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Opnuviðtal vikunnar hjá 
Bæjarins besta er við ungar 
listakonur, vinkonur til margra 
ára, frumlegar og listfengar 
og unnu nýverið í lottói 
listamannsins.

Annska og Solla
– sjá bls. 6 – 7.

Andstæður í Önundarfirði
Ljósm. Ásgeir Þrastarson
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Ný íslensk óperetta
Hin nýstofnaða Ópera Vest

fjarða frumsýnir sitt fyrsta verk
efni núna á fimmtudag. Það er 
óperettueinleikurinn „Eitthvað 
sem lokkar og seiðir...“. Verkið 
fjallar um söng og leikkonuna 
Sigrúnu Magnúsdóttur, sem 
nefnd hefur verið „óperettu
drottning Íslands". 

Það er Elfar Logi Hannes
son sem samdi verkið og er 
jafnframt leikstjóri sýningar
innar. Óperusöngkonan Sigrún 
Pálmadóttir bregður sér í ýmis 
gervi óperettudrottningarinnar  
og flytur mörg þeirra laga sem 
gerðu hana fræga á sínum tíma, 
m.a. úr óperettunum Nitouche, 
Brosandi land, Leðurblökunni 
o.fl. Píanóleikarinn Beáta Joó sér 
um meðleikinn á píanóið. 

Óperettueinleikurinn verður 

frumsýndur fimmtudaginn 17. 
september kl. 20.00 í Hömrum 
á Ísafirði. Önnur sýning verður 
laugardaginn 19. september 
kl.18.00. Miðaverð er kr. 3.000, 
en 50% afsláttur fyrir börn og 
lífeyrisþega. 

Sigrún Magnúsdóttir var 
reyndar ekki fyrsti Ísfirðingur
inn sem gerði óperu eða óper
ettusöng að ævistarfi sínu. Fyrsti 
lærði óperusöngvari Íslands sem 
vitað er um kom líka frá Ísafirði. 
Hann hét Ari Maurus Jónsson 
(Ari Johnsen), sonur faktors
hjónanna í Neðstakaupstað, en 
gerðist óperusöngvari úti í hinum 
stóra heimi. Ari starfaði einkum í 
Þýskalandi, m.a. í Berlín, Leipzig 
og Hamborg, en kom einnig fram 
í London. Ari hætti að syngja 
árið 1909, þá um fimmtugt, og 

stundaði eftir það söngkennslu  í 
Hamborg og síðan í Kaupmanna
höfn, þar sem hann lést árið 1927.

Söngáhugi hefur alla tíð verið 
mikill hér fyrir vestan, fjölbreytt 
kórastarf og margir stunda söng
nám. Hér hefur verið talsvert um 
uppfærslur á söngleikjum og 
er mörgum enn í fersku minni 
uppfærslur Litla leikklúbbsins 
og Tónlistarskóla Ísafjarðar á 
söngleikjunum Oliver! 1999 
og Söngvaseið 2003. Leikfélag 
Menntaskólans hefur einnig sett 
upp nokkra söngleiki. Þá má ekki 
gleyma sögufrægum uppfærslum 
á óperettunum Bláu kápunni sem 
Sunnukórinn stóð fyrir árið 1948 
og Meyjaskemmunni á 40 ára 
afmæli Karlakórs Ísafjarðar og 
Leikfélags Ísafjarðar, en Sigrún 
Magnúsdóttir leikstýrði einmitt 
þeim uppfærslum auk þess sem 
hún var í aðalhlutverki í báðum 
sýningunum. 

Hins vegar hefur, að því sem 
næst verður komist, einungis einu 
sinni verið hér óperusýning, en 
það var Brúðkaup Fígarós eftir 
Mozart í flutningi Íslensku óp
erunnar  árið 1989. Óperan var 
sýnd í félagsheimilinu í Hnífsdal 

Ópera Vestfjarða er nýr fé
lagsskapur sem hefur það að 
markmiði að vinna að útbreiðslu 
óperu og óperettutónlistar og 
hugsanlegum flutningi slíkra 
verka á Vestfjörðum. Félagið 
hyggst ná markmiðum sínum 
með óperukynningum af ýmsu 
tagi, dagskrám um og með 
óperutónlist og vonandi óperu
uppfærslu fyrr en síðar.

Skotvopnanámskeið
      og veiðikortanámskeið

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir umsækjendur 
um skotvopnaleyfi og undirbúningsnámskeið fyrir 
hæfnispróf veiðimanna.

