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Keppnislið Menntaskólans á 
Ísafirði vann góðan sigur á liði 
Verkmenntaskólans á Aust-
urlandi í fyrstu umferð Gettu 
Betur í vikunni. Liðin tvö voru 
þau fyrstu sem mættust þetta 
árið og var MÍ með yfirhöndina 
allan tímann, en lokatölur voru 
24-18. Lið MÍ skipa þau; Ína 

MÍ hafði betur gegn VA
Guðrún Gísladóttir, Kolbeinn 
Sæmundur Hrólfsson og Vet-
urliði Snær Gylfason og þjálfari 
liðsins er Ingunn Rós Kristjáns-
dóttir málfinnur skólans. Liðið 
er nú komið í síðari umferð  
keppninnar á Rás 2, sem fer fram 
dagana 6. og 7. febrúar.

Spyrill Gettu betur er Björn 

Bragi Arnarson, spurninga-
höfundar og dómarar eru þau 
Bryndís Björgvinsdóttir og 
Steinþór Helgi Arnsteinsson 
og þeim til aðstoðar er Björn 
Teitsson.              annska@bb.is

Aron Ottó Jóhannsson nem-
andi við Menntaskólann á Ísafirði 
sigraði á sunnudag í miðstigs-
flokki í söngkeppninni Vox 
Domini. Aron Ottó segist í sjö-
unda himni með sigurinn, hann 
segir þó byrjun síðustu umferðar 
í keppninni hafa verið eilítið 
taugatrekkjandi: „Ég var með 
fyrsta atriðið og steig fyrstur á 
svið í síðustu umferð keppninnar. 
það var frekar stressandi að vera 
fyrstur á svið. en ég hugsaði um 
það frekar eins og að rífa af sér 
plástur, betra að ljúka því sem 

fyrst af.“ 
Aron Ottó hefur náð gríðar-

lega góðum árangri í söngnum 
og þykir hann hafa einstaklega 
fallega bassarödd, en einungis er 
um eitt og hálft ár frá því er hann 
hóf söngnám við Tónlistarskóla 
Ísafjarðar. Vox Domini, var nú 
haldin í fyrsta sinn en það er FÍS, 
Félag íslenskra söngkennara sem 
fyrir henni stendur og er ætlunin 
að keppnin verði haldin árlega. 
Aron Ottó ber keppninni vel 
söguna: „Þátttakan í keppninni 
var skemmtileg upplifun. Þetta 

var eitthvað algjörlega nýtt fyrir 
mig, og ólíkt öllu því sem ég 
hef gert áður. Baksviðs var að 
finna allskonar frábæra söngvara 
frá öllum landshornum; bassa,  
tenóra og sópran söngkonur, 
söngvara af öllu stærðum og 
gerðum.“

Aðspurður um hvað söngur-
inn geri fyrir hann stendur ekki 
á svari hjá bassasöngvaranum 
unga: „Ég myndi segja að söngur 
hafi gríðarlega góð áhrif á sálina, 
söngur er frelsandi.“

annska@bb.is

Söngur hefur 
gríðarlega 
góð áhrif 
á sálina

Samskotasjóðurinn Stöndum 
saman Vestfirðir hefur hleypt af 
stokkunum næstu söfnun sinni 
og í þetta sinn verður safnað fyrir 
þremur hjartastuðtækjum. Tækin 
fara í lögreglubíla á Vestfjörðum, 
eitt á Hólmavík, annað á Patreks-
fjörð og Ísafjörð. Á þeim stöðum 
eru tveir lögreglubílar á hverri 
stöð en aðeins er hjartastuðtæki 
í öðrum bílnum. Aðstandendur 
söfnunarinnar segja aukið öryggi 
skapast við að hafa alla bíla 
útbúna hjartastuðtækjum, sem 
nýtist Vestfirðingum öllum og 

gestum þeirra. 
Þetta er þriðja söfnun sjóðsins, 

en fyrst var safnað fyrir tækjum 
fyrir HVEST á Ísafirði og svo 
safnað fyrir sjúkrarúmi fyrir 
HVEST á Patreksfirði. Minna 
aðstandendur á að margt smátt 
gerir eitt stórt og hafa fulla trú á 
því að við getum þetta þegar við 
stöndum öll saman. 

