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Glæsilegt úrval 
fermingargjafa

Verslanir ELKO bjóða upp á frábært úrval fermingar-
gjafa í ólíkum verðflokkum. Áhersla er lögð á að bjóða 
upp á góðar vörur sem endast og endurspegla hversu 

ólík fermingarbörn og áhugamál þeirra eru.

Kynningarblað
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Pioneer þráðlausu heyrnartólin eru fermingarheyrnartólin í ár.

Ferðaprentararnir eru vinsælir fyrir t.d. myndaveggi, gestabækur og margt fleira skemmtilegt. myndir/gVa

Eins og fyrri ár býður ELKO upp 
á glæsilegt úrval fermingar
gjafa í ólíkum verðflokkum. 

ELKO hefur alltaf lagt ríka áherslu 
á að bjóða góðar og vandaðar 
vörur til fermingargjafa, gjafir sem 
eiga að endast og vera notaðar 
segir Auður Jónsdóttir, markaðs
fulltrúi hjá ELKO. „Fartölvur og 
sjónvörp hafa alltaf verið vinsælar 
fermingargjafir frá nánustu fjöl
skyldu, t.d. foreldrum, og er engin 
breyting á því í ár. Fermingar
börnin eru komin á aldur þar sem 
þau eru hætt að fá leikföng og eru 
þess í stað að fá fyrstu alvöru tækin 
sín sem nýtast í lífinu, t.d. sjónvarp 
í herbergið eða fartölvu sem nýtist 
bæði í frítíma og í skylduverk
efnum.“

Ólík heyrnartól
Ýmiss konar heyrnartól eru einn
ig alltaf vinsæl að sögn Auðar 
enda nota þau nær allir. „Þau eru 
hönnuð með ólíkar þarfir í huga. 
Sum eru gerð fyrir útivist og fólk 
á ferðinni og þá henta lítil tappa
heyrnartól sem maður stingur í 
eyrun. Þau eru yfirleitt fyrirferðar
lítil og þægileg, oftast nær blue
tooth svo snúran er ekki lengur að 
flækjast fyrir.“

Svo eru önnur heyrnartól sem 
fara yfir eyrun og útiloka umhverf
ishljóð. „Það eru heyrnartól eins 
og PIONEER MS7 sem eru klárlega 
fermingargjöfin í ár. Þau eru mjög 
flott, góð og á þægilegu verði. Einn
ig eru BOSE QC35 mjög vinsæl.“

Úrval hátalara og snjallúra
Hátalarar eru alltaf vinsælir og í 
dag verða bluetooth ferðahátalarar 
yfirleitt fyrir valinu að sögn Auðar 
en þeir þola mikið áreiti eins og 
högg, vatnsskvettur og rigningu. 
„Bose Soundlink Mini er aðalvaran 
um þessar mundir og þar sem 
hann er til í nokkrum litum fellur 
hann líka yfirleitt í kramið. Hann 
er fyrirferðarlítill en gefur frábært 
hljóð. Svo heldur Sony XB10 áfram 
að vera vinsæll, ásamt JBL hátöl
urum. Þetta eru vinsæl tæki sem 
gefa stemningu, fást í mismunandi 
litum og því hægt að finna hátalara 
fyrir hvern karakter.“

Ekki má gleyma snjallúrunum 
sem eru orðin svo vinsæl í dag, 
segir Auður, og fást á góðu verði. 
„Við erum með allan skalann af 
snjallúrum, lítil eða stór, svört 
og hvít eða í skærum litum. Sum 
líta út eins og gúmmíband, t.d 
Polar loop, Garmin Vivo Smart og 
Gear Fit 2, en önnur líta út eins og 
venjuleg úr. Nú erum við t.d. með 
Michael Kors snjallúr í gulli, silfri 
og rósagulli. Þau eru afar falleg og 
eru því einnig skart. Sannarlega 
vegleg eign sem verður örugglega 
í nokkrum fermingarpökkum í 
ár enda eru mörg fermingarbörn 
orðin meðvituð um heilsu og 
hreyfingu.“