Skráning fer fram á www.veidikort.is

Staðsetning: Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Skotvopn bóklegt: 14. og 15. okt kl 18.00-22.00
Skotvopn verklegt: 17. okt kl 10.00 Skotsvæði.

Veiðikortanámskeið: 16. okt kl 17.00-23.00
Veiðikortanámskeiðið kostar kr. 13.500,- og 
skotvopnanámskeiðið kr. 20.000.-

Þátttakendur á skotvopnanámskeiðum þurfa að skila inn sakavottorði, læknisvottorði og passamynd 
til skrifstofu sýslumanns fyrir námskeiðin. Læknisvottorðið þarf að vera sérstaklega útgefið vegna 
skotvopnaleyfis. Skráning fer fram á vefnum veidikort.is. Nánari upplýsingar á veidikort.is.

Ísafjörður

Verkefnið nýtur m.a. stuðnings 
frá Menningarráði Vestfjarða, 
Ísafjarðarbæ, Tónlistarskóla 
Ísafjarðar o.fl. Stjórn félagsins 
skipa þau Sigríður Ragnarsdóttir, 
Elfar Logi Hannesson, Sigrún 
Pálmadóttir og Ingunn Ósk 
Sturludóttir. Almenningi býðst 
að gerast félagar í óperufélaginu 
gegn vægu árgjaldi og vonast 

stjórnin til að félögum fjölgi 
hratt og vel á næstunni, einkum 
í kjölfar sýningarinnar. 

Það er ákaflega mikilvægt fyrir 
Óperu Vestfjarða að fyrstu skref
in takist vel og því ómetanlegt 
fyrir félagið ef almenningur tekur 
vel þessu metnaðarfulla verkefni 
og fjölmennir á þessar sýningar 
sem framundan eru.



fimmtudagur 17. SEPTEMBER 2015 3

Sjóvá 440 2000

Ef þú skrifar skilaboð 
undir stýri lítur þú af 
veginum í allt að 5  
sekúndur. 

Á 70 kílómetra hraða 
keyrir þú því blindandi 
næstum 100 metra 
meðan þú skrifar.

sjova.is
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Ritstjórnargrein

Aldrei lognmolla

Spurning vikunnar
Hvernig líkaði þér stefnuræða forsætisráðherra?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 390.  
Þetta var góð stefnuræða, sögðu 98 eða 25%  

Þetta var vond stefnuræða, sögðu 106 eða 27%
Ég hef ekki heyrt hana, sögðu 186 eða 47%

Í landsmálunum ber umræðan um almannatryggingar hæst. 
Hvað er hæfileg framfærsla fyrir einstakling sem ekki getur sjálfur 
unnið fyrir sér? Er það náttúrulögmál að fatlaður einstaklingur sé 
að eilífu fastur í fátæktargildru eða er það í alvöru svo að bætur til 
öryrkja séu svo háar að fólk geri sér upp fötlun í stórum stíl? Er 
því virkilega þannig háttað að veikir, fatlaðir og aldraðir séu upp 
til hópa bara ónytjungar og það þurfi bara að hvetja þá áfram, það 
vanti bara smá pepp? Svo má hnýta í atvinnulausa, það vantar fólk 
í þrælabúðir veitingahúsa í Reykjavík, erfiðisvinna á hundlélegum 
launum sem greidd eru eftir dúk og disk og upphefst þá mantran 
um fólkið á atvinnuleysisbótum, sem nennir sko ekkert að vinna! 
Rök eins og búseta og lokaðir leikskólar kvöld og helgar skipta engu 
máli, niður til atvinnulausra skal talað. Fjármálaráðherra talar um 
að það þurfi að vera hæfilegur munur milli bóta og lægstu launa, 
það virkar nefnilega sem hvati fyrir bótaþega að koma sér í vinnu! 
Þarf að ræða þetta við 83ja ára gamla móður mína sem situr heima, 
nennir ekkert að vinna og heimtar bara mannsæmandi ellilaun. 
Minnið mig á að hringja og hvetja hana til að sækja um í bakaríinu, 
þeir voru að auglýsa.

