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Hætti í bankan-
um og opnaði
ferðaskrifstofu
Björn Eysteinsson
ákvað að elta drauminn
þegar hann hætti að
vinna sökum aldurs.

Bessí Jóhannsdóttir ákvað að byrja að stunda líkamsrækt
af krafti þegar hún hætti að vinna fyrir fjórum árum.

FÓLK Á EKKI AÐ
SJÁ LOKAÐAR DYR
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Ljósmynd/Unsplash

Dauðadeildar-
heilkennið

Þ
að verða ákveðin kaflaskil í lífinu þegar fólk kemst á besta
aldur og stimplar sig út af vinnustaðnum sínum í síðasta sinn.
Fólk er misjafnt. Sumir finna til einmanaleika þar sem þeir til-
heyra ekki lengur hópi vinnufélaga en aðrir eru fegnir að þurfa
ekki að rífa sig upp í 20 stiga frosti til þess að sigra heiminn.

Það eru forréttindi að fá að eldast en þetta tímabil getur líka verið
tregafullt. Ég hef verið svo lánsöm að fá innsýn inn í þetta tímabil í gegnum
tengdaföður minn, sem býr í Danmörku. Á síðasta ári fór hann að dvelja
reglulega á heimili okkar hjónanna. Það var aðallega til komið vegna þess
að hann hætti að vinna um þar síðustu áramót, þá 86 ára gamall. Þegar
hann dvelur á Íslandi langar hann ekki að vera einn í íbúðinni sinni í Vestur-
bænum. Við tókum því fagnandi.

Þegar hann er ekki á Íslandi er hann duglegur að senda okkur tölvupósta
með ýmsum hugleiðingum um lífið og tilveruna. Það var einmitt í einum
af þessum póstum sem ég heyrði fyrst minnst á dauðadeildarheilkennið.
Hann útskýrði að fólk í hans stöðu, sem væri komið með annan fótinn í
gröfina, hefði áhyggjur af alls konar hlutum sem það hefði ekki haft tíma til
að hugsa um þegar vinnudagurinn var 14 tímar á dag. Dauðadeildarheil-
kennið er frekar óþægilegt orð enda óttumst við flest dauðann og viljum
helst ekki láta hann trufla okkur of mikið. Ég skildi hann samt.

Þótt dauðadeildarheilkennið dúkki upp við og við þá er það sem betur
fer ekki á dagskrá á hverjum degi. Hann kann alveg að njóta lífsins. Bestu
stundirnar eru þegar hann situr hjá mér í eldhúsinu með „en stiv viski“
og spyr hvernig í ósköpunum ég fari að því að elda allan þennan mat án
þess að mæla nokkurn skapaðan hlut. Ég veit ekki svarið við því. Í minni
fjölskyldu elda allir af fingrum fram – ekki eftir uppskrift. Þetta er svolítið
eins og með lífið. Það er ekki til nein sérstök uppskrift að því. Það er hægt
að gera allt eftir bókinni en finna aldrei neistann í hjartanu. Það er líka hægt
að hafa allt í óskipulagi en vita á sama tíma upp á hár hvort þú ert að koma
eða fara.

Það er reyndar eitt sem fer í taugarnar á honum. Ísskápurinn heima hjá
okkur. Þessi glundroðakennda tengdadóttir hans er alltaf með fullan ísskáp
af mat í alls konar boxum sem hann skilur ekkert í. Boxin eru nefnilega ekki
merkt sérstaklega. Eftir eina heimsóknina í fyrra óskaði hann eftir að fá
sérísskáp í sitt herbergi.

Ég spurði hvers vegna í ósköpunum hann vildi sérísskáp? Hann fór í
kringum það en þegar ég opnaði ísskápin bl ti
það við. Þessi 87 ára gamli regluvörður sk
ekki hvers vegna boxin með matarafgöng
eru ekki merkt með innihaldi og dagsetnin
Hann vildi fá að hafa sitt skyr í friði í sínu h
bergi. Ég skildi hann.

Nú er hann stoltur eigandi að litlum rauð
ísskáp. Þar er allt í röð og reglu og akkúra
pláss fyrir það sem hann borðar fyrir
hádegi. Stundum þarf ekki nema eina
ferð í ELKO til að minnka álagið þegar
dauðadeildarheilkennið birtist.

MartaMaría
Winkel Jónasdóttir
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Byrjar daginn á
grænumdrykk

H
vað er á döfinni hjá þér?

„Ég klára sálgæslunám-
ið mitt í vor og svo er ég
að skrifa leikrit.“
Hvað gerir þú til að vera

ung í anda?
„Passa að hlæja og fíflast.“

Finnur þú fyrir því að þú sért að
eldast?

„Nei.“
Hvað borðar þú í morgunmat?

„Grænan drykk.“
Hvaða borg er í uppáhaldi hjá þér?

„Ég er alltaf með djúpa tengingu
við London. Við bjuggum þar
fjölskyldan meðan Gísli var að læra
leiklist. Við bjuggum í hverfi sem
heitir Finchley.“
Hvaða hlutur er ómissandi?

„Af veraldlegum hlutum:
Vitamix-blandarinn minn.
Annars eru samskipti við
alla mína ástvini gjörsam-
lega ómissandi.“
Hvað ertu að lesa núna?

„Grief and Bereavment
in Contemporary Society.
Þetta er ein af námsbókun-
um mínum.“
Hver er uppáhaldssjón-
varpsþátturinn þinn?

„Venjulegt fólk. Húmor
er svo vandasamur. Þetta
eru svo einstaklega
vel heppnaðir gam-
anþættir.“
Hver er uppá-
haldsveitinga-
staðurinn þinn?

„Systra-
samlagið. Á
Systrasamlaginu
getur maður fengið
sér létta rétti en þar
er allt dásamlega bragð-
gott og allt lífrænt og hollt.“
Hvað gefur lífinu gildi?

„Dagleg samskipti við alla sem ég
elska.“

Edda Björgvinsdóttir leikkona er ekki að velta sér upp úr
hækkandi aldri. Hún leggur mikla áherslu á að rækta sam-
bandið við fólkið í kringum sig og segir það gefa lífinu gildi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Morgunblaðið/Ásdís

Edda Björgvins
er dugleg að
hlæja og fíflast.

Morgunblaðið/Hari

Systrasamlagið
er alltaf gott.

London er alltaf
í upphaldi.

ykkur
apinu í lag.

Vitamix-blandarinn
leikur stórt hlutverk

í eldhúsi
Eddu.

Grænn dry
kemur ska

Júlíanna Sara og Vala
Kristín kitla hláturtaug-
arnar í Venjulegu fólki.



Við hækkum
lífeyrisgreiðslur
um 7,2%
Samtals 17,9% hækkun á rúmu ári

Þann 1. janúar 2023 hækkuðu réttindi og lífeyris-

greiðslur hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna. Hækkunin

er tilkomin vegna góðrar ávöxtunar eigna undanfarin

ár sem sjóðfélagar njóta góðs af.

Aðeins er rúmt ár síðan LV hækkaði réttindi allra

sjóðfélaga um 10% og því er þetta önnur hækkun

sjóðsins á skömmum tíma. Greiðslur frá sjóðnum

hækka frá og með janúargreiðslu 2023.

Samhliða hækkun lífeyrisgreiðslna tóku ýmsar breytingar

gildi sem fela í sér aukna áfallavernd og aukin réttindi og

sveigjanleika fyrir sjóðfélaga.

Sjóðfélagar geta séð áhrif réttindahækkunarinnar á

mitt.live.is. Allar nánari upplýsingar má nálgast á vef
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, live.is.

Sjóðfélagar geta nú valið að hefja töku sinna eftirlauna
fyrr eða frá 60 ára aldri.

Þeir sem eru á vinnumarkaði og á eftirlaunum fá tíðari
endurútreikning og þar með aukin réttindi.

Lágmarksréttur til makalífeyris lengist þar sem hálfur
makalífeyrir í 24 mánuði bætist við þá 36 mánuði sem
fullur makalífeyrir er greiddur. Makalífeyrir er þó í mörgum
tilvikum greiddur mun lengur en nemur lágmarkstíma,
t.d. til 23 ára aldurs yngsta barns.

Eingreiðsluviðmið hækkar vegna greiðslna til þeirra
sem eiga þorra réttinda sinna í öðrum sjóðum.

•

•

•

•

Lífeyrisgreiðslur hækka um 7,2%.

Makalífeyrisgreiðslur hækka um 7,2%

Örorkulífeyrisgreiðslur hækka um
allt að 7,2% – háð tekjuskoðun

•

•

•
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Millimál í fernu

VÍTAMÍN
&STEINEFNI

PRÓTEIN GLÚTENS LAKTÓSAORKA
ÁN ÁN

Næring+ er á lista Sjúkratrygginga Íslands yfir niðurgreidd
næringarefni fyrir þá sem eiga gilda innkaupaheimild.

„Þetta er svona litla Kanarí“
Elsa Pétursdóttir byrjaði að
fara í Orlofsbúðir eldri borgara á
Löngumýri í Skagafirði fyrir rúmlega
áratug. Hún hefur sterka tengingu
við Löngumýri en þangað fór hún
í sveit þegar hún var 11 ára gömul
og hafði mikla ánægju af því.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

Þ
essi sveitadvöl á Löngumýri hafði
mikil áhrif á mig, því þar var svo
gott að vera og góð umönnun. Ég
hef alltaf hugsað hlýtt til sum-
arsins 1947,“ segir Elsa. Það kom

henni skemmtilega á óvart þegar hún frétti
fyrir um 15 árum að það væru starfræktar
sumarbúðir fyrir aldraða á sama stað og hún
hafði verið í sveit.

„Ég er búin að vera á Löngumýri meira og
minna síðustu tíu til tólf sumur. Ég passa
alltaf að skrá mig,“ segir Elsa. Fyrstu tvö
árin fóru Elsa og maðurinn hennar með
vinahjónum sínum. Eftir að mennirnir
þeirra féllu frá fóru vinkonurnar saman en
Elsa segir einnig að fleiri vinkonur hafi far-
ið í kjölfarið. Elsa hefur líka prófað að fara
ein og segir það ágætt. Sérstaklega vel er
haldið utan um alla og mikið er lagt upp úr
vináttu og passað að gestir einangrist ekki.

Gott að komast í sveitasæluna

„Það er mikið atriði að komast út úr bæn-
um og komast út í sveit í öryggi. Staðsetn-
ingin á Löngumýri er svo falleg. Fjallasýn til
allra átta á staðnum og í nærumhverfinu er
allur nýi og gamli trjágróðurinn. Bara það
að eiga nokkra daga í sveitinni, það er mikil
upplifun,“ segir hún. Gott aðgengi er fyrir
alla en fólk þarf að vera nokkuð sjálfbjarga.

Elsa segir eitt það besta við dvölina á
Löngumýri vera það að það sé alltaf heitt á
könnunni og alltaf eitthvað um að vera þótt
rólegheitin séu í fyririrúmi. Hægt er að fara
niður í fallegu dagstofuna með handa-
vinnuna, kíkja í stóra bókaskápinn eða bara
spjalla.

„Allir hópar fara í eina lista- og menn-
ingarferð sem er ofboðslega spennandi. Við
höfum til dæmis farið í Hólakirkju, skoðað
hana og fengið umfjöllun um kirkjuna. Einu
sinni keyrðum við um Akureyri og fórum í
Lystigarðinn og á kaffihús. Eins höfum farið
á Sýndarveruleikasafnið á Sauðárkróki, það
var mikil upplifun fyrir okkur. Og einnig
höfum við skoðað Kakalasafnið sem var
mjög fróðlegt,“ segir Elsa.

Allt svo heimilislegt

Eftir morgunmat förum við í litlu kapell-
una í smástund og hlustum á falleg orð.

Þar á eftir gerum við leikfimisæfingar og
förum í léttar göngur fyrir utan hjá okkur.
Þátttaka í allri dagskrá er valfrjáls og engin
kvöð að taka þátt. Einnig er lítil sundlaug
og heitur pottur sem er mjög vinsæll og
góður.“
Er þetta bara eins og að fara til Kanarí?
„Í rauninni. Nema maður er ekki eins
öruggur með veðrið. Þetta er svona litla
Kanarí,“ segir Elsa, sem lofar heimalagaða
matinn og bakkelsið sem boðið er upp á
og er alltaf nóg af. Hún segir starfsfólk
eldhússins vera heimafólk og það eigi
stóran þátt í að gera dvölina heimilislega og
notalega.

Ætlar þú aftur í sumar?

„Já alveg örugglega, að öllu óbreyttu. Ég
hef heyrt frá fólki að það vilji alltaf fara á
sama tíma en ég hef ekki gert það. Ég vel
tíma eftir hvernig maður er og hvað annað
er á döfinni,“ segir Elsa sem er sérstaklega
ánægð með sumarbúðirnar sem eru reknar
af íslensku þjóðkirkjunni og eru í boði fyrir
fólk frá öllum landshlutum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Elsa Pétursdóttir fer alltaf
á Löngumýri á sumrin.

Umhverfið
er fallegt.

Það er alltaf eitt-
hvað um að vera í
sumarbúðunum.

Þeir sem vilja geta
farið í léttar göngur.

Gítarinn er stund-
um dreginn fram.



puccini

Madama
butterfly

fRumsýnd
4. Mars

opera.is

Ópera um ást, von og missi

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI!
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Ljósmynd/Marina Borau

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Auður Bjarnadóttir stund-
ar jóga á hverjum degi og
kennir sömuleiðis fjölda
tíma í hverri viku.

A
uður var ballettdansari áður en hún kynntist
jóganu en hún segir að þegar hún hætti að vera at-
vinnuballettdansari hafi hún átt erfitt með að átta
sig á því hver hún væri og hvert hlutverk hennar
væri í lífinu. Þá kynntist hún jóganu og hefur það

fylgt henni síðan.
Auður var stödd á Tenerife þegar blaðamaður ræddi við

hana í gegnum síma og tók dæmi um hversu mikilvægt það
er henni að stunda jóga á hverjum degi. Óvenju kalt var um
morguninn og ákvað Auður samt að drífa sig út á strönd, gera
jógaæfingar og fara í sjóinn.

„Þegar ég var að klára þetta, af því ég veit af reynslunni hvað
þetta er gott fyrir mig, þá hugsaði ég með mér að góður vani
skapar lífið. Ég fann það, því ég hljóp ekki til baka. Ég hitaði
mig upp innan frá og fór svo í sjóinn,“ segir Auður sem segist
finna hversu kitlandi kátar frumurnar eru þegar hún er í sól-
inni.