Skemmtilegar nýjungar
Meðal nýjunga í ár sem ELKO 
býður upp á eru ferðaprentarar 
og myndavélardrónar. „Ferða
prentarar frá Polaroid og HP eru 
sérstaklega vinsælir núna enda nýir 
á markaðinum. Þeir eru litlir, bara 
á stærð við snjallsíma, og afar ein
faldir í notkun. Prentarinn tengist 
símanum í gegnum bluetooth, þú 
tekur mynd eða finnur mynd úr 
símanum, getur leikið þér með 
texta, myndir eða ramma og ýtir 
svo á „prenta“. Þetta er svo sniðugt 
fyrir myndavegginn í unglingaher
berginu eða bara fyrir skemmtileg 
tilefni og gestabækur.“

Cme myndavélardróninn er 
splunkunýr og virkilega skemmti
legur segir Auður. „Hann er líka 
aðeins á stærð við snjallsíma og því 
hægt að stinga honum í vasann. 
Þegar dróninn er notaður eru spað
arnir dregnir út og hann lagður 
á jörðina. Svo er hann tengdur 
við símann og bara flogið af stað. 

Framhald af forsíðu ➛

Fartölvur hafa 
ávallt verið 
góðar og veg-
legar gjafir sem 
nýtast lengi vel.

Myndavélardróninn er á viðráðan
legu verði, tæplega 20 þúsund 
krónum. Sannarlega skemmtileg 
fermingargjöf.“

Að lokum nefnir Auður Apple 
TV og Chromecast sem eru að 
koma sterkt inn í unglingaher
bergin. „Það er svo þægilegt að 
gera varpað beint úr símanum 
eða tölvunni í sjónvarpið. Þú þarft 
engar frekari tengingar.“

mismunandi áhugamál
Auður leggur áherslu á að ferm
ingarbörnin séu eins ólík og þau 
eru mörg. „Fermingargjafir eru 
gjarnan með fyrstu alvöru tækjum 
sem börnin fá og fylgja þeim næstu 
árin. Því er auðvitað mikilvægt 
að gjöfin tengist t.d. áhugamálum 
barnsins og hjálpi því að koma 
hugmyndum sínum frá sér.“

Hún nefnir sem dæmi sauma
vélar og segir að margir flottir 
íslenskir hönnuðir hafi byrjað að 
prófa sig áfram með saumavélinni 
sem þeir fengu í fermingargjöf. 
„Einnig hafa mörg fermingarbörn 
áhuga á ljósmyndun og þá er til
valið að gefa alvöru, flotta mynda
vél í fermingargjöf sem þau geta 

lært á og notað næstu 1015 árin.“
Borðtölvur eru einnig að detta 

inn aftur, segir Auður. „Sum börn 
á fermingaraldri vilja fá að setja 
saman sína eigin persónulegu 
borðtölvu og eru kannski með 
sérstakan búnað í huga, tölvu, skjá, 
lyklaborð, mús og fleira sem gerir 
þeim kleift að sinna þeim verk
efnum sem þau vilja. Þetta verða 
hugsanlega forritarar, arkitektar 
eða tölvuleikjahönnuðir fram
tíðarinnar.“

Svo eru líka til einfaldari gjafir 
fyrir mismunandi áhugamál og 
með mismunandi notagildi bætir 
Auður við. „Börn á fermingaraldri 
eru t.d. að byrja að hafa sig til og 
t.d. farin að hafa áhuga á hár
greiðslu. Mörgum finnst því gaman 
að eiga eigin hárblásara, sléttujárn, 
krullujárn og spegil með ljósi. Á 
þessum aldri vill húðin oft byrja að 
láta vita af sér og þá koma húðum
hirðutæki eins og Beaurer húð
hreinsiburstinn sér vel bæði fyrir 
stelpur og stráka.“

