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H Á M A R KA Ð U
VIRÐI ÞINNAR
FASTEIGNAR
FÁÐU TILBOÐ
Í SÖLUFERLIÐ
FRÍ LJÓSMYNDUN
OG FASTEIGNASALI
S Ý N I R A L LA R E I G N I R

Gatnakerfið í sumargírinn
Forsíðumynd Víkurfrétta þessa
vikuna tók Hilmar Bragi Bárðarson,
ljósmyndari Víkurfrétta, í síðustu
viku þegar verið var að vinna við
malbikunarframkvæmdir í Reykjanesbæ en bæjarbúar hafa orðið
varir við vegavinnu að undanförnu.
Víkurfréttir leituðu til Guðlaugs
Helga Sigurjónssonar, sviðsstjóra
umhverfissviðs bæjarins, og spurðu
hann hver staða málaflokksins væri
hjá Reykjanesbæ þessa stundina.
„Vegagerðin er núna að ljúka vinna
við sinn hluta en þeir eiga að sjá um
Reykjanesbrautina og sinna viðhaldi
vega sem liggja að höfnum bæjarins,“
sagði Guðlaugur.

HEIMSMEISTARAR Í DANSI
Team DansKompaní vann til gullog silfurverðlauna á heimsmeistaramótinu í dansi sem fer þessa
dagana fram í San Sebastian á
Spáni. Team DansKompaní er
með 24 atriði á mótinu en alls
taka 5.000 dansarar frá 37
löndum þátt. Nánar er fjallað
um heimsmeistaramótið í dansi
á íþróttasíðunum.

„Reykjanesbær fór snemma í
sumar í viðhaldsvinnu á götum
bæjarins og við höfum staðið í framkvæmdum fyrir 120 milljónir fram til
þessa. Nú hafa fallið til aukatekjur
í þessum málaflokki og við munum
fara í frekara viðhald seinna í sumar,
þá með aðaláherslu á Ásbrú og vegkaflann frá Gróf að Helguvík en sá
vegur er nú kominn á aðalskipulag.
Það sem hefur helst tafið framkvæmdir er samráðsvinna bæjarins
og HS Veitna en meta þarf ástand
lagna áður en farið er í að setja nýtt
yfirlag á ýmsum stöðum. Ef endurnýja þarf lagnir undir götum bíðum
við með að malbika þær en holufyllum þess í stað eftir þörfum.“

PÁLL ÞORBJÖRNSSON
LÖ G G I LT U R F A S T E I G N A S A L I

PA L L@A L LT.I S | 5605501

FLJÓTLEGT OG GOTT!
899
kr/pk

áður
1.199
9 kr

34%

25%
36%
%
Coca-Cola
6x500 ml

Opnunartími
Hringbraut:
Allan sólarhringinn

159

197

kr/pk

áður
249 kr

MUNA maískökur
m/sýrðum rjóma og lauk

Opnunartími
Tjarnabraut:
08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

kr/pk

áður
299 kr

Trolli nammi
100 g
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JÚLÍ
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13. 27. 10.

Gagnrýna umhirðu á grassvæðum

VÍKURFRÉTTIR ERU
KOMNAR Í SUMARGÍRINN
Nú er komið hásumar og við hjá Víkurfréttum ætlum að fara í smá sumargír í júlí og
fram í byrjun ágúst. Blaðið mun koma út hálfsmánaðarlega þann tíma. Það verður
því ekkert blað í næstu viku en Víkurfréttir koma næst út miðvikudaginn 13. júlí.
Við stöndum vaktina á vf.is alla daga en svörum ekki mikið í síma. Það má samt
alltaf ná í okkur með tölvupósti á vf@vf.is, hvort sem þú þarft að auglýsa eða koma
efni í okkar miðla.

Sjálfstæðismenn spyrja um
hækkun launa bæjarstjóra
Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn
Reykjanesbæjar lögðu fram bókun
á síðasta bæjarstjórnarfundi um
ráðningarsamning bæjarstjóra.
Helga J. Oddsdóttir, bæjarfulltrúi,
lagði fram bókunina en í henni er
spurt hvernig 31,4% hækkun á
launum hafi átt sér stað.
„Liður 1–2 í ráðningarsamningi
sýnir 31,4% hækkun á launum
bæjarstjóra frá upphafi síðasta
kjörtímabils. Laun bæjarstjóra
í ráðningarsamningi þann 13. 6.
2018 námu kr. 1.850.000 en
verða nú kr. 2.431.546. Hvernig
hefur þessi hækkun átt sér stað á
sl. fjórum árum? Í síðustu kjarasamningum hefur áherslan verið
á að hækka lægstu laun, sem þýðir
að prósentuhækkun lægstu launa
hefur verið meiri en áður. Þessu
fylgdi sérstök beiðni um að laun

Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar gagnrýna umhirðu á grassvæðum og gróðri almennt í bæjarfélaginu. Eyjólfur Gíslason, varabæjarfulltrúi, lagði fram bókun um málið á bæjarstjórnarfundi 21. júní.
„Umhirða á grassvæðum og gróðri
almennt hér í Reykjanesbæ, hefur
ekki verið í lagi undanfarið.
Það virðist alveg undir hælinn lagt
hvort og hvenær svæði eru slegin og
ef þau eru slegin, þá hefur það gerst
– að gras er ekki hirt og látið liggja
í görðum jafnvel í einhverja daga

áður en það er hirt. Einnig hafa
orðið skemmdir bæði á grasflötum
og eignum við sláttinn. Það verklag
sem viðhaft hefur verið er með öllu
ólíðandi! Við Sjálfstæðisfólk viljum
að farið verði í endurskipulagningu
á því hvernig slætti og umhirðu grassvæða verður. Þetta er stór hluti af

SUÐURNES - REYK JAVÍK
DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

ásýnd bæjarins að hafa snyrtilegar
og vel hirtar grasflatir sem og önnur
gróðursvæði, götur og gangstíga sem
umhirðu hefur einnig verið ábótavant á.
Sjálfstæðisfólk óskar eftir því að
bæjarstjóri, sem æðsti stjórnandi
bæjarins, taki málið föstum tökum
og vinni þetta mál í samstarfi við
umhverfis- og skipulagssvið. Án
tafar.“

Sandgerðingurinn
áfram sveitarstjóri
á Tálknafirði

hærra launaðra yrðu ekki látin
hækka umfram eðlilegar hækkanir. Tenging launa bæjarstjóra
við meðaltalshækkun launa
starfsmanna sveitarfélaga þýðir
að bæjarstjóri hefur verið að njóta
átaksins í hækkun lægstu launa
þvert á markmið þess og óskir
vinnumarkaðar, sem er með öllu
ótækt,“ segir í bókun sjálfstæðismanna.

FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM

845 0900

Sjálfstæðismenn gagnrýna
umhirðu í Reykjanesbæ sem
þeim finnst verulega ábótavant.

Áframhald verði á heilsueflingu eldri íbúa
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu
á að samið verði um áframhaldandi
heilsueflingu eldri íbúa í Reykjanesbæ. Birgitta Rún Birgisdóttir,
varabæjarfulltrúi, lagði fram bókun
um málið á bæjarstjórnarfundi 21.
júní síðastliðinn.
„Sjálfstæðisflokkurinn leggur
áherslu á að samið verði um áframhaldandi heilsueflingu eldri íbúa
í Reykjanesbæ. Leggjum við til
að bærinn kynni sér þá aðila sem
bjóða upp á slíka heilsueflingu eða
semji um áframhaldandi samstarf
við Janus heilsueflingu. Jafnframt
leggjum við til að samið verði við
Janus heilsueflingu til skamms tíma
á meðan meirihlutinn er að skoða
alla möguleika, svo hægt verði að
taka á móti nýju fólki í verkefnið
næsta árið.
Teljum við afar mikilvægt að
tryggja það að slíkt verkefni verði í
boði í bæjarfélaginu til að draga úr
félagslegri einangrun og efla líkamlegt þrek eldra fólks. Með hækkandi
aldri bæjarbúa getum við ekki horft
framhjá þeirri staðreynd að huga
verði að þessum þáttum og teljum
við það vera bæjarfélaginu til bóta að

líkamleg og andleg heilsa eldri íbúa
sé sem best. Teljum við að hvatagreiðslur einar og sér séu ekki sami
hvati fyrir fólk á þessum aldri til að
stunda reglulega hreyfingu eins og sá
hvati sem fæst með námskeiði í líkingu við það sem í boði hefur verið,
þar sem faglærður þjálfari bíður fólks
og fylgist með mætingu og mælingar
eru gerðar á heilsufari.“
Heilsuefling Janusar er tilraunaverkefni sem fór af stað í Reykjanesbæ árið 2017 og hefur gengið
mjög vel. Kjartan Már Kjartansson,
bæjarstjóri, sagði vegna bókunarinnar að nauðsynlegt væri að ríkið
kæmi með einhverjum hætti að
heilsueflingu eldri borgara. Verkefnið hefur notið styrkja frá Uppbyggingarsjóði Suðurnesja sem og
Reykjanesbæjar og hafa þátttakendur í verkefninu notið þess í lágu
þátttökugjaldi. Heilsuefling Janusar
fékk ekki styrk í síðustu úthlutun
Uppbyggingarsjóðs Suðurnesja.
Í máli bæjarstjóra kom einnig fram
að fleiri einstaklingar með menntun
á sviði heilsueflingar hafa verið í
sambandi við bæjaryfirvöld.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Ólafur Þór Ólafsson hefur verið
endurráðinn sem sveitarstjóri
Tálknafjarðarhrepps. Á 593.
fundi sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps, sem fór fram
fimmtudaginn 23. júní síðastliðinn, var samþykkt samhljóða
að ráða Ólaf Þór Ólafsson áfram
sem sveitarstjóra og gildir ráðningin út kjörtímabilið 2022–
2026.
Ólafur Þór tók við starfi sveitarstjóra hjá Tálknafjarðarhreppi
vorið 2020 og mun halda áfram
að sinna embættinu næstu ár.
Hann hefur víðtæka og langa
reynslu af sveitastjórnarstiginu
bæði sem kjörinn fulltrúi og
embættismaður auk þess að
hafa starfað sem tónlistarmaður
og kennari.

Lilja Magnúsdóttir,
oddviti sveitarstjórnar
Tálknafjarðarhrepps, og
Ólafur Þór Ólafsson handsala
ráðningu sveitarstjóra fyrir
kjörtímabilið 2022–2026.

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 30. júní-3. júlí

Lamba
grillleggir
maríneraðir

1.398

26%

kr/kg

1.889 kr/kg

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Héldu fjölskyldudag fyrir flóttafólk

Courtyard by
Marriott fær
Græna lykilinn
– er leiðandi gæðastaðall á sviði
umhverfisábyrgðar í ferðaþjónustu
Courtyard by Marriott hótelið í
Reykjanesbæ fékk nýlega afhenta
Green Key vottun en græni lykillinn
er leiðandi staðall á sviði umhverfisábyrgðar í ferðaþjónustu.
Green Key er alþjóðlega viðurkennt umhverfisvottunarkerfi fyrir
ferðaþjónustuna og státar af því að
vera útbreiddasta alþjóðlega umhverfisviðurkenningin sem snýr
að hótelum og gististöðum. Til
að fá Græna lykilinn verða hótel
að uppfylla strangar umhverfiskröfur og viðmið sem taka bæði til
starfseminnar sem slíkrar, fræðslu
og samskipta og tekur þannig til
ábyrgðar fyrirtækisins gagnvart
umhverfinu og samfélaginu. Græni
lykillinn leggur áherslu á að minnka
umhverfisáhrif rekstrar, draga úr
rekstrarkostnaði og stuðla að sjálfbærni innan ferðaþjónustunnar.
Á heimasíðu Green Key International kemur fram hvaða skref
hótel þurfa að taka til þess að hljóta
Green Key vottun. Skrefin eru meðal

annars að auka flokkun úrgangs,
bjóða upp á lífræn matvæli eða matvæli úr nærsamfélaginu, nota umhverfisvottuð aðföng, fræða starfsfólk og stuðla að forvörnum svo
starfsemin mengi sem minnst.
„Með því að fá Green Key vottunina erum við að fá samstarfsaðila
okkar með í áttina að sjálfbærri
ferðaþjónstu. Það gleður mig að sjá
ferðamannaiðnaðinn samtaka í að
auðvelda viðbrögð við áskoruninni
sem loftslagsbreytingarnar eru.
Green Key er fyrsta skrefið sem mun
hjálpa hótelinu okkar og nærumhverfi að hefja sjálfbærni vegferð
sína með gagnsæi og skýrum línum
sem og að verða við ósk viðskiptavina um sjálfbæra valmöguleika
á ferðalögum sínum. Þessi vottun
færir okkur á Courtyard by Marriott
Reykjavik Keflavik, ásamt eiganda
okkar og öllum ferðamannaiðnaðinum hérlendis, nær lokamarkmiðinu
sem er Net Zero,“ segir Hans Prins,
hótelstjóri.

