FERMINGAR

Kynningarblað
Fermingarkort,
gjafaóskir, fámennar
fermingar, gamla myndin
og hugmyndir í veisluna.

FIMMTUDAGUR 1. MARS 2012

Fermingarkortið
er skemmtileg nýjung
Hjá Tölvulistanum verður í ár hægt að kaupa svokallað Fermingarkort sem hentar vel í fermingargjafir. Þannig geta
fermingarbörnin sjálf valið sér þann tölvubúnað sem þau langar í. Fólk fær meira fyrir peningana enda bætast tíu
prósent við gjafaupphæðina og fermingarbarnið getur unnið nýjustu iPad-spjaldtölvuna.
ugmyndin kviknaði út frá
þeirri staðreynd að það
reynist ættingjum oft mjög
erfitt að velja tölvuvörur fyrir fermingarbörnin, þar sem þau hafa yfirleitt sjálf mjög fast mótaðar skoðanir
á því hvað þau langar í,“ segir
Gunnar Jónsson, sölu- og markaðsstjóri Tölvulistans, er hann er
spurður um nýja Fermingarkortið
sem Tölvulistinn býður nú upp á í
fyrsta sinn.
„Gjafakort og peningagjafir
eru mjög vinsælar fermingargjafir, vegna þess að fermingarbörnin geta þá valið sjálf það sem þau
vilja. Það sem gerir Fermingarkortið
spennandi er að Tölvulistinn bætir
10% til viðbótar við upphæð gjafakortsins, þannig að þau fá meira fyrir
peninginn. Ef keypt er fermingarkort hjá okkur að upphæð kr. 10.000
þá hækkum við gjafakortið upp í kr.
11.000. Stundum eru nánir ættingjar að gefa saman hærri upphæðir og
þá getur þessi viðbót skipt verulegu
máli fyrir fermingarbarnið.“

H

ASUS ZENBOOK
Þær gerast ekki flottari en Zenbook.
Stálumgjörð úr hringburstuðu stáli
og glæsileg hönnun. Örþunn og
mjög kraftmikil með öflugustu gerð
af Intel Core i5- eða i7-örgjörva,
SATA 3 SSD diski og USB 3.0. Hún
er fislétt og vegur aðeins um 1,1
kg en samt með allt að sjö tíma
rafhlöðuendingu. Sérhönnuð
Zenbook-fartölvutaska fylgir.
Verð frá 199.990

Geta unnið aukagjöf
Eitt heppið fermingarbarn getur
líka unnið glæsilegan vinning að
sögn Gunnars. „Við skráum öll
fermingarbörn sem fá Fermingarkor t í luk kupott og heppið
fermingar barn vinnur nýjustu
iPad-spjaldtölvuna frá Apple. Það
mun reynast ágæt aukagjöf fyrir
þann heppna,“ segir hann.
Fermingarkortið kemur í veglegri gjafaöskju. „Það er í raun hægt
að spara sér kort og innpökkun,
þar sem Fermingarkortið kemur
í sérhannaðri gjafaöskju þar sem
hægt er að skrifa hamingjuóskir
til fermingarbarnsins. Fermingar-

Gunnar Jónsson með Fermingarkortið sem er nýjung hjá Tölvulistanum í ár.

kortið er gjöf sem er gaman að gefa
og þiggja.“

Stærsta verslunin
Tölvulistinn opnaði fyrir stuttu
stærstu tölvuverslun landsins í
Heimilistækjahúsinu við Suðurlandsbraut 26. Samta ls er u
verslanirnar sex um allt land. Í
verslunum Tölvulistans er að finna
50 gerðir af fartölvum, 30 gerðir af
borðtölvum og 10 spjaldtölvugerðir
frá mörgum af þekktustu framleiðendum heims.

