldir ættingjar sem búa á fleiri
fermetrum séu til í að
leggja til húsnæði. Það

sakar í það minnsta ekki að spyrja,
sérstaklega veisluglaða fólkið, sem
finnst fátt skemmtilegra en bjóða
heim.
Skreytingar: Aukaskreytingar
geta svo einfaldlega verið æðislegar blöðrur í litaþema. Í Partíbúðinni er hægt að kaupa blöðrur í stykkjatali eftir litum og velja
þannig kannski vorþema – bara
grænar blöðrur. Þjóðfáninn setur
svo alltaf hátíðlegan blæ í skreytingar veisluborðsins.
Margar fermingarveislur eru
í apríl og maí þegar fyrstu krókusarnir eru að koma upp. Það
er því engin bjartsýni að taka
það sem komið er upp úti í garði í
fermingarskreytingarnar. Páskaliljur og annar vorgróður gerir
veisluna vorlega og bjarta.

FERMINGARGJAFIR Í EYMUNDSSON

9.999

5.999

Verð frá

kr.

4.999

Verð frá

Verð áður
12.995 kr.

kr.

Ferðatöskur
Auður djúpúðga
landsnámskona átti
ekki ferðatöskusett.
Hún átti þræla.

Verð frá

Verð áður
7.995 kr.

kr.

Hnattlíkön
Hver man ekki eftir Guðríði
Þorbjarnardóttur? Átti
hún upplýst hnattlíkan?

19.990

kr.

Fugl í náttúru íslands
Fuglar
Betri er einn fugl í hendi
Betr
en tveir
tv í skógi, hugsaði
Mun
Muninn á leiðinni heim.

Mundu
u efftir gjafakortunum | Eymundsson.is

6.780

ENNEMM / SÍA / NM45914

Tilboðsverð gildir til og með 30. apríl

Íslands eina von þarf góðan
stuðning til framtíðar
Verð áður
6.995 kr.

Pennasett
Axlar-Björn hefði
betur vitað að penninn
er máttugri en sverðið!

kr.

Sag daganna
Saga
Litlu munaði að Jón
Sigu
Sigurðsson fæddist á
Jón
Jónsmessu. En hann
fékk 17. júní í staðinn.

5.990

kr.

Íslenskir málshættir
Köld eru kvenna ...
mælti Flosi í Njáls sögu.
Og hikaði.

FERMINGARTILBOÐ

Olympus T100

TILBOÐ

12.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 14.990

Panasonic RCDC1

TILBOÐ

18.990

FULLT VERÐ kr. 19.990

JBL ONSTAGE MICROIII

17.990

VERÐ

FULLT VERÐ kr. 19.990

14.990

FULLT VERÐ kr. 19.990

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 99.990

JBL ONSTAGE400ID

19.990

FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ

39.990

FULLT VERÐ kr. 49.990

HarmanKardon MAS100

JVC UXF3

Philips MC147

TILBOÐ

Panasonic DMCG10

Olympus VG120

VERÐ

44.990

FRÁBÆRT VERÐ

INNBYGGÐUR

INNBYGGÐUR

DVD SPILARI

DVD SPILARI

VERÐ

149.990

FRÁBÆRT VERÐ

DVB-T
2 HDMI
STEREÓ

HLJÓÐKERFI

United 19DD92HD

TILBOÐ

United 22DD92HD

44.990

FULLT VERÐ kr. 54.990

TILBOÐ

Dantax 32LCDVD92

54.990

FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ

74.990

FULLT VERÐ kr. 79.990

SJÓNVARPSTILBOÐ
PRO 5

600Hz
FULL

HD

1920x1080p

SKERPA

5.000.000:1

TILBOÐ

Panasonic TXP42GT20 - Full HD 3D

249.990

FULLT VERÐ kr. 329.990

Finlux 19FLX850UD

19”

Finlux 22FLX850UD

49.990

FRÁBÆRT VERÐ
Finlux 24FLX850UD

24”

54.990

FRÁBÆRT VERÐ
Finlux 26FLX850UD

64.990

FRÁBÆRT VERÐ
Finlux 32FLX850UD

32”

22”

26”

69.990

FRÁBÆRT VERÐ
Finlux 37FLHX850U

79.990

FRÁBÆRT VERÐ

37”

109.990

FRÁBÆRT VERÐ

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

ALLAR GERÐIR
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Fermingarbörn taka
skírn í kvöldkirkju
Í hverjum fermingarhópi eru börn
sem ekki hafa tekið skírn. Þau
þurfa hins vegar að skírast áður
en hægt er að ferma þau og er afar
persónubundið hvernig sú athöfn
fer fram. Í Dómkirkjunni er algengt að þessi börn taki skírn í
svokallaðri kvöldkirkju sem er
opin alla fimmtudaga, árið um
kring.
„Í kvöldkirkjunni eru ljósin
dempuð og fólki gefst kostur á að
kveikja á kertum. Þá eru fyrirbænir og kvöldbæn. Þeir sem
vilja taka skírn mæta með fjölskyldu sinni og fer athöfnin fram
á milli bæna. Þessar skírnir fara

oft fram snemma á vormánuðum
áður en fermingarnar taka við,“
segir Anna Sigríður Pálsdóttir
Dómkirkjuprestur.
Hún segir ýmsa velja að láta
skíra sig heima, í messu eða
við annað tækifæri en skírnir
í kvöldkirkjunni séu vinsælar
enda umgjörðin falleg og notaleg stemning. „Fjölskyldan safnast þá í kringum skírnarfontinn og eru jafnvel dæmi um að
yngri systkini fermingarbarnsins, sem þó eru komin til vits og
ára, ákveði að láta skíra sig í leiðinni og ég hef meira að segja skírt
heilu systkinahópana.“

Valgerður Halldórsdóttir er framkvæmdastjóri Félagsráðgjafafélags Íslands. Hún segir mikilvægt að virða óskir fermingarbarna,
en geti fólk ómögulega verið undir sama þaki sé stundum skynsamlegt að halda tvær veislur, enda sé andrúmsloftið þá síður
óþægilegt og streitufullt fyrir fermingarbarnið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bara einn fermingardagur
Deilur fráskilinna foreldra
skyldu ætíð látnar lönd og
leið á fermingardegi barna og
gleði fá í staðinn stærstan sess.