Frá afhendingu Græna lykilsins.

„Við erum stolt og ánægð að vera
partur af mikilvægu verkefni eins
og þessu. Við fyllumst af stolti af
þessum mögnuðu sjálfboðaliðum
sem standa upp fyrir Úkraínu og
eru tilbúnir að hjálpa fólki á flótta.
Þeir eru með hjarta úr gulli,“ segir
Olena Jadallah en hún kom til Íslands í febrúar eftir að hafa flúið
stríðið í Úkraínu. Hún ásamt
fleirum stóð fyrir fjölskyldudegi
fyrir flóttafólk á Ásbrú.
Olena vinnur hjá Lagardére
Travel Retail. Á vinnustaðnum
sköpuðust umræður um ástandið
í Úkraínu og stöðu flóttafólks á Íslandi og kom upp sú hugmynd að
halda skemmtilegan fjölskyldudag
fyrir fólkið sem býr á svæðinu. Fjölskyldudagurinn var haldinn í húsnæði Hjálpræðishersins á Ásbrú
og mættu um 80 manns, flestir frá
Úkraínu en einnig frá Sýrlandi og
Írak.
Jóna María Þorgeirsdóttir, samstarfskona Olenu, segir að allir hafi
lagt sitt af mörkum í að gera daginn
eftirminnilegan og það hafi tekist vel
til. „Hjálpræðisherinn lánaði okkur
húsnæðið sitt fyrir daginn, Brikk gaf
okkur kanilsnúða. Love eldaði og
gaf allan matinn, drykki og nammipoka fyrir börnin. Partynetic sló til
með okkur og lánaði candyfloss- og
poppvél, sápukúludót og útileikföng
ásamt æðislegum búning, sem sló
alveg í gegn hjá krökkunum,“ segir
hún.

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

Börnin skemmtu sér vel á fjölskyldudeginum.
Jóna segir hópinn vilja skipuleggja
fleiri viðburði fyrir flóttafólk. „Okkur
langar að skipuleggja skoðunarferð
um svæðið, sýna fólkinu Reykjanesbæ, ásamt því að keyra í gegnum
Garð og Sandgerði. Til þess að það
verði að veruleika þyrftum við eitthvað flott fyrirtæki í samstarf með
okkur þar og óskum við hér með
eftir því,“ segir Jóna.
Sjálfboðaliðar á Suðurnesjum í
samstarfi við ADRA á Íslandi hafa

opnað miðstöð á Blikabraut 2 þar
sem flóttafólk getur sótt nauðsynjar
sér að kostnaðarlausu. Miðstöðin er
opin tvo daga vikunnar og er hún
hugsuð sem griðastaður þar sem fólk
getur komið saman, fengið stuðning
og borðað heitan mat. Einnig er
boðið upp á ýmis skemmtileg námskeið, þar á meðal íslenskunámskeið.
Miðstöðin er sem áður segir á Blikabraut 2 en nú leitar hópurinn að nýju
húsnæði til afnota fyrir miðstöðina.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

á timarit.is

á timarit.is
ÖLL BLÖÐIN FRÁ 1980 OG TIL DAGSINS Í DAG

Dragðu allt nema
að tryggja þig
Með einfaldri kaskótryggingu dráttarvéla getur þú sinnt bústörfunum alveg áhyggjulaus.
Hún hentar sérstaklega þeim sem þurfa ekki á hefðbundinni kaskótryggingu að halda
en vilja tryggja sínar vélar fyrir veltu, hrapi, eldsvoða, rúðutjóni og þjófnaði. Hún tryggir
einnig fasttengd landbúnaðartæki óháð eignarhaldi.

Betri dráttarvélatrygging
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Mikil þörf á
kynfræðslu
fyrir fullorðna

Sigga Dögg segir veituna einnig vera
nokkurs konar lýðheilsuverkefni
og sé svar við úreltum hugmyndum
og mikilli eftirspurn á ráðgjöf.

Sigga Dögg, kynfræðingur, hefur stofnað kynlífsstreymisveituna
Betra kynlíf fyrir fullorðna. Auk þess að svara hinum ýmsu spurningum býður hún upp á myndbönd sem innihalda fyrirlestra og
viðtöl við sérfræðinga. Þá geta notendur veitunnar gerst áskrifendur og fengið aðgang að ítarlegra efni.
Kynfræðsla fyrir fullorðna er nýr
angi í vinnu Siggu Daggar en eina
fræðslan sem hún hefur verið með
fyrir þennan hóp er fyrir fagfélög,
foreldra barna og í gæsapartýum.
„Þar [í gæsapartýum] fann ég hvað
það er ótrúlega mikil þörf fyrir kynfræðslu fyrir fullorðna,“ segir Sigga
Dögg og bætir við: „Fólk er svo þakklátt fyrir að fá þessi verkfæri. Við
erum ekki lengur föst í sama mótinu,
það þurfa ekki allir að gera hlutina
eins. Nú mátt þú bara finna þig og
máta alls konar.“

Setur sig í spor blaðamannsins
„Ég tek viðtölin fyrir síðuna. Mér
finnst það geggjað, ég vann náttúrlega hjá Fréttablaðinu og var að
taka viðtöl þar og skrifa. Svo er ég

núna búin að gera tvær sjónvarpsþáttaseríur hjá Stöð 2 og var að
taka viðtöl þar líka. Ég var oft að
segja þetta við Fréttablaðið að viðtölin eru oft ótrúlega djúsí og það er
svo leiðinlegt að þurfa að kjarna þau
svona mikið og missa þar af leiðandi
mikið af efninu út,“ segir Sigga Dögg.
Markmið Siggu Daggar er búa til
vettvang þar sem fræðsla og umræða um kynlíf fær pláss. „Þarna er
hægt að finna upplýsingar um kynlíf
frá A til Ö. Ég hef séð hvernig fjölmiðlar taka upplýsingar og vinna
með þær. Svona efni er mjög mikið
lesið og fólk er greinilega mjög
áhugasamt en auðvitað eru þeir
sem starfa í fjölmiðlum ekkert sérfræðingar í þessu. Þannig ég hugsaði
með sjálfri mér, hvað ef það er bara
hægt að gefa þessu ógeðslega mikið

Kynlífsráðgjöf
gengur í raun
bara út á kynfræðslu fyrir fullorðna, af því
það er svo mikið
af úreltum hugmyndum sem
þarf að pota í ...

pláss og einstaklingur getur þá bara
fræðst mikið um kynlíf með ólíkum
hætti frá fyrstu hendi í gegnum sérfræðinga sem eru með mestu þekkinguna,“ segir Sigga Dögg.

Svar við úreltum hugmyndum
Hún segir streymisveituna vera vettvang þar sem hún getur fjallað um
alla heimsins hluti með óhindruðum
hætti. Sigga Dögg segir veituna einnig
vera nokkurs konar lýðheilsuverkefni
og sé svar við úreltum hugmyndum
og mikilli eftirspurn á ráðgjöf. „Það er
átján mánaða biðlisti í kynlífsráðgjöf á
Íslandi þannig þarna er bara tækifæri
til að veita fullorðnum einstaklingum
mikinn fróðleik til að bæta vellíðan
þeirra og sambönd. Kynlífsráðgjöf
gengur í raun bara út á kynfræðslu

fyrir fullorðna, af því það er svo mikið
af úreltum hugmyndum sem þarf að
pota í,“ segir hún.
Það er ósk Siggu Daggar að
skapa samfélag þar sem hægt er að
tala opinskátt um allt er viðkemur
kynlífi og segist hún ætla að þróa
streymisveituna með áskrifendum.
„Mig langar að halda þessu verkefni lifandi áfram af því það er alltaf
að koma eitthvað nýtt. Þegar það
kemur eitthvað upp í þjóðfélaginu
sem við þurfum að gefa betra rými
og fjalla betur um þá sé ég um að
halda því lifandi. Mig langar líka
að þróa þetta svolítið með áskrifendum,“ segir Sigga Dögg.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Margir landa í Sandgerði
þegar vel gefur á bátinn
Pétur Pálsson, Gísli Níls Einarsson og Ágúst Þór Ingólfsson,
öryggisstjóri Vísis, eftir undirritun samstarfsins.

Nýtt upphaf í vegferð öryggismála til sjós
Á hádegisfundi með sjómönnum
Vísis hf. í Grindavík á föstudegi um
sjómannahelgi hófst ný vegferð í
öryggismálum sjómanna hjá fyrirtækinu með undirritun á þriggja ára
samstarfssamningi við Öryggisstjórnun ehf.
Tilgangur samstarfsins er að
koma á samræmdum og stafrænum
áherslum í skipulagi og framkvæmd
öryggismála í útgerðarstarfsemi Vísis
hf. Sömuleiðis koma á öryggisstjórnunarkerfi, bæði um borð í skipaflota
félagsins sem og í landi með nýtingu
stafrænna lausna, sem mun uppfylla
alþjóðlega öryggisstaðla sem snúa
að starfsemi félagsins. Bæði fyrirtækin byggja á traustum grunni og
reynslu af nýsköpun sem mun nýtast
í öryggisvegferðinni að gera Vísi hf.
að leiðandi afli í öryggisstjórnun, ör-
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yggismenningu og nýsköpun öryggismála til sjós og lands.
„Það er sýn okkar að mikil tækifæri eru til staðar hjá íslenskum
sjávarútvegsfyrirtækjum að samræma áherslur í öryggismálum til
sjós. Við ætlum okkur að vera leiðandi og fyrirmynd á því sviði með
áherslu á nýsköpun og nýtingu stafrænna lausna,“ segir Pétur Pálsson,
framkvæmdastjóri Vísis hf.
„Erlendis er talað um að íslenskur sjávarútvegur sé nokkurs
konar „Silicon Valley“ á heimsvísu í
tengslum við nýsköpun, tækniþróun,
hugvit og fiskveiðistjórnun í sjávarútvegi. Nú ætlum við að bæta við
öryggismálum sjómanna á þennan
lista í Kísildal íslensks sjávarútvegs,“
segir Gísli Níls Einarsson sérfræðingur hjá Öryggisstjórnun ehf.

Jónsmessunótt er nýliðin og það
þýðir að nú fer daginn hægt og
rólega að styttast og við fáum
myrkrið aftur. Í síðsta pistli skrifaði
ég að Sóley Sigurjóns GK væri ekki
kominn á veiðar en togarinn fór
reyndar á veiðar um það leyti sem
síðasti pistill var skrifaður og hefur
landað sinni fyrstu löndun af rækju
á þessu ári. Reyndar er togarinn
ekki búinn að landa síðan í mars á
þessu ári. Fyrsta löndun togarans
var tæp 27 tonn og af því var rækja
13,2 tonn.
Þessi rækjulöndun Sóleyjar fer
til vinnslu í Meleyri á Hvammstanga en þar er rækjuvinnsla sem
Nesfiskur á. Grímsnes GK hefur
verið að veiða rækju og lagt upp
þar en báturinn er núna kominn til
Njarðvíkur og hættur rækjuveiðum.
Framundan hjá Grímsnesi GK er
netaveiði en planið er að Grímsnes
GK fari á veiðar á ufsa.
Aðeins einn bátur hefur verið
á netaveiðum á ufsa, Máni II ÁR
frá Þorlákshöfn, og er hann með
33 tonn í sjö róðrum í júní og mest
10,5 tonn í einni löndun. Máni II ÁR
var á veiðum út frá Þorlákshöfn og
var þó nokkuð af löngu í aflanum
hjá Mána II ÁR.
Talandi um ufsann þá hafa handfærabátarnir verið að veiða mjög
vel af honum. Hafa þá flestir verið
á veiðum við Reykjanesvitann og
áleiðis að Eldey, t.d. Guðrún GK 98
með 11,2 tonn í fjórum og mest 5,3
tonn, Gola GK 41 með tíu tonn í tíu
róðrum og þar af ufsi 6,1 tonn, mest
1,5 tonn í löndun. Guðrún GK 401,
sem er sómabátur, er með 8,6 tonn
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í fimm róðrum og mest 2,9 tonn,
ufsi 7,8 tonn, Addi Afi GK 19,3 tonn
í þremur og mest 7,4 tonn, Ragnar
Alfreðs GK 14,5 tonn í þremur og
mest 6,1 tonn og Von ÓF 15,6 tonn í
átta og mest 3,7 tonn. Von ÓF hefur
landað í Grindavík en hinir eru allir
í Sandgerði.
Reyndar er mjög mikið um báta
sem hafa verið að landa í Sandgerði
en þegar gefur á sjóinn þá hafa
verið upp í 40 bátar að landa þar á
hverjum degi.
Aðeins einn bátur er á dragnótaveiðum og er það Ísey EA sem
hefur verið að landa í Sandgerði og
veitt nokkuð vel, kominn með 105
tonn í tólf róðrum.
Stóru línubátarnir frá Grindavík
eru ekki margir á veiðum núna og
þeir sem eru á veiðum eru helst að
eltast við löngu og keilu. Sighvatur
GK er kominn með 250 tonn í
þremur róðrum og mest 98 tonn,
Páll Jónsson GK 196 tonn í þremur