gjafakortin virka vel
Raftæki eru stór þáttur af rútínu 

dagsins segir Auður og því eru raf
tæki mjög algeng fermingargjöf. 
„Börn á fermingaraldri eru einnig 
mjög dugleg að leggja sjálf til hliðar 
og safna fyrir tækjum eins og síma, 
fartölvu eða Playstation tölvu. 
Starfsfólkið okkar er þjálfað í að 
hjálpa til við að finna rétta gjöf sem 
hentar bæði fermingarbarninu og 
þeim sem gefur, svo sá hinn sami 
gangi út glaður með valið.“ 
 Hún bendir á að sá sem veit hvað 
hann vill getur keypt vöruna á 
netinu og sótt í næstu verslun á 
leið heim úr vinnu eða fengið sent 
heim að dyrum til að einfalda hlut
ina. „Svo bjóðum við 30 daga skila
rétt á flestum vörum þannig að það 
ætti að vera lítið mál að koma og 
skipta ef eitthvað er. Svo má ekki 
gleyma gjafakortunum okkar en 
þá er hægt að leggja inn ákveðna 
upphæð og fermingarbarnið getur 
valið eitthvað sjálft sem kemur sér 
oft vel.

Nánari upplýsingar um fjölbreyttar 
fermingarvörur ELKO má finna á 
www.elko.is.
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Meiriháttar súkkulaðiterta.           

Þessi unaðslega súkkulaðikaka 
nefnist Nemesis og er kennd 
við frægan ítalskan veitinga-

stað í London sem nefnist River 
Cafe. Uppskriftin var í bók sem er 
tengd staðnum. Það er einungis 
notað lúxussúkkulaði í kökuna og 
það þarf að vera 70%. Ef fólk á leið 
um London er um að gera að heim-
sækja þennan stað en það þarf að 
panta borð tímanlega.

340 g gott súkkulaði, 70% dökkt, 
brotið í bita
225 g smjör
5 egg
210 g sykur
Vatn

Hitið ofninn í 160°C. Notið hring-
laga form 23-25 cm, smyrjið það og 
klæðið það með bökunarpappír. 
Bræðið súkkulaði og smjör yfir 
volgu vatni, það má ekki vera of 
heitt. Takið af hitanum um leið og 
allt hefur bráðnað.
Þeytið egg og 70 g sykur þangað til 
blandan verður ljós og létt. Hitið 
140 g af sykri með 100 ml vatni þar 
til úr verður síróp. Það er síðan 
sett rólega út í smjör og súkku-
laðiblönduna. Látið aðeins kólna 
en hellið síðan varlega saman við 
eggjablönduna. Það er ágætt ráð að 
breiða álpappír kringum formið 
til að koma í veg fyrir að blandan 
leki en hún er þunn, sérstaklega ef 
notað er form með lausum botni. 
Blandan er því næst sett í bökunar-
formið.
Setjið sjóðandi heitt vatn í botninn 
á bökunarplötu en það má koma 
upp á formið að þremur fjórðu. 
Bakið kökuna í 50-60 mínútur. 
Kakan á alveg að kólna áður en 
hún er tekin úr forminu. Hún á að 
vera mjúk í miðjunni.
Það má skreyta kökuna með rifnu 
súkkulaði eða berjum eftir smekk. 
Hún er mjög góð með ís eða rjóma.
Kakan er silkimjúk og mjög góð.

Æðisleg 
súkkulaðikaka

Síðasta atriðið á tékklistanum 
fyrir ferminguna ætti að 
vera þakkarkort. Fermingar-

barnið sendir þá fallega kveðju til 
gestanna nokkrum dögum eftir 
ferminguna og þakkar þeim fyrir 
komuna og fyrir gjöfina. Skyn-
samlegt gæti verið að skrifa niður 
hvaða gjöf kom frá hverjum enda 
skemmtilegra að geta þakkað sér-
staklega fyrir bókina, hálsmenið 
eða lampann og jafnvel segja í 
nokkrum línum hvernig viðkom-
andi gjöf muni nýtast.

