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Síðasta vika...Síðasta vika...Síðasta vika...Síðasta vika...Síðasta vika...
Í síðustu viku kenndi ýmissa

grasa í menningarlífi bæjar-
ins. Á fimmtudag héldu bæj-
arbúar í Grunnskólann á Ísa-
firði þar sem skrifað var undir
yfirlýsingu gegn einelti í Ísa-
fjarðarbæ. Eiríkur Norðdahl
fagnaði útgáfu Illsku á föstu-
dag, þrátt fyrir vonskuveður.
Erlendir nemar í Háskólasetri
Vestfjarða héldu alþjóðlega
matarveislu á Kaffi Ísól og á
sama tíma var ramm íslensk
sviðaveisla BÍ/Bolungarvíkur
og KFÍ í sal Frímúrara á Ísafirði.
Gissur Páll Gissurarson og Árni
Heiðar Karlsson lokuðu síðan
helginni með tónleikum í
Hömrum. Þar var margt um
manninn, enda engir smáfisk-
ar á sviði tónlistar þar á ferð.





Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Grétar Örn Eiríksson

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Flateyri

Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:
flickr.com/photos/44276880@N02

Afhverju ljósmyndun?Afhverju ljósmyndun?Afhverju ljósmyndun?Afhverju ljósmyndun?Afhverju ljósmyndun?
Allt Hlyni Kristjánssyni að

kenna, en annars er þetta
ágætis og yfirvegað áhuga-
mál sem gaman er að sinna
þegar maður hefur tíma.

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
Er ennþá á fyrstu græjunni,

fyrir utan litlar myndavélar sem
fjölskyldan hefur átt en það
var allt áður en ég gerði þetta
að áhugamáli. Ég er nú lé-
legur í öllu svona tæknimáli
en held þessi græja heiti:
Canon 550D Kiss x4.

Skemmtilegasta Kódak mó-Skemmtilegasta Kódak mó-Skemmtilegasta Kódak mó-Skemmtilegasta Kódak mó-Skemmtilegasta Kódak mó-
mentið?mentið?mentið?mentið?mentið?

Ég fór einhvern tímann með
myndavél sem pabbi minn
átti og labbaði upp Eyrarfjall
fyrir ofan Flateyri. Það var svarta
þoka sem lá inn fjörðinn og
langaði mig að ná að komast
vel uppfyrir þokuna og taka
myndir. Ég hafði aldrei notað
þessa myndavél og kunni því
ekkert á hana en hafði spurt
pabba hvernig þetta væri og
það var bara að kveikja og
svo ýta á „þennan“ takka.

Ég tók fullt af myndum á
leiðinni upp fjallið, fór þó ekki
upp á topp en labbaði vel
upp í kletta og kom mér næst-
um því í sjálfheldu  sem ég þó
bjargaði mér úr með minni
stórkostlegu fjallgönguhæfni.
Þetta var sirka svona 2-3
klukkutíma göngutúr og þeg-
ar ég kom heim aftur og ætl-
aði að láta pabba skoða
hversu mikið væri eftir af film-
unni að þá kom í ljós að ég
hafði ekki tekið eina einustu
mynd. Man nú ekki hvað það
var almennilega sem ég gerði

vitlaust en ég kenni alfarið pabba
um slæma kennslu á vélina.
Þarna voru þó fullt af skemmti-
legum kódak mómentum sem
gætu verið til í dag ef ég hefði
ekki klúðrað þessu litla smáatr-
iði, ýta á réttan takka.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?
Á asskoti lítið af dóti, er með

tvær linsur sem fylgdu með
vélinni, 18-55mm og svo eina
70-300mm. Er svo með þrjá
filtera sem ég hef lítið notað
og einn léttan þrífót.

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Ég ætla að skora á frænda

minn Jón Grétar Magnússon
en „ömmur okkar voru mæður
og erum við því mæðra synir.“
Liggur því beinast við að skora
á hann.

Horft upp Hvítá rétt við Húsafell. Í bakgrunni má sjá
Eiríksjökul og vinstra megin við hann er fjall sem nefnist

Strútur. Hægra megin á myndinni sést aðeins í Langjökul.

Skúr við Holtsbryggju í Önundarfirði, fjallið
Þorfinnur í bakgrunn vinstra megin.

