
Fegurðin á aðventunni  Miðborgin í jólabúning
Skólahljómsveit Kópavogs 50 ára

Dýrðardagar í Hallgrímskirkju
Jólaréttir frá Úlfari  Um ókunna stigu
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Einar Jóhannesson klarínettuleikari er 
einn þeirra tónlistarmanna sem áratug-
um saman hafa glatt og jafnvel grætt 
með þeim hreina tóni sem hann galdrar 
úr hljóðfærinu sínu og það hefur hann 
m.a. gert með félögum sínum í Blás-
arakvinett Reykjavíkur sem um áratuga-
skeið hafa haldið tónleikana „Kvöldlokk-
ur á jólaföstu“. Í skammdeginu hafa tón-
arnir liðið um eins og sólargeislar og 
komið áheyrendum í aðra heima.

„Það eru til dásamlegar serenöður eða 
kvöldlokkur (það að „lokka“ einhvern út til 
að hlusta) fyrir blásaraoktett eða átta 
blásara, eftir snillinga á borð við 
Mozart og Beethoven; þetta er 
falleg og oft hátíðleg tónlist 
og okkur fannst tilvalið að 
bjóða upp á þessa fegurð á 
aðventunni. Þetta erum við 
búnir að gera ásamt félög-
um okkar í rúm 30 ár þótt 
lygilegt sé og eftir að hafa 
valsað milli kirkna borgar-
innar í mörg ár með tón-
leikana fundum við okkar 
draumastað í Fríkirkjunni og 
erum enn að.“

Kvöldlokkurnar í ár verða 
haldnar þriðjudaginn 6. des-
ember nk. kl. 20:00 og munu 
félagarnir spila verk eftir Moz-
art, Beethoven og Krom-
mer.

Yfirnáttúrulegur ljómi
Einar ólst upp í ljósleitu tvílyftu húsi ofar-
lega við Þórsgötu. Fyrstu árin bjó hann í 
kjallaranum ásamt foreldrum sínum og 
systkinum. Amma hans, Ása Aðalmundar-
dóttir frá Langanesi bjó á fyrstu hæð og í 
risinu.

„Fyrstu minningarnar tengdar jólunum 
eru að sjá hvað var í skónum á aðvent-
umorgnum, sjá hárborða systur minnar 
standa í ljósum logum á jólaballi Guð-
spekifélagsins þar sem Guðrún föðursyst-

ir lék á orgelið og leiddi sönginn 
og svo ævintýralegt 

jólaskrautið á litla 
jólatrénu heima 

sem hafði á sér 
yfirnáttúruleg-

an ljóma. 
Gjafirnar 
voru opnað-
ar varlega 
og jólapapp-
írinn geymd-
ur til næstu 
jóla. Þóra, 
föðursystir 

mín, bjó í New 
Jersey og 

sendi alltaf 
pappakassa fullan 
af gjöfum 

handa 

okkur krökkunum. Þetta voru ævintýra-
legar gjafir sem komu eins og himna-
sending. Buxur geymast í minningunni. 
Græn-brúnköflóttar buxur. Flottustu buxur 
æsku minnar.“

Faðir Einars, Jóhannes Arason, og föð-
urbróðir, Jón Arason lögmaður, byggðu 
tvær hæðir ofan á húsið og þangað flutti 
fjölskyldan þegar Einar var sjö ára. Gervi-
jólatré hafði staðið í stofunni í kjallaranum 
en þegar í helmingi stærri íbúð var komið 
voru fest kaup á stóru, lifandi tré og fékk 
Einar að skreyta það. 

Skaut rjúpur
„Mamma, Elísabet Einarsdóttir, var úr 
Þingvallasveit þar sem var mikil rjúpna-
veiði á árum áður og það voru alltaf rjúp-
ur heima á jólum.“ Þegar Einar hafði aldur 
til fór hann að skjóta rjúpur ásamt föður 
sínum og bróður, Ara, nú lækni.

„Það var hlustað á klukknahringinguna 
og útvarpsmessuna á aðfangadagskvöld 
og allt breyttist og var slegið töfrum. 
Pabbi var útvarpsþulur og oft var það 
hann sem stóð útvarpsvaktina á aðfanga-
dagskvöld, búinn að klæða sig í sparifötin 
og með þverslaufu af virðingu fyrir hljóð-
nemanum eins og hann sagði. Frænkur 
og skyldmenni borðuðu með okkur og 

það var aldrei tómlegt þótt pabbi 
væri niðri í útvarpi enda var 
hann samt í stofunni með okk-
ur.“

Fjölskyldan fór á jóladag í 
jólaboð til Guðrúnar, föðursystur 

Einars, og eiginmanns hennar, 
Ólafs Björnssonar prófessors, sem 

bjuggu við Aragötu þar sem Einar 
og sambýlismaður hans, Ívar Ólafs-

son, búa núna.
„Það var í minningunni eins og 

jólasena úr kvikmynd eftir Ingmar 
Bergman. Þar var hægt að ganga í 

kringum jólatréð, þar var orgel-
harmóníum með kertastjökum og 
logandi kertum sem Ari, afi minn 
á Langanesi, hafði átt og föður-
systir mín þandi og söng jóla-
sálmana með styrkri rödd og 
allir tóku undir. Uppáhalds-
rétturinn minn þar var „devil-
led eggs“ – fyllt egg sem ég 
hafði aldrei séð áður.“ 

Jólatónlistin 
Einar gekk í Barnamúsík-
skólann, undanfara Tón-
menntaskólans, mjög ungur. 
„Þar var ég m.a. í barnakór 

undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar 
og Dr Róberts Abrahams Ottósonar, 
tveggja mikilla áhrifavalda í lífi mínu. Þar 

voru sungnir fagrir jólasöngvar þegar 
leið að jólum og sungið úti í bæ. Ég 
var drengjasópran í þjálfun hjá Dr. 
Róbert ásamt Sigurði Rúnari Jóns-

syni eða Didda fiðlu og Sveini Rúnari 
Haukssyni, nú lækni og baráttumanni og 
við æfðum sálma, jólasálma og andleg 
lög. Þetta átti að fara á hljómplötu en 
þegar kom að því að fara í hljóðver vorum 
við allir að bresta í mútur, englaraddirnar 
að breytast. Sálmasöngurinn heima var 
áhrifamikill því báðir foreldrar mínir léku á 
stofuorgelið. Svo eignaðist ég ungur jóla-
plötu með Mahaliu Jackson og hafði aldr-
ei heyrt annað eins.“

Ólíkt jólum á Íslandi
Einar tók stúdentspróf utanskóla frá MR 
18 ára því hann vildi sem fyrst hefja nám 
við tónlistarháskóla í London. „Ég flutti þá 
að heiman til Bretlands sem fóstraði mig í 
11 ár og togar í mig æ síðan og ég heim-
sæki oft á ári. Jólin í Bretlandi eru ólík 
okkar og líkari kaþólskum jólasiðum þar 
sem aðfangadagskvöld er ekki haldið há-
tíðlegt. Jóladagur er mikill og langur 
veisludagur, gjafir gefnar um morguninn, 
mikill hádegisverður og – ólíkt okkur – 
áfengi oft haft um hönd. Ég held að við 
séum heppin að halda áfengisneyslu að 
mestu leyti utan hátíðahaldanna því jólin 
eru mikil barnanna hátíð og gleði þeirra 
skiptir mestu máli.

Ég kvæntist Helgu Egilson teiknara og 
hönnuði í London og við stofnuðum okkar 
heimili og eignuðumst soninn Daða sem 
nú starfar sem brellumeistari við kvik-
myndir, íslenskar sem erlendar. Við vorum 
svo lánsöm að komast oftast heim um jól-
in svo íslenska, gamla góða mynstrið 
hélst áfram í foreldrahúsum. Einu sinni 
komu ættingjar að heiman til okkar yfir 
jólin með rjúpur. Litla gaseldavélin okkar 
var dyntótt og þegar rjúpurnar komu úr 
ofninum voru þær á stærð við músar- 
rindla. Ein jólin varð ég eftir og fór í 
klaustur, byrjaður að fá áhuga á kaþólskri 
trú. Það var sterk upplifun.“

Voces Thules
Þorláksmessa er eins og forleikur jólanna. 
„Þá elda ég þá kæstustu skötu sem ég 
finn ásamt hnoðmör og rófustöppu um 
kvöldið. Ég skreyti svo jólatréð sem ég 
þarf oft að klippa til því það kemur úr bú-
staðalóð minni í Þingvallasveit og þar eru 
harðir vetur og trén oft kúnstuglega vaxin. 
Varðandi skötuna þá vandist ég henni 
ekki í foreldrahúsum því hvorugt foreldra 
minna var alið upp við þessa hefð. En ég 
byrjaði á þessu eftir að ég kom heim frá 
Englandi um 1980 og þó að allt verði ekki 
heilagt fyrr en klukkan sex daginn eftir þá 
er þetta heilög athöfn fyrir mig. Heilagur 
Þorlákur biskup lést þennan dag árið 
1193. Hann varð hluti af lífi mínu þegar ég 
byrjaði að syngja með miðaldasönghópn-
um Voces Thules og við eyddum mörgum 
árum í að rannsaka, skrifa upp og æfa 
Þorlákstíðir, þessar fornu tíðabænir sem 
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Fegurðin á aðventunni
Viðsnúningur sólarinnar og ævintýri fæðingar frelsarans eru jólin í augum Einars Jóhannessonar 
klarínettuleikara og kaþólikka

Einar Jóhannesson. „Það eru til dásamlegar serenöður eða kvöldlokkur – það að 
„lokka“ einhvern út til að hlusta – fyrir blásaraoktett eða átta blásara eftir snillinga 
á borð við Mozart og Beethoven. Þetta er falleg og oft hátíðleg tónlist og okkur 
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Láttu fara vel um þig og þína á Sigló Hótel. Góður matur
og drykkir, notalegt andrúmsloft, heitur pottur og gufa ásamt 
allskonar afþreyingu.

Kynntu þér skíða- og fjölskyldupakka Sigló Hótels.

Viltu eitthvað annað eða meira? Hafðu samband og við 
sníðum pakkann að þínum þörfum.

Snorragötu 3b • 580 Siglufirði • Sími 461-7730 • siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is 

GAMAN SAMAN
á Sigló

TVEGGJA NÁTTA FJÖLSKYLDUPAKKI
Verð frá 15.790 kr. á mann
(verð miðast við tvo fullorðna og tvö börn undir 16 ára aldri í tvær nætur)

Innifalið: Samtengjanlegt 50 fermetra herbergi með uppábúnu rúmi fyrir allt að 
fjóra, tveimur sjónvörpum og tveimur baðherbergjum. Möguleiki á tveimur
aukarúmum fyrir börn gegn viðbótargjaldi.

TVEGGJA DAGA SKÍÐAPAKKI
Verð frá 24.400 kr. á mann (verð miðast við tvo fullorðna saman í herbergi í tvær nætur)

Innifalið: tvær nætur fyrir tvo í classic herbergi, morgunverðarhlaðborð og tveggja 
daga skíðapassi um helgi.

GJAFABRÉF
falleg hugmynd

GJAFABRÉF

Dags. / undirskrift

á Sigló Hótel
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voru sungnar í Skálholti á messudögum 
Þorláks helga fram að siðaskiptum 1550. 
Við fluttum þær svo í heild á Listahátið ár-
ið 1998.

Aðfangadagskvöld er rólegt hjá okkur 
heima á Aragötu og gott að njóta fegurð-
ar og friðar kvöldsins. Ég minntist áður á 
matarboðin ógleymanlegu á jóladags-
kvöld í húsinu við Aragötu sem Guðrún 
og Ólafur reistu stuttu eftir seinna stríð. 
Eftir að við Ívar eignuðumst þetta fallega 
hús fyrir 10 árum lá það eiginlega í loftinu 
að við héldum í þessa hefð svo að hingað 
kemur stórfjölskyldan; fullt af börnum, 
óopnaðir pakkar undir jólatrénu og allt ið-
ar af lífi og skemmtilegheitum.

Ívar fer norður í land á milli jóla og ný-
árs til að sinna skyldmennum sínum en ég 
fer austur í Þingvallasveit í bústaðinn 
minn ef veður leyfir og nýt kyrrðarinnar 
og jólanáttúrunnar sem er ekki síður mik-
ilvæg fyrir mig heldur en fæðingarhátíð 
frelsarans. Leggst í hýði í nokkra daga. 
Jólin eru ævaforn hátíð þar sem haldið 
var upp á vetrarsólhvörf þegar sólin byrj-
aði hægt og sígandi að hækka á ný með 
fyrirheit um að líf lifni á ný.“

Undirbjó prestsnám 
Einar er kaþólskur. „Ég bjó í London á ár-
unum 1969 til 1980 og á tímabili var ég í 
tilvistarlegri kreppu og þurfti á andlegum 
styrk að halda og sótti í kirkjur. Mótmæl-
endakirkjur voru allar lokaðar nema á 
messutímum en kaþólskar kirkjur oftast 
opnar og það var alltaf logandi ljós við alt-
arið sem ég skildi síðar að táknaði raun-
verulega nærveru Guðs. Nú veit ég að 
Guð er alls staðar nálægur, ekki síst í nátt-
úrunni, en þá var þetta ný upplifun fyrir 
mig og einhverjum sáðkornum var sáð. 
Þetta óx, ég sótti messur og fann mig í 
þessu forna messuhaldi, ekki síst í mystík 
eða dulúð kaþólskunnar og ég fékk mik-
inn styrk sem hefur fylgt mér og er alltaf 
að þróast. En sem betur fer eru svo marg-
ar leiðir að því að tengjast almættinu.“

Trúarvakningin hélt áfram og Einar fór 
að dvelja í klaustrum í Englandi, Frakk-
landi, á Ítalíu og Spáni. „Það var dásamleg 
upplifun og eftir hjónaskilnað hvarflaði 
það að mér að gerast munkur eða prest-
ur. Ég var farinn að undirbúa prestsnám í 
Róm en það hefði þýtt að gefa tónlistina 
upp á bátinn og eftir íhugun og yfirlegu 

fann ég að það er hægt að þjóna almætt-
inu í gegnum listina og ég sé ekki eftir að 
hafa tekið upp tónlistarþráðinn á ný.“ Ein-
ar segir að í kaþólsku sé jóladagurinn að-
alhátíðisdagurinn til að fagna fæðingu 
frelsarans.

„Ég er ekki frá því að vægi aðfanga-
dagskvölds hafið minnkað í mínu jólahaldi 
þótt í minningunni séu töfrar þess frá 
barnæsku ógleymanlegir. Jólatréð í stof-
unni okkar er hlaðið englum og dýrlingum 
ásamt alls konar skrauti héðan og þaðan 
enda græna tréð ásamt englum og dýr-
lingum tengslin við náttúru jarðarinnar og 
dásemdir himnaríkis. Svo er reykelsis-
mökkurinn hjá mér stundum ansi þykkur.“

Heims um ból
„Við höldum jólin hátíðleg af því að sólin 
snýr aftur og kveikir líf á ný og lítið barn 
fæddist sem átti eftir að breyta heiminum. 
Það er til mikið af ótrúlega fallegri tónlist 
sem tjáir þetta sem verður ekki sagt með 
orðunum einum. Ætli jólaóratoría Bachs 
sé ekki toppurinn. En gregorsöngur og 
gospelmúsík getur líka verið góð. Ég 
minntist fyrr á þá stórkostlegu gospel-
söngkonu Mahaliu Jackson. Ég vil helst 
eiga frí um jólin og njóta friðarins og þurfa 
ekki að spila sjálfur.

Jólatónlistin hjálpar mér að íhuga og 
dvelja í leyndardómum trúarinnar og nátt-
úrunnar. Hjá öðrum er þetta miklu léttara 
og er þá hlustað á alls konar jólapopp og 
ég öfunda þá nú svolítið af því.“

Og Einar er ekki í vafa um hvert sé 
uppáhalds jólalagið. „Heims um ból í upp-
runalegri útgáfu eins og höfundarnir, þeir 
félagar Gruber og Mohr, fluttu það í 
sveitakirkju í Austurríki á aðfangadags-

kvöld árið 1818 en þeir sungu saman dú-
ett við gítarundirleik. Ég á þetta á plötu 
með Elísabetu Schwarzkopf sem syngur 
dúett með sjálfri sér og Julian Briem leik-
ur undir. Það er óborganlegt.“

Breytti ekki trúnni
Einar fer ekki lengur í messu á aðfanga-
dag eða jóladag. „Ég fer ekki lengur í 
messu á tilskyldum tímum bara til að 
hlýðnast kirkjuyfirvaldinu. Kaþólska kirkj-
an í Landakoti hefur brugðist að mörgu 
leyti sem og kirkjan annars staðar. Hún er 
sek um alvarlega kynferðislega glæpi 
gagnvart börnum en hefur ekki hugrekki 
til að bregðast heiðarlega við. Samt var 
ég beðinn um að láta mig ekki sjást 
ganga til altaris vegna þess að ég held 
heimili með karlmanni. Það breytir samt 
ekki trú minni sem er mér afar mikilvæg. 
Ég fer oft til kirkju til að íhuga og biðjast 
fyrir jafnt um jól sem á öðrum tímum. Ég 
ferðast mikið og sæki messur um allan 
heim. Þetta er alþjóðleg kirkja og messu-
formið alls staðar það sama hvort sem er í 
Tokyo eða Tangier.“

Við spyrjum að lokum hvað jólin séu í 
augum Einars Jóhannessonar, klarínettu-
leikara og kaþólikka?  „Viðsnúningur sól-
arinnar og ævintýri fæðingar frelsarans 
þótt enginn viti nákvæmlega hvenær 
hann fæddist.“

Fyllt egg
(devilled eggs)
8 harðsoðin egg
50 gr smjör og/eða majonnes
1 lítill laukur
1 teskeið karríduft
1 teskeið Worcestershire sósa.
Smátt saxaðar ansjósur eða reyktur 
lax eða annað eftir smekk
Salt og pipar

Skerið eggin langsum til helm-
inga. Fjarlægið eggjarauður og 
hrærið saman við smjör, smátt sax-
aðan lauk og annað sem má hafa 
með eftir smekk t.d. ansjósur eða 
reyktan lax, allt skorið smátt. Notið 
skeið til að fylla egginn af mixtúr-
unni. Sáldra má papriku, steinselju 
eða muldum hnetum yfir. Borið fram 
kalt, gjarnan á salatblaði.

Jólin í kringum 1980 í húsinu við Aragötu þar sem Einar býr nú. Guðrún Aradóttir, föðursystir hans, að spila á orgel og Einar að 
syngja jólasálma með fjölskyldunni. Sonur hans, Daði, stendur við hlið hans. Einar Örn Jónsson, núverandi íþróttaféttamaður sýg-
ur þumalinn og horfir á!

„Ég var farinn að undirbúa 
prestsnám í Róm en það hefði 
þýtt að gefa tónlistina upp á 
bátinn og eftir íhugun og 
yfirlegu fann ég að það er hægt 
að þjóna almættinu í gegnum 
listina og ég sé ekki eftir að hafa 
tekið upp tónlistarþráðinn á ný.“
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Heilsaðu hamingjunni
Solaray er hágæða vítamín– og bætiefnalína sem unnin er úr 
jurtum. Á hverjum degi vinnum við með náttúruleg hráefni sem 
geislar sólarinnar hafa   skapað og fyllt orku. Þannig tryggjum 
við þér hrein vítamín og bætiefni með mikla virkni.

Finndu þinn sólargeisla í næstu heilsuvöruverslun eða apóteki.



6 | ÁFRAM

SagaMedica þróar, framleiðir og 
selur hágæða náttúruvörur úr 
íslenskum lækningajurtum og 
byggja vörur fyrirtækisins á 
rannsóknum sem Dr. Sigmundur 
Guðbjarnason, fyrrum háskóla-
rektor, hóf fyrir rúmum 25 árum. 

„Rannsakaðir voru tugir ís-
lenskra planta en af þeim sýndi 
ætihvönnin mesta lífvirkni,“ segir 
Lilja Dögg Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjá SagaMedica. 
„Íslenska ætihvönnin er því uppi-
staðan í vörum SagaMedica en 
mismunandi hlutar plöntunnar 
innihalda efni með ólíka lífvirkni. 
Þannig geta vörur úr ætihvann-
arlaufum og ætihvannarfræjum 
haft mismunandi áhrif á líkam-
ann. Ætihvönnin hefur verið nýtt 
til heilsubótar af Íslendingum og 
Norður- og Mið-Evrópubúum í 
hundruði ára – bæði sem lækn-
ingajurt og nytjaplanta – og hafa 
rannsóknar SagaMedica að 
mestu beinst að virkni laufa æti-
hvannarinnar. Margt hefur verið 
ritað og er þekkt varðandi virkni 
fræjanna og rótarinnar en notk-
un og virkni laufanna var nánast 

óþekkt áður en SagaMedica hóf 
rannsóknir sínar. Þannig hafa 
rannsóknir SagaMedica leitt til 
nýrra, merkilegra uppgötvana á 
virkni ætihvannar.“

SagaPro
SagaPro er ein þekktasta vara 
SagaMedica og er unnin úr lauf-
um hvannarinnar og er mikið 
notuð af fólki sem glímir við tíð 
þvaglát, sér í lagi hvimleið næt-
urþvaglát. „SagaPro byggir 
þannig á uppgötvunum vísinda-
manna SagaMedica en þessum 
áhrifum hvannarlaufa hafði ekki 
áður verið lýst eða þau þekkt. Til 
þess að fylgja eftir þessari upp-
götvun á virkni SagaPro var gerð 
klínísk rannsókn á vörunni og 
sýndu niðurstöður að SagaPro 
fækkaði salernisferðum hjá þeim 
sem hafa minnkaða blöðrurýmd 
en mikil tengsl eru á milli minnk-
aðrar blöðrurýmdar og því sem í 
daglegu tali er kallað ofvirk 
blaðra sem er algengt vandamál. 
Vísindamenn SagaMedica vinna 
nú að því að skoða frekar áhrif 
SagaPro á þvagblöðruna og eru 

fyrstu niðurstöður þeirra rann-
sókna mjög áhugaverðar.“

SagaVita, SagaMemo og 
Voxis
SagaVita, sem hét áður Ange-
lica, var fyrsta vara SagaMedica 
og notar fólk vöruna til að verja 
sig gegn pestum auk þess sem 
mörgum finnst hún vera orkugef-
andi og auka afköst. 