Fyrir áhugasama um að leggja 
söfnuninni lið eru reikningsupp-
lýsingar félagsins eftirfarandi: 
Kt. 410216-0190 Banki 156-
26-216.               annska@bb.is

Safna fyrir 
hjartastuðtækjum

Í síðustu söfnun var safnað fyrir sjúkrarúmi á HVEST á 
Patreksfirði sem afhent var í desembermánuði.
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Ritstjórnargrein

Vér mótmælum öll
Það var árið 1851 sem Jón Sigurðsson bauð herraþjóðinni byrginn 

og nefndarmenn allir tóku einum rómi undir. Nú er kominn tími til 
að endurtaka leikinn, við mótmælum, ekki nafni konungsins eins og 
Jón heitinn, heldur í nafni okkar allra. Við reisum ekki vopn heldur 
berjumst með orðum hvar sem því verður við komið. Nýr forseti 
BNA er nákvæmlega eins forseti og hann sagðist ætla að vera, sem 
eru reyndar nýmæli með stjórnmálamenn, og hefur hafið krossferð 
gegn friðinum og mennskunni. Þjóðfélagsþegnum til tugi ára hefur 
hann nú úthýst, hann hefur brotið traust þeirra og trú á að þeir eigi 
heima þar, þvílíkt miskunnarleysi og heimska. Nú þurfa ráðamenn 
okkar að girða sig í brók, það er ekki nóg að blása á samfélagsmiðlum, 
opinber vandlæting fyrir okkar hönd er það sem þarf, skilyrðislaust. 
Það að íslenskum íþróttamanni skuli vera bannað að mæta til keppni 
í landi Trumps er óafsakanlegt og hlýtur að verða mætt af staðfestu 
hjá íslenskum stjórnvöldum en framferði forsetans við sína eigin 
landsmenn er þó sýnu alvarlegra.

Þegar þetta er skrifað er rannsókn á láti Birnu Brjánsdóttur ekki 
lokið og ungu mennirnir sem eru í haldi hafa ekki játað. En jarðarför 
Birnu fer fram föstudaginn 3. febrúar og er fjölskyldu hennar og 
vinum sendar innilegar samúðarkveður. Látum ekki þennan hörmu-
lega atburð verða til þess að herða hræðsluböndin um ungar konur, 
það er óásættanlegt. Allir eiga rétt á að lifa án ótta, líka ungar konur 
sem fara út að skemmta sér. 

Enn hefur kastljósinu verið beint að þeim sem frekar vilja snæða 
gull en greiða í sameiginlega sjóði. Stjórnvöld virðast markvisst hafa 
aðlagað lög og reglugerðir með þeim hætti að hinn almenni Jón og 
Gunna greiði sitt refjalaust en séra Jón haldi sínu og meira til. Þarna 
skera íslenskir ráðamenn sig úr í norrænni flóru stjórnmálamanna. Það 
má reyna að fela og gleyma skýrslum en smátt og smátt kemur allt 
upp á yfirborðið og þá hefur verið búið svo um hnútana að bestu vinir 
aðal eru bara í góðum málum. Og á meðan fársjúkur landinn húkir 
á göngum þjóðarsjúkrahússins plotta gullæturnar einkasjúkrahús. 

BS
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Verð gildir til og með 5. febrúar eða meðan birgðir endast

SAMA VERd
um land allt

GOTT VERÐ Í BÓNUS

259
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

1kg

Libero Bleiur
Margar stærðir

Nicky Salernispappír
16 rúllur með kaupauka

998
kr. pk.

KAUPAUKI
2 stk. eldhúsrúllur

5-9 kg,      62 stk.
7-11 kg,    54 stk.
10-14 kg,  50 stk.
13-20 kg,  46 stk.
16-26 kg,  42 stk.

+
1.398

kr. pk. Ariel Þvottaefni 
40 þvottar - Verð áður 1.398 kr.

1.298
kr. pk.