Horft út Ísafjarðardjúp úr fjörunni fyrir neðan Súðavíkurhlíð.





1. nóvember 2012
Dagur í lífi Steingríms Rúnars Guðmundssonar, trúbadors, fjölskylduföðurs og formanns Litla leikklúbbsins

06:4506:4506:4506:4506:45 Síminn minn vekur mig
alla virka morgna. Núna var
sett á „snooze“ til kl 7. Það er
eitthvað svo erfitt að vakna
suma morgna. Það er kalt og
snjókoma úti. Svo er líka svo
dimmt á morgnana. 

07:0007:0007:0007:0007:00 Heimilismeðlimir ræstir.
Við Sæunn konan mín komum
dætrunum á fætur og höfum
til  morgunmat. Stelpurnar skella
sér svo með strætó í skólann
og konan ekur svo í vinnuna.

08:0008:0008:0008:0008:00 Skelli mér í sturtu og fer
í huganum yfir hvað ég þurfi
að taka með mér í vinnuna,
því það er langur dagur fram-
undan, lúðrasveitaæfing, tón-
leikar með Skunda og gítar-
partí með Magga Trausta á
Húsinu. Eftir sturtu skelli ég mér
í gallann og aðeins sest niður
og horft á einn C.S.I þátt á
VODinu.

09:1509:1509:1509:1509:15     Skelli nagladekkjunum
í skottið, gítarinn og trompet-
ið í aftursætið ásamt fylgihlut-
um, því þessi dagur verður til-
einkaður tónlistarflutningi, alls-
konar.

09:1809:1809:1809:1809:18     Kem við í Móholtinu
heima hjá mömmu og pabba
þar sem ég þarf að afhenda
bækur fyrir pabba, þar sem
hjónakornin eru erlendis.  Finn
til kennslubækur, tel þær og
pakka þeim í kassa.

09:3009:3009:3009:3009:30 Er kominn alltof snemma
í bæinn og skelli mér í Gamla
bakaríið og fæ mér í gogginn.
Fletti í gegnum gamalt Bænda-
blað. Alltaf eitthvað sniðugt í
því.

10:0010:0010:0010:0010:00 Mæti í vinnuna mína í
Særaf í Aðalstræti 20. Við-
skiptavinir eru komnir inn áður
en ég kemst úr úlpunni. Af-
greiði þá með brosi á vör.
Tíminn líður fljótt og nóg að
gera.

12:4512:4512:4512:4512:45 Bruna með bílinn í
dekkjaskipti í Bílaverið til
Gumma Einars og félaga. Sé
fram á að ná ekki neinum há-
degismat, og hoppa inn í
Hamraborg og kippi með mér

með því besta sem ég fæ.
Og ekki var það verra að fá
svoleiðis á köldu vetrarkvöldi.

19:5019:5019:5019:5019:50     Mæti aftur niður í kirkju.
Fer á bakvið og stilli gítarinn
minn sem er með alltof nýjum
strengjum og á erfitt með að
ná honum í stillingu. Sprellum
og höfum gaman á bakvið
og það er galsi í mannskapn-
um fyrir tónleika. Myndum
hring og Skundi heldur smá
tölu, erum svo kynnt á svið.

20:0220:0220:0220:0220:02 Fyrstu tónarnir hjá
Skunda hljóma. Það er sæmi-
lega mætt, þrátt fyrir vont
veður. Fólk skemmtir sér og
kemst í fínt stuð þegar Gospel-
kór Vestfjarða bætist í hópinn.

21:0021:0021:0021:0021:00 Tónleikarnir búnir. Mér
fannst þeir hafa verið bara 3
mínútur. Hafist er handa við
að taka niður hljóðkerfi og
ganga frá snúrum og dóti.
Hlaupið í kapp við veðrið svo
Súðvíkingarnir komist heim
áður en verra veður skellur á.

21:40 Fer á veitinstaðinn Hús-
ið með gítarinn og fleira dót
og stilli þar upp fyrir kvöldið.
Bíð eftir að Maggi Trausta komi
í hús. Hann birtist stuttu síðar
dúðaður og í góðu stuði eins
og alltaf. Við klárum að tengja
okkur og hefjum spilerí okkar
um 22:30. Fólk er í fínu stuði.
Greinilega einhverjar áhafnir
í brælustoppi og einn á af-
mæli í hópnum sem fær af-
mælissönginn og óskalag.
Þegar er gaman og gengur
vel með gítarinn líður tíminn
mjög hratt. 