En fyrir hverju eru fermingarbörnin spenntust í ár? „Hátt hlutfall
fermingarbarna er að safna sér fyrir
draumatölvunni, hvort sem það er
fartölva, borðtölva eða spjaldtölva.
Auk þeirra eru sjónvarpsflakkarar,
skjáir og ýmsar leikjavörur mjög
vinsælar,“ svarar Gunnar. Að hans
sögn finna starfsmenn Tölvulistans mikinn spenning hjá fermingarbörnum fyrir svokölluðum
Ultrabook- fartölv um. „Þessar
vélar eru ótrúleg bylting og mikill
spenningur fyrir þeim almennt á

MYND/GVA

markaðnum.“ Helsta ástæðan er sú
að þær eru örþunnar, oft ekki meira
en 3 mm þar sem þær eru þynnstar
og fisléttar eða rétt rúmlega eitt
kíló. „Það er ótrú legur munur að
ferðast með fartölvu sem er aðeins
eitt kíló að þyngd. Ekki spillir fyrir
að þær koma yfirleitt með mjög
öflugum örgjörva og SSD diski,
sem gerir þær mjög kraftmiklar
og hentugar í skólann. Ég spái því
að Ultrabook-vélarnar eigi eftir að
verða mjög vinsælar hjá fermingarbörnunum í ár.“

TOSHIBA SATELLITE Z830
Nýjasta fisvélin hjá Tölvulistanum.
Var að lenda frá Toshiba. Mjög
flott hönnun með 13,3“ LED-skjá
og baklýstu lyklaborði. 2.3 GHz
Intel Core i5 – Dual Core með
Turbo Boost. Vélin er ofurhröð
með Solid State-diski og 6GB
vinnsluminni. Fislétt og vegur
aðeins 1,1 kíló. Góðir tengimöguleikar; 2 x USB, 1 x US3A, VGA,
HDMI og kortalesari. Allt að 8
tíma rafhlöðuending.
Verð : 229.990

FERMINGARKORT TÖLVULISTANS
Veldu upphæð sem þú vilt gefa og við bætum 10% við gjafakortið !
Öll fermingarbörn sem fá Fermingarkort
Tölvulistans eiga svo möguleika á að vinna
nýjustu gerð af iPad spjaldtölvunni.

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735
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KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745
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HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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Litríkir melónupinnar eru hressandi,
Smápitsur með klettasalati og furuhnetum,
svalandi og bragðgóðir í munni og kætandi eða hverju því áleggi sem hugurinn girnist,
fyrir augað.
er vel þegið partísnakk í hópi táninga.

Fjörugt fermingarpartí
Þótt hátíðleg fermingarveisla með
frændum, frænkum,
ömmum, öfum,
mömmu, pabba og
systkinum sé fermingarbörnum dásamleg
stund fylgir því innst
inni söknuður að geta
ekki notið stóra dagsins með vinahópnum
líka, því jafnaldrarnir
fermast gjarnan sjálfir sama dag. Því er
nánast skylda að hóa
í notalega samverustund bestu vinanna
þar sem gert er vel
við þá í mat og drykk
heima um leið og
fermingardagurinn er Veisluhöld án sætabrauðs af einhverju tagi eru sviplausari
rifjaður upp og gjafen ella. Punkturinn yfir i-ið eru dásamlegar múffur með
hnausþykku kremi og kitlandi kökuskrauti.
irnar sýndar.

Fermingartilboð
Rúmföt frá
7.990 kr

einstök
mýkt

ofið úr

100%
Pima
bómull

Lín Design Laugavegi 176 Sími 5332220 www.lindesign.is
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p
myndabók á oddi.is
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Ásgerður Elva Jónsdóttir verður fermd í Neskirkju 31. mars.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ánægð með fermingarfræðsluna
Ásgerður Elva Jónsdóttir fermist í Neskirkju þann 31. mars
hjá Erni Bárði Jónssyni. Hún
hefur skipulagt veisluna í samráði við móður sína, Jóhönnu
Ólafsdóttur.
„Við fengum leigðan sal í
Kópavogi og ætlum að bjóða upp
á kaffi og tertur,“ segir Ásgerður
Elva. „Ég fermist fyrri partinn og
veislan verður eftir hádegi.“
Ásgerður segist vera búin að

finna fermingarkjólinn sem er
hvítur og fékkst í Vero Moda.
Hún segist vera afar ánægð með
það val en skóna fékk hún í Fókus.
Ásgerður segir að skólasystkini hennar sem fermast með
henni ræði ekki mikið hvað þau
vilji fá í fermingargjöf. Sjálf segist hún helst vilja peninga. „Ég
veit ekki nákvæmlega hvað
mig langar í svo ég held að það
sé best að fá pening. Þá get ég

