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Inga Þóra Jóns-
dóttir, bókari 
hjá fast-

eignafélaginu 
Regin, kynntist 
origami-gerð 
í Japan. „Ég 
fór þangað í 
skiptinám árið 
2008. Þar var 
mér boðið á 
ýmis námskeið 
tengd japanskri 
menningu og þar 
á meðal nám-
skeið í origami-gerð. Ég hef verið 
að dunda við hana síðan enda 
hef ég mjög gaman af því að dútla 
og finnst gott að hafa eitthvað í 
höndunum á meðan ég er í saumó 
eða horfi á sjónvarpið, svo dæmi 
séu nefnd.“

Inga Þóra notar alls kyns efnivið 
í origami-gerðina; bókapappír, 
dagblaðapappír, gjafapappír og 
allt þar á milli. Hún hefur líka 
alloft gert origami úr peningum. 
„Samstarfskona mín bað mig um 
að gera það fyrir fermingu sem 
hún var að fara í um árið. Það 
endaði með því að ég fór að gera 

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 

Inga Þóra lærði 
origami-gerð í 
Japan fyrir um 
tíu árum og 
hefur dundað 
við hana síðan.

Inga Þóra 
segir sniðugt að 
ramma pening-
ana inn. „Þá er 
hægt að pakka 
þeim fallega inn 
og minni líkur 
á að þeir fari í 
óþarfa. Það þarf 
virkilega að hafa 
fyrir því að nota 
þá.“

Hjartað er með flipa að aftan en þannig er hægt að festa það utan á kort. 

Inga Þóra segir 
hægt að læra alls 
kyns origami-
brot á YouTube. 
„Peningabrotin 
eru þó yfir-
leitt sýnd með 
dollurum en þá 
er gott að hafa 
það í huga að 
þeir eru bæði 
örlítið lengri og 
örlítið mjórri en 
íslenskir seðlar.“

Persónulegri peningagjafir
Peningar eru ofarlega á óskalista margra fermingarbarna enda mörg að safna fyrir dýrum raftækj-
um, húsgögnum, ferðalögum eða öðru slíku. Þótt peningar komi sér jafnan vel þykja peningagjafir 
ekkert sérstaklega persónulegar. Þá er ráð að búa til úr þeim skemmtileg form og munstur.

ALLAR HEITUSTU GRÆJURNAR FYRIR FERMINGARBARNIÐ
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þetta fyrir fleira samstarfsfólk, fjöl-
skyldu og vini.“

Inga Þóra segir peningagjafirnar 
verða persónulegri fyrir vikið. Hún 
segir hægt að leika sér með formin 
að vild og laga þau að 
því sem hentar hverju 
barni. Hér sýnir hún 
buxur og skyrtu, kjól, 
hjarta sem er hægt að 
festa á kort og fugla.

Inga Þóra segir 
sniðugt að ramma 
peningana inn. „Þá 
er hægt að pakka 
þeim fallega inn og 
minni líkur á að 
þeir fari í óþarfa. 
Það þarf virki-
lega að hafa 
fyrir því að 
nota þá.“

Inga Þóra segir hægt að 
læra alls kyns origami-brot 

á YouTube. „Peningabrotin 
eru þó yfirleitt sýnd 
með dollurum en þá er 
gott að hafa það í huga 
að þeir eru bæði örlítið 
lengri og örlítið mjórri 
en íslenskir seðlar. Það 
þarf því aðeins að finna 
út úr því hvar er best 
að brjóta.“ Inga Þóra 
segir gott að klippa út 
blað í sömu stærð og 
íslenskir seðlar og æfa 
sig áður en hafist er 
handa með raunveru-
legum peningum.

Inga Þóra heldur úti 
Facebook síðunni Ori-

gami Kusudama óróar en þar er að 
finna ýmiss konar origami-skraut.
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Fermingar lenda oft nærri páskum 
og því um að gera að nýta eitthvað 
af þeim fallegu páskaskreytingum 
sem til eru í fermingarveisluna. 
Gulur er enda afskaplega glaðlegur 
og hlýr litur sem 
allir tengja við. 
Fallegar 
páskagreinar 
lífga upp á 
tilveruna og 
ekki verra 
að skreyta 
þær með páskaeggjum, já, eða til 
dæmis myndum af fermingarbarn-
inu eða öðru því sem hentar. 
Lítil súkkulaðipáskaegg eru líka 
fullkomið borðskraut. Þau eru lit-
rík og falleg á borðunum en einnig 
bragðgóð og nýtast því sem hluti 
af veitingunum í stað þess að enda 
í ruslinu.

Páskaskraut  
á borðum

Í lífi flestra ungmenna markar 
fermingin ákveðin tímamót. 
Orðið sjálft, ferming, er dregið af 
latneska orðinu confirmare og 
merkir að staðfesta og í þessu til-
felli að staðfesta skírnina. Á öldum 
áður var bundið í lög að fermast og 
öllum skylt að gera það. Ferming 
þótti ákveðin manndómsvígsla 
þar sem börn voru tekin í tölu 
fullorðinna. Í lok 19. aldar var ekki 
lengur skylda að fermast en þrátt 
fyrir það hefur sá siður haldist að 
mestu og flestir unglingar kjósa að 
láta ferma sig. Þar sem flestir íbúar 
landsins eru lútherstrúar hefur 
löngum tíðkast að fermast í kirkju. 
Undanfarna áratugi hafa þó fleiri 
valkostir verið í boði og margir 
kjósa að fermast borgaralega hjá 
Siðmennt eða hjá Ástrúarfélaginu 
eða fermast ekki.

Fermingin 
er tákn um 
tímamót

Fyrr á tíð var skylda að fermast.  
NORDICPHOTOS/GETTY

Fermingar eru oftar en ekki haldnar að vori og 
þá á vel við að skreyta með blómum í bland við 
annað. Á heimasíðunni Býflugan og blómið, 
byflugan.is, er að finna lista yfir hvað litir 
algengra blómategunda tákna.

Hér eru nokkur dæmi sem má glöggva sig á til 
gamans:

Rósir:
l  Rauðar rósir – ást, fegurð, virðing, hugrekki
l  Bleikar rósir – hamingja, þokki, blíða
l  Dökkbleikar rósir – þakklæti
l  Ljósbleikar rósir – aðdáun, samúð
l  Hvítar rósir – sakleysi, hreinleiki

l  Gular rósir – vinátta, gleði, afbrýðisemi, til-
hlökkun

l  Appelsínugular, ferskju- og kórallitar rósir – 
ákafi, þrá

l  Bláar rósir – dulúð eða leyndardómur
l  Hvítar og rauðar rósir saman – einingartákn

Túlípanar:
l  Bleikir – Umhyggja
l  Fjólubláir – Tíguleiki
l  Rauðir – Yfirlýsing um ást
l  Hvítir – Fyrirgefning
l  Gulir – Yfirgengileg ást

Táknrænir litir

Landsbankinn landsbankinn.i s 410 4000

Spara u og vi
hvetjum ig áfram
Landsbankinn grei ir 6.000 kr. mótframlag egar fermingarbörn 
leggja 30.000 kr. e a meira inn á Framtí argrunn e a í ver -
bréfasjó . Ef bá ir kostir eru n ttir leggur Landsbankinn ví 
til 12.000 kr. í mótframlag. annig viljum vi  hvetja til sparna ar.

landsbankinn .is4 10 4000Landsbankinn
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Daníel Steinn er ekkert stressaður fyrir fermingardaginn. MYND/EYÞÓR

Hvenær fermist þú? Laugardag
inn 1. apríl næstkomandi.

Í hvaða kirkju fermist þú?  
Í Vídalínskirkju í Garðabæ.

Hvar verður veislan haldin? 
Heima hjá mér.