01:15 Ég stend upp og pakka
gítarnum niður og sem við
Magga um að hann gangi
frá hljóðkerfinu. Stekk út í nótt-
ina og vonda veðrið. Þarf að
skafa af bílrúðunum og keyri
heim. Keyri í gegnum litla skafla
á veginum. Það er kominn
vetur. Maður þarf að sætta
sig við það.

01:45 Leggst á koddann en
er smá tíma að koma mér í ró.
Úff þarf að vakna eftir eftir
rúma 5 tíma.

samloku áður en ég mæti á
verkstæðið. 

13.0013.0013.0013.0013.00 Kemst að því að ég  er
að mæta of snemma með
bílinn á verkstæðið, átti að
mæta 13:30! Fer út í bíl, borða
samlokuna mína, hlusta á
útvarpið og horfi út í vonda
veðrið og er ánægður að sitja
inn í hlýjum bílnum. Bjarki í Bíla-
verinu kallar á mig að koma
inn með bílinn og það hefur
myndast tími fyrir mig fyrr. Fer
inn með bílinn og spyr Bjarka
út í ljósin í mælaborðinu hjá
mér sem hafa verið slökkt í
nokkra mánuði, en höfðu birst
allt í einu. Bjarki fer með mér
út í bíl og sýnir mér takka sem
hækkar og lækkar ljósin í
mælaborðinu!! Ég þarf ekki
lengur að kveikja ljósið í loftinu
á bílnum til að sjá hvað ég ek
hratt á kvöldin. Ég og bílar eru
ekki alveg málið.

13:2513:2513:2513:2513:25     Er kominn aftur í vinn-
una með sumardekkin í skott-
inu og nagladekkin undir. Held
áfram að vinna og sé fram á
að komast ekki á lúðrasveita-
æfingu. Sendi Madis stjórn-
anda lúðrasveitarinnar SMS
um að ég komist ekki á æf-

ingu og bið hann um að
senda mér lagalista fyrir tón-
leikana á laugardaginn í
Neista. Hann hringir á sömu
mínútunni og telur upp lögin
sem á að spila. Tíminn líður
hratt í vinnunni. Á milli næ ég
að henda nokkrum tölvupóst-
um, aðallega á milli mín og
Höllu gjaldkera Litla leik-
klúbbsins, þar sem við erum
að undirbúa síðustu sýning-
una á Kettinum sem fer sínar
eigin leiðir og einnig lokahóf
Litla leikklúbbsins.

18:0518:0518:0518:0518:05     Er mættur upp í Ísafjarð-
arkirkju. Þar hitti ég Skunda
litla, eða Þorstein Hauk Þor-
steinsson og konuna hans,
hana Lilju Kjartans.  En Skundi 
heldur útgáfutónleika sína,
ásamt Gospelkór Vestfjarða
og  hljómsveitinni Skruggu-
blesunum í Ísafjarðarkirkju. Og
ég spila þar á gítar. Það er
tekin hljóðprufa og rennt í
nokkur lög sem verða teknir á
tónleikunum.

19:1019:1019:1019:1019:10 Bruna til tengdó, þar
sem Sæunn og dæturnar
Svava Rún og Elma Katrín eru
staddar. Tengdamamma hafði
skellt í kjötsúpu. Kjötsúpa er





RithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinn
Nóg er að gera hjá rithöfundinum Eiríki Erni Norðdahl

sem nýverið gaf út skáldsöguna Illsku sem hlotið hefur ein-
róma lof gagnrýnenda. Fyrir fimm árum tók hann hatt sinn
og flutti erlendis á vit gæfu og gengis, fann hvoru tveggja
og er komin heim í bili; konu, barni og bókum ríkari.

Hver ertu?Hver ertu?Hver ertu?Hver ertu?Hver ertu?
Í Illsku stendur að stundum sé maður sá sem maður

heldur að maður sé, stundum sé maður sá sem aðrir halda
að maður sé en oftast sé maður sá sem maður heldur að
aðrir haldi að maður sé. Ég hlýt að standa við það.  