og mest 85 tonn og Fjölnir GK 240
tonn í fjórum löndunum og mest
83 tonn.
Valdimar GK, sem er eini línubáturinn sem að Þorbjörn hf. gerir út,
er kominn í slipp í Njarðvík og því
er enginn línubátur frá Þorbirni hf.
á veiðum núna um þessar mundir.
Í Keflavík hefur rauður bátur
verið og heitir sá bátur Þristur ÍS.
Var hann á plógsveiðum í Faxaflóa
og landaði alls 1,6 tonnum í þremur
róðrum af kúfisk. Þessi bátur á
sér smá sögu við Suðurnesin en
þó helst frá Árskógssandi þar sem
báturinn hét Særún EA og síðan,
frá 1992, var báturinn á Patreksfirði
og hét þar Brimnes BA. Særún EA
kom oft suður á vetrarvertíð og vertíðina 1992 réri báturinn frá Sandgerði og Guðjón Bragason, eða Gaui
Braga, var skipstjóri á bátnum en
hann er er mikill netaskipstjóri og
var t.d. undir það síðasta skipstjóri
á Grímsnesi GK.
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Útlit og umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson og Hilmar Bragi Bárðarson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is

Vel launuð framleiðslustörf á góðum vinnustað
Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðu og duglegu fólki í fjölbreytt framleiðslustörf í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Álverið á Reyðarﬁrði er meðal
þeirra fullkomnustu í heiminum og saman sköpum við útﬂutningsverðmæti
á öruggan og ábyrgan hátt. Um 360 framleiðslustarfsmenn eru kjarninn
í verðmætasköpun Fjarðaáls. Framleiðslustörﬁn eru að jafnaði unnin á
þrískiptum átta tíma vöktum.
Hvers vegna að vinna með okkur?
• 150 klukkustunda vinnuskylda á mánuði
• Vaktakerﬁ sem gefur góðar tekjur og góðan frítíma
• Ókeypis akstur til og frá vinnu og frítt fæði í frábæru mötuneyti
• Mikil áhersla á að tryggja öryggi og heilsu allra á vinnustaðnum
• Okkar eigin heilsugæsla og aðgangur að Velferðarþjónustu Heilsuverndar
• Samhent teymi ólíkra einstaklinga sem skila framúrskarandi árangri
• Sameiginlegur sáttmáli um góða vinnustaðarmenningu
• Metnaðarfull markmið í jafnréttismálum í samstarﬁ við Jafnréttisvísi
• Góð tækifæri til þjálfunar, menntunar og starfsþróunar
• Virkt umbótastarf þar sem áhersla er lögð á þátttöku starfsmanna
• Nálægð við náttúruna í fjölskylduvænu samfélagi á Austurlandi

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, tala íslensku, vera með gild
ökuréttindi og hreint sakavottorð. Umsóknir eru trúnaðarmál og þeim er öllum
svarað. Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020
eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um.
Frekari upplýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls í gegnum
netfangið starf@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Hægt er að sækja um störﬁn á ráðningarvefnum okkar á alcoa.is.
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Reykjanesapótek stuðlar
að auknu öryggi
við lyfjanotkun
– Talið er að ekki nema 30–50%
lyfja séu tekin rétt
Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur og eigandi Reykjanesapóteks, svífur um á bleiku skýi þessa dagana en Reykjanesapóteki var veittur þriggja milljóna króna styrkur frá heilbrigðisráðuneytinu til að ráðast í tilraunaverkefni sem miðar að því að auka
öryggi lyfjameðferðar og bæta meðferðarheldni sjúklinga.
Þjónusta sem þessi er þekkt erlendis
undir heitinu „new medicine service“
en hefur fengið heitið lyfjastoð á íslensku. Markmiðið er að draga úr
rangri lyfjanotkun, tryggja öruggari
innleiðingu meðferðar hjá sjúklingum, bæta lyfjaöryggi þeirra sem
nota mörg lyf og auka öryggi lyfjanotkunar þegar um áhættusöm lyf
er að ræða. Rannsóknir benda til að
mest þörf á leiðsögn og upplýsingagjöf sé á fyrstu vikum lyfjameðferðar
– á fyrstu dögunum til að stuðla að
meðferðarheldni og um mánuði eftir
að meðferð hófst til að veita sjúklingi
upplýsingar ef fram hafa komið einhver vandamál tengd lyfjagjöfinni.
Tilraunaverkefni Reykjanessapóteks miðast við að bjóða sjúklingum
sem eru að hefja lyfjameðferð þátttöku í verkefninu. Viðkomandi
verður boðið viðtal við lyfjafræðing
apóteksins einni til tveimur vikum
eftir meðferð og svo annað viðtal
þremur til fimm vikum síðar. Samstarf verður við Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja (HSS) sem á þess kost
að vísa sjúklingum á þessa þjónustu.

Kemur þú kannski með þessa hugmynd með þér frá Noregi, bjóstu
ekki þar?
„Jú, ég var búin að búa þar og vinna
í mörg ár. Þar kynntist maður þessu
náttúrlega svona, eins og við erum
að gera þetta núna. Þetta er prógram
að norskri fyrirmynd.
Þetta er svona lyfjafræðileg ráðgjöf, þannig að maður geti komið í
apótek og farið yfir verkunarmáta
og milliverkanir, hvenær maður á að
taka inn lyfin og svoleiðis.“

Búin að vera með þetta
verkefni í maganum í mörg ár

Léttir á heilbrigðisstofnunum

Þeir sem versla lyfin sín í Reykjanesapóteki ættu að þekkja þessa brosmildu konu í hvíta sloppnum sem er
ávallt öll af vilja gerð til að liðsinna
þeim sem til hennar leita. Þjónustulundin hreinlega geislar af lyfsalanum og það kunna viðskiptavinir
hennar vel að meta. Víkurfréttir
tóku hús á Sigríði Pálínu Arnardóttur, betur þekkt sem Sigga Palla,
og fengu að heyra meira um tilraunaverkefnið lyfjastoð.
„Ég er búin að vera að vinna að
þessu í mörg ár, þetta er búinn að
vera draumurinn til margra ára,“
segir Sigríður Pálína, lyfjafræðingur
og eigandi Reykjanessapóteks. „Það
er æðislegt að þetta sé loksins komið
í gegn.“

Það sem læknar ættu að vera að
ráðleggja með eða hvað?
„Já og þá er þetta svona samstarf
milli lækna og lyfjafræðinga. Þú ferð
til læknis og færð ávísað lyfi, svo
vakna kannski upp spurningar eftir
að maður er kominn heim og þá er
ágætt að geta pantað tíma í apóteki
og fengið viðtal því tengt.
Það má segja að við lyfjafræðingar
séum framlína heilbrigðisþjónustunnar, aðgengi að okkur er svo gott.
Það er gott að nýta okkur og það
viljum við.“

Mikið hefur farið fyrir umræðu um
vanda heilbrigðiskerfisins á síðustu
misserum, vöntun er á starfsfólki og
álag á heilbrigðisstarfsfólk, eins og
lækna og hjúkrunarfólk, er gríðarlega
mikið um land allt. Það álag er ekki
síst hér á Reykjanesi þar sem Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, fjársvelt
stofnun, nær ekki að sinna öllum
þeim íbúafjölda sem býr orðið hér
með þeirri gríðarlega hröðu íbúafjölgun sem hefur átt sér stað. Sigga
Palla bendir á að með því að færa
lyfjaráðgjöf yfir í apótekin létti það
upp að vissu marki á læknum.
Eru mörg apótek að taka þátt í
þessari tilraun?
„Þetta er svona tilraunaverkefni sem
heilbrigðisráðuneytið veitir okkur.
Verkefnið kallast lyfjastoð og er til

Það er gjarnan
erilsamt í afgreiðslu
Reykjanesapóteks enda
kunna viðskiptavinir vel
að meta þjónustuna þar.

Sigga Palla er alltaf í góðu skapi og tekur á móti
viðskiptavinum sínum með bros á vör. VF-myndir: JPK

Ég hafði samband við
norska apótekarafélagið og þeir vildu endilega að
við notuðum öll þeirra gögn, þeim
finnst gaman að fygjast með því
sem við erum að gera en auðvitað
erum við búin að staðfæra það ...
reynslu í sex mánuði, við metum
svo stöðuna eftir þrjá mánuði; hvað
hefur gengið vel og úr hverju megi
bæta. Ef vel tekst til er meiningin að
öll apótek, sem þess óska, komi til
með að veita þessa þjónustu.“
Tilraunaverkefnið lyfjastoð beinist
í fyrstu atrennu einungis að blóðþrýstingslyfjum, blóðþynningar-/
segavarnarlyfjum og blóðfitulækkandi lyfjum en Sigga Palla segir að
þau myndu vilja veita ráðgjöf með
öllum áhættulyfjum.
„Auðvitað hefði maður mestan
áhuga á að taka þátt í að leiðbeina
við inntöku á öllum áhættulyfjum,
allri áhættumeðferð. Til dæmis
hvernig sé hægt að trappa niður
ávana- og fíknilyf. Það eru blóðþrýstingslækkandi, blóðfitulækkandi og
blóðþynningarlyf sem þetta verkefni
einskorðast við en auðvitað eru allir
velkomnir í viðtöl hjá lyfjafræðingi
í sambandi við alla lyfjagjöf. Það er
hluti af okkar sérhæfða starfssviði
en því miður veit almenningur ekki
alltaf að þessi þjónusta er til staðar.“
Þetta er enginn ákveðinn úrtakshópur sem er að taka þátt. Á þetta
við alla sem eru á þessum lyfjum?
„Já, læknirinn getur vísað á okkur
og við höfum fengið nokkra svoleiðis, við erum byrjuð að veita
viðtalstíma. Læknirinn getur sett
ábendingu á lyfseðilinn inni í lyfjastoð, eins og við köllum þetta, og þá
pantar viðkomandi tíma. Svo getur
maður líka komið beint af götunni og
óskað eftir viðtali. Viðtalið fer fram
eftir stöðlum, spurningaskeminn eru
staðlaður, þannig að það sé hægt að
mæla árangurinn. Þetta er afmarkað
verkefni.“
Þið byrjið á þessum blóðfitulækkandi lyfjum og fleirum, fer það svo
eftir reynslunni hvort þið farið í að
veita ráðgjöf með fleiri lyfjum?
„Já, við vonumst til þess að öll
apótek muni taka þátt í þessu eftir
þessa sex mánuði. Það er líka í umræðunni að bæta lyfjagjöf við sykursýki 2 inn í lyfjastoð, það er hópur
sem væri gaman að einblína á – og
kvíðalyfin, þunglyndislyfin og öll
áhættulyfin. Lyfjaform; hvernig á að

nota augndropa, hvernig á að nota
sprautulyf, listinn heldur áfram.“
Nú þurftum við að gera hlé á samtali okkar því Sigga Palla þurfti að
taka á móti viðskiptavini þótt komið
væri vel fram yfir opnunartíma apóteksins en í þessu tilviki hafði heilsugæslan sett sig í samband við Siggu
Pöllu og beðið hana að hafa opið örlítið lengur þar sem sjúklingur væri
á leið til hennar.