„SagaMemo inniheldur efni 
sem hafa sýnt sig að hafa góð 
áhrif á minnið. Það er unnið úr 
fræjum hvannarinnar og blágresi 
og er notað af fólki sem vill við-
halda heilbrigðu minni. Voxis 
hálstöflurnar frá SagaMedica eru 
vinsælustu hálstöflurnar á Íslandi 
og gagnast vel við særindum í 
hálsi og til að mýkja röddina og 
hafa t.d. verið vinsælar af fólki 
sem notar röddina mikið í leik og 
starfi, s.s.söngvurum, kennurum 
og kórfólki. Fyrir utan það eru 
þær einstaklega bragðgóðar en 
gott bragð er af hvönninni sem 
fólk virðist falla fyrir.“

Lilja segir að starfsmenn Sa-
gaMedica hafi að undanförnu 
unnið að því að samræma heild-
arhönnun vörulínu fyirtækisins. 
„Nýlega voru gerðar breytingar 
á umbúðum SagaPro og á næst-
unni munu fara í umferð nýjar 

umbúðir fyrir SagaMemo og 
SagaVita. Nýjar umbúðir vísa til 
hreinnar íslenskrar náttúru en 
hvönnin sem SagaMedica notar í 
vörur sínar er m.a. tínd í Hrísey 
sem er vistvænt vottuð. Hvönnin 
er handtínd og eru allar fram-
leiðsluaðferðir SagaMedica 
mjög náttúruvænar.“

Lilja segir að fólk sé farið að 
leita í náttúruna aftur þegar kem-

ur að meðferðarúrræðum og líka 
í forvarnarskyni. „Fólk lifir lengur 
en fólk gerði áður og það gerir 
meiri kröfur um lífsgæði. Það vill 
vera aktíft fram eftir aldri og 
sættir sig kannski ekki við að 
kvillar eins og tíð þvaglát dragi 
úr því.“

sagamedica.is

Lilja Dögg Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjá SagaMedica. 

Ætihvönnin hefur verið nýtt til 
heilsubótar af Íslendingum um 
aldaskeið.

Nýjar umbúðir vara frá SagaMedica vísa til hreinnar íslenskrar nátt-
úru. 

„Hugmynd verksins og kærleik-
ur kúlunnar býr í gatinu, í því er 
möguleiki á að tengjast öðrum 
heimi, setja sig í spor annarra 
og öðlast víðara sjónarhorn, 
nýja sýn,“ segir Sigurður Árni 
Sigurðsson listamaður sem 
hannaði Kærleikskúluna 2016 
sem að þessu sinni ber nafnið 
Sýn. 

Kærleikskúlan kemur út í fjór-
tánda sinn nú fyrir komandi jól. 
Sala stendur aðeins yfir í 15 
daga, frá 2. desember til 16. des-
ember. Formlega verður hún op-
inberuð við hátíðlega athöfn á 
Kjarvalsstöðum 30. desember 
næstkomandi og hefst hún kl. 11. 
Tilgangurinn með sölu á Kær-
leikskúlunni er að auðga líf fatl-
aðra barna og ungmenna með 
því að efla starfsemi sumarbúð-
anna í Reykjadal. 

Sigurður Árni segir mikinn 
heiður að hafa verið valinn til að 
hanna Kærleikskúluna, málstað-
urinn sé bæði þarfur og góður. 
Þá hafi fjölmargir listamenn áður 
spreytt sig á hönnun Kærleik-
skúlunnar, allt frá því Erró gerði 
þá fyrstu árið 2003. Listamenn 
sem lagt hafa málefninu lið eru 
nú 14 talsins og um Kærleikskúl-
urnar má segja að þær séu fjöl-
breytt safn listaverka. Lista-
mennirnir hafa allir gefið vinnu 
sína og þannig stutt dyggilega 
við starf í þágu fatlaðra barna og 
ungmenna. 

Hugmynd verksins og kær-
leikur kúlunnar býr í gatinu að 
sögn Sigurðar Árna. Á enda-
lausu yfirborði kúlunnar eru tvær 
hliðar, sú ytri og sú innri. Með því 

að gata kúluna mætast tveir 
heimar. „Þegar ég vann að kær-
leikskúlunni og horfði á hana ut-
an frá sá ég fyrir mér heim frá 
mínu sjónarhorni en um leið 
varð mér ljóst að inni í kúlunni er 
annar heimur sem horfði á minn 

heim frá öðru sjónarhorni. Með 
því að gata yfirborðið fannst mér 
ég sameina þessa tvo heima og 
nálgast það sem ég þekkti ekki 
áður,“ segir Sigurður Árni.

slf.is

Sigurður Árni Sigurðsson listamaður hannaði Kærleikskúluna 2016.

Fjölmargir listamenn hafa spreytt sig á hönnun Kærleikskúlunnar, 
allt frá því Erró gerði þá fyrstu árið 2003.

Kærleikskúlan 2016 

Auðgar líf fatlaðra barna

SagaMedica

Íslenskar náttúruvörur með 
áhugaverða lífvirkni

Jólatilboðsverð kr. 149.639,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Vitamix Pro 750 á sér 
engann jafningja. 
Nýtt útlit og nýir 
valmöguleikar.
5 prógrömm og 
hraðastillir sjá til þess 
að blandan verður 
ávallt fullkomin og 
fersk! 

Galdurinn við 
ferskt hráefni

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Byrjað var að skreyta miðborg 
Reykjavíkur í byrjun nóvember 
og verður búið að koma öllum 
jólaljósum og öðrum jólaskreyt-
ingum fyrir þegar Óslóartréð á 
Asturvelli verður tendrað fyrsta 
sunnudag í aðventu. „Þann dag 
verður skemmtileg dagskrá fyrir 
fólk á öllum aldri,“ segir Áshild-
ur Bragadóttir, forstöðumaður 
Höfuðborgarstofu. Boðið verður 
upp á skemmtiatriði á sviði sem 
verður sett upp, Valdimar og 
Salka Sól eru á meðal þeirra 
sem munu syngja og jólasvein-
ar verða á staðnum.

Leitin að jólavættunum
„Við erum með skipulagða dag-
skrá alla laugardaga í desember 
þar sem verða jólasveinar, kórar 
og ýmsar ævintýrapersónur sem 
munu skemmta fólki í miðborg-
inni og setja skemmtilegan svip 
á mannlífið.“

Jólavættum verður varpað á 
veggi í miðborginni eins og síð-
ustu ár. „Jólavættirnar eru 
skrýtnar verur sem við höfum 
varpað á veggi til þess að skapa 
jólalega stemningu og verðum 
við í ár með nýja jólavætt þannig 
að í allt eru þær orðnar 14 tals-
ins. Höfuðborgarstofa heldur úti 
ratleiknum „Leitin að jólavættun-
um“ þar sem fólki gefst tækifæri 
á að finna vættirnar og svara 
léttum og skemmtilegum spurn-
ingum. Ratleikinn er hægt að 
nálgast í Ráðhúsinu, Hafnarhús-
inu og á Kjarvalsstöðum. Við vit-
um að margir krakkar bíða 
spenntir eftir því að fara með for-
eldrum sínum eða bekkjarfélög-
um um miðborgina í leit að jóla-
vættunum af því að þeim er ekki 
varpað á sömu veggi og áður. 
Það þarf þess vegna aðeins að 
hafa fyrir því að finna þær.“

Jólaskógur í Ráðhúsinu
Grenitré verða sett upp í Ráð-
húsi Reykjavíkur, svokallaður 
jólaskógur, og í tengslum við 
það verða ýmsir viðburðir í ráð-

húsinu í desember. „Skautasvell 
verður á Ingólfstorgi og við vit-
um að NOVA, sem ber kostnað-
inn af svellinu, er með metnaðar-
fullar hugmyndir.“ Frítt verður inn 
á svellið sem verður opið frá há-
degi til klukkan tíu á kvöldin og 
verður hægt að leigja skauta og 
hjálma. „Vísir að jólaþorpi verður 
við skautasvellið þar sem verður 
hægt að kaupa mat og drykk 
auk þess sem jólalög munu 
gleðja þá sem svellið sækja.“ 

Áshildur segir að Höfuðborg-
arstofa hafi oft verið í miklu sam-
starfi við Hörpu varðandi ýmsa 
viðburði og þar með talið jóla-
hald í miðborginni. „Haldnir 
verða um 35 jólatónleikar í 
Hörpu og hafa aldrei verið fleiri 
tónleikar í Hörpu tengdir jólun-
um eins og í ár. Það verður meiri 
stemning í miðbænum í des-
ember en oft áður. Það er svo 
mikið mannlíf í miðborginni út af 
öllum þeim fjölda gesta sem 
hafa áhuga á að njóta aðvent-
unnar í Reykjavík. Rekstraraðilar 
í miðborginni hafa líka lagt hönd 
á plóg við að skapa jólalega 

stemningu innan dyra og utan 
dyra og hefur samstarf Höfuð-
borgarstofu við þá sem í mið-
borginni búa og starfa verið ein-

staklega gott þegar kemur að 
viðburðahaldi í borginni.“

Jóladagskrá í Árbæjarsafni
Dagskrá tengd jólunum verður í 
Grasagarðinum og Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinum á aðvent-
unni og segir Áshildur að hægt 
verði að skauta í kringum jólatré 
í Skautahöllinni. „Jóladagskrá 
verður í Árbæjarsafni á sunnu-
dögum í desember. Þar verður 
hægt að fylgjast með undirbún-
ingi jólanna eins og var í gamla 
daga, ganga í kringum jólatré og 
syngja jólalög og þar verða t.d. 
hrekkjóttir jólasveinar að gægj-
ast á glugga og kíkja í potta.“

Jólamarkaður verður haldinn 
hjá Skógræktarfélagi Reykjavík-
ur í Heiðmörk um helgar sem er 
árlegur handverks- og hönnun-
armarkaður. „Svo getur fólk farið 
á Hólmsheiðina til þess að velja 
og höggva jólatré allar helgar í 
desember.“

Allir vita að skertur svefn getur 
haft veruleg áhrif á heilsu og 
líðan okkar í leik og starfi. Þá 
skiptir miklu máli að gera ráð-
stafanir til að láta sér líða sem 
best og tryggja góðan og djúp-
an svefn. Eitt af því sem kemur 
að góðu gagni eru snúningslök-
in frá Fastus en þau auðvelda 
fólki einfaldlega að snúa sér og 
hagræða í rúminu. Hjá Fastus 
starfar faglært fólk s.s. hjúkrun-
arfræðingar, sjúkra- og iðjuþjálf-
ar sem gefa fólki ráðleggingar 
við val á hjálpartækjum og 
lausnum til betra lífs ef svo má 
segja.

„Snúningslökin eru mjög vin-
sæl hjá þunguðum konum og 
einnig þeim sem þjást af verkjum 
í liðum eða baki. Öll hreyfing á 
þessum lökum verður auðveldari 
þannig að fólk finnur minna fyrir 
verkjum, t.d. þeir sem eru að 
jafna sig eftir aðgerðir, beinbrot 
o.fl. Snúningslökin eru ekki bara 
fyrir sjúklinga, þau henta fjöl-
mörgum t.d. fólki í þyngri kantin-
um og jafnvel fyrir alla þá sem 
rumska eða hreinlega vakna við 
að bylta sér í svefni,“ segir Hulda 
Margrét Valgarðsdóttir, hjúkrun-
arfræðingur og söluráðgjafi á 
heilbrigðissviði Fastus.

Snúningslökin eru til í ýmsum 
útfærslum og stærðum, t.d. sem 
venjuleg teygjulök, þverlök og 
svo vatnsheld. Hluti af yfirborði 
lakana eru úr satínefni sem gera 
þau mjög þjál og því er auðveld-
ara að snúa sér á þeim. „Reynsla 
okkar er sú að oft uppgötvar fólk 
ekki ávinning snúningslakanna 
fyrr en það hefur prófað og lang-
flestir okkar viðskiptavina segj-
ast sofa betur, vakna úthvíldari 
og mæla því eindregið með 
snúningslökunum.“ 

Hjá Fastus fást líka mjög 
handhægar snúningssessur, ætl-
aðar m.a. í bílsæti til að auðvelda 

bílstjóranum/farþeganum að 
koma sér inn og út úr bílnum og 
hreyfa sig í sætinu en einnig má 
nota sessurnar í rúmi og stólum. 
„Atvinnubílstjórar eru mjög 
áhugasamir um þessar sessur, 
sérstaklega þeir sem eru með 
stoðkerfisverki eða eru of þungir 
því þær létta álagi af hnjám, 
mjöðmum og baki. Sessurnar 
fást í ýmsum útfærslum,“ bætir 
Hulda Margrét við. 

fastus.is

Hulda Margrét Valgarðsdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Fastus. 
„Snúningslökin henta mörgum, þungaðar konur þekkja vel þörfina 
fyrir snúningsvörur en fólk með stoðkerfisvanda eins og verki 
vegna beinbrota, gigtar, verki í liðum eða baki, fólk í ofþyngd o.fl. 
geta fundið mikinn létti við að nota snúningslök.“ 

Dæmi um snúningssessur frá 
Fastus.

Snúningslökin henta fjölmörgum

Margir krakkar bíða spenntir eftir því að fara með foreldrum sínum 
eða bekkjarfélögum um miðborgina í leit að jólavættunum. 

Miðborg 
Reykjavíkur í 
jólabúning

Áshildur Bragadóttir, forstöðu-
maður Höfuðborgarstofu segir 
margt á dagskánni í jólaborg-
inni Rykjavík á aðventunni.

Skautasvellið verður á sínum stað á Ingólfstorgi í boði NOVA. 
 Ljósm. Höfuðborgarstofa/ Ragnar Th. Sigurðsson.
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Gjafabréf í Hilton Reykjavík Spa er glæsileg jólagjöf sem ljúft er að gefa og þiggja.
Við bjóðum upp á líkamsrækt, lífsstílsnámskeið, nudd, dekur og snyrtimeðferðir sem veita fullkomna vellíðan. Starfsfólkið 
okkar er fullt af faglegum metnaði og tekur vel á móti þér og þínum í frábærri aðstöðu og friðsælu andrúmslofti. Verið velkomin!

Kynntu þér þjónustuna og úrval meðferða á hiltonreykjavikspa.is
Allar nánari upplýsingar í síma 444 4600 eða á info@icehotels.is og á facebook.com/HiltonReykjavikSpa/

Fullkomin gjöf til þín og þeirra sem 
þú vilt gleðja um jólin

Gefðu vellíðan 
og dekur

Hilton Reykjavik Spa – Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík – símar 444 5090 og 444 5555 – www.hiltonreykjavikspa.is

María Krista Hreiðarsdóttir lærði 
iðnhönnun í eitt og hálft ár og 
útskrifaðist síðar með BA-gráðu 
í grafískri hönnun frá Listahá-
skóla Íslands. Hún fór fljótalega 
út í eigin framleiðslu m.a. á 
ostabökkum, hitaplöttum, gla-
samottum, hálsfestum og erma-
hnöppum og er um að ræða um 
200 vörutegundir.

„Maðurinn minn, Börkur Jóns-
son vélfræðingur, sinnir fram-
leiðslunni og það kostar mig 
ekki mikið að gera prótótípur. 
Hann sker allt út sem er úr áli og 
stáli.“

María Krista fór að hanna jóla-
óróa úr húðuðu áli fyrir nokkrum 
árum. Álið er pólýhúðað með 
sama efni og er notað á felgur á 
bíla. „Þetta er endingargott og 
rispast ekki. Álið er bara málið.“

María Krista hugsaði fyrst 
með sér hvort hún ætti að gera 
einn óróa með jólasveini á ári en 
svo breyttist það í fallegar mynd-
ir í einföldum skandinavískum 
stíl. „Óróarnir eru hins vegar 
orðnir um 20 en ég kann ekki að 
stoppa þegar ímyndunaraflið er 
það mikið. Við höfum tækifæri til 
að gera lítið í einu til að prófa 
markaðinn og getum framleitt 
eftir eftirspurn. Svo eru óróarnir 
allir jafnvinsælir þannig að ég 
get ekki hætt með neinn. Fólk er 
farið að safna þeim.“ 

Allir eru óróarnir hvítir og með 
þeim fylgir hvítur silkiborði nema 
sá sem jólakötturinn skreytir en 
hann er svartur og með rauðum 
borða. María Krista hefur hannað 
fleiri gerðir af jólaskrauti svo 
sem aðventukrans, sem einnig 
er hvítur, og er hægt að taka úr 
honum standinn fyrir kertin og 
hengja hann upp aðra mánuði 
ársins.

Einnig má nefna hengjur á 
hurðir sem jólakort eru sett í. 
„Við erum svolítið í praktískum 
lausnum, kannski af því að ég 
fór í iðnhönnun en þá er gaman 
að útfæra sniðugar lausnir s.s. 
hvernig er hægt að smella 
þessu á hurðir án þess að nota 
nagla.“

María Krista hefur einnig 
hannað aðventustjaka úr áli fyrir 
glös og kubbakerti. 

Þá má nefna servíettustand, 
skreyttan englum og kertastjaka 
sömuleiðis skreytta englum. Allt 
hvítt. En hvers vegna hvítt? „Mér 
finnst hvítt vera hlutlaust og sí-
gilt,“ segir María Krista. 

Jólaskraut Maríu Kristu fæst í 
versluninni Systur og makar sem 

er bæði í Reykjavík og á Akur-
eyri en María Krista er einn af 
eigendum verslunarinnar og 

fæst jólaskrautið einnig í net-
versluninni systurogmakar.is

Hvað með útflutning? „Það 

hefur verið rætt um það. Við höf-
um spáð í að fara á sýningu er-
lendis og það er búið að sanna 

það að þetta er sígild vara.“

kristadesign.is

Krista Design

Hvítt, hlutlaust og sígilt

María Krista Hreiðarsdóttir hóf 
að hanna jólaóróa úr húðuðu áli 
fyrir nokkrum árum og þeir 
njóta mikilla vinsælda.

María Krista hefur hannað fleiri gerðir af jólaskrauti svo sem 
aðventu krans, sem einnig er hvítur.
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Henry Reynisson, bakari hjá 
Reyni bakara, mun um næstu 
mánaðamót formlega opna 
eigið fyrirtæki innan veggja 
Reynis bakara. Um er að ræða 
konfektgerðina Henry Thor 
Icelandic Chocolate Art. 
Henry, sem hefur starfað um 
árabil hjá Reyni bakara og hef-
ur tvisvar unnið keppnina um 
köku ársins, tók hluta af samn-
ingnum hjá Harrods í London 
þar sem hann vann mikið með 
súkkulaði og segir hann að 
það sé gamall draumur að 
opna lúxuskonfektgerð með 
fallegum molum og vönduðum 
öskjum.

„Ég ætla að byrja á því að 
vera með konfekt og í framtíð-
inni langar mig jafnvel að vera 
með handgerð páskaegg og 
súkkulaðistykki.“ Henry notar 
eingöngu franskt Valrhona 
súkkulaði. „Þetta er hágæða 
súkkulaði sem er mjög þekkt í 
veitingageiranum.“

Í byrjun verður um sex kon-
fektmola að ræða með ljúffengu 
bragði. Japanski sítrusávöxtur-
inn yuzu einkennir einn molann, 
Tonka baun einkennir annan, 
saltkaramella þann þriðja, pis-
tasía þann fjórða, koníak þann 
fimmta og Earl Grey Tea þann 
sjötta. „Þetta er skemmtilegt. 
Öðruvísi bragð,“ segir Henry 
sem gerir ráð fyrir að bæta við 
molum þegar fram líða stundir. 
„Það er skemmtilegt útlit á mol-
unum og eru norðurljósaáhrif á 
þeim.“

Fyrst um sinn verður boðið 
upp á tvo kassa, annars vegar 
með sex molum og hins vegar 
með 25 molum. Eftir áramót 
verður hægt að kaupa kassa 
með einum mola, þremur, sex, 
níu, 16 og 25. „Konfektmolarnir 
koma í fallegum kössum sem ég 
læt sérhanna fyrir mig úr harð-

pappa með segli framan á. Ef 
þetta gengur vel þá er þetta eitt-
hvað sem ég myndi vilja fara að-
eins meira út í. Ég er með að-

stöðu í sama húsnæði og Reynir 
bakari og fyrir vikið get ég bæði 
einbeitt mér að konfektgerðinni 
og starfi mínu í bakaríinu.“

Hægt verður að kaupa kon-
fektmolana til að byrja með hjá 
Reyni bakara, í Litlu hönnunar-
búðinni við Strandgötu Hafnar-

firði sem og á heimasíðu fyrir-
tækisins.

henrythor.is

Franska snyrtivörumerkið Sot-
hys fagnar 70 ára afmæli í ár. 
Vörurnar frá Sothys eru einstak-
lega vandaðar og sérhæfðar og 
skara fram úr þegar kemur að 
rannsóknum og nýsköpun en 
fyrirtækið hefur byggt upp mikla 
sérfræðiþekkingu á sviði feg-
urðar í gegnum árin. Nú í haust 
kynnti Sothys tvær frábærar 
nýjungar, annars vegar Perfect 
shape youth serum og hins veg-
ar BX wrinkle corrector.

