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Fermingarveisla
níska Jóakims

F

ermingardagur barns er stór dagur í lífi hverrar fjölskyldu. Oft og
tíðum veldur fermingin miklu stressi og setur líf fjölskyldunnar á
hliðina. En hvað getum við gert til þess fermingarundirbúningur
verði sem minnst stressandi en auki gleðistundir í fjölskyldunni um
leið. Er hægt að samræma þetta

tvennt?
Á tímum þar sem annar hver maður er
kominn með kulnun í starfi (og mögulega
einkalífi líka) getur fermingarundirbúningur
skapað allt of mikið álag. Svo kostar peninga
að láta ferma barn og þess vegna þarf að vera
skýr rammi utan um hverju má eyða og hverju
má sleppa. Flestir eru sammála um að fermingarbarnið eigi að ráða ferð en það getur
alveg gerst að barnið hafi stjarnfræðilegar
væntingar um daginn sinn. Íslensk börn
miða sig við það sem þau sjá á Youtube og
Instagram og samræmist lífsstíll venjulegrar
íslenskrar vísitölufjölskyldu kannski ekki alltaf lífsstíl „sponsaðrar“ raunveruleikastjörnu. Og svo þarf að gera allt til
þess að veislan lúkki sem allra besta á
Instagram (sem er kreisí).
Níski Jóakim myndi alltaf halda veisluna heima í stað þess að leigja sal ef
það væri hægt. Hann myndi líka útbúa veitingar sjálfur og koma verkefnum
yfir á vini og vandamenn. Það munar engan um að skella í eina marengstertu
eða útbúa nokkur kjúklingaspjót en það er heilmikið mál fyrir eina manneskju
að matreiða allt. Ef fólk heldur veisluna heima þarf það að læra að sleppa
tökunum og ná að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Það skiptir til dæmis
engu máli hvort fataskápar heimilismeðlima séu Marie Kondo-aðir eða ekki.
Baðherbergi þurfa að vera hrein og best er að fjarlæga allt aukadót. Fallegt veisluborð er eitthvað sem
þarf að vera í lagi en það er hægt að búa til huggulegt veisluborð með afskornum blómum og fallegum borðbúnaði. Svo þurfa helst allir í fjölskyldunni að vera í sæmilega hreinum fötum og
nýbaðaðir. Hvort fötin séu splunkuný eða ekki
skiptir engu máli.
Þegar heimilið fyllist af fólki sjást húsgögn og
skrautmunir lítið en það sem stendur eftir hjá
gestunum er hvort það var góð stemning eða
ekki.
Ef einhver í fjölskyldunni hefur hæfileika
sem vert er að flagga í veislunni er um að gera
að draga það fram. Og ekki verra ef það er
eitthvað óvænt og spaugilegt.

Marta María Jónasdóttir

Glæsileg fermingartilboð
á sængum, koddum og hreinsun

Tryggir að öllum líði vel
Kristín Hulda Gísladóttir meistaranemi í klínískri sálfræði er fararstjóri í ferð
íslenskra unglinga til Englands á vegum fyrirtækisins Enska fyrir alla.
Marta María | mm@mbl.is
ferðinni fer stór hópur af íslenskum unglingum saman til
Englands í enskuskóla. Á meðan
þau eru úti búa þau tvö og tvö
saman hjá bresku fólki í litla
strandbænum Broadstairs á suðurströnd Englands, en þar er skólinn.
Þau byrja ferðina á því að taka
stöðupróf og er raðað í bekki eftir
því. Á morgnana læra þau ensku í
skólanum en seinni partinn gera þau
eitthvað skemmtilegt saman eins og
að fara á strönd, í keilu, ratleik, ferðir til næstu bæja og fleira! Á kvöldin
er aftur skipulögð dagskrá, þá fara
þau í karókí, læra breska þjóðdansa,
í bíó, á diskótek og þar fram eftir
götum. Þau eru oft með unglingum
frá öðrum Evrópulöndum sem eru
líka í skólanum, bæði í tímum og í
því sem þau gera seinni partinn og á
kvöldin. Um helgar er enginn skóli
en þá fara unglingarnir í dagsferð til
Cambridge og fá frjálsan tíma til að
skoða sig um og jafnvel kíkja í búðir.
Unglingarnir fá tækifæri til að læra
ensku með formlegum hætti í skólanum en þau læra líka ótrúlega mikið af samskiptum við fjölskylduna
sem þau gista hjá, aðra nemendur
skólans og í því sem hópurinn gerir
saman eftir skóla! Þau fá að upplifa
mikið sjálfstæði, sem unglingar á
þessum aldri þrá, en eru samt í
öruggu umhverfi og vel passað upp á
þau. Þetta er frábært tækifæri til að
læra ensku, kynnast nýju fólki frá
öllum löndum og hafa það óendanlega skemmtilegt,“ segir Kristín
Hulda Gísladóttir, meistaranemi í
klínískri sálfræði og fararstjóri í
ferðinni.
Hver var þín upplifun þegar þú
fórst í þessa ferð á sínum tíma?
„Ferðin var eitt það allra
skemmtilegasta og eftirminnilegasta
sem ég gerði á unglinsárunum! Ég
fór með vinkonu minni og við gistum
saman hjá eldra pari sem bjó rétt
hjá skólanum, þau voru alveg yndisleg og okkur fannst mjög gaman að
heyra hreiminn þeirra. Íslenski
hópurinn kynntist strax rosalega vel
en ferðin er sett upp þannig að
hópurinn er saman nær allan daginn. Ég eignaðist marga góða vini
sem ég hélt sambandi við í mörg ár
eftir ferðina og suma þekki ég ennþá
í dag, 11 árum seinna!“
Hvað lærðir þú af ferðinni?
„Ég lærði mikla ensku og fékk
mikið sjálfstraust í að tala hana.

Í

Kristín Hulda Gísladóttir,
meistaranemi í klínískri
sálfræði og formaður
Hugrúnar, geðfræðslufélags háskólanema.
Hún er líka fararstjóri í
ferðinni til Englands.

Allir á vegum skólans eru breskir,
bæði kennarar og þeir sem sjá um
skemmtanirnar auk þess sem það
þarf að tala ensku við fjölskylduna
sem maður gistir hjá, hina erlendu
nemendurna og alla aðra í bænum.
Ég lærði að standa aðeins á eigin
fótum og að pluma mig í nýju og
öðruvísi umhverfi. Ég lærði líka
ótrúlega mikið um að kynnast nýju
fólki og eignast vini en ég var í litlum
grunnskóla og það var alveg nýtt
fyrir mig að vera með svona stórum
hópi af unglingum á svipuðum aldri
og ég.“

Hverju leggur þú upp úr sem hópstjóri?
„Að krakkarnir fái tækifæri til að
njóta sín, kynnast vel og skemmta
sér. Ég vil að þau fái að upplifa sjálfstæði en séu samt alltaf örugg og
fylgst með þeim. Ég legg mikið upp
úr því að þau fái allar upplýsingar,
að þau viti alltaf hvað er í gangi og
hvað þau eru að fara að gera. Ég
reyni aðallega bara að halda vel utan
um hópinn, tryggja að öllum líði vel
og passa að þau viti að ég sé alltaf til
staðar til að spjalla eða leysa úr
vandamálum!“

Teboð í
tilefni
fermingar

  
Löggildur dúnmatsmaður

Laugavegur 68, 101 Rvk,
sími 511 2004
dunogﬁdur.is

Það sem þykir áhugavert um þessar
mundir er teboð (e. high tea) í stað hefðbundinnar fermingarveislu. Í teboði er
boðið upp á te og kaffi. Eins eru smurðar
litlar brauðsneiðar og hafðar litlar kökur
sem enginn verður of saddur af. Þessar
veislur eru umhverfisvænar og skemmtilegar og í anda þeirra sem vilja halda í
gamlar breskar hefðir.

Í fermingarteboðum eru
hafðir kökustandar á
hverju borði.
Ljósmynd/Thinkstockphotos

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is Elínrós Líndal elinros@mbl.is Lilja Ósk Sigurðardóttir
snyrtipenninn@mbl.is Nína Guðrún Geirsdóttir ninagudrun@gmail.com Auglýsingar Katrín Theódórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon
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Ég trúi á það góða í fólki
Sigrún Tinna Atladóttir fermist 31. mars í Lindakirkju í Kópavogi. Hún er mjög spennt fyrir
fermingardeginum enda hefur hún beðið eftir sínum degi síðan stóri bróðir hennar, Pétur
Steinn Atlason, menntaskólanemi og leikari, fermdist fyrir þremur árum.
Marta María | mm@mbl.is

Sigrún Tinna hefur beðið
eftir fermingardeginum sínum
síðan bróðir hennar fermdist
fyrir þremur árum.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hvaða væntingar ertu með varðandi
fermingardaginn?
„Ég er mjög spennt og er búin að ímynda
mér þennan dag alveg síðan stóri bróðir minn
fermdist fyrir þremur árum. Ég held að þetta
verði ótrúlega skemmtilegur dagur og ég
hlakka mikið til að eyða honum með fjölskyldu og vinum,“ segir Sigrún Tinna.
Ertu með ákveðnar hugmyndir um hvernig þú vilt hafa þína fermingu?
„Ég hef ákveðna hugmynd um hvernig
þessi dagur mun verða. Um morguninn
græjar fjölskyldan sig og við förum í
kirkjuna. Eftir það verður veislan og svo
förum við heim og ég opna gjafirnar.“
Er búið að ákveða hvernig veitingar
verða?
„Já, við erum svona næstum búin að
ákveða veitingarnar. Við ætlum að hafa
smáborgara frá Hamborgarafabrikkunni,
sem verða aðallega fyrir okkur krakkana
og yngri gesti. Svo verður allskonar annað, ostabakki með brauði og svo auðvitað
fermingarkakan ásamt allskonar sætum
bitum.“
Færð þú að ráða öllu eða eru foreldrar
þínir með ákveðnar skoðanir?
„Þetta er auðvitað minn dagur og ég
hef mínar skoðanir en við erum búin að
taka flestar ákvarðanir saman.“
Ertu búin að finna fermingarföt?
„Já, ég er búin að finna fermingarfötin
mín. Kjóllinn minn er hvítur og mjög einfaldur að framan en er svo með fallegri
blúndu í bakið og hann er úr Gallerí 17.
Skórnir mínir eru hvítir Tommy Hilfiger skór
sem við pöntuðum á netinu.“
Hvað dreymir þig um í fermingargjöf?
„Ég hef ekki mikið hugsað um það en það
væri gaman að fá skartgripi, eitthvað fallegt í
herbergið væri líka skemmtilegt. En einnig
finnst mér finnst líka sniðugt að fá peninga eins
og margir fermingarkrakkar, því þá getur maður keypt það sem maður vill.“
Trúir þú á guð?
„Já, ég trúi á guð og það góða í fólki og að það
sé til einhver æðri máttur.“
Hvað lærðir þú af fermingarfræðslunni?
„Ég er búin að læra heilmikið í vetur á því að
vera í fermingarfræðslu. Ég er búin að læra
mikið um samskipti, samfélagið og virðingu og
að mínu mati er mikilvægt að krakkar fái að vita
meira um það. Það er líka skemmtilegt í fermingarfræðslu upp á félagsskapinn að gera eins
og að hitta alla krakkana sem eru í öðrum skólum.“

Fermist þú
ham-borgaralega?
30 borgarar á hverjum bakka!
6 gómsætar tegundir í boði!

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

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Kjóllinn er opinn í bakið með blúndu sem gerir hann sparilegan.

Fermingarkjóllinn var
keyptur í
Galleríi 17.
Við kjólinn
verður hún í
strigaskóm
sem
keyptir
voru á
netinu.

Sparaðu og við
hvetjum þig áfram
Landsbankinn greiðir 6.000 kr. mótframlag þegar fermingarbörn
leggja 30.000 kr. eða meira inn á Framtíðargrunn eða í
verðbréfasjóð. Ef báðir kostir eru nýttir leggur Landsbankinn því til
12.000 kr. í mótframlag. Þannig viljum við hvetja til sparnaðar.
Nánari upplýsingar um sparnað og verðbréfasjóði má nálgast á landsbankinn.is/sparnaður.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Fermist 17. júní
við hátíðlega
athöfn í kirkju
Athafnakonan Linda Pétursdóttir er að ferma
einkadóttur sína Ísabellu Ásu Lindudóttur á
þessu ári. Ísabella vildi fermast á Íslandi enda
eiga þær rætur að rekja hingað heim.
Fermingarfræðslan er í fjarkennslu enda eru
þær búsettar í Norður-Ameríku og víðar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

lestir kannast við alheimsfegurðardrottninguna
fyrrverandi Lindu Pétursdóttur. Fegurð hennar og
hæfileika þegar kemur að
útliti og heilsu þekkja allir landsmenn. Færri þekkja eflaust til
móðurinnar Lindu sem setur dóttur
sína framar öllu öðru. Enda hafa þær
alla ævi Ísabellu verið tvær saman.

F

Ræturnar á Íslandi
„Ræturnar eru auðvitað á Íslandi
og það kom aldrei neitt annað til
greina en að fermast heima að íslenskum sið. Það er það sem Ísabella
vildi og þar sem þetta er hennar dagur fékk hún að ráða.“
Hvernig er að búa erlendis?
„Það fer virkilega vel um okkur í
Norður-Ameríku en annars erum við
með aðsetur í Palm Springs og Vancouver og auðvitað á Álftanesinu
okkar líka.“
Eruð þið nánar mæðgur?
„Já, það er óhætt að segja það. Við
höfum alla tíð verið mjög nánar enda
Ísabella alfarið alin upp hjá mér sem
einstæðri móður og við höfum að
mestu verið bara tvær, ásamt hundunum okkar.“
Róleg yfir fermingunni
Hvernig verður fermingin?
„Við erum nú afskaplega afslappaðar með þetta allt saman. Ég er að
minnsta kosti ekki týpan sem setur
allt á hvolf á heimilinu út af fermingunni heldur verður þetta bara lítið og
látlaust hjá okkur. Það hefur örugglega sitt að segja að vera utan landsteinanna og þar af leiðandi ekki í
stússinu og spenningnum sem fylgir
gjarnan þessum degi eins og við
þekkjum mörg. Ég fer nú bráðlega

af stað með að undirbúa og mun
leigja sal og kaupa veitingar, ætla að
gera þetta eins einfalt og hægt er,
enda komum við bara til landsins
rétt til að eiga þessa stund saman
heima með okkar fólki þar.“
Fermingarbarnið elskar að ferðast
Ísabella Ása hefur mikinn áhuga á
að ferðast. „Ég hef farið með
mömmu til 12 landa og markmiðið
mitt er að ferðast einu sinni til tvisvar á nýja staði árlega. Mér finnst
einnig mjög gaman að dansa. Í dag
langar mig að verða innanhússhönnuður en það á kannski eftir að breytast eftir því sem ég verð eldri.“
Ertu trúuð?
„Já, ég er trúuð og fer með bænir
á hverju kvöldi.“
Hvernig langar þig að vera
klædd?
„Ég ætla að vera í hvítum stuttum
kjól, með fallegt hálsmen með nafninu mínu á sem afi og amma gáfu
mér – og með hárið slegið.“

Ísabella Ása elskar að
ferðast og langar að
heimsækja einn til tvo
nýja staði árlega.

Fermist ein í kirkju 17. júní
Hvað langar þig í í fermingargjöf?
„Nýja Apple-tölvu og peninga en
ég er að safna fyrir íbúð þegar ég
verð eldri.“
Ertu spennt fyrir fermingunni?
„Ekki neitt svakalega mikið því
mér finnst hún enn það langt í burtu
og af því ég er ekki með krökkum
heima í fermingarfræðslu þá finn ég
minna fyrir þessu. Krakkarnir hér
úti fermast ekki.“
Hvernig sérðu fyrir þér fermingardaginn?
„Held ég verði smá stressuð því ég
er bara ein að fermast og þá verður
kannski of mikil athygli á mér og
mér finnst það óþægilegt enda utan

Fabrikkusmáborgararnir slá í gegn
í öllum veislum.
30 borgarar á hverjum bakka!
6 gómsætar tegundir í boði!

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

Linda og Ísabella eru rólegar fyrir fermingunni en Ísabella fermist ein þann 17. júní.

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Ísabella og Linda eru mikið fyrir hunda. Þær eiga
nokkra saman og hafa lengst af búið einar.

þægindarammans míns. En mamma
og pabbi, afi og amma og nánasta
fjölskyldan mín verða í kirkjunni og
það er gott að vita af þeim þarna með
mér. Í veislunni vil ég hafa mikið af
kræsingum og bjóða vinkonum mínum og fjölskyldu á Íslandi og fara
svo seinna um daginn að skemmta
mér á 17. júní hátíðinni.“

Ef þú fengir eina ósk í fermingargjöf, hver væri hún?
„Ég myndi óska að það væri friður
á jörðu og engin börn myndu þjást
eða vera hungruð og allir myndu fá
góða umönnun og kærleika á heimilum sínum.“

Fær fjarkennslu í
fermingarfræðslunni

Linda er trúuð og á sinn æðri
mátt. „Ég er andlega þenkjandi og
segi gjarnan að kirkjan mín sé náttúran sem ég tengi sterkt við á mínum daglegu göngutúrum. Einnig
finnst mér trúarbragðafræði mjög
heillandi en ég hef kynnst hinum
ýmsu trúarbrögðum á ferðum mínum um heiminn og þekki náið fólk
með ólíkan trúarbakgrunn. Mér er
sama hvaðan gott kemur, fólk má
hafa sína trú og sinn Guð í friði fyrir
mér.“
Hvernig var þín eigin ferming?
„Ég vaknaði lasin á fermingardaginn en hann var engu að síður
haldinn hátíðlegur á Vopnafirði með
tilheyrandi kransaköku og veislu-

Hvernig hefur fermingarfræðslan
verið?
„Afslöppuð því við mamma erum
bara tvær í þessu hérna úti. En við
komum til Íslands fyrr á árinu og
hittum prestana okkar, þau Jónu
Hrönn Bolladóttur og Henning
Magnússon, og þau útskýrðu allt svo
vel fyrir okkur þannig að það hjálpaði mikið. Annars förum við í messu
hér úti flesta sunnudaga fyrir fermingarfræðsluna og svo læri ég meira
í gegnum tölvuna.“
Hvað viltu segja við önnur börn
sem eru að fermast?
„Njótið dagsins og slakið á.“

Vaknaði lasin á
sínum fermingardegi

höldum að hætti móður minnar sem
er mikil húsmóðir. Ég man þó einna
helst eftir því að hafa sofið með rúllur í hárinu nóttina fyrir fermingu og
svaf þar af leiðandi ekki sérlega vel!
Ég var í voða fínum hvítum og gylltum blúndukjól sem mig minnir að
foreldrar mínir hafi keypt í fríi á
Benidorm, sem þótti voða fínt þá.“
Þakklátar fyrir trúna
Hvernig verður fermingardagurinn?
„Ísabella fermist í sveitarfélaginu
okkar, Garðabæ, við hátíðlega athöfn
17. júní, en hún hefur ætíð haldið
mikið upp á þennan dag þannig að
okkur fannst tilvalið að hún fengi að
fermast þann dag. Mér skilst að
skátarnir verði með heiðursvörð við
kirkjuna í tilefni þjóðhátíðardags
þannig að þetta verður eflaust mjög
hátíðleg athöfn í kirkjunni.“
Linda segir gott eða jafnvel nauðsynlegt að mati þeirra mæðgna að
hafa æðri mátt að leiða sig áfram í
lífinu. „Jafnt í blíðu sem og í stríðu.
Við erum þakklátar fyrir trúna.“

©ILVA áskilur sér rétt að leiðretta augljósar villur.

allt fyrir
ferminguna

NORDIC Pastadiskur. 3.595 kr. Mjólkurkanna. 1.995 kr. Skál. Ø17 x H5 cm. 2.595 kr. Eggjabikar. 595 kr.

2.995 kr./pk.

4.995 kr.

20%
AF ÖLLUM KERTUM
Í MARS

RAW glös. 4 í pk. 2.995 kr.

GOLD hnífaparasett. 16 hlutir. 4.995 kr.

3.995 kr.

RAW skurðarbretti. 32x24 cm. 3.995 kr.

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

CANDLE kerti. 7x20 cm. 995 kr. Nú 796 kr. 7x15 cm. 895 kr. Nú 716 kr.
6x10 cm. 695 kr. Nú 556 kr.

795 kr./pk.

NAPKIN servíettur. 33x33 cm. 795 kr./pk.

Nú

6.395 kr.

RAW kökudiskur. Ø34 cm.
Grár, grænn eða svartur. 7.995 kr. Nú 6.395 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Þarftu ekki kassa undir kortin?
Aþena Eir Magnúsdóttir fermdist fyrir tveimur
árum. Hún föndraði flottan kassa undir fermingarkortin, til að halda utan um peningana sem
komu í umslögunum frá gestum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

þena býr í Kjósinni og fermdist í Brautarholtskirkju á Kjalarnesi
ásamt fjórum öðrum krökkum. Hún segir að fermingin sjálf í
kirkjunni hafi verið skemmtilegust, enda sé alltaf spennandi að
upplifa eitthvað nýtt í lífinu.
„Við vorum einungis fimm sem fermdumst saman og fengum
við því að taka mikinn þátt í athöfninni.“
Veilsuna hélt síðan fjölskyldan í félagsheimilinu í Kjósinni.
„Við fengum hugmynd að kortakassanum á netinu. Mér fannst mjög
Aþena býr í Kjósinni
sniðugt að hafa sér kassa fyrir fermog fermdist í Brautaringarkortin, þá væru þau öll á einum
holtskirkju á Kjalarstað og tilvalið að skreyta kassann í
stíl við þemað sem var bleikt og hvítt
nesi ásamt fjórum
í veislunni.“
öðrum krökkum
Aþena byrjaði á því að útvega sér
lítinn pappakassa sem passaði fyrir kortin. „Síðan datt okkur í hug að nota
filmu eins og notuð er á húsgögn með marmaraútliti. Stafirnir á kassann
voru keyptir í A4 ásamt akrýlmálningu og skrautblómum.“
Aþena teipaði svo kassann og lokaði honum alveg, setti filmuna utan um
sem hún segir að hafi verið ótrúlega einfalt og skar síðan hæfilegt gat fyrir
kortin.
Hún málaði svo stafina og blómin bleik og límdi á kassann.
„Þetta var mjög fljótlegt og skemmtilegt verkefni.“
Þegar kom að öðrum skreytingum í veislunni var notast við falleg kokkteilglös á fæti. „Við settum vatn í þau, bleika skrautsteina í botninn og flotkerti
sem kom rosalega vel út. Síðan dreifðum við bleiku mentos og bleikum,
litlum sykurpúðum og pappadoppum yfir borðið.“

A

Aþena mælir með að gera kassa utan um fermingarkortin sem fermingarbörn og fjölskyldur þeirra skreyta í stíl við þema veislunnar.

Aþenu fannst gaman að fermast og stóð kirkjan og athöfnin þar upp úr að hennar mati.

Listræn
fermingarkort

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

www.fabrikkan.is
5 75 75 75

Það er algengt að gefa fermingarbarni peninga í gjöf.
Það sem gerir slíka gjöf aðeins persónulegri er að
handgera fermingarkortið að
barninu sem á að fá það.
Maður þarf ekki að vera mikill listamaður til að gera falleg
kort. Verslanir eins og Panduro í Smáralind er draumaveröld föndrarans þegar
kemur að svona verkefnum.
Það eina sem maður þarf er
hugrekki til að prófa og svo
leyfir maður bara listinni að
fljóta frá hjartanu yfir til
barnsins. Eins getur verið
gaman að föndra allskonar
hluti fyrir fermingarveislu
barnsins.

Ljósmynd/Panduro

Það eru til alls konar leiðir til að
búa til falleg heimagerð kort.

Ljósmynd/Panduro

Það getur verið gaman
að mála og föndra fyrir
ferminguna. Allir geta
fundið listamanninn í sér.

VAXTAL AUSAR*
AFBORGANIR FRÁ

5.574

M I K I Ð Ú R VA L A F
S Æ N G U M O G KO D D U M
Á FEMINGARTILBOÐI
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* Miðað v ið vaxtalausar kreditkortagreiðslur í 12 mánuði, með 3,5% lántökug j aldi og 405 k r. greiðslug jaldi pr. afborgun

A u ka h l u tu r
á m ynd: Gafl.

� Fimmsvæðaskipt poka-

� Heilsu- og hægindalag

� Vandaðar kantstyrkingar.

tryggir réttan stuðning.

gormakerfi.

� Val um svart eða hvítt PU

� Slitsterkt og mjúkt áklæði.

leður eða grátt áklæði á botni.

SERTA OPERA

25%
A F S L ÁT T U R

FERMINGARTILBOÐ
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Aukahlutur
á m ynd: Gafl.

� Sjölaga heilsu- og

� Vandað fimmsvæðaskipt

� Slitsterkt og mjúkt

hægindahluti tryggir réttan

pokagormakerfi. Minni

bómullaráklæði sem

stuðning við mjóbak.

hreyfing, betri aðlögun.

andar vel.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

� Steyptar kantstyrkingar.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

STÆRSTI DÝNUFRAMLEIÐANDI VERALDAR
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10 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 15. MARS 2019

Fermingar að hætti mínimalista
Tinna Kjartansdóttir og
Áslaug Björt Guðmundsdóttir segja mínimalíska fermingu mjög
innihaldsríka. Þær notast við tausérvéttur.
Gestir panta einvörðungu það sem þeir
borða og matarsóun er
því í lágmarki.

sem við eigum. Bækurnar eru líklega stærsta áskorunin, en ég á talsvert af bókum. Á síðustu árum hef
ég þó takmarkað mig við ákveðið
hillupláss fyrir þær og þegar fer að
flóa út fyrir, gef ég einhverjar til að
rýma til.“
Mínimalískar veitingar
minnka matarsóun

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

inna er 14 ára nemandi í
Hagaskóla sem býr með
móður sinni Áslaugu Björt
og kettinum Sæmundi í
Skerjafirðinum. Tinna
syngur mikið og er í Stúlknakór
Reykjavíkur. Er einnig virk í félagsstörfum, er í stjórn femínistafélagsins Ronju í Hagaskóla og í
Ungmennaráði Vesturbæjar,
Miðborgar og Hlíða svo
dæmi séu tekin. Tinna mun
fermast borgaralega hjá
Siðmennt þann 31. mars
og til stendur að fagna
áfanganum með fjölskyldu og vinum í hádegisverði á eftir.

T

Lifandi blóm eru algeng í veislum minimalista og tau
sérvéttur. Ekki er keypt óþarfa dót.

Pláss fyrir það sem
gefur gleði
Hvernig lýsið þið mínimalískum lífsstíl?
„Fólk leggur eflaust mismunandi skilning í hugtakið
mínimalískur lífsstíll. Í stuttu máli
má segja að hann snúist um að einfalda líf sitt þannig að maður búi til
meira pláss fyrir það sem gefur
manni raunverulega gleði og
ánægju, hvort sem það eru hlutir
eða upplifanir. Mínimalískur lífsstíll
er í rauninni svar við efnishyggju og
óhóflegri neyslu sem ekki aðeins er
á kostnað umhverfisins heldur einnig persónulegs frelsis, innri friðar,
tíma og peninga. Það sem hann þýðir til dæmis fyrir okkur er að við viljum aðeins hafa í kringum okkur á
heimilinu hluti sem hafa tilfinningalegt gildi eða veita okkur
ánægju. Tími er dýrmætur og það er
mikilvægt að reyna að haga lífinu
þannig að hann fari ekki allur í einhverja sókn eftir vindi, að umgjörðin
sem maður hefur búið sér sé ekki
svo frek á tíma og peninga að ekkert
svigrúm sé til að njóta þess bara að

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Áslaug og Tinna aðhyllast mínimalískan lífsstíl og ætla að halda fermingu í þeim anda.

vera til með þeim sem manni þykir
vænt um. Áreitið í umhverfinu er ofboðslegt og einhvern veginn gera
markaðsöflin alltaf út á það að mann
vanti eitthvað, að maður sé ófullkominn eins og maður er. Þetta viljum við vera meðvitaðar um og hafa
sjálfar á hreinu hvernig við viljum
hafa hlutina í stað þess að hlaupa
eftir því sem einhverjir aðrir hafa
ákveðið að sé nauðsynlegt,“ segja
þær.
Hvernig gerir maður mínimalíska
fermingarveislu?
„Á fermingardaginn langar okkur
helst að njóta þess að vera með öllu

Veislur að hætti mínimalista eru einfaldar en
mjög innihaldsríkar að margra mati.

því góða fólki sem tilheyrir lífi
Tinnu. Hún á stóra fjölskyldu –
pabba, stjúpmömmu, mörg systkini
og stjúpsystkini og að öllu þessu
fólki standa margir sem verður
mikið gaman að fá alla saman
þennan dag. Þetta var aðalatriðið þegar farið var að
skipuleggja daginn. Þetta
verður nokkuð mannmargt
og því ekki hægt að halda
veisluna heima, en okkur
fannst mikilvægast að ná
öllum saman og njóta dagsins,“ segir Áslaug og Tinna
tekur við: „Ég vil ekki að við
missum okkur í að allt þurfi að
vera flott og fullkomið, það þarf til
dæmis ekki endilega ný föt og
reyndar langar mig mest að finna
notuð fermingarföt, en flest mín föt
kaupi ég í búðum sem selja þannig
föt. Ég ætla ekki í hárgreiðslu, ætla
að sjá um það sjálf, ég vil hafa tauservéttur í veislunni og ekki kaupa
allskonar einnota skraut og dót sem
endar svo bara í ruslinu eftir daginn.“
Minimalsimi minnkar stressið
„Mér finnst mikilvægast að njóta
þess að vera með allri fjölskyldunni,
borða saman góðan mat og hafa
gaman. Við kaupum bara þann mat
sem við borðum á staðnum svo matarsóun verður í lágmarki og mamma
ætlar að baka franska súkkulaðiköku, sem er uppáhaldið mitt,“ segir
Tinna.
Hafið þið alltaf aðhyllst mínimalískan lífsstíl?