Hvað ætlið þið að bjóða gest-
unum að borða? Við ætlum að 
bjóða upp á Fabrikkuborgara. 
Síðan verða léttir réttir og kökur 
frá Grand hóteli og Haust Rest
aurant Fosshótel Reykjavík. Svo 
verður auðvitað kransakaka og 
fermingarterta.

Verður litaþema í veislunni? Já, 
það verður kóngablátt og hvítt 
litaþema.

Eru foreldrar þínir búnir að vera 
lengi að undirbúa fermingardag-
inn? Þau hafa verið í dágóðan tíma 
að undirbúa daginn en þó aðallega 
síðustu vikurnar.

Er búið að kaupa fermingar-
fötin? Já, þau voru keypt í Gallerí 
17. Ég verð í svörtum buxum, 
hvítri skyrtu, stökum jakka og með 
svarta þverslaufu. Svo verð ég í 
hvítum Adidasskóm.

Hvernig hefur fermingarundir-
búningurinn verið? Ég er búinn 
að mæta í fermingarfræðslu hjá 
prestunum og fræðurunum einu 

sinni í viku. Það er líka skylda að 
mæta ellefu sinnum í messu yfir 
veturinn og svo fórum við í Vatna
skóg yfir eina nótt.

Hvers vegna ákvaðstu að ferm-
ast? Til að staðfesta skírnina mína 
og styrkja trúna á Guð. Svo verður 
líka gaman að hitta ættingja og 
vini í veislunni.

Ertu stressaður fyrir ferming-
una? Nei, ég hlakka bara til en 
vona að ég muni allt sem ég þarf að 
segja í athöfninni, eins og trúar
játninguna og ritningarversið.

Hvað óskar þú þér í fermingar-
gjöf? Efst á óskalistanum er far
tölva en mig langar líka í úr og svo 
væri gaman að fá pening.

Hlakkar til 
fermingardagsins
Daníel Steinn Davíðsson fermist í byrjun apríl. Undirbún-
ingur er í fullum gangi. Búið er að kaupa fermingarfötin, 
ákveða litaþema og veitingar en veislan verður heima.

ÓTRÚLEGT ÚRVAL 
AF FLOTTUM 

FERMINGAR-
GRÆJUM

NÝHERJI / BORGARTÚNI 37  /  KAUPANGI AKUREYRI
MÁN.-FÖS. KL. 9-18 & LAU. KL. 11-15  /  NETVERSLUN.IS

NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

Við höfum góða reynslu af framtíðinni

Þú finnur réttu gjöfina hjá  
Nýherja í Borgartúni, Kaupangi  

og á netverslun.is
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Vinsælustu fermingargjaf-
irnar eru þær sem sameina 
flotta hönnun, skemmti-

legan stíl og eru í senn fræðandi. 
Vörurnar frá ítalska fyrirtækinu 
Palomar falla einmitt undir þetta 
og hafa svo sannarlega slegið í 
gegn. Kantaðir pappahnettir sem 
fáanlegir eru í þremur stærðum 
og „Pin the World“ veggteppið. 
Um leið og hægt er að skipuleggja 
draumaferðalög framtíðarinn-
ar með því að stinga pinna í lönd 
eigum við einnig fallegar ferða-
bækur til að fletta upp í. Hefð-
bundnir hnettir hafa einnig verið 
vinsælir til fermingargjafa,“ segir 
Selma Rut Magnúsdóttir, vöru-
stjóri hjá Pennanum Eymundsson.

Í draumaferðalagið þarf einnig 
ferðatösku og segir Selma þær 
einnig sígildar fermingargjafir. „Þá 
er ekki óalgengt að fyrir valinu 
verði ferðatöskur í lit eins og 
bleikar eða bláar. Litríkar töskur 
skera sig strax úr á færibandinu 
og eigendur því snöggir að sjá sína 
tösku.“

Allir á fætur
„Cube Click Clock kubbaklukk-
urnar eru smart og ættu að koma 
öllum á fætur á réttum tíma. 
Klukkurnar er stílhreinar og staf-
rænar tölur sýna tíma, dagsetningu 
og hitastig herbergis. Í stöfunum er 
LED-lýsing sem slekkur á sér þegar 
hljótt er í herberginu. Nóg er að 
snerta kubbinn, smella fingrum 
eða klappa til að stafirnir birtist 
aftur. Þannig er engin óþarfa lýsing 
í herberginu. Til að kalla fram 
ljósið er nóg að slá létt með fingri 
á klukkuna. Cube Click Clock eru 
fáanlegar í tveimur stærðum og 
nokkrum litum.“

Þrívíddarlampar
„Splunkuný vara hjá okkur eru 
einstaklega töff þrívíddarlampar 
sem smellpassa í unglingaherbergi. 
Þessi vara hefur einungis verið í 
boði í örfáa daga en við sáum strax 
jákvæð viðbrögð viðskiptavina 
við þessari skemmtilegu hönnun,“ 
segir Selma.

Þá séu stílhreinu Bluetuooth-
hátalararnir frá Leitz vinsæl gjöf. 
„Margur er knár þótt hann sé smár 
á vel við hátalarana frá Leitz. Þeir 
eru fáanlegir í fimm litum og hægt 
að taka með sér hvert sem er.“

Sígild ritverk vinsæl
Fræðandi bækur og uppbyggilegar 
eru sívinsælar fermingargjafir að 
sögn Selmu. „Þar standa klassískar 
bækur eftir okkar ástsælu rithöf-
unda, Davíð Stefánsson, Jónas 
Hallgrímsson, Stein Steinar og 
Vilborgu Dagbjartsdóttur, upp úr. 
Bækur Halldórs Laxness eru einnig 
alltaf vinsælar fermingargjafir svo 
og Passíusálmarnir, Biblían, Þjóð-
sögur, Íslandssaga og bækur með 
spakmælum, málsháttum og fleira 
í þeim dúr. Þá eru vönduðu Cross-
pennarnir framtíðareign með lífs-
tíðarábyrgð. Þú skrifar betur með 
flottum penna. Cross-pennarnir 
eru fáanlegir stakir eða í settum í 
fallegum gjafaöskjum og sem kúlu-
pennar, blekpennar, blýantar og 
kúlutúss.“

Vinsælustu fermingargjafirnar 
eru þær sem sameina flotta hönn-

un, skemmtilegan stíl og eru í senn 
fræðandi.
Selma Rut Magnúsdóttir

Selma Rut Magnúsdóttir, vörustjóri í Pennanum Eymundsson,  Mynd/StEfán

Þrívíddarljósin taka sig vel út í unglingaherberginu. Splunkuný vara sem 
vekur athygli viðskiptavina. 

Kantaðir pappa-
hnettir  og „Pin 

the World“ 
veggteppi frá 
Palomar hafa 
slegið í gegn.

ferðatöskur í 
fallegum litum 

eru tilvalin og 
notadrjúg gjöf.

Það er gaman að skipuleggja 
draumaferðalög framtíðarinnar með 
því að stinga pinna í lönd.

Cube Click Clock kubbaklukkurnar eru stílhreinar og smart. digitaltölur sýna 
tíma, dagsetningu og  hitastig herbergis.

Margur er knár þótt hann sé smár á vel við hátalarana frá Leitz. Þeir eru fáan-
legir í fimm litum og hægt að taka með sér hvert sem er. 

flottur stíll í unglingaherbergið
Penninn Eymundsson býður úrval fermingargjafa. Selma Rut Magnús-
dóttir vörustjóri segir fallega hönnun og fræðandi hluti sígildar gjafir.
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Anna Margrét er ein af tíu systkina 
hópi. Hún ólst upp á Höfn í Horna-
firði en þar var engin kirkja árið 
1958. „Við fermdumst í gömlu 
Bjarnaneskirkju við Laxá en 
þangað var góður spölur. Við 
hjóluðum þangað til að fara í 
fermingarfræðsluna sem var ákaf-
lega skemmtileg hjá séra Rögnvaldi 
Finnbogasyni. Hann var þá ungur 
prestur og mikill félagi okkar ferm-
ingarbarnanna. Hann lét okkur 
læra 30 sálma utanbókar. Mig 
minnir að við höfum verið sextán 
sem fermdumst þennan dag en 
það var alltaf fermt um hvítasunnu 
í sveitinni,“ segir Anna Margrét og 
bendir á að það hafi verið sam-
komuhús í kjallaranum á kirkjunni 
sem notað var til skemmtana og 
samkomuhalds. Kirkjan var rifin 
árið 1973 og byggð ný á svipuð 
slóðum.

