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Leiðari
  
Hæ, þetta er leiðari. Leiðari. Leið-ari. Leiðinlegur leiðari. Er leiðari 
yfirhöfuð orð? Það er hætt að hljóma eins og orð. Slæmt hjá mér 
að velja mánudag til að skrifa innganginn í blaðið. Skólaárið er að 
verða búið og skólagöngu minni í FS að ljúka (vonandi, kemur í ljós 
bráðum en ef ekki þá munuð þið aldrei frétta það, lofa) og langar að 
vera ógeðslega væmin en ég vil ekki að þið ælið á blaðið. Þessi önn er 
búin að vera yndisleg, fyrir utan skólaleiðan sem virðist hafa gripið 
alla, nema Guðnýju, hún fær alltaf 10 (án gríns). Á eftir að sakna FS 
svo mikið, kannski ekki alveg strax en pottþétt í haust þegar allir fara 
að rífa sig á lappir í skólann og ég verð að gera eitthvað allt annað. 
Okei, ég á ekki eftir að sakna þess baun í bala. 

Ég nenni ekki að skrifa eitthvað of hefðbundið svo ætlað að gefa ykkur 
5 ráð.

1. Ef Guðjón kennir ykkur sögu þá skuluð þið hlusta, hann veit 
endalaust um grísku guðina og man hvað þau öll heita! Þið munuð 
ekki einu sinni vilja taka upp símann (það er líka stranglega bannað 
og sömuleiðis að vera á Facebook í tíma, sem ég gerði óvart einu sinni 
eða tvisvar og var alltaf gripin). 

2. Horfið á Inbetweeners. Það er ekki til betra sjónvarpsefni, ég tala 
ekki bara fyrir mína hönd. Munuð finna nýja merkingu á bakvið 
orðið Friend (þeir sem hafa horft á þættina lesa þetta með ákveðinni 
rödd) og svo kíkið þið á Pussaaaay Patrol.

3. Lærið að prjóna. Það er ógeðslega gaman og ég leyfi mér að segja 
þetta þar sem ég verð ekki hérna í haust.

4. Don’t shit where you eat. Held svona nokkurn veginn að ég skilji 
merkinguna á bakvið þetta en þetta hljómar alltaf svo spekingslega 
þegar Viktoria segir það. Ég er bara að reyna að miðla visku hérna.

5. Be cool, stay in school. 

Vona innilega að þið séuð ekki brjáluð yfir biðinni eftir Vizkustykki í 
ár. Mysterious typpateiknari, þætti vænt um að fólk gæti opnað eintak 
af þessu blaði án þess að þú sé búinn að teikna typpi á andlitið á mér, 
það er orðið gamalt (en ennþá fyndið). Ætla að hætta að röfla, það er 
komið sumar og vona að það sé sól! Takk fyrir önnina elsku FSingar! 

Gleðilegt sumar!  
Sunna Kristín Gunnlaugsdóttir
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Þemadagar
Þemadagar voru haldnir í FS dagana 22. - 24. 
febrúar. Þar var að finna ýmisleg námskeð en 
þema ársins var menning, tækni & listir. Var 
boðið upp á kynningar á japanskri, afrískri 
og kínveskri menningu og kennt nemendum 
að prjóna, skreyta bollakökur og búa til sushi 
svo að fátt sé nefnt. Nemendum stóð einnig 
til boða að læra hárgreiðslu, naglasnyrtingu 
og fatagerð. Keilir var með kynningu á 
tæknideild sinni og var unnið að því að gera 
Hljónemaballið tilbúið sem haldið var á 
fimmtudagskvöldið. Þemadagarnir tókust 
rosalega vel og má ekki annað sjá en að allir 
hafi verið sáttir. 

Vidburdir- -
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Hljodnemaball
-‘
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Valdimar



Valdimar
1. Tvö. Nei! Eitt!
2. The Goblet of fire, er það ekki rétt?
3. Við vorum þar um daginn, 290? 820?
4. Vizkustykki 
5. 13
6. Túnfiskbátur! Það er alltaf túnfiskur.. eða skinku .. eða eit-
thvað annað..
7. Söndru klárlega! Hver er fokkin Bjössi?
8. Stoke (svo byrjuðu samræður um Ryan Seacreast & Ryan 
Gosling..)
9. Túrkur Menistan? Bíankúli Búrgemanatoff?
10. Little Britain, að sjálfsögðu! 

1. Eitt.   2. Harry Potter og fanginn frá Azkaban.   3. 780   4. Vizkustykki.   5. 13   6. Túnfiskbátur   7. Söndru/Bjössa   8. Stoke   9. Gurbanguly 
Berdimuhammedow   10. Little Britain

Dikta
1. 2 .. Nei, eitt!
2. Djöfladýrkandinn og hellirinn.
3. 780
4. Víðsjá!
5. Það eru engar rendur.
6. Línubátur
7. Klárlega Bjössa
8. Stokkhólmi? Stoke!
9. Ólafur Ragnar! .. Nei, Gúban
10. Star Wars .. Víðsjá

1. Hvað eru mörg N í orðinu kvenkostur?
2. Hvað heitir þriðja Harry Potter bókin?
3. Hvað er póstnúmerið á Höfn í Hornafirði?
4. Hvað heitir skólablað NFS?
5. Hvað eru margar rendur í þjóðfána Bandaríkjanna?

6. Hvað er bátur mánaðarins á Subway?
7. Söndru eða Bjössa í ritstjórn?
8. Með hvaða liði leikur Ryan Shawcross knattspyrnu?
9. Hver er forseti Túrkmenistan?
10. Hvaða þætti gerðu Matt Lucas og David Walliams?

8 rétt! 3 rétt!

vs. Dikta
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Grill Kebab 
Fyllir magann, skemmtileg Pólsk stemning og bregst 
aldrei(nema þegar konan er að vinna).
Góð ráð: 1. Ef konan er að vinna…hlauptu. 2. Alltaf fá þér 
allar sósur. 3. ALDREI fá þér Kebab í tortilla böku. 4. Fáðu 
þér “Afslata kort”. 5. Verið ávallt tilbúin með nóg af pappír 
við hendi, ef slys ber að garði.

Reynslusaga: Eitt sinn reyndi eigandinn að selja okkur skó.

Langbest  
Líklega flottasti og fjölbreyttasti Lönds-möguleikinn. 
Góð ráð: 1. Ekki nota kryddið. Það er eins og kanill með 
hlaupabólu. 2.Ekki fá þér hlaðborð. 3. Ekki fara með Arnari 
Eyfells, hann horfir bara á þig borða. 4. Taktu eftir fastagesti-
num sem kemur alltaf á slaginu tólf. 5. Níu + níu er meira en 
sextán.

Reynslusaga: Einu sinni fengum við okkur óvart krydd.

Olsen Olsen
Bestu borgarar og bátar í bænum. 
Góð ráð: 1.Notaðu kryddið. Þetta eru bestu kryddstaukar 
sem völ er á. 2.Ef þú ætlar að fá þér beikon á borgarann, fáðu 
þér þá fjórar sneiðar. 3. Ef deila kemur upp, skal hún vera út-
kljáð í Tekken. 4. Dós, ekki plasti. 5. Einn úr hópnum verður 
að taka það að sér að lesa moggann.

Reynslusögur: Einu sinni fengum við matinn okkar seint. 
Við fengum þrist.

„LONDS“
eftir Sindra & Sigurberg

Hádegismatur, eða „Lönds“ eins og við kjósum að kalla það. Er líklega einn af hápunktum dagsins á venjulegum skóladegi FS-inga.  Við ætlum 
í þessari grein að fjalla lauslega um þá helstu Lönds-möguleika sem standa FS-ingum til boða. Ef þú vilt eiga vel heppnaða ferð á eftirfarandi 
staði skalt þú taka vel eftir.

Retturinn
Frábær og fjölbreyttur heimilismatur.
Góð ráð: 1.Ef öll von er útí. Fáðu þér puru. 2. Fáðu þér 
aspassúpu. 3. Ef þú ætlar að taka með, fáðu þá sósuna í sér 
boxi. 4. Ekki fara með Arnari Eyfells, hann horfir bara á 
þig borða og hnuplar kannski súpudisk. 5. Vertu kurteis. Þá 
færðu ábót.

Reynslusaga: Eitt sinn héldum við að franskarnar væru 
búnar, en svo var til meira.

Thai Keflavik
Besti Asíski staðurinn í bænum. 
Góð ráð: 1. ALDREI fá þér gos úr vél. Það er vatnsblandað 
og ekki frí áfylling. 2. Fáðu þér núðlur. 3. Slepptu því að 
reyna tala og bentu frekar á það sem þú vilt. 4. Aldrei horfa 
beint í augun á eigandanum. 5. Fáðu þér hádegistilboð.