Jóga og hugleiðsla eru akkerið

Jóga og hugleiðsla eru akkeri Auðar í lífinu og hefur það verið
hennar helsta verkfæri í að takast á við streitu og álag í gegnum
árin. Hún segir mikilvægt að setja það í forgang að hreyfa sig á
hverjum degi.

„Ég er svo vön að hreyfa mig. Kroppurinn minn veit að það er
gott fyrir mig. Þannig að fyrir mig er það ekki svo erfitt að koma
því inn í daginn, því ég er búin að lifa með hreyfingu og teygj-
um, og svo síðar hugleiðslu, svo lengi. Fyrir marga er það mikil
áskorun að fara inn í staðfestuna sem fylgir því,“ segir Auður.
Lykilinn að því að ná að hreyfa sig á hverjum degi er að finna
eitthvað sem manni finnst skemmtilegt að gera.

„Hreyfing hefur rosalega mikil áhrif á bæði líkama og sál. En
jóga er náttúrlega miklu meira en hreyfing. Það er þetta heild-
ræna sem heillar mig. Það er þjálfun í gjörhygli um leið og það
er það sem er heillandi fyrir mig,“ segir Auður. Hún segir mikil-
vægt að hlúa að líkama og sál, en að það gleymist oft.

„Eins og við segjum í jóganu, þetta er musteri sálarinnar. Við
pössum upp á að setja olíu á bílinn. En við gleymum að hlúa
reglulega að líkama og sál.“

Auður færði sig yfir í grænmetisfæði fyrir mörgum árum
síðan. Hún passar upp á að borða mikið af grænmeti, borða
hollt og vel.

„Það fylgir þessu, lífsstílnum. Ég bæti við einhverju góðu, ég
leyfi mér alveg eitthvað sætt. Ég borða súkkulaði, en þá passa
ég að hafa það dökkt. Maður verður að njóta líka,“ segir Auður.
Á undanförnum árum hefur hún svo líka tekið hreinsanir og
lagt ríka áherslu á að taka inn nóg af olíu.

Gefandi að kenna 60 ára og eldri

Auður kennir jóga í jógasetrinu og kennir þar meðal annars
jóga fyrir þau sem eru komin yfir sextugt. Hún segir þá tíma
mjög gefandi en í þeim tímum nota þau stóla. „Við dönsum og
við stöndum við stólana. Það fer eftir því hvernig hópurinn er.
Það er mjög fjölbreytt og gefandi samfélag. Konurnar hafa líka
gaman af því að hittast og stundum er farið út og fengið sér
kaffi eftir á,“ segir Auður og bendir á að jóga snúist um tengsl.
„Ég við mig og ég við mitt æðra. Það eru tengsl fólks á milli líka.
Einmanaleiki er að verða að faraldri. Þannig eru öll tengsl við
annað fólk mikilvæg,“ segir Auður.

Blaðamanni leikur forvitni á að vita hver galdurinn sé við að
eldast með reisn og þó að Auður upplifi sig unga stendur ekki á
svörum hjá henni.

„Að leika sér. Að lifa heilbrigt auðvitað líka, heilbrigð sál í
hraustum líkama. Hlúa vel að heilsunni, andlega og líkamlega.
En að leika sér og vera skapandi,“ segir Auður.

„Þetta hangir allt saman“

„Stundum horfir maður á eldra fólk. Það er komið eins og

hárlakk á persónuleikann. Það er búið að mynda sér skoð-
anir og viðhorf. Maður veit næstum því hvernig fólk talar og
hugsar. Ég vona að ég verði ekki þannig. Ég vona að ég verði
endalaust forvitin, endalaust opin og fordómalaus. Það er líka
leið til að eldast fallega. Ef ég er stíf í viðhorfum þá er ég stíf í
kroppnum. Þetta hangir allt saman,“ segir Auður.

Hún segir mikilvægt að hrista upp í viðhorfum sínum, líta
inn á við og skoða hvaðan þessi viðhorf koma og hvort þau
þjóni manni enn.

„Hugsanir fólks eru um 60-70% neikvæðar hugsanir og
hugurinn virðist oft rúlla þangað. Það er því heimavinna að
styrkja jákvætt hugarfar og jákvæðu hugsanirnar.“
Hvenær rann þetta upp fyrir þér?
„Það gerðist þegar ég var komin að vissu þroti. Ég var ball-

ettdansari og ég var föst í þeirri ímynd að ég væri dansari.
„Auður er dansari“. Þegar kroppurinn fór að gefa sig þar, þá
bara hugsaði ég með mér hver ég væri ef ég væri ekki dans-
ari,“ segir Auður.

Hún segist líka hafa þurft að endurskoða líkamann og þar
hafi jógað komið inn. „Þetta var bara algjör heilun. Því það er
mjúk nálgun með virðingu. Svo skoðaði ég andlega; hver er ég,
hver er Auður ef ég er ekki dansari?“

Hún fór þannig í mikla sjálfsskoðun og „tók til í sálar-
tetrinu“ eins og hún orðar það. „Og ég minni mig á alla
daga að ég er ekki hugsanir mínar, ég er ekki tilfinningar
mínar og ég er ekki einu sinni sagan mín. Ég er andleg
vera að upplifa það mannlega á jörðinni. Það veitir manni
æðruleysi. Þetta er kjarninn í jógafræðunum. Að styrkja
andlega vitund og þá verður það mannlega miklu auðveld-
ara,“ segir Auður.

Ætlar að kenna meira í sólinni

Nokkur ár eru síðan Auður skildi við eiginmann sinn. Hún
segir að það hafi verið allt í lagi að skilja. „Það var langt ferli,
það var ekkert þannig áfall. Það var bara ein af þessum braut-
um sem maður fer,“ segir Auður. Spurð hvort hún hafi átt erfitt
með að fóta sig eftir skilnaðinn neitar hún því. „Ég er með svo
sterkt félagsnet, á fullt af góðum vinkonum og ég sinni því mjög
vel. Ég er að vinna við það sem ég elska. Það er meira að það
kemur smá breyting þegar kemur að fjölskyldutengslum. Það
breytist auðvitað margt, en við vorum með uppkomin börn.
Þannig að það var ekkert dramatískt.“
Hvernig sérðu þig fyrir þér eftir tíu ár? Verður þú enn að kenna
jóga?

„Já ég held það, nema kannski meira í sólinni. Ég kenni jóga
á hverju ári á Korfú og Krít. Mig langar að gera meira af því og
mig langar að kenna meira 60+ í sólinni. Það er gott í sólinni, að
mýkja líkama og sál. Ég held áfram að leika og lifa,“ segir Auður.

Auður Bjarnadóttir, eigandi Jógasetursins,
hefur stundað jóga í þrjá áratugi og kennt
það í 22 ár. Hún heldur sér ungri á bæði lík-
ama og sál með því að stunda jóga daglega.
Auður sér fyrir sér að halda áfram að kenna
jóga á næstu árum en þó heldur meira í sól-
inni í útlöndum en hún hefur verið að gera.

Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is

„Ég vona
að ég verði
endalaust
forvitin“

„Ég vona að ég verði endalaust for-
vitin, endalaust opin og fordómalaus.
Það er líka leið til að eldast fallega.
Ef ég er stíf í viðhorfum þá er ég stíf í
kroppnum. Þetta hangir allt saman“

Auður segir mik-
ilvægt að halda
áfram að leika sér
óháð aldri.
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13 MARS
með Gunnari Svanlaugs

595 1000 www.heimsferdir.is

314.900
Flug & hótel frá
19 nætur

Fararstjóri:

Gunnar Svanlaugsson

HÁLFT FÆÐI INNIFALIÐ

336.900
Flug & hótel frá
21 nótt

SKEMMTI- OG AFÞREYINGARDAGSKRÁ

Sigríður Gunnars-
dóttir nýtur þess að
fara með ferðamenn

Byrjaði í nýju starfi 67 ára

S
igríður hefði getað hætt að
kenna 62 ára en segist ekki hafa
verið tilbúin til þess fyrr en
nýlega. Hún hafði verið í hálfu
starfi í nokkur ár og kenndi þá

íslensku sem annað mál í Dalvíkurskóla.
„Ástæðan fyrir því að ég ákvað að hætta
núna var að ég var alltaf bundin yfir skólaár
grunnskólans þótt starfið væri einungis
hlutastarf og mig langaði að prófa að fara í
lengri ferðir,“ segir Sigríður sem hafði unnið
við leiðsögn í styttri ferðum.

„Ég er búin að vera leiðsögumaður í 27
ár. Leiðsögnin heillaði mig. Ég hafði búið
mikið erlendis og unnið með fólki. Ég hafði
líka starfað sem fararstjóri erlendis hjá
Samvinnuferðum-Landsýn og skipulagt
ferðir fyrir samstarfsfólkið og kórfélaga og
verið fararstjóri þar.

Þetta var ekki heilsársstarf þegar ég
útskrifaðist en það hefur breyst gífurlega
á síðustu tíu árum. Þegar ég var að byrja
hérna fyrir norðan þá var ég kannski að
vinna í nokkra daga yfir sumarið og það
komu kannski 20 skip til Akureyrar en núna
koma kannski 160. Það var ekki grundvöll-
ur fyrir því að vera leiðsögumaður í fullu
starfi, enda var ég ekki að hugsa um það.
Mig langaði bara að ná í þessi réttindi og
hef alltaf verið að vinna aðeins á sumrin við
það, bara mismikið. Ég hef alltaf viljað taka
mitt sumarfrí,“ segir Sigríður og bætir við
að forsendurnar hafi auðvitað breyst eftir
að börnin urðu eldri.

Fer alla leið til Grænlands

Það kom fólki ekki á óvart þegar Sigríður
réð sig í nýtt starf á sama tíma og flestir á
hennar aldri eru að hugsa um að hætta að
vinna. Hún segir að hún sé virk þó hún njóti
þess líka að slaka á og vera í fríi.

„Nú fer ég með ferðamenn um Ísland
í lengri ferðir. Ég vissi að það var ekki

möguleiki með kennslunni. Ég hef líka
farið til Grænlands með þá. Þetta er mjög
fjölbreytt. Þetta eru litlir hópar og það er
alls konar fræðsla. Mér finnst gaman að
umgangast fólk og deila ást minni á Íslandi
og náttúrunni með öðrum. Mér finnst voða
gaman að fara með þá um Norðurlandið

og til Dalvíkur en hluti af
ferðinni er að koma hingað á
heimaslóðir. Mér finnst gaman
að fara upp að jökli á Suður-
landi.“

Hvernig er að fara til Græn-
lands?

„Þá er ég meira eins og
hópstjóri. Þá er ég ekki leið-
sögumaður sem slíkur en held
utan um hópinn minn. Þetta
er auðvitað algjört ævintýri,
að koma til Grænlands. Þar er

ótrúleg náttúra og menning.“
Kosturinn við það að verja löngum tíma

með hverjum hóp er að Sigríður nær að
kynnast fólkinu vel. Fólkið á það sameigin-
legt með henni að það hefur ferðast víða og
deilir því áhuga á ferðalögum með henni.
Ástríða hennar hefur alltaf verið að ferðast
og hefur hún komið víða við á ferðalögum
sínum.

Hefur meiri tíma til að hreyfa sig

Líður þér eins og þú sért í vinnunni eða er
þetta líkara því að vera með vinum sínum?

„Bæði og. Auðvitað ber ég mikla ábyrgð
og ég þarf að vanda mig. Maður stendur
frammi fyrir alls konar aðstæðum. Maður
þarf bara tækla það. Það er bara eins og að
vera í kennslu, þetta eru mannleg sam-
skipti. Maður verður að hafa gaman af því
að vera með fólki.“

Ferðamennirnir eru flestir eldri Banda-
ríkjamenn en Sigríður skellir upp úr þegar
hún áttar sig á því að hún er að lýsa fólki á
sínum aldri sem eldra fólki. „Mér finnst ég
ekkert gömul. Ég hugsa stundum: Vá, er ég
virkilega orðin 67 ára? Af því að mér finnst
það alveg fáránlegt. En þegar ég lít í spegil-
inn sé ég alveg að það eru komnar hrukkur,“
segir hún.

Sigríður þakkar fyrir að vera heilsu-
hraust sem gerir henni kleift að gera allt
sem hún fæst við. Hún er meðvituð um
að það er ekki sjálfgefið að vera við góða
heilsu. „Ég syndi, geng mikið, hjóla og fer
á skíði. Auðvitað prjóna ég líka og les. Mér
finnst ég þurfa að hugsa um heilsuna, en
ég elska að hreyfa mig og það er hluti af lífi
mínu. Nú hef ég bara meiri tíma til þess,“
segir Sigríður.

Sigríður Gunnarsdóttir, kennari
og leiðsögumaður, hætti að
kenna þegar hún varð 67 ára í
vor. Á sama tíma byrjaði hún í
nýju og spennandi starfi. Hún fer
með ferðamenn í lengri ferðir en
hana hafði dreymt um að reyna
fyrir sér í slíkri leiðsögn. Hún hafði
gert það eftir útskrift úr Leiðsögu-
skólanum en þá var sumarfrí
kennara lengra en það er nú.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

Ferðalög hafa
alltaf verið stór
hluti af lífi Sigríðar.

Sigríður hefur yndi af
því að sýna útlending-
um náttúru Íslands.

Sigríður fer reglu-
lega á gönguskíði
fyrir norðan.

Mér finnst ég
ekkert gömul.
Ég hugsa stund-
um: Vá, er ég
virkilega orðin
67 ára? Af því að
mér finnst það
alveg fáránlegt.



• Gisting og rútuferðir
• Heimilislegur matur að hætti
Skagfirðinga

• Útivist og leikfimi við allra hæfi
• Fyrirbæna- og helgistundir
• Kvöldvökur, söngur og fjör
með listamönnum úr héraði

• Hátíðardagur
• Menningarferð
• Frábær útiaðstaða
• Sundlaug og heitur pottur
• Allt aðgengi innan- og
utandyra mjög gott

• Hlátur, gleði og kærleikur
• Verið öll innilega velkomin

Ertu eldri borgari og hefur gaman
af því að leika þér?

Þá er þetta eitthvað fyrir þig!

