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Opin bókOpin bókOpin bókOpin bókOpin bók
í Edinborgí Edinborgí Edinborgí Edinborgí Edinborg
Bókmenntakynningin Opin

bók fór fram í Menningarmið-
stöðinni Edinborg á Sunnu-
dag. Kynningin var afar vel
sótt þrátt fyrir mikla ófærð inn-
anbæjar. Ísfirðingurinn Eiríkur
Örn Norðdahl var með aðaler-
indi dagsins sem bar heit-
ið „Illska: að skrifa bók í út-
legð.“ Auk Eiríks lásu Einar
Kárason, Auður Jónsdóttir og
Unnur Birna Karlsdóttir úr verk-
um sínum og Jóna Símonía
Bjarnadóttir las upp úr nýút-
kominni bók Einars Más Guð-
mundssonar. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á sunnu-
dag.





Fyrrum nemendur Húsmæðra-
skólans Óskar á Ísafirði létu
ekki ófærð og vetrarverður
aftra sér frá því að fjölmenna
á afmælishátíð skólans sem
haldin var um helgina.  Um
þessar mundir eru 100 ár frá
því skólinn var stofnaður 2012.
Vegleg dagskrá var í boði,
sem hófst með erindi Magda-
lenu Sigurðardóttur formanns
Kvenfélagsins Óskar.  Hún rakti
sögu félagsins og skólans og
sagði frá áætlunum um að
hefja aftur til vegs og virðingar
handverk og annað sem
kennt var í skólanum og notast
þá við vefstóla og fleira sem
notað var í starfsemi skólans.
Sem kunnugt er fékk Kvenfé-
lagið Ósk muni skólans til varð-
veislu á sínum tíma.  Talsvert
af munum sem tilheyrðu skóla-
starfinu voru til sýnis á sunnu-
daginn sem skapaði stemmn-
ingu við þetta hátíðlega tæki-
færi.

FögnuðuFögnuðuFögnuðuFögnuðuFögnuðu
aldarafmælialdarafmælialdarafmælialdarafmælialdarafmæli

skólansskólansskólansskólansskólans





Breytt útlit!Breytt útlit!Breytt útlit!Breytt útlit!Breytt útlit!
Hringiðan og Hárkompaní

á Ísafirði hafa ákveðið að
bjóða lesendum blaðsins upp
á breytt útlit og geta þeir sem
vilja taka þátt, haft samband
við Hárkompaní í síma 456
6363. Fyrst til að ríða á vaðið
var Aður Aradóttir veitinga-
maður á Ísafirði.

Módel:Módel:Módel:Módel:Módel: Auður Aradóttir.
Förðun:Förðun:Förðun:Förðun:Förðun: Sóley Guðfinna
Arnórsdóttir
Hár:Hár:Hár:Hár:Hár: Hárkompaní
Vörur:Vörur:Vörur:Vörur:Vörur: Tigi og Moroccanoil
„Auður var með svart sítt hár

og til í miklar breytingar. Ákveð-
ið var að klippa hárið stutt og
lýsa það aðeins.

Við vildum milda svarta litinn
og ákváðum að hreinsa hann
upp og lýsa um nokkra tóna.
Það reyndist ekki hægt þar
sem hárið hafði verið marglit-
að með búðarlit sem var orð-
inn mjög fastur í hárinu. Eftir
þá tilraun settum við grófar
strípur í gamla litinn og brúnni
lit í rótina til að fá hlýrri blæ
í hárið. Eins og sést er liturinn
orðinn hlýrri og mildari og
klippingin gefur henni létt-
ara yfirbragð.

Hártips:Hártips:Hártips:Hártips:Hártips: Þegar fólk er að

lita hárið sjálft heima með mis-
góðum búðarlitum getur verið
mjög erfitt að vinna með það,
og lagfæra, ef illa tekst til.
Auk þess er hárið oftar en ekki
matt, glanslaust og líflaust eftir
búðarliti.

Auður í góðum höndum hjá starfsfólki Hárkompaní.

Fyrir:

Eftir:





Heiður Embla Elvarsdóttir fer ekki troðnar slóðir í lífinu. Fyrir 10 mánuðum
síðan tók tilveran stakkaskiptum þegar Saga kom í heiminn, kraftmikil lítil
stelpa sem hefur hemil á öllum í kringum sig.  Heiður var einungis 16 ára
þegar Saga fæddist, og tæklar móðurhlutverkið með stakri prýði.

