
FERMINGAR

Komdu fram
við brauðréttinn
eins og steik
Freyr Gígja Gunnarsson
er brauðréttakóngur.

Eyddi öllum ferm-
ingarpeningunum

Helga Margrét Agnarsdóttir
mælir með læstri bankabók.

Aðalbjörg Birna Haraldsdóttir hélt tvær fermingarveislur í fyrra. Hesturinn Skagfjörð
frá Kolkuósi varð hennar þegar hún fermdist, sem og draumahnakkurinn.

UNG HESTAKONA ÁTTI
FRÁBÆRAN FERMINGARDAG
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Forsíðumyndina
tók Karl Ólafsson

„Mammabankastjóri“

Þ
að að fermast er stór stund í lífi hverrar manneskju. Öll munum
við eftir fermingardeginum okkar eins og hann hafi gerst í gær.
Þess vegna skiptir máli að líta á fermingarundirbúning sem
skemmtilegt tímabil. Ferming er varða á leiðinni sem mikilvægt
er að gera sem eftirminnilegasta. Ef við höldum ekki upp á

og stöldrum við þá verður líf okkar eins og einn samfelldur vinnudagur.
Vinnudagur með misgóðum hádegismat.

Það að ferma barnið sitt er svo miklu stærra en bara að barnið sé
að staðfesta trú eða læra á lífið. Þetta er tímabilið þar sem litla krútt-
lega barnið þitt breytist í ungling með öllum þeim hormónum sem því
fylgir. Skyndilega hættir barnið að hafa gaman af öllu sem foreldrið
hafði pródúserað fram að þessu og taldi sig vera að standa sig vel í
foreldrahlutverkinu. Kósíkvöld víkja fyrir ferðum í félagsmiðstöðvar og
hangsi í sjoppum eða yfirgefnum verslunarmiðstöðvum. Á meðan barnið
er að reyna að slíta sig laust getur skapast mikil togstreita sem tekur á
alla fjölskylduna. Sem minnir á það. Ég hef aldrei heyrt foreldri tala um að
það hlakki svo til þegar barnið verður unglingur og sé að telja niður í þetta
frábæra tímabil. Ég hef heldur aldrei heyrt foreldri segja að afkvæmi þess
hafi átt sinn besta tíma þegar það varð kynþroska og breyttist í ungling.

Það getur tekið á andlega að tengjast barninu sínu meðan þessi ósköp
ganga yfir og þess vegna nenna sumir foreldrar því ekki. Hver nenn-
ir að ala upp ungling þegar stýrivextir eru komnir upp úr öllu valdi og
hver pestin á fætur annarri herjar á landsmenn? Lífið er ströggl og það
er ströggl að eiga ungling. Auðveldasta leiðin er að vera bara „mamma
bankastjóri“ sem er langflottust. Hún millifærir hægri og vinstri meðan hún
er að reyna að finna sjálfa sig og gæta þess að lenda ekki í kulnun. Svo
er unglingurinn til friðs á meðan hann „slædar“ kortinu. Hann þarf heldur
ekki að hafa neinar áhyggjur af því að peningurinn klárist því „mamma
bankastjóri“ millifærir bara aftur. Og svo aftur og svo aftur eða þangað til
hún vaknar og fattar að hún er á hraðferð inn í glötunina.

Oft er talað um það að við séum að gera börnin okkar að aumingjum því
við skutlum þeim allt of mikið. Í þeirri umræðu finnst mér gleymast að bíl-
ferðir geta verið mjög góð leið til að tengjast barninu. Það er þó mikilvægt
að það séu reglur í þessum bílferðum. Ef „mamma bankastjóri“ er með
útvarpið í botni eða á símafundi í bílnum á meðan barnið lækar fáklæddar
TikTok-stjörnur þá eru takmarkaðar líkur á því að þessir tveir einstaklingar
finni sameiginlegan snertiflöt. Og barnið hefur alls engan áhuga á að ræða
það frekar að þið hafið tengst órjúfanlegum böndum þegar það þrýstist
út um fæðingarveginn. Þess vegna skiptir máli að tala saman þar sem
báðir leggja eitthvað til málanna. Þetta má ekki vera eins og fimmtu gráðu
yfirheyrsla á lögreglustöð.

Það er einmitt vegna unglingsáranna og allra þeirra áskorana sem þeim
fylgja að ferming og fermingarundirbúningur er góð hugmynd. Þetta er svo
kjörið tækifæri til að ræða allar hliðar lífsins. Skipuleggja, ræða vonir og
væntingar og svo má nota fermingarundirbúning sem örkennslu í fjármálum.
Taka saman hvað þarf að gera og hvað það muni kosta. Ef fermingarbarnið
getur ekki hugsað sér að fermast nema það sé rapp-
ari í fermingunni, krapvél, myndakassi, förðun, hár
og brúnkusprautun í pakkanum þá mætti taka
saman kostnaðinn og sjá heildarmyndina. Einhver
fermingarbörn geta heldur ekki hugsað sér að
fermast nema að vera í fljúgandi Nike-skóm
sem kosta á við hálfs mánaðar matarreikn-
ing fjögurra manna fjölskyldu. Það er hollt
fyrir alla að sjá heildarmyndina. Ekki bara
fermingarbarnið heldur líka fyrir „mömmu
bankastjóra“ og feður landsins. Það er
nefnilega hægt að gera svo margt snið-
ugt með því að nota hugvitið og ágætt að
minna sig á að smartasta fólk veraldar syndir
ekki í peningum!

MartaMaría

Winkel Jónasdóttir

Breyttist ekkert
við fermingu

B
jarni segist hafa breyst mikið frá því að
hann var á fermingaraldri. „Á þeim tíma
var ég frekar vansæll og í mikilli afneitun
um hver ég væri í raun og veru. Ég kepptist
við að afneita samkynhneigð minni og í kjöl-

farið deyfði ég marga aðra hluta af mér. Ég var mjög
áhugasamur um leiklist og elskaði að taka þátt í öllu
leiklistarstarfi sem var í boði, þannig að það var gleði-
legt. Ég man ekki eftir að hafa stefnt á að verða leikari
sérstaklega. Mér fannst erfitt að hugsa um framtíðina á
þessum tíma.“

Manstu eftir fermingunni sjálfri eða fermingarfræðsl-
unni?

„Já, ég man mjög vel eftir fermingardeginum því mér
fannst þetta svo hátíðlegur dagur. Fram að fermingu
fór ég með bænir á hverju kvöldi. Ég var mjög trúaður
og ég trúði því einlæglega að guð myndi bjarga mér
frá samkynhneigðinni sem ég skammaðist mín mikið
fyrir og vissi ekkert hvað ég átti að gera við. Þetta voru
allt aðrir tímar og fræðsla var engin um
mismunandi kynhneigðir eða kynvitund.
Ég hætti að biðja bænir nánast um leið
og ég fermdist því ég fann að ég var
ekkert breyttur, ég burðaðist ennþá
með skömmina. Þegar ég var orðinn
fullorðinn skráði ég mig úr þjóðkirkjunni
þegar biskup var spurður hvort það ætti
að gefa prestum leyfi til að gefa saman
samkynja pör í sjónvarpsviðtali og hann
svaraði: „Við þurfum að hugsa okkur
tvisvar um áður en við köstum
hjónabandinu á sorphaugana.“
Mér fannst ég mjög svikinn.
Nú er ég hjá Siðmennt og er
athafnastjóri þar og elska allt
það sem Siðmennt stendur
fyrir: upplýst samfélag sem
byggir á kærleika, mann-
gæsku og heilindum.“

Fór í myndatöku í sept-
ember

Hvernig var veislan þín?
„Ég hef alltaf elskað góð

kökuboð þannig að ég bað
um risakökuhlaðborð. Fullt af

ættingjum kom vestur á Tálknafjörð fyrir þess hvíta-
sunnuhelgi og þetta var mjög skemmtilegt. Ég fór með

mjög stutta þakkarræðu en lét aðallega mömmu um
að tala. Ég var alls ekki með tónlistaratriði því ég var

rosalega feiminn á þessum árum.“
Fórstu í myndatöku?

„Já, ég fór í myndatöku í september,
nokkrum mánuðum eftir ferminguna því

þá var ég næst í Reykjavík. Ég var mjög
ánægður með myndatökuna. Fannst ég
bara frekar flottur þó ég hefði viljað
hafa færri bólur.“

Manstu hvað þú fékkst í fermingar-
gjöf?

„Ég man ekki mikið eftir gjöfunum.
Mig minnir að ég hafi fengið rúm frá
foreldrum mínum.“

Hvað væri á óskalistanum ef þú
værir að fermast í dag, árið 2023?
„Ég myndi biðja fólk um að sleppa

gjöfum og gefa peninga til Samtakanna
‘78 eða Trans Ísland,“ segir Bjarni að
lokum.

Bjarni Snæbjörnsson leikari fermdist 7. júní 1992 í Stóru-Laugardals-
kirkju í Tálknafirði. Þegar Bjarni var á fermingaraldri skammaðist hann sín
fyrir kynhneigð sína. Hann skráði sig seinna úr þjóðkirkjunni og er í dag
athafnastjóri hjá Siðmennt, sem hann segir gríðarlega gefandi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Bjarni er leikari í dag og
hefur meðal annars vak-
ið mikla athygi í einleikn-
um Góðan daginn faggi.

Bjarni var óöruggur þegar
hann fermdist og átti eftir
að sættast við sjálfan sig.

Bjarni fór til Reykjavík-
ur í fermingarmynda-
töku í september.

Morgunblaðið/Unnur Karen



Við stækkum
fermingargjöfina

Við gefum fermingarbörnum allt að

12.000 króna mótframlag þegar þau

spara fermingarpeninginn hjá okkur.

Við erum betri saman
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morthens

Í dúnmjúku brauði
með beikoni, hvítlauks-
grilluðum sveppum
og bernaise sósu til
hliðar.

Fabrikkusmá-
borgararnir
slá í gegn í

öllum veislum.

25 borgarar á
hverjum bakka!

7 gómsætar
tegundir í boði!

Ferköntuð
fermingarveisla

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR

Ljósmynd/Rán Bjargar Photography

Systkinin
Matthías Daði
og Bríet Sunna.

Hvað fékkstu í ferm-
ingargjöf?
„Í fermingargjöf fékk

ég mikið af fallegum
skartgripum, rúm, rúmföt
og peninga, en það sem stendur
upp úr er að ég fékk lítinn hvolp,
sem mig hefur dreymt um alla
ævi og ég hef beðið um síðan
ég var pínulítil. Nokkru fyrir
ferminguna fékk ég að fara að
sækja litlu maltese-prinsess-
una hana Míu.“

Samveran með mömmu
stendur upp úr

„Það var gaman að taka þátt
í fermingarundirbúningnum og
fermingarfræðslan var skemmti-
leg. Við gátum því miður ekki farið í
fermingarferðalag vegna kórónuveirufar-
aldursins en það var í lagi því það var gott
að geta skipulagt þetta allt án þess að hafa miklar
áhyggjur af faraldrinum eins og árin á undan. Ég tók
virkan þátt í undirbúningnum með mömmu og við

Veislan fór fram í
íþróttahúsi og var
það vel skreytt.

Nammibarinn var
sérlega girnilegur.

Óskinn rættist
þegar Bríet
Sunna fékk
hvolpinn Míu í
fermingargjöf.

Ljósmynd/Rán Bjargar Photography

Bríet Sunna Gunnarsdóttir er í 9.
bekk grunnskóla Snæfellsbæjar.
Bríet fermdist á hvítasunnudag hinn
5. júní í fyrra og fékk langþráðan
draum sinn uppfylltan þegar hún
fékk lítinn hvolp í fermingargjöf.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

F
ermingardagurinn minn var frábær og stóð
alveg undir væntingum. Dagurinn byrjaði á að
ég fór í hárgreiðslu og fór svo heim og klæddi
mig og gerði mig klára fyrir athöfnina sem
byrjaði klukkan 11.00 stundvíslega. Allt gekk

að óskum í kirkjunni og mér fannst alveg frábært að
fermast með flestum bekkjarsystkinum mínum. Eftir
kirkjuna var farið í salinn þar sem veislan var haldin og
klárað að gera allt klárt; blása blöðrur, fylla á nammið
á nammibarnum, setja upp myndakassa og uppáhaldið
mitt; gera krapvélina klára. Þegar veislan byrjaði var ég
frekar stressuð að taka á móti öllu fólkinu en það gekk
vel og ég fékk einnig nokkrar vinkonur til mín í veisluna,
sem var alveg frábært. Dagurinn var alveg meiriháttar
í alla staði, gott veður og gaman að sjá alla vini og
ættingja sem sáu sér fært að koma og fagna með mér á
fermingardeginum,“ segir Bríet.

Skemmtilegt að halda veislu í íþróttahúsi

Fermingarveislan fór fram í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
og bauð Bríet Sunna gestum sínum upp á matarhlaðborð
með uppáhaldsmatnum sínum, hún var sérstaklega
ánægð með kjúklingabringurnar og BBQ-sósuna. Í
eftirrétt var kökuhlaðborð. „Það var efst á óskalistanum
hjá mér að vera með krapvél og myndakassa eins og var í
veislunni hjá Matthíasi Daða bróður mínum og gaman að
fá þá ósk uppfyllta. Þetta var skemmtileg veisla og það
var mjög skemmtilegt að vera með hana í íþróttahúsinu
því þá var hægt að vera að leika og spila leiki í salnum
meðan fullorðna fólkið var að borða og spjalla saman.“

fórum á fermingarsýninguna í Garð-
heimum og Blómavali og keyptum
margt til þess að nota í veislunni
og við keyptum kerti í Karmel-
klaustrinu í Hafnarfirði, sem
ég er mjög ánægð með, sem
er eins og fermingarkertið
hennar mömmu.
Við mamma fórum sérstaka

ferð til Reykjavíkur að kaupa
kjól og ég var með mjög ákveðn-
ar skoðanir á því hvernig kjól ég

vildi. Við fórum í nokkrar búðir en
að lokum fundum við kjólinn sem

migr langaði í, á Laugavegi, í
búðinni Kjólum og konfekti.
Kjólinn var hvítur með
stuttum ermum og fékk
ég eyrnalokka, hálsmen
og armband frá My
letra við kjólinn. Ég
fór í hárgreiðslu á
hárgreiðslustofunni
Pastel í Ólafsvík og
var einnig með sterkar
skoðanir á því hvernig
ég vildi hafa hárið og

fékk alveg að hafa það
eins og ég vildi. Ég fór fyrst

í prufu og svo í fermingar-
myndatöku í Reykjavík sama dag

hjá Rán Bjargar Photography. Mér
fannst skemmtilegast við undirbúninginn

að fá að taka virkan þátt í öllu ferlinu og samveran með
mömmu í þessu.“

Krapvél og
myndakassi
efst á óska-
listanum

„Mér fannst skemmtilegast
við undirbúninginn að fá
að taka virkan þátt í öllu
ferlinu og samveran
með mömmu.“



FÆST EINNIG
VATNSHELDUR

EYELINER GEFUR
LASER SKARPAR LÍNUR

SKJÓTTU OG MARKMIÐIN NÁST.
LYFTIR - ÝKIR - SVEIGIR - ÞÉTTIR

SÉRHVERT AUGNHÁR.

IDÔLE LINER
& LASH IDÔLE
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Veitingarnar voru
góðar fyrir utan
kokteilávexti í ferm-
ingarkökunum.

Lifði eins og
prinsessa eftir
ferminguna

Helga Margrét Agnarsdóttir, laganemi,
dansari og áhrifavaldur, fermdist árið 2012
í Háteigskirkju. Hún er ánægð með ferm-
inguna sína og væri til í að halda aftur bleika
veislu með servéttum með nafninu sínu.
Hún sér þó aðeins eftir því hvernig hún
eyddi fermingarpeningunum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Þ
rettán ára Helga var ótrúlega óörugg. Ég átti
eftir að finna sjálfstraustið og hélt að það
mikilvægasta í heiminum væri að vera
sæt og grönn. En ég er samt mjög
stolt af henni, hún var að reyna sitt

besta. Og þannig séð í persónuleika hef ég
ekki breyst mikið, var alltaf mjög ákveðin,
elskaði dans og tísku og vildi hafa allt lit-
ríkt. Ég held samt að 13 ára ég hefði haldið
að ég hefði frekar farið meira út í tísku-
heiminn heldur en að fara í lögfræði, mig
langaði ekkert meira en að verða listrænn
stjórnandi hjá breska Vogue man ég,“ segir
Helga Margrét þegar hún er spurð
hvernig unglingur hún var.
Manstu eftir fermingunni sjálfri

eða fermingarfræðslunni?
„Ég er með mjög góðar minn-

ingar úr fermingarfræðslunni,
nema þegar ég var skömmuð
fyrir að haga mér illa þegar við
fórum í Vatnaskóg. Ég man að mér
fannst hún mjög skemmtileg og var
alls ekki jafn langdregin og þung
eins og vinir mínir fengu í öðrum kirkjum.
Síðan var mjög gaman í kirkjunni á daginn sjálfan,
ég fermdist á sama degi og ein af mínum allra bestu
vinkonum, Júlía Sif.“

Hélt ræðu

Hvernig var veislan þín?
„Veislan mín var í Golfklúbbi Reykjavíkur. Það var

svaka veisla, við buðum allri fjölskyldu og næstum öllum
vinum. Við vorum búin að skreyta allt í bleiku, auðvitað. Ég
man að mér fannst ótrúlega skemmtilegt að vera með servíettur
með nafninu mínu, verð að finna tilefni til þess að gera það aftur.
Veitingarnar voru mjög góðar nema við vorum búin að kaupa tvær
fermingarkökur frá Myllunni og það voru kokteilávextir og ég var
brjáluð enda er það ógeðslegt og satt best að segja er ég enn þá
bitur yfir því.“
Lést þú ljós þitt skína í veislunni?
„Ég hef aldrei verið þekkt fyrir að vera feimin og athygli var

uppáhaldsmáltíðin mín á þessum tíma þannig að ég var vissulega
með ræðu, og ég var með myndaalbúm með myndum af mér við

innganginn sem fólk gat skoðað en ég
kunni ekki á nein hljóðfæri til að spila til

að vera með atriði og frekar erfitt að vera
með dansatriði í óeðlilega háum hælaskóm.“

Hvernig voru fermingarfötin þín?
„Ég var í stuttum ljósbleikum kjól frá Dúkkuhúsinu og síðan var

ég í fölbleikum 12 sentimetra háum pinnahælum úr Focus-skóbúð-
inni. Það verður að hafa það í huga að ég fermdist 2012 þannig að
ótrúlega háir óþægilegir hælar voru „the it item“. Ég man að mig
langaði ekkert meira en í Jeffery Cambell-hælaskóna – sem voru
platform-hælar sem voru reimaðir. Ég man að nokkrar stelpur sem
voru með mér í fermingarfræðslu fengu svoleiðis, ég var svo afbrýð-
isöm. Síðan var ég með lítið gullúr frá ömmu minni henni Dóru og
var með slæðu frá langömmu minni henni Dagbjörtu. Fannst mjög
gaman að hafa smá frá þeim,“ segir Helga og segist sakna mikið
Dúkkuhússins og skóbúðarinnar.

Fór til Ítalíu í mánuð

Manstu hvað þú fékkst í fermingargjöf?
„Ég man að ég fékk svona fimm pör af eyrnalokkum í fermingar-

gjöf frá ættingjum og vinafólki – þótt ég hafi aldrei verið með göt í
eyrunum. Held að strákar fái oftar pening og stelpur fái skartgripi,
bækur og álíka héðan og þaðan. Fékk auðvitað mjög mikinn pening
líka – en ég er klassíska miðjubarnið þannig að ég fékk bara að
eiga allan peninginn minn. Frá foreldrum mínum fékk ég mánaðar
skólavist í tungumálaskóla úti á Ítalíu sem var ótrúlega skemmti-
legt. En ég man að ég fór með peninginn minn út þangað og lifði
eins og prinsessa. Síðan fór ég ein til London í lok sumarsins til að
heimsækja frænkur mínar og þar fékk ég að eyða fermingarpen-
ingnum mínum án þess að neinn væri að skipta sér af og þetta er
ein besta ferð sem ég farið í. Ef ég væri að fermast í dag væri örugg-
lega aftur á óskalistanum að mega fara í mánuð til Ítalíu, það var
ótrúlega skemmtileg ferð. Ég myndi klárlega enn þá skreyta salinn
minn allan bleikan,“ segir Helga Margrét sem sér ekki eftir neinu
nema kannski að hafa eytt öllum fermingarpeningunum.
Hvað finnst þér mikilvægt að fermingarbörn hafi í huga?
„Setjið peninga ykkar inn á lokaða bankabók – plís! Það á ekkert

13 ára barn að hafa einhverja 100 þúsund kalla til að eyða bara í mál-
tíðartilboð á Pítunni og bragðaref á Snælandsvídeó og síðan klára
peninginn í Topshop á Oxford Street.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Helga Margrét fermdist
fyrir rúmlega tíu árum
en væri til í svipaðar
fermingargjafir.

Helga Margrét
fann drauma-
kjólinn í Dúkku-
húsinu.

Móðir Helgu
Margrétar
tók fermingar-
myndirnar.

Það voru myndir
af Helgu Margréti í
veislusalnum.

Það var
bleikt þema.



í fermingargjöf

Gefðuminningar

icelandair.is

Góð ferðasaga er gjöf

sem endist alla ævi

Leyfðu fermingarbarninu að velja sína ferðasögu, hver sem

hún er. Fermingarbarnið getur svo nýtt fleiri en eitt gjafabréf

í einu þegar draumaferðin liggur fyrir— hvort sem það er

fótboltaferð, verslunarferð, sólarlandaferð eða borgarferð.

Minning að eigin vali á icelandair.is/gjafabref
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WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR

SKYRKAKA VEGAN
SÚKKULAÐIKAKA

Fabrikkueftirréttir
FYRIR 16 MANNS

Morgunblaðið/Eggert Jóhannesson

Ætlar
að baka
sjálf fyrir
gestina

Herdís Arna Úlfarsdóttirætlar
að fermast með bestu vinkonu
sinni á annan í páskum. Hún valdi
að fermast í kirkju þar sem hún
trúir á guð. Herdís Arna ætlar að
baka sjálf fyrir ferminguna sína.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

H
var og hvenær fermist þú?

„Ég fermist í Garðakirkju hinn 10.
apríl, á annan í páskum, en ég og ein
af bestu vinkonum mínum, Berg-
þóra Hildur, fermumst tvær saman.

Amma Bergþóru er Jóna Hrönn Bolladóttir
prestur og ætla hún og Matthildur föðursystir
Bergþóru að ferma okkur.“
Hvaða áhugamál áttu þér?

„Ég æfi frjálsar íþróttir hjá ÍR og síðan er ég
í unglingakór Vídalínskirkju. Mér finnst einnig
mjög gaman að baka, les mikið, mála og vera á
hestbaki.“
Hvaða væntingar ertu með varðandi ferm-
ingardaginn?

„Góður dagur með ættingjum og vinum.“
Hvernig veislu ætlið þið að halda?

„Ég á mjög stóra fjölskyldu en foreldrar mínir
eiga samtals 10 systkini þannig að líklega verður

um 100 manns boðið. Við ætlum að hafa matarvagn,
erum að reyna að ákveða hvaða vagn við viljum
hafa. Síðan ætla ég að baka sjálf kökur til að hafa í
eftirrétt en ég elska að baka.“

Hvað finnst þér skemmtilegast að
baka og hvað ætlar þú að baka
fyrir ferminguna þína?

„Mér finnst skemmtilegast að baka
súkkulaðikökur og kökur sem hægt
er að skreyta. Mér finnst líka mjög
gaman að baka bollakökur og skreyta
þær. Ég er alveg dugleg að reyna að
finna nýjar uppskriftir og prufa að
baka þær, en oftast baka ég kökur
sem ég get skreytt. Fyrir ferminguna
mína er ég búinn að ákveða að gera
Dumlegott og svo ætla ég líka að baka
franska súkkulaðiköku.“
Hvað dreymir þig um í fermingar-
gjöf?

„Mig langar í upplifun með fjöl-
skyldunni minni eins og utanlandsferð

en annars er ég mjög lítið að hugsa um þetta.“
Í hvernig fötum ætlarðu að vera?

„Mig langar að vera í kjól og er að byrja að skoða
þá þessa dagana með mömmu.“

Ætlar þú að fara í hárgreiðslu?
„Ég er svo heppin að mágkona mömmu er hár-

greiðslukona og ætlar að greiða mér. Mig langar
að hafa blóm og greiðslu þar sem krullurnar
mínar fá að njóta sín.“
Hvernig verður veislan?

„Veislan verður í stærri kantinum og hef ég
fengið að ráða hvað verður í boði í samráði við
forelda mína. Ég er ekki búin að ákveða hvort
einhver atriði verða.“
Til hvers hlakkar þú mest á fermingar-
daginn?

„Ég hlakka til að njóta dagsins með ættingj-
um og vinum. En það verður líka gaman að
eiga dekurdag fyrir mig, fara í hárgreiðslu og fá
förðun og svoleiðis,“ segir Herdís Arna.

Stutt síðan stóri bróðir fermdist

Hjónin Linda Björk Halldórsdóttir og Úlfar
Ragnarsson fylgdust með syni sínum fermast
fyrir tveimur árum svo þau eru öllu vön. „Herdís
Arna er fermingarbarn númer tvö, en Kristján
Ragnar fermdist fyrir tveimur árum. Við erum
mjög vön að aðstoða ættingja við veislur og
höfum svo sem haldið ýmsar veislur áður eins og
stórafmæli, útskriftir og skírnir. Okkar mottó er
líka að reyna að njóta og þetta þarf ekki að vera
flókið þótt það sé alltaf einhver vinna í kringum
veisluhald,“ segir Linda Björk.
Hvernig er að eiga ungling í dag?

„Við eigum tvo unglinga og erum í raun mjög
heppin með þau. Rólegri og þægilegri unglinga
er varla hægt að hugsa sér. Þau eru á fullu í
íþróttum og finnst notalegt að eiga gæðastundir
með okkur og litla bróður sínum á milli þess sem
þau stunda æfingar og keppni.“
Hafi þið foreldrarnir lært eitthvað í gegnum
fermingarfræðsluna?

„Það er kannski ekki eitthvað eitt sem við höf-
um lært en mikilvægir hlutir sem minnt er á og
mega ekki gleymast. Eins og til dæmis að tala við
unglinginn, fá hans álit og leyfa honum að vera
með í ákvarðanatöku, sérstaklega í málefnum
sem varða hann sjálfan. Einnig eyða tíma saman,
það er líklega besta forvörnin, að gera eitthvað
saman sem allir hafa gaman af.“
Var þín veisla frábrugðin veislunni sem þið
eruð að skipuleggja?

„Veislan í sjálfu sér er ekkert mikið frábrugðin
að því leyti að nánustu ættingjum og vinum
verður boðið að fagna með okkur deginum.
Vissulega hafa skreytingar og það sem boðið
verður upp á breyst í gegnum tíðina, jú og
kannski föt fermingarbarnsins. En fyrst og
fremst verður þetta bara notalegur dagur með
okkar nánustu.“

Hér er Herdís Arna ásamt foreldrum sínum,
Úlfari Ragnarssyni og Lindu Björk Halldórs-
dóttur. Með þeim á myndinni eru bræður
hennar þeir Kristján Ragnar og Bjarki Már.

„Ég er svo
heppin að mág-
kona mömmu
er hárgreiðslu-
kona og ætlar
að greiða mér.
Mig langar að
hafa blóm og
greiðslu þar
sem krullurn-
ar mínar fá að
njóta sín.“



Nú getur þú valið þína áletrun á
servíetturnar, kertin, sálmabækurnar
og heillaóskabækur hér á vefnum.
Einnig blómaskreytingar, borð-
skreytingar, gestabækur, hanskar
og hárskraut

Allt fyrir ferminguna
á 20%afslætti

Blómaskreytingar

Skrautskrifuð kerti

Merktar sálmabækur
og heillaóskabækur

Áritaðar og merktar
servíettur

Borðskreytingar

2023

Fermingar

Skannaðu kóðann
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„Forréttindi að fá að velta spurning-
um fermingarfræðslunnar fyrir sér“
Eydís Blöndal ljóðskáld er leið-
beinandi í fermingarfræðslu Sið-
menntar. Eydís leiðir listasmiðju
og segir algjör forréttindi að fá að
leiða smiðjuna með unglingunum
en hún lítur frekar á sig sem þátt-
takanda en hefðbundinn kennara.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

É
g fermdist í Grensáskirkju á
sínum tíma, hreinlega vegna þess
að ég hugsaði ekkert út í aðra
valmöguleika. Ég trúði ekki á
guð frekar en nokkuð annað. Ég

var svo fengin til að leiðbeina í fermingar-
fræðslu hjá Siðmennt fyrir nokkrum árum
og hef verið viðloðandi fræðsluna síðan þá,“
segir Eydís þegar hún er spurð hvort hún
hafi fermst borgaralega.
Er næsta skref að sjá um athafnir eða

er skemmtilegra að sjá um fræðsluna?

„Mér finnst mjög gefandi að kynnast
fermingarkrökkunum og spjalla við þau um
þær spurningar sem eru vakna á nám-
skeiðinu. Eins og staðan er núna læt ég það
duga.“
Hvernig er fermingarfræðslan hjá Sið-

mennt?

„Ég var ráðin inn í tímabundna stöðu árið
2021 til að skrifa námskrá fermingarfræðsl-
unnar. Hún byggist á áralangri reynslu og
stefnumótun sem hafði átt sér stað árunum Morgunblaðið/Eggert Jóhannesson

Eydís Blöndal leiðir

listahóp á vegum

Siðmenntar.

Er fermingarveisla framundan?
- Fyrir alla fjölskylduna síðan 1967 -

KRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.IS

32.995 kr. / St. 38-40
Vnr. CALHW0HW01387

19.995 kr. / St. 41-46
Vnr. TOMFM0FM04730

14.995 kr. / St. 37-41
Vnr. MAR24701

32.995 kr. / St. 41-46
Vnr. LLO13-114

13.995 kr. / St. 36-41
Vnr. MAR28386

26.995 kr. / St. 42-45
Vnr. CALHM0HM01018

18.995 kr. / St. 36-41
Vnr. TOMFW0FW07030

34.995 kr. / St. 41-46
Vnr. LLOMILAN

11.995 kr. / St. 37-40
Vnr. TAM-22418-20

24.995 kr. / St. 42-46
Vnr. CALYM0YM00681

19.995 kr. / St. 37-41
Vnr. GAB2521120

26.995 kr. / St. 40-46
Vnr. E-836404
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Fermingarbörn-

in hafa teiknað

og málað í vet-

ur og velt fyrir

sér hlutunum.

„Mikil áhersla er
lögð á að krakk-

arnir komist sjálfir
að eigin niðurstöðu
og byggi vísvit-

andi þannig sterk-
an grunn að sinni
heimsmynd á upp-

lýstan máta.“

TNF DIABLO DYNAMIC JAKKI
29.995 KR. / KVK

DEVOLD BREEZE ZIP BOLUR
13.995 KR.