Og hvar áttu heima?Og hvar áttu heima?Og hvar áttu heima?Og hvar áttu heima?Og hvar áttu heima?
Ég á heima á efstu hæð Öldunnar við Fjarðarstræti,

með útsýni yfir allan eyrina öðrumegin og Snæfjallaströnd-
ina hinumegin. Það verður ekki mikið betra. 

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?
Fyrir fáeinum vikum gaf ég út skáldsöguna Illsku. Þetta er

fjórða skáldsagan mín og ég hef unnið að henni frá því
sumarið 2008, þegar hugmyndin byrjaði að skjóta rótum.
Frá því við lok árs 2009 hef ég svo ekki gert neitt annað.
Bókin fjallar um Agnes Lukauskaité, sem er dóttir litháískra
innflytjenda. Hún á rætur í bænum Jurbarkas, sem var
einn af allra fyrstu viðkomustöðum nasista í innrásinni í
Sovétríkin árið 1941, og þar sem segja má með nokkrum
rökum að helförin hafi hafist fyrir alvöru. Agnes er af þess-
um sökum með óstjórnlega þráhyggju fyrir helförinni. 

Bókin fer annars um víðan völl og fjallar líka um samband
hennar við tvo menn. Annars vegar Ómar, sem er rótlaus
og til þess að gera viljalaus íslenskufræðingur og kærasti
Agnesar; og svo viðhaldið, Arnór, sem er ísfirskur nýnasisti.
Dágóður hluti úr bókinni gerist á Ísafirði á áttunda áratugn-
um, sem er uppeldissaga Arnórs; annar hluti segir frá at-
burðunum í Jurbarkas sumarið 1941; enn annar er sagður
frá sjónarhóli ungabarns sem er að uppgötva lífið. Þá er í
fyrsta hluta bókarinnar eins konar portrett af helfararþrá-
hyggju Agnesar, alls kyns staðreyndir og hugmyndir um
helförina, popúlísk stjórnmál, Adolf Hitler, íslenska þjóðernis-
hyggju og svo framvegis. 

Það er mikið að gera í tengslum við bókina. Viðtöl og
upplestrar og alls konar. Ég hef líka fengið meiri viðbrögð
en ég á að venjast á þessum örfáu vikum sem bókin hefur
verið á markaði – bæði hafa lesendur verið duglegir við
að hafa samband við mig í tölvupósti og á Facebook og
svo hefur verið nokkur áhugi á henni erlendis og er verið
að athuga með þýðingar í fjórum löndum. Þótt ekkert sé
frágengið í þeim efnum, og raunar langt í það held ég,
þá er ég ekki vanur svona mikilli athygli. Mér skilst líka að
bókin rokseljist. Og svo hefur hún náttúrulega fengið glimr-
andi dóma! Það er verst hvað ég er farinn að monta mig
mikið. En það er í sjálfu sér ekki leiðinlegt að vera ég þess-
ar vikurnar, það er alveg ljóst. 

Hvað næst?Hvað næst?Hvað næst?Hvað næst?Hvað næst?
Ég er nú bara að draga andann svolítið. Eða reyna það.

Ég lofa mér alltaf að á morgun muni ég gefa mér tíma til
að setjast niður og lesa svolítið. Fara kannski á kaffihús
eða loka mig af inni í svefnherbergi í 1-2 tíma. En það
verður aldrei neitt úr því. Það er alltaf eitthvað smálegt
sem þarf að gera. Að kynna svona bók er eiginlega fullt
starf. Og svo vorum við að flytja til Ísafjarðar og það er hell-
ingur sem þarf að vesenast í íbúðinni. Við eigum líka einn
þriggja ára sem hefur ekki fengið pláss á leikskóla – hann
er á biðlista – og það tekur sinn tíma að sinna honum. En

ekkert af þessu er leiðinlegt, svo maður kvartar ekki undan
öðru en þreytu. Og það gæti svo sannarlega verið verra. 

Konan mín er sænsk og við ætlum að fara til Svíþjóðar yfir
jól og vera nokkrar vikur hjá mágkonu minni í smábænum
Rejmyre, rétt hjá Finspång. Það er svona Astrid Lindgren land
og ótrúlega fallegt í vetrarstillum. Svo getum við vonandi eytt
áramótunum í Helsinki með vinum og ættingjum. Við bjuggum
þar í nokkur ár og eigum þar marga vini. 