Röng lyfjanotkun er lífshættuleg
Talið er að ekki nema 30–50%
lyfja séu tekin rétt en það sé mjög
áhættusamt að taka lyfin rangt.
„Þetta er okkar innlegg inn í það
að gera lyfjainntöku áhættuminni.
Oft þegar fólk verður vart við auka-

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Lyf á skaða og það var svolítið til að
ýta okkur út í að fara alla leið. Nú
skildum við gera þetta. Eins eru klínískir lyfjafræðingar farnir að vinna
á heilsugæslum í Reykjavík, eru þar
að fara yfir lyfjasögu og lyfjarýni, og
það varð líka til þess að örva okkur
– nú skildum við hoppa á vagninn og
framkvæma þetta.“
Sigga Palla segir að í verkefninu
séu veitt tvö viðtöl sem lyfjafræðingar framkvæma með stöðluðum
spurningum, þeir hafa farið í gegnum
sérstaka endurmenntun í tengslum
við þessa ráðgjöf.
„Við erum áskrifendur að norsku

Aðseins lyfjafræðingar fara yfir málin með skjólstæðingum í Lyfjastoð.
Hér ræðir Helgi Már Helgason við viðskiptavin.
verkanir er það tregt að hafa sambandi við lækna, það veit af álaginu
sem þeir eru undir og vill ekki trufla
þá. Þetta er gott samspil milli heilbrigðisstétta, einn hlekkurinn í því
að láta fólki líða betur og hjálpa því
að ná bata,“ segir Sigga Palla.
Eins og þetta er núna þá eruð þið
og HSS að vinna saman að þessu
verkefni. Veistu af hverju þið urðuð
fyrir valinu?
„Sko, ég var eiginlega búin að vinna
að þessu verkefni síðan 2004. Ég
fór svo til Noregs árið 2004 og þá
kynntist ég betur þessari ráðgjöf
þar. Í ár höfum við staðfast verið að
vinna að þessu verkefni hér í apótekinu með hliðsjón að því sem er
að gerast í Noregi. Ég hafði samband
við norska apótekarafélagið og þeir
vildu endilega að við notuðum öll
þeirra gögn, þeim finnst gaman að
fygjast með því sem við erum að
gera en auðvitað erum við búin að
staðfæra það.
Landlæknisembættið og Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO)
hafa verið að vinna að verkefninu

endurmenntunarprógrammi sem við
förum öll í gegnum til að geta veitt
sem besta ráðgjöf. Þótt við séum öll
með okkar próf þá þarf maður alltaf
að ganga í gegnum endurmenntun.
Við erum fjórir lyfjafræðingar hér
í apótekinu svo þess vegna höfum
við tíma til að gera þetta. Það er líka
þáttur í að við hrintum þessu af stað.
Við göngum öll í gegnum þetta
prógram, svo unnum við þetta með
Lyfjastofnun, ráðfærðum okkur við
klíníska lyfjafræðinga á Landspítalanum og lyfjafræðinga í háskólanum.
Við vorum búin að vinna áætlun um
hvernig við ætluðum að vinna þetta
og lögðum það fyrir þessa aðila,
þeim leist bara vel á það sem við
vorum með í höndunum og þá var
bara næsta skref að fara með þetta
í ráðuneytið. Síðan höfum við verið
að vinna þetta með ráðuneytinu í
nokkra mánuði og þetta er niðurstaðan – við fáum styrk til að vinna
þetta verkefni.
Þetta er svo gaman, alveg stórkostlegt. Gekk hratt og vel fyrir sig
og við erum í skýjunum yfir niðurstöðunni.“
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Sigga Palla sendir Njarðvíkingum hvatningarorð fyrir bikarleikinn gegn KR.

Þú hefur þá verið farin að huga að
þessu áður en þú fórst til Noregs.
„Já, ég var búin að lesa mér til um
þetta. Ég var búin að vera með reykbindindisnámskeið hér áður og það
er í raun ekkert ósvipað þessu því
þá vorum við bæði með hópaviðtöl,
þar sem við hittumst í apótekinu á
kvöldin. Ég hafði farið til Danmerkur
að læra það, þetta var ekkert ósvipað
AA eða þannig, þetta voru alvöru
fundir með flottu prógrammi. Svo
var ég vorum við búin að þróa það
yfir í einkaviðtöl þar sem var pantaður tími svipað og er gert í lyfjastoð.
Maður var líka að spyrja sig: „Af
hverju að verða lyfjafræðingur
ef maður er ekkert að segja fólki
hvernig lyfin virka?“ Það má segja
að þegar ég útskrifast vorum við
að blanda lyf, fengum lyfseðla sem
voru bara forskriftir og maður
þurfti að búa til mixtúrur, krem og
svoleiðis. Svo má eiginlega segja að
apótekslyfjafræðin sé búin að vera
í hálfgerðri kreppu síðan, þekking
lyfjafræðinga ekki búin að nýtast

Þetta er svona
lyfjafræðileg
ráðgjöf, þannig að maður geti
komið í apótek og farið yfir
verkunarmáta og milliverkanir,
hvenær maður á að taka inn
lyfin og svoleiðis ...
nógu vel síðan starfið breyttist og
varð eiginlega bara afgreiðslustarf.
Við erum of mikið alltaf á bak við
einhvern vegg, langt frá skjólstæðingnum. Þetta er eitthvað sem við
erum búin að tala um í mörg ár í
stéttinni svo hér er draumurinn
sannarlega að rætast – og við ætlum
að gera þetta vel svo ekki verði hætt
við verkefnið,“ segir Sigga Palla að
lokum og það fer ekkert á milli mála
að henni er þetta hjartans mál.

SUMARMAGASÍN VÍKURFRÉTTA

Á DAGSKRÁ ÞRJÁ NÆSTU
FIMMTUDAGA KL. 19:30
Á HRINGBRAUT OG VF.IS

BROT AF ÞVÍ ALLRA BESTA FRÁ SJÓNVARPI
VÍKURFRÉTTA FRÁ NÝLIÐNUM VETRI OG VORI

Lyfjafræðingarnir Sigríður Pálína og Magdalena Margrét Jóhannsdóttir
eru spenntar fyrir verkefninu Lyfjastoð og ætla að vanda til verka.

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Háaleitisskóli - forfallakennari
Háaleitisskóli - grunnskólakennari á elsta stigi
Háaleitisskóli - íþrótta- og sundkennari
Skrifstofa stjórnsýslusviðs - Starfsmaður kerfisþjónustu
Stapaskóli - Deildarstjóri leikskólastig
Starf við liðveislu
Reykjanesbær - almenn umsókn
Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst
störf. Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn

FIMMTUDAGURINN 21. JÚLÍ KL. 19:30

SIGRÚN SÆVARSDÓTTIR-GRIFFITHS
TÓNLISTARKONA

FIMMTUDAGURINN 28. JÚLÍ KL. 19:30

LOGI GUNNARSSON
KÖRFUTNATTLEIKSMAÐUR

FIMMTUDAGURINN 4. ÁGÚST KL. 19:30

HALLA OG HRANNAR
Í KAUPMANNAHÖFN

FIMMTUDAGURINN 11. ÁGÚST KL. 19:30

HELGI OG GRÉTAR
Í RAFHOLTI
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Staða ungmenna á vinnumarkaði:

Hvar ætlar unga fólkið á
Suðurnesjum að vinna í sumar?

Plan B
alveg út um
gluggann
„Þetta var í raun bara heppni
hjá mér,“ segir Óliver Már
Elvarsson þegar hann
var spurður hvort honum
hafi fundist erfitt að finna
sumarvinnu. Þá segir hann
lítið vera í boði fyrir ungt fólk
á vinnumarkaðnum. Í sumar
ætlar Óliver Már að vinna
sem þjónn á veitingastaðnum
Fernando’s.

Af hverju ákvaðstu að sækja um þessa
vinnu?
Ég ákvað að sækja um á þessum stað því hann
er nálægt húsinu mínu og pabbi minn þekkir
manninn sem á Fernando’s.

Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Mér fannst það frekar létt en var alveg stressaður að ég myndi ekki finna neitt, þetta var í
raun bara heppni hjá mér.

Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég er að þjóna fólki, þrífa borð, ganga frá
diskum og glösum og hella upp á drykki.

Hvernig finnst þér staða ungs fólks á
vinnumarkaðnum vera núna?
Mér finnst staða ungs fólk á vinnumarkaðinum
vera bara frekar fín, flestallir vinir mínir eru
komnir með vinnu en ef maður er ekki kominn
með vinnu núna þá er það örugglega orðið of
seint.

Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna
þína?
Það skemmtilegasta við vinnuna mína er að ég
fæ kvöldmat á hverri vakt og maturinn er mjög
góður.

Fannst þér mikið í boði fyrir fólk á
þínum aldri?
Mér finnst alveg ágætlega mikið í boði fyrir
fólk á mínum aldri en það mætti alveg vera
meira.

Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti reyndar ekki um neina vinnu nema
vinnuna sem ég er í núna. Ég reyndar sótti
ekki einu sinni um hana, pabbi minn sendi
bara á Francisco og hann sagði að ég gæti
farið í prufur næsta dag og svo var ég bara allt
í einu kominn með vinnu.

Hvað mætti gera til þess að koma til
móts við ungmenni á vinnumarkaði?
Mér finnst eins og bærinn ætti að útvega vinnu
fyrir fólk á mínum aldri sem er ekki með vinnu
og mér finnst mjög skrítið að þau ákváðu bara
að taka minn aldurshóp úr bæjarvinnuni í ár,
þá fór plan B alveg út um gluggann.
Thelma Hrund Hermannsdóttir

Síðan tekur maður auðvitað stundum í skófluna
Sonja Bjarney Róbertsdóttir Fisher, flokkstjóri í vinnuskóla
Reykjanesbæjar, segir vanta úrval og fjölbreytileika fyrir ungt
fólk á vinnumarkaðnum.
Af hverju ákvaðstu að sækja um þessa
vinnu?
Ég ákvað að sækja um þessa vinnu vegna þess
að ég hef unnið í vinnuskólanum síðustu tvö
sumur þannig það lá bara beinast við.
Hvað ert þú að gera í vinnunni?
Ég þarf að hafa yfirsýn með krökkunum og
sjá til þess að þau séu að vinna. Þau náttúrlega koma hingað til þess að læra að vinna þar
sem þau eru bara að stíga sín fyrstu skref á
vinnumarkaðnum. Síðan tekur maður auðvitað
stundum í skófluna og hjálpar þeim.
Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna
þína?
Fólkið sem vinnur með þeim, bæði krakkarnir
og hinir flokkstjórarnir. Þetta er svo góður félagsskapur og gott félagslíf í vinnunni.
Hvar sóttir þú um fyrir sumarið?
Ég sótti bara um í vinnuskólanum.
Var erfitt fyrir þig að finna sumarvinnu?
Nei, ég vissi svona nokkurn veginn hvað ég
vildi og ætlaði að gera og ég fékk þá vinnu.

Hvernig finnst þér staða ungs fólks á
vinnumarkaðnum vera núna?
Eins leiðinlegt og það er þá finnst mér lítið
í boði fyrir þennan hóp. Í raun býðst ungmennum bæjarins bara að fara í vinnuskólann
eða vinna uppi á flugvelli, það er ekki mikið
meira í boði en það. Að mínu mati er staðan
því frekar slæm hvað varðar úrval og fjölbreytileika í starfi.
Fannst þér mikið í boði fyrir fólk á
þínum aldri?
Eins og ég segi, það er alls ekki nógu mikið í
boði.
Hvað mætti gera til þess að koma til
móts við ungmenni á vinnumarkaði?
Ég er ekki alveg viss hvað væri hægt að gera,
það mætti kannski skapa fleiri sumarstörf
hjá bænum. Mér dettur ekkert annað í hug.
Sem dæmi fá tuttugu aðilar vinnu í átján ára
hópnum í vinnuskólanum, í Covid voru mun
fleiri sem fengu inn í þann hóp. Það væri ekki
vitlaust að endurskoða þá tölu.

thelma@vf.is

SVO KOM KENNSLUKONA MEÐ KENNARAPRÓF
Viktoría Guðmundsdóttir var fædd 3. júlí
1885 í Þjórsárholti og ólst
þar upp og á Gýgjarhóli.
Hún tók kennarapróf frá
Flensborg 1904 og síðar
frá Kennaraskólanum
1919. Viktoría var kennari
í Biskupstungum 1904–
1908, Laugardal og Grímsnesi 1909–1916 og heimiliskennari í Biskustungum
1917–1920. Var síðan við
nám í Svíþjóð 1920–1921,
þar sem hún kynnti sér m.a. kennaraog barnakennslu og teikninám. Tók þá
um haustið við kennslu og skólastjórn
Brunnastaðaskóla og gegndi því starfi
með sóma í 31 ár. Hún fór til Svíþjóðar
og Danmerkur á námskeið nokkur
sumur meðan hún kenndi á Vatnsleysuströnd.
Í bréfum frá fræðslumálastjóra var
hún ýmist sögð vera „forstöðukona
barnaskólans“ eða „kennari“, fyrst
titluð skólastjóri í fundargerð skólanefndar árið 1941.
Ráðning Viktoríu gekk ekki hávaðalaust fyrir sig, eins og komið var inn
á í síðasta þætti. Árni Theodór vildi
halda áfram og naut nokkurs stuðnings
til þess, m.a. í skólanefnd, og var auk
þess oddviti hreppsnefndar um það
leyti. En fræðsluyfirvöld hafa horft til
menntunar og reynslu Viktoríu og hún
vann sér fljótlega virðingu og stuðning.