PRIMUS HITABRÚSAR
5.995 KR. / 0.75L

TNF STRATOS JAKKI
34.995 KR. / KK

DEVOLD BREEZE BUXUR
12.995 KR.

KOBUK VALLEY 2 TJALD
22.995 KR.

GRISPORT DAKAR GÖNGUSKÓR
24.995 KR. / ST. 39-44

TNF DUFFEL TASKA - SMALL
22.995 KR. / 50 L

KOBUK VALLEY 4 PLUS TJALD
36.995 KR.

GJAFAKORT S4S
FERMINGARBARNIÐ
VELUR SÍNA GJÖF

Fiskislóð 1, Reykjavík / Hvannavellir 14, Akureyri / 580-8500 / www.ellingsen.is

Draumagjafir
náttúrubarnsins

á undan. Út frá henni braut ég viðfangsefn-
in niður í fjögur sambönd sem manneskjan
á í yfir lífsleiðina: Samband manneskj-
unnar við tilvistina, samband hennar við
sjálfa sig, sambandið sem er okkar á milli,
og síðan samband manneskjunnar við
umhverfi sitt. Þannig getum við fjallað um
þessi helstu heimspekilegu viðfangsefni
sem koma fermingarkrökkum við, til
dæmis gagnrýna hugsun, siðferði, sjálfs-
mynd, samskipti, réttlæti og umhverfismál.
Þetta nálgast leiðbeinendur svo með það
að markmiði að virkja fermingarkrakkana

til sjálfstæðrar hugsunar. Þetta eru hlutir
sem koma okkur öllum við, óháð samfélags-
legum og hvað þá trúarlegum skoðunum,
og krefjast þess að hvert og eitt okkar
raunverulega staldri við til að svara spurn-
ingunum. Mikil áhersla er lögð á að krakk-
arnir komist sjálfir að eigin niðurstöðu og
byggi vísvitandi þannig sterkan grunn að
sinni heimsmynd á upplýstan máta.“
Er hægt að taka þátt í listsköpun og

tækla í leiðinni stórar spurningar sem

Siðmennt leggur áherslu á í starfi sínu?

„Ein af nýjungunum sem við komum

með samhliða nýrri námskrá var ný
nálgun á tímana sjálfa. Fram að því höfðu
námskeiðin verið kennd með svipuðu
fyrirkomulagi og krakkarnir þekkja úr
skólastofunum, en það blasir við að sú
aðferðafræði hentar alls ekki öllum. Þess
vegna bættum við við námskeiðum, til
dæmis listsköpunarnámskeiði, útvistar-
námskeiði og síðan námskeiði á Úlfljóts-
vatni. Þessi námskeið hafa slegið í gegn og
eru mjög vinsæl. Ég kenni öðrum hópnum
í listsköpuninni í ár og það er svo frábært
að nálgast viðfangsefnin og umræðurnar

í gegnum aðra miðla en við erum vön.
Kennslan verður meira í flæði og opnari
finnst mér og ekki jafn bókstafleg.“
Hefur þú séð börnin blómstra á óvænt-

an eða skemmtilegan hátt í listasmiðj-

unni?

„Já, ég sé hvernig sú kennsluaðferð
virkar allt öðruvísi á krakka en sú hefð-
bundna. Samskiptin og dýnamíkin á milli
mín og þeirra verður meira lifandi og
á skemmtilegri grundvelli. Listin gefur
okkur oft rými til að vera í friði frá því sem
annars vill tíðkast í kennslustofu, þar sem
kennari eða leiðbeinandi stendur andspæn-
is hópnum og predikar í von um að koma
einhverju til skila. Ég lít ekki á þetta
þannig að ég sé að kenna krökkunum, held-
ur erum við saman að skapa rými fyrir þau
til að hugsa um þessar grundvallarspurn-
ingar sem leggja línurnar að allri annarri
hugsun hjá okkur. Það eru nefnilega algjör
forréttindi að fá að velta spurningum ferm-
ingarfræðslunnar fyrir sér og nokkuð sem
sumt fólk gefur sér í raun aldrei tíma í.“
Hafa þau kennt þér eitthvað í vetur?

„Svo margt. Aðallega hvað það er gagn-
legt að leyfa sér að vera óhefluð og fyndin.“
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hvað er efst á
óskalistanum?

APPLE
Watch SE GPS - 40mm
• Hjartsláttarmælir, áttaviti, hæðarmælir og neyðarhringing
• Vatnshelt á allt að 50 metra dýpi
• Allt að 18 klst. rafhlöðuending
• Tveggja kjarna örgjörvi

MNJV3 MNJT3 MNJP3

BOSE
QuietComfort Earbuds 45 þráðlaus heyrnartól
• Bluetooth tenging
• Virk hljóðeinangrun (ANC)
• Allt að 24 klst. rafhlöðuending
• Aware Mode, IPX4 vatnsvörn

8667240100 8667240200 8667240400

APPLE
AirPods (2019)
• Siri raddstýring
• Hleðsluhylki
• Allt að 5 + 19 klst. rafhlöðuending
• Snertistillingar

MV7N2ZMA

58.995

24.995

59.995

5.995 4.995 5.990109.995

MARSHALL
Stanmore III hátalari
• Bluetooth tenging, AUX, RCA
• Marshall Signature Sound
• Umhverfisvæn vegan hönnun
• Tengist í rafmagn

STANMOREIIIBK STANMOREIIICR

STYLPRO
Facial Steamer andlitshreinsir
• Andlitshreinsun með gufu
• Hægt að hita handklæði
• Hægt að nota ilmolíur
• Hægt að nota sem rakatæki

FS01RG

STYLPRO
Original Makeup burstahreinsir
• Þrífur og þurrkar á aðeins 30 sek.
• Lengir líftíma og gæði bursta
• 2x AAA rafhlöður fylgja
• 2x hreinsiefnapokar fylgja

BC01

BEURER
BS49 upplýstur snyrtispegill
• Venjulegur og 5x stækkun
• Björt LED lýsing
• 11 cm þvermál
• Tvær hliðar

BEUBS49

DYSON
Airwrap Styler Complete hármótunartæki
• Stílar og þurrkar hárið samtímis
• 3 hraðastillingar, kalt loft
• 6 fylgihlutir + taska
• Dyson V9 1300 W mótor

DYS40068901

ert þú team
apple eða
samsung?

Eða 5.453 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 65.437 kr. | ÁHK 41%

54.995

APPLE
iPhone 14
• 6,1” Super Retina XDR skjár (1170x2532)
• Háþróaðar 12 MP Wide og Ultra wide linsur, 4K upptaka í 60 fps
• A15 Bionic, MagSafe, Cinematic mode, Action Mode, 5G o.fl.
• Allt að 19 klst. afspilun myndbanda

MPV03 MPUF3 MPUR3 MPVA3 MPVN3

SAMSUNG
Galaxy S23 5G
• 6,1” 120 Hz FHD+ AMOLED skjár (2340x1440)
• 50/10/12 MP bakmyndavélar, 8K upptaka
• 128 GB minni, 8 GB vinnsluminni
• Fingrafaraskanni í skjá, 25 W hraðhleðsla

SMS911B128BLA -GRE -BEI -PIN

SONY
SRS-XB13 ferðahátalari
• Bluetooth tenging
• Ryk- og vatnsvarinn með IP67
• Allt að 16 klst. rafhlöðuending
• Ól fylgir með

SRSXB13BCE7 -CCE7 -LCE7
-LICE7 -PCE7 -YCE7 9.990

Eða 16.280 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 195.355 kr. | ÁHK 17%

179.995
Verð frá:

Eða 14.986 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 179.830 kr. | ÁHK 18%

164.995
Verð frá:

BOSE
Soundlink Flex ferðahátalari
• Bluetooth tenging
• PositionIQ tækni, Dual Sound, Bose Connect
• Allt að 12 klst. rafhlöðuending
• Ryk- og vatnsvarinn með IP67

8659830100 8659830200
8659830400 8659830500 27.995
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hefur þú prófað
nýjustu byltinguna
í sýndarveruleika?

hefur þú tryggt
þér eintak?

SONY

PlayStation VR2 sýndarveruleikagleraugu

og Horizon Call of the Mountain
• Fyrir PlayStation 5

• 2000x2040 á hvert auga, HDR, OLED

• 110° sjónvídd, 120 Hz endurnýjunartíðni

• Haptísk viðbrögð

PS5VR2HORIZO
Eða 11.018 kr. í 12 mánuði

á 0% vöxtum | Alls 132.220 kr. | ÁHK 23%

118.995

APPLE

Macbook AirM2 13,6” fartölva
• 13,6” 2560x1664 IPS skjár

• Apple Silicon M2 örgjörvi og skjástýring

• Einnig til í öflugri útgáfu með 512 GBminni

• Aðeins 1,13 cm þykk og 1,24 kg þung

Z15S Z15W Z15Y Z160

Við viljum að allar gjafir hitti í mark. Þess
vegna má skila eða skipta fermingargjöfum
með skilamiða til 30. júní. Nánar á elko.is.

framlengdur
skilaréttur

er sjónvarp á
óskalistanum
þínum?

er kominn
tími á alvöru
leikjavél?

NINTENDO

Switch OLED
• 64 GB Flash minni, stækkanlegt meðMicro SD

• 7” HD OLED snertiskjár

• Allt að 9 klst. af spilun

• Innbyggðir stereo hátalarar

SWIOLEDWHI SWIOLEDNEON

SAMSUNG

AU7175 50” snjallsjónvarp
• 4K UHD LCD snjallsjónvarp, 4K UHD Dimming

• Motion Xcelerator Turbo, PurColor tækni

• Crystal Processor 4K

• Tizen stýrikerfi

UE50AU7175UXXC

SONY

PlayStation 5 leikjatölva - Disc
• 4K@120 Hz

• 825 GB SSD

• 8K leikjaspilun

• DualSense stýripinni fylgir

PS5DISC

TCL

S5200 40” sjónvarp
• Full HD LED snjallsjónvarp

• HDR

• Android stýrikerfi

• Dolby Audio

40S5200

F
Orkuflokkur

G
Orkuflokkur

XIAOMI

1S hlaupahjól
• Allt að 30 km drægni

• 25 km/klst hámarkshraði

• Tvöfalt bremsukerfi

• Ljós að framan og aftan

X1027

NEXT

XD40 leikjapakki
• Next KD3 lyklaborð

• Next FX1 heyrnartól

• Next SR3Mús

• Next músamotta

NEXTXD40395250 NEXTXD40395251

PIRANHA

Bite Cloth Edition leikjastóll
• Class 4 gaspumpa

• 110 kg hámarksþyngd

• Stillanleg armhvila

• Fiðrildastilling

PIRBITEGY

SAMSUNG

Odyssey G3 27” leikjaskjár
• 27” Full HD 1920x1080 VA skjár

• 144 Hz endurnýjunartíðni, 1 ms

• AMD FreeSync

• HDMI og Displayport tengi

LS27AG304NUXEN

MSI

GF63 15,6” leikjafartölva
• 144 Hz FHD IPS skjár

• Intel Core i5-11400H örgjörvi

• Nvidia GeForce GTX 1650, 4 GB

• 8 GB RAM, 256 GB SSD

MSI9S716R612687

54.9957.995 34.990 43.995

Eða 21.455 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 257.455 kr. | ÁHK 14%

239.995
Verð frá:

Eða 9.380 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 112.555 kr. | ÁHK 26%

99.995
Eða 5.929 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 71.150 kr. | ÁHK 40%

59.990

Eða 9.983 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 119.800 kr. | ÁHK 24%

106.995
Eða 13.692 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 164.300 kr. | ÁHK 19%

149.990

Eða 6.792 kr. í 12 mánuði
á 0% vöxtum | Alls 81.505 kr. | ÁHK 35%

69.995
Verð frá:
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Skemmtilegast að fara
í ferðirmeð vinunum

Kristel Eva Kristófersdóttir er í tíunda bekk Garðaskóla. Hún
fermdist í Vídalínskirkju í Garðabæ 20. mars 2021 og fylgdi því
töluvert stress þar sem heimsfaraldur geisaði.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

H
vernig var fermingardagurinn þinn?

„Fermingardagurinn minn var mjög
góður og skemmtilegur,“ segir Kristel
Eva.
Kom eitthvað óvænt upp á?

„Það gekk allt eftir áætlun en ég var mjög
stressuð um að ég gæti ekki fermst út af Covid-19.
Eftir mína fermingu var hætt við allar aðrar ferm-
ingar út af hertum samkomutakmörkunum.“
Hvernig var veislan?

„Ég fermdist í miðjum kórónuveirufaraldri, á
þeim tíma voru samkomutakmarkanir og þurftum
við að halda tvær veislur fyrir fjölskylduna. Mér
fannst mjög leiðinlegt að fjölskyldan gat ekki verið
öll saman en það var samt mjög gaman að hitta
alla og fagna fermingardeginum með þeim. Það var
töluvert meira vesen að halda tvær veislur en það
gekk allt upp.“
Hvað fékkstu í fermingargjöf?

„Ég fékk mjög flottar fermingargjafir. Ég fékk
sjónvarp, rúm, farsíma, ferðatöskur, skartgripi,
peninga og fleira. Ég keypti mér úlpu og ákvað að
leggja restina af peningunum inn á sparnað hjá
bankanum mínum, ég setti pening inn á framtíðar-
grunn og í verðbréfasjóð. Þegar ég lagði peningana
inn á sparnað gaf bankinn mér peninga, held að það
hafi verið 12.000 krónur.“
Hvernig voru fermingarfötin?

„Ég fermdist í hvítum blúndukjól frá Kjólum og
konfekti og var í hvítum Nike-skóm.“
Hvað var skemmtilegast við allt fermingarferlið?

„Skemmtilegast við fermingarferlið er að fara í
gegnum þetta allt með vinum mínum og fara í ferðir
með þeim. Í einni ferðinni fórum við í Vatnaskóg,
við gistum þar eina nótt og það var mikið stuð,
kvöldvaka og bátsferð. Það var áhugavert að læra
um trúna og gera verkefnin með vinum mínum. Við
fengum líka góðar veitingar í fræðslunni.“ Ljósmynd/Dóra Dúna

Kristel fann ferm-
ingarkjólinn sinn í
Kjólum og konfekti.

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR

Fabrikkusmáréttir
í fermingarveisluna

HEITaR lundir
Heitar kjúklingalundir (1 kg.)

Bornar frammeð gráðostasósu
og hotwings sósu.

BBQ lundir
BBQ kjúklingalundir (1 kg.)

Bornar frammeð hvítlaukssósu
og BBQ sósu.

Guðmundur Oliver
var í pólóbol undir
jakkanum.

Ljósmynd/Rán Bjargar Photography

Myndaveggurinn gerði
salinn persónulegan.

Fékk uppáhalds-
matinn í veislunni

Guðmundur Oliver Ágústsson fermdist í Grafarvogs-
kirkju hinn 9. apríl í fyrra en Guðmundur er núna í 9. bekk
í Víkurskóla í Grafarvogi. Dagurinn var mjög afslappaður
og lauk með því að gjafirnar voru opnaðar heima.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

H
vernig var fermingardagurinn þinn?

„Hann byrjaði snemma um morguninn og það var
gaman að hitta alla vini mína í kirkjunni og svo alla
fjölskylduna og vinafólk í veislunni. Það var gaman
að koma síðan heim eftir veisluna og opna allar

gjafirnar.“
Kom eitthvað óvænt upp á?
„Það gekk allt eftir áætlun enda eru mamma og pabbi ekki

stressaðar týpur.“
Hvernig var veislan?

„Veislan var skemmtileg og afslöppuð, ég bauð upp á smárétti
eins og sushi, kjúklingaspjót, vængi, beikonvafðar döðlur og djúp-
steiktar risarækjur. Svo var ég með kökuhlaðborð og nammibar.
Pabbi hélt ræðu fyrir mig og vorum við með páskabingó og lita-
borð fyrir krakka. Ég fékk að ráða matnum og kökunum sjálfur
og valdi lime-grænan sem þema. Sushi er mitt uppáhald þannig
að það var mjög gott. Við notuðum skírnargestabókina mína
sem fermingargestabók líka þar sem það var nóg af blaðsíðum í
henni. Við tókum polaroid-myndir og límdum inn í bókina.“

Hvað fékkstu í fermingargjöf?
„Ég fékk tvær bækur, rúmföt og peninga. Peningana lagði ég

inn á sparnaðarreikning.“
Hvernig voru fermingarfötin þín?
„Ég var í jakkafötum, pólóbol og strigaskóm.“
Hvað var skemmtilegast við allt fermingarferlið?
„Að hitta alla í veislunni og fá að hafa uppáhaldsmatinn minn

í veislunni.“

Veislan var
afslöppuð.

Nammibarinn
kom vel út.

„Við notuðum
skírnargesta-
bókina mína
sem fermingar-
gestabók líka.“

Fermingarbarnið
valdi þemalitinn.



1) HELSINKI sængurver. 100% bómull. Fáanlegt í grænu og brúnu. 140x200 / 50x70 cm 17.990 2) MYGGBLOM ábreiða. 100% polyester. Fáanleg í kremuðu og gráu. 130x170 cm 3.495 3) STAVKLOKKE

púði. 100% polyester. Fáanlegur í kremuðu, ljósbrúnu og gráu. 45x45 1.695 4) LONASmotta. 100% polypropylen. Kremuð/ljósbrún. 130x193 cm 12.950 5) TAKS skinn. Fáanlegt í nokkrum litum. 60x90 cm
2.995 6) THEO skrautplanta. H70 cm 3.995 7) KLEMENT blómapottur. Hvítur. Ø17 x H20 cm 2.995 8) HANNES ilmolíulampi með ljósi og USB tengi. Viður/hvítur. Ø11 x H40 cm. ATH! Pera fylgir ekki 3.995
9) AGERBY skrifborð. Hert gler/gegnheil eik. 60x120 cm 34.950 10) KOKKEDAL stóll. Grátt velouráklæði 19.950 11) REFLECT spegill. Speglagler/rattan 6.995 12) DARKENBERG vegghilla. Svört/eik.
Ø45x45 cm 7.995 nú 5.995 13) UNIQUE rúm. Góðmeðalstíf heilsudýnameð 260 pokagormumpr. m2. og 7 þægindasvæðum. Áföst 5,9 cm þykk yfirdýna úr eggjabakkalöguðum svampi ogMEMORY FOAM
svampi. Fætur og botn fylgja með. 90x200 cm 129.950 nú 99.950 120x200 cm 149.950 nú 119.950 140x200 cm 159.950 nú 129.950

160x200 cm 179.950 nú 139.950 14) TUSINDFRYD moskusdúnsæng. Fyllt með 100% af snjóhvítum moskusdúni. Þolir þvott við 60°C.
Áklæði er úr 100% jacquardofinni bómull. Sængin er saumuð í 4x5 ferninga. Sængurtaska fylgir. 135x200 cm 240 g 34.990 nú 29.990

(Svöl) 135x200 cm 550 g 54.990 nú 44.990 (Heit) 135x200 cm 800 g 64.990 nú 54.990 (Mjög heit) Koddi 50x70 cm 750 g 17.990 nú
14.990 Koddi 50x70 cm 950 g 19.990 nú 15.990 15) RANUM leikjastóll með LED lýsingu. Svartur 49.950 nú 44.950 16) STAVANGER skrif-
borð.Melamín/spónarplata og stál. Svart. B80 x L160 x H65/85 cm 39.950 17) FESTING sería. Marglit. Með 20 LED seríum. B1200 cm. Innan- og
utandyra 4.995 18) ROY glervasi. Fáanlegur í gráu eða grænu. Ø13 x H20 cm 995 19) HANS skrautplanta. Bleik. H55 cm 2.495

20) STUDSTRUP spegill. MDF, stál og speglagler. Svartur. 80x180 cm 34.950 nú 27.950

TILBOÐ GILDA ÚT 23.03

4)

FERMINGAR2023

3)

2)

5)

9)

11)

7)

8)
6)

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Í NÆSTU VERSLUN RÚMFATALAGERSINS EÐA Á RFL.IS

1)

25%
afsláttur

12) 13)

Sparið
allt að

40.000

14)

Sparið
allt að

10.000

15)

Sparið

5000

16)

17)

20)

20%
afsláttur

FRÁBÆRAR GJAFAHUGMYNDIR

10)

18)

19)
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Jörmundur
Sjálfvinda frá YRSA Reykjavík

Armbandsúr fyrir herramenn

Verð kr. 43.900

Sími 551 8588 • skartgripirogur.is

Kringlunni og Smáralind

Bankastræti 12,
sími 551 4007
skartgripirogur.is Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

ERNA
GULL- OG SILFURSMIÐJA

Falleg fermingar-

slaufa fylgir

hnakk í fermingargjöf sem nýttist afskaplega vel, orða-
bók, myndavél og svefnpoka sem ég nota ennþá.“

Halda veisluna heima

Freyr segist hlakka mikið til þess að fylgjast með
syni sínum fermast í vor. „Tíminn æðir áfram og það
sést bersýnilega á börnunum, sem vaxa alltof hratt,“
segir Freyr.

„Eins og með aðrar veislur í fjölskyldunni vona ég
að fermingarveislan verði skemmtileg og eftirminni-
leg. Þetta snýst um að skapa rétta stemningu og
það er hægt að gera með ýmsu móti og maður þarf
ekkert endilega að panta heimsfræga skemmtikrafta
eða rándýrar veitingar. Við ætlum að halda veisluna
heima, malla eitthvað skemmtilegt og sniðugt. Ferm-
ingarbarnið verður vonandi með eitthvert atriði, ég
held væmna ræðu, afarnir grilla og svo grillum við
eitthvað í gestunum,“ segir Freyr um veisluna.
Er unglingurinn ykkar meðvitaður um umhverfið?

„Mér finnst unglingar miklu meðvitaðri um um-
hverfismál en við sem eldri erum. Við ræðum þessi
mál þegar við erum að flokka og reynum að lágmarka
kolefnissporið eftir bestu getu. Sonur minn fermist hjá
Siðmennt og ætli þau séu ekki að ræða þessi mál þar í
þaula?“

Bagalegt að nota fermingarfötin einu sinni

Er hægt að hafa fermingarveisluna umhverfisvæna?
„Eins og allt sem við gerum þá eiga fermingar-

veislur að vera umhverfisvænar. Það er hægt að
takmarka matarsóun, henda ekki mat, nota um-
hverfisvænar skreytingar, kaupa ekki eitthvert drasl
sem enginn notar. Bruðl, óskipulag og hugsunarleysi
er óumhverfisvænt,“ segir Freyr.

Freyr nefnir að það sé einfalt að skreyta fyrir
ferminguna á umhverfisvænan og ódýran hátt.
„Þegar byrjar að vora er nú bara mjög einfalt
að rölta út í garð og klippa greinar og föndra
skreytingarnar sjálfur með fermingarbarninu – allt
sem maður gerir sjálfur skapar aukna stemningu í
veislunni. Keypt gerir ekki neitt! Gerum það sjálf –
og allt verður brjál!“
Hvað með föt á fermingardaginn?

„Þetta er svolítið bagalegt með fermingarfötin – ég
held að ég hafi bara notað mín einu sinni. Kannski eins
og flestir. Fötin orðin alltof lítil og púkó eftir smá tíma.
Þetta er bæði rándýrt og ekki umhverfisvænt. Það
væri bara mjög sniðugt að geta leigt sér töff ferm-
ingarföt – er það ekki? Sonur minn er reyndar alveg
jafn stór og ég þessa dagana og smellpassar í mín
jakkaföt,“ segir Freyr.

„Hringrásarhagkerfið snýst um að nota auðlindir
jarðarinnar betur og lengur. Fara ekki illa með verð-
mætin okkar. Vera ekki fáviti, bruðla og eyðileggja
jörðina. Það helst í hendur að vera umhverfisvænn og
hagsýnn. Það er tilvalið tækifæri að ramma þetta allt
saman inn í fermingarveisluna og kenna komandi kyn-
slóð góða siði,“ segir Freyr að lokum.

É
g fermdist 26. apríl 1987 í Árbæjarkirkju,
nýfluttur úr Breiðholtinu yfir í Grafarvoginn,
ásamt Gunnari frænda mínum. Við vor-
um ekki sérlega duglegir að lesa kverið og
skrópuðum í öllum messunum sem við áttum

að mæta í, en fyrir náð og miskunn séra Guðmundar
fengum við að fermast. Ætli móðir mín hafi ekki bjargað
okkur úr snörunni þar sem hún söng í kirkjukórnum.
Það sem mér er minnisstæðast er að Gunnar lenti í
hörkuslag við einhvern Árbæjarvilling rétt áður en við
röltum fram á kirkjugólfið, í fermingarkyrtlunum, alveg
eins og hvítþvegnir englar,“ segir Freyr um ferminguna
sína.

„Fermingarveislan okkar var haldin í matsal Raf-
teikningar, vinnustaðar föður míns, í Borgartúninu, við
hliðina á Höfða, þar sem leiðtogafundurinn fór fram
árið áður. Þetta var ein fyrsta fermingarveislan í stór-
fjölskyldunni sem var án áfengis og reykingar bann-
aðar. Áður höfðu þetta verið svaka partí og börn ekki
velkomin, en hér var dregin lína. Flestir voru nú bara
sáttir, en kannski voru aðalpartípinnarnir eitthvað
fúlir. Þetta var bara fínasta veisla, ég man eftir köldum
kjúklingaleggjum, ritzkexi og rækjusalati, miklum
herðapúðum; mikil átta í gangi.“
Manstu hvað þú fékkst í fermingargjöf?

„Ég var mikið í hestamennsku á þessum tíma og fékk

Morgunblaðið/Eggert

Freyr Eyjólfsson
fermdist í Árbæjarkirkju.

Árbæjarkirkja var
nýopnuð þegar
Freyr fermdist.

Ekkert áfengi
og reykingar
bannaðar
Freyr Eyjólfsson, verkefnastjóri hringrásarhagkerfis
hjá SORPU, fermdist fyrir 36 árum. Hann fékk gjafir
sem nýttust mjög vel og hann notar enn. Í ár fermist
sonur Freys og ætlar fjölskyldan að reyna að hafa
fermingarveisluna eins umhverfisvæna og hægt er.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is
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Netverslun á www.belladonna.is

Fæst í
netverslun

belladonna.is

Frábært úrval af fallegum sparifatnaði

Ljósmynd/Karl Ólafsson

Aðalbjörg fékk
hestinn Skagfjörð
frá Kolkuósi í
fermingargjöf.

H
vernig var fermingardagurinn þinn?

„Dagurinn var æðislega skemmtilegur.
Þetta var auðvitað svolítið stressandi en
samt geggjaður dagur í alla staði.“
Kom eitthvað óvænt upp á?

„Allt gekk samkvæmt áætlun hjá mér. Mamma
var kannski pínu stressuð að vera of sein með mig í
kirkjuna eftir förðun og hárgreiðslu en þetta slapp
allt.“
Hvernig var veislan?

„Ég var með tvær veislur sama daginn, sú fyrri var
hjá pabba og stjúpmömmu minni og seinni hjá mömmu
og stjúppabba mínum. Við fundum engan sal fyrir
stóra sameiginlega veislu þannig að veislurnar voru því
tvær. Við buðum meðal annars upp á veitingar frá Lúx
veitingum og í báðum veislunum voru kökur frá Önnu
Konditori en kökurnar þaðan eru svo góðar. Mamma og
pabbi hafa keypt kökur í allar veislur þar síðan ég var
skírð. Uppáhaldið mitt úr veislunum var samt sushi og
risarækjur.“

Hvað fékkstu í fermingargjöf?
„Frá mömmu og Kalla stjúppabba fékk ég hestinn

Skagfjörð frá Kolkuósi. Frá pabba og Helgu stjúp-
mömmu fékk ég draumahnakkinn frá Hrímni. Síðan
fékk ég reiðtygi og flestallt fyrir hestamennskuna í
sama merki. Ég fékk líka fallegt skart og annað, ég
elskaði að fá allar þessar gjafir. Peninginn setti ég inn á
læsta bankabók til að eiga í framtíðinni.“
Hvernig voru fermingarfötin?

„Fermingarfötin fengum við í Gallerí 17. Ég var hrifn-
ust af hvítum síðerma blúndukjól sem fékkst þar og svo
fékk ég hælaskó í GS skóm. Ég vissi um leið og ég sá
kjólinn að þetta væri kjóllinn minn. Tara stjúpsystir mín
fermdist í eins kjól árið áður en hann var i öðrum lit.“
Hvað var skemmtilegast við allt fermingarferlið?

„Skemmtilegast fannst mér að undirbúa veislurnar
meðal annars með því að skreyta og baka. Síðan fannst
mér mjög gaman að hitta alla aftur, þar sem það hafði
verið lítið um veislur í kórónuveirufaraldrinum,“ segir
Aðalbjörg.

Fékk hest
og hnakk
Aðalbjörg Birna Haraldsdóttir
fermdist í Lágafellskirkju hinn 9. apríl í fyrra.
Fermingardagurinn var æðislegur í alla staði
og fékk Aðalbjörg í fermingargjöf ýmislegt
tengt hestamennsku sem hefur nýst afar vel.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir| gudrunselma@mbl.is

„Skemmtilegast
fannst mér að undir-
búa veislurnar meðal
annars með því að
skreyta og baka.“

Aðalbjörg
fór í förðun
og hár-
greiðslu.

Ljósmynd/Dóra Dúna
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Fermist þú
ham-borgaralega?

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

PANTAÐU ÞÍNA VEISLU ÁWWW.FABRIKKAN.IS

25 borgarar á hverjum bakka!
7 gómsætar tegundir í boði!

Þurfti aðkaupaný
jakkaföt fyrir veisluna
Úlfur Esra Snorrason fermdist í Seltjarnarneskirkju 22. apríl 2021
en hélt almennilega fermingarveislu árið eftir. Faðir Úlfs er kokkur og
eldaði hann uppáhaldsmatinn hans, naut og béarnaise, fyrir gesti.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

H
vernig var fermingardagurinn
þinn?
„Þegar ég fermdist var kór-

ónuveirufaraldurinn í gangi og
fjöldatakmarkanir í kirkjunni og

alls staðar annars staðar. Ég gat því ekki haldið
veisluna á fermingardaginn. Ég gat boðið for-
eldrummínum og ömmum og öfum í kirkjuna,
svo fórum við saman og fengum okkur bröns á

Bastard. Mér fannst smá skrýtið að geta
ekki haldið veisluna, en á sama tíma

var gaman að eiga hana inni.“
Kom eitthvað óvænt
upp á?