Þakkarbréf 

Framtíðarreikningur 
 – í fullu gildi í framtíðinni 
 
Með því að leggja fermingarpeningana inn á Framtíðar-
reikning auðveldar þú þér að láta framtíðardraumana 
rætast. Fermingargjafir eldast misvel og með því að 
spara tryggir þú að gjöfin þín nýtist í framtíðinni.

Framtíðarreikningur Arion banka ber alltaf hæstu 
vexti verðtryggðra sparnaðarreikninga okkar og er 
bundinn til 18 ára aldurs. 

Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á Framtíðarreikning 
leggjum við 6.000 kr. á móti. 

Hljómflutningstæki 
vinsæl fermingargjöf 1985
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Það getur verið snúið að velja 
gjöf handa unglingi, hvað þá 
ef þú þekkir viðkomandi ekki 

út og inn. Margir grípa því til þess 
ráðs að gefa peninga í ferm-
ingargjöf enda er það oft það sem 
fermingarbarnið óskar sér helst og 
mun alltaf nýtast því, hvort heldur 
er til að kaupa það sem hugurinn 
girnist eða leggja fyrir til framtíðar. 
Þá færist enn í vöxt að börn fái 
utanlandsferðir í fermingargjöf svo 
þá er líka hægt að gefa gjaldmiðil 
sem gagnast á áfangastaðnum. 

Algengasta aðferðin til peninga-
gjafa er að stinga peningunum 
ásamt fallegu korti í umslag og 
leggja á gjafaborðið en það má 
auðvitað nota ímyndunaraflið til 
að gera peningagjöfina eftirminni-
lega. Til dæmis er hægt að brjóta 
origamifugla úr seðlum og búa til 
óróa sem síðan er pakkað inn í 
sellófan og skreyttur með blómi 
eða borða.

Uppskriftir að origamifuglum 
má sjá til dæmis á YouTube undir 
leitarorðinu Origami bird.

Fljúgandi fjármunir



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Flottir 
kjólar

Verð 7.900 kr.
- fleiri munstur  

og litir
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Andrea og Össur hlakka til fermingardagsins. mYND/VALLI

Andrea og Össur hafa í nógu 
að snúast. Þau eru í 8. bekk 
í Garðaskóla og þar fyrir 

utan æfir hún dans en hann er í 
fótbolta. Þau fermast þann 18. 
mars í Vídalínskirkju og veislan 
verður haldin heima hjá þeim 
í Garðabæ. „Við búum í húsinu 
sem mamma okkar, Guðrún Árdís 
Össurar, ólst upp í og hennar 
fermingarveisla var líka haldin 
í þessu húsi. Þetta verður því 
fimmta fermingarveislan innan 
fjölskyldunnar sem verður haldin 
hér,“ segja þau.

Hvað ætlið þið að bjóða gest-
inum að borða? „Við ætlum að 
byrja á að bjóða gestum upp á 
humarsúpu og mexíkóska kjúkl-
ingasúpu. Síðan bjóðum við upp á 
kransaköku, súkkulaðiköku, skyr-
tertu, sörur, makkarónur og kaffi,“ 
segir Össur.

Eru foreldrar ykkar búnir að 
vera lengi að undirbúa fermingar-
daginn? „Nei, nei. Við höfum öll 
hjálpast að en við erum sex í 
fjölskyldunni. Við föndruðum 
t.d. saman fermingarboðskortin,“ 
segir Andrea.

Er búið að kaupa fermingar-
fötin á ykkur? „Ég verð í kjól 
sem mamma saumaði á Krist-
ínu Heklu, eldri systur okkar, 
þegar hún fermdist. Kjóllinn 
er skreyttur blúndu sem er úr 

brúðarkjólnum hennar mömmu. 
Við breyttum kjólnum aðeins 
til að gera hann að mínum. Við 
keyptum fallega skó hjá Steinari 
Waage,“ segir Andrea.

„Ég verð í dökkbláum jakka 
og svörtum buxum við. Svo 
verð ég í skyrtu og með slaufu. 
Við keyptum fötin í Zöru,“ segir 
Össur.