„Séra Rögnvaldur var svo 
skemmtilegur að okkur fannst 
skemmtilegt að læra hjá honum. 
Við ræddum það oft hversu heppin 
við höfðum verið að hafa þennan 
prest. Hann hætti síðan störfum 
þarna og flutti að Staðarstað við 
Búðir á Snæfellsnesi,“ segir hún.

Fengu nýja kápu
Anna Margrét segir að for-
eldrar hafi lagt sig fram um að 
gera fermingardaginn eftirminni-
legan. „Flestar stúlkurnar fengu 
nýja ullarkápu en mikið var lagt 
upp úr því. Einhver sem átti erindi 
til Reykjavíkur keypti kápur á 
fermingarstúlkurnar. Þetta var í 
fyrsta skipti sem ég fékk nýja flík. 
Síðan vorum við flestar í heima-
saumuðum kjólum. Mamma 

 Við mamma 
saumuðum 

fermingarkjólinn minn 
saman og ég saumaði 
síðar á yngri systur 
mínar. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Gaman er að spreyta 
sig á bakstrinum 

heima. Nokkur góð ráð 
þarf að hafa í huga við 
fermingarbaksturinn. 

Stúlkurnar settu 
í sig rúllur og 
voru með hár-
spangir með 
blómum. Þær 
eru frá vinstri 
Gróa, Anna Mar-
grét, Þórveig, 
Kolbrún, Hildi-
gerður, Gróa og 
Lóa. 

Anna Margrét Eymundsdóttir og eiginmaður hennar, Guðjón Davíðsson. 

Þurftu að læra þrjátíu sálma
Anna Margrét Eymundsdóttir fermdist um hvítasunnu árið 1958. Hún segir daginn mjög eftir-
minnilegan. Fermingarbörn hittust aftur árið 2008 þegar fimmtíu ár voru frá fermingunni.

saumaði öll föt á okkur systkinin 
eða prjónaði. Allt var endurunnið 
úr gömlum fötum. Kjólinn minn 
var ægilega fallegur úr mjög góðu 
efni. Það var blágrænt með silfur-
þráðum. 

Einar á Hvalnesi sem var 
þekktur kaupmaður á Höfn kom 
oft með ákaflega falleg efni í 
verslunina. Við mamma saumuð-
um fermingarkjólinn minn saman 
og ég saumaði síðar á yngri systur 
mínar. Ég man vel eftir mínum 
kjól,“ rifjar Anna upp.

Fermt og skírt
„Á þessum tíma var fermingar-
veislan haldin heima þótt húsa-
kynnin væru ekki stór. Rúmin 
voru tekin upp til að koma gest-
unum fyrir. 

Mamma var mjög myndarleg 
húsmóðir og fyllti veisluborðið 
af glæsilegum tertum. Það var 
svolítið sérstakt heima að yngra 
systkini var alltaf skírt um leið og 
annað var fermt. Þannig voru tvær 
flugur slegnar í einu höggi. Ég hélt 
til dæmis á systur minni undir 
skírn í fermingunni. 

Gjafir voru ekki stórkostlegar 
og ég minnist þess ekki að nokkur 
hafi fengið peningagjafir. Ég 
var farin að vinna 14 ára og gat 
keypt sjálf það sem mig vantaði. 
Foreldrar mínir gáfu mér arm-
bandsúr sem var algengasta gjöf 
meðal fermingarbarna. Sum fengu 
reyndar húsgögn sem þau vantaði 
í herbergið. 

Þótt fólk hefði ekki mikið á 
milli handanna var alltaf haldin 
vegleg veisla. Brauðtertur þekktust 
ekki en niðursoðnir ávextir voru 
fáanlegir á rjómaterturnar. Síðan 
voru alltaf pönnukökur og kleinur. 
Fermingardagurinn minn var fínn 
og eftirminnilegur dagur,“ segir 
Anna Margrét.

Hefur þú klúðrað tertu-
bakstrinum? Það kemur 
fyrir besta fólk. Ef þið eruð 

orðin stressuð yfir fermingar-
bakstrinum eru hér góð ráð sem 
gott er að muna. Algengt er í 
uppskriftum að hræra eigi saman 
smjör og sykur, þeyta krem eða 
eggjahvítur. Allt þetta þarf að gera 
með sama þeytaranum í hrærivél-
inni. Best er að skola þeytarann 
undir volgu vatni í smástund. 
Ekki nota of heitt vatn. Betra er 
að hafa þeytarann kaldan þegar á 
að gera eggjahvítur stífar. Ef smjör 
og egg voru hrærð saman á undan 
þarf að þvo þeytarann undir heitu 
sápuvatni þar til fitan fer alveg 
af honum en síðan kæla hann í 
köldu vatni.

Egg sem nota á í bakstur þarf 
að geyma við stofuhita áður en 
þau eru notuð. Erfitt er að þeyta 
köld egg. Í sumum tertubotnum 
er talað um að þeyta egg og sykur 
þar til blandan verður létt og ljós. 
Einföld regla er að blandan sé 
þannig að hægt sé að skrifa „Óli“ 
í deigið.

Besta leiðin til að sjá að kakan 
sé tilbúin í ofninum er að stinga 
pinna í hana. Hún er einnig til-
búin þegar kökubarmarnir losna 
frá forminu. Smyrjið kökuform 
vel með smjöri fyrir bakstur svo 
kakan sitji ekki föst í forminu. 
Einnig má klæða formið með 
smjörpappír.

Bakarofnar eru mjög mis-

munandi heitir. Þess vegna má 
aldrei taka fullkomið mark á upp-
gefnum bökunartíma.

Ágætt ráð til að fá loftmikið 
og gott deig er að sigta hveitið 
yfir eggjablöndu. Hrærið síðan 
varlega saman við. Athugið að 
hveitið sitji ekki í botninum á 
skálinni.

Einföld ráð við baksturinn

Það er auðvitað alltaf hægt að láta fagmennina baka fyrir sig ef maður 
treystir sér ekki til þess sjálfur. Þessar kökur bakaði Jón Ragnar Árelíusarson.

FRÁBÆR FERMINGARGJÖF

FÆST Í ÖLLUM BETRI 
BÓKABÚÐUM

WWW.FRANKLINCOVEY.IS

VEGANESTI INN Í LÍFIÐ
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FULL BÚÐ AF 
FERMINGARGJÖFUM

ALLT ÚRVALIÐ MÁ 
SKOÐA Á www.ht.is

United 32LEDX17T2
32” LED sjónvarp á frábæru verði með 1366x768 punkta upplausn 
og stafrænum DVB-C og DVB-T2 móttakara. 1 USB tengi með 
upptökumöguleika og 3 HDMI tengi.

LG 43UH603V
43" Smart IPS LED sjónvarp með 1920 x 1080 punkta upplausn og 450 Hz 
PMI. Smart TV – WebOS Lite. Netflix. Stafrænn DVB-C/T2/S2 móttakari. 
Innbyggður gervihnattamóttakari. App fyrir Apple eða Android snjalltæki.

43”

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

74.995

REVLON RVHA6475 
Hárblásari með bursta. Þurrkar og sléttir 
úr hárinu á sama tíma. Með jónatækni.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

8.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

24.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

5.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

4.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

10.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

2.795
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

12.495
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

18.495

TILBOÐ

VERÐ 19.995

14.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

19.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

4.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

8.495

Revlon RVST2415PKE
Professional sléttujárn með 
keramik plötum. Vönduð taska 
og hárklemmur fylgja.