„Athöfnin sjálf gekk
vel en óvissanmeð
veisluna var helst það
óvænta. Við þurftum
að fresta veislunni
þrisvar sem endaði
með því að hún fór
fram á sumardaginn
fyrsta árið eftir. Vegna

þess hvað leið langur tími
voru fermingarfötin orðin

of lítil, svo það þurfti að kaupa
ný jakkaföt fyrir veisluna.“

Hvernig var veislan?
„Veislan var í Sunnusal í Menntaskólan-

um í Kópavogi, en amma mín er kennari
í skólanum. Við hjálpuðumst öll að með
matinn og að skreyta. Ég bauð upp á naut og
béarnaisesósu, sem er uppáhaldsmaturinn
minn. Pabbi eldaði, en hann er kokkur. Það
var líka hnetusteik fyrir þá sem borða ekki
kjöt. Svo voru kökur í eftirrétt. Þetta var
mjög skemmtilegur dagur, og gaman að geta
loksins hist öll saman.“
Hvað fékkstu í fermingargjöf?
„Ég fékk peninga í fermingagjöf en svo fékk

ég líka ferð á Arsenalleik í London. Það var
mjög skemmtilegt, sérstaklega vegna þess að
Arsenal vann 2-0. Ég keypti mér síma fyrir
fermingarpeningana en lagði svo restina af
þeim inn á læsta framtíðarbók í bankanum.“
Hvernig voru fermingarfötin?
„Ég var í bláum jakkafötum, í skyrtu og

með bindi. Svo var ég í hvítum Nike-striga-
skóm við.“
Hvað var skemmtilegast við allt ferm-
ingarferlið?
„Mér fannst eiginlega skemmtilegast að fá

allar þessar gjafir. En svo var líka gaman í
fermingarferðinni sem við fórum bekkurinn.“Ljósmynd/Dóra Dúna

Úlfur Esra beið í
eitt ár með ferm-
ingarveisluna.

Úlfur var mjög
ánægður með
veitingarnar í
veislunni sinni.

Langar helst í kettling eða hvolp
Tíbrá Magnúsdóttir, nemandi í 8. bekk í Álftanesskóla, ætlar að ferm-
ast hjá Siðmennt í apríl. Faðir Tíbrár, Magnús Baldursson sálfræðingur,
segir veturinn hafa farið í það að velta fyrir sér fermingunni og er niður-
staðan að bjóða til persónulegrar veislu heima hjá Magnúsi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É
g fermist borgaralega í Háskólabíói 15.
apríl,“ segir Tíbrá um ferminguna. Hún segir
borgaralegu fermingarfræðsluna ólíka hinni
hefðbundnu fermingarfræðslu hjá þjóðkirkj-
unni. „Ég fer í fermingarbúðir á Úlfljótsvatni í

mars, þar fæ ég fræðsluna fyrir ferminguna.“
Ætlar þú að halda veislu?
„Ég held veislu heima hjá pabba mínum og ætla

að bjóða fjölskyldu og vinum í veisluna. Ég ætla að
bjóða upp á smárétti, eins og kjúklingaspjót og tacos,
sætindi eins fermingarköku og makkarónur.“
Ætlar þú að fara í hárgreiðslu?
„Já, ég fer í hárgreiðslu. Ég hef ekki alveg ákveðið

hverskonar greiðslu en allavega að hárið verður hálfveg-
is upp og með krullur.“

Ertu búin að
finna föt fyrir
ferminguna?
„Já, ég fann

hvítan kjól sem er
passlega þröngur
og nær næstum niður
að hnjám. Ég fann hvítar
ermar í stíl yfir kjólinn, og síðan
hælaskó sem eru í ljóskremuðum lit.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?
„Ég er með opinn huga, það er alltaf gaman að fá pen-

inga eða pakka, en ef ég ætti að velja eitthvað sérstakt
myndi ég segja að mig langi í kettling eða hvolp.“
Hvaða áhugamál ert þú með?
„Ég hef haft gaman af myndlist og að skrifa sögur

síðan ég man eftir mér. En mér finnst líka gaman að
æfa crossfit og leiklist, eða koma fram á sviði.“
Enn verið að skipta um skoðun
Magnús sem á einnig dótturina Kolku segir að við

ferminguna renni það sterkt upp fyrir foreldrinu að
barnið sé að fullorðnast. „Þetta eru tímamót, kannski
smá eftirsjá og tregi yfir tímunum sem koma ekki aftur,
en líka stolt og tilhlökkun fyrir öllu því sem er framund-
an og er svo spennandi.“
Hvernig hefur fermingarundirbúningurinn verið í vetur?
„Við byrjuðum að ræða málin í haust, hvar við

myndum halda veisluna, hverjum yrði boðið, veitingar,
skreytingar og fleira. Síðan þróast þetta hægt og
bítandi, nýjar hugmyndir fæðast og það er enn verið að
skipta um skoðun og breyta plani.“
Hvernig verður fermingardagurinn?
„Við höldum veisluna heima, okkur finnst við hafa

ágæta aðstöðu til þess og erum sammála um að það sé á
einhvern hátt persónulegra. Þetta verður svona passlega
stór veisla, okkar nánasta fólk en alveg heilmikið stúss
og stór hátíðahöld á okkar mælikvarða, en bara gaman.“

Mikið rætt um gæludýr

Hvernig er feðginasambandið ykkar?
„Mjög gottmyndi ég segja. Okkur finnst báðummjög

gaman að hanga saman, og það hefur ekkert breyst við

unglingsárin. Við stundumútivist, göngummikið – ofmikið
segja sumir, höfum ferðast víða bæði hér heima og erlendis,
förumá söfn, í leikhús og bíó, og ræðummikið þessa dagana
hvernig gæludýr viðættumað fá okkur, það er stóramálið.“
Þú ert sálfræðingur, hvað eru börn á fermingaraldri
að ganga í gegnum?
„Ég held að það sé alveg rétt að þau fullorðnist oft um

þetta leyti. Stundum er talað um hvað barn hafi tekið stórt
þroskastökk yfir eitt sumar. Við ferminguna gerist líka á
einhvern hátt eitthvað stórt. Ég upplifi til dæmis talsverðan
þroskamun á börnum sem eru í 8. bekk og þeim í 9. bekk
sem hafa gengið í gegnum fermingarárið. Þá finnstmér
börn núorðið sterkari á þann hátt að þau ákveða þetta
meira á sínum eigin forsendum, það erminna umþessa
gömlu leiðinlegu hjarðhegðun. Þau velta þessu fyrir sér og
vilja fermast á sinn trúarlega hátt, eða hjá Siðmennt, eða
ákveða að fermast alls ekki en halda samtmögulega upp á
þettameð öðrumhætti eins og til dæmismeð ferð út í heim.
Unglingarnir í dag eru almennt flottir, víðsýnir og

umburðarlyndir. Þaðmá alveg segja að við séum ekki síður
að læra af þeim en þeir af okkur. En þau lifa í breyttum og
flóknumheimimeðmörgum áskorunum. Efmaðurætti
að nefna einhver áhyggjuefni, þá væri það helst tækni-
umbyltingin og snjalltækjavæðingmannshugans. Þegar
horft er til baka um 15 til 20 ár og til stöðunnar núna, þá
myndimaður óska að næstu 15 til 20 árin yrðu framfarirnar
á einhvern hátt hægari, og við og unga fólkið okkar fengjum
meira andrými til að aðlagast næstu tæknibyltingu, ég held
að það yrði mannvænlegra,“ segirMagnús að lokum.

Fegðinin stunda
útivist saman.

Tíbrá ætlar að
fermast hjá
Siðmennt.
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Fermingartilboð

ÍSLENSK HÖNNUN

lindesign.is

Félagslífið í kirkjunni skemmtilegt
Tinna Karítas Þrastardóttir fermist í
Lindakirkju 19. mars. Hún er mjög ánægð
með fermingarveturinn og hefur sótt
félagsstarfið í kirkjunni af krafti. Móðir
hennar, Kolbrún Pálína Helgadóttir, segir
þær mæðgur hafa dúllað sér í vetur við að
undirbúa ferminguna sem verður í anda
fermingarbarnsins.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

A
f hverju ætlar þú að fermast?

„Af því að ég vil halda upp á trúna,“
segir Tinna Karítas, spennt fyrir komandi
fermingu.
Hvað hefur verið skemmtilegast í ferm-

ingarfræðslunni?

„Allur söngurinn, en við syngjum nánast í hverjum
einasta tíma, kynnast krökkunum betur og læra meira
um trúna. Fermingarferðin í Vatnaskóg stendur samt
alveg upp úr. Hún var æði.“
Hvaða áhugamál hefur þú?

„Ég hef mikinn áhuga á söng og leiklist. Í vetur hefur
það líka verið áhugamál mitt að stunda félagslífið í
Lindakirkju en þar er alltaf verið að gera eitthvað
skemmtilegt. Svo er ég nýbyrjuð í Unglinga-gospelkór
Lindakirkju og er mjög spennt fyrir því.“
Færð þú að koma með óskir um hvernig veislan

verður?

„Já, ég byrjaði snemma að pæla í fermingunni með
fjölskyldunni minni enda svolítið spennt. Ég sendi
mömmu og pabba reglulega alls konar myndir af fötum
og hári og hugmyndir sem ég hef fengið.“
Ertu búin að finna föt?

„Já, ég er búin að finna föt, ég valdi mér mjög fal-
legan ljósan kjól úr 17, sokkabuxur og Nike-skó við.“
Ferð þú í hárgreiðslu?

„Ég fer í hárgreiðslu á fermingardaginn til Oddnýjar
Guðrúnar Stefánsdóttur, vinkonu okkar, en ég er búin
að fara í prufugreiðslu og var mjög ánægð. Ég ákvað
sjálf hvernig mig langaði að hafa hárið og fann myndir
á netinu sem ég gat sent henni.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?

„Fermingarferð, peninga fyrir framtíðina, Royal
Copenhagen-bolla með stafnum mínum og
skartgripi.“
Ertu með hlutverk í veislunni?

„Ég ætla að segja nokkur orð og
bjóða alla gestina velkomna. Svo
langar mig að vera með páskabingó
og gleðja nokkra gesti.“

Gaman að eiga minningar

um tvær ólíkar veislur

Mæðgurnar eiga það sameigin-
legt að finnast undirbúningurinn
skemmtilegur og segir Kolbrún
Pálína að undirbúningurinn hafi verið
öðruvísi þegar bróðir Tinnu Karítasar
fermdist.

„Hann hefur verið einstaklega ánægju-
legur og áreynslulaus að mestu þar sem við

leyfðum okkur að vera snemma í því
að hefja undirbúninginn enda ferm-
ingin bara handan við hornið. Það
sakar ekkert hvað okkur þykir þetta
bras skemmtilegt,“ segir Kolbrún

Pálínar þegar hún er spurð að því
hvernig fermingarundirbúningurinn

hafi verið.
„Það er allt klárt sem snýr að fermingar-

barninu á þessum tímapunkti. Hún hefur ver-
ið mjög dugleg að senda mér hugmyndir að ýmsu

sem snýr að deginum sem heillar hana og henni finnst
fallegt. Við sóttum fermingarsýningarnar sem voru í
blómabúðunum og fengum þar alls kyns innblástur.
Nú þarf foreldrateymið bara að skella í góða veislu
fyrir dömuna.“
Hvernig veislu ætlið þið að halda?

„Við ætlum að halda ferminguna heima fyrir að
þessu sinni, njóta þess að halda upp á daginn með
okkar nánustu ættingjum og vinum og eiga fallega
stund með Tinnu Karítas og skapa minningar sem
hún getur yljað sér við út lífið. Við fáum gestina til
okkar seinni part dags og veitingarnar því í léttu
kvöldmatarformi með sætum bita á eftir.“

Það eru fimm ár síðan sonurinn, Sigurður Viðar,
fermdist og þá var veislan í sal með tilbúnum veiting-
um. „Það verður að viðurkennast að undirbúningur-
inn var örlítið einfaldari fyrir vikið. Eins hafði hann
nú ekki alveg jafn sterkar skoðanir á litaþema og
skreytingum og systir hans. Okkur finnst því gaman
að prófa að halda persónulegri veislu að þessu sinni,
það er langt síðan margir hafa komið saman og þess
háttar. Svo það verður bara frábært að eiga minn-
ingar um tvær ólíkar veislur.“
Hvernig ætlið þið að búa til góða stemningu í

veislunni?

„Fermingarbarnið hún Tinna Karítas er mikill gleði-
gjafi og elskar að hafa allt fólkið sitt í kringum sig.

Hún mun því bera stuðið uppi að mestu. Við ætlum
að hafa myndakassa en reynslan hefur sýnt manni að
það er alltaf vinsælt og skapar góða stemningu. Eins
langar Tinnu að hafa páskabingó sem gæti verið mjög
skemmtilegt svona til að skapa smá stuð.“

Hefur þroskast hratt í vetur

Er eitthvað stressandi við ferlið?

„Nei, alls ekki. Þetta er ekkert nema skemmtilegt
finnst mér, sérstaklega þegar fermingarbarnið hefur
alls kyns skoðanir og nýtur undirbúningsins með
okkur foreldrunum.“
Hvernig er að fylgjast með barninu sínu fermast?

„Það fylgja því alls konar blendnar tilfinningar
finnst mér að fylgjast með barninu sínu fermast. Það
er búinn að eiga sér stað mjög mikill og hraður þroski
undanfarna mánuði, bæði með fermingarfræðslunni
og öðru sem fylgir í kringum þetta. Það er auðvitað
dásamlegt að sjá börnin sín fullorðnast og fá að taka
þátt í því hvers konar manneskjur þau koma til með
að verða ásamt öllum sem nærri þeim standa, sem
og skólanum og kirkjunni. Lindakirkja hefur haldið
úti frábærri fermingarfræðslu og hefur boðið upp á
einstakt félagsstarf, farið í ferðalag og margt fleira
sem hefur gefið fermingarbörnunum mikið, samanber
aukið sjálfstraust og gleði.“
Hvernig var þín ferming?

„Ég átti frábæran fermingardag. Veislan var haldin
í litlum sal og nánustu ættingjum var boðið. Mér
finnst mjög fallegt nefnilega hvað hefðirnar hafa lítið
breyst frá því að ég fermdist. Sjálf var ég í beige-lit-
uðum hnésíðum kjól og þröngum svörtum jakka yfir.
Dress sem myndi alveg ganga upp í dag. Mér finnst
samt skemmtilegt að sjá ungu stelpurnar í dag blanda
saman fallegum kjólum og töffaralegum strigaskóm
og leyfa sér að vera nákvæmlega eins og þeim líður
best,“ segir Kolbrún Pálína og er það nákvæmlega
það sem dóttir hennar ætlar að gera.

Ljósmynd/Aldís Pálsdóttir

Mæðgurnar Tinna Karítas

og Kolbrún Pálína hafa

verið notið þess að undir-

búa ferminguna saman.

„Við ætlum að halda
ferminguna heima

fyrir að þessu sinni,
njóta þess að halda
upp á daginn með

okkar nánustu ætt-
ingjum og vinum og
eiga fallega stund

með Tinnu Karítas.“



Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Movesgood rúmföt
140 x 200 cm. Hvít, sand eða grá.

Verð 16.900 kr.Nú 12.765kr.

140x200 cm

Fullt verð: 207.800 kr.

Nú155.850kr.

140x200 cm

Fullt verð: 177.900 kr.

Nú133.425kr.

120x200 cm

Fullt verð: 192.800 kr.

Nú144.600kr.

120x200 cm

Fullt verð: 167.900 kr.

Nú125.925kr.

Sæng og koddi

Fullt verð: 16.800 kr.

Nú12.600kr.

140x200 cm

Fullt verð: 11.990 kr.

Nú8.993kr.

Nature´sRest luxury heilsurúm
m/Classic botni og Paris höfuðgafli
Natures Rest heilsudýna er millistíf (til stíf) dýna sem

hentar þeim sem vilja mikinn og góðan stuðning. Dýnan

er samsett úr 18 cm háum pokagormum umvafið af

hitasprengdum svampi. Gormakerfið er gert úr tvíhertu

stáli með mikinn og góðan stuðning.

Supreme heilsurúm
m/Classic botni
Virkilega vönduð heilsudýna sem hentar flestum, millistíf.

Natures Supreme er samsett úr 5 svæðaskiptu

pokagormakerfi með steyptri kantstyrkingu sem gefur um

25%meira svefnrými og lengri endingu. Gormakerfið er

mýkra við axlasvæðið, millistíft við miðjusvæðið en stífara

við neðrabakssvæðið. Hæð dýnunnar er 29,5 cm.

Pure comfort sæng og koddi

Mistral home rúmföt

Sængin er 300g. Má þvo á 60°c en það er hitastig sem

rykmaurar þola ekki svo gott er að nota sæng sem þolir

þennan þvottahita ef um rykofnæmi er að ræða. Stærð

140x200 cm Þægilegur fiberkoddi. Stærð kodda: 50x70cm.

700g. Má þvo á 60°c

Rúmfötin frá Mistral Home eru úr bómullarsatíni með

vönduðum hnöppum. Fást í mörgum fallegum litum og

mynstrum. Þau hafa 300 bómullarþræði (300 þræði á

fertommu) sem tryggir mjúka viðkomu og frábæra endingu.

Sett fyrir eina sæng og einn kodda.

25%
afsláttur
af völdum
vörum

Verðogvöruupplýsingar í auglýsingunni

eru birtarmeð fyrirvara umprentvillur
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Næsta skref er að kaupa fötin og taka til
Úlfur Þór Sveinsson fermist í Bústaðakirkju þann 26. mars. Hann segir stóran þátt í fermingarfræðslunni
snúast um að vera góð manneskja og rækta góð gildi. Móðir Úlfs, Sveinbjörg Þórhallsdóttir, segir fermingar
frábært tækifæri til að fagna unga fólkinu sem er að stíga inn í samfélag fullorðinna.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

H
vaða væntingar ertu með um
fermingardaginn?

„Að fermingardagurinn verði
skemmtilegur og eftirminnileg-
ur. Ég hlakka til að vera með

flotta veislu og njóta dagsins,“ segir Úlfur.
Fermist þú í kirkju eða borgaralega?

„Ég fermist í kirkju. Ég trúi á guð og er
kristinn eins og fjölskyldan mín öll er.“
Hvernig veislu ætlið þið að halda?

„Við ætlum að halda veislu heima hjá okk-
ur. Við bjóðum stórfjölskyldunni og bestu
vinum í veisluna. Við ætlum að bjóða upp
á alls konar smárétti klukkan tvö og amma
mín og afi ætla að panta flotta kransaköku
til að hafa með kaffinu.“
Hvernig langar þig að vera klæddur?

„Ég ætla að vera í jakkafötum og vera í
„off-white“ Air Force-skóm.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?

„Mig langar mest í pening til að safna inn
á framtíðarreikning.“
Færð þú að ráða öllu eða ráða foreldrar
þínir?

„Ég má hafa skoðun á öllu, þau spyrja mig
og ég samþykki. Ég treysti þeim nú bara
alveg fyrir þessu.“
Hvað lærðir þú í fermingarfræðslunni?

„Ég lærði meira um Jesú og guð og hvern-
ig fermingin fer fram. Svo snýst þetta líka
um að vera góð manneskja og rækta góð
gildi.“
Hvaða áhugamál hefur þú?

„Ég hef áhuga á fótbolta, skíðum og tísku
og svo finnst mér skemmtilegt að ferðast
með fjölskyldunni.“

Öllu var tjaldað til

Finnst þér eitthvað hafa breyst varðandi
fermingar síðan þú varst ung stúlka eða
hin börnin fermdust?

„Já, mér finnst margt hafa breyst síðan
ég fermdist, enda 37 ár síðan. Samfélagið
allt hefur þróast og breyst mikið og hug-

myndafræði um trú þar með. Flestir fermd-
ust í kirkju og hópurinn fylgdist að þegar ég
var ung stelpa. Mikil tilhlökkun. Í dag kjósa
margir að fermast borgaralega og aðrir
aðhyllast aðra trú. Það var einhvern veginn
allt einfaldara og meira gert úr einstök-
um viðburðum eins og fermingu. Ákveðin
formlegheit. Það var mikið lagt í veislurnar
á mínu æskuheimili þegar við systkinin
fermdust. Öllu var tjaldað til. Rúm voru
færð út af heimilinu til að búa til meira
pláss og dýrindis veitingar með heimatil-
búnum mat og tertum framreiddar. Svo
mikið var lagt í allt og fólk hjálpaðist að.
Mamma mín var snillingur í að halda góðar
veislur líkt og amma mín líka. Í dag pantar

fólk kannski mat og leigir sali og veitingar
hafa breyst mikið,“ segir Sveinbjörg.
Hafið þið foreldrarnir lært eitthvað á því
að fylgja syninum í gegnum fermingar-
fræðsluna?

„Hann er þriðja barnið sem við fermum

og erum við því kannski komin með smá
reynslu í þessu. Við þurfum að halda hon-
um svolítið við efnið.“
Hvernig hefur undirbúningurinn verið?

„Úlfur hefur sótt fermingarfræðslu í
kirkjunni og svo hefur hann farið í messur.
Þau eiga að sækja að minnsta sjö messur.
Við foreldrarnir erum búin að bjóða til
veislu og eigum von á stórfjölskyldunni
og nokkrum vinum. Svo erum við farin að
skoða veitingar og pæla í hvað maður gerir
sjálfur og hvað við ætlum að panta. Þetta
verður svona sambræðingur af heimatil-
búnu og aðkeyptum veitingum. Svo erum
við að spá í að gefa honum upplifunargjöf.
Næsta skref er að kaupa falleg fermingar-
föt á hann og kannski taka svolítið til
heima.“

Svo miklu meira en staðfesting á trú

Fylgir því stress að sjá um fermingar-
veislu?

„Auðvitað er alltaf smá stress að halda
stóra veislu. En mér finnst þetta hátíðleg-
ur dagur og legg mikið upp úr því að hafa
þetta skemmtilegt og heiðra fermingar-
drenginn. Systur hans, sem allar eru stadd-
ar erlendis, ætla að koma og gleðjast með
honum, þannig að það verður hátíð í bæ.
Þetta er svo frábært tilefni til að vera með
sínum nánustu og gleðjast með stráknum.“
Hvað finnst þér mikilvægt að ferm-
ingarforeldrar hafi í huga?

„Fermingin er svo miklu meira en
staðfesting á skírninni og trúnni. Þetta er
ungmennavígsla þar sem börnin eru tekin
inn í samfélag fullorðinna. Mér finnst svo
fallegt að ungmennin fái athygli út á það
að nú þurfi þau að bera meiri ábyrgð sem
manneskjur. Þar sem athyglinni er beint
að gildum samfélagsins og náungakærleik
og mikilvægi þess að tilheyra fjölskyldu
og vera góðar manneskjur. Svo er gott að
stilla öllu í hóf,“ segir Sveinbjörg.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Úlf langar í peninga í
fermingargjöf til að leggja
inn á framtíðarreikning.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Þegar Sveinbjörg fermdist
voru rúm færð út af heimil-
inu til að búa til pláss.

„Fermingin er svo miklu
meira en staðfesting á
skírninni og trúnni. Þetta
er ungmennavígsla þar
sem börnin eru tekin inn í
samfélag fullorðinna.“



ALLIANCE
THE ALLIANCE
TAKES YOU
FURTHER
Perfectly pairing minimalist
looks with maximum precision,
the Alliance watch with steel
strap keeps you on time and on
trend.

FROM THE MAKERS OF THE
ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884



28 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 10. MARS 2023

b e r n h a r ð

l a x d a l
Skipholti 29b • S: 551 4422

LAXDAL fyrir allar konur

Skoðið

netverslun

laxdal.is

DRESSIN FYRIR
VORVEISLURNAR

X SJÁ SÍÐU 30

Stelpurnar vilja náttúrulega greiðslu
Halldóra Jónsdóttir förðunar- og
hárgreiðslumeistari segir ferm-
ingargreiðslur hafa tekið breyting-
um á þeim 25 árum sem hún
hefur greitt fermingarbörnum. Í
dag eru látlausar og náttúrulegar
greiðslur vinsælar. Tískan fer í
hringi og eru fermingargreiðslurn-
ar í rauninni ekki svo ólíkar
greiðslunni sem Halldóra fékk
þegar hún fermdist sjálf.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

V
insælustu fermingagreiðslurnar
í dag eru svolítið undir áhrifum
„bohemian“, þá einna helst stórir
fallegir liðir sem eru svo teknir að
hálfu upp að aftan. Snúningur eða

jafnvel smá fléttur fá oft að fylgja aðeins með
og gefa smá aukatvist. Í raun má segja að
stíllinn sé pínu rómantískur og náttúrulegur.
Eins er fallegt og vinsælt að skreyta aðeins
með lifandi blómum eins og brúðarslöri.
Einnig notum við skraut eins og spennur með
perlum eða jafnvel semelíusteinum, það setur
oft punktinn yfir i-ið,“ segir Halldóra sem er
eigandi Lúx hárs og förðunar.
Koma fermingarbörn stundum inn með ein-
hverjar beiðnir af samfélagsmiðlum?

„Samfélagsmiðlarnir hafa að sjálfsögðu
áhrif á fermingargreiðslurnar eins og allt
annað í lífi þessara ungu krakka. Mörg þeirra
koma með myndir af Pinterest eða Instagram
og vilja fá eitthvað í líkingu við það sem þau
eru búin að vera að skoða og „vista“ hjá sér.

En það er bara ótrúlega gaman og auðveldar
okkur að gera greiðslurnar í takt við það sem
þau óska sér, svo við fögnum því.“
Er alltaf jafn vinsælt að safna hári fyrir ferm-
ingu og svo klippa það eftir hana?

„Við sjáum þetta enn mjög sterkt, stelpurn-
ar eru jafnvel búnar að safna lengi því þær
langar í ákveðinn stíl – lokka eða uppsett að
einhverju leyti. Svo er ótrúlega spennandi
að koma í klippingu og jafnvel strípur eða lit
eftir fermingu og þá breyta svolítið til.“
Hvað með förðun?

„Það er mjög vinsælt að koma í förðun fyrir
fermingardaginn. Við bjóðum alltaf upp á að

koma fyrir daginn sjálfan og fá létta förðun
til að prufa, það nýta stelpurnar oft til þess

að fara í myndatökuna sjálfa ef hún er
bókuð eitthvað aðeins fyrir fermingar-
daginn. Förðunin er alltaf létt, eðlileg,

aðeins er verið að laga og jafna húðlitinn.
Gefa þeim kannski smá skerpu um augun,
lítinn maskara og jafnvel smá kinnalit.“
Skiptir máli í hvernig fötum fermingar-
barnið er?

„Það er alltaf gott að fá upplýsingar um
hvernig fötum fermingarbarnið ætlar

að klæðast á sjálfan fermingadaginn
því þá getum við líka passað að

allt fljóti saman og passi vel, stíll
á hári og fatnaði skiptir ekkert
síður máli fyrir þau en okkur.

Eins skiptir máli að átta
sig á því hvort betra

sé jafnvel að koma í
fermingarfötunum í
greiðslu og förðun, því

stundum eru til dæmis
stelpurnar í kjól upp

í háls og þá er erfitt að
klæða sig í hann þegar

þú ert komin með flotta
greiðslu og jafnvel smá
farða. Við mælum því með
að hugsa aðeins út í þetta

áður en mætt er í greiðsluna.“
Finnst þér eitthvað hafa
breyst í fermingarhárgreiðslu
frá því þú varst að byrja?

„Það eru náttúrlega komin

Ljósmynd/Árni Sæberg

Halldóra Jónsdóttir hefur
greitt fermingarbörnum í yfir
tvo áratugi. Rómantískar
hárgreiðslur eru í tísku núna.

Ljósmynd/Íris Stefánsdóttir

Margar stelpur velja
að vera með hárið
tekið upp að hálfu.
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svolítið mörg ár síðan ég byrjaði í
þessum bransa – 25 ár sjáðu til
og því óneitanlega hægt að segja
að mikið hafi breyst. En það er
með hártískuna eins og aðra tísku
að hún fer líka í hringi, sem er
skemmtilegt. Þegar ég var að byrja
voru greiðslurnar töluvert meiri eða
stærri. Í dag eru þær mun látlausari
og meira verið að sækjast eftir
þessu náttúrulega útliti.“
Manstu hvernig fermingarhár-
greiðslan þín var?
„Já, ég man svo sannarlega
eftir minni fermingarhár-
greiðslu og það er gaman
að segja frá því að hún
ætti vel heima í ferm-
ingarveislunni í dag.
Minn innblástur var
Brigitte Bardot, mér
fannst hún geggj-
uð. Greiðslan var
látlaus, flottir liðir
og svo tekið að hálfu
upp að aftan. Ég
vildi engin blóm og
ekkert skraut, þetta
átti allt að vera mjög
stílhreint og fallegt.
Þessi greiðsla myndi
klárlega virka í dag.“
Pæla strákar jafnmikið
í hárinu og stelpur?
„Strákarnir pæla
klárlega jafnmikið í hárinu
og stelpurnar og þeir hafa

Fiskifléttan
kemur vel út.

Hér er hárið tekið alveg
upp á skemmtilegan hátt.

Látlaus greiðsla með
fallegum blómum.

miklar skoðanir á því hvað þeir vilja og
hvað þeim finnst flott. Þeir koma jafnvel
og láta greiða sér á fermingardaginn
sjálfan, alveg eins og stelpurnar gera.“
Eru fermingarmömmur líka að koma í
hárgreiðslu?
„Það er mjög mikið um að mömmurn-

ar komi líka, bæði í hár og förðun. Þær
vilja að sjálfsögðu líka líta vel út og gera
vel við sig, en þetta er líka bara svo
skemmtileg stund þegar mæðgurnar koma
saman. Þetta er dagur sem maður man
alla ævi og það er ótrúlega gaman að geta
tekið þátt í því. Margar stelpur eru að koma í
svona „trít“ í fyrsta skipti og það er ótrúlega
dýrmætt sem móðir að fá að taka þátt í því.

Þetta eru oft ótrúlega skemmti-
legar og fallegar stundir og
minningar sem verða til
á stofunni þennan dag,“
segir Halldóra.

Vinsælt að blanda
saman fléttum og
snúningum.

„Í dag eru
þær mun lát-
lausari og

meira verið að
sækjast eftir

þessu náttúru-
lega útliti.“

Eyravegi 29 • Selfossi • Sími 482 1800

Dömufatnaður
við öll tækifæri

tiskuverslun.is

Vefverslun

Ljósmynd/Íris Stefánsdóttir



Ostur gerir fermingarveisluna
Allt verður hátíðlegra með osti. Einföld og þægileg leið

til að slá upp veislu eða flytja hana upp á hærra plan.

Kíktu á gottimatinn.is til fá fleiri hugmyndir.
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Morgunblaðið/Eggert Jóhannesson

Svarti og hvíti kjólinn er frá
Stine Goya. Það er vorlegt
að vera með ljósbláa peysu
við eins og Kristín gerir.

Fermingarkjóll-
inn er enn uppi í
skáp hjámömmu

É
g man mjög vel eftir fermingunni
minni, sérstaklega undirbúningnum.
Það var mikið tilstand og allt eftir
bókinni, margt að hugsa um fyrir
móður mína sérstaklega. Ég man
vel eftir því að amma mín tók virkan

þátt og sá til þess að ég hefði hanska og svona
mikilvæg smáatriði eins og áritaða sálmabók og
kerti frá nunnunum í Hafnarfirði merkt mér,“
segir Kristín Edda sem fermdist í Hjallakirkju í
Kópavogi.