Afhverju bækur?Afhverju bækur?Afhverju bækur?Afhverju bækur?Afhverju bækur?
Ég las mjög mikið sem barn. Mamma og pabbi lesa bæði

mikið og eiga óhemju af bókum og ég fékk bækur að gjöf frá
þeim og fleirum – ég man sérstaklega eftir Þúsund og einni
nótt sem ég fékk í þremur feitum bindum frá ömmu minni
þegar ég var kannski níu, tíu og ellefu ára. Þegar ég óx uppúr
ævintýrabókunum á unglingsaldri missti ég svo áhuga. Það
var mjög lítið til af góðum unglingabókmenntum og tilraunir
mínar til að lesa fullorðinsbækur reyndust frekar ófullnægjandi.
Ég las eiginlega ekkert fyrir sjálfan mig í nokkur ár. Var einn af
þessum unglingsstrákum sem stundar ekki yndislestur og allir
hafa hryllilegar áhyggjur af. Á öðru ári í menntaskóla breyttist
þetta svo aftur. Ég kynntist ljóðum Allens Ginsberg (í gegnum
hljómsveitina Rage Against The Machine, sem fluttu oft Hadda
Be Playin’ on the Jukebox á tónleikum), í gegnum hann kynnt-
ist ég svo Degi Sigurðarsyni og fleirum íslenskum skáldum. Ég
las Glæp og refsingu eftir Dostójevskí einhvern tíma þennan
vet-ur, eftir að Bjarni Þór vinur minn mælti með henni, og þá
sló það mig hvað bókmenntir gætu verið stórar og miklar –



bækur gætu hreinlega breytt manni þannig að maður væri
aldrei samur maður á eftir. Síðan þá hef ég lesið margar
bækur sem hafa breytt mér. Nú síðast smásagnasafnið Noone
Belongs Here More Than You eftir Miröndu July. Og enn fleiri
auðvitað sem hafa haft á mig áhrif. 

Hvað með hattinn?Hvað með hattinn?Hvað með hattinn?Hvað með hattinn?Hvað með hattinn?
Ég gekk með lopahúfu í menntaskóla. Á tímabili átti ég

reyndar líka kúluhatt en hann mætti miklu mótlæti í vinahópn-
um og ég lenti einu sinni í því að vera ekki hleypt inn í partí
nema ég skildi hann eftir fyrir utan – svo stal vinur minn honum
og faldi undir bíl niðri við Alþýðuhús og vísaði mér ekki á hann
fyrren ég hafði tæmt úr einni og hálfri bjórdós yfir höfuðið á
honum. Ég lét mig á endanum og tók aftur að ganga með
húfuna. Eftir menntaskóla skipti ég henni svo út fyrir sixpensara.
Þegar ég varð 25 ára gáfu foreldrar mér mínir fyrsta hattinn í
afmælisgjöf. Það var Stetson Derby. Fyrst átti hann að vera
spari en svo fannst mér einhvern veginn bara synd og skömm
að nota hann svona sjaldan – ég er ekki oft á sparifatauppá-
komum.

Nokkrum árum síðar gáfu þau mér svo nýjan, Country Gen-
tleman hatt. Þegar ég gifti mig 2007 keypti ég mér síðan hatt-
inn sem ég geng oftast með í dag; hann er ómerktur og ég
hef aldrei vitað hvaða týpa hann er. En ég hef líka keypt mér
nokkra síðan. Keypti mér einn mjög fínan, beint af hattaranum
í Basel, fyrir tveimur árum. Fyrir þremur-fjórum árum keypti ég
mér fínan strásumarhatt í Rauma í Finnlandi, heimabæ rithöf-
undarins Tapios Koivukari, sem Ísfirðingum er að góðu kunnur.
Hann var svolítið viðkvæmur og til að spara hann keypti ég
mér einn harðgerari í Banyuls-sur-mer í suður Frakklandi síðasta
sumar. En í hörðum vetrarveðrum geng ég enn með sixpensara
með eyrnaskjólum. 