Á skírnarfontinum í Dómkirkjunni, sem er eftir Bertel Thorvaldsen, má sjá Jóhannes
skírara skíra Jesú. Við hann taka stálpuð tilvonandi fermingarbörn gjarnan skírn og
oftar en ekki fer athöfnin fram í svokallaðri kvöldkirkju.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Aðeins einn dagur í ævi barns heitir fermingardagur. Því þurfa foreldrar að hafa hagsmuni barns síns
að leiðarljósi og setja eigin ágreining til hliðar, sé hann til staðar. Við
getum haldið mörg jól og farið í
mörg sumarfrí, en hvaða sögu viljum við að barn okkar segi af fermingardegi sínum? Minningarnar
munu lifa og því skal hafa í huga að
deilur foreldra bitna mest á börnunum,“ segir Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi og formaður
Félags stjúpfjölskyldna, spurð um
heillaráð til handa foreldrum barna
sem eiga tvö heimili.
„Stundum er í góðu lagi að halda
tvær fermingarveislur, sé samkomulag um það, en æskilegt er að
foreldrar geti staðið saman á þessum degi í lífi barnsins. Foreldrar
þurfa að vera börnum sínum góð
fyrirmynd því deilur fylgja kynslóð
eftir kynslóð, og því þroskamerki
að geta brotið odd af oflæti sínu
til að ná samkomulagi um að halda
skemmtilegt boð,“ segir Valgerður

og útskýrir að foreldrum beri einnig að hugsa til framtíðar því börn
þeirra eigi eftir að gifta sig og eignast fjölskyldu.
„Ætla þeir þá ekki að mæta í
brúðkaup barna sinna eða skírn
barnabarna af því fyrrverandi
maki verður þar líka? Hversu lengi

„Ef við treystum okkur
ekki til að haga okkur
eins og manneskjur í
einn dag þurfum við að
endurskoða margt í sjálfum okkur.“
ætla þeir að láta börn sín líða fyrir
ágreininginn? Stundum þarf að
setja punkt og vinna úr samskiptavandanum ef ekki á að smita komandi kynslóðir, og ef við treystum
okkur ekki til að haga okkur eins
og manneskjur í einn dag þurfum
við að endurskoða margt í sjálfum
okkur,“ segir Valgerður, sem ráðleggur fólki að setja sig í spor hins
aðilans þegar leysa á deilur.
„Gæta þarf þess að vera ekki
eigingjarn þegar ákveða á hverjum og hversu mörgum á að bjóða.

Ef fólk upplifir ákveðna samkeppni er skynsamlegt að nýi makinn sýni foreldrunum stuðning og
gefi þeim það pláss sem þau þurfa,
því fleiri tækifæri munu gefast
síðar á lífsleiðinni til að sýna velvilja og stuðning,“ segir Valgerður
og leggur einnig áherslu á samráð
um fermingargjafir. „Fermingargjafir eru eign barnsins sem það á
að geta tekið milli heimila að vild,
sem og fermingarföt sín og fleira,“
segir Valgerður, sem bendir á þriðja
aðila, eins og vin, skynsaman fjölskyldumeðlim eða félagsráðgjafa,
ef samráð gengur illa.
„Ferming er einstakur atburður
og góð skilaboð til barns ef foreldrar geta gefið barninu gjöf saman.
Auðvitað mega stjúpforeldrar vera
með í gjöfinni, en líka er gott að
þeir gefi sér gjöf og skapi sér þannig sérstöðu. Í sameiginlegri gjöf felast skilaboð um að mamma og pabbi
séu tilbúin að standa með barni sínu
þegar þarf á að halda; alveg sama
hvernig hjónabandi þeirra var háttað. Börnum er nauðsynlegt að finna
þetta bakland, því baklandið gliðnar oft með tilkomu stjúpfjölskyldna,
jafnvel þótt fjölskyldumeðlimum
fjölgi.“
- þlg

14 ● fréttablaðið ● fermingar

23. MARS 2011 MIÐVIKUDAGUR

Fermingargjaﬁr
g

Svartur blúndukjóll:
Dúkkuhúsið Vatnsstíg
8.990 krónur.
Rauðir skór með
blómum: Manía
Laugavegi 12.900.

Hvítur kjóll með ermum:
Sautján 11.990.
Gammósíur með blúndu:
Sautján 5.990.
Kross: Sautján 1.990.
Hvítir bandaskór: Skór.
is 9.995.

Ermalaus blúndukjóll:
Topshop 10.990.
Ugluhálsmen: Topshop 2.690.
Gráir skór: Bossanova
6.900.

Kjóll: Dúkkuhúsið
Vatnsstíg, 8.990 krónur.

LAGLEGIR

unglingar
Undir hvítum kuflinum á fermingardaginn leynast oft fagrir
kjólar og litrík klæði sem valin hafa verið af kostgæfni.
Fermingarbörnin hafa oft á tíðum sterkar skoðanir á því hverju
þau vilja klæðast á þessum merkilega degi í lífi þeirra.

Hattur: 4.900.
Jakkaföt: 24.990.
Skyrta: 9.900.
Slaufa: 4.900.
Fæst allt í Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar í Kjörgarði.

6WPó]PYRHKHNHRS 
VNmODXJDUGŌJXPRS

Kjóll: Dorothy Perkins, 9.495 krónur.
Skór: Manía Laugavegi, 9.900 krónur.

Fyrirsætur: Anna Margrét Benediktsdóttir
Inga Lára Stefánsdóttir
Sunna Baldvinsdóttir
Eyjólfur Snær Eyjólfsson
Ljósmyndari: Valli
Hárgreiðsla: Hárgreiðslustofan Primadonna á Grensásvegi 50
Tökustaður: Grafarvogskirkja

Skyrta og bindi: Debenhams 4.990.
Vesti: Debenhams 9.990.
Buxur: Debenhams 3.990.
Skór: Skór.is Smáralind 2.995.
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Brynja Vilhjálmsdóttir í Mimosu á Glerártorgi með borðskreytingu úr túlípönum,
pálmablaði og hvítum hjörtum.
MYND/HEIDA.IS

„Mér þykir gaman að stilla þannig upp að ég miðli hugmyndum til fólks,“ segir Guðrún Hrönn, sem hefur
opnað Blómastúdíó Hrönn í Nóatúni 17.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leikið með
litrík blóm
Bjartir og glaðlegir litir eru við hæfi þegar lagt er á borð fyrir
fermingarbörnin. Þar koma blómin sterk inn.
„Mér finnst fólk farið að leika sér meira með blómin en áður og
blanda ýmsu saman,“ segir Rannveig Vernharðsdóttir, eigandi Mimosu á Glerártorgi á Akureyri, spurð um nýjungar í fermingarblómum. Hún segir rósir jafnan vinsælar og nú séu túlípanar til í mörgum nýjum og skemmtilegum litum. Kertin eru fjölbreytileg sem
keypt eru fyrir fermingar og þau eru skreytt í Mimosu fyrir þá sem
það kjósa.
Blómastúdíó Hrönn er ný verslun í Nóatúni 17. Þar ræður húsum
Guðrún Hrönn Einarsdóttir blómaskreytir. „Ég legg áherslu á
einfaldleikann og nota ýmislegt með blómunum,“ segir hún um
fermingarskreytingarnar, sem hún teygir sumar hverjar út á borðið með hjálp vírs og oasis-kúlna. Hún er líka með
ódýra og litríka vasa sem er hægt að sveigja og
setja flottan svip á borð. Guðrún Hrönn tekur
fram að fólk geti komið með eigin kerti og hún
skreytt í kringum þau.
- gun

Litirnir blár og
límónugrænn fara
ljómandi vel
saman eins og sést
í Blómastúdíói
Hrönn.