Fjörugar orlofsbúðir á vegum Þjóðkirkjunnar á Löngumýri í Skagafirði

Skráning í orlofsdvölina hefst
mánudaginn 27. mars kl. 9.00
í síma 567 4810.

Dvalartímabilin á Löngumýri
sumarið 2023 eru eftirfarandi:
Hópur 1: 5 nætur mánud. 29. maí-laugard. 3. júní.
Hópur 2: 5 nætur sunnud. 4. júní–föstud. 9. júní.
Hópur 3: 5 nætur sunnud. 18. júní–föstud. 23. júní.
Hópur 4: 6 nætur sunnud. 25. júní–laugard. 1. júlí.
Hópur 5: 6 nætur sunnud. 2. júlí–laugard. 8. júlí.
Hópur 6: 5 nætur sunnud. 9. júlí-föstud. 14. júlí.

ATH: Í sumar bjóðum við upp á sex hópa

Hlökkum til að dekra við þig í sumar
Þórey Dögg og starfsfólk

Við erum á facebook
Orlofsbúðir eldri borgara á Löngumýri í Skagafirði
og Eldriborgararáð Reykjavíkurprófastsdæma

Komdu
með í fjörið!
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Morgunblaðið/Eggert Jóhannesson

Hinrik Pálsson þjálfar föður
sinn, Pál Bragason, og það
skapar margar gæðastundir.

Feðgar kepptu
saman á kraft-
lyftingamóti

É
g hef alltaf verið nokkuð duglegur
að lyfta lóðum í gegnum tíðina en
það var árið 2017 sem ég fór fyrst
að æfa markvisst kraftlyftingar
eftir að hafa verið mikið að hlaupa

árin þar á undan og lent talsvert mikið í
meiðslum í tengslum við það,“ segir Hinrik
sem hafði alltaf verið duglegur að hreyfa sig.
Hann segir það hafa legið beint við að reyna
fyrir sér í keppni eftir að hann fór að æfa.

„Það er mjög virkt keppnisstarf í öllum
aldursflokkum í kraftlyftingunum og margt
fólk í eldri flokkum sem keppir sín á milli og
ekki síst líka fyrir eigin ánægju. Stóri kostur-
inn við kraftlyftingarnar er að þær bæta og
viðhalda vöðvamassa og styrk sem er sérlega
mikilvægt fyrir alla, ekki síst þegar maður
eldist. Þær styrkja einnig beinin mikið, eru
frábær meiðslaforvörn og rannsóknir sína
sífellt aukið mikilvægi styrktarþjálfunar fyrir
góða heilsu og langlífi. Þær eru einfaldlega
besta yngingarmeðal sem til er! Allir ættu
að stunda einhverja styrktarþjálfun, burtséð
frá því hver þeirra aðalíþrótt er, og eins þeir

sem vilja halda góðri heilsu og líkamlegri getu
fram á efri ár.“

Páll segist hafa byrjað að hreyfa sig
reglulega þegar mesta barnabaslinu lauk um
fertugt. Oft hefur það verið Hinrik sem hefur
hvatt hann áfram. Það var til að mynda Hin-
rik sem fékk hann til að prófa hlaup á sínum
tíma. „Ég var töluvert í útivist og fjallgöngum
og hafði óskaplega gaman af því. Ég var mikið
í þessari rækt til þess að gera mig kláran og
vera góður í fjallgöngur og útilegur á sumrin.
Mér fannst gaman að fara með allt á bakinu í
óbyggðum uppi á miðhálendi með allt draslið
með mér. Ég fer meira í léttari ferðir núna,“
segir Páll.

Kepptu á sama móti

Hinrik segir að kraftlyftingaáhuginn hafi
undið upp á sig. Hann er varaformaður Kraft-
lyftingasambandsins, með dómarapróf og
þjálfarapróf. Hann tók líka nám í næringar-
þjálfun. Hinrik hefur að sjálfsögðu smitað
föður sinn.

„Við pabbi, sem er 74 ára, höfum lengi

brallað ýmislegt saman í útivist og hreyfingu
og í fyrra náði ég að fá hann til að taka þátt
í sínu fyrsta kraftlyftingamóti þegar hann
tók þátt í Íslandsmótinu í bekkpressu í apríl.
Hann hefur lengi verið virkur í hreyfingu
og meðal annars mætt reglulega í crossfit
síðastliðin 12 ár í Crossfit Reykjavík. Ég hef
séð um að gera fyrir hann prógramm og segja
honum til með tækni og fleira þegar kemur
að keppnisgreinunum í kraftlyftingunum, það
er hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu.
Í nóvember síðastliðnum tók hann svo þátt í
sínu fyrsta Íslandsmóti þar sem hann keppti

í öllum greinunum og vorum við þar báðir
að keppa saman. Hann stóð sig með prýði og
varð Íslandsmeistari í sínum flokki. Hann er
lifandi dæmi um hvernig er hægt er að halda
góðri heilsu og góðum styrk á efri árum með
skynsamlegum og markvissum æfingum.
Þessi samvera okkar í æfingum og keppni
hefur líka ekki síst gefið mikla skemmtun og
gleði,“ segir Hinrik.

„Það hefur gengið þokkalega miðað við
aldur og ástand. Ég hef verið að æfa pró-

Páll Bragasonæfir kraftlyftingar undir leiðsögn sonar síns Hin-
riks Pálssonar. Hinrik hefur verið duglegur að hvetja föður sinn
áfram í hreyfingu í gegnum árin. Í fyrra fékk Hinrik föður sinn til að
keppa og setti Páll þar nokkur Íslandsmet í kraftlyftingum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Páll á nokkur
Íslandsmet í
kraftlyftingum.

SJÁ SÍÐU12



Mótaðu eigin framtíð

– Tryggðu framtíðina

Núna er rétti tíminn til að huga að árhagslegri framtíð.

Með lífeyrissparnaði Novis tryggir þú lífeyrisgreiðslur í

takt við þann lífsstíl sem þú vilt lifa á þínum besta aldri.

Tryggðu árhagslegt öryggi þitt á efri árum í dag á

meðan þú hefur fastar tekjur.

Novis.is
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Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUMVEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+

gramm frá honum, hann hefur haft auga með
mér. Hann hefur verið að reyna að slípa þetta
til. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að
sitja,“ segir Páll hógvær.

„Hann plataði mig á tvö mót í fyrra. Það var
ákaflega einfalt og gott fyrir mig af því ég var
einn að keppa í mínum flokki. Þannig að það
dugði að ná stönginni á loft til þess að fá gull.
Mér skilst að ég hafi sett nokkur Íslandsmet.
Þetta var í flokki 70 ára og eldri og ég keppti
í 93 kílóa flokki. Ég er rúmlega 83 kíló þannig
að ég náði ekki í 83 kílóa flokkinn. Það breytti
engu, það hefur enginn verið að keppa í þess-
um flokkum hvort eð er. Það var til Íslands-
met í bekkpressu sem var 50 kíló en ég lyfti
65. Í nóvember var Íslandsmót í lyftingum
þar sem var keppt í hnébeygju, bekkpressu
og réttstöðulyftu. Ég held að ég hafi sett Ís-
landsmet í hverri lyftu þar. Þetta var óttalega
lítilfjörlegt miðað við það sem aðrir voru að
lyfta,“ segir Páll en blaðamanni finnst nú
reyndar mikið til árangursins koma.

Páll segist hafa verið heppinn að því leytinu
til að hann hafi ekki átt í vandræðum með
liði eða önnur líkamleg vandamál. „Við höfum
það frá virtum sjúkraþjálfurum að hóflegar
lyftingar séu ákaflega góðar fyrir gamlingja
til viðhalda og styrkja stoðkerfið. Ef rétt er
að málum staðið þá hægja þær á hrörnun
og öldrun án þess að menn séu í einhverju
keppnisstandi,“ segir Páll.

Mikilvægt að nærast vel

Hinrik leggur mikla áherslu á að nærast
rétt og segir þann þátt í þjálfun oft lykilinn
að bættum árangri og heilsu fólks. „Næring
er mjög mikilvægur þáttur þegar kemur
að íþróttum og ekki síst kraftlyftingum og
öðrum styrktargreinum. Meðal þess sem er
mikilvægt þar er að borða nóg af próteini í
hverri máltíð til að styðja við uppbyggingu á
vöðvastyrk og eins að borða nægilegt magn
af kolvetnum fyrir og eftir æfingar til að hafa
næga orku og styðja við endurheimt. Einnig
er mikilvægt að borða reglulega yfir daginn
vel samsettar og hollar máltíðar í hæfilegu
magni. Svo er góður svefn eitt mikilvægasta
verkfærið fyrir endurheimt og uppbyggingu,“
segir hann.

Máli sínu til stuðnings bendir Páll á að Hin-
rik hafi verið að reyna að laga mataræðið hjá
sér. Þarf Páll meðal annars að passa að borða
nógu mikið. „Ég hef haft það til hliðsjónar og
er oft veikur á svellinu en þetta hefur verið til
bóta. Það eru prótein og kolvetni og svo þarf
maður að fá bætiefni eins og vítamín. Þetta
þarf að vera nokkuð breið blanda. Kjöt, fiskur
og egg eru ofarlega. Maður borðar minna
af sætari mat og fær sér ávöxt á
hverjum degi. Fisk og kjöt ekki
sjaldnar en annan hvern dag sem
aðalmáltíð.“

Þjálfunin er hliðarverkefni

„Þjálfunin er fyrst og fremst
hliðarverkefni meðfram mínu
daglega starfi í Íslandsbanka en
hver veit hvað síðar gæti orðið,
að maður færi sig meira yfir í

þjálfun. Til að ná árangri er mjög hæfilegt
að stunda styrktaræfingar þrisvar í viku.
Ég myndi ráðleggja sem flestum að leita
til góðra þjálfara varðandi nánari útfærslu.
Sjálfur æfi ég kraftlyftingarnar þrisvar í
viku og hver æfing er um 2-3 klukkustundir.
Þær æfingar samanstanda af upphitun og
svo gjarnan einhver af keppnisgreinunum
æfð og svo ýmsar viðbótaræfingar gerðar
þar á eftir. Að auki stunda ég ýmsa aðra
hreyfingu eins og útivist, göngur og hjól,
skíði og fleira en það er mikilvægt að
viðhalda almennu þoli og svo er líka gott
að huga að liðleika, sem er eitthvað sem ég

lengi vel vanrækti talsvert en er að vinna í
að bæta,“ segir Hinrik.

Það stendur ekki á markmiðunum hjá
Hinriki og þau snúast ekki bara um að bæta
heilsu föður síns og hvetja hann áfram.
„Markmið mín til lengri tíma eru að hafa
gaman, viðhalda góðri heilsu og styrk og
verða eins góður og ég mögulega get í kraft-
lyftingunum. Vonandi mun það svo fleyta
mér eins hátt og mögulegt er í keppnum hér
heima og erlendis en ég stefni á þátttöku á
EM öldunga í Ungverjalandi í mars og HM
í bekkpressu í S-Afríku í maí, ásamt því að
keppa innanlands,“ segir Hinrik að lokum.

Morgunblaðið/Eggert Jóhannesson

Hinrik fylgist vel með
föður sínum og hefur
verið að taka mataræðið
hjá honum í gegn líka.

Hinrik fylgist með
að Páll geri bekk-
pressuna rétt

Hann plataði mig á tvö mót í fyrra.
Það var ákaflega einfalt og gott
fyrir mig af því að ég var einn að
keppa í mínum flokki. Þannig að
það dugði að ná stönginni á loft
til þess að fá gull. Mér skilst að ég
hafi sett nokkur Íslandsmet.



Byrjaðu að njóta - á Spáni!
OG ÞREFALDAÐU RÁÐSTÖFUARTEKJURNAR

Fasteignakaup hjá Perlu eru auðveldari en þig grunar
Bestu árin framundan

Velkomin/n á kynningu á
spænskum fasteignum

5. febrúar, kl 14:00 - 18:00
á Garðatorgi

Hafðu samband:
893 3911 / 0034 96 676 5972

info@perlainvest.com
www.perlainvest.com

Við tölum
íslensku
alla leið
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Núna get ég
valið og það
er spennandi“

I
ngólfur, sem starfaði lengi sem kennari,
leggur mikið upp úr því að halda sér í góðu
formi en hann byrjaði að hlaupa í kringum
2005 eftir hvatningu frá konunni sinni. „Ég
hafði ekki verið neinn hlaupagarpur en

þarna fór ég að hlaupa og hélt því áfram. Ég
fór að hlaupa með Fjölnishópnum. Það er til
að taka þátt í félagsskap, hreyfa sig, vera úti
og njóta samvista. Maður fær kikk út úr því
að hlaupa. Maður verður svo ánægður þegar
hlaupið er búið og það er svo gaman að vera
með fólkinu þá. Maður verður háður þessu.“

Ingólfur leggur áherslu á að fullorðið fólk
eins og hann hreyfi sig og noti líkamann þótt
það sé bara að standa upp og setjast niður aft-
ur. Einhvers staðar verður að byrja. „Líkam-
inn ber uppi hugann og heilsuna. Hann verður
að starfa við eitthvað uppbyggjandi til að hann
haldi áfram að vera ungur,“ segir Ingólfur.

Dansinn flóknari en hlaup

„Þegar ég hætti að vinna ákvað ég að gera
eitthvað. Ég fór í Heilsuklasann fyrir 60
plús af því að vinkona mín var þar. Svo fór
ég á Dansverkstæðið og fékk að fara í opna
danstíma á morgnana. Ég hafði ekki sótt
öðruvísi hreyfingu en hlaupin og mig langaði
að nota meira en bara tærnar,“ segir Ingólfur.
Atvinnudansarar venja komur sínar í morgun-
tímana svo Ingólfur réðst ekki á garðinn
þar sem hann var lægstur. Hann var þó ekki
að stíga sín allra fyrstu dansspor. „Ég fór í
Listdansskóla Þjóðleikhússins þegar ég var
12 ára eða 13 og var þar í fjögur ár. Svo lærði
ég leiklist og þá vorum við að dansa og hreyfa
okkur mjög mikið.“

Var það óvenjulegt fyrir strák á þessum
tíma að vera í dansnámi?

„Helgi Tómasson var byrjaður að dansa
og það voru fleiri karlmenn að dansa á þessu
tímabili. Maður talaði ekkert um það að mað-
ur gerði þetta. Við vorum fimm þarna á þessu
reki sem vorum að dansa. Það voru strákar
sem voru komnir lengra en við.“

Hvernig var að fara aftur að dansa um
sjötugt?