Reynslusaga: Einu sinni ætluðum við að fá okkur Pepsi úr 
vél. Við fengum vatn.

KFC
Allskonar kjúklingur sem allir þekkja.
Góð ráð: 1.Ef þú ætlar að fá þér franskar. Fáðu þér þá heita 
sósu með. 2. þegar verslað er í lúgu, kíktu tvisvar hvort þú 
hafir fengið allt sem þú pantaðir. 3. Þótt þú fáir þér salat ertu 
ekki hommi. 4. Ef þú ert í framhaldskóla ertu of stór fyrir 
leiktækið. 5. Ef þú færð þér BBQ leggi máttu búa þig undir 
að þurfa allan pappírinn í húsinu.

Reynslusaga: Eitt sinn gleymdum við að kíkja tvisvar eftir 
kaup í lúgu. Við fengum franskar og hrásalat.

..
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Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir er 19 
ára FS stúlka sem hefur vakið athygli 

fyrir góðan árangur í Fitness og Crossfit. 
Sara segir okkur frá því hvernig hún fékk 
áhuga á líkamsrækt og hvernig það er að taka 
þátt í fitness. 

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á 
líkamsrækt?
Það eru komin tvö og hálft ár síðan ég byrjaði. 
Pabbi keypti árskort í ræktina og ég vildi ekki 
að peningurinn væri bara að fara í ruslið svo 
ég byrjaði bara að æfa. Ég fann ekkert sem ég 
entist í til að byrja með en það mældi einhver 
með bootcamp hjá Gunna, ég var stelpan 
sem gat gert 5 armbeygjur og ég var bara í 
skýjunum, fannst ég vera í geðveiku formi!

Hvernig fórstu út í það að keppa?
Þegar ég byrjaði í Lífstíl var ég beðin um að 
dæma í Lífstílsmeistaranum og þar vaknaði 
áhuginn um að keppa , þá hugsaði ég “Okei, 
ég ætla að keppa í öllu á næsta ári”. Þegar ég 
keppti ári seinna þá kynntist ég Kiddý, ég lenti 
í næstseinasta sæti í fyrstu keppninni minni 
en einhversstaðar verður maður að byrja. Það 
þýddi ekkert að gefast upp og hætta heldur 
ákvað ég bara að halda áfram og bæta mig. 
Ég hugsaði bara að með hverri keppni sem eg 
keppti í því meiri reynslu myndi ég fá

Breyttist mikið eftir það?
Ég hef keppt tvisvar í þrekmótaröðinni, sem 
eru fjögur mót og í seinna árið bætti ég mig um 
11 sæti. Yfir alla þrekmótaröðina í fyrra lenti ég 
í 6. sæti og er að byrja á þriðja árinu mínu núna 
í 2. sæti eftir Crossfitleikana. 

Þér gekk svo frábærlega á Crossfitleikunum í 

febrúar, hvernig var upplifunin?
Ég bjóst við að lenda í 3 - 5. sæti, sérstaklega 
eftir að hafa heyrt hver lenti í 3. sæti en það 
var stelpa sem vann þrekmótaröðina í fyrra. 
Ég bjóst alls ekki við því að verða ofar en hún 
og var eiginlega bara búin að missa vonina og 
þess vegna kom það svona skemmtilega á óvart 
þegar það var tilkynnt að ég væri í 2. sæti. Ég 
var eins og lítill krakki á jólunum!

Þú tókst líka þátt í Fitness í fyrra, hvernig 
gekk það fyrir sig?
Freyja “Fitness” Sigurðardóttir kynnti mig fyrir 
Fitnessinu en þá vissi ég ekkert hvað ég var að 
fara út í, hafði ekki einu sinni horft á keppni. 
Ég var vön að borða nammi eins mikið og ég 
vildi útaf ég hugsaði alltaf að það væri allt í lagi 
þar sem ég var í ræktinni. Skyndilega var bara 
einn nammidagur í viku og mataræðið tekið 
í gegn og í endan var enginn nammidagur 
eftir. Seinustu þrír dagarnir fyrir mótið voru 
erfiðustu dagar sem ég hef upplifað, ég mátti 
bara drekka takmarkaðan vökva í máltíðum 
og drykkjum yfir daginn og mér fannst ég bara 
vera að þorna upp! 

Ætlaru að keppa aftur í fitness á komandi 
árum?
Nei, ekki fyrr en ég er hætt í crossfit, fitness 
er andstæðan við crossfit þegar kemur að 
mataræði, maður þarf að borða rosa mikið í 
crossfit en aftur á móti skera niður í fitness.

6. Hvað ferðu oft í ræktina í viku og hversu 
lengi?
Skulum ekkert ræða það ;)

Þú ert að útskrifast í vor, hvert er stefnan 
tekin eftir það?
Ég byrja að læra einkaþjálfarann í haust 
en það er árs langt nám og verð að vinna í 
innrituninni í IGS með því. Svo auðvitað halda 
áfram í ræktinni og keppa. Í augnablikinu er 
ég að stefna á Evrópuleikana í Crossfit en það 
er keppni þar sem allir crossfittarar í Evrópu 
reyna að taka þátt í. Annie Mist tók einmitt 
þátt í þessum leikum og vann þá ásamt 
heimsleikunum. 

Hefuru einhverntímann keppt við Annie 
Mist í Crossfit?
Já, ég keppti við hana á Crossfitleikunum 2011 
og lenti þar í 3 sæti og hún í fyrsta, auðvitað.

Hvað finnst kærastanum þínum um alla 
þessa líkamsrækt sem þú stundar? 
Hann styður mig í öllu sem ég geri og er á fullu 
í Crossfit líka.

Hvað er það sem veitir þér innblástur og 
heldur þér gangandi í þessu öllu saman?
Fyrst og fremst er ég með        gríðarlegan áhuga 
á líkamsrækt og svo eru allir svo yndislegir og 
styðja mig svo mikið. 

Model Fitness og 
Crossfit

‘
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Tískuhátíðin Reykjavík Fashion Festival 
fór fram helgina 29. mars til 1. apríl 

síðastliðinn en þetta er í þriðja sinn sem 
hátíðin er haldin. Þar koma fram íslenskir 
hönnuðir og sýna nýjustu fatalínu sína með 
tískusýningu. Hátíðin er góð leið fyrir íslenska 
fatahönnuði til að koma sér á framfæri en 
til landsins koma fjöldinn allur af erlendum 
fjölmiðlum til að fylgjast með og kynna sér 
þeirra hönnun. Þrátt fyrir að hátíðin snúist 
að mestu leiti um hönnuðina er hún einnig 
gott tækifæri fyrir stelpur og stráka sem eru 
að feta sín fyrstu fótspor sem fyrirsætur til að 
afla sér reynslu en Reykjavík Fashion Festival 
er líklegast stærsti viðburður sem haldinn 
er á þessu sviði hér á landi og er umgjörð 
hans og skipulagning öll í takti við það.  
Í ár var hátíðin haldin í Hörpunni og sýndu 
11 hönnuðir, þar á meðal: Mundi, Hildur 
Yeoman, Kron by Kronkron, Kalda, Kormákur 
og Skjöldur, ÝR, ELLA, Milla Snorrason, 
Birna, Ziska og REY. FS-ingurinn Sigríður Eva 
Sanders tók þátt í hátíðinni annað árið í röð 
sem fyrirsæta fyrir fatahönnuði. Vizkustykki 
ákvað því að taka hana í viðtal og fræðast 
meira um hátíðina og hvernig sé að taka þátt 
í svona sýningum.

Hvernig kom til að þú tókst þátt?
Ég tók þátt í fyrra og fannst það mjög gaman, 
þannig þegar ég heyrði að það væru prufur 
fyrir hátíðina í ár ákvað ég að slá aftur til. 

Hvert var þitt hlutverk í hátíðinni? 
Ég sýndi á tískusýningu fyrir hönnuði. Í ár 
sýndi ég fyrir Kronkron og Ziska.

Fannst þér mikill munur á hátíðinni í ár og 
í fyrra?
Það var smá munur. Í ár var sýningin haldin 
í Hörpunni en í fyrra var hún í Listasafni 
Reykjavíkur. Markmið þeirra sem halda 
þetta er að stækka sýninguna frá ári til árs. Í 
fyrra var reyndar meira um æfingar og fleiri 
hönnuðir sýndu en á heildina litið voru báðar 
sýningarnar vel heppnaðar.

Hvernig var andrúmsloftið hjá módelunum?
Andrúmsloftið var bara mjög gott. Þetta er ekki 
þannig eins og sumir gætu haldið að baksviðs 
séum við í einhverri keppni við hvor aðra. Ég 
kynntist fullt af skemmtilegum stelpum þarna 
og okkur kom öllum vel saman. 