Og þriðju vikuna í röð er umræðan um flóttamenn sjóðandi heit 
enda eru á henni margar hliðar og margar snúa beint að okkur.  
Hversu margir Íslendingar leituðu gæfunnar í Kananda á sínum 
tíma, Svíþjóðarflutningar í kringum 1970, nú eða flóttinn eft-
ir hrun. Við erum þó bara að leita að betri lífskjörum. Sýrlenskir 
flóttamenn eru að flýja byssukjafta og sprengjur. Hversu oft höfum 
við fengið aðstoð erlendis frá þegar náttúran lemur á okkur með 
jarðskjálftum, snjóflóðum og eldgosum? Virkar þetta bara aðra 
leiðina?

Í viðtali blaðsins þessa vikuna eru stórskemmtilegar og skapandi 
ungar konur, manneskjur af þeirri tegund sem auðgar og bætir líf 
okkar hinna, reglugerðarpjesanna og pappakassanna sem kunna 
bara vel á töflureikni og erum þokkalega læs. Lífið væri óbærilega 
leiðinlegt án listar enda kunnum við vel að meta menningarvitana 
okkar. Óperetta á leiðinni á fjalirnar, Litli leikklúbburinn undirbýr 
eitthvað skemmtilegt, stóru leikhúsin fyrir sunnan með fjölbreytt 
verk í boði og svo er tónlistarflutningur í hverju horni. Ekki ama-
legt þetta.

                                                                          BS

Kristín Þorsteinsdóttir á Evrópu
meistaramót á Ítalíu í Nóvember
Ísfirska sundkonan og íþrótta

maður Ísafjarðar mun taka þátt 
á Evrópumeistaramótinu í sundi 
í sínum flokki á Ítalíu 6.–12. 
nóvember nk.

Mótið er stærsta mótið í hennar 
flokki á hverju ári og eru þar 
saman komnir bestu sundmenn 
í Evrópu hverju sinni. Mótið er 
haldið á vegum Down Syndrome 
International Swimming Org
anization (DSISO) sem einnig 
heldur heimsmeistaramótið í 
sama flokki.

Kristín hefur staðið sig afar 
vel í alþjóðlegum samanburði 
undanfarin ár og hefur verið 

að synda á mótum hér heima á 
tímum sem eru nærri heimsmeti 
í hennar flokki. Þetta verður 
í fyrsta skipti sem hún tekur 
þátt í móti sem sérstaklega er 
haldið fyrir hennan flokk og 
mjög spennandi að sjá hvernig 
árangurinn verður.

Þessi árangur Kristínar að 
verða einn fremsti sundmaður 
heims í sínum flokki þrátt fyrir 
að æfa og keppa í lítilli laug 
með enga aðra sundmenn í 
sínum flokki er undraverður og 
hefur vakið eftirtekt víða. Þessi 
fyrsta ferð hennar verður mjög 
lærdómsrík og mikilvæg fyrir 

þennan merka íþróttamann til að 
fá tækifæri til að æfa og keppa 
við þá bestu í heiminum í sama 
flokki.

Undirbúningur fyrir mótið er í 
fullum gangi, en allur kostnaður 
við ferðina fellur á Kristínu og að
standendur hennar. Settur hefur 
verið saman verkefnahópur til að 
styðja við Kristínu í hennar ver
kefnum. Þeir sem vilja aðstoða 
við þetta verkefni með ráðum 
eða dáðum geta haft samband við 
formann nefndarinnar Jón Páll 
Hreinsson í síma 8994311 eða 
jonpallhreinsson@gmail.com
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BLACK & DECKER 
VERKFÆRI

VINNU -
FATNAÐUR BÚSÁHÖLD PLASTKASSAR HREINSIVÖRUR

INNI OG ÚTIMÁLNING 
FRÁ HÖRPU SJÖFN

30% 
AFSLÁTTUR

ALLAR VERKFÆRA-
TÖSKUR

ÖLL GARÐ-
VERKFÆRI

35% 
AFSLÁTTUR

20-40% 
AFSLÁTTUR

NORDLUX LJÓS

ÖLL 
SMÁRAFTÆKI

25-50% 
AFSLÁTTUR

20% 
AFSLÁTTUR 30% 

AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR

30% 
AFSLÁTTUR
ALLAR FLÍSAR

ALLT HARÐPARKET
EMMEVI 
BLÖNDUNARTÆKI

20% 
AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR

30% 
AFSLÁTTUR

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

ÚTSÖLU LÝKUR UM HELGINA

25% 
AFSLÁTTUR
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Ég kasta nú bara eldvörpu að þeim 
sem finnst ég vera dramatísk

Opnuviðtal vikunnar hjá Bæj
arins besta er við ungar lista
konur, vinkonur til margra ára, 
frumlegar og listfengar og unnu 
nýverið í lottói listamannsins.