Alltaf viljað fara óhefðbundnar leiðir

„Kjólar sem þá voru kallaðir „kínakjólar“ voru
í tísku á þessum tíma og allar stelpur keyptu þá í
Sautján. Ég hef alltaf viljað fara aðeins óhefð-
bundnar leiðir í fatavali og var mamma óþreyt-
andi með mig í búðum að leita að einhverju smá
öðruvísi, hafði sennilega mjög gaman af en oftar
en ekki heyrði ég hana segja „það sem þú ert með
í huga er sennilega ekki framleitt“. Ég endaði
á súkkulaðibrúnum blúndu-„kínakjól“. Það vill
enginn vera of öðruvísi á þessum árum. Ég var í
þykkbotna sandölum sem voru aðalmálið á þess-
um tíma. Ég var með stutta klippingu og eldri
systir mín greiddi mér eða setti spennuna í hárið
á mér, það var nú öll greiðslan. En hún málaði
mig líka og ég man mjög vel eftir því vegna þess
að þetta var í fyrsta skipti sem að ég mátti mála
mig. Það var stórt að fá að vera með „make up“
og ekki aftur snúið eftir það.

Veislan var haldin heima og öllu mínu fólki
boðið, fólk kom úr öðrum landshlutum til að
eyða með okkur deginum og mér fannst það í
minningunni mjög stórt og skemmtilegt. Það var
öllu til tjaldað, gott ef ekki að minnsta kosti eitt
herbergi var málað fyrst von var á gestum. Það
var lambalæri sem vinur foreldra minna grillaði á
kolagrilli fyrir mannskapinn og kransakökuturn
með kaffinu. Í framhaldi af veislunni fór fjöl-
skyldan öll í myndatöku ásamt heimiliskettinum
Tomma.“

Kristín Edda segir einhverra hluta vegna ferm-
ingarkjóla verða fljótt úrelta. „Ég notaði kjólinn
alveg örugglega í mesta lagi í fermingarveislur
vinkvenna en hann er enn þá til uppi í skáp hjá
mömmu. Það hefði mögulega verið sniðugt að
leigja sér kjól fyrir ferminguna þó það væri ekki
nema fyrir þá staðreynd að fermingarkjólar
verða furðufljótt úreltir.“

Elegant og falleg snið

Fermingardagar eru hátíðisdagar og segir
Kristín Edda mæður fermingarbarna leitast við
að klæða sig upp á fyrir daginn. „Fjölskyldan
býður oft til veislu og þá er mjög viðeigandi
að vera í sínu fínasta. En á sama tíma er þetta
dagur barnsins og við viljum alls ekki stela
senunni eða draga athyglina frá barninu að
dressi mömmunnar. Fallegir kjólar eða toppar
við sparilegar buxur væru mjög viðeigandi.
Fermingar eru oft svona vorboði þannig að þá
er oft stemning fyrir léttari efnum og ljósari
litum. Ég myndi mæla með að leita meira í
elegant stíl og falleg snið. Ég er mikið gefin
fyrir fallegar litasétteringar, hugsanlega óþarfa
smáatriði en það er sniðugt að huga aðeins að
heildarmyndinni og litapallettu fjölskyldunnar.
Sumir fara til ljósmyndara og þá kemur þetta
vel út. Ég er ekki að tala um að fara mjög ýkta
leið í þessu en það er fallegt að para ljósa liti

eins og beige eða ljósbleika við
dökkblá jakkaföt.“

Kristín Edda segir betra fyrir umhverf-
ið og budduna að leigja flík fyrir fín tilefni þar

sem oft hanga sparifötin ónotuð inni í skáp. Fyrir-
tækið hennar, SPJARA, leigir út merkjavörur og
lýsir hún fataleigunni eins og stóru systur sem á
troðfullan fataskáp af góssi. „Við erum með kjóla,
toppa, jakka og veski fyrir sparileg tilefni. Mörg
sem koma til okkar eru einmitt með sérstakan
viðburð framundan sem getur verið stór eða
smár og eru að leita sér að flík sem passar við til-
efnið,“ segir Kristín Edda og segir það geta létt á
álagi fermingarmæðra í aðdraganda ferminga að
koma og máta fín föt og panta tímanlega. „Eina
sem væri eftir í vikunni fyrir fermingu væri að
sækja dressið. Það gerir svo mikið fyrir daginn og
sjálfstraustið að vera í fallegri flík, í fallegu sniði
sem manni líður vel í,“ segir hún.

Styttist í fermingu elsta barnsins

Það er ár í það að Kristín Edda verði ferm-
ingarmamma. „Það er aðeins farið að ræða þetta
og dóttir mín er sennilega komin lengra í þeim
pælingum en hún lætur uppi. Ég er alveg viss um
að það sé nú þegar komið Pinterest-borð með
hugmyndum. Mér finnst líklegt að við skoðum
fyrst að fá lánað eða kaupa í endursöluverslunum
áður en við kaupum nýtt. Mér finnst líka mjög
snjallt að huga að notagildinu. Kaupa flík sem
nýtist henni áfram, á skólaball, í afmæli og aðrar
veislur eða önnur sparileg tilefni. Mikilvægast af
öllu er þó að fötin endurspegli fermingarbarnið
og að það njóti sín sem best í þeim fatnaði sem
verður fyrir valinu. Dóttir mín er með mjög
fallegan stíl og mikil smekkkona, ég hlakka mikið
til að fara í þennan hluta undirbúningsins með

Fermingarkjóllinn sem Kristín Edda Óskarsdóttir, stofn-
andi og framkvæmdastjóri fataleigunnar SPJARA, fermdist
í árið 1998 er enn til. Hún notaði kjólinn þó ekki lengi en
í dag leggur hún mikið upp úr notagildi fatnaðar. Þegar
kemur að tísku mæðra fermingarbarna er stemning fyrir
ljósari litum og sniðum og stílum sem hæfa tilefninu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Kristín Edda
fermdist í kjól
sem keyptur
var í Sautján.

Kristín dökk-
bláum kjól frá
Stine Goya.

„Ég varmeð stutta
klippingu og eldri
systir mín greiddi mér
eða setti spennuna í
hárið ámér, það var
nú öll greiðslan.“
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Fermingar-
föt frá fyrri
eigendum
Fátt er mikilvægara en að fermingarbarnið
sé vel klætt á stóra deginum. Á hverju ári má
sjá auglýsingar frá fataverslunum sem bjóða
upp á nýjustu og helstu tískuna það árið. Fyrir
þau sem kjósa frekar að endurnýta flíkur sem
voru áður í eigu annarra er úrvalið einnig með
eindæmum gott. Óháð því hvaða stíl hvert og
eitt aðhyllist má með sanni segja að öll ferm-
ingarbörn geti fundið eitthvað við sitt hæfi.

Steinunn Björk Bragadóttir |
steinunn.bjork.bragadottir@gmail.com

Fataskápatiltektin

Hvað er betra en að taka til í fataskápnum og græða nokkrar
krónur í leiðinni? Mögulega að finna gullmola handa sjálfu sér
og veita þannig flíkum áframhaldandi líf. Svokallaðar básaleigu-
verslanir hafa sprottið upp síðustu misserin um allt land og
auðvelt er því fyrir fermingarbörn og fjölskyldur þeirra að
lengja lífaldur fallegs fatnaðar sem annars hefði hangið
ónotaður inni í fataskáp einhvers annars.

Verzlanahöllin: Laugavegi 26, Reykjavík
Hringekjan: Þórunnartúni 2, Reykjavík
Extraloppan: Smáralind, Kópavogi
Gullið mitt: Smiðjuvegi 4A, Kópavogi
Aftur nýtt: Sunnuhlíð 12, Akureyri
Trendport: Hafnargötu 60, Reykjanesbæ
Krílafló: Eyravegi 21, Selfossi

Góðgerðarverslanir

Önnur leið fyrir fólk sem vill endurnýja fataskápinn
sinn er að gefa flíkurnar sínar til góðgerðarsamtaka. Oftar

en ekki er hægt að finna gersemar í slíkum verslunum. Ekki
skemmir það heldur fyrir þegar hægt er að láta gott af sér
leiða með einum skemmtilegum verslunarleiðangri.

Rauði krossinn er líklega útbreiddasta verslunin af
þessu tagi hér á landi og finna má slíkar verslanir í öllum
landshlutum. Hjálpræðisherinn rekur tvær verslanir
undir nafninu Hertex, eina í Reykjavík og aðra á Akureyri.
Flóamarkaður Konukots er til húsa í Eskihlíð 4 í Reykjavík
og er opinn á laugardögum. Þar má oftar en ekki finna
fallegar flíkur og einnig er skóúrvalið þar með eindæmum
gott. Aðrir nytjamarkaðir þar sem finna má fatnað eru
markaður Samhjálpar í Reykjavík og nytjamarkaður ABC í
Kópavogi.

Vintage-föt

Vintage stendur í raun fyrir árganga og hefur það verið not-
að yfir fatnað frá fyrri tímabilum sögunnar. Fatatískan á sér
blómlega sögu og því aragrúi af stílum sem hægt er að velja
sér að klæðast. Í Reykjavík má finna að minnsta kosti fjórar
verslanir sem sérhæfa sig alfarið eða að hluta til í fatnaði fyrri
tíma.

Spúútnik: Laugavegi 28, Reykjavík
Wasteland: Ingólfsstræti 5, Reykjavík
Fatamarkaðurinn Hlemmi: Laugavegi 126, Reykjavík
Gyllti kötturinn: Austurstræti 8-10, Reykjavík

Merkjavara

Þótt oft megi finna fínar merkjavörur í verslunum
sem selja notaðar flíkur þá eru tvær verslanir sem

sérhæfa sig í endursölu á merkjavörum.
Verslunin Ekta Store er netverslun þar sem
finna má varning frá hönnuðum á borð við Al-
exander McQueen, Balenciaga, Prada, Gucci
og Dior.

Önnur er verslunin Attikk sem er til húsa
á Laugavegi 90 í Reykjavík. Tekið er fram á
heimasíðu verslunarinnar að allar vörur séu

með sanngildisvottun. Þar má finna ýmsan
varning frá hönnuðum á borð við Gucci,

Versace, Fendi, Chanel og Michael Kors.

Attikk: Laugavegi 90, Reykjavík
Ekta: www.ekta.store

Kristín í brúnum

og hvítum kjól

frá Rodebjer.

henni. Varðandi veislur þá er líka mikilvægt að
fermingarbarnið sé haft með í ráðum og hafi það
fólk í kringum sig í veislunni sem það langar til.
Við eigum stóra og nána fjölskyldu svo ég reikna
með að veislan verði nokkuð fjölmenn. Eins
er held ég hollt að ræða gjafir og svona hvaða
væntingar barnið hefur, hugsanlega er það að
safna sér fyrir einhverju og þá er bara snjallt
að láta vita af því svo það sé ekki verið að gefa
eitthvað sem hvorki vantar né löngun er í.“

Umhverfisvæn hugmyndafræði SPJARA teygir
sg líka inn á heimili Kristínar Eddu. „Ég á þrjár
dætur og er mjög dugleg að nýta föt af eldri fyrir
þær yngri. Ég versla mikið í Barnaloppunni,
sérstaklega fyrir þær yngstu, byrja yfirleitt
alltaf þar ef mig vantar eitthvað. Svo er málið
kannski líka að kaupa það sem vantar, láta það
jafnvel vanta, þá kemst maður að því að sumt er
óþarfi. Mér finnst það líka ágætis uppeldisráð að
stökkva ekki til að kaupa allt sem okkur dettur í
hug þegar okkur dettur það í hug. Ég hef líka nýtt
spariföt þannig að hægt sé að nota þau áfram,
jólakjólar verða að afmæliskjólum sem verða að
leikskólakjólum.“

Frelsandi að skila hlutum

Ef hugsað er í lausnum er líka óþarfi að kaupa
allt nýtt fyrir ferminguna. Kristín Edda segir
mjög frelsandi að skila dóti eftir notkun í stað
þess að koma því fyrir inni í geymslu. „Mæð-
ur, tengdamæður og frænkur liggja sennilega
margar á hvítum dúkum, eiga stell sem þær vilja
lána eða blómavasa. Það er líka hægt að leigja
borðbúnað glös og fleira sem er brilljant. Ég mæli
líka með að fermingarforeldrar tali sig saman,
hugsanlega er hægt að samnýta skreytingar. Ég
er voðalega lítið fyrir einnota skraut, finnst alltaf
fallegra að skreyta með lifandi blómum eða grein-
um sem hægt er að tína úti, svo er spurning hvort
við mæðgur séum sammála þar.“

Kristín Edda segir að gamalt úr afa hennar hafi
öðlast nýtt líf þegar hún fékk það í útskriftargjöf.
Gjöfin sýnir að fermingargjafir þurfa ekki endi-
lega að kosta mikið til þess að vera góðar. „Mér
finnst ótrúlega sniðugt að gefa gamla skartgripi,
þetta er kannski ráð til ömmu og afa, sem eiga

hugsanlega marga fallega skartgripi eða úr.
Það er dýrmætt fyrir fermingarbarn að eignast
fallega gripi frá ættingjum sem þeim þykir vænt
um, það skapar fallega tengingu. Ég fékk úrið
hans afa míns sem var mér náinn og mjög kær
þegar ég útskrifaðist og mér þykir óendanlega
vænt um það. Það er hægt að fara með úr til úr-
smiðs og skartgripi til gullsmiðs og láta minnka
og fríska upp á,“ segir hún.

Kristín er lítið

í því að kaupa

óþarfa.

„Mér finnst ótrú-
lega sniðugt að gefa
gamla skartgripi,
þetta er kannski

ráð til ömmu og afa,
sem eiga hugsanlega
marga fallega skart-

gripi eða úr.“



Í vefverslun okkar á ggsport.is má finnameira úrval af öllu sem þarf í ævintýri fermingarbarnsins!

FERMINGARGJÖFIN
FÆST Í GG SPORT

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Daylite Duffle 30/45/60L
Alhliða búnaðartaska fyrir íþróttir,
skólann eða ferðalögin
Verð frá: 17.990 kr.

Transporter Duffel
40/65/95/120L
Verð frá:29.990 kr.

Svefnpokar
Verð frá:24.990 kr.

Daylite 13L
Alhliða bakpoki
13.990 kr.

Tech Lite II
Dömu stuttermabolir
14.490 kr.

Oasis
Dömu síðermabolir
Verð frá: 16.990 kr.

Tech Lite II
Herra stuttermabolir
14.490 kr.

125 Zone
Síðermabolir
16.990 kr.

Fusion
Sterkbyggð og létt
sólgleraugu
Verð frá: 14.990 kr.

Hero
Flott og vönduð sólgleraugu
hvert sem förinni er heitið
Verð frá: 13.990 kr.

Matrix
Frábær sólgleraugu fyrir
hjólreiðarnar, útihlaupin
og ótal margt fleira
Verð frá: 13.990 kr.

Vision
Létt og þægileg gleraugu.
Tilvalin í alla útivist
Verð frá: 14.990 kr.

Fairview 40L / Farpoint 55L
Heimsreisubakpoki fyrir ævintýrið þitt
Verð frá:34.990 kr.

Arcane XLarge Day
Flottur bakpoki fyrir skólann
23.990 kr.

Arcane Tote Pack 20L
Gerður úr endurunnumefnum
23.990 kr.
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grísa-
samloka
Í dúnmjúku brauði
með rifnum og
reyktum svínabóg og
japönsku majónesi.

Fabrikkusmá-
borgararnir
slá í gegn í

öllum veislum.

25 borgarar á
hverjum bakka!

7 gómsætar
tegundir í boði!

Ferköntuð
fermingarveisla

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR

eiginlega segja að það hafi komið í
kjölfarið á því að ég ákvað að láta
gott af mér leiða í þakklætisskyni
fyrir allan stuðninginn sem ég fékk
frá Ljósinu þegar ég þurfti á þeirra
þjónustu að halda fyrir mig og
fjölskyldu mína. Eitt leiddi af öðru
og áður en ég vissi af var ég komin
með fyrirtæki,“ segir Elín sem í
dag á fyrirtækið Ella Stína vegan.
„Ég man svo vel þegar ég sagði
manninum mínum að ég ætlaði
að búa til minn eigin borgara en
ég saknaði þess svo mikið að geta
ekki grillað borgara eftir að ég
varð vegan. Þetta var í desem-
ber 2020. Ég hófst handa við að
útbúa uppskrift að veganbuffi og
árið 2021 fór buffið í sölu. Ég gaf
Ljósinu allan ágóða af fyrstu 400
buffunum. Þannig byrjaði þetta
allt saman og áður en ég vissi af
var ég komin með vöruna í ýmsar
verslanir. Í gegnum matargerðina
fann ég mig aftur geta skapað
verðmæti eftir veikindin. Ég ákvað

að leyfa hjartanu að ráða för og
sé ekki eftir þeirri ákvörðun,“
segir Elín sem fær meðal annars
innblástur frá Kosta Ríka en þar
dvaldi hún með fjölskyldu sinni
í heilan mánuð þegar hún lauk
krabbameinsmeðferðinni árið
2019.
„Ég man það svo vel, nokkrum
dögum eftir að ég fékk greiningu
á mínu meini, þá sagði maðurinn
minn við mig: „Eigum við ekki að
koma við í Ljósinu?“ Ég var ekki
alveg tilbúin í það en hann sagði:
„Þá ertu búin að stíga þetta skref“.
Mér fannst allt vera í svo mikilli
þoku. Ég gerði mér enn ekki grein
fyrir því að ég þyrfti að nýta mér
starfsemi Ljóssins, en á þessu
augnabliki varð krabbameinið
mér raunverulegt. Ég var eins og
hræddur héri og leyni því ekki að
tárin runnu þegar kom að því að
við nálguðumst hús Ljóssins.
Þegar ég gekk inn þá var ég
umvafin ást af fólki sem þekkti

Leyfði hjartanu að ráða för

Þ
að eru nánast í hverri
fjölskyldu einhverjir sem
eru annað hvort búnir
að minnka mikið neyslu
dýraafurða eða jafnvel

hættir henni. Því er mikilvægt að
hafa val fyrir alla gesti sem koma
í fermingarveisluna því oft hef ég
heyrt grænkera segja að ekkert
hafi verið í boði fyrir sig í veislu,
sem er auðvitað leiðinleg upplifun
á annars góðu samkvæmi. Það sem
er svo frábært við vegan rétti að
það geta flestir notið þeirra. Þá
á ég við að þeir henta bæði þeim
sem eru vegan og þeim sem eru
það ekki. Nokkrir góðir vegan
réttir gera veisluna enn þá meira
spennandi. Margir ef ekki flestir
finnst mér vera áhugasamir fyrir
því að fá að smakka vegan rétti, þó
auðvitað séu einhverjir sem vilja
alls ekki borða vegan. Í fermingu
dóttir minnar í fyrra þá kláruðust
til dæmis vegan réttirnir fyrst þar
sem fólki fannst þeir svo góðir
og var jafnvel að smakka í fyrsta
skipti,“ segir Elín.

Ekki erfitt að breyta

mataræðinu

Elín er ein af þeim sem er hætt
að borða dýraafurðir og skilur
þarfirnar fyrir fjölbreytt veislu-
borð. Hún tók ákvörðun sína eftir
að hún kynnti sér áhrif matar-
æðis á lífstílssjúkdóma. „Ég hafði
verið hraust að eðlisfari, stundað
líkamsrækt og útivist af kappi.
Hugði vel að mataræðinu en fannst
ég þurfa að endurskoða lífsstílinn,
bæði andlega og líkamlega, eftir að
ég greindist með brjóstakrabba-
mein. Ég ákvað því að gerast
grænkeri. Ég er iðulega spurð að
því hvort ekki hafi verið erfitt að
breyta mataræðinu. Svarið er nei,
það var ekki erfitt. Ég var í mjög
krefjandi verkefni, að ná heilsu á
ný, og þetta var hluti af því ferli.
Ég hugsaði aldrei út í það enda
líka margt annað sem var miklu
erfiðara en að gerast vegan.“
Það sem virtist í fyrstu erfitt
verkefni endaði á því að vera
nýr og spennandi kafli. „Það má Morgunblaðið/Eggert

Elín Kristín Guðmundsdótt-

ir segir vegan réttina hafa

klárast fyrst í fermingar-

veislu dóttur sinnar í fyrra.

Elín Kristín Guðmundsdóttir matarfrumkvöðull segir ómissandi að bjóða upp á vegan rétti í fermingarveislum. Elín
gerðist grænkeri í kjölfar þess að hún greindist með brjóstakrabbamein árið 2018. Hún er á þeirri línu að allir eigi að fá
það sem þeir óska sér og þegar örverpið fermdist í fyrra bauð Elín bæði upp á plöntufæði sem og mat úr dýraríkinu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Salatmeð
tófúi og
salatsósu

Rétturinn er úr smiðju Elín-
ar sem segir að allir ættu að
geta notið hans.

Tófú
1 pakki tófú 450g

2 msk sojasósa (glútenlaus)

2 tsk hrísgrjónaedik

1 tsk Hoisin-sósa

2 msk sesamolía

Ofninn er stilltur í 200°C
á undir- og yfirhita.
„Tófu er sett annað hvort

í tófúpressu eða vafið inn
í viskastykki og látið vera
í um það bil þrjá tíma þar
til vökvinn er farinn úr því.
Ég set það alltaf í viska-
stykki og set ofan á það
skurðarbretti og eitthvað
þungt ofan á til að flýta
fyrir og taka úr því vökva-
nn. Annars er líka gott að
geyma það í ísskáp yfir nótt.
Ég sker það niður í teninga.
Marineringin er útbúin með
því að hræra öllu saman og
hella yfir tófúið. Geymt í
kæli í 30-40 mínútur og sett
í eldfast mót. Svo inn í ofn í
25-30 mínútur og svo hræri
ég í því tvisvar til að fá jafna
steikingu.“

Fyrir salatið
1 salatpoki

½ poki ferskt spínat

1 stk gúrka

2 öskjur litlir tómatar

1 rauð paprika

1 gul paprika

1 búnt af fersku kóríander -

smátt skorið

1 rauðlaukur – smátt skor-

inn

1/2 askja bláber

1 granatepli, kjarnarnir

Safi úr ½ -1 límónu

Fyrir sósuna
100g kasjúhentur brotnar

1 tsk reykt paprika

1 tsk sjávarsalt

½ tsk sumac-krydd

280 g. krukka af grillaðri

papriku

Safi úr ½ límónu

Allt sett í blandara þar til
sósan er orðin silkimjúk.
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mig ekki neitt og hafði aldrei séð
mig áður. Það er bara ekki hægt að
gleyma slíkum atvikum. Allt í einu
var ég komin inn á stað þar sem
allir voru að glíma við það sama
en það var aldrei rætt. Í dag á ég
nokkrar vinkonur frá Ljósinu sem
skipta mig allar mjög miklu máli
því við eigum það allar þá sameig-
inlega reynslu að hafa verið ungar
konur og fengið krabbamein.
Þennan dag var þar stödd ókunn-
ug ung kona sem sá mig koma inn.
Hún þekkti ferlið betur en ég þar
sem hún var komin lengra og sagði
þessa einföldu setningu: „Ég skal
vera vinkona þín“. Síðan þá höfum
við verið til staðar hvor fyrir aðra.
Í dag er hún í stóra verkefninu í
annað sinn og ég get veitt henni
sama stuðning og hún veitti mér.“

Mikilvægt að hafa vegan

aðalrétt og vegan eftirrétt

Hvers konar vegan réttir slá
alltaf í gegn í veislum?

„Mikið úrval góðra vegan
rétta er oft til staðar en það sem
stendur alltaf upp úr í veislum er
niðurskorið grænmeti og ávextir,
sérstaklega jarðarber, melónur,
bláber, gulrætur, agúrkur, ananas
og svona mætti lengi telja. Gott
salat með tófú og sósu er bæði
einfalt að útbúa og ekki dýrt. Auð-
vitað er hægt að gera vegan kran-
sakökuna úr rís og suðusúkkulaði.
Ekki gleyma heldur að hafa í
boðinu popp sem er poppað úr
náttúruvænni olíu. Köku sem er
vegan í eftirrétt. Það er mikilvægt
að hafa samsetninguna þannig að
þeir sem velja vegan geti fengið
hvort tveggja, það er að segja að-
alrétt og eftirrétt vegan. Að gestir
fari sáttir og glaðir heim gerir
veisluna enn betri,“ segir Elín.

„Þegar dóttir mín fermdist í
fyrra þá vorum við með smárétti
þar sem veislugestir gátu valið á
milli þess að fá sér bæði vegan eða
ekki. Okkur fannst mikilvægt að
hafa veislumatinn þannig að allir
gætu notið hans og það væri nægt
úrval handa öllum. Í dag er sushi
mjög vinsælt í veislum og það er
einfalt að velja vegan sushirétti
ásamt þeim hefðbundnu. Það
var nóg af ávöxtum og grænmeti
og fermingarkakan var vegan
súkkulaðikaka sem keypt var í
Mosfellsbakaríi. Kransakakan var
gerð úr smiðju mannsins míns
eftir uppskrift mömmu hans og
passað var að hún væri vegan. Það
var nammibar og popp. Einfald-
leikinn er alltaf bestur finnst mér.
Allir voru mjög ánægðir með veisl-
una og við fjölskyldan himinlifandi
eftir daginn.“

Foreldarnir grænkerar

en börnin ekki

„Foreldrar segja iðulega við mig
að þeir séu í svo miklum vand-
ræðum að gefa unglingunum eða
barninu að borða þar sem þau vilji
ekki lengur dýraafurðir og þeir viti
því ekki hvað eigi að hafa í matinn.
Ég er sannfærð um að eftir nokkur
ár þá verði vegan matreiðsla búin
að festa sig vel í daglegri matar-
neyslu fólks, ungs sem aldins,“
segir Elín sem finnur fyrir því að
fermingarkrakkar og annað ungt
fólk hafi mikinn áhuga á græn-
metisfæði.

Talandi um matreiðsluna heima
fyrir þá segist Elín vera sú sem
sér mest um eldamennskuna á
sínu heimili. „Flesta daga elda ég
mat frá grunni á mínu heimili.
Það er enginn annar sem vill taka
það hlutverk að sér heima hjá
mér. Ég legg mikla áherslu á að
fjölskyldan nái að borða saman

Elín er hrifin af

vegan döð-

lukökum og

segir alltaf gott

að bera fram

ber og ávexti.

sem oftast en stundum náum við
því ekki á virkum dögum sökum
anna. Helgarnar eru helst sá tími
til að ná fjölskyldunni saman með
góðum mat.

Ég og maðurinn minn erum
vegan. Börnin okkar eru ekki
vegan sem er sérstakt því oftast
virðast það vera börnin sem draga
foreldrana í vegan lífsstíllinn. Nú
eru þau orðin stór, aldursbilið er
14-24 ára og því erfiðara að hafa
áhrif á þau. Þau hafa þó alltaf það
val að geta valið milli þess að fá
vegan mat eða mat sem telst ekki
vegan, því ég er í eldhúsinu eigin-
lega flesta daga, ýmist í vöruþró-
un fyrir Ellu Stínu vegan eða að
matbúa fyrir heimilisfólkið.

Ef ég væri ung móðir í dag þá
myndi ég ala þau upp með vegan-
fæði. Margir spyrja mig hvort mér
finnist ekki erfitt og mikið vesen
að ekki séu allir fjölskyldumeðlimir
vegan. Nei, það er ekki svo. Krakk-
arnir hafa alltaf verið aldir upp við
mikið af grænmeti og hreinleika
í matargerð. Þeir þekkja ekki
skyndibitafæði sem margir alast
upp við í dag. Því vilja þeir helst
ekki borða annan mat en þann sem
matreiddur er á heimilinu. Auðvit-
að fáum við okkur skyndibita af og
til en þá er einungis valinn hollur
matur,“ segir Elín og segir ástríðu
sína liggja í mat, þar fær sköp-
unarþörf hennar að njóta sín og
hugmyndir verða að veruleika.
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Hvernig á að fela bólur,
roða eða önnurhúðlýti
fyrir ferminguna?
Bólur eða önnur húðlýti gera ekki boð á undan sér og geta birst óvænt
rétt fyrir fermingardaginn. Þegar það gerist má alls ekki kreista bólurnar
eða fikta í þeim heldur fara silkimjúkum höndum um þær. Húðin þarf
raka og eitthvað róandi sem dregur úr bólgum, roða og ertingu.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Þ
að er góð regla að venja sig á það

strax við fermingaraldur að hugsa

vel um húðina. Eitt besta ráðið er

að hreinsa húðina kvölds og morgna

með mildum hreinsi. Ef eitthvað mikið

stendur til, eins og til dæmis ferming, er gott að

bera kælandi og róandi andlitsmaska á andlitið

kvöldið áður. Þegar vaknað er á fermingardaginn

sjálfan er gott að þrífa andlitið aftur með milda

andlitshreinsinum og kannski strjúka létt yfir

andlitið með andlitsvatni til þess að fjarlægja

olíur og önnur óhreinindi af húðinni eftir nóttina.

Svo er fínt að bera létt og frískandi rakakrem á

andlitið.

Ef bólur, roði eða önnur húðlýti eru enn sýnileg

er sniðugt að bera hreinsimaska beint á bóluna

eða setja rakamaska beint á roða eða þurrk og

leyfa þeim að vera í 10-20 mínútur á húðinni. Þegar

kemur að því að hylja bólurnar þá þarf að stíga varlega

til jarðar. Það þarf að undirbúa húðina vel og gæta

þess að hún sé vel nærð áður en bólur eru huldar með

hyljara.

Við litaval á hyljara er alltaf best að miða við

húðlit þess sem mun nota vöruna svo engin

litaskil myndist við notkun. Þegar hyljarinn er

svo borinn á er gott að byrja á því að setja mjög

lítið magn og leyfa því að vera í nokkurn tíma

áður en formúlunni er blandað við. Með þessu

móti nær formúlan að setjast betur á svæðið

sem á að hylja. Svo má alltaf bæta við meiri

formúlu ef þarf en alltaf lítið í einu. Hyljarar

sem gefa góða þekju en eru samt léttir og

náttúrulegir á húðinni eru til dæmis Teint Idole

Ultra Wear frá Lancôme og Bye Bye under

eye frá IT Cosmetics. Ef húðin er þurr er ekki

ráðlegt að nota púður yfir heldur grípa frekar í

All Nighter Setting Spray frá Urban Decay sem

festir hyljarann svo formúlan rennur ekki til eða

smitast.

Klassískur

hvítur ferm-

ingarkjóll úr

Flash.

Afslöppuð

fermingartíska

í Gallerí 17.

Þessi dökkbláu

jakkaföt fást í

Jack & Jones.

Fallegur blár

fermingarkjóll

sem fæst í

Vero Moda.

Bleikir strigaskór frá

Tommy Hilfiger sem

fást í GS skóm.

Töffaralegir svartir skór

sem fást á Skór.is
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Bleikur kjóll og

fallegur jakki

við. Þetta sett

fæst í Cosmo.

Það má vera í stutterma-

bol við jakkafötin. Þessi

jakkaföt fást í Gallerí 17.
Fagurbláar stakar buxur

passa við allt. Þessar

eru úr Selected.

Klassísk hvít skyrta

frá Ralph Lauren sem

fæst í Englabörnunum.

Vorlegar buxur

frá merkinu

LES DEUX.

Buxurnar fást

í versluninni

Hanz.