Þurftiru að vera í einhverju ákveðnu formi 
líkamlega?
Á meðan á undirbúningi stóð var auðvitað 
hvatt til þess að við borðuðum hollan mat 
og héldum okkur í formi með því að stunda 
líkamsrækt reglulega. Við vorum samt ekki 
undir neinni pressu hvað þetta varðar.  

Hvaða hönnuð hefur verið skemmtilegast að 
sýna fyrir hingað til og af hverju?

Mér hefur fundist mjög gaman að sýna fyrir 
alla hönnuði þar sem hver sýning er með 
mismunandi þema. Eftirminnilegast var samt 
að sýna fyrir Hildi Yeoman í fyrra, en hún er 
þekkt fyrir flottar og frumlegar sýningar. Í 
sýningunni hennar áttum við að vera í svona 
rokkara hlutverki og fengum að fíflast upp á 
sviði í stað þess að ganga venjulega fram og til 
baka.

Sérðu fyrir þér framtíð í þessum bransa?
Nei, líklega ekki. Þó svo þetta sé allt mjög 
skemmtilegt er þetta ekki eitthvað sem ég ætla 
mér að gera í framtíðinni.

Hvað er planið eftir útskrift? 
Það er ekki alveg ákveðið. Er að spá í að fara 
í háskólanám og læra viðskipta- eða hagfræði. 
Samt væri ég alveg til í að taka mér árs pásu og 
vinna og jafnvel ferðast. Þetta mun allt koma 
í ljós.   

Reykjavik 
Fashion 
Festival

„Þetta er ekki þannig 
að baksviðs séum við 
í einhverri keppni við 
hvor aðra.“ 
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Ásgeir Elvar Garðarson er fyrrverandi 
nemandi í FS en stundar núna nám við 

Háskóla Reykjavíkur. Fyrir þá sem muna 
ekki var hann í Hnísunni ásamt Ævari og co. 
Hvernig er lífið í HR og af hverju ættum við 
að velja HR?

Af hverju ákvaðstu að velja HR?
Ég spurðist mikið fyrir og pældi vel í þessu 
en þegar uppi var staðið heillaði HR mig 
einfaldlega meira en HÍ. Það er góður andi í 
skólanum, flott aðstaða og mikil samstaða. 
Samskipti eru góð milli nemenda og kennara 
sem mér finnst mikilvægt og mér fannst vera 
mikið lagt upp úr kennslunni í HR.

Hvað ertu að læra?
Viðskiptafræði

Hver fannst þér vera stærsta breytingin við 
að fara úr framhaldsskóla yfir í HR?
Metnaðurinn til að standa sig vel og fá góðar 
einkunnir breyttist mikið. Í FS langaði manni 

auðvitað að fá fínar einkunnir en það var margt 
annað sem kom á undan í forgangsröðuninni. 
Í háskóla finnst mér aðal atriðið vera að standa 
sig vel.

Hvernig er félagslífið í skólanum?
Mjög gott.

Af hverju ætti fólk að velja HR fram yfir HÍ?
Ég hef nú auðvitað aldrei lært í HÍ og get í 
raun eingöngu talað fyrir þá sem eru að hugsa 
sér að fara í viðskiptafræði og þurfa að velja 
á milli skólanna tveggja en á því sviði er HR 
fremstur á landinu. Nú fyrr á þessu ári fékk 
viðskiptadeildin í HR alþjóðlega EPAS vottun 
fyrir B.Sc. nám í viðskiptafræði sem staðfestir 
gæði námsins.
Mér finnst ég fá mjög góða kennslu í HR og 
samband skólans við atvinnulífið er einnig 
mjög gott svo þegar maður kemur úr náminu 
inn á vinnumarkaðinn verður maður ekki eins 
blautur á bakvið eyrun en ella.

Hvernig er kennslunni hagað í HR?
Í hverjum áfanga eru fyrirlestrar 2x í viku og er 
hver fyrirlestur 2x 45 mínútur. Svo eru einnig 
dæmatímar í mörgum fögum en þeir eru 1x í 
viku og 2x45 mínútur hver tími. 

Þú varst í framboði fyrir stuttu, hvernig gekk 
það fyrir sig?
Ég ásamt góðum hópi af fólki ákváðum að 
bjóða okkur fram til stjórnar Markaðsráðs 
sem er nemendafélag viðskiptafræðinemenda 
í HR og við komumst öll í stjórn þannig 
kosningarnar gengum bara mjög vel.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í 
HR?
Það skemmtilegasta við að vera í HR er hvað 
það er gott að vera í skólanum. Aðstaðan 
sem við höfum í Nauthólsvíkinni er til 
fyrirmyndar og það er mjög þægilegt að vera 
þar. Hver nemandi getur fengið aðgangskort 
að skólanum svo fólk getur því komið þangað 
hvenær sem því hentar.

I HR 
eftir 

FS

‘

„Í FS langaði manni auðvitað 
að fá fínar einkunnir en það 
var margt annað sem kom á 
undan í forgangsröðuninni.“
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Við þekkjum öll Hebu, ein af yndislegum 
skólariturum okkar. Brosmild og lífsglöð og 
alltaf til í að spjalla við alla en hver er Heba? 
Hvað þarf maður að gera til að fá vinabeiðni 
á Facebook og trúir hún öllu sem hún heyrir 
frá nemendum?

Hver er Heba?
Ómægod hvernig á ég að svara því! Ég er 
keflvíkingur fyrst og fremst, hress og kát all 
the time! Ég er móðir og á dóttir sem heitir 
Sara! Svo á ég líka eina kisu! Hún er rosa sæt! 

Hvað ertu búin að 
vinna lengi í FS?
Síðan fyrsta 
ágúst 2007 (á 
afmælisdaginn 
minn) 

Hvað þarf maður 
að gera til þess 
að komast í 
mjúkinn hjá Hebu? 
Ekki þykjast vera 
veikur! Því ég sé vel 
hvort manneskjan 
er að meina það eða 
ekki!  Ekkert hægt 
að þykjast hjá Hebu! 
Þoli ekki svona
 „gerviveikindi“  

Vandræðalegasta mómentið?
Ég sá einhvertíman manneskju sem ég nennti 
ekki að tala við og var fljót að fara inn í 
símaklefa (þetta var fyrir tíma gemsanna) og 
þóttist vera að tala í símann, svo sá manneskjan 
mig og stóð fyrir utan og beið.  Ég þóttist vera 
að tala í símann á fullu og hlægja og hlægja. 

Svo lauk ég „símtalinu“ og skellti á og fór út 
og manneskjan sem stóð fyrir utan spurði 
hvern ég hefði verið að tala við því það stæði á 
símaklefanum að hann væri bilaður! 

Eftirminnilegasti nemandinn? Afhverju? 
Awww þeir eru svo margir. Ég geri ekki upp 

á milli barnanna minna! Elska ykkur öll jafn 
mikið. 

Uppáhalds samstarfsaðili? Afhverju? 
Silla! Afþví hún var sú sem kom mér inn í 
starfið og kenndi mér allt sem kunna þar! Ég 
hef alltaf leitað til hennar!  

Furðulegasta símtalið?
Þegar foreldri hefur hringt til að tilkynna 
barnið sitt veikt en hringir óvart á Tjarnasel!  
Skilur svo ekkert í því afhverju barnið fær 

fjarvist og hringir 
alveg snarbrjálað 
inn, hringir svo 
seinna og er mjög 
s k ö m m u s t u l e g t 
þegar það fattar 
mistökin. Hehe 

Eru nemendurnir í 
raun og veru veikir 
á föstudögum? 
Nei! 

Hver er fyrirmynd 
þín? 
Mamma! 

Hvernig fær maður 
vinabeiðni frá 
Hebu? 
Það væri náttúrulega 

númer 1, 2 og 3 að ég þekki manneskjuna! 
Það er ekki hverjum sem er boðið! Það er 
niðurskurður á vinum hjá mér eins og alls 
staðar annarstaðar!

HEBA
„Ég er keflvíkingur fyrst og 
fremst, hress og kát all the 
time!“

SI verslun er mikið úrval af íþróttafatnaði og skóm frá adidas og 
Under Armor. Mikið úrval af fallegum bolum í mörgum litum og 
fullt af flottum klútum



Hvað er Meinstrím?
Við heitum Egill og Björn Valur og við erum 
semsagt DJ dúó, sem mótmælir FM957, 
tónlistarstefnan hjá þeim er handónýt en við 
grípum aðeins í hana þegar þess þarf. Nafnið 
varð Meinstrím því við hötum Mainstream. En 
það var of mainstream þannig við heitum nú 
Go Funk Yourself.