Hverjar eru þið?Hverjar eru þið?Hverjar eru þið?Hverjar eru þið?Hverjar eru þið?
Ég heiti Heiður Embla Elfarsdóttir og  ég á litla stelpu sem heitir Saga Nótt

Friðriksdóttir. Við erum báðar fæddar á Ísafirði  en ég hef samt búið á
nokkrum öðrum stöðum, Danmörku, Bíldudal og Reykjavík.

Og hvar eigið þið heima?Og hvar eigið þið heima?Og hvar eigið þið heima?Og hvar eigið þið heima?Og hvar eigið þið heima?
Við eigum heima á  Ísafirði í stóru gömlu húsi í Túngötunni sem mér þykir rosa

vænt um, fallegt og nátturulega, heima er bara best.
Það besta við að eiga barn?Það besta við að eiga barn?Það besta við að eiga barn?Það besta við að eiga barn?Það besta við að eiga barn?

Það er bara æði að sjá hana læra nýja hluti á hverjum einasta degi og að
heyra hana reyna að segja eitthvað.

Hvað kom mest á óvart?Hvað kom mest á óvart?Hvað kom mest á óvart?Hvað kom mest á óvart?Hvað kom mest á óvart?
Hvernig fólk tók mér eftir að Saga kom í heiminn. Það er einsog ég hafi bara

orðið fullorðin kona. Fólk talaði allt öðruvísi við mig og bar meiri virðingu fyrir
mér og var ekki bara dæma mig á útlitinu

Skrítnustu ranghugmyndir fólks varðandi unga foreldra?Skrítnustu ranghugmyndir fólks varðandi unga foreldra?Skrítnustu ranghugmyndir fólks varðandi unga foreldra?Skrítnustu ranghugmyndir fólks varðandi unga foreldra?Skrítnustu ranghugmyndir fólks varðandi unga foreldra?
Það að sumt fólk haldi að bara útaf því að einhver manneskja sé ung þá

geti hún ekki axlað sömu ábyrgð og fullorðið fólk.  Það virðist ekki gera sér
grein fyrir því að það fer meira eftir andlegum þroska frekar en aldri.

Hvað er planið?Hvað er planið?Hvað er planið?Hvað er planið?Hvað er planið?
Ég stefni á að fara í skóla á næstu árum. Listaskóla, húsmæðraskóla og

ýmislegt annð sem ég vil læra líka.  Svo hef ég mikinn áhuga á að ferðast og
skoða nýja staði kynnast nýju fólki og svona. Finna draumastaðinn.

Uppáhalds augnablik?Uppáhalds augnablik?Uppáhalds augnablik?Uppáhalds augnablik?Uppáhalds augnablik?
Það er þegar Saga var  ný komin í heiminn og fjölskyldan kom inn til að sjá
nýju prinsessuna.  Bara að sjá hvað allir voru hamingjusamir, var alveg
æðislegt.

Mamma pönkMamma pönkMamma pönkMamma pönkMamma pönk





Guðmunda Líf Gísladóttir flutti lagið
Breathe. Þórhildur spilaði undir á gítar.

Anna Þuríður og Kolfinna fluttu lagið Call Me Mabye.

Helga Þuríður flutti lagið Rolling In The Deep á íslensku.

Freyja og Birkir Knútur fluttu lagið We Found Love.

Magnús Traustason sigraði með laginu Leiðin okkar allra.

Magnús sigraðiMagnús sigraðiMagnús sigraðiMagnús sigraðiMagnús sigraði

Arnheiður flutti lagið Hot Stuff með Donnu Summer.

Magnús Traustason frá Bolungarvík bar sigur úr býtum í söng-
keppni Menntaskólans á Ísafirði sem fram fór í íþróttahúsinu á
Torfnesi á föstudagskvöld. Tólf atriði tóku þátt í keppninni með
25 söngvurum. Sigurvegarinn verður fulltrúi MÍ í Söngkeppni fram-
haldsskólanna sem fram fer á nýju ári. Áhorfendur fjölmenntu
í íþróttahúsið til að hvetja keppendur þrátt fyrir slæmt veður
og erfiða færð. Benedikt Hermannsson tók meðfylgjandi mynd-
ir frá keppninni.







Lausn á síðustu krossgátu

Ertu
 búin(n)
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fyrir 
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Hafið samband við
Halldór í símum 456
4560 eða 894 6125



Hvað er að gerast?

Föstudagur  23. nóvember
10:00: Hlíf: Húslestur í kjallaranum.

12:00: Háskólasetur Vestfjarða: Vísindaport.
21:00: AA húsið, Eyrargötu: AA fundur.

21:00: Kaffi Ísól: Drekktu betur.
21:00: Einarshúsið, Bolungarvík: Kjallarakeppni

22:00: Edinborg Bistro: Bjórbingó.
22:30: Húsið, Útgáfutónleikar hljómsveitarinnar

Dýrðar. Gleði til kl. 03:00. Frítt inn.