fundið út í rólegheitum hvað mig
vantar,“ segir hún.
Ekkert eitt kemur upp í hugann þegar Ásgerður er spurð um
væntingar jafnaldra hennar til
fermingargjafa en hún hafi þó
heyrt iPad nefndan.
Ásgerður er ánægð með fermingarfræðsluna sem hún hefur
stundað í vetur og hún hlakkar til
31. mars en þann dag eru fyrstu
fermingar í Neskirkju.

Skírður og fermdur sama dag
Matthías Kristófer Matthíasson fermist í Fríkirkjunni í
Hafnarfirði 19. apríl. Prestar
eru Einar Eyjólfsson og Sigríður Kristín Helgadóttir.
Matthías Kristófer segir
að undirbúningur sé þegar
hafinn fyrir þennan stóra
dag. Veislan verður í sal hjá
Hrafnistu í Hafnarfirði og
boðið verður upp á kalt borð.
„Mamma, amma, frænka mín
og systir ætla að hjálpast að við
að búa til matinn. Gestir verða
sextíu til áttatíu manns,“ segir
Matthías en foreldrar hans eru
Sigurbjörg Anna Ársælsdóttir
og Matthías Magnússon.
Það sem er óvenjulegt við
þennan dag er að Matthías
verður skírður áður en að
fermingunni kemur. Hann
var ekki skírður á sínum tíma
heldur einungis gefið nafn.
Matthías segir að presturinn
muni koma heim fyrir ferminguna og skíra hann inn í hið
trúarlega samfélag. Á hverju
ári eru nokkur ungmenni skírð
fyrir ferminguna. „Ég kaus að
verða skírður og fermdur,“ útskýrir Matthías og hlakkar
mikið til þessa dags.
Þegar hann er spurður um
væntingar til gjafa, svarar
hann að peningur séu efst á
óskalistanum. „Mig langar til
að safna mér fyrir tölvu sem
ég set saman sjálfur. Það væri
líka ágætt að fá síma,“ bætir
hann við.
Matthías segist hafa heyrt
jafnaldra sína tala um iPhone
og MacBook-tölvu sem óskagjafir. „Sumir vilja pening til
utanlandsferðar. Ég held að
Flórída sé þar efst á lista.“
Flestir strákar fermast í

Matthías Kristófer Matthíasson verður skírður og fermdur 19. apríl.

jakkafötum og Matthías segist vera búinn að fá sín fermingarföt. „Frænka mín er að
skreyta kerti fyrir okkur og þá

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fer allt að verða tilbúið,“ segir
Matthías sem átti þó eftir að
læra ritningarorðið sitt, enda
tíminn nægur.

Ferming 2012

Skoðið fleiri myndir og verð á facebook síðu Galleri Sautján og á www.ntc.is

Kringlunni | Smáralind
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ManstuNNskeytin?
Skeyti eru fermingarkveðjur sem endast áratugum saman
og vekja ljúfar minningar. Varðveitum þessa fallegu hefð
og sendum fermingarbörnum 2012 skeyti.
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Úlfur Kári Sonjuson með móður sinni Sonju Huld Gunnlaugsdóttur.

Fimm manns
fermingarvei

Fermingardagur Úlfs Kára Sonjusonar verður með dálítið öðru s
íslenskum fermingarbörnum. Úlfur Kári býr á Lollandi í Danmö
einum gesti í fermingarveisluna.