Hvað var kveikjan að Meinstrím?
Við vorum duglegir að heimsækja Prikið og 
þar var DJ sem kallar sig Danni Deluxx og 
okkur fannst hann vera að spila góða tónlist og 
okkur langaði bara að spila tónlstina sem við 
fýlum fyrir fólk sem vill dansa við hana.

Þið eruð þá báðir frá Grindavík?
Já, við erum báðir þaðan en Egill býr í Keflavík.

Fólk er alveg farið kannast við ykkur?
Já, við erum heimsfrægir í Keflavík þökk sé 
agent okkar PartyGayr.

Eruð þið með eitthvað frumsamið?
Já, Björn Valur spilar stundum á kassagítar 
og Egill á bongótrommur og þá tökum við 
frumsamin lög, en þau eru samt svona lög sem 
hægt er að dansa við.

Er það algjör chick magnet að vera í dj dúó?
Björn Valur er á föstu en Egill fer báðar leiðir.

Eruð með eitthvað uppáhaldslag sem þið 
spilið mikið?
Já, það er alltaf gaman að spila SWAGALEGT 
með Gísla Pálma á Prikinu. Það verður allt 
brjálð annrs elskum við ekkert meira en að 
spila Blár Ópal
Hvar er helst hægt að finna ykkur á 
djamminu?
Center, Prikinu, Glaumbæ, Hafurbirninum 

í Grindavík en það er skemmtilegast að 
spila á Prikinu og miðvikudagkvöldin á 
Hafurbirninum eru alveg ágætt líka, það er 
hægt að droppa öllu þar og það eru feitustu 
kvöldin.

Hvað er það skemmtilegasta sem hefur 
skeð fyrir ykkur þegar 
þið eruð að spila?
Við vorum að spila 
á Hafurbirninum 
á gamlárskvöld 
og ákváðum 
að opna 

kampavínsflösku upp á sviðinu og Egill tók 
sopa og skellti henni á borðið áður en hann 
rétti Birni hana, svo þegar hann tók sopa þá 
byrjaði flaskan að freyða rosalega svo það kom 
froða útum nefið á Birni og yfir tölvuna og dj 
græjurnar en það var samt allt í góðu þar sem 
við vorum að spila Champagne Showers. Svo 
einu sinni var Egill að setja We found love á 
Glaumbar og missti óvart sveindóminn.

Hvað er framundan hjá ykkur?
14+ ball á Seyðisfirði og svo ætlum við að spila 
í afmæli hjá PartýGeir, SúluGeir, Bjazzi aka. 
Björn Geir.

Eruð þið báðir í FS?
Bjössi er útskrifaðir en Egill er að púlla Van 

Vilder.
Lokaorð: Pills, 

Weed and 
Pussy

    

„Svo einu sinni var Egill að setja 
We found love á Glaumbar og 
missti óvart sveindóminn.“

G.F.Y 



Guðbjörg Ylfa Jensdóttir er 19 ára 
gömul og með brennandi áhuga 
á ljósmyndun. Guðbjörg tók 

myndirnar sem eru sýndar sem myndaþáttur 
í Vizkustykki þessa önnina og fengum við að 
spurja hana nokkrar spurningar um hvernig 
hún fékk áhuga á ljósmyndun og hvað er 
framundan hjá hennu.

Hvað kom til að þú fórst að taka myndir? 
Ég átti eina svona point-and-shoot myndavél 
þegar ég var ung og var alltaf mjög dugleg að 
taka myndir á henni en svo í lok 10unda bekkjar 
fór ég austur til pabba míns í heimsókn og fékk 
að prufa Canon 450D XSi vél hjá honum og 
var alveg ástfangin af henni! Sumarið eftir fór 
ég til Bandaríkjanna og splæsti í eina ásamt 18-
50 og 55-200 linsu. Þessa vél og þessar linsur 

notaði ég alveg þar til núna seinasta febrúar en 
þá ákvað ég að kaupa mér aðeins nýrri vél fyrir 
námið en nota þó ennþá þessar sömu linsur. 
Áhuginn kom aðallega þegar ég flutti eina 
önn á Egilsstaði en þar fór ég í minn fyrsta 
mynda áfanga, þar lærði ég betur á vélina 
mína og fór í fyrsta skiptið í myrkrakompu 
og líkaði mjög vel! Eftir þá önn sótti ég um í 
grunnnámi í upplýsinga- og fjölmiðlafræði í 
Tækniskólanum.

Hvað ertu búin að vera að læra í 
Tækniskólanum?
Ég byrjaði í grunnnámi í upplýsinga- og 
fjölmiðlafræði en þar lærði ég allt frá einfaldri 
myndvinnslu í að klippa saman myndbönd 
og tónlist. Grunnnámið undirbýr mann fyrir 
allskonar nám svo sem bókband, ljósmyndun, 

grafíska miðlun og fl. Þegar ég lauk 
grunnnáminu sótti ég um í Grafískri miðlun 
og útskrifaðist þaðan seinustu jól. Nú er ég á 
Ljósmynda sérsviðinu og mun útskrifast þaðan 
næstu jól.

Hvað finnst þér skemmtilegast að mynda?
Mér fannst fyrst skemmtilegast að mynda 
náttúruna en eftir að ég byrjaði að mynda fólk 
þá finnst mér það alveg æðislegt! Sérstaklega ef 
ég tek myndir af módeli í náttúrunni! 
Barnamyndatökur eru þó alltaf mjög 
skemmtilegar líka en þær geta verið erfiðar, 
þær krefjast mjög mikillar þolinmæði! 
Ég hef mikinn áhuga á tísku- og auglýsinga 
ljósmyndun svo ég tel það vera mitt svið 
akkurat núna.

Guðbjörg Ylfa 
19 ára ljósmyndari
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Hvaðan kom hugmyndin að lokaverkefninu?
Hugmyndin kom frá ljósmyndurunum Ian 
Crawford og Don Horne en þeir hafa báðir 
tekið svona myndir og ástæðan fyrir því að ég 
valdi mér þetta var sú að ég vildi sjá hvað ég 
gæti gert sjálf, ég vissi að þetta yrði erfitt og 
mjög «messy» en mér fannst myndirnar þeirra 
svo flottar að ég bara varð að prufa! Litavalið 
mitt er svo valið frá litafræðinni en gulur, 
rauður og blár eru grunnlitir litakerfisins. 
Ég var mjög heppin með módel og hefði ekki 
viljað gera þetta neitt öðruvísi!

Hvað tekur við eftir Tækniskólann?
Það sem tekur við eftir skólann er hugsanlega 
samningur í bæði ljósmyndun og grafískri 
miðlun svo ég geti lokið sveinsprófi í þeim 
greinum. Eftir það hef ég verið að spá í að 
fara erlendis í meira nám, og hef mikið verið 
að skoða School of Visual Arts í New York og 
Miami Ad school sem er á nokkrum stöðum í 
heiminum. Þessir tveir skólar hafa heillað mig 
alveg upp úr skónum!

Geturu hugsað þér að vinna við þetta í 
framtíðinni?
Já, ég get það sko sannarlega! Ég væri til í 
að opna stofu sem myndi bjóða upp á bæði 
graffíska miðlun og ljósmyndun. Ég myndi 
vilja bjóða upp á myndatökur, hönnun og 
jafnvel vefhönnun því mér finnst mjög gaman 
að búa til vefsíður. En það kemur allt í ljós 
seinna, en þetta er draumurinn!
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Myndaþáttur



Myndaþáttur

Ljósmyndari: Guðbjörg Ylfa Jensdóttir
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Myndaþáttur
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Myndaþáttur



Eyþór Eyjólfs er tvítugur FSingur sem er 
best þekktur fyrir aðild sína að skólaþætti 
FS, Hnísunni. Eyþór býr ekki bara yfir 
þeim hæfileikum að geta leikið, hann er 
einnig bráðsnjall teiknari og á framtíðina 
fyrir sér. Eyþór tók það að sér að svara 
nokkrum skemmtilegum spurningum fyrir 
Vizkustykki og leyfði okkur einnig að sjá 
nokkrar af hans stórglæsilegu teikningum.

Seinasta:

Bókin sem ég las: Mannasiðir Gillz

Myndin sem ég horfði á: Dumb and Dumber, 
ég hlæ alltaf jafnmikið hvert sinn ég horfi á 
hana

Lagið sem ég hlustaði á:  The Stranglers – 
Golden Brown

Drykkurinn sem ég drakk:  Gosið að nafni 
Appelsín

Manneskjan sem ég talaði við: Það er reyndar 
hann Ingi Þór, manneskjan með hjarta gert 
úr sólskini

Manneskjan sem þú poke-aðir: ég vill 
ekki nefna það hér því ég skammast 
mín. 