Laugardagur  24. nóvember
10:00: Torfnes: Íþróttaskóli KFÍ.

22:00: Edinborg Bistro: DJ Raggi tryllir lýðinn.
19:00: Félagsheimilið Hnífsdal: Jólahlaðborð

Hússins, Ari Eldjárn og Sálin.
23:30: Félagsheimilið Hnífsdal: Ball með Sálinni.

Sunnudagur   25. nóvember
11:00-15:00: Holt í Önundafirði:

Jólasmiðja kvenna í Holti

Mánudagur  26. nóvember
20:00: AA húsið, Eyrargötu: Alanon fundur.
20:00: Bræðraborg: Prjónakvöld og kósý.

Þriðjudagur  27. nóvember
19:30: Guðmundarbúð:

Föndur Slysavarnakvenna (Línan).
20:00: Ísafjarðarkirkja: Æskulýðsfundur.
21:00: AA Húsið, Eyrargötu: AA fundur.

Miðvikudagur  28. nóvember
10:30: Ísafjarðarkirkja: Foreldrasamvera.

13:30: Edinborg: Harmonikkuball eldri borgara.
17:00: Ísafjaraðrkirkja: Kirkjuskóli barnanna.
18:00: Ísafjarðarkirkja:  9-12 ára kirkjustarf.

20:00: Bræðraborg: Trivial og gleði.
21:00: Félagsheimilið í Súðavík: AA fundur.

... gaman að láta mig dreyma
um liðna tíma

Mér finnst...

Nemendur Menntaskólans á
Ísafirði tjá sig um lífið og tilveruna

Þegar að ég var lítil stelpa
hafði ég áhuga á vissum bíó-
myndum og nokkrar af þeim
elskaði ég og geri enn þann
dag í dag. Þessar bíómyndir
eru stór partur af mínu lífi. Oft
hugsa ég til þeirra og fæ
nostalgíu sem streymir um mig
alla. Ég átti það til að ímynda
mér að ég hafi verið persón-
urnar í þessum bíómyndum í
fyrra lífi, og það var alveg
ótrúlega gaman. Þær voru
mínir ímynduðu vinir sem ég
átti aldrei en langaði ótrúlega
mikið til að eiga því að það
var mega töff að eiga þannig.
Eða allavegana fannst mér
það.

Þegar að mér leið ekki sem
best gat ég alltaf hugsað til
þeirra eða horft á bíómynd-
irnar og glatt mitt litla hjarta.
Þessar persónur voru líka svo
rosalega ólíkar, þannig að ég
gat ímyndað mér að ég hafi
átt hin ótrúlegustu líf. Í þessum
lífum gat ég m.a. beitt sverði,
skotið úr boga, galdrað og
gert allskonar kúnstir sem ég
vildi geta gert og vil það
ennþá.

Þegar ég hugsa til þessara
tíma í mínu lífi get ég ekki
annað en brosað, þetta var
alveg æðislegt og finnst mér
gaman að eiga þessar minn-

1. Ég er bannaður í Síðu-
skóla á akureyri
2. Þegar ég var lítill kúkaði
ég í vídeó tæki.
3. Það vantar 1cm að ég
nái meðal hæð fullvaxta-
karlmanns.
4. Ég er með valbrá beint
fyrir ofan rassinn á mér.
5. Ég heiti ekki Björgúlfur
Páll Egilsson þrátt fyrir al-
mennan miskilning.

Staðreyndir um Björgúlf Egil PálssonStaðreyndir um Björgúlf Egil PálssonStaðreyndir um Björgúlf Egil PálssonStaðreyndir um Björgúlf Egil PálssonStaðreyndir um Björgúlf Egil Pálsson

ingar um mig að láta mig
dreyma að ég gæti hafa verið
persónur úr bíómyndum, sem
er kannski svolítið langsótt, en
á maður ekki alltaf að láta sig
dreyma?

-Heiðdís Lára Viktorsdóttir.

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

Sálin Hans JónsSálin Hans JónsSálin Hans JónsSálin Hans JónsSálin Hans Jóns
Míns í HnífsdalMíns í HnífsdalMíns í HnífsdalMíns í HnífsdalMíns í Hnífsdal

Aðal dansleikur
helgarinnar verður í

Félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugar-
dagskvöld er Sálin

Hans Jóns Míns tryllir
lýðinn eins og þeirra

er von og vísa.

Fimmtudagur 22. nóvember
22:30: Gummi Hjalta skemmtir.



Þjónustuauglýsingar