„Þessi hugmyndafræði hefur alltaf höfðað til mín en einnig höfum við
í auknum mæli orðið meðvitaðri um
mikilvægi þess að virða jörðina og
gera okkur grein fyrir þeim áhrifum
sem lífsstíll okkar hefur á hana.
Tinna er afar meðvituð um umhverfismál og það er því auðvelt að
vinna saman að því að gera það sem í
okkar valdi stendur til að bera virðingu fyrir umhverfinu. Síðustu ár
höfum við smám saman einfaldað lífið mikið og það hefur ótrúlega jákvæð áhrif á tilveruna að minnka allan óþarfa, stress og sóun,“ segir
Áslaug.
Tinna segir lífsstílinn hafa breytt
ýmsu fyrir þær. „Ég hugsa allt öðruvísi um það hvað ég kaupi og hvað
mig vantar. Nú vil ég frekar kaupa
notuð föt og áður en ég kaupi flík
hugsa ég hvort mig raunverulega
vanti hana eða langi í hana. Við viljum líka gera okkar besta til að
vernda umhverfið, flokkum rusl, gefum frekar upplifanir en hluti þegar
við veljum gjafir og margt fleira.“
Áslaug segir þessar áherslur birtast í mörgu við heimilishaldið. „Við
notum til dæmis hvorki mýkingarefni né hefðbundið þvottaefni, erum
hættar að nota sjampó í plastbrúsum, hendum ekki mat og nýtum
alla afganga, kaupum eins og hægt
er vörur sem eru ekki í plastumbúðum og svona mætti lengi
telja. Við eigum aðeins sængurföt til
skiptanna, ekki nema fjögur handklæði, bara þann borðbúnað sem við
notum o.s.frv. Við eigum ekki marga
hluti, en erum ánægðar með það

Hvernig eru mínimalískar veitingar?
„Einfalt er alltaf best og mínimalískar veitingar eru líklega þannig að
nýting sé sem best og að mat sé ekki
sóað. Í fermingarveislunni kaupum
við reyndar veitingar á veitingastaðnum þar sem veislan verður
haldin, en þar er það fagfólk sem
áætlar veitingarnar miðað við fjölda
svo líklega þarf ekki að hafa áhyggjur af því að mikið fari til spillis.“
Hvað misskilur fólk oft við lífsstílinn?
„Það sem sennilega er algengasti
misskilningurinn er að þessi lífsstíll
snúist um að maður eigi ekkert, það
sé allt tómt inni hjá manni o.s.frv.
Aðalmálið er meðvitund um hvað
maður vill hafa í kringum sig og
hvernig maður hagar sinni neyslu og
hagar sér sem neytandi almennt.
Einnig er grundvallaratriði að maður byrji á réttum enda, þ.e.a.s. að
maður ákveði fyrst hvað skipti mann
mestu máli í lífinu og sníði svo lífsstílinn að þeim áherslum, en ekki
öfugt,“ segir Áslaug.
Einfalt en gott
Tinna segir þær mæðgur trúaðar,
en að þær vilji ekki skilgreina sig
undir einhver ákveðin trúarbrögð.
„Ég tók þess vegna þá ákvörðun að
fermast borgaralega. Þar er lögð
áhersla á siðferði, ábyrgð, mannréttindi og margt fleira sem skiptir máli
við að vera upplýstur og virkur í
mannlegu samfélagi. Mér finnst það
mikilvægt.“
Tinna segir að þegar hún var
yngri hafi hún séð fyrir sér að fermingardagurinn yrði rosalega stór
dagur og langaði hana að hafa allt
mjög flott. „En núna þegar að þessu
er komið er ég alveg róleg yfir þessu
og langar bara að hafa þetta einfalt.
Það er alltaf verið að búa til svo
mikla neyslu í kringum allt, en það
þarf ekki að neysluvæða það að eitthvað stórt sé að gerast í lífinu. Dagurinn er jafn hátíðlegur og góður
þótt það sé ekki verið að kaupa allskonar dót sem skiptir engu máli.“

Mínimalískar hugmyndir

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

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
30 borgarar á
hverjum bakka!
6 gómsætar
tegundir í boði!

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

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Það er mjög gaman að velta
fyrir sér möguleikunum
sem í boði eru þegar
Kross í anda
kemur að mínimalískri
mínimalista.
nálgun á fermingar.
Kaka í anda mínimalista
er einföld og oft á tíðum
Kaka skreytt
er forðast að nota sykur
í
anda mínimal
ista.
eða önnur efni sem þykja
ekki góð fyrir líkamann.
Mínimalistar skreyta með lifandi
blómum og gefa oft gestunum
blómin með heim. Fatnaður í
anda mínimalista er ýmist tímabilsfatnaður eða jafnvel fatnaður
sem búinn er til úr gæðaefnum
og endist (e. Slow Fashion). Allir
skargripir eru einfaldir og standast tímans tönn. Það er greinilega ekki leiðinlegt að vera mínimalisti enda er hugsunin sem býr Fatnaður í anda mínimalista er oft látlaus
fatnaður úr góðum efnum sem endist.
að baki að minna sé meira.

Lifandi blóm á sykurlausri köku
sem er í anda mínimalista.
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Ekkert stress eða vesen
Sonur Áslaugar Huldu
Jónsdóttur og Sveins
Áka Sveinssonar, Baldur Hrafn Ákason, mun
fermast 14. apríl. Áslaug
Hulda segist vera í ágætis æfingu að vera foreldri
fermingarbarns því eldri
sonur hennar, Bjarni
Dagur, fermdist fyrir
tveimur árum. Allar veitingar í veislunni verða
heimagerðar og leggur
húsmóðirin áherslu á að
sleppa stressi og veseni.
Marta María | mm@mbl.is
vernig hefur fermingarundirbúningur
gengið?
„Hann gæti ekki
gengið betur enda
varla byrjaður! Baldur Hrafn
fermist borgaralega hinn 14. apríl
og því nægur tími til stefnu – og
það fer mér ágætlega að gera allt
á síðustu stundu,“ segir Áslaug
Hulda.
Hvaða óskir er fermingarbarnið
með?
„Hann vill hafa sem flesta gesti
en að mér læðist sá grunur að það
tengist gjafamagni. En hann er
mikill matgæðingur og hefur skoðanir á því og hugsar það með okkur hvernig veitingar verður
boðið upp á – það er
skemmtilegt. Svo vill
hann ekkert vesen,
honum leiðist vesen,“
Áslaug Hulda
segir hún.
og fjölskylda
Áslaug Hulda og
útbúa allar
eiginmaður hennveitingar sjálf.
ar, Sveinn Áki
Sveinsson, eru
mikið stemningsfólk og verður
fermingarveislan
haldin á heimili
þeirra í Garðabænum.
Þegar hún er spurð að
því hvernig þau muni
skipuleggja fermingardag
sonarins kemur í ljós að stressið
verður í lágmarki.

H

Baldur Hrafn Ákason og móðir hans Áslaug Hulda Jónsdóttir.

Hann vill hafa sem
flesta gesti en að mér
læðist sá grunur að
það tengist gjafamagni.

Enska í Englandi
fyrir 13-16 ára
• 2 kennsluvikur í Kent School of English
• Verð ca 255 þús., allt innifalið.
• Íslenskir hópstjórar með í för
allan tímann
Skráning stendur yfir í síma 891 7576
og erlaara@enskafyriralla.is
Bjarni Dagur og Baldur Hrafn Ákasynir. Myndin var tekin á fermingardegi
þess eldri fyrir tveimur árum.

English,
fun and
friendship

Hæ Erla
Langaði að þakka ykkur fyrir stelpuna. Hún
hitti okkur alsæl og hamingjusöm. Nú hef ég
sent þrjár dætur mínar með þér til Englands
og þær koma allar heim með lífsreynslu
sem þær minnast mörgum sinnum á ári.
Hún var sérlega ánægð með hópstjórana og
kennarana í skólanum.
Takk fyrir okkur. B.kv. Helga.

Nánari upplýsingar á www.enskafyriralla.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Stress skemmir alla stemningu,
það má því ekkert flækja hlutina of
mikið. Bara að njóta. Mitt ráð er
því að hafa veitingar einfaldar, að
minnsta kosti þannig að þú þurfir
ekki mikið að vera að vesenast
með þær meðan á veislu stendur.
Skemmtilegast er að geta notið
með gestunum,“ segir hún.
Verður eitthvert þema í veislunni?
„Nei, ekkert þema. En ég mun
kaupa falleg blóm í blómabúðinni

Auði á Garðatorgi, lifandi blóm
gera allt fallegra. Poppum svo upp
stemninguna með flottum helíumblöðrum frá vinkonum mínum í
Pippu.“
Hvað ætlið þið að bjóða mörgum?
„Þetta verða um sjötíu gestir,
við eigum litla fjölskyldu en alltof
marga vini.“
Verða veitingar pantaðar eða
gerið þið sjálf?
„Við gerum veitingarnar sjálf.

Ég er afleitur bakari enda krefst
það nákvæmni og þolinmæði – og
ég hef hvorugt. Hugsa að við gerum eitthvað svipað og hjá eldri
bróðurnum, þá vorum við með
nautakjöts- og sushi-salat – og svo
eitthvað sætt til að loka maganum.“
Hvernig var þinn fermingardagur?
„Minn fermingardagur var
ánægjulegur og ég á góðar minningar frá honum. Gaman að segja
frá því að við Áki, eiginmaður
minn, fermdumst sama dag, í sömu
kirkju enda bæði alin upp í Garðabæ og við vorum saman í bekk í
barnaskóla. Og nú styttist í það að
yngri drengurinn okkar fermist.“
Hvernig varstu klædd og greidd?
Áttu ennþá fermingarfötin?
„Af einhverjum óskiljanlegum
ástæðum var eitthvert dáta-þema í
öllum búðum korter í mína fermingu. Ég fermdist því í dökkbláum
matrósakjól og hárið tekið upp til
hliðanna með hvítum silkiborðum.
Ég verð Svövu í 17 og Lilju í
Cosmo ævinlega þakklát eða
þannig. Ég á kjólinn ekki lengur en
man að ég gleymdi að fara í hvíta
blúndusokka sem áttu að toppa
múnderinguna á fermingardaginn,
fattaði það daginn eftir.“
Hvað finnst þér mikilvægast að
foreldrar fermingarbarna hafi í
huga?
„Að þessi dagur snýst um fermingarbarnið og mikilvægt að hlusta
á og og fara eftir væntingum
þeirra. Ferming er stór dagur hjá
fjölskyldu, dásamlegur dagur. Það
þarf ekki allt að vera fullkomið
þennan dag, bara að njóta,“ segir
hún.

NÝTT - NÝTT

[ VORLÍNA HH SIMONSEN ER MÆTT Á BEAUTYBARINN 3. HÆÐ KRINGLUNNI OG WWW.BEAUTYBAR.IS ]

FERMING 2019
GEFÐU GJÖF SEM ENDIST

[ True Divinity MK2 ]

[ True Divinity MK2 ]

KAUPAUKI

[ Boss ]

Wet Brush ﬂækjubursti og hitavörn frá
label.m fylgja með öllum raftækjum
frá HH Simonsen

[ Rod VS3 ]
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Góður matur
og skemmtileg
stemning
Oliver Nordquist er í Hagaskóla og mun fermast
á þessu ári. Hann mun fermast í kirkju, þar sem
hann er trúaður. Fötin skipta máli sem og
veitingarnar að hans mati.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
liver er búinn að vera
í fermingarfræðslu
síðan síðasta sumar
og mætir í messur
þess á milli.
María Gréta Einarsdóttir móðir
hans og Róbert Aron Magnússon
faðir hans hafa verið að aðstoða
með undirbúninginn. Eins hafa
ömmurnar verið duglegar að leggja
sitt afmörkum.
„Varðandi undirbúninginn þá
pöntuðum við Brynja Nordquist,
amma hans, sal fyrir 15 mánuðum
og verður veislan og fermingin sjálf
á afmælisdegi hennar.
Við ákváðum að leigja ljósmyndabás – til að hafa í veislunni
til að eiga minningar þar sem við
ákváðum að hafa ekki ljósmyndara.
Við eigum þessar fínu myndir eftir
Sögu Sig úr fermingarmyndatöku
Galleri 17 og munum nota eina í
boðskortið.“
María segir Oliver með mjög
ákveðnar skoðanir þegar kemur að
veislunni. „Það skiptir máli að hans
mati að honum þyki veitingarnar í
veislunni góðar enda finnst honum
oft í veislum ekkert sérstaklega
mikið fyrir hann á boðstólnum.“

O

Vil hafa girnilegar veitingar
á boðstólnum
Oliver vill hafa hamborgara og
annað góðgæti að sögn móður
hans. „Litlir hamborgarar, skúffukaka og nammibar er málið. Ég er
búin að panta svona nammibarssett af Ebay með 10 krukkum,
töngum og pokum og svo fær hann
að velja hvað hann vill hafa í þeim.
Einnig mun Svana amma hans
baka kransaköku með dyggri aðstoð frá mér fyrir veisluna enda
bakar hún ofsalega góða kransaköku og er það ákveðin hefð að ein
slík sé á boðstólum frá henni í
veislum í fjölskyldunni.“

Oliver segist hlakka til fermingarinnar sem verður þann 13.
apríl í Neskirkju.
Hvernig verður fermingin?
„Ég fermist í kirkju um hádegisbil og svo verður veisla seinni partinn.“
Hlakkar þú til fermingarinnar?
„Já mjög mikið – ég er búinn að
vera að bíða spenntur eftir þessu
lengi.“
Langar í ferðalag og pening
í fermingargjöf
Hvað langar þig í í fermingargjöf?
„Mig langar að fara til Liverpool
á fótboltaleik. Eins væri gaman að
fá pening upp í svona ferð.“
Í hverju ætlarðu að vera?
„Skyrtu og dökkum gallabuxum
úr Galleri 17 og Yeezy skóm.“
Hvernig var að taka þátt í fermingarmyndatöku 17?
„Mjög gaman. Við fengum góðan
mat og það var þægilegt. Í raun
fannst mér þetta bara einfalt og
skemmtilegt.“
Ætlar ekki að verða fyrirsæta
Nú er amma fyrirsæta og pabbi
þinn var það líka – er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir
þig?
„Nei alls ekki – ég held ég verði
ekki fyrirsæta. Mig langar að verða
körfuboltamaður. Hér heima eða
erlendis. Mér finnst bara gaman að
spila körfubolta og það er það sem
skiptir mig mestu máli.“
Ertu trúaður?
„Já ég er trúaður. Ég er með
mína barnstrú, þannig að ég hef
alltaf trúað á Guð frá því ég var lítill. Í fermingarfræðslunni vorum
við ekki að tala svo mikið um Jesú
og Guð, heldur meira hvernig kærleikurinn og trúin tvinnast inn í
lífið. Það var áhugaverð nálgun.“

Oliver Nordquist mun fermast í Neskirkju í apríl á þessu ári.

Ferköntuð
ferrmingarveissla
morthens
Í Brioche brauði með
beikoni, hvítlauksgrilluðum sveppum
og bernaise sósu .

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
30 borgarar á
hverjum bakka!
6 gómsætar
tegundir í boði!

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

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Ljósmynd/Saga Sig

Dömutískan fyrir fermingarstúlkurnar árið 2019.

Herratískan fyrir fermingardrengina árið 2019.

FERMING 2019
Skór fyrir alla fjölskylduna

VAGABOND JOYCE
Kaupfélagið

SIXMIX HÆLASKÓR
KOX

GABOR
Steinar Waage

VAGABOND ELENA
Kaupfélagið

14.995

15.995

17.995

12.995

SIXMIX HÆLASKÓR
KOX

GABOR SANDALAR
Steinar Waage

SKECHERS SANDALAR
Skechers

KMB HÆLASKÓR
Kaupfélagið

19.995

16.995

8.995

19.995

SKECHERS GÖTUSKÓR
Skechers

VAGABOND ZOE
Kaupfélagið

VANS OLD SKOOL
KOX

VANS AUTHENTIC
KOX

13.995

15.995

13.995

10.995

VAGABOND LINHOPE
Kaupfélagið - Herra

SKECHERS GÖTUSKÓR
Skechers - Herra

VAGABOND PAUL
Kaupfélagið - Herra

VAGABOND ZOE
Steinar Waage

17.995

12.995

17.995

15.995

ALLA SKÓNA OG FLEIRI FERMINGARSKÓ MÁ SJÁ Á SKÓR.IS NETVERSLUN

KRINGLU OG SMÁRALIND
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Rómantískur
nammibar
með fallegri
lýsingu.

Nammibar er ómissandi í
ferminguna að mati Svönu.

Svana Rún segir áhugvert að gera meira en minna í
veislum til að skapa meiri upplifun.

Nammibarinn
er ómissandi

Það má hafa bíóbar í
fermingarveislunni, þar
sem ákveðinn tími er
áætlaður og stemning er
í kringum sýningarnar.

Svana Rún Símonardóttir starfar sem starfsendurhæfingarráðgjafi hjá Virk. Hún er mikill fagurkeri
sem hefur áhuga á fólki og fallegum hlutum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
g er félagsráðgjafi að
aldeilis vel og vonandi verður frammennt og hef unun af því
hald á því ævintýri.“
starfi en allt frá því ég
Mikið fyrir hluti sem
man eftir mér hefur mér
fást á mörkuðum
líka þótt gaman að hönnun, skreytingum og heimilum. Það
Svana og eiginmaður hennar Ríkmá kannski segja að áhugi minn hafi
arð Svavar Axelsson eiga sex börn
byrjað í blómabúðinni hjá forsamtals. Fjölskyldan er
eldrum mínum og systrstór og í gegnum hana
um en þau ráku blómafær Svana mörg
og gjafavöruverslun
tækifæri til að
lengi. Þar fékk ég
skreyta og gera
oft að dunda mér
fallegt.
við að búa til
Heimili
skreytingar, raða í
Svönu er rómhillur og breyta.
antískt og mikið
Ég er alltaf að
fyrir augað.
breyta, bæta og
„Ég hef ótrúskreyta heima og hef
lega gaman af því að
virkilega gaman af þessu
skreyta fyrir afmæli og
áhugamáli mínu, en ég hef
er afmæliskakan er
einnig verið að taka að Það má nota kleinuhringi til mikið uppáhald hjá
mér verkefni eins og að að skreyta kökur með.
mér.“

É

skreyta fyrir veislur á
borð við fermingar og brúðkaup svo
eitthvað sé nefnt. Við höfum verið
þrjár saman í að skreyta fyrir stærri
veislur og viðburði. Systir mín Kristín Aðalheiður Símonardóttur og vinkona mín og stjúpmóðir sonar míns,
Svandís Lilja Níelsdóttir, hafa verið
með mér í því. Við Svandís stofnuðum einnig nokkurs konar markað í
bílskúrnum heima fyrir jólin, sem við
kölluðum Svarta svani og það gekk

Svana bjó erlendis í um átta ár, í Svíþjóð, Þýskalandi
og í Noregi og þar kviknaði áhugi
hennar á flóamörkuðum. Hún mælir
með því að fólk skreyti fyrir fermingarveislur með hlutum sem það á
heima hjá sér. Ferðatöskur, luktir,
leikföng barnanna sem og áhugamál
eiga erindi sem skreytingar.
„Þegar ég skreyti er ég yfirleitt
með einhverja mynd í huganum sem
ég vinn eftir. Stundum vindur sú

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

Nammibarinn er ómissandi

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
30 borgarar á
hverjum bakka!
6 gómsætar
tegundir í boði!

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

hugmynd upp á sig og endar á
óvæntan og skemmtilegan hátt en ég
er dugleg að skoða bækur og blöð,
Pinterest og fleira sem getur gefið
mér hugmyndir. Síðan er mikilvægt
að finna út hvað fermingarbarnið vill
hafa. Þannig verður fermingarveislan persónulegri og fellur að
smekk barnsins. Hvaða litur er í
uppáhaldi, hvaða tómstundir stundar
það, hvað finnst barninu skemmtilegt að gera? Einnig finnst mér
mikilvægt að hafa fermingarbarnið
með í undirbúningnum ef það hefur
áhuga á því, þau eru oft með allskonar skemmtilegar hugmyndir sem
gaman er að vinna eftir.“

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Svana er sérfræðingur þegar kemur að því að gera nammibar fyrir
veislur. „Þar sem við erum með
skreytingaþjónustu eigum við mikið
af glerílátum og hlutum sem hægt er
að setja nammi í. Ég mæli með að
setja myndir af fermingarbarninu og
hluti sem því finnst skemmtilegir og
svo bara að þora að leika sér með
nammibarinn. Ég geri meira fremur
en minna þegar kemur að skrauti á
þessum stað í veislunni. Kleinuhringjabarinn er einnig skemmtileg
hugmynd sem hefur slegið í gegn hjá
öllum aldurshópum en það sem ég
nota til að stilla kleinuhringjunum

upp er til að mynda gömul barnahilla
úr Ikea sem ég málaði og gamall trékassi sem Heiða systir fann á flóamarkaði. Ef fólk langar að hafa
nammibar mæli ég með að kaupa
nammið í stórverslunum á borð við
Costco, Bónus og Stórkaup svo eitthvað sé nefnt. Ég kaupi skraut víða,
einnig erlendis og í gegnum netverslanir. Þegar ég skreyti nota ég gjarnan ávexti, blóm, luktir með kerti,
steina, trjádrumba, sultukrukkur
sem ég skreyti með blúndum eða
fjöðrum jafnvel, skemmtileg spakmæli, spegla í fallegum römmum,
flöskur, bækur, seríur, nammi og
bara hvaðeina sem mér dettur í
hug.“
Poppbar og skemmtilegir drykkir
Hún segir að þegar kemur að
skreytingum sé alltaf gaman að notast við það sem maður finnur úti í
náttúrunni. Könglar, greni og blóm
geti verið fallegt á borði, en þar sem
fermingar eru á þeim tíma þegar
frost liggur í jörðu þá sé það oft
áskorun. „Það má þó oft finna fallegar trjágreinar sem hægt er að
skreyta með seríum. Svo er líka
gaman að hengja merkimiða á greinarnar og biðja veislugesti um að
skrifa skilaboð eða kveðjur til fermingarbarnsins og hengja á greinina.“
„Svo er einnig hægt að vera með

poppbar – það kostar ekki mikið og
er mjög fallegt og skemmtilegt fyrir
fermingarveisluna. Hægt er að vera
með karmellupopp, jarðarberjapopp,
venjulegt popp og þar fram eftir götunum. Eins getur verið gaman að
vera með drykki, t.d. saft. Hægt er
að kaupa glerflöskur í Söstrene
Grene og merkja flöskurnar með
límmiðum sem fást þar líka með
skemmtilegum nöfnum. Börn elska
að fá sér hindberjasaft, jarðarberjasaft, appelsínusaft og fleira í
þeim dúr.“
Þegar kemur að því að nota
óvenjulega hluti af heimilinu þá er
Svana sérfræðingur á því sviði. „Ég
hef notast við gamlar ferðatöskur og
set kökur í þær – þá er það í sjóræningja- eða ferðaþema. Það má líka
nota gamlar töskur sem skreytingu á
veisluborðið, stilla þeim upp á endann og setja mynd af fermingarbarninu inn í. Ef þú hugsar út í það
er hægt að nota svo margt af heimilinu til að skreyta. Sem dæmi þá eru
gamlar bækur æðislegar til að
hækka undir kökum á veisluborði.
Körfubolti getur verið flott skraut og
fimleikahringir yfir veisluborði með
blómaskreytingum. Skautar, skíði og
hvað eina sem kemur upp í hugann
getur verið fallegt til að tengja við
fermingarbarnið og gera upplifun
gesta skemmtilega og óvenjulega.“
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Fermingardagar

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN
Fermingar

TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

Nature’s Rest með Classic botni og fótum

NATURE’S REST
heilsurúm með
Classic botni
Aukahlutur á mynd: Helsinki höfuðgafl.
Val um þrjá liti á botni: Hvítt, svart og grátt.

N a t u r e ’ s r e s t | S væ ð a S k i p t

p o k ag o r m a k e r f i

| B u r S ta ð i r

S t á l fæ t u r

| Sterkur

Botn

Fullt verð

Fermingartilboð

80x200

55.900

44.720

90x200

59.900

47.920

100x200

63.900

51.120

120x200

69.900

55.920

140x200

79.900

63.920

Stærð í cm

| 320

gormar pr fm2

| g ó ða r

kantStyrkingar

NATURE’S SUPREME heilsurúm m/Classic botni
Nature’s Supreme með Classic botni og fótum
Fullt verð

Fermingartilboð

120x200

109.900

79.791

140x200

119.900

87.131

Stærð í cm

• S væ ða S k i p t

FERMINGAR
Ð
TVENNUTILBOÐ
SB-sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
l
.
Fullt verð: 12.900 kr
SB-koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður
og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 6.900 kr
Fullt verð samtals:
19.800 kr.

• B u r S ta ð i r

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

• Sterkur
• 32 0

Botn

gormar pr fm2

• S t e y p ta r

kantStyrkingar

Aukahlutir á mynd: Koddar og höfuðgafl. Val um þrjá liti á botni: Hvítt, svart og grátt.
A

NATURE’S ELEGANCE heilsurúm m/Classic botni
Nature’s Elegance með Classic botni og fótum
Fullt verð

Fermingartilboð

120x200

135.900

97.731

140x200

149.900

107.831

Stærð í cm

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 12.900 kr.

p o k ag o r m a k e r f i

S tá l fæ t u r

• S væ ða S k i p t
• l at e x

p o k ag o r m a k e r f i

h e i l S u o g h æ g i n da l ag

í y f i r dý n u

Aukahlutur á mynd: höfuðgafl. Val um þrjá liti á botni: Hvítt, svart og grátt.

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar
með fyrirvara um
prentvillur.

• 10 0%

Bómullaráklæði

• B u r S ta ð i r
• Sterkur
• 32 0

S tá l fæ t u r

Botn

gormar pr fm2
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keypti allskonar hluti og skraut úr
Góða hirðinum, frá ABC nytjamarkaðnum, Rauða kross-búðunum
og af fleiri stöðum. Ég málaði og
gerði upp hluti og fjölskyldan tók
þátt í þessu með mér. Mér finnst
skipta sérstaklega miklu máli að
fermingarbarnið fái tækifæri til að
taka sem mestan þátt. Að eyða
helginni í að mála og undirbúa
ferminguna öll saman er einstaklega gefandi og gott fyrir alla. Það
gefur fólki tækifæri til að kynnast
og vera skapandi saman, mála og
tengja á mörgum sviðum.
Eleni segir að hvítu dúkarnir
sem þau hafi notað hafi verið hluti
af listrænni upplifun gestanna.
„Dúkarnir voru einnota og pennar
voru á öllum borðum svo gestirnir
gátu teiknað á borðdúkinn sín listaverk.“

Fermingarskraut með sál
Eleni Podara er arkitekt frá Grikklandi sem
er sérfræðingur í að finna gamla íslenska
hluti á mörkuðum í borginni sem hún gerir
upp og stílfærir á sinn einstaka hátt. Hún notaði þannig hluti til að gera fermingarveislu
Hrafnhildar fósturdóttur sinnar fallega.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

leni starfar sem
framleiðsluhönnuður fyrir kvikmyndaiðnaðinn
og leikhúsin í landinu. Hún er einnig útstillingahönnuður hjá
Ikea á Íslandi.
Hún er gift Steindóri
Grétari Kristinssyni tónlistarkennara. Fjölskyldan fermdi Hrafnhildi
Steindórsdóttur í fyrra og
kom Eleni að skreytingum
fyrir veisluna.
Eleni er með einstakan stíl
og þykir sérfræðingur í að finna
gamla íslenska hluti á mörkuðum í
borginni sem hún gerir upp og stílfærir á sinn einstaka hátt.

E

Undirbúningurinn skemmtilegur
„Það var ótrúlega gaman að
koma að þeirri vinnu að skreyta
fyrir Hrafnhildi. Við Lilja mamma
hennar erum góðar vinkonur og
þekkjumst vel og höfum
unnið saman í verkefnum
áður. Hún er eigandi verslunarinnar Fisher og ég sá
um hönnun þeirrar verslunar.
Veislan var haldin í gamla
sal Skógræktarfélags
Reykjavíkur við Elliðavatn.“
Eleni segir að undirbúningurinn hafi
verið skemmtilegur
og leggur áherslu
á að þetta sé hluti
af daglegu starfi
hennar og því hafi
þetta verið frekar
auðvelt. ,,Ég
myndi mæla með að
fermingarbarnið
fengi að velja sér
uppáhaldslit sem væri
svo gegnumgangandi í
veislunni. Staðurinn

Mælir með að
fólk prófi sig áfram

Áhugavert skraut sem setti punktinn yfir i-ið í fermingunni.

Eleni Podara er með frábært
auga fyrir fallegri hönnun og
uppsetningu.

Eins hafi falleg blóm verið á einu
borði, mynd af fermingarbarni og
fleira hefðbundið. Þegar kemur að
blómum er Eleni með einstakt
auga. Hún mælir með að fólk prófi
sig áfram, kaupi jafnvel tilbúna
blómvendi og taki blómin í sundur
og flokki í minni vasa. ,,Eins vorum
við með ljósmyndsýningu með skjávarpa sem var skemmtilegt. Sér í
lagi þar sem valdar voru myndir
þar sem fermingarbarnið var að
gera skemmtilega hluti. Það skapar
tilefni til umræðu og er verulega
gaman að hafa í svona veislum.“
Þegar kemur að matnum mælir
hún með að ef um hlaðborð er að
ræða sé sniðugt að setja litla
merkimiða við hvern disk. „Eins ef
fólk býður upp á mat, má prenta út
matseðla fyrir gestina, með nafni
fermingarbarnsins á. Það gerir
borðið fallegt og skemmtilegt. Hún
mælir með etsy.com og þá brúðkaupsmatseðlum sem breyta má í
fermingarmatseðil og síðan er auðvelt að prenta bara matseðlana út
sjálfur.
Gestir fengu hluta
af veislunni heim

Gamall
lampi
sem hefur
fengið nýtt
útlit.

Fermingarveisla Hrafnhildar var augnakonfekt.