Manneskjan er viðfangsefnið
Annska sem heitir Anna Sig

ríður eða Anna Sigga, en alls 
ekki Anna, byrjaði snemma að 
daðra við listagyðjuna. Tuttugu 
og eins árs fór hún til að mynda 
í leikferð með einleikinn „Skila
boð til Dimmu“ eftir Elísabetu 
Jökulsdóttur. Hún ætlaði að verða 
leikkona en fékk ekki inngöngu 
í leiklistarskólann. Henni finnst 
samt að núna sé hún að koma 
„út úr skápnum“ sem listamaður, 
búin að ákveða að hún geti og 
ætli að verða listamaður.  Annska 
hefur kennt 5 Rytma dans undan
farin ár, dans sem samkvæmt 
höfundi hans, Gabrielle Roth, 
hjálpar einstaklingnum að finna 
hið innra sjálf, þessi dans eða 
hreyfimeðferð, er í senn hug
leiðsla og sjálfsskoðun í gegnum 
líkama og hreyfingu hvers og eins 

sem dansar. Dansinn lærði hún í 
Bandaríkjunum og hefur opin
bert „bevis“ um kunnáttuna enda 
talsvert nám að baki. Annska 
mun bjóða upp á tíma í 5 Rytma 
dansi í Edinborgarhúsinu í vetur.  

Viðfangsefni Önnsku í listinni 
er manneskjan, mannlegt eðli og 
þau verkefni og áskoranir sem 
mæta einstaklingnum. Hún vinn
ur með grunninn úr 5 Rytmunum 
þar sem líkaminn er notaður sem 
miðill til að tjá það sem undir býr.

Myndlistin
Solla eða Solveig Edda Vil

hjálmsdóttir tók BA próf í mynd
list í Minnesota árið 2008, hún 
hefur verið dugleg að halda 
sýningar á verkum sínum, hvort 
sem um er að ræða á Ísafirði eða 
í New York.  Öðru hvoru fremur 
hún gjörninga, ein eða í samstarfi 
við aðra, og eins og Annska 
ætlaði hún einu sinni að verða 
leikkona.  Sumarið 2013 var hún 
með gjörning á Actalone hátíð
inni á Suðureyri og fyrir nokkrum 
árum var hún með gjörning í 

Opnuviðtal vikunnar hjá 
Bæjarins besta er við ungar 
lista konur, vinkonur til 
margra ára, frumlegar og 
listfengar og unnu nýverið í 
lottói listamannsins.

jóladagatali Norræna hússins.  
Og þrátt fyrir að henni gangi 
ljómandi vel á sýningum og selji 
oft ágætlega er það sjaldnast nóg 
fyrir salti í grautinn, Solla starfar 
nú við þýðingar meðfram M.Ed 

námi í Menntavísindum og málar 
svo þegar tími gefst og hefur 
hún til umráða góða vinnustofu.  
Hún hefur að sögn alltaf verið 
að teikna og mála og minnist 
útteiknaðra skólabóka sem ekki 

vöktu alltaf mikla lukku.  
Báðar upplifa talsverðar hindr

anir sem listamenn, „þessi til
hneiging til að setja alla í sama 
kassann“, segja þær báðar. Þær 
eiga báðar ung börn, eignuðust 
ekki börn fyrr en eftir þrítugt 
enda var í nægu að stússast fram 
að því. 

Lukkupotturinn
Þessar hæfileikaríku konur 

duttu heldur betur í lukkupottinn 
í sumar.  Fyrir tilviljun komst 
Solveig á snoðir um samstarfs
verkefni Íslands og Litháen sem 
gengur út á samstarf listamanna. 
Meginþema verkefnisins í dvöl 
þeirra var „Opinber rými“.  Hún 
kippti Önnsku með á vagninn og 
saman sækja þær um að taka þátt 
í verkefninu. Það er skemmst frá 
því að segja að umsókn þeirra var 
samþykkt og áður en við var litið 
voru þær komnar til Litháen, í 8 
manna hóp sem saman og sitt í 
hvoru lagi unnu að þessu ver
kefni. Í heilan mánuð gátu þær 
ótruflaðar einbeitt sér að sköpun 
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og hugmyndavinnu, í ótrúlega 
fallegu umhverfi og við góðar 
aðstæður.  