Ég hef aldrei.

Ég hef aldrei fengið kynferðislegar pælingar 
varðandi um að gera eitthvað dónalegt með 
asískum konum.

Ég hef aldrei viðurkennt það að ég skrifa 
stundum ljóð og smásögur.

Ég hef aldrei verið góður í íþróttum.

Ég hef aldrei haft áhuga á pólítík því maður 
heyrir bara neikvæðar fréttir um það.

Ég hef aldrei klárað það sem er eftir á 
matardisknum sem mamma hefur eldað.

Hvað ertu með mörg poke á Facebook? 
Stunda ekkert svoleiðis!

Ertu rómantískur? Mér finnst mjög 
rómantískt að taka stelpuna út að labba um 
miðja nótt og leggjast á túnið og fylgjast með 
stjörnunum með henni, að njóta þagnarinnar. 
Algjörlega óþarfi að eyða  100 þúsundum 
köllum í rándýran mat sem smakkast eins og 
að kokkurinn hafi snýtt því útúr sér og eyða 
í hótelherbergi þar sem fólkið á undan ykkur 
var örugglega að riðlast á rúminu eins og 
sveittir geltir. Rómantíkin býr í náttúrunni, 
náttúran er rómantíkin. Maður þarf að taka 
sína stelpu og sýna henni rómantíkina.

Ljóshærðar eða dökkhærðar?  Það fer 
auðvitað eftir „the girl“. En aðallega hönta ég 
eftir dökkhærðum.

Hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir í fari 
stúlkna? Puttarnir og augun. Með því að líta 
vandlega á puttana hjá kvenmanni sér maður 
hvað hún hefur stritað í gegnum ævina, grófir 
puttar þýða að hún er sjálfstæð og ákveðin 

Eyþór 
Eyjólfs
tekinn á teppið
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kona sem gerir sín verk, enginn karlmaður 
þar að segja. Mjúkir og fínir puttar sýnir að 
hún hefur ekki lyft putta í lífi sínu og fæddist 
með silvurskeið uppí rassgatinu á sér semsagt 
leiðinlegt snobb. Augun eru sál líkamans. Flott 
og fín augu, flott og fín sál. Ég elska flotta og 
fína sál.

Ef ég væri forseti þá: Myndi ég segja af mér.

F S i n g a r eru yndislegir útaf:  Því 
það eru engar lygar í 

k r i n g u m 

FS-inga. Maður getur verið það sem maður er 
og einnig gert hluti án þess að vera dæmdur 
fyrir það á neikvæðan hátt. Í FS finnurðu enga 
hnakka, enga lúða, enga sora og engar skinkur. 
Það eru allir jafnir, ekkert hatur heldur ást 
og virðing fyrir næsta manni. Já það er svo 
sannarlega yndislegt að vera í FS.

Hvað ertu að læra og hvenær útskrifastu? Ég 
er á listnámsbraut og stefni í grafíska hönnun. 
ég mun útskrifast bara fljótlega ef ég verð 
heppinn.

Hvað ætlaru að taka þér fyrir hendur eftir 
FS? Ég mun reyna að fara í Listaháskóla Íslands 
eða til Danmerkur í skóla þar.

Hvaðan fékkstu áhugan á að teikna?  hann 
kom þegar ég var yngri, var alltaf að horfa á 
teiknimyndir og lesa myndasögur.
 
Hvar sérðu sjálfan þig eftir 10 ár? Vonandi á 
lífi og búsettur í miðju Keflavíkur.
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PHOTOBOOTH



Hipsterar. Viðbjóðslegar skepnur þessir 
hipsterar, hlaupandi um með doppótta 

trefla og klippingu sem ekki einu sinni 
móðir þeirra gæti elskað. Fjöldi hipstera 
fer fjölgandi með hverjum deginum sem 
líður, staðreynd sem ég óttast meira en 
Kony 2012. Hvað myndi gerast ef þeir tækju 
yfir heiminum. Getiði ímyndað ykkur ef 
herra „Lord of the Universe“ liti út eins og 
óskilgetið barn Skrillex og kaktusar? Ég 
segi NEI! Ef að mannkynið á að komast af í 
gegnum þessa plágu verður að gera eitthvað. 
Hér að neðan er listi yfir ýmis einkenni 
hipstera, ef að þú eða eitthver sem þú þekkir 
berið þessi einkenni bið ég viðkomandi 
vinsamlegast að grafa djúpa holu út í 
Sandvík og hoppa svo ofan í hana.

	 •	 Ef	að	þú	drekkur	ekki	á	hátíðardögum	vegna	þess	að	það	er	of	mikil	„klisja“		
  þá ertu hipster.
	 •	 Ef	að	þú	fílar	ekki	Queen	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	fyrirlítur	9GAG	með	brennandi	hatri	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	heldur	með	Aston	Villa	í	ensku	úrvalsdeildinni	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	gengur	um	með	gleraugu	sem	veru	þykkari	en	pulsa	með	öllu	þá		
  ertu hipster.
	 •	 Ef	að	þú	talar	um	borgina	Istanbúl	sem	Konstantínópel	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	heldur	að	Crocs	skór	séu	svalir	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	færð	þér	sushi	á	Stjörnutorginu	þá	ertu	hipster.	
	 •	 Ef	að	þú	hefur	svo	mikið	sem	litið	í	augun	á	manneskju	sem	stundar	nám		
  við Menntaskólann við Hamrahlíð þá skaltu skella þér í djúphreinsun áður  
  en þú smitast af hipsterplágunni.
	 •	 Ef	að	þú	átt	ekki	sjónvarp	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	ert	gaurinn	sem	lét	Svenna	fá	gjallarhorn	til	að	auglýsa	árshátíðina		
  þá ertu fáviti.
	 •	 Ef	að	þú	átt	Zune	mp3-spilara	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	heldur	að	þú	sért	Sigmund	Freud	eftir	SÁL103	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	hlustar	á	Útvarp	Sögu	þá	ertu	hipster.
	 •	 Ef	að	þú	ert	klipptur	eins	og	Guðni	Már	en	ert	ekki	Guðni	Már	þá	ertu		
  hipster.
	 •	 Ef	að	þú	þarft	að	útskýra	fyrir	fólki	af	hverju	þú	ert	ekki	hipster	þá	ertu		
  hipster.
	 •	 Ef	að	þú	líkist	Karen,	fyrrverandi	kærustu	Ted	Mosby	í	„How	I	Met	Your		
  Mother,“ á einhvern hátt þá ertu hipster.
	 •	 Ef	þú	veist	ekki	hvað	satíra	er	þá	ertu	hipster.

Ert þú hipster?
eftir Birgi Valdimarsson



Katrín Arndís Blomsterberg er 19 ára 
stúlkukind frá Reykjanesbæ sem hefur 
sannarlega tekið sér ýmislegt spennandi 
fyrir hendur þrátt fyrir ungan aldur. Hún 
hefur ferðast til 29 landa á örskömmum tíma 
sem vekur upp ótal spurningar hjá okkur 
sem höfum aðeins verið svo heppin að fá að 
sitja í Herjólfi. Miðað við öll þessi ferðalög 
hlýtur hún að hafa frá mörgu spennandi að 
segja og var svo indæl að taka sér tíma til að 
leyfa okkur að heyra smá um ferðalög sín 
en í augnablikinu býr hún í Ástralíu ásamt 
Adam, sænska kærastanum sínum.

Hvernig nærðu að ferðast svona mikið?
Ég hef mikið verið spurð hvernig ég fari að því 
að fjármagna öll þessi ferðalög, fyrst og fremst 
vinn ég eins og enginn sé morgundagurinn 
þegar ég er stödd heima á Íslandi. Ég skammta 
mér pening sem ég má nota til að kaupa það 
sem mér langar í hverjum mánuði en restin fer 
inná bankabók sem krefst þess að ég þurfi að 
mæta í bankann til að taka pening út. Ísland er 
líka svo dýrt land að ég kaupi eiginlega engar 
munaðarvörur og nýti mér það að ég sé að fara 
að vera í útlöndum þar sem allt slíkt er mun 
ódýrara og 60% af Keflavík á ekki alveg eins 
hluti.
Um leið og þér dettur í hug að fara eitthvað 
byrjaðu að skoða flugmiða svolítið fram í 
tímann. Þá geturu gert þér grein fyrir því hvað 
ferðin mun kosta sem gerir þér auðveldara 
fyrir að safna pening. Svo geturu líka fengið 
hugmyndir um að fara eitthvað annað sem 
gæti verið ódýrara en álíka spennandi. 