þar sem við héldum veisluna var
svo sérstakur og hrár, með steinum og við. Af þeim sökum völdum

Svona leit lampinn
út áður en hún
gerði hann upp.

við svartan lit og brúnan, hrein
náttúruleg efni og svo bleikan lit
sem fór fallega með öllu hinu. Ég

Eleni finnst áhugavert að hafa
fermingarveislur umhverfisvænar.
„Ég mæli með að forðast að kaupa
plaströr, síðan ef fólk vill nota
plastglös og -diska, þá má alltaf
kaupa aðeins vandaðri fjölnota tegundir.“
Fyrir þá sem eru í vanda með
t.d. blómin þá mælir Eleni með íslensku fagfólki. „Það er fagfólk á
hverju strái hér. Ég mæli sem
dæmi með blómabúðinni 4 árstíðum. Gestirnir í okkar veislu elskuðu skreytingarnar sem við vorum
með svo við gáfum þeim sem vildu
blóm með sér heim. Mér finnst það
fallegt að skreytingar úr veislunni
hafi fengið að lifa á heimili gestanna áfram.“

DÖMUFATNAÐUR
Glæsilegt úrval
ﬂott merki
stærðir 36-54

Við tökum
á móti
hópum

Vertu velkomin til okkar

Eyravegi 29 • Selfossi • Sími 482 1800

FRÁBÆRT ÚRVAL
FYRIR VEISLUNA
Á GÓÐU VERÐI

FERMING

ÚTSKRIFT

AFMÆLI

TILBÚNIR
FROSNIR
SMÁRÉTTIR
Á FRÁBÆRU
VERÐI

ENGIHJALLI • VESTURBERG • ARNARBAKKI • GLÆSIBÆR • STAÐARBERG
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Fermingin er spennandi upplifun
Fermingarmæðgurnar Þóra Þórarinsdóttir og Guðrún Snorradóttir njóta hvers augnabliks saman í að undirbúa
ferminguna. Þær eru gott dæmi um hve ótrúlega margt getur falist í fermingunni.
Elínrós Líndal|elinros@mbl.is
óra er í Seljaskóla. Hún er
ánægð með vinkonurnar í
bekknum sínum. Hún æfir
handbolta, syngur í unglingakór í Seljakirkju og
hefur áhuga á myndlist og hönnun.

Þ

kynnast henni upp á nýtt flesta daga.
Hún er svo hlýr og umvefjandi persónuleiki, það eru forréttindi að fá að
kalla þessa stelpu dóttur mína.“
Hvað kemur á óvart?
„Hún hefur alltaf verið mjög ákveðin, þannig að það hefur ekki komið
mér á óvart að hún var með sínar hugmyndir um þennan dag, líkt og aðra
daga.“
Hvað er erfitt?
„Áskorunin felst í því að hún á afskaplega upptekna mömmu sem er
líka að sinna sínu, fyrirtæki og námi.
En við náum góðum stundum saman
inni á milli og njótum þeirra til fulls.“
Hvað er létt?
„Það er mér bæði létt og ljúft að fá
að vera „gestur“ í hennar ævintýri. Að
sjá hana dafna og þroskast.“
Í hverju verður þú?
„Að sjálfsögðu er mamman búin að
græja dótturina en er ennþá að huga
að því hverju hún mun klæðast. En
það verður eitthvað létt og lipurt, eins
og tengdamamma mín myndi segja.“

Að ferma barn á unglingsárum getur ýtt undir
nánd og sterk tengsl
innan fjölskyldunnar.

Hefur alltaf farið í kirkju
Hvernig er að fara að fermast?
„Það er bara spennandi, kirkjan og
trúin hafa alltaf verið hluti af mínu lífi.
Ég hef farið í kirkju síðan ég man eftir
mér.“
Muntu fermast í kirkju eða borgaralega?
„Ég fermist í Seljakirkju.“
Ertu búin að finna fatnað til að vera
í?
„Já, góð vinkona mín sem heitir Íris
gaf mér ótrúlega fallegan kjól í jólagjöf. Henni fannst hann svo fallegur að
hún ákvað að gefa mér hann, hún hélt
að hann liti út eins og eitthvað sem ég
hefði keypt mér. Sem er alveg rétt,
mér finnst hann svo flottur að ég ætla
að fermast í honum!“
Hvaða máli skiptir trúin í þínu lífi?
„Hún skiptir mig miklu máli. Það er
gott að geta beðið fyrir fólki og alls
konar hlutum, fengið styrk, huggun og
hugrekki ef mann vantar það. Ég
hugsa að það sé mjög mikilvægt fyrir
alla að geta trúað á eitthvað, hvort sem
það er Jesús, Guð eða eitthvað annað.
Svo er líka hægt að trúa á kærleikann!“

Gestir fá að giska
um framtíðarstarfið

Veisla með góðum kökum
Hvernig verður veislan?
„Veislan verður haldin á fermingardaginn minn, 7. apríl. Hún verður í sal í
Laugardalnum sem við græjum og
skreytum. Það verður boðið upp á alls
konar kökur og drykki. Ég er ekkert
fyrir svona fínan fermingarmat. Ég hef
rosalega gaman af því að baka og bíð
þess vegna upp á kökur í mínum anda.
Svo verður myndasýning, skemmtun
fyrir gestina, spurningaleikur og fjör.“
Til hvers hlakkarðu sem tengist
þessu?
„Ég hef rosalega gaman af því að
versla og græja, það er spennandi. En
það er aðallega spennandi að fá að upp„Nei, ég held að þetta verði bara
lifa þetta allt, greiðslu, myndatöku,
gaman.“
veisluna og auðvitað ferminguna
Ertu með hlutverk í veislunni?
sjálfa!“
„Já, ég mun bara tala við fólkið
Er eitthvað sem þú kvíðir fyrir að
mitt og láta mér þykja ótrúlega gamgera?
an. Þetta gerist víst bara einu sinni.“

Ferköntuð
fermingarveisla
ungfrú
reykjavík
Kjúklingabringa í
Brioche brauði með
cheddar osti,
sólþurrkuðu
tómatmauki og
mangó-jógúrtsósu

Fabrikkusmáborgararnir
slá í gegn í
öllum veislum.
30 borgarar á
hverjum bakka!
6 gómsætar
tegundir í boði!

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

PANTANIR Í SÍMA 575 7575

Morgunblaðið/Hari

Jesú gerði heiminn betri
Hvað hefurðu lært af fermingarfræðslunni?
„Mjög svo margt. Til dæmis trúarjátninguna, sögur úr Biblíunni, og
sögur sem prestarnir segja okkur.
Margar sögurnar í fermingarfræðslunni kenna manni ekki bara
um sögu Jesús og Guð, heldur ýmislegt sniðugt sem maður ætti að hafa í
huga í lífinu. Óli og Malla (sem eru
prestarnir) eru líka mjög skemmtilegir, leyfa okkur að vinna verkefni
sem eru skemmtileg en fræðandi. Ég
hef líka lært um sögu Jesús, hvernig
hann gerði heiminn að betri stað.“
Hvað langar þig að fá í fermingargjöf?
„Ég er ekki viss, ég á allt sem mig
vantar. En ég væri alveg til í utanlandsferð með mömmu.“
Að njóta stundarinnar
með börnunum
Mamma fermingarbarnsins Guðrún Snorradóttir segir að hún sé afskaplega gæfusöm kona. „Ég starfa
sem stjórnendamarkþjálfi, vinn alla
daga við það sem ég elska og nýt lífsins. Ég á þrjár yndislegar stelpur og
eiginmann sem ég deili lífinu með
ásamt góðum vinum og fjölskyldu.

Fólk er að mínu mati það sem mestu
máli skiptir í lífinu og þar hef ég nú
þegar dottið í lukkupottinn.“
Er þetta fyrsta barnið þitt sem
fermist?
„Já, ég byrjaði að eignast börn
frekar seint, 34 ára, og núna er loksins komið að fyrstu fermingunni.
Mikil tímamót og mjög spennandi
tímar fram undan.“
Hvernig hefur undirbúningurinn
verið?
„Við mæðgurnar erum afskaplega
líkar í okkur, skipulagðar í eðlinu og
samstiga. Þannig að undirbúningurinn hófst að alvöru fyrir nokkrum vikum. Núna er meira og minna allt
tilbúið, nema þá veitingarnar.“
Þóra er skapandi stelpa
Hvernig er að vinna með barninu í
þessum undirbúningi?
„Það er dásamlegt, Þóra er svo
skemmtilega skapandi stelpa. Hún er
búin að hafa mjög skýra sýn á það
hvernig hún vill hafa daginn og það er
mikilvægast, að dagurinn verði
hennar.“
Kynnist maður barninu betur?
„Þegar fyrsta barnið manns fermist er eins og að hefja gönguna með
henni í átt að því að verða fullorðin.
Já, þannig að mér finnst ég vera að

Hvernig verður veislan?
„Hún verður alfarið í anda Þóru.
Hún elskar að baka og á sér leyndan
draum að eiga sitt eigið bakarí. Þannig að það verður kaffihlaðborð með öllum mögulegum tegundum af bollakökum, tertum og kruðeríi. Við
verðum líka með þetta hefðbundna,
myndasýningu, spurningaleik og ætlum síðan að brydda upp á því að allir
fái að skrifa til hennar miða í lokin –
um það hvað þeir haldi að hún verði
þegar að hún verður stór. Þessi hugmynd kemur frá Þóru og mér finnst
hún afskaplega skemmtileg.“
Áttu ráð fyrir þá sem munu eiga
fermingarbörn á næsta ári?
„Nú vill svo skemmtilega til að hjá
okkur verður fermt aftur á næsta ári!
Hún Sigrún Birna, systir Þóru, er
fædd 13 mánuðum á eftir henni.
Þannig að ég kem til leiks reynslunni
ríkari. Mér finnst mikilvægast að
þetta sé dagur barnsins. Að fermingarbarnið fái að stjórna sem mestu.
Að við foreldrarnir séum tilbúin að
hlusta af þolinmæði og mæta þeim af
fremsta megni með þeirra óskir. Síðan
er verulega sterkur leikur að panta sal
sem fyrst og ekki gleyma að njóta
þess að undirbúa í rólegheitunum.“
Börnin stækka svo hratt
Hefur þú fengið stuðning fyrir
undirbúning?
„Ég hef reitt mig fyrst og fremst á
Þóru og hennar hugmyndir. Síðan er
ég afskaplega rík af fólki, bæði fjölskyldu og vinum, sem eru boðin og búin til að vera okkur innan handar.
Guðrún vill hvetja alla foreldra til
að njóta þess tíma sem fram undan er
með börnum sínum. Þau stækka svo
hratt.
„Að grípa öll tækifæri til að umgangast unglingana okkar á meðan við
fáum tækifæri til að hafa jákvæð áhrif
á líf þeirra og líðan er mikilvægt í mínum huga. Fyrr en varir verða þau orðin svo stór og okkar áhrif fara dvínandi. Ég lærði af Hugo Þórissyni
heitnum sálfræðingi að þau þarfnast
þess hve mest að við elskum þau þegar okkur finnst þau eiga það minnst
skilið. Eru það ekki ágætis lokaorð til
okkar sem eigum unglingsárin fram
undan með unga fólkinu okkar?“
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„Alltaf
dreymt um
risaveislu“

Alba Mist og Marín Manda eru mjög nánar mæðgur. Fermingin er sú fyrsta sem
Marín Manda undirbýr með fjölskyldunni.

Alba Mist og Marín Manda Magnúsdóttir eru í
óðaönn að undirbúa fermingu Ölbu. Alba heldur veislu á Íslandi og í Danmörku. Hún getur
varla beðið eftir fermingunni og mun bjóða upp
á ljósmyndabás, hamborgara og skemmtun.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
lba lýsir sjálfri sér sem
mjög opinni manneskju.
„Mér finnst gaman að
kynnast nýju fólki.
Áður fyrr var ég mjög
feimin en það hefur breyst. Vinir
mínir segja að ég sé með mikinn
húmor en ætli ég sé ekki líka með
kaldhæðinn húmor. Ég myndi einnig
segja að ég væri ákveðin eða orðin
ákveðnari og sjálfsöruggari með tímanum. Samt er ég líka viðkvæm og
má ekkert aumt sjá. Undanfarið ár
hefur verið mjög spennandi með nýju
fólki í mínu lífi og fleiri vinum.“
Alba er skapandi og hefur brennandi áhuga á tísku, dansi og ljósmyndun.

A

Tískan heillar
„Ég vil ekki plana framtíðina of
mikið, bara sjá hvert lífið leiðir mig.
Ég gæti alveg hugsað mér að fara til
Danmerkur í menntaskóla en ég er
hálfdönsk og tvítyngd svo það gæti
verið gaman. Í dag finnst mér hönnunarbransinn heillandi, hvort sem
það er innanhússhönnun eða fatahönnun. Hver veit hvað gerist;
kannski verð ég bara flugmaður og
ferðast um allan heiminn.“
Hvernig er að fara að fermast?
Mér finnst það mjög spennandi og
ég hef hlakkað til lengi. Ég hef verið
að plana ferminguna í huganum í
langan tíma, finna þema og mér
finnst ótrúlegt að allt í einu sé komið
að þessu. Í Danmörku er sagt að
maður sé að labba inn í „de voksnes
rækker“ sem þýðir að þá sé maður að
byrja að taka skref inn í fullorðinslífið. Þar eru fermingarnar allt öðruvísi. Mig hefur alltaf dreymt um að
halda risaveislu einhvern tímann og
nú er að koma að því.“

Ætlar að vera í hælaskóm
Muntu fermast í kirkju eða borgaralega?
„Ég fermist í Langholtskirkju með
Hólmfríði bestu vinkonu minni og
öðrum góðum vinum úr skólanum.“
Ertu búin að finna fatnað að vera
í?
„Já, kjóllinn er kominn á hreint og
hann kemur mjög vel út. Ég ætlaði
fyrst að vera í samfestingi og strigaskóm en er svo komin í kjól og hælaskó. Mamma er að reyna að kenna
mér að ganga á hælum en ég geng
nánast eingöngu í strigaskóm þannig
að það verður að koma í ljós í hvaða
skóm ég enda á fermingardaginn.“
Hvaða máli skiptir trúin í þínu lífi?
„Ég bið ekki borðbæn á hverju
kvöldi en það er gott að hugsa til þess
að það sé eitthvað þarna úti sem
passar upp á okkur. Ég trúi á að Guð
sé andi sem er alltaf til staðar en ekki
endilega karlkyns eða kvenkyns. Ég
missti afa minn fyrir nokkrum árum
og stundum finnst mér eins og hann
sé hjá mér. Þannig trúi ég.“
Erfitt að bíða eftir veislunni
Hvernig verður veislan?
„Hún verður vonandi skemmtileg.
Ég hlakka til að hitta allt fólkið sem
kemur til að gleðjast með mér. Við
höfum lengi verið að skipuleggja allt
frá því hvernig skraut á að vera, matur og myndir. Ég er bara svo spennt
að ég get eiginlega ekki beðið
lengur.“
Til hvers hlakkarðu mest?
„Ég hlakka eiginlega til alls; að
fermast með vinum mínum, halda
æðislega veislu og auðvitað spila
gjafirnar inn, en það er alls ekki mikilvægast. Ég mun líka halda aðra

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

fermingarveislu úti í Kaupmannahöfn hjá pabba mínum fyrir fjölskyldu og vini mína þar, þannig að
þetta verða tvær ólíkar veislur.“
Er eitthvað sem þú kvíðir fyrir að
gera?
„Já, ég kvíði smá fyrir því að fara
með orðin mín. Ég kvíði líka pínulítið
fyrir því að misstíga mig og detta á
leiðinni upp að altarinu. Það væri
týpísk ég. Eins gott að ég verði búin
að æfa mig á hælunum en ég veit að
allt gengur upp á endanum.“
Að njóta í veislunni

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

www.fabrikkan.is
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Ertu með hlutverk í veislunni?
„Hlutverkið mitt er bara að njóta
veislunnar og bjóða fólk velkomið.“
Hvað hefurðu lært af fermingarfræðslunni?
„Ég hef lært fullt. Meira um trúna
mína og hvernig ég get nýtt mér
hana í daglegu lífi. Prestarnir eru
æðislegar konur, þær taka alltaf vel á
móti okkur og við lærum á skemmtilegan hátt. Fáum okkur alltaf gott
snarl svo þetta er miklu skemmtilegra en ég bjóst við.“
Hvað langar þig að fá í fermingargjöf?
„Nýjan iPhone-síma, Macbooktölvu, pening, eitthvað fallegt í herbergið eða utanlandsferð.“
Stolt fermingarmóðir
Marín Manda er ákaflega stolt
móðir. „Ég á tvö börn og nú hef ég

einnig eignast stjúpson sem ég elska
eins og minn eigin. Ég er án efa orðin
meyrari en áður því lífið er alls ekki
sjálfgefið. Við erum jú sífellt að læra,
sem er svo dásamlegt, en ég hef einmitt lært að það er í lagi að hlúa að
sjálfri mér þrátt fyrir að vera 100%
mamma. Ég hef gjarnan sagt að ég
sé með skipulagt „kaos“ í kringum
mig í daglega lífinu en með árunum

vorum búin að ákveða notast við
veisluþjónustu og bjóða upp á ýmsa
rétti en ákváðum síðan að apa eftir
vinafólki okkar sem pantaði Hamborgarabúlluna í veisluna. Mér finnst það
ótrúlega skemmtileg lausn. Einnig
verðum við með fallegt kökuborð og
gos fáum við hjá Ölgerðinni. Ég bað
svo vinkonu mína Emilíu Kristínu
(kallar sig Mckrizz á Instagram) að

Maðurinn minn hefur einnig veitt mjög góðan
andlegan stuðning. Hann stendur með mér
í þessu öllu þrátt fyrir að eiga stundum
erfitt með að skilja af hverju ég þarf nauðsynlega að kaupa kíló af bleiku M&M-nammi
því það passar svo vel við þemað.
hafi ég uppgötvað að best er að klára
verkefnin í stað þess að ýta þeim til
hliðar. Ég hef ávallt verið afskaplega
sjálfstæð, ákveðin, skapandi og opin
að eðlisfari. Ævintýragjörn og þarf
að hafa mikið fyrir stafni.“
Ertu að ferma í fyrsta skiptið?
„Já, ég er að ferma frumburðinn
svo ég hef enga fyrri reynslu.“
Matur frá Hamborgarabúllunni
Hvernig hefur undirbúningurinn
verið?
„Hann hefur gengið nokkuð vel en
plönin hafa breyst örlítið á leiðinni.
Salurinn var fundinn snemma í ferlinu svo það var mikill léttir. Við

mynda fermingarskvísuna því hún tekur æðislegar myndir og það er svo gott
að vinna með henni.“
Hvernig er að vinna með barninu í
þessum undirbúningi?
„Það hefur alveg verið áskorun.
Sem betur fer erum við með svipaðar
fagurfræðilegar hugmyndir. Við lágum báðar yfir Pinterest og skoðuðum
skreytingar, hárgreiðslur, kjóla og
mat og höfðum nánast sömu hugmyndirnar þegar við bárum saman
bækur okkar. Alba Mist er aðeins
mínimalískari og ég hef því þurft að
ýta svolítið á hana að prófa nýjan skófatnað og slíkt.“
왘 SJÁ SÍÐU 24

MEET MONSIEUR BIG.
FORGET ALL THE OTHERS.
MASKARI

MONSIEUR BIG

MIKIL ÞYKKING • ALLT AÐ 24 TÍMA ENDING
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Alba Mist telur niður dagana þar til hún
fermist, svo mikið hlakkar hún til.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Kynnist maður barninu betur?
„Ég myndi ekki endilega segja það
því við Alba Mist höfum verið duglegar að græja alls konar hluti saman; taka myndir, spá í innanhússmuni
og tísku. Að sjálfsögðu finn ég fyrir
því að dóttirin er ekki barn lengur
heldur er að þroskast hratt. Fermingin er því ákveðin tímamót í því
ferli.“
Erfitt að finna föt á fermingarbarnið
Hvað kemur á óvart?
„Ekkert sérlega margt. Kannski
aðallega hversu snemma maður þarf
að byrja undirbúninginn. Fólk hefur
yfirhöfuð verið duglegt að koma með
uppástungur og bjóðast til þess að
aðstoða.“
Hvað er erfitt?
„Erfiðast í þessum undirbúningi
hefur verið að finna föt á fermingarbarnið. Hún var búin að ákveða fyrir
ári að vera í háum buxum og skyrtu
eða samfestingi en margt breytist á

einu ári í lífi unglings. Alba Mist er
mjög ákveðin þegar kemur að því að
klæða sig og hefur verið að mótast í
unga dömu á skömmum tíma. Hún er
með sinn eigin stíl og við höfum aðeins þurft að „víla og díla“ til að verða
sammála um heildarútlitið. Eftir að
hafa þrætt allar búðir bæjarins var
engin flík sem virkilega heillaði. Ég
endaði á því að panta beinhvítan kjól
á Asos fyrir hana sem ég fékk heim
tveimur dögum seinna. Hann smellpassaði og við erum rosalega ánægðar með hann.“
Hvað er létt?
„Ekkert,“ segir Marín Manda og
brosir, „því að undirbúa fermingu
fyrir stelpu er gríðarlega mikil vinna.
Hins vegar hefur mér þótt það svo
skemmtilegt svo um leið og salurinn
var bókaður fór allt annað að rúlla.“
Verða með ljósmyndabás
Í hverju verður þú?
„Ég get víst ekki ákveðið það fyrr

Fermist þú
ham-borgaralega?
30 borgarar á hverjum bakka!
6 gómsætar tegundir í boði!
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Alba fermist í ljósum kjól
frá Asos og ætlar að æfa
sig í að ganga á hælum
fyrir ferminguna.

en
alveg
undir lokin
því ég er ófrísk
og það er munur
á mér í hverri
viku. Ég mun að
sjálfsögðu reyna
að fara í mitt fínasta púss með
kúluna út í loftið.
Líkaminn er að
taka svo miklum
breytingum. Þrátt
fyrir að mér finnist
fúlt að komast ekki í
hvað sem er núna
er ég svo þakklát
þessum líkama
sem passar svo
vel upp á litla lífið inni í mér.
Aðalfókusinn
verður á stóru
skvísunni minni
þennan dag svo
ég er alveg sátt við
það að vera í bakgrunninum vaggandi
eins og mörgæs.“
Hvernig verður veislan?
„Við erum með hálfgert
blómaþema í hvítum, fölbleikum og gylltum tónum.
Veislan verður haldin í sal í
Borgartúninu með fallegu
útsýni yfir Faxaflóann.
Boðslistinn var fljótur að
fara yfir 150 manns svo við
þurftum að skera niður til að
koma fólki fyrir. Okkur þótti mikilvægt að fólk sem fagnar með

fermingarbarninu á
þessum degi þekki að
minnnsta kosti til
fermingarbarnsins
með nafni. Boðslistinn er því
rúmlega 80
manns og
munum við
halda veisluna um
kvöldmatarleytið.
Við bjóðum upp á
Hamborgarabúlluna sem
mætir á svæðið
og sjálfsögðu
sætt kökuborð
í eftirrétt.
Makkarónur,
skreyttar
möffins,
döðlugott og
Rice
Krispieskransakökur.
Una vinkona
mín (heitir
Unabakstur á Instagram) gerir
dásamlega fallegar og
gómsætar kökur og
mun hún gera fermingartertuna sem verður
skreytt með blómum.
Einnig ætlum við að bjóða
upp á Ava-aldinvatnsdrykkinn frá Ölgerðinni
sem er ferskur og góður.
Alba Mist er búin að
banna mér að halda ræðu
en ég er ekki viss um að
ég geti staðið við það.
Mér datt í hug að hún
myndi fara hjá sér en
ég held aðallega að
hún ætti erfitt með
að halda aftur af
tárum ef ég fer að
verða væmin. Í
samstarfi við

Rentaparty.is verðum við með
myndakassa og flottan bakgrunn svo
við fáum skemmtilegar myndir af
fólki úr fermingunni. Þegar ég
fermdist var haldin karaoke-keppni á
milli borðanna svo það er engin
pressa á fólk í þessari fermingu,
nema að skella í eitt bros.“
Áttu ráð fyrir þá sem munu ferma
á næsta ári?
„Já númer eitt er að byrja á því að
anda inn og anda út. Fara í örlitla
rannsóknarvinnu.
Spyrjið fermingarbarnið hverjar
óskir þess eru og reynið að koma til
móts við þær óskir. Þetta er þrátt
fyrir allt sérstakur og mikilvægur
dagur í lífi barnanna okkar. Svo
myndi ég bara halda áfram að anda
inn og anda út. Þetta hefst allt að
lokum.“
Kíló af bleiku M&M
Hefur þú fengið stuðning fyrir
þennan undirbúning frá einhverjum
sem er snillingur í svona viðburðum?
„Já aldeilis. Vinkona mín Þórunn
Hulda Vigfúsdóttir hefur verið mér
innan handar með ráðleggingar. Hún
er mikill fagurkeri og hún hélt ótrúlega fallega veislu þegar dóttir hennar fermdist. Svo skráði ég mig í hópinn Fermingarundirbúningur og
hugmyndir á Fésbókinni og hef því
fylgst örlítið með hvernig aðrir hafa
sínar veislur. Þar hef ég fengið ýmsar hugmyndir en ég tel að það sé
mikilvægt að fá ekki samviskubit ef
maður gerir hlutina öðruvísi en aðrir.
Sumar fjölskyldur halda fast í fjölskylduhefðir en aðrir velja að fara í
gegnum þetta ferli á nýstárlegan
hátt. Ekkert er verra né betra.
Maðurinn minn hefur einnig veitt
mjög góðan andlegan stuðning. Hann
stendur með mér í þessu öllu þrátt
fyrir að eiga stundum erfitt með að
skilja af hverju ég þarf nauðsynlega
að kaupa kíló af bleiku M&M-nammi
því það passar svo vel við þemað. Þá
hristir hann hausinn, faðmar mig og
býðst svo til að halda á pokunum.“
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Feðgastund á sunnudögum
Ari Karl Aspelund fermist í Dómkirkjunni á þessu ári. Hann er sonur þeirra Thors Aspelund og Örnu Guðmundsdóttur. Feðgarnir hafa rölt saman í kirkju og gert það að venju að koma við í uppáhaldsbakaríinu á leiðinni heim.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
jölskyldan hans Ara er
nýflutt í Vesturbæinn.
Þeir feðgar njóta því
þess að geta gengið í
bæinn og heimsótt verslanir eins og Vínberið og Kokku og
síðan að fara á kaffihús saman.
Thor er prófessor við Háskóla Íslands við Miðstöð í lýðheilsuvísindum og Ari er nemandi í 8.
bekk í Hagaskóla.

F

Allir í góðu skapi
Hvernig hefur fermingarfræðslan verið?
„Hún er búin að vera skemmtileg og fræðandi. Þau Elínborg og
Sveinn, prestar kirkjunnar, og
Siggi sem guðfræðinemi voru alltaf í góðu skapi í tímum. Mér
fannst gaman að hitta hina krakkana úr Hagaskóla í fermingarfræðslunni. Svo var ferðin í
Vatnaskóg mjög skemmtileg,“
segir Ari.
Hafa sunnudagar verið ánægjulegir ykkur feðgum?
„Já, aldeilis og eiginlega tvöfalt
það. Okkur finnst notalegt að geta
gengið í miðbæinn í messu. Það er
svo rólegt að sitja í kirkjunni. Síðan er gaman að spjalla um daginn
og veginn og predikunina á leiðinni heim. Síðan komum við alltaf
við í okkar uppáhaldsbakaríi,
Brikk, og fáum okkur eitthvað
gott með kaffinu. Það er frábært
að koma heim alveg slakur í góðan kaffitíma,“ segir Thor.
Tónlistin í uppáhaldi
Ari tekur undir með pabba sínum og segir þessar stundir góðar.
„Mér finnst ágætt að fara í messu
með pabba. Það var alltaf svo
huggulegt að hlusta á tónlistina
og prestinn predika. Uppáhaldið
mitt við messuna er tónlistin.“
Hvernig eruð þið að plana að
hafa ferminguna?
„Við ætlum að hafa veislu
heima með nánustu ættingjum.
Við erum búin að panta mat. Ég
var ekki í miklu stuði til að panta
stóran sal og hafa mjög langa
fermingarveislu. Ég hugsaði með
mér að mig langaði bara til að
hafa fámenna veislu,“ segir Ari og

Morgunblaðið/Hari

Samvera feðganna í kringum fermingu Ara er stund sem þeir eru þakklátir fyrir.

bætir við að hann hlakki mest til
veislunnar og að hitta fjölskylduna
og ættingja.
Fara ósjálfrátt í
að breyta og bæta
Er undirbúningurinn mikil vinna
fyrir ykkur foreldrana?
„Ekki beinlínis vinna heldur eitthvað skemmtilegt að hlakka til.
Maður fer ósjálfrátt að gera fínt og

Ari segir að fermingarfræðslan hafi verið lærdómsrík fyrir hann. Hann viti nú meira um
Jesú og sögurnar í Biblíunni. „Það er nokkuð
áhugavert að mínu mati.“
breyta og bæta heimilið og það er
gaman,“ segir Thor.
Ari segir að fermingarfræðslan
hafi verið lærdómsrík fyrir hann.

Hann viti nú meira um Jesú og
sögurnar í Biblíunni. „Það er nokkuð áhugavert að mínu mati.“
Trúir þú á Guð, Ari?

„Ég veit það ekki nefnilega. Það
er mjög flókið að hugsa um þetta
allt. En ég vil vita meira og læra.
Ég vil fylgja hefðum sem tengjast
okkar trú, t.d. halda jól og páska.“
Ari hrífst af tónlist enda er hann
að læra á trommur. „Ég er reyndar
að fara að breyta og ætla að nota
rafmagnstrommur. Ég er ekki mikið í íþróttum en finnst ágætt að
fylgjast með fótboltaleikjum.“

Fermingarbörn safna fyrir hjálparstarf kirkjunnar

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

Fabrikkusmáborgararnir slá í
gegn í öllum
veislum.
30 borgarar á
hverjum bakka!
6 gómsætar
tegundir í boði!
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Kristín Ólafsdóttir, fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálparstarfs kirkjunnar,
segir landsmenn hafa tekið vel á móti
fermingarbörnunum. Þau söfnuðu
7.832.672 krónum en beinn kostnaður
við söfnunina nam 496.938 krónum.
Áður en börnin héldu af stað fengu
þau fræðslu um þróunarsamvinnuverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar en
Douglas og Trudy komu frá verkefnasvæðum í Úganda og héldu fleiri
en fjörutíu fræðsluerindi um verkefnin í
fermingarfræðslu og í félagsfræðiáföngum í framhaldsskólum vítt og
breitt um landið.
Fjáröflun með aðstoð barna í fermingarfræðslu síðsta haust var sú tuttugasta í röðinni en að henni standa
prestar og annað starfsfólk í sóknum
þjóðkirkjunnar um land allt og er
stuðningur þeirra við Hjálparstarf kirkjunnar mikils virði.