www.postur.is

Sími 1446

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar

Úlfur Kári Sonjuson fermist þann
15. apríl í lítilli sveitakirkju á Lollandi í Danmörku, þar sem fjölskyldan hefur búið í rúm tvö ár.
Þau búa á sveitabæ og hafa engin
samskipti við aðra Íslendinga í
Danmörku, enda segir Sonja Huld
Gunnlaugsdóttir, móðir Úlfs Kára,
að hún viti ekki til þess að margir
aðrir Íslendingar búi á þessu svæði.
Það verður því ekki stór fermingarveisla í sveitinni en eldri bróðir Úlfs
Kára kemur frá Nyköbing á Falstri,
sem er næsti stóri bær, og fjölskyldan ætlar að borða saman mat
að vali Úlfs Kára eða fara út að borða
ef hann kýs það frekar.
Úlfur Kári hefur sótt fermingarfræðslu einu sinni í viku síðan í
september auk þess sem fermingarbörnin taka virkan þátt í starfi
kirkjunnar á undirbúningstímanum.
„Presturinn sem fermir hann er fyrsti
kvenpresturinn í sögu sóknarinnar
og hún er rosalega dugleg og virk,“
segir Sonja. „Hún lætur þau halda
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sína eigin guðsþjónustu einu sinni
um veturinn og auk þess standa
þau fyrir peningasöfnun fyrir börn
í Afríku og fleira og fleira. Kirkjan er
eldgömul og pínulítil, en mjög kósý
og rómantísk. Það eru níu krakkar
héðan úr sveitinni sem fermast
saman og þetta verður örugglega
bara huggulegt og skemmtilegt. Þau
hafa verið saman í pínulitlum sveitaskóla þangað til í haust þegar allir
svona litlir sveitaskólar voru lagðir
niður og krökkunum smalað í einn
stóran skóla í næsta bæ, þar sem búa
um 1.600 manns. Það er ekki bara á
Íslandi sem verið er að skera niður og
hagræða.“
Sonja segir Úlf Kára ekkert sérstaklega ánægðan með það að ekki
verði stór fermingarveisla með ættingjum og vinum fjölskyldunnar,
en við því sé lítið að gera. „Hann er
nú held ég aðallega hræddur um að
hann fái ekki nógu margar gjafir,“
segir hún hlæjandi. „En við reynum
bara að gera daginn eins ánægju-
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MÚFFURNAR Á STALL
Algengt er að fólk leggi metnað í að skreyta fermingarborð og veislusali og oft er valinn ráðandi litur
og þema í stíl við karakter og óskir barnsins.
Ekki er síður mikilvægt að veitingarnar líti vel
út og enn betra ef þær kallast á við annað
skraut. Fyrir handlagna getur verið gaman
að spreyta sig á múffum. Baksturinn er
einfaldur og því hægt að setja meira
púður í skrautið. Þá er gaman að raða
afrakstrinum upp á marglaga disk enda
smáveigis kransakökubragur yfir því, sem
á sjaldan betur við en einmitt í fermingarveislum.

sí
islunni
niði en hjá flestum öðrum
rku og ekki er reiknað með nema
legan og mögulegt er og njótum þess
að vera saman fjölskyldan.“ Auk
Sonju og Úlfars Kára samanstendur
fjölskyldan af fyrrnefndum eldri
bróður sem fluttur er að heiman,
ellefu ára systur og stjúpföður.
Í Danmörku er reglan sú að
fermingarbörn fá frí í skóla daginn
eftir ferminguna og þá fer allur
hópurinn sem fermdist saman í
ferðalag og gerir eitthvað skemmtilegt. „Þessi dagur er kallaður blå
måndag og ég hélt lengi vel að nafngiftin vísaði til þess að fermingarbörnin væru svona döpur, sem ég
skildi ekki alveg,“ segir Sonja. „En
þetta er rosalega skemmtilegur dagur
hjá krökkunum og núna ætla þau að
fara í vatnsskemmtigarð sem heitir
Lalandia og vera þar allan daginn að
skemmta sér saman. Vegna sameiningar skólanna verður það reyndar
ekki fyrr en í maí, þar sem bekkjarsystkinin fermast á mismunandi
dögum, en það verður samt vonandi
- fsb
skemmtilegt fyrir þau.“

Gefðu sparnað
í fermingargjöf og
Landsbankinn bætir
5.000 krónum við
Þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur eða meira inn
á Framtíðargrunn Landsbankans greiðir bankinn 5.000
króna mótframlag inn á sama reikning. Þannig viljum við
hvetja til sparnaðar.