Það er ómetanlegt að fá tæki
færi til að stíga til hliðar úr 
hversdagsleikanum og sinna 
hugðarefnum sínum sem oft eru 
látin mæta afgangi. Þær stöllur 
kunnu vel að meta þetta tækifæri 
og á facebooksíðu sinni skrifar 
Annska „ Ég er í Litháen eins og 
mörg ykkar vita. Á listamanna
vinnustofu í heilan mánuð. Það 
er risavaxin blessun í annars 
uppteknu lífi þar sem flest annað 
er mælt í þörfum mikilvægara 
en að gefa sér tíma og rými 
til sköpunar. Svo alheimurinn 
sagði „Voila!“ og sendi mér 
þessa gjöf.“ Solveig er ekki síður 
uppnumin af þessu tækifæri og 
segir þetta á facebooksíðu sinni 
„Það er ómetanlegt að vera hér í 
listasamfélagi að velta mér upp 
úr eigin list og fá að vaxa þar, en 

ég er þeirrar tegundar að finnast 
beinlínis vont að vera svona lengi 
frá barninu mínu. Fyrsta vikan 
var auðveld, þar sem það var allt 
svo nýtt og flott og skrítið, ég 
þurfti að hafa aðeins meira fyrir 
viku 2 og nú er þetta eiginlega 
bara komið. Ég get ekki beðið 
eftir að koma aftur heim og 
knúsa og spjalla við grallarann 
minn litla sem hefur stækkað 
hjartalag mitt svo mikið svo og 
mildað. Í dag tókst honum á sinn 
saklausa hátt að sprengja það, og 
mér finnst virkilega erfitt að vera 
svona langt í burtu.“

Lokaverkefnin þeirra gengu 
nærri þeim, þær höfðu á göngum 
sínum með heimamönnum feng
ið miklar upplýsingar um þær 
hörmungar sem þessi þjóð hefur 
gengið í gegnum, um ofsóknir 
gyðinga og hvernig grafreitir 
þeirra voru hreinsaðir fyrir aðra 
og heilu göturnar tæmdar af nas

istum í stríðinu. Nútíminn er ekki 
síður trunta því frá 1990 hefur 
þessi þjóð átt vafasamt heimsmet 
í fjölda sjálfsvíga.

Solveig ákvað að gera tvær 
portret myndir, konu og mann 
og reyndi að koma fyrir í mynd
unum því lífi sem fólkið hafði 
lifað, því allir hafa sínar vonir og 
þrár þrátt fyrir harða lífsbaráttu. 
„Það snerti mig hvað fólk hafði 
lítið um sitt eigið líf að segja“, 
segir Solveig. Myndirnar voru 
á sýningardaginn hengdar upp 
undir brú en síðan komið fyrir á 
listasafni í borginni.

Árekstur og líðan 
í opinberu rými

Annska hafði í upphafi ætlað 
sér að vinna með þennan þjóðar
harmleik sem sjálfsmorðin eru 
og hugmyndin fólst í að vinna 
með einstaklingum sem höfðu 
misst ástvini í sjálfsvígum og 
helst átti gjörningurinn að fara 
fram í kirkju. En, málefnið er 
viðkvæmt, umræðan um vanda
málið of skammt komin í landinu. 
Að mati Önnsku eru Íslendingar 
komnir betur af stað í umræðu 
um þetta mikla þjóðarmein.  
Hún söðlaði því um og ákvað 
að einbeita sér að „Líðan fólks 
í almannarýmum“. „Ég man 
þegar ég var að fara með strætó 
í Reykjavík, ég hafði ákveðið 
uppáhaldssæti, fremst, hægra 
megin, þá sat enginn við hliðina 
á mér og ég hafði óhindrað útsýni 
fram á veginn en þurfti hvorki að 

hafa neinn við hliðina á mér né 
þurfti ég að horfa á hitt fólkið í 
vagninum” segir Annska og með 
þessa minningu að vopni ákvað 
hún að reyna að fá fólk með sér 
í að finna form fyrir sína innri 
veröld í opinberu rými.  Hún kom 
sér fyrir á gatnamótum, vopnuð 
allskonar búningum og svo var 
vegfarendum boðið að taka þátt 
í þessum gjörningi.  Viðkomandi 
þurftu að ganga í gegnum nokkur 
skref, þar sem með látbragði 
átti að túlka líðan í ákveðnum 
aðstæðum. Vel gekk að fá fólk 
til að taka þátt en niðurstaðan 

var samt sú að kannski væri til of 
mikils ætlast að fólk sýndi sína 
raunsönnu innri veröld í opinberu 
rými – þó það stæði til boða, í 
flestum tilfellum strauk vinnan 
rétt yfirborðið, sem kannski er 
raunsannasta niðurstaða sem 
hægt er að ná. Ekki var hægt að 
kvarta undan athyglisleysi því 
ökumönnum láðist að fylgjast 
með umferðinni og lentu tveir 
bílar í talsvert hörðum árekstri, 
án meiðsla þó sem betur fer.