Hvernig hefur fermingarundir-
búningurinn verið? „Hann hefur 
bæði verið erfiður, langur og 
skemmtilegur,“ segir Andrea.

„Hann er frekar erfiður og 
margt sem maður þarf að gera 
fyrir ferminguna,“ segir Össur.

Var mikið að læra? „Það var 
ekki það mikið en við þurftum að 
læra trúarjátninguna, Faðir vor 
og vers sem við fengum að velja 
sjálf,“ segir Andrea.

„Við lærðum trúarjátninguna 
og í fermingarfræðslu var mikið 
verið að læra um hvað Jesús 
gerði,“ segir Össur.

Hvers vegna ákváðuð þið að 
fermast? „Þegar ég var lítil fór ég 

fimmta fermingaveislan á 
æskuheimili mömmu
Tvíburarnir Andrea og Össur Örvarsbörn fermast á sunnudaginn í Vídalínskirkju. Þau föndruðu 
sjálf boðskortin og hafa að mestu verið sammála um hvernig þau vilji hafa veisluna.

mjög oft í messur með pabba, 
mömmu og afa. Ég hef ein-
hvern veginn bara alltaf trúað 
á Guð. Eftir að ég fór að byrja í 
fermingarfræðslu fattaði ég í raun 
af hverju ég trúi á hann,“ segir 
Andrea.

„Ég fór oft í messur og sunnu-
dagaskólann þegar ég var lítill og 
var eiginlega bara alinn upp við 
þessa trú. Ég vissi líka ekki mikið 
um nein önnur trúarbrögð,“ segir 
Össur.

Eruð þið stressuð fyrir ferm-
inguna? „Smá en samt meira 
spennt,“ segir Andrea.

„Ég er smá stressaður fyrir 
athöfnina en líka bara mjög 
spenntur,“ segir Össur.

Hvers óskið þið ykkur í ferm-
ingargjöf? „Ég óska mér að fá rúm, 
fartölvu, síma og pening í ferða-
sjóð,“ segir Andrea.

„Á óskalistanum mínum er 
tölva, sími, sjónvarp, Beats-heyrn-
artól og peningur,“ segir Össur.

Hafið þið verið alveg sam-
mála um hvernig þið viljið hafa 
fermingardaginn? „Oftast, en 
stundum erum við smá ósam-
mála um suma hluti. Mamma er 
mjög oft að föndra og kemur með 
mjög sniðugar hugmyndir,“ segir 
Andrea.

„Við höfum alveg verið sam-
mála um flesta hluti en stundum 
ósammála um einhver smáatriði 
en við leystum bara úr því,“ segir 
Össur.

Ég verð í kjól sem 
mamma saumaði á 

eldri systur okkar. Kjóll-
inn er skreyttur blúndu 
sem er úr brúðarkjólnum 
hennar mömmu.



A4 Kringlunni / A4 Skeifunni / A4 Smáralind / A4 Hafnarfirði / A4 Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi

www.a4.is / Þú getur einnig fylgt okkur á  Facebook  pinterest.com/a4fondur og  instagram.com/a4verslanir

FERMINGAR2018
TILBOÐ AF VÖLDUM GJAFAVÖRUM 
GILDIR TIL 21. MARS

Samsonite Base Boost
4 stærðir, 4 litir

Verð með afslætti frá: 12.742 kr.
Verð áður frá: 16.990 kr.

Hnattlíkan, gyllt

Verð með afslætti: 9.699 kr.
Verð áður: 13.990 kr.

Hátalari, Jam Heavy

Verð með afslætti: 12.792 kr.
Verð áður: 15.990 kr.

EFG skrifborðsstóll

Verð með afslætti: 35.990 kr.
Verð áður: 49.990 kr.

EFG skrifborð

Verð með afslætti: 24.990 kr.
Verð áður: 34.990 kr.

Bose heyrnartól

Verð með afslætti: 46.990 kr.
Verð áður: 49.990 kr.

OH stóll frá Umbra

Verð með afslætti: 6.999 kr.
Verð áður: 9.999 kr.