Revlon RVSP3525UKE
Shine Addict naglasnyrtir. 2 snyrti- og 2 
bónhausar fylgja. Notar 2AA rafhlöður.

Toni&Guy TGDR5368
2000w hárblásari með 2 hita- og 3 hraða-
stillingum. Cool Shot tækni. Mjór haus fyrir 
ná kvæmari blástur. Diffuser, 4 rúllur og taska 
fylgja.

Toni&Guy TGDR5367
1700w Professional hárblásari 
með 2 hita- og 3 hraðastillingum. 
Cool Shot tækni og 3m kapall.

Medisana 88550
Snyrtispegill með LED 
hringljósi. Hægt að snúa 
með 5x stækkun öðru 
megin. Notar 4 AAA 
rafhlöður.

Medisana 88560
Andlitsbursti og andlitshreinsisett með 
2 stillingum. Hreinsar húðina á 60 sek. 
3 burstar og taska fylgja.

Medisana 23600 
Dagsljósavekjari 
með útvarpi. Stillanleg sólar upprás 0-90 
mín. Vekur með notalegu hljóði eða útvarpi.

LG CM1560
Samstæða með geislaspilara og Bluetooth. FM útvarp. 
Tónjafnari með minnum. USB og Aux tengi. Fjarstýring.

Panasonic SCHC195
20W samstæða með MASH geislaspilara. XBS 
Master. Pure Direct Sound. USB. MP3 Re-
Master. FM útvarp með RDS. Tónjafnari með 
minnum. Klukka með vekjara og svefnrofa.

Hægt að festa 
á vegg!

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995

JBL T450BT
Nett og létt JBL Bluetooth heyrnartól 
með innbyggðum hljóðnema. JBL Pure 
Bass sound. Allt að 11 klst rafhlaða. 
Samanbrjótanleg.

JBL E45BT
Vönduð og nett BlueTooth heyrnartól 
með 40mm driver. 20Hz 20kHz - 32 
Ohm tíðnisvið. Innbyggður hljóðnemi. 
Hraðhleðsla. Samanbrjótanleg.

JBL GO
Þráðlaus Bluetooth v4.1 hátalari með Lithium 
hleðslurafhlöðu (5 klst ending). Hægt er að 
taka við símtölum. USB kapall fylgir. 

JBL Flip3
Veðurvarinn v4.1 Bluetooth ferðahátalari 
með 2 x 8W magnara sem skilar öflugum 
hljómi. Inn byggður hljóðnemi. JBL Connect. 

JBL CHARGE3
Vatns- og höggheldur Bluetooth hátalari 
v4.1. 2 x 10W. JBL Connect. Social Mode. 
USB. Hleðslu rafhlaða. Getur svarað símum. 
Noise & Echo cancelling.

TÆKI FRÁ

UPPHAFI TIL ENDA

32”

Fæst í hvítu og svörtu

1000 krónur af öllum seldum 
Philips rakvélum, skeggsnyrtum 

og hárklippum 1. - 31. mars 
renna til Krabbameinsfélagsins



Vantar þig gjöf  handa ferm
ingar stúlkunni? Allar ungar 

stúlkur dreymir um að eignast eigið 
ilmvatn. Þessi ilmvötn koma í fal
legum umbúðum. Ilmirnir eru léttir 
og mildir og henta því ungum stúlk
um.

Ný ilmvötn sem henta fermingarstúlkum

Gosh 
Primer 
Plus jafnar húðlitinn. 
Hægt að nota hann 
einan sér eða yfir farða. 
Gefur húðinni ljómandi 
og frísklegt útlit.

Gosh CCC 
hyljari. Fæst 

í nokkrum 
litum. Leið-

réttir húðlitinn 
og hylur bólur.

Gosh Lumi 
Drops. Farði sem 
gefur húðinni 
aukinn ljóma 
og jafnan lit. 
Frábær lausn 
fyrir ungar 
stúlkur sem 
vilja ekki 
farða sig 
of mikið. 

Gosh sólarpúður 
með kinnalit. 
Gefur andlitinu 
frísklegan blæ. 
Fæst í nokkrum 
litum.

Gosh litar-
laust gloss 
sem nærir 
varirnar. 
Hentar 
fermingar-
stúlkum 
mjög vel. 

Gosh auga-
brúnagel. 
Frábær og 
fljótleg lausn 
til að dekkja 
augabrúnir, 
þétta þær 
og byggja 
upp. Einfalt 
að nota og 
auðvelt að 
ná því af. 

Gosh snyrtivörurnar eru léttar 
og henta því vel stúlkum 
sem eru að byrja að mála 

sig. Þær eru ofnæmisprófaðar og 
náttúruvænar. Mikið er lagt upp úr 
gæðum vörunnar og að hún henti 
sem flestum húðgerðum. Gosh 
framleiðir allar helstu snyrtivörur 
sem konur vilja eiga í snyrti
buddunni og fylgist vel með því 
nýjasta sem er að gerast í þróun og 
vinnslu. Gott verð og frábær gæði 
haldast í hendur hjá Gosh. Sjálfir 
segjast framleiðendur vera undir 
áhrifum af lífinu, náttúrunni og 
nýjustu tísku.

Gosh Copenhagen byrjaði sem 
lyfjafyrirtæki árið 1945 en fór 
síðan að þróa vandaðar snyrti
vörur með góðum árangri. Allar 
vörur eru unnar samkvæmt nýj
ustu tækni til að skapa bestu gæði 
sem mögulegt er. Að sögn Hug
rúnar Haraldsdóttur, vörumerkja
stjóra hjá Nathan & Olsen, henta 
Gosh snyrtivörur fermingar
stúlkum mjög vel. „Þetta eru léttar 
vörur sem henta ungri húð. Vör
urnar eru vegan og án parabena 
og ilmefna. Við erum til dæmis 
með hyljara sem jafnar húðlitinn. 
Það hentar mjög vel fyrir ungar 
stúlkur og gefur andlitinu fallegan 
gljáa á fermingardaginn án þess að 
farðinn sjáist,“ segir hún.

Hér á síðunni má sjá snyrtivörur 
fyrir ungar dömur.

Snyrtivörur fyrir unga húð
Gosh snyrtivörur eru afar vinsælar enda er mikil áhersla lögð á gæði og gott verð. Allar vörur frá 
Gosh eru vegan, án ilmefna og parabenafríar. Vörurnar eru seldar í meira en áttatíu löndum. 

Húð Varir Augu
Gosh 
maskari 
sem auð-
velt er að 
nota. Lengir 
augnhárin 
og sveigir 
þau um 
leið. Frábær 
nýjung frá 
Gosh. 

Gosh 
Lumi 

Drops 
fljótandi 
kinnalit-
ur. Gefur 
húðinni 

heilbrigt 
útlit. 

Gosh gloss sem 
nærir varirnar. 
Er unnið úr sér-
stakri olíu sem 
klístrast ekki. 
Hægt að fá í 
fjórum litum. 

Fantasy – IN BLOOM EDT frá Britney Spears
Nýi ilmurinn frá Britney Spears er ferskur og mildur ilmur fyrir ungar stúlkur 
sem hentar vel sem fermingargjöf. Flaskan er einstök og falleg á snyrtiborð
inu. Hún er fallega bleik og flöskuhálsinn er silfurskreyttur með hvítum tappa. 
Þetta er sumarútgáfa sem nefnist Fantasy – IN BLOOM EDT frá Britney Spears. 
Ilmurinn er afar vinsæll og á góðu verði. Hann ber keim af ávöxtum og berjum, 
kirsuberjum, rósahnúð (tuberose), jasmín og vanillu. Létt eau de toilette sem ætti 
að henta þeim sem heillast af sætum og ferskum ilmi.