Án listar erum við bara hylki, 
var ekki einhver sem sagði það?

BS
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Það er hluti af Staðardagskrá 
21 fyrir Strandabyggð að leik
skólinn skuli vera þátttakandi í 
Grænfána verkefni Landverndar 
og haustið 2014 lagði leikskólinn 
Lækjarbrekka inn umsókn til 
Landverndar um að mega flagga 
Grænfánanum.  Þar með hófst 
langt ferli í starfi leikskólans til 
að uppfylla kröfur sem gerðar 
eru til skóla sem vilja flagga 
fánanum.

Á Lækjarbrekku eru tvær 
aldursskiptar deildir, Tröllakot 
og Dvergakot og eru einkunnar
orð leikskólans: Gleði, virðing 
og vinátta. Farið var eftir öllum 

söngleikurinn „Eddi mörgæs 
bjargar heiminum” í samstarfi 
við Grunnskólann á Hólmavík 
og Drangsnesi og framleiddur 
var fjölnota innkaupapoka sem 
dreift var inn á hvert heimili í 
Strandabyggð.  Pokarnir voru 
hannaðir af krökkunum, úr 
endurunnum efnum og saumaðir 
í þremur fjöliðjum, en það eru 
vinnustaðir fyrir einstaklinga 
með skerta starfsorku.  Fyrirtæki í 
Strandabyggð styrkti leikskólann 
til framleiðslu á pokunum.

http://www.graenfaninn.land
vernd.is/

Leikskólinn á Hólmvík á grænni grein
kúnstarinnar reglum til að upp
fylla skilyrði Landverndar og 
setti skólinn sér þau markmið 
að draga úr rusli sem kemur af 
fernum, safna lífrænum úrgangi 
í moltugerð, draga úr plastpoka
notkun, gefa fuglunum, nota 
umhverfisvænar hreinlætisvör
ur og auka þekkingu starfs
manna á endurvinnslu flokkun 
og ræstingu.

Markiðið að auka þekkingu 
starfsmanna á endurvinnslu, 
flokkun og ræstingu og að 
draga úr plastpokanotkun leiddi 
af sér mörg áhugaverð verk
efni.  Til dæmis var settur upp 
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BRESTA FORMÓÐIR EFNI NIÐUR-
FELLING GLÓÐA

AFL

PILI
ÁI

ANNÁLL

ÚTÞURKUN

BORÐAÐI

UMSTANG

BOR FRÁ
ÁTT

SAMSTÆÐA

KRANI

TÍU

KROTI

SNÖGGUR

NÆÐI

SEYTLA
SUNNAN GNÆFA 

YFIR
REIÐ-

MAÐUR

VAXA

ÖRVERPI
HANGA

VELTINGUR

MAÐUR

SÖNG-
HÓPUR

FJALL
HVORT

GLUFA

KÁSSA

KUSK

HÆFILEIKI
HALD

ÆSIR

STEIN-
TEGUND

ÞEKKJA 
LEIÐ

ÓRÓI

ÁREYNSLA

TVÍHLJÓÐI

LJÁ

TJÓN

KLIÐUR

TVEIR EINS
FARFA

GRUNN-
FLÖTUR

MÁLMUR

LITUR

KLINK ÁNANABBA

SANN-
FÆRINGAR

VAG

FERÐ

HRÆÆTA

ERGJA

KNÆPA

TVEIR 
EINS

EFTIRSJÁ

TRAÐK

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 17. september

16:55 Bordeaux - Liverpool
19:00 Tottenham - Qarabag 

19:00 BMW Golf
19:00 St. Etienne - Rosenborg

19:00 Fiorentina - Basel
föstudagur 18. september

08:00 Solheim Cup Golf
18:40 Ipsw. Town - Birm.h. City

19:00 BMW Golf
laugardagur 19. september

08:00 Solheim Cup Golf
09:50 F1: Æfing - Singap.
11:35 Chelsea - Arsenal

12:50 F1: Tímat. - Singapore
13:50 Aston Villa - WBA

13:50 AFC Brnm. - Sunderl.
13:50 Swansea City - Everton
13:50 Newc. Utd - Watford