JESÚ LEIÐTOGI LÍFSINS
Ferming þýðir staðfesting. Í
fermingunni staðfestir barnið
skuldbindingu foreldra og guðfeðgina í skírnarathöfninni.
Það fer með trúarjátninguna,
vinnur fermingarheit og þiggur
fyrirbæn og blessun. Til þess að
öðlast rétt til að mega fermast
stundar fermingarbarnið sérstakt
nám í kristnum fræðum hjá presti
eða fermingarfræðara, sem kallast
fermingarfræðsla.
Með fermingunni er fermingarbarnið
að lýsa því yfir
opinberlega að það
vill tilheyra Jesú Kristi
og að það vilji að hann
verði leiðtogi í lífi sínu.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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GRÆJURNAR
FÁST HÉR
HLJÓMTÆKI
HÁTALARAR
iPOD/IPAD VÖGGUR
iPHONE VÖGGUR
ANDROID VÖGGUR
MYNDAVÉLAR
SJÓNAUKAR
HEIMABÍÓ
SJÓNVÖRP
BLU-RAY SPILARAR
MP3 SPILARAR
HEYRNARTÓL
OG ALLT HITT
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Glæsileg Fermingatilboð
„Mér fannst þetta svolítið vandræðalegt,” segir Heiða Bára Hjaltadóttir um þá upplifun að vera eina fermingarbarnið.

Bæði gott og vont
að fermast ein
-BVHBWFHJtTÓNJ

Heiða Bára Hjaltadóttir
fermdist ein í
Ísafjarðarkirkju þann 18.
apríl 2010. Hún segir það
hafa haft bæði kosti og
galla að vera eina
fermingarbarnið.

Á

Höfuðhandklæðin frá Sif eru saumuð úr gæðabómull.
Létt og þægileg í notkun og henta jafnt síðu sem stuttu
hári og dömum á öllum aldri.

Fáanleg í 9 litum
Sölustaðir: Sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu, Sundlaugin í Borgarnesi, Lyfjaver, Reykjavíkur Apótek, Apótek Vesturlands, Apótek
Hafnarfjarðar og Garðabæjar, Minja Skólavörðustíg, Femin.is, HB
búðin, Skipt í miðju, Apótekarinn Mosfellsbæ, Mistý, Snyrtivörubúðin
Glæsibæ, Litla búðin Akranesi. Lyf og heilsa: Eiðistorgi, JL-húsinu,
Kringlunni, Austurveri, Firðinum Hfj. og Keflavík.

Nánar um Sif höfuðhandklæði á facebook

stæðan fyrir því að ég var
ein var að það vildu flestir
fer mast á ein hver jum
sérstökum dögum eins og á
páskunum eða á sjómannadaginn,
en ég vildi fermast 18. apríl, sem
var bara venjulegur sunnudagur,“
segir Heiða Bára Hjaltadóttir spurð
hvers vegna hún hafi verið eina
fermingarbarnið sem fermt var í
Ísafjarðarkirkju þann dag. „Mér
fannst þetta svolítið vandræðalegt, sérstaklega af því að það var
alls konar fólk í kirkjunni sem ég
þekkti ekki neitt og sat og starði á
mig, en ég ákvað bara að láta það
ekkert trufla mig.“
Heiða Bára segir athöfnina hafa
gengið vel, þótt það hafi verið svolítið stressandi að hafa engan til að
fylgjast með til að vita hvað ætti að
gera næst. „Til dæmis þegar ég átti

Heiða Bára Hjaltadóttir, fermingarbarn og séra Magnús Erlingsson sóknarprestur á
Ísafirði.

að koma upp að altarinu og syngja
með fólkinu í kirkjunni þá gleymdi
ég sálmabókinni í sætinu og mátti
ekki snúa við til að ná í hana. Þá
varð ég mjög stressuð því ég kunni
ekki sálminn sem átti að syngja.“
Heiða Bára segist þó telja að það
sé fleira jákvætt en neikvætt við
það að vera eina fermingarbarnið.
„Það snýst allt um þig,“ segir
hún. „Maður þarf ekkert að hafa
áhyggjur af því eða láta sér líða
illa yfir að einhver annar standi sig

betur eða fái meiri athygli. Maður
er algjörlega miðpunkturinn.“
Fermingin fór fram k luk kan ellefu um morguninn og veislan byrjaði ekki fyrr en klukkan
fjögur. Heiða Bára segir þann tíma
hafa verið lengi að líða og hún hafi
eigin lega ekkert vitað hvað hún
ætti að gera. „Þetta var svona eins
og á aðfangadag. Ég sat bara í sparifötunum og beið eftir að klukkan
yrði fjögur á meðan allir voru á fullu
að klára að undirbúa veisluna.“

Bók sem geymir fögur orð og heillaóskir gesta til fermingarbarnsins er eigulegur
gripur sem getur yljað síðar á ævinni.