Eitthvað skrýtið sem komið hefur fyrir þig í 
útlöndum?
Þegar ég var skiptinemi á Ítalíu mátti ég aldrei 
opna ískápinn án þess að vera í sokkum eða 
skóm og mátti aldrei fara að sofa með blautt 
hár því þá átti ég á hættu að fá kvef sem er það 
sama og dauðadómur þar í landi.
  Ýmislegt skemmtilegt skeði líka í Finnlandi 
en þar fór ég einu sinni nakin í 40 gráðu 
heitt gufubað og hljóp svo og hoppaði í 15 
gráðu heitan læk, var alveg án rafmagns, 
símasambands eða klósetts í Finnskum skógi 
og borðaði líka snigla (samt ekki á sama tíma og 
ég bjó í skóginum, var ekki algjör skógarbúi). 
Hef einnig smakkað froska í Frakklandi og 
krókódíl í Miami.
 Mér átti ekki að vera hleypt inn í Krótíu þar 
sem samkvæmt lögrelumönnunum þar er “no 
such thing as Iceland”.

Topp fimm lönd og augnablik?
Uppáhalds löndin mín voru; Jamaica, Ástralía, 
Grikklands, Ítalía og Cayman Islands.
 Rave-klúbbarnir í Búdapest, þeir eru bestir! Þá 
eru tekin gömul hús sem á að rífa og í staðin 

Katrín
á ferð og flugi
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gerður risa skemmtistaður á mörgum hæðum. 
Oftast eru gömlu húsgögnin sem fylgdu 
fólkinu sem átti heima þar ennþá, svo staðirnir 
verða ótrúlega random og flottir

Rastafari samfélagið í Jamaica;  
Það er lítið þorp upp í Blue mountains á bak 
við Kingston, kemst ekki þangað nema labba 
2,5 tíma upp fjallið. Fólkið sem býr þar er 
alveg einstakt! Gera ekkert allan daginn nema 
reykja gras, vinna ekkert og miðað við lyktina 
fara heldur ekkert í sturtu. Þau eru ekki með 
neitt rafmagn en vatnið fá þau í risastóra fötu 
sem rignir í, þau trúa því að þegar þau eiga 
það skilið lætur guð rigna í fötuna þeirra. Þau 
eru þarna að bíða eftir því að heimurinn fari 

undir, þá mun guð taka þau og labba með þau 
til Jerúsalems (langaði rosalega að benda þeim 
á að Jamaica er eyja)

Síðan eiga allir staðir sín séreinkenni sem eru 
yndisleg, ítalir eru ástríðufyllsta þjóð sem ég 
hef kynnst, slóvakir setja kartöflur í allt sem 
þeir geta mögulega troðið kartöflu í, á matseðli 
þar er kartefla líka aðal í máltíðinni, allt annað 
er auka atriði. Ástralía er svo tjilluð, surf, laid-
back í sandölum með grasið sitt. 

Síðan við lentum í Jamaica vorum við endalaust 
spurð „want a bob?“ eða „want a marley?“ 
síðan sögðu þau alltaf „very good price for 
you my friend, yeh man“ Í sakleysi mínu hélt 

ég að þau væru að bjóða okkur að keyra okkur 
að staðnum sem Bob Marley var grafinn svo 
ég fór að prútta við einn gæjan. Þar til ég fatta 
hvað hann er að meina, þá var ég ekki lengi að 
bakka út. Löggan stoppaði okkur líka oftar en 
3 sinnum þarna og tilkynnti okkur að það væri 
eitthver að elta okkur sem væri frægur fyrir 
að ræna og meiða túrista. Ekki góð hugmynd 
fyrir stelpur að fara þangað einar! 

Var líka vitni af tveimur slysum; Einn 
daginn í Zagreb vorum við á röltinu 
þegar maður við hliðná okkur með 
konunni sinni hnígur niður og deyr.  
Á Ítalíu sjáum við síðan bíl keyra á strák á 
mótorhjóli sem var ekki með hjálm, allt útum 
allt, hélt ég myndi aldrei hætta að öskra og það 
var ekki auðvelt að halda ferðinni áfram næstu 
daga.

Næsta ferð? 
Næsta ferð verður líklegast í júlí en þá ætlum 
við að keyra um ástralíu og Nýja Sjáland með 
tilheyrandi bungee jumping og skydiving sem 
er nú þegar planað. Síðan kannski að stoppa í 
Singapore á leiðinni heim.

Drauma ferðin? 
Draumaferðin væri að taka heimsreisu, 
láta eitt stoppið vera Mexico og taka síðan 
bakpokaferðalag niður alla Suður-Ameríku, 
taka næsta flug frá Brasilíu eitthverjum 
mánuðum seinna og halda síðan áfram um 
heiminn. 

Svo væri líka algjör draumur að vera 
sjálfboðaliði með munaðarleysingjum í Afríku. 

Hvað ertu að gera núna í Ástralíu og af 
hverju valdiru Ástralíu? 
Við ákváðum að flytja til Ástralíu þegar við 
vorum úti að borða á Uno, í staðinn fyrir 
að velja mat völdum við land og Ástralía 
varð fyrir valinu af algjörri tilviljun. Við 
vorum síðan komin hingað 9 dögum seinna. 
Ég er bara að vinna hérna á kaffihúsi og á 
endurhæfingarstöð fyrir veikar mörgæsir. Við 
tökum við mörgæsum sem hafa verið særðar 
og geta ekki lifað af sjálfar og hugsum um 
þær. Algjör draumur!

Skrýtnasti staður sem þú hefur sofið á? 
Inná klósetti á flugvellinum í Rome. Á gólfinu 
á því sem tengir lestir saman, gat séð og heyrt 
í teinunum fyrir neðan mig en lestin var svo 
troðin að við höfðum ekkert annað val. 

Leiðinlegasta landið? 
1000% Bratislava, Slóvakía. Hefði betur sleppt 
því að fara út úr lestinni þar.   
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Eitthvað sem ég er byrjuð að elska! Ég á erfitt 
með að hafa aðeins einn lit á og langar stundum 
að hafa neglurnar mínar í fjölbreyttum litum. 
Fyrir tilviljun rakst ég á síðu sem kemur með 
frábærar hugmyndir til að gera neglunar 
flottar. Þú getur fest skraut á þær, naglaðlakkað 
með mismunandi litum og þú getur í raun gert 
allt! Sumar skreytingar eru auðveldar en aðrar 
aðeins erfiðari. En auðvitað verður maður bara 
að æfa sig til að ná því útliti sem maður vill. 
Gerðu neglunar þínar flottar fyrir sumarið! 
http://thebeautydepartment.com/

Naglalökk 

LOVE LOVE LOVE. Það er stíll sem hefur 
þróast útfrá ombre hair. Með dip hair þá 
litarðu aðeins endana þína sem er í raun 
fullkomið! Ef þér líkar ekki vel við það geturu 
alltaf klippt endana af. Það er misjafnt hversu 
hugrakkir sumir eru, hægt er að lita hárið 
öllum regnbogans litum og sumir hafa fleiri 
en einn lit. En þú ert ekki alveg tilbúin til að 
lita á þér hárið en langar að prufa þá geturu 
t.d. notað krít eða pastel liti, en ég myndi 
ekki gera það reglulega því það getur þurkkað 
hárendana rosalega. Hafa ber í huga að nota 
nóg af hárnæringu! Fyrir þær sem eru með hár 
í ljósari kantinum þurfa ekki að bæta vatni í 
hárið ef þær vilja bara hafa þennan lit í einn 
dag en ef þær vilja hafa það í lengri tíma þá 
þarf að nota vatn með litnum. Þær sem eru 
með dekkra hár verða að bleyta á sér hárið 
til að liturinn festst og sjáist. Rauðhærðar 
stelpur ættu að gera sleppt við það að nota 
vatn, fer algjörlega eftir hversu rautt það er. 
Þið ættuð að gera keypt krítar og pastel liti í 
flestum matvörubúðum getið líka skoðað 
í Eymundson, Tiger eða Søstrene Grene 
 
Aðferð:  Mikilvægt: Vertu í bol sem má 
skemmast. Snúðu upp á hárið þegar þú litar 
það með krít eða pastel lit. Gott er að greiða í 
gegnum hárið þegar þú er búin að lita það, því 
þá losnaru við duft sem gæti litað flíkina sem 
þú ætlar að vera í. Notið “soft” lit ekki olíulit, 
trúið mér þið viljið það ekki, það er martröð að 
þvo olíu it úr hárinu svo verður það líka bara 
klístrað. Endilega spyrjið þann sem vinnur í 
búðinni þar sem þið getið keypt þessa liti um 
hvort það sé nokkuð olía í litnum. Það er líka 
komið á markaðinn sérstök var sem maður 
notar til að lita endana sem kallast «colourbug» 
en hana er hægt að versla á netinu og er hún 
mun minna sóðaleg en að lita hárið með pastel 
og krítum. Það er svo bara undir ykkur komið 
hversu litríkar þið viljið vera, getið notað tvo 
liti í einn lokk, litað einn og einn lokk eða 
jafnvel tekið allan neðri helminginn á hárinu 
og litað. Ég segi bara have fun and go wild.