Douglas og Trudy sýna íslenskum
krökkum snúsnúband sem reyrt er
úr stönglum bananaplöntu.
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NIVEA MicellAIR Expert hreinsilínan fjarlægir vatnsheldan farða á mildan en áhrifaríkan hátt
með Miceller tækninni, í bland við þurrolíu og svart te. Það er óþarfi að skola af eða nudda.
Hreinsar fullkomlega og án þess að skilja eftir filmu eða klístur.
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Veganveislur upplifun fyrir gestina
Ágúst Reynir Þorsteinsson er áhugamaður um matargerð og heilsusamlegan lífsstíl. Hann stofnaði og rekur Bombay Bazaar
ásamt eiginkonu sinni Kittý Johansen. Ágúst gefur ráð um vegan- og ketóveislur. Hann segir slíkar veislur góða gjöf til gesta.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

gúst segir veganveislur
verða æ vinsælli. „Veganlífsstíll er alltaf að verða
stærri hluti af matarmenningu okkar. Fyrir
mér er veganlífsstíll frekar einfaldur lífsstíll. Sem dæmi þá eru flestir
forréttirnir hjá okkur á Bombay
vegan og þeir eru vinsælir hjá almenningi hvort sem þeir eru vegan
eða ekki. Einfaldlega af því að þeir
eru hollir og smakkast vel.
Að mínu mati er mjög auðvelt að
elda indverskan veganmat, því tölfræðin segir okkur að í kringum
60% Indverja eru grænmetisætur –
þar af leiðandi er stór hluti af indverskum uppskriftum hugsaður fyrir þann markhóp. Margir af þessum
réttum eru algjörlega vegan.“

og þykir mér það mjög árangursríkt
fyrir heilsuna. Það núllstillir mann,
afeitrar og hreinsar líkamann. Ég
set einnig inn í dagskrána hjá mér
reglulega föstu, þar sem ég borða
innan til dæmis átta tíma ramma.
Þess á milli drekk ég einungis vatn
og kaffi.“

Á

Þegar fólk sameinast
um að elska barnið

Er flexitarian sjálfur
Þótt Ágúst sé ekki vegan sjálfur
er auðheyrt á honum að hann skilur
þennan lífsstíl enda er hann það sem
kallast í dag flexitarian – þ.e. vegan
hluta af tímanum. Hann er ástríðukokkur sem hefur áhuga á að þróa
uppskriftir – sem margar hverjar
byggjast á kjötafurðum og alls konar hugmyndum. Þess vegna er
áskorun fyrir hann að vera vegan
einvörðungu.
Hvað sér hann áhugavert við
veganlífsstílinn?
„Það er svo margt. Fólk sem er
vegan lifir að mínu mati nokkuð
góðu lífi. Það er laust við dýraprótín
sem sumum reynist erfitt að melta.
Síðan eru margir sem láta sig dýravernd varða enda hugnast ekki öllum að borða dýr. Mér finnst þetta
hugsandi og oft á tíðum gott fólk
sem er að vinna í sér á mörgum
sviðum. Eins eru margir á þessu
mataræði út af umhverfissjónarmiðum.
Þeir sem eru vegan og koma að
borða hjá mér eru mestmegnis ungt
fólk en ég sé sífellt fleiri af eldri
kynslóðinni hoppa í bátinn. Þegar
ég hlusta á sögu eldra fólks heyri ég
að það hafi breytt til út af áföllum,
sumir hafa fengið sjúkdóma sem
þeir eru að breyta mataræði sínu
fyrir og fleira í þeim dúr. Mér finnst
einnig flottir þeir krakkar sem taka
þessa ákvörðun núna til að koma í

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ágúst Reynir er í einu besta formi sem hann hefur verið í til þessa. Hann þakkar það góðu mataræði.

Að krydda með sætum ávöxtum sem dæmi er góð og heiðarleg leið.

veg fyrir vandamál í framtíðinni,
hvort heldur sem er í umhverfinu,
hjá dýrum eða þeim sjálfum heilsufarslega.“
Ágústi finnst veganfermingarveislur flottar því það sé smart að
deila upplifun með fólki.
„Þeir sem hafa aldrei hugleitt það

að verða vegan geta litið á veganveisluborð sem gjöf til þeirra frá
fermingarbarninu. Ég get svo
sannarlega tekið undir að þetta sé
gjöf en ekki gjald að hafa í veislu,
því ég vel reglulega að vera vegan
og það gerir líkamanum mjög gott.
Uppskriftirnar eru ljúffengar og
mér finnst þvílíkt spennandi að setja
saman heilt boð í þessum stíl.“
Fær erlenda vegankokka heim

Fermingar-

myndatökur
Einstök

minning
Gjafakort

Ljósmyndir Rutar og Silju
Skipholti 31 • 105 Reykjavík • Sími 568 0150
Opið virka daga 10-17 • www.rut.is •
Ljósmyndir Rutar og Silju

Ágúst er mikill sérfræðingur í
matargerð og sækir sér reglulega
þekkingu meðal annars erlendis.
„Út af þessari kröfu í samfélaginu
og aukinni eftirspurn eftir veganréttum á matseðlinum okkar hef ég
verið að fá erlenda gestakokka frá
Mumbay, sem eru sérfróðir um
veganmat. Þegar maður hefur svona
ástríðu fyrir mat og matargerð eins
og ég þá liggja fjölmörg tækifæri í
svona nýjum stefnum. Það er ekki
nóg að kunna að elda fyrir fólk sem
er vegan að mínu mati, maður verður að setja hjartað í verkefnið og
skilja hugmyndafræðina og halda
áfram að þróa uppskriftir þar til
þær verða algjörlega samkeppnishæfar við annan mat á matseðlinum.
Ég hef ótrúlega gaman af því að
finna eitthvað virkilega gott að setja
í matinn í staðinn fryir hefðbundnar
dýraafurðir. Það kæmi fólki á óvart

Margir vinsælir réttir á
Bombay eru vegan.

hversu margir góðir staðgenglar
eru til í matargerð.“
Það er auðheyrt á Ágústi að
heilsusamlegur matur er hans tegund af mat.
„Já, og indverskur matur er yfirhöfuð hollur. Við notum íslenskt
ferskt hráefni, heilnæmt krydd og
kald pressaða ólífuolíu. Mér finnst
ákveðinn heiðarleiki fólginn í því að
sæta sem dæmi mat með náttúrulegum afurðum. Að setja rúsínur og
döðlur í mat í stað þess að nota
hvítan sykur skiptir miklu máli fyrir
mig svo dæmi séu tekin. Það eru
bara allt of margar rannsóknir sem
sýna neikvæð áhrif hvíts sykurs á
okkur mannfólkið.“
Duglegur að prófa sig áfram
Ágúst hefur verið á ketómataræðinu svo dæmi séu tekin. „Já, ég hef
verið að prófa mig áfram með það
sem almenningur gerir hverju sinni.
Ég byrjaði á ketó en færði mig síðan
meira yfir í lágkolvetnafæði sjálfur.
Ef maður fer einu sinni reglulega
vel í gegnum ketómatarferlið verður
maður svo miklu meðvitaðri um allt
sem maður setur í matinn. Ég hef
einnig prófað að taka allan sykur úr
mat og það gekk vel og skilaði mér
frábærri líðan. Síðan hef ég núna
verið í 180 daga á ketófæði þar sem
ég takmarka kolvetni við 20 g á dag

Hefur þú fermt sjálfur?
„Já, og það var dásamleg stund –
mér finnst ferming svo heillandi athöfn og einnig sú staðreynd að sem
dæmi kirkjan er að taka börnin inn
á þessum tíma í kristinna manna
samfélag. Ég ber virðingu fyrir öllum trúarbrögðum og auðvitað einnig þeim sem velja borgaralega fermingu, þar sem mér finnst það hlutverk okkar mannfólksins að bera
virðingu fyrir skoðunum og ákvörðunum hvert annars.“
Ertu trúaður?
„Já, trúin er minn vegvísir í lífinu.
Þetta er ansi stór spurning og ég er
ekki viss um hvernig maður talar
um svona í viðtali. En ég get útskýrt
að ég finn fyrir mínum æðri mætti í
daglega lífinu. Þetta hefur gerst á
mjög einfaldan og fallegan hátt í
gegnum árin hjá mér. Allar ákvarðanir eru síðan í takt við þetta, og
litla dæmið hér að ofan þar sem
ég lýsi hvernig ég geri réttina
mína sæta með náttúrulegum
leiðum er bara mín leið til að
setja kærleikann inn í verkefni líðandi stundar.“
Ágúst segist ekki gera það
til að reyna að vera góður
heldur sé þetta hluti af því sem
nærir hann sjálfan yfir daginn.
Að reyna að gera það sem er rétt,
samkvæmt þeim gildum sem hann
lifir eftir í lífinu.
Hvaða ráð viltu gefa foreldrum
sem eiga börn sem fermast á þessu
ári?
„Bara fyrst og fremst að þeir
sníði sér stakk eftir vexti. Fermingin snýst ekki um stærð veislunnar eða útlit, það sama má segja
um gjafirnar. Í mínum huga snýst
fermingin um að fagna með fermingarbarninu, vinum og ættingjum.
Til gamans má geta að stundum
geta fermingar verið frábært tækifæri til að leggja sverðin á borðin
hjá flóknum fjölskyldum, þar sem
hagsmunir barnsins eru settir í
fyrirrúm og gleðinni leyft að taka
völdin. Þá getur fólk sameinast í að
elska barnið og fagnað með því. En
auðvitað er ferming fyrir sumar fjölskyldur þungt og erfitt ferli, þar
sem innkoma fólks er mismunandi
og aðstæður manna misjafnar. En
við ættum að muna að fyrir Guði eru
allir jafnir, þannig að hvort sem þú
heldur hagkvæma veislu eða dýra
skiptir sá hugur sem athöfninni
fylgir mestu máli. Ég er á því að það
sé hægt að gera góða veislu án þess
að hún kosti of mikið. Til þess þarf
að sjálfsögðu að kynnast smekk
fermingabarnsins, setja allar væntingar í eðlilegan farveg og svo bara
muna að koma með góða skapið inn í
undirbúninginn og veisluna. Að
sjálfsögðu finnst mér flottustu veislurnar þar sem hollur matur, gott
skap og kærleikurinn fá að vera í
góðu blandi.“

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Ástríður Viðarsdóttir á fallegt eldhús þar sem hún
elskar að þróa
góðar uppskriftir,
bæði þegar kemur
að mat og kökum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ómótstæðilegar
makrónur
Ástríður Viðarsdóttir viðskiptastjóri hjá Árnasonum er snillingur í eldhúsinu. Hún er
ástríðukokkur og bakari og deilir með lesendum uppskrift að dýrlegum makrónum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
stríður hefur alltaf haft
gaman af því að baka.
Síðasta sumar var hún
sjálf með stóra veislu og
langaði að bjóða upp á
makrónur. „Ég hafði fengið þær svo
góðar og fallegar hjá frænku minni
Söru Dögg Gylfadóttur og langaði
þess vegna að bjóða upp á þær hjá
mér.“
Hvernig tengdist þú frænku þinni í
gegnum þetta ferli?
„Það var eiginlega þannig að ég
sendi Söru Dögg frænku minni
svona ca. 20 skilaboð á dag þegar ég
var að hefja ferlið, til að fá aðstoð
sem hún veitti með glöðu geði. Í kjölfarið urðum við svo góðar vinkonur
sem deilum sameiginlegum áhuga á
bakstri og fórum meðal annars á
kökuskreytinganámskeið sem var
mjög skemmtilegt.“
Bakarðu mikið að jafnaði?
„Já, og var ung þegar áhuginn
kviknaði. Mér finnst fátt skemmtilegra en að baka brauð og kökur.
Enda alin upp af móður sem er ákaflega flink að baka og elda góðan
mat.“
Hvaða ráð viltu gefa þeim sem
halda fermingarveislu á þessu ári
tengt makrónum? „Láta vaða, vera
þolinmóður, hafa gaman af og ekki
telja þér trú um að þú getir þetta
ekki. Þetta er vissulega nákvæmnisverk og tekur smátíma en er vel þess
virði. Makrónur eru dyntóttar og
baksturinn heppnast ekki alltaf, af

Á
Glæsilegir skartgripir
innblásnir af íslenskri sögu

G U L L S M I Ð U R & S K A R T G R I PA H Ö N N U Ð U R
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ástríður gerði sér lítið fyrir og bakaði heilan helling af makrónum.

óútskýranlegum ástæðum og þegar
það gerist er ekkert annað í stöðunni
en að byrja aftur með bros á vör. Svo
er líka sniðugt að horfa á myndbönd
á Youtube til að sjá aðferðina.“

Ertu með góða uppskrift sem þú
getur deilt með lesendum?
„Þessi uppskrift hefur reynst mér
best í makrónubakstrinum en svo
왘 SJÁ SÍÐU 32
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Ástríður ásamt
móður sinni Kristínu Petersen sem
hefur verið mikil
fyrirmynd þegar
kemur að eldhúsinu og fleira tengdu
heimilinu.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

fer eftir smekk hvers og eins hvaða
krem er sett á milli. Set hér inn uppskrift að sérdeilis góðu saltkaramellukremi. Eins bý ég til lemon
curd-, hindberja-, súkkulaði ganache- og pistasíukrem.
Hvað er góð veisla í þínum huga?
„Það skilar sér út í andrúmsloftið
þegar nostrað hefur verið hlutina og
ekki er allt á síðustu stundu. Nauðsynlegt er að hafa gott skipulag,
vera búin að taka til og hafa allt
hreint og fínt. Kveikt á kertum með
blóm í vasa og ég hika ekki við að
nota gerviblóm því úrvalið af þeim er
orðið mikið og þau eru mjög eðlileg
og falleg. Síðast en ekki síst að taka

glaðlega á móti gestunum – með
varalitinn á.“
Ertu mikið að elda og
bralla í eldhúsinu?
„Já, ég hef mjög gaman af því að
bjóða í mat, hafa fólk í kringum mig
og líf í húsinu.“
Hvað skiptir þig
mestu máli í lífinu?
„Dætur mínar og eiginmaður og
þeir sem næst mér standa. Það þarf
að vanda sig við að lifa lífinu og
leggja sig allan fram. Gefa af sér og
muna að maður uppsker eins og
maður sáir. Að kunna að meta það
sem maður hefur og þakka fyrir það
á degi hverjum.“

Það skilar sér út í
andrúmsloftið þegar
nostrað hefur verið
við hlutina og ekki
er allt á síðustu
stundu. Nauðsynlegt er að hafa gott
skipulag, vera búin
að taka til og hafa
allt hreint og fínt.

Ítalskar makrónur – grunnuppskrift
150 g möndlumjöl
150 g flórsykur (fyrir súkkulaði
makkarónur þá blanda út í 2
msk. kakó og minnka flórsykur í
staðinn)
55 g eggjahvítur (ca. 2 st.)
matarlitur eftir smekk
55 g eggjahvítur (ca. 2 st.)
smásalt
150 g sykur
40 ml vatn
Ofnhiti 150 °C í miðjum ofni á
blæstri.
Aðferð:
1. Sigta saman möndlumjöl og
flórsykur.
2. 55 g eggjahvítum ásamt matarlit blandað saman í lítilli skál.
Síðan hellt í möndlumjöls/
flórsykursblönduna.
3. Hin 55 g af eggjahvítu sett í
hrærivélarskál ásamt salti.
4. Í litlum potti er sykri og vatni
blandað saman og búið til síróp.
Þegar hitinn á sírópinu hefur náð
112°C er byrjað að þeyta eggjahvítur og salt í hrærivél. Sírópið
er tilbúið þegar hitinn hefur náð
118°C. Þá er sírópinu hellt varlega út í eggjahvíturnar í hrærivélinni. Og þeytt vel saman eða
þangað til eggjahvíturnar hafa
kólnað í skálinni.
5. Síðan er þeyttum eggjahvítum
blandað saman við eggjahvítur
með matarlitnum. Deigið hrært
saman varlega þangað til það
rennur í fallegum borða frá sleif-

inni, þá er það tilbúið.
6. Deigið sett í poka með 1 cm
stút og sprautað á plötu.
7. Plötunni skellt nokkrum sinnum niður til að ná úr loftbólum
8. Látið hvíla á plötunni í ca. 15
mín.
9. Inn í ofn í ca 18 mín.
10. Látið kólna.
Saltkaramellukrem
60 ml rjómi
90 g sykur
½ msk. gott salt eins og
Fleur de Sel
90 g mjúkt smjör
Aðferð:
Setjið sykur í pott og bræðið
við frekar lágan hita, fylgist vel
með að hann brenni ekki og
hrærið reglulega (hér er gott að
setja nokkra dropa af sítrónusafa
saman við til að koma í veg fyrir
að sykurinn kristallist). Setjið
rjómann í annan pott og hitið að
suðu. Þegar sykurinn er bráðinn
er rjómanum helt saman við og
blandan soðin þar til hún þykknar og verður kekkjalaus. Tekið af
hitanum. Saltinu bætt út í og
blandað vel. Þá er helmingnum
af smjörinu hrært saman við í
litlum bitum, einum í einu. Karmellan er kæld í ísskáp og þegar
hún hefur kólnað er restin af
smjörinu þeytt vel saman við þar
til liturinn breytist í mjög ljósan
karamellulit.

MEÐ ÞÉR Á FERMINGARDAGINN
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Fegurð, fjör og léttleiki
Áslaug Snorradóttir matarlistamaður býr til geggjaðar veislur. Hún býr ekki bara til fallegan og góðan mat heldur hannar
atburðarás í takt við hvert tilefni fyrir sig. Hún segir að fermingarbarnið eigi að ráða sinni veislu.
Marta María | mm@mbl.is
öllum þeim fermingarveislum
sem ég hef tekið þátt í að skapa
hefur stemningin verið algjörlega númer eitt, fegurð,
fjör og léttleiki. Fermingarnar
eru oftast á vorin og þá er allt að
lifna við og springa út, sólargeislar
og fuglasöngur. En grundvallaratriðið og það sem dagurinn snýst
um, hvort sem er kirkjuleg eða
borgaraleg ferming, er að þetta er
dagur barnsins. Er löngu hætt að
snúast um að klára húsið eins og á
fyrri tímum,“ segir Áslaug spurð
að því hvað skipti mestu máli þegar
kemur að fermingarveislum.
Hvernig skipuleggur þú fermingarveislur, gilda önnur lögmál en
þegar fólk heldur upp á 40 eða 50
ára afmæli?
„Allt önnur lögmál. Allar þær
veislur sem ég hef séð um eru
hannaðar út frá fermingarbörnunum svo þeirra persónuleiki skíni
í gegn. Ég byrja alltaf á að spjalla
við fermingarbarnið og við finnum
taktinn saman. Það getur farið í
allskonar áttir því það eru óteljandi
leiðir að öllu í lífinu sem betur fer
sem gerir það skemmtilegra að lifa
ekki eftir einni formúlu,“ segir hún.
Áslaug er hrifin af áhrifum fortíðarinnar og hún elskar kaffisnittur svo dæmi sé tekið. Hún segir
líka að það sé allt í lagi að hafa smá
majónes og rjóma þegar kemur að
veislum.
„Mér þykir afar vænt um kaffisnittumenningu Íslendinga sem
var á borðum við öll tækifæri. Ég
hef gaman af því að versla við
smurbrauðsdömur af gamla skólanum þegar ég skipulegg veislur,“
segir hún.
Hún segir að fólk sé orðið miklu
afslappaðra þegar kemur að

Í

Áslaug Snorradóttir er
listamaður í eldhúsinu.

Morgunblaðið/Eggert

veislum nútímans og leggi meira
upp úr því að hafa góða stemningu.
„Það er frelsið. Fólk er orðið
meira afslappað en fyrr á tímum.
Auðvitað vilja sumir halda í hefðir

Matur getur verið eins og list í veislunni.

og það hefur sinn sjarma með
fermingarkertinu og hvítu nellikunni en það er einmitt það sem er
svo frábært að poppa upp brauðterturnar, kertin, servétturnar og

leika sér. Ég hef mjög gaman af því
að vinna með hefðir og matarmenningu og finna nýja birtingamynd.“
Hvernig matur verður að vera?
„Það verða allir svo glaðir ef það

Það er ótrúleg fegurð og kraftur í matnum.

er smá majones og rjómi því það er
eitthvað sem margir neita sér um
dagsdaglega en gera undantekningu í fermingum. Ef það er stað왘 SJÁ SÍÐU 36
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Það elska allir að dýfa ávöxtum í súkkulaði.

bundið lífrænt hráefni eins og
majó úr repjuolíu og landnámshænueggjum og
rjómi úr grasfóðruðum
kúm ættu allir að
vera glaðir, meira
að segja veganar,
því það er minna
kolefnisspor en úr
aðfluttu um hálfan
hnöttinn.“
Þegar Áslaug er
spurð að því hvað
sé mest móðins
þegar kemur að mat
Blóm og
í fermingarveislum
matur fara vel
segist hún vera hrifin af
saman.
hádegisverðarboðum.
„Mér finnst æðislega huggulegt að bera fram hádegisverð í
fermingu og svo létt sætmeti á eftir. Kransakakan er löngu orðin
klassík og er á flestum borðum en
fermingarbörnin mörg baka hana
sjálf og skreyta. Þá er strax komið
Listaverk
fjör á borðið. Það eitt gæti líka
af mat.
dugað í veislu, falleg kransakaka á
miðju hóflega stóru borði skreytt
með hugmyndaflugi barnsins, allir
með eðaldrykk í fallegum glösum,
berjasafi með gosvatni, tónlist við
Miðað við tíðarandann þá er það
hæfi, kannski vals og allir brjóta
hóflegt sem er málið. Ég man þar
bita af köku og skála.
sem ég bjó fyrir nokkrum ára-

Allt fyrir

ferminguna

Föndra | Dalvegi 18 | Kópavogi | s. 568 6500 | fondra.is

Girnilegt brauðmeti á veisluborðið.

tugum þá var ein rjómaterta og
kaffi hressingin í fermingarveislunni. En það er líka allt í lagi að
vera með kúfuð borð og bjóða skólanum heim daginn eftir. Ef ég rifja
þær fermingar upp sem ég hef séð
um hafa allar verið farsælar með
sjarma en mjög ólíkar. Pylsupartí
í garðinum, sushi-bitar á öllum
borðum og gestir vopnaðir prjónum, brauðtertur, marengs,
snittur og súpuveisla
með brauði.
Nú bankar
fortíðin upp á
og gömlu
tekkbakkarnir
komnir í
móð því
fólk vill
halda
veislurnar
heima og þá
er hvert herbergi nýtt í
íbúðinni. Það er
gaman að hafa veitingarnar á tekkbökkum
sem tyllt er á hnén,“ segir hún.
Hvert sækir þú innblástur þegar
þú skipuleggur fermingarveislur?
„Mjög mikið í heimsins hefðir.
Biblían hefur oft verið uppspretta í
veislum. Flest allt tengist og því
gaman að flétta saman hefðum eins
og með íslensku lummurnar að
taka smá rússneskt tvist. Ég hef
oft útfært allskonar brauðtertur en
ein af uppáhaldsútfærslunum er
þegar ég lít í Baskaland og „inspírerast af Pinox“ frá San Sebastían,
það verður fjörug útgáfa af tertunni.“
Hvað myndir þú aldrei bjóða upp
á í fermingarveislu?
„Mér finnst ekki neitt útilokað
en það er ekki sama hvernig það er
framreitt. Ég gæti sagt síld og súrsæt sósa en svo er ég viss um að
það gæti heppnast með smá
hugmyndaflugi.“
Er eitthvert sérstakt litaþema
sem þú ert hrifin af þegar kemur
að fermingarveislum?
„Mildir pasteltónar sem minna á
vorið. Ég er einstaklega hrifin af
að blanda saman nokkrum litum úr
regnboganum enda hamingjuhátíð
á ferðinni. Eða bara mikið hvítt og
leyfa tónum úr birkinu að njóta sín
eins og skreytingunum á majónestertunum og veisluborðinu. Mjög
sniðugt að klippa greinar í garðinum tveimur til þremur vikum fyrir veislu og setja í vatn og leyfa
blöðum að springa út á sólríkum
stað í stofunni.“
Hvernig þarf fólk að hanna atburðarásina til þess að veislan
verði sem best?
„Fyrst þarf að huga að hvernig

Litrík veisla gerð af Áslaugu.

Kleinuhringir og fleira góðmeti.

Melónur koma sér vel.

veislu á að halda og hvar, hvað
koma margir, á hvaða tíma dags. Í
framhaldinu, hvaða veitingar viljum við bjóða upp á og leggja mikið
púður í að útbúa sjálf veitingarnar,
fá vini og ættingja til að hjálpa eða
aðkeypt, sem eru allir mjög spennandi kostir. Svo þarf fólk að ákveða
hverskonar veitingar eiga að vera.
Er það fingramatur eða matur á
diskum og þá þarf að huga að leirtaui eða einnota diskum.
Svo þarf að huga að skreyt-

ingum, tónlist, skemmtiatriðum og
leikjum.“
Ertu með einhverja hugmynd að
veitingum ef fólk ætlar ekki að
vera með borðbúnað?
„Já til dæmis lambakebab, grænmeti, salat, hrærur og sósur, pítueða tuskubrauð sem hver og einn
fyllir að vild. Lamb „street food“ á
Grandanum er með mjög litríkt úrval af meðlæti með lambinu og þau
baka sín brauð sjálf svo dæmi sé
tekið,“ segir hún.
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Arna Guðlaug
hefur útbúið fallegt
eldhús þar sem
góð aðstaða er í
fyrirrúmi.

Arna Guðlaug valdi
innréttingar frá HTH.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
Arna Guðlaug er smekkleg
og skipulögð í eðli sínu. Öll
umgjörð skiptir máli að
hennar mati.

Louis Vuitton- og Guccikökur í ferminguna

Eldhúsið er einstaklega
fallegt og stílhreint.

Arna Guðlaug Einarsdóttir hefur nýverið tekið eldhúsið í gegn. Hún vinnur mikið heima
við að gera fallegar kökur og er með puttann á púlsinum þegar fermingarkökur eru annars vegar. Hún lærði kökuskreytingar í Bandaríkjunum og vinnur með áhugasömu fólki
við að gera veislur fallegar með kökuskreytingum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
rna segir unga fólkið hrifið af merkjavöru í
dag og sumir vilji fá tískumerkin á kökurnar.
„Hægt er að skreyta bollakökur með bæði
kremi en einnig með sykurmassa. Louis
Vuitton og Gucci eru vinsælustu merkin núna
hjá unglingum og ungu fólki almennt og því vel við hæfi
að leyfa sér svoleiðis bollakökur í fermingunni. Hins vegar eru bollakökur með kremi mjög klassískar og fallegar
og sóma sér vel á hvaða veisluborði sem er. Hægt er að
blanda liti í takt við þemalit fermingunnar og því er gaman að nota kökuna til að ýta undir fegurðina í fermingarboðinu.“

A

Áhugamál og íþróttir vinsæl á kökur

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hefurðu alltaf haft gaman af því að baka?
„Já, ég hef alltaf haft gaman af að baka og skreyta
kökur. Skreytingarnar eiga samt hug minn allan því þar
fæ ég að nota ímyndunaraflið og vera listræn.“
Hvað panta unglingar í dag sér fyrir fermingarnar?

Fallegar vörur fyrir falleg heimili

„Skreytingarnar í dag tengjast mikið áhugamálum
eins og íþróttum svo dæmi séu tekin. Eins er hægt að
vera með uppáhaldstískumerkið, uppáhaldslitinn og þar
fram eftir götunum.“
Bollakökur hjálpa til við skammtastærðina
Hvað hafa bollakökur fram yfir aðrar kökur?
„Skammtastærðin er það sem bollakökur hafa fram yfir aðrar kökur. Maður sér síður afganga af bollakökum,
en augun eru oft stærri en maginn þegar að
kemur að kökum og mikið af þeim fer oft í
ruslið þar sem fólk fær sér of stóra sneið.“
Hvernig kom það til að þú fórst út í
þennan feril að baka og skreyta fyrir
fólk?
„Ég bjó í Brussel í níu ár og fór þá að
gera þetta sem áhugamál en eftirspurnin þar var mjög mikil og þá ákvað
ég að skella mér til Bandaríkjanna til
að læra kökuskreytingar hjá Wilton.
Eftirspurnin minnkaði ekki eftir að ég
flutti til Íslands og því hef ákveðið að
halda þessu áfram, a.m.k. á meðan
ég hef gaman af því.“
Með sérherbergi fyrir kökuskreytingar
Skiptir eldhúsið miklu máli?
„Eldhúsið og öll aðstaðan skiptir miklu máli. Ég baka í eldhúsinu
en er með annað herbergi sem er
sérstaklega innréttað fyrir kökuskreytingar.“
Hvað gerir það fyrir þig að baka?
„Það er að sjálfsögðu skemmtilegast að fá frjálsar
hendur með skreytingarnar, þá er ég listrænust.“
Hver er framtíðardraumurinn tengdur fyrirtækinu
þínu?
„Að halda áfram á meðan þetta er ástríða hjá mér.“
Gerði einhver eldhúsið með þér?
„Sæbjörg Guðjónsdóttir teiknaði og hannaði eldhúsið
en innréttingarnar eru úr HTH.“
Muna að panta tímanlega fyrir veisluna

Opið virka daga kl. 10-18, laugardaga kl. 11-15

Faxafeni 14, 108 Reykjavík

| Sími 551 6646 |

Laura Ashley á Íslandi

Hvað hafðirðu hugfast þegar þú lést endurgera eldhúsið?
„Að hafa nóg borðpláss. Mér fannst líka mikilvægt að
hafa tækjaskáp.“
Hefurðu fermt sjálf?
„Já, ég hef fermt tvær stjúpdætur mínar.“
Áttu gott ráð fyrir þá sem eru að ferma núna?
„Til að minnka streitu er best að vera tímanlega með
allt og það segir sig nú eiginlega sjálft. Það er oft gott að
kaupa skraut og annað á netinu mjög tímanlega. Gaman
er að fara í góða rannsóknarvinnu þegar kemur að hugmyndum að til dæmis kökum og svo ráðlegg ég fólki að
sjálfsögðu alltaf að panta tímanlega það sem það ætlar að
bjóða upp á í veislunni.“

Arna Guðlaug
segir að ef hún fái
frjálsar hendur fái
listrænir hæfileikar
hennar best að
njóta sín.
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Kleinuhringir og makkarónur vinsælt góðgæti í fermingarveislum
Eva María er eigandi Sætra synda. Hún stofnaði
fyrirtækið fyrir sex árum með eina hrærivél og heimilisofn. Síðan þá hefur það stækkað hægt og rólega.
Í viðtalinu segir hún okkur allt það nýjasta um kökur
og önnur sætindi í fermingarveisluna.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
va María segir að það hafi
margt breyst tengt fermingarkökum á liðnum árum. Eva er mikil áhugamanneskja um
eldamennsku og veit fátt betra en að
elda og borða góðan mat.