„Það var svolítið skrítið. Ég hafði bara
hlaupið og svo þegar maður tekur danstíma
þarf maður að beygja sig, leggjast í gólfið
og velta sér. Þá vissi maður stundum ekkert
hvert maður var að fara. Stundum var maður
búinn að ákveða að fara í einhverja átt en
líkaminn ekkert viðbúinn því. Það var eins
og maður þyrfti að byrja að læra hvað kæmi
næst. Samvinna heila og líkama var ekki í

takt, þetta var voða skrítið,“ segir Ingólfur og
bendir á að hlaup séu töluvert einfaldari þar
sem þá kemur vinstri alltaf á eftir hægri.

Það var á Dansverkstæðinu þar sem
Ingólfur sótti danstíma sem danshöfundurinn
Ásrún Magnúsdóttir hitti Ingólf og spurði
hvort hann vildi taka þátt í dansverkinu Balli
sem frumsýnt var í fyrra. Ingólfur sagði já en
bjóst reyndar við töluvert einfaldara verkefni
en kom á daginn.

„Ég þurfti að hella mér í að koma mér í
form. Byggja upp þol og hanga í hinum, það
voru dansarar þarna úr Íslenska dans-
flokknum. Maður þurfti að ná einhverju afli í
líkamann. Ég hélt áfram í heilsuklasanum og
mætti á Dansverkstæðið og reyndi að hlaupa
og synda til að hafa fjölbreytileika,“ segir
Ingólfur en það voru fleiri á besta aldri í verk-
inu. „Ingibjörg Björnsdóttir, gamli kennarinn
minn, var þarna líka. Það var mjög fínt að hafa
hana með sér. Svo var gaman að vinna með
yngra fólki. Það var góð stemning í hópnum
og þau voru ekkert að fussa yfir gamla liðinu
sem gat ekki neitt. Þeim fannst gaman að við
vorum þarna og voru vinaleg. Sá yngsti er
held ég 13 ára núna.“

Frelsi á besta aldri

Ingólfur segir það ákveðið frelsi að hætta að
vinna. „Þegar maður byrjar í skóla þá byrjar
maður að sinna einhverju. Í skóla er maður
alltaf með einhver verkefni fram undan sem
maður er að gera. Tímann fyrir utan skóla
nýtir maður til að gera eitthvað skemmtilegt,
njóta lífsins, skemmta sér með öðrum. Núna
get ég valið og það er spennandi. Að detta inn
í þetta dansverk var himneskt fyrir mig. Þá
var ég allt í einu farinn að vinna með þessu
fólki sem ég þekkti ekki fyrir – nema Ingi-
björgu kannski og það var bara gaman. Það er
ekkert endilega gefið að það sé alltaf gaman,
stundum verður að vera dálítið þunglegt og
kannski leiðinlegt svo að gaman geti verið
til, eins og eitthvert ástand,“ segir Ingólfur
sem ætlar að halda áfram að stunda hreyf-
ingu og útivist og gera það sem honum finnst
skemmtilegt.

Ingólfur Björn Sigurðsson byrjaði að sækja danstíma
eftir að hann hætti að vinna. Í kjölfarið var honum nokkuð
óvænt boðið að taka þátt í sýningu með Íslenska dans-
flokknum. Hann segir verkefnið og félagsskapinn hafa
komið eins og himnasendingu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ljósmyndir/Hörður Sveinsson

Ingólfur í dansverk-
inu Balli eftir Ásrúnu
Magnúsdóttur og
Alexander Roberts.

Ingólfur er mennt-
aður leikari og lærði
ballett þegar hann
var ungur drengur.

Að detta inn í þetta dans-
verk var himneskt fyrirmig.
Þá var ég allt í einu farinn
að vinnameð þessu fólki
sem ég þekkti ekki fyrir.



Einstakt kerfi til að auka
styrk ogminnka verki.

OsteoStrong er tækifæri til að bæta
almenna heilsu á stuttum tíma einu
sinni í viku.

Einstakt kerfi til að auka styrk vöðva,
liða og beina.

OsteoStrong virkar fyrir fólk á
öllum aldri. Í vikulegri 20 mínút-
na heimsókn má búast við að sjá
hraða þéttingu vöðva og beina. Með
vikulegri heimsókn geta notendur
aukið styrk sinn um 73% á einu ári.
Jafnvægi getur aukist um 77% eftir
aðeins fimm skipti.

Margir losna við stoðkerfisver-
ki, verki í baki og liðamótum ásamt
því að fá betri líkamsstöðu og auka
beinþéttni.

Lyftingatæki OsteoStrong eru
einstök í heiminum og gera fólki
kleyft að beita sér þar sem vöðvar-
nir eru sterkastir. Þannig náum við
að ýta frá okkur fleiri kílóum og setja
þannig á öruggan hátt mun meira
álag á líkaman en við getum flestar
aðrar aðstæður.

Við byrjum tímann á að liðka okkur á
hristipöllum, gerum svo eina æfingu
í fjórum tækjum. Þá förum við aftur á
hristingspallana, æfum þar jafnvægið
og leggjumst svo á bekki í 10 mínútur
í slökun.

Ein heimsókn, einu sinni í viku,
20 mínútur.

„Mér finnst frábært að stundaOsteo-
Strong og er búin að mæta nánast frá
opnun.

Mér finnst ég vera léttari ámér, syndi
hraðar og á léttara með gang í móum
og brekkum. Það er auðveldara að
fara í berjamó og týna sveppi án
þess að vera í vandræðum með hnén
og ökkla. Ég finn að ég er orkumeiri
þegar ég mæti reglulega. Bylgjurnar
sem maður notar í lok æfinganna eru
bólgulosandi og hjálpar til við gigti-
na. Ég ætla alltaf að stunda Osteo-
Strong.”

„Ég lenti í tveimur bílslysum og var
illa haldin. Ég fékk slæmt höfuðhögg
og var með lélegt jafnvægi. Ég fór í
endurhæfingu í tvígang en kom alltaf
verri út.

Ég ákvað að prófa OsteoStrong. Ég
fór fljótt að byggja mig upp og fann
hvernig ég varð sterkari og verkirnir
minnkuðu. Magnaðast var hversu
mikið jafnvægið jókst.

Nú geri ég mér það að leik að klæða
mig á auðveldan hátt í sokkana úti
á miðju gólfi á öðrum fæti. Það eru
miklar framfarir.”

- Margrét Lísa Steingrímsdóttir - Gunnar B. Pálsson

Hvernig virkar þetta?Hvað er OsteoStrong?

AUKINN STYRKUR MEIRI ORKA LAUS VIÐ BAKVERKI BETRA JAFNVÆGI

Hátún 12, 105 ReykjavíkÖgurhvarf 2, 203 Reykjavík
s. 419 9200s. 419 9200
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með Birgitte Bengston

595 1000 www.heimsferdir.is

209.900
Flug & hótel frá
16 nætur

Fararstjóri:

Birgitte Bengston

HÁLFT FÆÐI INNIFALIÐ

234.900
Flug & hótel frá
19 nætur

SKEMMTI- OG AFÞREYINGARDAGSKRÁ

Gengurðumeðmetsölubók ímaganum?

Æ
visögur og endurminn-
ingar skipa sérstakan sess
í íslenskum bókmenntum
og leika stórt hlutverk við
varðveislu sögu og menn-

ingar þjóðarinnar.
Páll Valsson segir að það blundi í mörg-

um að rita eigin ævisögu, eða segja sögu
annarra, og að verkefnið sé ekki eins óvið-
ráðanlegt og margir vilja stundum halda.
Páll er rithöfundur og útgáfustjóri og

hefur um árabil kennt námskeiðið Að rita
ævisögur og endurminningar hjá Endur-
menntun Háskóla Íslands. Námskeiðið
er á dagskrá á vorönn og hefst kennsla 1.
febrúar.
Sjálfur hefur Páll bæði skrifað nokkrar

vinsælar ævisögur og ritstýrt fjölda þeirra
og segir hann að kveikjan að námskeiðinu
hafi verið sá fjöldi fyrirspurna sem bárust frá
fólki sem dreymdi um að gera bókaskrif að
veruleika. „Það er stundum sagt að sérhver
Íslendingur gangi með bók í maganum, og
viðtökurnar við námskeiðinu virðast sýna að
það er nokkuð til í því. Á námskeiðið hefur
komið alls konar fólk sem langar að skrifa
eigin æviminningar en einnig fólk sem hefur
fengið upp í hendurnar handrit, dagbækur
eða slíkt efni og veit ekki hvað það á að gera
við þetta. Svo eru aðrir sem langar einfald-
lega að taka saman fróðleik um eigið lífshlaup
og forfeðra sinna til að geta miðlað til nýrra
kynslóða. Síðastnefndi hópurinn stækkar
hratt, enda hefur lífið í landinu breyst gríðar-
lega á undanförnum áratugum og það sem við
miðaldra fólkið munum eftir er í huga unga
fólksins framandi veröld sem var.“

Vanmeta eigin getu

Að sögn Páls er erfiðasta skrefið yfirleitt
að byrja að skrifa. Mikið vinnst með því
einu að setjast niður við lyklaborðið og
byrja að koma orðum á blað. Hvert verkefni
hefur sín sérkenni, og engar tvær ævisögur
eru eins, en með leiðsögn getur fólk átt
auðveldara með að átta sig á hvaða efnistök
og framsetning hentar best. „Á námskeiðinu
fjalla ég m.a. um ævisögur og minninga-
skrif sem bókmenntaform og miðla af eigin
reynslu sem ævisagnahöfundur, og hvernig

ég og aðrir höfundar höfum leyst úr ýmsum
vandamálum sem við höfum staðið frammi
fyrir.“
Reynslan hefur kennt Páli að fólk van-

metur gjarnan eigin getu til að skrifa góðan
texta og vanmetur einnig hversu áhuga-
verða sögu það hefur að segja. „Útkoman
úr því sem fer fram á námskeiðinu hefur
verið ákaflega góð. Margir nemendurnir
hafa reynst mjög vel skrifandi og flestir búa
að merkilegri lífsreynslu eða áhugaverðri
ættarsögu. Það eru mjög margir á miðjum
aldri ágætlega ritfærir og oft þarf ekki mikið
meira en að peppa fólk svolítið upp og fá það
til að skrifa meira og bæta sig enn frekar.“

Ævisögur og skáldsögur ekki
algjörar andstæður

Meðal þess sem höfundur þarf að gera upp
við sig er hvort verk hans eigi að vera mjög
þröngt afmarkað eða viðamikið. Segir Páll gott
að reyna að fá snemma í ferlinu sem besta yf-
irsýn yfir efni bókarinnar og velja sögunni rétt
snið: „Stundum er við hæfi að fylgja þeim sem
bókin fjallar um frá vöggu til grafar, en í öðrum
tilvikum er kannski gæfulegra að einblína t.d. á
ákveðið æviskeið eða tiltekinn mótandi atburð
fyrir viðkomandi.“
Einnig þarf fólk að gera upp við sig hvernig

það hyggst vinna með heimildir og hvað þarf að
gera ef göt eru í frásögninni.
„Oft er talað um ævisögur
og skáldsögur sem algjörar
andstæður, en það er ekki
alls kostar rétt. Skáldskapur,
ályktanir og vangaveltur út frá
heimildunum geta stundum
hjálpað ævisagnaritara að
komast nær hinu sanna en ef
aðeins væri fylgt hinum bein-
hörðu heimildum. Við ræðum
það vandlega á námskeiðinu
hver útkoman getur verið ef
menn leyfa sér að ganga aðeins
lengra með það efni sem þeir
eru að vinna með,“ útskýrir
Páll. „Þetta getur verið vand-
meðfarin list en ef vel tekst til
kemstu kannski nær þeim sem
bókin fjallar um og útkom-

an getur verið bæði skemmtileg og gagnleg
lesandanum.“

Bókmenntaform í þróun

Páll segir ævisögur hafa notið sérstakra vin-
sælda á Íslandi í gegnum tíðina og að þær hafi
oft verið með vinsælustu bókum í jólabókaflóð-
inu. Því miður virðist þetta bókmenntaform
núna eiga í vök að verjast. Finna má ýmsar
mögulegar skýringar á dalandi vinsældum

ævisagna: „Hér áður fyrr var t.d. heimildagildi
ævisagna ótvírætt. Með því að eignast ævisögu
einhvers frægðarmennis var fólk um leið að
eignast heimildarit sem hægt var að nota til að
fletta upp alls kyns sögulegum staðreyndum.
Í dag er mikið af slíkum upplýsingum komið
á vefinn og hægt að finna þær með aðstoð
Google,“ segir hann.
Önnur möguleg skýring er sú að fólk notar

samfélagsmiðlana í auknummæli til að segja
áhugaverðar sögur úr eigin lífi, skrásetja
merkilega viðburði, eða hreykja sér af alls kyns
afrekum í einkalífi, starfi, listum eða pólitík.
Þetta gæti átt þátt í minnkandi eftirspurn eftir
ævisögum enda eiga forvitnir hægt um vik
að nota samfélagsmiðlana til að hnýsast um
einkahagi fólks. „Ég held að þetta bókmennta-
form muni því smám saman taka breytingum
og að ævisagnahöfundar muni þurfa að fara
nýjar og óhefðbundnari leiðir til að fanga
athygli lesenda. Ævisagan verður að hafa upp á
eitthvað meira að bjóða en það sem hægt er að
finna á netinu.“

Hollt að skrifa

Útgáfuheimurinn hefur líka tekið breyting-
um og notar Páll námskeiðið líka til að fræða
upprennandi höfunda um hvernig best sé að
bera sig að til að ná athygli útgefenda, ef fólk
sækist eftir slíku. Sumar aðferðir eru þar gagn-
legri en aðrar, og stundum er feikinóg að gefa
verkið út á eigin spýtur. „Og eins getur stund-
um verið upplagt að fá aðstoð frá sérfræðingi,
ef efniviðurinn reynist vera mjög áhugaverður
en líka krefjandi að eiga við og skrifa um.“
En hvort sem útkoman úr skrifunum er

lítið fróðleiksrit fyrir nánustu ættingja, eða
handrit að metsölubók og tímamótaverki, þá
segir Páll að flestir séu sammála um að það sé
mjög gott að skrifa og koma hugsunum sínum
og reynslu á blað. „Það getur verið mjög gott
fyrir líðan fólks og þroska að fara yfir fortíðina
og skrásetja atburði, og það er margsannað að
sú athöfn að skrifa leysir úr læðingi einhverja
krafta og alls kyns nýjar hugmyndir kvikna.“

Það er ekki endilega eins
flókið og fólk heldur að
skrifa áhugaverða ævisögu
og segir Páll Valsson að
oft sé erfiðasta skrefið
einfaldlega að setjast niður
og byrja skrifin.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Oft er talað um ævisögur og skáld-
sögur sem algjörar andstæður, en það
er ekki alls kostar rétt,“ segir Páll.