GlamX er frá  
Christinu Aguilera
GlamX er nýjasti ilmur Christinu 
Aguilera eða Xtinu í tilefni 
10 ára velgengni ilmvatnanna 
hennar frægu. Þetta er mest seldi 
stjörnuilmur í Evrópu. Flaskan er 
fallega gyllt, með svartri blúndu og 
rauðum stöfum, tappinn er eins 
og gimsteinn. GlamX veitir Xfile, 
sem er eitthvað sem kemur á óvart. 
Ilmurinn er léttur og góður. Hann 
hentar því vel sem fermingargjöf. 
Ilmurinn einkennist af karmelíser
uðum ferskjum, jasmín, sandalviði 
og moskus – ferskur og sætur.

White Tea frá  Elizabeth Arden
Hér er á ferðinni ný og spennandi lína 
frá Elizabeth Arden sem hentar öllum. 
WHITE TEA er komið til landsins. 
Ilmurinn var gerður með tilfinninguna 
við fyrsta tesopa dagsins í huga. Þetta er 
einföld en engu að síður fullkomin til
finning, segja framleiðendur. Elizabeth 
Arden býður hér upp á lúxus með þessari 
nýju frábæru línu – ilmurinn fær þig til 
að fanga augnablikið. Tónar ilmsins eru 
hvítt te, ítölsk mandarína, mjúkt mos
kus og mildur sumarylur. Í línunni fæst 
ilmvatn, líkamskrem, svitalyktareyðir 
og hand áburður. Frábær vara í fallegum 
umbúðum.
 

SUCRÉ frá Viva La Juicy
Nýr og spennandi ilmur frá Viva La Juicy er kominn 
í verslanir. Hann heitir SUCRÉ. Flaskan er einstök 
og sérhver Viva La Juicy aðdáandi ætti að eiga hana. 
Ilmurinn sjálfur minnir á sætan draum og umbúðirnar 
líkjast bollaköku. Fullkominn ilmur fyrir allar þær 
sem elska eftirrétti. Tónar ilmsins minna helst á góða 
bollakökuuppskrift en þar má nefna, mandarínur, 
hnetukrem, kókos og vanillu. Flaskan er einstaklega 
falleg og sómir sér vel hjá fermingarstúlkunni.
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Bók er besta gjöfin
Fermingargjöf sem endist út lífið

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  Opið alla virka daga 10–18  |  laugardaga 11–15  |  www.forlagid.is    

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

www.forlagid.is   |   Bókabúð Forlagsins  |   F iskislóð 39

Frábærar í  
    fermingarpakkann

7.890 kr.

6.490 kr.

7.990 kr.

2.690 kr.
stk. 

Biblían fæst í tveimur stærðum og 

fimm útgáfum og hún er prentuð í 

tveimur litum. Eigulegar og fallegar 

útgáfur handa fermingarbörnunum.

Passíusálmar Hallgríms 

Péturssonar með ítarlegum 

skýringum Marðar Árnasonar   

– glæsileg bók sem brýtur 

blað í útgáfusögu sálmanna.

Í þessum bókaflokki eru alls tíu eiguleg rit  

í fallegum búningi, handbækur og sígilt efni, 

sem henta einkar vel til gjafa.

Horfðu til himins – þar  
leynist fleira en þig grunar!

3.990 kr.
áður 8.590 kr. áður 4.990 kr.



Vogue fyrir heimilið er með 
eitt mesta úrval af heilsudýn
um á markaðnum í dag. Þar 

sem við erum með íslenska fram
leiðslu höfum við lagt mikla áherslu 
á að vera með mikið litaúrval fyrir 
undirdívana og höfðagafla og að 
auki geta viðskiptavinir hannað sitt 
eigið útlit.

Starlux heilsudýnan
Kolbrún Birna Halldórsdóttir 
verslunarstjóri segir Starlux heilsu
dýnurnar vinsælastar á meðal 
fermingarbarna. „Starlux heilsu
dýnurnar eru hannaðar af okkar 
fagfólki. Einn af stóru kostunum 
er að þær eru með tvo stífleika, 
mjúkan og stífan, sem býður upp á 
tvo mismundandi svefnfleti. Starlux 
heilsudýnurnar eru með sérstyrkta 
kanta, sem tryggir hámarksnýtingu 
á svefnfleti ásamt því að lengja 
endingartímann töluvert. Þá er 
kanturinn einnig til þess nýttur að 
unglingar geti notað dýnuna sem 
sófa. Meginmarkmið okkar var að 
hanna dýnu sem uppfyllir okkar 
gæðakröfur á sem ódýrastan hátt,“ 
segir Kolbrún.

„Mikilvægt er að vanda valið 
þegar kaupa á nýja dýnu. Dýnan 
skiptir miklu máli, ekki aðeins fyrir 
fullorðna heldur einnig fyrir börn 
og unglinga. Við eyðum miklum 
tíma í svefn og því skiptir máli að 
sofa á góðri dýnu,“ upplýsir Kol
brún.

Falleg fermingarrúm fyrir framtíðina
Vogue fyrir heimilið býður fermingarbarninu að hanna sitt eigið rúm, velja sína heilsudýnu og 
sinn lit á höfðagaflinn og undirdívaninn. Starlux dýnurnar eru vinsælastar meðal fermingarbarna. 

Starlux heilsudýnan er vinsælust.

 Kolbrún Birna segir að svokölluð hrúgöld séu alltaf vinsæl til fermingargjafa.

Rúmi breytt í sófa með rúmteppinu. Smart kollar í unglingaherbergið.

Vandaðir undirdívanar
„Þar sem við erum með íslenska 
framleiðslu höfum við lagt mikla 
áherslu á að vera með mikið litaúr
val fyrir undirdívana og höfðagafla 
og að auki geta viðskiptavinir 
hannað sitt eigið útlit,“ segir Kol
brún.

Vogue fyrir heimilið stendur 
fyrir íslenskri framleiðslu á undir
dívönum og höfðagöflum. „Mikið 
er lagt upp úr gæðum og vöruvali og 
geta unglingarnir hannað sitt eigið 
útlit, þó er svart og hvítt leðurlíki 
ávallt vinsælast."

Þá nefnir Kolbrún að Vogue fyrir 
heimilið framleiði einnig ábreiður, 
púða og gluggatjöld í stíl við rúmið. 
„Við bjóðum einnig upp á mikið 
úrval af dúnsængum, sængum, 
heilsukoddum, sængurfötum, rúm
teppum og hlífðarlökum.“

Margir ákveða að taka barna
herbergin í gegn þegar ferming er 
fram undan. Það er einmitt góður 

tími til að kaupa nýtt rúm og svo er 
hægt að kaupa gluggatjöld í stíl við 
rúmið. Hægt er að tengja saman liti 
og fá þannig smekklegt yfirbragð á 
herbergið.

Skápúðar eru skemmtileg við
bót til að auka notagildi rúmsins. 
Kolbrún segir þá hafa vakið mikla 
athygli. „Skápúðinn er þannig í 
laginu að barnið getur setið með 
hann með bakið upp við vegginn. 
Hann er þægilegur og má líka hafa 
til hliðar við sig.“

Fjarlægja allar umbúðir
„Við hjá Vogue fyrir heimilið höfum 
umhverfissjónarmið að leiðarljósi 
og markmið okkar er að hætta að 
nota plast í pökkun. Fyrsta skrefið 
er að allir aðilar sem fá heimkeyrslu 
fá rúmið uppsett og við fjarlægjum 
allar umbúðir. Varan kemur í sér
stökum poka sem er settur utan um 
vöruna og pokana má endurvinna 
eða nota áfram,“ segir Kolbrún.

*Verð miðast 120cm rúm, 
hvítt eða svart leðurlíki 
og án höfðagafls

Verð frá: 
84.675*

Verð áður frá: 112.900

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

FERMINGAR
PAKKINN Í ÁR

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.