Prjónympíuleikar 2012Prjónympíuleikar 2012Prjónympíuleikar 2012Prjónympíuleikar 2012Prjónympíuleikar 2012
Hinir geysivinsælu og þétt setnu Prjónympíuleikar voru haldnir

við mikinn fögnuð á kaffihúsinu Bræðraborg um síðustu helgi.
Kom þar saman helsta prjónafólk svæðisins og má með sanni
segja að keppnin hafi aldrei verið harðari. Í fyrsta sinn var
keppt í sérstökum karlariðli og áttu keppendur fingrum sínum
fjör að launa svo ekki hlytust blóðug meiðsl í hamaganginum.
Kristín Þóra Henrysdóttir bar sigur úr býtum í kvennaflokki og
Friðfinnur Sigurðson rúllaði upp karladeildinni, en sagan segir
að Finni, eins og hann er jafnan kallaður, hafi verið liðtækur
prjónari frá unga aldri, enda var hann á sjó áður en vídjótækið
kom til sögunnar um borð í bátunum. Ljósmyndari Hringiðunnar
fangaði gullin augnablik keppninnar á laugardag.

Engin sulta var prjónuð.

Sigurvegari karladeildar.

Þessar hafa sérstakan stíl.



Uppáfitið var ekkert grín.

Upplýsingaprjónari Ísafjarðarbæjar.





Lausn á síðustu krossgátu og
fyrstu tveimur Sudoku gátunum



Hvað er að gerast?

Nemendur Menntaskólans á
Ísafirði tjá sig um lífið og tilveruna

... gaman að búa í Ísafjarðarbæ
Mér finnst...

Það hefur verið mikið í um-
ræðunni up pá síðkastið hvað
litlu bæirnir úti á landi gætu átt
stuttan líftíma eftir. Þótt þetta sé
sums staðar mjög alvarlegt
vandamál sem eitthvað þarf að
gera í, þá kýs ég að horfa á þetta
með augum saklausu unglings-
stúlkunnar sem ég er. Og ég
elska að búa á Ísafirði. Ég hef
búið á Vestfjörðum alla mína
ævi og ég myndi hvergi annars
staðar vilja vera. Félagslífið hér
er frábært. Unga fólkið fær að
njóta sín á sínu sviði með góðum
aðgangi að námsskeiðum, böll-
um, allskonar keppnum, skemmt-
unum og öllu því sem er í boði.
Margar efnilegar hljómsveitir
eru starfandi á öllum aldri sem
geta látið ljós sitt skína á hinum
og þessum atburðum sem
haldnir eru reglulega. Félagslífið
heldur sig ekki bara í mennta-
skólanum og grunnskólanum.
Leikhópar, námskeið, klúbbar,
kórar og alls konar atburðir eru
í gangi úti um allan bæ allt árið
um kring. Bærinn eru fullur af
tónlist og leik. Sjálf starfa ég
með tveimur kórum, æfi söng
og hef mikinn áhuga á að taka
þátt í leikritum næstu missera.
Tækifærin eru allstaðar og þau
verða fleiri og fleiri með vaxandi
áhuga.

Íþróttafélögin eru sterk og eru
bæjarbúar duglegir að styðja
við bakið á liðunum sínum. Iðu-
lega á sumrin má sjá brekkuna
við Torfnesvöll troðfullan af fólki
sem kemur sér vel fyrir á blautu
grasinu til að hvetja fótboltaliðin
áfram. Ekki er svo slæmt að bú-
ið er að splæsa í heila stúku fyrir
stuðningsmennina. Í hverju er
svo meiri stemmning heldur en
að kíka niður í íþróttahús og
hvetja KFÍ til dáða? Húsið er
venjulega troðfullt af stuðnings-
mönnum.

Skíðamenningin hérna er líka
rosaleg. Strax við fyrstu opnun
fyllist skíðasvæðið í Tungudal,
bæði í brekkunum og á skíða-
göngusvæðinu. Alls konar íþrótta-
félög eru starfandi, allir geta

fundið eitthvað við sitt hæfi.
Miðbærinn er venjulega ið-

andi af lífi. Það er allt í boði.
Orðatiltækið ,,verslum í heima-
byggð“ á vel við á Ísafirði og
ættu allir að nýta sér þessa frá-
bæru þjónustu sem er hér í boði.
Ég veit ekki hversu oft ég hef
kíkt í kaffi á Bræðraborg í vetur
og varla get ég talið alla kringl-
urnar sem ég hef keypt mér í
Gamla bakaríinu. Falleg föt og
aðrar sniðugar vörur eru í öllum
búðargluggum og ég er alveg
viss um að Hamraborg sé ein af
bestu sjoppunum á landinu.