MYND/HEIDA.IS

Hér er smáu og stóru blandað saman í
Blómastúdíói Hrönn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

• FERÐATÖSKUR
• ÍÞRÓTTATÖSKUR
• BEAUTYBOX
• BAKPOKAR
• SEÐLAVESKI
• TÖLVUTÖSKUR
Létt ferðataska 2,7 kg
Verð 11.300 kr.

Komið
í miðbæinn
og skoðið
vöruúrvalið
okkar

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gerberur í glervasa
með silfurvír. Í
botninum eru bláar
kúlur. Úr Mimosu á
Glerártorgi.

TIL FERMINGAGJAFA

Bakpoki
Verð 7.500 kr.

Nellikurnar eru margar saman á
stilk og eru því ekki dýrar.

Stór taska verð: 15.600 kr.
Miðstærð verð: 14.300 kr.
Lítil taska verð: 10.500 kr.

● SÁLMABÓK FERMINGARBARNSINS Margir eignast sína
fyrstu sálmabók við fermingu. Víða er hægt að kaupa sálmabækur og fá á
þær gyllingu, Fréttablaðið kannaði verð á örfáum stöðum.
Hjá Kirkjuhúsinu-Skálholtsútgáfu kosta sálmabækurnar 2.000 krónur
og gylling 1.580 krónur. Í verslunum Eymundsson kosta sálmabækur
2.190 krónur og gylling 1.255 krónur. Í bókabúð Máls og menningar
kostar sálmabók 1.990 krónur en ekki er boðið upp
á gyllingu. Í Garðheimum kosta sálmabækur
1.995 krónur og gylling 1.450 krónur.
Blómaval býður sálmabækur á
1.790 krónur og gyllingu á 1.399
krónur og þar býðst fermingarbörnum einnig 20 prósenta afsláttur.
Hjá Stell prentþjónustu á Akureyri kostar
sálmabók með gyllingu 3.480 krónur.
● SYNIR OG DÆTUR BOÐORÐSINS
„Bar Mitzvah“ þýðir bókstaflega „sonur boðorðsins“ en hefur á seinni
árum yfirfærst á þá athöfn í gyðingdómi þegar börn eru tekin í fullorðinna manna tölu. Ef um stúlku er að ræða er talað um „Bat Mitzvah“ því
Bat þýðir dóttir. Athöfnin, sem framkvæmd er þegar drengir eru þrettán
ára en stúlkur tólf ára, markar þau tímamót að nú séu þau fullorðið fólk
sem beri að hlýða boðorðunum.
Börnin fara í fræðslu hjá rabbínanum sem felst í því að
kynna sér Gamla testamentið á hebresku. Börnin flytja
síðan þann kafla sem þau hafa valið sér við hefðbundna
hvíldardagsathöfn. Oftast syngja þau hann,
en það fer þó eftir getu þeirra. Athöfnin
hefst á föstudagskvöldi, þegar hvíldardagurinn hefst, en aðalathöfnin er síðan á laugardeginum þar sem barnið fer með þann kafla
sem það hefur valið sér auk þess að þurfa að
halda ræðu fyrir framan söfnuðinn. Á eftir er
svo hefð fyrir því að slá upp mikilli veislu.
- fsb
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Margrét hefur gert kökur fyrir ýmis
tilefni. Þessa gerði hún
fyrir þrítugsafmæli.
Hún er með vanilluoreomús fyllingu,
súkkulaðikremi
og ganache.
Skreytt með
jarðarberjum og
súkkulaðiskrauti.

Skírnarkaka að hætti
Margrétar.

Margréti finnst
skemmtilegast að
hanna kökurnar enda
liggur það vel fyrir
henni. Hér má sjá
karamellubollaköku
með súkkulaðikremi. Hún er
skreytt með möndluflögum, sykurmassa,
súkkulaðidropum og
Oreo-kexkökum.

Engar tvær kökur eru alveg eins
Margrét T. Jónsdóttir er mikill
ástríðubakari. Henni finnst
skemmtilegast að hanna
kökurnar og gerir sjaldan tvær
eins. Hún töfrar fram kökur
við hvers kyns tilefni og gerði
glæsilega fermingarköku fyrir
Fréttablaðið.
Jarðfræðingurinn Margrét Theodóra Jónsdóttir hefur haft áhuga
á kökugerð frá unga aldri og sinnir áhugamálinu í hjáverkum. Hún
sérhæfir sig í kökum með smjörkremi og getur gert alls kyns
kúnstir. Hún féllst á að hanna og
gera tveggja hæða fermingarköku
fyrir Fréttablaðið sem gefur góða
mynd af þeim möguleikum sem
eru fyrir hendi.
„Ég valdi að gera kökuna í fjólubláu og hvítu enda kirkjulegir litir
og skreytti með friðardúfunni,“
segir Margrét. Hún segist leggja
sig fram um að gera engar tvær
kökur eins. „Mér finnst skemmtilegast að hanna kökurnar og er því
lítið í fjöldaframleiðslu.“
En hvenær vaknaði áhuginn? „Mamma keypti Wiltonkökuskreytingarbók þegar ég
var yngri og ég og litli bróðir
minn gátum legið yfir henni tímunum saman. Þegar ég fór með

Kakan hæfir tilefninu; fjólublá með friðardúfum.

manninum mínum til náms í Ameríku ákvað ég svo að nota tækifærið og fara á kökuskreytingar-

námskeið hjá Wilton. Ég lauk við
Wilton Method Basics þar sem ég
lærði grunnatriðin í kökugerð og