Óskalistinn minn:
Rúm
Myndavél
Svefnpoki
iPod
Vefmyndavél
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

Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á 
Íslandi dugar fyrir 3 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 geit.
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.

Óskalistinn minn:

PI
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W
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REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRTORGI
Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

FYRIR FERMINGARBÖRNFARTÖLVUR

ACE-NXMPHED011

ACE-NXMPHED011

ACE-NXGE6ED077 

Ótrúlegt verð fyrir þessa öflugu 15,6“ fartölvu með hraðvirkum 
Intel i5 Kabylake örgjörva.  Kemur með tveimur diskum sem tryggja 
hraðari vinnslu og meira gagnamagn – 96GB SSD og 1TB HDD.  6GB 
vinnsluminni, FHD skjár og Intel 520 grafíkkjarni. Frábær kaup.

INTEL i5 KABYLAKE

GEGGJAÐ VERÐ 
MEÐ SSD !

109.995

114.995

ACE-NHGM4ED020

VX5 er ofurleikjatölva 
frá Acer á mögnuðu 
verði.  Kraftmikill Intel 
i7 7700HQ örgjörvi og 
4GB GeForce GTX1050TI 
leikjaskjákort.  Nýr 256GB M.2. 
SSD diskur, FHD skjár og 8GB minni.  

INTEL i5 OG 
TVÖFALDUR DISKUR

ACE-NXGFTED007

Magnað verð fyrir þessa 15,6“ Acer 
Apire fartölvu með Intel örgjörva og 
128GB SSD diski sem gerir vinnslu 
hennar mun hraðari en með HDD. 
Glæsilega hönnuð með FullHD skjá.   

ASU-F556UADM805T

Ótrúleg kaup fyrir fermingarnar.  Kraftmikil 
Asus fartölva með Intel i5 örgjörva, FullHD 
skjá og 8GB minni.  Bæði ofurhraður 128GB 
SSD diskur fyrir stýrikerfið og 1TB harður 
diskur fyrir gögnin.

ASU-F541UADM1097T

Traust og skemmtilega hönnuð 15,6” 
fartölva með FHD skjá,  Intel i3, 
128GB SSD diski og 8GB vinnsluminni.  
Vandaður Intel HD 520 grafíkkjarni.  

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

8GB
VINNSLUMINNI

256GB
SSD DISKUR

14”
IPS SKJÁR

INTEL i3
ÖRGJÖRVI

8GB
VINNSLUMINNI

128GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

INTEL
ÖRGJÖRVI

4GB
VINNSLUMINNI

128GB
DISKUR

15,6”
SKJÁR

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

8GB
VINNSLUMINNI

128GB
SSD DISKUR

1TB
DISKUR

15,6”
SKJÁR

96GB
SSD DISKUR

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

6GB
VINNSLUMINNI

1TB
DISKUR

15,6”
SKJÁR

INTEL i7 
ÖRGJÖRVI

8GB
VINNSLUMINNI

256GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

AÐEINS HLUTI 
FERMINGARTÖLVANNA !

89.995
ASU-UX410UAGV028T

Asus Zenbook er örþunn og 
hrikalega öflug með Intel i5 og 
256GB M.2. SSD diski.  Glæsilega 
hönnuð með 14” FHD IPS skjá.  

HÖNNUN, 
HRAÐI OG 
KRAFTUR

INTEL i3 
OG SSD

HQ i7 
ÖRGJÖRVI

189.995 149.995

54.995



Það eina sem Marta Líf bað 
um varðandi veisluna var 
að skrautið yrði nammi en 

hugmyndina fékk hún þegar hún 
kom með okkur í brúðkaup þar 
sem borðin voru skreytt sælgæti,“ 
segir pabbi Mörtu Lífar, Björn 
Árni Ólafsson.

Hann og eiginkonan, Krist-
björg Marta Jónsdóttir, tóku mjög 
vel í hugmyndina og ákváðu að 
útvíkka hana í heilt nammiborð. 
„Marta Líf vildi hafa þemað bleikt 
en við vorum dálítið hrædd um 
að það yrði yfirdrifið svo við 
sömdum við hana að bæta við 
hvítu og svörtu líka.“

Þau hjónin byrjuðu snemma að 
skipuleggja. „Maður fór að velta 
þessu fyrir sér ári fyrir ferming-
una en svona tíu mánuðum fyrir 
lágum við yfir Pinterest til að 
fá hugmyndir,“ segir Björn sem 
vinnu sinnar vegna er mikið 
erlendis og nýtti því tækifærið til 
að kaupa sælgæti þar.

„Við keyptum til dæmis tyggjó-
kúlurnar í partíbúð úti og svo fór 
ég í m&m búð en slíkar er að finna 
víða í Bandaríkjunum. Þar eru 
endalausir sjálfsafgreiðslurekkar 
með m&m í ólíkum litum sem 
velja má úr,“ segir Björn en ýmis-
legt var þó keypt hér heima líka. 
„Bráðina og skrautið keyptum við 
bæði úti og svo hér heima í Allt 
í Köku og í Hagkaupum. Krukk-
urnar eru úr IKEA og Upplifun,“ 
segir Björn en lakkrísinn fengu 
þau frá Góu. „Við töluðum við þau 
í tíma og þá var ekkert mál að fá 
lakkrískonfekt í þeim litum sem 
við óskuðum eftir.“ Frá Góu komu 
einnig lakkrísrör sem boðin voru 
með kóki í gleri sem Björn segir 
að hafi vakið mikla lukku.

Björn segir nammiborðið í 
heild hafa heppnast afar vel. 
„Við hugsuðum þetta fyrst og 
fremst fyrir krakkana en svo 
kom skemmtilega á óvart að allir 

Fjölskyldan í 
Langholtskirkju 
á fermingar
daginn.

Lítið mál var 
að fá lakkrís
konfekt frá Góu 
í réttu þema
litunum.

Stór hluti af 
sælgætinu var 
keyptur í  
útlöndum.

Fræðslan var 
ótrúlega skemmti-

leg. Við krakkarnir tölum 
mikið um ferminguna 
okkar á milli og það eru 
allir spenntir.
Viktoría Líf Þorleifsdóttir

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Nammiborðið vakti lukku
Marta Líf Bjarnardóttir fermdist í fyrra. Hennar ósk var að skreyta með 
sælgæti. Foreldrar hennar bættu um betur og útbjuggu heilt nammiborð.

Viktoría Líf Þorleifsdóttir fermist í Hjallakirkju. Í sumar ætlar hún í hópfim
leikaferð með Gerplu til Danmerkur.  myND/SteFáN

Ég hlakka til,“ segir Viktoría Líf 
Þorleifsdóttir og kannast ekki 
við að finna fyrir stressi þegar 

hún er spurð út í fermingardaginn 
en Viktoría fermist 9. apríl í Hjalla-
kirkju í Kópavogi. Að athöfninni 
lokinni blæs Viktoría til veislu í 
salarkynnum Íslenskrar erfða-
greiningar og á von á fjölda gesta.

„Það verða í kringum 80 gestir. 
Það eru nokkrir að skipuleggja 
veisluna með mér og ég fæ líka að 
ráða. Við ætlum að hafa fjólublátt 
og hvítt litaþema og bjóða upp á 
heita rétti og kökur í veislunni,“ 
segir Viktoría. „Ég ætla ekki að 
halda neina ræðu. Bara segja 
„gjörið svo vel“,“ bætir hún við.

Undanfarnar vikur hefur Vikt-
oría sótt fermingarfræðslu ásamt 
jafnöldrum sínum. Fræðsluna segir 
hún bæði hafa verið fræðandi og 
skemmtilega. „Þetta hefur gengið 
mjög vel. Fræðslan var ótrúlega 

skemmtileg. Við krakkarnir tölum 
mikið um ferminguna okkar á 
milli og það eru allir spenntir,“ 
segir hún.