Það gæti hafa haft
áhrif að Viktoría er
fyrsta konan til að kenna
í þessum hreppi, annað
en handavinnu stúlkna.
Engin kona var í hreppsnefnd og í skólanefnd
sátu bara karlar þar til
Guðríður Andrésdóttir í
Landakoti tekur þar sæti
1932. Viktoría sat sjálf
í skólanefndinni 1938–
1942, ásamt Guðríði, og
voru konur þá í meiri-

hluta.
Viktoría bjó fyrst á Efri-Brunnastöðum, síðan 1925-1944 í íbúð í
norðurenda Skólahússins, en stofunni
hennar var svo breytt í kennslustofu
fyrir yngstu börnin 1939. Viktoría
var alla tíð ógift og barnlaus. Hún
hafði oft vinnustúlkur, m.a. bjuggu hjá
henni systurdætur hennar, Helga og
Guðrún og ein átján ára frænka bjó hjá
henni og vann í frystihúsinu Vogar hf.
Ella í Naustakoti var lengi vinnukona
hjá henni, einnig Lóa sem svo giftist
Guðmundi Skarphéðni. Laun Viktoríu
fyrsta áratuginn voru 800 krónur á ári.
Vorið 1924 lýsir Jón Kr. Jónsson,
prófdómari, því yfir að kennsla sé í
ágætu lagi, nema það vanti sérherbergi
fyrir fimleikakennslu. ... „Háttprýði sú
er einkenndi börnin varð eigi síst til
þess að vekja athygli mína. Einnig voru
hin hiklausu skýru svör þeirra, við

prófspurningum, eftirtektarverð, því
að þau bentu á mikinn þroska, ásamt
dómgreind, sem virðist hafa verið
þroskuð og aukin með fræðslunni...“
Árið 1929 var árangur hér í sveit
talinn vera í meðallagi á landsmælikvarða.
Viktoría var mikils metin í samfélaginu. Hún tók þátt í félagsmálum,
söng með börnunum í skólanum og
í kirkjukórnum, var æðstitemplar í
stúkunni Ströndin sem stofnuð var
1926 og gæslumaður barnastúkunnar
Ársólar, sem hún stofnaði það sama ár
og starfaði meðan Viktoríu naut við.
Viktoría var landsþekkt fyrir áhuga
á bindindis- og uppeldismálum og
fór nokkrum sinnum til Svíþjóðar og
kynnti sér þau mál, sem hún nýtti sér
í kennslu. Hún skrifaði greinar í blöð
og tímarit og var ritstjóri Unga Ísland
1919 og í stjórn Sambands íslenskra
barnakennara um tíma.
Á árunum 1923–1928, þegar óvenju
margir Guðmundar voru nemendur
í skólanum tók Viktoría upp þann
sið að nefna þá Björgvin, Jónsson og
Ólafsson. Þeim gæluöfnum héldu þeir
allir til dánardags.
Hér er eitt dæmi um kennslu- og
stjórnunarhætti Viktoríu. Í janúar
1944 kvartar faðir undan því bréflega
að kennsla hafi fallið niður dagspart
vegna óknytta og uppistands nemanda
gagnvart öðrum kennara, og krefst
þess að skólastjóri haldi uppi aga og

reglu í skólanum. Viktoría mat það svo
að ekki hefði verið rétt að beita hörðu
eða vekja þrælsótta, m.a. vegna þess
að atvikið átti sér stað í kennslustund í
kristnum fræðum varðandi undirbúing
fermingarbarna. Í skólanum væru börn
sem ekki virtust skilja að óhlýðni við
kennarann sé saknæm. Hins vegar telji
hún ekkert skólabarn vera svo illa innrætt að ástæða sé til að stimpla það
opinberlega með því að víkja því úr
skóla.
Viktoría var kennari/skólastjóri í
31 ár, 1921–1952 og sló þar met Árna
Theodórs sem gegnt hafði því starfi
samfellt í tíu ár. Þegar hún varð sjötug
var safnað fyrir afmælisgjöf og gáfu
70 manns alls 7000 krónur. Gert var
málverk af Viktoríu sem hangir uppi í
skólanum. Viktoría bjó í Vogum áratug
eftir að hún lét af störfum en bjó síðstu

árin á Sólvangi í Hafnarfirði uns hún
lést 1970. Hún gaf Flensborgarskóla
bókasafn sitt 1965, voru það 569 bindi.
Í minningargrein sem samkennarinn
Stefán Hallsson skrifaði um Viktoríu
Guðmundsdóttur segir m.a.:
„Engri konu hef ég kynnzt sannmenntaðri, skylduræknari, minnugri,
fróðari og skjótari í svörum. Hún var
skarpgáfuð kona, vinsæl og mikils virt.
Hvarvetna kom hún fram sem sannur
leiðtogi æskunnar. Ber vist öllum, sem
til þekktu, saman um það og að skólastjórasætið á Vatnsleysuströnd hafi
verið vel skipað meðan Viktoría var
þar skólastjóri.“ Faxi 1.7.1945.
Heimildir. Kennaratal á Íslandi.
Gjörðabók skólanefndar; Bókin Bréfin
hennar Viktoríu, Inga Kristjánsd. 2021;
Grein í Faxa 1990. Minningargreinar.
Viðtöl við fólk sem kynntist Viktoríu.

26. ÞÁTTUR

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttum og vf.is á afmælisárinu.
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur saman með góðra manna hjálp.
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Leikhús er geggjað

Jón Bjarni ásamt konu sinni, Hólmfríði Rún Guðmundsdóttur.

Jón Bjarni Ísaksson er 29 ára keflvíkingur sem hefur brennandi áhuga á leiklist og öllu sem henni
viðkemur. Þau eru ófá verkefnin sem Jón Bjarni hefur tekið sér fyrir hendur innan veggja Leikfélags
Keflavíkur en nú er hann að læra leikarann í Listaháskóla Íslands. Þá hefur hann skrifað leikrit, leikstýrt og búið til „sketsa,“ auk þess eyddi hann miklum tíma í brúðugerð um skeið.
Hvernig kom það til?
„Ég og pabbi horfðum mikið á
Prúðuleikarana (The Muppet Show)
þegar ég var krakki. Mér fannst þetta
svo skemmtilegt og var alltaf að
hugsa með mér hvernig þetta væri
gert,“ segir Jón Bjarni og bætir við:
„Ég man ekki hvað ég var gamall
þegar ég byrjaði að leika mér að búa
eitthvað til úr öllu sem ég fann, til
dæmis sokkum. Þegar ég var í grunnskóla bjó ég til brúðu eftir einhverju
myndbandi sem ég fann á YouTube
og byrjaði síðan að „Googla“ mig
áfram og þróa það, ég varð svo alltaf
betri og betri.“ Þegar Jón Bjarni var
í tíunda bekk ákvað hann að heyra
í Braga Þór Hinrikssyni, sem gerði
meðal annars Búbbana og Algjör
Sveppi myndirnar. Þessi kynni áttu
eftir að vera Jóni Bjarna til góðs því
nokkrum árum seinna bauð Bragi
honum að taka þátt í brúðugerð
og sem brúðuleikari fyrir Stundina
okkar. „Þegar hann og Gói voru með
Stundina okkar þá hafði Bragi samband við mig og ég endaði á að vera
með þeim í nokkrum þáttum sem
voru teknir upp í kringum jólin 2013.
Sumarið 2014 og 2015 var ég síðan
að vinna með þeim heilar seríur,“
segir Jón Bjarni.

Jón Bjarni ungur.

Hvernig býr maður til brúðu?
„Þetta er aðallega bara svampur, flís,
lím og mikið af saumaskap, maður
þarf að vera góður í að sauma. Hugmyndaflugið þarf líka að vera svo
rosalega virkt. Þú þarft að hugsa
þrjú skref fram í tímann áður en þú
framkvæmir. Þetta er svolítið eins
og að vinna með leir, þetta er mikil
nákvæmnisvinna,“ segir Jón Bjarni.

Leikhústöfrar heilluðu
Auk þess að gera brúður hefur Jón
Bjarni verið að leika, skrifa og leikstýra fyrir Leikfélag Keflavíkur.
Hann segir áhugann á leiklist hafa
kviknað þegar hann fór í leikhús
með ömmu sinni aðeins fjögurra ára
gamall.
„Þegar ég hugsa til baka þá var
amma dugleg að fara með mig og
frænda minn í leikhús og áhuginn
kviknaði í raun þegar ég sá Latabæ
í fyrsta skiptið. Þegar íþróttaálfurinn
birtist skyndilega á sviðinu með
einhverjum leikhústöfrum þá varð
ég svo heillaður að ég man eftir að
hafa hugsað með mér: „Leikhús
er geggjað!“ Ég tengdi þetta samt
aldrei við það að vilja verða leikari,
mig langaði bara að vera með,“ segir
hann. Jón Bjarni leikstýrði sinni
fyrstu leiksýningu árið 2010, þá aðeins átján ára gamall. Leikritið bar
nafnið Daginn fyrir jól og var skrifað
af honum sjálfum og vini hans, Arnóri
Sindra Sölvasyni. Sýningin var heldur
stutt og var frítt inn fyrir áhorfendur.
Vinirnir fengu tækifæri tveimur árum
seinna til að gera leikrit í fullri lengd
sem heitir Jólin koma eða hvað? „Það
var stórt og mikið verkefni. Þá vorum
við með fólk á öllum aldri í leikarahópnum, bæði eldri og töluvert yngri
en við og sú sýning gekk alveg vonum
framar. Við tveir gerðum svo sýninguna Eitt töfrateppi takk í samstarfi
við Fjölbrautaskóla Suðurnesja,“ segir
Jón Bjarni.