Endurmótum útlínanna
Með innblæstri frá hljóbylgju-
tækni og svokallaðri „lyfting 

threads“ tækni, sem er þekkt hjá 
lýtalæknum, hefur Sothys fundið 
leið til að hægja á og fyrirbyggja 
öldrun neðra andlits og háls. 
Með aldrinum minnkar teygjan-
leikinn í húðinni og aukin fita 
sest í neðra andlitið sem veldur 
því að kinnar slappast og felling-
ar fara að myndast á háls. Per-
fect shape serum endurmótar 
og ver útlínurnar á andlitinu, 
strekkir á húðinni á andliti og 
háls ásamt því að mýkja húðina 

á bringunni. Sjáanlegur 
munur verður á andlitinu 
og útlínur mun skýrari og 
stinnari. Neytendaranns-
kóknir hafa sýnt 84% 
ánægju tengda útlínum 
og 88% ánægju tengda 
stinnari húð. Ráðlagt er 
að nota Perfect shape 
youth serum kvölds og 
morgna frá kinnum að 
bringu. Berið svo á það 
krem sem þið notið dag-
lega.

Kysstu hrukkurnar bless 
Með BX wrinkle corrector er 
komin alger bylting fyrir þá sem 
vilja minnka hrukkurnar. Serumið 
virkar eins og botox, en það 

slakar á vöðvunum og 
minnkar þannig hrukkurnar 
og andlitið yngist upp. 
Neytendarannsóknir sýna 
87% ánægju. Berið serumið 
í línur og hrukkur kvölds og 
morgna. Hentar fyrir bæði 
kynin.

Sothys fæst á eftirtöldum 
útsölustöðum:

Hagkaup Kringlunni, 
Lyfju Smáratorgi, Lyfju Lág-
múla, Lyfju Smáralind, Lyfju 
Keflavík, Lyfju Borgarnesi, 
Árbæjarapóteki, Garðs apó-

teki, Snyrtistofunni Wanitu Sauð-
árkróki, snyrtistofunni Aronu Ak-
ureyri og snyrtistofunni Abaco 
Akureyri.

Tvö ný andlitskrem frá Sothys

Perfect shape serum endurmótar og ver útlínurnar á andlitinu.

Með BX wrinkle corrector er komin alger bylting fyrir þá sem vilja 
minnka hrukkurnar. 

Henry Reynisson bakari. „Ég ætla að byrja á því að vera með kon-
fekt og í framtíðinni langar mig jafnvel að vera með handgerð 
páskaegg og súkkulaðistykki.“ 

Konfektmolarnir eru í fallegum öskjum í mismunandi stærðum.

Henry Thor Icelandic Chocolate Art

Listrænir konfektmolar

Nánari upplýsingar og skráning á 
heilsustofnun.is eða í síma 483 0300

Innifalið í verði: Gisting, ljúffengur og hollur matur, aðgangur að sundlaugum,
baðhúsi og líkamsrækt. Einnig fjölbreytt dagskrá alla virka daga t.d. vatnsleikfimi,
ganga, slökunartímar, leikfimi, jóga, núvitund og ýmsir opnir tímar.
Athugið að greiða þarf sérstaklega fyrir einstaklingsmeðferðir s.s. sjúkranudd, leirböð og nálastungur.

Heilsustofnun býður sérstakt verð á Heilsudögum í desember

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Heilsudagar í desember

Verð Einn í herbergi Tveir í herbergi
Einn dagur 17.000 kr. 30.000 kr.

Tveir dagar 32.000 kr. 57.000 kr.

Þrír dagar 45.000 kr. 81.000 kr.

Fimm dagar 70.000 kr. 126.000 kr.
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Hljómsveitin Vor hefur á liðnum 
árum komið fram á ýmsum 
stöðum, m.a. á Café Rosenberg 
og spilað blús- og rokklög við 
góðar undirtektir. Sveitin er 
skipuð fimm hljóðfæraleikurum 
auk söngkonu sem allir hafa 
spilamennskuna að tómstunda-
gamni. Við tókum hús á þremur 
meðlimum sveitarinnar þeim 
Kristmundi Jónassyni, sem spil-
ar á trommur, Ævari Kvaran sem 
leikur á bassann og Óskari J. 
Óskarssyni sem sér um rythma-
gítarleikinn. Auk þeirra eru í 
sveitinni Hafsteinn Björgvinsson 
gítarleikari, Helgi Helgason 
saxafónleikari og Bergþóra Sig-
urðardóttir söngvari. 

Mest blús og rokk
„Við spilum mest blús og rokk og 
tökum gjarnan gamlar perlur 
sem við höfum hrifist af í gegn-
um tíðina. Þar sem við erum með 
frábæra söngkonu innan hópsins 
erum við oft með lög sem dívur á 
borð við Janis Joplin, Nina Sim-
one og Amy Winehouse hafa 
gert víðfræg. Þetta lagaval segir 
kannski nokkuð til um tónlistar-
smekkinn,“ segir Kristmundur 
sem er einn stofnenda Vors fyrir 
rúmum áratug síðan. Hann starf-
aði um áratugaskeið í Lands-
bankanum og spilar raunar enn 
með Landsbankabandinu einu 
sinni á ári þótt hann sé hættur 
störfum þar. Sveitina skipuðu í 
upphafi þrír hljóðfæraleikarar en 
nú er hún sumsé helmingi stærri, 
fullskipuð. 

Koma úr ýmsum áttum
Félagarnir í sveitinni starfa allir 
dags daglega utan tónlistargeir-
ans eins og áður sagði. Krist-
mundur er matreiðslumeistari 
hjá Securitas, Ævar Kvaran rekur 
eigið lakkverkstæði, Óskar er 
hugbúnaðarsérfræðingur, Haf-
steinn starfar hjá Veitum sem 
eftirlitsmaður með vatnsverndar-
svæðum, Helgi er tæknifræðing-
ur hjá Orku náttúrunnar og Berg-
þóra starfar á mannauðssviði 
Landsbankans. 

„Þetta heldur manni í raun sí-
ungum og ég hef alltaf jafn gam-
an af þessu, fæ ákveðið kikk út 
úr því að spila fyrir fólk, hvort 
sem það er á tónleikum eins og 
á Rósenberg eða á dansiböllum 
en ég hef ekki síður gaman af 
því,“ segir Ævar og bætir við að 
það hafi ekki verið svo í upphafi 
ferilsins „því þá var ég svo feim-
inn og stressaður að koma fram 
að ég hefði sjálfsagt kosið að 
snúa bakinu í salinn til að kom-
ast í gegnum þetta. Það hefur 
breyst sem betur fer.“

Mjög gefandi 
tómstundagaman
„Sveitin hefur alltaf haft æfinga-
aðstöðu í kjallaranum á Orku-
veituhúsinu og ýmsir meðlimir 
hennar hafa tengst því ágæta 
fyrirtæki með ýmsum hætti. Við 
æfum að jafnaði einu sinni í viku 
nema þegar menn eru uppteknir 
við veiðiskap eða annað yfir há-
sumarið. Þetta er gríðarlega gef-
andi tómstundargaman og þótt 

ég hafi nú ekki verið í þessu 
bandi nema um eitt ár þá hefði 
ég ekki viljað missa af einni ein-
ustu æfingu eða tónleikum með 
Vori,“ segir Óskar J. Óskarsson 
sem heldur rythmanum við í 
sveitinni með félögum sínum.

Þess má geta að Vor hefur 
nýlokið við upptökur á nokkrum 
lögum í Stúdíó Sýrlandi en þeir 
félagar gefa ekkert upp um það 
hvort plata sé í bígerð. „Maður 
veit aldrei, aðalatriðið er að eiga 
spilamennskuna í góðum gæð-

um á diski og við munum örugg-
lega senda vinum og vanda-
mönnum einhver eintök í tilefni 
jóla. En það verður mjög gefandi 
diskur í tvöfaldri merkingu orðs-
ins,“ segir Kristmundur kankvís í 
lokin.

Snyrti og Nuddstofan Paradís 
var stofnuð fyrir 36 árum af Sig-
rúnu Júlíu Kristjánsdóttir, snyrti-
fræðingi og löggiltum sjúkra-
nuddara. Á efri hæðinni er boð-
ið upp á alla almenna snyrtingu, 
fótaaðgerðir, og sérhæfðar 
snytimeðferðir. Auk þess er 
verslun með aðhaldsfatnað og 
snyrtivörur. Á neðri hæðinni er 
lítið Spa og sauna með nudd og 
tattoo aðstöðu. 10 faglærðir og 
löglegir snyrtifræðingar, nudd-
arar og fótaaðgerðafræðingar 
starfa á Paradís. 15% stað-
greyðslu afsláttur er í boði fyrir 
eldri borgara.

„Sala á gjafabréfum í húð-
meðferð, fótsnyrtingu, hand-
snyrtingu, nudd og annað dekur 
tekur alltaf kipp í aðdraganda 
jóla. Sérstaklega fyrir eldri borg-
ara og fólk sem allt á,“ segir Sig-
rún Júlía Kristjánsdóttir í samtali 
við ÁFRAM.

Á meðal vinsælla meðferða á 
Paradís er húðslípun, heildræn, 
náttúruleg og sársaukalaus með-
ferð án skurðaðgerðar sem tek-
ur skamma stund og sýnir greini-
legan árangur. „Í þessari með-
ferð er notast við örsmáa dem-
antskristalla til að fjarlægja 
dauðar húðfrumur og örva vöxt 
nýrra fruma og bandvefs í undir-
lagi húðarinnar. Strax eftir fyrstu 
meðferð fær húðin aukinn ljóma, 
verður frísklegri, unglegri og 
þéttari auk þess sem svitaholur 
minnka og yfirbragðið verður allt 
sléttara og mýkra,“ segir Sigrún 
Júlía, „en ef tilgangurinn er að 
vinna á djúpum óhreinindum 
eða öðrum vandamálum er gott 
að endurtaka meðferðina með 
ákveðnu millibili.“ 

Þá er einnig í boði Dermatude 
meðferð sem er oft nefnd and-
litslyfting án skurðaðgerðar. 
Þessi árangursríka meðferð, sem 

vinnur gegn ummerkjum húð-
öldrunar, byggist á örsmáum 
sársaukalausum ástungunum á 
húðina sem virkja á náttúrulegan 
hátt framleiðslu á kollageni og 
elastíni.

Af öðrum meðferðum sem 
njóta mikilla og vaxandi vin-
sælda má nefna varanlega förð-
un/tatoo, en sérfræðingur stof-
unnar í þeirri grein er Lára Guð-
munda Vilhjálmsdóttir sem hefur 
lokið meistaranámi í faginu og 

þykir einkar fær. „Það nýjasta 
sem við erum að bjóða á því 
sviði og jafnframt það vinsæl-
asta er augabrúna meðferð sem 
kölluð er microblade hairstroke 
og gerð með flugbeittum hníf. 
Þessi aðferð skilar mjög skýrum, 
náttúrulegum augabrúnum og 
kemur einstaklega vel út,“ segir 
Sigrún Júlía Kristjánsdóttir á 
Snyti- og nuddstofunni Paradís.

paradis.is

Á Snyrti- og nuddstofunni Paradís er hægt að kaupa gjafabréf í 
dekur eða einstakar meðferðir fyrir bæði kynin. 

Snyrti- og nuddstofan Paradís

Gjafabréf er góður kostur

Blús- og rokksveitin Vor fullskipuð, frá vinstri: Hafsteinn Björgvinsson, Kristmundur Jónasson, Berg-
þóra Sigurðardóttir, Helgi Helgason, Ævar Kvaran og Óskar J. Óskarsson. 

Hljómsveitin Vor

Rokk og blús í góðum takti

Hamraborg 3
Sími 554 4818

18raudarrosir.is

Aðventan
– tími til að njóta
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   Góðar jólagjafir

Svigskíði
Pakkatilboð

25% afsláttur

Fjallaskíði
Pakkatilboð

25% afsláttur

Gönguskíði
Pakkatilboð

25% afsláttur

Snjóbretti
Pakkatilboð

25% afsláttur

Áfram ísland
Skíðaúlpa herra

Jólatilboð
Verð

39.995

Mikið
úrval 

af fatnaði

Hinir vinsælu
MICROspikes keðjubroddar
Verð kr. 9.995 með poka

Mikið úrval af húfum,
sokkum og vetlingum 
Verð frá kr. 1.495

Salomon X-Ultra Mid
Til bæði fyrir dömur og herra 
Verð kr. 25.995

Lúffur
Verð frá kr. 5.995

100% merino
ullarfatnaður

Salomon Speedtrack 
Verð kr. 14.995 

lÍs en ku

ALPARNIR
s

Skíðabuxur í mörgum litum 
stærð 128 til 176. Verð kr. 9.995

Dömu úlpur, einnig til á herra 
Verð frá kr. 19.995

Fyrir skíðagöngugarpa
Softshell buxur.  Verð kr. 14.995
Shoftshell jakki, Verð kr. 24.995

20%
jólatilboð

Sjón er sögu ríkari, mikið úrval 
af flottum vörum í jólapakkann



Ferðafélagið Útivist er félag áhugafólks 
um útiveru og ferðalög um náttúru Ís-
lands. Á vegum félagsins er boðið upp á 
fjölbreyttar ferðir, sumar sem vetur, allt 
frá stuttum dagsferðum til langra ferða 
um öræfi landsins.

Ferðir við allra hæfi
Í Útivist eiga flestir að finna ferðir við 

sitt hæfi. Gönguferðirnar eru af mismun-
andi erfiðleikastigi og misjafnlega krefj-
andi. Allar eiga þær þó sameiginlegt að 
þar kemur saman áhugafólk um holla og 
góða útiveru í góðum félagsskap. Allt árið 
um kring er farið í dagsferðir á sunnudög-
um og er þá jafnan farið á upphafsstað 
göngu með rútu sem síðan sækir hópinn 
þar sem göngunni lýkur. Raðgöngur Úti-
vistar hafa notið mikilla vinsælda, en þar 
eru lengri leiðir lagðar að velli í hæfileg-
um áföngum. Dæmi um þetta er rað-
ganga eftir strandlengju Reykjaness sem 
nú er við það að ljúka, en á næsta ári er 
meðal annars boðið upp á raðgöngu um 
Hvalfjörð.

Gengið um óbyggðir
Yfir sumartímann er boðið upp á lengri 
gönguferðir um óbyggðir. Hið stórbrotna 
landsvæði að Fjallabaki er vettvangur 
margra ferða hjá Útivist, m.a. Laugaveg-
inn svokallaða frá Landmannalaugum í 
Þórsmörk. Útivist hefur lagt vaxtandi 
áherslu á að finna nýjar gönguleiðir að 
Fjallabaki. Þar má nefna leiðina um 
Sveinstind og Skælinga, Strútsstíg og á 
síðustu árum hefur félagið gengið nýja 
leið sem nefnist Dalastígur. Þessar leiðir 
bjóða ekki síður upp á stórkostlega nátt-
úru en Laugavegurinn. Víða að Fjallabaki 
má sjá ummerki eldgosa, jarðhitasvæði 
eru hvergi öflugri og fjöllin fögur. Á þess-
um leiðum hefur félagið byggt upp góða 
og vistlega skála sem henta fyrir göngu-
hópa. Nýjasti skálinn í þessari flóru er í 
Tindfjöllum en þar er félagið að ljúka 
byggingu skála í samvinnu við Flugbjörg-
unarsveitina í Reykjavík. Með skála þar 
kemur skemmtileg tenging úr byggð í 
Fljótshlíð inn á Fjallabak og má til dæmis 
tengja þá leið inn á Dalastíginn.

Klettamyndanir við Svartakamb. Ljósm. Fanney Gunnarsdóttir.

Fjölbreytt starfsemi
Ferðafélagsins Útivistar

Fjölbreyttir litir á Dalastíg. Ljósm. Skúli H. Skúlason.

Í Þjórsárverum. Ljósm. Fanney Gunnarsdóttir. Gönguhópur á Snæfellsjökli. Ljósm. Leifur Hákonarson.
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Hjólað og ekið
Útivistarfólk gerir fleira en að ferðast 
gangandi. Þannig er öflugur hjólahópur 
starfandi innan félagsins. Yfir vetartímann 
er farið í hjólatúra á höfuðborgarsvæðinu 
á laugardögum og yfir sumartímann eru í 
boði lengri ferðir þar sem farið er út á 

land og hjólað. Einnig er starfandi jeppa-
deild í Útivist þar sem þátttakendur koma 
á eigin jeppum og ferðast undir leiðsögn 
reyndra jeppamanna. Bæði er um að 
ræða vetrarferðir fyrir breytta og öfluga 
jeppa sem og sumarferðir sem allir jeppar 
geta tekið þátt í.

Ferðaáætlun 2017 í vinnslu
Ferðaáætlun Útivistar kemur út 16. des-
ember n.k. og þar má sjá gott og ítarlegt 
yfirlit yfir ferðir félagsins. Einnig er tilvalið 
að tengja sig við Facebook síðu félagsins 
og fylgjast með á heimasíðunni utivist.is. 
Á heimasíðunni er einnig hægt að skrá 

sig á póstlista og fá þannig vikulegt frétta-
bréf um það sem er á döfinni í starfsemi 
Útivistar.

utivist.is

Við gljúfur Markarfljóts. Ljósm. Skúli H. Skúlason. Lítill lækur myndar stór snjógöng.  Ljósm. Fanney Gunnarsdóttir.

Í Krókagili við Strútsskála.
 Ljósm. Fanney Gunnarsdóttir.

Öflugt hverasvæði vestan Hrafntinnu-
skers.  Ljósm. Skúli H. Skúlason.
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Snjórinn liggur yfir jörðinni eins og ný-
lagt rýjateppi og sumir eru búnir að setja 
upp jólaseríur. Greta Salóme Stefáns-
dóttir tónlistarkona er búin að setja upp 
jólatréð í stofunni. Hvít ljós skreyta tréð 
sem og gylltar og silfurlitar kúlur. Aðven-
tukransinn með hvítum kertum er sömu-
leðis kominn upp. Það er kveikt á kertum 
og í arninum á veggnum. Esjan, þar sem 
sumir segja að jólasveinarnir eigi heima, 
blasir við út um stofugluggana.

Svolítil naumhyggja
Greta Salóme og kærasti hennar, Elvar 
Þór Karlsson, festu kaup á íbúðinni í fyrra. 
Hvítar, nútímalegar innréttingar og það 
hvað íbúðin er opin og björt var það sem 
heillaði Gretu Salóme og Elvar. „Innrétt-
ingarnar eru í okkar stíl, svolítið mínímal-
ískar. Ég vil hafa fáa hluti í kringum mig og 
ég vil velja þá vel. Ég er mikið fyrir svart, 
hvítt og stál. Það er svolítið stíllinn.“

Koparlitt loftljós frá Tom Dixon hangir í 
stofunni. „Mig var búið að langa svo lengi 
í þetta ljós. Mig langaði í einhvern hlýjan 
lit af því að íbúðin er svo opin og björt og 
mér finnst koparinn vera svo fallegur.“

Kornfleksterta
Greta Salóme talar um jólin. „Ég ólst upp 
á heimili þar sem jólin eru ofboðslega há-
tíðleg. Fjölskyldan er mjög samheldin og 
sérstaklega þegar kemur að jólunum – 
við viljum hafa hlutina á ákveðinn hátt. 
Það er hátíðleg stund þegar við skreytum 
jólatréð og jólastjarnan er ómissandi á að-
ventunni.“

Eldrauð jólastjarna stendur í blóma-
potti í einum stofuglugganum.

Það er þrennt sem Greta Salóme gerir 
fyrir jólin þegar kemur að eldamennsku 
og bakstri. „Ég geri ris a la mande, súkku-
laðifrómas og svo baka ég kornflekstertu 
sem Elli var vanur að borða á æskuheimili 
sínu um jólin. Hann verður líka að halda í 
sínar hefðir.“

Spilar í messum
Svo er það tónlistin. „Ég er vön því að 
hlusta á Hamrahlíðarkórinn á aðfangadag, 
mér finnst nauðsynlegt að hlusta á hátíð-
lega tónlist þegar jólin eru komin.“

Uppáhaldsjólalagið? O come, o come 
Emmanuel sem er gamall og hátíðlegur 
jólasálmur. „Þetta er yndisleg melodía.“

Foreldrar Gretu Salóme hafa í mörg ár 
boðið ættingjum í hádegismat á aðfanga-
dag og hafa ættingjar sem eru að keyra 
út pakkana gjarnan kíkt við. „Við fáum 

smásmakk,“ segir Greta Salóme en yfir-
leitt er boðið upp á kaldan hamborgar-
hrygg, laufabrauð, frómas, ris a la mande, 
hreindýrapate og graflax. 