Dip hair

Okei, það virðist vera að ég er með Dip á 
heilanum EN það er bara svo sjúklega flott! 
Þá er fremri hluti á kjól eða pils styttri en sá 
hluti sem er að aftan, bara sexy. Ýmindaðu þér 
bara hvað það myndi looka vel með Jeffery 
Campbell skónum þínum. Þú getur skoðað 
þessi pils á asos.com eða nastygirl.com.

Dip pils

Það er sagt að tískan gangi í hring, en Buffalo 
skór? Plís ekki! Það er vandræðalegt fyrir 
þig og það er vandræðalegt fyrir mig. Hver 
samþykkti þetta trend aftur? Seriously we need 
to talk. Hvað er líka málið með nafnið? Fáum 
við bráðum skó sem heita Elephant eða slimy 
salamander? En svona án djóks hvernig labbar 
maður í þessu? 

Buffalo skór

Við viljum öll hafa mjúkar og ferskar varir. 
Hérna er einföld uppskrif á varaskrúbb sem 
gera varnirnar á þér undurmjúkar.

Aðferð: Finnið tóma krukku eða ílát sem 
viljið nota. Það sem þið þurfið er; Extra 
Virgin Olive Oil, brúann sykur, vaseline, 
safa úr aloveraplöntu (getur verið af plöntu 
eða þið getið keypt alovera gel). Valkostur; 
litaðan varasalva(gefur skrúbbinu lit og 
gefur bragð). Getið byrjað á að setja smá 
aloverasafa í krukkuna,l átið smá af litðum 
varasalva(val), vaselín, olive olíuna og að 
lokum sykurinn. Blandið þessu svo vel saman 
og getið bætt öðru hráefni út í sem ykkur 
finnst henta. Best er að geyma skrúbbið í 
ísskáp yfir nótt svo það verði aðeins harðara. 
Ef þið eruð í vandræðum með Aloe Vera 
gelið er líka hægt að nota hunang í staðinn! 
Voila, þið eruð komin með ódýrt varaskrúbb. 
Njótið !

Varaskrúbb

Sumartrend
Eftir Ester Lind Berndsen 

(Hún er samt ekki skyld Kalla Berndsen, eða ekki svo hún viti)
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>> Hér líður okkur vel
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H
verjum hefur ekki langað að 
prófa að skipta um skóla í 
eina önn? Við þekkjum öll 
hversu leiðinlegt það er orðið 
að labba sömu gangana með 
sama fólkinu í fleiri ár en hafa 

samt ekki nennuna í að keyra í Reykjavík á 
hverjum einasta morgni. Mörg okkar hafa 
víkkað sjóndeildarhring sinn og skellt sér 
í Versló í ár (koma oftar en ekki til baka 
þar sem FS er ávallt «heim») en aðrir hafa 
setið sömu stofunnar í næstum 4 ár. Svo 
hvernig er að vera í öðrum skóla? Segjum 
MA, hvað er frábrugðið hinum megin á 
landinu? MAingurinn Chanee tók sig til og 
skrifaði það niður fyrir okkur FSingana. 
 
Hvernig er það að vera í MA? Ég persónulega 
myndi svara: „það er bara mjög najs, já 
havitumvii!)“ eða „smekklegt“. En það er 
kannski ekki nóg, ritstýran ykkar myndi 
allavega ekki láta það duga.  Athuga skal samt 
að þetta er skrifað út frá minni reynslu, það 
eru góðar líkur á því að ég hafi misskilið allt 
og bara veit ekkert í minn haus, kannski var ég 
bara svo heppin að lenda í góðra vina hópi og 
bekk, eða KANNSKI var bara svona gaman að 
vera í MA hah?!?

Það eru ekki margar týpur í MA, þó að menn 
séu mjög ólíkir. Það er reyndar ekki hægt að 
dæma hvernig MA-ingar eru út frá yngstu 
nemendum því þeir eru oftast ómótaðir og 
einhverjir eiga eftir að vera sigtaðir úr.

Í MA finnur þú ekki: emo, gothara, spikfeita 
einstaklingar (þybbnar stúlkur eru samt 
alveg til.. samt fáar), hárprúða metalhausa og 
væntanlega ekki iðnaðarmenn. Það er fullt af 
«venjulegu» fólki í MA, myndi jafnvel ganga 
svo langt að segja að það væri meirihlutinn. 
En hvað er svo sem hægt að skrifa um þau? En 
hvað er svo sem hægt að skrifa skemmtilegt 
um þá? Þeir falla bara í skuggan hjá meira 
áberandi fólkinu aka. «MA-lega» fólkinu. 

Margir í MA eru mjög snyrtilegir til fara en 
eru aðrir einnig með mjög athyglisvert fataval. 
Orðið snobb á líka við endrum og sinnum 
hjá öðrum menntaskólanemum þegar þeir 
tala um MA-inga og sumir vilja meina að 
skólabúningur þeirra sé; kápa, trefill og artý 
gleraugu. Ég vill samt meina að það sé bara 
staðalímynd sem aðrir hafa búið til og ekki 
nærri því allir MA-ingar svona (þó að flestir 
eigi samt kápu).

Hægt er að finna mikið af tónlistarfólki í MA 
og eru það þá sérstaklega eldri nemendur. 
Menn eru alltaf að posta einhverjum lögum 
hér og þar, helst í þroskaðri og smekklegri 
kantinum (það dettur engri lifandi manneskju 
í hug að posta FM-lagi, þau eru bara ekki 
nógu fín þið skiljið). Margir elska kaffi og eyða 

gríðarmiklum tíma á kaffihúsum, vinna oftast 
heimavinnuna sína þar (gay). 

MA-ingar elska djamm eins og aðrir 
menntaskólanemar, þeir djamma helst þar sem 
aðrir MA-ingar eru og er skemmtistaðurinn 
Götubarinn algjör “hot spot” fyrir þá. Svo 
tala ég um afreksfólkið, sem eru aðalega 
að afreka ýmislegt í íþróttum, finna má 
íslandsmeistara í hinum og þessum greinum 
en handboltastrákarnir fá ósparta athygli 
kvennfólksins þó að þeir séu ekkert á leiðinni í 
landsliðið á næstunni. Svo reyna allir að stunda 
líkamsrækt. Fallegt fólk má einnig finna í MA 
(stelpurnar eru með alveg geðveikt flott hár). 

Síðan er það hópur af fólki sem ég verð 
sérstaklega að nefna og það eru “tapparnir”. 
Að mínu mati ótrúlega gagnslausir gaurar, 
margir hverjir massaðir og hárprúðir. Þeir eru 
þannig lagað séð venjulegir, sumir hverjir með 
bókvitið í lagi (þeir tolla allavega í MA), hata 
það alls ekkert að skemmta sér (helst undir 

áhrifum áfengis, ekkert athugavert við það svo 
sem) og eru hin mestu kvennagull. Þeir koma 
oftar en ekki með rosalega gáfulegar pælingar á 
Facebook, mjög djúpir menn á ferð. Til eru líka 
kvenkyns útgáfur af «töppum» en veit nú ekki 
alveg hvað skal kalla þær.

Ég er ótrúlega mikill MA-ingur í mér, þó að ég 
sé að fara að útskrifast úr Verzló (löng saga) 
og voru 3. árin sem ég var í MA án efa bestu 
ár ævi minnar, þetta var bara svo gaman! MA 
samanstendur af 4 byggingum; gamli skólinn 
sem er ótrúlega fallegur, Hólar (þar sem 
hvergi má finna 90°horn), Möðruvellir þar 
sem náttúrufræðibrautafólkið heldur sig og 
síðast en ekki síst Fjósið, íþróttaakademían. 
Skólameistari MA er mega svalur, grínlaust, 
hann er dýrkaður af nemendum, legend. 
Kennaranir eru nú ekkert svo slæmir og námið 
mjög fínt, raungreinarnar eru reyndar þyngri 
en annars staðar og bara oft frekar brutal. 