E

Átti í fyrstu eina
hrærivél og bakarofn
Hefurðu alltaf haft áhuga á
kökum?
„Bakstursáhuginn byrjaði ekki
fyrr en ég varð móðir fyrir 10 árum.
Ætli ég geti ekki sagt að hann hafi
síðan aukist samhliða afmælum hjá
syni mínum. Hugmyndin að Sætum
syndum varð til fyrir rétt rúmlega
sex árum en ég byrjaði bara með litla
Kitchenaid-hrærivél sem ég átti og
lítinn heimilisbakarofn.“
Á þessum tíma langaði Evu Maríu
að prófa sig áfram og sjá hvort hún
gæti verið með sitt eigið fyrirtæki á
þessu sviði. „Ég hugsaði með mér að í
versta falli færi ég þá bara aftur að
vinna fyrir aðra.“
Fyrirtækið hefur gengið vel þótt
hún geti ekki sagt að þetta hafi verið
leikur einn. „Blóð, sviti og tár hafa
komið fyrirtækinu á þann stað sem
það er á í dag.
Langur vinnudagur, engin frí og
lítil laun var það sem þurfti til að láta
þetta ganga fyrstu árin.“

Gat ekki átt annað barn
og stofnaði þá fyrirtækið
Hún segir Sætar syndir annað
barnið sitt, en hún á soninn Hilmi
og ætlaði sér alltaf að eignast fleiri
börn. „Hilmir sonur minn kom
löngu fyrir tímann í heiminn. Ég
fékk mikla meðgöngueitrun. Hann
átti að fæðast í byrjun september
en var tekinn með bráðakeisara í
lok júní. Það gekk svo illa að ná
blóðþrýstingnum hjá mér niður að
ég þurfti að vera inni á spítala í
tvær vikur eftir keisarann. Hár
blóðþrýstingur er eitt af einkennum meðgöngueitrunar. Eftir meðgönguna var mér ráðlagt að eignast ekki fleiri börn þar sem það
þótti líklegt að ég fengi meðgöngueitrun aftur.
Mig langaði alltaf í fleiri börn en
varð að sætta mig við að fyrirtækið
yrði eins og mitt annað barn.“
Eva María segir að stundum
hafi læðst að sér spurningin hvað
hún væri búin að koma sér í.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Þurfti að hringja í frænku fyrst
„Við erum tíu konur sem
vinnum í fyrirtækinu í dag, sumar í
fullri vinnu og aðrar í hlutastarfi.
Við erum allar mjög góðar vinkonur og andinn hjá okkur er góður.“
Eva María segir að frænka sín
sé búin að gera mikið grín að sér

Litríkur vorfatnaður

Litlar bollakökur og makkarónur í fallegum þema litum fermingarinnar gera mikið fyrir veisluborðið.

þar sem í fyrstu hafi hún hringt í
hana og spurt hvernig ætti að gera
skúffuköku!
Hvað er í tísku tengt kökum í
fermingu?
„Marmaraáferð á kökum er vinsæl sem og „drip“-kökur. Rósagull,
gull og silfur svo ekki sé gleymt að
minnast á pastellitina.“
Hún segir hringlaga kökur á
hæðum algjörlega búnar að taka við
af kassalaga kökum.
„Þegar ég byrjaði fyrir sex árum
voru kassalaga fermingartertur
vinsælar og gömlu góðu sálmabækurnar. Þessar kökur eru sjaldséðar
á veisluborðum í dag þótt auðvitað
komi ein og ein slík pöntun reglulega inn á borð til okkar.“
Mikið fyrir einfaldar kökur sjálf
Evu Maríu finnst sjálfri einfaldleikinn oft fallegastur þegar kemur
að kökum.
„Naktar kökur með lifandi blómum eða „drip“-kökur í fallegum litum finnst mér yfirleitt fallegustu
kökurnar.“
Áttu ráð fyrir þá sem eru að
undirbúa ferminguna?
„Ég mæli með að fólk hafi veisluna alla, skreytingar, veitingar og
kökurnar, bara eftir eigin smekk.
Tískan kemur og fer og skiptir ekki
öllu máli. Að setja eigin stíl á veisluna ætti alltaf að vera í forgrunni.“
Kleinuhringir það nýjasta

Fylgist með á facebook

Skipholti 29b • S. 551 4422

Sérðu eitthvað alveg nýtt um
þessar mundir?
„Kleinuhringir og makkarónur
hafa vaxið í vinsældum. Við bjóðum
upp á yfir 25 bragðtegundir af
makkarónum. Síðan vorum við að
hefja framleiðslu á okkar eigin
kleinuhringjum sem eru dásamlega
bragðgóðir og auðvitað fallegir líka.
Punkturinn yfir i-ið er að setja
왘 SJÁ SÍÐU 44

Eva María hefur þróað hæfni sína í bakstri heilmikið á undanförnum árum.

Ferming

FERMINGAVEISLUR

Veislulist sér um veitingar fyrir fermingar af öllum
stærðum, hvort sem er í veislusal eða heimahús

Í yfir 40 ár hefur Veislulist lagt áherslu á góða þjónustu og framúrskarand matreiðslu.

kaffihlaðborð

PINNAMatur

3ja rétta STEIKARhlaðborð

Verð er fyrir 30-50 manna veislu án leigu á veislusal.
Bættu við kransaköku 30 manna á kr. 16.500

Verð er fyrir 30-50 manna veislu án leigu á veislusal.
Bættu við marsipan fermingartertu með 20% afsl.

Verð er fyrir 30-50 manna veislu án leigu á veislusal.
Bættu við marsipan fermingartertu með 20% afsl.

√ Marsipanterta
√ Frönsk súkkulaðiterta
√ Konfekt-marengsterta

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

√ Kaﬃsnittur
√ Flatkökur
√ Heitur brauðréttur

√ Sælkerasamloka
√ BLT samloka.
√ Ristuð Tortilla
√ Roast-beef á brauði
√ Ávaxtaspjót

√ Hunangsgljáð lambalæri
√ Létt-steiktar kalkúnabringur.
√ Sjávarréttir eða purusteik
√ Kartöﬂur með kryddjurtum

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

Hólshraun 3 · 220 Hafnarfjörður · Símar: 555-1810, 565-1810
Netfang: veislulist@veislulist.is · www.veislulist.is
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kleinuhringina og makkarónurnar á
fallega standa sem við lánum út með
veisluföngunum. Það gerir veisluborðið einstakt.“
Hvað myndirðu aldrei gera tengt
fermingum og kökum?
„Að mínu mati ættu ekki að vera
nein boð og bönn í fermingarveislum.
Ef þú ert sem dæmi meistari í súpugerð, þá myndi ég bjóða upp á súpu.
Ef þú ert frábær í brauðtertum, þá
væri góð hugmynd að hafa slíkt í
veislunni.“
Ótrúlegar pantanir
frá viðskiptavinum
Áttu skemmtilega sögu af viðskiptavini fyrir fermingu?
„Við leggjum okkur fram um að
mæta viðskiptavinum með allar beiðnir þegar kemur
að sérskreytingum.
Við höfum gert
þrívíddarlíkan
af
Hverahlíðarlögn, andlitinu á Kim
Jong-un og
alls konar
fleira
skemmtilegt
og skrítið.
Við fengum
fyndna fyrirspurn
um daginn þar sem
viðskiptavinurinn pantaði afmælisköku með dags fyrirvara. Hann
vildi Manchester United-treyju-köku
þar sem hægt væri að fletta ofan af
búningnum og þar undir væri Liverpool-treyja! Afmælisbarnið var
sumsé Liverpool-aðdáandi. Það tók
smátíma að finna út úr þessu. En við
reynum alltaf að verða við öllum
óskum, sama hversu skrýtnar þær
eru.“

600 manna Taj Mahal-kaka
Hvað er það flóknasta sem þú hefur
gert?
„Við gerðum um daginn 600 manna
Taj Mahal-köku fyrir jómfrúarflug
Wow til Indlands. Sú kaka var tímafrek og mikið af smáatriðum en kom
ótrúlega vel út þegar hún var tilbúin.
Svo varð nú ruglingur á dagsetningum
og kakan var sótt degi of snemma og
við því hvergi nærri tilbúnar með hana.
En við hjálpuðumst að við að klára
hana og verkefnið hafðist með góðri
samvinnu og smávegis stressi.“
Loksins komin í draumaeldhúsið
Eva María flutti í október síðastliðnum í stærra húsnæði sjálf.
„Við vorum búin að vera að leita að
stærra húsnæði í svolítinn
tíma í okkar hverfi því
við vildum ekki fara
úr því. Við höfum
búið í Smárahverfinu í
Kópavogi
síðan 2005
og erum
mjög ánægð
þar. Foreldrar mínir
settu síðan
eignina sína í
okkar hverfi á
sölu. Við höfðum
reynslu af því að búa á
neðri hæð hússins og erum nú
búin að kaupa húsið.“
Foreldrar Evu Maríu tóku allt eldhúsið í gegn fyrir ári. „Við þurftum því
ekkert að gera þegar við fluttum inn.
Þar sem ég elska að elda gæti ég ekki
verið hamingjusamari með að vera
loksins komin með draumaeldhúsið
mitt til að elda í,“ segir þessi sælkeri
sem allt leikur í höndunum á.

„Drip“-kökur eru vinsælar í dag. Hægt er að skreyta þær með litlum kökum og blómum.

Vel skreytt nakin kaka er alltaf klassísk.

Kleinuhringir eru vinsælir í fermingarveislum í dag.
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Fermdist um haust með vini sínum
Jói Fel gleymir seint
sínum eigin fermingardegi og man að hann
fékk nóg af peningum í
fermingargjöf. Hann
segir að fermingarveislur hafi í raun
breyst lítið frá því hann
fermdist sjálfur en það
sé þó alltaf örlítil þróun.
Kökurnar séu að breytast og pinnamatur sé
vinsæll nú.
Marta María | mm@mbl.is

að er merkilegt hvað
fermingarveislur hafa
breyst lítið í gegnum
tíðina. Við sem eldri erum þekkjum gömlu
góðu fermingarveislurnar þar sem
borð voru hlaðin kræsingum, heitt
og kalt borð eða allt hlaðið í tertum og brauðtertum,“ segir bakarinn og gourmet-kokkurinn Jói
Fel, spurður hvernig þróun hafi
orðið í fermingarveislum landans.
„Ef farið er í góða veglega
veislu í dag er alltaf sagt, „þetta
er bara eins og fermingarveisla“.
Síðustu ár hefur svo pinnamatur
verið vinsæll í fermingarveislum,
en alltaf þurfa að vera fermingarkökur í öllum veislum. Það getur
verið flókið að panta veitingar í
heila veislu og fólk er oft ráðþrota:
hvað á að vera mikið af hverju, er
þetta nóg af mat eða þarf meira?
Þegar fólk undirbýr matinn sjálft
heima er því miður oft alltof mikið
búið til af öllu og mikið um afganga. Það sama á við með kökurnar eða eftirréttinn, pantaðar
eru kökur og svo er oft eitthvað
smá heimabakað sem dugar fyrir
margar veislur,“ segir hann.
Jói segir að kökurnar hafi
breyst mikið í gegnum tíðina.
„Kransakakan er á undanhaldi
en hún var í öllum fermingarveislum hér áður fyrr en sem betur fer er alltaf einhverjir sem vilja
fá kransakökuna.
Kökurnar í dag eru flest allar
með hvítum sykurmassa og fallegum blómum, einfaldar og látlausar. Stílhreinar og glæsilegar,
blómin eru hvít sem við svo
spreyjum með litum ef þess er
óskað, svo er bara að velja sér

Þ

Bakarinn Jói Fel og Ragnheiður Ýr Markúsdóttir
konditor töfra fram gómsætar kökur.

góða fyllingu. Góður
frómas eða súkkulaðienglakakan sem ég
er búinn að vera
með í yfir 20 ár
þykir alltaf
góð.“
Jói er 52
ára og þegar
hann fermdist
var dálítið
öðruvísi farið
að en tíðkast í
dag.
„Þegar ég fermdist var um haustferm„Naked drip“-kaka.
ingu að ræða og við vorum bara tveir að fermast.
Það var ákveðið með stuttum
fyrirvara að við skyldum fermast
tveir félagarnir. Veislan var haldin
heima hjá okkur og það var kökuKökurnar í
hlaðborð og auðvitað kransakaka.
dag eru flest
Ég man ekki mikið hvað ég fékk í
fermingargjafir enda orðið svolítið
allar með
langt síðan. En ég man allavega að
hvítum
peningarnir duguðu fyrir keppnissykurmassa
utanlandsferð,“ segir hann og
hlær.
og fallegum

Pinnamatur er vinsæll í íslenskum fermingarveislum.

blómum,
einfaldar og
látlausar.
Girnilegir smáréttir.

Kransakakan er
alltaf vinsæl.

Fallegar
gersemar
fyrir
ferminguna
Vefverslun og sölustaðir á oskabond.is

Hægt er að fá hvaða
fyllingu sem er í
fermingarkökuna.
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Fatnaður á mömmu
fermingarbarnsins
Kjóll frá versluninni Kello.

Fallegan fatnað fyrir mömmur fermingarbarnanna er víða
að finna í verslunum borgarinnar. Einnig í vefverslunum sem
bjóða vanalega upp á skjóta og góða þjónustu. Það sem er í
tísku á þessu ári er einfaldur fatnaður úr silki eða með silkiáferð. Fallegir litir sem tóna við lit fata fermingarbarnsins er
áhugaverður kostur.
Sjón er sögu ríkari.

Roksanda
fæst hjá
Net-APorter. Fyrir
mömmuna
sem vill
vera í
svörtu.

Kjóll frá
versluninni
Evu.

Arias kjóll frá Net-A-Porter fyrir fermingarmömmuna sem elskar bleikt.

Falleg dragt úr Hugo Boss.

Kjóll frá
Company’s.

Baum und
Pferdgarten
býður upp á
kjól fyrir
fermingarmömmuna
sem þorir.

Sand kjóll
frá versluninni
Matthildi.

Rafmagnsgítar

Kassagítar

Rafmagnsbassi

Klassískur gítar

Kassabassi

Baum und Pferdgarten er með
kjóla fyrir frjálslegu fermingarmömmuna.

H&M býður upp á þennan
fallega kjól fyrir rómantísku
fermingarmömmuna.
H&M býður
upp á þennan kjól fyrir
fermingarmömmuna
sem vill vera
í stíl við bláan þema lit
fermingarinnar.

Kjóll frá versluninni Kello.

Hljóðfæri
Hljómtæki

í úrvali

Heyrnartól

Míkrafónar
í úrvali

Sömgkerfi
Þráðlaus míkrafónn

Fiðlur og
gítarmagnarar
í úrvali

Hljómborð í úrvali

Ukulele

Kajun tromma

Gítarinn ehf

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • S. 552 2125 • gitarinn@gitarinn.is • gitarinn.is

Kjóll frá
versluninni
Evu.

CUERO MARIPOSA

Fallegar gjafir í
fermingarpakkann

Leður

Verð 149.000,-

COMPONIBILI

Hirslur 3ja hæða – fleiri litir
Verð frá 18.900,-

FRANDSEN BALL

FRANDSEN JOB

KARTELL LOUIS GHOST

KARTELL CINDY

KAY BOJESEN

Verð 19.900,-

Verð 15.900,-

Verð 39.900,- stk.

Verð 32.900,-

Verð 10.990,- stk

KARTELL TAKE

LUKKUTRÖLL

KAY BOJESEN

KAY BOJESEN

MR.WATTSON

Verð 12.900,-

Verð frá 3.990,-

Verð frá 10.990,- stk.

Verð 17.990,- stk

Verð 16.990,-

KARTELL GHOST BUSTER

KARTELL BOURGIE

SACKIT WOOFIT GO

KARTELL BATTERY

VITA CARMINA

Verð 47.900,- stk.

Verð frá 39.900,-

Verð 10.990,- stk.

Verð frá 21.9000

Verð 21.900,-

Borðlampi

Borðlampi – margir litir

Náttborð

Borðlampi

Margar gerðir

Borðlampi

Stóll – fleiri litir

Söngfugl

Hátalari fleiri litir

Skeifunni 8 | Kringlunni | Glerártorgi | Sími 588 0640 |

Borðlampi – fleiri litir

Api lítill

Borðlampi – fleiri litir

casa.is

Sebrahestur

LED lampi

Borðlampi
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Að forðast stress og áhyggjur
Karitas Sveinsdóttir innanhússhönnuður og eigandi HAF STORE og HAF STUDIO segir bjarta liti vinsæla um
þessar mundir. Hún segir alltaf í tísku að þiggja aðstoð fyrir fermingar og fólk ætti að sama skapi að forðast stress.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Hvað er í tísku tengt fermingum í ár?
„Ég myndi segja að bjartir litir væru áberandi um þessar mundir. Fallegt er að velja
einn þemalit sem verður mest áberandi í
skreytingunum, t.d. í servíettum, kertum og
blómum þó svo það sé fallegt að blanda öðrum
tónum með í blómavalið. Mér finnst alltaf fallegast að vera með látlausan dúk en leyfa
skreytingunum að njóta sín.“
Hvaða blóm munu gera
gæfumuninn á borðið?
„Afskorin blóm í mismunandi björtum litum
eða fallegar greinar gera veisluborð falleg að
mínu mati. Blandaðir vendir af ýmsum gerðum myndi ég halda að yrðu mjög vinsælir, en
það eru síðan kannski ekki öll börn sem vilja
blóm. Þá er mjög fallegt að blanda saman
ýmsum gerðum af afskornum greinum og
skreyta með þeim.“
Hvernig skreytir þú fyrir stórar veislur?
„Mér finnst sjálfri alveg ómissandi að hafa
nóg af fallegum afskornum blómum, kertaljósum í ýmsum stærðum og það setur líka alveg punktinn yfir i-ið að bera veitingarnar
fram á mismunandi kökudiskum og bökkum.
Þetta gerir borðið alveg ótrúlega girnilegt og
glæsilegt og setur svo skemmtilega dýpt í það
þegar veitingarnar eru sumar hækkaðar vel
upp á kökudiskum meðan aðrar eru á fallegum
bökkum.“
Að hverju ættu fermingarforeldrar að huga?
„Ég myndi mæla með að barnið fengi að
taka þátt í undirbúningi og vera með í að velja
hvaða litaþema, blóm og skreytingar eru
notuð. Það er nokkuð sem ég man sjálf eftir að
hafa þótt ótrúlega skemmtilegt og vera partur
af skipulagi á minni fyrstu stóru veislu.“
Hvernig nýtist námið þitt í svona vinnu?
„Í raun má segja að þetta tengist ekki beint
starfi mínu sem innanhússarkitekt, en ætli það
sé ekki frekar áhuginn sem ég hef á því að
skreyta og skipuleggja.
Áhugi minn er m.a. ein af ástæðum þess að
við hjónin ákváðum að opna HAF STORE;
þar fæ ég að njóta áhuga míns á að skreyta og
taka á móti pöntunum á vöndum og skreytingum.“
Áttu góða nýja hugmynd sem gæti gert
gæfumuninn í fermingarveislunni?
„Það er vinsælt í dag að finna góðan stað,
þar sem veislan er haldin, fyrir skreyttan
myndavegg. Þar er hægt að taka fjölskyldumyndir sem lifa um ókomna tíð. Ég veit til
þess að það sé hægt að leigja alls kyns tæki og
tól fyrir slíkar myndatökur, en einnig er mjög
skemmtilegt að útbúa og skreyta sinn eigin
myndavegg og notast við síma og/eða myndavél.“

Karítas Sveinsdóttir er á því að
mikilvægt sé að þiggja aðstoð frá
góðum félögum fyrir fermingar.

Ljósmynd/Baldur Kristjánsson

Hvað klikkar aldrei að gera í veislum?
„Ég myndi segja að þiggja aðstoð frá þeim sem
bjóða. Það geta verið þó nokkur handtökin við
svona veisluhöld, hvort sem hún er haldin heima
eða í sal. Einnig er það bara að muna að njóta
samveru og stundar með fólkinu sem maður
elskar.“
Hvað ætti maður að forðast?
„Ég tel mikilvægt að vera í tíma með alla hluti
og forðast með því stress og óþarfa áhyggjur.“

„Ég myndi mæla með að barnið fengi að taka þátt í
undirbúningi og vera með í að velja hvaða litaþema,
blóm og skreytingar eru notuð. Það er nokkuð sem ég
man sjálf eftir að hafa þótt ótrúlega skemmtilegt og
vera partur af skipulagi á minni fyrstu stóru veislu.“

Karítas mælir með að hafa matinn á einum stað og
falleg umgjörð er búin til í kringum veisluborðið.

Naktar kökur með ferskum blómum eru alltaf vinsælar. Karítas er hrifin af svona uppsetningum.

Samfestingar
kjólar – skór
Yndislegir litir
O p i ð v i r k a d a g a 11 - 1 8

/

l a u g a r d . 11 - 17

/

S k ó l a v ö r ð u s t í g u r 1 6 a , 10 1 R e y k j a v í k

/

Sími 5 62 00 16

52 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 15. MARS 2019

Sérmerkt kerti búa til stemningu
Birna María Baarregaard
sérhæfir sig í sérmerktum
fermingarkertum. Hún
segir að slík kerti búi til
stemningu.

Birna María Baarreggard er
manneskjan á bak við fallegu
fermingarkertin.

Marta María | mm@mbl.is
essa dagana er ég að hanna mjög
skemmtileg kerti sem eru svolítið
öðruvísi en það sem hefur verið í
boði hingað til á markaðnum. Ég
hanna kertin og prenta sjálf undir nafninu MOANOA. Kertin frá MOANOA
hafa ákveðna sérstöðu þar sem ég prenta
beint á vaxið, beint á kertin en ekki á pappír eða eitthvað þess háttar sem hefur verið
vinsælt um nokkurt skeið,“ segir Birna
María spurð um sérmerktu kertin.
Hún segir að fermingarlínan sé litrík og
skemmtileg.
„Ég var að ljúka við fermingarlínuna sem
kemur í nokkrum gerðum og æðislegum litum en svo er ég einnig að hanna fermingarkerti eftir séróskum viðskiptavina.“
Hver var kveikjan að þessu?
„Ég er alltaf að fá einhverjar hugmyndir
en þær verða ekki allar að veruleika. Ég
staldraði aðeins við þessa og fór að pæla í
aðferðafræðinni, hvernig ég gæti prentað
sjálf á kerti. Svo fannst mér einfaldlega
vanta meira úrval af fallegum hágæða kertum og kertum fyrir sérstök tilefni þar sem
hægt væri að fá kerti eftir sínum séróskum. Ég ákvað
bara að setja þetta á „To do
listann“ og hugsaði með mér
að þetta gæti orðið mjög
áhugavert og ekki síður
skemmtilegt.“
Hvað er hægt að gera
Birna María segir
með þessari tækni?
fermingarkertin
„Ég get prentað hásetja svip á
gæða prent á nánast
veisluborðið.
hvaða efnivið sem er en
þetta krefst ákveðinnar
þekkingar og vinnu bæði
fyrir og eftir prentun.
Vaxið er sérstaklega erfitt í prentun en með
réttri tækni er allt hægt.
Ég get einnig prentað
þannig að prentunin
verður upphleypt, með
svokallaðri 3D-áferð.
Það eru í raun engin
takmörk, eingöngu
möguleikar myndi ég
segja.“
Skiptir máli fyrir
fermingarboðið að hafa
sérmerkt kerti?
„Ég vil ekki segja að

Þ

Morgunblaðið/Hari

Hægt er að leika sér endalaust með áletranir og liti þegar kemur að fermingarkertum.

YRSA

Reykjavík
Sjálfvinda/
automatic
herraúr

37.500

ÖSP

UNISEX
Vandað armbandsúr
fyrir konur og karla
á öllum aldri
ÖSP UV400
sólgleraugu
fylgja frítt með

14.900

Watch of
the Year

22.900

Fermingarúrin
fást í ERNU

ERNA Skipholti
GULL- OG SILFURSMIÐJAN ERNA
Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

það skipti meginmáli að hafa sérmerkt kerti
en auðvitað getur það vakið lukku og sett
skemmtilegan svip á fermingardaginn.
Kerti búa til stemningu og þau geta gert
svo ótrúlega mikið fyrir hin ýmsu tilefni.
Ég hef fengið séróskir frá fermingarforeldrum sem vilja persónuleg kerti fyrir
börnin sín. Þá vilja flestir einhvers konar
þema, með nafni fermingarbarnsins og fallegum heillaóskum svo dæmi sé tekið. Kertin frá MOANOA gefa þennan möguleika og
ég lít á þetta sem frábæran valkost.“
Birna María segir að möguleikarnir í
prentuninni séu óþrjótandi.
„Ég set mér engin ákveðin mörk í augnablikinu. Er að einbeita mér að fleiri kertalínum fyrir skírnarveislur, brúðkaup,
steypiboð, afmæli og önnur tilefni ásamt því
að sinna sérpöntunum. MOANOA er rétt í
startholunum, fleiri vörur eru á teikniborðinu sem munu koma á markaðinn á næstu
mánuðum.“
Áhugasamir geta pantað á
www.moanoa.is en einnig er hægt að
senda fyrirspurn á moanoagorilla@gmail.com.

Bollakökuturn
Bollakökuturninn úr
Systrum og mökum hentar vel fyrir litlar kökur og
aðrar skreytingar eins og
t.d. kransakökur.
Hæðin á standinum er
40 cm frá borði og rúmar
hann 36 litlar kökur. Muffinsturninn er 100% íslensk framleiðsla og er
svartur úr dufthúðuðu áli.
Hann afhendist í kassa
með uppskrift að bollaköku og kremi. Hægt er
að taka hann í sundur og
leggja alveg saman og
tekur hann því lítið skápapláss.
Verð 12.900 kr.

Bollakökustandur frá
Systrum og mökum.

FERMING 2019

gallerisautjan
Gjafakort NTC er vinsæl fermingargjöf

galleri17

KRINGLAN | Smáralind
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Tímalaus förðun með frískandi áhrifum
Að skipuleggja fermingu getur tekið á, að mörgu er að
huga og ekki er víst að allir vakni úthvíldir og ferskir þegar á
hólminn er komið. Til að bæta gráu ofan á svart verða myndavélar á lofti allan daginn og þá er skemmtilegra að vera upp á
sitt besta fyrir framan linsuna þar sem myndirnar munu lifa
næstu áratugi og fara um samfélagsmiðla á ljóshraða. Tímalaus og létt förðun stenst ávallt tímans tönn.

Að skipuleggja fermingu getur tekið á. Það þarf að undirbúa að vera upp á sitt
besta fyrir framan linsuna. Tímalaus og létt förðun stenst ávallt tímans tönn.
Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

Sensai Lip
Pencil.

Mjúkar og
sléttar varir

Lancôme Brôw Densify.

Bare Minerals Gen Nude
Eyeshadow Palette. (Rose)

Chanel Stylo Yeux
Waterproof.

Það er freistandi að setja á sig mjög
langvarandi varalit sem mun endast
allan daginn og í gegnum kökuátið
en slíkar formúlur geta þurrkað varirnar og sýna vel allar línur sem þú
vissir ekki einu sinni að væru á vörunum. Notaðu mjúkan varalitablýant til að móta varirnar og auka
endingu varalitarins og fylltu svo inn
í með rakagefandi varalit.
Chanel Rouge Coco
Flash Lipstick.

Klassísk augnförðun

Sensai Lip
Pencil.

Til að halda tímalausu útliti á myndunum sem munu lifa næstu áratugi getur
verið sniðugt að halda sig við náttúrulega litatóna. Gen Nude-augnskuggapalletturnar frá Bare Minerals eru ekki bara fallegar heldur innihalda þær m.a.
koffín til að draga úr þrota á augnsvæðinu. Stylo Yeux-augnblýantarnir frá
Chanel og Sensai Lash Volumiser-maskarinn er svo skotheld tvenna því báðar vörurnar endast á allan daginn og hreyfast ekki. Að lokum skaltu nota Lancôme Brôw Densify á augabrúnirnar til að móta þær og þykkja.
YSL Touche
Éclat All-InOne Glow
Tinted
Moisturizer.

NIOD MultiMolecular
Hyaluronic
Complex.
(Maí)

Fylltu
húðina raka

Léttur og
l jómandi farði

SkinCeuticals
Hydrating B5
Mask. (Húðlæknastöðin)

YSL Touche
Éclat High Cover Concealer.

Í aðdraganda hátíðarinnar er
mikilvægt að fylla húðina af
raka en þannig má draga úr
fínum línum og húðin virkar
fyllri. Rakamaskar, rakaserum
og rakakrem ætti að vera til
taks á öllum stundum en fyrir
okkur sem höfum takmarkaðan tíma getum við baðað
húðina í rakagefandi húðvörum kvölds og morgna. Rakaserumið frá NIOD er talið vinna
kraftaverk á húðinni og sömuleiðis er rakamaskinn frá SkinCeuticals með þeim bestu á
markaðnum.

Fullkominn
hárblástur
Your Hair Assistant er sérstök
lína frá ítalska hárvörumerkinu Davines og var hönnuð til
að framkvæma hinn fullkomna hárblástur. Vörurnar
eru tilvaldar til að fá góða fyllingu í hárið og til þess að láta
blásturinn eða hárgreiðsluna
endast betur.

FERMINGAGJAFIR
M A
I
Bensín- og rafmagnsvespur á góðu verði
Þa r f e k k i p róf,
!
t r yg g ja eða s k rá

BENSÍN

RAFMAGNS
Svört, rauð eða hvít

Glerárgötu 36 / 600 Akureyri
Sími 415-6415 / hesja.is

Davines
Y.H.A.
Devinition
Mist.

Davines
Y.H.A. Volume Creator.

Davines
Y.H.A.
Blowdry
Primer.

Frískleg og sólkysst
Með því að bursta smá sólarpúðri yfir andliti virðumst við hafa
verið úti að njóta sólarinnar en ekki inni að baka alla daga fyrir
veisluna. Bjartur kinnalitur gerir einnig kraftaverk fyrir andlitið
en nýju kremkinnalitirnir frá Shiseido eru frábærir því þeir endast allan daginn á húðinni.