Jólahefðirnar hafa örlítið breyst því 
Greta Salóme hefur undanfarin ár spilað í 
messum á aðfangadagskvöld – bæði 
klukkan sex og svo í miðnæturmessum. 
Hún og Elvar borða hjá foreldrum hennar 
á aðfangadagskvöld. „Það er orðin hefð 
hjá þeim að bíða eftir mér þar til ég kem 
heim og þá setumst við niður og borðum 
saman.“

Villibráðarhlaðborð
Greta Salóme hefur æft Bootcamp í mörg 
ár. „Við Elli förum í ræktina dagana á milli 
jóla og nýárs og æfum okkur eins og 
brjálæðingar til að friða aðeins sam-
viskuna eftir allt átið.“

Boðið verður upp á villibráðarhlaðborð 
á heimili systur Gretu Salóme á gamlárs-
kvöld en í fyrsta skipti ætla frændsystkin-
in í móðurætt að sjá um herlegheitin en 

hingað til hefur það verið móðurbróðir 
hennar sem hefur séð um boðið það 
kvöld. „Það er ein hefð sem mér þykir of-
boðslega vænt um um áramótin. Við er-
um yfirleitt 10-15 saman um áramótin og 
þegar við erum búin að borða þá sitjum 
við áfram við borðið og tölum um það 
sem við erum þakklátust fyrir á árinu sem 
er að líða. Það er mjög skemmtileg hefð.“

Jólaminningar
Greta Salóme segir að fyrir sig þýði jólin 
margt. „Ég tengi jólin helst við jólaboð-
skapinn en svo fyrir utan það þá á ég svo 
ofboðslega dýrmætar minningar og fjöl-
skyldustundir tengdar jólunum. Mamma 
og pabbi eru svo ótrúlega góð í því að 
búa til minningar og eitthvað sem manni 
þykir svo vænt um. 

Fallegasta jólaminningin mín er að 
þegar við systurnar vorum litlar og sofn-
aðar á Þorláksmessukvöld þá málaði 
mamma mynd eftir einu jólakortinu á stór-
an glugga í stofunni sem var þar öll jólin. 
Það eru þessir hlutir sem mér þykir svo 
ofboðslega vænt um.“

Greta Salóme segir að trúin skipti 
miklu máli. „Jólin eru náttúrlega svo mikil 
hátíð. Ég er svo mikið í kirkjum um jólin 

og í þessu helgihaldi þannig að það spilar 
stóran þátt í mínu jólahaldi.“

Semur jólalög
Það er mikið að gera hjá mörgum tónlist-
armönnum fyrir jólin og það á við um 
Gretu Salóme. „Ég verð gestur á jólatón-
leikum Siggu Beinteins, ég verð líka gest-
ur á jólatónleikum Heru og ég sé um 
strengjasveitina á jólatónleikum Björg-
vins. Svo spila ég á stórum jólatónleikum í 
Minneapolis og ég verð með jólatónleika í 
Hlégarði í Mosfellsbæ. Þetta er fyrir utan 
hin jólagiggin en ég verð mikið fyrir norð-
an á jólagiggum og svo kem ég víðar 
fram á aðventukvöldum og sem gestur. 
Þetta er mikil vertíð og hófust æfingar fyr-
ir þó nokkru síðan. Ég er búin að syngja 
jólalög frá því í september.“

Sjálf hefur Greta Salóme samið jólalög. 
„Ég held að ég leggi áherslu á þá tilfinn-
ingu sem ég fæ þegar ég hugsa um jólin,“ 
segir hún um jólalagatónsmíðarnar. „Ég 
legg áherslu á hátíðleikann.“

Snjófjúk.
Ólíkt veðráttunni sem var þegar Jes-

úbarnið var lagt í jötuna.

Svart, 
hvítt 
& stál

Tom Dixon ljós, Kartell lampi og Madrid stóll. Aðventukrans sem Greta Salóme og Elvar Þór gerðu saman fyrir fyrstu jólin þeirra í 
eigin íbúð. Kransinn föndruðu þau með tengdamóður Gretu Salóme.  

Vasinn og kertastjakinn eru úr Ilvu.   Myndahillurnar setja svip sinn á svefnherbergið. 

Kirkjan sem amma Gretu, Susie Bach-
mann heitin, bjó til. 

„Innréttingarnar eru í okkar stíl, svolítið mínímalískar. Ég vil hafa fáa hluti í kringum 
mig og ég vil velja þá vel,“ segir Greta Salome.

Innlit
Texti: Svava Jónsdóttir

Myndir: Þormar Vignir 
Gunnarsson
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Hilton Reykjavik SPA er fyrsta 
flokks heilsurækt á Hilton 
Reykjavík Nordica þar sem boð-
ið er upp á líkams- og heilsu-
rækt. 60 Plús er á meðal nám-
skeiða sem boðið er upp á og 
er þar lögð áhersla á styrk, þol, 
jafnvægi og samhæfingu til 
þess að auka lífsgæði.

„Námskeiðið stendur yfirleitt 
yfir í fjórar vikur,“ segir Agnes 
Þóra Árandóttir, þjálfari á nám-
skeiðunum og næringarfræðing-
ur, sem heldur venjulega einn 
fyrirlestur um næringu fyrir fólk 
60 ára og eldri á hverju nám-
skeiði auk þess sem þátttakend-
ur gera stundum matardagbók. 
Þátttakendur fara í mælingu í 
upphafi og lok hvers námskeiðs. 
„Einhverjir vilja léttast og aðrir 
vilja styrkjast; markmið þátttak-
enda eru misjöfn.“

Þátttakendur mæta í hóptíma 
eftir hádegi á mánudögum, mið-
vikudögum og föstudögum og 
svo er frjáls mæting í tækjasal á 

þriðjudögum og fimmtudögum 
og er þá daga um einstaklings-
miðað prógram að ræða.

Hvað tímana á mánudögum, 
miðvikudögum og föstudögum 

varðar er alltaf byrjað á „dýna-
mískri“ upphitun til að auka lið-
leikann og undirbúa sig undir 
æfingarnar. „Þátttakendur gera 
síðan ýmsar æfingar með hand-
lóðum, lóðum á stöng og ketil-
bjöllum og við pössum upp á að 
fólk geri þetta á sínum hraða og 
það er misjafnt hvað hver og 
einn gerir. Einnig þarf oft að 
hvetja einstaklinga til að taka 
þyngri lóð því fólk er oft hrætt 
við að þyngja en æfingarnar 
þurfa að vera smá erfiðar til þess 
að fólk taki framförum. Við pöss-
um líka upp á að fólk geri aðrar 
æfingar ef það er með einhverja 
kvilla.“

Agnes segir að þátttakendur í 
þessum námskeiðum, 60 Plús, 
séu á meðal ánægðustu við-
skiptavina Hilton Reykjavík SPA. 
„Þeir gefa mikið af sér, eru mjög 
ánægðir, fá sér kaffi á kaffistof-
unni og njóta þess að fara í pott-
ana.“ Fólk á námskeiðunum fær 
handklæði við komuna og getur 

farið í saunu, gufubað, tvo inni-
potta, einn útipott og kaldan pott 
úti auk þess sem inni er setlaug. 
Boðið er upp á háls- og herð-
anudd í pottunum inni.

„Það er mikilvægt að fólk á 
öllum aldri haldi áfram að hreyfa 

sig til að geta haldið áfram að 
njóta lífsins. Markmiðið er að fólk 
haldi áfram að vera í formi, kom-
ist í betra form og umfram allt 
hafi gaman að því að hreyfa sig.“

hilton.is

Þátttakendur á 60 Plús námskeiðunum mæta í hóptíma eftir hádegi á mánudögum, miðvikudögum og 
föstudögum og svo er frjáls mæting í tækjasal á þriðjudögum og fimmtudögum.

Agnes Þóra Árandóttir, þjálfari 
og næringarfræðingur. „Það er 
mikilvægt að fólk á öllum aldri 
haldi áfram að hreyfa sig til að 
geta haldið áfram að njóta lífs-
ins.“

Kristín Einarsdóttir: „Ég fór ekki 
í þetta til að takast á við ein-
hverja megrun heldur fyrst og 
fremst til þess að styrkja stoð-
kerfið og það skiptir svo miklu 
máli.“

Þórarinn Óskarsson. „Ég fer í 
tækin á þriðjudögum og 
fimmtudögum og það er óskap-
lega notalegt að fara í heita 
pottinn á eftir og láta nudda 
herðar og háls.“

Hefur liðkast 
mikið og 
styrkst
Þórarinn Óskarsson, annar eig-
andi hugbúnaðarfyrirtækisins 
EMCO, byrjaði á námskeiðinu 60 
Plús í september. 

„Ég var á námskeiði hjá Hilton 
Reykjavík SPA fyrir nokkrum ár-
um og hafði góða reynslu af því. 
Mig langaði til að gera eitthvað 
en hafði ekkert gert fyrir mig síð-
an ég var hérna síðast fyrir fimm 
árum. Ég stökk á þetta þegar ég 
sá námskeiðið auglýst og sé 
ekki eftir því. Ýmsir vinir mínir 
eru duglegir í fjallgöngum og 
það var líka hvati til þess að ég 
gerði eitthvað fyrir mig. Mér leið 
vel hérna um árið en þá mætti 
ég ásamt eiginkonu minni sem 
lést í fyrra og mér líður mjög vel 
hérna. Þetta er lítið og huggu-
legt og Agnes er létt og bros-
mild og leikur fyrir okkur létt lög 
undir leikfiminni.“

Þórarinn segist hafa liðkast 
mikið og styrkst á þeim þremur 
mánuðum sem hann hefur verið 
á námskeiðinu en eftir að fyrsta 
námskeiðinu lauk í haust ákvað 
hann að halda áfram. „Ég var 
orðinn hræðilega mæðinn en ég 
finn mikinn mun á úthaldi núna. 
Ég hafði ekkert gert fyrir mig svo 
lengi. Þau eru tvö sem fylgjast 
með manni í tækjunum, Agnes 
og Patrick sem var hérna líka fyr-
ir fimm árum, og segja manni 
hvað maður á að gera skref fyrir 
skref. Það er allt skráð niður.“

Þórarinn segist mæta alla 
virka daga. „Ég fer í tækin á 
þriðjudögum og fimmtudögum 
og það er óskaplega notalegt að 
fara í heita pottinn á eftir og láta 
nudda herðar og háls. Það er 
lúxus. Svo getur maður fengið 
sér kaffi á eftir. Hópurinn er ein-
stakur og það að þetta sé sama 
viðkunnanlega fólkið sem maður 
er búinn að kynnast og sem 
heldur áfram á námskeiðinu 
hvetur mann til að halda áfram.“

Ég finn 
mikinn mun
Kristín Einarsdóttir, sölumaður 
fasteigna, hefur verið í líkams-
rækt um árabil. „Það er víða 
boðið upp á tíma snemma á 
morgnana og eftir vinnu á dag-
inn en hvorugur tíminn hentar 
mér. Þegar ég sá að Hilton 
Reykjavík SPA var að bjóða upp 
á þessa tíma rétt eftir hádegi þá 
sá ég að ég gæti skotist í þá í 
matartímanum. Ég varð sextug í 
fyrra og ég hugsaði með mér að 
ég fittaði alveg inn í 60 Plús.“

Kristín segir að sér finnist gott 
að mæta í tímana m.a. vegna 
teygju- og styrktaræfinganna. 
„Ég finn mun á mér líkamlega frá 
því ég byrjaði aftur að æfa núna 
í september. Þá byrjaði ég með 
tveggja kílóa lóð til að gera æf-
ingar en ég er komin í fjögurra til 
fimm kílóa lóð sem ég tek í sitt-
hvora hendina. Árangurinn kem-
ur líka fram í mælingum og það 
er ákveðinn hvati en mælingar 
sýna að fitan hefur verið að 
breytast í vöðva. Ég fór ekki í 
þetta til að takast á við einhverja 
megrun heldur fyrst og fremst til 
þess að styrkja stoðkerfið og 
það skiptir svo miklu máli.

Það er hvatning að mæta í 
ræktina þegar hópurinn er góð-
ur og þjálfarinn örlátur á hrós. 
Enda þýðir ekkert að slóra í tím-
unum ef árangur á að nást. Ég 
geri mér grein fyrir því að ég á 
bara þennan eina líkama, ég ber 
ábyrgð á honum og veit að hann 
verður að duga til æviloka. 
Gamla máltækið „Hraust sál í 
hraustum líkama“ er sígilt.“

Kristín talar um hópinn. „Þetta 
er blandaður hópur og elsti þátt-
takandinn 82 ára og lítur út eins 
og unglamb. Andrúmsloftið er 
notalegt. Við heilsumst í salnum, 
þekkjum nöfnin á hvert öðru og 
veitum því eftirtekt ef einhver er 
fjarverandi. Svo er Agnes, þjálf-
arinn okkar, einstaklega góð í að 
halda utan um hópinn.“

Hilton Reykjavík SPA

Námskeið fyrir 60 ára og eldri

Þú færð fallega borð-
búnaðinn og fullt af fíneríi 

frá greengate hjá okkur

Austurvegi 21, Selfoss / Sími 482 3211
facebook.com/sjafnarblom

Höfðabakka 3, Reykjavík / Sími 587 2222
facebook.com/litlagardbudin
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HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum 
takmörkunum háð. Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið 
öðlist þann virðingarsess sem hér má sjá, en auðvitað nýtur það sín 
betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur í áranna rás glatt 
og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku 
og hefðbundnu íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.



MASI Campofiorin rauðvín

Ítalir kunna svo sannarlega að búa til góð rauðvín og 
þetta er eitt þeirra. Smakkari prófaði þennan MASI 

með lambakjöti og þar passar hann ákaflega vel 
sem og með nautakjöti. Samkvæmt vefnum vin-
budin.is er einnig mælt með þessu víni með 
svínakjöti, hvers kyns grillsteikum, ostum og jafn-
vel smáréttum. Þetta er meðalfyllt, berjaríkt og 
ósætt vín, fallega kirsuberjarautt eins og við má 
búast. Í MASI Campofiorin finnur maður ilm af 
girnlegum berjum og laufi og ekki er örgrannt 
um að bragðið beri keim af þurrkuðum ávöxtum. 
Borið fram ca. 16-18°C.

Ramon Bilbao Crianza rauðvín

Þetta vín er unnið úr tempranillo þrúgunni og er frá 
Rioja á Spáni. Tempranillo er þrúgan sem kom 

Spáni á vínkortið en hún hefur farið sigurför um 
heiminn. Samkvæmt vinbudin.is er í þessu víni 
meðalfylling, það er ósætt með ferskri sýru og 
miðlungstannín. Við smökkun fann maður ilm af 
rauðum berjum, lyngi og eik. Þessi geðþekki 
Spánverji er góður félagi þegar lambakjöt, ostar 
og ýmsar grillsteikur eru á boðstólum. Borið fram 
ca. 16°C.

Rosemount Shiraz Diamond Label rauðvín

Nútíma víniðnaður í Ástralíu hófst fljótlega eftir seinni 
heimsstyrjöld þegar andfætlingar vorir hófu að 

leggja áherslu á framleiðslu léttvína. Í dag eru vínin 
frá suðurhluta landsins víðfræg og þetta er eitt 
þeirra, Rosemount Shiraz Diamond Label. Vefurinn 
vinbudin.is mælir með þessu ágæta rauðvíni með 
fuglakjöti, grænmetisréttum, austurlenskum mat 
og hvers kyns grillkjöti. Þetta er að mati smakkara 
prýðilegt jólavín með ágætri fyllingu, ríkt af berjum 
og ósætt. Við athugun má glögglega finna keim af 
kirsuberi og plómu í þessum Ástrala.

Matarsíður 

Úlfar Finnbjörnsson matreiðslumeistari er hugmyndaríkur þegar kemur að 
uppskriftum. Að þessu sinni býður hann upp á jólamat sem ekki er algengur á 
íslenskum heimilum. Hér má finna Anís grafinn lax, Ekstragon- og dijonhjúpað 
lambafille með hvítvínssósu, mysusoðna bleikju með lauksmjörsósu og blönduð 
ber með sabayonsósu í eftirrétt.

Verði ykkur að góðu og gleðileg jól!

Uppskriftir: Úlfar Finnbjörnsson
Ljósmyndir: Þormar V. Gunnarsson
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Ekstragon- og 
dijonhjúpað 

lambafille
með hvítvínssósu

Fyrir 4

Mysusoðin bleikja
með lauksmjörsósu

Fyrir 4

1 msk smjör
1 laukur, smátt saxaður
2½ dl mysa
800 g bleikja
Salt og nýmalaður pipar
4 msk graslaukur, smátt saxaður
60 g kalt smjör í teningum

Fyrir þá sem á annað borð neyta áfengra 
drykkja er gott vín ómissandi hluti góðs 
málsverðar. Margar kenningar eru uppi 
um það hvers lags vín skuli drekka með 

Hóflega drukkin vín með hátíðarmat

Hitið olíu á pönnu og kraumið laukinn í 1 mín. án þess að brenna. Bætið 
þá mysunni í pönnuna og kælið. Skerið ½ cm djúpar rendur í roðið á 
bleikjunni og kryddið með salti og pipar. Leggið bleikjuna í pönnuna og 
setjið lok yfir. Hitið pönnuna að suðumarki og slökkvið þá undir 
pönnunni. Látið standa í 2-3 mín. Takið þá bleikjuna af pönnunni og 
haldið heitri. Sjóðið mysuna niður um ¾ og takið pönnuna af hellunni. 
Bætið graslauk og smjöri á pönnuna og hrærið í með sleif þar til 
smjörið hefur bráðnað. Eftir það má sósan ekki sjóða. 

Berið bleikjuna fram með sósunni og t.d. spergli, baunum, 
ertum og kartöflum.



Rosemount Shiraz Diamond Label rauðvín

Nútíma víniðnaður í Ástralíu hófst fljótlega eftir seinni 
heimsstyrjöld þegar andfætlingar vorir hófu að 

leggja áherslu á framleiðslu léttvína. Í dag eru vínin 
frá suðurhluta landsins víðfræg og þetta er eitt 
þeirra, Rosemount Shiraz Diamond Label. Vefurinn 
vinbudin.is mælir með þessu ágæta rauðvíni með 
fuglakjöti, grænmetisréttum, austurlenskum mat 
og hvers kyns grillkjöti. Þetta er að mati smakkara 
prýðilegt jólavín með ágætri fyllingu, ríkt af berjum 
og ósætt. Við athugun má glögglega finna keim af 
kirsuberi og plómu í þessum Ástrala.

MASI Modello hvítvín

Þetta ferska en ósæta hvítvín er úr smiðju Boscaini 
fjölskyldunnar sem við lok 18. aldar hóf að rækta 

vínvið og framleiða úr honum vínin sín í Vaio dei 
Masi dalnum á Ítalíu. Þessi tegund er samkvæmt 
vefnum vinbudin.is fölstrágult með létta fyllingu 
og þegar smakkari bar það að vörum sér fann 
hann strax ilm af melónu og suðrænni blóma-
angan. MASI Modello er fínt fordrykkjarvín en frá-
bært með fiski, grænmeti og ýmsum smáréttum. 
Þetta vín er unnið úr Pinot Grigio þrúgunni ásamt 
nokkrum öðrum. Borið fram við ca. 8-10°C.

Tia Maria kaffilíkjör

Ítalski kaffilíkjörinn Tia Maria hefur farið sigurför um 
heiminn allt frá því Iman, heimsþekkt tískudrottning 

og eiginkona hins brottgengna David Bowie, 
kynnti hann í frægri auglýsingaherferð á níunda 
áratug síðustu aldar. Íslendingar hafa alltaf 
kunnað vel að meta þennan líkjör sem fær kaffi-
bragð úr 100% arabica baunum í bland við kakó, 
hnetur og vanillu. Uppistaðan í þessum 20% lí-
kjör er romm frá Jamaíku. Vilji menn gera vel við 
sig eftir góða jólamáltíð er Tia Maria tilvalinn með 
kaffinu, út í kaffið eða ískaldur á klaka. Ljóskaffi-

brúnn, sætur með meðalfyllingu. Geymist vel í vín-
skápnum.

Ekstragon- og 
dijonhjúpað 

lambafille
með hvítvínssósu

Fyrir 4

Hvítvínssósa
2 msk olía
1 laukur, smátt saxaður
Salt og nýmalaður pipar
1 ½ dl hvítvín
1 lárviðarlauf
1 msk ekstragon, smátt saxað
1 tsk timjanlauf
4 dl lambasoð eða vatn og lambakraftur
Sósujafnari 
40 g kalt smjör í teningum

Hitið olíu í potti og kraumið laukinn í 1 mín. án þess að brúna, kryddið 
með salti og pipar. Bætið þá hvítvíni í pottinn ásamt lárviðarlaufi, 
ekstragoni og timjan og sjóðið niður um ¾. Þá er soðinu bætt í pottinn 
og það þykkt með sósujafnara. Takið þá pottinn af hellunni og bætið 
smjörinu saman við. Hrærið í með písk þar til smjörið hefur bráðnað. 
Berið kjötið fram með sósunni og t.d. steiktum kartöflumstrimlum, 
bökuðu grænmeti og blómkálsmauki.

2 msk olía
4 x 200 g lambafille með fitu
Salt og nýmalaður pipar
4 tsk dijonsinnep
4 msk ekstragon, smátt saxað
4-6 msk brauðrasp

Kryddið kjötið með salti og pipar og 
steikið í olíu við mikinn hita í 3-4 
mín. eða þar til kjötið er fallega 
brúnað allan hringinn. Penslið þá 
kjötið með dijonsinnepi og veltið 
síðan uppúr ekstragoni og raspi. 
Færið kjötið í ofnskúffu og bakið 
við 180°C í 4 mín. Takið þá kjötið úr 
ofninum í 4 mín. Endurtakið þar til 
kjötið er búið að vera í 12 mín í 
ofninum.
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Fyrir þá sem á annað borð neyta áfengra 
drykkja er gott vín ómissandi hluti góðs 
málsverðar. Margar kenningar eru uppi 
um það hvers lags vín skuli drekka með 

tilteknum mat en sannleikkurinn er sá að 
best er að láta eigin dómgreind ráða í þeim 
efnum og einfaldlega prófa sig áfram. 
Vínsmakkari ÁFRAM náði sér í nokkrar 

flöskur af góðvínum frá Ítalíu, Spáni og 
Suður Ástralíu og prófaði með réttum sem 
Úlfar Finnbjörnsson matreiddi af sinni 
alkunnu snilld. Hér eru nokkrir 

fóðleiksmolar um vínin, bornir fram með 
ósk um að allir njóti veiganna í hófsemd og 
stillingu.
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Anís grafinn lax
Fyrir 4

1 laxaflak u.þ.b. 1 kg
2 msk salt
1 msk sykur
3 msk anísfræ, steytt
2 msk fenelfræ, steytt
1 msk dillfræ, steytt
½ tsk nýmalaður pipar

Leggið flakið í bakka og stráið salti og sykri 
yfir flakið ásamt kryddunum. Setjið 
plastfilmu yfir og geymið í kæli í 3 sólahringa. 
Skafið þá það mesta af kryddinu af flakinu 
og skerið í fallega teninga eða sneiðar og 
berið fram með sinnepssósunni, salati og 
ristuðu brauði.