VEGANESTI ÚT Í LÍFIÐ
Á fermingardaginn er fögur tilhögun að láta eigulega bók ganga á
milli gesta þar sem þeir skrifa frá hjarta sínu óskir til fermingarbarnsins
um bjarta framtíð, góða heilsu, hamingju og velgengni um ókomin ár. Sú
persónulega gjöf verður fermingarbarninu ógleymanlegur dýrgripur um
aldur og ævi, og einstakt veganesti út í lífið.

uppskrift að
fermingu
súkkulaðikaffikaka
tortilla með klettasalati,
fetaosti og rjómaosti

gera 2 dögum
Þessa er hægt aða bara í kæli.
áður og geym

súkkulaðimús
með jarðarberjaskyri

bruschettur með
mozzarella

, hann
Muna að gera nóg
vængi
0
2
Gústi frændi átí fyrra!
í veislunni

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

kjúklinga
kjúklingavængir
með gráðaostsídýfu
gráð

Þessar uppskriftir finnur þú á gottimatinn.is, ásamt fjölda girnilegra
uppskrifta fyrir fermingarveisluna. Kíktu á gottimatinn.is og finndu
þína rétti fyrir veisluna.
gottimatinn.is
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Í hláturskasti á leið í kirkjuna

Sigurður Árni Þórðarson prestur í Neskirkju.
Þórhallur með móður sinni, Dóru Þórhallsdóttur, á fermingardaginn.

„Já, þetta var nú allt miklu
formfastara þegar ég fermdist.
Bæði fræðslan og sjálf athöfnin
þar sem alvarlegir sálmar voru
í fyrirrúmi og við fermingarbörnin hrædd um að gera mistök. Nú höfum við þetta á léttari
nótum, léttari sálmar og tónlist
og fermingarbörnin upplifa vonandi að við viljum að þeim líði
vel og að þetta sé gert á þeirra
forsendum.“
Einhver eftirminnileg
fermingargjöf?
„Þær voru margar fallegar og

Fékk Biblíu
frá biskupshjónunum

góðar en eftirminnilegust eru
stangamél sem ég fékk, skreytt
með útskornu stáli (beisli fyrir
þau sem ekki þekkja). Það var
Arnór Karlsson, bóndi í Biskupstungum og kennari með pabba
við Skálholtsskóla, sem gaf mér
þau. Þá var ég mikill hestamaður og þetta var ótrúlega höfðingleg gjöf. Beislið notaði ég í mörg
ár, alveg þangað til ég hætti
hestamennsku á fullorðinsárum. Ég held að beislið sé enn
til hjá systur minni, sem er
bóndi og hestamaður.“

Sigurður Árni Þórðarson, prestur í Neskirkju, er einn
þeirra presta sem gefa kost á sér í komandi biskupskjöri.
Sigurður Árni hefur fermt mörg börn á undanförnum
árum en hér segir hann frá eigin fermingu.
ÍSLENSKA SIA.IS ICE 58351 02/12

Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju,
hefur búið mörg ungmennin
undir fermingu í gegnum tíðina.
Þórhallur hefur starfað í Hafnarfjarðarkirkju frá árinu 1996.
Hann hefur ákveðið að gefa
kost á sér til embættis biskups
Íslands.
En hvernig var fermingin hans?
Þórhallur fermdist um hvítasunnu í Skálholtskirkju og segir
að helsta minning sín frá þeim
degi sé hávaðarok. „Við gengum í
skrúðgöngu frá prestssetrinu yfir
í kirkju. Kyrtlarnir fuku næstum
af okkur, hárgreiðslan hjá stelpunum ruglaðist og við, krakkarnir níu, sem fermdust þennan
dag fengum hláturskast á leiðinni í kirkjuna. Síðan tók alvaran
við,“ segir Þórhallur og heldur
áfram.
„Við löguðum okkur til í
kirkjudyrunum og gengum inn
með bros á vör. Eftir ferminguna
og veisluna hittumst við svo sum
aftur um kvöldið og fórum yfir
daginn. Helsta minningin er
sem sagt hvað þetta var gaman,
hvað ég átti skemmtileg fermingarsystkini og gleðin sem ríkti
þennan dag. Við vitum vel hvert
af öðru fermingarsystkinin og
sum þeirra eru mínir bestu vinir
enn í dag.“
Finnst þér fermingin í dag eitthvað frábrugðin því sem þú upplifðir sjálfur á þínum degi?

BROT AF HEIMINUM
Í FERMINGARGJÖF
Gjafabréf Icelandair gildir sem greiðsla upp í flugfar
til allra áfangastaða í Evrópu og Norður-Ameríku.
Þú velur upphæðina.

+ Pantaðu fermingargjöfina á www.icelandair.is

Gjafabréf Icelandair gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

É

g fermdist í Neskirkju, 23.
október 1966 en það var
kannski óvenjulegt að þetta
var haustferming. Við systkinin
erum tvö og stutt á milli okkar.
Því var ákveðið að hafa eina
fermingu og veislu. Systir mín er
eldri og hún seinkaði sinni fermingu fram í október og ég fermdist hálfu ári á undan jafnöldrum
mínum, var bara 12 ára. Ég sótti
fermingarfræðslu með krökkum
á undan mér í aldri og þótti það
skemmtilegt, þau komu úr Hagaskóla en ég úr barnaskólanum,
Melaskóla,“ segir Sigurður Árni
og bætir við.
„Við vorum bara tvö fermd í
messunni. Ég var svolítið stressaður í athöfninni. Okkur var hlýtt
yfir sálma og Biblíuvers svo það
var eins gott að standa sig. En við
vorum vel undirbúin og presturinn, séra Frank M. Halldórsson,
smitaði trausti og hlýju til okkar.
Á eftir var veisla heima hjá okkur
og stórfjölskyldan kom og fagnaði.
Heimilisvinur sýndi litskyggnur
frá Hornströndum og ég drakk
í mig upplifunina og fór nokkrum árum seinna gangandi um
svæðið.“

Meiri léttleiki í kirkjunni
Þegar Sigurður Árni er spurður hvort honum finnist fermingin hafa breyst frá fyrri tíð, svarar hann: „Hin jákvæða og gruflandi afstaða fermingarungmenna
er með svipuðu móti og var. Þau
glíma við trúarefnið með heilindum, skoða gagnrýnið og með
opnum huga. Ég er alltaf snortinn
á hverju ári hvað þau skoða málin
vel og sjálf sig í leiðinni. Þau eru
raunverulega að glíma við Guð og
mennsku sína. En ytri ramminn
er kannski aðeins öðruvísi, það er
meiri léttleiki og gleði í kirkjunni

Sigurður Árni Þórðarson prestur fermdist
aðeins tólf ára með systur sinni, Kristínu,
sem var tveimur árum eldri. Þau fermdust
að hausti.

en var. Það er líka fínt, lífið á stóru
stundunum má vera fagnaðarríkt.
Og já-ið sem þau segja rímar vel
við já himinsins sem Guð tjáir.“
Einhverjar eftirminnilegar gjafir?
„Ég fékk margar góðar gjafir sem
hafa fylgt mér. Sú sem hefur orðið
mér notadrýgst er Biblía sem Sigurbjörn Einarsson og Magnea
Þorkelsdóttir, biskupshjón, gáfu
mér.
Þau voru nágrannar og fjölskylduvinir. Ég notaði Biblíuna frá
þeim út minn guðfræðinámstíma.
Þá var hún það slitin og ég lagði
hana á hillu tilfinningamunanna.
Þar brosir hún lífs-jáinu til mín,“
segir Sigurður Árni Þórðarson.
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