100kr
verðlækkun

Verndar og hreinsar 

Bónus Scrubstone
Með svampi

398
kr. stk.

Kellogg’s Corn Flakes
600 g

398
kr. 600 g

600g

2.495
kr. stk.

Amino Energy Fæðubótarefni
270 g, 7 tegundir

Nocco BCAA Orkudrykkur 
330 ml, 4 teg.

249
kr. 330 ml

EnginKolvetni

Kellogg’s Avengers
400 g

198
kr. 400 g

598
kr. stk.

Lenor Mýkingarefni
76 þvottar, 2 teg.

Allt að

76
þvottar

Um helgina fór fram á Ísafirði 
gönguskíðanámskeið fyrir konur 
undir yfirskriftinni Bara ég og 
stelpurnar. Á námskeiðinu, sem 
hófst á fimmtudag og stóð fram á 
sunnudag, voru um 40 konur frá 
Reykjavík og Akureyri og gisti 
hópurinn saman á Hótel Horni. 
Kennarar á námskeiðinu voru 
Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, 
Stella Hjaltadóttir og Daníel 
Jakobsson. Námskeiðið er ætlað 
bæði þeim sem eru að stíga sín 
fyrstu spor í brautinni og þeim 
sem hafa reynslu af skíðagöngu. 

Eina skilyrðið fyrir þátttöku 
á námskeiðinu var að elska snjó 
og hafa gaman af að leika sér. 

Meðal þess sem farið var yfir 
voru undirstöðuatriði íþróttarinn-
ar, jafnframt því sem konurnar 
voru kynntar fyrir búnaðinum 
og snjón um. Þær fræddust um 
áburðarmál, orðaforða og tækni-
atriði. Síðan var farið í verklegar 
æfingar á gönguskíðasvæðinu 
á Seljalandsdal, með tveimur 
æfingum á dag, föstudag og 
laugardag og einni á sunnudag. 

Ein aðalhvatamanneskja nám-
skeiðsins er Bolvíkingurinn Hild-
ur Kristín Einarsdóttir, sem búsett 
hefur verið í höfuðborginni um 
árabil og mætti hún með vinkonu-
hópinn. Hún ber námskeiðinu vel 
söguna: „Þetta var alveg frábært. 

Vel skipulagt hjá Völu, Danna 
og Stellu. Þarna var frábær hópur 
skemmtilegra kvenna samankom-
inn, sem æfði mikið, hló meira 
og hafði gaman. Hressar, glaðar 
og flottar konur sem eru í hörku 
formi eftir helgina.“

Hildur segir það alveg frábært 
að koma á sínar fornu slóðir sem 
ferðamaður og gista nokkrar næt-
ur á hótelinu í hópi góðra kvenna: 
„Ég er búin að gera þetta núna 2 ár 
i röð og mæli með þessu.“

Leikurinn verður endurtekinn 
um komandi helgi með öðru 
námskeiði og eru þá 30 konur 
skráðar til leiks, sem allar koma 
frá Reykjavík.         annska@bb.is

Glæsilegur hópur á Seljalandsdal.

Konurnar fengu að spreyta sig á hinum ýmsu æfingum.

Það var tekið á því í brautinni.Hildur Kristín gerir sig klára í brautina.

40 konur tóku þátt í 
gönguskíðanámskeiði
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Í Meistaramánuði Íslandsbanka er upplagt tækifæri til að huga  
að fjárhagslegri heilsu og setja sér markmið um að bæta hana. 

Kíktu á okkur í útibúinu á Ísafirði eða farðu inn á islandsbanki.is 
og byrjaðu að spara með fáeinum, einföldum smellum. 

Nú klárum við þetta saman!