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

undir nafninu Tvíeggja. Aðspurður
hvernig sú hugmynd varð til segir
hann: „Ég hef alltaf verið hrifinn
af sketsaforminu. Mig persónulega
langaði að búa til efni og fara eftir
formúlu sem að mér fannst fyndin.
Ég tala þá við Arnór þar sem við
erum svona „grínbræður“, mætti
segja. Við gerum svo þessa sketsa
saman, planið var að gera þá til þess
að grínast og hafa gaman en svo einhvern veginn sprakk þetta út og varð
mjög vinsælt.“ Jón Bjarni segir viðbrögð fólks við þáttunum hafa komið
honum á óvart. „Ég lenti oft í því að
ungt fólk kom upp að mér og sagði:
„Hey, ert þú ekki í Tvíeggja?“ Mér
fannst það mjög sérstakt þar sem við
vorum ekkert að leitast eftir því, við
vorum bara að búa til grín og setja á
netið,“ segir hann og bætir við: „Við
erum ennþá með hugmyndir og það
getur vel verið að við gerum eitthvað skemmtilegt aftur en við erum
báðir á kafi í öðrum verkefnum, hver
veit hvenær tími gefst í það?“
Hér vísar Jón Bjarni til föðurhlutverksins en hann varð faðir í september á síðasta ári, aðeins mánuði
eftir að hann hóf nám við Listaháskóla Íslands. Hann segir það hafa
verið krefjandi að eignast sitt fyrsta
barn á stórum tímamótum í lífi sínu.
„Ég hefði ekki getað þetta án konunnar minnar, Hólmfríðar, það er
ekkert grín að vera í skólanum allan
liðlangan daginn með ungabarn. Hún

er stoð mín og stytta og dugnaður
hennar hefur gert mér kleift að geta
stundað námið,“ segir Jón Bjarni.
Jón Bjarni segir eftirminnilegasta
verkefni sem hann hefur tekið þátt
í vera leiksýninguna Mystery boy.
„Það var svo mikil fegurð og hópurinn var svo pottþéttur, við vorum
öll saman í liði. Þetta var falleg saga
og virkilega vel skrifuð. Þegar maður
mætti niður í leikhús til að sýna var
aldrei neitt stress, það var alltaf
sama spennan að fá að miðla áfram
þessari fallegu sögu,“ segir hann.
Sýningin var valin áhugaleiksýning
ársins 2017–2018 og steig leikhópurinn á svið í Þjóðleikhúsinu. „Að
fá tækifæri til þess að sýna sýningu
frá Leikfélagi Keflavíkur í Þjóðleikhúsinu, leikhúsi landsins, það er
ólýsandi. Sérstaklega að fá að sýna
á sviði sem manni dreymdi um að fá
að sýna á þegar maður var krakki,“
segir Jón Bjarni.
Ef þú gætir sagt eitthvað við litla
Jóni Bjarna með stóra drauma,
hvað væri það?
„Ég myndi ekki segja við hann að
hann kæmist inn í Listaháskólann,
af því þá veit ég að hann myndi
slaka á og ekki vinna hart að þessum
draumi. Ég fékk nefnilega að vera
mikið í leikfélaginu og allt fólkið,
allir leikstjórarnir og þeir sem voru
þar, kenndu mér allt sem ég kann.
Að hafa verið í leikfélaginu hérna
heima er það besta sem ég hef gert.
Þannig ég myndi segja, haltu áfram
– þú þarft að vinna hart að þessu en
mundu að týna ekki gleðinni.“

Jón Bjarni gerði m.a. plöntuna
frægu í Litlu hryllingsbúðinni.
Mynd: LK

Grínbræðurnir í Tvíeggja
Brúðugerð, leikstjórn, handritaskrif og leikur virðist ekki hafa
verið nóg fyrir Jón Bjarna því árið
2013 byrjuðu hann og Arnór að
skrifa „sketsa“ og birta á netinu

  
  

    

12 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Velferðarkennsla
í Gerðaskóla

Þróunaráætlun Kadeco tilnefnd til breskra verðlauna

Laufey Erlendsdóttir, velferðarkennari í Gerðaskóla.
Á nýliðnu skólaári hefur verið
unnið þróunarverkefni um velferðarkennslu í Gerðaskóla í Garði
og hlaut verkefnið styrk úr Sprotasjóði. Verkefnið skiptist í þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi að útbúa hentuga
kennslustofu fyrir kennsluna og setja
slíkar kennslustundir inn í stundatöflur nemenda. Í öðru lagi að bjóða
nemendum upp á einstaklingsviðtöl
eða markþjálfun um ýmis málefni
tengd líðan þeirra og í þriðja lagi
markþjálfun fyrir foreldra.
Meginmarkmið verkefnisins var
að auka vitund og velferð nemenda
í Gerðaskóla með því að skapa aðstæður og rými í stundatöflu til að
stunda slíka kennslu. Nemendur í
3.–5. bekk komu reglulega í litlum
hópum í rólegheit í velferðarkennslustofu auk þess sem boðið var upp á
kynningartíma fyrir aðra nemendur.
Byggði kennslan m.a. á núvitund,
hugleiðslu, jóga og fleiri hagnýtum
verkfærum úr jákvæðri sálfræði.
Snerist hún um að bjóða nemendum

upp á rólegar kennslustundir og
hjálpa þeim að auka vitund, finna
frið og slökun og læra að veita tilfinningum sínum athygli og vinna
með þær. Jafnframt hafði kennslan
það að markmiði að efla félagsfærni
nemenda, auka skilning og þekkingu
á eigin persónuleikastyrkleikum og
þrautseigju. Fjölmargar rannsóknir
benda til tengsla núvitundar við
aukna vellíðan og hefur m.a. komið
fram að vitund og sátt, sem eru hluti
núvitundar, geti ýtt undir aukna
þrautseigju og að bjartsýni, lífsfylling
og þolinmæði einstaklinga sem búa
yfir þrautseigju leiði til aukinnar vellíðunnar. Seigla er einnig oft meiri
hjá einstaklingum sem tileinka sér
núvitund þar sem þeir helga sig
síður niðurdrepandi hugsunum og
áhyggjum og viðhalda frekar lausnamiðuðu hugarfari.
Rætt var um það við nemendur
að allar tilfinningar séu eðlilegar en
við þurfum samt sem áður að taka
eftir þeim og skoða og velja hvernig

við bregðumst við þeim. Kennslan
hafði það jafnframt að markmiði
að kenna nemendum núvitund
með því að taka eftir; umhverfinu,
snertingu við líkamann, andardrættinum, hjartslættinum, hugsunum o.fl.
Áhersla var lögð á að það sem nemendur læra í velferðarkennslu geti
þeir yfirfært á aðrar aðstæður, t.d.
bekkjarkennslustofuna, heimilið eða
íþróttaæfingar.
Foreldramarkþjálfun var einnig
hluti af verkefninu. Markþjálfun
er samtalstækni sem byggir á samstarfi markþjálfa og marksækjanda
og snýst að mestu leyti um áhrifaríkar spurningar markþjálfa. Með
slíkri aðferð næst djúpur skilningur
á viðfangsefninu og marksækjandinn
leitar lausna og árangursríkra og
raunhæfra úrræða í eigin vitund.
Byggðu bæði viðtöl við nemendur
og foreldra á þessari aðferð auk
þekkingar á foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf, sálfræði í uppeldis- og
menntavísindum, jákvæðri sálfræði,
PMTO, HAM o.fl. Foreldramarkþjálfun snýst þó ekki endilega um að
fást við vandamál, heldur getur hún
snúist um að skoða aðstæður, eigin
markmið og tilfinningar eða einfaldlega gera góð samskipti betri. Auk
þess getur hún nýst foreldrum við að
greina vanda og finna lausnir í samskiptum við börn sín, finna lausnir
við hegðunarvanda og auka vellíðan,
bæði barna og foreldra.
Til viðbótar við það sem gert var
ráð fyrir í áætlunum var kennslurýmið nýtt fyrir ýmsar kynningar á
núvitund og slökun fyrir nemendur
og foreldra. Til dæmis var yngri
nemendum boðið upp á slökun á
þemadögum og fjölskyldum var
einnig boðið í núvitund og slökun á
vorhátíð skólans.
Verkefnið í heild sinni gekk frábærlega vel og kennslustofan okkar
er komin til að vera. Vonir standa
til að áfram megi bjóða upp á ýmis
konar slökunar og vitundarþjálfun
auk þess að bjóða nemendum upp á
fjölbreytt verkefni til að efla tilfinningavitund og félagsþroska.

VEGNA OPNUNAR
Á NÝJU BÍLAAPÓTEKI
VANTAR OKKUR
LYFJAFRÆÐINGA
Lyfjaval opnar bílaapótek í Reykjanesbæ
í haust og vantar lyfjafræðinga í fullt starf
og hlutastarf.
Áhugasamir sendi ferilskrá og umsókn á
svanur@lyfjaval.is.

HEILSA & HAMINGJA

Samkeppnisútboð Kadeco um þróunaráætlun fyrir svæðið umhverfis
Keflavíkurflugvöll er eitt þeirra
verkefna sem tilnefnd eru til bresku
verðlaunanna The Lawyer Awards
2022, sem afhent verða þann 12. júlí
næstkomandi. Samkeppnisútboðið
er tilnefnt í flokki verkefna sem snúa
að orkumálum og innviðauppbyggingu. Breska lögfræðistofan Bird &
Bird hafði umsjón með útboðinu og
hlýtur tilnefningu til verðlaunanna
fyrir þá vinnu.
„Það var ákaflega ánægjulegt að
vinna með Kadeco að þessu frábæra verkefni, sem er ekki aðeins
mikilvægt fyrir Ísland heldur einnig
í alþjóðlegu samhengi,“ segir Stuart
Cairns, lögfræðingur og meðeigandi
hjá Bird & Bird. „Í fyrra hlotnaðist
okkur sá heiður að vinna til þessara
sömu verðlauna fyrir aðkomu okkar
að öðru stóru innviðaverkefni á Íslandi og við erum stolt af því að
hljóta einnig tilnefningu í ár fyrir
vinnu okkar með Kadeco við samkeppnisútboðið. Við hlökkum til að
sjá verkefnið þróast áfram og þessa
spennandi þróunaráætlun verða að
veruleika á komandi mánuðum og
árum.“

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri Kadeco, segir gríðarlega mikilvægt að rétt og vel sé
staðið að útboðsferli á verkefni af
þessari stærðargráðu til að besta
mögulega niðurstaða fáist. „Við erum
virkilega ánægð með að hafa fengið
Bird & Bird til liðs við okkur, en þau
hafa mikla sérþekkingu og reynslu
af sambærilegum verkefnum. Samkeppnisútboðið heppnaðist einstaklega vel, við vorum með frábært samstarfsfólk með okkur í
öllu ferlinu og fundum fyrir miklum
áhuga og meðbyr allt frá upphafi.“
Samkeppnisútboð Kadeco var
auglýst á útboðsvef evrópska efnahagssvæðisins í maí 2021 og voru
niðurstöður þess kynntar í desember
sama ár. Alls sóttust 25 fyrirtæki
víða að úr heiminum eftir að taka
þátt í forvali, mörg þeirra í fremstu
röð með mikla reynslu af vinnu við
stór þróunar- og skipulagsverkefni.
Að lokum varð fyrir valinu tillaga
alþjóðlegu skipulags- og hönnunarstofunnar KCAP, unnin í samstarfi
við fleiri íslensk og erlend fyrirtæki.
Kadeco vinnur nú áfram með KCAP
að gerð þróunaráætlunar.

Heiðar Róbert og Aldís Ólöf
j
j Samkaupum
p
rekstrarstjórar
hjá

Heiðar Róbert Birnuson, rekstrarstjóri Nettó, Aldís Ólöf
Ó Júlíusdóttir, rekstrarstjóri
Kjörbúðarinnar, og Haukur Benediktsson, rekstrarstjóri Krambúðarinnar.
Samkaup gerir breytingar í teymi
rekstrarstjóra fyrirtækisins. Rík
áhersla er lögð á þróun í starfi og
menntun starfsfólks sem skilar sér
í löngum starfsaldri innan fyrirtækisins.
Heiðar Róbert Birnuson tekur við
nýju hlutverki innan rekstrarstjórateymis Samkaupa og Aldís Ólöf Júlíusdóttir kemur ný inn í hóp rekstrarstjóra. Þau hafa þegar tekið til starfa
enda bæði starfsmenn Samkaupa
til fjölda ára. Heiðar Róbert sem
rekstrarstjóri allra sautján verslana
Nettó auk netverslunar og Aldís Ólöf
sem rekstrarstjóri Kjörbúðanna, sem
eru sextán talsins.
Heiðar Róbert hefur starfað hjá
Samkaupum undanfarin sextán ár
og gegnt stöðu rekstrarstjóra Kjörbúðanna frá árinu 2018. Áður var
hann verslunarstjóri verslana Nettó
Krossmóa, Nettó Egilsstöðum og
Krambúðarinnar Borgarbraut.
Meðfram stöðu rekstrarstjóra Nettó
stundar Heiðar nám í viðskiptafræði með áherslu á þjónustu við
Háskólann á Bifröst.
Aldís Ólöf Júlíusdóttir hefur
starfað hjá Samkaupum undanfarin
sex ár. Frá árinu 2020 hefur hún
gegnt stöðu verslunarstjóra Kjörbúðarinnar í Sandgerði en áður var

hún verslunarstjóri Kjörbúðarinnar á
Siglufirði. Aldís Ólöf stundar einnig
nám í viðskiptafræði við Háskólann
á Bifröst líkt og Heiðar Róbert.
„Rekstrarstjórar verslana Samkaupa mynda öflugt teymi, þar
sem fólk hefur fengið tækifæri til
að blómstra í sínum störfum í takt
við menntun og reynslu innan fyrirtækisins eins og sést á ferli Heiðars
og Aldísar. Það er gaman að segja frá
því að samanlagður starfsaldur allra
rekstrarstjóranna þriggja eru 42 ár
en Haukur Benediktsson, rekstrarstjóri Krambúðarinnar, býr yfir
tuttugu ára reynslu hjá fyrirtækinu.
Þessi öflugi hópur leiðir áfram verslanir Samkaupa og spilar lykilhlutverk í því góða gengi sem við höfum
mátt fagna,” segir Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs Samkaupa.
Samkaup hlutu Menntaverðlaun
atvinnulífsins 2022 en þau eru veitt
árlega því fyrirtæki sem þykir skara
fram úr í fræðslu- og menntamálum.
Þá hlutu Samkaup Menntasprota atvinnulífsins 2020.
Samkaup rekur yfir 66 verslanir
um land allt undir merkjum Nettó,
Kjörbúðarinnar, Krambúðarinnar og
Iceland.