Svört, rauð eða grá

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is

Fátt lætur okkur virka þreytulegri en
of mattur og þungur farði svo ef þú vilt
auka frísklega ásýnd skaltu nota léttan farða. Ísak Freyr förðunarfræðingur segist mikið nota YSL Touche
Éclat All-In-One Glow Tinted Moisturizer þegar hann farðar stjörnurnar fyrir
rauða dregilinn svo sá farði ætti líka
að virka vel fyrir myndatökur á hátíðardeginum. Notaðu svo YSL
Touche Éclat High Cover-hyljarann
undir augu og á þau svæði sem þurfa
meiri þekju.

Lyngás 13 / 700 Egilsstaðir
Sími 471-2299 / ab.is

Bobbi
Brown
Bronzing
Powder.
Shiseido Minimalist
WhippedPowder Blush.

FERMINGARGJÖFIN í ár?
arc-tic iceland úr

Retro úr með leðuról
VERÐ FRá:

29.900,-

Retro úr með stálól
VERÐ FRá:

39.900,-

IMT 200 metra vatnshelt
úr með gúmmíól
VERÐ FRá:

39.900,-

www.arc-tic.is

www.gilbert.is
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Fermingartískan
árið 2019

Rómantískur stíll
úr Gallerí 17.

Fermingartískan er mismunandi á milli ára. Tískan í ár er
skemmtilega rómantísk. Þar sem blúndukjólar eru vinsælir fyrir
stúlkur og m.a. blá jakkaföt fyrir stráka.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þ

að er merkilegt að sjá hvað tískan í ár minnir mikið á tíunda áratug
síðustu aldar. Þegar stúlkur klæddust ljósum blúndukjólum og
strákar bláum jakkafötum. Ljósar sokkabuxur eru allsráðandi og
hvítir skór. Klassískir herraskór og fylgihlutir fyrir stráka eru áber-

andi.
Stúlkurnar eru með liðað hárið og strákarnir vel klipptir.

Blúndur hafa aldrei
verið jafn vinsælar
og nú. Fatnaður
úr Gallerí 17.

Fermingarföt frá
Flash.

Fallegur fermingarkjóll frá
H&M.

Klæðilegur
jakki frá Jack &
Jones.

Þríkrossinn

Fermingartilboð

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

Stuðningur til sjálfstæðis

ÍSLENSK HÖNNUN
SMÁRATORGI | KRINGLAN | GLERÁRTORGI | LINDESIGN.IS

Klæðilegar
buxur frá
Jack &
Jones.

Fermingar- og veisluþjónusta
að hætti jóa Fel
Með hverri stórri fermingartertu fylgir marengsterta fyrir 20 manns*

Stórar VeiSlutertur
1. með hVítum hjúp og lituðum Blómum
2. englaterta með dökkum hjúp og Berjaskreytingu
3. með hVítum hjúp, hVítum Blómum
30 manna - Verð: 23.850 kr. / 40 manna - Verð: 31.800 kr.

* Marenstertan fylgir öllum fermingartertum fyrir 30 manns eða ﬂeiri.
Kransakaka

1

2

Sætur bakki 1
90 Bitar
Verð 15.900 kr.

Samlokubakki
Fyrir 6-8 manns - 4 tegundir.
2 beikon, 2 kalkún, 2 ólífu, 2 Brie.
Verð 7.900 kr.

„Naked“ súkkulaðikaka
með saltkaramellukremi
- fyrir 20 eða 30 manns

3

grænn bakki
Fyrir 15-20 manns.
Verð 5.950 kr.

Snittubakki
4 tegundir, 10 stk. af tegund
Verð 13.000 kr.

oSta- og Salatbakki
Fyrir 10-15manns.
Verð 7.950 kr.

Spjótbakki
24 rækjuspjót með chilisósu
24 kjúklingaspjót með teriyakisósu
Verð 14.900 kr.
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Hringur frá
Hildi Hafstein.

Eyrnalokkar
frá Hildi
Hafstein.

Hringur frá
Aurum.
Fílalínan frá Vera Design er flott
fyrir bæði stelpur og stráka.

Eyrnalokkar með
svartri
perlu. Fást
í Aurum.

Skartgripir
fyrir fermingarbarnið

Hringur frá Kria
Jewelry. Skartgripirnir fást í Aftur,
Geysi og Aurum.

kartgripir fyrir ungt
fólk hafa sjaldan eða aldrei
verið eins vinsælir. Nú
þykir sem dæmi
ekkert sjálfsagðara en strákar séu með
hálsmen, eyrnalokka og
krossa. Það er gaman
að skoða skartgripi
sem hafa tilgang inn
í líf barnanna okkar
sem munu fermast
á þessu ári.

S

Fermingarbörn eru mikið fyrir skartgripi. Hefðbundin talnabönd fást meðal annars hjá Karmelsystrum í Hafnarfirði.

Hjartahringur frá
Gulli og
silfri.

Hálsmen frá
Kria Jewelry.
Skartgripirnir
fást í Aftur,
Geysir og
Aurum.

Eyrnalokkar frá
Hildi Hafstein.

Hringur frá
Kria Jewelry.
Skartgripirnir fást í
Aftur, Geysi
og Aurum.
Eilífðarkrossinn frá Vera
Design. Flottur fyrir bæði
stelpur og
stráka.

Fiðrildaskartgripir
frá Siggu & Timo.

Demantshjarta frá
Gulli og
silfri.

Nearly Invisible frá Vanity Fair
Spangarlausir og með spöng

Álfheimar 74, Glæsibær | 104 Reykjavík | ynja.is

Æðruleysisbænin frá
Vera Design
er vinsæl gjöf
á þessu ári.
Falleg talnabönd eru vinsæl hjá bæði
stelpum og
strákum. Fást
m.a. hjá Karmelsystrum í
Hafnafirði.

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

TÓNASTÖÐIN • SKIPHOLTI 50D • REYKJAVÍK • S. 552 1185 • TONASTODIN.IS
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Fermingarstrákar óhræddari
Eyrún Guðmundsdóttir er úr Hafnarfirði og snyrtir
hár á Barbarellu í Reykjavík. Hún segir í tísku um
þessar mundir að vera með heilbrigt hár, eitt fallegt
skraut fyrir stelpur og vax í hári fyrir strákana.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

yrún er búin að klippa og
græja hár í rúmlega 10 ár
og hefur alltaf verið með
fermingarbörn á þessum
tíma árs. „Eitt sem breytist
ekki er að klassík og einfaldleiki í
greiðslunum heldur sér. Það sem
breytist þó hjá stúlkunum hvert ár er
skrautið, og hvort þær nota þá skraut
yfirhöfuð. Drengirnir eru orðnir
óhræddari við að fá sér klippingar
sem eru skarpari.“

E

næra það og styrkja án þess að
þyngja það. Síðan er auðvitað gott að
njóta dagsins og ekki vera stressuð.“
Hvernig hárskraut er vinsælt?
„Gamaldags hárspennur, ein falleg
spenna í vangann getur gert greiðsluna.“
Ekki gera of mikið

Hvað ætti maður aldrei að gera við
hárið fyrir ferminguna?
„Aldrei prófa eitthvað nýtt fyrir
ferminguna. Treysta hryllAð vera með
ingssögunum sem ættheilbrigt hár
ingjar þínir segja þér, þegHvað er það heitasta tengt
ar þau ákváðu að fá sér
fermingarhári á þessu ári?
permanent fyrir stóra dag„Til að byrja með, að vera
inn eða lita hárið svart.
með vel snyrt og heilbrigt
Það er nógur tími eftir
hár. Frekar en að gera tilfermingu til að gera tilraunir með hárið fyrir stóra
raunir með hárið,“ segir
daginn. Vinna frekar með
Eyrún og talar um þegar
klæðilegar greiðslur sem
hún ákvað að lita hárið á
draga fram karakterinn í
sér svart rétt fyrir fermhverjum og einum. Léttir
inguna.
liðir, fléttur og eitt „stateHvaða ráð áttu fyrir
ment“-skraut hjá stúlkum.
fermingarforeldrana og
Brakandi fersk klipping hjá
hárið þeirra?
drengjunum og að splæsa í
„Að panta sér tíma líka
hárvax til að ná fram hinni
á fermingardaginn, þá
fullkomnu greiðslu.“
annaðhvort í blástur eða
Hvað ættu öll fermingláta hársnyrtinn henda
Eyrún er á því að
arbörn að gera?
smá vaxi í hárið. Þá eru
„Eiga tíma pantaðan í klipp- mikilvægt er að
þær áhyggjur úr sögunni.“
nota góð efni í háringu/greiðslu – helst hjá
Að mati Eyrúnar er
ið fyrir fermingar.
Barbarellu auðvitað – fá faggott að passa að fara ekki
lega ráðgjöf hjá sínum hársnyrti um
fram úr sér þegar kemur að útliti
umhirðu á hárinu sínu, hvað hentar
fyrir fermingardaginn.
þeim og önnur ráð varðandi hárið fyr„Það er alltaf langflottast að vera
ir fermingardaginn. Fá mömmu og
maður sjálfur, eins og manni líður
pabba til að kaupa gott hreinsisjampó
best. Að taka með sér smá nesti því
og þvo hárið vel daginn áður. Próteinþað gleymist oft að fylla á tankinn á
sprey er alltaf gott í síða hárið til að
svona degi.“

Eyrún hefur starfað með hár fermingarbarna í yfir tíu ár.

Eyrún mælir með að
strákar og stelpur
breyti ekki of mikið til
þegar kemur að útliti
fyrir ferminguna.

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnarr er
gjöf sem heldur áfram að gefa. Fermingarbar
ið
barnið
fær skeytið eða bréfið í hendurnar en
andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins sem býr við fátækt.
Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr. Eða gefðu
fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
Þú færð skeytin og gjafabréfin á
www.gjofsemgefur.is eða pantar þau á
skrifstofunni okkar, 528 4400. Þú prentar út,
sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig. Einfalt
eðilegt.
f t og gleðile

Óskalistinn minn:

Óskalistinn minn:
Við systkinin erum
munaðarlaus. 1.990 kr.
fermingarskeyti á
Íslandi dugar fyrir
tveimur hænum. Þær
gefa okkur fullt af
eggjum.

Mig langar til að
einhver sem er
ekki eins heppinn
og ég fái að njóta
með mér.

5.000 kr. gjafabréf á
Íslandi myndi gefa
okkur tvær geitur.
Eða kannski reiðhjól.
Þá kæmist ég á
markað með
uppskeruna okkar
og við fengjum
peninga.

Pipar\TBWA

Fartölva, úr, sími,
myndavél, hátalari,
heyrnartól, svefnpoki, bakpoki, tjald,
svo væri gaman að
fá pening og
„Gjöf sem gefur“.

www.gjofsemgefur.is

Eyrún mælir með að
gera hárið fallegt
fyrir ferminguna en
ekki breyta of miklu.

Skarpari klippingar eru í tísku
hjá strákum í
dag.

Mikið úrval
Kr. 4.990

Kr. 3.990

Kr. 6.990

Kr. 12.990

Kr. 7.990

Kr. 12.990
Kr. 10.990

Úlpur • Kápur • Kjólar • Buxur
Skór • Skart • Töskur

Kr. 12.900

Kr. 5.990

Íslensk hönnun
sem framleidd er
eingöngu fyrir Möst.C

Kr. 12.990

Kr. 6.990

Bláu húsin Faxafeni

◊

S. 588 4499

◊

Kr. 12.990

Opið mán.-fös. 11-18, lau. 11-16

Kr. 3.990
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Aukahlutir eins og
skegg og gleraugu geta
tryllt ferminguna af
stuði og stemningu.

Myndakassi
aðalmálið
Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að
fermingarveislur boðuðu rjómatertur með
kokkteilávöxtum og upprúllaðar pönnsur. Æ
fleiri kjósa veislur í óhefðbundnari kantinum og
ljóst að hugmyndaflugið fær að ráða þegar
kemur að skemmtiatriðum, skreytingum eða
öðru tengdu veislunni.
Nína Guðrún Geirsdóttir | ninagudrun@gmail.com

Myndakassar
þétta hópinn.

Fermingargjafir fyrir stráka og stelpur
Mikið úrval af gjafavöru
fyrir dömur og herra

®

15% afsláttur
af ferðatöskum
Stærð 55x39x20 Verð áður 34.900,-

Verð nú 29.600,-

Skartgripaskrín
Lífstíðareign

Stærð 22x13x16

Verð 12.900,-

Kortaveski úr leðri

frá kr. 5.700. Nafngylling kr. 1600.

· Töskur
· Hanskar
· Seðlaveski
· Ferðatöskur
· Tölvutöskur
· Belti
· Skartgripaskrín
Góðar vörur
Sanngjarnt verð
Persónuleg þjónusta

yrirtækið Rent-A-Party
hefur skipulagt veislur frá
2017 og pantar allt fyrir viðburði, hvort sem það er
ferming, brúðkaup eða afmæli. Bjóða þau m.a. upp á svokallaða
myndakassa, krapvélar, poppvélar og
blöðrur, sem fallið hefur í kramið hjá
fermingarbörnum undanfarið.
Hvaða þjónustu sækja fermingarbörn helst í hjá ykkur?

F

„Fyrir fermingar er mest verið að
bóka hjá okkur myndakassa (e.
photobooth) en krapvélar, poppvélar
og hljóðkerfi eru einnig vinsæl.
Myndakassi er sjálfvirk myndavél á
standi með mjög notendavænu viðmóti svo að veislugestir á öllum aldri
geta hjálparlaust tekið vandaðar
myndir af sér og sínum. Fermingarbarnið fær svo allar myndirnar á
stafrænu formi og á þessar minn-
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Ef fermingarbarnið
elskar bleikan lit er
tilvalið að fá bleikan
glansandi bakgrunn
með myndakassanum.

Hægt er að kaupa
blöðrur og einnota
borðbúnað hjá fyrirtækinu Rent-A-Party.
Litríkar blöðrur
keyra upp
stemninguna.
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(Gildir út ma

rs 2019)

Pallíettur eru flottar sem bakgrunnur
þegar fólk leigir myndakassa.

ingar að eilífu. Það er einnig mjög
vinsælt að fá prentara með myndakassanum sem prentar myndirnar
samstundis og gestir geta límt þær í
gestabók ásamt kveðju til
fermingarbarnsins.“
Eru fermingarveislur að breytast
með tíð og tíma?
„Fermingarveislur hafa verið að
þróast mikið síðastliðin ár og í dag
finnum við að fólk leggur meiri
áherslu á að halda skemmtilegar
veislur og er óhrætt við að brjóta
upp formið. Íhaldssemi fyrri ára hefur fengið að víkja fyrir frjálslegri
klæðnaði, fjölbreyttari veitingum og
tilkomu myndakassans svo dæmi
séu tekin.“
Hvað er helst í tísku í ár?
„Það helsta í ár er að hugsa út fyrir kassann, gera eitthvað nýtt og
koma á óvart í skreytingum, veitingum og öðru.“

SKOLIÐ Í KÖLDU VATNI
EFTIR NOTKUN
Látið ekki liggja í bleyti, skolið
bara þar til vatnið rennur
hreint úr þeim.

ÞVOIÐ Á KÖLDU
Á 30 °C og enn betra í poka
fyrir viðkæman þvott.

HENGIÐ TIL ÞERRIS OG
NOTIÐ AFTUR OG AFTUR!
Koma svo, tökum
umhverfisspor í rétta átt.

Modibodi eru nærbuxur sem draga í sig og halda
vökva án þess að það leki í gegn og geta þannig
komið í staðinn fyrir dömubindi eða túrtappa.

EKKI MÝKINGAREFNI
OG EKKI ÞURRKARA
Mýkingarefni dregur úr
virkni vörunnar.

Túrnærbuxur eru þægilegur valkostur á
blæðingum og henta vel byrjendum sem og eldri
blæðurum. Stærðaúrvalið er mjög fjölbreytt og
þær koma í mörgum mismunandi sniðum svo
hver og ein ætti að geta fundið eitthvað sem
hentar sér. Þær koma allt frá lítilli rakadrægni upp
í mikla eða sem henta yfir nótt
™

www.modibodi.is
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Þú getur forðast vandræðalega fermingarveislu
Agnes Ósk Sigmundardóttir er Dale Carnegie-þjálfari og verkefnastjóri námskeiða fyrir ungt fólk.
Hér gefur hún góð ráð þegar kemur að framkomu í veislum og samræðutækni.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
gnes Ósk segir að
margir séu á því að
fermingarveislur séu
neikvæð upplifun. „Ég
hef heyrt slíkar veislur
sem dæmi um hve vandræðalegt
„small talk“ getur verið. Þá er
gott að hafa í huga að sýna viðmælanda sínum áhuga fremur en
að draga stöðugt athygli að sjálfum sér. Flestum þykir gaman að
hitta fólk sem spyr spurninga og
hlustar.“
Hvað mælir þú með að foreldrar
geri fyrir börnin sín fyrir fermingardaginn?
„Hjálpi þeim að undirbúa og
bjóða gesti velkomna. Svo er líka
mikilvægt að fermingarbarnið fái
að njóta sín þennan dag. Flest
börn upplifa hann sem stóra
stund og ef foreldrar geta haft
gleðina og léttleikann að leiðarljósi þá verður fermingin að góðum degi og fallegri minningu.“
Hefur þú fermt?
„Ég fermdi elsta drenginn
minn sumardaginn fyrsta árið
2016. Geri ráð fyrir að ferma
yngri strákana mína árin 2021 og
2022.“
Hvernig var það?
„Það kom mér á óvart hve
ótrúlega skemmtilegt ferli fermingin er. Allt frá því að mæta í
sunnudagsmessurnar, ræða við
strákinn minn um stóru spurningar lífsins, velja litaþema,
veislusal og baka stríðsterturnar.
Dagurinn sjálfur var mikil hátíð
þar sem fermingardrengurinn
naut sín og gestirnir voru brosmildir.“

A

Ljósmynd/Sóley Ósk

Agnes og fjölskylda á fermingardaginn. Bjartmar Örn Arnarson, fermingardrengurinn Bergur Bjartmarsson og Agnes Ósk.

Á námskeiðum hjá Dale Carnegie er samræðutækni þjálfuð. Enda eru góðar samræður dýrmæt leið til að kynnast fólki, styrkja samningastöðu sína, efla sjálfstraust og koma
hugmyndum sínum til skila.
1
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FERMINGARGJAFIR
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1) GOLA blárefskragi 16.800 2) DIMMA lambaskinnskragi 12.900 3) BYLGJA silfurrefskragi 26.400 4) Lambaskinnspúði 12.400
5) Lambaskinnspúði 14.500 6) GJÓLA mokkalúffur 9.200 7) BLÍÐA lykklakippa 3.500 8) GLÓRA prjónahúfa 9.500

Verslun – Snorrabraut 56, 105 Reykjavík | Sími 588 0488 | feldur.is

Hvernig þjálfun getur
maður fengið í samræðutækni?
„Á námskeiðum hjá Dale Carnegie er samræðutækni þjálfuð. Enda
eru góðar samræður dýrmæt leið til
að kynnast fólki, styrkja samningastöðu sína, efla sjálfstraust og koma
hugmyndum sínum til skila.
Ein leið sem hægt er að fara til að
forðast óþægilegar þagnir er að
spyrja fólk út í áhugamál þess,
hugðarefni, fjölskylduhagi og vinnumál. Kúnstin er að gera það á
smekklegan hátt þannig að það virki
ekki sem þriðju gráðu yfirheyrsla.
Fermingarveislur setja samræður í
annað samhengi en t.d. á viðburðum
tengdum vinnu.“
Hvaða námskeið eruð þið með
fyrir börn á fermingaraldri?
„Dale Carnegie-námskeið fyrir
ungt fólk eru aldursskipt. Þar eru
10-12 ára börn saman, 13-15 ára
unglingar saman í hópi, framhaldsskólaaldurinn
(16-19 ára) saman og 20-25 ára
eru saman í hópi.
Oft koma krakkar til okkar á námskeið einmitt til þess að efla sig í

tjáningu og bæta viðhorfið fyrir
ferminguna. Jafnframt koma sumir
til okkar eftir að hafa fengið Dale
Carnegie-námskeið í fermingargjöf.“
Kanntu góða leiki eða atriði til að
gera fermingar skemmtilegar?
„Fólk á að vera óhrætt við að fá
gestina til að blanda geði hver við
annan. Ein leið er að skipta upp í lið
til að svara spurningum um fermingarbarnið.“
Hvað með mannasiði
í fermingum?
„Það er gott að barnið heilsi öllum
gestunum og kveðji þá þegar veislunni lýkur. Sem gestur ætti maður
að bera virðingu fyrir gestgjöfunum
og fermingarbarninu sem er í forgrunni. Mæta hreinn, snyrtilegur
með bros á vör og sól í hjarta.“
Hvað ætti maður aldrei
að gera í fermingum?
„Persónulega myndi ég aldrei
bjóða upp á veitingar sem fermingarbarnið má ekki sjálft neyta.
Þegar áfengi er í boði getur það
myndað óþægilega stemningu sem á
að mínu mati ekki við.“
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Heitasta fermingartískan 2019

K

leinuhringjastandar eru heitasta
fermingartískan á þessu ári að
margra mati.
Það þarf ekki að vera flókið að
föndra slíkan stand. Ráðlagt er
að hafa standinn, skrautið og kleinuhringina
sjálfa í þemalit fermingarinnar. Hægt er að
hafa þá litla á borði eða sem heila veggi og
þá einnig sem myndavélavegg.
Það elska allir kleinuhringi, bæði börn og fullorðnir.

Adi Klinghofer er kornungur bakari sem rekur bakarí heima hjá sér en
hefur stokkið upp á stjörnuhimininn með aðstoð samfélagsmiðla.

Ísraelski
bakarasnillingurinn
Adi Klinghofer er nafn
sem þú ættir að leggja á
minnið. Sumar af fallegustu
kökum veraldar eru gerðar
af þessum kornunga bakara sem hefur komið m.a.
númera- og tölu-kökunni á
kortið.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þ

eir sem spá mikið í nýjustu tískuna þegar
kemur að kökum hafa
beðið lengi eftir manneskju eins og Klinghofer sem virðist vera búin að fá
hugmynd sem ryður vinsældum
nöktu kökunnar til hliðar. Númeraog tölu-kökurnar er að finna í alls
konar útfærslum á netinu. En
upprunalega er hugmyndin hennar og því er mælt með að þeir
sem vilja vera með puttann á
púlsinum fyrir ferminguna á
þessu ári leiti sér upplýsinga um
hvernig best er að gera þessar
kökur á Youtube, Instagram og
Facebook-reikningi þessarar einstöku konu.

Klinghofer notar poppkorn,
konfektmola og fleira góðgæti
til að skreyta kökuna.

OFNBAKAÐAR
BRAUÐSNITTUR
Góðar hugmyndir fyrir veisluna
á gottimatinn.is

Smart kleinuhringjastandur sem rúmar
mikið af góðgæti.
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Fermingarbörn
eiga ekki að
glíma við
skilnað foreldra

Valgerður Halldórsdóttir er fjölskyldu
-og félagsráðgjafi MA.

Hvort eiga fráskildir foreldrar að halda eina eða
tvær fermingarveislur? Valgerður Halldórsdóttir,
fjölskyldu -og félagsráðgjafi MA, sem rekur vefinn
www.stjuptengsl.is. svarar þeirri spurningu.
elena var með kvíðahnút í maganum. Hún
vissi ekki hvort hún
fengi að hitta pabba
sinn eða afa og ömmu
að athöfn lokinni. Mamma hennar og
pabbi töluðu ekki saman. Veislan var
aðeins með fólkinu hennar mömmu
og stjúpa. Pabbi hennar ætlaði að
hafa boð helgina á eftir.
Hvernig fólk hagar sínum veisluhöldum er að sjálfsögðu einkamál
hvers og eins. Það er ekkert óalgengt að fólk haldi fleiri en eina afmælisveislu fyrir barn, hvort sem
foreldrar búa saman eða ekki. Það
eru haldin bekkjarafmæli, fjölskylduafmæli og vinaafmæli ef því
er að skipta. Af hverju ætti eitthvað
annað gilda um fermingarveisluna?
Halda má eina veislu eða fleiri.
Aðalatriðið er að barnið og þeir sem
að því standa séu sáttir. Hvað svo
sem öllum öðrum finnst um fyrirkomulagið.
Óhjákvæmilega er það dýrara að
hafa margar veislur en hver og einn
verður að gera það upp við sig hvað
hann hefur ráð á. Ætli fólki hins vegar að halda veislu saman þarf að
komast að samkomulagi um kostnað,
vinnuframlag og þess háttar. Góð
regla er að ráðstafa hvorki tíma né
peningum annarra án samráðs við

H

viðkomandi vilji fólk eiga góð samskipti. Muna þarf líka eftir að eiga
samráð við stjúpforeldra séu þeir til
staðar.
Það er örlítið flóknara með ferminguna sjálfa hvort heldur um sé að
ræða kirkjulega eða borgaralega athöfn. Ferming er einstakur atburður og verður ekki endurtekinn.
Spurningin er hvaða minningar viljum við að börnin eigi um athöfnina
og það sem henni fylgir?
Rétt eins og langvarandi áhyggjur
og ótti hafa neikvæð áhrif á heilsu og
velferð barna og fullorðinna þá hefur
það jákvæð áhrif að finna ást og öryggi hjá þeim sem næst okkur
standa. Við verðum betur í stakk búin til að takast á við þau verkefni
sem lífið leggur okkur á herðar.
Börn læra að verða vongóð í stað
þess að líta a sig sem fórnarlömb
sem lítil áhrif geta haft á líf sitt.
Skilnaður foreldra er yfirleitt
börnum áfall í fyrstu en flest jafna
sig smám saman nái foreldrar að
leysa sín mál á uppbyggilegan máta.
Takist það ekki er líklegt að mikill
og langvarandi ágreiningur valdi
börnunum streitu og kvíða. Á það
líka við um börn sem búa með báðum foreldrum sínum. Erfið samskipti fyrrverandi maka geta líka
haft áhrif á aðlögun barna í stjúp-

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Morgunblaðið/Eggert

Eyrnalokkar
5.500,-

Eyrnalokkar
5.500,-

Hálsmen

Hálsmen

Hálsmen

8.900,-

8.900,-

9.900,-

Fermingargjaﬁr í úrvali
Hringur

Hringur

Hringur

8.900,-

8.900,-

8.900,-

Bankastræti 12 | Sími 551 4007 | skartgripirogur.is

fjölskyldum þar sem koma barnsins
verður kvíðvænleg vegna þeirra
deilna sem ósjaldan fylgja inn á
heimilið.
Þegar deilur eru miklar
er börnum stundum bannað að tengjast stjúpforeldri sínu og ræða það
sem gerist á öðru heimilinu á hinu heimilinu.
Ekki veit ég hvað fullorðnu fólki þætti um að
mega hvorki ræða vinnuna
né vinnufélaga sína heima eða
fjölskyldu sína í vinnunni? Eða
það lenti í sífelldum yfirheyrslum
um hvað gerðist á hvorum staðnum
um sig. Hvað þá ef það mætti ekki
tengjast ákveðnum vinnufélaga sem
væri bara viðkunnanleg manneskja?
Hætta er á að foreldrar missi
traust barna sinna og staða
barnanna verði í senn einmanaleg og
flókin. Hvort haldin verði ein eða
tvær veislur er því kannski ekki
stóra málið fyrir barnið heldur laskað traust til foreldra og stjúpforeldra séu þeir til staðar.
Þegar kemur að athöfninni sjálfri
eiga börn ekki annarra kosta völ,
mæti báðir foreldra og fjölskyldur,
en að hafa þau á sama stað á sama
tíma. Það er því mikilvægt að athöfnin sé undirbúin – og þau viti
hvað bíði þeirra í stað þess að ala á
kvíða og óvissu. Enn er tími til
stefnu vilji fólk finna út úr hlutunum
og setja má sér það markmið að

Foreldrar þurfa að leggja
tilfinningar sínar til hliðar á
fermingardag barnsins.

enda deilur eða a.m.k. finna leið til
að lágmarka áhrif þeirra á börnin.
Börnin eiga líklega eftir að gifta sig
og skíra í framtíðinni og æskilegt að
þau séu ekki að glíma við skilnað foreldra sinna langt fram á fullorðinsár
– hvað þá ófædd barnabörn.
Þeir sem sjá um athöfnina og
undirbúning hennar geta gegnt
mikilvægu hlutverki í að aðstoða forelda og börn sem eru í þessum aðstæðum – það þarf bara að opna umræðuna og sjá hvað hentar hverjum
og einum.
Ættum við ekki frekar að hafa
áhyggjur af kvíðahnút barnsins en
hvort það fær eina eða tvær fermingarveislur?
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Gleðin stendur
upp úr

Nína Guðrún Geirsdóttir
fermdist árið 2004.

Nína Guðrún Geirsdóttir blaðamaður fermdist í
Ísafjarðarkirkju árið 2004. Hún segir að samfélagið
hafi breyst mikið síðan hún fermdist.
Nína Guðrún Geirsdóttir | ninagudrun@gmail.com
ermingin er dagurinn
sem markar ákveðin
kaflaskil í lífi ungmenna.
Þegar tekin eru skref úr
bómull barnæskunnar og
stigið er varlega yfir í unglingastigið, diskótekin, fullorðinna
manna tölu. Undirrituð man vel
eftir sinni fermingu í Ísafjarðarkirkju árið 2004. Þetta var fyrsta
veislan sem ég skipulagði og ég
setti allt upp í excel-skjal í heimilistölvunni. Gerði gestalista, fann
þemalit (appelsínugulan – sem ég
ótrúlegt en satt þoli ekki í dag) og
fiðrildaskreytingar. Ég fékk fullt
af fínum gjöfum en það sem
stendur upp úr í dag er gleðin í
loftinu og sólin sem skein úti, fólkið sem kom.
Samfélagið hefur breyst á 15
árum, hvað þá á undanförnum 100
árum. Rithöfundurinn Jakobína
Sigurðardóttir skrifaði um fermingu sína í æviminningum sínum,
„Í barndómi, en þá var fermingin
og undirbúningur hennar stórviðburður í lífi manns og mikið
lagt í andlegan og kristilegan

F

undirbúning fyrir hana. Það var
ekki síður eftirvæntingin og/eða
kvíðinn fyrir því sem var handan
við ferminguna sem spilaði þar
stórt hlutverk. Á þessum tíma var
vinnualdur oftar en ekki miðaður
við fermingu. Að komast í fullorðinna manna tölu hafði því raunverulega merkingu á þeim árum.
Síðan þá höfum við haldið í þennan hugsunarhátt, litið er á fermingu sem ákveðinn vendipunkt þó
að hún boði ekki jafn miklar
breytingar og áður.
Hvort sem ætlunin er að fermast borgaralega eða í kirkju er
hefðin að halda veislu, gjafir eru
gefnar, fólkið í kringum þig safnast saman undir einu þaki og
pabbi þinn heldur vandræðalega
ræðu. Þetta er allt ákveðin prófraun fyrir óharðnaða unglinga. Í
raun fallegt framhald á skírninni
eða nafnaveislunni, þar sem hópur
fólks safnast saman í kringum
barnið og fagnar veru þess í heiminum. Tekið er skref yfir ósýnilegan þröskuld og barnið fullvisst
um að allt verður í lagi.