20%
rir
afslátturrbfyörn
ferminga

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kökuskreytingum eins og hvernig maður bakar og undirbýr fallega köku, hversu þykkt smjör-

kremið á að vera fyrir hvert einstaka atriði, stöðu sprautupoka
og fleira. Síðan fór ég á Wilton
Method Flowers and Cake Design
námskeið þar sem aðaláherslan
var lögð á sykurblómagerð. Þar að
auki lauk ég við sérstakt brúðartertunámskeið hjá Cake Art.“
Margrét tók með sér ýmis áhöld
til kökugerðarinnar frá Ameríku
en segir verslunina Allt í köku,
sem opnaði nýverið á Suðurlandsbraut, algera byltingu fyrir kökuáhugafólk og að þar verði hún sér
úti um ýmsar nauðsynjar. „Þar er
reyndar mikil áhersla á sykurmassa en ég get þó nýtt mér ýmislegt þó ég vinni að mestu með
smjörkrem.“
Margrét býr yfirleitt til
möndlubotna með hindberjamús
og vanillusmjörkremi en gerir líka
súkkulaðikökur með ýmis konar
fyllingum. „Allt hráefnið sem ég
vinn með er ætilegt og sömuleiðis allar skreytingar.“ En getur þú
hugsað þér að leggja þetta fyrir
þig? „Ég veit það nú ekki en ef
jarðfræðin klikkar er gott að
hafa þetta í bakhöndinni og svo
er gaman að geta gripið í þetta af
og til.“
Áhugasömum er bent á að
slá inn Kakan mín á Facebooksíðunni.
- ve

af hverju milljónir manna um allan heim velja
Mystic Tan. Það er einföld leið til að umbylta
útlitinu og fá fallegan, jafnan og eðlilegan
húðlit á nokkrum mínútum án sólar.
Veldu milli fjögurra fallegra litatóna
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Fermingarskart
Ný sending af vinsælu úrunum
tilvalin í fermingarpakkann.

Mikið úrval af hárskrauti,
hönskum, krossum
og öðrum fylgihlutum fyrir
ferminguna.
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Í veislum hvor hjá öðrum
Frændurnir Bjarnar Ingi
Pétursson og Örvar Svavarsson
hafa verið leikfélagar frá unga
aldri. Í vetur hafa þeir fylgst að í
fermingarfræðslu í Hjallakirkju
og nú styttist í að þeir staðfesti
skírnina.
Þeir ætla að fermast hvor sinn
daginn, vinirnir Bjarnar Ingi og
Örvar. Bjarnar Ingi 10. apríl og
Örvar viku seinna. Ákvörðunin
er útspekúleruð. „Það er miklu
betra að geta verið í veislum hvor
hjá öðrum,“ segja þeir kankvísir.
Sjálfir spá þeir svolítið í veisluföngin. Bjarnar Ingi nefnir franska
súkkulaðiköku og fleira góðgæti og
Örvar kveðst hafa valið kjúklingasúpu, svo ætli mamma hans eitthvað að baka.
Þ ót t veislu r n a r séu t i lhlökkunarefni taka piltarnir andlega undirbúninginn líka alvarlega.
Báðir þylja þeir ritningarversin
sín fyrir blaðamann og Örvar er
búinn að uppfylla messuskylduna,
sem hljóðar upp á tíu guðsþjónustur eða bænastundir. Bjarnar Ingi á
eftir að fá einn stimpil í kladdann.
Allt frá því í ágúst hafa frændurnir verið í fermingarfræðslu hjá
séra Írisi Kristjánsdóttur í Hjallakirkju. „Þetta hafa verið ágætir
tímar,“ segir Bjarnar Ingi. „Íris
er aðallega að fara með okkur í
gegnum bók sem heitir Trú og líf
og spjalla við okkur,“ segir hann
og neitar því ekki að hún grínist stundum, einkum að sjálfri
sér. Skyldu þeir eiga að læra
mikið utanbókar? „Ekki miðað við
móðurafa minn. Hann þurfti að
læra fjörutíu og eitthvað sálma,“
svarar Örvar og hlær. „Við fórum
bara í próf þar sem við þurftum
að kunna faðirvorið, signinguna,
trúarjátninguna og einn sálm,“
upplýsir Bjarnar Ingi. „Já, númer
367. Hann er eftir Sigurbjörn
Einarsson,“ bætir Örvar við.
Drengirnir bjóða ættingjum og
vinum heim í tilefni tímamótanna
og hlakka til að hitta þá. En hverju
vonast þeir eftir í fermingargjöf?
„Ég væri alveg til í fartölvu,“
viðurkennir Örvar en Bjarnar
Ingi veðjar á pening „Ég kaupi mér
bara eitthvað sjálfur.“
- gun

Fljótt og vel gekk að velja fermingarfötin að sögn Örvars og Bjarnars Inga, en hvor
fór með sínum foreldrum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Örvar og Bjarnar Ingi eru grannar og vinir. Í seinni tíð hefur fótboltinn tekið við af
sandkassaleikjum.
MYND/SVAVAR SIGURJÓNSSON

Var höfðinu hærri en flestir
BÍTIÐ

MEÐ HEIMI OG KOLLU
ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50

„Það er ekki séns að þú fáir fermingarmynd af mér.
Ég held ég sé búinn að eyða öllum eintökunum enda
leit ég út eins og fífl á þessum aldri,“ eru fyrstu viðbrögð Magna Ásgeirssonar tónlistarmanns við beiðni
um viðtal. Þegar því hefur verið kyngt er honum ekkert að vanbúnaði að leysa frá skjóðunni.
„Ég fermdist í Bakkagerðiskirkju á Borgarfirði
eystri vorið 1992 og var höfðinu hærri en flestir við
altarið. Við vorum sex sem fermdumst saman sem
þótti stór hópur á þessum stað. Í árgangnum á undan
var reyndar einum fleiri en bekkurinn á eftir hét
Sveinn.“
„Þetta var indælis tími,” segir Magni spurður
um fermingarundirbúninginn. „Presturinn, Sverrir
Haraldsson, var yndislegur maður og konan hans ekki
síðri, hún Sigríður Eyjólfsdóttir eða Sigga prestsins,
eins og við kölluðum hana. Það var einhver heilagleiki yfir henni líka. Þau hjón bjuggu í miðju þorpinu
og manni leið vel í návist þeirra.“
Fermingardagurinn sjálfur er Magna í fersku
minni. „Þetta var ánægjuleg athöfn og fermingarveislur á eftir úti um allan bæ. Ég og frændi minn sem
ólumst upp saman héldum veislu í félagsheimilinu og