Hálfrenndar peysur eru

aðalmálið í dag. Þessi er frá

Polo Ralph Lauren og fæst í

Herragarðinum.

Vesti getur komið í

staðinn fyrir jakka.

Þetta vesti fæst í Hanz.

Það er nauðsynlegt að

vera með gott belti á

fermingardaginn. Þetta

belti fæst í Next.

Fantaflott
fermingarföt
Það getur verið vandasamt að finna hið full-
komna dress fyrir fermingardaginn. Hér
eru nokkrar hugmyndir sem gætu gert
fermingardaginn enn þá betri.

Þessi vorlegi kjóll frá Zara er

flottur í fermingarveisluna.

Klassískir Dr.

Martens-skór sem

fást í GS skóm.

Hvítir sandalar með þykkum

botni sem fást á Skór.is.

Fermingarskór

með hæl og

bandi. Þessir

fást á Skór.is.

Hvítur blúndukjóll er

alltaf gott val. Kjólar

og konfekt eru með

þennan til sölu.

Sætur fjólublár

kjóll frá H&M.

Líflegur kjóll frá

Monki fyrir ferm-

ingarstelpur sem

vilja vera aðeins

öðruvísi.

Fallegur toppur

frá fata-

hönnuðinum

Hildi Yeoman.

Kjóll frá Hildi

Yeoman fyrir

flottar ferm-

ingarstúlkur.

Bleikir sandalar

sem fást á Skór.is.

Fermingarkjólar

úr Gallerí 17.







Nammibarinn

getur verið

skrautlegur.

42 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 10. MARS 2023

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

PANTAÐU ÞÍNA VEISLU ÁWWW.FABRIKKAN.IS

Fabrikkusmáréttir
í fermingarveisluna

KIMCHI KJÚKLINGAvængir eða LUNDIR
Kimchi kjúklingavængir (1 kg.) löðrandi í

Kimchi-mangó-engifergljáa með vorlauk og
sesamfræjum.

Fermingarveislan
sem þú gleymir ekki!
Liturinn býr til stemningu

Mörg fermingarbörn byrja á því að velja þemalit fyrir veisluna í samráði
við foreldra. Út frá því er hægt að velja blöðrur, servíettur og kerti í sama
lit. Með þessari einföldu aðferð má breyta köldum sal í hátíðlegan veislu-
sal eða stofunni í nýtt og spennandi svæði. Ef fermingarbarnið vill leigja
krapvél getur krapið jafnvel verið í sama lit.

Varðveittu veisluna á filmu

Stundum gleymist að taka myndir í fermingarveislum og þá getur verið
gott að búa til sérstakt myndahorn með skemmtilegum bakgrunni í stíl við
þemalit veislunnar. Það brýtur upp veisluna fyrir gestina að taka myndir

og svo nýtast þær í gestabækurnar. Myndakassar eru alltaf skemmtileg-
ir en einnig er hægt að taka myndir með gamaldags poloroid-mynda-

vél. Tilvalið er að taka myndir með fermingarbarninu.

Allir elska nammi

Ekki vilja allir háma í sig marsípankökur en það elska allir sæl-
gæti. Nammibarir eru nauðsynlegir í allar veislur í dag. Það er
einfalt að búa til nammibari með því að kaupa krukkur í
ódýrum verslunum, nota skeiðar eða tangir, kaupa
gott nammi og bjóða upp á poka. Ef fólk vill ekki
nammi í eftirrétt vill það örugglega taka nammi
með sér heim.

Ekki gleyma smáfólkinu

Ef yngstu börnunum í fjölskyldunni er
boðið í veisluna er gott að hugsa um afþr-

eyingu fyrir börnin. Það er hægt að útbúa lítið
horn með litum og blöðum. Svo er jafnvel hægt

að fara í bingó með börnunum eða jafnvel öllum
gestum. Ef fermingarveislan er fyrir páska er hægt að

vera með páskaegg í vinning.

Sagði einhver blátt þema?

Það má búa til

skemmtilegt

myndahorn

með litum,

glimmeri og

diskókúlu.

Það er skemmtilegt

að bjóða upp á sóda-

vatn með ávöxtum út í

og setja í krukku með

krana. Þessi fæst í IKEA.

Smá veggskraut býr

til góða stemningu.

Þessi kögurlengja

fæst í versluninni

Confetti Sisters.

Nammikrukka fyrir

nammibarinn í veislunni.

Krukkurnar fást meðal

annars í Söstrene Grene

og IKEA.

Varðveittu minningarnar

í fallegri gestabók. Þessi

gestabók fæst í Forlaginu.

Myndir eru

nauðsynlegar.

Polaroid-mynda-

vélin fæst í Elko

en myndakass-

inn er frá Insta-

myndum.

Flottir nammi-

pokar fyrir

nammið í

nammibarnum.

Þessir eru frá

Partývörum.

Litir og blöð fyrir

yngstu gestina.

Það er sniðugt

að spila bingó

í fermingunni.

Blöðrur gera

salinn eða

stofuna hátíð-

lega. Þessi

risablaðra með

confetti-mynstri

fæst í Allt í

köku.
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Morgunblaðið/Eggert

Mæðginin Kári og Sigurborg
eru spennt fyrir fermingar-
deginum í apríl.

Skreyta samdægursmeð lifandi blómum
Kári Kamban Sigurborgarson
fermist þann 16. apríl í Há-
teigskirkju. Fermingunni verður
fagnað með veislu í sal en móðir
hans, Sigurborg Selma Karls-
dóttir hönnuður, ætlar að skreyta
salinn með lifandi blómum
og byrjar því fermingardaginn
snemma á skreytingum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

H
vaða væntingar ertu með fyrir
fermingardaginn?

„Ég vona að dagurinn verði
skemmtilegur,“ segir Kári.
Ertu búinn að finna fermingar-

fötin?
„Ég verð líklega í jakkafötum og stutterma-

bol en ég er búinn að kaupa mér Jordan 5 skó
fyrir fermingardaginn.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?

„Til dæmis útlandaferð og ferð á NBA-leik.“
Hvað hefur verið skemmtilegast í ferm-
ingarfræðslunni?

„Þegar við fórum í Vatnaskóg.“
Ert þú með eitthvert sérstakt hlutverk í
veislunni?

„Nei, ekkert sérstakt hlutverk en ég mun
taka á móti gestunum og bjóða alla velkomna.“

Undirbúningurinn hófst á skókaupum

„Ég trúi því varla enn þá að það sé að koma
að þessu. Það er virkilega gaman að fylgjast
með honum vaxa úr því að vera lítið krútt í að
allt í einu er hann orðinn hærri en ég og svo
ótrúlega skemmtilegur og duglegur ungur
maður,“ segir Sigurborg, spurð hvernig sé að
eiga fermingarbarn.
Hvernig hefur fermingarundirbúningurinn
verið á heimilinu?

„Fermingarundirbúningurinn hófst í haust
þegar Kári valdi sér fermingarskóna sem eru
mikilvægastir að hans mati. Annars hefur
undirbúningurinn gengið vel. Við erum á fullu
að undirbúa allt. Mamma mín hjálpar mikið
til við undirbúning og erum við í óðaönn að
skipuleggja skemmtilega veislu þar sem Kári

fær að stjórna svolítið háttum. Til að mynda
eru kandíflossvél og súkkulaðigosbrunnur efst
á óskalistanum.“
Hvernig verður fermingardagurinn?

„Við munum örugglega hafa bröns heima á
fermingardaginn og gera okkur til. Það verður
örugglega í nógu að snúast þennan dag og
líklega verðum við að undirbúa salinn rétt
fyrir athöfn. Við verðum með lifandi blóm svo
það verður að skreyta samdægurs.“

Ótrúlega mikilvægt að skreyta

Hvernig verður veislan?
„Hún verður frekar stór já. Við ætlum að

fá veisluþjónustu til þess að sjá um veitingar
sem fermingarbarnið velur. Hamborgara,

spjót og annað góðgæti. Svo verður klassísk
marsípanterta að sjálfsögðu og kransakaka
sem mamma mín gerir.“
Er mikilvægt að skreyta fyrir fermingar-
veislur?

„Skrautið finnst mér alveg ótrúlega mik-
ilvægt. Kári hefur ekki miklar skoðanir á

þessum málum svo við foreldrarnir stjórnum
þessu líklega. Klassískt er alltaf best finnst
mér og munum við líklega leyfa lifandi blóm-
um í uppáhaldsvösunum okkar frá Ker að vera
það helsta. Svo finnst mér skemmtilegt að
útbúa myndavegg með myndum af fermingar-
barninu og jafnvel finna eitthvert smekklegt
og skemmtilegt confettí til að hressa þetta
aðeins við.“
Hvernig ætli þið að skreyta?

„Það verða Ker-vasar á öllum borðum með
litríkum blómum.“
Fylgir fermingunni eitthvert stress?

„Þetta er auðvitað mikill gleðidagur hjá okk-
ur öllum. En stressið verður líklega eitthvað
þegar líður á. Það er kannski helsta stressið
að ákveða fatnað á alla fjölskylduna fyrir stóra
daginn og svo er ég auðvitað alltaf með það á
heilanum hverju ætli ég sé að gleyma,“ segir
Sigurborg.

Fjölskyldan ætlar að fá sér
bröns á fermingardaginn.

„Mammamín hjálpar
mikið til við undirbúning
og erum við í óðaönn að
skipuleggja skemmtilega
veislu þar sem Kári fær að
stjórna svolítið háttum.“

Sigurborg ætlar
að skreyta með
lifandi blómum.

Guli liturinn
passar vel í
fermingar-
veisluna.
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FJALLAHJÓL Í FERMINGARPAKKANN!
FULLDEMPUÐ RAFMAGNS FJALLAHJÓL - HARDTAIL - GÖTUHJÓL

NUKEPROOF Megawatt 297 RS Rafmagnshjól
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Kr. 319.990

GIANT - TALON 29 3 GREY
Kr. 99.990
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AF NITRO BRETTUM
BINDINGUM OG SKÓM!

NUKEPROOF Mega 297 Elite
Kr. 749.990
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Ætla að baka skinkuhorn ímassavís
Elín Heiða Hermannsdóttir fermist
26. mars í Lágafellskirkju. Hún ætlar að
taka virkan þátt í matargerðinni með
fjölskyldunni. Móðir hennar, Berglind
Hreiðarsdóttir matarbloggari á Gotteri.is,
er búin að skipuleggja undirbúninginn vel.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

E
lín Heiða valdi að fermast í kirkju þar sem
hún trúir á guð. Í vetur hefur hún lært mikið
um trúna í fermingarfræðslunni. „Ég lærði
meira um guð og trúna og líka um að allir
eiga að vera góðir hver við annan sama

hvernig maður er. Við fórum síðan í mikið af leikjum
og fleira skemmtilegt,“ segir Elín Heiða um ferm-
ingarfræðsluna í vetur.
Ertu búin að finna fermingarfötin?

„Já ég verð í hvítum kjól sem við pönt-
uðum af netinu og Jordan-skóm.“
Tekur þú á einhvern hátt þátt í

undirbúningnum fyrir veisluna?

„Já ég ætla að búa til
fermingarkökuna sjálf, vel
skreytingarnar með mömmu
og pantaði að hafa sushi með
á hlaðborðinu því ég elska
það. Síðan ætla ég að baka
skinkuhorn og sjá um að
setja alls konar veitingar á
krakkaborðið því mér finnst
gaman að gera ávaxtaspjót og
alls konar svoleiðis.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?

„Veit það ekki alveg. Utanlandsferð, peninga og
punt í herbergið mitt kannski.“
Ætlið þið að vera með einhver skemmtiatriði í

veislunni?

„Nei ekki sérstök skemmtiatriði. Ég hlakka bara
til að hitta allt frændfólkið og vini okkar og hafa
gaman í myndakassanum með öllum og borða
góðan mat.“

Fékk tár í augun í myndatökunni

Hvernig er að fylgjast með barninu sínu fermast?

„Þetta er pínu fullorðins en um leið svo gaman að
sjá þau standa við altarið eftir allan undirbúninginn
þann veturinn í kyrtlinum, fara með biblíuversið
sitt og þar fram eftir götunum. Ég fékk eiginlega
tár í augun þegar við fórum í myndatökuna því mér
fannst hún allt í einu svo falleg og fullorðin og var

að velta því fyrir mér hvað hefði
orðið um barnið mitt,“ segir
Berglind um fermingarbarnið
sitt.
Hvernig hefur fermingarundir-

búningurinn í vetur verið?

„Við erum búnar að vera að viðra
hugmyndir síðan í haust, síðan
upp úr áramótum var sest niður,
gestum boðið og byrjað að skipu-
leggja allt saman. Við fórum
til dæmis í fermingarmynda-
töku lok febrúar, búnar að
panta það sem þarf að panta
erlendis frá ásamt fleiru
hér heima og erum svona
að safna öllu að okkur og
haka í á listanum. Veitingar
hafa verið ákveðnar og við
búnar að panta það sem
við ætlum að panta og
ætlum síðan að byrja

fljótlega að baka og
setja í frystinn
það sem við

Ljósmynd/Lárus Sigurðarson

Hjónin Berglind og Hermann

eiga þrjár dætur en nú er

miðjubarnið að fermast.

Berglind er

sérstaklega

hrifin af

kransakökum.

Ljósmynd/Lárus Sigurðarson

Elín æfir

körfubolta

með Fjölni og

verður körfu-

boltaþema í

fermingunni.

gerum sjálfar.“
Berglind segir það

heilmikla vinnu að
að halda fermingar-
veislu og þá kemur
gott skipulag og góður listi
sér vel. Það er hægt að klára hluti tím-
anlega og hefur hún til að mynda deilt góðum ráðum fyrir ferm-
inguna á heimasíðu sinni, samfélagsmiðlum og í Veislubókinni
sinni. „Að fá aðstoð ættingja og vina er síðan mjög hjálplegt, fá
einhverja til að sækja veitingar á fermingardaginn, aðstoða við
skreytingar og allt þetta léttir mikið á álaginu,“ segir Berglind.
Hafið þið lært eitthvað á því að halda fermingarveislu áður?
„Við höfum haldið þær ófáar veislurnar og erum við oft að

gera svipaða hluti. Reyna að hafa fjölbreyttar veitingar og svo
þegar maður heldur veisluna heima dettur maður pínu í það
að raða húsinu alltaf eins upp og setja skraut á svipaða staði
því það virkar best þannig. Þannig verður þetta reyndar líka
einfaldara og auðveldara í hvert skipti.“

Kransakaka og aftur kransakaka

Hvað finnst þér ómissandi að bjóða upp á í fermingarveislu?

„Þetta er líklega einfaldasta spurning lífs míns, kransakaka!
Það verður að vera góð kransakaka. Ég er auðvitað þessi týpa
sem fer sérstaklega í IKEA til að kaupa mér kransakökubita
reglulega því bakaríin eru flest hætt að selja slíka. Ég elska
kransaköku og veit að það er mikil nostalgía fólgin í henni hjá
fleirum. Auðvitað má líka bara gera kransakökubita og hafa í
skál, bara að bjóða upp á marsípan í einhvers konar formi, þá
er ég sátt. Í minni fermingarveislu var kransakaka og síðan
klassískt kaffihlaðborð eins og fólk var mikið að vinna með í
„denn“.
Núna eru margir farnir að hafa bröns, smárétti og annars

konar veitingar. Gamla góða kaffihlaðborðið stendur auðvitað
alltaf fyrir sínu, brauðtertur, heitir réttir og allt þetta. Við
erum meira fyrir nýstárlegri mat svo við erum með smárétti
frá Nomy og sushi frá Osushi, ostabakka, sæta bita, nammibar,
kransaköku og fermingarköku sem fermingardaman mín vill fá
að sjá um sjálf. Það má síðan alls ekki gleyma litla fólkinu. Ef
það eru börn í veislu finnst mér gott að hafa alltaf eitthvað sér-
stakt fyrir þau á sérborði, þó þau megi að sjálfsögðu líka fá sér
allt sem er í boði þá vilja krakkar oft eitthvað einfalt. Við ætlum
því að baka skinkuhorn í massavís, gera rice krispies-kökur,
ávaxtaspjót og fleira í þeim dúr og hafa sérstaklega fyrir þau.
Það er allt of oft sem þetta gleymist og elsku börnin borða bara
nammi og gos í veislum og eru sársvöng þegar heim er komið.“
Ætlið þið að skreyta fyrir fermingarveisluna?

„Við ætlum að skreyta með blöðrum, blómum og setja
veitingarnar upp á fallega standa, bakka og diska. Fallegar
veitingar eru auðvitað skraut út af fyrir sig! Blöðrubogar eru
ódýr lausn til að skreyta mikið svæði en gott er að gera það
þá deginum á undan því það getur tekið smá tíma. Sumir vilja
síðan nota greinar og blóm úr náttúrunni en á Íslandi ferm-
ast flestir meðan enn er hálfgerður vetur og því kannski ekki
mikið hægt að vinna með í þeim efnum. Síðan mæli ég með að
fá kertastjaka, kökudiska, vasa og alls kyns skraut lánað ef þið
getið og mér finnst gaman að fylla upp í autt pláss á veislu-
borðinu með slíku.“
Hvað ættu foreldrar fermingarbarna að hafa í huga?

„Muna að þetta er dagur barnsins, leyfa því að vera með í
ráðum og njóta bæði undirbúnings og fermingardagsins. Það
skapast gæðastundir við undirbúning með fermingarbarninu
og síðan er gott að fá aðstoð við áfyllingu og tiltekt meðan á
veislu stendur til þess að foreldrar geti notið þess að spjalla við
veislugesti,“ segir veislukonan Berglind.
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Með indverskt þema í fermingunni
Anna Sigríður Ólafsdóttir,
prófessor í næringarfræði við
Háskóla Íslands, og dóttir
hennar, Helena Lea Alfons-
dóttir Ramel, áttu margar
góðar stundir þegar Helena
Lea fermdist í fyrra. Þær
ákváðu að fara óvenjulega
leið í veitingum og buðu upp
á indverskan mat.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

A
nna Sigríður segir að það
hafi verið að Helana Lea hafi
átt frumkvæðið að indverska
þemanu. „Það sem stendur upp
úr tengt fermingarundirbún-

ingnum eru stundirnar sem við mæðgur
áttum saman í kringum undirbúning og
skipulag. Við héldum veisluna heima og öll
veisluhöld og matseðillinn voru eftir hennar
höfði. Indverskur matur eldaður frá grunni,
fagnað með góðum vinum og ættingjum
og litaþemað hennar uppáhald – fjólublátt
– með páskaívafi, af því mamman elskar
vorstemmninguna sem fylgir skreyttum
páskagreinum,“ segir hún.

Kjúklingurinn og nan-brauðið
slógu í gegn

„Matseðillinn samanstóð af kjúklinga
tikka masala, aloo gobi blómkáls-kart-
öflu-karrýrétti og punjabi-kjúklingabauna-
rétti. Með þessu var raita sem er gúrku-
jógúrtsósa, nan-brauð með hvítlaukssmjöri og
hrísgrjón. Svo var alls konar smálegt með til
að lífga enn frekar upp á bragðupplifunina svo
sem tvær tegundir af mangó chutney (gróft
og fínt), salthnetur, kasjúhnetur og kóríander.
Auk þess voru hreinar kjúklingalundir fyrir
þá sem ekki vilja sósur.“

Anna Sigríður lagðist í talsverða rann-
sóknarvinnu fyrir veisluna. „Hjá mér fór
mikill tími í að lesa og bera saman uppskriftir
og stækka þær í samræmi við fjölda gesta.
Mér tekst sjaldan að fylgja uppskriftum
heldur tvinna saman nokkrum og bæti og
breyti í samræmi við eigin smekk og hug-
myndir. Krakkarnir mínir hafa aðeins smitast
af þessari nálgun og eru duglegir að leika
sér með hráefnin í eldhúsinu. Það voru því
allmargar gæðastundir í kringum útfærslu á
matseðlinum. Daginn fyrir veisluna mar-
íneruðum við mæðgur kjúklinginn og svo var
vaknað snemma til að undirbúa sósuna og
forsteikja kjúklinginn í tikka masala, saxa
grænmeti og fleira.“

Það komu um 40 manns í veisluna og
segir Anna Sigríður að stór hluti hafi verið
börn og unglingar og því hafi matseðillinn
tekið mið af því. „Með því að hafa meðlætið
allt í litlum skálum og gefa val um hvað fer
á diskinn er auðveldara að höfða til allra.
Kóríander er mjög þekkt dæmi um bragð
sem alls ekki er allra, á meðan sumum
finnst fátt betra finna aðrir sápubragð!
Í heildina heppnaðist maturinn mjög vel
en kjúklingurinn og nan-brauðið áttu þó
klárlega vinninginn umfram grænmetis-
réttina. Miðað við alla vinnuna sem fer í
undirbúning hefði ég alveg viljað eiga meiri
afgang af tikka masala fyrir næstu daga, en
blómkálsrétturinn er aðeins viðkvæmari
fyrir upphitun og því verra að sitja uppi
með mikið af honum.“

Vinkonur og bróðir hjálpuðu mikið

„Ekki má svo heldur gleyma kökunum
í svona veislu, en bróðir minn tók að sér
baksturinn. Mér finnst sjálfri ekkert sérlega
gaman að baka, en nýt mín þeim mun betur í
tilraunaeldamennsku með fjölbreytt hráefni,
sérstaklega með grænmeti sem grunn,“ segir
Anna Sigríður.

„Það er mikilvægt að undirbúningur sé
góður og við unnum okkur í haginn eins og
hægt var dagana á undan. Mér hættir þó

til að vera á síðustu stundu og þannig var
kannski full mikið fjör að vera bæði sjálf að
sjá um matinn og að gera fermingargreiðsl-
una að morgni fermingardagsins. Í heildina
var það þó virkilega gaman þrátt fyrir smá
stress. Það mátti reyndar varla tæpara
standa að ég næði að taka af mér svuntuna
og fara sjálf í kjól áður en við fórum í kirkj-
una, en ég á frábærar vinkonur sem mættu
heim og redduðu rest á meðan við vorum í
fermingarathöfninni. Þakklæti er efst í huga
á svona tímamótum, dagurinn heppnaðist í
alla staði eins og best verður á kosið og það
var auðvitað sérstaklega verðmætt að geta
blásið til fjölmennrar veislu og knúsað allt
fólkið sitt eftir alla covid-mánuðina. Það
er samveran sjálf sem mestu máli skiptir
á svona dögum,“ segir Anna Sigríður að
lokum, ánægð með daginn.

Ljósmynd/Ásta Kristjáns

Anna Sigríður
hjálpaði dóttur
sinni að bjóða
upp á indverskar
veitingar í ferm-
ingarveislunni í
fyrra.

Hlaðborðið var
girnilegt en aðeins
öðruvísi. Hugmyndin
kom frá Helenu Leu.

„Það voru því allmargar
gæðastundir í kringum
útfærslu á matseðlinum.
Daginn fyrir veisluna

maríneruðum við mæðg-
ur kjúklinginn og svo var
vaknað snemma til að

undirbúa sósuna og for-
steikja kjúklinginn í tikka
masala, saxa grænmeti og

fleira.“
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Lína segir ágætt að nota sjálft
veisluborðið sem skraut.

Þ
að hefur mikið
gengið á hjá
Línu Guðna-
dóttur og
fjöl-

skyldu undanfarin
ár því þau hafa
haldið þrjár
fermingarveislur
á fimm árum.
Lína er einka-

þjálfari hjá Hress
og á með manni
sínum tvær upp-
komnar stjúpdætur
og að auki þrjár dætur
á táningsaldri. Fjölskyldan
er í söfnuði Hvítasunnukirkj-
unnar og voru dæturnar því ekki
fermdar heldur fengu það sem kirkjan kallar
unglingablessun.
„Sá munur er á siðum þjóðkirkjunnar og Hvítasunnu-

kirkjunnar að í stað þess að skíra börn skömmu eftir
fæðingu fá börnin blessun og nafngjöf. Í stað þess að
staðfesta trúna með fermingu fá unglingarnir blessun
og svo geta þau kosið að taka skírn þegar þau vilja og
allur gangur á því á hvaða aldri fólk ákveður að stíga
það skref,“ útskýrir Lína.
Umgjörð unglingablessunarinnar er á flesta vegu

svipuð fermingu og sækja táningarnir m.a. fræðslu hjá
kirkjunni og láta blessast við hátíðlega athöfn. Ættingj-
um og vinum er boðið til veglegrar veislu og gjafirnar
vitaskuld á sínum stað.
Yngri dæturnar þrjár eru fæddar á árunum 2004 til

2008. Fékk sú elsta þeirra unglingablessun árið 2018,
næsta árið 2021 og loks sú þriðja 2022. Ætti Lína því að
vera komin í góða æfingu þegar kemur að veisluhöld-
um og segist hún reyndar hafa mjög gaman af því að
halda stórar veislur: „Það er margt við umstangið fyrir
þessa viðburði sem minnir á þegar ég hélt mína eigin
brúðkaupsveislu, ekki síst þar sem það eru ungar stúlk-
ur sem eiga í hlut. Kallar dagurinn því á það að fara í
förðun, naglasnyrtingu og hárgreiðslu, og vitaskuld þarf

að velja rétta kjólinn. Ef eitthvað er
fannst mér ég þurfa að hafa minna
fyrir brúðkaupsdeginum,“ segir Lína
glettin.

Hlutfall heimagerðu réttanna
hefur farið minnkandi

Meðal þess sem reynslan hefur
kennt Línu er að reyna að undirbúa
veislurnar með góðum fyrirvara og vera ófeimin við að
nýta sér aðstoð fagmanna. „Ég byrja undirbúninginn
ári áður en veislan fer fram og mér finnst gott að vera
skipulögð og láta tímann vinna með mér frekar en að
gera hlutina í miklu fáti og tímaleysi. Fyrst af öllu gerum
við drög að gestalista, finnum sal, og pöntum ljósmynd-
un. Þá höfum við leyft unglingunum að ráða ferðinni
með það hvenig þær vilja hafa veisluna. Tvær þeirra
kusu að bjóða upp á smárétti en sú sem lét blessast í
miðjum kórónuveirufaraldrinum valdi að fá hamborgar-
abíl í heimsókn.“
Lína og fjölskylda elda alltaf eða útbúa hluta af

matnum sjálf, en hún segir að með hverri veislunni hafi
hlutfall heimagerðu réttanna farið minnkandi. Er verðið
hjá veisluþjónustunum orðið mjög samkeppnishæft og
ekki endilega mikið hægt að spara með því að ætla að

sjá sjálfur um eldamennskuna. „Síðasta
veisla kostaði á að giska 300.000 kr., þ.e.
fyrir salinn, veitingar, drykki, ísbar og
nammibar,“ segir hún.
Fyrir síðustu veislu útbjó Lína m.a.

ostabakka og einfaldar litlar skyrkökur
í krukkum. „Ég gerði líka ostasalat, en
sleppti því síðast að gera heimabökuð
brauð og pestó. Sparar það svo mikinn

tíma að kaupa tilbúnar veitingar og er í dag ekkert
mikið dýrara en að ætla að gera allt sjálfur.“
Að leigja sal þarf heldur ekki að kosta nein ósköp og

hefur Lína m.a. nýtt veislusal Blaðamannafélagsins.
„Það er afskaplega gott að losna við það að þurfa að
undirbúa heimilið fyrir stóra veislu, og þurfa jafnvel að
tæma heilt herbergi til að koma fyrir borðum og stólum.
Vissulega er vinalegt, þegar það á við, að bjóða gestum
heim í veislu og skapar notalega stemningu, en það er
afskaplega gott að geta einfaldlega kvatt salinn að veislu
lokinni og komið heim í hreint hús.“

Veitingarnar í hlutverki skreytinga

Af góðum sparnaðarráðum nefnir Lína að gæta hófs
í skreytingum og nota veisluborðið til að lífga upp á

Sparar ekki
endilega
svomikið
með því að
elda sjálf
Línu Guðnadóttur þykir fátt skemmti-
legra en að halda veislur en hún reynir
að láta tímann vinna með sér og er
ófeimin við að fá aðstoð fagmanna.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Við gætum þess
þegar gjafirnar eru
opnaðar að skrifa
niður hver gaf
hvað, og senda svo
þakkarkort í pósti.

Lína Guð-
mundsdóttir.
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sett voru hjá hverjum einasta gesti. „Við vorum líka
með lítil blöð á borðum þar sem fólk gat ritað niður
spakmæli eða heilræði handa fermingarbarninu, eða
kveðju í tilefni dagsins,“ útskýrir hún.
Sú hefð hefur einnig orðið til á heimilinu að tán-

ingarnir þakka fyrir sig með því að senda gestum kort
að veislunni lokinni. „Við gætum þess þegar gjafirnar
eru opnaðar að skrifa niður hver gaf þeim hvað, og
senda svo þakkarkort í pósti. Langar okkur að brýna
fyrir stúlkunum að það er mikils virði að aðrir skuli
kaupa handa þeim gjöf, klæða sig upp og samgleðjast

þeim á þessum degi, og alls ekki sjálfgefið. Við höfum
líka fundið það greinilega hvað frændfólki okkar
þykir vænt um að fá þakkarbréf. Tekur það um
klukkustund að handskrifa þakkarbréfin.“
Einnig hefur það komið vel út að hafa svokall-

aða „lifandi gestabók“ í veislunum. „Eru gestir þá
myndaðir með polaroid-vél og myndin límd inn í
sérstaka gestabók þar sem jafnframt má rita litla
kveðju og skreyta með límmiðum. Þannig verður
til betri heimild um daginn og táningurinn eignast
góða bók með myndum af sínum nánustu.“

Lína segir að með hverri

veislunni hafi hlutfall

heimagerðra rétta farið

minnkandi.

salinn: „Við höfum valið þemalit fyrir veislurnar og keypt
kerti og fersk blóm í stíl við litinn. Í síðustu veislu varð
ferskjulitur fyrir valinu og fékk liturinn m.a. að njóta sín
á fermingarkökunni, á nammibar sem við komum upp
og á kleinuhringjum sem við pöntuðum. Mér finnst það
ósköp fallegt að hafa skreytingarnar frekar látlausar
en í staðinn nota matarborðið sjálft sem eina stóra
skreytingu.“
Lína hugar líka að ýmsum smáatriðum sem gera

góða veislu enn betri. Nefnir hún að í síðustu veislu hafi
fjölskyldan pantað lítil sérmerkt súkkulaðistykki sem

Það má láta þá rétti sem

eru í boði endurspegla

litaþema veislunnar.