13:50 Stoke C. - Leicester City
13:55 Real Madrid - Granada
15:30 Flensb. - Paris St. Germ.
15:55 Atalanta - Hellas Verona

16:20 Man City - West Ham
17:15 BMW Golf

sunnudagur 20. september
08:15 Solheim Cup Golf

11:30 F1: Singapore
12:20 Tottenh. H.sp - Cr. Pal

14:50 Liverpool - Norwich City
14:50 Southampton - Man Utd

15:55 Genoa - Juventus
16:15 BMW Golf 

18:25 Barcelona - Levante
18:40 AC Milan - Palermo

18:40 Napoli - Lazio
18:45 Pepsí deildin

20:00 Ph. Eagles - Dal.Cowb
00:00 RNLöwen - Barcelona
00:00 Wisla Plock - MVMV

00:00 HC Zagreb - Kiel
mánudagur 21. september

18:45 Pepsí deildin
21:00 Messan

22:00 Pepsímörkin
miðvikud. 23. september

17:55 Celta - Barcelona
18:40 Sampdoria - AS Roma
18:40 Udinese - AC Milan
18:40 Juventus - Frosinone

18:40 Intern. - Hellas Verona
18:55 Athl. Bilbao - Real Madr.

 
Á föstudag

Hæg suðvestlæg átt: Skýjað 
og þurrt að kalla, en lengst 

af bjartviðri um landið A-vert. 
Hiti 8 til 13 stig að deginum.

Á laugardag:
Suðaustan hvassviðri suðvest-
antil og fer að rigna seinni-

partinn, en annars hægari og 
þurrt. Hiti 9 til 15 stig.

Á sunnudag:
Allhvöss eða hvöss suðaustan-
átt með vætu, einkum S- og 

V-til. Milt í veðri.

Helgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Óska eftir tveggja svefnher-
bergja íbúð á Ísafirði. Ég er reyk-
laus og reglusöm manneskja. Er 
að koma vestur vegna vinnu og 
vantar íbúð frá 1. október fram á 
vor. Hægt er að ná í mig í síma 
852-6511 eða á tölvupóstfangi 
hillakr@simnet.is
Tek að mér að skanna inn 35mm 
filmur og slides-myndir yfir á 
stafrænt form. Prenta einnig út 
myndir frá stærðinni 10x15cm 
upp í stærðina A3. Nánari upp-
lýsingar í síma 894 8630