Sinnepssósa
½ dl dijonsinnep
½ dl sætt sinnep
½ dl hunang
½ dl olía
1 msk anísfræ, steytt
1 tsk fenelfræ, steytt
½ tsk dillfræ, steytt

Allt sett í skál og blandað vel saman.

Blönduð ber
með sabayonsósu
Fyrir 4-6

400 g blönduð ber (t.d. jarðarber, bláber, rifsber, hindber og 
brómber við stofuhita)
4 eggjarauður
4 tsk flórsykur
½ dl ljóst romm eða t.d. marsala, sherry eða grand mariner
Kjarninn úr 1 vanillustöng eða ½  tsk vanilludropar
½ tsk sítrónusafi

Hreinsið berin og skiptið þeim á 4-6 diska. Setjið restina 
sem er í uppskriftinni í skál og þeytið vel í með písk yfir volgu 

vatnsbaði þar til eggjalögurinn verður léttur, ljós og hefur 
tvöfaldast í magni, í u.þ.b. 4-5 mín. Hellið þá sabayonsósunni 
yfir berin og berið strax fram eða brennið hana aðeins með 
brule brennara.



ÁFRAM | 23



24 | ÁFRAM

Nýr framkvæmdastjóri, Sólveig 
Hildur Björnsdóttir, hóf störf hjá 
Mími síðast liðið haust og hún 
var að íslenskum sið fyrst spurð 
út í bakgrunn sinn; menntun og 
fyrri störf.

„Ég er með B.Ed. gráðu frá 
Kennaraháskóla Íslands, hef lok-
ið námi í Hagnýtri fjölmiðlun frá 
Háskóla Íslands og legg stund á 
meistaranám í Stjórnun og 
stefnumótun við sama skóla, 
þwegar færi gefst til. Þá sinni ég 
ýmsum félagsstörfum, m.a. sem 
varaformaður SÍBS. Áður en ég 
hóf störf hjá Mími starfaði ég 
sem framkvæmdastjóri Fram-
vegis – miðstöðvar símenntunar 
og þar kynntist ég fyrst því frá-
bæra starfi sem fer fram í sí-
menntunarmiðstöðvunum. Þar 
áður kom ég að mannauðsmál-
um hjá Hafnarfjarðarbæ, auk 
þess að hafa starfað í tólf ár á 
landsskrifstofu Rauða krossins, 
fyrst sem verkefnastjóri með 
fræðslumál og almannatengsl á 
minni könnu en lengst af sem 
aðstoðarmaður framkvæmda-
stjóra. Þar kom ég meðal annars 
að stefnumótun og áætlanagerð 
fyrir samtökin, ýmis konar verk-
efnastjórn og fræðslu.“ 

Sérfræðingar í hverju horni
„Hér starfar öflugt fólk sem 
myndar það úrvalslið sem Mímir 
byggir á. Hér eru sérfræðingar í 
hverju horni með mikla reynslu 
á sviði fullorðinsfræðslu, ýmist 
við skipulagningu og hönnun 

náms eða náms- og starfsráð-
gjöf. Hér eru um tuttugu fast-
ráðnir starfsmenn og hátt á ann-
að hundruð verktakar sem 
koma að kennslu og ráðgjöf. 
Nemendur Mímis eru fyrst og 
fremst einstaklingar átján ára og 
eldri, hvort sem þeir eru á vinnu-
markaði eða ekki. Einnig eigum 
við gott samstarf við stéttarfélög 
og fyrirtæki um starfstengt nám, 
til dæmis tengt ferðaþjónustu, 
umönnun á stofnunum og heim-
ilum og vinnu með börnum. 

Mímir hefur sérhæft sig í að 
virkja og hvetja fólk með stutta 
formlega skólagöngu til náms 
og starfsþróunar. Á Íslandi eru 
um 30% einstaklinga á vinnu-
markaði sem hafa ekki lokið 
formlegu námi eftir grunnskóla 
en það er mun hærra hlutfall en 
hjá þeim þjóðum sem við berum 
okkur saman við. Mikill hluti 
starfsins miðar að því að auð-
velda fólki aðgengi og auka 
þátttöku þeirra í námi. Það er 
mikilvægt að fullorðnir sem ekki 
hafa lokið formlegu námi á fram-
haldsskólastigi eigi kost á öðru 
tækifæri til náms en fái jafnframt 
fyrra nám, námskeið og hvers 
kyns lífs- og starfsreynslu metna 
til styttingar á námi í formlega 
skólakerfinu. Með það að leiðar-
ljósi höfum við leitað eftir og 
náð góðu samstarfi við fram-
haldsskóla sem viðurkenna nám 
og raunfærnimat frá Mími. Við 
bjóðum úrval lengri og styttri 
námsleiða sem annars vegar 
eru starfstengdar og hins vegar 
almennar bóklegar greinar til 
undirbúnings frekara námi. Við 
bjóðum einnig upp á náms- og 

starfsráðgjöf, ókeypis fyrir alla í 
markhópnum sem vilja og þurfa 
ráðgjöf og stuðning í námi eða 
við val á frekara námi. Þá fara sí-
fellt fleiri í raunfærnimat hjá 
Mími í því skyni að stytta skóla-
göngu eða styrkja stöðu sína á 
vinnumarkaði. Raun-
færnimat er skipulagt 
ferli þar sem lagt er 
formlegt, alhliða 
mat á þekkingu 
og færni sem 
einstaklingurinn 
hefur aflað sér 
bæði í starfi og 
frítíma. Markmið-
ið er að einstakl-
ingur fái viður-
kennda þá raunfærni 
sem hann býr yfir.

Mímir býður upp á fjölbreytt 
íslenskunámskeið fyrir einstakl-
inga, sem og sérsniðin nám-
skeið fyrir vinnustaði. Eftirspurn-
in hefur stóraukist að undan-
förnu og erum við með um þús-
und nemendur á ári. Þá eru 
vinnustaðir í síauknum mæli að 
bjóða upp á námskeið í sam-
starfi við Mími fyrir starfsfólk af 
erlendum uppruna og eru nám-
skeiðin sérsniðin að hverjum 
vinnustað fyrir sig. Einnig hafa 
tungumálanámskeiðin hjá Mími 
alltaf verið vinsæl og stendur 
valið nú á milli tuttugu tungu-
mála, þar á meðal arabísku, 
rússnesku, japönsku og pólsku. 
Þá erum við í samstarfi við Fjöl-
mennt um tómstundanámskeið 
fyrir þeirra fólk.“ 

Sterk tengsl við atvinnulífið
Sólveig Hildur segir að ein af 
sterku hliðum Mímis sé náin 
tengsl við atvinnulífið. „Fjöldi 
námsleiða og námskeiða eru 
haldin í samstarfi við stéttar-
félög, félög atvinnurekenda, 
stofnanir og fyrirtæki. Mímir býð-
ur vinnustöðum aðstoð við að 
skipuleggja nám innbyrðis þann-
ig að það þjóni hagsmunum og 
þörfum vinnustaðarins. Rekstrar-
umhverfi fyrirtækja er því miður 
ekki alltaf hliðhollt starfsþjálfun 
þar sem fjármagn og tími til 
fræðslu er að skornum skammti. 
Raunin er þó sú að oftast er þörf 
á fræðslu innan fyrirtækja og 
miklu skiptir að finna viðeigandi 
úrræði og leiðir til að miðla 
þeim. Það, að fjárfesta í mann-
auði sínum, getur bæði bætt 
skilvirkni fyrirtækisins og aukið 
samkeppnisforskot þess. 

Ráðgjafi frá Mími veitir fag-
lega aðstoð við að skipuleggja 
markvissa þjálfun og starfsþróun 
á vinnustöðum. Ráðgjafinn met-
ur fræðsluþörf, finnur eða sér-
hannar námskeið eða aðstoðar 
vinnustaðinn við að koma á 
laggirnar fyrirtækjaskóla sem 
nær yfir tiltekna þætti starfsem-
innar. Við veitum til að mynda 
þjónustu við að gera innri 
fræðslu vinnustaða rafræna 
þannig að hún sé óháð tíma og 
rúmi. Ráðgjafar veita einnig að-
stoð við að sækja um styrki til 
fræðslustarfs.

Fyrirtæki, sem eiga aðgang 
að fræðslusjóðum atvinnulífsins, 
geta fengið aðstoð frá Mími við 
að greina menntunarþörf í gegn-
um verkefnið Fræðslustjóri að 
láni en það er unnið í samstarfi 
við sjóðina sem greiða verkefn-

ið. Með þessu gefst vinnustöð-
um einstakt tækifæri til að fá 
faglegan stuðning við að meta 
fræðsluþörf með aðferðum sem 
virkja alla starfsmenn til þátt-
töku. Það er mikilvægt að nám á 

vinnustað sé skipulagt og 
skráð með markviss-

um hætti og býður 
Mímir fram krafta 

sína til þess. 
Dæmi um fyr-
irtæki sem við 
höfum unnið 
með eru Flug-
félag Íslands, 

Marel, HP 
Grandi, Land-

spítali háskóla-
sjúkrahús og Sam-

skip. Breiddin er því mikil 
enda fjölbreytt þjónusta í boði.“ 

Miklu meira en 
tungumálanám
Við spyrjum Sólveigu Hildi að 
lokum hver sé hennar framtíðar-
sýn varðandi Mími: „Ég vil sjá 
Mími þróast og breytast í takt við 
nýja strauma og stefnur. Ég vil 
að vörumerkið Mímir endur-
spegli starfsemina í heild og 
fyrstu skrefin í slíkri ímyndar-
vinnu hafa þegar verið tekin. 

Margir tengja Mími við tungu-
málanámskeið eða brú yfir í há-
skólanám en Mímir er svo miklu 
meira. Samstarf við atvinnulífið 
skipar til dæmis sífellt stærri 
sess í starfseminni, hvort sem 
um ræðir faglega ráðgjöf til fyrir-
tækja, þróun og framkvæmd 
fræðsluáætlana eða aðstoð við 
að greina fræðsluþarfir starfs-
fólks í samhengi við stefnu 
vinnustaðarins. 

Mörkin milli formlegrar 
menntunar í skóla og margs 
konar óformlegrar menntunar 
eru að verða mun óljósari en áð-
ur. Nú er almennt viðurkennt að 
nám geti farið fram án þess að 
vera endilega bundið tíma og 
rúmi. Það sem þarf til er fagleg 
þekking, áhugi á viðfangsefninu, 
tölva eða snjalltæki og netteng-
ing. Allir geta lært og í dag er 
völ á kennslufræðilegri þekk-
ingu og fjölbreyttum tækjum 
sem geta bæði auðveldað nám 
og höfðað til fleiri. Fjarnáms-
tækni og samskiptavefir eru not-
aðir bæði til formlegs og óform-
legs náms í vaxandi mæli. Tæki-
færin eru óþrjótandi fyrir þá sem 
vilja auka þekkingu sína og 
færni. Fólk á öllum aldri nýtir sér 
slíkar tæknivæddar aðferðir í 
daglegu lífi til þekkingaröflunar 
og við eigum trúlega eftir að 
verða vitni að miklli þróun í því á 
næstu árum. 

Mímir er að marka sér stefnu í 
þessum efnum og vill vera leið-
andi afl hvað nám og kennslu 
fullorðinna varðar. Við viljum 
byggja á þeim trausta grunni 
sem Mímir stendur á en jafn-
framt fara enn lengra, verða 
miklu sýnilegri og þróast í takt 
við nýja tíma. Mímir getur brugð-
ist fljótt og vel við þörfum og að-
stæðum í samfélaginu hverju 
sinni og hér er fjölbreytt sér-
fræðiþekking og metnaður til 
gæðastarfs fyrir hendi.“

mimir.is 

Sólveig Hildur Björnsdóttir er nýráðinn framkvæmdastjóri Mímis. 
„Við bjóðum úrval lengri og styttri námsleiða sem annars vegar eru 
starfstengdar og hins vegar almennar bóklegar greinar til undir-
búnings frekara námi.“ 

Tímamót hjá Mími

S T Y R K T A R F É L A G  L A M A Ð R A  O G  F A T L A Ð R A

Í ÞÁGU FATLAÐRA BARNA OG UNGMENNA 

Sölutímabil 2. – 16. desember

Casa – Kringlunni og Skeifunni • Epal – Kringlunni, Skeifunni og Hörpu 

Hafnarborg - Hafnarfirði • Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri 

Hverfisgallerí - Hverfisgötu 4 • Kokka - Laugavegi 

Kraum - www.kraum.is • Litla jólabúðin - Laugavegi

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum 

Líf og list - Smáralind • Módern - Faxafeni 10 • Snúran - Síðumúla 

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu • Blómaval - um allt land 

Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki • Norska húsið - Stykkishólmi 

Póley - Vestmannaeyjum • Valrós - Akureyri 

Netverslun – www.kaerleikskulan.is 

S Ý N
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Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjafakort fyrir tvo á 
gamanleik eins og 
þeir gerast bestir

Úti að aka

9.950 kr.

Miði fyrir tvo á þessa vinsælu 
fjölskyldusýningu og 
geisladiskur með tónlistinni 

Blái hnötturinn

10.600 kr.

Gjafakort fyrir tvo ásamt 
gómsætri leikhúsmáltíð fyrir 
sýningu eða í hléi

Gómsætt leikhúskvöld

12.950 kr.

Sérstök 
jólatilboð

Gefðu töfrandi kvöldstund í jólagjöf! 

Gjafakort
Borgarleikhússins
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„Við erum svo sannarlega komin í jóla-
gírinn,“ segir Dagrún Guðlaugsdóttir 
hjá Litlu garðbúðinni við Höfðabakka 3 
í Reykjavík. Eins og nafnið gefur til 
kynna má í versluninni finna gott úrval 
af garð- og ræktunarvörum og þær er 
ætíð vinsælar í jólapakka þeirra sem 
hafa græna fingur. „Það færist í vöxt að 
garðyrkjufólki séu gefnar garðyrkjuvör-
ur í jólagjöf og það er ánægjulegt,“ 
segir hún.

Lífsstílsverslun með miklu úrvali
Dagrún segir að þrátt fyrir nafnið fáist í 
versluninni miklu fleira en garðvörur. 
„Við bjóðum upp á gott úrval af vönduð-
um og fallegum vörum af ýmsu tagi og í 
öllum verðflokkum, fyrir garðinn, heimil-
ið og í sumarbústaðinn. Hér getur fólk 
fundið allra handa dúllerí eins og við 
köllum það, borðbúnað í rómantískum 
stíl og fjölbreytt úrval smávöru. Við er-
um nýlega búin að taka upp sendingu 
frá danska fyrirtækinu GreenGate með 
vetrarlínunni þeirra sem er í miklu uppá-
haldi hjá okkur. Í línunni þeirra er mikið 
úrval af borðbúnaði og vefnaðarvöru 
ásamt ýmsu fíneríi. Vörurnar eiga það 
sameiginlegt að vera hannaðar til að 
njóta hvers augnabliks og reyna að 
hægja á hraðanum í þessum flókna 
heimi sem við lifum í. GreenGate vör-

urnar fást einnig í Sjafnarblóm á Selfossi 
þannig að Selfossbúar og þeir sem eiga 
leið þar um geta kíkt á úrvalið þar.“

Sælkeravörur í fallegum umbúðum
Á þessum árstíma er einnig lögð 
áhersla á sælkeravörur og kennir þar 

ýmisa grasa, krydd og sultur í úrvali, 
glögg og sinnep, óáfengt vín og te svo 
dæmi séu tekin. Sætindi sem bráðna í 
munni má einnig finna í versluninni, en 
það gleður ekki síður augað, því mikið 
er lagt upp úr fallegum umbúðum. Til-
valið er að setja vörur af því tagi í jóla-

pakkann, en verslunin býður einnig jóla-
vöru af fjölbreyttu tagi, eins og skemmti-
legt jólaskraut og ilmkerti. 

Litla garðbúiðn heldur einnig úti fa-
cebook síðu og vefverslun, www.litlag-
ardbudin.is og eru vörur sendar frítt inn-
anlands ef verslað er fyrir 3.900 krónur. 
Þannig segir Dagrún að vilji sé til þess 
að landsmenn hafi allir aðgang að þeim 
vörum sem í boði eru án mikillar fyrir-
hafnar eða kostnaðar. 

litlagardbudin.is

Mikið úrval jólavara er að finna í Litlu 
garðbúðinni.

Alls kyns borðbúnaður fæst í Litlu 
garðbúðinni.

Garð- og ræktunarvörur eru ætíð vin-
sælar í jólapakka þeirra sem hafa 
græna fingur. 

Litla garðbúðin komin í jólagírinn

Skólahljómsveit Kópavogs var 
stofnuð haustið 1966. Björn 
Guðjónsson, þá trompetleikari 
hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
stofnaði hljómsveitina ásamt 
fleirum og var hann ráðinn 
hljómsveitarstjóri. Um 50 
krakkar og unglingar frá 10 ára 
aldri fóru í kjölfarið að læra á 
blásturshljóðfæri og voru m.a. 
fengnir hljóðfæraleikarar úr Sin-
fóníuhljómsveit Íslands til að 
kenna. Fyrsta samæfing var í 
október og fyrstu tónleikarnir 
22. febrúar 1967. „Það voru 
fyrstu opinberu tónleikar hljóm-
sveitarinnar og við það er af-
mælisdagur hljómsveitarinnar 
miðaður,“ segir Össur Geirsson, 
núverandi stjórnandi hljóm-
sveitarinnar. 

„Björn lagði mikinn metnað í 
það fyrstu árin að koma hljóm-
sveitinni á framfæri þannig að 
hún kom víða fram; spilaði oft í 
sjónvarpinu og spilaði mikið á 
landsleikjum í fótbolta þannig að 
frá fyrstu tíð varð hljómsveitin 
þekkt nafn í íslensku tónlistarlífi.“

Hljómsveitin fór í fyrstu tón-
leikaferðina til Norðurlanda árið 
1970 og svo var farið í aðra ferð 
1972. „Björn byrjaði strax að 
leggja grunn að utanlandsferð-
um sem hafa verið stór þáttur í 
sögu hljómsveitarinnar.“

Hornaflokkur Kópavogs var 
stofnaður á áttunda áratugnum. 
„Hornaflokkurinn var afsprengi 
skólahljómsveitarinnar á þann 
hátt að þeir sem voru komnir í 
menntaskóla og orðnir eldri voru 
færðir úr hljómsveitinni í horna-
flokkinn sem starfaði til 1991.“

Tónfræði og áfangapróf
Össur hefur verið viðloðandi 
Skólahljómsveit Kópavogs síðan 

hann hóf þar nám á tenórhorn 
árið 1972. Hann skipti þó fljót-
lega yfir í básúnu sem hefur ver-
ið hljóðfæri hans síðan. Hann fór 
í hornaflokkinn þegar hann fór í 
menntaskóla og síðar í big band 
hornaflokksins sem Gunnar 
Ormslev stjórnaði. Össur fór síð-

an að kenna krökkum í hljóm-
sveitinni árið 1987 um það leyti 
sem hann lauk prófum í frá bæði 
Tónlistarskóla FÍH og Tónlistar-
skólanum í Reykjavík og hann 
varð stjórnandi hljómsveitarinnar 
árið 1993.

„Eftir að ég tók við sem hljóm-

sveitarstjóri lagði ég enn meira 
upp úr því að kennslan yrði eins 
góð og hægt var. Við bættum 
við tónfræðikennslu og tókum 
upp áfangapróf og ýmislegt ann-
að til að styrkja kennsluna. Það 
má segja að ég hafi byggt á 
þeim grunni sem Björn Guðjóns-

son lagði. Ég lagði líka mikla 
áherslu á samstarf við foreldra 
þannig að eitt af því fyrsta sem 
ég gerði var að stofna foreldra-
félag í tengslum við hljómsveit-
ina og hefur félagið stutt vel við 
bakið á hljómsveitinni. Foreldra-
félagið sér m.a. um ýmiss konar 
fjáraflanir vegna tónleikaferða. 
Ég kom líka með þá nýjung þeg-
ar ég tók við að hljómsveitin færi 
í æfingabúðir á hverri önn.“

Semja lög og spinna
Össur segir að á síðustu árum 
hafi áherslan svolítið færst yfir á 
það að gefa nemendum kost á 
að vera meira skapandi í starfi 
t.d. með því að semja lög og 
spinna. „Við vorum t.d. með tón-
smíðakeppni innanhúss þar sem 
við fengum tónskáld til að dæma 
tónsmíðarnar sem krakkarnir 
hafa samið. Ég hef líka gert mik-
ið af því að útsetja lög fyrir lúðra-
sveitina sem krakkarnir hafa ver-
ið að semja.