Mér finnst gott
að vera skipu-
lögð og láta
tímann vinna
með mér frekar
en að gera
hlutina í miklu
fáti og tímaleysi

Í
slendingar fóru að bjóða upp á heita
brauðrétti í veislum í kringum 1980.
Mögulega voru einhverjir fyrr á ferð en
í Morgunblaðinu 2. mars 1974 er sagt frá
afar girnilegum brauðrétti. Rétturinn

var talinn heppilegur í teiti sem boðið var
í eftir bíóferðir eða leikhús. Í greininni er
mælt með því að fólk skeri snittubrauð eða
annað franskbrauð eftir endilöngu, taki innan
úr brauðunum og smyrji til helminga með
smjöri og sinnepi. Sneiðar af spægipylsu eru
lagðar ofan á ásamt söxuðum hráum lauk. Þá
er tómatsneiðum og sundurskornum ólífum
komið fyrir ofan á lauknum. Ofan á þetta voru
svo settar þunnar sneiðar af mildum feitum
osti. Brauðhelmingarnir voru settir inn í ofn
og hitaðir við 225 gráður eða þar til osturinn
var bráðinn og brauðið orðið heitt.
Allar götur síðan hefur heitt brauð og rúllu-

brauð verið arfavinsælt þegar töfra á fram
alvöru veislu. Fólk fær vatn í munninn við það
eitt að finna lyktina af bráðnum osti. Þetta
er ekki ósvipað og gerist í flugvélum. Um leið
og fyrsti farþeginn pantar sér heita baguettu
með skinku og osti verður öll flugvélin svöng.
Það er hægt að fara ýmsar leiðir til þess

að búa til hinn fullkomna brauðrétt. Hér eru
tillögur sem gætu hentað í þína veislu:

Heit rúllutertameð
aspas og sveppasmurosti
4 rúllutertubrauð

2 dósir sveppasmurostur

1 dós sýrður rjómi

18%

2 dósir sýrður

rjómi 10%

500 g skinka

3 litlar dósir

aspasbitar

1 msk. græn-

metiskraftur

2 pokar rifinn

mozzarella-ostur

paprikukrydd eftir

smekk

Skerið skinkuna í lita
bita og setjið til hliðar. Þá er
sveppaosti, sýrðum rjóma, grænmet-
iskrafti og aspas hrært saman. Rúllutertu-
brauðin eru smurð og þeim rúllað upp og
raðað á ofnplötu. Þau eru smurð með sýrðum
rjóma og svo er gott að strá miklum osti yfir.
Gott er að krydda með paprikukryddi. Það
gefur líka fallega áferð.
Það þarf að baka brauðið í 40 mínútur við

200 gráður.

Heitur brauðrétturmeð
skinku og brokkolí
Á vefnum gottimatinn.is er að finna margar

girnilegar uppskriftir að heitum brauðréttum.
Það er ekkert skrýtið þar sem ostur leikur
stórt hlutverk ef brauðrétturinn á að vera
gómsætur.

Ljósmyndir/Gottimatinn.is

Heitir brauðréttir

eru mjög vinsælir í

veislum hérlendis.

Fólk færvatn ímunninn
viðþaðeitt að finna lyktina
Hvað er ljúffengara en lostafullt heitt rúllubrauð með bráðn-
um osti? Nú, eða heitur brauðréttur með brokkolí?

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

12 sneiðar franskbrauð

1 stk. lítill brokkolíhaus

1 stk.paprika

1⁄2 stk.blaðlaukur

250 g skinka

1 stk. piparostur frá MS

1⁄2 stk. Mexíkóostur frá MS

500 ml rjómi frá Gott í matinn

100 g rifinn pizzaostur frá Gott í matinn

ólífuolía

salt og pipar

Skerið skorpuna af brauðinu, brokkolí
í munnstóra bita, saxið niður papriku og
blaðlauk og skerið skinku í teninga. Steikið
brokkolí upp úr ólífuolíu og hellið svo eins og
3 msk. af vatni yfir til að mýkja það aðeins.
Bætið meiri olíu á pönnuna þegar vatnið hef-
ur gufað upp og steikið papriku og blaðlauk

með þar til allt fer aðeins að mýkjast. Saltið
og piprið eftir smekk.
Smyrjið eldfast mót að innan með ólífuolíu

(eða smjöri) og raðið tvöföldu lagi af brauð-
sneiðum í botninn. Hellið þá steiktu græn-
metinu jafnt yfir brauðið og dreifið einnig úr
skinkunni og búið næst til sósuna. Hellið um
helmingi rjómans á pönnuna og rífið báða
kryddostana niður, hrærið þar til báðir hafa
bráðnað og bætið þá restinni af rjómanum
saman við og hrærið þar til kekkjalaust.
Hellið sósunni yfir brauðið og grænmetið.
Stráið vel af rifnum osti yfir allt saman og
bakið í 180° heitum ofni í um 20 mínútur eða
þar til osturinn fer að gyllast.

Þegar fólk útbýr brauðrétti fyrir stóra
veislu þá þarf það að muna að veislugestir
elska heita brauðrétti.

Það muna flestir eftir

augnablikinu þegar þeir

smökkuðu heitt rúllu-

brauð í fyrsta skipti.



Er ferming
í vændum?

Pantaðu veitingarnar á bakarameistarinn.is
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pott, bræðið sveppasmurostinn saman við
rjómann. Setjið aspasinn út í, tvær matskeið-
ar af aspassafa, sveppa- og skinkublönduna,
sinnepið og nautakraftinn og nú þarf að passa
sig að láta þetta alls ekki sjóða. Blandan þarf
bara að bráðna saman og hitna. Þegar þessu
er lokið er þessu hellt vel yfir brauðið. Að
síðustu er rifinn ostur settur yfir allt saman
og best er að hita réttinn við um 180 gráður
Celsíus í 20 mínútur eða þar til osturinn er
orðinn svolítið gylltur.
Hvað áætlar þú að fólk borði mikið af

brauðréttum í einni fermingarveislu?
„Við vorum með tæplega 60 gesti og það

fóru 8 brauðréttir. Aðeins einn var eftir. Svo
ekki vanmeta heita brauðréttinn. Þrátt fyrir
að sumum þyki hann hallærislegur þá er ást
allra á honum til staðar,“ segir hann og hlær.
Ef þú værir að ferma núna, myndir þú gera

eitthvað öðruvísi?
„Ég myndi hafa færri kökur og minna sæt-

meti og meira brauðkyns. Brauðmeti og ósætt
er nokkuð sem fólk kann að meta og fær sér
svo kannski 1-2 kökusneiðar. Fólk gerir líka
kökur heima hjá sér en síður brauðrétti að
eigin frumkvæði. Það er því pínu spari að
koma í veislu og fá heitan brauðrétt.“

N
ú ert þú þekktur fyrir ást þína á
brauðréttum. Hvernig kviknaði
sú ást?
„Ég tengi brauðrétti við

eitthvað gott. Það er eitthvað
skemmtilegt að fara að gerast þegar loftið
fyllist af brauðréttailm. Það þýðir að
fólk er í góðu skapi og ætlar að gera sér
glaðan dag. Brauðréttir hafa fylgt mér
alla tíð. Ég man ekki hvar ég fékk þann
fyrsta, líklega hefur verið hent í brauð-
rétt þegar ég fæddist. Bæði amma
Imba og mamma voru duglegar að
gera brauðrétti og mamma gerir enn
brauðrétti þegar það er eitthvað að
gerast, hvort sem það eru fótboltaleikir
eða brúðkaup,“ segir Freyr.
Hvernig var fyrsti brauðrétturinn sem

þú smakkaðir?
„Fyrsti brauðréttur minna minninga er

skinku- og aspasbrauðréttur, mjög klassískur,
franskbrauð, rjómi, skinka, aspas, sveppir, allt
að sjálfsögðu niðursoðið,“ segir hann.
Hvað myndir þú segja að væri lykilat-

riði þegar fólk útbýr brauðrétti?
„Það er vandvirkni. Ekki gera

brauðréttinn á síðustu stundu
og ekki koma fram við
brauðréttinn eins og hann
sé brauðréttur, komdu
fram við hann eins og
hann sé Wellingtonsteik
á áramótunum,“ segir
Freyr.
Hver er þinn uppá-

haldsbrauðréttur?
„Brauðrétturinn sem

hefur fylgt mér alla
tíð er skinku- og aspas-
brauðréttur og það er sá
brauðréttur sem ég hef reynt
að þróa aðeins áfram í gegnum
tíðina.“
Er eitthvert hráefni sem má alls

ekki setja í brauðrétti?
„Eins og forseti Íslands sagði, ekki setja

ananas. Annars hef ég gert marga brauð-
rétti með „fínni“ hráefnum, eins og camem-
bert-osti og ólífum, og þeir slógu í gegn hjá
mjög brauðréttareyndum og vandlátum
bræðrum mínum.“
Freyr er kvæntur Júlíu Margréti Alexand-

ersdóttur blaðamanni. Í fyrra fermdu þau
Gunnar, son sinn. Að sjálfsögðu var boðið
upp á brauðrétti í veislunni og kom það í hlut
Freys að útbúa þá.
Hvað útbjóstu marga brauðrétti og hvernig

skipulagðir þú þetta?
„Ég útbjó níu heita brauðrétti og að

auki fjórar skyrtertur, marmarakökur
nokkrar, smurði flatkökur og svo pönt-
uðum við reyndar kaldar brauðtertur.
Ættingjar hjálpuðu með marengskök-
ur, litlar súkkulaðibitakökur, ferm-
ingarmarsípanköku og vegan-veitingar. Allt
var þetta ógurlega gott en brauðréttirnir
eins og alltaf, stálu sviðinu.
Til að gera svo marga brauðrétti skal ekki

reyna að gera marga í einu heldur byrja á
einum og klára hann, setja í kæli og byrja á
næsta. Það er lykilatriðið. Ekki halda að þú
getir gert 9 brauðrétti í einu. Ég gerði brauð-
réttina deginum áður, fullkláraði þá og svo

var bara eftir að setja ostinn yfir og hita þá
upp á fermingardaginn,“ segir hann.

Heitur réttur
1/2 franskbrauð, skorpan skorin af (lykil-

atriði)

250 g skinka, skorin í fremur litla bita

1 dós niðursoðinn aspas

safinn af aspasinum

1 askja sveppasmurostur

1/2 dl rjómi

125 g sveppir, ferskir, fremur þunnt

sneiddir

2 tsk. sætt sinnep

1/2-1 teningur nautakraftur, eftir smekk

smjör

rifinn ostur að eigin vali

Fjarlægið skorpuna af franskbrauðinu og
skerið brauðið í litla teninga. Skvettið svolitlu
af aspassafanum yfir, en ekki öllum, þetta
eru bara nokkrar léttar skvettur. Smyrjið
eldfast mót með smjöri, engu öðru. Steikið
niðurskorna sveppina og skinkuna á pönnu
upp úr smá smjöri við meðalhita í nokkrar
mínútur og leyfið safanum úr sveppun-
um að gufa upp. Takið fram meðalstóran

„Ég tengi
brauðrétti við
eitthvaðgott“
Freyr Gígja Gunnarsson, fréttamaður á RÚV, elskar heita brauð-
rétti. Þegar sonur hans fermdist í fyrra útbjó hann níu heita brauð-
rétti ásamt fleiru. Hann segir að fólk þurfi að vanda sig og það sé
hans reynsla að fólk vilji fleiri brauðrétti og færri kökur.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Þessi mynd var

tekin af Frey

Gígju þegar

hann var að

skreyta terturn-

ar rétt áður en

gestirnir mættu

í veisluna.

Gunnar Alex-

ander Freys-

son fermdist í

fyrra.

Terturnar voru lysti-

lega skreyttar.

Hvítur kökudiskur

á fimm hæðum er

alltaf góð hugmynd

á veisluborðum

eins og sést hér.
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Sígild
fermingargjöf

Vatnsheldir úr gæðaleðri
Stattu traustum fótummeð Timberland

1. hæð Kringlunni - 1. hæð Smáralind

533 2290 timberland.is timberlandIceland

Freyr Gígja töfraði fram

níu heita brauðrétti fyrir

fermingu sonarins.

„Það er vand-
virkni. Ekki
gera brauð-
réttinn á
síðustu
stundu og
ekki koma

fram við
brauðréttinn

eins og hann sé
brauðréttur, komdu

fram við hann eins og
hann sé Wellington-

steik á áramótunum.“

Hér er Gunnar

Alexander Freysson

ásamt vinum sínum á

fermingardaginn í fyrra.

Þeir heita Jóhann Hinriks-

son, Frosti Rúnar Birgis-

son og Guðmundur

Flóki Sigurjónsson.
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fabrikku-

borgarinn

Í dúnmjúku brauði
með bræddum osti og
Fabrikkusósu til hliðar.

Fabrikkusmá-
borgararnir
slá í gegn í

öllum veislum.

25 borgarar á
hverjum bakka!

7 gómsætar
tegundir í boði!

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

Ferköntuð
fermingarveisla

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR

Kransakaka

sómir sér vel á

veisluhlaðborði.

Þekkti handbragðið frámóður sinni
Hjördís Dögg Grímarsdóttir segir æfinguna skapa
meistarann þegar kemur að kransakökugerð. Hjör-
dís, sem er mikil áhugakona um bakstur og
heldur úti síðunni mömmur.is, segir að kúnstin
felist helst í því að púsla saman hringjunum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Þ
að eru tískubylgjur í fermingar-
kökuframboðinu eins og öðru og eru
veitingarnar sem í boði eru jafn mis-
jafnar og fólkið er margt. Skemmti-
legast er að leyfa fermingarbarninu

að velja veitingarnar ásamt því að taka þátt
í að baka og skreyta,“ segir Hjördís þegar
hún er spurð hvað sé vinsælt að bjóða upp á í
fermingarveislum núna.

Hjördís segist alltaf vera hrifin af ferm-
ingartertu sem er hjúpuð smjörkremi, sykur-
massa eða marsípani. Einnig finnst henni
ómissandi að bjóða upp á fallega og bragð-
góða ístertu ásamt tignarlegri kransaköku.
Hún bendir þó á að það geti verið skemmtilegt
að brjóta um formið og blanda
saman smærri kökum á borð við
bollakökur eða brúnkukökubita.

„Kransakökur eru bragðgóðar
og mjög skemmtilegt að gera.
Fermingarbörnin geta tekið þátt
og mótað hringina og hjálpað til
við að skreyta. Síðustu árin hafa
kransakökunámskeið verið vinsæl
en þá fer fermingarbarnið ásamt
foreldri og þau gera kransakökuna
saman. Kransakökuhringirnir sem
bakaðir eru á námskeiðinu eru
síðan frystir og settir saman og
skreyttir daginn fyrir fermingar-
veisluna.“

Lokaútkoman verður að vera

tignarlegur turn

Er flókið að gera kransaköku

sjálfur?

„Það er ekki flókið að búa til
kransakökuhringina sjálfa. Það er
hægt að kaupa tilbúið kransaköku-
deig í bakaríum og matvöruversl-
unum og þá á bara eftir að rúlla
deiginu í lengjur, móta hringi og
baka. Það sem þarf að hafa í huga
við gerð kransakökuhringjanna er
að passa upp á lengd hverrar rúllu
þannig að hringirnir passi ofan á
hver annan þegar kakan er sett
saman. Þegar rúllurnar eru gerðar
án forma þá er gott að miða við að
hafa þrjá sentimetra á milli hverrar
rúllu. Eins þarf að hafa í huga að
baka hringina hæfilega lengi. Við
baksturinn er gott að miða við að baka
rúllurnar í 7-12 mínútur við um 175° hita,
blástur. Fylgjast vel með og passa að rúllurn-

ar verði ekki of dökkar á lit. Þegar kemur að því
að raða hringjunum saman þarf að passa upp
á hallann á kökunni þannig að lokaútkoman
verði tignarlegur turn.

Æfingin skapar meistarann og lærist allaf
eitthvað nýtt í hvert skipti sem kransakaka
er gerð. Ég hef alveg lent í alls konar ævin-
týrum við gerð kransakökunnar. Gleymt
mér við baksturinn og bakað rúllurnar
of mikið, bakað of stutt þannig að þegar
kakan var sett saman að þá byrjaði hún
að halla og að lokum hjaðna niður. Það
kemur þó ekki að sök því kransakakan
sama hvernig hún lítur út er alltaf jafn
góð.“
Hvernig gekk þér þegar þú

gerðir kransaköku í fyrsta

sinn?

„Í gegnum tíðina hef ég
gert margar kransakökur
bæði fyrir veislur strákanna
minna, vina og ættingja og
einnig til að sýna á mömmur.
is. Þegar ég gerði mína fyrstu
kransaköku þá var ég að gera

tilraunaköku til að sýna á mömmur.is. Ég hafði fylgst
með mömmu minni gera fjölmagar kransakökur og
þekkti því handbragðið. Ég lét til skara skríða og
kakan heppnaðist vel. Mig minnir að hún hafi verið
aðeins skökk en að öðru leyti nokkuð falleg miðað við
fyrstu tilraun. Þegar ég gerði kransaköku fyrir eldri
son minn þá fannst mér breyta miklu að fara á nám-
skeið hjá Halldóri Kr. Sigurðssyni bakara og konditor.
Á námskeiðinu var farið yfir alla þá þætti sem skiptu
máli fyrir góða útkomu. Kransakökuhringirnir voru
bakaðir á námskeiðinu, frystir og síðan settir saman
síðar. Mæli mjög með því að fara á námskeið.“

Hægt að leika sér í kransakökugerðinni

Er hægt að gera kransaköku með smá tvisti?

„Það er hægt að gera alls konar kransakökur. Um
að gera að leika sér og prófa sig áfram. Það má setja
matarlit í deigið og fá annan lit. Það má líka breyta
lengd hverrar rúllu og raða hringjunum upp að vild.

Kransakaka í laginu eins og körfu- eða fótbolti
kemur skemmtilega út. Síðan er auðvelt að gera
kransaköku eins og golfpoka í laginu. Móta

golfkylfu úr deiginu og setja ofan í pokann.
Það er um að gera að leyfa ímyndunaraflinu
leika lausum hala. Skreytingin á kransa-
kökunni breytir líka mjög miklu. Lítið sætt

sykurmassaskraut gerir mikið. Síðan er hægt
að nota smágert nammi eða súkkulaðiskraut. Prenta

út mynd af fermingarbarninu og setja á litla fána.
Möguleikarnir eru endalausir.“
Er eitthvað sérstaklega í tísku hvað varðar

útlit á kökum núna?

„Hefðbundin kransakaka er algengust
en skreytingarnar á þeim eru alls konar.
Hér áður fyrr skreytti fólk kökurnar með
súkkulaðiskrauti, íslenska fánanum eða litl-
um litríkum regnhlífum. Í dag er vinsælt að
nota sykurmassa og móta blóm, fótbolta eða
annað sem hentar þema veisluborðsins.“
Manstu eftir fermingarveislunni þinni

og hvernig kökur voru í boði þá?

„Ég gleymi ekki fermingarveislunni
minni. Fjólublái liturinn var alls ráðandi
og veisluborðið hlaðið veitingum. Stór
fermingarkökubók með jarðarberjamús-
fyllingu hjúpuð marsípani, kransakaka,

brauðterta og marengskaka voru
aðalkökurnar. Síðan voru heitir

brauðréttir og smærri veitingar
eins og skinkuhorn. Ég man
að skinkuhornin voru vin-
sælust hjá okkur krökkunum.
Fermingarkakan sem var í boði
var svo góð að ég hef haldið í

þá hefð að hafa svipaða köku í
þeim veislum sem ég held,“ segir

Hjördís.

Mikilvægt er að

gera beinan turn.

Kransakökur geta verið

óvenjulegar í laginu.

Hjördís hefur gert ófáar

kransakökur en það

hjálpaði henni mikið að

fara á námskeið.

Fermingar-

börnin geta

tekið þátt í að

gera kransa-

kökuna.

Það elska allir Rice

Krispies-kransakökur.
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ÞÚ FINNUR DRAUMADRESSIÐ HJÁ OKKUR!

LAUGAVEGUR 7 HILDURYEOMAN.COM S. 519 8889

Lítill vasi frá Marie Retpen og kerti
frá HildiYeoman
990-14.900kr

Kjóll frá HildiYeoman
49.900kr

Skart fráVanessa Mooney,
9.900-12.900kr

Töskur frá Silfen,
12.900-15.900kr

Kjóll frá HildiYeoman
49.900kr

Kjóll frá HildiYeoman
49.900kr

Toppur frá HildiYeoman,
39.900kr

Toppur frá HildiYeoman,
29.900kr

Skart frá Justine Clenquet,
8.900-16.900kr

Stór vasi frá Marie Retpen,
44.900kr

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Körfubolta-
stelpa sem gekk
um íMichael
Jordan-bol og
LAGear-skóm
með pumpu
Þegar kom að því að velja fermingarfötin
vissi Birgitta Birgisdóttir upp á hár hvað
hún vildi og kom ekki annað til greina en
að vera með „melluband“ með krossi.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
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Birgitta var enga
stund að velja á sig
fermingarfötin

F
ermingardagur Birgittu Birgisdóttur leikkonu
var ósköp venjulegur, að hennar sögn: „Þetta var
allt eftir bókinni. Ég var fermd í Kópavogskirkju
og hafði verið samferða bekkjarfélögum mínum í
gegnum fermingarfræðsluna. Mér fannst ferm-

ingarfræðslan ekki beint skemmtileg, og held ég að það
hafi átt við um flesta jafnaldra mína að vera áhugalítil um
dæmisögur úr Biblíunni, og þurfa að safna stimplum til
sönnunar um að hafa mætt í messu tíu sinnum,“ segir hún.
„Ég man að ég var óttalega spennt fyrir fermingardeginum
sjálfum og þegar ég lít um öxl þá leið mér svipað og ef ég
væri að fara að frumsýna leikverk.“

Dóttir Birgittu fermdist í fyrra hjá Siðmennt og segir hún
að þar hafi upplifunin verið allt önnur og skemmtilegri og
greinilega búið að aðlaga kennsluefnið betur lífi venjulegs
fólks: „Ég man að ég hugsaði með mér hvað það hefði verið
frábært að fá þannig fræðslu á sínum tíma. Svo virðist unga
fólkið í dag hreinlega vera á einhverjum allt öðrum stað en
mín kynslóð var á sama aldri. Kannski er það vegna þess að
betur hefur verið utan um þau haldið, eða ef til vill fá þau
meira að ráða sér sjálf, alltént finnst mér þau sýna meira
umburðarlyndi í garð annarra.“

Harður heimur unglinga og fátt að gera í Kópavogi

Árið 1993 var Birgitta tiltölulega prúður unglingur. „Ég
hafði verið dugleg að stunda íþróttir, þá aðallega körfubolta,
og gekk um í Michael Jordan-bol og LA Gear-skóm með
pumpu. Man ég að á fermingardaginn setti ég á mig mask-
ara í fyrsta skipti og hafði farið í fyrsta skipti í ljósatíma í
aðdraganda fermingarinnar,“ segir hún og bætir við að fyrstu
almennilegu gelgjuköstin hafi ekki komið fyrr en um ári eftir
fermingu: „Ég var samt frekar saklaus villingur, og innst inni
var ég hrædd við allt og ekkert þótt ég væri töffari á yfir-
borðinu.“

Minnist Birgitta þess að fyrri hluti 10 áratugarins hafi
verið mjög sérstakt tímabil fyrir ungt fólk. „Það var svakaleg
harka í gangi á þessum tíma og ég man hvað það var mikið
partístand á jafnöldrum mínum á unglingsárunum og mikil
viðskipti með landa. Kannski var ein skýringin sú að ung-
lingar mín megin í Kópavoginum áttu engan samastað og var
ekki einu sinni félagsmiðstöð í hverfinu. Fyrir vikið vorum við
yfirleitt einhvers staðar úti að hanga, úti á túnum eða á bak
við sjoppur. Er gaman að sjá hvað þetta hefur breyst en dóttir

mín gengur í Austurbæjarskóla og sækir félagsmiðstöð sem
rekin er af miklum metnaði.“

Sjálf hafði Birgitta því um fátt annað að velja en körfubolt-
ann, allt þar til Leikfélag Kópavogs setti á laggirnar unglinga-
deild. „Þau komu í grunnskólann til að kynna starfið og ákvað
ég að spreyta mig. Eftir það varð ekki aftur snúið og var ég
fimmtán ára þegar ég kvaddi körfuboltann fyrir leiksviðið.“

Þó að liðin séu þrjátíu ár frá fermingunni man Birgitta enn
eftir ýmsum smáatriðum. „Hún móðir mín fékk vinkonu sína
til liðs við sig við matargerðina og baksturinn og þær gerðu
kransakökuna sjálfar en hluta af veislumatnum pöntuðum við.
Veislan fór fram heima hjá okkur og var allt tekið út úr einu
svefnherberginu svo að þar mætti stilla upp matarborði. Fyrst
var borinn farm heitur matur og svo var allt hreinsað af og
kökurnar bornar fram.“

Fermingarfötin fékk Birgitta að velja sjálf og man hún að það
tók enga stund að velja réttu flíkurnar: „Ég vissi alveg hvað ég
vildi, og hvað ég vildi ekki, og eitt sem var alveg ómissandi var
„mellubandið“ svokallaða með krossi,“ segir hún. „Þá fór ég í
hárgreiðslu hjá góðvini fjölskyldunar sem hún mamma hafði
kynnst þegar hún eignaðist mig. Fyrst fór ég í prufugreiðslu til
hennar til að finna aðeins út úr því hvað kæmi best út, og varð
úr að velja frekar látlausa og einfalda hárgreiðslu. Að því sögðu
þá byrjaði fermingardagurinn samt klukkan sjö enda margt
sem ganga þurfti frá.“

Eitt man Birgitta upp á hár: hún fékk 90.000 krónur í reiðufé
frá gestunum og var það ögn minna en hún hafði reiknað með.
Segir hún glettin að þegar talið var upp úr umslögunum hafi
hún hugsað sem svo að foreldrar hennar hefðu alveg mátt
bjóða fleira fólki í veisluna: „Ég vissi að sumar vinkonur mínar
höfðu haldið miklu stærri veislur og uppskáru fyrir vikið meiri
fermingarpening. En þetta var auðvitað ekki stórmál, þótt ég
muni eftir að hafa hugsað um þetta,“ útskýrir Birgitta. „Eitt
var ég líka mjög sátt með og það var að við sem fermdumst
fengum frí í skólanum næsta dag. Ég notaði fríið vel og fór
rakleiðis með strætó niður í bæ í Levi‘s-búðina og keypti mér
þar gallabuxur fyrir hluta af fermingarpeningunum.“

Á hárrúllurnar enn

Birgitta var líka mjög ánægð með hljómtækin sem hún fékk
að gjöf frá foreldrum sínum, en um var að ræða samstæðu
með geisladiskaspilara sem gat rúmað fimm diska. „Svo fékk
ég hárrúllur sem ég nota enn þann dag í dag. Að vísu eru liðin
fimm eða sex ár síðan ég kveikti síðast á rúllusettinu en það
er bara vegna þess að mér áskotanaðist alveg einstaklega gott
krullujárn.“

Fermingardagurinn er afskaplega ánægjulegur í minn-
ingunni og markaði greinileg tímamót. Segir Birgitta að það
hafi þó sennilega verið enn stærri tímamót þegar hennar eigin
dóttir fermdist. „Ég verð að viðurkenna að það var rosalega
skrítið, og ég áttaði mig varla á því hvernig gæti á þessu staðið
enda líður mér eins og ekki sé svo langt síðan ég fermdist
sjálf,“ segir hún. „Fermingardagur dóttur minnar var fallegur
og athöfnin hjá Siðmennt hreint stórkostleg, en mér fannst fer-
lega stressandi að skipuleggja fermingarboðið og álagið mikið í
aðdraganda veislunnar. Allt gekk þó upp á endanum og gaman
að njóta dagsins. Á ég aðra dóttur sem er núna níu ára og ég
hlakka til að gera þetta aftur.“
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Góða veðrið í Danmörku lét
sig ekki vanta í veisluna.

Hvað stóð upp úr á fermingardaginn
þinn?
„Að hitta alla og tala við fólk sem ég

hafði ekki hitt lengi. Það var líka mjög
gaman að fá gjafir.“

Í hvernig fötum varstu?
„Ég var í fallegum hvítum hlýralausum blúndu-

kjól. Ég var bæði með hælaskó og Nike-strigaskó.“

Nokkrir komu alla leið frá Íslandi

Erla Súsanna segir að það hafi ekkert annað komið
til greina en að halda fermingarveislu fyrir dóttur sína
Alexöndru Ósk. „Hins vegar vorum við tvístígandi hvort
hún yrði á Íslandi eða í Danmörku. Við ákváðum að halda
hana í Danmörku þar sem við höfum frábæra aðstöðu til að
halda veislu, meðal annars með stóran garð og við vorum
nokkuð bjartsýn á gott veður í byrjun júní og okkur fannst
hugmyndin um fermingarveislu á sólríkum degi í Dan-
mörku hljóma mjög vel.“
Voruð þið með hefðbundna íslenska fermingarveislu?

„Ég myndi segja að hún hafi verið mjög íslensk, það eina
sem var kannski danskt við hana var að það var boðið upp
á léttvín og bjór. Við reyndar höfðum svokallað „natmad“
sem Danir hafa mikið í veislum en pabbinn grillaði hinar
víðfrægu Lyngby-pylsur. Ég veit að Danir syngja mikið og
það er mikið um ræðuhöld en við foreldrarnir héldum stutta
ræðu en annars var bara létt og skemmtileg stemning.“
Hverjum var boðið í veisluna?

„Það var blanda af fólki sem býr í Danmörku og Íslandi.
Það eru frekar margir úr ættinni sem búa í Danmörku
sem komu og sumir þeirra eiga danska maka. Það komu
þó nokkrir frá Íslandi sem var sérstaklega gaman, meðal
annars besta vinkonan og fjölskylda hennar. Það komu
nokkrar bekkjarsystur stelpunnar úr danska bekknum.“
Er Alexandra fyrsta fermingarbarnið á heimilinu?

„Alexandra er frumburðurinn og því fyrsta fermingar-
barnið. Það var áfangi að ferma fyrsta barnið og mjög
skemmtileg stund. Það er stór stund þegar fyrsta barnið
fermist og svolítið fullorðins þar sem mér finnst svo stutt
síðan ég fermdist.“

„Þetta reddast“

Var eitthvað stressandi við fermingardaginn?
„Við ákváðum nokkrum dögum fyrir fermingu að panta

veisluþjónustu og það var góð ákvörðun. Föðuramma og

A
f hverju valdir þú að fermast í íslensku
kirkjunni í Kaupmannahöfn?

„Af því að ég vildi ekki fermast ári seinna
eins og bekkjarfélagar mínir í Danmörku.
Mig langaði að fermast á íslenskan máta með

íslenskum presti og íslenskum krökkum,“ segir Alexandra
Ósk sem hefur búið í Danmörku í eitt og hálft ár.
Hvað var skemmtilegast við fermingarfræðsluna?