Af hverju ákvaðstu að fermast? 
„Ég er að staðfesta að ég trúi á Guð 
með því að fermast.“

Fermingarundirbúningi fylgir 
alla jafna mikið umstang. Vikt-
oría lætur það ekkert slá sig út af 
laginu og spurð hvort hún sé búin 
að finna sér fermingarfötin segist 
hún einfaldlega ætla að vera í kjól. 
„Ég fer líka í hárgreiðslu og er búin 
að ákveða hvernig hún á að vera,“ 
segir hún.

Hvað langar þig í í fermingargjöf? 
„Mig langar helst í nýtt rúm.“

Helsta áhugamál Viktoríu eru 
fimleikar en hún æfir hópfim-
leika með íþróttafélaginu Gerplu. 
Viktoría byrjaði í áhaldafimleikum 

hjá Fylki þegar hún var sex ára en 
byrjaði 12 ára hjá Gerplu í hópfim-
leikum. Liðið hennar vann nýlega 
til silfurverðlauna á bikarmóti og 
innt eftir því hvað hún ætli að gera 
í sumar, snýst sumarplanið um 
fimleika.

„Í sumar ætla ég í hópfimleika-
ferð til Danmerkur með liðinu 
mínu og hafa gaman.“

Fræðslan ótrúlega skemmtileg
Viktoría Líf Þorleifsdóttir er í áttunda bekk í Snælandsskóla. Hún fermist í Hjallakirkju í Kópavogi 
þann 9. apríl og segir undirbúninginn ganga vel. Fermingarfræðslan sé ótrúlega skemmtileg.

höfðu gaman af, bæði krakkar og 
fullorðnir.“

Sælgætið var þó aðeins lítill 
hluti af veislunni sjálfri en 120 
manns var boðið upp á bæði mat 
og kökur. „Þetta var alveg rosalega 
gaman og í raun skemmtilegra en 

brúðkaupið okkar,“ segir Björn 
glaðlega og hlakkar bara til að 
ferma aftur. „Við eigum eftir að 
ferma tvisvar og dóttir okkar er 
þegar farin að ákveða liti þó enn 
séu fimm ár í ferminguna,“ segir 
hann glettinn.
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SENDUM FRÍTT 
ÚR VEFVERSLUN

LAUGAVEGI 176  |  GLERÁRTORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

100% 
DÚNN

Dúnteppi   140x200
Verð nú 6.993 kr
Verð áður 9.990 kr

100% 
DÚNN
100% BÓMULL

Dúnsæng 600g - 140x200 
Verð nú 17.994 kr
Verð áður 29.990 kr

Dúnkoddi 400g - 50x70 
Verð nú 8.994 kr
Verð áður 14.990 kr

20 GERÐIR AF RÚMFÖTUM Á TILBOÐI
FRÁ 7.990-9.990 KR.

Megi draumar þínir rætast   
Verð nú 8.990 kr
Verð áður 11.990 kr

FERMINGARTILBOÐ

LÍN DESIGN

2017

3 LITIR



Nýjar tegundir fermingar
gjafa fylgja gjarnan nýjum 
kynslóðum fermingarbarna. 

Þrátt fyrir það eru ýmsar gjafir sem 
eru alltaf klassískar og standast 
tískusveiflur, t.d. skartgripir og raf
tæki. Gamla góða saumavélin lifir 
líka enn góðu lífi sem fermingar
gjöf.

Í fimmtíu ár hefur úrsmíða
meistarinn Björn Ágústsson 
staðið vaktina við sölu á úrum og 
skartgripum hjá versluninni Meba. 
Verslunin fagnar 70 ára afmæli í ár 
en hún hóf starfsemi upphaflega 
á Laugaveginum. Í dag er versl
unin til húsa bæði í Kringlunni og 
Smáralind og þjónar þar nýjum 
kynslóðum fermingarbarna.

Björn segir fermingarúrin enn 
vera vinsæla gjöf en þó ekki í 
sama magni og áður. „Einu sinni 
fengu nær öll fermingarbörn úr 
í fermingargjöf frá afa sínum og 
ömmu. Þá áttu menn aðeins eitt úr 
í tugi ára og þetta úr varð hluti af 
persónu viðkomandi. Í dag er hægt 
að fá úr fyrir hvert tækifæri og 
flestir eiga mörg úr en það er alltaf 
gaman að gefa úr í fermingargjöf.“

Eins og síðustu áratugi eru ýmsir 
skartgripir vinsæl fermingargjöf, 
t.d. hringir, hálsmen og eyrnalokk
ar. „Þessir skartgripir verða síðar 
minning um þann sem gaf gjöfina, 
vermir hug og hjarta, enda er 
fermingin jú fyrsta skrefið í átt til 
fullorðinsáranna. Áletrað hálsmen 
eða armband persónugerir einnig 
gjöfina og hefur þar af leiðandi 
þýðingu fyrir eigandann.“

Saumavélin alltaf vinsæl
Margrét Kristmannsdóttir hefur 
starfað hjá fjölskyldufyrirtækinu 
Pfaff í aldarfjórðung og því séð 
ýmsar tískusveiflur þegar kemur 
að fermingargjöfum. „Á þessum 
tíma hefur maður séð hvernig 
tískubylgjur hafa komið og farið 
hvað fermingargjafir varðar. Á 
upphafsárum mínum í verslun 

var mjög algengt að gefa stelpum 
hárblásara, sléttujárn eða krullu
járn og strákar fengu oft sína fyrstu 
rakvél í fermingargjöf. Hins vegar 
held ég að það hafi ekki verið mörg 
fermingarbörn sem ekki fengu 
hljómflutningsgræjur í fermingar
gjöf. Allar raftækjabúðir stilltu 
upp heilu brettunum af hljóm
flutningsgræjum og þetta rann út 
eins og heitar lummur. Í dag eru 
það hins vegar heyrnartól sem eru 
eiginlega skotheld fermingargjöf 
því allir hafa not fyrir heyrnartól 
og flestir eiga fleiri en ein.

Það eru tískusveiflur í þessum 
gjöfum eins og flestu öðru en samt 
er gaman að sjá að ár eftir ár er 
saumavélin sú fermingargjöf sem 
virðist standa af sér alla tísku
strauma og er sívinsæl.“

Henni finnst gott að brjálæðið 
sem fylgdi fermingargjöfum áður 
fyrr hafi minnkað. „Mér finnst 
fólk í dag vera hagsýnna en áður 
og auðvitað hafa peningagjafir 
leyst vandann fyrir marga. Hins 
vegar eru peningagjafirnar góðar 
með en við þekkjum örugglega 
flest fermingarbörn sem hafa 
eingöngu fengið peningaumslög í 
fermingargjöf og eiginlega haft það 
á tilfinningunni að þau hafi fengið 
„ekkert“, því auðvitað er alltaf 
gaman að fá pakka.“

Græjurnar eftirsóttar
Berglind Ósk Ólafsdóttir er 
markaðsstjóri ELKO en á að baki 
fjölbreyttan starfsferil úr ólíkum 
greinum verslunar. Þegar hún lítur 
til baka og rifjar upp vinsælustu 
fermingargjafirnar nefnir hún fyrst 
hljómtækjasamstæðurnar, eða 
„græjurnar“ eins og flestir kölluðu 
þær á þeim tíma. „Þær voru mjög 
vinsælar lengi vel. Ég man líka 
eftir því að gömlu góðu ritvélarnar 
voru vinsæl fermingargjöf á átt
unda og níunda áratugnum. Það 
sem stendur helst upp úr síðasta 
áratuginn eru leikjatölvurnar sem 
nutu vinsælda og einnig borð
tölvur, fartölvur, sjónvörp og 
myndavélar. Geislaspilarar, iPod 
og mp3 tónlistarspilarar voru líka 
vinsælar fermingargjafir fyrir um 

áratug ásamt hárvörum á borð 
við hárblásara, sléttujárn og 
krullujárn.“

Henni finnst fólk í dag hugsa 
meira um notagildið og prakt
íkina en áður. „Þetta minnir á 
hugarfarið fyrir 30 árum eða 
svo. Að gjöfin hafi notagildi, sé 
hagnýt og hjálpi til í daglegu 
lífi og námi en hafi um leið 
auðvitað ákveðið skemmtana
gildi. Nýjustu tækin í ákveðn
um flokkum, eins og snjall
símum og fartölvum, eru alltaf 
vinsæll kostur sem unglingar 
geta notað við nám og er það 
svo sem ekkert ólíkt því sem 
ritvélarnar áttu að gera fyrir 
um 30 árum. Þessar vörur geta 
þó auðvitað kostað 
meira, en 
þá eru oft 
fleiri sem 
taka sig 
saman og 
sameinast 
um gjöf.“

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Björn Ágústsson, úrsmiður og kaup-
maður í Meba.