Við leggjum áherslu á að 

Á tónleikum í Calella á Spáni sumarið 2015. C sveit Skólahljómsveitar Kópavogs við Montserrat klaustrið árið 
2015.

Björn Guðjónsson stofnaði sveitina árið 1967 en æfingar hófust haustið áður. Myndin er tekin í Félags-
heimili Kópavogs 1967. 

Skólahljómsveit Kópavogs

Fjölbreyttir viðburðir vegna 50 ára afmælisins
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krakkarnir klári grunnpróf og 
miðpróf skv. námsskrá tónlistar-
skóla og núna þurfa allir að taka 
grunnpróf til þess að koma sér 
upp í efstu sveitina. Við höfum 
auk þess verið að leggja að eldri 
krökkunum, sem eru að klára 10. 
bekk, að þeir klári miðpróf og 
það hefur verið mikil aukning í 
því undanfarin ár hvað miklu 
stærri hluti þeirra sem eru að 
klára hjá okkur klára miðprófið 
áður en þeir halda áfram í aðra 
tónlistarskóla.“

Í tilefni afmælisins
Í tilefni 50 ára afmælis hljóm-
sveitarinnar kom þýsk hljómsveit 
í heimsókn í sumar á vegum 
hljómsveitarinnar sem er úrvals-
sveit skipuð úrvali úr 120 lúðra-
sveitum í Suður-Þýskalandi. „Við 
héldum m.a. grillveislu fyrir gest-
ina okkar og lékum með þeim á 
tónleikum í Langholtskirkju. Við 
stöndum fyrir ýmiss konar uppá-
komum í vetur; vorum t.d. með 
„flash mob“ í Smáralind í október 
þar sem við birtumst fólki að 
óvörum og spiluðum eitt lag á 
miðjum ganginum og létum svo 
okkur hverfa. Við vorum með af-
mælistónleika í Háskólabíói í 
nóvember en tveimur dögum 
áður hafði ég boðið öllum þeim í 
heimsókn sem voru í hljómsveit-
inni þegar hún var stofnuð árið 
1966 og ég lét þau fá hljóðfæri 
og við prófuðum að spila tvö lög. 
Mörg þeirra höfðu ekki snert 
hljóðfæri í yfir 40 ár. Þetta var 
svolítið skrautlegt til að byrja 
með en það tókst. Það kom í ljós 
að maður gleymir ekki hvernig 
spilað er á hljóðfæri.“

Össur segir að hluti af því að 
halda upp á árin 50 sé samvinna 
við Sinfóníuhljómsveit Íslands en 
Skólahljómsveit Kópavogs er 
svokölluð vinahljómsveit sinfón-
íuhljómsveitarinnar þetta árið og 
kemur elsta sveit hljómsveitar-
innar, C-sveitin, fram með sinfón-
íuhljómsveitinni á jólatónleikum. 
„Sömu daga verða yngri sveitirn-
ar frammi í Hörpuhorninu með 
jólatónleika sína fyrir gesti og 
gangandi.“

Trompetkonsert
Sjálfir afmælistónleikarnir verða 
svo haldnir í Eldborgarsal Hörpu 
í mars. „Þá koma allar sveitirnar 
okkar fram og eflaust fleira fólk. 
Stærsti einstaki viðburðurinn á 
þeim tónleikum er nýr trompet-
konsert sem við létum semja fyr-
ir okkur í tilefni afmælisins. Helgi 
Rafn Ingvarsson, sem er að klára 
doktorspróf í tónsmíðum við Gu-
ildhall School of Music í Eng-
landi, samdi konsertinn. Einleik-
ari verður Jóhann Már Nardeu 
trompetleikari sem starfar í 
Frakklandi. Þeir voru báðir í 

hljómsveitinni um síðustu alda-
mót og fóru m.a. með okkur í 
ferð til Austurríkis og Ítalíu árið 

2001 og er konsertinn svolítið 
byggður á minningum úr þeirri 
ferð.“

Össur segir að þegar líða fer 
á vorið verði haldnir tónleikar í 
samvinnu við Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í tveimur skólum í Kópa-
vogi. „Svo sláum við endapunkt-
inn með því að fara með elstu 
sveitina okkar í tónleikaferð til 
Spánar næsta sumar.“

Óviðunandi starfsaðstaða
Össur hefur verið viðloðandi 
Skólahljómsveit Kópavogs í 45 
ár.

„Laun tónlistarkennara er 
ekkert til þess að hrópa húrra 
fyrir þannig að það eru ekki 
launin sem halda mér í þessu 
starfi heldur ánægjan og gleðin 
yfir samskiptunum við allt þetta 
unga fólk.“ Össur segir að unnið 

sé að því að hljómsveitin komist 
í viðunandi húsnæði. 

„Hljómsveitin hefur verið í 
óviðunandi starfsaðstöðu í 50 
ár; byrjað var að æfa í kjallaran-
um í íþróttahúsinu við Kársnes-
skóla, við vorum á tímabili í 
gömlum bóndabæ sem er búið 
að rífa og núna æfum við í 
íþróttahúsinu Digranesi. Það 
standa vonir til þess að byggt 
verði hús fyrir skólahljómsveitina 
á næsta ári sem væri þá teiknað 
frá grunni og innréttað sem tón-
listarkennsluhúsnæði þar sem 
væru t.d. hljóðeinangraðar stofur 
sem manni finnst vera grundvall-
aratriði í tónlistarkennslu.“

Össur Geirsson hefur stýrt 
Skólahljómsveit Kópavogs frá 
árinu 1993. 

Frá síðustu ferð Hornaflokks Kópavogs í Lúxemburg árið 1991. Öss-
ur Geirsson í fremstu röð til hægri.

Gefðu gjöf
sem gefur 

Handgert íslenskt gæða konfekt, unnið af alúð úr besta 
fáanlega hráefni, er gjöf sem heldur áfram að gefa.
 
Komdu þeim sem þér þykir vænt um skemmtilega á 
óvart og gefðu öskju af gæða konfekti frá Henry Thor.
 
Hægt er að velja á milli 6 og 25 mola með 5 mismunandi 
bragðtegundum í fallegum gjafapakkningum.

henrythor@henrythor.is

Á Dalvegi 4 í Kópavogi er opið virka daga frá 06-18, 
laugardaga 06-17 og sunnudaga 07 -17.

Í Hamraborginni í Kópavogi er opið alla virka daga
frá 08-18, laugardaga 08-16 og sunnudaga 09-16.

Opnunartímar:
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Íslensk jól eru vart komin í hús 
nema búið sé að kveikja undir 
pottum með hangikjöti enda 
hangikjötið sannkallað ein-
kennismerki íslenskra jóla. 
Kjötið er misjafnt eftir því hver 
framleiðir það og hve lengi 
reykingin stendur yfir. Starfs-
menn Kjarnafæðis á Akureyri 
eru með þetta á hreinu en þeir 
bjóða bæði reykt og tvíreykt 
kjöt, svokallað húskarlahang-
ikjöt. Ólafur Már Þórisson er 
markaðsstjóri Kjarnafæðis.

„Þegar kjöt er tvíreykt er 
tíminn í reykofninum um það bil 
tvöfaldaður miðað við venju-
lega reykingu, flóknara er það 
nú ekki,“ segir Ólafur Már en 
bætir við að það sé þó misjafnt 
eftir reykofnum hve langan 
tíma reykingin taki. Meðan kjöt-
ið sé fullreykt eftir sólarhring í 
einum ofni taki það annan ofn 
tvo sólarhringa að reykja kjöt til 
fullnustu. Hann segir vinsældir 
tvíreykta hangikjötsins vera að 
aukast ár frá ári. 

„Við höfum jafnan selt mikið 
inn í Jólahúsið í Eyjafirði en 

það er augljóst að áhugi lands-
manna almennt á tvíreykta 
kjötinu er sífellt að aukast. 
Fólki þykir skemmtilegt að láta 
þetta hanga uppi og skera sér 
flís af þessu, það er sannkölluð 
jólastemning í því. Svo eru aðr-
ir sem sjóða tvíreykta kjötið og 
snæða það heitt til að fá meira 
reykbragð af kjötinu,“ segir 
Ólafur Már. 

Kjarnafæði er einnig farið að 
bjóða upp á Húskarlahangikjöt-
ið tvíreykta, niðursneitt í 
áleggsbréfum þannig að þeir 
sem eru ekki alveg klárir á 
hnífnum eða hafa ekki þörf fyrir  
að kaupa heilt læri geta núna 
notið þess líka. 

kjarnafaedi.is

Niðurstöður Menntamálastofn-
unar á lesfimi íslenskra grunn-
skólanemenda hafa vakið tals-
verða athygli, en samkvæmt 
þeim ná um 36% allra nemenda 
í 10. bekk á Íslandi ekki lág-
marksviðmiðum í lesfimi en hún 
mælir rétt lesin orð á mínútu. 
Niðurstöðurnar sýna einnig að 
óverulegar framfarir verða í les-
fimi frá miðstigi til unglingastigs 
og við lok grunnskóla er lesfimi 
ábótavant. 

Arnór Guðmundsson forstjóri 
Menntamálastofnunar segir les-
fimiprófið hluta af þjóðarátaki í 
læsi sem stofnunin tók við þegar 
hún varð til við samruna Náms-
gagnastofnunar og Námsmats-
stofnunar fyrir rúmu ári. Næsta 
verkefni verður gerð lesskiln-
ingsprófa og þriðja prófið sem 
gert verður fyrir grunnskólanem-
endur snýr að ritun. „Þessi þrjú 
próf mynda eina heild enda öðl-
ast maður ekki lesskilning nema 
að geta lesið hiklaust og nokkuð 
hratt og ritunin kemur svo í eðli-
legu framhaldi,“ segir Arnór. 
Hann nefnir til sögunnar Miriam 
Wolf og Stephanie Gottwald 
taugasálfræðinga við Tuft há-
skólann í Bandaríkjunum sem 
hafa verið ráðgjafar Mennta-
málastofnunar í þessu verkefni 
en þær hafa rannsakað mótandi 
áhrif lesturs á taugastöðvar í 
heilanum. Þær hafa rannsakað 
hvað á sér stað í heilanum við 
lestur en þá þarf að beita bæði 
sjón og athygli auk þess að nýta 
heilastöðvar sem geyma orð og 
skilja merkingu þeirra. Viður-
kennt er að erfðafræðilega sé 
ekkert sem styður manninn til 
lesturs heldur þarf hann að 
þjálfa heilastöðvarnar til þess. 
„Þess vegna má ekki vanmeta 
hvað lestrarþjálfun skiptir miklu 
máli. Sé henni ekki sinnt öðlast 
maður ekki þann orðaforða sem 
er grundvöllur að því að skilja 

umhverfið og að geta sett sig í 
spor annarra,“segir Arnór. 

Einstæður gagnagrunnur
Hann segir að upphaflega, þeg-
ar verið var að staðla lesfimipróf-
ið, hafi það verið lagt fyrir 5000 
grunnskólanemendur. Eftir að 
prófið var gert aðgengilegt öllum 
grunnskólum á landinu í gegnum 
gagnagrunn Menntamálastofn-
unar hafa um 24 þúsund nem-
endur spreytt sig á því sem er 
rúmlega helmingur allra grunn-
skólanemenda á Íslandi. Hann 
segir prófin fyrst og fremst ætluð 
nemendum og kennurum þeirra 
til að auðvelda þeim að meta 
stöðu nemenda og hvernig best 
sé að haga kennslunni. Hann 
segir prófin ekki ætluð til birting-
ar en hins vegar séu þessar upp-
lýsingar feykilega mikilvægar 
fyrir stofnunina. 

„Ég held að það sé einstakt í 
heiminum að slíkur gagnagrunn-
ur um próf sé til fyrir heilt skóla-
stig einnar þjóðar. Við vitum að í 
Hafnarfirði og á Reykjanesi, þar 
sem þessi vinna var byrjuð áður, 

hefur hún þegar skilað árangri. 
Með því að fara yfir prófin og 
þjálfa nemendur markvisst í 
lestri á öllum aldursstigum hefur 
útkoman snarlagast á skömmum 
tíma í þessum sveitarfélögum. 
Góðu fréttirnar eru því þær að ef 
menn beita markvissum aðferð-
um er hægt að stórbæta árang-
urinn.“ 

Arnór telur að fólk geri sér al-
mennt ekki grein fyrir hve miklar 
breytingar eru að verða í 
menntamálum á Íslandi. Með 
lögum frá 2008 sem tóku til leik-
skóla, grunnskóla, framhalds-
skóla og kennaramenntunar og 
með nýjum námskrám 2011 og 
2013 hafi orðið sú grundvallar-
breyting að í stað þekkingar sé 
útgangspunktur menntastefn-
unnar nú hæfni. Að í stað þess 
að leggja aðaláherslu á að nem-
endur tileinki sér ákveðna þekk-
ingu og læri utan að þá sé nú 
lögð meiri áhersla á hæfni og 
hvernig hægt sé að nýta þekk-
ingu til að leysa ákveðin verk-
efni. Með lögunum hafi líka verið 
stigin ákveðin skref í að færa 

ábyrgðina á skólastarfinu til 
sveitarfélaga og skólanna sjálfra. 
Í dag setji sveitarfélögin sér eig-
in skólastefnu og hafi eftirlit eftir 
skólunum sem aftur þurfa að 
móta sínar áherslur út frá nám-
skránni sem er mjög almenns 
eðlis og opin. 

„Nú er stór hluti framhalds-
skólanna að móta nýjar náms-
brautir sem við þurfum síðan að 
rýna og ráðuneytið að staðfesta. 
En tillögurnar koma frá skólun-
um sjálfum. Þetta skiptir miklu 
máli, til dæmis þegar verið er að 
stytta nám í framhaldsskólum. 
Síðan þarf að skoða námið út frá 
sjónarmiðum um hæfni, hvað 
eiga nemendur að hafa tileinkað 
sér þegar þeir útskrifast úr fram-
haldsskólunum? Þá er tekið tillit 
til þeirra krafna sem háskólar og 
atvinnulífið gera.“ Hann segir 
hlutverk Menntamálastofnunar 
meðal annars að styðja við og 
fylgjast með framkvæmd 
menntastefnunnar á hverjum 
tíma og með gæðum kennslunn-
ar. Þá sé stofnuninni ætlað að 
endurskoða námskrár og sjá til 

þess að þær séu í takt við kröfur 
sem gerðar eru og endurspegli 
þá þróun sem er að eiga sér 
stað. Það sé hins vegar mennta-
málaráðuneytisins að leggja 
stóru línurnar og móta stefnuna.

Breyttar einkunnir og 
námsgögn
Meðal breytinga sem nýlega 
hafa verið innleiddar er breytt 
einkunnakerfi fyrir lokapróf í 
grunnskólum þar sem hætt er að 
gefa einkunnir í tölustöfum og 
gefið fyrir í bókstöfum í staðinn. 
Arnór segir breytinguna hafa 
tekist vel og að mikil vinna hafi 
verið lögð í að undirbúa hana og 
kynna, sérstaklega á síðari stig-
um. Hann segir að gefin hafi ver-
ið út ný viðmið um hvernig stað-
ið skuli að námsmati sem fyrir 
vikið hafi orðið mun samræmd-
ara en áður þegar hver skóli 
hafði sjálfdæmi um mat á úr-
lausnum nemenda. 

Arnór segir hlutverk Mennta-
málastofnunar að sjá grunn-
skólanemendum fyrir náms-
gögnum og að sjá um námsmat 
og önnur próf sem lögð eru fyrir. 
Á þessum vettvangi segir hann 
að miklar breytingar séu einnig 
að verða og nefnir sem dæmi að 
þegar ákveðið sé að taka upp 
Ipad tölvur í öllum grunnskólum í 
Kópavogi kalli það á öðru vísi 
námsgögn. Því verði náms-
gagnagerðin að taka mið af nýrri 
upplýsingatækni. „Við vinnum 
núna í stefnumótun í þessum 
málum en þar þurfa stórnvöld að 
velja hvaða stefnu á að taka. 
Vilja menn færa námsgagna-
gerðina meira inn á markaðinn 
eða hver á að vera hlutur ríkisins 
í þessu? Það eru stórar pólitískar 
spurningar sem aðrir verða að 
svara,“ segir Arnór Guðmunds-
son, forstjóri Menntamálastofn-
unar.

mms.is

Það má ekki vanmeta hvað lestrarþjálfun skiptir miklu máli, segir Arnór Guðmundsson, forstjóri 
Menntamálastofnunar.

Miklar breytingar í menntamálum Íslendinga
Rætt við Arnór Guðmundsson, forstjóra Menntamálastofnunar

Hangkjöt á borðið – og jólin eru komin!

Tvíreykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sannkallað lostæti.
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JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU 2016

Miðasala á alla viðburði er í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og á TIX.IS. 
LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR 

LISTVINAFELAG.IS - SCHOLACANTORUM.IS - MOTETTUKOR.IS

Sunnudaginn 4. des. kl. 17 og þriðjudaginn 6. des. kl. 20 

Ó, sól míns lífs
 Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju 

Flytjendur: Mótettukór Hallgrímskirkju, sænska sópranstjarnan Maria Keohane og 
orgelvirtúósinn Mattias Wager, organisti við Storkyrkan í Stokkhólmi. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.  

Sunnudaginn 11. desember kl. 17. 
Björn Steinar Sólbergsson organisti við Hallgrímskirkju 
leikur jólatónlist á hið volduga Klais orgel kirkjunnar. 
Miðaverð 2.500 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í 
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

J.S. Bach

Jólaóratórían 
Cristmas oratorio
I-III BWV 248

Eitt dáðasta jólaverk allra tíma flutt á hátíðartónleikum í tilefni af 20 ára 
afmæli Schola cantorum. 
Flytjendur: 
Schola cantorum og Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju. 
Einsöngvarar: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir sópran, Hildigunnur Einarsdóttir alt, 
Benedikt Kristjánsson tenór og Fjölnir Ólafsson bassi. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson. 
Miðaverð: 9.500 kr./ 6.500 kr. -50% afsláttur af lægra verði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í 
Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 

Trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson, 
Eggert Pálsson pákuleikari og Björn St. Sólbergsson leika hátíðarverk eftir J.S. Bach, 
Albinoni, o fl. barokkmeistara. Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar 
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!
Miðaverð 3.900 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 

NOËL, NOËL! 
Jólaorgeltónleikar

Hátíðarhljómar við áramót
Fimmtudaginn 29. desember kl. 20 
 föstudaginn 30. desember kl. 17

31. desember Gamlársdagur kl. 16.30 
(athugið breyttan tíma) 

Á efnisskránni eru þekktir jólasálmar, sænsk jólalög m.a. Aðventa eftir Otto 
Olsson, sópranarían „Rejoice greatly“ eftir Händel, orgeljólaspuni o.fl. 
Sönn jólaupplifun í fagurlega skreyttri kirkjunni!

Miðaverð 5.900 / 4.900 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 



Það verður mikið um dýrðir á Jólatónlist-
arhátíð Hallgrímskirkju þetta árið og 
boðið upp á nokkrar af helstu perlum 
tónbókmenntanna. Um er að ræða sam-
fellda veislu nokkurra tónleika allt frá 4. 
desember til áramóta. Fjölmargir lista-
menn koma að flutningi verkanna í Hall-
grímskirkju. 

Ó sól míns lífs
Hátíðin hefst með jólatónleikum Módettu-
kórs Hallgrímskirkju sunnudaginn 4. des-
ember kl. 17:00 og þriðjudaginn 6. des-
ember kl. 20:00 undir yfirskriftinni Ó sól 
míns lífs. Á efnisskránni verður fjölbreyti-
legt samansafn af hátíðlegri og hlýlegri 
aðventu- og jólatónlist, sér í lagi af nor-
rænum uppruna, m.a. mörg af vinsælustu 
jólalögum Svía eins og Betlehemsstjarnan 
eftir Alice Tegnér og Jul, jul strålande jul 
eftir Gustav Nordqvist. Einnig verður hið 
klassíska jólalag Ó helga nótt eftir Adolp-
he Adam flutt á sænsku líkt og Jussi Björ-
ling gerði svo eftirminnilega. Mótettukór-
inn mun og flytja íslenska jólasálma og 
nýrri verk, m.a. eftir Halldór Hauksson 
sem og hina dásamlegu Betlehems-
stjörnu Áskels Jónssonar. Einnig mun 
Mattias Wager orgelleikari sýna snilli sína 
við orgelspuna og ásamt Mótettukórnum 
og Mariu Keohane sópran velta upp 
óvæntum hliðum á nokkrum vel þekktum 
jólalögum. Stjórnandi er Hörður Áskels-
son. 

Trompetar, orgel og pákur
Viku síðar eða sunnudaginn 11. desember 
kl 17:00 verða haldnir jólaorgeltónleikar í 
kirkjunni en þá mun Björn Steinar Sól-

bergsson organisti við Hallgrímskirkju 
leika jólatónlist á hið volduga Klais orgel 
kirkjunnar. 

Á gamlársdag kl 16:30 efnir svo List-
vinafélag Hallgrímskirkju til tónlistarveislu 
fyrir þrjá trompeta, orgel og pákur. Tromp-
etleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Ei-
ríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson, 
Eggert Pálsson pákuleikari og Björn 
Steinar Sólbergsson organisti Hallgríms-
kirkju, flytja glæsileg hátíðarverk frá bar-
okktímanum, m.a. eftir J.S. Bach (Tokkata 
og fúga í d-moll) og Albinoni (Adagio).