     VAXTARÆKT
FYRIR VESTFJARÐA-
         VÍKINGA    
   VERTU MEISTARI
                     OG MASSAÐU 
          SPARNAÐINN

 meistaramánuðurinn          meistaramanudur.is          #meistaram
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EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT 
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru í körfu  
og ganga frá kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

TIL HAMINGJU MEÐ 
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín 
innan skamms

Ef þú þarft að skila eða 
skipta þá sendirðu okkur 
vöruna til baka í sama 
ástandi og þú fékkst hana 
með athugasemd og við 
sendum þér nýja vöru eða 
endurgreiðum þér vöruna 
að fullu.
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DÁÐ KK NAFN SLIT HÓPUR

FISKUR

ÁAR
MERGÐ

GLÆPA-
SAMTÖK

REIÐI-
HLJÓÐ

UTAN STAGL

UNDIR-
EINS

VERKUR

Í RÖÐ

OFNEYSLA

NASL

TVEIR 
EINSSKORDÝR

SUÐA

PLAN

SIGTI

Á 
ENDANUM

LJÓMA

GREFTRUN-
AR

VÉL

MÆLI-
EINING

TVEIR EINS
HÖGGFYRR

VEGUR

SLABB
VAÐA

VÖRU-
MERKI

ARINN
ÁTT

FRAM-
LEIÐNI

Á FÆTI
ÓGÆFARÓL

KEYRSLA

AFSPURN

SÍLL

STANGA

SAM-
KVÆMI

MÆLA 
DÝPT

SPARSEMI

RÝJA

EGGJA

SKIKI

OFAN

BAND-
HESPA

MARÐAR-
DÝRTRÉ

UMFANG

FLÓKI

SKILABOÐ

DRYKKJAR-
ÍLÁT

ÞRÁ

TRJÁ-
TEGUND

SAMTÖK

ÓNÆÐI

ÞÖRUNGUR

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 2. febrúar

19:05 Grindavík - ÍR
20:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 3. febrúar

19:45 Þór Þ. - KR
20:00 Golf - PGA Tour

22:00 Domino's körfuboltakv.
01:00 L.A. Lakers - B. Celtics

laugardagur 4. febrúar
08:30 Golf - European Tour

12:20 Chelsea - Arsenal
14:25 B. Munchen - Schalke

14:50 WBA - Stoke
14:50 Everton - Bournemouth

14:50 Watford - Burnley
14:50 Hull City - Liverpool

14:50 Southampton - W. Ham
14:50 Cr. Palace - Sunderland

14:55 Newcastle - Derby
15:10 Barcelona - Athl. Bilbao

16:50 Valur - Keflavík
17:20 Tottenh. - Middlesbrough
17:25 Bor. Dortm. - RB Leipzig
17:25 Nott. Forest - Aston Villa

18:00 Golf - PGA Tour
sunnudagur 5. febrúar

08:30 Golf - European Tour
13:20 Man. City - Swansea

15:50 Leicester - Man. United
18:00 Golf - PGA Tour

19:40 Celta - Real Madrid
23:00 Super BOWL NFL
mánudagur 6. febrúar

19:40 Granada - Las Palmas
21:00 Messan

miðvikudagur 8. febrúar
03:00 Mexíkó - Ísland

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Norðan 10-15 m/s og snjó-
koma af og til á Vestfjörðum. 
Hægari vindur annars staðar 

og úrkomulaust að mestu. 
Hlýnar heldur þegar líður á 

daginn.
Á laugardag, sunnudag 

og mánudag:
Breytileg átt, lengst af fremur 
hægur vindur. Dálítil slydda 

eða snjókoma í flestum lands-
hlutum, en þurrir og bjartir 

kaflar þess á milli. Hiti kringum 
frostmark við sjóinn, en frost 

inn til landsins.

Dagar Íslands
8. febrúar 1925:

Halaveðrið. Tveir togarar 
fórust á Halamiðum, Leifur 
heppni og Robertson. Með 

þeim fórust 68 menn. Einnig 
fórst vélbátur með sex mönn-
um. Fimm manns urðu úti.