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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Það er ýmislegt 
sem þarf að passa 
upp á að gera og 
gera ekki til að 
fermingarveislan 
heppnist sem 
best. mYND/NOR-
DICPHOTOs/GeTTY

Að sjálfsögðu vilja allir halda 
frábæra, fullkomna og eftir-
minnilega fermingarveislu. 

En til þess þarf mjög margt að spila 
saman og það er ekki til nein ein 
uppskrift að góðri veislu, heldur 
henta mismunandi veislur ólíku 
fólki og aðstæðum. En hér eru að 
minnsta kosti nokkur atriði sem 
allir gestgjafar ættu að passa að 
forðast.

Að senda boðskort  
of seint eða of snemma
Ef fólki er boðið of snemma er 
hætta á að það gleymi veislunni, 
en ef því er boðið of seint er hætta 
á að það sé þegar upptekið. Það er 
ágætt að senda boðskortin með 
um mánaðar fyrirvara og minna 
jafnvel á veisluna 2-3 vikum 
síðar, til dæmis með viðburði á 
Facebook.

Að búast við að gestir  
gangi sjálfir í veitingar
Þetta er grundvallaratriði sem 
fæstir klikka á í fermingarveislu, 
en sakar ekki að taka fram. Það 
þarf að passa að allar veitingar séu 
reiddar fram á skýran og aðgengi-
legan hátt svo gestirnir geti notið 
þeirra.

Að gleyma flæðinu
Þegar stólum og húsgögnum er 
raðað og veitingaborðinu er komið 
fyrir er mikilvægt að hafa í huga 
hvernig gestirnir munu hreyfa sig 
um. Það ætti að vera auðvelt að 
komast að veitingunum og það 
þarf að passa að það myndist ekki 
flöskuhálsar eða fólk lendi í þröng.

Að redda sætum fyrir alla
Fólk vill auðvitað yfirleitt geta sest 
niður til að borða, en í fermingar-
veislum vilja yfirleitt fæstir sitja 
allan tímann, heldur labba um og 
ræða við aðra gesti. Það er nóg að 
hafa eina eða tvær þyrpingar af 
stólum, ekki troða stólum út um 
allt.

Of mikið umstang  
við matinn
Ekki bjóða upp á mat sem er of 
mikil vinna að reiða fram, þá 
endarðu með því að eyða allri 
veislunni í að sjá um mat fyrir 
gestina og hefur ekki tíma til að 
njóta veislunnar. Það er þægilegra 
að bjóða upp á mat sem er einfalt 
að grípa með sér.

Að gleyma loftræstingu
Þegar margir koma saman í litlu 
rými byrjar fljótt að hitna og 
vorið er óðum að bresta á, þann-
ig að það þarf að passa að það 
verði ekki of heitt og þungt loft 
í veislunni. Það er gott að opna 
glugga og jafnvel slökkva á ofnum 
áður en gestirnir tínast inn, sér-
staklega ef það er verið að bjóða 
upp á heitan mat og bakarofninn 
er í gangi.

Að gleyma að kynna gesti
Í fermingarveislum hittist oft 
fólk sem þekkist lítið, þannig að 
það borgar sig að reyna að kynna 
fólk, sérstaklega ef það kemur 
sitt úr hverri fjölskyldunni, 
svo að fólk hafi tækifæri til að 
kynnast.

Að reyna að gera allt ein(n)
Fermingarveisla er mikil vinna og 
jafnvel þótt það sé búið að 
leggja mikla vinnu í undir-
búninginn getur alltaf eitthvað 
komið upp á á síðustu stundu. 
Því er betra að fá hjálp frá ein-
hverjum sem þú treystir. Þá getur 
líka einhver annar hjálpað við 
umstangið þegar þú tekur á móti 
gestunum og kynnir þá hvern 
fyrir öðrum.