Eitt dáðasta jólaverk allra tíma
Fimmtudaginn 29. desember kl. 20:00 og 
föstudaginn 30. desember kl 17:00 mun 
Schola cantorum, alþjóðlega barokksveit-
in í Hallgrímskirkju og glæsilegur hópur 
íslenskra einsöngvara af yngri kynslóð-
inni, flytja Jólaóratóríuna eftir J.S. Bach 
undir stjórn Harðar Áskelssonar. Ein-
söngvarar verða Thelma Hrönn Sigur-
dórsdóttir sópran, Hildigunnur Einarsdóttir 
alt, Benedikt Kristjánsson tenór og Fjölnir 
Ólafsson bassi.

Jólaóratórían er eitt af stórvirkjum bar-
okktímans, samin fyrir jólahátíðina 1734. 
Jólaboðskapurinn er rakinn í gleðisöngv-
um, hugljúfum aríum og íhugulum sálmum 
þar sem fjallað er um það kraftaverk sem 
varð þegar frelsarinn fæddist fyrir rúmum 
2000 árum. Tónleikarnir eru lokin á af-
mælisfögnuði Schola cantorum sem fagn-
ar 20 ára afmæli í ár. 

Dýrðardagar í Hallgrímskirkju

Schola cantorum mun ásamt nokkrum einsöngvurum flytja Jólaóratóríuna eftir J.S. 
Bach 29. og 30. desember nk.

Mótettukór Hallgrímskirkju hefur í rúm þrjátíu ár glatt Íslendinga á jólum og skipa jólatónleikar kórsins veglegan sess í tónleikahaldi í aðdraganda jólanna.

Á gamlársdag verða flutt glæsileg barokkverk í Hallgrímskirkju.
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Ómissandi í jólamatinn

Kryddin frá okkur eru ómissandi í eldhúsið hjá ykkur
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Termix One tengigrind til 
hitunar á neysluvatni

Helstu eiginleikar:  Stillanlegt hitastig  •  Stórminnkuð slysahætta  •  Jafn þrýstingur 
á heitu og köldu vatni  •  lengri líftími blöndunartækja  •   Engin kísilútfelling á 
hreinlætis- og blöndunartæki, sem gerir þrif  mun auðveldari, svo ekki sé talað 
um hina alkunnu hveralykt sem hverfur.  Með Termix One fylgir snyrtileg hlíf úr 
grálökkuðu stáli til að hylja hana á veggnum.

Með Termix One tengigrindinni er hitaveitu-
vatnið leitt gegnum varmaskipti sem hitar upp 
ferskvatn til neyslu.  Það gerir húseigendum kleift 
að stilla hitastig heita neysluvatnsins þannig að 
hætta á brunaslysum minnkar verulega. 

Auðveld
uppsetning og  
lítill viðhalds- 
kostnaður
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Reynar Kári Bjarnason er uppal-
inn í vesturbænum í Reykjavík 
og er mikill áhugamaður um 
körfubolta. Hann lauk embætt-
isprófi í sálfræði frá Háskóla Ís-
lands og hóf fljótlega störf hjá 
Líf og sál sálfræðistofu og varð 
þar meðeigandi árið 2014. Hjá 
Lífi og sál vinna sex sálfræðing-
ar sem starfa jöfnum höndum á 
sviði vinnusálfræði og klínískrar 
sálfræði fullorðinna og barna.

Helstu verkefni Lífs og sálar 
auk almennrar sálfræðiþjónustu 
við einstaklinga er þjónusta við 
vinnustaði. Líf og sál sérhæfir sig 
í vinnusálfræði og öllu því sem 
viðkemur andlegum og félags-
legum þáttum á vinnustöðum. 
Með andlegum og félagslegum 
þáttum er átt við allt það í vinnu-
aðstæðum starfsfólks sem leitt 
getur til vanlíðunar. Sem dæmi 
má nefna streitu/álag/kulnun, 
breytingar og samskiptaerfið-
leikar svo eitthvað sé nefnt. 

„Við vinnum m.a. við eineltis-
athuganir, vinnustaðagreiningar, 
sáttamiðlanir og sjáum um 
fræðslu um ýmislegt tengt líðan 
fólks á vinnustað. Einnig sinnum 
við mikið handleiðslu við stjórn-
endur t.d. vegna krefjandi starfs-
mannamála,“ segir Reynar Kári. 

Eineltismál algeng í 
atvinnulífinu
„Einelti á sér ekki einungis stað 
meðal barna og ungmenna í 
skólum landsins heldur einnig á 
vinnustöðum þar sem fullorðið 
fólk starfar. Rannsóknir á tíðni 
eineltis á vinnustöðum á Íslandi 
eru ekki ýkja margar en tölur 
sýna að allt að 15% fólks upplifir 
sig lagt í einelti í vinnunni. Töl-
urnar eru þó mishár eftir starfs-
stéttum.“

Fólk leggur ólíka merkingu í 

hugtakið einelti og því er gríðar-
lega mikilvægt að skoða slík mál 
vel og út frá öllum hliðum. Reyn-
ar Kári segir að í dag sé vinnu-
verndarlöggjöfin mjög skýr og 
hún setji aukna ábyrgð á herðar 
stjórnenda, þeim beri að bregð-
ast við þeim kvörtunum sem upp 
koma. Á sama tíma er fólk orðið 
meðvitaðara um réttindi sín í 
vinnunni. Mikilvægt sé að grípa 
fljótt inn í ef upp kemur grunur 
um einelti á vinnustað en ef ein-
elti líðst á vinnustað geti afleið-
ingarnar fyrir þolandann orðið 
kvíði, depurð, óöryggi, brotin 
sjálfsmynd og fólk getur jafnvel 
fallið út af vinnumarkaði. Hann 
segir afleiðingarnar ekki síður 
miklar fyrir vinnustaðinn m.a. 
vegna mikillar starfsmannaveltu 
og tíðra veikinda auk þess sem 
orðspor vinnustaðarins spillist. 

„Svona verkefnum fylgir mikil 
ábyrgð og mikilvægt að vera 
meðvitaður um að vera hlutlaus 
gagnvart málsaðilum. Nærgætni 
við meinta þolendur og gerend-
ur skiptir miklu máli þar sem 
þessi mál taka verulega á fólk. 
Gæta þarf þess að málsaðilar fái 
að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri og mikilvægt er að leit-
ast við að safna saman öllum 
þeim upplýsingum sem geta 
varpað ljósi á málið, til að mynda 
með viðtölum við samstarfsfólk 
og svo auðvitað rýna vel í öll 
þau gögn sem við fáum afhent.“ 

Góð samskipti skipta máli
„Allir eiga rétt á því að líða vel í 
vinnunni og eru góð samskipti 
þar mikilvægur þáttur. Eðlilegt er 
að það komi upp ágreiningur 
milli samstarfsfólks á vinnustað. 
Því miður getur slíkur ágreining-
ur þróast út í viðvarandi nei-
kvætt samskiptamynstur sem 

hefur slæm áhrif á líðan, starfs-
anda og afköst. Stjórnendur hafa 
í auknum mæli leitað eftir hand-
leiðslu til að styrkja sig í að taka 
á slíkum málum,“ bætir Reynar 
Kári við. 

Vinnustaðagreining er gott 
tæki þegar ekki eru komnar fram 
neinar formlegar eineltiskvartan-
ir en ljóst er að starfsandinn hef-
ur farið versnandi. Greiningin 
gengur út á að rætt er í trúnað-
arsamtali við einstaklingana í 
starfshópnum eða hluta starfs-
hópsins og vandinn metinn út frá 
ýmsum þáttum, t.d. streitu, 
hvatningu, samskiptum og 
stjórnendaháttum. Eftir að niður-
staða liggur fyrir eru settar fram 
tillögur til úrbóta og hvernig 
megi leiða málið til lykta. Þetta 
er góð leið fyrir stjórnendur til að 
fá yfirsýn.

„Markmiðið með okkar vinnu 
er alltaf að leysa úr málum og 
stuðla að því að gera vinnustað-
inn betri. Stjórnendur vilja gera 
vinnustaðinn sinn betri og við 
reynum að aðstoða þá við það. 

Okkar hlutverk er ekki einungis 
að slökkva elda heldur er mikil-
vægur þáttur í okkar vinnu for-
varnarstarf, og að hjálpa vinnu-
stöðum að koma sér upp góðum 
samskiptavenjum og stuðla að 
góðum liðsanda.“ 

Höfum aðgát á aðventunni
Í aðdraganda jóla og áramóta er 
oft mikið um að vera, margt sem 
þarf að huga að og fólk er oft 
þreyttara en áður. Það getur ver-
ið mikið álag í einkalífi og vinnu 
á sama tíma. Þá er líklegra að 
fólk eigi erfiðara með að vanda 

sig í samskiptum og það verði 
árekstrar. Stjórnendur þurfa því 
að halda vel utan um starfs-
mannahópinn á aðventunni, 
veita starfsfólkinu stuðning og 
gæta þess að gera ekki óraun-
hæfar kröfur til starfsmanna. 
„Munum að aðventan er alls ekki 
bara álag og aukin verkefni – 
hún er líka tími þar sem við efl-
um starfsandann með því að 
gera okkur dagamun og gleðjum 
hvert annað,“ segir Reynar að 
endingu.

lifogsal.is

„Við stofnuðum Handverkskúnst 
og byrjuðum með námskeið árið 
2012 í sal sem við leigðum en 
síðar færðum við okkur í heild-
sölu við garnverslanir á höfuð-
borgarsvæðinu. Við rekum nú 
verslun ásamt því að vera með 
námskeið og heildsöluna áfram í 
því formi sem hún var áður,“ seg-
ir Guðrún María Guðmundsdóttir 
sem á og rekur verslunina Hand-
verkskúnst ásamt Elínu Kristínu 
Guðrúnardóttur. 

Gott úrval af garni, prjónum, 
heklunálum, uppskriftum, blöð-
um, bókum og fylgihlutum fæst í 
Handverkskúnst. „Þetta er nota-
leg verslun og við leggjum 
áherslu á sköpun, persónulega 
og góða þjónustu og bjóðum 
upp á fjölbreytt úrval af garni á 
góðu verði.“

Fjölbreytt námskeið
„Við erum með byrjendanám-
skeið í prjóni, tvöfalt prjón, kluk-
kuprjón með tveimur litum, 
mósaíkprjón, að prjóna hæla og 
svo hafa verið vinsæl námskeið 
þar sem kennt er að prjóna fær-
eysk sjöl. Byrjendanámskeið í 
hekli hafa líka verið vinsæl sem 
og teppahekl, tvöfalt hekl og 
sjalahekl, að hekla sokka, að 
hekla vettlinga og ljósmæðra-
teppið svo eitthvað sé nefnt.“ 
Námskeið vorannar verða komin 
inn á heimasíðuna strax í byrjun 
janúar 2017 svo það er um að 
gera að fylgjast með og tryggja 
sér pláss í tíma.

Bjöllur og jólakúlur
Guðrún og Elín halda námskeið í 
desember með jólin í huga þar 
sem þátttakendur fá leiðsögn 
bæði í prjóni og hekli. „Nám-

skeiðsgestir munu prjóna eða 
hekla utan um t.d. jólakúlu, bjöllu 
á ljósaseríu eða gera sokk utan 
um hnífapörin. Þetta námskeið 
er ætlað fyrir þá sem hafa grunn-
þekkingu á prjóni og hekli. Við 
erum með gífurlegt úrval af garni 
í alls konar litum sem hentar í 

jólaprjónið/heklið.“ Námskeiðið 
verður 8. desember í versluninni 
Handverkskúnst, Hraunbæ 
102b, Reykjavík frá kl. 18:30-
21:00.

handverkskunst.is

Guðrún María Guðmundsdóttir rekur verslunina Handverkskúnst þar 
sem boðið er upp á fjölbreytt úrval af garni á góðu verði.

Handverkskúnst

Námskeið í gerð prjónaðra 
og heklaðra jólavara 

Reynar Kári Bjarnason sálfræðingur segir að stress og álag fylgi oft 
aðventunni og þá sé mikilvægt að halda vel utanum starfsmanna-
hópinn.

Góð samskipti skipta máli
Rætt við Reynar Kára Bjarnason, sálfræðing hjá Lífi og sál 
sálfræðistofu

VANDAÐIR KROSSAR 
Á LEIÐI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR

3ja ára ábyrgð

Skemmuvegur 34,  Brún gata | 200 Kópavogur
velaverkjs@simnet.is | velaverkjs.is / slattuvel.is S. 554 0661

augl10x15.indd   1 18.11.2013   14:28
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Belladonna er vinsæl fataverslun 
fyrir konur staðsett í Skeifunni 8 í 
Reykjavík. Þar er mikið lagt upp 
úr fjölbreytni sem lýsir sér í miklu 
úrvali en litlu magni í hverri gerð. 
Ennfremur lýsir fjölbreytnin sér í 
því að fötin eru í öllum stærðum, 
frá 38 upp í 58.

Belladonna er ítalska og þýðir 
falleg kona. 

„Konur eru bara allar svo fal-
legar að einhverju leyti. Nafn 

verslunarinnar vísar í það að ef 
kona fer í föt sem hún finnur sig í 
og sem henni líður vel í þá geisl-
ar hún og sjálfsöryggið eykst og 
þá finnst okkur við fallegri,“ segir 
Sella Leifsdóttir, eigandi verslun-
arinnar sem hún stofnaði árið 
2004. Að sögn Stellu er breiður 
aldurshópur kvenna sem kaupir 
föt í Belladonna og koma vörurn-
ar koma mörgum stöðum en 
fatnaður frá 20 framleiðendum 

fæst í versluninni og er aðallega 
um að ræða fatnað frá fyrirtækj-
um í Hollandi, Þýskalandi og 
Danmörku. „Við leggjum mikið 
upp úr að vera með góð efni 
sem halda sér vel og erum með 
allt frá nærfötum til yfirhafna; 
hversdagsföt, vinnuföt, spariföt 
og eiginlega bara allan klæðnað 
sem kona þarf. Það er mismun-
andi hvaða stærðir eru til í 
hverju merki en með því að vera 

með mörg merki þá getum við 
boðið upp á marga mismunandi 
fatastíla og mismunandi snið 
sem henta öllu vaxtalagi. Við 
tökum inn nýjar vörur í hverri 
einustu viku þannig að það er 
alltaf eitthvað nýtt og spennandi 
á boðstólnum. Svo eru líka 
ákveðnar flíkur sem falla undir 
svona „basic“ vöru sem við eig-
um alltaf til, enda vilja margar 
geta gengið að ákveðnum 

vörum eins og t.d. uppáhalds 
svörtu buxunum. Sumt er bara 
þannig að kona þarf ekki að 
breyta.“

Gott úrval fylgihluta fæst í 
versluninni svo sem slæður, klút-
ar, teflar, hanskar og töskur. 
Belladonna er opin frá kl. 11 til 18 
virka daga og laugardaga frá kl. 
11 til 15.

belladonna.is

Belladonna

Allt frá nærfötum til yfirhafna

MINNA MÁL 
MEÐ SAGAPRO

VINSÆL VARA VIÐ TÍÐUM ÞVAGLÁTUM 

„SagaPro hefur gagnast mér fyrst og fremst 
þannig að lífsgæðin eru betri, ekki sífelldar 
áhyggjur af því hvar næsta salerni sé að finna 
og svefninn er betri af sömu ástæðum. Lífið 
er einfaldara með SagaPro.“
Helga Arnardóttir 45 ára, húsmóðir

Fæst í helstu apótekum og matvöruverslunum

 „SagaPro hefur aukið mína hvíld með 
órofnum nætursvefni og ég er einnig 
alveg laus við tíð þvaglát á daginn.“
Bjarni Grímsson, 61 árs framkvæmdastjóri
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Það er mikill kraftur og sköpunarþrá í 
Borgarleikhúsinu þessa daga sem endra-
nær; stórar sýningar og vinsælar í gangi 
um leið og undirbúningur er á fullu við 
næstu stórvirki á sviðum hússins. Þar ber 
hæst jólasýninguna Sölku Völku sem 
verður frumsýnd 30. desember og ljóst 
að margir bíða spenntir eftir að sjá þá 
frábæru skáldsögu Nóbelsskáldsins lifna 
við á sviðinu.

Til Óseyrar við Axlarfjörð
„Við erum með afar sterkan leikhóp í hús-
inu núna og í þessu stykki vinnur leikstjór-
inn Yana Ross mjög þétt með leikurunum 
og ég held að úr því samstarfi verði afar 
spennandi ferðalag á vit Sölku Völku í for-
tíð og nútíð. Yana Ross leikstýrði rómaðri 
sýningu á Mávinum á síðasta leikári og 
hún er orðin einn eftirsóttasti leikstjórinn í 
Evrópu,“ segir Kristín Eysteinsdóttir, leik-
hússtjóri Leikfélags Reykjavíkur.

Salka Valka er ein þekktasta saga 
Halldórs Laxness og sú sem ruddi braut 
hans til alþjóðlegra vinsælda. Hún er 
hetjusaga ungrar stúlku sem brýst úr fá-
tækt og fáfræði og nær að verða mikils 
metinn þjóðfélagsþegn af eigin rammleik 
með seiglu og einbeittum vilja.

Jólaflækja og Jesús litli
Bergur Þór Ingólfsson á heiðurinn af verk-
inu Jólaflækju sem Borgarleikhúsið setur 
á svið um næstu helgi en hann er höfund-
ur, leikstjóri og leikstjóri í sýningu sem á 
eftir að vekja mikla athygli. „Þetta er ný 
sýning fyrir yngstu áhorfendurna og segir 
af Einari litla sem er alltaf einn á jólunum. 
Þá mætir Jesús litli aftur til leiks hjá okkur 
en sú sýning er orðinn fastur liður hjá 
okkur á jólunum enda margverðlaunað 
stykki sem kemur öllum í gott skap,“ segir 
Kristín ennfremur. Í þessari sýningu láta 
trúðarnir láta allt flakka, umbúðalaust. 
Þeim er ekkert óviðkomandi, þeir velta 
við öllum steinum, snúa öllu á hvolf og 
segja allan sannleikann – og ekkert nema 
sannleikann. 

Ræman og Úti að aka
„Eftir áramót setjum við upp Ræmuna, 
einstaklega vel skrifað og hjartnæmt leik-
rit eftir ungt bandarískt leikskáld sem hef-
ur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum og 
í Evrópu. Höfundurinn er Annie Baker en 
hún hlaut bandarísku Pulitzer-verðlaun 
fyrir besta leikritið árið 2014. Það er Dóra 
Jóhannsdóttir sem leikstýrir.“

Úti að aka er farsi eins og þeir gerast 
bestir en Borgarleikhúsið setur hann upp 
í mars á næsta ári. Sýningin skartar mörg-
um af vinsælustu leikurum Borgarleik-
hússins og segir frá Jóni leigurbílstjóra 
sem er ekki allur þar sem hann er séður; 
á tvær eiginkonur sem auðvitað vita ekki 
hvor af annarri – en svo breytist staðan Á 
endanum er ekki ljóst hver hefur leikið á 

hvern eða hver er í rauninni úti að aka!

Hver túlkar Ellý Vilhjálms?
„Loks langar mig að nefna uppfærslu okk-
ar á leikritinu Ellý í samstarfi við Vestur-
port en það fer á svið í mars á næsta ári. 
Þetta er splunkunýtt verk undir stjórn 
Gísla Arnar Garðarssonar um þessa dáð-
ustu dægurlagasöngkonu þjóðarinnar fyrr 

og síðar. Úrvalslið leikara og tónlistar-
manna tekur þátt í sýningunni. Ekki verð-
ur gefið upp að sinni hver muni túlka Ellý 
Vilhjálms – við bíðum bara spennt,“ segir 
Kristín Eysteinsdóttir.

borgarleikhus.is

Kraftur og sköpunargleði í Borgarleikhúsinu

Salka Valka og Ellý stíga á svið

Tilbúið á jólaborðið!

Löngumýri, 801 Selfoss
Kjartan H. Ágústsson, sími 486 5581 / 893 5518
rabarbia@rabarbia.is

» Rabarbarasulta

» Greni- og fíflasíróp

» Rabarbarakaramellur
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Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur! RÚM

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397 | www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á facebook 
Opið alla virka daga frá kl. 09.00-18.00, laugardaga 10.00-14.00, sunnudaga lokað

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Vinsæli handáburðurinn frá 
Crabtree & Evelyn er kominn!
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Gott orðspor Siglóhótels er besta auglýsingin
 „Þetta fyrsta ár hefur gengið 
vel og við erum þakklát fyrir 
góðar viðtökur. Hótelgestir eru 
almennt mjög ánægðir með 
upplifun sína af dvölinni hér og 
það orðspor hefur borist út sem 
skiptir okkur miklu máli enda 
besta auglýsingin sem hægt er 
að fá,“ segir Finnur Yngvi Krist-
insson, hótelstjóri Siglóhótels á 
Siglufirði. 

Hótelið var tekið í notkun í júlí 
2015 og þykir staðsetning þess 
hafa tekist einkar vel en það er 
byggt út í höfnina og frá því er 
hægt að fylgjast með lífinu við 
höfnina. Finnur segir að nýtingin 
aukist jafnt og þétt og bókanir 
fyrir næsta sumar líti mjög vel út. 
„Framboð af hvers kyns afþrey-
ingu hér hefur aukist mikið bæði 
yfir vetrar- og sumartímann en 
það eykur aðdráttarafl staðarins 
enn frekar.“ Hann nefnir sem 
dæmi að í desember verði byrj-
að að bjóða upp á snjóþrúgu-
göngu um svæðið með og án 
leiðsagnar. Nýlega var opnuð 
bruggverksmiðja í bænum og lít-
ið huggulegt súkkulaði/kaffihús 
þannig að það er margt að 
skoða á Siglufirði í bland við 
söfnin í bænum. Næsta sumar 
verður síðan tekin í notkun nýr 9 
holu golfvöllur sem að sögn 
Finns verður mjög glæsilegur á 
skemmtilegu svæði skammt ut-
an við bæinn í nágrenni við 
skógræktina og á bökkum Hóls-
ár. 