„Ég fékk fyrsta gítarinn minn í fermingargjöf. Þá gat ég hætt
að misþyrma stóra tólf strengja gítarnum hennar mömmu,“
segir Magni.
MYND/HEIDA.IS

vorum í samstæðum jökkum, rauðum bleiserum, ansi
reffilegir. Ég fékk þarna fyrsta míkrófóninn minn og
líka fyrsta gítarinn. Þá gat ég hætt að misþyrma stóra
tólf strengja gítarnum hennar mömmu.“
- gun
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Ásinn Týr í uppáhaldi
„Ég var að bíða eftir að komast í tónmenntatíma, og tók
upp bók og fór að lesa. Bókin
var um ásatrú og ég las hana
alla,“ segir Ívan Breki Guðmundsson, nemandi í Grunnskólanum á Ísafirði. Ívan heillaðist af ásatrúnni og tók þá
ákvörðun að taka siðfestu í
stað þess að fermast.
„Þetta er gömul íslensk trú
og mér finnst hún rökréttari
en kristin trú. Ásatrú tengist
mikið náttúrunni og að bera
Ívan Breki Guðmundsson sökkti sér ofan í bók
virðingu fyrir landvættunum,“ um ásatrú og tók eftir það þá ákvörðun að
segir Ívan Breki, sem hefur
taka siðfestu í stað þess að fermast.
MYND/THELMA HJALTADÓTTIR
undirbúið sig í eitt ár fyrir siðfestuna, meðal annars lesið Hávamál og sögur af goðunum.
„Sögurnar af goðunum eru mjög skemmtilegar. Týr er uppáhaldsásinn minn en hann er stríðsguð og hugrakkastur þeirra allra. Ég las
líka Hávamál sem er lífsspeki Óðins. Þau kenna manni mannasiði og
gefa manni góð ráð. Í þeim eru líka hugleiðingar um lífið og hvað beri
að varast. Þau segja manni til dæmis að njóta lífsins á meðan maður
getur. Þetta eru ekki boðorð eða reglur eins og í kristinni trú heldur
meira svona góð ráð sem maður ræður hvort maður tekur eða ekki.
Margt af þessu á alveg jafn mikið við fólk í dag eins og fyrir kristnitöku á Íslandi.“
Ívan Breki veit ekki til þess að fleiri í hans árgangi ætli að taka siðfestu en hann setur það ekkert fyrir sig. Hann mun halda veislu í tilefni siðfestingarinnar eins og haldnar eru fermingarveislur og klæðast víkingabúningi við athöfnina, líkt og fermingarbörn í kristinni trú
klæðast hvítum kyrtlum. Fjölskylda hans er ekki ásatrúar en þó var
Ívan Breki hringaberi, ásamt bróður sínum, í giftingu frænku þeirra
að heiðnum sið fyrir þremur árum. Hann segist samt taka þátt í kristnum hátíðum eins og jólum.
„Já ég geri það með fjölskyldunni, enda bannar ásatrú ekki að
maður taki þátt í öðrum trúarbrögðum. Heiðnir menn héldu líka jól í
gamla daga en þá var því fagnað að sólin væri að koma aftur en ekki
fæðingu Krists.“
- rat

Mjnúgakrgajöfin
fermi

Rúmföt frá 6.960 kr
Dúnsængur 19.990 kr

Frábært fermingartilboð
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Feðgarnir skelltu sér í siglingu umhverfis eyna Caye Caulker fyrir utan Belís.

Forvitinn hákarl hjá eynni San Pedro.

Upplifði ævintýri

í Ameríku
Hákarlar og píramídar eru á
meðal þess sem rak á fjörur
Alexanders Sigmarssonar
þegar hann ferðaðist nýlega
um Mið-Ameríku.
„Þetta var rosalega skemmtilegt,
alveg eins og ég bjóst við,“ segir
Alexander Sigmarsson, fjórtán
ára, sem ákvað að verja fermingarpeningunum sínum í ævintýraferð
um Mið-Ameríku á síðasta ári.
Með í för var faðir hans Sigmar
Alexandersson.
Ferðin hófst í New York og
þaðan lá leiðin til Hondúras, með
viðkomu í Mexíkó og Gvatemala.
Ævintýrið byrjaði af alvöru þegar
til Gvatemala var komið en þá
skildi tímabundið leiðir þeirra
feðga. „Í bænum Flores skellti
ég mér í spænskuskóla sem gerði
kröfu um að ég byggi hjá spænskumælandi fjölskyldu til að ná betri
tökum á málinu. Á meðan varð
pabbi að búa annars staðar,“ rifjar Alexander upp og viðurkennir að tungumálaörðugleikar hafi
valdið vandkvæðum í fyrstu, sem
hafi skánað eftir því sem spænskukunnáttan jókst.

Feðgarnir Alexander og SIgmar á góðri stundu í Yaxha í Gvatemala.

Feðgarnir vörðu áramótunum í
Flores og segir Alexander það hafa
komið á óvart hve flugeldaglaðir
íbúarnir voru. „Þeir sprengdu
alveg jafn mikið og við Íslendingar.
Helsti munurinn var sá að minna
var um ljós en meira um hvelli.“
F leira skemmtilegt gerðu
feðgarnir sér til dægrastyttingar
og er heimsókn til Yaxha í Gvatemala Alexander sérlega minnisstæð. „Þar skoðuðum við vandlega

fornminjar frá tímum Maja alveg
óáreittir og þannig gat ég prílað upp píramída án þess að vera
skammaður.“
Hann segir ferðalagið því ekki
síður hafa verið lærdómsríkt en
skemmtilegt og telur Mið-Ameríku
af þeim og fleiri sökum vera
spennandi áfangastað sem jafnaldrar hans ættu að skoða. „Þetta
er fyrir þá sem vilja upplifa öðruvísi ferðalag.“
- rve

5 ára
ábyrgð

Í Yaxha gafst Alexander færi að skoða rústir frá tímum Maja.

Alexander ferðaðist með bát á hverjum degi í skólann.

Fáir ferðamenn eru á sveimi í Yaxha, sem Alexander finnst gott.

Í bænum Tulum í Mexíkó.
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Allt fyrir veisluna
Stórkaup býður upp á fjölbreytt úrval
af tilbúnum réttum á veisluborðið

Kökur og eftirréttir

Lúxus hindberjaterta

Draumakaka

1,2kg 12-14 manna

1,2kg 12-14 manna

2.498kr/stk

Gulrótakaka

1.998kr/stk

Valhnetuterta með karamellukremi

1,1kg 12-14 manna

1,2kg 12-14 manna

1.998kr/stk

2.498kr/stk

Súkkulaði tríó

Vatnsdeigsbollur

Vatnsdeigsbollur

með krókant og möndlum
20stk í pk.

með rjómakremi
80stk í pk.

með jarðaberjarjómakremi
80stk í pk.

3.698kr/pk

1.598kr/pk

1.598kr/pk

Pinnamatur

Piccolinis smápizzur

Krabbakökur

Rækjur á spjóti

Butterfly rækjur

Torpedo rækjur

2 teg. 40stk í pakka

mini -15 stk í pakka

50 stk í pakka - 1kg

50stk í pakka - 1kg

60-65stk í pakka - 1kg

2.298kr/pk

Kjúklingastrimlar
foreldaðir

1.998kr/pk

1.659kr/kg

2.998kr/pk

2.298kr/pk

Svínahryggur með puru

Kalkúnabringur

frosinn

frosnar

998kr/kg

2.298kr/pk

1.998kr/kg

Einnig erum við með úrval af einnota dúkum, glösum og servéttum.
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Frábær fermingargjöf

Hlý og
mjúk
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GOTT Í

FERMINGUNA

Harpa Hrund
Bjarnadóttir og
Margrét Hauksdóttir með fermingarbarn á milli
sín. Harpa segir
ráðlegt að panta
myndatöku með
góðum fyrirvara
og ekki á sjálfan
fermingardaginn.