Að gleyma að skemmta sér
Það vilja allir frekar koma í lát-
lausa og afslappaða veislu þar 
sem gestgjafinn nýtur sín en 
veislu þar sem allt lítur fullkom-
lega út en gestgjafinn er stress-
aður og á stöðugum hlaupum. 
Skap og viðmót gestgjafans getur 
slegið tóninn fyrir stemninguna í 
veislunni, þannig að það er um að 
gera að slaka á, láta hlutina hafa 
sinn gang og njóta dagsins.

Algeng mistök í veisluhaldi
Allir vilja halda frábæra fermingarveislu og gera það besta úr þessum einstaka degi. Til að allt gangi 
sem best þarf ýmiss konar undirbúning, en hér eru nokkur atriði sem þarf líka að passa að gera ekki.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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Fréttablaðið var stofnað árið 2001 og hefur verið mest lesna dagblað 

landsins frá uppha . Þar starfa hátt í 100 hæ leikaríkir einstaklingar 

sem allir leggja hönd á plóg við að gera Fréttablaðið að einum stærsta 

�ölmiðli landsins. Á meðal þeirra er Gunnþóra Gunnarsdóttir, 

aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins.

Gunnþóra Gunnarsdóttir
fréttamaður



Biblían á einkar vel við sem 
fermingargjöf. Hún er oft 
kölluð bók bókanna og er ein 

mest selda bók veraldar. Biblían er 
safn trúarrita sem sum eru meira 
en 2000 ára gömul. Hún skiptist 
í Gamla testamentið sem fjallar 
meðal annars um sköpun jarðar, 
upphaf mannkyns, syndaflóðið, 
lögmálið og boðorðin tíu, og Nýja 
testamentið sem segir af fæðingu, 

lífi og dauða Jesú Krists.
Áhrif Biblíunnar 

og gildi eru mikil, 
bæði trúarleg 

og menn
ingarleg. 
Hún 
hefur 

haft mikil 
áhrif á bók

menntir og sögu og 
finnast tilvísanir úr henni víða, 
eins og í kvikmyndum, tónlist og 
tungumáli okkar.

Bók bókanna

Þessir fylltu sveppir eru frábær 
smáréttur á fermingarhlað
borðið. Þá má útbúa kvöldið 

áður og hita rétt áður en gestirnir 
koma og bera fram volga. Einnig 
má bera þá fram kalda.
Uppskrift fyrir 16 sveppi
500 g sveppir (veljið meðalstóra 
sveppi)
1,5 msk. olía
4-5 hvítlauksrif, söxuð mjög fínt 
eða pressuð
1 blaðlaukur, hvíti hlutinn saxaður 
mjög smátt
Ítölsk hvítlauksblanda frá Potta-
göldrum (eða annað gott hvít-
laukskrydd)
¼-½ tsk. cayenne-pipar
Salt og grófmalaður svartur pipar
1 box (200 g) Philadelphia-rjóma-
ostur með hvítlauk og krydd-
jurtum, látið ná stofuhita
Um 50 g rifinn parmesanostur

Ofn hitaður í 175 gráður og 
ofnplata klædd bökunarpappír. 
Sveppir hreinsaðir og stönglar 
losaðir úr og saxaðir mjög smátt. 
Steikið stönglana upp úr olíu á 
pönnu ásamt hvítlauk og blað
lauk. Gætið þess að laukurinn 
brenni ekki. Þegar sveppirnir 
hafa tekið lit er allt látið kólna. 
Rjómaosti, helmingnum af parm
esanostinum og kryddum er 
bætt út í og blandað vel saman. 
Smakkað til og kryddað eftir 
smekk. Sveppahöttunum er 
raðað á ofnplötuna. Hver sveppur 
er fylltur með sveppa og osta
blöndunni. Afganginum af rifna 
parmesanostinum er dreift yfir 
sveppina. Bakað við 175 gráður 
í um 20 mín. eða þar til svepp
irnir byrja að mynda vökva og 
osturinn hefur brúnast.
www.eldhussogur.com

Gómsætir 
sveppir

Margir kjósa að setja upp kassa til að taka 
á móti kortum í fermingarveislum. Til 
eru ýmsar útfærslur af þessari hug

mynd, en tilgangurinn er sá að koma í veg fyrir 
að kort dreifist eða týnist og hindra þjófnað. Það 
eru því miður til dæmi um að peningagjöfum 
sé stolið í fermingarveislum, fyrst og fremst 
ef veislan er haldin á opinberum stað eða ef 
gjafirnar eru geymdar nálægt opnum dyrum í 
heimahúsi.