Þverslaufur
í mörgum litum
2.990 kr
Blár jakki,
16.990 kr

Super slim skyrta,
stærðir XS-XL
8.990 kr

Bomber jakki,
7.590 kr

Gallabuxur
11.990 kr

FERMING 2019
KRINGLUNNI & SMÁRALIND
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Fermingar í
gegnum árin

2008 – Arnheiður Steinþórsdóttir, nemi í
sagnfræði.

Flestir eiga góðar minningar frá fermingardeginum sínum. Kannski sér í lagi þegar
ákveðnum þroska er náð og hægt er að líta til baka og hafa gaman af ákvörðunum sem
einkenndu daginn, hvort sem um ræðir fötin, skreytingarnar, hárið eða annað sem þótti
flott á þeim tíma. Þá er auðvitað einnig persónubundið hvað ferming merkir í huga fermingarbarnanna. Við leituðum til þriggja kvenna sem fermdust hver á sínum áratugnum
og fengum þær til að rifja upp hvað stóð upp úr á fermingardeginum þeirra.
Nína Guðrún Geirsdóttir| ninagudrun@gmail.com

1988 – Sólrún Sverrisdóttir
sjúkraþjálfari
Hvaða dag fermdist þú og hvar?
4. apríl 1988 í Bústaðakirkju.
Fermingardagurinn 1988
„Mér fannst dagurinn mjög sérstakur og man vel eftir athöfninni,
ferðinni í hárgreiðsluna, myndatökunni og veislunni. Þetta var í fyrsta
sinn sem svona dagur snerist bara
um mig og mér fannst það gaman. Ég
man að ég valdi mér ritningargrein
sem ljósmóðirin sem tók á móti mér
skrifaði inn í Nýja testamentið sem
hún gaf öllum börnum sem hún tók á
móti og mér fannst það sérstakt og
man ég þessa ritningargrein enn í
dag og finnst gildin hennar góð:
„Sælir eru hjartahreinir því þeir
munu Guð sjá“.“
Spurð um fermingardressið segir
hún að hún hafi verið fljót að ákveða
sig.
„Við mamma völdum dressið í
sameiningu, fórum bara í smá búðarúnt og vorum fljótar að finna dress
sem ég var ánægð með. Ég man ekki
nákvæmlega af hverju ég valdi þessi
föt, fór bara að skoða og máta og fann
þessa dragt. Ég pældi mun meira í
hárgreiðslunni heldur en fötunum.
Skreytingarnar voru í anda þess sem
hafði verið hjá systrum mínum, t.d.

áletraðar servíettur sem mér fannst
mjög flott.“
Hvað boðaði ferming í þínum
huga?
„Hún boðaði staðfestingu á því að
ég er kristinnar trúar og vildi staðfesta það. Á þeim tíma fermdust
flestallir og ekki mikil umræða um að
gera það ekki. Ég mundi þó vel að
frændi minn hafði valið að fermast
ekki nokkrum árum áður en hann er
nú reyndar pestur í dag.“

1998 – Sigrún Jensdóttir
hjúkrunarfræðingur
Hvaða dag fermdist þú og hvar?
26. apríl í Selfosskirkju.
Fermingardagurinn 1998
„Veislan stendur upp úr en mér
fannst mjög gaman í minni eigin
veislu. Allar gjafirnar eru auðvitað
eftirminnilegar og svo hvað vínið í
kirkjunni var hræðilega sterkt og
vont. Ég valdi fötin sjálf, fór í búðir
með mömmu og ömmu. Veislan var
haldin heima og sá mamma að mestu
um skreytingarnar. Ég fann mér kjól
sem mér fannst fallegur, hann var
ekki eins og þeir vinsælustu þetta árið. Með honum fylgdi jakki í stíl sem
var bundinn að framan. Það fannst
mér ekki flott en amma Hrefna reddaði því og breytti jakkanum eftir mínum óskum.“

Hvað boðaði ferming í þínum
huga?
„Ferming fannst mér vera staðfesting á trúnni en einnig stór og
skemmtilegur atburður sem ég
hlakkaði til að upplifa sjálf eins og
systur mínar og frænkur.“

2008 – Arnheiður Steinþórsdóttir, nemi í sagnfræði
Hvaða dag fermdist þú og
hvar?
Ég fermdist á hvítasunnu, 11. maí 2008, í Ísafjarðarkirkju.
Fermingardagurinn
2008
„Dagurinn var
allur mjög eftirminnilegur, mér
fannst athöfnin
sjálf svakalega
spennandi og svo
var auðvitað frábært að vera
miðja athyglinnar í einn
dag. Eitt af
því eftirminnilegasta
var þó líklega
myndatakan sem mér
fannst einhverra hluta
vegna sniðugt að fara í strax eftir
veisluna. Þar var ég dauðþreytt í
spennufalli, að drepast í tánum í
óþægilegu fermingarskónum og alveg í spreng (skil ekki af hverju ég
fór ekki bara á klósettið). En ég
hugsaði, „the show must go on“ og
ákvað að drífa mig í gegnum þetta.
Það voru mistök, því þessi vanlíðan
skín í gegn á nær öllum myndunum.
Ég var svo óánægð með þær að ég
bað mömmu um að fara með mig í
aðra myndatöku tæpu hálfu ári síðar.
Í dag þykir mér þær myndir þó lítið
skárri, en það er kannski bara eðlilegt.“
Spurð um fötin segir hún að þemað
hafi verið dökkrautt.
„Ég valdi fötin í samráði við foreldra mína. Þemað var dökkrautt,
sem var og er minn uppáhaldslitur.
Eitt það snjallasta sem ég gerði á
unglingsárunum var að óska eftir því
að fá að fermast í þjóðbúningi. Ég var
svo heppin að fá sérsaumaðan upphlut í fermingargjöf sem ég klæddist
á þessum merka degi, og nota enn í
dag. Hugsunin á bak við fatavalið var
ekki aðeins sú að mér þættu þjóðbúningar glæsilegir, heldur vissi ég að
þeir myndu seint detta úr tísku og því
yrðu fermingarmyndirnar mínar
aldrei hallærislegar. Mér skjátlaðist,
sbr. fyrra svar.“
Hvað boðaði ferming í þínum
huga?
„Ég var mjög trúuð sem barn og
því hafði ég beðið fermingarinnar
með óþreyju í langan tíma. Fyrir mér
hafði fermingin mikla kristilega þýð-

1988 – Sólrún
Sverrisdóttir
sjúkraþjálfari.

ingu á sínum tíma, en þó tók barnatrúin smám saman að fjara út í kjölfarið. Ástæðu þess tel ég vera þá að
fermingin hafi í raun mun fremur
táknað upphaf unglingsáranna fyrir
mér, þó að ég hafi ekki áttað mig á
því fyrr en löngu síðar. Ég var loksins
komin í fullorðinna manna tölu og eftir það upphófst mikil innri barátta
þar sem ég reyndi að sætta mig við

það að vera ekki lengur barn og takast á við hvað það þýddi að vera næstum því fullorðin. Þegar ég lít til baka
sé ég þarna ákveðin tímamót sem í
raun voru mun frekar persónuleg
heldur en trúarleg. Í dag reyni ég þó
að halda í barnatrúna en með öðrum
hætti en áður. Ég lít á hana sem hluta
af mér sem mér þykir afar vænt um
og tel mikilvægt að hlúa að.“

FÖSTUDAGUR 15. MARS 2019 MORGUNBLAÐIÐ 69

Fallegt „rose gold“ fermingarboð. Vörurnar eru úr Partývörum.

Blöðrur úr
Partývörum fást í
„rose gold“ lit.

„Rose gold“ fermingarlitur ársins

1998 – Sigrún Jensdóttir hjúkrunarfræðingur.

Á hverju ári er eitthvert
skraut vinsælla en annað. Liturinn „rose
gold“ er sá litur
sem margir eru
að velja á þessu
ári. Meðal annars Hrafnhildur
Hafsteinsdóttir
framkvæmdastjóri FKA sem
segir að fermingarundirbúningurinn sé dásamlegur tími. „Við
mæðgur höfum átt
dásamlegar stundir í alls
konar föndri og undirbúningi.“ Þær gerðu m.a.
krukkur í litnum sem verða
notaðar undir blóm og til
borðskreytinga.

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir er ein smekklegasta kona landsins.
Hún og Isabella dóttir
hennar völdu „rose
gold“ fyrir ferminguna.

Krukkurnar sem Hrafnhildur og
Isabella gerðu saman fyrir
fermingu Isabellu á þessu ári.

einstakar ferðatöskur
crash baggage

Íslenskt skart
dóttir by dóttir

borðbúnaður & skraut
glös, hnífapör & allt

veisluborðið
dúkar, servíettur & allt

www.mixmix.is
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Fyrir græjuóða
unglinginn
Nýjar fermingarmöppur

f það er eitthvað sem ungt fólk hefur
gaman af þá eru það nýjustu raftækin.
Til að komast í gegnum unglingsárin
þarf jú að vera hægt að hlusta á uppáhaldstónlistina, spila uppáhaldsleikina,
og vera með nefið límt við snjallsímann frá morgni
til kvölds.
Þeir sem eldri eru eiga oft fullt í fangi með að
átta sig á hvaða græjur unglingana dreymir um –
og ekki að furða því tæknin breytist hratt og dellurnar koma og fara eins og hendi sé veifað.
Til að auðvelda gjafavalið eru hér nokkur skotheld raftæki sem munu ekki valda vonbriðgum á
fermingardaginn:

E
1

9 litir
Mappan geymir myndir,
gestabók og kort
Varðveittu minningarnar um
fermingardaginn á einum stað

Leikjatölvan frá Sony gerir fleira en að spila
vinsælustu leikina. Henni er best lýst sem einni
allsherjar afþreyingarmiðstöð fyrir bæði sjónvarpsþátta- og kvikmyndagláp, ráp á netinu, tónlistarhlustun og svo vitaskuld tölvuleikjaspilun.
Með öflugustu gerðinni, PS4 Pro, má leysa krafta
sýndarveruleikans úr læðingi og hverfa inn í
leikjaheiminn.
Hjá Elko kostar PS4 Pro 59.995 kr.

2

Samsung
Galazy S10

Við fermingu er kannski loksins orðið óhætt að
leyfa unglingnum að eignast snjallsíma í hæsta
gæðaflokki. Nýjasta flaggskipið í símaframboði
Samsung, Galaxy S10, er ekki ódýrasti síminn á
markaðinum, en á móti kemur að það er alveg
öruggt að hann verður mikið notaður.
Meðal þess sem Galaxy S10 skartar er ákaflega
vel heppnuð myndavél svo að unglingurinn á eftir
að geta látið ljós sitt skína sem áhugaljósmyndari
og fest dýrmætar minningar unglingsáranna á
filmu.
Samsung Galaxy S10 fæst m.a. hjá Elko á
144.995 kr.

3
Múlalundur Vinnustofa SÍBS
Reykjalundur | 270 Mosfellsbær
Sími 562 8500 | www.mulalundur.is

PlayStation 4
Pro-leikjatölva

Þráðlaus
heyrnartól frá Bose

Fyrir unglinginn eru heyrnartól ekki bara til
þess gerð að hlusta á tónlist, heldur eru þau líka
partur af fataskápnum. Er útlitið ekki fullkomnað
fyrr en stór og fín heyrnartólin eru komin á eyrun.
Bose Quiet Comfort 35 eru heyrnartól af bestu

sort, og nota nýjustu tækni til að deyfa umhverfishljóð. Þau tengjast snjallsímanum eða
tölvunni þráðlaust og á hleðslan að duga í 20
klukkustunda notkun.
Hjá Elko kosta heyrnatólin 46.995 kr.

4

Rafmagnshlaupahjól

Úti í heimi hefur fólk tekið rafmagnshlaupahjólum opnum örmum enda afskaplega sniðug
samgöngutæki. Hlaupahjólin taka sáralítið pláss,
þau má brjóta saman, og ná allt að 25 km/klst
hraða sem er rösklega tvöfaldur skokkhraði.
Henta þau vel til að komast með skjótum, öruggum og umhverfisvænum hætti á milli staða.
Kaupa má Mi rafmagnshlaupahjólið hjá Mii.is á
79.990 kr. og fæst bæði í svörtum lit og hvítum.

5

Þráðlausir
hátalarar frá JBL

Mikið líður tíminn hratt. Þeir sem eru núna að
undirbúa fermingarveislu frumburðarins muna eflaust eftir því að hafa langað mest af öllu að fá í
fermingargjöf risastórar græjur með geislaspilara. Í dag er ekki lengur aðalatriðið að græjurnar
séu stórar, og geisladiskarnir eru útdauðir rétt
eins og risaeðlurnar: það sem unglingarnir vilja í
staðinn eru litlir og meðfærilegir blátannarhátalarar sem streyma tónlistinni beint úr símanum.
JBL Charge4 hátalararnir hitta í mark, enda
veðurvarðir, fást í ýmsum litum, hafa kröftugan
hljóm og koma með innbyggðri rafhlöðu sem dugar í allt að 20 stunda spilun.
JBL Charge4 kostar 24.995 kr. hjá Heimilistækjum.

6

Acer
fartölva

Árin í kringum fermingaraldurinn eru góður
tími fyrir unglinginn til að eignast sína fyrstu almennilegu fartölvu. Námið er farið að verða
krefjandi, og þörf á góðu vinnutæki til að skrifa
ritgerðir, gera heimildaleit og æfa fingrasetninguna.
Acer Swift 1 er fín fartölva fyrir byrjendur,
með 14 tommu skjá og prýðileg græja til að leysa
skólaverkefnin vel af hendi, spjalla á samfélagsmiðlum og streyma uppáhaldssjónvarpsþáttunum.
Tölvulistinn selur Acer Swift 1 á 89.995 kr.
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maskar sérlega góðir þar sem þeir draga
í sig húðfitu. Face Compost frá Eco By
Sonya er lífrænn og vegan andlitsmaski
sem er ríkur af nærandi innihaldsefnum.
Clinique Anti-Blemish Solutions OilControl Cleansing Mask er léttur og góður
fyrir þá sem vilja olíulausan leirmaski sem
leysir upp stíflur í svitaholum. Mattifying
Oil Control Primer Mask frá Nip+Fab er
svo góður taumaski fyrir þá sem eru á ferðinni.
Ekki sleppa rakakreminu
Þó að húðin sé olíukennd getur hún einnig
verið þurr og ef enginn raki er borinn á hana
framleiðir hún jafnvel meira af húðfitu til
að vinna gegn þurrki. Efni á borð við salicylic-sýru og bensóýl peroxíð geta verið
talsvert þurrkandi fyrir húðina svo létt
rakakrem er skyldueign. Redness Neutralizer frá SkinCeuticals er frábært, létt
rakakrem fyrir viðkvæma húð sem stíflar
ekki húðina. Formúlan er án ilm- og litarefna, sílikona og alkóhóls. NeoStrata
Sheer Hydration SPF 35 hentar þeim sem
vilja létt og olíulaust rakakrem með sólarvörn og inniheldur náttúrulega blöndu sem
hjálpar til við að minnka fitu í húðinni. Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly er
mjög létt olíulaust rakagel sem veitir 24
klukkustunda raka og að lokum ber að nefna
Nip+Fab Teen Skin Zero Shine Moisturiser
sem er rakakrem á góðu verði og fyrirbyggir
offramleiðslu húðfitu.
Sólarvörn á hverjum degi
Það er gífurlega mikilvægt að nota
sólarvörn alla daga en sérstaklega þegar
notuð eru sterk efni á húðina til að vinna
gegn bólum og skal ávallt nota að
minnsta kosti SPF 30. Eucerin Sun Protection Oil Control SPF 50 er þægileg
sólarvörn sem heldur húðfitu í skefjum
og svo er NeoStrata Sheer Physical Protection SPF 50 góður kostur en formúlan
inniheldur örlítinn lit og getur jafnan,
náttúrulegan húðlit og matta áferð.

Barist gegn bólunum
Það eru til margar góðar leiðir til að sigrast á vægum stíflum og
bólum í húðinni. Gelgjuskeiðið þarf ekki að vera með bólum.
Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

nglingabólur byrja oftast að koma
fram á gelgjuskeiði þegar líkaminn fer að framleiða kynhormón
en þessar hormónabreytingar
valda aukinni starfsemi fitukirtlanna. Þeir kunna þá að stíflast og við það
myndast fílapenslar sem geta svo breyst í bólur eða kýli vegna sýkingar af völdum húðbaktería sem nærast á fitunni í fitukirtlunum. Hér
eru almenn ráð til að vinna gegn vægum stíflum og bólum á húðinni en ávallt skal leita til
húðlæknis ef ástandið er illviðráðanlegt eða alvarlegt.
Mildur andlitshreinsir
Þegar húðin byrjar að framleiða meiri fitu
og bólur fara að koma fram hlaupa margir til
og nota vörur sem eru mjög þurrkandi og ertandi. Þetta kemur húðinni út jafnvægi, hún fer
jafnvel að framleiða ennþá meiri fitu vegna
þess þurrks sem myndast og þar að auki er
hún viðkvæm ef sýking í fitukirtlunum er til
staðar. Notaðu mildan andlitshreinsi sem
stuðlar að jafnvægi húðarinnar. Clear Pore
Normalizing Cleanser frá Paula’s Choice er
frábær andlitshreinsir sem inniheldur m.a.
Triclosan sem útrýmir þeim bakteríum sem
valda bólum. Formúlan inniheldur einnig sefandi efni sem róa húðina, draga úr roða, ertingu og bólgum. Þessi andlitshreinsir er án
ilm- og litarefna og annarra húðertandi efna.
Fyrir þá sem vilja almennan, mildan hreinsi þá
er Eucerin DermatoCLEAN Refreshing
Cleansing Gel góður kostur fyrir venjulega til
blandaða húð en formúlan er rík af náttúru-

U

legum rakagjöfum og er án alkóhóls, ilm- og
litarefna.
Meðferð gegn húðfitu og bakteríum
Eins og fyrr segir eykst starfsemi fitukirtlanna með hormónabreytingum og geta bólur bæði komið vegna stíflu í fitukirtlunum eða
vegna bakteríusýkingar. Meðferð gegn bólum
getur því bæði snúist um að halda húðfitunni í
skefjum og útrýma bakteríum. Til að halda
húðfitunni í skefjum er salicylic-sýra, einnig
kölluð beta hydroxy acid (BHA), mikið notuð
en hún er fituleysanleg og hreinsar því ofan í svitaholur og dregur úr þrálátum stíflum í húð, fílapenslum og bólum. Salicylicsýra hefur einnig bakteríudrepandi eiginleika og hjálpar því enn frekar við að
vinna á bólum en sýran kemur í 0,5%-2%
styrkleika. Skin Perfecting 2% BHA Liquid frá Paula’s Choice reynist gífurlega
vel en formúlan inniheldur sefandi efni sem
róa húðina og draga úr roða, ertingu og bólgum. Til að ráðast gegn bakteríunum er
bensóýl peroxíð gjarnan notað en það
virkar vel gegn ýmsum tegundum af bólum og hentar oft vel sem fyrsta meðferð.
Clear Daily Skin Clearing Treatment frá
Paula’s Choice inniheldur 2.5% bensóýl
peroxíð og er því tiltölulega milt og er
formúlan létt og inniheldur sefandi efni
fyrir húðina.
Hreinsandi andlitsmaski
Einu sinni til tvisvar í viku getur verið
gott að nota djúphreinsandi meðferð á
húðina í formi andlitsmaska og eru leir-

Fermingargjaﬁr
aHEAD
Þráðlaus heyrnatól
Verð 15.995 kr.
aSOUND
Öﬂugur þráðlaus hátalari
Verð 37.995 kr.
aMOVE
Þráðlaus hátalari
Verð 14.995 kr.

toCHARGE
Hleðslusteinn
Verð 7.995 kr.

aFUNK
þráðlaus hátalari
Verð 17.995 kr.

aGROOVE
Þráðlaus hátalari
Verð 9.995 kr.

bGEM
Þráðlaus heyrnatól
Verð 15.995 kr.
WIcharge
Hleðsluplatti
Verð 5.795 kr.

Ármúli 7, Reykjavík | Sími 568 0708 | www.fako.is
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Snyrtilegar fermingargjafir
Snyrtivörur fyrir fermingarbarnið þurfa að vera gæðavörur sem falla vel að húð barnsins.
Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

Frískleg ilmvötn, hreinar húðvörur eða léttar förðunarvörur geta
verið skemmtilegar fermingargjafir fyrir þá sem á því hafa áhuga.
Ef unglingurinn vill fara að prófa sig áfram með slíkt er mikilvægt að
leiðbeina honum vel og einblína á gæðavörur sem búa yfir góðum
innihaldsefnum.

Nærandi ljómapúður frá GlamGlow
Ljómapalletta sem veitir
húðinni næringu með náttúrulegum innihaldsefnum
en formúlan inniheldur m.a.
gyllta gimsteina og brasilískan gullleir.
GlamGlow GlowPowder, 5.430 kr. (Beautybox.is)

Flækjubursti frá
HH Simonsen

HH Simonsen The
Wet Brush Paddle
Brush, 4.790 kr.

The Wet Brush
Paddle leysir auðveldlega flækjur úr
úfnasta hárinu, þurru eða blautu, á
sársaukalausan hátt. Grannir, sveigjanlegir IntelliFlex®-pinnarnir nudda hársvörðinn sem eykur
blóðflæði til hársekkjanna. Þessi bursti er með götum á
bakinu svo vatn rennur auðveldlega úr honum.

HH Simonsen Infinity Styler, 24.990 kr.

Sléttujárn frá HH Simonsen
Hágæðasléttujárn með þremur hitastillingum fyrir
venjulegt, fínt og þykkt hár. Það hitnar á nokkrum
sekúndum en á sléttujárninu er snertiskjár og sjálfvirkur slökkvari. Hitaplöturnar eru teflonhúðaðar
með olíum og tourmaline-gimsteini sem veitir hitavörn fyrir hárið og mjúka útkomu.

Marc Jacobs
Pear Splash,
9.399 kr.

Frísklegur ilmur
frá Marc Jacobs
Splash-ilmvatnslína Marcs Jacobs er
nú fáanleg á Íslandi og er Pear-ilmurinn
sérlega góður. Hann ilmar þó ekki beint
af perum heldur er þetta ilmur af fersku
kryddi, sítrusávöxtum og viðartónum.

Tímalaus augnskuggapalletta frá Urban Decay
Fyrir byrjendur sem
lengra komna eru
Naked-augnskuggapalletturnar frá Urban
Decay tilvaldar til að
prófa sig áfram.
Naked Reloaded er nýjasta pallettan frá merkinu en hún inniheldur
náttúrulega litatóna sem
fara öllum vel.

Hreinsivatn frá
BIOEFFECT

Urban Decay Naked Reloaded Eyeshadow Palette, 6.899 kr.

Hreinsivatn sem inniheldur litlar
sameindir sem fjarlægja olíu og
óhreinindi á mildan en áhrifaríkan
hátt af húðinni. Hreinsivatnið er án
óæskilegra aukaefna og hentar því
vel öllum húðgerðum.

Glæsilegt
fermingarskraut

Bioeffect Micellar Cleansing Water,
6.950 kr.

ILIA Tinted Lip Conditioner
(Blossom Lady), 3.590 kr. (Nola)

Lífræn varanæring frá ILIA

Faxafeni 11, RVK | s 534 0534 | partybudin

Sjá úrvalið á facebook síðu Partýbúðarinnar

Hina mjúku og nærandi lituðu varanæringu frá ILIA ættu flestir að
kannast við en hún er frábær fyrir
alla og hentar vel sem fyrsti varaliturinn fyrir þá sem vilja prófa sig
áfram í förðun.
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Nútímalegur
ilmur frá
Calvin Klein
Women-ilmvatnið frá Calvin
Klein naut gífurlegra vinsælda
í haust og nú er komin ný og
léttari útgáfa af því. Ilmurinn er
ferskur og sítruskenndur.

Calvin Klein
Women Eau de
Toilette, 8.299 kr.

Kókosmjólkurbað frá
Herbivore
Hvítt púðrið er samsett af
þurrkaðri lífrænni kókosmjólk og kókosþykkni.
Notalegt í baðið og mýkjandi fyrir húðina.

Herbivore
Coconut Milk
Bath Soak,
3.990 kr. (Nola)

Umhverfisvænt sjampó og
hárnæring frá Kevin.Murphy
Ástralska hárvörumerkið Kevin.Murphy er þekkt fyrir umhverfisvæna stefnu sína þar sem það notar endurunnið plast úr hafinu í
umbúðir sínar og innihalda formúlurnar engin óæskileg efni.
Angel.Wash-sjampóið og Angel.Rinse-hárnæringin er rakagefandi tvenna fyrir fíngert hár og inniheldur frískandi ilmkjarnaolíur
sem vekja mann í sturtunni.

Milt og fágað
ilmvatn frá Chanel
Nýjasta ilmvatn Chanel er Chance Eau
Tendre og kemur í
Eau de Parfumútgáfu. Ilmurinn
er mildur og
ávaxtakenndur
en í senn ferskur og fágaður.

Kevin.Murphy
Angel.Wash
Shampoo, 3.990 kr.

Chanel Chance
Eau Tendre Eau
de Parfum,
16.199 kr.

Bjartur blómailmur frá Guerlain
Mon Guerlain Bloom of Rose byggist á hinu
upprunalega Mon Guerlain-ilmvatni sem einkennist af lavender, jasmínu, vanillu og sandalvið. Auk þess bætast við bjartir ilmtónar búlgörsku rósarinnar og nerólí.

Guerlain
Mon Guerlain Bloom
of Rose,
10.199 kr.

Er allt á hreinu
fyrir ferminguna?
Fatahreinsun
Dúkaleiga
Dúkaþvottur
Heimilisþvottur
Fjölbreytt þjónusta í 65 ár!

STOFNAÐ 1953
Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • Sími: 553 1380
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Forvörn
um kynheilbrigði

Hluti af fermingarfræðslu í
Fríkirkjunni í Hafnafirði var
fyrirlestur Kristínar um kynheilbrigði og sterka sjálfsmynd.

Kristín Þórsdóttir er með forvarnarfræðslu fyrir
fermingarbörn um kynheilbrigði, sterka sjálfsmynd og það að setja mörk. Hún segir mikilvægt að krakkar séu ekki að „fixa“ sig á öðru
fólki og til þess þurfi þau fræðslu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að hafa margir heyrt
talað um Kristínu Þórsdóttur sem hefur tjáð
sig af krafti um það að
vera aðstandandi eiginmanns með krabbamein. Hún
kynntist Kristjáni Birni Tryggvasyni, Kidda, átján ára gömul og
var það að hennar sögn ást við
fyrstu sýn.

þjálfun í fjarnámi frá Kaliforníu.
Hún kom að fermingarfræðslu
barna í Fríkirkjunni í Hafnarfirði
á þessu ári þar sem hún ræddi
meðal annars mikilvægi þess að
setja mörk í kynlífi og það að
fermingarbörn séu meðvituð um
sjálfsvirðinguna.

Ást við fyrstu sýn

Kristín segist hafa orðið mjög
hissa þegar Sigríður Kristín prestur hafði samband við hana. „Engu
að síður fannst mér þetta ótrúlega
flott hjá þeim, að vilja bæta
fræðslu um sjálfsmynd og kynheilbrigði inn í fermingarfræðsluna.“
Hún segir að sig hafi alltaf langað til að verða kynfræðingur þegar
hún var ung stelpa. „Reyndar hárgreiðslukona líka en ég valdi mér
að fara í viðskiptafræði þar sem ég
ákvað að fylgja hópnum í stað þess
að fylgja eigin sannfæringu. Ég
taldi þá ákvörðun svalari fyrir
samfélagið sem við búum í í dag.
Ég hafði alltaf haft mjög brenglaða sjálfsmynd, ég man sem dæmi
eftir að hafa verið ung að árum
þegar mér fannst ég ekki nógu
sæt og flott og ég reif mig niður af
því ég gat ekki teiknað eins vel og

Þ

Forvarnarfyrirlestur um
kynheilbrigði

„Við áttum einstakt samband
sem grundvallaðist á aðdáun og
virðingu en ekki síst á vinskap
okkar á milli. Hann lést úr
krabbameini árið 2017 og hafði þá
verið með krabbamein í ellefu ár
með smáhléi.“
Kristín segist ekki vilja draga úr
þeirri áskorun sem það felur í sér
að eiga eiginmann sem er veikur
en samband þeirra hafi leitt hana
inn á veg sjálfsvinnu þar sem hún
fann sjálfsvirðinguna sem hún býr
yfir í dag og gefur fólki áfram,
m.a. sem ACC-markþjálfi.
Hún stofnaði Eldmóð markþjálfun en starfar einnig sem
markþjálfi hjá Krafti. Um þessar
mundir er hún í framhaldsnámi í
markþjálfun frá Evolvia ásamt því
að vera að læra kynlífsmark-

Fyrir veislurnar

vinkonur mínar. Kannski var ég
pínulítið týnda barnið í leit að
viðurkenningu og fann mínar leiðir
með það,“ segir hún og heldur
áfram:
„En ég á góða fjölskyldu og góðar vinkonur í gegnum alla barnæskuna.“
Kynlíf getur verið
æðislegt en líka hræðilegt
Kristín er á því að þegar hún
var unglingur hafi fræðsla um
kynheilbrigði verið af skornum
skammti.
„Það eina sem talað var um voru
blæðingar og kynsjúkdómar. Þetta
var meira svona hræðsluáróður

frekar en bein fræðsla. Það var
heldur ekkert hægt að leit sér
upplýsinga á netinu um þessa
hluti. Sem betur fer er umhverfið
öðruvísi í dag. Sem dæmi má
nefna að ég vissi ekki einu sinni að
það væri eðlilegt að stunda
sjálfsfróun og fannst eins og ég
væri að gera eitthvað sem ég
mætti ekki. Ég ræði það við
krakkana að þetta er eðlilegasti
hlutur í heimi og mjög mikilvægt
til þess að læra að þekkja líkama
sinn.
Mér finnst mikilvægt að opna á
þessa umræðu við krakka á fermingaraldri. Eins tala ég um út frá
eigin reynslu hvernig kynlíf getur

verið æðislegt en það getur líka
verið hræðilegt. Það hef ég prófað
á eigin skinni. Í þessu samhengi
tala ég um mikilvægi þess að
krakkarnir hlusti á sína innri rödd
þegar þau prófa sig áfram í kynlífi. Hversu mikilvægt sé að setja
mörk og að þau finni hvernig þeim
líður á eftir. Að þau þjóni sér en
fylgi ekki hópnum. Virði sig og
einnig virði mörk annarra á þessu
sviði.“
Lamaðist af ótta
þegar henni var nauðgað
Kristín nær vel til krakka á
fermingaraldri með því að tala á
heiðarlegan og opinskáan hátt.