8. febrúar 1935:
Enskur togari strandaði við 

Svalvogahamra á milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar og 

fórst áhöfnin öll, 
14 menn.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

TALA LAPPI HLJÓM TÓNVERK SÓÐA

AFISKUR N S J Ó S A
NNUGGA Ú A FORM

MATJURT M Ó T
AFORMÓÐIR M M ÁTT

SJÚGA N A
E I S T A ILMUR

KOSIÐ
SPOR

ÓLÆTI F A R OTA

SÍLI P O T A

GRAN-
ALDIN

N
GNEISTA

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

A

K V A R S FJANDI

AUGNHÁR S A T A NSTEIN-
TEGUND

J A T A MEST

LYKTIR B E S T HNOÐ GGARÐI

Ó L HRYSSA

ÆTTGÖFGI M E R I
UPP-

HRÓPUN

ELSKA A H AFÆDDI

L I T KOMUST

JARÐEFNI N Á Ð U
ÓNEFNDUR

GALDRA-
KVENDI N NFARFA

A Ð I L D
SPYR

MÆLA 
DÝPT I N N I HINDRA

S

M

SKARÐ

NIÐUR-
LÆGJA

Á

G

T

E

HEITI

TVEIR EINS

I

N

L

A

BRÚKA

REIKA

F

N

N

O

GJALD-
MIÐILL

TVEIR EINS

T

K

A

RÞROT

A

U

S

N

N

A

I

Ð

ÓGÆTINN

SVARA

S

Ó

LALLA

V

R

A

Ö

R

L

ÓSVIKINN

T

F

A

HÓFDÝR

YNDIS

U

R

M

A

FLOKKA

FATAEFNI

U

R

Ð

A

A

Ð

FISKA

A

A

VEFUR

ÖXULENDI

F

N

L

E

A

TUM-
HVERFIS

BLÓMI

HLUT-
DEILD

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Dagar Íslands

4. febrúar 1968:
Fárviðri gekk yfir Vestfirði. 
Heiðrún II frá Bolungarvík 
fórst með sex mönnum. 

Breski togarinn Ross 
Cleveland fórst með nítján 
mönnum en einn komst 
af. Breski togarinn Notts 

County strandaði við 
Snæfjallaströnd og bjarg-
aði varðskipið Óðinn allri 
áhöfninni, átján manns.

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 2. feb. fös. 3. feb. lau. 4. feb.

sun. 5. jan. mán. 6. feb. þri. 7. feb. mið. 8. feb. fim. 9. feb. fös. 10. feb. lau. 11. feb.

sun. 12. feb. mán. 13. feb. þri. 14. feb. mið. 15. feb. fim. 16. feb. fös. 17. feb. lau. 18. feb.

sun. 19. feb. mán. 20. feb. þri. 21. feb. mið. 22. feb. fim. 23. feb.

sun. 5. mars

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Þorrablót Kvenfélagsins 
Hvatar Hnífsdal

Stútungur Flateyri

fös. 24. feb. lau. 25. feb.

mán. 6. mars þri. 7. mars mið. 8. mars fim. 9. mars

Vinir í von

Vinir í von

Þorrablót 
Bolvíkingafélagsins

Safamýri 26, Reykjavík

fös. 10. mars lau. 11. mars

FUBAR Edinborgarhúsið

sun. 26. feb. mán. 27. feb. þri. 28. feb. mið. 1. mars fim. 2. mars

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

fös. 3. mars lau. 4. mars

Vinir í von

Þorrablót Sléttuhrepp-
inga og Grunnvíkinga 

í Félagsh. Hnífsdal



Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildir 2. febrúar , til og með 3. febrúar, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÞAÐ BIRTIR TIL!
NAFN: SÍMI:

Verðmæti: kr 19.990.-

Gegn framvísun þessa miða ferðu í pott þar sem þú átt 
möguleika að vinna þennan frábæra skrifborðslampa 
Success 66! GLÆSILEG

VERÐLAUN!
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Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

• Hæðarstilling

• Dýptarstilling setu

• Stillanlegur stuðningur við 
mjóhrygg

• Samhæfð stilling setu og baks 
– fylgir hreyfingum notandans

• Mótstöðustilling fyrir 
mismunandi þyngd

• Með fjölstillanlegum örmum

• Mjúk eða hörð hjól

• Bólstruð seta og netbak

• Slípaður hjólakross úr áli 

ÞÚ SPARAR25.000 KR.

FLEXI KIT
Hannaður með 
heilsuna í huga
Tilboðsverð

64.900 kr.
Verð áður 89.900 kr.

Vörunúmer: RIMFK1104-083-ALU-SV