Það er ágæt regla að geyma allar gjafir á sama, 
örugga staðnum, þar sem ókunnugir geta ekki 
komist í þær. En það er ekki nauðsynlegt að hafa 

sérstakan lokaðan kassa. Sumum finnst betra að 
hafa bara stóra skál, disk, krukku eða blómavasa 
fyrir kortin og skreyta þá eftir smekk.

Þeir sem vilja kassa þurfa ekki endilega 
að treysta á föndur og smíðahæfileika sína. 
Það er hægt að kaupa ódýra kassa, til dæmis í 
Søstrene Grene, Partýbúðinni og Panduro. Það 
er hægt að velja hvort maður vill kassa sem er 
þegar skreyttur, hafa kassann einfaldan og lítið 
skreyttan, eða kaupa föndurvörur og skreyta 
hann sjálf(ur). Svo eru líka til alls konar frum
legar útfærslur, eins og að nota lítið búr, lítinn 
glerkassa eða lukt undir kortin.

Kortakassar geta komið sér vel

BOSE QC35 II
Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Acoustic Noise 
Cancelling tækni sem 
útilokar umhverfishljóð!

iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

iPHONE SE 32GB
Fermingartilboð verð áður 54.990

49.990

iPHONE 8 64GB
Space og Gold litir fáanlegir

107.990

PS4 SLIM 500GB

PS4 SLIM 500GB
Mögnuð leikjatölva á frábæru verði

39.990

30%
AFSLÁTTUR

FJÄLLRÄVEN

FJÄLLRÄVEN
Stórglæsilegar töskur á verði frá:

9.990
MIGHTY

MIGHTY SPOTIFY
Spilar tónlistina þína án snjallsíma

14.990
SL MINI BK

SOUNDLINK MINI
Magnaður þráðlaus hátalari

22.990
AIR13-I58 128IS

13” MACBOOK AIR
128GB MacBook Air með intel i5

149.990

VERÐ ÁÐUR 

154.990

FERMINGAR

TILBOÐ

GAMING 2
Leikjaturn með nýjustu 
8.kynslóð Intel örgjörva 169.990

GTX1060 skjákort
3GB GDDR5 8.0GHz, 1280 cores

Intel i5 8400
4.0GHz Turbo Hexa Core 

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

GXT707 RESTO
Hágæða leikjastóll með
PU-Leðri og Elastic efni 29.990 BEATS SOLO3

Þráðlaus heyrnartól, allt 
að 40klst rafhlöðuending 28.990

VIVE VR
119.990

AUDIO STRAP 
19.990

FERMINGARVEISLA
BROT AF ÞVÍ BESTA ÚR 8BLS FERMINGARBÆKLINGNUM

69.990BENQ EL2870U
Fullkominn 4K leikja-
skjár með kristaltæra 
HDR tækni, 1ms svartíma 
og FreeSync leikjatækni

Einstakur HDR skjár 
með UHD 4K upplausn!

28” HDR UHD
3840x2160, 1ms, FreeSync

149.990ACER NITRO 5
Ný kynslóð Nitro frá 
Acer með Quad Core 
örgjörva og GTX 1050 
G-Sync leikjaskjákorti

15” FHD IPS 
1920x1080 Anti-Glare

Intel i5 7300HQ
3.5 GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
NVMe diskur

BAKLÝST LYKLA-BORÐ

Leikja
Skjákort

4GB GTX 1050 

með 640 CUDA 

örgjörvum

Öflug og flott Nitro 5
leikjafartölva frá Acer

144.990iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

5.8” OLED skjár sem 
nær á jaðar símans!
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