UNDIR-
EINS

HALDA 
BROTT SKRÁ FÍFLAST BOX

LKLAPP Ó F A T A K
ÆÞJÓTA Ð A SÓÐA

SPOTTI A T A
VGEYMSLA A R L A S

R A N
VÖRU-
MERKI

FITA S S
SAMTÍMIS FISK

ÁTT

FLJÓT-
FÆRNI S A SKYLDI

KVK NAFN Æ T T I

SLÆGÐ

ÍRÍKI Í 
ARABÍU

S

S M Á R I SKAR

ÞESSI H R Ó STJÖRNU-
ÁR ÓSKIPTPLANTA

K E L A ÁVARPA

RYK H E I L S AKNÚSAST

I Ð MISMUNUR

ÞÖKK S K I L VÆL

ÚTMÁ G Ó LHREYFING

P A T NÝJA

NOKKRIR U N G A TVEIR EINS

NÁM L LFÁLM

S N A F S HLÉ

HEILA A F L Á T
R

A

FÚSKA

ÁVARPAR

Ð

K

A

Á

SLITRÓTT 
TAL

Í RÖÐ

K

T

A

A

STÚLKA

SLÉTTA

F

M

S

Æ

ÓLÆTI

KLIÐUR

R

A

AFSPURN

TSÆ-
LINDÝR

E

L

Y

I

K

M

I

R

SLÁTTAR-
TÆKI

MERGÐ

A

L

ÞVINGA

J

N

Á

E

R

Y

LOKKA

Ð

U

A

AKNEYTI

BRAGAR-
HÁTTUR

K

D

R

R

LEIKTÆKI

ANGRA

A

R

S

Ó

L

L

AF-
HENDING

A

A

ANGAN

GRAS

F

I

S

L

A

M

L

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

RUSL

SKOT

Stuðningsnet Krafts 
breiðist út til Vestfjarða

Kraftur, stuðningsfélag fyrir 
ungt fólk sem greinst hefur með 
krabbamein og aðstandendur, 
fyrirhugar að breiða stuðnings
net sitt út á landsbyggðina. Í því 
skyni ætla aðstandendur félags
ins að þjálfa upp stuðningsfull
trúa í mismunandi landshlutum 
til að koma til móts við krabba
meinsgreinda og aðstandendur 
sem þarfnast jafningjastuðnings 
á landsbyggðinni. Námskeið 
fyrir verðandi stuðningsfulltrúa 
verður því haldið á Ísafirði 
laugardaginn 26. september. 
Námskeiðið stendur yfir í eina 
dagstund og er þátttakendum að 
kostnaðarlausu. Fer það fram í 
húsakynnum Krabbameinsfé
lagsins Sigurvonar að Pollgötu 
4 á Ísafirði.

Markmiðið með stuðnings
netinu er að auka lífsgæði 
krabba meinsgreindra og að
standenda þeirra og auðvelda 
þeim glímuna við sjúkdóminn. 
Stuðningsnetið stendur öllum 
til boða sem greinst hafa með 
krabbamein á aldrinum 18 til 45 
ára og aðstandendum þeirra, sem 
eru á öllum aldri. „Þetta getur átt 
við um nýgreindan einstakling, 
þá sem eru að hefja meðferð, 
eru í meðferðarferlinu eða hafa 
lokið meðferð og vilja ræða 
við þjálfaðan stuðningsfulltrúa 
sem staðið hefur í svipuðum 
sporum. Aðstandendur krabba
meinsgreindra geta leitað til 
Stuðningsnetsins hvenær sem er, 
sama hvar í ferlinu ástvinur þeirra 
er staddur,“ segir í tilkynningu.

Stuðningsfulltrúi telst sá aðili 
sem sjálfur hefur greinst með 
krabbamein eða aðstandandi 
og hefur setið stuðningsfull
trúanámskeið hjá Stuðningsneti 
Krafts. Stuðningsfulltrúar eru 
á aldrinum 20 ára til 70 ára 
og um er að ræða breiðan hóp 
fólks; konur og karlar, dætur og 
synir, makar, ekkjur og ekklar, 
vinir, foreldrar, aðstandendur og 
einstaklingar sem sigrast hafa á 
krabbameini.

Stuðningsnet Krafts saman
stendur nú af rúmlega 70 einstak

lingum á aldrinum 20 til 70 ára 
sem hafa annað hvort greinst með 
krabbamein eða verið aðstand
andi. Allir stuðningsfulltrúar hafa 
fengið þjálfun í að veita stuðning 
með því að ljúka námskeiði hjá 
Stuðningsneti Krafts og fá reglu
lega endurmenntun og hand
leiðslu. Flestir stuðningsfulltrúar 
koma af höfuðborgarsvæðinu en 
til stendur að breyta því og færa 
út á landsbyggðina.

Áhugasömum er bent á að hafa 
samband við Thelmu Hjalta
dóttur, starfsmann Krabbameins
félagsins Sigurvonar í gegnum 
netfangið sigurvon@snerpa.is 
eða þá í síma 849 6560. Nánari 
upplýsingar um stuðningsnetið 
má finna á vef Krafts.

http://www.kraftur.org/
forsida/thjonusta/studnings-
net-krafts/

Sigurvon er til húsa að Pollgötu 4.



VIÐKVÆM HÚÐ? 
PRÓFAÐU 
ALLA LÍNUNA…

ÞVOTTAEFNI | HREINLÆTISVÖRUR | HÚÐVÖRUR | ANDLITSLÍNA | BARNAVÖRUR 

ASTMA- OG OFNÆMISFÉLAG ÍSLANDS 
MÆLIR MEÐ VÖRUM FRÁ NEUTRAL

…fyrir heimilið, fjölskylduna og þig.
Neutral er sérstaklega þróað fyrir viðkvæma húð og inniheldur 
engin ilmefni, litarefni eða paraben – þannig hjálpar Neutral 
þér að vernda húð allra í fjölskyldunni.

Skoðaðu allar Neutral vörurnar í næstu verslun eða kíktu á Neutral.is
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