Mikið úrval af fallegum fermingartertum

Margir kjósa að láta mynda sig utandyra.
Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is og á facebook.com/okkarbakarí
Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær | Sími: 565 8070

MYND/LALLI SIG

MINNING UM GÓÐA
Fermingin er viðburður sem
flestir vilja varðveita sem
lengst. Fallegar ljósmyndir
eiga sinn þátt í að halda á lofti
minningunni um daginn en svo
þær heppnist sem best er gott
að hafa nokkur atriði á hreinu.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Harpa Hrund Bjarnadóttir rekur
Ljósmyndaver Hörpu Hrundar
ásamt Margréti Hauksdóttur. Hún
segir ráðlegt að panta myndatöku
nokkru fyrir fermingardaginn.
„Strákar panta yfirleitt eftir að
hafa keypt fötin eða að fermingardegi loknum. Fyrir stelpur er
sniðugt að panta töku daginn
þegar þær fara í prufugreiðslu,
þá er hægt að mynda þær með og
án greiðslunnar, í kjól og í hversdagsklæðnaði.“
Lárus Sigurðarson, Lalli Sig,
samsinnir því og segir tilvalið að
mæta í myndatöku með nokkuð af
fötum til skiptanna og eins einhverja hluti sem tengjast áhugamálunum. „Afslappaðar myndir
eru í tísku í dag; krakkar taka
gjarnan mið af myndaþáttum
í glanstímaritum og vilja láta
mynda sig uppstríluð í flottu
umhverfi fyrir utan stúdíóið
eða tengja sig við áhugamálin.
Sumir dripla bolta, aðrir mæta
með besta vininn eða gæludýrið í
myndatöku og innan við helmingur er í kyrtlum,“ segir hann.
Þau eru sammála um að best sé
að panta myndatökuna fyrir eða
eftir fermingardaginn. „Það er
bara alltof mikið stress að taka
myndirnar á fermingardaginn

Lárus Sigurðarson segir fermingarbörn gjarnan vilja myndir sem sverji sig í ætt við
tískuþætti í glanstímaritum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Harpa segir tilvalið fyrir stúlkur að
mynda með prufugreiðsluna, þá sé
hægt að mynda þær með greiðsluna og
MYND/HARPA HRUND
án.

Sumir mæta með vinina eða gæludýrin í
myndatöku.
MYND/HARPA HRUND

sjálfan. Krakkarnir eru þá ekki
með hugann við sjálfa myndatökuna heldur ferminguna og

njóta sín bara ekki,“ segir Harpa
og Lárus skýtur því inn að unglingar í dag séu þó almennt sjálfsöruggir fyrir framan myndavélina. „Enda eiga flestir stafrænar vélar og unglingarnir eru vanir
því „að sitja fyrir“.“
- rve
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Ungur og upprennandi hnefaleikakappi.

● SANNAR GJAFIR TIL BARNA Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna,
Unicef á Íslandi, hefur sett á markað gjafir sem geta breytt lífi nauðstaddra barna, eða svokallaðar „Sannar gjafir“.
Um er að ræða raunverulegar gjafir sem fólki býðst að kaupa í
vefverslun Unicef, en þeim er síðan dreift til barna í samfélögum þar sem
þörfin er mest.
Þegar keypt er Sönn gjöf fylgir persónulegt gjafabréf með ljósmynd
og lýsingu á gjöfinni sem valin var til að senda viðtakanda gjafarinnar.
Varan er því næst send frá vöruhúsi Unicef í Kaupmannahöfn til einhvers
af þeim 156 löndum sem Unicef starfar í. Kaupendur Sannra gjafa fá svo
upplýsingar um hvert gjöf þeirra var send.
Unicef býður upp á gott úrval gjafa, þar á meðal bóluefni, vatnsdælur,
- þlg
moskítónet, námsgögn og margt fleira.

MYND/HARPA HRUND

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vinsælt er að láta tengja sig við áhugamálin.
MYND/LALLI SIG

Fermingarbörn eru tiltölulega afslöppuð fyrir framan myndavélina, að
mati Lárusar.
MYND/LALLI SIG

VELJUM ÍSLENSKT

N DAG

28 ● fréttablaðið ● fermingar

23. MARS 2011 MIÐVIKUDAGUR

Gullmolarnir

Í LÍFINU
Börn með þroskahömlun gera
Jesú að ævilöngum vini á
fermingardaginn.
„Áður fyrr var undir hælinn lagt
hvort börn með þroskahömlun
fermdust, og í starfi mínu hef ég
talað við margt aldrað fólk sem
svíður sárt að hafa ekki fengið að
fermast af því það gat ekki lært
kverið sitt og var kannski ekki læst.
Við þurfum ekki að vera læs til að
eiga Jesú að vini. Við þurfum bara
að vera læs á hjarta okkar og umhverfi,“ segir Guðný Halldórsdóttir,
sem starfað hefur sem prestur fatlaðra frá árinu 1990 og þjónar sérstaklega einstaklingum með þroskahömlun.
„Ég nýt ríkulegra forréttinda
í starfi mínu og ef einhver hefur
lært mikið á þessum tíma er það
ég, bæði hvað varðar viðhorf, hugrekki, þolinmæði, vináttu og hvað
þau eru dugleg að líta eftir hvert
öðru,“ segir séra Guðný, sem árlega fermir á milli 20 og 30 þroskahamlaða unglinga.
„Fermingar fatlaðra fara alfarið

eftir aðstæðum hvers og eins barns,
og ekki til nein ríkisleið þar. Stærsta
fermingin fer fram á sumardaginn
fyrsta, með nemendum Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla, en þroskahömluð börn í sérdeildum grunnskólanna fermast oftast með sínum
bekk og þá kem ég inn í ferminguna með sóknarpresti. Öðrum
hentar ekki að vera í hópi og eru þá
fermd ein og sér, en einnig fermi ég
heima hjá sumum barnanna,“ segir
séra Guðný, sem er með fermingarfræðslu í fimm skólum og hittir
fermingarbörn sín einu sinni í mánuði í fermingarkirkjunum til að gera
þau heimavön þar.
„Í fermingarfræðslunni fylgi ég
námskrá Þjóðkirkjunnar en nota
annað tungutak og nálgun. Allan
veturinn geng ég út frá vinahugtakinu og tala um Jesú sem vin, því
öll vitum við hvað vinir eru og hve
miklu skiptir að eiga vin og vera
vinur. Þegar kemur að fermingarspurningunni á fermingardaginn
spyr ég því ekki: „Viltu gera Jesú
Krist að leiðtoga lífs þíns?“ heldur
„Viltu vera vinur Jesú alla þína
ævi?“, og það skilja þau vel,“ segir