„Við fórum í tvær fermingarferðir til Svíþjóðar, eina
að hausti og eina að vori þar sem við vorum í fermingar-
fræðslu og hópefli. Við fórum síðan nokkrum sinnum í
messu og fræðslu hjá prestinum. Það var skemmtilegast að
fara í ferðirnar til Svíþjóðar og eignast nýja vini. Ég þekkti
engan fyrir og ég kynntist fullt af íslenskum krökkum
sem búa í Danmörku og Svíþjóð. Það var ótrúlega gaman
og hópurinn frá Danmörku er mjög samheldinn og við
hittumst enn þá og gerum eitthvað saman. Ég eignaðist því
góðar vinkonur og við tölum saman á hverjum degi.“

Skreyttu pallinn með blómum

Hvernig var fermingardagurinn þinn?
„Hann var mjög skemmtilegur og gaman að hitta

fjölskyldu og vini. Það var gaman að fermast loksins en
ég var búin að bíða lengi eftir því. Ég fermdist í fallegri
kirkju í Kaupmannahöfn og athöfnin var persónuleg og
skemmtileg. Eftir ferminguna var veisla heima hjá mér. Það
var rigning um morguninn en síðan kom sólin og gestirnir
gátu setið úti og borðað góðan mat og notið sólarinnar.
Það komu frekar margir frá Íslandi en síðan á ég
frekar stóra fjölskyldu sem býr í Danmörku
sem kom að fagna með mér. Við erum með
stóran garð og við skreyttum pallinn með
blómum. Gestirnir gátu verið úti þar sem
það var frábært veður. Við vorum með
heitan og kaldan mat og Oreo-köku í
eftirmat.“

Alexandra opnaði pakkana um
kvöldið en hún fékk margar fallegar
gjafir í fermingargjöf. „Ég fékk ferð til
London frá mömmu og pabba. Ég fór
með mömmu og bestu vinkonu minni og
mömmu hennar til London í september. Ég
fékk rosalega margar fallegar gjafir. Ég fékk
meðal annars iPad, pening, hálsmen, bækur,
hring og armband.“

maðurinn hennar voru búin að vera hjá okkur í nokkra daga
og hjálpuðu mikið til við undirbúning. Ég myndi segja að
það hafi verið frekar afslöppuð stemning á fermingardaginn
en við urðum örlítið stressuð í aðdragandanum þegar við
sáum veðurspána en héldum í vonina og þetta íslenska
hugarfar „þetta reddast“. Við vorum nefnilega búin að gera
ráð fyrir að fólk gæti setið úti og borðað. Við vöknuðum
síðan við rigningu en sólin kom svo að lokum.“
Hvað er gott fyrir fermingarforeldra að hafa í huga?

„Satt best að segja þá vorum við frekar afslöppuð og
vorum til dæmis ekki búin að ákveða hvað við ætluðum að
hafa á boðstólum liggur við viku fyrir fermingu og tókum
skyndiákvörðun að panta mat nokkrum dögum fyrir
fermingu. Ég mæli hiklaust með veisluþjónustu. Við vorum
ekki þau skipulögðustu í öllu ferlinu en þetta hafðist allt að
lokum svo dass af kæruleysi er ekki slæmt veganesti svona
með öllu hinu en við hefðum alveg mátt vera skipulagðari.
Okkur fannst skipta mestu máli að fólki liði vel og að
fermingarbarnið myndi njóta sín. Það sem skiptir mestu
máli er samveran, afslappað andrúmsloft og gleði. Ytri
umgjörð skiptir ekki öllu máli þegar upp er staðið og oft er
kannski fólk að verja orkunni sinni og peningum í eitthvað
sem skiptir engu máli. Við ræddum líka við dóttur okkar og
fengum að heyra hennar óskir sem voru í raun ekki margar
enda með eindæmum nægjusöm stelpa og síðan reyndum
við okkar besta að gera daginn ógleymanlegan og fallegan.“
Hafið þið farið í danska fermingarveislu?

„Nei, við höfum ekki farið í danska fermingarveislu,
ennþá. Ég er gamall dönskukennari og var alltaf með
fermingarþema með nemendum mínum og út frá því sem
við kynntum okkur eru þær að mörgu leyti ólíkar. Það er til
dæmis ein hefð hér sem er frábrugðin en sum fermingar-
börn eru sótt í svakalega flottum sportbílum í kirkjuna.
Það er meira um ræðuhöld og söngva og leiki. Ég held að
fermingarbarnið haldi alltaf ræðu. Oft sitja allir við lang-
borð og borða saman. Það er kannski minna um hlaðborð
og veislurnar eru að ég held lengri enda oft haldnar að vori
þegar það er gott veður. Það er alltaf boðið upp á áfengi og
ég hef heyrt að fermingarbörnin fái stundum í fyrsta sinn
að smakka áfengi, það er skála í kampavíni eða eitthvað
slíkt en kannski hefur þetta breyst. Ég held að gjafirnar séu
látlausari og að börn fái ekki svona háar peningaupphæðir
eins og íslensku krakkarnir fá oft en þetta er allt eitthvað
sem ég hef heyrt út undan mér og jafnvel hefur einhver
breyting orðið þar á,“ segir Erla Súsanna.

Fermdist á sólríkum sumar-
degi í Danmörku

Hin 14 ára gamla Alexandra Ósk Freysdóttir valdi að fermast að íslenskum sið í fyrra en hún býr á Norður-Sjá-
landi í Danmörku. Erla Súsanna Þórisdóttir, móðir Alexöndru Óskar, segir veisluna hafa verið mjög íslenska þó svo
að ákveðinna danskra áhrifa hafi gætt á sólríkum fermingardeginum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Alexandra fermd-
ist í kirkju í Kaup-
mannahöfn.

Alexandra kynntist öðr-
um íslenskum krökkum í
fermingarfræðslunni.
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Njóta þess
að hitta
jafnaldra
og tala
íslensku
Sigfús Kristjánsson er prestur íslenska
safnaðarins í Danmörku. Í ár eru 12 ferm-
ingarbörn hjá söfnuðinum. Fermingar-
börnin hitta íslenska krakka sem búa í
Noregi og Svíþjóð í fermingarfræðslunni.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Þ
egar starfið hér í Danmörku losnaði fannst
okkur það spennandi tækifæri fyrir fjöl-
skylduna. Við höfum ekki séð eftir því og
bæði við hjónin og dætur okkar höfum fundið
góðan takt í lífinu hérna. Áður en við komum

hingað leiddi ég fræðslu- og kærleiksþjónustusvið
Biskupsstofu og þar áður var ég prestur í Kópavogi í 15
ár,“ segir Sigfús um hvernig það kom til að hann sóttist
eftir stöðunni en hann er með vinnuaðstöðu í sendiráði
Íslands í Danmörku og hefur starfsskyldur gagnvart því.

„Starf prests hér er fjölbreytt og krefjandi, það felur
í sér hefðbundið helgihald eins og messur, sunnu-
dagaskóla og athafnir en einnig er mikið um viðtöl og
heimsóknir til Íslendinga í ýmsum aðstæðum, til
dæmis á spítala eða fangelsi. Til að nefna
dæmi, þá komu um 30 Íslendingar
til okkar á opna samveru eftir
skotárásirnar í Fields síðasta
sumar. Ég er eini starfsmaður
safnaðarins og kirkju-
starfið gengur vel þar
sem við höfum frábæra
sóknarnefnd og allir eru
tilbúnir að gefa af tíma
sínum,“ segir Sigfús.

Fara í ferðalag til
Svíþjóðar

Fermingarund-
irbúningurinn er
að ákveðnu leyti
frábrugðinn því sem
börn eru vön á Íslandi.
Stór þáttur í fermingar-
fræðslunni eru sérstakar
fermingarbúðir í Svíþjóð.

„Við bjóðum upp á fermingar-
fræðslu fyrir Íslensk börn búsett
í Danmörku. Nú eru tólf fermingar-
börn hjá okkur en fjöldinn er misjafn

eftir árum. Efni fræðslunnar er það
sama og á Íslandi en fyrirkomulag
fræðslunnar annað. Mest af fræðsl-
unni fer fram í tveimur helgarferð-
um, önnur að hausti og hin að vori.
Þá förum við með lest til staðar sem
heitir Ah Stiftsgaard, sem er rétt hjá
Gautaborg. Þar hittum við íslenska
krakka sem eru í fermingarfræðslu
í Noregi og Svíþjóð. Það myndast
oftast frábær stemning á þessum
fermingarmótum og við förum heim
glöð og þreytt. Síðasta haust voru rúmlega 50 ferm-
ingarbörn á mótinu.“

„Milli þessara ferðalaga hef ég fræðslustundir í Jóns-
húsi og býð upp á heimaverkefni. Við þurfum að vera
nokkuð sveigjanleg þar sem öll Danmörk er undir og
vegalengdir koma í veg fyrir að hægt sé að kalla hópinn
saman. Við fræðumst um trú, en eigum líka samtöl um
önnur verkefni lífsins. Þarna er hópur sem nýtur þess

að hitta jafnaldra sína og tala saman
á íslensku. Síðan ég kom hingað
hef ég verið með frábæra ferming-
arhópa og nú í vor ætla nokkur af
fermingarbörnum síðasta árs að
koma með í ferðina okkar og hjálpa
til sem ungleiðtogar.“

Sigfús segir misjafnt hvar börnin
fermist. „Það er alltaf nokkur hluti
fermingarbarna hér sem fermist
á Íslandi og jafnvel nokkur sem
fermast með skólafélögum í dönsku

kirkjunni þótt þau vilji taka fræðsluna hjá okkur. Í ár
ætlar um helmingur fermingarbarnanna að nýta ferm-
ingarmessuna okkar, sem verður á annan í hvítasunnu í
Esajaskirkju í Kaupmannahöfn.

Fermingarfræðslan hjá dönsku kirkjunni er að mörgu
leyti svipuð okkar en veislurnar oft lengri og mörgum
Dönum þykir sjálfsagt að bjóða upp á vín í fermingar-
veislum, sem við erum ekki vön frá Íslandi,“ segir hann.

Sigfús ásamt fjölskyldu sinni

þegar yngsta dóttir hans

fermdist í Kaupmannahöfn.

Hér má sjá fermingarbörn á

kvöldvöku í fermingarmóti.

Ferming í

Esjas-kirkjunni í

Kaupmannahöfn.

„Þaðmyndast oft-
ast frábær stemn-
ing áþessum ferm-
ingarmótumogvið
förumheimglöð og
þreytt. Síðasta haust
voru rúmlega 50 ferm-
ingarbörnámótinu.“

Fabrikkusmáréttir
í fermingarveisluna

HEITIR VÆNGIR
Heitir kjúklingavængir (Hot wings) (1 kg.)

Bornir frammeð gráðostasósu
og hotwings sósu.

BBQVÆNGIR
BBQ kjúklingavængir (1 kg.)
Bornir frammeð hvítlaukssósu

og BBQ sósu.

WWW.FABRIKKAN.IS PANTANIR Í SÍMA575 7575

ÞÚ PANTAR - VIÐ GRILLUM - ÞÚ SÆKIR



Kringlan - Smáralind - Grandagarður 31 Skoðaðu úrvalið á

Verð frá 4.900 kr.

áru eyrnalokkar
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Ferming
framundan?
Erummeðmikið úrval af vörum fyrir ferminguna

Sparaðu kostnað og hannaðu
þína eigin vöru á samskipti.is

Ferming
1. apríl

Kerti

Kort

Gestabók

20%
AFSLÁTTUR

MBL20
AFSLÁTTAR

KÓÐI

580 7800 SALA@SAMSKIPTI.ISSÍÐUMÚLI 1, 108 RVK.

Hjónin Birna Kristjánsdóttir og Guðrún
Vaka Helgadóttir eru nýbyrjaðar að
prófa sig áfram í brauðtertugerð.
Nýlega gerðu þær brauðtertu fyrir
nafnaveislu tvíburanna og segja
þær veisluna hafa verið góða
æfingu fyrir fermingu sonarins.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

Þ
etta eru náttúrlega
samlokur á sterum. Það
er ekkert sem er ekki gott
við brauðtertur,“ segir
Birna þegar hún er spurð

hvað sé svona gott við brauðtertur.
Guðrún Vaka segist hins vegar ekki

borða brauðtertur í dag þar sem hún
er á sérfæði. „Ég man að sem krakka
fannst mér þær algjör vonbrigði þar sem
þær litu út fyrir að vera kökur en voru svo
ekki sætar og það sem ég hélt að væri rjómi
var í raun majónes. En mér finnst þær flottar
og veit að flestir aðrir elska þær. Svo er einfaldara
að búa þær til en ég hélt og þær líta glæsilega út á
veisluborðinu,“ segir Guðrún Vaka.

Eru brauðtertur komnar aftur í tísku?
„Ég er ekki viss. Ég held að þær

hafi mögulega dottið út úr
umræðunni í einhvern tíma

án þess þó að detta alveg
út af veisluborðunum.

Góður matur dettur
aldrei úr tísku, ekki
í alvöru, þótt það
séu auðvitað alltaf
misjafnar vin-
sældir og stund-
um eitthvað sem
nær miklum
vinsældum
tímabundið. En
brauðtertur eru
bara svo mikil

klassík,“ segir
Guðrún Vaka.
Birna tekur í

sama streng: „Já
þetta gengur í hringi

eins og fötin. Útvíðar
buxur komnar aftur og

brauðterturnar með.“

Tveimur merkisviðburðum fagnað

með brauðtertum

Guðrún Vaka segir að brauðtertuáhuginn
hafi kviknað þegar þær fóru að ræða ferm-
ingarveislu sonarins en sonurinn Ásgeir
Helgi Róbertsson fermist í Kópavogskirkju
26. mars. Hún segir þær hafa langað til að

bjóða upp á brauðtertur í
fermingarveislunni.

„Svo vorum við líka að
eignast tvíbura og vildum
bjóða upp á brauðtertur í
nafnaveislunni en þar voru
veitingarnar allar mjög
klassískar. Ég held að hvorug
okkar hafi nokkurn tíma búið
til brauðtertu áður en Birna
var með sambönd varðandi
uppskriftir að salötum. Þegar
við nefndum þetta við bróður
minn benti hann okkur á

facebookhópinn Brauðtertufélag Erlu og Erlu
og við fórum að skoða skreytingar og hvað
annað fólk var að gera. Það varð eiginlega
ekki aftur snúið.

Við gerðum eina prufu, keyptum
brauðtertubrauð og skárum það til helminga
til að búa til tvær litlar brauðtertur. Birna

gerði salötin en ég raðaði saman og skreytti.
Þetta þjónaði tvíþættum tilgangi; annars
vegar að gera bragðprufu á okkar nánustu
og svo að athuga hvort mér tækist yfirhöfuð
að skreyta brauðtertu á frambærilegan hátt.
Það vildi svo vel til að tengdapabbi átti af-
mæli akkúrat þegar við vorum að prófa þetta
svo við mættum til hans með brauðtertur
sem voru svo borðaðar upp til agna. Fyrir
nafnaveisluna sem haldin var rúmlega viku
seinna gerðum við þrjár týpur af brauðtert-
um í fullri stærð – eða ætti ég kannski að
kalla það standardstærð? – og ég færði mig
aðeins upp á skaftið í skreytingunum. Þær
voru líka kláraðar svo ég held við getum sagt
að frumraun okkar í brauðtertugerð hafi
gengið mjög vel.“

Eftir generalprufuna í nafnaveislunni eru
Birna og Guðrún Vaka staðráðnar í að gera
brauðtertur fyrir fermingarveislu Ásgeirs
Helga.

„Eftir prufurnar var ákveðið að bjóða upp á
rækjubrauðtertu, skinku- og aspasbrauðtertu
og svo eina í hollari kantinum með túnfiski og
kotasælu sem sló óvænt í gegn hjá fermingar-
barninu eftir nafnaveisluna,“ segir Birna.

„Nú erum við búnar að prófa okkur vel
áfram og ætlum að gera enn stærri og flottari
brauðtertur fyrir veisluna hans. Hver veit
nema við reynum að gera svona risastórar
brauðtertur. Við eigum eftir að sjá hversu vel
verður mætt áður en við ákveðum það,“ segir
Guðrún Vaka.

Eiga vel saman í eldhúsinu

Brauðtertugerðin er samstarfsverkefni
þeirra Birnu og Guðrúnar Vöku. Guðrún
Vaka sér um skreytingarnar en Birna um
salatið.

„Fyrir mitt leyti finnst mér þetta geðveikt
gaman því þetta er eitt af fáu sem kveikir
keppnisskap hjá Guðrúnu og þar af leið-
andi verða terturnar svo hrikalega flottar.
Svo njótum við þess bara að vera saman í
eldhúsinu,“ segir Birna þegar hún er spurð
hvort brauðtertugerðin geri eitthvað fyrir
hjónabandið.

Guðrún Vaka segir brauðtertuverkefnið
einnig hafa jákvæð áhrif. „Við eigum ótrúlega
vel saman í eldhúsinu, jafnvel þótt Birna hafi
í upphafi sambands okkar haldið því fram að
hún kynni ekki að elda eða þætti það leiðin-
legt. Hún er algjör meistari í að setja saman
salötin og græja allt í kringum mig og leyfa

Samlokur á sterum

„Við eigum ótrú-
lega vel saman í
eldhúsinu, jafnvel
þótt Birna hafi í
upphafi sambands
okkar haldið því
fram að hún kynni
ekki að elda eða
þætti það leiðinlegt.

Birna og Guðrún Vaka ætla

búa til brauðtertur fyrir ferm-

ingardrenginn á heimilinu.



Pinnamatur
í fermingarveisluna

Skoðaðu matSeðlana á

kokkarnir.iS
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mér að dúlla við samsetninguna jafnvel þótt
það taki mig svolítinn tíma,“ segir Guðrún
Vaka.

Af hverju sér önnur um að skreyta og hin
um salatið? Er til dæmis önnur ykkar list-
rænni og hin meiri kokkur?

„Nei, Guðrún er bæði listrænni og
meiriháttar kokkur, en ég hef gaman af því
að takast á við nýjar áskoranir og þess vegna
fékk ég uppskriftir frá móðursystur minni
og prófaði mig áfram með salötin. Ég get

samt varla teiknað Óla prik skammlaust
svo mér datt ekki í hug að reyna að skreyta
brauðterturnar,“ segir Birna sátt með sína
konu.

„Ég hef haft áhuga á matargerð nánast
öll mín fullorðinsár og pæli oft í mat og
uppskriftum. Samt höfðu brauðterturnar
einhvern veginn farið fyrir ofan garð og
neðan hjá mér, kannski vegna þess að ég
borðaði þær aldrei. Fyrir mér eru þær samt
alltaf listverk og mér fannst spennandi að fá

að prófa að skapa mitt eigið brauðtertulista-
verk,“ segir Birna.

Hvað er mest krefjandi við brauðtertugerð?
„Tíminn og hvað ég rusla mikið til við þetta.

Og að skera gúrkurnar þannig að þær haldist
í því formi sem ég vil hafa þær. Þegar búið er
að skera til grænmetið sem á að fara í skraut-
ið raðast kökurnar saman á ótrúlegum hraða
en undirbúningurinn fyrir skreytinguna tek-
ur mig mikinn tíma. Vonandi næ ég tímanum
niður með meiri æfingu,“ segir Guðrún Vaka.

„Tíminn sem fer í þetta, klárlega. Það er
enga stund gert að gera salötin klár og setja á
milli en svona meistarastykki verða ekki til á
stuttum tíma,“ segir Birna.

Eigið þið uppáhaldsbrauðtertu?
„Aspas- og skinkubrauðtertan er í algjöru

uppáhaldi hjá mér,“ segir Birna.
„Ég ætla að giska á að mér myndi finnast

rækjubrauðterta best ef ég borðaði brauðtertur.
Ég man allavega að mér fannst rækjusamlokur
góðar hér einu sinni,“ segir Guðrún Vaka.

Guðrún Vaka segir

ákveðna kúnst að

skera út gúrkurnar.

Það er verkaskipting

í eldhúsinu. Guðrún

Vaka sér að skreyta og

Birna um salatið.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Helga segir unglinga

í dag óhrædda við að

fylgja eigin sannfæringu.

Stutt í fermingarbarnið
Helga Einarsdóttir fermdist í lítilli sveitakirkju á Austfjörðum ásamt
tveimur öðrum fyrir næstum 30 árum. Nú sér hún um notalegar og
persónulegar athafnir hjá Siðmennt en þegar hún var að fermast var ekki
í boði að fermast borgaralega, að minnsta kosti ekki þar sem hún bjó.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

M
ér fannst mjög áhugavert að
taka þátt í merkisathöfnum á
mannsævinni, hvort sem það eru
nafngjafir, fermingar, hjónavígsl-
ur eða útfarir. Ég er líka þjóð-

fræðingur þannig að kannski kemur þetta þaðan,
áhugi á siðum og venjum. Mér fannst alltaf sá
hluti af prestsstarfinu heillandi en fannst ég
ekki nógu trúuð til að gerast prestur. Því var
athafnastjórn í húmanískum lífsgildum eins og
talað út úr mínu hjarta. Mér finnst líka mjög
gaman að skrifa og að koma fram þannig að
þetta helst allt í hendur,“ segir Helga um ástæðu
þess að hún gekk til liðs við Siðmennt.

Helga lýsir athöfnum sínum þannig að hún leit-
ist við að hafa hverja athöfn eins persónulega og
hægt er og að manneskjan sjálf skíni í gegnum
textann. „Mér finnst líka mikilvægt að athafn-
irnar séu hátíðlegar, einlægar og hlýjar og góð
blanda af hlátri og gráti,“ segir hún og bendir
á að hún noti oft ljóð og söngtexta í athöfnum
sínum og reyni að velja efni sem passar við
einstaklinginn og tilefnið. Hún bendir þó á að
athafnastjórar geti verið ólíkir.

Hvað er það skemmtilegasta við fermingarnar
hjá Siðmennt?

„Að þær eru afslappaðar, oft flytja fermingar-
börnin sjálf atriði, til dæmis söng, hljóðfæraleik,
leikatriði, ljóðalestur og svo framvegis sem gefur
athöfnunum svo mikla og aukna dýpt,“ segir Helga.

„Í fermingarathöfnum þar sem um er að ræða

hóp fermingarbarna legg ég áherslu á að þetta sé
hátíðleg stund en með þeirri áherslu að þetta sé val
sem felst ekki í staðfestingu á trú né lífsgildum, en
þó ekki heldur afneitun á þeim heldur er áherslan á
að þetta sé val og að þau geti verið stolt af sínu vali,“
segir Helga, sem finnst mikilvægt að tala beint til
barnanna, þau séu aðalstjörnur dagsins.

Er áhuginn á borgaralegri fermingu að aukast?
„Það eykst með hverju ári, ég held að það sé af

því að það eru sífellt fleiri sem gera sér grein fyr-
ir að þeir hafa val, unglingar eru óhræddari við
að fylgja eigin sannfæringu fremur en þrýstingi
frá fjölskyldu og vinum.“

Hver eru gildin ykkar og hvernig lifir þú eftir þess-
um gildum sem manneskjan Helga Einarsdóttir?

„Gildi húmanisma eru meðal annars virðing
og frelsi. Mér finnst mjög mikilvægt sjálfri að
bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum, það gerir
lífið svo skemmtilegt hvað við mannfólkið getum
verið ótrúlega fjölbreytt. Ég tel að það sé í eðli
manneskjunnar að vera góð og vilja öðrum gott.
Það er svo miklu meira og stærra en það sem
er ljótt og vont í heiminum. Það þarf bara visst
hugrekki til að einbeita sér að hinu góða.“

Hvað gefur þér að vera í tengslum við unga
fólkið?

„Mér finnst börn og unglingar svo ótrúlega
skemmtilegt fólk, sjá hlutina alltaf algjörlega nýrri
og ferskri sýn. Þótt það sé frekar langt síðan ég var
unglingur finnst mér samt svo stutt síðan. Kannski
er bara svona stutt í fermingarbarnið í mér!“
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Skraut • Sérmerktar blöðrur • Photo booth

Ferming framundan?

Faxafeni 11

108 Reykjavík

partybudin.is

Edda Sól Óladóttir ætlar
að bjóða til 50 manna köku-
veislu eftir ferminguna sína í
Lindakirkju í lok mars. Hún
ætlar sjálf að baka fyrir gest-
ina og fermingartertan verður
stór marengstertustafur. Hún
hefur aldrei prófað að gera
marengsstaf áður.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

M
ig hefur alltaf langað að
fermast og ég þurfti ekki að
spá mikið í því. Ég hef alltaf
trúað á guð,“ segir Edda Sól
sem er mjög spennt fyrir

fermingunni.
Bróðir Eddu Sólar fermdist í fyrra. „Mér

fannst spennandi að sjá hvað hann var að
gera og ég bakaði líka fyrir hans fermingu.
Ég bakaði fjórar kökur. Ég bakaði meðal
annars súkkulaðiköku, gerði toblerone-
súkkulaðimús og skyrdesert,“ segir Edda
Sól.

Hvernig verður veislan þín?
„Ég ætla að halda um 50 manna veislu

í sal. Ég ætla að baka og svo verð ég með
snittur. Vinkonur mínar hjálpa mér að
baka. Ég ætla að búa til marengsstaf með
upphafsstafnum mínum. Ég hef aldrei gert
marengsstaf áður en ég hef margoft gert
marengsköku. Þú þarft að nota sprautu-

Morgunblaðið/ Kristinn Magnússon

Edda Sól veit nákvæm-
lega hvernig hún vill hafa
ferminguna sína. Hún valdi
litaþemað sjálf fyrir veisluna.

13 ára kökusnill-
ingur sembakar
sjálf allar kökurnar

Hér má sjá fermingarskraut sem
búið er til úr hringjum og svo
er ljósasería sett á sem býr til
skemmtilega stemningu. Ferm-
ingarmóðirin útbjó þetta skraut.

Það er auðvelt að föndra fallegt
fermingarskraut. Edda Sól og
Vala mamma föndruðu þetta
skraut enda báðar sérlega góðar í
höndunum.
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skartgripirogur.is

Bankastræti 9 | Sími 551 4007 Bankastræti 6 | 551 8588

Glæsilegar
fermingargjafir

Orient
71.900 kr.

Úrval af 14kt
hringum í eyru

Kúlulokkar 14kt
frá 7.900 kr.

14kt Demantar
109.500 kr.

Emporio
Armani
47.900 kr.

Tissot
72.000 kr.

Boss
69.900 kr.

Tommy Hilfiger
29.900 kr.

Fossil
33.400 kr.

Sif Jakobs
11.900 kr.

Sif Jakobs
14.900 kr.

Sif Jakobs
12.900 kr.

Sif Jakobs
16.900 kr.

Sif Jakobs
9.900 kr.

Sif Jakobs
16.900 kr.

Sif Jakobs
14.900 kr.

Tommy Hilfiger
35.900 kr.

Tissot
67.900 kr.

Kross með
faðir vorinu
5.900 kr.

Demantshálsmen
31.900 kr.

Gullmen Tópas
41.900 kr.17.900 kr.

Gullhringur
36.900 kr.

Gullhringur
31.900 kr.

Demantshringur
79.900 kr.
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Vala Magnúsdóttir,
móðir Eddu Sólar,
föndraði þessar
skreytingar fyrir A4
þar sem hún starfar.
Skrautið er ekki
bara fallegt heldur
tilvalið til að föndra
með fermingar-
barninu þar sem öll
fjölskyldan getur
sameinast við ferm-
ingarundirbúning.

Hér eru mismunandi kassar úr pappa settir saman
og þræddir upp á band ásamt kúlum í mismunandi
litum. Slíkt kemur mjög vel út til að hengja yfir
veisluborð eða á veggi í fermingarveislum.

Hér má sjá fermingarkerti
og gestabók sem Edda Sól
föndraði ásamt móður sinni.

að stinga nokkrum
brauðréttum í ofninn
áður en gestirnir
koma. Hún sér um
baksturinn en móð-
ir hennar sér um að
skreyta.
„Mamma mín vinnur í A4

þannig að hún býr til allar
skreytingarnar fyrir veisluna.

Ég ætla að vera í bláum kjól sem
ég keypti í Kjólum og konfekti. Flest-

ar vinkonur mínar kaupa fermingarkjól-
ana sína í Kjólum og konfekti.“
Hvað er á óskalistanum?
„Ég er ekki alveg búin að hugsa út í
hvað mig langar í í fermingargjöf en
ég væri alveg til í að fá bökunar-
dót,“ segir Edda Sól sem þarf
þó ekki hrærivél í fermingar-
gjöf. „Ég á hrærivél. Mamma
átti hana en hún notar hana
ekki þannig ég á hana eig-
inlega.“

poka, búa til stafinn sjálf og kremið. Það
verða líka skreytingar á stafnum,“ segir
Edda Sól. Hún er ekkert stressuð, frekar
spennt fyrir verkefninu. Stafurinn kemur í
staðinn fyrir kransaköku sem margir bjóða
upp á í fermingarveislum. Það verður engin
kransakaka í þessari veislu Eddu Sólar en
hún segist þó vel geta hugsað sér að taka
þeirri áskorun að búa til kransaköku þegar
tími gefst.
Þarf maður ekki vera skipulagður

þegar maður bakar fyrir fermingu?
„Ég er búin að skrifa niður allt sem ég
ætla að baka og við verðum með allt sem við
þurfum. Ég er búin að setja allt í röð þannig
að ég verð með nógan tíma fyrir það.“
Hvenær ætlar þú að byrja að baka?
„Ég byrja að baka tveimur dögum fyrir
ferminguna. Ég er með vinkonur mínar að
hjálpa mér og á meðan kökurnar eru í ofn-
inum þá bý ég til deigið í aðrar kökur.“

Hefur bakað fyrir veislur frá
níu ára aldri

„Mamma mín og pabbi hafa lítið bakað
og mömmu minni hefur aldrei fundist
skemmtilegt að baka,“ segir Edda Sól þegar
hún er spurð út í bakstursáhugann. Hún
segist helst hafa litið upp til Silju Úlfars-
dóttur, frænku sinnar, og þegar hún byrjaði
var ekki aftur snúið. „Ég byrjaði að baka
fyrir afmælisveislur hjá vinkonum mínum
og hef bakað fyrir afmælin mín síðan ég
var um níu ára af því að mömmu finnst svo
leiðinlegt að baka. Ég baka fyrir öll afmæli í
fjölskyldunni.“
Edda Sól segir að móðir hennar hafi eng-
ar áhyggjur af því hvort hún drasli til, hún
er ánægð með framleiðsluna í eldhúsinu í
Kópavoginum. „Hún er bara ánægð með að
ég baki. Hún er bara glöð að hún þurfti ekki
að baka lengur og kenndi mér að ganga frá
rosa vel og það geri ég.“
Hvar færðu hugmyndir?
„Bara á netinu og svo eigum við fullt af
matreiðslubókum.“
Áttu þér uppáhaldsköku?
„Örugglega svona lavaköku.
Það er kaka í litlum bolla og
svo er bráðið súkkulaðið
í miðjunni. Þú borðar
hana þegar hún kem-
ur beint úr ofnin-
um, hún er í litlum
soufflé-bollum.“
Ætlar þú að

vinna við þetta í
framtíðinni?
„Ég get hugsað
mér að opna mitt
eigið bakarí eða
vinna í einhverju
bakaríi.“

Væri alveg til í bökun-
ardót i gjöf

Edda Sól er spennt fyrir
fermingardeginum. Hún er búin að
finna kjól og það eina sem þarf að gera er

Edda Sól bakaði nokkrar kökur
fyrir fermingu bróður síns í fyrra og
því má segja að hún hafi æft sig
fyrir sína eigin fermingu.

Hér má sjá köku sem
Edda Sól bakaði sérstaklega

fyrir Morgunblaðið. Kakan er
fagurlega skreytt.

Glæsilegir
kjólar

fyrir öll tækifæri!