Berglind Ósk Ólafsdóttir er markaðs-
stjóri ELKO.

Margrét Kristmannsdóttir er 
framkvæmdastjóri Pfaff.

Vinsælar fermingargjafir breytast 
með árunum.

Nýjar og klassískar gjafir
Með nýjum kynslóðum fermingarbarna fylgja nýjar tegundir fermingar-
gjafa. Þrátt fyrir það eru ýmsar gjafir sem eru alltaf klassískar og standast 
tískusveiflur, t.d. skartgripir og raftæki. Saumavélin lifir líka enn góðu lífi.

M10

12.955 55.122 29.600 31.559

SJCAM SJ6SJCAMS1
REMOVU

GIMBAL
LEGEND

Engar málamiðlanir
4K 24fps upptaka interpolated

16 MP ljósmyndir
2.0” snertiskjár á bakhlið

Stöðugleikakerfi
Vatnshelt hús Street Guardian v3.0

Bílamyndavél

Mikil vél í litlum pakka
1080P 30fps upptaka

12 MP ljósmyndir
1.5” skjár á bakhlið

Hreyfiskynjari
Vatnshelt hús

Removu S1 stöðugleikastöng
Segðu bless við hristing og upptökur

sem líta út fyrir að vera heimatilbúnar.
Removu S1 Gimbal styður í augnablikinu
eingöngu GoPro 3, 3+ og 4 en mun brátt

styðja aðrar gerðir upptökuvéla.

Smáupptökuvélar og aukahlutir
á hagstæðu verði
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Fermingartilboð á vönduðum Aleutian
svefnpokum frá The North Face

Þyngd: 1,8 kg
Mesta kuldaþol: - 24°C
Þolmörk: -7°C
Einangrun: Heatseeker, léttur, hlýr og
mjúkur, lítil fyrirferð.

Verð: 15.990 kr.
(áður: 19.990 kr.)

Mikið úrval af margverðlaunuðu Deuter
bakpokunum

Futura. Vandað og þægilegt burðar-
kerfi „Aircomfort“. Ýmsar stærðir og litir.

Verð frá 19.990 kr. (22 lítra)

Stórgott úrval af vinsælu Polar
æfingaúrunum

Frábær úr fyrir útivistina, hlaupin,
ræktina og alls kyns sport. 

Frábært Úrval af
ævintýralegum
fermingargjöfum

Gjafakort Útilífs er
tilvalin gjöf handa
fermingarbarninu
og ávísun á ævintýri.

GJAFAKORT
úrvalið er í

ÚTILÍF

Ekki er hægt að nota gjafakortið fyrr en það er virkjað í afgreiðslu. 

Ítarlegar leiðbeiningar eru aftan á gjafakortinu.

síðan 1974
ÚTILÍF

GJAFAKORT

Gefðu kort að ævintýrum



Ef prenta á sérstök 
boðskort í ferminguna 

gæti verið sniðugt að láta 
prenta þakkarkort í leiðinni.
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MCaprese er hefðbundið ítalskt salat 
sem er útbúið með tómötum, mozz-
arella osti, fersku basil og góðri 
ólífuolíu. Niðursneiddum tómötum 
og mozzarella er raðað fallega á 
disk, örlítilli ólífuolíu ýrt yfir og 
saltað. Skreytt með basil. Einnig er 
hægt að raða kirsuberjatómötum 
og litlum kúlum af mozzarella á tré-
spjót, væta lítillega með ólífuolíu og 
balsamediki og raða fallega á disk.

Enn ein hugmyndin er að setja 
caprese á ristað brauð. Brauðið er 
ristað í ofni. Þegar það er tekið út 
er hvítlauk nuddað á það og loks 
er sett smávegis góð ólífuolía. Þar á 
eftir er tómatsneið og mozzarella 
sett ofan á brauðið og skreytt með 
basil.

Caprese-salat er afar fallegt á 
borði og þess vegna er það upplagt 
í veislur. Að auki er einfalt að útbúa 
það.

Caprese gott  
í veisluna

Sannar gjafir UNICEF hafa verið 
vinsælar sem fermingargjafir 
undanfarin ár enda eru þær falleg 
leið til að láta gott af sér leiða, á 
sama tíma og fermingarbarnið fær 
áhugaverða og öðruvísi fermingar-
gjöf.

Fermingarbarnið fær þá fallegt 
og eigulegt gjafabréf en gefandinn 
skrifar persónulega kveðju á það 
til fermingarbarnsins. Starfsmenn 
UNICEF munu hins vegar koma 
gjöfinni sjálfri til skila til barna 
í neyð. Sú gjöf getur t.d. verið 
moskítónet, vatnshreinsitöflur, 
hlý teppi fyrir börn í neyð eða 
námsögn. Sannar gjafir koma því 
virkilega að góðum notum og fara 
þangað sem þörfin fyrir þær er 
mest.

Gjafirnar er hægt að kaupa á 
vefnum sannargjafir.is. Velja má 
um gjafabréf sem sent er heim með 
pósti eða að fá það sent samstund-
is í tölvupósti og 
prenta út sjálfur. 
Auk þess að 
vera gefnar sem 
fermingargjafir 
hafa sannar 
gjafir líka verið 
vinsælar 
sem kort á 
fermingar-
pakk-
ana.

Sannar gjafir í 
pakkann

Góður siður er að þakka 
fyrir sig. Eftir vel heppnaða 
fermingarveislu er því ekki úr 
vegi að fermingarbarnið setjist 
niður og skrifi þakkarkort til 
gesta. Ef prenta á sérstök boðs-
kort í ferminguna gæti verið 
sniðugt að láta prenta þakkar-
kort í leiðinni. Einnig gæti verið 
skemmtilegt að nota mynd frá 
fallegu augnabliki í veislunni 
sjálfri í þakkarkortið og prenta 
það þá eftir að veislan hefur 
farið fram, enda er vel hægt að 

senda þakkarkortið nokkrum 
dögum seinna.

Ef gestafjöldinn er mikill 
gæti verið freistandi að prenta 
staðlaðan texta í kortið. Hand-
skrifuð kveðja er þó persónu-

legri og þá sérstaklega ef þakkað 
er fyrir gjöfina sem viðkomandi 
gaf. Til dæmis, „Kæru Sigga og 
Jói, þakka ykkur kærlega fyrir 
að gleðjast með mér á ferm-
ingardaginn. Vekjaraklukkan frá 
ykkur hefur strax sannað gildi 
sitt. Takk fyrir mig.“

Til þess að þetta sé mögulegt 
ætti að hafa fyrirhyggju og skrá 
niður gjafirnar og frá hverjum 
þær eru í litla bók þegar þær eru 
teknar upp. Þá er lítið mál að 
fletta upp þegar þakka á fyrir.

Takk fyrir komuna
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