Síðastnefndi
hópurinn stækkar
hratt enda hef-
ur lífið í landinu
breyst gríðarlega
á undanförnum
áratugum og það
sem við miðaldra
fólkið munum
eftir er í huga
unga fólksins
framandi veröld
sem var.



RISA
útsala
FÆTUR TOGA

Kringlunni
Höfðabakka 3

www.faeturtoga.is

20-70% afsláttur út janúar
Allir Brooks skór á 40% afslætti

Höfðabakka 3 - Kringlunni, Heilsuhæð - S: 55 77 100 - www.faeturtoga.is
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Morgunblaðið/Eggert

„Við getum
haft sömu
markmið
og þeir sem
eru yngri“

B
essí segist alltaf hafa stundað líkams-
rækt en það hafi komið í bylgjum.
„Þegar ég varð sjötug og hætti í kjölfarið
að kenna þá staldraði ég við og hugsaði
minn gang. Hvað ég ætlaði að gera? Ég

veit að margir sem hætta snögglega að vinna verða
fyrir ákveðnu áfalli. Þetta varð til þess að ég ákvað
að byggja sjálfa mig upp og koma mér í gott stand,“
segir Bessí sem stundar líkamsrækt fjórum til fimm
sinnum í viku.

Æfir á tveimur stöðum

„Dóttir mín og tengdasonur æfa í líkamsræktar-
stöðinni Granda 101 og þegar þau bentu mér á tíma
sem kallast Heldri Fit þótti mér það spennandi.
Stöðin er steinsnar frá heimili mínu. Þetta er bara
góður göngutúr út á Granda. Ég er þar tvisvar í
viku. Þetta byggist talsvert mikið á því að auka
styrkinn, úthald og liðleika. Ég er frá náttúrunnar
hendi frekar sterk og hef alltaf haft gaman af því
að lyfta,“ segir Bessí sem segir gefandi að vera í
umhverfi þar sem hlýja og umhyggja er í fyrirrúmi
og starfsfólkið passar að æfingahópurinn fari ekki
fram úr sér.

Ertu að reyna að bæta þig?
„Ég nálgast mína heilsurækt til að bæta mig. Ég

hef bætt mig hvað varðar vöðvamassa og liðleika.
Ég sé ekki að þeir sem eldri eru geti ekki alveg eins
stefnt að meiri styrkleika. Við getum haft sömu
markmið og þeir sem eru yngri, við bara nálgumst
þau á svolítið annan hátt,“ segir Bessí.

Hún æfir líka með góðum kvennahópi hjá líkams-
ræktarfrömuðinum Sóleyju Jóhannsdóttur en Sóley
kallar hópinn Þokkadísirnar. „Eins og Sóley segir
þá er hún að efla okkur líkamlega og andlega. Ég
er ofsaleg félagsvera. Mér þykir gaman að vera
með fólki og hópurinn minn úti á Granda eru vinir
mínir. Svo koma alltaf einhverjir nýir inn og þeir eru
boðnir velkomnir,“ segir Bessí.

„Ég byrjaði líka að stunda golf þegar ég hætti
að kenna. Það er alveg stórkostlegt. Ég bý rétt hjá
Nesvellinum, er í Nesklúbbnum og æfi reglulega. Ég
prófaði það fyrir 20 árum og þá þoldi ég það ekki en
svo fór ég með kennurunum úr Verzló og ég smit-
aðist af þeim en það er mikil golfhefð í Verzló. Ég
fer eins oft út að spila og ég get eða til Tenerife eða
Flórída. Það veitir ekkert af að vera í líkamsrækt af
því að maður þarf að vera í góðu formi til að spila
golf,“ segir Bessí sem er að vinna í forgjöfinni.

Kennslan var gefandi

Bessí segir að hún hafi átt einstaklega góðan tíma
í Verzlunarskólanum. Í dag á hún góða vini úr skól-
anum bæði af kennarastofunni og úr nemendahópn-
um. „Ég hef svo gaman af kennslu. Það var mér ekk-
ert auðvelt að hætta að kenna og þess vegna hef ég
verið mjög tilkippileg að grípa í forfallakennslu. Mér
finnst skítlegt að fólk skuli vera neytt til að hætta að
vinna þegar það er sjötugt. Þeir sem eru í fullu fjöri,
andlega hressir, líkamlega vel á sig komnir og njóta
vinnunnar.“

Samtalið við unga fólkið í skólanum fannst Bessí
mjög skemmtilegt. „Það að vera með svona ungu
fólki er svo örvandi. Saga er svo lifandi grein. Það
er svo gaman að spjalla um söguna frá mörgum
sjónarhólum,“ segir Bessí sem fór með öðrum
kennurum til útlanda með nemendur. Ferðir á slóðir
helfararinnar til Póllands og Rússlandsferðirnar
voru til að mynda eftirminnilegar og segir hún
innrás Rússa í Úkraínu dapurlega. „Við fórum til
Rússlands í nokkur skipti með hóp af nemendum til
Pétursborgar. Þetta skapar skilning á milli þjóða og
er svo menningarlega mikilvægt,“ segir Bessí.

Málefni barna í brennidepli

Það er aldrei dauð stund hjá Bessí sem sinnir
meðal annars yngstu kynslóðinni vel. „Ég reyni að
vera góð amma og sinni mínum barnabörnum og
barnabarnabörnum. Ég á mikla vináttu við börnin
mín og við barnabörnin. Ég gef mér tíma til þess og
ferðast meðal annars með þeim,“ segir hún.

Bessí er virk í Sjálfstæðisflokknum, er varaþing-
maður og starfar í nokkrum stjórnum. Áhuginn
innan stjórnmálanna breytist vissulega en það eru
þó ekki endilega málefni eldri borgara sem hún hef-
ur mestan áhuga á. Hún segir að staða barnafólks
sé sér hugleikin.

„Mér finnst við alls ekki vanda okkur nógu mikið.
Það er allt of mikið talað en ekki nógu mikið hugað
að raunverulegri þjónustu við barnafólk. Ég upplifi
það í gegnum fólk með börn í kringum mig. Það er
öryggisleysi, starfsmannavelta inni á leikskólum
og við þurfum að fjölga menntuðu fólki í skólunum.
Það er mikið að í þessum geira og það er mikið lagt
á það fólk sem er að vinna þarna stöðugt og helst í
vinnu. Ég hef mikinn áhuga á því,“ segir Bessí sem
segir að ef viljinn er til staðar og fólk hafi löngun þá
eigi það að láta vaða og gera eitthvað.

„Það er allt hægt. Fólk á ekki að sjá lokaðar dyr, það er
undir okkur sjálfum komið að opna dyrnar,“ segir Bessí
Jóhannsdóttir sem ákvað að byrja að stunda líkams-
rækt af krafti þegar hún hætti sem fastráðinn sögukennari
í Verzlunarskóla Íslands fyrir fjórum árum sökum aldurs.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ég veit að margir sem hætta snögglega að vinna verða
fyrir ákveðnu áfalli. Þetta varð til þess að ég ákvað að
byggja sjálfa mig upp og koma mér í gott stand.



Sundlaugarnar í Kópavogi bjóða upp á
fyrirmyndaraðstöðu með vatnsrennibrautum,
gufu, heitum og köldum pottum.
Frítt fyrir yngri en 18 ára og 67 ára og eldri.

Opið
virka daga 6:30–22:00,
laugardaga og sunnudaga
8:00–18:00
Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17
Salalaug
Versölum 3

kopavogur.is

KOMDU
Í SUND
Í KÓPAVOGI

Sund fyrir alla
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LANDSMÓT
UMFÍ

BLANDA AF ÍÞRÓTTAKEPPNI, ALMENNRI
HREYFINGU OG GLEÐI FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI

STYKKISHÓLMI
23.-25. JÚNÍ

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS
HÉRAÐSSAMBAND SNÆFELLSNESS OG HNAPPADALSSÝSLU
SNÆFELLSBÆR

UMFI.ISALLT UM
MÓTIÐ

Mikilvægt að
afla sér þekk-
ingar alla ævi

E
inn stærsti kosturinn við að hætta í föstu starfi er að ráða tíma
sínum sjálfur og ákveða í hvaða spennandi viðfangsefni þú vilt
verja tímanum. Ég hef alltaf verið virk í félagsstörfum, ég var
virk í Kvennalistanum á sínum tíma og sat um árabil í stjórn
Kennarasambandsins. Nokkru áður en kom að starfslokum gekk

ég til liðs við U3A - háskóla þriðja æviskeiðsins – og fór að sækja fyrirlestra
þar. Nokkrum árum síðar var ég komin í stjórn og hef nú verið formaður
félagsins í tæp fjögur ár,“ segir Birna, aðspurð um hvernig það var fyrir
hana að hætta að vinna.
„Innan U3A er rekið verkefnið Vöruhús tækifæranna. Þar er að finna upplýs-

ingar og tillögur að tækifærum til að móta þróttmikið þriðja æviskeið og tæki-
færi til að gefa lífinu lit. Það er upplagt fyrir þá sem undirbúa starfslok að leita
fyrir sér á heimasíðu verkefnisins og velja þar spennandi verkefni.“ segir Birna.

Nauðsynlegt að afla sér þekkingar

Af hverju er mikilvægt að halda áfram að afla sér þekkingar á þriðja
æviskeiðinu?
„Á þriðja æviskeiðinu er mikilvægt og sjálfsagt að halda öllu áfram sem

stuðlar að lífsgæðum okkar sem einstaklinga. Öllum finnst sjálfsagt að við
þurfum að halda áfram að hreyfa okkur til að glata ekki krafti og hreyfi-
getu. Alveg á sama hátt þurfum við að viðhalda færninni til að afla okkur
þekkingar og halda því áfram alla ævi. Fyrir mér tengist það að fræðast og
bæta við mig nýrri þekkingu því að vera virk og taka þátt í samfélaginu.
Við vorum nýlega með málþing í tilefni af tíu ára afmæli U3A Reykjavíkur
með yfirskriftinni: Seinni hálfleikur, fræðsla og virkni alla ævi, sem fjallaði
einmitt um mikilvægi þess að hætta ekki að fræðast og halda áfram að
miðla af reynslu og þekkingu sem við höfum byggt upp á langri ævi.“
Er einhver einn málaflokkur sem er þér meira hugleikinn en aðrir?
„Umhverfis- og loftslagsmálin eru mér hugleikin einmitt nú, mér finnst

mikilvægt að við verðum öll meðvituð um þær breytingar sem nú eiga
sér stað af manna völdum. Nýlega var stofnaður umhverfishópur U3A
Reykjavíkur með það að markmiði að fræða og upplýsa um það sem ógnar
náttúru Íslands, bæði lífríki lands, ferskvatns og sjávar og jarðminjum, að
vekja athygli á leiðum til umhverfis- og náttúruverndar og efna til aðgerða
sem bæta umhverfi og vinna gegn loftslagsvá.“
Birna segir að stjórn U3A Reykjavíkur bjóði upp á fjölbreytta fyrirlestra

til að mæta ólíkum áhugamálum félaganna sem eru nær 1.100. Einnig er
hópastarf, menningarhópur og bók-
menntahópur svo eitthvað sé nefnt.
Félagsgjaldið er lágt, enda öll vinna
unnin í sjálfboðavinnu.

Er á leiðinni til Tyrklands

Það er ekki bara fræðslan sem
heillar heldur líka félagsskapur-
inn við annað fólk. „Ég hef kynnst
mörgu nýju fólki í félagsstarfinu
og líka endurnýjað kynni við fyrri
starfsfélaga og skólafélaga sem
hefur verið mjög ánægjulegt. Sterk-
ustu tengslin myndast þegar fólk
ferðast saman eða vinnur saman
að verkefnum innanlands og utan.
Félagsfólk hefur tekið þátt í þremur

Evrópusamstarfsverkefnum og þar hafa myndast sterk tengsl, sérstak-
lega við forsvarskonur UPUA í Alicante. Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir, sem
stofnaði U3A Reykjavík, hefur sagt söguna af því þegar tvö ár voru liðin frá
stofnun samtakanna og hún hafði ekki enn þá lært að búa til heimasíðu fyrir
félagið. Þá hafi Tom Holloway, sem studdi hana við að koma félaginu á fót
hér heima, sett henni stólinn fyrir dyrnar og sagðist koma til landsins til þess
að kenna henni. Endaði þetta með eins konar æfingabúðum þar sem hann
bjó heima hjá henni í viku og lauk með því að hún tók við heimasíðunni.“
Hvað ætlar þú að gera spennandi með U3A á árinu?
„Ég hlakka til viðburðanna, heimsókna með menningarhópnum og til þess

að fá spennandi fyrirlestra en vona einnig að við getum efnt til fræðsluferðar
í kjölfar námskeiðs, líkt og þegar hópur heimsótti Indland eftir námskeið um
Mógúlana. Fyrir mig persónulega er tilhlökkunarefni að taka þátt í alþjóð-
legri ráðstefnu AIUTA sem haldin verður í Tyrklandi í maí en AIUTA eru
samtök U3A-félaga um allan heim,“ segir Birna að lokum.

Birna Sigurjónsdóttir, formaður U3A Reykjavíkur, segir
áhugamál skipta miklu máli á efri árum þegar aukinn
tími er til að sinna þeim. Hún segir ekki síður mikilvægt
að efla andann og þekkinguna en að hreyfa sig.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Birna Sigurjónsdóttir segir að fólk
þurfi að stuðla að betri lífsgæðum.

Öllum finnst sjálf-
sagt að við þurfum
að halda áfram að
hreyfa okkur til að
glata ekki krafti og
hreyfigetu. Alveg á
sama hátt þurfum við
að viðhalda færn-
inni til að afla okkur
þekkingar og halda
því áfram alla ævi.



GeoSilica vörurnar fást í Hagkaup, Fjarðarkaup,
Lyf & Heilsu, Apótekaranum, Vegan búðinni,
völdum apótekum og í vefverslun GeoSilica -
www.geosilica.is

Ég var búin að vera mjög slæm og með verki í öllum vöðvum og
liðamótum, þá aðallega í mjöðm, hné og fingrum. Ég var búin að prufa
ýmislegt til að reyna að hjálpa mér en ekkert virkaði nægilega vel. Ég
kynnist GeoSilica og strax á fyrstu flöskunni fann ég mun á sjálfri mér! Ég
ákvað að halda áfram og í dag eru allir verkir horfnir og ég get nánast allt.
Það mætti halda að ég hafi yngst um mörg ár. Ég er svo innilega þakklát
fyrir GeoSilica og hvað það hefur hjálpað mér að líða betur.

GeoSilica framleiðir náttúruleg kísilsteinefni í vökvaformi til daglegrar inntöku. Kísill gegnir mikilvægu
hlutverki í mannslíkamanum og GeoSilica auðveldar upptöku hans. REPAIR fyrir liði og bein inniheldur kísil
ásamt mangan sem að stuðlar að eðlilegri myndun bandvefs og viðhaldi beina. REPAIR hefur slegið í gegn
hjá einstaklingum sem að glíma við liðverki og eru í áhættuhóp vegna beinþynningar. 1 flaska dugir í einn
mánuð og fá áskrifendur 15% afslátt og fría sendingu. Hægt er að skrá sig í áskrift á vefsíðu GeoSilica
www.geosilica.is

PÁLÍNA GUÐNADÓTTIR SEGIR VÖRUNA UNDRAEFNI:
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B E R N H A R Ð
L A X D A L
Skipholti 29b • S: 551 4422

LAXDAL er í leiðinni

Skoðið
netverslun
laxdal.is

ENNMEIRI AFSLÁTTUR

30-60%

Langaði ekki að setjast í helgan stein

Þ
egar ég hætti í Íslandsbanka fyrir tíu
árum var mikið starfsþrek enn til staðar.
Auk þess var ég og hef verið heilsuhraust-
ur og mig í raun langaði til að vinna áfram
frekar en að setjast í helgan stein,“ segir

Björn Eysteinsson, framkvæmdastjóri og eigandi
Betri ferða.

„Þar sem ferðalög hafa heillað mig alla ævi, hvort
sem er innanlands eða erlendis, þá langaði mig í
ferðabransann,“ segir Björn um ástæðu þess að
hann fór út í ferðabransann. „Ég hafði í gegnum
áhugamálið mitt, bridge, heimsótt marga tugi landa
í flestum heimsálfum í bridgekeppnum og skipulagði
sjálfur flest þau ferðalög og til viðbótar við öll þau
ferðalög með maka og fjölskyldu fann ég fjölina í að
skipuleggja ferðalög fyrir aðra.“ Fyrstu árin lagði
hann áherslu á að skipuleggja og selja golfferðir til
Bretlands og Spánar en þegar eiginkona hans Lilja
Hilmarsdóttir fór að vinna með honum stækkaði
hugmyndin og bættust þá við borgarferðir en Björn
segir eiginkonu sína mikinn sérfræðing í evrópskum
borgum.

Ræður sér sjálfur

Björn er sinn eigin herra í dag og því fylgir mikið
frelsi. „Vinnan í dag er allt öðruvísi en þegar ég var í
bankanum, því nú ræð ég algjörlega vinnutímanum
og er ekki bundinn við vinnu frá hálfníu til fimm
eða lengur. Síðustu ár hef ég einbeitt mér að því að
bjóða ferðir á vorin og haustin og haft sumrin og
veturna meira fyrir mín áhugamál og fjölskylduna.
Það er gaman að geta vandað sig í færri ferðum á
hverju ári og leggja mikið á sig að gera þær vel og
finna þakklætið hjá farþegunum. Auk þess hefur
golfið verið mitt áhugamál síðastliðin 20 ár og ekki

slæmt að geta farið sem fararstjóri eða farþegi í
nokkrar golfferðir á hverju ári. Ferðaskrifstofan er
lítil, það er að segja við vinnum tvö í þessu hjónin,
og sjáum um alla þætti rekstursins sjálf. Við höfum
fundið gott jafnvægi í því að blanda saman vinnu og
njóta efri áranna enda ráðum við því hversu margar
ferðir við bjóðum á hverju ári. Ég skal samt viður-
kenna að það blundar í manni að kominn sé tími til
þess að hætta vinnu alfarið og fara eingöngu í að
leika sér meðan heilsan leyfir,“ segir Björn.

Algjör draumur að vera á Spáni í lengri tíma

Björn segir að þökk sé góðu lífeyriskerfi á Íslandi
geti fólk notið lífsstíls sem hann segir að áður hafi
þótt óhugsandi. Hann segir einnig að sumt fólk
kjósi að minnka við sig vinnu eða jafnvel hætta að
vinna fyrr. „Dágóður hluti „fólks á besta aldri“ vill
nálgast lífið og tilveruna og njóta afraksturs erfiðis
síns. Geta ferðast og skoðað nýja staði eða búa
um skemmri eða lengri tíma í öðru umhverfi, til
dæmis umvafinn sólargeislum á Spáni eða annars
staðar. Að mörgu leyti er meira frelsi fólgið í því
að leigja fremur en að kaupa hvort sem þú velur
að fara á sama stað að ári eða prófa eitthvað nýtt,“
segir Björn en ferðaskrifstofa hans býður nú upp á
svokallaðar Lengri betri ferðir. „Ferðir af þessum
toga, það er að segja að leigja í 4-12 vikur, hafa notið
mikilla vinsælda annars staðar á Norðurlöndunum
um margra ára skeið,“ segir Björn.
Hafið þið hjónin prófað að dvelja í lengri tíma á
Spáni?
„Við Lilja höfum prufað að dvelja í fjórar til sex vikur
í leiguhúsnæði fyrir sunnan Alicante og mælum svo
sannarlega með svo langri dvöl eða lengur, því við
vorum fljót að aðlagast rólegheitum með göngu-
ferðum á Costa Blanca-ströndinni. Hver ströndin
af annarri með tilbreytingu til gönguferða og golfi
tvisvar til þrisvar í viku auk heimsókna til þekktra
borga í örstuttri akstursfjarlægð hver með sinn
sjarma. Algjörlega dásamlegt.“
Af hverju ekki bara að flytja alveg?
„Eins og fjölmörgum öðrum þá hugnast okkur Lilju
ekki að kaupa íbúð á Spáni eða í Suður-Evrópu. Við
viljum frekar leigja íbúðir eða hús á þessum stöðum
og dvelja í einn til tvo mánuði í senn, kannski tvisvar
á ári, ýmist á sama staðnum eða breyta til frá einu
ári til annars. Það hentar öðrum að kaupa íbúð er-
lendis og dvelja lengur á sama stað á hverju ári eða
jafnvel flytja alfarið, en auðvitað flýgur hver eins og
hann er fiðraður í þessu eins og öðru í lífinu,“ segir
Björn, sem veit hvernig á að njóta lífsins.

Björn Eysteinsson ákvað að elta drauminn þegar hann hætti í bankanum sökum aldurs og fór að starfa við áhugamál
sitt, ferðalög. Hann hefur meira frelsi en áður og nýtur þess að dvelja í lengri tíma í sólinni þegar rólegra er um að vera.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Hjónin Lilja og Björn
njóta þess að spila
golf saman í útlöndum.

Björn og Lilja
kunna vel við
lífið í sólinni.

Ljósmynd/Eggert Jóhannesson

Björn Eysteinsson
ákvað að stofna ferða-
skrifstofu þegar hann
hætti í bankanum.
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Ferðaskrifstofa eldri borgara býður á ný upp á ferð
til suður Englands þar sem við heimsækjum fagrar sveitir
East Sussex og Kent.

BRIGHTON og Kantaraborg
30. apríl – 4. maí – stórkostleg upplifun

Eldri borgarar

Sérferð
eldri borgara

um sveitir suður
Englands

Verð 239.000 á mann*
m.v. gistingu í tveggja manna herbergi

Aukagjald fyrir gistingu í einstaklingsherbergi er kr. 64.000

Niko ehf. | Austurvegi 6 | 800 Selfoss | kt. 590110-1750

Allar nánari upplýsingar um ferðina má nálgast á heimasíðu
Ferðaskrifstofu eldri borgara - www.fseb.is eða í síma 783-9300
/ 783-9301 á skrifstofutíma. Einnig er hægt að senda tölvupóst
á niko@niko.is sem svarað verður samdægurs.

Gist verður á Leonardo Royal Hotel Waterfront
Brighton 4* sem er við ströndina í miðborg
Brighton. Farið verður í skoðunarferðir um sveitir
landsins, kastalar heimsóttir auk dagsferðar til
Kantaraborgar (Canterbury) og Balfour vín-
ekranna. The Seven Sisters klettabeltið við
Ermasundi er eitt af undrum veraldar og
sjón er sögu ríkari.

Mjög fjölbreytt dagskrá alla daga. Innifalið: Flug
með Icelandair til London Gatwick (aðeins 30
mín. akstur til Brighton.) Gisting í 4 nætur á
Leonardo Royal Hotel Waterfront Brighton 4*
ásamt morgunverði og kvöldverði alla daga. Allar
skoðunarferðir, leiðsögn og íslensk fararstjórn.

Andie MacDowell
Leikkonan Andie MacDowell er

með einstaklega fallegt hár. Hin
64 ára gamla stórstjarna leyfði
gráu hárunum að vaxa í kórónu-
veirufaraldrinum.

Gráhærðar
og glæsilegar
Grátt hár er í tísku og því algjör óþa
fallegu silfurlokkana. Stórstjörnur út
hafa verið duglegar að leyfa sínu ná
hári að njóta sín þegar aldurinn færi

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudru

Jane Fonda
Það elska allir Jane Fonda. Leikkonan er alveg

hætt að þykjast og er stolt af gráu hárunum. Fonda
er enn að leika og það geislar af henni gráhærðri.

Jamie Lee Curtis
Hollywood-stjarnan Jamie Lee Curtis lét lengi lita

hárið á sér dökkt. Nú er hún hins vegar orðin 64 ára
og er ánægð með silfraða, stuttklippta hárið sitt.

Meryl Streep
Það eru fáar konur jafn far-

sælar í starfi og leikkonan Meryl
Streep. Hin 73 ára gamla stjarna
hefur verið óhrædd við að leyfa
gráa hárinu að njóta sín.

Judi Dench
Breska leikkon-

an Judi Dench er
88 ára og er enn
að. Fágun er orð

sem lýsir leikkon-
unni vel og það fer

vel með fallega,
gráa hárinu

hennar.

Diane Keaton
Leikkonan Diane Keaton er 77 ára

og alltaf eitursvöl. Hún hefur skartað
fallegu gráu hári í fjölmörg ár.

Helen Mirren
Óskarsverðlaunaleikkonan Helen

Mirren verður 78 ára í sumar. Hún
leyfir sínu fallega hári að njóta sín
á rauða dreglinum sem og á tísku-
pallinum í París.

gar
arfi að lita
i í heimi
áttúrulega
ist yfir.
unselma@mbl.is

H
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www.aldur.is

ráðgjafar-, fræðslu- og afþreyingarvefur
um mál er varða fólk á besta aldri

aldurerbaratala

Fór ámótorhjól-
inu til Spánar

Á
sgeir var bæjarstjóri í Vogum og kláraði
formlega að vinna í lok sumars. „Ég var
búinn að vera í þessu í tæp 11 ár, sem mér
fannst fínn tími. Ég varð 67 ára á árinu
og svo ræður maður sig í svona starf til

fjögurra ára í senn. Þá hefði ég þurft að binda mig til 71
árs og ég var ekki til í það – ég vildi njóta þess að geta
hætt,“ segir Ásgeir um starfslokin.
„Ég segi svona að allt hefur sinn tíma. Mér líkaði

mjög vel í vinnunni og átti því láni að fagna að vera í
fjölbreyttu og gefandi starfi. Það voru nýjar áskoranir
og spennandi verkefni á hverjum degi þar. Ég tók þessa
ákvörðun eftir að ég endurnýjaði samninginn minn 2018
að ég myndi ekki endurnýja hann 2022. Þá bara gírar
maður sig inn á þetta,“ segir Ásgeir en viðurkennir þó
að tilfinningarnar hafi verið blendnar þegar hann hætti.
„Það var heilmikil eftirsjá að hætta að vinna. Ég var
í skemmtilegu starfi og það gekk vel. En á sama tíma

var spennandi að öðlast þetta frelsi. Þess vegna segi ég
það að þetta er blanda af hvoru tveggja. Þegar öllu er á
botninn hvolft þá er þetta mjög góð tilfinning.“

Lífið á Spáni er ljúft

Þó svo að Ásgeir sé hættur í fastri vinnu er hann ekki
alveg hættur að vinna. „Ég er menntaður leiðsögumaður
frá því fyrir 20 árum og hef gaman af því. Svo nú er ég
aftur farinn að leiðsegja svona mér og vonandi öðrum til
skemmtunar,“ segir Ásgeir sem skrapp í desember með
ferðamenn í ferðir um Gullna hringinn og í norðurljósa-
ferðir. „Ég segi að það séu ákveðin forréttindi að upplifa
landið sitt með augum gestanna. Ég er búinn að ferðast
mikið í gegnum tíðina og er með þessa menntun. Þegar
maður hefur þetta og alla reynsluna þá getur maður
búið til eitthvað úr því,“ segir Ásgeir.
Ásgeir og eiginkona hans eiga litla íbúð á Spáni þar

sem þau dvelja hluta úr ári. „Á haustin og vorin er gott

Ásgeir Eiríksson lét gamlan draum rætast í fyrra og fór á mótorhjóli frá Íslandi
til Spánar. Hann segir að ferðalagið hafi verið ágæt leið til þess að trappa sig
niður eftir erilsamt starf en hann kvaddi bæjarstjórastarfið í fyrra.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ásgeir í upphafi
ferðarinnar.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ásgeir Eiríksson dvelur
töluvert á Spáni en finnst
líka gott að vera á Íslandi.

Ásgeir þræddi
sveitavegi í Evrópu.
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Oxyl Trehalos Triple Action augndroparnir eru frá Bausch
& Lomb og innihalda gæða samsetningu af hýalúnsýru,
trehalósa og fræolíu. Þessi einstaka blanda er þróuð með
það í huga að vinna gegn öllum þeim mikilvægum þáttum
sem valda þurrum augum og augnóþægindum.

Oxyal Trehalos Triple Action styrkir vörn tárafilmunnar.
Augndroparnir veita mikinn raka sem varðveitist þökk sé
hýalúrón, trehalósa og glýseróli. Fræolía (lípíð) styrkir og
kemur í veg fyrir uppgufun.

Nýtt!

Fæst í völdum apótekum
og verslunum Eyesland

Við kynnum nýjan
augndropa!

Droparnir eruán rotvarnarefna ogmánotameð augnlinsum.

Glasið inniheldur engin efni sem losa silfurjónir til augnanna.

sumarveður á okkar mælikvarða, ekki of heitt. Maður
getur verið mikið úti og notið lífsins. Það er hægt að
gera margt skemmtilegt þarna. Við reynum að ferðast
pínulítið og njóta þess að vera í svona góðu loftslagi.
Þessi íbúð er nálægt tveimur stöðuvötnum í grennd við
Torrevieja. Þar er til dæmis heilnæmt loftslag sem fer
vel í mann. Það er stutt að fara á ströndina og fullt af
golfvöllum, voða notalegt líf og ódýrt að lifa.“

Einn á mótorhjólinu

Síðasta sumar flutti Ásgeir mótorhjólið til Spánar. „Ég
lét gamlan draum rætast þegar ég hætti og fór í mótor-
hjólaferðalag. Ég keypti mér mótorhjól fyrir tæpum
tveimur árum og lét verða af því að fara á hjólinu alla leið
til Spánar í sumar. Ég lagði land undir fót og ferðaðist
einn á mótorhjólinu. Keyrði sex þúsund kílómetra á 19
dögum. Af þessum 19 dögum var ég um tvo sólarhringa
í Norrænu milli Íslands og Danmerkur,“ segir Ásgeir og
lýsir ferðinni sem skemmtilegri en á sama tíma krefjandi.

„Ég hefði getað farið stystu leið en ég ákvað að fara dá-
lítið öðruvísi leið. Ég fór beint yfir til Svíþjóðar og keyrði
stóran hring um Svíþjóð – vel á annað þúsund kílómetra.
Við hjónin bjuggum og lærðum í Svíþjóð þegar við vorum
ungt fólk og áttum þar góð ár. Ég fór í gamla heimabæinn
minn, við eigum enn vini þar sem ég hitti og ég heimsótti
fólk sem ég hafði kynnst á námsárum og í gegnum vinnu
síðar meir,“ segir Ásgeir sem heimsótti einnig Borgund-

arhólm. „Mig hafði alltaf langað á Borgundarhólm. Ég
tók ferju þangað og hitti þar frænda minn sem hefur
spilað þar sem trúbador á hverju sumri í 33 ár og það var
óskaplega skemmtilegt að upplifa það að hitta hann.“

Eftir útúrdúrinn á Norðurlöndunum hélt Ásgeir til
Þýskalands og Frakklands. „Ég hafði áhuga á því að
fylgja bæði Mósel og Rín. Þræddi mig í gegnum þá dali.
Ég stillti gps-tækið á hjólinu þannig að ég fór eiginlega
aldrei á hraðbraut. Ég fór bara sveitavegina sem var
alveg ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Maður er einn
með sjálfum sér og þarf að bjarga sér og hefur engan
annan að stóla á. Þegar ég var búinn að fara í gegnum
Þýskaland og Frakkland fór ég í Pýreneafjöllin og kom
við í smáríkinu Andorra, sem er pínulítið land í mikilli
hæð, og þaðan keyrði ég yfir til Spánar,“ segir Ásgeir.

Um hvað hugsar maður á hjólinu?

„Það er ekkert einfalt svar við því. Maður er svolítið
í núinu. Maður nýtur augnabliksins. Þegar maður er
einn fær maður kannski þá hugdettu að stoppa og þarf
þá ekki að taka tillit til neins annars. Hamingjan felst
kannski í því að setjast á bekk eða trjábol og anda að sér
ilminum af enginu. Þetta er það sem ég upplifði.“

Þrátt fyrir að mótorhjólið, sólin og margir golfvell-
ir séu á Spáni segir Ásgeir að hann væri ekki til í að
flytjast alfarið til Spánar. Börnin og barnabörnin eru á
Íslandi og hér vill hann eiga sitt athvarf.

Ásgeir var mikið einn á
ferð þegar hann fór á
mótorhjólinu til Spánar.

Umhverfið var
dásamlegt.

Ásgeir keypti sér
mótorhjól fyrir um
tveimur árum.
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Ultra Macular augnvítamín og fjölvítamín · Fæst í öllum helstu apótekum

ULTRA MACULAR

Augnvítamín
+ fjölvítamín

Sannreynd meðferð á
aldursbundinni augnbotnahrörnun.

Samsetning Ultra Macular er byggð á
niðurstöðum rannsóknar á þessu sviði, AREDS2.

Ultra Macular er bæði augnvítamín og
fjölvítamín og er því heildarvítamínlausn

fyrir líkamann.

Hagkvæmur
valkostur

finnst mér ég ekkert sérstaklega ung. Þegar
ég var unglingur vann ég á Hrafnistu með
skólanum, það er ómetanleg reynsla sem ég
mun búa að ævilangt,“ segir Arna Sigrún og
segir að á Hrafnistu hafi hún ekki bara hafa
lært að hugsa um fólk sem getur ekki hjálpað
sér sjálft. „Ég sá strax á unglingsaldri hversu
mikilvægt það er að eldra fólk sem er orðið
veikt fái að halda virðingu sinni þó það búi á
hjúkrunarheimili og hversu mikilvægt það er
að þessar stofnanir fái þann fjárstuðning sem
til þarf. Mér fannst svo sárt að sjá þegar hjón
gátu ekki búið saman af því það var ekki til
herbergi við hæfi. Ég mun aldrei skilja hvers

vegna stjórnmálamenn velja að setja ekki
meira fjármagn í að búa til notalegri vistarver-
ur fyrir elsta og veikasta fólkið, því öll endum
við þar. En annars finnst mér hvorki betra né
verra að eiga í samskiptum við eldri konur.
Fólk er alls konar og sumir ná saman og aðrir
ekki, óháð aldri.“

Hvernig sérðu fyrir þér að eldast?
„Ég hlakka til að fá að eldast með kyn-

slóðunum sem eru yngri en ég. Ég held að
Z-kynslóðin sé sú sem breytir heiminum til
hins betra. Þetta fólk er ekki eins þrúgað af
efnishyggju og við hin, og velur frekar að
eyða peningunum sínum í upplifanir en hluti.“

Þvagleki sem vatt upp á sig

Þ
vagleki er þegar fólk hefur ekki fulla
stjórn á þvagblöðrunni og missir
því þvag. Það getur verið mismikið
vandamál og þekkist bæði hjá konum
og körlum,“ segir Arna Sigrún og

segir þvagleka vera allt frá því að vera áreynslu-
þvagleka yfir í stærra vandamál sem orsakast af
flóknari læknisfræðilegum ástæðum.

Glíma margar konur við þvagleka með
hækkandi aldri?

„Bæði karlar og konur fá þvagleka en talið
er að ein af hverjum fjórum konum upplifi
þvagleka einhvern tímann á ævinni og einn af
hverjum tíu körlum. Þvagleki er mun algengari
hjá eldra fólki en yngra. Það var nú gert grín að
þessu í áramótaskaupinu fyrir ekki svo löngu
þegar ein vinkonan vildi fara í trampólíngarð
en áttaði sig ekki á að hinar myndu bara pissa á
sig ef þær færu á trampólín.“

Þvagleki í kjölfar barnsburðar
upphafið að ævintýri

Arna Sigrún segir að konuna, sem fann upp
Modibodi, hafi vantað lausn á eigin þvagleka sem
hún glímdi við í kjölfar barnsburðar. „Modibodi
voru því hannaðar fyrst til að vera þvaglekabuxur
en þær taka í raun við hvaða leka sem er,“ segir
hún en nærbuxurnar hafa verið vinsælar túr-
nærbuxur líka. „Efnin sem eru notuð í buxurnar
anda öll svo það dregur úr óþægindum og líkum
á sveppasýkingu. Það er nefnilega svo hætt við að
þegar konur nota bindi eða innlegg alla daga til
að fást við þvagleka að þá fái þær sveppasýkingu
sem getur svo orðið viðvarandi vandamál.“

Er þvagleki feimnismál?
„Já, þetta er mikið feimnismál. Ég hef

fengið konur til mín sem hvísla þó enginn sé
nálægt nema við tvær. Sumar hringja fyrst til
að fá ráðleggingar og finnst það þægilegra.
Það vill auðvitað enginn pissa á sig, eða að
það sjáist eða heyrist að það sé með einhvers
konar bleyju. Modibodi draga vel í sig og geta í
flestum tilvikum komið í staðinn fyrir einnota
þvaglekastykki sem eru þykk og skrjáfar í.“

Er betra að geta notað góðar nærbuxur
fyrir þvagleka í stað binda?

„Kosturinn við lekaþolnar nærbuxur er auðvit-

að fyrst og fremst þægindin, en svo sést ekkert
utan á að þetta séu neitt annað en venjulegar
nærbuxur. Það getur verið sniðugt að taka með
sér fjölnota blautpoka til að geyma notaðar
buxur í, til dæmis eftir sund eða ræktina. Svo
eru líka til buxur með hliðaropnun. Þær henta
vel þeim sem eru hreyfihamlaðir, eða jafnvel
rúmfastir og þurfa aðstoð við að klæða sig. Not-
uðu nærbuxurnar fara svo bara í þvottavélina og
síðan á snúru,“ segir Arna Sigrún.

Vinnan á Hrafnistu var ómetanleg reynsla

„Ég var nú að skríða í fimmtugsaldurinn
í desember svo að í fyrsta skipti á ævinni

Arna Sigrún Haraldsdóttir, eigandi Innundir ehf. sem dreifir Modibodi á Íslandi, segir þvagleka oft feimnis-
mál en vandamálið er þó algengt. Hún segir sérhannaðar nærbuxur geta komið að góðum notum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Nærbuxurnar eru fyrir
konur á öllum aldri.

Morgunblaðið/Hákon

Arna Sigrún segir
þvagleka vera mikið
feimnismál.
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2JA & 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
STÆÐI Í BÍLAKJALLARA.
GLÆSILEGUR SAMEIGINLEGUR
SUNDLAUGARGARÐUR.
FLOTT SAMEIGN MEÐ
ÞJÓNUSTURÝMUM OG
SAMKOMUHERBERGI.
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FRÁBÆR NÝJUNG
Á FASTEIGNAMARKAÐNUM Á SPÁNI
Sérútbúnar íbúðir með góðu aðgengi fyrir
hreyfihamlaða og neyðarþjónustu allan
sólarhringinn. Vandaðar íbúðir á góðum stað
þar sem hægt er að njóta veðurblíðunnar allt árið.

Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali.
Hólmgarði 34, 108 Reykjavík | S. 893 2495 | adalheidur@spanareignir.is

„Þetta hefur breytt lífi mínu“

É
g var búinn að vera svo valtur. Það var eins
og ég hefði bara verið drukkinn í mörg
ár,“ segir Hallgrímur þegar hann lýsir því
hvernig hann var þangað til nýlega. Hann
hefur lent í tveimur alvarlegum bílslysum.

„Ég lenti í slysi árið 2007. Það var keyrt aftan á
mig og ég hentist á annan bíl og bíllinn minn varð
ónýtur. Ég fór þá til sjúkraþjálfara í eitt ár. Fyrir
rúmum tveimur árum lenti ég svo í fjögurra bíla
árekstri. Bíllinn varð ónýtur eins og hinn bíllinn.
Ég var í eitt og hálft ár hjá sjúkraþjálfara og það
virtist ekki virka nógu vel,“ segir Hallgrímur. Það
var sundfélagi hans úr Salalauginni sem sagði hon-
um frá OsteoStrong og Hallgrímur ákvað að slá til.
„Ég gat ekki synt orðið, ég var orðinn svo slæmur

í öxlunum, en eftir fjögur eða fimm skipti fór þetta
minnka og þetta er horfið núna. Nú er ég alveg
orðinn edrú,“ segir Hallgrímur í gríni og vísar þar
til þess að hann er ekki eins valtur og áður. Hall-
grímur mætir í tíma einu sinni í viku í OsteoStrong
og gengur nú um beinn í baki og syndir skriðsund á
hverjum morgni. Hann segist ekki slaka á í pottin-
um en fyrir utan að synda segir hann gott að ganga
á móti straumnum í rennibrautalauginni.
Í OsteoStrong fer fólk á svokallaða hringstings-

palla og fleiri sérstök tæki til þess að bæta meðal
annars styrk sinn. „Ég ræð hvað ég tek mikið á. Ég
bæti mig í hvert skipti. Ég er búinn að láta fullt af
fólki vita af þessu og það er allir í skýjunum. Þetta
hefur breytt lífi mínu. Það er bara þannig. Ég sé
ekki eftir krónu. Ég vissi ekkert hvað þetta var fyrr
en þessi maður fór að segja mér frá þessu,” segir
Hallgrímur sem segir að fjölskylda og vinir séu
meðal þeirra sem eru byrjaðir að mæta vegna þess
hversu vel hann talar um æfingakerfið.

Hallgrímur Þorsteinsson glímdi við viðvarandi jafnvægisleysi í töluverðan tíma eftir umferðaróhapp. Hallgrímur, sem er 85 ára,
hefur alla tíð verið vel á sig kominn en var hættur að synda vegna verkja. Hann fann loksins bót sinna meina í OsteoStrong.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ljósmynd/Árni Sæberg

Hallgrímur Þor-
steinsson er allt
annar í líkamanum.
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Kaja organic, Kalmansvellir 3, kajaorganic.com, kajaorganic@gmail.com

Kaja hafragrautur er
hollur og fljótlegur
kostur í dagsins önn
- tilbúinn á einni mínútu

„Mér finnst fólkmun hressara“
Sigurður K. Kolbeinsson, eigandi Ferðaskrifstofu eldri borgara, byrjaði að fara
með eldri borgara í aðventuferðir til Kaupmannahafnar árið 2004. Hann segir starfið
sérstaklega gefandi og hefur meðal annars séð vinasambönd myndast í ferðunum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is

S
igurður flutti til Danmerk-
ur árið 2001 og bjó þar til
ársins 2019. Hann þekkti því
gömlu herraþjóðina vel þegar
hann byrjaði að taka á móti
Íslendingum fyrir tæpum 20

árum. „Þessar ferðir voru upphaflega settar
í gang af manni sem heitir Emil Guðmunds-
son sem er að verða níræður á þessu ári og
starfaði í 55 ár fyrir Icelandair, var einn af
fyrstu hótelstjórum Loftleiða. Hann kom
þessum ferðum á og svo tókum við við kefl-

inu. Þetta var alltaf ein ferð en nú eru þær
fjórar,“ segir Sigurður og segir að í kjölfarið
hafi hann farið að þróa hugmyndir að fjöl-
breyttum ferðum fyrir eldri borgara.

„Við leggjum til það sem hinn almenni ferða-
maður myndi ekki vilja hafa, eins og matur öll

kvöld. Þú sendir ekki eldri borgara út í borg
eins og Kaupmannahöfn eða Stokkhólm og
segir honum að finna sér veitingastað. Fólkið
vill hafa þægindin. Við erum með mat innan
veggja hótelsins eða í næstu byggingu. Fólkið
vill hafa hæfilegt prógramm. Það vill hafa

Ferðir eldri borgara til Kaup-
mannahafnar eru vinsælar.

Sigurður ætlar að vera
fullur af krafti eftir tíu ár.

Í ferðunum er gengið mikið
sem er gott fyrir heilsuna.

Sigurður K. Kolbeinsson
bjó lengi í Kaupmannahöfn.
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Eldri og betri - með Sóltúni Heima

Endurheimtu fyrri styrk
Fáðu leiðbeinanda heim 2x í viku.
Sérsniðnar styrktaræfingar með DigiRehab
æfingakerfinu frá Danmörku sem fjölmörg dönsk
sveitarfélög eru að nota í sinni heimaþjónustu.
Aukinn styrkur dregur úr byltuhættu, bætir
lífsgæði og minnkar þörf fyrir hjálpartæki og
aðstoð annarra við athafnir daglegs lífs.

Það er aldrei of seint að verða sterkari aftur
með heimahreyfingunni okkar!

Heimaþjónusta
Vantar aðstoð á heimilið við athafnir daglegs lífs
vegna hrumleika eða í kjölfar veikinda? Við bjóðum
upp á félagslegt innlit, viðveru hjá einstaklingum,
böðun, aðstoð við matmálstíma og fleira til skemmri
eða lengri tíma.

Sími 563 1400 / Netfang soltunheima@soltunheima.is
Finndu okkur á Facebook Sóltún Heima / www.soltunheima.is

Sóltún Heima heimaþjónusta

Hafðu samband og við finnum saman þjónustu sem
hentar þinni fjölskyldu.

örugga íslenska ferðaleiðsögn og ferðaum-
sjón,“ segir Sigurður. Það er misjafnt hvort
fararstjórinn flýgur út með fólkinu. „Sjálfur
er ég nýkominn heim frá Kaupmannahöfn, ég
var þar í fjórar vikur með fjóra hópa af eldri
borgurum. Þá tók ég á móti þeim á Kastrup.
Það tók því ekki að fara heim á milli.“

Sigurður segir að félagslegi þátturinn í
ferðunum sé einna skemmtilegastur. Fólk
hittir iðulega gamla vinnu- eða skólafélaga.
Umræðuefnið er þá gjarnan barnabörnin
eða heilsan. Sterk vinabönd eiga það til að
myndast í ferðunum. „Fólk situr heima með

sparnaðinn sinn, það hefur ekki mikið að gera,
það fer ekki til vinnu, það er ekki með börn á
framfæri lengur. Það er ekkert skemmtilegra
fyrir það en að ferðast ef það hefur heilsu til.
Ég á eina sögu af tveimur konum, önnur er
fædd 1954 og hin 1933 – nánast kynslóð á milli.
Þær urðu svo miklar vinkonur að þær fóru
í fjórar ferðir hjá okkur saman á 14 mánaða
tímabili á árunum 2021 til 2022,“ segir hann.

„Þau elstu sem hefur farið eru um nírætt
en algengasti aldurinn er 70 til 80 ára. Ef við
tökum neðri mörkin þá er fólk farið að skrá sig
sem er fætt 1955 til 1960. Það er rétt komið yfir

sextugt en það er reyndar sjaldgæfara. Flestir
eru orðnir 67 ára,“ segir Sigurður og leggur
áherslu á að fólk verði að vera nokkuð hraust
til þess að fara í ferðir af þessu tagi. Þrátt fyrir
að það séu rútuferðir á milli staða þurfi fólk að
geta gengið nokkur hundruð metra.

Finnur þú mun á eldra fólki þegar þú varst
að byrja og í dag?

„Mér finnst fólk mun hressara. Tæknin er
allt annars eðlis. Fyrir um tíu árum gátum við
ekki sent tölvupósta til neins. Við þurftum að
senda allt í bréfpósti og hringja. Í dag er milli
80 og 90 prósent af okkar farþegum sem nýta

sér tækni. Þau geta notað netið og skoðað
heimasíður. Svo er annað að efnahagurinn
virðist betri en áður.“

Hvað er vinsælast?
„Það sem hefur verið vinsælast er tvennt.

Það eru Færeyjar, við vorum með fjórar ferðir
þangað síðustu ár auk nokkurra sérferða. Svo
eru það aðventuferðir til Kaupmannahafnar.
Þær eru alltaf fullar,“ segir Sigurður.

„Í ár erum við að bæta við áfangastað eins
og Stokkhólmi sem við höfum aldrei verið með
áður,“ segir Sigurður en segist aðspurður ekki
vera með ferðir til Tenerife. „Við erum ekki
þar sem hinir eru. Ekki Tenerife, ekki golf og
ekki skíði. Það er svona mottóið hjá mér.“

Sigurður er 62 ára. Hann hefur unnið í
ferðageiranum í mörg ár og brennur fyrir
rekstrinum sem hann er í. Hann segist ekki
vera byrjaður að telja niður til starfsloka.

„Ég segi við vini mína: Spyrjið mig hvað ég
verð að gera eftir tíu ár. Ég er fullur af krafti.
Ég hef komið víða við og á langan starfsferil að
baki. Ég vann upphaflega sem ungur maður
hjá Ingólfi Guðbrandssyni, þangað sótti ég
reynsluna. Hann var goðsögn í íslenskri ferða-
þjónustu. Þar vann ég á sumrin og seldi sólar-
landaferðir 1980 og 1981 þegar ég var að klára
menntaskóla. Ég lærði mikið af þeim manni
af því hann hafði eitt markmið og var að gera
verkamanninum eða lægst launaða launþegan-
um í landinu kleift að ferðast til Spánar í tvær
vikur á ári,“ segir Sigurður. Hann segir þessa
reynslu sitja í sér á þann hátt að hann vilji gera
eldra fólki kleift að ferðast á spennandi staði.

Sigurður segir að fólk eigi að
njóta lífsins meðan það getur –
ekki sitja á sparnaði sínum.

Fyrir um tíu árum gátum
við ekki sent tölvupósta
til neins. Við þurftum að
senda allt í bréfpósti og
hringja. Í dag er milli 80 og
90 prósent af okkar farþeg-
um sem nýta sér tækni.
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Sími 555 3100 - www.donna.is

Braun
blóðþrýstimælar
ást í flestum
yfjabúðum.
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S
ambönd eru auðvitað eins misjöfn
og þau eru mörg, en ef pörum
tekst að viðhalda gagnkvæmu
trausti, vináttu og virðingu þá
hafa þau allar forsendur til þess

að verða góð,“ segir Þórhallur spurður um
hvað einkenni góð sambönd.

Er algengt að fólk skilji þegar það er komið
yfir sextugt?

„Fólk skilur á öllum aldri og ég held að það
hafi ekkert með hugrekki að gera til eða frá.
Lífið tekur stöðugum breytingum og pör geta
vaxið hvort frá öðru á öllum æviskeiðum. Auð-
vitað er hætta á því að sambandið geti orðið að
vana eftir því sem lengra líður á ævina og þess
vegna þarf ekki síður að leggja rækt við það
þegar forsendur breytast. Til dæmis þegar öll
börn eru flutt að heiman, heilsan byrjar að bila
eða atvinnuforsendur breytast.“

Þórhallur segir að auðvitað sé best að rækta
sambandið frá byrjun. „Það getur verið erfitt að
ætla sér að vinna í sambandinu ef maður hefur
ekkert gert í því áratugum saman. Að rækta
sambandið er æviverkefni. Og að setja sam-

bandið í forgang á grundvelli trausts, virðingar
og vináttu ættu öll pör að gera frá fyrsta degi.“

Gríptu daginn

Koma upp einhverjar áskoranir í hjóna-
bandinu þegar aldurinn færist yfir?

„Já, þá breytist margt og breytingar geta oft
verið erfiðar. En um leið bjóða þær upp á ný

tækifæri. Það þarf að hugsa lífið
upp á nýtt með nýjum forsendum.
Hvernig ætlum við að lifa lífinu
þegar við erum orðin ein í kotinu
til dæmis, þegar við erum hætt
að vinna, þegar heilsan bilar og
svo framvegis? Og hvernig getum
við stutt hvort annað í gegnum
breytingarnar? Við þurfum líka
að geta gefið hvort öðru svigrúm
til að rækta okkar eigin áhugamál
en um leið að finna sameiginleg
áhugamál. Og svo er um að gera
að láta ástina blómstra.“

Mörg tækifæri felast í því að eldast og hætta
að vinna. „Það stærsta er ef til vill frelsi til að
lifa lífinu undan skyldum og kvöðum atvinnu-

lífsins. En það kostar auðvitað um leið að við
þurfum að vera dugleg að finna lífinu nýjan
farveg. Sem auðvitað byggist á því sem áður
var. Mörgum finnst erfitt að hætta að vinna
vegna þess að þeir hafa fundið tilgang lífsins
fyrst og fremst í gegnum vinnuna og skilgreint
sig út frá henni. En þá er að muna rómverska
málsháttinn „carpe diem“ eða gríptu daginn.
Finnum okkur nýja rútínu í lífinu og tökum
höndum saman um þær.“

Ævintýrin bíða

Ertu með góð ráð fyrir hjón sem vilja efla
nándina?

„Umfram allt að gleyma því aldrei að við
verðum að leggja rækt við ástina á öllum
skeiðum lífsins. Tökum aldrei hvort öðru eins
og sjálfsögðum hlut, sýnum hvort öðru vináttu
og virðingu, hlæjum saman og setjum samband
okkar í forgang. Og svo er það enn og aftur
þetta með traustið. Við verðum að geta treyst
hvort öðru í gleði og sorg. Förum ekki á bak við
hvort annað og verum dugleg að tala saman um
það sem við erum að hugsa. Við getum ekki les-
ið hugsanir hvort annars og oft er það þögnin
sem leggst eins og múr á milli para þegar sam-
bandið er á niðurleið. Og svo skulum við vera
dugleg að rækta kynlífið á okkar forsendum.“

Ert þú spenntur fyrir þriðja æviskeiðinu?
„Já ég held að þriðja æviskeiðið svokallaða

eigi eftir að bjóða upp á mörg tækifæri og
ævintýr. Ég hef verið svo heppinn að eiga mér
mörg áhugamál í gegnum lífið og vona að Guð
gefi að ég fái tækifæri til þess að rækta þau
áfram. Og svo hlakka ég til að geta verið enn
meir með fjölskyldunni og barnabörnunum en
verið hefur. En um leið veit ég að það veltur á
sjálfum mér hvernig til tekst. Að rækta sjálfan
sig andlega og líkamlega er forsenda fyrir ham-
ingju lífsins á öllum æviskeiðum. Og að rækta
hjónaband mitt. Við hjónin erum svo heppin að
eiga okkur sömu áhugamál og sinna svipuðum
störfum þannig að við höfum alltaf getað stutt
hvort annað og hvatt áfram í lífinu. Þótt oft sé
mikið að gera eins og gengur reynum við að
lifa eftir þessu mottói: að setja sambandið í
forgang og standa saman í gleði og sorg. Það
hefur okkur tekist í 37 ár og ég hlakka til þess
að halda áfram að takast á við dagana, lífið og
uppákomur þess með konu minni svo lengi sem
ég lifi,“ segir Þórhallur.

Morgunblaðið/Eggert

Þórhallur segir að það sé mikil
gæfa að vera í góðu hjónabandi.

Ljósmynd/Unsplash/Joshua Hoehne

Hann segir að hjón geti vaxið
í sundur á öllum æviskeiðum.

Ætlar að halda
áframað rækta
hjónabandið
Þórhallur Heimisson prestur og hjónabandsráðgjafi
segir mikilvægt að halda áfram að rækta sambandið
við maka þegar aldurinn færist yfir. Þórhallur hefur verið
með eiginkonu sinni í 37 ár og hlakkar til að njóta þriðja
æviskeiðsins með henni.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Mörgum finnst
erfitt að hætta að
vinna vegna þess
að þeir hafa fund-
ið tilgang lífsins
fyrst og fremst í
gegnum vinnuna
og skilgreint sig út
frá henni.
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Bókaðu þittævintýri á vita.is

Eyjar og fornminjar
Miðjarðarhafsins
meðGunnhildi Gunnarsdóttur

6. – 20. október

Við fljúgum til Ítalíu og siglumþaðan
umævintýralegt umhverfi grísku
eyjanna áður en við könnumheillandi
menningarheim Tyrklands.

Gott fólk 60+
á Benidorm
með Lilju Jónsdóttur

September

Líflegar ferðir með fjölbreyttri skemmti-
dagskrá við allra hæfi. Tilvalið tækifæri
til að njóta afslöppunar ogævintýra
í góðra vina hópi.

Yfir Atlantshafið
með Láru Birgisdóttur

13. apríl – 5. maí

Ævintýraleg lúxus sigling ámilli
tveggja heima, frá pálmatrjánumá
Flórída, yfir opiðægifagurt hafið að
sólríkri strandlengju Spánar.

Fimm landa sýn
með Lilju Jónsdóttur

25. júní – 7. júlí

Við siglum frá Southampton, niður
Íberíuskagann ogmeðfram sólríkum
strandlengjumMiðjarðarhafsins alla
leið til yndislegu Ítalíu.
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