Hér fermir séra Guðný Halldórsdóttir fermingarbarnið Ragnar Vilberg Bragason. Hún segir einstakt að upplifa gleði dagsins með
börnunum og fjölskyldum þeirra, þar sem þörfum hvers og eins barns sé ávallt mætt.
MYND/JAK

séra Guðný og bætir við að dásamlegt sé að fylgjast með börnum í
fræðslunni þar sem þau deila upplýsingum og fræðslu sín á milli,
allt frá því hversu marga lítra af
rjóma þarf í fermingartertuna yfir
í spennandi skammtímavistunarúrræði.
„Hálfan veturinn fikrum við
okkur áfram um hvernig við ætlum
að hafa ferminguna. Börnin velja
sjálf sálmana, utan eins sem ég fæ
að velja, og svo hafa mörg þeirra

sérþarfir sem þarf að taka tillit
til. Þannig hef ég fermt barn sem
ekki vildi sitja til altaris með hinum
heldur úti í sal þar sem það hafði
átt sæti í kirkjunni áður og sat þá
bara þar, og svo annan sem gat ekki
hugsað sér að taka ofan derhúfuna
sem hann tók bara ofan þegar hann
svaf, og þá var hann með húfuna
sína á fermingardaginn,“ segir séra
Guðný um gefandi og skemmtilegt
starf sitt.
„Fermingardagur er sannarlega

mikill dagur í lífi barns og við leggjum okkur fram um að gera hann
sem bestan. Sem sóknarprestur
hef ég samanburð á því að þroskahömluð börn eru ekkert öðruvísi en
aðrir unglingar þegar kemur að tilhlökkuninni og þau pæla í fötum,
gjöfum, hárgreiðslu og veislu, en
það sem einkennir öll fermingarbörn, fötluð eða ekki, er hversu einlæg þau eru á fermingardaginn og
hversu mikilvægur hann er þeim
öllum.“
- þlg

INNILEGAR HAMINGJUÓSKIR
Á FERMINGARDAGINN
FERMINGARTILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ

HTC WILDFIRE
56.900 KR.

NOKIA X3-02
28.900 KR.

NOKIA C3-00
24.900 KR.

12.000 kr. frínotkun fylgir með

12.000 kr. frínotkun fylgir með

12.000 kr. frínotkun fylgir með

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.
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Vinsælar gjafir fyrri tíma
Sumar fermingargjafir
hafa verið gefnar aftur og
aftur í 100 ár. Má þar nefna
kvæðabækur, Biblíuna og úr.
Aðrar hafa öðlast sess í seinni
tíð. Fermingargjafaauglýsingar
fyrri tíma gefa ágætis sýn inn í
tíðarandann hverju sinni.

Húsgögn hafa lengi verið með vinsælustu fermingargjöfunum og á sjöunda og áttunda áratugnum voru þau oftar en ekki úr tekki; hillur, kommóður og skatthol.

Plötuspilarar, útvörp, ipod-ar og aðrar græjur sem miðla tónlist hafa unnið hjörtu
fermingarbjarna.

Ein fyrsta blaðaauglýsingin hérlendis er snerti fermingargjafir
er frá árinu 1897 og birtist í Þjóðólfi. Guðjón Sigurðsson auglýsir
þar vasaúr, nýjar birgðir af „beztu
Anker- og Cylinder-úrum“. Guðjón
stofnaði verslun sína árið 1894,
upphaflega á Eyrarbakka og síðar
í Reykjavík. Vasaúr voru lengi vel
með vinsælustu fermingargjöfum
drengja.
Ekki var gefið að börn fengju
sérstakar fermingargjafir á fyrri
hluta síðustu aldar. Flestir fengu
þó sálmabók, sem er líklega með
vinsælustu fermingargjöfum
fyrri tíma. Árið 1900 auglýsir
Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar Sálmabókina nýju í
skrautbandi,
gyllta í sniðum á 6 krónur. Bækur almennt hafa
alla tíð verið
vinsælar í pakka
fermingarbarna.

Orðabækur, kvæðabækur, ljóðabækur og skáldsögur. Árið
1908 var verslun Guðmundar
Gamalíelssonar í Lækjargötu með
fermingargjafir á við skáldsögu
Lew Wallace um Ben Hur.
Með veglegri fyrri tíma fermingargjöfum, sem sérstaklega
voru ætlaðar stúlkum, voru vandaðir íslenskir smíðisgripir úr
gulli og silfri sem voru þá gjarnan notaðir á fermingardaginn við
íslenskan búning. Má þar nefna
steypt belti, upphlutsbelti, brjóstnælur og skúfhólka úr silfri, gulli
eða gullhúðaða.
Húsgögn til fermingargjafa fóru
að verða vinsæl upp úr 1940 og í
auglýsingum var oft reynt að höfða
til fermingarstúlkna. Þannig auglýsti verslunin Gamla kompaníið
v ið H r i n g br aut „ t i lva ld a r
fermingargjafir fyrir stúlkur“ sem
voru kommóður í mörgum litum
og litlir fataskápar. Kommóður og
skatthol með spegli urðu reyndar
vinsæl næstu áratugi þótt útlit og
efniviður hafi verið misjafn
eftir því hvaða tíska
ríkti hverju sinni.
Þ au vor u ú r
tekki árið 1970
og tek k hús gögn voru þá
með vinsælustu
Vasaúr voru auglýst
1897 í Þjóðólfi.

Alls kyns smíðisgripir við íslenskan
búning voru vinsælir til fermingargjafa
áður fyrr.

fermingargjöfunum, bæði minni
einingar og svo svokallaðar Hansahillur. Um 1985 voru basthúsgögn
vinsæl í fermingarherbergið, svo
sem bastruggustólar og skrifborðsstólar á hjólum. Þá var algengt um
þær mundir að í stað einstakra
húsgagna; rúms, skriborðs og svo
framvegis, fengju fermingarbörnin yfirhalningu á herbergi sínu, þar
sem öllum húsgögnum var skipt út
og til að gera sérlega vel við fermingarbarnið var settur inn hljómtækjaskápur í rósaviðarlíki með
hálfsjálfvirkum plötuspilara, gettóblaster eða jafnvel agnarlitlu sjónvarpi.
- jma

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins
sem býr við fátækt.
Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.
Þeim fjölgar stöðugt sem kjósa borgaralega fermingu.