Krakkar í dag eru forvitnir
Dr. Grétar Halldór Gunnarsson hefur verið prestur hjá Grafarvogskirkju í yfir
tvö ár. Hann segir fermingarfræðslu þeirra í kirkjunni í grunninn þá sömu og
áður hefur tíðkast en tæknin og upplifun leika nú stærra hlutverk en áður.

Jakki

Nína Guðrún Geirsdóttir | ninagudrun@gmail.com
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Fleiri litir og munstur

Bæjarlind 6 | sími 554 7030 • Við erum á facebook

Hvernig fer undirbúningur fyrir
ferminguna fram hjá ykkur?
„Undirbúningur fyrir fermingu
hefst snemma á haustin með fermingarfræðslu. Aðalundirbúningurinn fyrir ferminguna er sem sagt
fermingarfræðslan sem stendur
yfir allan veturinn. Við förum líka
í Vatnaskóg með krökkunum,
höldum fermingarmót með fermingarbörnum í Grafarholti og
Árbæ og höldum þemalaugardaga
á vorönn. Sjálf fermingarathöfnin
er síðan skipulögð af prestum,
organistum og starfsfólki kirkjunnar. Loks eru fermingarbörnin
kölluð inn, fyrst til að máta kyrtla
og loks á sérstaka æfingu fyrir
sjálfa fermingarathöfnina,“ segir
hann.
Hefur fermingarfræðslan breyst
á undanförnum árum?
„Fermingarfræðslan hefur ekki
breyst í kjarna sínum, en það eru

tveir þættir sem sérstaklega hafa
breyst. Í fyrsta lagi eru það
tæknibreytingar.
Krakkar í dag eru
partur af svokallaðri skjákynslóð
sem er
vön að
nálgast
efni í
gegnum
skjái og
snjalltæki. Við í
Grafarvogskirkju höfum
því gert tilraunir
með það að miðla
hluta af fermingarefninu
þannig. Í öðru lagi þá er aukin
áhersla í samtímamenningu á
mikilvægi upplifunar. Við höfum
því viljað hjálpa fermingarbörnum

að skilja að að baki fræðslunni er
lifandi samband við þann Guð sem
fræðslan fjallar um. Trúin
er veruháttur og raunveruleg upplifun.“
Hvernig líta
krakkar í dag á
ferminguna,
að þínu mati?
„Krakkarnir eru á
mismunandi
stað í sínu
trúarferðalagi, alveg eins
og fullorðið fólk.
Í heild myndi ég
segja að þau væru
forvitin og opin gagnvart þessum stærsta leyndardómi mannlegrar tilveru. Nógu
forvitin og nógu opin til þess að
hafna ekki barnaskírninni sinni,
heldur staðfesta að þau vilja halda
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nauðsynlegt að tala um það við
einhvern sem maður treystir. Ef
ég hefði gert það á þessum tíma
hefði ég brugðist öðruvísi við. Ég
hefði ekki kennt mér um atburðinn. En á þessum tíma sem þetta
gerðist var forsendan í lögum sú
að aðilar sem lentu í nauðgun yrðu
að segja nei og berjast á móti
verknaðinum. Sem er magnað,
miðað við þá staðreynd að algeng
viðbrögð við nauðgun eru þau að
fórnarlambið lamast af ótta.“

EIGULEGAR Í
FERMINGARPAKKANN

Heppin að hafa hitt eiginmanninn

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Kristín talar meðal annars um
fyrsta skiptið sitt ásamt því að
deila því með krökkunum þegar
henni var nauðgað af tveimur
mönnum. Hún fer ekki ítarlega út
í þann atburð en ræðir samt viðbrögð sín. Í hennar tilfelli lamaðist
hún af ótta og þess vegna kenndi
hún sér um en ekki þeim. Það var
svo ekki fyrr en hún varð fullorðin
að hún áttaði sig á því að hún
hafði borið skömmina í hljóði og
þetta hefði ekki verið henni að
kenna. Hún var svo reið út í líkama sinn fyrir að hafa hafnað sér.
Að hún hefði ekki getað lamið frá
sér eða gert eitthvað til að losna
úr aðstæðunum. „Þetta eru þekkt

viðbrögð við nauðgun, en það vissi
ég ekki á þessum tíma. Það gerðist eitthvað innra með mér sem
gerði það að verkum að ég breyttist á einni nóttu. Ég byrjaði að
drekka meira áfengi og prófaði
sem dæmi eiturlyf með vinkonu
minni. Ég var heppin að hafa ekki
ánetjast hugbreytandi efnum.“
Hún fer lauslega yfir þessa atburðarás með krökkunum og spyr
þau hvern þau myndu tala við ef
eitthvað svipað þessu kæmi fyrir
þau.
„Ég útskýri fyrir þeim að þau
mega segja nei og þau mega
bakka. Eins læt ég þau vita að ef
þeim líður illa með eitthvað þá sé

Kristín var sextán ára þegar atvikið átti sér stað og segir hún það
hafa haft djúpstæð áhrif á allt líf
sitt. Hún hafi unnið ötullega í sér
til að komast yfir þennan atburð
og getur nú notað reynslu sína
sem forvörn fyrir aðra.
„Ef krakkarnir okkar breytast
og það virðist vera eitthvað að
angra þau er mikilvægt fyrir foreldra að reyna að verða aðilinn
sem þau geta treyst fyrir þessum
málum. Ég breyttist á einni nóttu
við það sem kom fyrir hjá mér og
varð aldrei sama unga konan. Ég
hefði þurft að eiga einn góðan aðila sem var eldri en ég sem ég
hefði getað treyst fyrir þessu. Ég
bendi krökkunum á að hugsa sér
til hvers þau myndu leita að þessu
leyti. Eins bendi ég þeim á að það
er alltaf hægt að hringja í hjálparsíma Rauða krossins ef þau
treysta engum, þar er fólk að
vinna og getur aðstoðað og leiðbeint þeim annað. Barnahús og
Stígamót eru einnig að vinna frábært starf ásamt neyðarmóttökunni uppi á spítala. En ég skil vel
að það sé erfitt að taka skrefið.“
Það sem Kristínu finnst svo mikilvægt í lífinu er að krakkar séu
ekki að „fixa“ sig á öðrum. Að þau
leiti leiða til að fylla tómleika eða
skort á sjálfsvirðingu með leiðum
sem virka en ekki kynlífi með fólki
sem hefur enga getu til að tengjast þeim á tilfinningasviðinu.
„Ég var ótrúlega heppin að
finna Kidda stuttu eftir nauðgunina mína. Mann sem kunni að
meta mig fyrir hvað ég var
skemmtileg og hress en ekki einungis á líkamlega sviðinu,“ segir
hún að lokum.

Klassísk verk Halldórs
Laxness

Fallegar gjafabækur
sem endast út lífið

Íslandssagan frá upphafi
byggðar til okkar daga

„Krakkar eru á mismunandi stað á sínu
trúarferðalagi.“
Morgunblaðið/Eggert

áfram á ferðalagi trúar sinnar sem
hófst þegar þau voru borin til
skírnar.“
Hvar og hvenær átti þín eigin
ferming sér stað? Hvað stóð upp
úr við daginn?

„Ég fermdist árið 1996 í Háteigskirkju. Ég á góðar minningar
frá deginum. Ég man sérstaklega
eftir einu atviki sem mig langar að
nefna hér. Í lok dagsins kom
frændi minn til mín og spurði:

„Jæja, Grétar, trúir þú í alvörunni á Guð?“ Ég man hvað mér
fannst þetta undarleg spurning.
Og sá andi sem hún var borin
fram í, hann var mér með öllu
framandi!“

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
Opið alla virka daga 10–19 | Laugardaga 11–16
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

Rán hefur mjög gaman af því að taka fallegar ljósmyndir á fermingardaginn.

Glæsilegt úrval af fatnaði
í fermingarveisluna

Ljósmyndir
eru fjársjóður
Rán Péturs Bjargardóttir hefur starfað sjálfstætt sem ljósmyndari í sjö ár.
Hún vildi að allir myndu fjárfesta í ljósmyndum fyrir stundir eins og fermingar, líkt og fólk gerir tengt fatnaði og fylgihlutum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

L
oma…

Njóttu þess að k

jósmyndir Ránar eru
afslappaðar og skemmtilegar, þar sem náttúran og mild birta
kallast á við djúpa

skugga.
Rán segir að áhugi sinn
á ljósmyndum hafi
kviknað ómeðvitað þegar hún var barn. „Pabbi
minn átti myrkraherbergi og tók mikið af
myndum á filmu. Hann
leyfði mér að taka þátt í
öllu ferlinu og sjá hvernig
ljósmyndir verða til.
Mamma tók líka mikið af
myndum af okkur systkinunum
þegar ég var að alast upp og hún á
tugi albúma sem mér finnst ennþá
gaman að fletta í gegnum. Þegar ég
fermdist fékk ég mína fyrstu myndavél og hef tekið myndir alla daga síðan. Það var aldrei ætlunin að gera
þetta að starfi mínu samt, heldur var
þetta meira svona eins og einhver
draumur sem ég átti. Ég hélt aldrei
að hann yrði að veruleika.“
Var með myndavél í láni í fyrstu

Síðumúla 34, 108 Reykjavík, s. 551 4884, www.stillfashion.is

Að sögn Ránar var það eiginmaður
hennar sem hvatti hana áfram og lán-

uðust mál þannig árið 2015 að ég
sagði starfi mínu lausu, fór í
ljósmyndanám og hef starfað eingöngu sem ljósmyndari síðan.“
Rán segir að það gefi
henni mikið að vera
ljósmyndari.
„Ég hef sérhæft
mig í barna- og fjölFermingarbörn
skyldumyndatökum
eru frjálsari
og
það jafnast fátt á
í sínu náttúruvið það að geta glatt
lega
fólk með fallegum
umhverfi.
myndum af börnum
sínum og fjölskyldu. Það
er fjársjóður sem ég tók
þátt í að búa til og eitthvað
sem fólk mun varðveita um
ókomna framtíð.“

aði henni stóra myndavél sem hann
átti. „Hann fékk myndavélina aldrei
aftur. Ég fór að taka myndir samhliða vinnu, fyrst fyrir mig en svo fyrir aðra.
Stundum gat ég ekki beðið eftir að
komast úr vinnunni til þess að geta
farið að mynda. Ég vann hálft starf á
þáverandi vinnustað og hálft starf
sem áhugaljósmyndari. Síðan æxl-

Ekki alltaf auðvelt að
mynda fermingarbörn
Hvernig er að mynda fermingarbörn?
„Þegar ég hef náð þeim á mitt band
er það mjög skemmtilegt. Ég væri að
ljúga ef ég segði að það væri alltaf
auðvelt. Þetta er viðkvæmur aldur og
þau eru mjög meðvituð um sjálf sig.
Ég passa fyrst og fremst upp á að
reyna að kynnast þeim og sýna þeim
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Ljósmynd/Rán Bjargardóttir

Það getur verið gaman að eiga mynd af allri fjölskyldunni í tilefni fermingar.

Rán er mikið fyrir að taka myndir af fermingarbörnum úti í náttúrunni.

Ljósmyndir Ránar eru afslappaðar og
skemmtilegar, þar sem náttúran og mild
birta kallast á við djúpa skugga.
Rán segir að áhugi sinn á ljósmyndum hafi
kviknað ómeðvitað þegar hún var barn.

áhuga. Spyrja þau um skólann, áhugamálin eða bara spjalla um daginn og
veginn. Þau kunna alveg að meta það,
finnst mér. Svo sendi ég foreldrana
aðeins afsíðis og næ tíma með börnunum einum. Ef allir eru að horfa á
mann í myndatöku getur fylgt því
óþarfa pressa, þó það séu bara
mamma og pabbi. Svo bara reyni ég
að hafa þetta skemmtilega og ánægjulega stund fyrir þau í staðinn fyrir einhverja kvöð.“
Hvað skiptir mestu máli að hafa í
huga þegar teknar eru ljósmyndir af
fólki?
„Það skiptir máli að ná góðu sambandi við þá sem maður er að mynda.
Fólk þarf líka að finna að það geti
treyst ljósmyndaranum. Ég legg mikið uppúr því að mynda fólk nákvæmlega eins og það er, ekki þvinga það í
neitt sem er úr karakter eða slíkt. Ég
næ bestu myndunum af fólki þegar
það veit kannski ekki af því, þegar það
lítur undan eða er að brosa til einhvers. Svo þarf auðvitað að passa lýsingu, líkamsstöðu, uppstillingar,
myndskurð og annað. En ég reyni líka
stundum að brjóta reglurnar og gera
eitthvað öðruvísi. En ég met það
hverju sinni hver á í hlut.“
Það þarf að sleppa
sér í augnablikinu

Afslappaðar ljósmyndir úti í náttúrunni eru fallegar myndir að mati Ránar.

Falleg mynd með fermingarbarninu er gulls ígildi.

Fyrir okkur sem finnst ekki gott að
láta mynda okkur, hvað getum við haft
í huga?
„Fjölskyldutökurnar mínar taka yfirleitt ekki langan tíma, svo það þarf
svolítið að sleppa sér í augnablikinu
bara og reyna að slaka á. Eins er gott
að taka fram ef það eru séróskir varðandi eitthvað. Sumir vilja síður sitja
eða standa, aðrir vilja vera myndaðir
frá sérstakri hlið og enn aðrir viðkvæmir fyrir einhverju varðandi sjálfan sig o.s.frv. Þetta þarf ljósmyndarinn að vita fyrirfram og kunna að
vinna með fólki. Ég vinn aðeins öðruvísi með fólki sem finnst myndatökur
mjög óþægilegar og reyni að gera
þetta sem þægilegast fyrir alla.“
Rán er á því að ljósmyndir séru
mikill fjársjóður og því mikilvægt að
leita til fagmanna tengt ljósmyndum á
merkilegum stundum.
„Að mínu mati ætti að horfa til
gæða frekar en í verð þegar myndatöka er bókuð, sérstaklega ef það er
fyrir fólkið sem maður elskar mest.
Ég vildi óska að fleiri tímdu að eyða
jafn miklu í myndatökur og það gerir í
fatnað, skrautmuni, símtæki og annað.
Ég sá flott veggspjald um daginn
sem var á þá leið að ef manni þætti
ljósmyndir ekki mikilvægar, þá ætti
maður að bíða þar til þær væru það
eina sem maður á eftir.“
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„Ekki gæinn
sem vill
gera meira
af því sama“

Nói er skemmtilegur
prestur sem hefur
áhuga á að tengjast
sóknarbörnum og
verða vinur þeirra ef
þau vantar vin núna
eða í framtíðinni.

Arnór Bjarki Blomsterberg er ungur miðað við
meðalaldur presta í landinu. Það er margt við
hann sem minnir kannski ekki svo mikið á prest í
hefðbundnum skilningi. En það streymir kærleikur og skilningur frá honum sem eru eiginleikar sem gott er að hafa í presti.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
rnór Bjarki er vanalega
kallaður Nói. Hann er
prestur í Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði og í
Kálfatjarnarkirkju.
Spurður hvað kom til að hann
varð prestur segir hann að það
hafi fyrst og fremst verið köllun
sem hann fékk í lífinu. „Ég hef
alltaf verið trúaður enda var ég alinn upp í trú þó að ég hafi brotist
aðeins út úr því á unglingsárum
mínum. Þá varð ég „of töff“ fyrir
kirkju, neitaði að taka þátt í þessu
með mömmu. En trúin bjó alltaf
innra með mér og ég hélt áfram
að biðja bænir þrátt fyrir að vera
erfiður unglingur og ekki alltaf til
fyrirmyndar. Síðan fór ég að læra
kjötiðn og vann við það í ein 12 ár.
Það var svo upp úr hruni sem ég
fann mig endurtekið í þeim aðstæðum að fólk var að leita til mín

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

A

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Nói gerir áhugaverða hluti með fermingarbörnum. Trúfræðsla er eitt atriði, en einnig fræðsla og umræða um
mikilvægi þess að eiga einhvern að til að tala við.

með sín mál. Ég var þá að spjalla
við fólk og stappa í þá stálinu sem
höfðu það ekki nógu gott. Talið
barst oft yfir í trúna, Guð og Jesú.
Síðan vaknaði ég einn daginn og
fann svo sterkt innra með mér, að
ég ætti að leggja þetta fyrir mig.“

Listrænar gjafir
Falleg hönnun og gjafavara
Listaverkabækur, kort og veggspjöld

Fékk köllun til
að verða prestur

Safnbúðir
Listasafns Reykjavíkur
Sími 4116400

Hafnarhús
Tryggvagata 17
101 Reykjavík

Kjarvalsstaðir
Flókagata 24
105 Reykjavík

Ásmundarsafn
Sigtún
105 Reykjavík

Nói segir að þá hafi hann strax
farið af stað í að hringja í guðfræðideild Háskólans og athuga
hvort möguleiki væri fyrir hann að
komast að í náminu.
„Þetta var árið 2009 og ég
ákvað á þeim tímapunkti að skrá
mig í Verkmenntaskólann á Akureyri til að ljúka þeim einingum
sem ég átti eftir fyrir stúdentspróf og síðan byrjaði ég í guðfræði
í september árið 2010.“
Nói útskrifaðist árið 2016 og
fékk rúmum tveimur árum seinna
vinnu sem prestur. Í fyrstu eftir
útskrift starfaði hann sem æskulýðsfulltrúi í Ástjarnarkirkju í
hálfri stöðu og í 35% stöðu í
Kálfatjarnarkirkju á sama tíma.
Síðan þegar prestakallið auglýsti
eftir presti í nýja stöðu ákvað
hann að sækja um og var valinn í
verkefnið. Hann hefur starfað sem
prestur frá því í ágúst á síðasta
ári.
Nói er einungis 37 ára og er þá
líklegast frekar ungur miðað við
meðalaldur prestastéttarinnar hér

á landi. „Mér líður eins og ég hafi
verið leiddur hingað inn. Ég hef
reynslu af því að starfa náið með
Jónu Hrönn í fermingarfræðslu
síðustu árin og af henni hef ég
lært ótrúlega margt. Hún er svo
skemmtileg og öðruvísi og það
þykir mér gott. Ég er ekki gæinn
sem vill gera meira af því sama.
Það sem ég hef viljað gera í mínum sóknum er að bjóða upp á örlítið öðruvísi valkost. Ég er með
unga sókn, meðalaldur þeirra sem
koma í kirkjuna okkar er lágur.
Söfnuðurinn var stofnaður árið
2001 og í honum er rosalega mikið
af ungu barnafólki. Við viljum
reyna að höfða til þeirra og erum
því með metnaðarfullt barna- og
unglingastarf sem ég held utan
um.“
Við erum öll manneskjur
Hver er miðpunktur þess
starfs?
„Alla mánudaga og fimmtudaga
tek ég á móti börnum frá sex ára
aldri og upp í 10. bekk. Þau koma
í þremur hópum – sex til átta ára,
síðan níu til tólf ára og svo koma
unglingarnir um kvöldið.“
Starfið er metnaðarfullt en alls
ekki hefðbundið. Við syngjum
stundum, förum í spurningaleiki
og fleira skemmtilegt og í starfinu
reyni ég að sá kærleiksfræjum.
Hugmyndum um að við erum öll
mismunandi. Við þurfum öll á vináttu og hlýju að halda. Við ættum
að skoða hvernig við komum fram
við hvert annað og síðan ræði ég
þessa grunnhugmynd sem er í
mínum huga sú að Jesús kallar
okkur ekki til neins annars en að
vera manneskjur fyrir okkur sjálf
og aðrar manneskjur í þessu lífi.“
Nói lýsir skemmtilegri dæmisögu um hvernig hann notar þessa
hugmyndafræði þegar krakkarnir
gera sem dæmi kókoskúlur. Hann
er þá kannski búinn að undirbúa
deigið áður en þau mæta. Allir fá
sinn hluta af deiginu og síðan
byrja börnin að hnoða kókoskúlurnar. „Í hvert skipti sem við
vinnum þetta verkefni saman þá
sé ég barn sem gerir eina stóra
kúlu úr sínu deigi og síðan er barn
sem gerir fimmtíu litlar kúlur úr
sínu deigi. Eftir baksturinn förum
við vanalega öll inn í kirkjuna að
hugleiða og þá fjöllum við um
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hvernig kúlurnar voru allar í mismunandi stærðum, en hvernig þær
smökkuðust allar eins í munni. Ef
við horfum á fólk út frá þessari
hugmynd og einblínum á hjarta
hvers og eins í stað útlits – eins
og Jesús vildi að við gerðum, þá
erum við á þessu fallega ferðalagi
sem við ættum að vera á samkvæmt mínum skilningi á trúnni.“
Hverju þurfa fermingarbörn
helst á að halda?
„Það er í raun og veru minn
draumur að öll fermingarbörnin
hafi sterka sjálfsmynd. Ég hef
ekki alltaf haft hana í gegnum tíðina og það var kjarninn í svo
mörgu sem var að hjá mér á
ákveðnum tíma. Auðvitað nota ég
hefðbundið efni í fermingarfræðsluna svo sem að kenna börnunum að fletta upp í Biblíunni, við
segjum Biblíusögur en ég fer
einnig yfir efni sem er ekki í bókum. Það sem gerir okkur mannleg. Þegar við gerum eitthvað sem
ekki er æskilegt að við gerum. Við
þurfum ekki að brjóta okkur niður
fyrir það. Ég sýni þeim stuttmynd

eða eftir þrjú ár – í raun hvenær
sem hentar þeim. Ég vil að þau
viti að lífið er aldrei það ómögulegt að ekki sé hægt að setjast
niður og ræða saman. Fyrsta
skrefið er alltaf að koma og hittast í trúnaði. Með þessa hugmynd
vil ég að þau fari út í lífið og hugsi
síðan til mín kannski seinna þegar
verkefni lífsins byrja að banka
upp á.
Málefni eins og samkynhneigð
er Nóa hugleikið. Hann segir að í
raun og veru ættu ekki að vera
settar meiri tilfinningar í orðið en
það að fólk sé örvhent. „Ég vil
ekki að fólk þurfi að koma út úr
skápnum. Því ég vil ekki að neinn
þurfi að fara inn í einhvern skáp.
Ég reyni á mínu heimili að tala
um maka – ekki kyn. Þannig er ég
ekki búinn að setja neinar hugmyndir inn til barnanna minna um
hvað sé eðlilegt að elska og hvað
ekki.

Þar sem höfuðið er
fjær en hjartað nær
Hvað er það erfiðasta í starfi
presta að þínu mati – hvenær
þarftu að stíga til hliðar og verða
verkfæri Guðs?
„Fyrst og fremst í aðstæðum
þar sem er mikill harmur og sorg.
Þar sem ég get ekki sagt neitt
sem getur lagað aðstæðurnar. Ég
er sem dæmi nýkominn úr aðstæðum þar sem um var að ræða
sjálfsvíg hjá ungum manni og því
fylgir alltaf mikill harmur. Ekki
bara sorg, heldur þessi spurning
hjá aðstandendum – hvað hefði ég
getað gert öðruvísi? Hvernig hefði
ég átt að stíga inn betur? Þá færi
ég höfuðið fjær og hjartað nær.
Ég reyni ekki að vera skynsamur
með lausnir, vegna þess að þá er
maður bara að fylla í eyðurnar og
segir bara einhverja vitleysu. Ég
mæti í þannig aðstæður með opið
hjartað og reyni bara að vera
framlenging – ég bið um heilagan
anda og að ég fái að vera verkfæri
Guðs.“
Nói segir að stundum þurfum
við í lífinu að sætta okkur við að
fá ekki svör við öllu. Í aðstæðum
sem þessum sé sjálfsásökun svo
niðurbrjótandi og vond.
Nói segir að fyrir börnin sé svo
mikilvægt að þau viti að hann er
ekki bara Nói prestur heldur einnig vinur þeirra. „Þau geta haft
samband ef þau langar að tala við
vin. Það má vera í dag, á morgun

Að skreyta úr
því sem til er

Blómahaf í gamaldags töskum er
nokkuð sem grípur augað.

Þegar kemur að fermingum þarf
ekki að kosta of miklu til. Stundum
getur verið gaman að skreyta hluti
og muni sem við eigum heima fyrir,
eða í geymslunni ef því er að skipta.
Gamlar ferðatöskur, bækur sem á
að henda, myndir og stell fá stað í
rómantískum veislum ef við höfum
áhuga á slíku.

Það sem færði hann nær trúnni
Hvað um eitraða karlmennsku
og karlmenn og tilfinningar?

Ég er sem dæmi nýkominn úr aðstæðum þar
sem um var að ræða sjálfsvíg hjá ungum
manni og því fylgir alltaf mikill harmur. Ekki
bara sorg, heldur þessi spurning hjá aðstandendum – hvað hefði ég getað gert öðruvísi?
um konu sem fór út af sinni braut
og endaði ein – sem reis upp með
Guðs hjálp og er orðin heil að
nýju. Síðan finnst mér svo mikilvægt að kenna fermingarbörnum
að það eru allir að kljást við sín
verkefni í lífinu og við getum aldrei vitað hver þau verða. Í raun
reyni ég að segja þeim allt sem ég
myndi vilja segja við 14 ára Nóa
ef ég gæti spólað til baka og gefið
honum ráð fyrir framtíðina. Það
sem ég hefði viljað vita og fara
með út í lífið.“

Að dreifa grænum blöðum á veisluborðið er alltaf vinsælt.

„Ég reyni að segja mína sögu til
að leggja áherslu á málefni er
varða tilfinningar – og þá hjá bæði
stelpum og strákum.
Mín saga er sú að þegar ég var
unglingur var ég gerandi í einelti.
Ég var rosalega harður sem unglingur við einn ákveðinn strák, síðan þegar ég varð nítján ára og átti
von á mínu fyrsta barni þá hugsaði ég með mér hvernig líf ég vildi
skapa fyrir hann. Ég vissi að við
ættum von á strák og ég fann
djúpt innra með mér að mig langaði að hann myndi fæðast inn í
heiminn og eignast vini. Að honum
liði vel í skóla og fleira í þeim dúr.
Ég fann einnig að mig langaði
ekki að hann myndi lenda í mér
eins og ég var á vissum tíma. Þá
fann ég djúpt innra með mér
þessa skömm vegna þess hvernig
ég hafði komið fram sjálfur. Ég
reyndi að finna kraft til þess að
hafa samband við þann sem ég
hafði ekki verið góður við. Ég vildi
sýna iðrun og innra með mér bjó
jafnvel sú hugmynd að við gætum
orðið vinir. Ég hringdi í hann en
mig skorti kraft til að fylgja þessu
eftir. Ég lét nokkra daga líða, en
síðan þegar ég ætlaði að hafa
samband við hann aftur, þá frétti
ég að hann hefði látist af slysförum.
Ég náði ekki að koma afsökunarbeiðni minni til hans eða að
sýna honum iðrun fyrir hegðun
mína. Ég notaði trúna til að koma
mér í gegnum þessa erfiðu lífsreynslu og það sem talaði mikið til
mín var það sem Jesús sagði þegar hann hékk á krossinum og
sagði: „Faðir fyrirgef þeim því
þeir vita ekki hvað þeir gjöra.“
(Lúk 23.34) Jesús hékk á krossinum og sagði þessi orð. En hann
hefði leikandi getað sagt að hann
fyrirgæfi þeim öllum. En hann
sagði það ekki. Líklega vegna þess
að hann var ekki tilbúinn til þess
sjálfur, en hann benti á þann
möguleika að hver og einn getur
leitað fyrirgefningar frá Guði.“

Blaðsíður úr gömlum bókum er
dýrleg hugmynd í stað borðdúks.
Kostar ekki neitt og er fallegt og
skapandi.

Sósukanna úr gömlu búi
fallega skreytt með blómum er prýðilegur vasi.

Ef maður rekst á gamlar myndir er
hægt að láta prenta þær út í fleiri
eintökum. Það setur sögulegt
þema í boðið.

Flottar fermingargjaﬁr
Mi Band 3
Mi Band 3 er hágæða
heilsu- og snjallúr
sem býður upp á ótal
marga möguleika.
Úrið er vatns- og
rykvarið með
5 ATM-staðli

8.990 kr.

Mi Electric Scooter
Mi Electric Scooter er
rafmagnshlaupahjól
sem er búið til úr
samskonar áli og
notað er í ﬂugvélar.
Auðvelt er að brjóta
hjólið saman og
halda á því.

Fylgstu með
í appinu

79.990 kr.

MITU Mini RC drone

Mi Selﬁe Stick Tripod

Ódýr og endingargóður dróni frá
Xiaomi fyrir þá sem
vilja notendavæna
og skemmtilega
upplifun!
Drónanum er
stjórnað með smáforriti úr símanum.

Mi Selﬁe Stick Tripod er
skemmtileg græja sem er
ekki bara venjulegt Selﬁe
stick, þetta er einnig
hægt að nota sem þrífót.
Það kemur einnig með
innbyggð fjarstýring sem
hægt er að nota til þess
að taka myndir.

12.990 kr.

5.990 kr.

Mi Mix 3

Mi A2 Lite

Mi Mix 3 er sími fyrir
kröfuhörðustu notendurnar sem vilja allt það
nútímalegasta og með
öllum nýjustu möguleikunum. Framhliðin er
öll þakin skjá en frammyndavélin er falin
í millirými símans sem
hægt er að renna upp.
89.990 kr.

Mi A2 Lite er
ódýrari útgáfan
af Mi A2 en engu
að síður virkilega
öﬂugur og ﬂottur
sími á verði sem
erﬁtt er að toppa.

Mi Iceland er vefverslun sem sendir frítt hvert á land sem er

Fleiri hugmyndir af ﬂottum fermingargjöfum á mii.is
Mi Iceland | 537-1800 | mii@mii.is | www.mii.is

frá 29.990 kr.