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 13

„Lífið er stutt og það er eins
gott að lifa því til fulls“

Beint úr Háskólabrú í nám til
löggildingar fasteignasala
Í þarsíðustu viku fór fram útskrift Keilis þar sem 177 nemendur
útskrifuðust við hátíðlega athöfn sem haldin var í Hljómahöll
í Reykjanesbæ. Eftir útskriftina hafa nú 4.517 einstaklingar
útskrifast úr námi við skóla miðstöðvarinnar frá upphafi.
Birna Rós Gísladóttir, 27 ára Reykvíkingur og starfsmaður fasteignasölu, hlaut þann heiður að vera
með hæstu einkunn Háskólabrúar
með 9,73 í meðaleinkunn. Fékk hún
gjafabréf frá Arion banka og Keili
sem viðurkenningu fyrir góðan
námsárangur.
Birna fór í menntaskóla eftir
grunnskóla en hætti á sínum tíma til
að fara á vinnumarkaðinn. „Ég vissi
ekki hvað mig langaði til að gera og
læra svo ég valdi að fara að vinna. Ég
fékk vinnu á fasteignasölu og fann
mig algjörlega. Draumurinn hefur
verið að fara í nám til löggildingu
fasteignasala en krafan í það nám er
að hafa lokið stúdentsprófi. Námið
við Háskólabrú Keilis var hluti af því
markmiði.“
Birna hefur því verið í náminu á
Háskólabrú samhliða fullri vinnu
á fasteignasölu. „Ég hef starfað á
fasteignasölu síðastliðin þrjú ár og
kann ofsa vel við mig þar. Yfirmenn
mínir og samstarfsfólk hvöttu mig
til að mennta mig og stóðu þau þétt
við bakið á mér þennan tíma. Ég
var í fullri vinnu með náminu og var
álagið mikið enda námið krefjandi.
Ég er afar þakklát samstarfsfólki
mínu og yfirmönnum fyrir sveigjanleikann og skilninginn."
Aðspurð hvort hún hafi búist við
þessum árangri segist hún ekki svo
vera en viðurkennir að hafa lagt
mikla vinnu í námið. „Ég lagði mig
alla fram við að skila vel frá mér og
setti mikla vinnu í alla áfanga, bæði
þá sem mér fannst erfiðir og þá sem
ég átti auðveldara með. Ég hafði
mikinn metnað í byrjun árs og hann
hélst vel út skólaárið, ekki síst vegna
þess hve kennarar skólans styðja vel
við nemendur. Ég upplifði mjög gott
utanumhald í Keili og það hafði mikil
og jákvæð áhrif á úthaldið hjá mér."

Fjölskyldan og unnustinn
kletturinn
„Fjölskyldan mín og unnusti voru
kletturinn minn í gegnum þetta ár en
þau sýndu mér endalausan skilning
og þolinmæði þegar ég varð að afboða mig í matarboð og endurskipuleggja hittinga til að geta sinnt námi
og vinnu eins vel og ég vildi. Þar að
auki var ég að upplifa í fyrsta skipti
að ég var í náminu á mínum for-

Ég er einnig mjög
þakklát að þessi
leið sé í boði en hún opnar
möguleika á að komast í nám
þegar maður finnur köllunina
til þess að setjast aftur á
skólabekk ...
sendum og ég held að það hafi haft
mestu áhrifin á það hvað þetta gekk
vel hjá mér.“

Þakklæti og frekara nám
Í haust tekur við nám til löggildingar
fasteignasala hjá Endurmenntun HÍ.
„Ég hlakka mikið til komandi tíma,
og aldrei að vita nema að ég haldi
áfram að mennta mig að því loknu.“
Það sem stendur mest upp úr eftir
námið að mati Birnu er allt góða
fólkið sem hún kynntist, samnemendur og kennarar og þá sérstaklega
stelpurnar sem hún kynntist strax
í byrjun skólaársins síðasta haust.
„Ég var í fjarnámi og sat aldrei tíma
í skólanum en vegna þess hvernig
námið er uppsett kynntist ég hópi
af frábærum stelpum í hópverkefni
í fyrsta fjartímanum á Teams. Það
var alveg ómetanlegur vinskapur
að eiga í gegnum þennan tíma, að
standa ekki ein í þessu öllu saman,
ég á þeim svo margt að þakka.“
„Ég er einnig mjög þakklát að
þessi leið sé í boði en hún opnar
möguleika á að komast í nám þegar
maður finnur köllunina til þess að
setjast aftur á skólabekk. Ég mæli
eindregið með námi við Háskólabrú
Keilis og held að langflestir sem eru á
þeim stað að þeim langi að fara í háskólanám geti fundið sig á Háskólabrúnni, þetta er gríðarlega góður
grunnur í áframhaldandi nám. Við
erum mörg sem eigum eftir að njóta
góðs af Háskólabrúnni og ég vona
að sem flestir nýti sér hana. Keilir er
frábær skóli sem skilaði svo miklu
jákvæðu og óvæntu í mitt líf.“

Nám hefst næst á Háskólabrú haust 2022
Háskólabrú hefst næst haustið 2022. Miðað er við að nemendur séu
orðnir 23 ára og hafi lokið 70 einingum (117 framhaldsskólaeiningum
samkvæmt nýja einingakerfinu) á framhaldsskólastigi. Þar af þurfa umsækjendur að hafa lokið að minnsta kosti sex einingum (tíu feiningum)
í hverju af grunnfögunum þremur, þ.e. í stærðfræði, íslensku og ensku.
Umsækjendur eiga möguleika á að fá starfsreynslu sína metna til eininga að hluta upp í þær lágmarkseiningar sem krafist er.

Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir, 47
ára móðir og flugfreyja til tuttugu
ára, útskrifaðist á dögunum úr
ÍAK einkaþjálfun með glæsibrag
og hlaut hún viðurkenningu fyrir
framúrskarandi námsárangur.
Guðrún er fædd og uppalin á Akureyri og hefur hún alltaf haft mikinn
áhuga á íþróttum. „Ég hef áhuga á
nánast öllum íþróttum enda ólst
ég upp í sportvöruverslun föður
míns á Akureyri og á KA-vellinum.
Einnig hef ég áhuga á öllu er viðkemur útivist, ferðalögum, heildrænni heilsu og almennri vellíðan
fólks. Sú hreyfing sem ég stunda
mest eru utanvegahlaup en þar
hef ég náð að sameina áhuga minn
á hreyfingu, útivist og náttúru.“
Guðrún starfaði sem flugfreyja
hjá Icelandair í tuttugu ár en hætti í
Covid-faraldrinum haustið 2020 og
við tók mikil sjálfsvinna. „Þá settist
ég niður og fór að velta því fyrir mér
hvað mig langaði mest að gera og fór
að hlusta á innsæi mitt. Alltaf komst
ég að sömu niðurstöðu. Draumurinn
var að vinna við eitthvað tengt
heilsu og hreyfingu. Þegar ég lít til
baka sagði ég strax um átta ára aldurinn að ég ætlaði að verða íþróttakennari. Ég fór því að leita mér upplýsinga um heilsutengt nám hér á
landi og tók fljótlega þá ákvörðun að
einkaþjálfaranám í Heilsuakademíu
Keilis væri ákjósanlegur kostur.
Þegar ég síðan kynnti mér námið hjá
Heilsuakademíu Keilis betur var ekki
aftur snúið. Mér fannst uppsetning
námsins og fjölbreytni áfanga mjög
spennandi.“
Guðrún hefur verið dugleg að
mennta sig í gegnum tíðina og samhliða ÍAK einkaþjálfunarnáminu
hefur hún einnig lagt stund á viðbótardiplómunám á framhaldsstigi í
menntun framhaldsskólakennara við
HÍ en því námi lýkur með kennsluréttindum. Guðrún mun því ljúka
því námi á næstu mánuðum. Það
hentaði henni því vel að stærstur
hluti ÍAK námsins hafi verið í fjarnámi með staðlotum þar sem hún
hafi einnig verið í tilfallandi vinnu
meðfram náminu.
Til viðbótar er Guðrún með BSpróf í landfræði við HÍ og Handelshögskolan í Gautaborg og MS-próf í
markaðsfræði- og alþjóðaviðskiptum
við HÍ.
Aðspurð um velgengni sína í
náminu segir Guðrún skipulagningu, þolinmæði og vandvirkni eiga
stærstan þátt í velgengni sinni. „Eins
skiptir það öllu máli að vinna jafnt
og þétt yfir alla önnina. Þau verkefni
sem ég tek að mér í lífinu vil ég vinna
vel svo ég verði sátt í eigin skinni. Ég
er einnig iðin og vandvirk án þess að
missa mig í smáatriðinum og ofhugsa
hlutina. Ég er líka svo heppin að vera
hvorki lesblind eða með athyglisbrest þannig að ég fæddist með smá
forgjöf hvað varðar bóknám.“

námi og ekki síst fyrir fólk á miðjum
aldri. Ég hvet fólk til að fara út fyrir
þægindaramma sinn reglulega til
þess að láta drauma sína rætast og
efla sig sem einstaklinga. Lífið er
stutt og það er eins gott að lifa því
til fulls. Þetta nám er vel byggt upp
og býr nemendur ítarlega undir fjölbreytt störf á sviði þjálfunar. Námið
býður einnig upp á góða blöndu af
bóklegu og verklegu námi en þessir
þættir eru báðir mikilvægir er kemur
að þjálfun einstaklinga. Námið var
jafnframt krefjandi, skemmtilegt og
mjög áhugavert. Andrúmsloftið í
skólanum er einstakt, starfsfólkið er
vingjarnlegt, faglegt og hjálplegt og
öll aðstaða er til fyrirmyndar.“

Framtíðin full af
spennandi tækifærum
Guðrún er komin með vinnu hjá
Hreyfingu og fer að kenna tíma þar
með haustinu sem heita Hlaup og
lyftingar. „Það er sniðug hugmynd
þar sem langhlauparar eru allt of
latir við að gera styrktaræfingar
með hlaupunum. Það hefur þó orðið
nokkur viðhorfsbreyting síðustu
ár hjá hlaupurum þar sem tveir af
okkar fremstu langhlaupurum, þeir
Arnar Pétursson og Sigurjón Ernir
Sturluson, hafa verið duglegir að tala
fyrir mikilvægi og gagnsemi styktaræfinga í þjálfun langhlaupara.“
Guðrún hefur einnig um nokkurt
skeið haft þá hugmynd í kollinum að
fara af stað með námskeið fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á að hreyfa
sig úti í náttúrunni. „Tilgangur námskeiðsins yrði að auka þol, úthald
og styrk einstaklinga og koma þeim
í betra líkamlegt og andlegt form.

Andrúmsloftið í Keili einstakt
Guðrún er gríðarlega ánægð með
námið hjá Heilsuakademíu Keilis og
mælir hún eindregið með náminu
„Ég mæli fullkomlega með þessu

Nám í ÍAK einkaþjálfun hefst næst
haustið 2022
Nám í ÍAK einkaþjálfun hjá
Heilsuakademíu Keilis fer
næst af stað 15. ágúst 2022.
Miðað er við að umsækjendur
hafi náð átján ára aldri og lokið
ákveðnum forkröfuáföngum.
Umsækjendur sem hafa lokið
heilsu- eða íþróttatengdu námi
á framhalds- og háskólastigi
uppfylla inntökuskilyrði í ÍAK
einkaþjálfaranám.

Ég mæli fullkomlega með
þessu námi og ekki síst
fyrir fólk á miðjum aldri.
Ég hvet fólk til að fara út
fyrir þægindaramma sinn
reglulega til þess að láta
drauma sína rætast og efla
sig sem einstaklinga ...
Annars er framtíðin nokkuð óráðin
en hún er vissulega full af spennandi
tækifærum.“

Vináttan dýrmæt
Aðspurð um hvað stendur uppúr
frá tíma hennar hjá Keili er það vinskapurinn sem hefur vinninginn.
„Strax frá fyrsta degi myndaðist góð
vinátta og tengsl í hópnum enda fólk
samankomið sem á það sammerkt
að hafa áhuga á öllu er varðar heilsu,
hreyfingu og þjálfun. Það eitt að eiga
að mæta í íþróttafötum í skólann
sagði mér strax að ég væri á heimavelli. Ég eignaðist þrjár mjög góðar
vinkonur í náminu sem ég veit að
ég get leitað til og deilt hugmyndum
með um ókomna framtíð. Það er mér
mjög dýrmætt.“
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Team DansKompaní
heimsmeistarar í dansi
Team DansKompaní vann gull og silfur á heimsmeistaramótinu í dansi. Atriðið Yfir Vestfirðina
vann heimsmeistaratitil í flokknum Children Small Group Song & Dance. Dansarar í atriðinu voru
þær Aðalbjörg Ósk, Andrea Ísold, Bryndís Björk, Emma Rún, Freyja Marý, Heiðrún Lind, Katla Dröfn,
Rebekka Dagbjört, Sonja Rós og Valgerður Pálína.

Atriðið Pólar Express vann einnig
til silfurverðlauna í flokknum Mini
Small Group Song & Dance. Þær
Ástrós Tekla, Elísabet, Halla Björk,
Heiðdís, Helena Rós, Hugrún, Hildigunnur, Pálína Hrönn, Valgerður Ósk
og Viktoría Sól voru dansarar í því
atriði.
Mótið er haldið í San Sebastian
á Spáni að þessu sinni og alls eru
yfir 5.000 dansarar frá 37 löndum
sem keppa í hinum ýmsu flokkum.

Team DansKompaní á 24 atriði á
mótinu og eru keppendur liðsins á
aldrinum sex til tuttugu og þriggja
ára. Keppnin hófst föstudaginn 24.
júní og stendur yfir í viku. Þó nokkur
atriði Team DansKompaní eiga því
enn eftir að stíga á svið og er viðbúið
að þau nái góðum árangri.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

Elma Rún Kristinsdóttir
er höfundur beggja
dansatriðanna.

Víkurfréttir standa
vaktina í allt sumar og
birta reglulega fréttir
af íþróttaviðburðum á
Suðurnesjum á vefnum

spor t

vf.is
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Stöngin út hjá
Njarðvíkingum

Njarðvík varð að láta í minni pokann
fyrir KR í 16 liða úrslitum Mjólkurbikars karla í knattspyrnu þegar
liðin mættust á Rafholtsvellinum
á sunnudag. Ef eitthvað er þá var
Njarðvík betra liðið, varnarleikur
Njarðvíkinga var skipulagður og
vörnin steig ekki feilspor. Þá voru
hraðar skyndisóknir þeirra oft að
skapa KR-ingum vandræði en gestirnir skoruðu sigurmark undir lok
leiksins með frábæru einstaklingsframtaki. Það kom nánast upp úr
þurru þegar Færeyingurinn Hallur
Hansson fékk óvænt boltann og náði
góðu skoti sem hafnaði í stönginni
og inn (84’).

Njarðvíkingar gáfu allt sitt í leikinn
og veittu efstu deildarliði KR
harðvítuga mótspyrnu. Þeir mega
vera stoltir yfir frammistöðunni.
Magnús Þórir Matthíasson sækir
hér að varnarmönnum KR.

Líf og fjör
í Vatnaveröld

ÍRB ALDURSFLOKKAMEISTARAR Í SUNDI 2022
Sundfólk Íþróttabandalags Reykjanesbæjar (ÍRB) fór með sigur af
hólmi í Aldursflokkameistaramóti
Sundsambands Íslands var haldið
í Vatnaveröld í Reykjanesbæ um
helgina. Þetta er annað árið í röð
sem ÍRB vinnur þetta sæmdarheiti og í þrettánda sinn síðan
2001 þegar sunddeildir Keflavíkur
og Njarðvíkur sameinuðust undir
merkjum ÍRB.

Kenny Hogg.
VF-myndir: JPK

Vörn gestanna átti í mesta basli með
þá Kenneth Hogg og Oumar Douck
sem ítrekað beittu hraða sínum í
leiknum þar sem þeir geystist upp
í hornin og komu boltanum fyrir
– en það vantaði smá heppni fyrir
framan markið til að klára dæmið.

Robert Blakala, markvörður
Njarðvíkinga, var nálægt því að verða
senuþjófur kvöldsins þegar hann
mætti fram í sókina í upptótartíma og
náði þrususkalla eftir hornspyrnu að
marki KR, markvörður þeirra náði með
herkjum að verja í aðra hornspyrnu.

Spennan og stemmningin mikil
í Vatnaveröld þegar um 200 keppendur frá þrettán félögum kepptu sín
á milli. Keppni milli liða var hörð en
þáttakendur gleymdu ekki gleðinni
þrátt fyrir að keppnisskapið væri
mikið. Eftir hörkukeppni stóð ÍRB
uppi sem sigurvegari mótsins með
790 stig, í öðru sæti var Sundfélag
Hafnarfjarðar með 737 stig og í
þriðja sæti var sunddeild Breiðabliks
með 353 stig.
Að móti loknu voru veitt aldursflokkaverðlaun einstaklinga en þau
eru veitt þeim keppendum sem ná
bestum samanlögðum árangri sam-

Verðlaunahafar meistaramóts GVS 2022. Myndir: gvsgolf.is

Helgi og Heiður klúbbmeistarar GVS 2022
Meistaramót Golfklúbbs Vatnsleysustrandar var haldið á Kálfatjarnarvelli í síðustu viku.
Helgi Runólfsson og Heiður Björk
Friðbjörnsdóttir eru klúbbmeistarar
2022 en þau unnu hvort um sig afgerandi sigur í sínum flokki, Helgi
með fimmtán höggum (224 högg)
og Heiður með 24 högga mun (246
högg).
Meistaraflokkur kvenna:
Heiður Björk Friðbjörnsdóttir (246 högg)
Sigurdís Reynisdóttir (270 högg)
Oddný Þóra Baldvinsdóttir (285 högg)

Meistaraflokkur karla:
Helgi Runólfsson (224 högg)
Ívar Örn Magnússon (239 högg)
Gunnlaugur Atli Kristinsson (241 högg)

Leiðindaveður á fimmtudeginum
setti strik í reikninginn og var ekkert
leikið þann dag, leiknum hringjum
fækkaði því um einn en að öðru leyti
þótti mótið takast vel í alla staði.
Tæplega 40 keppendur tóku þátt í
mótinu og var leikið í ellefu flokkum.
Öll úrslit mótsins eru á golf.is

VF-MYNDIR: JPK

Svekkjandi tap og Njarðvík er úr leik

Lokastaða liða:
ÍRB ................................ 790 stig
SH ........................................... 737 stig
Breiðablik ............................ 353 stig
Óðinn ................................... 324 stig
Ægir ...................................... 290 stig
Ármann ................................. 192 stig
Fjölnir ..................................... 88 stig
ÍA ............................................... 86 stig
UMFB ..................................... 49 stig
UMFA ........................................ 31 stig
KR ............................................. 26 stig
Stjarnan .................................... 4 stig
ÍBV -

kvæmt stigatöflu FINA í eftirfarandi
flokkum:
Í flokki tvö eru veitt verðlaun
fyrir stigahæstu sund í 200 metra
skriðsund, 100 metra fjórsund ásamt
stigahæstu grein þar fyrir utan (kk:
12 ára og 13 ára / kvk: 11 ára og 12
ára).
Í flokki þrjú eru veitt verðlaun
fyrir stigahæsta sund í 200 metra
skriðsund, 200 metra fjórsund
ásamt stigahæstu grein þar fyrir
utan (kk: 14 ára og 15 ára / kvk: 13
ára og 14 ára).

Af þeim fjórum sem voru veitt aldursflokkaverðlaun voru tveir sundmenn úr ÍRB. Stigahæsti strákur í
flokki tvö var Árni Þór Pálmason en
hann fékk samtals 1.175 stig og stigahæsta stelpa í flokki tvö var Adriana
Agnes Derti en hún fékk samtals
1.148 stig, bæði úr ÍRB.
Fleiri myndir er að finna á vf.is

Stelpurnar okkar farnar á EM
Íslandsskreytt
Boeing-vél og rauður
dregill var dreginn út
fyrir stelpurnar okkar,
kvennalandsliðið í
knattspyrnu, þegar
þær flugu frá Keflavíkurflugvelli í byrjun
vikunnar til keppni
á Evrópumótinu í
knattspyrnu sem
hefst á Englandi í
næsta mánuði.

Mundi
Stelpurnar okkar mega ekki missa
jarðtenginguna þegar þær eru
komnar í takkaskóna.

Veðrið lék við afmælisgesti
a
g
a
til veglegrar 60 ára afmælisveislu við verslun sína í Reykjanesbæ um helgina.
Grillaðar pylsur, candyfloss, trúðar og fleiri skemmtikraftar glöddu börn
sem fullorðna sem kunnu vel að meta það sem í boði var.
Fleiri myndir frá veislunni er að finna á vf.is

LOKAORÐ

Það lá vel á Sveindísi Jane
og félögum við brottförina.

R
Rauður
dregill var
la
agður fyrir framan Ísla
andsskreytta Boeingvél Icelandair á flugv
hlaðinu
h
við Flugstöð
L
Leifs
Eiríkssonar af
tilefninu.
Hópurinn allur var
klæddur í bláu og
hvítu en nú styttist
í alvöruna hjá þeim.
Fyrst er ferðinni heitið til Póllands
þar sem leikinn verður æfingaleikur
við heimakonur á miðvikudaginn.
Þaðan liggur leiðin til Þýskalands í
æfingabúðir til 6. júní. Evrópumótið
hefst svo 10. júlí. Ísland er í riðli með
Belgíu, Frakklandi og Ítalíu. Fyrsti
leikur okkar kvenna verður gegn
Belgíu 10. júlí.
Í hópnum eru tveir leikmenn frá
Suðurnesjum, þær Sveindís Jane
Jónsdóttir frá Keflavík og Ingibjörg
Sigurðardóttir frá Grindavík.

MARGEIRS VILHJÁLMSSONAR

Jarðtenging

Suðurnesjamenn áttu líka fulltrúa
í áhöfn flugvélarinnar, Hildi Björk
Pálsdóttur, flugmann, og Hildi Elísabetu
Þorgrímsdóttur, fyrstu freyju.
Valdimar Valsson tók ljósmyndirnar.

Því hefur oft verið fleygt um þá sem
hafa stórar og miklar hugmyndir að
þá skorti jarðtengingu.
Á Fésbókinni gengur nú myndband sem veltir upp þeirri spurningu
hvort meiri jarðtenging myndi gera
manninum gott. Ýjað er að því að
frá tilkomu strigaskónna og gúmmíbotns undir skóm almennt hafi maðurinn misst jarðtengingu og hugsanlega megi rekja fjölda sjúkdóma,
sérstaklega ýmsar bólgumyndanir í
líkamanum til þessa.
Myndbandið, sem er um fimmtán
mínútur að lengd, er mjög áhugavert áhorfs. Ekki er verið að gera því
skóna að best sé að hætta að vera í
skóm yfir höfuð – heldur lagt til að
fólk reyni að jarðtengja sig og sjá
hvort það finni einhverja breytingu á
heilsu sinni. Þetta sé ódýr og einföld
leið að betri heilsu. Þessi einfalda
staðreynd er óþolandi fyrir lyfjaiðnaðinn og allan þann rekstur sem
í kringum hann er. Til að losna við
bólgur úr líkamanum þurfi alls engin
lyf, heldur bara jarðtengingu. Mannslíkaminn sé í raun ekkert annað er
stórt batterí sem þurfi bæði jákvæða
og neikvæða hleðslu. Plús og mínus.
Þar sem íslenska sumarið stendur
nú sem hæst – hvet ég ykkur öll til
að prófa jarðtengingu. Hvort sem
það er á einfaldan hátt að ganga út
á blett og labba í grasinu – út í það
að velta sér nakin upp úr dögginni
á miðnætti. Bara hvað sem virkar
fyrir ykkur.
Sjálfur er ég að hugsa um að spila
Leiruna berfættur. Vandinn yrði
helst sá ef ég næði mínu besta skori
þá myndi ég aldrei nota golfskó aftur.
Það er seinni tíma vandamál.
Njótið sumarsins. Það verður liðið
áður en þið vitið af. Jarðtenging á Íslandi er ekki spennandi yfir vetrartímann
nn.
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