Óskalistinn minn:
Rúm
Myndavél
Svefnpoki
Ipod
Webcam
Handklæði
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman að fá
pening og „Gjöf sem
gefur“. Mig langar til
að einhver sem er ekki
eins heppinn og ég fái
að njóta með mér.

www.gjofsemgefur.is

Óskalistinn minn:
Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á
Íslandi dugar fyrir 4 hænum.
Þær gefa okkur fullt af eggjum.
Eða við gætum fengið sparhlóðir.
Þá færi ekki allur dagurinn í að
leita að eldsneyti og við
hefðum meiri tíma til að læra.
5.000 kr. gjafabréf á Íslandi
myndi gefa okkur 2 geitur.
Namm! Mjólk og kjöt, ekki
lengur bara maísgrautur!
Eða kannski reiðhjól. Þá
kæmist ég á markað með
uppskeruna okkar og við
fengjum pening fyrir ýmsu
sem okkur vantar.

NORDICPHOTOS/GETTTY

Vinsæll valkostur
Borgaraleg ferming nýtur vaxandi
hylli hérlendis. Þannig ætla 195
börn að fermast borgaralega í ár
en þau voru 166 á síðasta ári. Hope
Knútsson, formaður Siðmenntar,
telur gott orðspor ráða því að sífellt fleiri velja þennan kost.
„Það er helsta ástæðan sem mér
dettur í hug. Þegar börnin fermast borgaralega eru vinir þeirra
og vandamenn viðstaddir, upplifa athöfnina með eigin augum
og þannig fjölgar þeim statt og
stöðugt sem fara að velta þessum
möguleika fyrir sér.“
Margir tengja ferminguna fyrst
og fremst við kirkjulega athöfn þar
sem einstaklingurinn staðfestir
skírnarheit og játast kristni. Hver
er þá tilgangurinn með borgaralegri fermingu ef slíkt stendur
ekki til? „Þetta er valkostur fyrir
þá sem vilja fagna tímamótum, góð

viðbót í flóruna,“ svarar Hope og
bætir við að fermingarbörnin læri
að auki margt gagnlegt.
„Þau fá sína fermingarfræðslu
eins og önnur fermingarbörn en
áherslurnar eru aðrar. Þannig einblínum við á siðfræði, gagnrýna
hugsun og lífsleikni; jafnrétti, almenn mannréttindi, virðingu fyrir
trúarbrögðum og ólíkum skoðunum og mannleg samskipti eru
hluti af því sem við tökum fyrir.“
Hún getur þess að hvorki barnið né foreldrar eða aðstandendur
þess þurfi að vera skráðir í Siðmennt til að geta fermst borgaralega.
„Skráning í trúfélög er heldur
engin fyrirstaða fyrir því,“ tekur
hún fram og vísar á heimasíðu
félagsins, sidmennt.is, þar sem
nálgast megi allar nánari upplýsingar.
- rve

Ferming
ENDALAUST ÚRVAL!
Kringlan hefur komið við sögu í meira en 50 þúsund fermingum.
Við vitum að það borgar sig að hefja undirbúninginn sem allra allra fyrst.
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Mán – mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000
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HERMENN KRISTS Fermingin er eitt sjö sakramenta bæði
rómversk-kaþólsku kirkjunnar og grísku rétttrúnaðarkirkjunnar. Rómversk-kaþólska kirkjan kennir að fermingin hafi
komið frá Kristi í gegnum lærisveinana sem inngönguskilyrði í
kirkjuna. Litlum sögum fer þó af fermingunni í frumkristni og
það tók töluverðan tíma að festa hana í sessi sem eitt af sakramentum kirkjunnar. Sá fyrsti sem vildi gera ferminguna að sakramenti var Peter Lombard sem uppi var á tólftu öld. Tómas Aquinas
studdi þá tillögu á þrettándu öldinni og að lokum lagði kirkjuráðið
í Trent blessun sína yfir ferminguna sem eitt af heilögum sakramentum á sextándu öld. Tilgangurinn með fermingunni var upphaflega
sá að styrkja þá sem höfðu látið skírast í trúnni og gera þá að öflugum
hermönnum Krists.

Upplifun í
pakkanum

FERMING ÞÝÐIR STAÐFESTING. Í
fermingunni staðfestir barnið skuldbindingu
foreldra og guðfeðgina í skírnarathöfninni. Það
fer með trúarjátninguna, vinnur fermingarheit
og þiggur fyrirbæn og blessun. Fermt er við
messu. Til þess að öðlast rétt til að mega fermast
stundar fermingarbarnið sérstakt nám í kristnum fræðum hjá presti sínum eða fermingarfræðara, sem kallast
fermingarfræðsla. Heimild er fyrir því að barn megi vera
til altaris með foreldrum sínum frá unga aldri, en meginreglan er þó sú að við ferminguna eða á meðan
fermingarfræðslan stendur yfir, neyti barn í fyrsta
sinn kvöldmáltíðarsakramentisins.

Taktu stökkið með Canon EOS

Það er fátt sem jafnast á við að
prófa og reyna nýja hluti. Fermingargjafir sem innihalda einhvers konar upplifun, svo sem
ferðalög, leikhúsferð, námskeið
eða annað njóta sívaxandi vinsælda.
● Ýmsir möguleikar eru í boði
kjósi forráðamenn fermingarbarnsins eða stórfjölskyldan að
gefa fermingarbarninu ferð til
útlanda. Fjölskyldan gæti farið
öll og fermingarbarnið valið
áfangastað (innan skynsamlegra marka).
● Séu mörg börn í fjölskyldunni
gætu foreldrarnir fengið pössun fyrir hin systkinin og farið
í ferðalag með fermingarbarninu einu. Þá gæti pabbinn
eða mamman farið ein með
barninu.
● Ýmis námskeið og skólar eru
í boði erlendis. Til að mynda
tungumála- og íþróttaskólar en
ferðir þangað hafa íslenskar
ferðaskrifstofur til að mynda
skipulagt.
● Þeir sem gefa minni
gjafir
gætu boðið
fermingarbarninu að
koma og sjá með
sér skemmtilegt verk
í leikhúsinu eða farið
á tónleika. Ferðir á tónleika erlendis eru oft skipulagðar í gegnum ferðaskrifstofur eða flugfélögin og gott
að leita sé vilji til að skoða slíka
möguleika.
● Mikið framboð er af tungumála-, leiklistar-,
söng- og dansnámskeiðum hér
heima. Fiskaðu
eftir því hjá
fermingarbarninu
hvað það
hefur alltaf langað
til að læra en aldrei
prófað.

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - Sense Center, Kringlunni - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, Skipholti 50b / Akureyri
Pedromyndir - Byko / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell /Hvammstangi Ráðbarður /
Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan /
Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar

