FERMING

KATRÍN KATLA
GUÐMUNDSDÓTTIR
DAGURINN ÞAR SEM DRAUMARNIR RÆTTUST
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Fermingarveisla ársins
oreldrar barna sem fæddust á því herrans ári 2006 ættu að fá
verðlaun fyrir vasklega framgöngu þegar kom að fermingum.
Þessir foreldrar skiptast um það bil í tvo hópa, skipulagða fólkið
sem var búið að panta veitingar, sal, finna föt, panta förðun og
myndatöku ár fram í tímann og sat uppi með kökur í frysti og of lítil
föt þegar dagurinn rann loksins upp. Og svo óskipulagða fólkið sem riggaði
upp fermingu á síðustu stundu. Hvort tveggja er betra enda sést hér í
blaðinu hvernig fermingar landsmanna voru og eins ólíkar og þær voru
margar. Þótt mikið stúss sé í kringum fermingu þá sitja yfirleitt eftir frábærar
minningar sem hægt er að ylja sér við seinna á lífsleiðinni.
Ef það var eitthvað sem 2020 kenndi okkur þá er það líklega það að lífið er
ekki fullkomið og heldur ekki fermingarveislur. Þegar veislur eru haldnar á
tímum þar sem fjöldatakmarkanir eru í gildi þýðir lítið að fylgja gömlum fjölskyldureglum. Fólk þarf að hugsa hlutina upp á nýtt og reyna að gera sem
best úr aðstæðum. Gamlar fjölskyldureglur eru heldur ekki heilagar og ef við
getum gert eitthvað til að
brjóta upp gömul og lúin
munstur þá eigum við að
gera það.
Mér leiðist ógurlega þegar
fólk barmar sér yfir því hvað
það þurfi að fara í margar
fermingarveislur þetta árið og
hvað það sé dýrt. Fólk á bara
að vera ánægt með að einhver vilji bjóða því. Hvers
vegna eru fermingarveislur
með þann stimpil á sér að
þær séu afplánun, ekki gleðistund? Getur það verið
vegna þess að við bjóðum
allt of mörgum og hópurinn
passar ekki saman? Getur
verið að við séum uppfull af
úreltum hugmyndum og gerum hlutina á einhvern hátt því allir aðrir geri það þannig? Hver sagði að fermingarveisla væri ekki almennileg nema gestirnir fylltu þriggja stafa tölu? Er
það vegna þess að unglingum líður svo ógurlega vel innan um marga? Ég
held ég hafi bara aldrei hitt ungmenni sem er þeirrar skoðunar en kannski
umgengst ég of einsleita kreðsu.
Þegar kemur að veislum er ég alltaf fylgjandi því að búa til meiri stemningu
með fallegum skreytingum, blómum, servéttum, glösum og skrautmunum.
Vandamálið er bara að fallegar borðskreytingar einar og sér búa ekki til
góða veislu, né góða stemningu.
Raunveruleg stemning fæst með því að handvelja gestina og bjóða bara
þeim allra skemmtilegustu. Ef allir þekkjast í veislunni þá eru miklu meiri líkur á að það verði
dúndrandi fjör. Þú getur ekki kallað fram mesta
fjör í heimi ef fermingarbarnið er að hitta fjarskyldar frænkur og frændur í fyrsta skipti frá
fæðingu. Þá verður andrúmsloftið þvingað
sem gerir það að verkum að fólk mætir, gefur
gjöf, borðar og veltir fyrir sér hvenær það
flokkist sem dónaskapur að yfirgefa
veisluna. Hver er tilgangur með fermingarveislu ef stemningin er þannig?
Mitt ráð til ykkar. Hafið hlutina eins og
þú og þinn innsti kjarni vill hafa þá. Ekki teika
það sem allir hinir hafa gert og ekki gera það
sem alltaf hefur tíðkast. Farið ykkar leið og
látið engan stoppa ykkur!

F

Marta María Jónasdóttir

Fermist þú
ham-borgaralega?
25 borgarar á hverjum bakka!
7 gómsætar tegundir í boði!
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Magnús Andri, Ísabella
María, Andrea og Ólafur.
Ljósmyndir/Aldís Pálsdóttir

Var í glæsilegum en þægilegum síðkjól í veislunni
Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður er fagurkeri fram í fingurgóma. Dóttir hennar,
Ísabella María Ólafsdóttir, fermdist í ágúst í fyrra. Andrea og eiginmaður hennar
Ólafur Ólason eiga tvö börn saman, þau Magnús Andra 22 ára og Ísabellu Maríu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Hvernig var að undirbúa fermingu?
Hvað gerirðu til að dekra við þig?
„Undirbúningurinn var afar óvenju„Hugsa vel um húðina alla daga
legur í ljósi aðstæðna. Daginn sem hún
alltaf, ég dekra eiginlega við hana á
átti að fermast í apríl gerðum við okkur
hverjum degi, en ef ég mætti velja
glaðan dag hér heima, elduðum góðan
dekur þá myndi ég fara í The Remat og gáfum henni litla gjöf. Í ágúst átttreat í bláa lóninu. Enginn sími, náttum við dásamlega stund í Garðakirkju og
úrufegurð, dekur og góður matur.“
eyddum svo deginum með ömmum hennHver er uppáhaldsflíkin þín?
„Síðkjólar eru alltaf í uppáhaldi,
ar og öfum í garðinum hérna heima hjá
það er ekki til glæsilegri en á sama
okkur. Fengum Aldísi Pálsdóttur til að
tíma auðveldari og áreynslulausari
koma og taka ómetanlegar fjölskylduflík.“
myndir og áttum rólegan og fallegan dag.
Hvað er í snyrtibuddunni?
Við héldum svo veisluna í september í
„Hvað er ekki í henni! Mín snyrtiSjálandi veislusal í Garðabæ. Þá loksins
budda er stór, ég gerði hana sérhittum við vini og ættingja. Við vorum
staklega til að koma öllu fyrir á einmeð „bröns“ í hádeginu og það mættu allum stað en taskan hefur að geyma
ir.“
Hvaða fatnaði mælirðu með fyrir fermallt sem ég þarf og sennilega aðeins
ingarmömmuna?
meira.“
Mæðgur í glæsilegum
„Ég mæli með því að vera í fatnaði sem
Hver er uppáhaldsljósmyndfatnaði frá Andreu.
er þægilegur og áreynslulaus en samt
arinn?
auðvitað vera í þínu fínasta pússi. Ég var í Hundurinn Coco
„Þetta er auðveldasta
glæsilegum, þægilegum síðkjól í veislspurning sem ég hef
gerir allar ljósmyndir
unni.“
fengið. Aldís Pálsdóttir
fallegri.
Hvað stendur upp úr tengt fermingljósmyndari. Snillunni?
ingur og vinkona mín.
Hún er þvílíkur fag„Dagurinn sem hún fermdist í kirkjunni og við eyddum
maður; með fallegt
hér heima með okkar nánustu og það að hafa veisluna ekki
auga fyrir smátriðum,
sama dag. Ég mundi velja að gera það þannig aftur þó að
nær alltaf því besta fram
það væri ekki faraldur í gangi.
í fólki og er svo ofan á allt
Það er æðislegt að njóta bara á
með svo æðislega nærveru að
fermingardaginn og halda veislÍsabella
það líður öllum vel í kringum hana.“
una á öðrum degi og ná þannig að
María var í
Hver er skemmtilegasta veisla sem þú hefnjóta hennar líka en vera ekki á
fermingarur haldið?
hlaupum til að koma öllu fyrir á
kjól sem
einum og sama deginum.“
„Gamlárskvöld á hverju ári er skemmtiAndrea
Hvað borðar þú alltaf í morgunlegasta
partí ársins þar sem öll fjölskyldan
gerði.
mat?
dansar saman. Frá aldrinum þriggja ára til
„Ég borða aldrei morgunmat en
áttatíu og þriggja.“
fæ mér alltaf góðan cappuccinoHvað gerir þú til að slaka á?
kaffi, eða jafnvel nokkra þannig.“
„Ég slaka alltaf best á heima hjá mér. Ég
Hver er uppáhaldsveitingastaðþarf ekkert sérstakt. Ég elska bara að vera
urinn?
heima. Sérstaklega þegar allir eru heima.“
„Ég vel oftast að fara á Sushi
Hvernig heldurðu þér í formi?
Social, Duck & Rose eða Grill„Ég mætti taka mig á þar en ég er dugleg
markaðinn. En þar sem ég er
að fara út að ganga með Coco hundinn minn.
mest í Hafnarfirði verð ég að
Ég er ekki frá því að ég slaki á í þeim göngsegja Von & krydd.“
um líka.“

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Heida HB.

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA
Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

STILLANLEGT HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU, EIN ALLRA
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
Verð frá kr. 439.900.-

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR
HÆGINDASTÓLL
Verð 219.900.-

BARON

ZERO
GRAVITY

VANDAÐUR RAFDRIFINN LEÐURSÓFI
Verð kr. 524.900.-

ÝMIR

10.000 kr.

7 SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA
MEÐ BOTNI OG FÓTUM

AFSLÁTTUR AF
HEILSURÚMUM

120×200 cm: Verð áður kr. 84.900
NÚ AÐEINS KR. 74.900
Fleiri stærðir og gerðir í boði

25%

AFSLÁTTUR AF
MJÚKVÖRU
VIÐ DÝNUKAUP

FRIGG

MIKIÐ
ÚRVAL AF
FERMINGARGJÖFUM

IÐUNN

MIÐGARÐUR

FERMINGARTILBOÐ
Í FULLUM GANGI
HÖFÐAGAFLAR
OG RÚMFÖT

SÆNGURVER OG
NÁTTSLOPPAR

Gerðu frábær kaup

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum,
sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og ﬂ.

LEXON FLIP
VEKJARAKLUKKA
MARGIR LITIR

Minni gerð kr. 5.500.Stærri gerð kr. 6.900.-

VANDAÐAR SÆNGUR OG
KODDAR Í ÚRVALI

FLEIRI
STÆRÐIR,
OG GERÐIR
Í BOÐI

MIKIÐ
ÚRVAL
Í STÆRRI
GERÐUM

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150
OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornaﬁrði
og Bara snilld, Egilsstöðum | svefnogheilsa.is

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

4 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 12. MARS 2021

Fermdist til að
fara í taugarnar á heiðnum
foreldrunum
Kamilla Einarsdóttir, rithöfundur og
bókavörður, segir þörfina fyrir að angra
foreldra sína hafa haft mest áhrif á það
að hún lét ferma sig á sínum tíma.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

ins og mörgum menningarunnendum er kunnugt þá er hún dóttir Einars Kárasonar rithöfundar og Hildar Baldursdóttur bókasafnsfræðings en svo langt eru þau bæði frá
Lúther, og öðrum sendiboðum almættisins, að
þau létu hvorki skíra
né ferma dætur sínar
og Hildur, mamma Kamillu, er hvorki skírð
né fermd sjálf.
„Þess vegna ákvað
ég sem krakki að fara í
unglingauppreisn, sem
svona eftir á að hyggja,
var ekkert sérstaklega
beitt. Ég sótti messur
oft í viku og allt unglingastarfið í Háteigskirkju,“ útskýrir Kamilla og brosir.
„Ég lýsti því oft yfir,
svakalega hvöss, að ég
ætlaði sko ekki að láta
heiðingja eins og foreldra mína stöðva mig
frá því að fylgja frelsaranum og kom reglulega með aðrar álíka
hallærislegar yfirlýsingar. Þau svona, til að
Hér eru Kamilla og
gleðja mig, tuðuðu smá
Einar fyrir allmörgum
í mér en innst inni voru
árum síðan.
þau pottþétt í hláturs-

E

kasti yfir því hvað ég
var léleg í að finna upp
á einhverju góðu til að pirra þau með … ég meina,
á meðan aðrir foreldrar höfðu áhyggjur af því að
unglingarnir væru úti að drekka landa og slást þá
var ég bara að kyrja eitthvað á latínu til að sýna
þeim að ég ætti mig sjálf eða eitthvað í þá áttina,“
hlær Kamilla og bætir við að hún hafi enn ekki gert
það upp við sig hvað henni finnist um þetta athæfi sitt á
unglingsárum, en að líklega verði hún að fyrirgefa sjálfri
sér þetta á endanum.

Fabrikkusmáréttir
í fermingarveisluna

Kamilla Einarsdóttir og faðir hennar, Einar
Kárason rithöfundur. Hún viðurkennir að
hafa gert allt til að pirra foreldra sína.
Morgunblaðið/Ásdís

Spurð að því hvað hafi skipt hana mestu
máli í sambandi við ferminguna og veisluna segir hún það hafa verið algjörlega
númer eitt, tvö og þrjú að ganga fram af
foreldrum sínum.
„Ég tók því svakalega alvarlega.
Planaði meira að segja að nota allan
fermingarpeninginn minn til að heimsækja eitthvert svaka sætt klaustur í
Frakklandi. Messurnar þar voru víst
alveg „to die for“,“ segir hún og brosir
út í annað en aldrei varð þó úr þeirri
ferð.
Villtist fljótlega af leið
Hún segir að fermingarveislan hafi verið með
hefðbundnu íslensku sniði. Klassískar tertur og svo
kransakaka með styttu af fermingarbarni ofan á. „Það er
að sjálfsögðu ekki hægt að fagna mikilvægum tímamótum í lífinu án þess að vera með styttu ofan á einhverjum
matvælum. Það er meikar ekki sens,“ segir hún og bætir
við að klippingin hennar hafi verið svo furðuleg að það
hefði verið martröð fyrir hárgreiðslufólk að reyna að
gera eitthvað fallegt úr hárinu á henni svo hún fékk ekki
sérstaka fermingargreiðslu. Fermingarfötin hafi svo aftur verið skósítt hvítt pils og hvít mussa. „Enda vildi ég
klæðast einhverju sem væri jafn tært og fallegt og syndlausa lífið sem ég sá fyrir mér að ég myndi lifa upp frá því
að ég væri fermd. Nokkrum árum seinna var ég reyndar
orðin lausgirtur starfsmaður á strípibúllu svo það má
segja að ég hafi fljótlega villst af leið.
Enginn veit hver Snorri er

BBQ lundir
BBQ kjúklingalundir (1 kg.)
Bornar fram með hvítlaukssósu
og BBQ sósu.

HEITaR lundir
Heitar kjúklingalundir (1 kg.)
Bornar fram með gráðostasósu
og hotwings sósu.

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR
WWW.FABRIKKAN.IS
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Þar sem trúarhiti Kamillu stafaði fyrst og fremst af
þörf hennar til að ögra foreldrum sínum segist hún
minna muna eftir fermingargjöfunum sínum. Hana
minnir þó að hún hafi fengið svefnpoka sem varð síðar
mikið notaður og nokkrar orðabækur sem komu sér vel
þótt henni hafi þótt þær óspennandi fyrst.
„Svo fékk ég reyndar einn mjög fallegan hring frá og
svo einn mjög fallegan bláan hring frá guðforeldrum
mínum þeim Sigurlaugu Magnúsdóttur hjúkrunarfræð-

ingi og Guðmundi J. Guðmundssyni, sagnfræðingi og
kennara. „Sá hringur er eftirminnilegur því inni í honum
stóð Snorri. Hver þessi Snorri er veit þó enginn, sem er
mjög skemmtilegt.“
Fermingarbörn eiga skilið allar bestu gjafir heims
Spurð hvort hún hafi fylgt hefð margra unglinga og
farið að djamma eftir ferminguna segir hún að svo hafi
ekki verið. Líklegast hafi hún bara setið og gluggað í
ritningarnar og hvort henni hafi þótt hún fullorðnari eftir
fermingu? „Nja...ég held ég hafi staðnað í þroska svona
ellefu ára og hefur síðan bara farið aftur ef eitthvað er.“
En hvað skyldi Kamillu þykja um þá gjafahefð sem nú
ríkir í kringum fermingar? „Ég er bara ekki viss um hvað
fermingarbörn eru að fá í dag en mér finnst ég sjá á öllu
ungu fólki og unglingum í kringum mig, að þau eru svo
miklu heilli og betri en margar kynslóðir á undan. Sumpart vegna þess að við erum búin að vera að tortíma jörðinni og þau sitja uppi með að reyna að redda því sem
reddað verður og leggja sig því öll fram um að vera
skárri. Þau eiga því skilið allar bestu gjafir heimsins.“
Íhugar að halda sataníska veislu
Nú mætti segja að fermingar séu leifar af einhvers
konar manndómsvígslu. Mætti bjóða upp á annars konar
manndómsvígslu fyrir unglingana? „Eru ekki alls konar
leiðir í boði í dag? Mér finnst um að gera að halda sem
flestar veislur. Fagna því hvað krakkarnir okkar eru frábærir. Ég elska fermingaveislur. Veit ekkert skemmtilegra en að hitta vini mína og fá mér heita brauðrétti og
svona pumpukaffi með. Allir halda alltaf að ég sé að vera
kaldhæðin en mér er 100% alvara.“
Hvað ef þú gætir svo fermst aftur? Myndirðu hafa
veisluna eitthvað öðruvísi, búa til gjafalista eða bjóða
öðrum gestum? „Nei! Ég myndi aldrei gera þetta aftur
… held ég. Ég hef stundum grínast með það við vini mína
að ég væri til í að halda sataníska veislu svona til að fagna
því að ég sé sannarlega hætt að vera kristin. Kannski læt
ég verða af því og þá ætla ég að bjóða öllum skemmtilegu
vinum mínum og bara skreyta með öllu hrekkavökudótinu mínu og hafa gaman. En það verður enginn guð og
ég þarf enga pakka. Ég á nóg af drasli.“

Við stækkum
fermingargjöfina þína

L ANDSBANKINN.IS

Við leggjum til allt að
12.000 króna mótframlag
þegar fermingarbörn leggja
inn á Framtíðargrunn og í
verðbréfasjóð. Það borgar
sig að spara til framtíðar.
Velkomin í Landsbankann.

6 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 12. MARS 2021

Þegar dagurinn snýst
um fermingarbarnið
Katrín Katla Guðmundsdóttir er í
Hagaskóla og fermdist í fyrra í Neskirkju. Hún segir að allir hennar
draumar hafi ræst á fermingardaginn.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
atrín Katla Guðmundsdóttir á góðar minningar frá
fermingardegi sínum. Hún segir æðislegt að eiga
einn dag þar sem allt snýst um mann sjálfan og
segir að þá þurfi maður bara að kunna að njóta sín.
Hún fermdist í Neskirkju þann 6. september árið 2020.
„Fermingin var æðisleg, en ætli mér hafi ekki samt fundist
veislan skemmtilegust.
Við vorum með veisluna heima og það voru kannski ekki
alveg nógu margir sem mættu, en það var vegna faraldursins.“

K

Bauð upp á góðar kökur
Hvað var boðið upp á í veislunni?
„Það var bara allt á boðstólum sem er uppáhaldsmaturinn
minn. Hamborgarar, franskar og síðan góðar kökur.“
Katrín Katla segir að það hafi ekki verið tónlistaratriði eða
skemmtiatriði í veislunni, en að samveran hafi verið mjög
góð og allir hafi talað saman.
„Svo fór ég í förðun og hárgreiðslu sem var mjög skemmtilegt að upplifa. Ég fór í myndatöku og gerði allt sem maður
gerir á draumadeginum sínum.“
Hvar keyptir þú fermingarkjólinn?
„Við keyptum hann í Gallerí 17.“
Fallegir skartgripir gleðja
Hvað er á óskalista fermingarbarna um þessar mundir?
„Ég held að við kunnum öll að meta að fá peninga og
skartgripi, svo fékk ég líka tölvu sem ég var mjög ánægð
með.
Skartgripirnir sem ég er hrifin af eru nettir skartgripir
bæði úr silfri og úr gulli.“
Það sem Katrín Katla kann hvað mest að meta frá veislunni í fyrra var að hitta fjölskyldu sína og vini.
„Já, ætli það sé ekki ráðið sem mig langar að gefa fermingarbörnum á þessu ári; bara að njóta dagsins og að hafa gaman með fjölskyldunni, svona loksins þegar maður hefur tök á
að hitta alla aftur.“
Hefur áhuga á fimleikum

Katrín Katla keypti
fermingarkjólinn
í Gallerí 17.
Ljósmynd/Heida HB

Fabrikkusmáréttir
í fermingarveisluna

BBQ VÆNGIR
BBQ kjúklingavængir (1 kg.)
Bornir fram með hvítlaukssósu
og BBQ sósu.

HEITIR VÆNGIR
Heitir kjúklingavængir (Hot wings) (1 kg.)
Bornir fram með gráðostasósu
og hotwings sósu.
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Hún fór í hárgreiðslu og í
förðun fyrir ferminguna sína.

Katrín Katla segir ekki eitthvað eitt standa upp úr þegar
kemur að fermingarfræðslunni, nema bara að kristin trú er
áhugaverð og án efa gott að hafa Guð með sér í liði í lífinu.
Hún hefur mikinn áhuga á fimleikum sem hún æfir og veit
síðan fátt skemmtilegra en að vera með vinum sínum á milli
æfinga.
Hún er ánægð með félagslífið í Hagaskóla og getur hiklaust mælt með þeim skóla fyrir alla.

360
MISSTÓR

GÚMMÍHÁR
GELKENND
FORMÚLA

HIT YOUR LASH GOALS.
VOLUMIZE EVERY. SINGLE. LASH.
NEW

LASH IDÔLE

LY F TIR – Ý KIR – S V EIGIR – ÞÉT TIR - A LLT A Ð 24 TIMA ENDING
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Gunnlaugur Orri, Rut Marín
og Anna Lilja.

Ljósmyndir/Agnes H. Skúladóttir

Áttu hinn ljúfasta
fermingardag
Anna Lilja Gunnlaugsdóttir fermdi dóttur sína Rut Marín í fyrra. Hún segir
að árið hafi kennt henni að endurhugsa hlutina og skoða hvar hún setur
athygli og orkuna. Það hafi hún heimfært á fermingu dótturinnar einnig.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Rut Marín var ánægð
með ferminguna.

nna Lilja Gunnlaugsdóttir, viðskiptafræðingur og skrifstofustjóri hjá Stapa lífeyrissjóði, býr á Akureyri með börnum sínum;
Rut Marín og Gunnlaugi Orra.
Fermingin gekk vel þó fermingadagurinn
hafi verið öðruvísi en áætlað var.
„Þar sem ég hef ekki fermt áður hef ég ekki beint
samanburð en get þó sagt að það hafi verið eins og svo
ótal margt annað á síðasta ári, öðruvísi og sannarlega
annað en maður hafði ímyndað sér. En öðruvísi er alls
ekki alslæmt og á endanum áttum við hinn ljúfasta
fermingardag.“

A

Héldu fámenna en góðmenna veislu

Fabrikkueftirréttir
FYRIR 16 MANNS

SKYRKAKA

VEGAN
SÚKKULAÐIKAKA
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Hvernig var veislan?
„Að íhuguðu máli var niðurstaðan að hafa litla veislu
heima með okkar allra nánasta fólki á fermingardaginn
þann 29. ágúst. Við mæðgur vorum búnar að bjóða til
fjölmennrar veislu í byrjun júní, sem engan veginn
gekk upp á þeim tíma. Í okkar nánasta hring eru líka
alvarleg veikindi og við ákváðum því að njóta seinni
fermingardagsins í fámennum en afskaplega góðmennum hópi.“
Anna Lilja segir að árið 2020 hafi kennt henni
hversu mikilvægt er að endurstilla sig og huga að því
hvert best er að beina athyglinni.
„Mér finnst árið hafa kennt okkur að endurhugsa
hlutina. Í hvað við erum að eyða orku okkar og tíma,
af hverju og fyrir hvern? Það var og er mjög auðvelt
að heimfæra þetta yfir á ferminguna. Við mægður erum ekki endanlega búnar að gefa upp á bátinn að
halda veislu. Einfaldlega af því að okkur langar svo
innilega mikið til þess. Við erum þakklátar fyrir hversu
margt frábært fólk við þekkjum, hversu dýrmætir vinir

okkar allir eru og stórfjölskyldan einnig. Okkur langar
að fagna með okkar góða hópi, en útfærslan hefur verið flókin, út af þið vitið hverju. Þetta snýst ekki endilega um hvað þú þarft að gera heldur meira hvað þig
langar að gera.“
Undirbúningur býður upp á
skemmtilegar samverustundir
Hvað var skemmtilegast að gera í undirbúningi fyrir
ferminguna?
„Af mörgum ástæðum náðum við undirbúningnum
ekki almennilega á flug. En þetta er dýrmætur tími og
býður upp á skemmtilegar samverustundir með elskulegum unglingnum sem stækkar og þroskast á ógnarhraða. Það er gaman að spá og spekúlera hvað
fermingarbarnið langar að gera og vinna saman að því
að útfæra það. Finna föndrarann í sér og leyfa skipulagsdólginum að blómstra - ef hann til staðar.“
Hvað var erfiðast?
„Í árferðinu í fyrra fannst mér yfirhangandi óvissan
erfiðust og hún litaði auðvitað undirbúninginn. Meirihlutann af tímanum vissi maður vart hvort maður var
að koma eða fara. Fjölskylduaðstæður eru auðvitað alls
konar en persónulega fannst mér líka snúið að falla
ekki beint í hefðbundna kassa, litaða af samfélagsmiðlaalsælunni. Það er ekki allt hvítt og svart og aðstæður ólíkar en mikilvægast að fylgja því sem fermingarbarnið vill.“
Anna Lilja segir að ef hún gæti gefið foreldrum
fermingarbarna ráð á þessu ári þá sé það eftirfarandi:
„Kynngimögnuð klisja sem er gott að muna er
hversu mikilvægt er að njóta. Þó svo stundum sé það
snúið og maður sé ögn nasablaktandi.“
5 SJÁ SÍÐU 10

FERMINGAR&GJAFIRNAR
Hnattlíkan
Galilei silfur
Verð: 8.559.-

Hnatttlíkan me
eð
ð ljósi
e 30 cm
Elite
Verð: 10.699.Verð
Hnattlíkan með ljósi
Antiquus 30 cm
Verð: 19
19.99
999.-

5 ÁRA

ÁBYRGÐ

Rafhlaupahjól
Zero Z8
Verð: 89.999.-

Skittle Bottle
S
hita/kæli brúsi 500m
ml
Verð: 5.199.-

30%
AFSLÁTTUR

Leikjastóll
j
Commander
Verð: 37.979..--

Nuddpúði í leikjastól
Verð: 8.299.Vekjaraklukka Edge
TILBOÐSVERÐ: 6.299.Verð áður: 8.999.-

Höfuð
Verð: 3.499.-

Passíusálmar
Verð: 3.699.-

The Literature Book
Verð: 4.999.-

Ljóshringur
Xqisit Selfie 14”
X
Verð: 14.999.-

Dóttir hafsins
Verð: 3.799.-

E
Everything
You Need To
Ace English Laguage
Arts In One Big Fat
Notebook
Verð: 3.499.Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Norrænu goðin
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 6.999.-

The Story of Painting
Verð: 5.599.-

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarﬁrði - Strandgötu 31
Keﬂavík - Krossmóa 4

Around The World
In 60 Seconds
Verð: 5.999.-

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

Ferðataska
Cloud 55 cm
Verð: 15.999.-

Ferðataska
Cloud 69cm
Verð: 19.999.-

Náttúran - Leiðsögn í
máli og myndum
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 8.999.-

Ferðataska
Cloud 79 cm
Verð: 25.699.V

Gæfuspor Gildin í lífinu
Verð: 2.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 31. mars. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Rut Marín fermdist
á Akureyri í fyrra.

Heppin
að fá fullt
af gjöfum
þrátt fyrir
litla veislu
Rut Marín Róbertsdóttir segir mikilvægt að njóta fermingardagsins og
byrja snemma að undirbúa hann.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ut Marín er í 9. bekk Naustaskóla á Akureyri. Hún
hefur áhuga á íþróttum og æfir fótbolta með Þór/
KA. Hún fermdist hinn 29. ágúst í fyrra í Akureyrarkirkju.
„Mér fannst mjög gaman að fermast, en aðeins
ólíkt því sem ég hafði ímyndað mér þótt í heild hafi allt verið
mjög skemmtilegt.
Það var gaman að vera í kirkjunni með vinum mínum, að fá
alla athyglina og eiga kósídag með fjölskyldunni.“
Hver var besta fermingargjöfin? „Ég var heppin að fá gjafir
og fullt af peningum þrátt fyrir að halda bara litla veislu.“
Hvernig var að fræðast um kristna trú? „Mér fannst það alveg áhugavert en misskemmtilegt.“
Muntu nota þær hugmyndir sem voru kenndar í fermingarfræðslunni í lífinu? „Já alveg mögulega einhverjar, en út af kórónuveirunni fórum við mjög lítið í fermingarfræðslu.“
Hvar keyptirðu fermingarfötin? „Ég keypti kjól og bol í Gallerí 17 og Nike-skó í Útilífi.“
Áttu eitt gott ráð fyrir fermingarbörnin á þessu ári? „Að
njóta dagsins og byrja snemma að undirbúa svo maður sé ekki í
neinu stressi.“

R

Ljósmynd/Agnes H. Skúladóttir

Viltu fallegan ljóma?

Ferköntuð
ferrmingarveissla
morthens
Í dúnmjúku brauði
með beikoni, hvítlaukssgrilluðum sveppum
og bernaise sósu .

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
25 borgarar á
hverjum bakka!
7 gómsætar
tegundir í boði!
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Fólk sem kann að meta vörurnar frá Smashbox og hefur varla farið út úr húsi nema nota
Photo Finish Primerinn í mörg ár
mun dýrka Halo Healthy Glow Tinted Moisturizer SPF25. Um er að
ræða létt og leikandi litað rakakrem
sem gefur húðinni fallega áferð.
Rakakremið inniheldur hýalúrónsýrur, níasínamíð (niacinamide), rósareyði (rose extract) sem róar og nærir húðina, gojiber og
peptíð. Formúlan er vegan og olíulaus sem nærir, verndar og gefur
húðinni góðan raka. Allt í einni vöru.
Best er að hrista kremið fyrir notkun og ágætt að nota vel sprittaða
fingur til þess að bera það á og fá
létta þekju. Ef þú vilt meiri þekju getur þú notað bursta eða svamp. Fólk
sem vill vera glóandi í fermingum
gæti prófað að bera það á sig.

Smashbox Halo
Healthy Glow
Tinted Moisturizer SPF25

Hér sést hvernig Smashbox Halo Healthy Glow
Tinted Moisturizer SPF25
virkar fyrir og eftir.

Skoðið // hjahrafnhildi.is

VOR 2021

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Hver brauðterta er
eins og listaverk
Magnea Magnúsdóttir býr til brauðtertur sem eru eins og listaverk. Ef hún
væri að ferma í dag myndi hún bjóða upp á brauðtertu með skinku og
aspas og líka aðra með rækjum. Hún hefur þróað sinn stíl í brauðtertunum
og er fólk sammála um að hún hafi einstaka hæfileika á þessu sviði.
Marta María | mm@mbl.is

Á

Magnea notar alltaf léttmajones til þess að
brauðterturnar hennar verði ekki gular.

mínu heimili voru brauðtertur aldrei á borðum né
brauðsalöt þrátt fyrir að
bakstur hafi verið mikill og
frystikistan alltaf full af mat
og heimagerðu gúmmelaði. Í minningunni var í öllum fermingarveislum boðið
upp á brauðtertur, flatbrauð með
hangikjöti og kalda kjúklingaleggi með
kartöflustráum og kokteilsósu. Alltaf
var kransakaka á eftir. Ég man að mér
fannst brauðtertur alltaf einstaklega
fallegar en kannast ekki við að hafa
borðað þær þá enda mikill matargikkur á mínum yngri árum,“ segir
Magnea.
Hvernig kviknaði áhugi þinn á
brauðtertum?
„Áhugi minn á brauðtertum
kviknaði eiginlega ekkert hjá mér
sjálfri. Mamma mín heitin fór
á lítið og fallegt hjúkrunarheimili í Kópavogi fyrir þremur árum
og í kaffinu var alltaf sætabrauð. Þótt
mamma mín hafi verið mikill sælkeri
langaði hana stundum í eitthvað annað
en „alltaf það sama“ svo ég fór að
færa henni heimabakað bakkelsi
öðru hvoru. Ég mætti til hennar nánast á hverjum degi það ár sem hún
var svo heppin að búa þarna og
kynntist því starfsfólki og öðrum
íbúum vel. Mamma mín var af
þeirri kynslóð þegar brauðtertur voru í öllum veislum og eiginmaðurinn minn segir að ég búi til
heimsins bestu brauðsalöt og því
ákvað ég að búa til handa þeim
brauðtertu á deildinni hennar. Ég
hafði einu sinni áður gert tvær litlar rúllubrauðtertur fyrir kvenfélagskaffi mörgum árum áður
svo ég hafði enga reynslu eða
mikla þekkingu en ég ákvað
bara að prófa. Ég bjó til stóra
tertu handa þeim og skreytti
hana fallega að þeirra sögn.
Gleðin og spennan sem þessi terta gaf
þessum elskum á hjúkrunarheimilinu var alveg einstaklega falleg upplifun sem gladdi mig jafn
mikið og þau, ef ekki meira. Svo auðvitað kom ég með
aðra og aðra og aðra,“ segir Magnea, spurð um brauðtertuáhugann.

Skreytingarnar á brauðtertunum hennar Magneu eru
sérlega vandaðar og fagrar.

Eftir að Magnea fór
að búa til brauðtertur
sér til skemmtunar
hafa vinir og vandamenn
óskað eftir brauðtertum
hennar í veislurnar sínar.

Býr til brauðtertur til að gleðja umhverfið

F
Ferköntuð
ferrmingarveislla
grísasamloka
Í dúnmjúku brauði
með rifnum og
reyktum svínabóg og
japönsku majónesi.

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
25 borgarar á
hverjum bakka!
7 gómsætar
tegundir í boði!

ÞÚ PANTAR
R - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR
WWW.FABRIKKAN.IS

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Brauðtertugerð Magneu hélt áfram að þróast. Þegar
dóttir hennar byrjaði í sumarvinnu í Íslandsbanka gerði
hún brauðtertu og sendi dóttur sína með í vinnuna. Nú er
þetta orðinn árlegur viðburður.
„Ég reyndist svo bara hafa getuna til að gera góðar
brauðtertur og hæfileikana til að skreyta þær fallega. Ég
er fagurkeri og því finnst mér gaman að skreyta þær og
legg metnað í það. Persónulega finnst mér skinku- og aspasterta best. Rækjan finnst mér fín en ég borðaði svo mikið af rækjusalati heima hjá Ingunni æskuvinkonu minni
að ég er eiginlega enn að jafna mig, ég borðaði greinlega
bara yfir mig af rækjusalati. Ég set alltaf mikið af eggjum
því þau eru svo holl og einstaklega góð. Ég hef bara gert
þessar tvær týpur en ég á alveg örugglega eftir að gera
fleiri tegundir og á bara eftir að prófa mig áfram því þetta
er alveg meiri háttar gaman og gefandi. Kannski skelli ég
í eina vegan einn daginn, hver veit. Stundum langar mig
bara að gera brauðtertu og þá skelli ég í eina og færi einhverjum sem mig langar að gleðja. Starfsfólkið í Slökkviliði Reykjavíkur fékk að njóta þess síðast,“ segir hún.
Hver er galdurinn á bak við góða brauðtertu?
„Galdurinn á bak við góða brauðtertu er að kaupa gott
og vandað hráefni og gefa sér góðan tíma. Svo er mjög
gott að eiga eiginmann sem er sjálfskipaður yfirsmakkari

Magnea Magnúsdóttir
hóf brauðtertugerð
þegar móðir hennar
fór á hjúkrunarheimili.

á að salatið sé gott. Ég
græja það alltaf daginn
áður og set á tertuna, því
hún er best daginn eftir. Ég
smyr svo með léttmajonesi yfir
og á kantana því það gulnar ekki
eins og hið hefðbundna. Tertan getur
því staðið á borði í nokkra klukkutíma án
þess að verða gul en reyndar hefur lítið reynt á það því
þessar tertur eru alveg einstaklega vinsælar. Ég eyði svo
hellings tíma í skreytingarnar því ég er vandvirkur dútlari og vil gera hlutina vel og ég læt hana ekki frá mér
nema ég sé fullkomlega sátt. Mér finnst mjög gaman að
skreyta þær og einhvern veginn varð strax hægt að
þekkja handverkið mitt á þeim, svona eins og hjá listmálara. Ég er með vissan stíl á þeim sem mun svo kannski
þróast og breytast með árunum, maður veit aldrei,“ segir
Magnea.
Brauðterturnar rjúka alltaf út
Þegar Magnea er spurð hvort áhugi fólks á brauðtertum sé að aukast segir hún svo vera.
„Áhugi fólks hefur aukist alveg gríðarlega á brauðtertum og finnst fólki þetta einstaklega fallegt skraut á veisluborði fyrir utan það hvað þær eru bara góðar og mettandi.
Sætabrauðið er löngu hætt að vera aðalatriðið í veislum.
Gestgjafar vilja að gestir kveðji saddir og sælir og meira
jafnvægi sé í veitingum.
Það hefur reyndar komið mér á óvart hvað þær eru
gríðarlega vinsælar miðað við hvað fólk er farið að spá í
hvað það lætur ofan í sig og nánast allir hættir að borða
hvítt brauð. En í veislum leyfir fólk sér greinilega alveg
hvítt brauð því allt hitt í tertunni er mun hollara. Og hver
stenst eiginlega fallega og bragðgóða brauðtertu?“
Ef þú værir að ferma í dag hvað myndir þú bjóða upp á?
„Ég myndi bjóða upp á brauðtertur, bæði skinku- og
rækjutertu. Heitan brauðrétt, súkkulaðiköku með smjörkremi, marengstertu með ferskum ávöxtum, Lindu Benkaramellutertu, skinkuhorn, Rice krispies-turn og persónulega finnst mér kransakaka alltaf ómissandi á fermingarborðið. Ég er svo heppin að vera heimavinnandi
húsmóðir svo ég gæti gert þetta allt sjálf nema ég myndi
kaupa kransakökuna í bakaríi. Mér finnst skemmtilegast
að hafa úrvalið sem fjölbreytilegast svo allir fái eitthvað
við sitt hæfi. Ég er reyndar líka mjög hrifin af því að hafa
góða matarsúpu og svo sæta eftirrétti. Það fer alveg eftir
því hvað fermingarbarnið vill og hvað því finnst gott.
Þetta er þeirra dagur og því gaman þegar þeirra áhugi og
matarsmekkur fær að njóta sín,“ segir hún.

30%

VIVA

kynningarafsláttur
11. - 22. mars

Nýtt

Virkilega góð meðalstíf/stíf dýna með áfastri yﬁrdýnu og öﬂugri
kantstyrkingu.
Dýnan er með 5 þægindasvæði til að styðja sem best við
líkamann. Á hverjum fermeter eru 256 pokagormar til að
minnka hreyﬁngu og veita frábæran stuðning.
Fyrir hámarksþægindi er yﬁrdýnan samansett úr nokkrum
lögum af hefðbundnum svampi, eggjabakkalöguðum svampi
og latex.
Botn með tauáklæði og fætur fylgja með. Höfuðgaﬂ seldur sér.

KOMDU OG PRÓFAÐU!

RÚM
120x200 cm.149.900 kr. NÚ 104.900 kr.
160x200 cm. 179.900 kr. NÚ 125.900 kr.
180x200 cm.199.900 kr. NÚ 139.900 kr.
HÖFUÐGAFL
132 cm. 44.900 kr. NÚ 31.400 kr.
172 cm. 49.900 kr. NÚ 34.900 kr.
192 cm. 54.900 kr. NÚ 38.400 kr.

34.900

TIPTON SKRIFBORÐ
með svartri glerplötu og fótum úr málmi. 34.900 kr.

5.295

19.900

RETINA SKEMILL M/GEYMSLU
Ýmsir litir. Ø60 cm. 19.900 kr.

10.995

24.995

ODELL GRJÓNAPÚÐI
Grænn. 300 L. 110 x 95 x 90 cm. 24.995 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 - www.ILVA.is
laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

ATHEA ÁBREIÐA
Ýmsir litir. 130x170 cm. 5.295 kr.

RAW RÚMFÖT
Ýmsir litir. 140x200/60x63 cm. 10.995 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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„Ég skil ekkert í mömmu
að sleppa mér út svona“
Eva Ruza Miljevic skemmtikraftur er mjög ánægð með þá staðreynd að í dag eru ljósmyndarar að taka hipp og kúl ljósmyndir af
fermingarbörnum. Ef það hefði verið veruleikinn þegar hún fermdist ætti hún kannski öðruvísi ljósmyndir af sér á fermingardaginn.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

É

g skil ekkert
hvað var að eiga
sér stað þarna,
en mér fannst
ég samt
rosaflott. Ég tók öllum
leiðbeiningum ljósmyndarans rosa vel og
hugsaði að John Casablanca myndi pottþétt
hafa samband við mig
þegar myndirnar væru
klárar. Ég hef velt því fyrir
mér hvort Raggi Bjarna hafi
verið á hugmyndaborðinu hjá honum, því þessi lafandi hönd á stólnum er algjör tryllingur. Ég man
að ljósmyndarinn var rosa mikið
að stilla henni sérstaklega upp og
ég var orðin grjótstíf í lok myndatökunnar.“

farinn veg á þessum árum fæ ég
beinverki yfir útlitinu.
Ég man að mér fannst hrikalega fullorðins að fermast og dagurinn leið áfram í rosalegu gelgjukasti.“

Eva Ruza skemmtikraftur segir að fermingarmyndataka
hennar hafi verið
ævintýraleg eins
og sjá má á myndinni.

Grét úr hlátri í kirkjunni
Eva Ruza segist muna vel eftir
því að besta vinkona hennar hafi
ekki fermst sama dag og hún.
„Vinkonan mætti að sjálfsögðu í
kirkjuna og veisluna. Hún eyddi
bróðurpartinum af kirkjuathöfninni í að geifla sig framan í mig
þannig að ég grét af hlátri. Bestu
hlátursköstin eru náttúrlega alltaf
þegar maður má ekki hlæja og ég
man að mamma sendi mér morðsvip í kirkjunni þegar ég hristist
öll og skalf af hlátri. Pabbi var
hins vegar ekkert að spá í þetta,
enda öllu vanur með okkur vinkonurnar. Kannski var hann sofandi. Gæti hafa gerst.
Ég man mjög lítið eftir
fermingargjöfum frá öðrum en
mömmu og pabba, en ég man
samt að ég fékk 50 þúsund kall og
fannst ég synda i seðlum. Frá
mömmu og pabba fékk ég geggjað
rúm sem mér þótti mjög fullorðins, eins og allt annað við þennan
dag.“
Eva Ruza mælir með að henda í
einhverja einstaka upplifun með
fermingarbarninu.
„Ég er sem dæmi búin að semja
við börnin mín að þegar þau fermast, sem er reyndar ekki að gerast alveg strax, munum við bjóða
bestu vinunum og nánustu fjölskyldu í skemmtilegt partí og svo
færum við fjölskyldan í smá ferðalag.“
Hún segist vera guðslifandi fegin að hún er ekki ein þeirra sem
eru að ferma börnin sín í miðjum
kórónuveirufaraldri.
„Það sem skiptir samt mestu
máli er að þeir sem maður elskar
og er í daglegum samskiptum við
séu á staðnum. Þá verður alltaf
gaman.“

Setti saman fötin eins og hún
væri Versace
Eva Ruza er mjög fegin að ljósmyndarar eru að taka hipp og kúl
myndir af krökkunum í dag.
„Ég er samt að vona að þær
verði smávegis hallærislegar hjá
þeim líka eftir fimmtán ára. Það
væri skárra fyrir okkur sem
þjáumst þegar við sjáum myndirnar af okkur.“
Eva Ruza getur ekki sagt að
hún hafi verið mikill tískufrömuður þegar hún horfir til baka.
„Hins vegar leið mér þannig öll
unglingsárin að ég væri mesta
skvís fyrr og síðar. Sem ég held
reyndar að sé ágætis kostur. Það
var bullandi sjálfstraust í gangi
og ég setti saman þetta fermingardress eins og ég væri Versace.
Það versta er að þetta „look“ er
svo langt frá því að vera smart og
ég skil ekkert í mömmu að sleppa
mér svona lausri út. Mamma má
samt eiga það, hún leyfði mér alltaf að blómstra og fikra mig áfram.
Ég var mikið í því að sauma kjóla
og að taka þátt í öllu félagslífi.
Ég saumaði þá iðulega búningana á mig og fannst það geðveikt.
Þegar ég horfi hins vegar yfir

Ljósmyndaveggurinn
Fátt gleður jafnmikið og að eiga fallegar ljósmyndir frá fermingardeginum af öllum gestunum.
Nú er hægt að leigja alls konar sjálfvirkar
myndavélar og prentara í veisluna svo að gestirnir geti tekið ljósmyndir af sér til minningar.
Ljósmyndir á fermingardaginn eru gulls
ígildi.

Ferköntuð
fermingarveisla
fabrikkuborgarinn
Í dúnmjúku brauði
með bræddum osti og
Fabrikkusósu.

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
25 borgarar á
hverjum bakka!

Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður gerði töff ljósmyndavegg í
fermingu dóttur sinnar.

7 gómsætar
tegundir í boði!

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR
WWW.FABRIKKAN.IS

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Allt er vænt sem
vel er grænt.

Photobooth.is

Retró-kassinn er búinn DSLRmyndavél og snertiskjá. Nú er
einnig hægt að panta prentara
með kassanum.

Hlaðborð af efnilegum
fermingargjöfum
Heiðraðu fermingarbarnið með glansandi fínni græju. Ævintýralegur kaupauki
fylgir völdum símum – einn mánuður af Storytel. Kynntu þér úrvalið á siminn.is

Kaupauki
Heyrnartól

20%
afsláttur

Með fyrirvara um villur og verðbreytingar. Gildir meðan birgðir endast.

20.000 kr.
afsláttur

1 mán.

1 mán.

Samsung Galaxy S21
Verð frá

149.990 kr.

Galaxy Buds+ heyrnartól fylgja
að verðmæti 29.990 kr.

1 mán.

iPhone 12 mini
Verð frá

Samsung S20 FE

99.990 kr.

139.990 kr.

Almennt verð: 119.990 kr.

12.829 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 20,52% Alls: 153.950 kr.

9.379 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 26,26% Alls: 112.550 kr.

13.692 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 19,58% Alls: 164.300 kr.

15%
afsláttur
15%
afsláttur
Fitbit Versa 3

38.240 kr.

Almennt verð: 44.990 kr.
6.909 kr./mán. í 6 mán.
ÁHK: 35,75% Alls: 41.453 kr.

Fitbit Charge 4

28.040 kr.

Verð frá
Almennt verð: 32.990 kr.

4.452 kr./mán. í 6 mán.
ÁHK: 35,75% Alls: 26.710 kr.

10%
afsláttur

10%
afsláttur
MacBook Pro M1

247.490 kr.

Almennt verð: 274.990 kr.
22.101 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 14,48% Alls: 265.212 kr.

siminn.is

MacBook Air M1

193.490 kr.

Verð frá
Almennt verð: 214.990 kr.

17.444 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 16,65% Alls: 209.322 kr.

Léttu þér kaupin með Síminn PAY
appinu og dreifðu greiðslum í allt
að 36 mánuði.

Urbanista
b
Miami

19.990 kr.

Almennt verð: 24.990 kr.
6.957 kr./mán. í 3 mán.
ÁHK: 35,75% Alls: 20.872 kr.
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Hildur Yeoman, fatahönnuður
og eigandi Yeoman, segir að
fermingarveisla hennar hafi
verið eins og áttræðisafmæli.

„Mátti ekki vera með maskara“
Þegar fatahönnuðurinn Hildur Yeoman fermdist árið 1996 naut hún þess í botn að fá einn dag og fína veislu sem snerist
bara um hana. Þær mamma hennar lögðu mikið upp úr skreytingum og flottum veitingum en eftir á að hyggja segir hún
þó að þetta hafi verið pínulítið eins og áttræðisafmæli í formi fermingarveislu.

É

Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

g var ekkert sérstaklega
trúaður unglingur. Það
var aðallega þetta með
að fá að vera aðalstjarnan sem mér fannst
mest spennandi. Veislan var mjög
siðsamleg og samkvæmt venjum,
haldin í sal í elliblokk uppi í Breiðholti. Kökuveisla eins og gengur og
gerist en kransakakan frá Guðrúnu

Hálfdánar frænku var það sem
maður kallar „show-stopperinn“
enda skreytt með sjúklega fallegum heimagerðum súkkulaðifiðrildum.“
Lagði allt í lúkkið en
mátti ekki vera með maskara
Eins og eðlilegt má teljast þegar
upprennandi fatahönnuður fermist

Fermist þú
ham-borgaralega?
25 borgarar á hverjum bakka!
7 gómsætar tegundir í boði!
„Ég hefði verið ögn svalari ef við hefðum
boðið uppá smáborgara í fermingunni minni.“
JÓI EIGANDI 13 ÁRA.

www.fabrikkan.is
5 75 75 75

snerist allt um útlitið og umgjörðingaviðræður við hana og það endina hjá Hildi. Eða „lúkkið“ eins og
aði með því að hún gaf mér leyfi til
það kallast í slangrinu. Þær
að vera með glæran maskara. Þetta
mamma hennar skipulögðu skreytvar samt auðvitað enginn maskari
ingarnar í salnum niður í minnstu
heldur bara eitthvert augnháragel.
smáatriði og mikið var lagt upp úr
Svona þegar á heildina er litið var
fallegu borðskrauti. „Þetta gekk
þetta mjög gott fermingarlúkk fyrsvo langt að ég
ir utan greiðslvar meira að
una. Þegar kom
Ég var algjört nörd,
segja búin að æfa
að henni þá fékk
fór pottþétt beint
mig í að gera
ég rosalegan valskrautskrift fyrir
kvíða og bað
heim eftir veisluna
gestabókina sem
um smá af
að horfa á búninga- bara
var líka vel
öllu. Þannig að
drama eða lesa. Ég
skreytt af mér,“
ég endaði með
segir Hildur og
uppsett hár fullt
var smá eins og
brosir við minnaf snúðum,
gömul kona á þessingunni.
blómum og
um árum.
Og þá er það
slöngulokkum,“
fermingarrifjar hún upp
múnderingin. Hvernig skyldi hönnog hlær.
uðurinn hafa útfært hana?
Vissi ekkert hvað hún
„Ég var í alveg geggjuðum
átti að gera við tölvu
bláum kínakjól, svakalega háum
platform-skóm og með armband
sem ég keypti í Skarthúsinu á upphandleggnum. Svo var ég með stóran víravirkiskross frá ömmu um
hálsinn og með fermingarhanska
frá langömmu. Ég man að ég þurfti
að berjast fyrir því að fá að vera
förðuð eins og ég vildi. Það endaði
með því að ég samdi við mömmu
um að fá að hafa hvítan eyeliner og
glimmergloss en ég mátti ekki vera
með maskara. Við fórum í Body
Shop þar sem ég fór í miklar samn-

Eins og áður segir fermdist
Hildur árið 1996. Á þeim tíma voru
fæstir búnir að stinga sér í samband við netið svo Hildur afþakkaði
það þegar tæknikarlinn pabbi
hennar vildi gefa henni tölvu. „Ég
skildi bara ekki hvað ég átti að
gera við hana svo ég afþakkaði það
tilboð. En ég bað samt um stjörnukíki því ég var staðráðin í að verða
geimfari á þessum tíma. Frá
mömmu fékk ég geggjað art nouveau-skatthol úr antikbúðinni Fríðu

frænku og við það sat ég næstu
misserin og skrautskrifaði og teiknaði heil ósköp eins og einhver dúlla
úr skáldsögu eftir Jane Austen.“
Byrjaði ekki að djamma
beint eftir fermingu
Spurð hvort hún hafi byrjað að
drekka og djamma beint eftir fermingu segir hún að svo hafi ekki verið. „Ég var algjört nörd, fór pottþétt beint heim eftir veisluna að
horfa á búningadrama eða lesa. Ég
var smá eins og gömul kona á þessum árum. Mamma heldur því fram
að ég hafi verið algjör engill þar til
ég komst á fermingarárið og varð
fjórtán ára. Þá breyttist eitthvað.“
Hvað ef þú gætir svo fermst aftur? Myndirðu hafa þetta eitthvað
öðruvísi?
„Nei, ég held ég myndi nú ekki
endurtaka þetta. Það er fínt að
hafa prófað að halda eitt svona almennilegt áttræðisafmæli undir
yfirskini fermingarveislu svona
einu sinni á lífsleiðinni. Þá er það
bara búið og stuðið má taka völdin.“
Punktar:
„Það endaði með því að ég samdi
við mömmu um að fá að hafa
hvítan eyeliner og glimmergloss en
ég mátti ekki vera með maskara.“
„Veislan var mjög siðsamleg og
samkvæmt venjum, haldin í sal í
elliblokk uppi í Breiðholti.“

Þegar góða veislu gjöra skal

bakarameistarinn.is
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Væri til í veislu á snekkju, reykvél, Pál Óskar og flugeldasýningu
Dreki Steinarsson er fjórtán
ára Kársnesbúi og tískuáhugamaður sem ætlar að
fermast borgaralega í næsta
mánuði. Hann dreymir um
að fá skellinöðru eða skó í
fermingargjöf og innra með
honum blunda blandaðar tilfinningar af tilhlökkun og því
að spá lítið í þetta.

Dreki Steinarsson
trúir ekki á Guð og
valdi því að fermast hjá Siðmennt.

Margrét Hugrún |
margret.hugrun@gmail.com
ðspurður hvers vegna hann hafi
valið borgaralegu ferminguna
fram yfir þá kristnu segir Dreki
það fyrst og fremst stafa af því að
hann trúi ekki á guð samkvæmt
skilningi kristinnar trúar. „Svo nennti ég
heldur ekki að lesa Biblíuna og hvað þá að
fara í messu til að hlusta á gamalmenni tala í
klukkutíma. Messa hjálpar manni ekkert í lífinu en það gerir námskeiðið hjá Siðmennt
hins vegar. Þar lærðum við til dæmis um
mannréttindi og dýraréttindi og við fengum
einn kynfræðslutíma sem mér fannst mjög
mikilvægt og gagnlegt því það er engin almennileg kynfræðsla í skólum. Hjá Siðmennt
fengum við að vita það sem skipti máli og það
var líka farið vel í þetta hvað það þýðir að
vera unglingur. Hvað maður er að ganga í
gegnum og svona.“

A

Mamma verður í gömlu
fermingarfötunum sínum
Dreki segir að veislan sem nú er framundan verði glæsileg en um leið frekar hefðbundin fermingarveisla. „Það kemur matartrukkur svo allir fá eitthvað borða, pabbi
mun segja eitthvað, mamma mun segja eitthvað, það verða sýndar myndir af mér þegar
ég var minni og svo hitti ég einhverjar frænkur og frændur sem ég hef ekki séð í meira en
tíu ár. Bara beisik,“ útskýrir Dreki og bætir
um leið við að mamma hans, Sæunn Þórðardóttir hönnuður, ætli að vera í fermingarfötunum sem hún sjálf var í fyrir mörgum,
mörgum árum. „Hún passar alveg ennþá í
þau“.
Dreka dreymir um að fá Geo Basket-skó
eða skellinöðru/vespu frá Tampco. „Þetta eru
mjög góðar og flottar vespur og hámarkshraðinn er svipaður og á þessum hlaupahjólum
held ég. Það væri frábært að geta skotist um á
vespu ef ég þyrfti að fara í Hagkaup eða eitthvað. Svo eru þær töff líka.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ef það væri nóg til af peningum
Spurður að því hvernig hann myndi
skipuleggja veisluna sína ef hann
hefði tíu milljónir til ráðstöfunar og allt væri hægt þá
stendur ekki á svörum hjá
Dreka.
„Ég myndi í fyrsta
lagi halda hana á stórri
snekkju og á snekkjunni yrði stór og
flottur fáni í stefni
með mynd af mér á.
Svo væri líka fullt af kökum með myndum af mér
á og að sjálfsögðu svona
fermingarterta með

Dreka dreymir
um Geo Basket-skó í fermingargjöf.

Dreki væri til í
að fermast í
þessari
skyrtu ef peningastreymið
væri látlaust.

Fermist þú
ham-borgaralega?
25 borgarar á hverjum bakka!
7 gómsætar tegundir í boði!

PANTAÐU ÞÍNA VEISLU Á WWW.FABRIKKAN.IS
WWW.FABRIKKAN.IS

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Dreka
dreymir um
þessa
skó.

styttu af mér ofan á.
Svo myndi ég fá Pál
Óskar í spandexgalla til
að skemmta og uppistandarann Pete Davidsen og auðvitað
myndi ég hafa rosalega flugeldasýningu í
lokin. Gestirnir yrðu
bara þeir sömu og koma
í veisluna mína,“ segir
hann glúrinn og bætir
við að hann gæti líka
notað reykvél til að
auka á stemninguna.
„Ég myndi þá forrita
hana þannig að það
kæmi reykur í hvert sinn sem ég
gengi um dyrnar í salinn.“
Fermingarfötin verða
giftingarfötin af pabba
Eins og segir í inngangi er
Dreki mikill áhugamaður um
tísku og hönnun og er því búinn
að hugsa vel út í fermingarfötin. Hann ætlar að vera í
Nike-skóm sem heita Off
White og jakkafötum frá merkinu Purple Label en svo skemmtilega vill til að pabbi hans, Steinar
Valdimar Pálsson grafíker, var í
fötunum þegar hann gifti sig. „En
ef ég gæti valið dressið sjálfur, og
það væri nóg til af peningum, þá
myndi ég velja mér snákaskinnsstígvél frá Alyx, Rick Owens „fallwinter 2012 embroidered“-jakkafötum
og Prada flame-skyrtu. Svo væri ég
með Melted-úrið frá Cartier. Og hárgreiðslan? Hmmm … ætli ég yrði ekki bara
krúnurakaður,“ segir tilvonandi fatahönnuðurinn, og núverandi fermingardrengurinn, Dreki Steinarsson, að lokum.
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Sylvía Haukdal er annar eigandi Bake Me a Wish. Hún
er menntaður sætabrauðskokkur frá Le Cordon Bleu.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Opnaði kökubúð í miðjum faraldri
Sylvía Haukdal, annar eigandi Bake Me A Wish Ísland, er menntaður
sætabrauðskokkur frá Le Cordon Bleu. Hún hefur alltaf elskað að baka og
eru hennar bestu minningar frá Húsavík með mömmu sinni í eldhúsinu.

É
Huggulegt og fallegt
í Bake Me a Wish.

Ferköntuð
feermingarveisla
a
STÓRI BÓ
Í dúnmjúku brauði
með beikoni,
bræddum Hávarti
osti og Bó sósu.

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
25 borgarar á
hverjum bakka!
7 gómsætar
tegundir í boði!

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR
WWW.FABRIKKAN.IS

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

g á klárlega margar góðar minningar úr eldhúsinu heima. Það eru mínar uppáhaldsminningar. Núna vinn ég við að baka og finnst
einnig dásamlegt að baka heima hjá mér. Það
er ákveðin hugleiðsla fyrir mig að vera að
dúlla mér eitthvað í eldhúsinu.“
Sylvía er yngri systir Birgittu Haukdal söngkonu og
eru þær mjög nánar systur og vinkonur.
„Það eru níu ár á milli okkar þannig að ég man ekki
mikið eftir henni að syngja heima í stofu á meðan ég var í
eldhúsinu. Hins vegar var hún dugleg að leyfa mér að
koma og vera hjá sér þegar hún flutti suður.
Við eigum ótrúlega dýrmætt samband og er hún mín
besta vinkona. Við eigum dætur á sama aldri og eiga þær
líka ótrúlega fallega vináttu.“
Sylvía á dæturnar tvær með eiginmanni sínum Atla
Björgvinssyni.
„Fjölskyldulífið er mér mjög dýrmætt og ég er svo
þakklát fyrir fólkið mitt. Mér finnst starf mitt og heimilislífið fara vel saman og hlakka til að halda áfram að
koma mér fyrir á kökumarkaðnum hér heima.“
Sylvía hefur unnið við að gera kökur hjá
Sætum syndum frá árinu 2015 eða þar
til hún ákvað að stofna sitt eigið fyrirtæki í fyrra.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
„Það er búið að vera mjög mikið að gera síðan við opnuðum í júlí og ákváðum við að fara í viku frí fyrir næstu
törn. Þegar maður er að byrja með fyrirtæki og með fáa
starfsmenn er mikilvægt að muna að passa upp á sjálfan
sig. Ég verð að viðurkenna að ég hef aðeins gleymt því
svo ég hlakka til þess að hvíla mig og fara í frí.“
Með hverju mælir þú í fermingarveisluna?
„Ég get mælt með svo mörgu. Marengs og browniestafir eru geggjaðir á veisluborðið, kleinuhringir, veislubakkar og svo auðvitað góðar súkkulaðikökur. Það sem
slær líka alltaf í gegn eru pönnukökur. Þær hverfa alltaf
af borðinu strax ásamt heitum réttum.“
Hvernig kökur eru vinsælar núna?
„Vinsælast í kökunum þessa dagana er súkkulaðikaka
með þristamús, marengs og browniestafirnir.“
Eru kökur að verða meira eins og skreytingar?
„Já, ég myndi segja það. Fólk er mjög mikið að hugsa
um heildarútlitið á veisluborðinu. Það tekur kannski
köku og staf í stíl og hefur blómaskreytingar á kökunum
og borða í sama litaþemanu.“
Gott ráð að vinna með
frosna kökubotna

Sylvía segir sykurmassann
vera að minnka tölvert í eftirspurn og nú sækist fólk meira
Opnuðu kökubúð í miðjum faraldri
eftir kökum með kremi í lit
Það muna eflaust margir eftir henni
og er þá sykurmassinn meira
úr þáttunum Bakað með Sylvíu Haukdal á
notaðar í skreytingarnar í dag.
Blómaskreytingar eru
Stöð 2.
„„Rustic“ kökur með lifvinsælar á kökum í dag.
„Við Eva Rós Sigurðardóttir opnandi blómum eru vinsælar.
uðum Bake Me A Wish í miðjum
Síðan er gull, silfur eða
kórónuveirufaraldri í fyrrasumar og
rósagull notað með til að
hafa viðtökurnar verið ótrúlegar. Við erum með litla
setja punktinn yfir i-ið.“
bleika og blómlega kökubúð og kaffihús í Iðnbúð 2 í
Áttu gott ráð fyrir þá sem vilja prófa sig áfram
Garðabæ þar sem við erum með fullt af kökum, bollakökmeð kökur?
um, pestói, hrökkbitum og fleira. Svo erum við með sér„Ég mæli alltaf með því að vinna með frosna
pantanir þar sem hægt er að panta kökur, veislubakka,
kökubotna. Þá er þægilegra að setja utan um þá.
kökupinna, marengs, browniestafi og ýmislegt fleira.“
Það molnar ekki eins mikið úr þeim og kakan
er stöðugri þegar verið er að setja hana
Vinsælast að hafa veisluborðin stílhrein
saman. Svo er bara að prófa sig áfram.
Sylvía er þessa dagana að hvíla sig til að ná upp
Það er fullkomlega eðlilegt að kakan
orku fyrir fermingarnar sem senn fara af stað.
verði ekki fullkomin í fyrstu tilraun.“

8.900 kr.

Silfurlokkar með cubic zirconia
steinum, til í fjórum litum.
UE-221-PI

19.900 kr.

19.900 kr.

Silfurhringur með hvítum
cubic zirconia steinum.

22.900 kr.

Silfurhjarta með hvítum
cubic zirconia steinum.

UR-214-WH

UP-912-WH

33.900 kr.

Trú, von og kærleikur
14 k gullhálsmen.

14 k gullhálsmen.

8.900 - 9.900 kr.

10.900 kr.

23.900 kr.

14 k gulleyrnalokkar sem
eru 12 mm á hæð.

JP-711-G

JP-680-G

Trú, von og kærleikur silfurhálsmen, tvær stærðir

JE-624-G

Hjartaengill
silfurhálsmen
JP-725

11.900 kr.

Silfurhálsmen með íslenskum
múgarit steini. 8 mm að þvermáli.
JP-641

7.500 kr.

18.900 kr.

Gáruhringur úr silfri
með rauðum rúbín.

Silfurhálsmen með cubic zirconia
steini, til í fjórum litum.

JR-618-SR

UP-168

28.900 kr.

39.900 kr.

Gáruhálsmen úr 14 k gulli.
22 mm að þvermáli.

Gárueyrnalokkar úr 14 k gulli.
12 mm að þvermáli.

JP-618-G-L

JE-616-G-NO-S

18.900 kr.

12.900 kr.

Silfureyrnalokkar með
íslenskum múgarit steinum.

Silfurhálsmen með
íslenskum kalsidon steini.

JE-604

JP-622

13.900 kr.

Hvítagullshúðað
silfurarmband.
JB-508

119.900 kr.

14 k gullhringur sem passar
vel á vísifingur og löngutöng.
JR-510-G

13.800 kr.

Silfureyrnalokkar með
íslenskum kalsidon steinum.
JE-610



   

98.900 kr.

65.900 kr.

14 karata gulleyrnalokkar með
20 punkta demöntum (2x10p)
í gæðaflokki TW VS1.
Þvermál lokkana er um 4 mm.

145.000 kr.

14 karata gullhringu með 15
punkta TW VS1 demanti.
Klassískt form á baugnum
með okkar séráferð.

Silfurkrossar. Íslensk
hönnun og smíði.

Verð frá 9.900 kr.

Stackers skartgripaskrín, úrval
af stærðum og litum.

Verð frá 4.900 kr.

14 karata hvítagullslokkar með
alls 14 demöntum, G-H SI1,
sem eru samtals 15 punktar.
Þvermál lokkana er um 4mm.

48.900 kr.

14 karata gullshálsmen með
5 punkta demanti, TW VS1.
Umgjörð demantsins er úr
14 karata hvítagulli.

Uppsteyt silfurhálsmen með
cubic zirconia steinum.

Verð frá 10.900 kr.

Stáleyrnalokkar (hoops), 8 - 20
mm að þvermáli, í fjórum litum

Verð frá 3.200 kr.

Kringlan

Gárur - sett
Eyrnalokkar 7 mm: 5.900 kr.
Hálsmen 12 mm : 6.900 kr.
Hringur 1 mm breiður: 7.500 kr.

Verð á setti 20.300 kr.

Gárur: hannaðu þitt eigið hálsmen
með því að raða saman ólíkum gárum.

Verð frá 5.300 kr.

89.900 kr.

79.000 kr.

14 karata hvítagullshálsmen
með sjö demöntum, samtals
20p, í G-H SI1 gæðum. Festin
er úr 14 karata hvítagulli.

14 karata hvítagullshringur
með sjö demöntum samtals
10 punktar GH SI1.

Ermahnappar, margar gerðir.

Stálkrossar, margar gerðir.

Verð frá 6.900 kr.

Bindisnælur, margar gerðir

Verð frá 19.900 kr.

Smáralind

Verð frá 6.900 kr.

Margverðlaunuð hönnun. Secrid
veskin eru gerð úr gegnheilu áli.

Verð frá 5.500 kr.
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„Við höfum öll neistann af Guði í okkur“
þegar ég byrjaði í menntaskóla. Þá kom fullorðinsorkan inn í daglega
„Manni finnst
lífið hjá mér. Svo
maður vera alltaf
heldur það bara
fullorðnari eftir
áfram. Manni finnst
maður vera alltaf
svona athafnir, útfullorðnari eftir
skrift, fermingu,
svona athafnir, útfrumsýningar og
skrift, fermingu,
frumsýningar og fleira.
fleira.“
Eftir frumsýningu er
maður búinn að klára eitthvert stig og ganga í gegnum eitthvert ferli. Svo fær maður að frumsýna þetta
ferli sem maður hefur verið að ganga í gegnum
með ákveðnu verki. Það er svona eins og punktur í kafla. Lokin á einhverju og upphafið á einhverju nýju.“

Hinn góðkunni sprelligosi, leikari og
leikstjóri Vilhelm Neto var kristinn
sem unglingur og hann var kátur
með að hafa fengið Biblíu og stórar
bækur í fermingargjöf þótt hann hafi
nú ekki lesið mikið í Biblíunni síðan.
Margrét Hugrún |
margret.hugrun@gmail.com

É

g var nefnilega nokkuð trúaður á
þessum tíma og frétti í raun ekki af
gjafahefðinni fyrr en ég var kominn
langt í fermingarfræðslunni. Ég var
fyrsti krakkinn í nærfjölskyldunni
sem fermdist með þessum hætti og ég vissi í
sjálfu sér ekki mikið um fermingar, enda hafði
ég búið og alist upp í Portúgal alveg til ársins
2007,“ segir Vilhelm.
Vinirnir komust í veisluna

Hann segist hafa fengið góða fermingarveislu sem var full af fjölskyldu og vinum og
veðrið lék við fermingardrenginn og gesti hans.
„Í matinn var allt þetta klassíska, eins og ég
fíla það. Brauðterta og heitir brauðréttir ef ég
man rétt og síðan fullt af æðislegum kökum og
tertum í eftirrétt. Veislan var haldin heima hjá
ömmu í æðislegu húsi í Kópavogi með risastórum
garði og svona. Ég var klæddur í mjög flott
jakkaföt frá Kormáki og Skildi og var með fína
Bítlagreiðslu. Svo fermdist ég ári á eftir jafnöldrum mínum svo góðir vinir mínir komust í
veisluna þar sem þeir voru ekki að fermast sjálfir.
Fékk ljósmyndabækur um lífið og náttúruna
Biblíu, nokkrar mjög flottar og stórar bækur
og auðvitað peninga fékk ég að gjöf. Ég hef ekki
lesið mikið í Biblíunni en stóru bækurnar hef ég

Væri til í að eyða helgi með
fjölskyldunni í náttúrunnni

Vilhelm Neto ásamt föður
sínum á fermingardaginn.
Kormákur og Skjöldur sáu um
klæðnað fermingardrengsins.

mikið gluggað í. Þetta voru ljósmyndabækur,
bækur um lífið á jörðu og náttúruna og svona.
Mér finnst fermingargjafirnar til krakka í dag
bara fínar. Þetta fer svo mikið eftir fjárhag fjölskyldunnar. Mér finnst bara fallegt að einhver
ákveði að gefa manni gjöf á svona degi. Sumir
myndu kannski segja að krakkarnir fengju of
mikið, en ég veit ekki... ég er ekki beint búinn að
mynda mér mjög sterka skoðun á þessu.“
Frumsýningar og fermingar gera
mann fullorðnari
Spurður hvort honum hafi þótt hann fullorðnast við ferminguna og hvort hann hafi til dæmis

byrjað að fara út að djamma eftir það, segist
hann hafa verið frekar rólegur.
„Ég byrjaði að drekka mikið seinna en flestir
á mínum aldri. Ég var alveg búinn að vera í einhvern tíma í Menntaskólanum við Hamrahlíð
þegar ég byrjaði fyrst að drekka. Það er eitthvað sem ég myndi mæla með fyrir krakka en
það er auðvitað mismunandi eftir fólki hvað
hentar þeim. Þetta hentaði mér vel. Það sem
mér fannst skipta mestu við þetta var að fara í
gegnum þetta ferli og vera svo mættur í „fullorðinna manna tölu“ eins og það kallast. Þó get
ég ekki sagt að ég hafi strax upplifað mig sem
fullorðinn eftir fermingu. Það gerðist meira

Spurður hvað hefði kannski getað gert ferminguna hans að meiri manndómsvígslu kemur
Vilhelm með sæta og fallega hugmynd. „Ef
maður ætti að búa til góða öðruvísi manndómsvígslu þá væri það kannski að eyða helgi úti í
náttúrunni með fjölskyldunni, heyra reynslusögur foreldra sinna, fara í langar göngur, elda
eitthvað gott og njóta saman,“ segir hann. En
hvernig er svo staðan á trúarhita leikarans, er
hann enn jafn trúaður og þegar hann fermdist?
Eftir andartaksumhugsun vitnar Vilhelm í athafna- og listamanninn Leó Árnason sem kallaði sig Ljón norðursins. „Þegar Leó var spurður út í það hversu trúaður hann væri svaraði
hann: „Ég er reyndar löngu hættur að líta á
drottinn sem fasta stærð, ég held að sérhver lífvera sé lítill guð, við höfum öll neistann af guði í
okkur.“

Betri framtíð fyrir
fermingarpeninginn
Það sem hljómar eins og ótrúlega góð hugmynd í dag getur orðið
vandræðaleg saga í framtíðinni. Þess vegna borgar sig að hugsa sig
vel um og láta fermingarpeningana vaxa á Framtíðarreikningi eða
í sjóði á meðan.
Ef þú leggur 30.000 kr. eða meira inn á Framtíðarreikning bætum við
6.000 kr. við, enda eiga öll fermingarbörn að fá gjöf. Það sama gerum
við ef þú fjárfestir fyrir 30.000 kr. eða meira í sjóðum Stefnis. Þannig
getur okkar framlag orðið allt að 12.000 kr.
Kynntu þér framtíðarheimili fermingarpeninganna.

arionbanki.is/ferming

Framtíðarreikningur Arion banka

VELDUR GRÍMAN
ÚTBROTUM?

„Ég byrjaði að fá útbrot
í kringum munninn og ég
skildi ekki hvers vegna.“

María, Húsavík

SKREF

1: HREINSA

PRÓFAÐU NÚNA

SKREF

2: UMÖNNUN

64% MINNI ÚTBROT*
*Árangur eftir notkun á 3 vörum - Klínísk rannsókn með 90 einstaklingum í 8 vikur.
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„Stráin fann ég í fjörunni
fyrir neðan Öskjuhlíðina“
Harpa Heimisdóttir,
arkitekt hjá Basalt arkitektum, vildi hafa fermingarveislu sonar síns
eins náttúrulega og völ
var á. Hún fann skraut úti
í náttúrunni og á nytjamörkuðum.

Myndir úr fermingum síðasta árs eru
sögulegar sökum grímunotkunar eins
og sést á þessari mynd.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
arpa er að leggja lokahönd á teikningar af
frístundahúsi úti á landi.
Eins sinnir hún verkefnum sem tengjast
ferðaþjónustunni. Hún hefur að undanförnu einnig verið að taka heimili
sitt hægt og rólega í gegn, sem fylgjast má með á síðu hennar, Basement
three, á Instagram. Harpa er fagurkeri og margt sem hún gerir er með
náttúrulegu yfirbragði. Sonur hennar,
George Ari, fermdist 30. ágúst í fyrra,
en veislan var haldin 13. september.
Fermingin átti upphaflega að eiga sér
stað í apríl. „George Ari er ótrúlega
flottur og skemmtilegur drengur sem
veit hvað hann vill. Hann fermdist hjá
Siðmennt og við vorum virkilega
ánægð með athöfnina sem var hvort
tveggja fræðandi og skemmtileg. Við
fengum að halda veisluna á vinnustað
pabba hans og vorum svo heppin að
hún var tímasett þegar smávegis kórónuveirulægð var yfir landinu. Okkar
nánustu gátu því öll komið. Dagurinn
var virkilega skemmtilegur og fermingardrengurinn alsæll.“

H

Ljósmynd/María Rúnarsdóttir

Notaði alls konar
náttúrulega skrautmuni
Umgjörð fermingarinnar var falleg. „Ég vildi ekki kaupa neitt einnota
og ekkert sem mig langaði ekki að
eiga eftir veisluna. Ég notaði alls
kyns skrautmuni sem ég fyrir, keypti
á nytjamörkuðum eða fékk lánaða.
Ég fór í göngutúr í Öskjuhlíðina, sem
er rétt hjá heimili mínu, til að finna
greinar og stráin fann ég í fjörunni
fyrir neðan Öskjuhlíðina.“
Hvernig veitingar varst þú með?
„Fermingarbarnið vildi bjóða upp á
hamborgara, sushi og kjúklingavængi
sem við keyptum tilbúið, en kökurnar
5 SJÁ SÍÐU 26

Mæðginin Harpa Heimisdóttir og Georg Ari.

Harpa notaði dót sem hún átti sem skraut í veislunni.

Harpa notaði persónulega muni eins og
gamla skó af syni
sínum sem skraut.

BOX
FYLGIR
MEÐ!

Þarf ekki próf
eða tryggja!

ark

13 ára aldurstakm

Kr. 179.000,Flottar rafmagnsvespur. 3 litir, rauð, svört og hvít.
D*=+C**< /F"7"% )0#'% )8E D* 4), 9%-7(5,
Hleðsla: 6-8 tímar. Hraði: 25 km/h.

Kr. 259.900,-

*>!;%#;% :8($1(!8$&"% 8%" !-(#;(387;% 1 );1,

FERMINGAGJAFIR

50cc bensín fjórgengisvespur. EURO4 vottaðar,
minni mengun, minni eyðsla. Hraði: 25 km/h.
A%2:-% 1 $403;(( '7 $(;##5E, @5#5%B ?;"E. 6!1# 8E; $!/%#*.

/4;-4).-4$ ! & #%" 3(6-.8+= & 1*<= 997 !5!5 & ,,,':=048'=2

„ Mamma vissi alveg hvað hún
varaðgera þegarhún gaf mér
fyrsta gítarinn!“

TÓNASTÖÐIN • SKIPHOLTI 50D • REYKJAVÍK • S. 552 1185 • TONASTODIN.IS
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Lamparnir setja
svip sinn á veisluborðið sem var einstaklega fallegt og
vel heppnað eins
og sést á myndinni.

Ljósmynd/María Rúnarsdóttir

sáum við um sjálf. Fermingarkakan
var uppáhaldskaka fermingarbarnsins, sem amma hans bakar fyrir öll
góð tilefni, og svo bættum við hrískökubollakökum, kleinuhringjum,
makkarónum og sælgæti við.“
Þar sem þú starfar sem arkitekt
væri gaman að heyra skoðun þína á
uppsetningu og aðföngum í veislur?
„Það er mér alltaf mikilvægt að hráefnin sem ég nota, hvort sem það eru
byggingarefni eða matvæli, séu sem
náttúrulegust. Það er nánast ómögulegt að fá slæma útkomu ef góð efni
fá að njóta sín.“
Að hafa fermingarbörnin með í ráðum
Harpa segir að umhverfið sé henni
ávallt ofarlega í huga. „Ég reyni eftir
fremsta megni að kaupa engan
óþarfa. Að kaupa endingargóða hluti
þegar þess þarf, gjarnan á nytjamörkuðum, og þegar ekki eru lengur
not fyrir hlutina, til dæmis fatnað og

leikföng barnanna, þá reyni ég að
finna sem bestan farveg fyrir endurnýtingu eða endurvinnslu þeirra. Í
vinnunni reynum við alltaf að nota
eins umhverfisvæn efni og verkefnin
bjóða upp á og þess má geta að frístundahúsið sem ég er að vinna að
núna verður Svansvottað.“ Harpa er
á því að í dag sé mjög margt í tísku.
„Allt frá því að vera með ákveðið litaþema yfir í að blanda alls konar hlutum saman. Ég er bara búin að láta
ferma eitt barn þannig að ég hef ekki
alveg samanburð frá fyrri árum, en
mér finnst áberandi að fermingarbörnin séu höfð með í ráðum og tekið
sé tillit til þess sem þau vilja.“
Áttu gott ráð fyrir þá sem vilja
skreyta en vilja ekki kaupa þetta
hefðbundna skraut?
„Algjörlega að leita út í náttúruna.
Vorið og haustið bjóða bæði upp á
svo mikla fegurð, alveg ókeypis. Og
síðan bara nota það sem er til og fá
lánað hjá vinum og ættingjum.“

Harpa er góð í að finna skraut úti í náttúrunni.

Má bjóða þér
hamborgara,
grímu og spritt?

Sængur, koddar, rúmföt, bomsur

LÖGGILTUR
Ö
DÚNMATSMAÐUR
Ú
Laugavegur 68, 101 Rvk. | Sími 511 2004 | www.dunogfidur.is

Harpa segir mikilvægt að
bjóða upp á veitingar sem
barnið heldur upp á.

EINFALDAÐU GJAFAKAUPIN
MEÐ GJAFAKORTI S4S

ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA FERMINGARBARNIÐ VELUR GJÖFINA

GJAFAKORTIÐ FÆST OG GILDIR Í ÖLLUM
VERSLUNUM OG NETVERSLUNUM S4S
AIR / AIR.IS / ECCO / ELLINGSEN / ELLINGSEN.IS / KAUPFÉLAGIÐ
SKECHERS / SKÓR.IS / STEINAR WAAGE / TOPPSKÓRINN
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Það varð hálfgert föndur
að halda kransakökunni
ferskri í eitt ár.

Blóm, makkarónur og
páskaegg voru notuð í
skreytingar á fermingarkökunni.

Kransakakan
var í ár í frysti
Berglind Hreiðarsdóttir, matarbloggari og matreiðslubókahöfundur,
segir það hafa verið ánægjulegt að aðstoða Lukku Berglindi
Brynjarsdóttur vinkonu sína með haustfermingu í fyrra. Vegna
kórónuveirunnar þurfti að geyma kransakökuna í frysti lengi, sem
skapaði óvissu sem þær vinkonur fundu út að var óþarfa áhyggjur.
Ljósmyndir/Berglind Hreiðarsdóttir

erglind Hreiðarsdóttir hjá Gotteríi og gersemum hefur sinnt verkefnum fyrirtækisins og haldið úti bloggi frá árinu
2012. Í upphafi einungis í hjáverkum en nú
síðustu tvö ár í fullu starfi. Þar sem hún
tók stökkið og fylgdi hjarta sínu.
„Ég bakaði fermingartertu og kransaköku fyrir
Lukku. Þetta var ein af kórónuveirufermingunum sem
áttu að fara fram um vorið, en var frestað og frestað.
Fermingin fór svo fram með breyttu sniði á haustmánuðum og heppnaðist svona einstaklega vel.
Lukka er ein skemmtilegasta manneskja sem ég
þekki svo ég ætla að aðstoða hana við veisluhöld að eilífu!“

B

Það má hringja í vin

Kjóll kr. 11.990.fleiri litir

Bæjarlind 6 | sími 554 7030
Við erum á facebook

Berglind segir Lukku einstakan fagurkera og það
verði allt að gulli sem hún snertir.
„Lukka gerir oft grín að sér fyrir veislur því henni
finnst alls ekki gaman að elda né baka og má ég til
með að vitna í orðin sem hún skrifaði í bókina mína
Saumaklúbbinn þar sem hún á nokkrar blaðsíður. Þar
segir hún: „Ég elska það að hitta góða vini, spjalla og
borða góðan mat. Gallinn er hins vegar sá að ég er
alls ekki góður kokkur og enn síður bakari. En ég er
nokkuð lagin við punt og pjátur og þar reyni ég frekar að láta ljós mitt skína.“
Þetta segir það sem segja þarf og afsannar klárlega
þá kenningu að það þurfi að gera alla hluti sjálfur fyrir veislu til að hún verði glæsileg. Það má nefnilega
hringja í vin, bakarí, veisluþjónustu eða hvað sem
fólki dettur í hug. Ég er síðan svo heppin að fá að
lauma mér í stöku veislur hjá vinafólki með myndavélina áður en gestir mæta, með leyfi að sjálfsögðu, til að
geta deilt gleðinni með fylgjendum Gotterís.“

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Berglind segir söguna á bak við kökurnar í veislunni skemmtilega.
„Lukka var mjög snemma í skipulagi á þessari
veislu. Litaþema var því klárt með góðum fyrirvara og
fermingardrengurinn vildi súkkulaðiköku með Oreokremi í veisluna. Ég hafði því litina í huga og hannaði
kökuna í rólegheitum og svo tókst svona ansi vel til.
Kransakakan læddi sér hins vegar óvænt með þar
sem ég var beðin að gera kransaköku fyrir fermingarblað Morgunblaðsins í fyrra, sem var nokkrum vikum
áður en Gunnar átti upphaflega að fermast og áður en
kórónuveiran skall á af fullum þunga. Ég notaði því
litaþemað hennar Lukku og skreytti kökuna með það í
huga að hún gæti sett hana í frysti og nýtt hana í
fermingunni. Ég sendi henni mynd og spurði hvort
hún vildi kökuna. Hún dreif sig því inn í skúr og fórnaði slatta af löxum úr kistunni til að koma henni vel
fyrir, umvafinni í plast og ofan í plastkassa. Ég passaði mig að festa hana ekki á öllum stöðum svo hægt
var að taka hana í sundur í þremur pörtum, raða í
kassann svo það fór virkilega vel um hana. Síðan var
auðvitað öllum fermingum aflýst og kakan fína beið og
beið í kistunni, í marga mánuði! Þegar september
rann upp og nýr fermingardagur var ákveðinn hugsaði
ég hvort það væri nú ekki betra að gera bara nýja en
við ákváðum að taka áhættuna. Í versta falli yrði engin kransakaka; enda veislan mun minni í sniðum en
áður hafði verið ákveðið. En viti menn! Kakan var
eins og ný og alveg hrikalega góð svo fólk getur sannarlega gert kransaköku og fryst hana í marga mánuði.“
Hvað finnst þér skipta mestu máli þegar kemur að
fermingum?
„Skipulag skiptir mestu máli að mínu mati. Að lista
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FERMINGARSKÓRNIR
FÁST HJÁ OKKUR

DUFFY HÆLASKÓR
9.995 Kr. / ST. 36-41
VNR. THR-9720256

VAGABOND DIOON
16.995 Kr. / ST. 36-41
VNR. GVA-4947-080

DUFFY HÆLASKÓR
9.995 Kr. / ST. 37-41
VNR. THR-9738551

DUFFY GÖTUSKÓR
12.995 Kr. / ST. 37-41
VNR. THR-7343085

VAGABOND JUDY
19.995 Kr. / ST. 37-41
VNR. GVA-4924-001

KRINGLAN  SMÁRALIND  SKÓR.IS
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Kransakakan var ómótstæðileg þó hún hafi
staðið í eitt ár í frysti.

Berglind Hreiðarsdóttir bjó
til fallega Oreo-naked cake
fermingarköku.

Berglind bakaði tvær kökur.
Eina sem samanstóð af 3x15
cm súkkulaðibotnum og
aðra úr 3 x 20 cm botnum.
Ljósmyndir/Berglind Hreiðarsdóttir

Fermingartilboð

„Í Veislubókinni minni er einmitt að finna ítarlega gátlista
um allt sem tengist fermingum sem og fleiri veislum.“
allt upp sem þarf að gera og raða því í tímaröð. Að
vinna sér í haginn eins og hægt er bæði varðandi
veitingar, skraut og allt þar á milli. Ég er mikil tékklistakona og elska að geta merkt við þá þætti sem
hafa verið kláraðir. Gott er að úthýsa því sem hægt
er því það þarf ekki að gera allt sjálfur og njóta
þannig dagsins betur. Í Veislubókinni minni er einmitt að finna ítarlega gátlista um allt sem tengist
fermingum sem og fleiri veislum.“
Fjölskyldan tekur þátt í öllum verkefnum

ÍSLENSK HÖNNUN
SMÁRATORGI | KRINGLAN | GLERÁRTORGI | LINDESIGN.IS

Hvernig þjónustu býður þú upp á í Gotteríi og gersemum?
„Heimasíðan er matar- og ævintýrasíða og teygir
verkefni sín út um allt. Upphaflega byrjaði ég með
síðuna til að hafa vettvang fyrir kökuskreytinga-námskeiðin mín, síðan hefur ýmislegt
breyst og er síðan nú alhliða uppskriftablogg, veislublogg, ævintýrablogg, netverslun og fleira skemmtilegt. Ég er alltaf að reyna að betrumbæta eitt og
annað og er síðan því í sífelldri þróun. Ég hef skrifað

tvær uppskriftabækur og tekið þátt í þeirri þriðju
með öðrum matarbloggurum og það eru klárlega
verkefni sem eru skemmtileg þrátt fyrir að þau séu
líka ansi krefjandi. Í fyrra ákvað ég til dæmis að læra
grafíska hönnun til þess að geta sjálf séð um hönnun
og umbrot á bókinni minni Saumaklúbburinn sem
kom út síðastliðið haust. Það má því segja að allt síðasta ár hafi ég lært eitthvað nýtt í hverri viku.“
Berglind segir fjölskyldu sína taka þátt í verkefnum hennar.
„Enda ekki annað hægt þar sem allt sem ég er að
gera á sér stað á heimilinu okkar.
Ég er að reyna hvað ég get að smita dætur mínar
af þessu öllu saman og sýnist mér vera að takast
ágætlega til. Þær eru í það minnsta alltaf tilbúnar að
elda, baka, hendast með mér á fjöll og út um allar
trissur sem og eiginmaðurinn. Síðan er afar gott að
hafa manninn minn í slagtogi með mér þar sem hann
er einstaklega rólegur og yfirvegaður og kippir mér
niður á jörðina þegar ég er komin á algjöran yfirsnúning.“

Gefðu gjöf frá
frægustu hönnuðum heims
Epal / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 70 / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is
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Nammibarinn var
poppbar sem sló í
gegn í fermingunni.

Sörur slá í gegn
hjá gestum á
öllum aldri.

Fallegar myndir
af Gunnari á
fermingardaginn.

Ljósmyndir/Berglind Hreiðarsdóttir

Fermingarbarnið
óx upp úr fermingarfötunum
Lukka Berglind Brynjarsdóttir, þroskaþjálfi í Krikaskóla í
Mosfellsbæ, segir fermingu sonarins, Gunnars Maack, hafa
verið ævintýralega í fyrra. Það þurfti að fresta fermingunni
ítrekað og breyta henni í takt við reglugerðir stjórnvalda.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

ermingarveislan var haldin heima
þann 6. september í fyrra. Veislan var
þriðja útgáfan af veislu sem var
skipulögð.
Upphaflega höfðum við pantað sal
með veitingaþjónustu með þriggja ára fyrirvara
en hann reyndist svo þríbókaður þegar kom að
því að fara að ganga frá þeim málum. Þá fengum við minni sal, fækkuðum á gestalistanum
sökum fjöldatakmarkana og fórum að endurhugsa allt varðandi veitingar. Það féll svo um
sjálft sig þar sem kórónuveiran var í hámarki á
fyrirhugðum fermingardegi. Lokaniðurstaðan
var svo lítil heimaveisla með okkar nánasta
fólki. Við fengum frábæra aðstoð frá fjölskyldu
og vinum og var þetta því ósköp einfalt í framkvæmd. Vinnufélagar mömmu minnar göldruðu
fram gómsætt smáréttahlaðborð, Berglind
Hreiðarsdóttir vinkona mín bakaði gullfallega
og bragðgóða Oreo-súkkulaðiköku sem var ósk
fermingardrengsins ásamt kransaköku sem var
algert listaverk. Þórunn vinkona hjá Multi by
multi lánaði mér svo þessa fallegu standa á veitingaborðið sem gerðu svo sannarlega mikið fyrir heildarútlitið á borðinu. Sjálf bakaði ég
makkarónur, útbjó ostabakka og sá um að þetta
liti allt saman huggulega út.“

F
Gunnar hafði miklar
skoðanir á hvaða litir og
hvernig veitingar væru í
boði í fermingunni sinni.
Ljósmynd/Berglind Hreiðarsdóttir

Eru ennþá að nota fermingarservétturnar

Fæst í
netverslun
belladonna.is

Flott föt fyrir flottar konur
Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 |
VersluninBelladonna
Netverslun á www.belladonna.is

Lukka segir fermingarundirbúninginn hafa
verið ánægjulegan.
„Við fórum snemma að huga að fermingarundirbúningi sem er í raun alveg úr takt við mig
þar sem ég er vanalega á síðustu mínútu í undirbúningi. Gunnar hafði miklar skoð„Það kom ekki anir á öllu, eins og litaþema og hvað
ætti að vera í matinn. Ég hafði pantað
að sök þrátt
blöðrur, servéttur, fermingarkerti og
fyrir að veislu- fleira með árs fyrirvara. Það kom ekki
að sök þrátt fyrir að veisluplönin hafi
plönin hafi
breyst að því undanskildu að við áttum
breyst að því
150 fermingarservéttur sem við erum
undanskildu að ennþá að nota. Svo þurftu að vísu
nokkrir laxar að víkja úr frystikistunni
við áttum 150
svo að kransakakan fengi sitt pláss.
fermingarser- Henni var kirfilega pakkað og stóð af
véttur sem við sér heilt ár í frosti með súkkulaði og
erum ennþá að blómaskreytingum og var algert lostæti. Eins hafði ég bakað makkarónur
nota.“
sem einnig biðu ár í frysti og hlutu engan skaða af. Ég get því fullyrt að þessa hluti er
hægt að gera í tíma en mögulega þarf villibráðin
að víkja ef kistan er þéttsetin. Svo vorum við
ekkert að stressa okkur á rangri dagsetningu á
gestabók og fermingarkerti loks þegar rétti

dagurinn rann upp. Þetta var bara partur af
þessum sérstöku aðstæðum.“
Hvað með fermingarfötin og ljósmyndatökuna?
„Það átti að gera allt í tíma og þar á meðal
græja fermingarfötin. Gráar buxur og hvít
skyrta og strigaskór urðu fyrir valinu. Fermingardrengurinn er enginn „sparifatakall“ en
var sáttur við kaupin. Buxurnar fóru í gegnum
eina síkkun en svo óx hann að vísu upp úr þeim
fyrir rest áður en dagurinn rann upp. Skónum
fengum við að skipta sem var flott því hann
hafði stækkað um eitt númer þegar loks kom að
þessu. Á endanum valdi hann að vera í skyrtu,
gallabuxum og jakka sem hann átti fyrir en fá
sér nýja skó. Ljósmyndatakan var eins og allt
annað, nokkrum sinnum plönuð og nokkrum
sinnum hætt við en þetta hafðist á endanum og
við fengum frábæran dag og dásamlegar myndir.“
Lukka segir Gunnar einstaklega rólegan að
eðlisfari og að hann hafi ekki verið að kippa sér
upp við biðina og breytingarnar.
„Ég held að ég hafi kannski mest fundið fyrir
því. Hann var ótrúlega ánægður með daginn
þegar hann loks rann upp og hefði í raun ekki
viljað breyta neinu. En auðvitað voru margir
sem við hefðum viljað hafa með okkur þennan
dag en gátum það ekki vegna þessara sérstöku
aðstæðna.“
Höfðu spritt á hverju borði
Gunnar er í Varmárskóla og fermdist í Lágafellskirkju.
„Það var yndisleg lítil athöfn en færri komust
að en vildu. Við fengum úthlutaðan einn bekk og
nýttum hann vel. Við sátum þétt saman og stöfluðum okkur upp.“
Lukka segir að sóttvarnir hafi verið þeim ofarlega í huga í veislunni.
„Við reyndum að útfæra það snyrtilega en
gæta ýtrasta hreinlætis. Við höfðum spritt á öllum borðum og salernum og keyptum gler„sápupumpur“ í Rúmfatalagernum til að hafa
þetta huggulegt fyrir augað. Ég festi á þær lítinn miða sem á stóð spritt og batt hann á með
fallegum borða. Sprittflöskurnar stóðu svo á
borðum ásamt lítilli blómaskreytingu í glasi og
litlu kerti.
Gunnar langaði til að hafa poppbar. Við
keyptum fjórar mismunandi tegundir af poppi
hjá Ástríki sem við settum í glærar krukkur og
settum gullskóflu til að skammta sér. Við vorum
svo með lítil muffinsform undir poppið og var
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FERMINGAR

GJAFIR

Í MIKLU ÚRVALI
www.home-you.is

home&you býður einstakt úrval af gjöfum fyrir fermingarbarnið.
home&you rekur yfir 150 verslanir í 10 löndum og er verslunin að Skeifunni 11
sú fyrsta á Norðurlöndunum. Við tökum vel á móti ykkur.
There’s no place like home&you
Skeifan 11 • 105 Reykjavík •

home&youiceland •

homeandyou_iceland • www.home-you.is
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Gylltar skeiðar og falleg
muffins-form voru
notuð á poppbarnum.

það mjög hæfileg stærð. Okkur fannst þetta
skemmtileg útfærsla af nammibar og var vinsælt
bæði hjá börnunum og fullorðnum.“
Lukka segir að ef hún gæti gefið foreldrum
fermingarbarna á þessu ári ráð væri það helst
að hafa sem fæst verkefni á fermingardaginn
sjálfan ef hægt er að koma því við.
„Það er mikilvægt að njóta dagsins
með fermingarbarninu og vera þátttakendur í eigin veislu. Við vorum til að
mynda búin að fara í myndatöku og
gera albúm með fermingarmyndunum sem gestirnir gátu skoðað í veislunni. Við tókum einnig saman myndband þar sem helstu
íþróttahetjur Gunnars sendu honum
kveðjur ásamt þjálfurum og
umsjónarkennaranum hans. Í vídeóinu
voru svo myndir af honum frá fæðingu
og kveðjur frá okkur, þetta þótti honum
mjög skemmtilegt og gaman að eiga. Að
morgni fermingardags gáfum við Gunnari
mynd sem við höfðum látið teikna af honum þar
sem vísað var í hans karakter og helstu áhugamál.
Hann var mjög ánægður og myndin stóð svo við
gestabókina í veislunni og vakti mikla lukku. Helga
Valdís vinkona mín gerði myndina en hún er alger
snillingur með pennann. Þessi litlu atriði eru
skemmtileg og eftirminnileg. Sjálf er ég mikil
veislukerling þó ég sé ekkert sérlega góður kokkur
en mér þykir gaman að stússast í þessu. Ég lagði
samt mikla áherslu á að þetta væri hans veisla og
að hann fengi að ráða hvernig hlutirnir væru. Það
kom mér á óvart hvað hann hafði miklar skoðanir
og veislan var algerlega eftir hans höfði þó svo að
mamman hafi fengið að dunda í punti og pjátri, þá
var hann samt verkstjórinn. Þetta er skemmtilegt
verkefni sem gaman er að vinna með fermingarbarninu og njóta svo saman á fermingardaginn.“

Litirnir á
veisluborðinu
voru fallegir.

Ljósmynd/Berglind Hreiðarsdóttir

Samrýmdir á
fermingardaginn.
Fermingin var
listaverki líkust.

Ostar og skinkur
á veisluborðinu.

SPORT COURT 92

15.995.- / ST. 41-47,5

SKECHERS
SMÁRALIND - KRINGLAN - SKÓR.IS

„Það er
mikilvægt
að njóta
dagsins
með fermingarbarninu og
vera þátttakendur
í eigin
veislu.

Girnilegir mini
hamborgarar.

Kjúklingaspjót
með mangósósu.

Nautakjöt í
mini-vefju.

Girnileg önd
á vöfflu.

VORAR

Ævintýralegar
fermingargjafir

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is
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Bryndís og Gunnar ásamt
börnunum Thelmu, Eydísi
og Arnari. Myndin var tekin
á fermingardegi Thelmu.

Ljósmynd/Hulda Margrét

„Mikilvægt
að fjárfesta í
minningunum“
Bryndís Harðardóttir veit fátt skemmtilegra en að gera
skemmtilega hluti með fjölskyldunni. Dóttir hennar
fermdist í fyrra á fallegum degi.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

yrir utan að halda heimili og hlúa vel að fjölskyldunni okkar þá starfa ég sem yfirflugfreyja hjá
Flugfélagi Íslands sem er óstjórnlega skemmtilegt, gefandi og oft á tíðum krefjandi starf. Ég
huga vel að heilsu minni og stunda mjög fjölbreytta hreyfingu til að rækta sál og líkama ásamt því að
vera klappstýra barnanna minna í þeirra tómstundum.“
Eiginmaður Bryndísar er Gunnar Aðalsteinsson, lofthæfissérfræðingur hjá Aero Design Global. Þau eiga þrjú börn
saman, Thelmu sem fermdist í fyrra, Eydísi og Arnar.
„Upphaflega átti fermingin að vera í Garðakirkju í apríl
þar sem börnin okkar voru skírð og við giftum okkur á
skírnardegi Thelmu en vegna fjöldatakmarkana fermdist
hún í Vídalínskirkju sem er miðsvæðis í Garðabæ stutt frá
heimili okkar.
Fermingin var yndisleg upplifun fyrir alla fjölskylduna,
dagurinn hefði ekki getað verið betur heppnaður þó að hann
hafi ekki borið upp á upphaflegan fermingardag í apríl sem
hefði líklega orðið mikið ævintýri þegar snjóstormur geisaði
og Hellisheiðin var lokuð, þar sem stór hluti gestanna fer
um. Þess í stað fengum við fullkominn sumardag í september með sól og blíðu og við nutum góða veðursins fram í
fingurgóma með okkar nánustu í garðinum við heimili okkar.“

F
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Bryndís segir að það
sé skemmtilegt að
eiga fallegar myndir
eins og þessar.
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Öll fjölskyldan klæddi sig í stíl
Bryndís fann föt á alla á einum degi og segir að það
hafi gengið eins og í sögu.
„Thelma vildi hvítan kjól og fundum við kjól fyrir hana
snemma veturs sem var helst til stór á hana þá en passaði
mjög vel þegar loksins kom að fermingunni. Litlu munaði
að Arnar stækkaði upp úr sínum fötum en þetta rétt
slapp þó að buxurnar hafi verið helst til of stuttar. Fötin
sem við hjónin vorum í eru föt sem við höfum átt lengi og
eru einföld, tímalaus og í miklu uppáhaldi hjá okkur.
Uppáhaldslitir mínir eru mjúkir jarðlitir, hvítur, blár,
brúnn og bleikir tónar sem áttu vel við í vorfermingu og
ekki síður á fallegum síðsumardegi í byrjun september.“
Hvaða máli skiptir að eiga fallegar fermingarmyndir
frá deginum sjálfum?
„Myndir eru minningar sem eru svo dýrmætar. Við
tókum mikið af myndum úti í garði heima hjá okkur á
fermingardaginn sjálfan en sjálf fermingarmyndatakan
var svo tveimur vikum síðar hjá Huldu Margréti ljósmyndara sem aðstoðaði okkur með mjög stuttum fyrirvara þar sem Gunnar fékk óvænt verkefni erlendis og
áttum við yndislegan tíma í stúdíói hjá Huldu Margréti.
Þar sem fyrirvarinn var mjög stuttur náðum við lítið að
plana myndatökuna fyrirfram og settum við þetta allt í
hennar hendur.
Hún skapaði dásamlegar fjölskylduminningar og getum við ekki beðið eftir næstu myndatöku við fermingu
Eydísar. Eftir á að hyggja þá er myndatakan ekki síður
mikilvæg en fermingardagurinn sjálfur. Ég mæli með að
slá af kröfum fyrir ferminguna þegar kemur að öðrum
kostnaðarliðum og fá fagljósmyndara til að fanga og innsigla þennan stóra dag í lífi barnanna okkar.“
Veislan haldin úti í garði
Bryndís segir að vegna kórónuveirunnar hafi einungis
þeirra allra nánustu mætt í veisluna.
„Við buðum nánustu fjölskyldumeðlimum okkar og
komu í kringum tuttugu til þrjátíu gestir að fagna fermingunni okkar.
Við vorum búin að upplýsa alla að við hefðum frestað
veislunni en ákváðum að lokum að aflýsa henni og héldum lítið fallegt boð sem heppnaðist vonum framar og
fermingarbarnið var í sjöunda himni og hefði ekki viljað
hafa daginn sinn neitt öðruvísi.
Gunnar sá um að grilla ofan í gestina og buðum við upp

á kalkúnabringur að ósk Thelmu ásamt íslensku lambakjöti með nóg af fersku og hollu meðlæti. Thelma bakaði
og skreytti svo fallega súkkulaðiköku með vanillukremi. Í
sameiningu bökuðum við svo marengstertu sem er fastur
liður í öllum fjölskylduboðum hjá okkur. Við buðum einnig upp á kransaköku sem ég lærði að gera á kransakökunámskeiði veturinn áður.
Námskeiðið var bæði fræðandi og skemmtilegt. Kakan
var ekki bara góð heldur líka hátíðleg og falleg borðskreyting sem erfitt er að standast. Hún var ætluð töluvert fleiri gestum þegar hún var upphaflega bökuð og
verður afgangur hennar notaður við eitthvert frábært
tækifæri.“

Thelma ásamt Eydísi og
Arnari á fermingardaginn.

Minningarnar skipta mestu máli
Hún segir andrúmsloftið í kirkjunni hafa verið afslappað.
„Það var búið að skipuleggja þetta allt svo vel fyrir
fram. Hver fjölskylda fékk ákveðinn fjölda sæta í kirkjunni og voru mjög skýrar leiðbeiningar hvorum megin í
kirkjunni hvar fjölskylda sæti. Vegna veirunnar fengum
við ekki að fara með fermingarbörnunum í rýmið þar sem
þau klæddust kyrtlunum. Veðrið var dásamlegt svo hægt
var að fara út með öll fermingarbörnin eftir athöfnina og
fengum við þann tíma og næði sem við vildum til að taka
myndir og fagna áfanganum með fjölskyldu sem gerði
þetta svo einstakt. Thelma stóð sig eins og hetja þegar
hún gekk til altaris en ekki var í boði fyrir foreldra að
fylgja fermingarbörnum til altaris.“
Bryndís segir mikilvægt að leyfa fermingarbarninu að
ráða för ef það vill og það sé í lagi að brjóta hefðir.
„Stress, kvíði og of miklar væntingar er ekki góð uppskrift að farsælum fermingardegi. Látlausar veislur þar
sem einlægni og hjartað ræður för eru bæði hagkvæmar
og skynsamlegar, sem er góð blanda og ávísun á ómetanlegar minningar.
Ég mæli með að bóka tímanlega ef planið er að fara í
förðun og greiðslu. Við fengum ekki tíma í greiðslu um
haustið en redduðum okkur bara sjálf. Við ákváðum að
nýta sálmabók sem móðirin fermdist með á sínum tíma
og létum setja nýja fermingardaginn inn í bókina og
munu öll börnin fermast með sömu bókina sem gerir
hana einstaka að okkar mati. Svo mæli ég alltaf með því
að halda í gleðina þó allir hlutir gangi ekki fullkomlega
upp. Þannig verða góðar sögur til.“

Falleg húðáferð á fermingardaginn
Fermingarmóðirin þarf að vera í essinu sínu á fermingardegi
barnanna. Ein leið til þess að líða sem allra best er að vera vel
förðuð. Ástrós Sigurðardóttir förðunarmeistari segir að IT
Cosmetics sé tilvalið fyrir þær mæður og auðvitað líka dætur
og ömmur sem vilja líta vel út á hátíðarstundu.

Hér sést áferðin á húðinni fyrir og eftir.
Eins og sjá má er mikill munur á áferð
húðarinnar en CC+ kremið er þekjandi
og auðvelt í notkun.

Marta María | mm@mbl.is

Þú þarft ekki að vera sérfræðingur til að
geta borið hyljarann og CC+ kremið á
andlitið. Það skiptir hins vegar máli að vera
með góðan bursta til að fá fallega áferð.

„IT Cosmetics er nýtt snyrtivörumerki á Íslandi
þar sem áherslan er lögð á einfaldar vörur sem
virka. Allar vörur frá merkinu hafa húðbætandi eiginleika og henta öllum
aldri og húðgerðum. Þú þarft ekki að
vera sérfræðingur til að nota þessar
vörur, þú þarft bara að vilja það besta
fyrir þína húð,“ segir Ástrós.
Hún segir að CC+ kremið sé
mikill kraftaverkafarði.
„Kremið gefur miðlungsþekju,
jafnar yfirborð húðar, fyllir húðina raka og næringu og verndar.
Það sem er þægilegt við þennan
farða er að það má auðveldlega
fá létta og náttúrulega þekju eða
mikla þekju og lýtalausa áferð.
Fyrir enn meiri þekju á vandamálasvæðum, til dæmis á augnsvæði, kinnum eða í kringum nef,
er Bye Bye Under eye-hyljarinn
tilvalinn. Þétt, vatnsheld og nærandi formúlan strokar út þreytumerki og litaflekki í húð með einum litlum dropa! Lokaskrefið
hjá mörgum í förðun húðar er
Bye Bye Pores-púður sem bæði
gefur förðuninni betri endingu
Maskarinn
og jafnar áferð húðar. Púðrið er
frá IT Cossteinefnalaust og inniheldur ekta
metics
silki, það hentar því öllum húðþykkir og
gerðum, jafnvel þeim allra þurrlengir
ustu,“ segir Ástrós.
augnhárin.
Hún mælir með því að nota
mjúkan augnblýant og endingargóðan maskara
til að skerpa á augnsvæðinu.

„Mér finnst
einfalt og þægilegt að draga
breiða línu með
Superheroblýantinum og
nota svo þéttan
augnskuggabursta til að
blanda formúluna upp á
augnlokið, þá er kominn
mildur augnskuggi sem
endist allan daginn! Superhero-maskarinn toppar augnförðunina
með því að þykkja, lengja, næra og
bretta. Að lokum er gott að bæta
lit og skerpu í augabrúnirnar,
Brow Power er eins þægilegur
og augabrúnablýantar gerast, þeim mun fastari strokur sem þú notar, þeim mun
dekkri verður liturinn.“
Skotheld og einföld förðun
fyrir fermingarbarnið og
móður:
CC+ SPF 50 krem: góð
þekja og ending, næring,
raki og vörn.
Bye Bye Under Eye-hyljari: strokar út
þreytumerki og litamisfellur í húð.
Bye Bye Pores-púður: gefur förðun betri endingu og jafnar áferð húðar.
Superhero-maskari: þykkir, lengir, nærir og
brettir.
Brow Power-augabrúnablýantur: rammar
inn, fyllir upp í og nærir augabrúnir.

Sölustaðir: Klukkan Hamraborg, Meba Kringlunni og Smáralind, Jón & Óskar Kringlunni og Smáralind, GÞ Bankastræti,
Halldór úrsmiður Glerártorgi, Karl R. Guðmundsson Selfossi, Michelsen Kringlunni, Klassík Egilstöðum.

Sölustaðir: Klukkan Hamraborg, Meba Kringlunni og Smáralind, Jón & Óskar Kringlunni og Smáralind, GÞ Bankastræti,
Halldór úrsmiður Glerártorgi, Karl R. Guðmundsson Selfossi, Michelsen Kringlunni, Klassík Egilstöðum.
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„Mamma, er eitthvað
sem þú átt ekki krem við?“
Dagmar Una Ólafsdóttir er að fara að ferma son sinn, Jón Starkarð, í vor og ætlar að nostra við húð sína og
fjölskyldunnar fyrir fermingardaginn. Hún mælir með lífrænum vörum sem fermingarbörnin geta notað líka.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
agmar Una, sölu- og markaðsstjóri Dr. Hauschka á Íslandi, er
menntaður jógakennari og reikiheilari. Hún hefur alltaf haft óbilandi áhuga á snyrtivörum og þá
helst náttúrulegri og góðri húðrútínu.
Þessa dagana er hún að undirbúa fermingu
eldri sonar síns, Jóns Starkaðar. Hún segir að
mörgu að huga þegar kemur að því að halda
fermingu. Enda sé fermingardagurinn stór
dagur.
„Það er einnig mikið að gera í vinnunni en
þessa dagana er Dr. Hauschka að koma með
nýja línu sem heitir „Flower Power“ og er línan fyrir unga fólkið okkar.
Línan samanstendur af léttum og fljótandi
dagvökvum, Balancing Day Lotion, fyrir
blandaða til feita húð og „Soothing Day
Lotion“ fyrir þurra og viðkvæma húð. Svo
fylgir þessari línu „Revitalizing Day Lotion“
sem hefur verið á markaðnum í mörg ár. Við
erum erum mjög spennt fyrir þessari línu.“

D

Fermingarveisla Jóns
Starkaðar verður haldin
á Petersen-svítunni.

Langar að gleðjast með sem flestum

Fermist 1. apríl á skírdag
Fermingin verður haldin þann 1. apríl á skírdag. Jóni Starkaði fannst þetta skemmtileg
dagsetning og telur Dagmar Una dagsetninguna góða til að muna. „Fermingarveislan
verður haldin á Petersen-svítunnni og verða
snittur, pinnamatur og falleg fermingarkaka.
Salurinn verður svo skreyttur í fallegu þema
sem hæfir deginum. Við ætlum að hafa daginn
afslappaðan en það má ekki myndast stress í
kringum daga sem þennan. Þessi dagur á fyrst
og fremst að vera skemmtilegur og eftirminnilegur.“
Dagmar Una er þakklát fyrir að vera í lifandi og skemmtilegri vinnu. „Vinnan hentar
mér sérstaklega vel þar sem húðumhirða hefur
lengi verið áhugamál hjá mér. Ég hef alltaf
hugsað vel um húð mína og eingöngu notað
náttúruleg gæðakrem. Ég man eftir því að ég
las grein um Madonnu þegar ég var 15 ára
gömul en þar talaði hún um Rósakremið frá
Dr. Hauschka. Þá fór ég og keypti mér fyrsta
lífræna kremið mitt og þá var ekki aftur
snúið.“
Mikilvægt að hreinsa húðina
Hvað ætlarðu að gera tengt húðinni fyrir
ferminguna?
„Kvöldið fyrir fermingardaginn nota ég leirmaska. Hann nota ég til að hreinsa húðina sem
best en síðan nota ég rakamaskann „Cream
Mask“. Hann nærir vel húðina og gerir hana
gljáandi fallega. Fermingarbörnin geta einnig

Ljósmynd/Saga Sig

notað vörur sem eru með engin skaðleg efni í
sér.
Húðin er stærsta líffærið okkar og það sem
þú setur á hana skilar sér margfalt til baka. Því
er mikilvægt að vera meðvitaður um hreinar og
vandaðar snyrtivörur.“
Hver er uppáhaldsrakinn þinn?
„Uppáhaldsrakinn minn er „Soothing“maskinn frá Dr. Hauschka en ég blanda honum
daglega í dagkremið „Rose Light“ sem er létt
og gott rakakrem en maskinn gefur mér
fallega áferð og ljóma út daginn. Mikilvægur
partur í húðrútínunni er hreinsun. Til þess að

Litapalletta sem lífgar
upp á fermingardaginn
Danska förðunarmerkið GOSH Copenhagen er alltaf með puttana á púlsinum
þegar förðunarvörur eru annars vegar
og alltaf í takt við það sem er að gerast í
snyrtivöruheiminum. Litapallettan Eyedentity 002 Be Humble er mjög góð fyrir
þá sem hafa nýlega hoppað upp á förðunarvagninn. Um er að ræða litapallettu
sem er í þremur litum í mismunandi tónum, sem auðveldar fólki að búa til fallegt
og ítarlegt útlit í kringum augun. Ljósi liturinn gengur vel rétt fyrir neðan augabrúnina, miðliturinn er fullkominn fyrir
augnlokið sjálft og dökkt er gott meðfram hnattlínunni. Með þessari ofurfínu
pallettu hefurðu alltaf auðvelt verkfæri til
að blanda fallegt útlit bæði hversdags
og fyrir partí.

anda og flýtir þannig fyrir endurnýjun hennar.
Að nota fitulausa umhirðu fyrir nóttina eykur
innra jafnvægi húðarinnar og örvar starfsemi
hennar. Áhrifin koma fram í fögru, geislandi og
heilbrigðu útliti. Til að viðhalda náttúrulegum,
fallegum ljóma húðarinnar er nauðsynlegt að
leyfa henni að anda á næturnar.“
Ef þú ætlar að hafa húð fermingardrengsins
hreina og fallega á fermingardaginn, hvað gerir þú þá?
„Ég myndi ganga úr skugga um að hann að
hann þrifi húð sína vel bæði kvölds og morgna
og setti á sig gott rakakrem. Einnig er hægt að
bæta við brúnkudropum fyrir frísklegri lit.“

Litapallettan
Eyedentity 002
Be Humble frá
GOSH býður
upp á marga
möguleika.

húðin verði sem fallegust þá
kemur hreinsimjólk og
hreinsikrem sterkt inn. Mild
hreinsun er góður grunnur fyrir
hreint og heilbrigt útlit húðarinnar.
Það sem hefur komið mér einna mest á óvart
er fitulausa húðumhirðan fyrir nóttina. Í stað
þess að hindra eðlilega starfsemi húðarinnar
með því að nota feit krem eftir hreinsun á
kvöldin þá er húðin örvuð með andlitsvatni sem
inniheldur styrkjandi og endurnýjandi kjarnaseyði úr jurtum, svo er gott að nota nærandi olíulaust næturserum sem hjálpar húðinni að

Hvernig ætlið þið að vera klædd á
fermingardaginn?
„Jón Starkaður er mínimalískur þegar kemur að klæðaburði. Á fermingardaginn valdi
hann sér flotta skyrtu og bindi og verður í
snyrtilegum buxum og hvítum flottum strigaskóm. Hann vildi miklu frekar dýra og flotta
takkaskó fyrir fótboltann enda algjör fótboltagaur. Ég er ekki enn búin að velja mér mitt
dress en það sem er á óskalistanum er kjóll frá
Hildi Yeoman.“
Dagmar Una segir engan á heimilinu komast hjá því að hugsa um húðina. „Synir mínir
segja oft: Mamma, er eitthvað sem þú átt ekki
krem við?“
Jón Starkaður fermist í Fríkirkjunni og segir hann fermingarfræðsluna þar skemmtilega og lifandi.
„Við tölum um Jesú og trúna
sem er okkur svo kær en ég
og Jón Starkaður erum
mjög náin og hann veit að
hann getur alltaf leitað til
mín með hvað sem. Svo erum við líka svo góðir vinir
og tölum um allt milli himins og jarðar og erum bæði
með svipaðan húmor og getum því hæglega komið hvort
öðru til að hlæja. Mér þykir það
ótrúlega dýrmætur tími að skipuleggja þennan dag með Jóni Starkaði og það
mun skilja eftir fallegar minningar.“
Ætlið þið að bjóða mörgum í veisluna?
„Það fer eftir kórónuveirunni. Eins og staðan er í dag er fyrirhugað að hafa bara okkar
nánustu; svo ég tel að það verði góðmennt en
fámennt. Við leyfum okkur þó að dreyma um
að tímabil kórónuveirunnar verði búið og við
getum glaðst með sem flestum.“

Velvet Touch
Lipstick – 172
Angel frá
GOSH er litríkur og fallegur
án þess að
vera eitthvað
of mikið.

Just Click It!
er splunkunýr maskari frá
GOSH. Burstinn þykkir og
lengir augnhárin og gefur
augnsvæðinu góða fyllingu.
Fólk sem hefur prófað þennan maskara er þeirrar skoðunar að þarna sé einstakur
gripur á ferð og sá sami
verði keyptur aftur.

Vörurnar frá GOSH
njóta vinsælda því
þær eru á góðu
verði og fara vel
með húðina.

FERMINGARGJÖFIN ER NIKE

KRINGLAN - SMÁRALIND - AIR.IS
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Afslappandi
sumarlegur kjóll
sem fæst í Zara.

Víðir kjólar
eru afslappaðir í fermingarveislum.
Þessi fæst í
versluninni
Evu.

Þessi æðislegi kjóll er frá
Stenström og
fæst í Hjá
Hrafnhildi.

Sumarlínan frá
Max Mara er
guðdómleg.
Fötin fást í
versluninni
Evu.

Þessi kjóll
fæst í GK.

Þessi blái
kjóll fæst í
versluninni
Zara.

Le Lift Sérum frá Chanel er
ekki bara í fallegum umbúðum heldur ilmar það
vel og stinnir húðina á einstakan hátt. Ef það er eitthvað sem fermingarmæður þurfa að eiga þá er
það þetta eðalstöff. Chanel fæst í Hagkaupum.

L’essentielfarðinn frá Guerlain er sérlega
góður fyrir fermingarmóðurina.
Hann veitir góða
þekju og endist
lengi.

Þessir þrír litir frá Essie
eru sérlega eigulegir.
Þeir fást á Coolshop.is.

Mamma þarf að
vera í essinu sínu
Til þess að fermingarmóðirin sé í essinu sínu á
fermingardaginn þarf henni að líða sem best.
Fyrir utan góðan svefn, næga vatnsdrykkju og
jafnvægi á andlega sviðinu er mikilvægt að
vera í fötum sem fermingarmóðurinni líður vel í.
Hún þarf að geta verið afslöppuð og sátt í eigin skinni. Til að auka sjálfstraust skiptir máli að
klæðast fallegum fatnaði sem veitir vörn á
stórum stundum.

Dragtir passa vel fyrir
fermingarmæður. Þessi
er frá Filippu K. Hérlendis er merkið selt í
Evu og Kultur.

Hvítur er litur sumarsins. Þetta hvíta dress
er frá sænska merkinu Filippa K. Það fæst
hérlendis í versluninni Evu og Kultur.

Konur sem vita hvað
þær vilja í lífinu elska
margar hverjar varalitina frá Dior. Liturinn
663 í Rouge Dior varalitalínunni er sérlega
góður fermingarlitur.

FERMING 2021

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

MEÐ ÞÉR Á FERMINGARDAGINN
HH SIMONSEN
[ KRULLU- OG BYLGJUJÁRN ]
Litlar krullur, stórar krullur, jafnar krullur, villtar krullur, gormakrulluur,
klassískar krullur, djúpar eða léttar bylgjur, vöfflur já eða liðir.
Sama hvaða formi þú vilt ná fram þá er HH Simonsen með lausnina.
HH Simonsen hannar og framleiðir hágæða raftæki sem auðvelt er aðð
vinna með. HH Simonsen vinnur náið með ungum og hæfileikaríkum
hönnuðum og hárgreiðslufólki á Norðurlöndunum og er sífellt í leit að
innblæstri og áhrifum til að gefa notendum spennandi nýjungar hverju
sinni.
Öll raftæki frá HH Simonsen eru með fimm ára ábyrgð.
Þú finnur allar nánari upplýsingar um vöruúrvalið og lista yfir sölustaaði
á www.bpro.is

TRUE DIVINITY MK2
[ SLÉ T TUJÁRN ]
Glæsilega hannað hágæða sléttujárn sem
skilar framúrskarandi árangri hvort sem þú
notar það til að slétta eða krulla. Titanium
húðaðar plöturnar veita einstaka tilfinningu
og loka rakann í hárinu inni svo hárið verður
silkimjúkt. Í plötunum er þreföld verndun og
Ionic innrauð tækni sem gerir það að verkum
að hárið rafmagnast ekki. Einstaklega létt járn
sem auðvelt er að vinna með.

MARC INBANE
[ BRÚNKUVÖRUR ]
MARC INBANE er hágæða hollenskt snyrtivörumerki sem framleiðir lúxus
húðvörur með áherslu á brúnkuvörur og eru þau frumkvöðlar á sínu sviði.
Á www.marcinbane.is getur þú fundið nánari upplýsingar um vörurnar frá
MARC INBANE ásamt lista yfir aðra sölustaði.

www.bpro.is

•
•
•
•
•

Hitastig: 120-210° C
Fer sjálfkrafa í svefnham eftir 60 mín
Innrauð tækni
3m snúra
Hitapoki fylgir

www.hhsimonsen.is

FB: /hhsimonseniceland

IG: @hhsimonseniceland
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Ólafur og Arna Guðlaug með fermingarbarninu Önnu Guðlaugu Ólafsdóttur.

Lifandi blóm eru
vinsæl á fermingarkökuna.

„Aðalveislan er enn eftir“
Arna Guðlaug Einarsdóttir kökuskreytingameistari
þurfti að fresta fermingu dóttur sinnar tvisvar og var því
mjög glöð yfir að fermingarfötin hefðu passað þegar
fermingin var loks haldin í ágúst. Hún ætlar að halda
stóra flotta veislu í maí á þessu ári ef ástandið leyfir það.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
rna Guðlaug rekur sitt eigið fyrirtæki og er
því í góðri æfingu í að gera kökur. Í fyrra
fermdu hún og Ólafur Aðalsteinsson maður
hennar; dótturina Önnu Guðlaugu Ólafsdóttur.
Arna Guðlaug segir kórónuveiruna hafa mikil áhrif á
viðskiptin hjá sér, en að þau hafi getað haldið litla sæta
fermingarveislu í fyrra.
„Fermingin átti upphaflega að vera um miðjan apríl.
En henni var frestað tvisvar vegna kórónuveirunnar. Að
lokum ákváðum við að ferma þann 23. ágúst þrátt
fyrir að geta ekki haldið stóra veislu á þeim tíma.
Við héldum mjög litla veislu heima þann dag fyrir okkar allra nánustu og vorum svo heppin að
það var æðislegt veður þannig að veislan endaði sem garðveisla. Séra Hjörtur Magni
fermdi í Fríkirkjunni. Aðalveislan er enn
eftir og ætlum við að hafa hana í maí á
þessu ári.“

A

Ánægð með fötin sem pössuðu

Arna Guðlaug
gerði fallegar
kökur á
fermingardaginn.

Arna Guðlaug segir fermingardaginn hafa
verið afslappaðan. Enda var veislan lítil og
fermingin klukkan tvö að degi til.
„Við höfðum því nægan tíma og var lítið sem
ekkert stress sem fylgdi deginum.
Heiða vinkona mín, sem er bæði förðunarfræðingur og hárgreiðslumeistari kom til okkar um morguninn og farðaði og greiddi Önnu. Fermingardagurinn
var að öllu leyti alveg yndislegur. Við vorum mjög glaðar þegar kjóllinn sem hafði verið keyptur í upphafi árs
passaði enn þá en við höfðum heyrt um marga sem
höfðu stækkað upp úr fermingardressinu sínu. Ég
keypti falleg blóm í hárið í Garðheimum. Ég vissi ekki

Armbandsúr er
sígild fermingargjöf

JS Watch
101 38 mm

JS Watcch
101 32 m
mm

atch
JS Wat
Art Deco
D
Bláttt

JS Wattch
Art Decco
Bleikt

Úrvalið af úrum hefur
aldrei verið meira
og ættu flestir að geta
fundið íslenskt úr við sitt
hæfi en úrvalið má skoða á
www.gilbert.is

JS Watch
Vínland

JS Watch
Islandus 1919
JS Watch
Frisland 1941

ARC-TIC úr
Með leðuról
29.900.-

ARC-TIC úr
Með STÁLÓL
34.900.-

Hjá Gilbert úrsmið sérhæfum við okkur í
úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra

www.gilbert.is
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Blómin í hár fermingarbarnsins voru
keypt í Garðheimum.

Arna Guðlaug var þakklát fyrir að fermingarkjólinn hafi
passað loksins þegar hægt var að ferma.

Ljósmynd/Heida HB

Anna Guðlaug með hundinum Perlu.

Upphaflega átti að ferma í apríl en fermingin fór fram þann 23. ágúst í fyrra.

„Það var mjög „frústrerandi“ að
reyna að halda og skipuleggja
fermingu í miðjum heimsfaraldri. Í
upphafi var maður þó alltaf frekar
bjartsýnn á að þetta færi nú að
verða búið en eftir að hafa þurft að
fresta nokkrum sinnum og þrjár
bylgjur kórónuveirunnar, þá varð
maður bara að taka einn dag í einu.

fyrr en við komum í kirkjuna hversu
margir táningar yrðu fermdir þennan
dag en þau voru fimm talsins.“
Hún segir Önnu dóttur sína hafa
treyst mömmu sinni fullkomlega þegar
kom að kökunum.
„Hún veit að ég er með puttann á púlsinum þegar kemur að kökum og kökuskreytingum.“
Hvað er í tísku tengt fermingarkökum
núna?
„Hvað viðkemur kökum eru kökur
með svokölluðu „rustic lúkki“ og lifandi
blómum vinsælastar. Fyrir nokkrum árum voru sykurmassaskreyttar kökur
mjög í tísku og þá var skreytingin oft
tengd áhugamálum fermingarbarnsins. Í
kjölfar kórónuveirunnar varð allt einfaldara og íburðarminna en afskaplega fallegt í einfaldleika sínum.“
Erfitt að halda veislu í miðjum faraldri

Lifandi blóm á girnilegri köku.

Hvernig var að halda upp á fermingu í
miðjum faraldri?
„Það var mjög „frústrerandi“ að reyna
að halda og skipuleggja fermingu í
miðjum heimsfaraldri. Í upphafi var
maður þó alltaf frekar bjartsýnn á að
þetta færi nú að verða búið en eftir að
hafa þurft að fresta nokkrum sinnum og
þrjár bylgjur kórónuveirunnar, þá varð
maður bara að taka einn dag í einu.
Við ákváðum að Anna myndi fermast
þrátt fyrir að geta ekki haldið stóra
veislu á þessum tíma.“
Arna Guðlaug segir að staðurinn þar
Á fermingadaginn var boðið upp á girnilega rétti.
sem fermingin er haldin, hafi mjög oft
áhrif á hvaða veitingar verða fyrir valinu.
„Þeir sem kjósa að halda veisluna í veislusal fá oft val
áttum í stökustu vandræðum með að velja myndirnar;
um mismunandi rétti frá staðnum. Nú þarf maður oft að
þær voru allar svo fallegar. Anna var bæði í ferminggrípa tækifærið þegar það gefst og því erfitt að skipuarkjólnum og í öðrum fallegum sumar kjól. Svo fékk
leggja langt fram í tímann. Kjúklingasúpa með ýmiss
Perla hundurinn okkar að vera með á nokkrum myndum
jafnframt fékk hún smá einkamyndatöku. Við munum
konar brauðmeti og svo einhvers konar sætabrauð á eftklárlega panta hjá Heidu HB aftur en næsta ferming hjá
ir er mjög vinsælt í fermingum um þessar mundir. Enda
okkur verður árið 2022 ef allt gengur upp vegna kórónuauðvelt að gera súpur með stuttum fyrirvara.“
veirunnar.
Þurfum að vera sveigjanleg í dag
Í dag þarf maður að vera sveigjanlegri en oft áður. Þó
að dagurinn í dag sé góður getur skjótt skipast veður í
Hún segir ómissandi að fara í ljósmyndatöku og leituðu þau til Heidu HB Photography.
lofti og kórónuveiran stungið sér niður án fyrirvara.
Ég held að sveigjanleiki sé orð dagsins fyrir ferming„Dagurinn var svo skemmtilegur og andrúmsloftið
arnar í ár.“
svo afslappað. Við fengum æðislega myndabók en við

Er allt á hreinu fyrir ferminguna?

Fatahreinsun
Dúkaþvottur
Dúkaleiga
Heimilisþvottur

GÆÐI – ÞEKKING – ÞJÓNUSTA
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Markús Páll
er mikill
íþróttamaður.

Markús Páll skemmti sér vel í ljósmyndatökunni.

Markús Páll fermdist þann 5. júlí í fyrra.

„Ætlaði að
kaupa fermingarföt á Ítalíu“
Markús Páll Ellertsson, nemandi í Sæmundarskóla,
er mikill íþróttamaður. Hann hélt flotta veislu en
gat ekki keypt fermingarfötin sín á Ítalíu vegna
kórónuveirunnar líkt og hann hafði ákveðið.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
arkús Páll spilar
fótbolta og handbolta með
íþróttafélaginu
Fram.
Hann fermdist í Guðríðarkirkju hinn 5. júlí á síðasta ári
og segir það hafa verið mjög
skemmtilegt.
Fermingardagurinn gekk vel
og hann fór í flotta ljósmyndatöku hjá ljósmyndaranum Írisi Stefánsdóttur.
Markús Páll segir að þótt
veitingarnar og veislan hafi verið í höndum móður hans, Kristínar Egilsdóttur, hafi hann haft
hönd í bagga með að velja
Markús Páll segir mikilvægt að njóta fermingardagsins.
þemalitinn í veislunni.
Eins voru uppáhaldsveitingarnar hans í fermingarveislunni. Markfinna skyrtu og jakka í Zöru. Mamma pantaði
ús Páll var búsettur úti á Ítalíu og hafði ákveðsíðan skóna á netinu og svo fundum við buxið að velja sér fermingarföt þar.
urnar í Hanz.“
„Ég komst ekki út til Ítalíu aftur vegna kórHann hélt stutta ræðu í fermingarveislunni
ónuveirunnar, svo við enduðum á að þræða allsinni og hvetur alla þá sem eiga að fermast á
ar verslanir í Smáralind og í Kringlunni. Því
þessu ári til að reyna að njóta dagsins eins vel
miður var ekki mikið úrval, en ég endaði á að
og þeir geta.

M

Ljósmynd/Íris Stefánsdóttir

„Erum í skýjunum
með útkomuna“

Kann að meta að klæða sig upp á

Kristín Egilsdóttir hárgreiðslumeistari, eigandi hárgreiðslustofunnar Marmik í Seljahverfinu, segir fallegt hár og flottar
ljósmyndir skipta máli á fermingardaginn.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ermingin var einmitt þegar kórónuveiran var að byrja þannig að við
ákváðum að fresta henni þar til 5.
júlí. Þá voru faðir drengjanna minna
og elsti sonur minn á Íslandi; en þeir
búa á Ítalíu þar sem elsti sonur minn spilar
fótbolta. Ég var smávegis stressuð að reyna að
halda ferminguna á meðan þeir voru hér heima
en við rétt sluppum með að halda 100 manna
veislu á heimavelli í Fram-salnum sem mér

F

þykir mjög skemmtilegur og bjartur salur.“
Kristín segist hafa ákveðið að kaupa nóg af
spritti, sem hún hafði á öllum borðum og passaði upp á sóttvarnir þannig að gestirnir væru
ekki mikið að snertast.
„Já, það var enginn að knúsa og kyssa, sem
ég held að hafi hentað fermingarbarninu vel.
Við vorum með stóran sal með svölum og vorum mjög heppin með veður á fermingardaginn. Það var sól og blíða og fólk gat dreift úr

Kristín ásamt
fermingarbarninu
sínu og Ellert, föður hans.

sér. Ég passaði upp á að vera með pinnamat og
veitingar sem ekki þurfti að snerta. Ég var
með gos í dósum og heppnaðist veislan vel í
alla staði.“

Eldri sonur Kristínar er nítján ára og
hefur hún því fermt áður.
Kristín var í einstaklega fallegum
kjól á fermingardaginn og mælir hún
með að fermingarmömmur fjárfesti í
flík fyrir sig.
„Já mér finnst við fermingarmömmur verða að vera fínar líka. Ég
elska að klæða mig upp á. Ég fann fallega kjólinn minn í Nínu á Akranesi.“
Er eitthvað sem þú mælir sérstaklega
með á fermingardaginn?
„Ég mæli hiklaust með að fara í ljósmyndatöku. Að eiga fallegar myndir frá fermingunni er dýrmætt og að geta skoðað þær eftir nokkur ár er verðmætt.
Ég hef unnið aðeins með Írisi Stefánsdóttur
ljósmyndara og ákvað því að senda á hana
nokkrar línur og athuga hvort hún væri ekki til
í skemmtilega fermingarmyndatöku með
Markúsi Páli úti. Við erum í skýjunum með útkomuna og þessar fallegu ljósmyndir.“
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Fer dansandi í
gegnum lífið

Helena Björk og Guðmundur ásamt
börnunum Loga, Emblu og Brynju.
Myndin var tekin þegar Logi fermdist.

Logi Sævarsson fermdist á sjómannadaginn í fyrra.
Helena Björk, móðir hans, segir ferminguna hafa
verið einstaka, sér í lagi þar sem öll fjölskyldan var
saman komin að fagna með syninum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

elena Björk Jónasdóttir íþróttafræðingur, móðir hans, segir
margt hafa gerst á síðasta ári
hjá fjölskyldunni, en árið hafi
farið betur en margir hefðu
þorað að vona.
Aðspurð hvaðan sonur hennar hafi hæfileikana segist hún óviss um það.
„Logi æfir í Listdansskóla Íslands og er
að taka sjöunda stig í dansinum um þessar
mundir.
Hann hefur æft ballett frá níu ára aldri og
alltaf haft mikinn metnað þegar kemur að
dansinum. Logi æfir mikið bæði hér heima
og á æfingum og virðist hafa einstakan hæfileika á þessu sviði. Honum var boðið að
koma í Parísaróperuna og að keppa á heimsmeistaramótinu á Ítalíu í kjölfarið síðasta
sumar, en vegna veirunnar varð það ekki að
veruleika.“

H

Fjölskyldufaðirinn lenti í slysi
,,Við Guðmundur Sævarsson eigum þrjú
börn saman, þau Emblu sautján ára, Loga
fjórtán ára og Brynju tíu ára.
Fjölskyldan upplifði meiri áskorun en
margir aðrir í fyrra þegar Guðmundur lenti
í alvarlegu bílslysi.
,,Bílslysið
var í febrúar
í fyrra þegar
Guðmundur
lenti í því að fá
vörubíl inn í hliðina
á sínum bíl.
Hann fékk höfuðáverka og brotnaði á
mörgum stöðum á líkamanum. Ég held að bæði
hafi Guðmundur verið heppinn að lifa slysið af
og svo
hafi það
líka haft
sitt að segja að við erum mikil íþróttafjölskylda, svo eftir nokkurra mánaða
endurhæfingu þá var hann orðinn mun betri
fyrir fermingu Loga en við þorðum að
vona.“
Gestirnir sátu þar til veitingarnar kláruðust
Helena segir ferminguna í Fríkirkjunni í
Hafnarfirði hafa verið einstaklega skemmtilega á sjómannadaginn í fyrra.
„Fermingin var akkúrat á þeim tíma þegar létt var á fjöldatakmörkum og fólk fékk
að bjóða allt að 200 manns í veisluna.
Það var allt svo gleðilegt á fermingardaginn. Fólkið okkar mætti, allir sem einn. Það
voru sex börn sem fermdust þennan dag svo
hvert og eitt þeirra fékk að njóta sín vel í
kirkjunni.
Það var eitthvað svo jákvætt og fallegt við
athöfnina. Kannski var það presturinn,
kannski við, mannfólkið, því það var að losna
um kórónuveiruhöftin á þessum tíma. En
hvert og eitt barnanna fékk svo mikla athygli og presturinn talaði alveg á einstakan
hátt til þeirra.“
Helena segir að presturinn hafi talað um
að stundum væri lífið eins og brekka og að

fólkið í kirkjunni sem mætti með
fermingarbörnunum væri fólkið
sem færi upp brekkuna með
barninu.
„Við héldum veisluna í safnaðarheimilinu í Víðistaðakirkju og
fannst mér salurinn alveg einstaklega fallegur. Verkin hans
Balta voru uppi á veggjum, kökurnar og íslensku fánarnir gerðu
daginn einstakan. Það mættu 120
manns í veisluna; í raun og veru allir
á boðslistanum okkar.
Gestirnir sátu lengi í veislunni og
spjölluðu. Í raun og veru þangað til að
allar veitingarnar kláruðust.“
Dansinn gefur mikinn aga
Helena segir Loga stundum kallaðan
Fred Astaire, hann hafi verið mjög fjörugur þegar hann var lítill strákur en
það hafi elst vel af honum.
„Dansinn gefur svo mikinn aga. Logi
er sjálfstæður og tekur
strætó á æfingar
sem hann mætir á
og gerir sitt besta.
Við gáfum honum risastórt
ballettverk
sem blasti
við gestunum þegar þeir
komu í veisluna.“
Helena er á
því að fermingin sé einstök
og að allir þeir
sem eru að ferma á
þessu ári ættu að
reyna að njóta
þess.
„Ég mæli
með því að
veislunnar sé
notið líka og að
gefinn sé tími til
að tala við fólkið í
veislunni. Ekki að tapa
sér í smáatriðunum heldur njóta þess að taka þátt.
Við fjölskyldan erum
mjög samrýmd og aðstoðum hvert annað
þegar eitthvað mikilvægt er að gerast í lífinu. Þannig að allir
leggja hönd á plóginn fyrir stóra viðburði.
Síðan elskum við
að vera fimm saman, litla fjölskyldan, þar sem
við förum upp á
fjöll og í alls
konar ferðaLogi og fjölskylda
lög. Það
náðu að halda stóra
gefur lífveislu á fermingardaginu
inn hans.
gildi.“

Ljósmyndir/Sirrý Klemenzdóttir

Dansinn er stóra
áhugamál Loga.

Ferming

FERMINGAVEISLUR
Veislulist sér um veitingar fyrir fermingar af öllum
stærðum, hvort sem er í veislusal eða heimahús
Í yfir 45 ár hefur Veislulist lagt áherslu á góða þjónustu og framúrskarandi matreiðslu.

kaffihlaðborð

√ Marsipanterta
√ Súkkulaðikaka
√ Konfekt-marengsterta

√ Kaﬃsnittur
√ Flatkökur
√ Heitur brauðréttur

PINNAMatur

√ Kjúklingur á spjóti
√ Djúpsteikt rækjuspjót
√ Reyktur lax
√ Tómat conﬁt
√ Pull Pork
√ Smáborgarar

√ Sælkerasamloka
√ Parmaskinka á brauði
√ Ristuð Tortilla
√ Roast-beef á brauði
√ Ávaxtaspjót
√ Ostabakki

2ja rétta STEIKARhlaðborð

√ Hunangsgljáð lambalæri
√ Létt-steiktar kalkúnabringur
√ Kartöﬂur með kryddjurtum

√ Rótargrænmeti
√ Sveppapúrtvínssósa
√ Bernaise sósa
√ Ferst salt með ávöxtum

Hólshraun 3 · 220 Hafnarf örður · Símar: 555-1810, 565-1810
Netfang: veislulist@veislulist.is · www.veislulist.is
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Tinna tekur
listrænar
ljósmyndir
af fermingarbörnum.

Kamilla Guðrún
Lowen dóttir Tinnu
fermdist í fyrra.

Dóttirin
fallegasta
listaverkið
Tinna Magnúsdóttir listakona tekur fallegar myndir af fermingarbörnum sem minna á listaverk. Hún segir skort á fjölskyldumyndum
hafa verið það sem kom verkunum hennar af stað á sínum tíma.

Kamilla
Guðrún Lowen
fermingarstúlka.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Ljósmyndir/Tinna Magg

istakonan Tinna Magnúsdóttir
stundaði arkitektanám við Listaháskóla Íslands og fór seinna í meistaranám til New York í sýningarhönnun, þar sem mikið var lagt
upp með að vinna með hugmyndir eins og sést
á listaverkunum sem hún gerir um þessar
mundir.
Dóttir Tinnu, Kamilla Guðrún Lowen,
fermdist í Hafnarfjarðarkirkju á síðasta ári og
segir Tinna að fermingin hafi verið eins og lítið
afmæli.
„Það var ekki eins hátíðlegt og maður hefði
viljað og því fannst mér fermingardagurinn
ekki virka eins stór dagur. Hins vegar kann
maður að meta stundina í kirkjunni betur en ef
maður hefði verið að stressast út af veislunni.
Kannski er samt þegar upp er staðið betra að
gera þetta svona því fermingin á jú að snúast
um trúna en ekki veisluna.“
Tinna hefur tekið einstaklega fallegar ljósmyndir af dóttur sinni. Ljósmyndir sem eru
mjög stílhreinar og listrænar; í raun eins og
listaverk frekar en eitthvað annað.
„Ég vinn aðallega með tvo stíla; fyrri stíllinn
er fágaðar svarthvítar myndir. Í þeim er innblástur fenginn frá Valtý Péturssyni
myndlistarmanni og Grace Jones þar sem uppstillingin fær að njóta sín.
Hinn stíllinn er í anda Hannah Lemholt,
Patricija Dacic og Vee Speers. Það eru mýkri
myndir, þar sem unnið er meira með dulúð og
ljóðrænni útfærslur.“
Hún segir myndirnar sínar í stöðugri þróun
og finnst ótrúlega gaman að vinna að nýjum
hugmyndum.

L

Dóttirin kom henni af stað
Tinna segir að ferming dótturinnar hafi
gengið vel og að hún hafi farið í förðun og síðan
hafi hún aðstoðað með hár fermingarbarnsins.
„Fermingin gekk vel, en veislunni var aflýst
út af ástandinu en afi og amma komu í kaffi.
Svo var ákveðið að hún fengi andvirði þess sem
kostar að halda fermingarveislu og hún var
mjög sátt við það og foreldrarnir líka.“
Það var dóttir Tinnu sem kom myndaverkefnum hennar af stað í upphafi.
„Ég var mikið í myndlistarpælingum þegar
dóttir mín minntist á að það væru engar fjölskyldumyndir uppi á vegg hjá okkur.

Þetta eru þá svolítið öðruvísi
myndir en fólk á
að venjast, þar
sem sést mögulega bara í annað
augað eða hálft
andlitið, þar sem
módelið er hluti
af verkinu.
Tinna tekur áhugaverðar ljósmyndir í
svarthvítum stíl.

Tinna Magnúsdóttir
listakona.

Þá fékk ég hugmynd að fyrstu „consept“mynduninni minni. Myndin var innblásin af
málverkapælingunum hjá mér. Það eru svarthvítu myndirnar sem ég hef verið að þróa
áfram.
Í kjölfar þess byrjaði ég að taka myndir af
börnum og óléttum konum.“
Það var svo Ágústa hjá Íslenskum heimilum
sem hvatti Tinnu áfram með ljósmyndaverkefnið.
„Ágústa hvatti mig til að taka fleiri myndir,
sem hægt væri að selja sem plaköt. Ég gerði
það og upp frá því hafa orðið ansi mörg verk til
og nú er ég að selja kort og mismunandi plaköt
í nokkrum verslunum.“

Er mjög hrifin af þessum gamla stíl
Tinna segir að allt frá því að hún var í
grunnskóla hafi hún verið viðloðandi hönnun
og myndlist.
„Ég hugsa mikið í tvívíðri formfræði, það er
að segja hvernig formin raðast upp á myndflötinn og skila sér í ljósmynduninni.
Ég er mjög hrifin af þessum gamla stíl og
þessari dulúð sem honum fylgir.“
Hvað ertu að fást við núna?
„Ég er að selja plaköt og kort í verslunum
ásamt því að hanna „consept“ fyrir næstu
myndir. Ég er að mála og taka myndir af fólki.
Svo er ég einnig að taka vörumyndir fyrir
fyrirtæki.“

Hvernig lýsir þú listaverkunum þínum sjálf?
„Verkin mín hugsa ég sem listrænt myndverk sem hægt er að hafa uppi á vegg. Þetta
eru þá svolítið öðruvísi myndir en fólk á að
venjast, þar sem sést mögulega bara í annað
augað eða hálft andlitið, þar sem módelið er
hluti af verkinu. Þú getur verið að fanga eitthvert ákveðið tímabil í þínu lífi eins og meðgöngunum eða ferminguna.
Mig langar að bjóða upp á myndir í þessu
listræna formi. Sem virkar þá þannig að fólk
velur sér hugmynd af síðunni minni Tinnamagg.com – ég sérhanna svo það listræna form
fyrir hvern og einn. Þannig verður myndin
listaverk og einstaklingur hluti af verkinu.“

ÞAR SEM VEISLAN BYRJAR
Allt fyrir ferminguna

YFIR 10.000 VÖRUNÚMER
alltikoku . is

Smiðjuvegi 9 - 200 Kópavogur
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Dr Martens. Kosta
46.995 kr. GS
Skór.

Billi Bi Chelsea.
Kosta 42.995
kr. GS Skór.

Billi Bi. Kosta
44.995 kr. GS
Skór.

Nike V Court Royal.
Kosta 13.990 kr. Útilíf.

Maxime Sauvageon flutti til Íslands fyrir tveimur
árum og hefur síðan þá flutt inn franskar gæðavörur. Makkarónurnar sem hann býður upp á eru
vinsælar á veisluborð fermingarbarnsins.

Skór fyrir
hana og hann

Dr Martens.
Kosta 34.995 kr.
Gallerí Sautján.

„Eftirréttur
sem bráðnar
í munni“
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Fermingarbörn vilja þægilega skó í dag. Þessir skór
eru töff, smart og umfram
allt mjög góðir til að vera í
allan daginn.

Timberland.
Kosta 20.990 kr.
Timberland.

Adidas-skór
vegan. Kosta
21.995 kr.
Skór.is.

Dressin fyrir vorveislurnar
TRAUST
Í 80 ÁR

axime Sauvageon er fæddur og
uppalinn í
Frakklandi og
þótt hann
kunni einstaklega vel við
sig á Íslandi þá hefur
hann haft ánægju af því
að færa Íslendingum
meira úrval þegar kemur
að matvöru.
„Ég hef búið í Lyon og
í París nær allt mitt líf,
þar sem ég menntaði mig
í viðskiptum. Ég á íslenska
unnustu sem er ástæða þess
að ég flutti til landsins. Þegar
ég flutti til landsins
stofnaði ég innflutningsfyrirtækið Kauptu betur, sem býður
upp á gæðavörur á íslenskum
markaði.“
Maxime segir Ísland einstaklega
fallegt land og er ánægður með að
búa hér. Hann hefur alltaf haft
áhuga á mat enda úr mikilli matarfjölskyldu.
„Móðir mín er frábær kokkur og
bróðir minn er kokkur. Ég ólst upp
í
Ardéche í Suður-Frakklandi þar
sem ég var umkringdur ilmi af
lavender, karamellu og sætum
möndlum sem móðir mín notaði í
baksturinn.
Ég starfaði í átta ár fyrir matvælafyrirtæki í Frakklandi áður en
ég flutti til Íslands, svo matur er
mér ofarlega í huga.
Góður vinur minn er bakari í
Frakklandi og ákvað ég að flytja
makkarónurnar hans til landsins
þegar ég flutti hingað. Þær eru
seldar í Mosfellsbakaríi og í Hagkaupum og svo er hægt að panta
þær fyrir veislur í mínu fyrirtæki.“

M

Dulce súkkulaðimakkarónur.

Makkarónuturnar
eru fallegir á
veisluborðið.

Kökupíramídar
vinsælir

Skoðið
laxdal.is

Skipholti 29b • S. 551 4422

Maxime segir Íslendinga duglega
að panta stóra skammta af makkarónum fyrir fermingarveislur sínar.
„Við lánum kökupíramída sem
hægt er að setja makkarónur á.
Við bjóðum upp á 25 bragðtegundir
og liti af makkarónum, sem gera
einstaklega mikið fyrir veisluborðið.
Það er hægt að velja á milli þess
að hafa 60 makkarónur, 112 og 220
á píramídanum.“
Aðspurður um franskar hefðir
þegar kemur að fermingarveislum
þá segir hann vatnsdeigsbolluturna
vinsæla, makkarónur og Dragée;
sykraðar litríkar möndlur, ómissandi á veisluborðið.“
Maxime segir að makkarónur
færi lit og fegurð á veisluborðið og

annaðhvort sé hægt að velja
makkarónur í uppáhaldslit fermingarbarnsins, eða velja makkarónur
sem eru bragðtegund sem barnið
kann að meta.
Hann mælir með að hafðar séu
makkarónur sem aðaleftirréttur í

veislum eða til hliðar við aðrar kökur eða jafnvel makkarónur á kökur
til skrauts.
„Ástæðan fyrir því að ég elska
makkarónur er vegna þess að þær
eru fallegar, eilítið stökkar og svo
bráðna þær í munni.“
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Fermingartertan
Það elska allir góða fermingartertu;
klassíska súkkulaðiköku með nafni
fermingarbarnsins á.
Fermingartertan á Apótek restaurant er ómótstæðileg, með karamellumús, pistasíu-heslihnetubotni
og karamellu. Falleg terta fyrir fólk á
öllum aldri. 25-30 manna tertan
kostar 17.900 kr.

Fermingartertan frá Apótek restaurant er ómótstæðileg.

SÍGILD FERMINGARGJÖF
Maxime Sauvageon flutti til Íslands árið 2018.
Morgunblaðið/Ásdís

Hægt er að velja makkarónur eftir
uppáhaldslitum fermingarbarnsins.

Hvítt súkkulaði og
vanillamakkarónur
njóta vinsælda.
Makkarónur eru
elegant á fermingardaginn.

Vatnsheldir úr gæðaleðri
Stattu traustum fótum með Timberland

Kringlunni, sími 533 2290, www.timberland.is
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Sara Björk opnaði
verslun í miðjum
kórónuveirufaraldri.

Falleg kerti geta
verið góð viðbót við
alls konar skraut.

Tók áhættu
í miðjum
heimsfaraldri
Sara Björk Purkhús mælir með fallegum litum og skreytingum
í ferminguna sem hægt er að nýta á heimilinu eftir veisluna.

Fjaðrir eru fallegar
á veisluborðið.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ara Björk Purkhús viðskiptafræðingur stofnaði Purkhús árið 2017.
Í fyrstu var fyrirtækið netverslun en nú er hún einnig með verslun.
Samhliða rekstrinum var hún í fullu starfi sem fyrirtækjaráðgjafi í
banka þangað til sumarið 2020 þegar hún ákvað að taka áhættu í
miðjum heimsfaraldri og segja upp vinnunni og einbeita sér að
fyrirtæki sínu. Hún opnaði verslun í Ármúla 40. „Þetta var nokkuð mikil
áhætta þar sem kærasti minn, Ágúst Orri, hafði nýlega misst vinnuna hjá Icelandair. Verslunin hefur stækkað hratt og vel undanfarna mánuði og fer verslunarrýmið í Ármúla 40 nánast að verða of lítið fljótlega.“
Hverju mælirðu með í skreytingar á þessu ári þegar kemur að fermingum?
„Ég mæli með fallegum litum og skreytingum sem eru ekki endilega „bara“
fermingarskreytingar, heldur hægt að nota í skreytingar fyrir fleiri tilefni eða
bara í skreytingu á heimilinu sjálfu. Það geta til dæmis verið þurrkuð blóm og
strá, greinar með fallegu skrauti á og falleg kerti í borðskreytinguna. Það er
alltaf gaman að sjá fallega dekkuð borð. Til dæmis fallegur dúkur, fallegir
kökudiskar, áhöld og föt undir veitingar, fallegar servíettur og fleira.“

S

Trú
von &
kær
leikur
· á vegginn
· á kökuna
· á kertið

Hrifin af snúnum kertum og þurrkuðum stráum

Verð frá
1.250 – 3.500.-

Kíktu á
www.hushandanna.is
Sendum um
land allt

✆ 471 2433 / Miðvangur 1-3 / 700 Egilsstaðir

Er eitthvað sem þér finnst sérstaklega fallegt?
„Í borðskreytingu er ég sérstaklega hrifin af fallegum snúnum kertum og
þurrkuðum stráum.
Einnig finnst mér fallegt að skreyta greinar með alls konar fallegu skrauti,
til dæmis með fjaðrablómunum eða glerdropunum sem við seljum. Bæði
fjaðrablómin og glerdroparnir fást í ýmsum fallegum litum. Þessar vörur
bjóða upp á alls konar skemmtilega möguleika.“
Hvað er nýtt og fallegt þegar kemur að litum og skrauti?
„Pastelfjólublár og fleiri pastellitir eru áberandi núna. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt og er mjög hrifin af þessum fallegu litum. Annað sem er nýtt
en samt gamalt eru snúnu kertin. Þau hafa verið ótrúlega áberandi og vinsæl
undanfarna mánuði. Maður hefur heyrt marga segja að kertin minni þá á
„gamla daga“ þar sem kerti voru oft snúin hér áður fyrr. Nú fást snúnu kertin
hjá okkur í alls konar litum, stærðum og gerðum.“
Það er ákaflega margt sem Söru Björk þykir fallegt.
„Smekkur minn er mjög breiður. Ég elska hlýja og fallega jarðliti á sama
tíma og ég er að elska alla þessa pastelliti sem eru svo vinsælir núna. Bleikur
og grænn hafa líka alltaf verið ofarlega á listanum hjá mér.
Ég er líka mjög hrifin af öllu basti, hvort sem það eru ljós, smáhlutir eða
húsgögn. Bastið skapar svo mikla hlýju og kósí stemmingu.“
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Snúnu kertin eru
vinsæl núna.

Fjaðrablóm eru
fáanleg í alls
konar litum.

NÝ OG
TT
Æ
B
R
U
D
N
E
FORMÚLA
Morgunblaðið/Eggert

Grænt og bleikt fer vel saman.

Fermingarskraut sem lifir áfram eftir ferminguna.

Lavera brúnkukrem fyrir
líkama og andlit sem gefur
gylltan og fallegan tón.
Auðvelt að bera á sig og skilur eftir jafna og fallega
áferð. Komdu sólarkysst undan vetri með lífrænu
brúnkukremunum frá Lavera.

LAVERA – LÍFRÆNT Í 30 ÁR.

Sölustaðir:Hagkaup
Hagkaup
Kringlunni,Smáralind
Smáralindog
ogSkei
Skeifunni
heimkaup.is –– flestar
Lyfju
o.fl.
Sölustaðir:
Kringlunni,
Skeifunni
unni – heimkaup.is
flestarheilsuverslanir,
heilsuverslanir,
heilsuversl nirapótek
apótek
Lyfju
o.fl.

Lítið skraut á greinum.
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Ralph Laurenkjóll sem fæst í
Mathilda í
Kringlunni
og kostar
69.990 kr.

Fatnaður
fyrir hana
Fermingin er merkilegur dagur í lífi
fermingarstúlkunnar. Þegar kemur að
því að velja sér fatnað er úr alls konar
stefnum og straumum að velja.
Tískan virðist vera rómantísk og
alls konar litir áberandi.

Stuttir kjólar
eru vinsælir
núna. Þessi
fæst í Zara og
kostar 5.495 kr.

Þessi glæsilegi kjóll kostar 9.995 kr. og
fæst í Gallerí
Sautján.

Kjóll frá merkinu
Gustav kostar 46.990
kr. og í Mathilda í
Kringlunni.

Þessi kjóll
er frá Only
og kostar
9.990 kr.

FERMINGAR
R
I
D
N
Y
M

Við búum til minningar
Þverholti 5 • Mosfellsbæ • Sími 898 1744 • myndo.is
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Þessi kjóll
er úr Vila
og kostar
13.990 kr.

Kjóll frá Gerard
Darel og kostar
40.995 kr. Hann fæst
í versluninni Evu.

Samsøe Samsøe-pils
og -peysa sem fæst í
versluninni Evu.

Þessi kjóll
fæst í Zara
og kostar
8.495 kr.

Það er stemning í þessum
kjól sem fæst í
Vero Moda.
Hann kostar
7.590 kr.

Ofnbakaðar brauðsnittur
Góðar hugmyndir fyrir veisluna
á gottimatinn.is
Saint Tropezkjóll. Kostar
15.995 kr. í
Companys í
Kringlunni.

Navy
Sailon-kjóll.
Kostar
7.990 kr. og
fæst í Kjólar
og konfekt.

Blár kjóll með rósum.
Hann fæst í Zara og
kostar 8.495 kr.
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Harpa Heimisdóttir
sem var til fyrirmyndar
fyrir son sinn.
Ljósmynd/María Rúnarsdóttir

Fermingar á
veirutímum
Mikilvægt er að gæta að einstaklingsbundnum
sóttvörnum á fermingardaginn. Eftirfarandi atriði
er því mikilvægt að hafa í huga.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Í

ár geta trú- og lífsskoðunarfélög
haft athafnir fyrir allt að 200
manns. Um veislur gilda þó aðrar
reglur. Nú má leyfa 50 einstaklingum
að koma saman. Börn fædd eftir
2005 eru undanskilin talningu og
einnig ættingjar og vinir sem vitað er
að hafi fengið kórónuveiruna. Samkvæmt ráðleggingum embættis
landlæknis og almannavarna er gott
að hafa í huga eftirfarandi atriði:

Veislan sjálf
' Höfum handspritt víða aðgengilegt í veislunni. Gætum vel að sóttvörnum og höfum handspritt á hlaðborðinu.
' Geymum handabönd, faðmlög
og kossa til betri tíma.
' Hugum að loftræstingu og loftum
út meðan á boðinu stendur.

' Skiptum veislugestum í hópa sem
eru innan fjöldatakmarkana og höldum aðskildar veislur fyrir hópana.

' Bjóðum upp á grímur ef gestir
kjósa, þvoum hendur og sprittum
okkur reglulega.

' Látum gesti vita um boðið með
góðum fyrirvara svo þeir hafi tækifæri
til að fara varlega dagana fyrir boðið.

' Takmörkum sameiginlega snertifleti og þrífum þá oft og reglulega.

' Verndum viðkvæma einstaklinga.
' Ef við finnum fyrir einkennum sem
bent geta til kórónuveirunnar er mikilvægt að vera heima, fara í próf og
vera í einangrun þar til niðurstaða
liggur fyrir.
' Fylgjumst með þróun faraldursins
og takmörkunum og bregðumst við
ef þörf krefur.
' Sýnum varúð í ferðalögum milli
landshluta.

' Notum grímu og þvoum okkur
reglulega um hendur á meðan við
útbúum matinn, berum hann fram
og göngum frá.
' Takmörkum fjölda fólks þar sem
maturinn er útbúinn og gengið er frá
eftir matinn.
' Takmörkuð notkun á sameiginlegum áhöldum, svo sem tertuhnífum, kaffikönnum, mjólkurkönnum
og svo framvegis.
' Þvoum allt tau eftir hvert boð, svo
sem dúka og tauservíettur.

' Tryggjum nándarmörk og einstaklingsbundnar smitvarnir.

Covid.is

FALLEGIR SKÓR FYRIR
FERMINGUNA
VAGABOND ZOE
19.995.- / 2 LITIR

Samdi lag fyrir
Siðmennt
Jökull Jónsson er í níunda bekk í Hagaskóla og ætlar að fermast hjá Siðmennt
núna í vor. Hann á ekki langt að sækja
tónlistarhæfileika sína en faðir hans er Jón
Ólafsson tónlistarmaður og móðir hans
Hildur Vala Einarsdóttir söngkona.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ökull Jónsson fermist hjá
Siðmennt 27. mars næstkomandi. Jökull er spenntur
fyrir fermingunni og segir
að fermingarfræðslan hafi
gefið sér meiri færni í lífinu.
„Ég hef orðið betri í að leysa
vandamál eins og við tókum fyrir í
fræðslunni og lært heilan helling á
því.“

J

Jökull ætlar að mæta í
athöfnina og láta ferma sig.
„Síðan er ég að spila í
tveimur athöfnum daginn eftir.
Að þeim loknum ætlum við fjölskyldan að bruna út á land, gista á
góðum stað og fá okkur gott að borða.
Ég reikna svo með að bjóða vinunum
í veislu við gott tækifæri. Ég ætla að
láta þessi veisluhöld duga.“

Jökull Jónsson
dreymir um að
verða tónlistamaður
í framtíðinni.

„Mesti stuðningurinn að
skutla í fermingarfræðsluna“
Jón Ólafsson tónlistarmaður á soninn Jökul sem
mun fermast hjá Siðmennt á þessu ári. Jón segir
syninum líða vel að koma fram og hugsanlega sé
það eitthvað sem liggur í genum hans.
Elínrós Líndal elinros@mbl.is

VAGABOND PAUL
19.995.- / 3 LITIR

STEINAR WAAGE
SKÓVERSL UN
KRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.IS

ón Ólafsson tónlistarmaður segir það hafa
verið auðvelt og skemmtilegt að fylgja Jökli eftir í
fermingarfræðslunni og
fræðslan sé alltaf skemmtileg lífsreynsla fyrir börnin okkar. „Ætli
aðalstuðningurinn við Jökul hafi
ekki verið að skutla honum í

J

fræðslutímana hjá Siðmennt. Mér finnst fermingarfræðslan hjá þeim
hafa vakið hann til umhugsunar um lífið og tilveruna,
sem er alltaf mjög gott fyrir
krakka á þessum aldri. Í raun
hefur Jökull alltaf verið að velta
upp hlutum um lífið og tilveruna;

Jón Ólafsson tónlistarmaður er að
ferma á þessu ári.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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Glæsileg jarðarberjaterta
frá Sandholt Reykjavík.

Jökull og Jón eru
feðgar með sameiginleg áhugamál.

Jarðarber í
veisluna
Það jafnast fátt á við jarðarber á veisluborðið,
hvort heldur sem er á
kökuna, með ostunum
eða bara í skál.
Í Sandholt-bakaríi fást
gjarnan kökur með jarðarberjum sem og víðar í
sælkeraverslunum landsins.

Morgunblaðið/Kristinn Magnúss.

Lífið snýst um að skemmta sér
Um hvað snýst lífið þegar maður er
á þínum aldri?
„Það er bara mjög mismunandi eftir fólki. Mér finnst það snúast um að
skemmta sér og hlakka til framtíðarinnar.“
Hvernig verður þú klæddur?
„Ég á eiginlega eftir að ákveða það,
en ætli ég verði ekki bara svolítið
fínn.“
Af hverju valdirðu að fermast hjá
Siðmennt?
„Það er vegna þess að mig langaði
ekkert rosalega mikið til að fermast í
kirkju, jafnvel þó að nánast allir ætluðu að gera það.“
Jökull er mjög spenntur fyrir
framtíðinni og langar að starfa tengt
tónlistinni þá. Hann hefur vakið athygli víða fyrir hæfileika sína í tónlist;
þar á meðal hjá Siðmennt þar sem
hann tók lag í fermingarathöfn í fyrra
sem vakti mikla lukku.
„Lagið er erlent með íslenskum
texta eftir mig. Þetta er lag þar sem
ég syng um kosti þess að fermast
borgaralega og því hálfgerð auglýsing fyrir Siðmennt.“

Frábærar
lífrænar
brúnkuvörur
Olía
Olía fyrir andlit
Froða
Dökk froða

svo fræðslan ýtir og styrkir hann í
því.“ Jón segir Jökul mjög athafnasamann ungan mann sem
hafi alltaf verið að fást við spennandi hluti utan skólans.
Þegar báðir foreldrar eru
sviðslistamenn
Jökull vakti athygli í fyrra á
athöfn hjá Siðmennt þar sem hann
fór á svið og söng lag um ferminguna. „Honum líður mjög vel að
koma fram fyrir fólk. Foreldrar
hans eru sviðslistamenn;
hugsanlega er þetta eitthvað
genatengt.“ Jón segir að fermingin sjálf verði einföld og ekki
mikið tilstand í kringum það.
„Þetta er í gerjun hjá okkur. Það
er auðvitað búið að margfresta
fermingunni vegna kórónuveirunnar og mun hann af þeim sökum fermast mörgum mánuðum
eftir fermingarfræðsluna.“

Tan Organic Ísland

Ostaterta með
jarðarberjum.
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„Vonandi fæst
einhver annar
en pabbi í að
farða mig“
Ásta Sawang er að ganga í gegnum
skírn og fermingu um þessar mundir.
Hún hefur þurft að hafa fyrir því að fá að
fermast, því hún kemur úr fjölskyldu sem
er utan þjóðkirkjunnar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Á

sta Sawang er fædd í Bangkok í
Taílandi og ólst upp fyrstu 6 ár ævinnar þar í landi en lengst af í
strandbænum Hua Hin.
Ásta á sjö systkin og er hún
fimmta í röðinni. Í dag býr hún í Hveragerði
ásamt föður sínum og þremur yngri systkinum, tveimur yngri bræðrum og litlu systur
sem er sex ára.
Upphaflega stóð ekki til að Ásta yrði fermd
þar sem foreldrar hennar eru utan þjóðkirkju
og móðir hennar búddisti. Það hafði verið samkomulag hennar og pabba hennar að í stað
fermingar færu þau tvö saman í fermingarferð
sem var áætluð á slóðir Anne with an E/Önnu í
Grænuhlíð um Prince Edward-eyju í Kanada.
Engin hefð fyrir fermingu í fjölskyldunni

„Þegar ég byrjaði í 8. bekk og allir félagarnir voru að hefja fermingarundirbúning
ákvað ég að vilja einnig fermast en þar sem
engin hefð er fyrir því í kjarnafjölskyldunni og
við pabbi með önnur áform var þetta ekki auðfengið. Pabbi var ekki auðveldur viðureignar
með þessa nýju hugmynd og krafðist þess að

ég gerði
Ásta var skírð á þessu ári
skýrt upp
og mun nú fermast með
hug minn
vinum sínum í Hveragerði.
gagnvart trú,
Jesú Kristi og
kirkjunni og ef ég væri
ekki sannfærð um að eiga erindi í
kirkjuna ætti ég að velja borgaralega fermingu. Ég viðurkenni að þetta var oft erfitt,
pabbi vildi ræða þessi mál meira en ég hafði
áhuga á og í raun vildi ég að þetta væri eins
sjálfsagt hjá mér og vinkonum mínum en auðvitað er það ekki þannig því fjölskylda mín er
einfaldlega öðruvísi og bakgrunnur okkar ekki
alveg íslenskur.
En auðvitað hefur sterk áhrif á svona
ákvörðun að vilja fylgja vinum sínum og svo er
þetta hefur verið svolítið flókið hjá mér til
ekkert verra að fá flotta veislu og fullt af gjöfdæmis vegna þess að ég þarf fyrst að skírast.“
um.“
Ásta segir að pabbi hennar hafi komið á sérMikið að gera hjá Ástu um
stökum fundum með Ninnu Sif, sóknarprestþessar mundir
inum.
Ásta tók skírn þann 7. mars í almennri
„Á fundunum ræddum við þetta vel og hún
messu í Hveragerðiskirkju. Við vinnslu viðhvatti mig líka til að fá borgaralega fermingu
talsins var Ásta enn þá að undirbúa skírnina.
ef ég væri ekki sannfærð um trúna. Þannig að

„Hún hefur
þroska til að
ákveða þetta sjálf“

„Við pabbi höfum farið og undirbúið okkur
með Ninnu Sif, fengið tilsögn um hvernig athöfnin fer fram og hvað ég þarf að kunna. Það
verður sunginn sérstakur skírnarsálmur og ég
á að staðfesta nafn mitt. Ég hef sjálf valið mér
skírnarvottana og er það næstaelsta systir mín
Jintapat og Auður frænka mín.
Eftir skírnina ætlum við að hafa laufléttan

Viktor Sveinsson
hefur starfað í ferðaþjónustunni lengi.

Viktor Sveinsson er ekki í Þjóðkirkjunni en á dóttur sem er að
ganga í gegnum skírn og fermingu núna í vor. Hann styður
ákvörðun hennar og tekur þátt í undirbúningi af fullum krafti.

V

iktor Sveinsson er átta barna faðir
sem býr einn með fjórum yngstu
börnum sínum í Hveragerði. Fjölskyldan á einn kött og tíu hænur og
fer vel um þau í bænum.
Síðastliðin 25 ár hefur hann unnið við ferðaþjónustu en í dag vill hann titla sig heimavinnandi húsföður. Hann á fimm dætur, þrjá syni og
tvö barnabörn.
„Það stóð aldrei til að Ásta myndi fermast.
Ég hafði í raun unnið að því í mörg ár að Ásta
færi ekki þessa hefðbundnu leið því hvorki ég né
móðir hennar tilheyrðum kirkjunni og ég var
persónulega ekkert heillaður af fermingum yfirhöfuð. Ég hafði reynt að styrkja ásetning Ástu
um að fermast ekki með því að heita henni
ferðalagi sem við tvö færum í á sama tíma og
vinir hennar væru að fermast. Í mörg ár stefndum við að ferð til Parísar. Það var draumastaður Ástu en svo féllum við fyrir sjónvarpsþáttaröðinni Anne with an E sem eru sömu
sögur og þekkjast sem Anna frá Grænuhlíð og

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ákváðum að fermingarferðin hennar yrði til
Prince Edward-eyju við austurströnd Kanada.
Við vorum búin að plana flug til Boston og að
fara svo akandi norður til Kanada og enda ferðina í Halifax þaðan sem flogið yrði heim. Vegna
kórónuveirunnar hafa flest flug fallið niður og í
raun er ómögulegt að plana nokkrar svona ferðir en vonandi breytist það í lok ársins.“
Fann ekki sinn stað í Þjóðkirkjunni
Viktor segir að hann hafi ekki fundið sinn
stað í Þjóðkirkjunni og því sagt sig úr henni fyrir rúmum 20 árum.
„Fyrst og fremst vegna þess að ég tilheyrði
engum félagsskap og fannst því rangt að ég væri
skráður í alvarlegan og margslunginn félagsskap
án þess að hafa valið það eða væri á nokkurn hátt
að taka þátt í starfinu. Mér fannst ég í raun hafa
sýnt kirkjunni virðingu með því láta afmá mig af
þeirra listum, að listi sóknarbarna ætti að sýna
hverjir í raun hefðu ákveðið að vera þar. Þetta
var rétt fyrir 1.000 ára afmæli kristni á Íslandi og

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

ég var með þá hugmynd að réttast væri fyrir
kirkjuna að brenna sína lista yfir sóknarbörn og
hefja trúboð og að einungis væru þeir skráðir
sem óskuðu þess. Það hefði verið magnað átak og
skilað fámennari en vonandi sterkari kirkju.“
Viktor er sáttur við ákvörðun Ástu um að
fermast og segir hann undirbúninginn nú þegar
hafinn.
„Ásta og ég ætlum sjálf að gera mest af veitingunum fyrir veisluna. Ásta er mikill bakari
auk þess sem hún er lipur við matseld. Við erum
ekkert að fara að keppast við að hafa þessa
veislu með einhverjum instagram-lífsstílsmatar-bloggara brag. Bara einfalt og gott.
Brauðtertur, kransakaka, rjómatertur og svo
eitthvað með asískum brag; salöt, vorrúllur,
grillpinnar og annað sem Jintapat, systir Ástu,
mun hjálpa okkur með.“
Hefur boðist til að aðstoða með förðunina
„Ásta hefur ákveðnar skoðanir varðandi útlitið og hefur fyrir löngu valið sér hárgreiðslu. Ég

bauðst til að hjálpa henni með það og förðunina
en hún tekur dræmt í þær tillögur svo við höfum
bókað Jóhönnu, hárgreiðslukonu hjá Ópus hér í
Hveragerði, til að greiða henni og mætir hún
eldsnemma til hennar á fermingardaginn svo
allt verði fullkomið. Við eigum ennþá eftir að
finna út með förðunina.
Ásta fermist á hvítasunnudag sem er 23. maí.
Laugardaginn á undan eigum við eftir að vera á
fullu að elda og undirbúa á Hjarðarbóli í Ölfusi
þar sem veislan mun fara fram.“
Viktor segir að þótt hann reyni að ala dóttur
sína upp þá fari hún sínar eigin leiðir.
„Þessi ferill með Ástu, frá því að hún ætlaði
ekki að fermast og til þess að hún skírist og síðan fermist, hefur verið áhugaverður. Ég hef
ekki verið henni auðveldur, vildi aldrei leyfa
henni að ákveða svona stóra breytingu án þess
að hugsa allt sem best, en um leið hef ég minnt
mig á að leyfa henni að hafa lokaorðið því hún
hefur þroska til að ákveða þetta sjálf.“
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Viktor tekur virkan þátt í lífi Ástu.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

hádegisverð fyrir fjölskylduna en við erum
finnst það ekkert mikið mál. Ég fæddist með
ekki að gera of mikið úr þessu því núna er svo
heilalömun sem gerir það að verkum að ég er í
stutt í ferminguna sjálfa.
stanslausri sjúkraþjálfun og eftirliti svo ég
Ég á erfitt með að segja hvort trúin eigi
haldi góðri líkamlegri færni. Það og
eftir að skipa stóran sess í mínu lífi eða
bakgrunnur minn hafa vonandi
ekki, ég er að læra margt nýtt núna og
stutt mig í að vera sjálfstæð og dáég á sjálfsagt eftir að melta margt og
lítið sterk.“
sumt kannski á annan veg en ég get
Verður í fallegum kjól frá
ímyndað mér í dag.
Gallerí 17
Það er svakalega mikið að gera
hjá mér alla daga, fyrir utan skólÞað sem Ástu langar er að
ann og vinina er ég í sjúkraþjálffermingarveislan verði
un, iðjuþjálfun, sæki leiklistskemmtileg.
arnámskeið og mæti í
„Fermingarveislan verður
félagsmiðstöðina á Bungustuð, pabbi, systir mín og ég
brekku í Hveragerði og
ætlum að gera mest af
KFUM-fundi í kirkjunni.
matnum og svo fáum við
Auk þess hef ég mikið að
kannski hjálp frá eingera heima að hjálpa pabba
hverjum frændum og
með yngri systkinin og
frænkum. Veislan verður
margt í heimilishaldinu en
haldin á hóteli föðpabbi kallar mig framursystur minnar sem
kvæmdastjóra fjölskyldunnar,
heitir Hjarðarból og er hér í
því hef mikla þörf fyrir að
Ölfusinu. Við verðum með
skipuleggja og gera áætlanir.
fullt af rjóma, eitthvað af
Heima finnst mér frábært
mæjónesi, kransaköku og
að baka, elda létta rétti fyrir
svo einnig einhver salöt og
mig og systkini mín ef pabbi
asíska rétti. Snemma um
er ekki heima og svo er náttmorguninn fer ég í hárúrulega heilmikill tími sem
greiðslu og svo segist pabbi
fer í símann og tölvuna auk
ætla að farða mig en vonandi
þess sem við fjölskyldan
fæst einhver annar í það.
reynum að horfa saman á
Á milli fermingarinnar og
sjónvarp stutta stund hvert
veislunnar ætlum við að láta
kvöld.“
taka myndir af mér og einnig
Ásta er þroskuð miðað
af allri fjölskyldunni. Ég
við aldur.
keypti geggjaðan ferming„Ég hef alist upp í
arkjól í Gallerí 17.“
tveimur löndum, á mörg
Ásta hefur sterka sýn
þegar kemur að framtíðinni.
systkini og axla oft
„Í framtíðinni stefni ég að
mikla ábyrgð heima og
því að læra talmeinafræði
því finn ég mig oft í þeim
eða sálfræði. Lengi vel ætlaði ég
aðstæðum að þurfa að taka eigþó að verða myndlistarin ákvarðanir og fara eigin leiðLjósmynd/Saga Sigurðardóttir maður.“
ir á eigin forsendum og mér

Eigulegar fermingargja fir
á frábæru verði
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Lova-skartgripabox.
Kostar 9.891 kr. Hrím.

Mickey
Mouse
Disneykjóll. Kostar
4.995 kr.
Zara.

r
box. Kosta
Geymslu pal.
E
18.500 kr.

Geymslubox. Kostar
15.950 kr. Epal.

Fallegar
gjafir fyrir
fermingarbarnið

Vesti.
Kostar
7.495 kr.
Buxur.
Kosta
6.495 kr.
Zara.

Peysa.
Kostar
6.495 kr.
Buxur.
Kosta
6.495 kr.
Zara.

Ef það er eitthvað sem ungt fólk hefur gaman af
þá er það að fá fallega vel valda gjöf á fermingardaginn. Þeir sem eldri eru eiga oft fullt í fangi með
að átta sig á á hverju fermingarbarnið hefur
áhuga. Til að auðvelda gjafavalið eru hér hugmyndir að nokkrum skotheldum gjöfum sem
munu ekki valda vonbrigðum á fermingardaginn.
Hnattlíkan.
Kostar 9.199 kr.
Penninn.
Ruggustóll.
Kostar 24.950
kr. Ikea.

Regnpoki.
Kostar
3.591 kr.
Hrím.

iPhone 12 prosími. Kostar
199.990 kr. Epli.

Kartell-náttborð.
Kostar 18.900 kr. Casa.

Kink-vasi. Kostar
31.000 kr. Epal.

Charlotte Nicolin-taupoki.
Broddgöltur.
Kostar 2.990
kr. Casa.

Hleðslubanki.
Kostar 3.900
kr. Epal.

Teppi. Kostar
3.290 kr. Ikea.

Kim Kids-bolur. Kostar
6.990 kr. Húrra Reykjavík.

BY_OTT-veggspjald.
Kostar 14.990 kr. Dimm.
Clarks Wallabee-skór.
Kosta 26.990 kr. Húrra
Reykjavík.

Gæfuljós.
Kostar 2.490
kr. Casa.

Helgartaska.
Kostar 16.990
kr. Dimm.

Ullarteppi.
Kostar 15.920
kr. Ihanna
Home.

Shelton
Moominferðamál.
Kostar
5.990 kr.
Casa.
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Kjóll með belti.
Kostar 12.995
kr. Zara.

Juserei-hringur með
mánaðarsteini. Kostar
4.491 kr. Hrím.
Love-armband.
Kostar 19.990 kr.
Casa.

Kjóll.
Kostar
2.795 kr.
Zara.

Multi by Multistjörnumerkjaplatti. Kostar
5.990 kr. Dimm.

Gulleyrnalokkar.
Kosta
9.990 kr.
Húrra
Reykjavík.
Kúlupenni
Hugo
Boss.
Kostar
10.600 kr.
Penninn.

Kortaveski. Kostar 4.490
kr. Húrra Reykjavík.

Handgerðar
skissubækur.
Kosta 4.700 kr.
Nielsensérverslun.

Rafmagnshlaupahjól.
Kostar 67.990
kr. Heimkaup.

Snákaeyrnalokkar. Kosta
3.591 kr. Hrím.

Barna- og
unglingafatnaður
Jakkaföt
Skyrtur
Kjólar
Pils
Fylgihlutir

solros.is | Bæjarlind 14-16
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Hárnæring.
1.290 kr.
Beautybox.

Inika farði.
Kostar 5.999 kr.
Veganbúðin.

Bolur.
Kostar
5.900 kr.
Ethic.is

Mintasy-sjampó.
Kostar 2.860 kr.
Beautybox.

Vegan
fermingargjafir
Aato-buxur. Kosta
17.900 kr. Ethic.is

Skór. Kostar
8.950 kr. Org
Reykjavík.

Veganismi nýtur aukinna vinsælda úti um
allan heim. Mörg fermingarbörn eru vegan
og því nauðsynlegt að mæta þörfum þeirra
og gleðja með fallegum vegan fermingargjöfum. Fólk sem er vegan er þeirrar skoðunar að öll hagnýting dýra sé röng hvort
sem það á við um matvælaframleiðslu,
fataframleiðslu eða skemmtanir.
Að vera vegan er að ákveða að forðast að
neyta dýraafurða eftir bestu getu.
Fermingargjafir sem gleðja fermingarbörn
sem eru vegan finnast víða.
Það getur verið gaman að gefa fallega
vegan gjöf sem gleður.

Bambussett karla.
Kostar
6.999 kr.
Vegan
búðin.

Dr. Hauschka
brúnkuvökvi.
Kostar 3.399 kr.
Heilsuhúsið.

ĹOxygéné frá
Nailberry. Kostar
3.200 kr. Systrasamlagið.
Naglalakkahreinsir. Kostar 3.600 kr.
Systrasamlagið.

Frískandi
fljótandi sápa fyrir
hendur og líkama. Inniheldur lífrænt ræktað
rósmarín og piparmyntu. Hún fæst á
aveda.is og kostar
3.830 kr.

Inika rósavatn.
Kostar 2.999 kr.
Vegan búðin.
Angan baðsett.
Kostar 2.830 kr.
Heilsuhúsið.

Kobenhaavn
kjóll. Kostar
17.900 kr.
Ethic.is
Unga fólkið elskar góðar hárvörur. Þetta sjampó
er frá Davines og
kostar 4.400 kr.

Sogrör úr stáli með
bursta. Kostar 1.999
kr. Vegan búðin.
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Jakki og buxur
úr Zara. Jakkinn kostar
16.995 kr. og
buxurnar
kosta 8.495 kr.

Fatnaður
fyrir hann
Fermingin er merkilegur dagur í lífi
fermingarpiltsins. Þegar kemur að því að
velja sér fatnað er úr alls konar stefnum
og straumum að velja. Tískan virðist
vera klassísk og stílhrein.

Jakki og buxur úr
spænska móðurskipinu Zara. Jakkinn
kostar 12.995 kr. og
buxurnar 6.495 kr.

Þessi jakkafatajakki kostar
67.900 kr. í Herrafataverzlun Kormáks og Skjaldar.
Eitursvöl
jakkaföt sem
kosta 134.995
kr. í Suitup.

Þessi jakkaföt eru
sumarleg í vorfermingu. Þau kosta
19.900 kr. í Selected.

Ljósir tónar
virka vel.
Þessi jakkaföt. kosta
129.995 kr. í
Suitup.

Jakkafatajakki er
smart við stakar
buxur. Hann kostar
34.500 kr. í Herrafataverzlun Kormáks og Skjaldar.

Þú færð
fallegt skart í
fermingarpakkann
hjá

www.myletra.is |

myletrastore |

myletrastore
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Lilja Karitas Pétursdóttir skartar fallegum
krullum og er hárið
tekið frá andlitinu
með snúningi.

Fía notaði Rod
10-krullujárnið frá
HH Simonsen í
hárið á Lilju.

Það skiptir máli að þvo hárið vel og þurrka það með
hitavörn svo krullurnar
haldist betur í hárinu.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Fullkomið fermingarhár
sem helst allan daginn
Hárgreiðslumeistarinn Fía Ólafsdóttir sem starfar hjá hárheildsölunni Bpro sýnir hér hvernig
hægt er að framkalla fallega hárgreiðslu heima. Hún fékk Lilju Karitas Pétursdóttur og Maríu
Íseyju Jónasdóttur til að sitja fyrir. Fermingarhárið verður einstaklega fallegt með aðferðum Fíu.
Marta María | mm@mbl.is
ilja Karitas Pétursdóttir skartar fallegri hárgreiðslu.
„Ég krullaði hana gróflega
með Rod 10-krullujárni frá HH
Simonsen. Þegar ég var búin
að krulla hárið tók ég tvo grófa lokka
hvorn sínum megin við andlitið. Ég
sneri upp á þá og setti litla teygju í hár-

L

ið til að halda því. Til þess að gera taglið fallegt tók ég lítinn lokk og vafði utan
um teygjuna,“ segir Fía þegar hún er
spurð út í hárgreiðslu Lilju Karitasar.
Til þess að hárið haldist út daginn
notaði Fía rétt efni í hárið.
„Ég notaði í hana Label.m Heat Mist,
sem er hitasprey. Það er nauðsynlegt til

þess að verja hárið því krullujárnið
verður mjög heitt. Ég notaði líka Davines More Inside serum sem nærir hárið og að lokum úðaði ég Davines More
Inside Medium Hairspray, svo greiðslan
héldist í marga klukkutíma,“ segir Fía.
Um hárgreiðslu Maríu Íseyjar Jónasdóttur segir Fía:

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27 - Sími 552 2125
www.gitarinn.is

ar
Kassagítar
á tilboði

Gítarar
í miklu úrvali
Verð við allra hæ
Fía tók hárið frá andlitinu og sneri hárinu til að fá fallega línu í greiðsluna.

„Ég krullaði hana með Rod 9-krullujárni frá HH Simonsen. Ég sneri upp á
hárið hvorum megin að framan og tyllti
því með spennu. Ég notaði í hana
Label.m Heat Protection Mist, Davines
More Inside Medium Hold Hairspray
og Davines More Inside Shimmering
mist.“
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Fía fór mjúkum höndum um hárið á Maríu Íseyju. Hún krullaði á henni hárið með Rod-9-krullujárninu frá HH Simonsen.

Við aðstoðum þig við að gera
ferminguna sem glæsilegasta
oPið Til 21 ölL kVölD
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Sigraði í mjög
krefjandi þraut!
Soffía Eydís Björgvinsdóttir, sem stýrir skatta- og lögfræðiþjónustu hjá KPMG Law, var nýbúin að bjóða gestum öðru sinni í
veislu þegar sóttvarnalæknir tilkynnti nýjar takmarkanir. Þórólfur
Guðnason sóttvarnalæknir er áhrifavaldur í lífi fjölskyldunnar
því hann var einn af þeim sem vöktu yfir börnunum á vökudeild á sínum tíma.

Heida HB ljósmyndari er
vinkona fjölskyldunnar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
offía Eydís á tvö börn með eiginmanni sínum Bergþóri Júlíussyni
sem kallaður er Beggi. Tvíburar
þeirra, Björgvin og Sóldís Marja,
fermdust 30. ágúst í fyrra.
„Tvíburarnir Björgvin og Sóldís Marja eru
mikil kraftaverkabörn, þau fæddust tæpar fjórar og fimm merkur hinn 27. júlí 2006, löngu fyrir tímann. Það tók okkur mörg ár að komast á
þann stað að eignast þau. Það tók í raun tíu ár
með aðstoð frábærs heilbrigðisstarfsfólks sem
átti sinn þátt í að búa þau til, hjálpa mér að
ganga með þau og vaka svo yfir þeim á vökudeildinni.
Það var því nokkuð meðvituð ákvörðun að ég
ætlaði sko að tjalda öllu til þegar kæmi að fermingunni þeirra. Þetta átti að vera ferming-in
enda þyrfti ég bara að gera þetta einu sinni! Ég
ætlaði sko að leggja mig alla fram og þetta átti
að verða glæsileg fermingarveisla fyrir „ljónin“
eins og þau eru stundum kölluð.

S

Gerði ráð fyrir tvöföldum kostnaði í eina veislu
„Ég gerði ráð fyrir tvöföldum kostnaði í eina
veislu. Fylgdist nokkuð vel með straumum og
stefnum í gegnum hóp um fermingar á Facebook og studdist við reynslu systra minna og
vinkvenna. Ég hugsaði með mér þegar ég sá
eitthvað sniðugt: já, ég ætla gera eitthvað
svona. Ég hugsaði mikið og byggði upp þó
nokkrar væntingar.
Systir mín á líka tvíbura og er tvíburi sjálf og
því fannst okkur stórsniðugt að slá saman veislunum og vera með eina stóra veislu. Í raun fjórfalda fermingarveislu fyrir þessi tvíburapör.
Beggi er lærður kokkur og hafði oftsinnis
eldað í fermingarveislum en hann ákvað að
hann ætlaði að fá að njóta þess að vera í gestgjafahlutverkinu án þess að hafa áhyggjur af
matnum. Þannig að fram undan var risaveisla,
með aðkeyptum mat og átti að halda í glæsilegum sal sem ég hafði aðgang að í gegnum
vinnuna mína. Þau áttu að fermast helgina fyrir
pálmasunnudag og undirbúningurinn gekk vel
þarna í janúar, að minnsta kosti í höfðinu á
mér.“
Soffía Eydís segir það hafa verið aðeins öðru-

vísi ferli að fara af stað með
allar áætlanir.
„Ég sá að það fór ótrúlega
mikill tími í þetta. Til dæmis
þurfti ég að marghugsa það
hvernig við myndum nú útfæra
gestabækur fyrir fjögur fermingarbörn og ég sá að ég hafði eiginlega engan tíma í allt umstangið.
Það var brjálað að gera í vinnunni og
ég stefndi í einhverja andlega örmögnun
við það eitt að hugsa um allt sem ég ætti
eftir að gera, ákveða, stússa og kaupa. Svo fóru
að berast fréttir af þessum faraldri og á örfáum
dögum voru boðskortin í veisluna – sem ég
hafði loksins haft tíma til þess að koma út – orðin úrelt og ég vansvefta af áhyggjum yfir því
hvort maður ætti að bjóða í veislu eða ekki og
stofna ættingjum og vinum í hættu.“
Léttir þegar fermingunni var frestað
Hún segir það hafa verið ákveðinn létti þegar
fermingunni var frestað.
„Þá tók við óvissutímabil, hvaða fermingartími seinna um sumarið myndi henta okkur
systrum og hvort blessuð veiran yrði þá til
friðs. Á endanum gekk það ekki upp að vera
með sameiginlega veislu en ég var ekkert búin
að gefa það upp á bátinn að vera með veisluna í
salnum því ég satt að segja nennti ekki að setja
heimilið á hliðina. Það hafði eiginlega aldrei
komið til greina að hafa veisluna heima.
Farsóttarþreytan var á háu stigi þarna um
vorið, vinnan búin að vera nokkuð krefjandi því
sem stjórnandi var ég með áhyggjur af starfsfólkinu og verkefnunum, áhyggjur af veirunni
og svo var þessi fermingarveisla að verða að
föstum kvíðahnút í maganum á mér en það átti
sko bara ekkert að vera þannig! Fermingarveisla ársins, manstu! Ég staðfesti nýju dagsetninguna við prestinn, tók frá salinn aftur,
talaði við listakokkinn hann Garðar Hall í
vinnunni minni og bað hann að elda matinn með
þeim fyrirvara að ég vissi ekkert hversu margir
yrðu í veislunni og skilaði sparifötum Björgvins
því þau voru bara orðin of lítil og fékk
inneignarnótu.

Þríkrossinn

Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Stuðningur til sjálfstæðis

Sóldís Marja stækkaði ekki svo mikið þannig
að fallegi kjóllinn hennar passaði áfram, en í
staðinn kom hringl með hárgreiðsluna og fermingardagana. Ég uppgötvaði að það er ekkert
sjálfsagt að fá tíma í fermingargreiðslu ef maður er ekki nógu snemma í að panta svoleiðis.“
Nær ómögulegt að gera áætlanir
Þegar leið á sumarið segir hún að það eina
sem hægt var að gera hafi verið að ýta hlutunum á undan sér.
„Það var erfitt að plana nokkuð og panta eitthvað þegar maður var ekkert viss um það hvort
það yrði af fermingu og hver einasti fréttatími í
ágúst olli mér kvíða eða vakti spurningar.“
Soffía Eydís átti nokkrar samræður við börnin þar sem alls konar sviðsmyndir voru ræddar
og mismunandi útgáfur af veislu voru krufnar í
þaula.
„Krakkarnir voru orðin hundleið á okkur,
mér þó sérstaklega, og ranghvolfdu bara augunum. Þau voru samt ótrúlega róleg yfir þessu
öllu – enda mikið búið að ganga á hjá þeim í
skólahaldi, alls konar viðburðum slegið á frest,
meðal annars risastóru alþjóðlegu skátamóti í
Póllandi og öðrum minni viðburðum. Fermingin var alls ekkert það eina sem gjörbreyttist.
Þau ypptu bara öxlum og voru ekkert að æsa
sig yfir þessu.
Svo var ekki hægt að bíða lengur. Það varð
að hefja undirbúning á ný ef ske kynni að það
yrði nú af fermingunni, þá væri nú eins gott að

Litlu augnablikin í
lífinu skipta oft
mestu máli.

vera tilbúin. En daginn eftir að ég sendi út nýtt
facebook-invite tilkynnti sóttvarnalæknir nýjar
takmarkanir. Ég andaðist næstum því við að
fylgjast með þeim blaðamannafundi. Ég trúði
þessu ekki.“
Þá tók óvissan við
Hún segir að þá hafi tekið við plan C eða D.
„Ég man það ekki. Eftir nokkrar andvökunætur var ég eflaust orðin óttaleg taugahrúga.
Átti ég að fresta veislunni og ferma börnin og
fara bara út að borða? Eða vera með tvískipta
veislu? Allir með grímu og hanska? Ég hringsnerist bara um sjálfa mig og heilann í mér.
En svo fékk ég hugljómun um miðja nótt. Af
hverju væri ég að velta mér upp úr einhverju
sem svo skipti bara ekki máli? Það sem hlyti að
vera markmiðið væri að börnin myndu fermast
og vera sátt með daginn sinn, ekki hvað ég
myndi nú brillera í veisluundirbúningi. Ég fór í
allt annan gír eftir þessa uppgötvun. Spurði
krakkana reyndar enn einu sinni en núna setti
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Soffía Eydís og Bergþór ásamt
tvíburunum á fermingardaginn.

sem við vinkonur Heidu eigum: það þurfa allar
fjölskyldur að eiga eina svona Heidu að.“
Soffía Eydís segir að það hafi komið yfir hana
önnur tilfinning á þessu stigi í undirbúningi.
„Ég gerði mér upp algjört geðleysi gagnvart
veirunni og tók einhverja tvo daga í að græja
allt upp á nýtt alveg á síðustu stundu í vikunni
fyrir ferminguna. Pantaði kökur, keypti ný föt á
drenginn, sem hafði vaxið tæplega 15 cm frá því
við keyptum þau fyrst, græjaði myndatökuna
og prufugreiðsluna og fór í innkaupaleiðangur á
kertum og servíettum og öðru punti. Kokkurinn, hann Garðar Hall, sá í raun um allt sem
tengdist matnum og ég var ekkert að stressa
mig á þeim hluta undirbúningsins og lét Begga
um að spá í það sem upp á vantaði með matinn.
Heida bætti um betur og hjálpaði okkur Begga
að koma öllu í stand heima fyrir daginn sjálfan,
gerði skreytingar og stillti öllu upp á meðan við
vorum að færa til húsgögn og þrífa allt hátt og
lágt.“
Mikilvægt að missa ekki sjónar á aðalatriðinu

Ljósmyndir/ Heida HB

ég bara upp valkosti og þau voru bæði alveg
sammála um niðurstöðuna – sem er ekkert alltaf niðurstaðan hjá þeim systkinum. Veislan yrði
heima, með allra nánustu ættingjum og örfáum
fjölskylduvinum, það yrði opið hús og við myndum dreifa þannig fjölda gesta og rúmt yrði um
alla. Og þegar ég spurði hvaða liti eða skraut
eða blóm eða servíettur þau vildu þá horfðu þau
bara á mig og spurðu: sjáið þið Heida bara ekki
um það? Við treystum ykkur til að velja! Það
var bara ein ósk frá þeim sem kom undir lokin;
að hafa nammibar. Þá var það afgreitt. Heida
Hrönn Björnsdóttir, ein af mínum allra bestu
vinkonum, leikur hér nefnilega lykilhlutverk.
Hún er með Heida HB Photography. Í plani A
ætlaði hún að skreyta með mér salinn og taka
myndir. Og það breyttist ekkert þótt veislan
yrði pínulítil og heima. Hún hjálpaði mér að
skreyta heimilið og útbjó nammibar, tók myndir í kirkjunni og hjálpaði til í eldhúsinu. Hún tók
líka fermingarmyndir, bæði í stúdíóinu sínu og í
fjörunni hérna á Álftanesi. Það er orðatiltæki

Listrænar ljósmyndir
af fermingarbörnum
eru vinsælar um
þessar mundir.

Stemningin á
Bessastöðum
var mikil.

Fermingardagurinn rann svo upp og allt
gekk að óskum.
„Sóldís Marja fór í greiðslu og þau voru afskaplega sæt og fín í fermingarfötunum sínum
og athöfnin í kirkjunni var yndisleg og falleg.
Garðar kom svo með matinn eftir athöfnina og
Beggi tók við honum og kom öllu á borð. Gestirnir virtust allir ánægðir. Og það mikilvægasta
af öllu – börnin voru alsæl eftir daginn, áttu fallega stund í kirkjunni, leið vel með sínum nánustu heima í veislunni og voru mjög ánægð með
matinn. Þau nefndu það sérstaklega hversu
glöð þau voru með að veislan skyldi á endanum
vera heima.“
Soffía Eydís er reynslunni ríkari eftir veisluhöldin.
„Ég áttaði mig á því að það er ekki alltaf sem
það er hægt að standa í öllu frá a til ö ef maður
ætlar að halda andlegri heilsu. Ég er ekki sú
sem stend með svuntuna og töfra fram veislurétti og skreytingar, langt í frá. Ég kann hins
vegar að stýra verkefnum og útdeila þeim!
Þegar ég lít til baka er það gleði barnanna
með daginn og stundin í kirkjunni sem stendur
upp úr og dagurinn í heild. Heida og Garðar
eiga alveg hrós og heiður skilið fyrir sinn þátt í
að dagurinn heppnaðist vel. Ég held að það hafi
verið afrek hjá foreldrum fermingarbarna á því
herrans ári 2020 að hafa náð að láta ferma og
halda veislu í einhverri mynd. Eiginlega hálfgert kraftaverk. Mér líður eins og ég hafi sigrað
einhverja mjög krefjandi þraut!“
Árið í fyrra kenndi Soffíu Eydísi að missa
ekki sjónar á því sem mestu máli skiptir.
„Fermingin sjálf er það sem skiptir mestu
máli. Veislan getur verið með ýmsu móti og
samt eru allir sáttir. Ættingjar sýna því skilning að ekki hentar alltaf að vera með stóra
veislu og bjóða öllum. Og það er svo kannski
ekki það sem börnin sjálf vilja.
Margir spurðu hvort börnin hefðu ekki verið
svekkt yfir því að fá færri gesti og þar af leiðandi minna af gjöfum. En við í raun leystum
það með því að gefa þeim þann pening sem
sparaðist með því að halda minni veislu. Þau
fengu því veglegri fermingargjöf frá okkur en
til stóð í upphafi.“

Falleg og vönduð fermingarúr
frá Pierre Lannier • Mikið úrval

Björgvin var í
sínu fínasta
pússi á fermingardaginn.
Sóldís fermdist
sunnudaginn 30.
ágúst í Bessastaðakirkju.

Sími 551 8588 • skartgripirogur.is

Bankastræti 12,
sími 551 4007
skartgripirogur.is

ERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is
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„Í mínu hjarta er
það að eiga trú
að eiga lífsvon“
Hjörtur Magni Jóhannsson, forstöðumaður og prestur
Fríkirkjunnar við Tjörnina, fær innsýn inn í líf ungmenna í gegnum fermingarfræðsluna. Hann segir unglingsárin ekki bara
spennandi heldur reynist þau mörgum verulega erfið líka.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
jörtur Magni segir mikið að gera
þessa dagana. Hann sinnir
prestsstörfum í tíu þúsund
manna söfnuði sem er dreifður
um allt landið. Það er mikið um
bókanir þessa dagana á athöfnum sem hefur
þurft að fresta vegna kórónuveirunnar.
Hvað er áætlað að margir fermist í kirkjunni í ár?
„Fjöldi fermingarbarna verður í kringum
sextíu talsins. Fyrirkomulagið hjá okkur er
mjög sveigjanlegt. Fjölskyldur velja fermingardaginn og ungmenni eru að bætast við langt
fram á haustið. Fermingarbörnum hefur frekar fjölgað en hitt.“

H

Mannréttindi skipta máli
Hjörtur Magni segir að nálgunin hjá þeim
sé að bjóða upp á víða og opna trúarlega nálgun.
„Mannréttindi og umhverfisvernd eru okkur mikilvæg. Þessar áherslur hafa laðað ungmenni og foreldra þeirra til okkar.“
Hvað leggur þú áherslu á í fermingarfræðslunni?
„Í fræðslunni leggjum við meðal annars
áherslu á víða og jákvæða kristna lífssýn, lífsleikni, náttúruvernd og mannréttindi í ríkum
mæli. Við leggjum áherslu á að þau viti að þau
eru elskuð af kærleiksríkum Guði nákvæmlega eins og þau eru. Þau þurfa ekkert að
breyta sér fyrir hann og hann þekkir þau jafnvel betur en þau gera sjálf. Við hvetjum ungmennin til að kynna sér málefni líðandi stundar og í framhaldi af því að hugsa skapandi og
af ábyrgð því að þeirra er framtíðin! Við kennum þeim auðvitað grundvallaratriði kristinnar
trúar og hvetjum þau um leið til að vera frjó
og skapandi en ekki þeir neytendur sem afþreyingar-iðnaðurinn vill þvinga þau til að
vera. Þau mega ekki og eiga ekki að vera
óvirkir og sljóir neytendur heldur miklu fremur taka ábyrgð á sínu lífi og sinni framtíð sem
þau sjálf eiga að móta.“
Það gefur honum mikið að vinna með fermingarbörnum.
„Við höfum upplifað að ungmenni okkar eru
að verða mun meðvitaðri um sína eigin velferð, framtíð og það umhverfi sem þau fá í arf
frá okkur, þeim sem eldri erum og þykjumst

allt vita. Við eldri kynslóðin erum ekki að skila
góðu búi hvað náttúruna og umhverfið varðar.
Þau gera sér í æ ríkari mæli grein fyrir þessu
og það er dásamlegt. En nú er það okkar sem
eldri erum að efla þau og aga til að þau nái að
skila keflinu áfram til þar næstu kynslóðar.
Hér skiptir boðskapur Krists um náungakærleikann verulegu máli og þar með samfélagsábyrgðin gagnvart öllum jarðarbúum og
ráðsmennskan gagnvart öllu lífríkinu.“
Andlega sinnaður en ekki bókstafstrúar
Hvað hafa þau fram að færa sem við ættum
að varðveita?
„Fermingarungmennin eru jú vissulega
ómótuð og á verulegum tímamótum á sinni
lífsvegferð. En þau hafa ómældan lífskraft til
að móta sína heilbrigðu lífssýn, þau hafa þor,
djörfung og þrótt til að búa mun betur að
sinni kynslóð en við, hin eldri, höfum gert. Við
hin eldri höfum klúðrað æði mörgu. Þau hafa
fyrirmyndir eins og umhverfisaktívistann hina
sænsku Gretu Thunberg sem hefur verið
fyrirmynd tugmilljóna ungmenna víða um
heim. Þau bera einfaldlega hag heimsins fyrir
brjósti því að framtíðin er jú þeirra.“
Hvað getur þú sagt mér um trú þína?
„Ég ólst upp í umhverfi bókstafstrúar en
þar var vissulega velviljað fólk. Ég kynntist af
eigin raun þeim neikvæðu hlutum sem komið
hafa óorði á trú og trúrækni. Ef einhver telur
sig trúaðan í dag, þá telst hann þröngsýnn og
einstrengingslegur. Ég tel mig eins og sirka
95% þjóðarinnar andlega sinnaðan en ekki eftir uppskrift hefðbundinna trúarstofnana. Ég
tengi trú mína við þann víðsýna Jesú Krist
sem fór þvert gegn vilja ríkjandi trúarstofnana. Í mínu hjarta er það að eiga trú að eiga
lífsvon. Það að eiga trú er að eiga sjálfum sér,
öllum börnum jarðar sem og lífríkinu í heild
sinni von um betri tíð. Það er í mínum huga að
vera trúaður. Lífsvon og trú er hið sama.“
Vitundin um æðri mátt kveikti trúna
Hefurðu alltaf verið trúaður, eða er eitthvert atvik eða annað sem gerðist sem kveikti
trúna í þér?
„Líklegast var það réttlætiskenndin og vitundin um æðri mátt sem kveikti trú mína. Ég
ólst upp í umhverfi bókstafstrúar, en síðan

Sr. Hjörtur Magni
Jóhannsson, forstöðumaður og prestur
Fríkirkjunnar við Tjörnina.

„Unglingsárin eru ekki bara
spennandi heldur reynast
þau mörgum verulega erfið.
Á fermingardaginn þegar
fermingarungmennið okkar
játar því að hafa Jesú Krist
að leiðtoga lífsins, þá erum
við öll að játast hinu góða,
uppbyggilega og fagra.“
víkkaði mín trúarlega sýn og það sem betur
fer. Það gerðist einkum eftir að ég var rúm
tvö ár við háskólanám í trúarbragaðafræðum í
Jerúsalem, borginni helgu fyrir botni Miðjarðarhafs þar sem þrjár stóru eingyðistrúarhefðirnar samtengjast; gyðingdómur, kristni og
íslam. En víða í heiminum í dag er bókstafshyggja og trúaröfgar ekki aðeins innan kristninnar heldur einnig innan annarra trúarbragða orðin að verulegu vandamáli í
samfélögum.“

Vegan og
áfyllanlegt

Náttúrulegar
og lífrænar
förðunarvörur

Hann segir ekki hægt að skilgreina Guð eðli
sínu samkvæmt.
„Við notum orð og orðasambönd; Guð er hið
góða innra með þér, óháð kyni; hann, hún,
hán, þín æðri vitund, þitt innra sjálf, ljósið
sem lýsir gegnum allt myrkrið. Úr trúarhefðunum höfum við hugtök sem lýsa hans eðli svo
sem kærleikur, réttlæti, miskunnsemi, fyrirgefning og samhygð. Það er einmitt þegar
menn ætla að toga almættið niður á sitt plan
og nota til aðgreiningar, mismununar og
tengja við þröngsýna þjóðerniskennd sem
voðinn er vís. Sá Guð sem ég leitast við að
fylgja af veikum mætti er ofar öllum útilokandi múrum, ofar þröngsýnni þjóðerniskennd
og ofar trúarbrögðum þegar þau eru misnotuð. Svona hluti reynum við sem dæmi að ræða
í fermingarfræðslunni og þar þurfa alls ekki
allir að vera sammála.“
Að játast hinu góða
Hvaða texti í biblíunni talar til þín núna?
„Þeir eru tveir sem koma mér helst í hug.
Sá fyrri er úr fyrsta Jóhannesarbréfi, og er
ein mikilvægasta setning Biblíunnar: „Guð er

Nikkelfrítt

án
eiturefna

Fást hér

Hagkaup Smáralind
Heilsuver
Sambúðin
Vistvera Grímsbæ
Vistvera Selfossi
Vonarstræti
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MacBook Pro 13
Intel. Kostar
365.492 kr. Epli.

Tæknilegar
fermingargjafir

Stóll. Kostar
94.300 kr. Epal.

Sum börn eru aðeins meira fyrir tæknina en önnur.
Þau elska að vera í herberginu sínu með góða
tölvu og ferðast um heiminn. Ef fjórða iðnbyltingin er að kenna okkur eitthvað, þá er það að
sleppa aðeins tökunum á því sem unga fólkið er
að gera í dag og reyna að skilja að það
sem þótti fínt í fermingargjöf fyrir 30 árum á
kannski ekki eins vel við í dag.
Hér eru flottar gjafir fyrir tæknivædda
fermingarbarnið.

Hátalari.
5.900 kr.
Epal.

Morgunblaðið/Eggert

kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði.“ Sá síðari er hvatningarorð til fermingarungmennanna og er að
finna í fyrra Tímóteusarbréfi Nýja testamentisins þar sem segir: „Lát engan líta smáum
augum á æsku þína en ver fyrirmynd trúaðra í
orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi.““
Áttu ráð fyrir foreldra sem eru að láta
ferma í fyrsta skiptið í ár?
„Ég hvet alla foreldra fermingarungmenna

til að taka þátt í þessu mikilvæga ferli sem
fermingin er. Það er mikilvægt að við hvetjum
þau og eflum í þessari ákvörðun sem þau taka
og þá mun hún einnig hafa varanleg áhrif til
góðs í lífi þeirra. Því unglingsárin eru ekki
bara spennandi heldur reynast þau mörgum
verulega erfið. Á fermingardaginn þegar
fermingarungmennið okkar játar því að hafa
Jesú Krist að leiðtoga lífsins, þá erum við öll
að játast hinu góða, uppbyggilega og fagra.“

Airpods pro. Kosta
44.990 kr. Epli.

Ingabrittateppi. Kostar 3.990 kr.
Ikea.

Versta fermingargjöfin?
..eða besta fjárfestingin?
"Ég varð pirraður þegar ég fékk námskeið í fermingargjöf,
þangað til að ég kom á námskeiðið og fattaði að þetta var
langbesta gjöfin sem ég fékk." - Fermingarbarn 2019
Fyrir þá sem vilja gefa ævilangt sjálfstraust og upplifun í stað
veraldlegra hluta er gjafakort Dale Carnegie snjöll lausn.
Hægt er að kaupa gjafakort fyrir hvaða upphæð sem er og
gjafakortin koma í fallegri gjafaöskju. Gefum umhverfisvæna
og eflandi fermingargjöf!
Hringdu í síma 5557080 eða kíktu á dale.is
til að fá frekari upplýsingar.
Gildistími gjafabréfs er 12 mánuðir en hægt er að skila gjafabréfinu
innan 30 daga gegn fullri endurgreiðslu.

76 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 12. MARS 2021

„Það á að vera gaman að halda veislur“
Lára Margrét Traustadóttir, eigandi Skreytinga-þjónustunnar, segir stress óþarfa, enda eigi að vera gaman að halda
veislur. Hún auðveldar fermingarforeldrum lífið með því að lána margt af því sem til þarf fyrir góða veislu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ára Margrét Traustadóttir
hefur alltaf haft brennandi
áhuga á öllu sem viðkemur
skreytingum. Hvort sem
það er fyrir veislur eða á
heimilinu.
„Ég býð upp á mikið úrval af
leiguvörum fyrir fermingar og má
þar nefna nammibari, makkarónustanda, súpupotta, blómavasa,
kertastjaka, blóm og margt fleira.
Einnig tek ég að mér að skreyta fyrir fermingar og önnur tilefni.“
Lára Margrét ákvað að fara út í
þessa þjónustu þar sem hún hefur
mikinn áhuga á skreytingum.
„Ég var búin að vera að gera þetta
fyrir vini og vandamenn í mörg ár
áður en ég tók þessa ákvörðun.
Hugsunin með leigunni er sú að það
sé hægt að fá leigða hluti í stað þess
að þurfa að kaupa allt.“

L

Lára Margrét segir að það
eigi að vera gaman að vera
með veislu.

Umhverfisvænt að leigja hlutina
Hún segir óþarfi að geyma hluti í
geymslum sem sjaldan eru notaðir.
„Það er mun umhverfisvænna að
leigja hluti og skila aftur heldur en
að kaupa allt nýtt.
Hugsunin var líka að reyna að
létta eins mikið á fólki sem er að fara
að halda veislur því eins og margir
vita þá er fullt af fólki sem miklar
þetta fyrir sér og þá getur verið gott
að fá einhvern til að hjálpa sér.
Ég er frekar mikil veislukona og
finnst mjög gaman að halda veislur á
einfaldan, fallegan og þægilegan
hátt. Mér finnst mjög gaman að fá
að vera með puttana í veisluhöldum
hjá fólkinu í kringum mig, fjölskyldu
og vinum.“
Láru Margréti finnst
mikilvægt við fermingar að leyfa
fermingarbarninu að taka eins mikinn þátt og hægt er.
„Að leyfa fermingarbarninu að
ákveða hvaða veitingar verða og

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Lára Margrét segir umhverfisvænt að leigja hluti fyrir veisluna.

FERMING FRAMUNDAN?

Hún mælir með því að fólk hafi litaþema í skrauti og veitingum.

hvaða litaþema og skreytingar það
vill. Að sjálfsögðu allt innan skynsamlegra marka. Það er mikilvægt
að mikla þetta ekki of mikið fyrir sér
og njóta veislunnar. Það eru allt of
margir sem ætla sér um of og eru
svo alveg sprungnir þegar kemur að
deginum sjálfum og ná ekki að njóta
hans.“
Skreytingar gera
mikið fyrir veisluna

Faxafeni 11, 108 Reykjavík S: 534-0534

www.partybudin.is

myndabas!
Partýbúðin hefur tekið við rekstri
tækjaleigunnar booth.is þar sem
leigja má allskyns græjur fyrir partýið!
Sjá nánar á booth.is

Hún segir skemmtilegt að velja
matinn í samræmi við litaþemað.
„Svo þarf oft ekki nema smá blóm
eða seríur til að setja punktinn yfir iið.“
Lára Margrét segir markmiðið
með þjónustu hennar vera að auðvelda hlutina fyrir fólki sem er að
fara að halda veislur.
„Ég byrja alltaf á því að hitta viðkomandi og fara yfir hvaða óskir þau
eru með og hvernig þau vilja hafa
veisluna. Síðan mæti ég á staðinn
með mitt fólk skreyti og kem svo aftur og tek allt mitt dót saman. Ég er
sérlega heppin með aðstoðarfólkið
mitt að þetta gengur alltaf eins og
vel smurð vél. Allt sem fólk fær leigt
hjá mér þríf ég sjálf, þannig er enginn óþarfa frágangur áður en skilað
er til baka. Ég passa líka alltaf að afhenda leiguvörurnar frá mér á miðvikudegi fyrir helgina og svo er þeim
skilað eftir helgi. Mitt mottó er:
Ekkert óþarfa stress, því það á að
vera gaman að halda veislur.“
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Fermingarkertin gera
mikið fyrir veisluborðið
Grafíski hönnuðurinn
Vaiva Straukaité, eigandi
Studio Vast, hefur alltaf
haft áhuga á hönnun og
skrautritun. Hún gerir nútímaleg fermingarkerti á
veisluborð landsmanna.

Vaiva Straukaite
hannar falleg
fermingarkerti á
veisluborðið.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
arkmið Vaivu Straukaité í starfi er að
blanda grafískri hönnun, listritun og handgerðri sköpun til að
búa til einstaka upplifun. Hún gerir
fermingarkerti sem eru viðbót við nútímalegt veisluborð.
„Eftir útskrift úr myndlistarskóla
á Akureyri vann ég á auglýsingastofu
í tvö ár. Ég var alltaf mjög skapandi
og vildi leggja mig meira fram í sköpun, hafði mikla ástríðu fyrir að læra
eitthvað nýtt, hafa þekkingu á viðskiptaheiminum og langaði að prufa
að vinna sjálfstætt. Áhugi á skrautritun og leturgerðum leiddi mig á ýmis
námskeið, bæði hérlendis og í Bandaríkjunum, þar sem ég féll algjörlega
fyrir nútímalegri skrautritun (e. modern calligraphy).“

M

Nútímaleg skrautritun heillar
Á heimasíðunni hennar er hægt að
panta sérmerkt kerti, gestabækur,
boðskort, borðmerkingar og ýmislegt
annað fyrir skírn, fermingu og brúðkaup. Einnig er hægt að fá tækifæriskort, gjafapappír, taupoka eða sérvalda gæðapenna fyrir nútímalega
skrautritun og teikningar. Það kom
henni sérstaklega á óvart hvað mikill
áhugi er á skrautritun í landinu. „Það
var þörf á markaðnum fyrir nýjungar
og ákvað ég því að uppfæra hið klassíska í eitthvað nútímalegt.“ Vaiva
segir fólk leggja mikið upp úr upplifun gesta og fjölskyldunnar í fermingarveislunni. „Kertin, kökurnar og
skreytingarnar gera veisluborðið svo
rómantískt og fallegt. Ég mæli með
að hafa einfaldleika og ferskleika í
veislum fyrir unga fólkið og leyfa litlu
hlutunum að njóta sín. Það er fallegt
að hafa skilti sem segja: Velkomin.
Falleg, einföld kertamerking ásamt
gestabók með skrautritun er orðin
hluti af hefðinni.“

Ljósmyndir/Aðsent

Fermingarkerti
eftir Vaivu eru stílhrein og smart.

Það er að ýmsu
að huga fyrir
fermingardaginn.

Bjóðum fatnað
í stærðum 36-54

Glæsilegur
dömufatnaður
Netverslun okkar er

tiskuverslun.is
Eyravegi 29 • Selfossi • Sími 482 1800
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Sirrý segir mikilvægt
að leyfa fermingarbarninu að koma með
hugmyndir í ljósmyndatökunni.

Elísabet Unnur Hrólfsdóttir ljósmynduð af
Sirrý fyrir ferminguna.

Sirrý Klemenzdóttir
tekur fallegar fermingarljósmyndir.
Ljósmyndir/Sirrý Klemenzdóttir

Leyfir unglingunum að ráða
Sirrý Klemenzdóttir segir fermingarbörn góð
í að koma með hugmyndir að myndatökum
á fermingardaginn. Gæludýr eru vinsæl á
ljósmyndum í dag sem og áhugamálin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Fermingarmöppur
og gestabækur

irrý Klemenzdóttir hefur
rekið ljósmyndastofuna
Þetta stúdíó ásamt manni
sínum James Hudson síðan árið 2008.
„Ég lærði ljósmyndun á Íslandi og
bjó úti í Englandi í tvö ár og vann
sem portrettljósmyndari í eitt og
hálft ár.
Fermingarmyndatökur eru stór
hluti af slíkum ljósmyndum á Íslandi. Ég hef verið að taka fermingarmyndir frá því áður en ég lauk
sveinsprófinu og alveg frá því ég
opnaði árið 2008.“
Fermingarmyndatökur eru eitt
upáhaldsmyndefni Sirrýjar.
„Einstaklingar á þessum aldri eru
svo skemmtilegir, hressir og opnir
fyrir alls konar skemmtilegum hugmyndum.
Það sem mér finnst mestu máli
skipta þegar krakkar koma í fermingarmyndatöku er að þau komi með
hluti sem tilheyra áhugamálum
þeirra. Sem dæmi fótboltabúninginn
sinn, fiðluna eða jafnvel gæludýrið.“
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Sirrý segir góða hugmynd að hafa
föt til skiptanna í fermingarmyndatökunni.
„Sem dæmi uppáhaldsgallabuxurnar, hettupeysuna og fleira. Þá
fær maður fallegar myndir sem gefa
góðan þverskurð af lífi barnsins árið
sem það fermist.“
Sirrý segir ljósmyndatökur í
fermingarkyrtli á undanhaldi.
„Fæstir vilja gera eitthvað við
þær myndir, eins og til dæmis
stækka eða gefa í jólagjöf, þótt oftast fylgi ein kyrtilmynd með í albúminu sé óskað eftir því. Þær eru
þó orðnar aðeins frjálslegri og ýmislegt skemmtilegt og fallegt hægt að
gera í kyrtlinum. Annars hafa borgaralegar fermingar aukist síðustu ár
og þar á kyrtillinn ekki við. Hægt er
að taka mjög fallegar myndir við slík
tilefni.“
Hún segir mikilvægt að hlusta á
hugmyndir fermingarbarnanna.
„Ég fæ oft alls konar beiðnir um
ýmislegt sem við útfærum svo í sameiningu og þannig fáum við fallegar
myndir. Portrettmyndataka snýst
um samvinnu á milli mín og fermingarbarnsins. Ég er opin fyrir öllu og
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hef meðal annars verið kölluð upp í
hesthús til þess að ná myndum af
fermingarbarninu með uppáhaldshestinum sínum. Fermingarmyndatakan er upplifun fermingarbarnsins sem þau hafa mjög gaman
af svo mér þykir mikilvægt að þau
komi í slíka myndatöku. Svo er tilvalið að skella í góðar fjölskyldumyndir eða systkinamyndir í leiðinni. Það er víst ekki á hverjum degi
sem fólk fer í myndatöku. Þá mæli
ég frekar með að fólk sé í venjulegum fatnaði því þá er andrúmsloftið
afslappaðra. Þannig myndir eldast
vel. Að sjálfsögðu er samt alltaf
gaman að fá ljósmyndir af sér í
spariklæðnaði.“
Vinsælt að hafa gæludýr
Sirrý segir mikilvægt að fólki líði
vel í myndatökum.
„Til að fólki líði vel gef ég mér

góðan tíma til þess að kynnast því ef
þess þarf. Ég kem fram við fólk eins
og ég vil að það komi fram við mig.
Svo er ég frekar opin og með húmor
sem ég nota í ljósmyndatökunni.
Margar bestu myndirnar eru
teknar þegar fólk á síst von á því,
þar sem persónuleikinn fær að njóta
sín með hlátrasköllum eða skondnum augnablikum.“
Sirrý segir ljósmyndirnar í ár
verða svipaðar því sem nú þegar er
orðið vinsælt. Börnin séu með það
sem einkennir áhugasvið þeirra.
Hún hefur myndað fyrir Dýrahjálp Íslands í meira en áratug.
„Allir gæludýraeigendur vita að
gæludýrin eru mikilvægur hluti af
fjölskyldunni og lífi barnsins. Ég hef
myndað fermingarbörn með kisurnar sínar, hundinn sinn, hestinn,
naggrís og kanínur. Ég bíð spennt
eftir gullfisknum í kúlunni.“
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