Síðan erum við auðvitað mjög
heppin að búa svona nálægt
þorpunum og sveitunum í kring
sem eru öll svo lífleg og falleg.
Ég hef alltaf gaman að því að
heimsækja nágrannabæjina
og ekki er verra að maður þurfi
bara að keyra í genum göngin
og þá er maður komin.

Ég get ekki annað sagt en að
ég sé stolt af því að búa í litlum
bæ úti á landi og fá að njóta
þeirra forréttinda sem því fylgja.
Vandamál eru betur leyst með
jákvæðu viðhorfi og þrátt fyrir
neikvæða umræðu þá hef
enga trú á öðru en að við lifum
þetta af, öll sem eitt.

Arnheiður Steinþórsdóttir.

Föstudagur 16. nóvember
10:00: Hlíf: Húslestur í Kjallaranum.

12:00: Háskólasetur Vestfjarða: Vísindaport.
15:00: Hvesta: Kertamarkaður og opið hús í Hvestu.

20:00: Félagsmiðstöðin Djúpið: Söngkeppni GÍ.
20:00: Íþróttahúsið Torfnesi: Söngkeppni Menntaskólans.

21:00: AA húsið, Eyrargötu: AA fundur.
21:00: Kaffi Ísól: Drekktu betur.

21:00: Einarshúsið, Bolungarvík: Spilavist.
21:00: Núpur í Dýrafirði: Morðhelgi á Núpi.

22:00: Edinborg Bistro: Bjórbingó.

Laugardagur 17. nóvember
11:00: Íþróttahúsið Torfnesi: Íþróttaskóli KFÍ.

14:00: Félagsheimilið í Hnífsdal:
Kolaport og basar Kvenfélagsins Hvatar.

16:00: Edinborgarhúsið: Opin bók, bókmenntavaka.
20:00: Félagsheimilið á Þingeyri: Hjónaball.

21:00: Húsið: Jónas Sig og Ómar Guðjónsson með tónleika.
23:00: Húsið: Jógvan og Vignir Snær spila fram eftir nóttu.

Sunnudagur  18. nóvember
14:00: Edinborgarhúsið: 100 ára

afmæli Húsmæðraskólans Óskar á Ísafirði.
15:00: Edinborgarhúsið: Sunnudagsbíó – Saga Borgar-

ættarinnar. 1. Hluti: Ómar Örlygsson og danska frúin á Hofi.
18:00: Ísafjarðarkirkja: Disneymessa fyrir alla fjölskylduna.

Mánudagur  19. nóvember
20:00: Félagsmiðstöðin Djúpið: Opið hús.
20:00: AA húsið, Eyrargötu: Alanon fundur.
20:00: Bræðraborg: Prjónakvöld og kósý.
20:00: Edinborgarhúsið: Aðalfundur Róta,

félags áhugafólks um menningarfjölbreytni.

Þriðjudagur  20. nóvember
19:30: Guðmundarbúð: Föndur slysavarnakvenna (Línan).

20:00: Ísafjarðarkirkja: Æskulýðsfundur.
21:00: AA Húsið, Eyrargötu: AA fundur

Miðvikudagur  21. nóvember
10:30: Ísafjarðarkirkja: Foreldrasamvera.

17:00: Ísafjarðarkirkja: Kirkjuskóli barnanna.
18:00: Ísafjarðarkirkja:  9-12 ára kirkjustarf.

20:00: Félagsmiðstöðin Djúpið: Bangsakvöld.
20:00: Bræðraborg: Trivial og gleði.

21:00: Félagsheimilið í Súðavík: AA fundur.

Hringiðan mælir með...Hringiðan mælir með...Hringiðan mælir með...Hringiðan mælir með...Hringiðan mælir með...

Disneymessa íDisneymessa íDisneymessa íDisneymessa íDisneymessa í
ÍsafjarðarkirkjuÍsafjarðarkirkjuÍsafjarðarkirkjuÍsafjarðarkirkjuÍsafjarðarkirkju

Nú getur enginn sagt
að leiðinlegt sé í

messu!  Prófum nýtt
og skemmtilegt á

þessum sunnudegi.



Þjónustuauglýsingar