Mikið úrval fyrir

mæður fermingarbarna

demetra.is



5ÁRA
ÁBYRGÐ

Nýjasti meðlimur ROD fjölskyldunnar frá HH Simonsen
er ROD VS8. Með ROD VS8 bylgjujárninu nærð þú fram
stórum og náttúrulegum Beach Waves. Létt og þægilega
hannað járn sem er einstaklega auðvelt í notkun.

ROD VS8
[ BYLGJUJÁRN ]

Nýjasti hárblásarinn frá HH Simonsen - XS - er sönnun þess
að margur er knár þótt hann sé smár! XS er minnsti blásarinn
frá HH Simonsen en jafnframt einn sá kraftmesti. Einstaklega
léttur og hljóðlátur, með ionic tækni og sterku loftflæði.

• Kraftmikill 2000-vatta mótor
• Einstaklega létt og vinnuvistfræðileg hönnun
• Vegur aðeins 430g
• Ionic tækni sem takmarkar “frizz”
• Sérstaklega hljóðlát hönnun
• Þriggja metra snúra
• Aukahlutir sem fylgja: Dreifari og tveir stútar

XS DRYER
[ HÁRBLÁSARI ]

Rod VS3 keilujárnið gefur hárinu glæsilegar,
fallegar og klassískar krullur. Járnið gefur
mikinn sveigjanleika og getur verið notað
til þess að gera bæði stórar og litlar krullur.
Járnið hentar öllum hárgerðum og síddum.

ROD VS2
[ KEILUJÁRN ]

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.

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

TRUE DIVINITY MK2
[ SLÉTTUJÁRN ]

WWW.BPRO.IS FB: /HHSIMONSENICELAND IG: @HHSIMONSENICELAND

FAGRIR LOKKAR Á
FERMINGARDAGINN

HH S I MON S E N Í 2 0 Á R
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Fermist þú
ham-borgaralega?

25 borgarar á hverjum bakka!
7 gómsætar tegundir í boði!

JÓI EIGANDI 13 ÁRA.

„Ég hefði verið ögn svalari ef við hefðum
boðið uppá smáborgara í fermingunni minni.“

www.fabrikkan.is

5 75 75 75

Brooke Lark/Unsplash

Meðalgesturinn drekkur 2 til 3
bolla af kaffi og 2 til 3 glös af gosi
Miða má við nokkrar einfaldar þumalputtareglur til
að finna út hve mikið magn af mat þarf í fermingar-
veisluna. Jenný Jóakimsdóttir hjá Kvenfélagasam-
bandinu lumar á mörgum hagnýtum ráðum.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Þ
egar kemur að veisluhöldum
getur margborgað sig að leita
ráða hjá Leiðbeiningastöð
heimilanna. Um er að
ræða þjónustu á vegum

Kvenfélagsambands Íslands þar
sem sérfræðingar svara spurn-
ingum um allt sem viðkemur
matseld, þrifum og góðu heim-
ilishaldi.
Vill oft verða annasamt hjá

Leiðbeiningastöðinni þegar
styttist í fermingarveislutímabilið
enda getur það verið heljarinnar
áskorun að halda stórt boð.
Jenný Jóakimsdóttir starfar hjá

Kvenfélagasambandinu og segir hún að
stundum þurfi fermingarveislur að hafa
meira en árs aðdraganda: „Á það við ef að
fólk hyggst leigja tiltekinn sal undir veisluna að
vissara er að vera mjög tímanlega á ferðinni.
Við erum með veislusal hér á Hallveigar-
stöðum og erum núna strax byrjaðar að
taka við pöntunum fyrir fermingarveisl-
ur á árinu 2024, og hingað hringir fólk í
örvæntingu sem fór of seint af stað og
er núna að leita að lausum sal undir
veislu sem er handan við hornið.“
Einnig er vissara að bóka veisluþjón-

ustu tímanlega, vilji fólk ekki annast
matreiðsluna sjálft. „Þar er slagurinn
ekki jafn harður og í veislusölunum en
vitaskuld eru veisluþjónustunum takmörk
sett með það hversu mörgum fermingar-
veislum þær geta sinnt á sama deginum.“

Reikni með 12 til 15 bitum á mann

Að sögn Jennýjar er allur gangur á stærð fermingar-
veislna og undir hverjum og einum komið að ákveða
hvort látið er nægja að bjóða nánustu ættingjum, eða
öllum fjölskylduvinum og frændgarðinum eins og hann
leggur sig. Þarf þó að muna að eftir því sem gestunum
fjölgar verða veisluföngin dýrari og segir Jenný gott
að fylgja ákveðnum þumalputtareglum hvað viðkemur
skammtastærðunum:
„Ef boðið er upp á smárétti er eðlilegt að miða við

12 til 15 bita á mann, en 10 bitar gætu dugað ef það er
boðið upp á kransaköku með,“ útskýrir hún. „Haldi fólk
í staðinn hefðbundið kaffihlaðborð má gera ráð fyrir 2
til 3 skömmtum af heitum eða köldum réttum á hvern
gest og 2 til 3 tertusneiðum. Erfitt er að færa þessar
þumalputtareglur yfir í grömm en til að hafa betri

tilfinningu fyrir því hve mikið
magn þarf þá má miða við að
einn skammtur af brauðrétti
sé nóg til að fylla einn fjórða af
kökudiski.“
Má jafnfrant miða við að hver

gestur drekki á bilinu 2 til 3 bolla af
kaffi og 2 til 3 glös af gosdrykkjum og
er hvert glas 2,5 til 3 desilítrar. „Síðan gæti
þurft að endurskoða magnið í samræmi við samsetningu
gestahópsins. Ef stór hluti gestanna er börn má minnka
viðmiðin en ef von er á mörgum stórum karlmönnum
sem taka vel til matar síns gæti þurft að bæta við.“

Fari ekki fram úr sér í fjölbreytninni

Mörgum þykir ágætt að eiga mikið af matarafgöng-
um að veislunni lokinni en Jenný segir þó mega greina
merki um breytt við horf og að það þyki ekki endilega
óheppilegt ef maturinn í veislunni klárast heldur til
marks um að vera með á nótunum og forðast matarsó-
un. „En ef fólk sér fram á að mikill matur verði afgangs
þá er ágætt að það séu réttir sem auðvelt er að setja í
frysti svo að veisluréttirnir fari síður til spillis,“ segir
hún. „Þá er góð regla að vera ekki með of fjölbreytt
veisluborð: ef ótal réttir og kökur eru í boði sjá gestirnir
sig knúna til að smakka sem mest og meiri líkur á að

matur fari til spillis. Betra væri að hafa færri rétti og
svo einfaldlega bæta á borðið eftir þörfum.“
Spurð hvaða rétti væri sniðugt að bera fram segir

Jenný að möguleikarnir séu endalausir. Oft er ferm-
ingarbarnið haft með í ráðum og þá þarf að gæta þess
að taka tillit til sérþarfa sumra gesta s.s. ef þeir vilja
ekki neyta dýraafurða, hafa fæðuóþol eða ofnæmi. „Í
dag er algengt að fólki sé boði til veislunnar í gegnum
Facebook og getur þá tiltekið þar hvers kyns sérþarfir.
Veisluþjónusturnar eru alvanar að leysa úr þessum
málum og bjóða upp á heppilega kosti.“

Ekki geyma lax á borði í langan tíma

Jenný bætir því við að gott sé að fá aðstoðarfólk til að
hjálpa við framkvæmd veislunnar. Oft fylgi starfsmenn

með veislusölum og iðulega er vinafólk boðið
og búið að leggja hönd á plóg. Þarf m.a.

að skreyta fyrir veisluna, raða á borð,
halda veisluborðinu snyrtilegu og
bæta á eftir þörfum, og að lokum
ganga frá, þrífa og klára uppvaskið.
„Að fá þessa hjálp þýðir líka að
foreldrarnir hafa betra tækifæri
til að njóta dagsins og eru ekki
á jafnmiklum þeytingi og ella,“
segir Jenný og bætir við að ágætis
sparnaðarráð sé að endurnýta

skraut úr eldri fermingarveislum.
„Það þarf ekki endilega að kaupa allt

nýtt og má t.d. nota fermingarveisluhópa á
Facebook til að auglýsa eftir skreytingarefni eða

skiptast á notuðu skrauti.“
Það getur líka hjálpað fólki að spara að sjá sjálft um

matseldina og baksturinn, að hluta eða í heild, og algengt
í fermingarveislum að blanda saman heimagerðum rétt-
um og mat frá veisluþjónustu. Jenný segir að ekki skyldi
vanmeta þá vinnu sem fer í að elda ofan í stóran hóp
gesta og gæti þurft að leggja nokkra daga undir innkaup
og matseld. „En gestgjafarnir geta líka stytt sér leið og
margt sem hægt er að kaupa tilbúið út úr búð, sem gerir
það mun einfaldara að galdra fram veislurétti.“
Loks minnir Jenný á að passa vandlega upp á hrein-

lætið, gæta að hættunni á krossmengun og að halda
veisluréttunum köldum. „Þarf fólk að fara sérstaklega
varlega ef boðið er upp á lax eða skelfisk og mega slíkir
réttir ekki standa lengi á veisluborðinu við stofuhita.
Gott er að miða við að hafa reyktan eða grafinn lax
frammi í að hámarki tvo tíma.“

Junior Reis/Unsplash

„Er góð regla að vera ekki með

of fjölbreytt veisluborð: ef ótal

réttir og kökur eru í boði sjá

gestirnir sig knúna til að smakka

sem mest og meiri líkur á að

matur fari til spillis,“ segir Jenný.

Jenný Jóakimsdóttir

veit hvað þarf mikið af

veitingum í veisluna.

Brooke Lark/Unsplash

Kim Daniels/Unsplash
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Létt rafmagnshlaupahjól sem er hægt að brjóta
saman. Hjólið er með LED ljósi að aftan fyrir betra
öryggi. Þetta hjól kostar 99.995 krónur og fæst í Elko.

Fallegt handgert náttborð
úr náttúrulegu efni. Þetta
fæst í IKEA og kostar
19.950 kr.

Ný MacBook Air M2 fyrir fermingarbörn sem vilja
Apple. Þessi tölva fæst í Epli og kostar 249.990 kr.

Það skiptir máli að
eiga góðan svefnpoka.
Þessi dúnsvefnpoki
fæst í Fjallakofanum
og kostar 54.995 kr.

Þessi hring
ur er

hannaður
af Sif

Jakobs. H
ann fæst

í Meba og kostar

21.900 kr.

Falleg taska er alltaf
góð hugmynd. Þessi
fæst hjá Hildi Yeoman.
Hún kostar 15.990 kr.

Þráðlaus heyrnartól með hljóðein-
angrun frá Bose. Þessi heyrnatól
fást í Origo og kosta 64.900 kr.

Allir unglingar
þurfa að eiga síma
með einsaklega
góðri myndavél.
Samsung Galaxy
S23 síminn fæst í
Símanum og kostar

179.990 kr.

Múmínstafakrús með staf fermingar-
barnsins frá Iittala. Krúsirnar fást meðal
annars í Dúka og kosta 3.990 kr.

Teppi á fermingarrúmið.
Þetta teppi heitir Öldur og er
frá IHANNA HOME, það fæst
í Epal og kostar 13.900 kr.

Þessi klútur fæst
í Bestseller og
kostar 4.190 kr.

Förðunar-
spegill er
góð gjöf.
Hann fæst
í Hagkaup
og kostar
6.890 kr.

Þessi handhæga myndavél er
frá Instax og heitir mini 11. Hún
fæst í A4 og kostar 16.990kr.

Plakat er góð
gjöf. Þetta
fæst í Hrím og
kostar 5.490 kr.

Uten Silo spjaldið frá Vitra kemur
skipulagi á öll unglingaherbergi. Það
var hannað af Dorothee Becker 1969
og er löngu orðið klassískt. Það fæst í
Pennanum og kostar 59.900 kr.

PlayStation 5 leikjatölva handa
tölvuleikjabarninu. Þessi fæst í
Elko og kostar 106.995 kr.

Valið á hinni einu sönnu fermingargjöf getur verið tölu-
verður hausverkur. Hér koma hugmyndir að nokkrum
gjöfum sem eiga án efa eftir að slá í gegn.

Fermingargjafir
sem slá í gegn
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Svalir strigaskór frá

Nike. Þessir fást í Air

og kosta 22.995 kr.

Það þarf góða tösku til að

geyma peningana í ferm-

ingarferðinni. Þessi fæst í

Hrími og kostar 17.991 kr.

Hitabursti er það

heitasta í dag á

TikTok. Þessi er

frá Babyliss, fæst í

Beautybar og kostar

22.850 kr.

Þessir eyrnalokkar

fást í Yeoman. Parið

kostar 12.990 kr.

Skart-

gripaskrín

fyrir alla ferm-

ingarskart-

gripina. Þetta

marmarabox

fæst í Snúr-

unni og kostar

9.990 kr.

Bakpoki frá

Tommy Hilfiger

fæst í Kultur

menn og kostar

22.995 kr.

Canon EOS M50 Mark II er spegillaus

myndavél með EF-M 15-45 mm linsu.

Fermingarbörn sem dreymir um að slá í

gegn á YouTube eða TikTok myndu elska

að eiga þessa vél. Það er bæði hægt að

taka ljósmyndir og myndskeið á vélina.

Hún fæst í Origo og kostar 119.900 kr.

Calvin Klein

taska er

klassísk. Hún

fæst í Galleri

17 og kostar

13.995 kr.

Lash Dry Shampoo

Mascara Refresher frá

MAC virkar eins og

þurrsjampó fyrir augn-

hárin. Fæst í Hagkaup

og kostar 6.290 kr.

Peysa frá hinum

ameríska Ralph

Lauren er góð

gjöf. Þessi peysa

fæst í Herra-

garðinum og

kostar 34.990 kr.

Hljóðneminn er hannaður

fyrir streymarann en er líka

tilvalinn fyrir söngvarann og

hlaðvarparann. Fæst í Elko

og kostar 29.990 kr.



Hillur frá String passa í

fermingarpakkann. Þær

fást í Epal og kosta frá

23.800 kr. til 28.500 kr.
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Fermingarmöppur
og gestabækur

Við bjóðum upp á áletrun á
nafni og dagsetningu

við Reykjalund | 270 Mosfellsbæ

Sími 562 8500 | www.mulalundur.is

Bækur fyrir fermingarbörnin
Það er gamall og góður íslenskur siður að gefa bækur í jólagjöf. Þennan sið á líka að hafa
í heiðri við fermingar. Bækur eru kannski ekki það sem nútíma fermingarbarnið óskar sér
heitast í gjöf á fermingardaginn, en það á eftir að þakka fyrir sig seinna. Góðar bækur

gleðja nefnilega alltaf. Þær þroska þann sem les, fræða hann og víkka sjóndeildarhringinn.

Kolbrún Bergþórsdóttir | kolbrun@mbl.is

B
iblían

Það er ekki að
ástæðulausu sem
Biblían er nefnd
bók bókanna.

Þar er að finna mikinn boð-
skap, sæg af stórbrotnum sögum

og gullfallegan texta. Til að skilja
vestræna menningu og listasöguna þarf

maður að kunna skil á sögum Biblíunnar.
Biblían á vitanlega að vera til á hverju
heimili.

Passíusálmarnir

Önnur bók sem allir verða að eiga.
Passíusálmar Hallgríms Péturssonar
komu fyrst út árið 1666 og hafa fylgt
þjóðinni upp frá því. Þessi útgáfa frá
Crymogeu er afar fallega hönnuð og með
ítarlegum skýringum Marðar Árnasonar.

Ljóðaúrval Jónasar Hallgrímssonar

Jónas Hallgrímsson er mesta skáld
Íslands fyrr og síðar, um það þarf
ekki að deila. Ljóð hans eru ódauðleg
og þegar svo er þá eiga þau vitanlega
heima hjá öllum landsmönnum, ekki
síst fermingarbörnum.

Íslenskar þjóðsögur

Líf og örlög, trú og hjátrú, tröll, álfar
og draugar. Þetta er samsetning sem get-
ur ekki klikkað og hlýtur að falla í kramið
hjá ungu fólki, sem flest nýtur þess að láta
hræða sig.

Birtíngur eftir Voltaire

Það liggur kannski ekki beint við að
gefa Birtíng í fermingargjöf, en þessi
hárbeitta og kaldhæðnislega saga er
slíkt meistaraverk að vel er við hæfi að
kynna hana ungmennum. Þau eru mjög
líkleg til að heillast.

Ljóðasafn Steins Steinars

Það er hægt að fullyrða að ljóð
Steins Steinars höfði einstaklega
vel til unglinga. Þar má finna
tilvistarlegar og heimspekilegar
vangaveltur og sterka einstaklings-
hyggju ásamt skammti af sjálfs-
vorkunn sem ungt fólk tengir mjög
auðveldlega við.

Sjálfstætt fólk eftir Halldór
Laxness

Auðvitað gleymum við ekki
nóbelsskáldinu okkar góða. Sjálf-

stætt fólk er vitanlega skyldulesning eins
og allir sem hafa lesið þá skáldsögu gera
sér grein fyrir. Því er bæði rétt og skylt að
halda henni að ungmennum.

Múmínálfarnir – stórbók eftir Tove
Jansson

Bækur Tove Jansson um Múmínálfana
hafa verið endurútgefnar í þremur stór-
bókum þannig að þið veljið hvort þið viljið
gefa eina, tvær eða bara allar þrjár. Þessar
skemmtilegu ævintýraverur í Múmíndal
hafa glatt lesendur um allan heim. Bækurn-
ar eru fullar af hlýju, angurværð og fjöri.
Allir elska múmínálfana, líka ungmenni.

Litli prinsinn eftir Antoine de Saint-Exupéry

Þessi undurfallega saga, myndskreytt af höfundinum sjálfum, er
gimsteinn. Hún er í stöðugri endurprentun og hefur hrifið lesendur
um allan heim. Í henni er að finna hin fleygu orð: „Maður sér ekki vel
nema með hjartanu. Það mikilvægasta er ósýnilegt augunum.“ – Það er full
ástæða til að taka undir það.

Aðgát og örlyndi eftir Jane Austen

Skáldsaga Jane Austen Aðgát og örlyndi smellpassar fyrir ungar, rómantískar og leitandi sálir.
Þarna eru eftirminnilegar persónur sem kljást við alls kyns misskilning en vitanlega fer allt vel að
lokum. Bókina prýða fallega myndir.

Innréttaðu
fermingar-
herbergið
Það er sniðugt að gefa hús-
gögn og aðra innanstokksmuni
í fermingargjafir. Þessir hlutir
geta nýst afar vel í unglingaher-
berginu þar sem breyttar þarfir
eru. Þegar fermingarpeningurinn
hefur ávaxtast vel á framtíðar-
reikningnum fá gjafirnar
vonandi framhaldslíf á
framtíðarheimili barnsins.

Nett og smart skrifborð sem

passar í öll herbergi. Þettta

fæst í Húsgagnahöllinni og

kostar 119.990 kr.

Skemmtilegur

kollur. Þessi

fæst í Snúr-

unni og kostar

62.900 kr.

Fallegur lampi

sem er flottur

við fermingar-

rúmið. Þessi

er til sölu í

Hrími og kostar

33.990 kr.

Blómahengi fæst í Sø-

strene Grene og kostar

stykkið 1.299 kr. Svo

má bæta við plöntum.
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Ferming
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Í yfir 45 ár hefur Veislulist lagt áherslu á góða þjónustu og framúrskarandi matreiðslu.

FERMINGAVEISLUR

2ja rétta STEIKARhlaðborðPINNAMaturkaffihlaðborð

√Marsipanterta
√ Súkkulaðikaka
√ Konfekt-marengsterta

√ Kaffisnittur
√ Flatkökur
√Heitur brauðréttur

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

√ Sælkerasamloka
√ Parmaskinka á brauði

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

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

√ Rótargrænmeti
√ Sveppapúrtvínssósa
√ Bernaise sósa
√ Ferst salt með ávöxtum
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Hér er Pétur að
ferma ungmenni í
Breiðholtskirkju.

Ljósmynd/Vigdís V. Pálsdóttir
Pétur var með
ljósar strípur
þegar hann
fermdist.

P
étur segir fermingar alveg einstakt tímabil í
kirkjunni. „Það er svo mikil eftirvænting, bjartsýni
og gleði í loftinu. Í fermingarathöfninni sjálfri eru
ungmennin að ljúka áfanga eftir veturinn þar sem
þau hafa fengið fjölbreytta fræðslu og tekið þátt í

skemmtilegum viðburðum. Þau eru mjög spennt fyrir ferm-
ingardeginum sínum, degi þar sem þeim er fagnað og þau taka
þá góðu ákvörðun að gera Jesú að leiðtoga lífsins. Þetta eru
mikil tímamót fyrir fermingarbörnin,“ segir Pétur.

Hefur þú alltaf verið trúaður?
„Ég er svo heppinn að vera alinn upp í

kristinni trú svo ég lærði biblíusögur og
að biðja sem lítill drengur. Ég hef því
alltaf átt trú síðan ég man eftir mér
en svo á menntaskólaárunum þegar
ég fór að kynna mér málin betur
sjálfur þá dýpkaði trúin og varð
að því sem hún er í dag. Trúin er
nefnilega ferli, með tímanum fékk
trúin að vaxa innra með mér. Eitt
sinn var sagt við mig að það væri
heimskulegt að trúa eins og það að
trúa fæli í sér að slökkva á gagnrýnni
hugsun. Ég svaraði viðkomandi þá
að tilvistarspurningar sem hann hefur
afgreitt í eitt skipti fyrir öll er ég að kljást
við á hverjum degi. Við sem játum kristna
trú og iðkum hana erum stöðugt að hugsa, íhuga
trú okkar og afstöðu til lífsins. En það sem er svo gott við
trúna er að þá á ég þetta traust, traust til Guðs sem ég vil byggja
líf mitt á og hvíla í.“

Úr lögfræði í guðfræði

Lá það beint við að fara í guðfræði eftir framhaldsskóla?
„Það hafði alltaf blundað í mér að verða prestur en eftir

menntaskólann fór ég í lögfræði og varði tveimur árum þar. Á
þessum tíma starfaði ég í æskulýðsstarfi kirkjunnar og fann mig
vel í því. Ég var sífellt að hugsa hvernig ég gæti nýtt laganámið
í kirkjustarfinu og ákvað svo að lokum að fara í guðfræði og sá
svo sannarlega ekki eftir því.

Ég vígðist sem prestur 1. mars 2020 og var þá yngsti prestur
landsins, 26 ára gamall. Ég var ekkert smá spenntur að byrja að
starfa og leggja mín lóð á vogarskálarnar en svo einungis tveim-
ur vikum síðar voru komnar samkomutakmarkanir vegna kór-
ónuveirunnar og allt hefðbundið safnaðarstarf sett á ís. Fyrstu
árin mín í prestsskap áttu því eftir að verða frekar óhefðbundin
en mjög lærdómsrík. Það vakti stundum athygli hvað ég væri
ungur prestur en mín upplifun var sú að fólk væri mjög jákvætt
fyrir því. Eitt sinn hafði reyndar samband við kirkjuna kona
sem vantaði prest vegna útfarar og var bent á mig. Daginn eftir
hringdi hún aftur upp í kirkju og spurði hvort þau ættu einhvern
fullorðinn prest í staðinn. Mér finnst þetta mjög fyndin saga en
almennt var mér alltaf tekið vel þegar ég var að taka mín fyrstu
skref í starfi.“

Hvað leggur þú áherslu á í fermingarfræðslunni?
„Aðaláherslan er á að börnunum líði vel í fræðslunni og eignist

jákvæðar minningar af fermingar-
starfinu. Þar sem ég starfa höfum
við verið með ýmsa viðburði til
hliðar við hina hefðbundnu ferm-

ingartíma til þess að hafa fræðsluna
fjölbreyttari. Ég hef alltaf lagt áherslu

á að kenna biblíusögur og reyna að miðla
þeim til þeirra þannig að þær veki áhuga

og verði þeim eftirminnilegar. Verkefni okkar
presta í fermingarfræðslunni er einmitt að kenna

fermingarbörnunum þessi grunnatriði kristinnar trúar, að
þau læri að biðja, þekki biblíusögur og boðskap þeirra. Það er
gott veganesti út í lífið sem er ekki sjálfsagt í dag að þau eignist
annars staðar en í fermingarfræðslunni.“

Aldurinn skiptir ekki máli

Þú ert að fara að ferma í fjórða sinn, er þetta alltaf eins eða
verður maður betri í að ferma?

„Það er auðvitað með fermingar eins og allt annað að því
oftar sem maður gerir það því öruggari verð maður í því. Ég hef
komið að mjög mörgum fermingarathöfnum þar sem í kórónu-
veirufaraldrinum voru þetta oft fámennar athafnir, stundum
bara tvö til fjögur börn í sömu athöfn. Suma daga vorum við því
með fjórar til fimm athafnir svo ekki leið á löngu þar til ég var
orðinn reyndur í því að ferma.“

Finnst þér þú ná á einhvern hátt öðruvísi til fermingarbarna
en hinir prestarnir af því að þú ert nær þeim í aldri?

„Ég held að aldurinn hafi mjög lítið að segja að þessu leyti þar
sem sá prestur sem náði minni athygli á hvað bestan hátt var
sjálfur að nálgast sjötugt. Aðalatriðið er að mæta fermingar-
börnunum þar sem þau eru, sýna þeim einlægan áhuga og reyna
að gera efnið lifandi fyrir þeim.“

Hafa krakkarnir kennt þér eitthvað í vetur?
„Ég læri alltaf eitthvað nýtt með hverjum fermingarárgangi.

Fermingarbörnin sjá hlutina með sínum hætti og komast oft
beint að kjarna málsins. Þegar ungmennin komast á flug þá er
gaman að rabba við þau, kynnast pælingum þeirra og hvernig
þau sjá heiminn. Í vetur hefur verið mjög sterkt í huga mínum

hvað það skiptir miklu máli að foreldrarnir sinni vel börnunum
sínum á þessum aldri. Að þau séu þátttakendur í lífi barnanna.
Það gefur svo mikið og það er dýrmætt fyrir fermingarbörnin að
finna áhuga þeirra og hlýju.“

Sviðið breyttist í hlaðborð

Hvernig var fermingin þín?
„Mín ferming var reyndar frekar óhefðbundin þar sem í stað-

inn fyrir að bjóða til hefðbundinnar veislu bauð ég fólkinu mínu
til leiksýningar. Ég lék aðalhlutverkið í þeirri sýningu og svo eftir
að leikritinu lauk breyttist sviðið í hlaðborð fyrir gestina. Móðir
mín átti hugmyndina að þessari útfærslu sem sló eftirminnilega
í gegn.

Við fjölskyldan fórum svo á kransakökunámskeið og gerðum
þar kransakökur sem gestum var boðið upp á í veislunni. Mín
þótti reyndar ekki alveg nógu flott útlitslega svo hún var geymd
heima fyrir nánustu fjölskyldu eftir veisluna.“

Finnst þér eitthvað hafa breyst síðan þú fermdist?
„Eitt af því sem breytist auðvitað alltaf á milli fermingarára er

tískan sem er í gildi. Ég til dæmis var með ljósar strípur þegar
ég fermdist 2007 enda hnakkatískan í hápunkti. En að öllu
gamni slepptu þá er stærsta breytan sem ég sé auðvitað tilkoma
snjalltækja og samfélagsmiðla. Það er ótrúleg breyting á einung-
is nokkrum árum sem hefur mikil áhrif á fermingarbörnin.

Kjarni fermingarfræðslunnar hefur ekki breyst þótt um-
gjörðin og kennsluaðferðirnar hafi ef til vill gert það. Boðskapur
Jesú og kristin trú falla aldrei úr gildi og eiga alltaf erindi við
okkur. Að fylgja Jesú er ein besta ákvörðun sem hægt er að taka.
Líf með honum er líf í fullri gnægð, líf sem gefur af sér. Þegar við
tileinkum okkur kærleiksboðskap Jesú verðum við besta útgáfan
af sjálfum okkur og verðum farvegur fyrir kærleika hans. Þeir
sem fylgja Jesú verða ekki fyrir vonbrigðum enda getum við
leitað til hans með bæninni hvar sem við erum stödd í lífinu og
hvernig sem okkur líður. Þetta dýrmæta vinasamband við hann
er ómetanlegt og getur reynst okkur traust haldreipi á göngu
lífsins. Þess vegna óska ég öllum fermingarbörnum, nær og
fjær innilega til hamingju með ferminguna í vor og þessa góðu
ákvörðun sem hefur reynst okkur mörgum svo vel.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Bauð fólki á
leikrit og
lék aðalhlut-
verkið sjálfur
Pétur Ragnhildarson, prestur í Breiðholtsprestakalli, var
vígður prestur fyrir þremur árum, þá aðeins 26 ára. Hann
segir ungan aldur ekki hafa mikil áhrif á starfið þó svo
einu sinni hafi verið hringt og beðið um fullorðinn prest.
Hann fermir börn eins og undanfarin ár en þegar hann
fermdist hélt hann óhefðbundna fermingarveislu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is



ENGJATEIGI 17-19,
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6,
AKUREYRI
S: 461 1150

OPIÐ:
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00

UMBOÐSAÐILAR:
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

VERSLANIR:
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Svefn heilsa&

FERMINGAR-
TILBOÐ
FRÁBÆR VERÐ

Ýmir heilsurúm 90x200
Verð áður 96.800,- Fermingartilboð 80.910,-

Ýmir heilsurúm 120x200
Verð áður 118.300,- Fermingartilboð 98.910,-

VINSÆLI
SVEFNSÓFINNSEM ALLIR ERUAÐ BÍÐA EFTIR

HNAKKAPÚÐI:12.900,-

MICHIGAN 3JA SÆTA Sófi í Antracite og
Camel litum. Hægt að nota sem svefnsófa.
Verð aðeins 239.900,-

MILANO SVEFNSÓFINN
Flottur og þægilegur, til í mörgum litum
Verð aðeins 259.900,-

G ER IÐ GÆ ÐA - OG VER Ð SAM ANB UR ÐTILBOÐ INNIHALDA:
DÝNU,

SAMSETTAN
ÍSLENSKAN BOTN

OG FÆTUR.
& FRÍ

HLÍFÐARDÝNA
FYLGIR ÖLLUM

TILBOÐUM

Óðinn Heilsurúm 153x203
Verð áður 194.800,-
Fermingartilboð 166.410,-

Frigg Heilsu rúm 140x200
Verð áður 174.300,-
Fermingartilboð 148.410,-

Iðunn Heilsurúm 120x200
Verð áður 153.300,-
Fermingartilboð 130.410,-

Valhöll heilsurúm 153x203
Fullt verð 174.800,-
Fermingartilboð 148.410,-
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HUVUDSPELARE
leikjastóll

9.950,-

Halló nýr leikvöllur

HELMER
skúffueining á hjólum
7.950,-

HUVUDSPELARE
tölvuleikjaborð

17.950,-

LÅNESPELARE
standur
3.990,-LÅNESPELARE

hálspúði 1.590,-

LÅNESPELARE
hringljós með símastandi

6.990,-

Nýtt LÅNESPELARE
músarmotta
B90×L40 cm
2.990,-

KLYNNON
blómapottur
Ø24 cm 3.990,-