Jólatilboð
Siglóhótel er með 68 herbergi 
og þar er því hægt að taka á 
móti stórum hópum. „Í aðdrag-
anda jólanna er mikið um vinnu-
staðahópa sem koma í jólahlað-
borð og gistingu. Það má segja 
að helgarnar fram til jóla séu 
nánast uppseldar en þó má enn 
finna eitt og eitt laust herbergi ef 
vel er að gáð.“ Hann segist gera 

ráð fyrir að á milli 1300 og 1400 
gestir komi í jólahlaðborð síð-
ustu tvær helgarnar í nóvember 
og fram í miðjan desember og 
þótt helgarnar séu mikið bókað-
ar þá sé enn hægt að bóka jóla-
hlaðborð og gistingu í miðri viku. 
Hann bendir á að nú sé einmitt 
sérstakt tilboð í gangi á gistingu 
í tengslum við jólahlaðborðin. 
Finnur segir vinsælt hjá fyrirtækj-

um og stofnunum að koma í árs-
hátíðarferðir á Siglufjörð. Þá er 
hluti eða jafnvel allt hótelið tekið 
á leigu fyrir slíkar samkomur. 
Sama gildir um ráðstefnur sem 
eru í vaxandi mæli haldnar á 
Siglóhóteli enda aðstaða góð 
með fjölbreyttum salarkynnum 
fyrir veislur og fundi og öflug 
veitingaþjónusta til að anna því.

Eftir jól og áramót segir Finn-

ur að það hægist aðeins um 
fram í mars þegar skíðavertíðin 
byrjar af fullum krafti. Mjög gott 
skíðasvæði er í nágrenni bæjar-
ins sem meðal annars laðar til 
sín sífellt stækkandi hóp fólks 
sem stundar fjallaskíðamennsku. 

siglohotel.is

Ásdís Olsen fékk heiftarlegt 
kvíðakast fyrir nokkrum árum. 
Þessi uppákoma í lífi hennar 

varð til þess að hún fór til Lond-
on og síðan Wales til að læra 
Mindfulness. Síðan hefur hún 
verið óþreytandi við að segja 
frá og kenna Mindfulness.

„Ég var á góðum stað í lífinu, 
var í góðu hjónabandi og átti 
yndisleg börn, var vel stæð og 
ákvað að taka mér frí frá vinnu 
og læra myndlist og fara á hug-
leiðslunámskeið. Einn daginn 
fann ég hvernig tilfinningarnar 
fóru að ólga innra með mér og 
ég var skelfingu lostin. Ég man 
að ég gekk um gólf og hélt ég 
væri að missa vitið. Ég hringdi 
hálfgrátandi í hugleiðslukennara 
og sagði að það kraumaði eitt-
hvað innra með mér og ég væri 
hrædd. Það reyndist ekki svo 
vont að hafa allar þessar tilfinn-
ingar. Það var óttinn við tilfinn-
ingarnar og streðið við að bæla 
þær sem ollu kvíða og spennu.“

Miðlun til venjulegs fólks
Ásdís segist hafa upplifað með 
mindfulness umbreytingu á lífi 
sínu og líðan og fór að skilja 

sjálfa sig betur. „Þetta var algjör 
opinberun fyrir mig. Ég vissi í 
rauninni ekki neitt um sjálfa mig 
– hvernig hugurinn starfar og 
hvernig hugurinn hefur áhrif á 
líðanina, hvernig ég hugsa og 
hvaðan hugmyndir mínar koma. 
Mér finnst þetta það merkileg-
asta sem ég hef lært í lífinu. Ég 
áttaði mig á að hamingjan er 
„default“ ástand. Við erum bara 
vitlaust forrituð. Mér fannst allir 
verða að vita þetta.“

Ásdís segist hafa sökkt sér of-
an í fræðin um mindfulness og 
fékk mikinn áhuga á að skilja 
hugann, afstöðu fólks og hugar-
far. „Ég fór í hugræna atferlis-
meðferð og lærði að vinna með 
hugrænu fræðin og fannst þetta 
algjör galdur. Ég vildi miðla 
þessu til venjulegs fólk, sem veit 
ekki af því að það er á valdi hug-
ans, er með vont „forrit“ og 
hugasanaskekkjur. Ég fór í sam-
starf við Auði Gunnarsdóttur, for-
mann félags um hugræna atferl-
ismeðferð, til að búa til hagnýtt 
nám um hugræna atferlismeð-
ferð fyrir venjulegt fólk. Mér 
fannst mikilvægt að miðla þess-
um merkilegu aðferðum til að 
sjálfsskilning og betra lífs.“ 

Metsölubók og 
sjónvarpsþáttur
Ásdís gaf síðan út bókina Meir 
hamingja, sem varð metsölubók 
fyrir ein jólin, gerði útvarspsþætti 
og raunveruleikaþátt fyrir Stöð 2 
þar sem hópur Íslendinga fór í 
hamingjuvinnu með mindfulness 
og jákvæðri sálfærði. Ásdís hef-
ur líka verið óþreytandi við að 
halda fyrirlestra og námskeið hjá 
félögum og fyrirtækjum um leiðir 
til að auka hamingjuna.

„Fyrir mér er mindfulness 
þessi einfalda og áhrifaríka að-
ferð til að verða besta útgáfan af 
sjálfum sér. Það er enginn boð-
skapur eða hugmyndafræði, 
bara aðferð til að tengja við sjálf-
an sig, leita inn á við, finna sín 
eigin svör og kynnast sjálfum 
sér.

Aðfeðin er svo einföld. Hún 
gengur í rauninni út á að temja 
athyglina þannig að hún sé ekki 
með huganum einhvers staðar 
annars staðar heldur sé hér hjá 
okkur í upplifun okkar og skynj-
un. Og upplifun okkar og skynj-
un er á þeim svæðum í heilanum 
þar sem vellíðan og hamingja og 
samkennd og tilfinningar eru 
sem og sköpun og allt þetta sem 
mér finnst vera eftirsóknarvert í 
lífinu.“

Staðsetning Siglóhótels, við og út í höfnina þykir mjög vel valin og gefur skemmtilegt útsýni.Fjallaskíðamennska er í örum 
vexti og fjöllin við Siglufjörð 
heilla marga sem stunda þá 
íþrótt.

Ásdís Olsen. „Fyrir mér er mindfulness þessi einfalda og áhrifaríka 
aðferð til að verða besta útgáfan af sjálfum sér.“ Ljósm. Helga Bergmann.

„Hamingjan er „default“ ástand“
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„Við höfum verið hér í Hamra-
borginni í 10 ár og líkað vel. Hér 
eigum við góðan hóp viðskipta-
vina sem við reynum að þjón-
usta eins og best við getum. 
Hér fást alls konar gjafavörur, 
m.a. íslensk hönnun og svo auð-
vitað blóm en þau eru uppistað-
an í versluninni,“ segir Sigríður I. 
Gunnarsdóttir sem gjarnan er 
kölluð Didda en hún stofnaði 18 
Rauðar rósir þann 20. október 
árið 2006 ásamt Vigni I. Garð-
arssyni.

Didda býr yfir áratugareynslu 
úr blómageiranum. Frá stofnun 
18 rauðra rósa hefur verið lögð 
mikil áhersla á að bjóða upp á 
glæsilegt úrval íslenskra blóma 
og gjafavöru sem hentar við öll 
tækifæri, ásamt því að kapp-
kosta að veita viðskiptavinum 
sínum persónulega þjónustu 
sem veitt er af lærðum blóma-
skreytum.

Didda segir að auk ferskra 
blóma fáist m.a. í versluninni 
gjafavörur eftir íslenska hönnuði. 
„Hér erum við með fjölbreytt 
vöruval, allt frá eldspítustokkum 
upp í gærukollinn Fuzzy eftir 
Sigurð Má Helgason og allt þar á 
milli. Við bjóðum vörur eftir 
marga aðra þekkta íslenska 
hönnuði, m.a. servíettur, kort og 
kerti frá Hekla Ísland, textílvörur 
og kerti frá Hjartalagi, krumma í 

glugga eftir Ingibjörgu Hönnu en 
þeir hafa farið víða um heim. 
Einnig má nefna textílvörur eftir 
Sveinbjörgu en hún sækir inn-
blástur sinn í íslenska náttúru, 
púðaver með ljósmyndum frá 
Lagði, samfellur og kodda frá 
Jónsdóttur og Co. og klukkur og 
ostabakka frá Kristu Design. 
Einnig erum við með glervörur 
frá Hjördísi Hafnfjörð og hið sí-
vinsæla konfekt frá Hafliða 
Ragnarssyni í Mosfellsbakaríi 
svo fátt eitt sé nefnt,“ segir 
Didda í samtali. Þar er og að 
finna sælkeravörur frá franska 
matarhönnuðinum Nicolas Vahé 
auk þess sem í versluninni fást 
gjafavörur svo sem frá vöru-
merkjunum Broste, Leonardo, 
Sia, House Doctor. „Þá má líka 
nefna alls kyns jólailm frá Crabt-
ree & Evelyn, hin vinsælu tusku-
dýr frá jELLY CAT og ilmkerti frá 
Durance,“ bætir hún við.

„Síðast en ekki síst bjóðum 
við upp á hverskyns þjónustu er 
varðar afskorin blóm hvort sem 
þú ert að leita að tækifæris-
vendi, brúðarvendi eða útfarar-
skreytingum,“ segir Didda í 18 
Rauðum rósum að síðustu. 

18raudarrosir.is

18 Rauðar rósir í hjarta Kópavogs
Blóm og gjafavara í glæsilegu úrvali

Blómvendirnir frá 18 Rauðum 
rósum gleðja auga og sál.

Úrval tuskudýra frá jELLY CAT.

Í versluninni er úrval af hvers konar 
leiðiskrönsum. 

Aðventukransarnir eiga eftir að prýða jólaborðin.

Skeifan 8 / Sími 517 6460 / belladonna.is

Opið mánudaga til föstudaga kl. 11-18. Laugardaga kl. 11-15

Flott föt fyrir flottar konur



38 | ÁFRAM

„Um áramótin 1991-92 stofnaði 
ég fyrirtækið Urtasmiðjuna og á 
því fyrirtækið 25 ára afmæli á 
þessu ári. Löngu áður byrjaði ég 
að leika mér með ýmsar tilraunir 
við að gera áburði úr jurtum, 
eins og svo margar formæður 
okkar gerðu hér áður. Átti þetta 
bara að vera fyrir mig og mína 
fjölskyldu. Áður en ég vissi var 
ég farin að framleiða græðandi 
smyrsl fyrir fólk sem hafði frétt 
að þetta virkaði vel á bruna og 
ýmis húðvandamál,“ segir Gígja 
Kj. Kvam, eigandi Urtasmiðjunn-
ar á Svalbarðsströnd.

Hráefnið ræður gæðunum
„Ég setti mér það markmið að 
framleiða 100% hreinar húðvörur, 
náttúruafurð án allra aukaefna, 
með okkar hreinu heilnæmu ís-
lensku villtu jurtum sem við tín-
um hér á völdum svæðum. Við 
notum einungis hrein náttúruleg 
og lífræn hráefni sem innihalda 
nauðsynleg vítamín og næring-
arefni fyrir húðina og eru því 
mjög húðbætandi. Það er jú hrá-
efnið sem ræður gæðum vör-
unnar. Sérstaða Sérstaða okkar í 
Urtasmiðjunni er sú að við þró-
um og framleiðum allar okkar 
vörur sjálf hér í fyrirtækinu en 
kaupum ekki tilbúna grunna. 
Þannig getum við sjálf ráðið 
hvaða hráefni vörurnar inni-
halda.“

Um 20 vörutegundir
Jurtasmiðjan framleiðir í dag um 
20 vörutegundir sem eru ann-
arsvegar húðverndarvörur s.s. 
Græðismyrsli, Fótasalvi, Vöðva-
gigtar-nuddolía, o.fl. sem fólk í 
heilsugeiranum mælir með og 
notaðar eru á ýmsum heilsu-
stofnunum. Hinsvegar snyrti-
vörur, t.d. endurnærandi Villi-
rósa-andlitskrem fyrir 40 ára og 
eldri, Fjallagrasakrem rakagef-
andi dagkrem og Silki-andlitsolía 
djúpnærandi, mýkjandi og fegr-
andi. Þetta eru allt vinsælar og 
eftirsóttar vörur sem reynst hafa 
vel og eiga sinn fasta áskrif-
endahóp sem gefa þeim lofsam-
leg ummæli. 

urtasmidjan.is

Bókarkynning

Um ókunna stigu
Endurútgáfa á bókinni Norður yfir Vatnajökul eftir William Lord Watts
Englendingurinn William Lord 
Watts komst fyrstur manna yfir 
Vatnajökul árið 1875 ásamt 
fimm Íslendingum. Um leiðang-
urinn skrifaði hann merka bók, 
Norður yfir Vatnajökul eða Um 
ókunna stigu á Íslandi. Jón Ey-
þórsson veðurfræðingur og 
fyrsti formaður Jöklarannsókna-
félags Íslands sneri bókinni á ís-
lensku og kom hún út árið 1962. 
Nú hefur þýðingin verið endur-
prentuð og í nýjum formála 
Gerðar Steinþórsdóttur er 
fjallað um bókina, leitina að höf-
undinum og Wattsfell í Dyngju-
fjöllum.

 Meðal þess sem Watts lýsir í 
bókinni eru eldar í Öskju og á 
Mývatnsöræfum. Landi hans 
C.G.W. Lock, kallaður Brenni-
steins-Loki, minnist Watts í ferða-
bók sinni á eftirfarandi hátt. 
„Þessi ævintýrafúsi landkönnuð-
ur var ágætlega til þess fallinn 
að þola erfiði og skort í 12 daga 
ferð í fönn og frosti og þoku, 
enda bætti hann fjórum dagleið-
um við, er hann þrammaði um 
óhugnanlega eyðisanda og 
hraun. Verður hann vart um of 
lofaður fyrir hreysti sína og þol.“

Í formála að þýðingu Jóns Ey-
þórssonar kemur fram að Watts 
hafi látist tveimur árum eftir Ís-
landsferðina, þá 26 ára að aldri. 
Athugun hefur leitt annað í ljós. 

Við grípum niður í frásögn 
Watts í III. kafla bókarinnar. Hann 
og félagar hans eru komnir að 
jökulbrún þar sem tveir fylgdar-
menn leiðangursstjórans sneru 
við. Þetta var þriðja tilraun Watts 
til að komast yfir jökulinn:

Norður yfir Vatnajökul
„Fram undan var hin mikla, hvíta 
jökulbreiða, að baki dökkleit 
hamrafjöll, í eyrum okkar niðaði 
Djúpá og í austri blasti við aug-
um hinn fegursti regnbogi, er 
boðaði okkur fararheill. Við 
teystum því. 

Hér kvöddum við föður Páls 
og Árna, frænda hans, og sögð-
um þeim, hvar þeir skyldu bíða 
okkar með hestana fyrir norðan. 
Veður var skúralegt, en mér var 
minnistætt sandrokið, sem ætl-
aði okkur lifandi að drepa, þegar 
við tjölduðum hér í fyrra sumar, 
svo að ég ákvað að halda áfram 
og tjalda á snjó, þegar þörf 
gerðist, enda þótt fylgdarmenn 
mínir væru þegar byrjaðir að 
hlaða skýli úr lausagrjóti við jök-
uljaðarinn.

Á þessum stað var jökullinn 
mjög sprunginn í fyrrasumar og 
þakinn svörtum kömbum og 
sanddrýlum. Nú var jökullinn 
sjálfur gersamlega kafinn í snjó! 
Við gátum þegar í stað beitt 
sleðanum. Stefnan var tekin í há-
norður, og jafnframt snerum við 
baki við byggðinni, en fyrir hönd-
um áttum við erfiðasta áfanga 
ferðarinnar. Svo langt sem augað 
eygði var ekkert að sjá nema 
veglausar, helhvítar snæbreiður, 
firrtar öllu lífi, hvort heldur dýrum, 
pöddum eða plöntum. Fótatak 
okkar heyrðist ekki, og jafnvel 
málrómur okkar lét framandi í 

eyrum í hinni dapurlegu dauða-
þögn, sem aldrei er rofin nema af 
þyt stormsins eða drunum eld-
fjalla. Auðsætt var, að snjókoma 
hafði verið miklu meiri síðastlið-
inn vetur en veturinn næsta á 
undan; nýsnævi náði okkur í hné 
og tafði mjög ferðina og þreytti 
okkur. Er við höfðum kjagað 
áfram í þrjár klukkustundur, tók 
að snjóa og dreif yfir svartaþoku, 
svo að ég ákvað að tjalda. Ég hef 
vanalega þann háttinn á, þegar 
ég gisti á snjó, – og ég held það 
sé einna bezt og hlýjast, – að 
grafa holu, þriggja til fjögurra 
feta djúpa, tjalda yfir hana og 
bera vel snjó að skörunum. Síð-
an breiði ég svefnpokann á botn 
holunnar og gæti þess, að hett-
an sé brotin yfir opið, svo að 
enginn snjór komist í hann. Ef 
hvasst er, hleð ég snjóvegg vind-
megin og læt allt, sem eitthvað 
þarf að nota, inn í tjaldið. Því 
næst dreg ég sleðann að tjald-
dyrunum, og má þá komast í far-

angurinn, ef eitthvað þarf að 
nota óvænt, án mikillar fyrirhafn-
ar. Eftir að hafa stungið öllum 
stöfum og skóflum duglega niður 
í snjóinn, svo að þau fenni ekki í 
kaf, skríðum við í tjaldið, setjumst 
á olíudúkinn ofan á pokanum og 
förum úr vosklæðum í þurr föt. 
Síðan skríðum við allir í pokann, 
en hengjum áður vatnsheld hlífð-
arföt á snjóveggginn við höfða-
lagið til þess að hafa við herð-
arnar. Ef frost er ekki mjög mikið, 
hengjum við vosklæði okkar á 
snúru í tjaldmæninum, ásamt 
bókatöskum og öðru slíku, en sé 
frosthart, breiðum við hlífðarfötin 
undir legurúmið. Þessu næst er 
bræddur snjór, soðin súpa eða 
súkkulaði og matur skammtaður, 
en að því loknu bætum við okkur 
í munni með groggsopa, kveikj-
um í pípu og tökum lagið. Þar 
með er dags- og næturverkinu 
lokið, eftir því sem verkast vill, 
því að nóttin er björt sem dagur, 
og svo leggjumst við til svefns.

Á þennan hátt bjuggumst við 
um fyrir nóttina í þetta skipti, sex 
lágu í hvílupokanum á mjög svip-
aðan hátt og sardínur liggja í 
dós. Hinir fjórir, sem áttu aðeins 
að fylgja okkur að Pálsfjalli, 
bjuggu um sig, sem bezt þeir 
gátu, í teppum og olíukápum í 
framanverðu tjaldinu. Ég skipaði 
öllum að fylla vatnsflöskur sínar 
af snjó og stinga í vasann, svo 
að þeir gætu fengið sér vatns-
sopa, þegar þeir vöknuðu. Innan 
stundar heyrðist ekkert nema 
þungur andardráttur og hrotur 
hinna níu förunauta minna. Ég 
lauk við að skrifa í dagbók mina, 
sofnaði síðan og svaf vært um 
stund, en vaknaði þá við ógnar-
læti í hinum enda tjaldsins. Ég 
kallaði til Páls og spurði, hver 
þremillinn gengi á í hans enda. 
Hann svaraði í djúpum, hátíðleg-
um rómi: „Sá mállausi er að 
sparka sér til hita.“ Enda þótt 
þeim góða manni væri ugglaust 
kalt á fótunum, gat ég ekki fallizt 
á þessa aðferð til að verma þá í 
tjaldi, sem aðeins var 10x6½ fet, 
svo að ég mælti svo fyrir, að 
annar maður skyldi nudda býf-
urnar á þeim mállausa og verma 
þær í handarkrika sínum.“

Bókin er vel úr garði gerð, gefin 
út af bókaútgáfunni Eldjökli.

Pálsfjall í Vatnajökli. Myndin er úr bókinni.

Gígja Kj. Kvam hefur rekið Urta-
smiðjuna í aldarfjórðung.

Urtasmiðjan framleiðir íslenskar 
snyrtivörur úr heilsusamlegum 
jurtum sem týndar eru á 
ómengaðri jörð.

Græðismyrsl er ein þeirra vara sem Urtasmiðjan framleiðir.

Hreinar og heilsusamlegar snyrtivörur
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Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

Heilbrigðissvið Fastus býður upp á heildarlausnir í endurhæfingar-, hjúkrunar- og hjálpartækjum. 

Á annarri hæðinni í verslun okkar í Síðumúla 16 er að finna gott úrval af heilbrigðisvörum og þar leggur 
sérhæft fagfólk metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða þig við val á vörum.

VIÐ LÉTTUM 
ÞÉR LÍFIÐ

SNÚNINGSLÖK RAFSKUTLUR

STUÐNINGSHANDFÖNG

ÞREKHJÓL

HJÁLPARTÆKI TIL DAGLEGS LÍFSNÆRINGARDRYKKIR

BAKBELTI GÖNGUGRINDUR STURTUSTÓLAR

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands



Uppskriftina í heild sinni ásamt eldunaraðferð 
er að fi nna á www.holta.is/uppskriftir.

Rauðvínssoðinn, reyktur kjúklingur 
með skallottulauk og sveppum.