Í MA er bekkjakerfi þar sem nemendum er 

Lifid i MA
‘ ‘-



raðað eftir brautum. Maður er með sama 
fólkinu það sem eftir er af skólagöngunni 
(nema maður falli um bekk, skipti um braut, 
skóla eða eitthvað annað kolólöglegt) og 
heillaði það mig mest hversu samheldnir allir 
voru og manni leið eins og maður væri partur 
af einhverju. Það er ekkert svo slæmt að vera 
með sömu bévítans krökkunum í 4 ár, lofa. 
Bekkjarpartý eru ekki sjaldgæf og skapast 
oft einhver einkahúmor innan bekkja, sumir 
ganga svo langt að vera í bekkjarbolum (sick) 
en eru flestir bekkir sáttir með að vera bara 
með grúppu á Facebook. Bekkurinn minn fór 
einu sinni í keilu með umsjónarkennaranum 
og íslenskukennaranum. Íslenskukennarinn 
tapaði og endaði með því að skulda okkur 
öllum morgunmat.

Það eru svolítið margar kjánalegar hefðir í MA 
en samt sem áður er alltaf góð þáttaka, nógu 
góð til þess að það er aldrei vandræðalegt að 
mæta. Kannski mæti ég bara aldrei á fámennu 
viðburðina.. nei varla. Busunin er ekkert svo 
brútal (forræðishyggja kennara og foreldra 
blablabla..) Hver einasti busi fær sér böðul og 
er þeim falið að kenna busunum skráðar og 
óskráðar reglur skólans, sem busarnir fylgja 
svo eins og dáleiddar hænur það sem eftir er 
skólagöngunnar. Á þessum tíma er MA stoltið 
byggt upp og ef það tekst ekki þarna þá tekst 
það aldrei.

Kvosin er samkomustaður MA (sbr. Gryfjan í 
VMA, Marmó í Verzló, þið skiljið hvert ég er 
að fara) en þangað skellir Concert meistarinn 
sér oft og heimtar að allir syngji. Þá er ég að 
meina að við séum að syngja Hesta Jóa og alls 
konar klapplög (lög sem krefjast þess að maður 
klappi með). Þetta samþykir skólameistarinn 
nánast alltaf og þá syngja menn einnig Hey 
Jude, Popplag í G-dúr og Nína, svo fátt sé 
nefnt. Þetta lætur maður yfir sig ganga til að 
fá frí í tíma.

Árshátíð!! Henni má ekki gleyma en á hana 
mæta ALLIR (nema þeir séu rúmliggjandi 
eða í útlöndum) að kennurum meðtöldum 
og ýmsu misgóðu fólki. Árhátíðin er rosaleg, 
þá er dagskrá frá 7 til miðnættis en þá tekur 
við svakalegt ball þar sem gömlu dansarnir 
eru dansaðir á efri hæðinni og hljómsveit 
spilar niðri. Oftar en ekki er meira fólk uppi 
en í MA kunna allir að dansa gömlu dansana. 
Við höfum nú ekki mikla völ þar sem 
íþróttatímarnir fara í danskennslu nokkrum 
dögum fyrir árshátíðina. 

Opnir dagar í MA aka. Ratatoskur eru mjög 
skemmtilegir en geta verið súrir ef maður 
nær ekki að skrá sig á námskeið sem taka 
bara við takmörkuðum fjölda. Sem dæmi má 
nefna er hægt að læra að slamma hjá Þorláki, 
sushi-námskeið, lazertag, hraðstefnumót, 
nuddnámskeið, morgunsund með 
skólameistaranum og svo má lengi telja. Síðan 

eru haldnir Litlu Ólympíuleikarnir en þá skorar 
4.U á kennarana í allskonar óhefðbundnum 
íþróttagreinum, ótrúlega fyndið að horfa á.. án 
djóks. 

MAingar halda upp á öskudaga, bolludaga og 
búa til póstkassa, ég meina þetta.

Útskriftarferðin	er	eitthvað	sem	manni	hlakkar	
til strax á busaári, enda er vangefið gaman. Það 
er alltaf farið sumarið eftir 3. ár (sem mörgum 
finnst áhugavert, já ég veit. En svona er þetta). 
Nánast allir mæta í hana nema eitthvað 
svakalegt komi uppá eða menn eru einfaldlega 
bara lonerar og eiga enga vini. 10 bestu dagar 
lífs MAinga, áhyggjulaust frí með árganginum 
sínum í sólarlandi, ljúft líf. Alls konar 
skemmtanir, skoðunarferðir, verlsunarferðir 
og tan. Síðan er það tóga kvöldið en 
útlendingunum brá heldur í brún að sjá um 
130 MAinga á ferð um bæinn íklædda lökum 
að syngja. Um leið og vélin lendir á Íslandi er 
fólk strax farið að tala um hvað því langar aftur. 
Svo byrjar myndaflóðið á Facebook og maður 
gerir lítið annað en að hlægja, aftagga sig, tagga 
aðra og segja «what, ég man ekki eftir þessu?!» 

Minningarnar eru ljúfar og ég gæfi margt til 
þess að upplifa þennan tíma aftur.

 Skólablað MA heitir Muninn en þegar það 
kemur út er ekki séns að nemendur séu 
að einbeita sér að náminu. MAingar vilja 
endalausar Brynjuferðir en þá tuðar hver 
einasti bekkur í kennurunum um að fá að fara 
og kaupa ís í Brynju.

Svo þegar kemur að stjórnarskiptum halda 
frambjóðendur ræður og gera sitt besta til 
að heilla skólann. Kosningarbarátturnar 
eru harðar og múta menn nemendum 
með kræsingum og fleiri góðgæti. Mörg 
embætti standa tilboða og nýta nánast allir 
kosningarrétt sinn. Svo kemur að athöfninni en 
þar eru nokkur tár felld og tilfinningaþrungnar 
ræður hjá fyrrverandi stjórn ásamt því að fullt 
að góðu fólki fær rós í þakklæti og fleira. 

Yfir allt þá voru tímarnir í MA yndislegir og 
nóg um að vera eins og sjá má og vona ég að þið 
FSingar séuð að njóta framhaldsskólaáranna í 
botn!
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Django Unchanged (Tarantino, Foxx, 
DiCaprio og Waltz með kúrekahatta):
Ég hef aldrei vitað um eins feitan leikarahóp og 
þennan, Jamie Foxx (Ray, Collateral), Leonardo 
DiCaprio (Heiti gæinn í Titanic), Christoph 
Waltz (Nasistinn/spæjarinn í Inglourious 
Basterds), Kerry Washington (The Dead Girl), 
Samuel L. Jackson (I have had it with these 
motherfucking snakes on this motherfucking 
plane!),  Sacha Baron Cohen (Brüno og Borat), 
Kurt Russel (The Thing og Death Proof), 
Joseph Gordon-Levitt (hjálparhella DiCaprio’s 
í Inception og sykurpúðinn í 500 Days of 
Summer). Að horfa á þennan lista af dúndur 
góðum leikurum, lætur augun mín blotna af 
gleði. Svo er þetta líka Quentin Tarantino sem 
gerir hana. Þið vitið: Pulp Fiction, Reservoir 
Dogs, Death Proof, Inglourious Basterds og 
Kill Bill Vol. 1-2. Allar myndirnar hans eru 
gerðar í vestra-stíl (eða kúrekastíl) sem virkar 
vel fyrir Tarantino (ég meina, hefur hann gert 
einhverja lélega mynd?). Núna fær maðurinn 
að gera draumaverkefnið sitt, endurgerð af 
cult-kúrekamyndinni Django. Maðurinn segir 
meira að segja sjálfur að bestu myndir sem 
hann hefur séð eru flest allar vestra-myndir. 
Eins og: The Good, The Bad and The Ugly, Fist 
Full of Dollars, Rio og Django (upprunalega). 
Allaveganna, þetta lítur allt saman vel út og 
ég vona til að sem flestir fari á hana í bíó því 
þetta verður örugglega algjör bíó-sprengja 
(ég jizzaði yfir alla þegar ég fór á Ingloruious 
Basterds á sínum tíma).

Moonrise Kingdom (Öðruvísi mynd, eftir 
öðruvísi gæja):
Rushmore, The Darjeeling Limited, Fantastic 
Mr. Fox og The Royal Tenenbaums. Ef þið vitið 
ekki hvaða myndir þetta eru eða eftir hvern, þá 
veistu pottþétt ekki hvað ég er að fara að tala 
um núna. En ef þú veist nákvæmlega hvert 
ég er að fara núna, viltu þá plís koma á deit 
memmér? Því ég elska þig. Djók. En Moonrise 
Kingdom verður svoooo öðruvísi, því þannig 
er Wes Anderson (hann gerði allar myndirnar 
sem ég nefndi fyrir ofan). Anderson kann ekki 
að gera myndir með venjulegum samræðum 
eða venjulegum persónum, sem af einhverjum 
ástæðum gerir myndirnar hans brilliant. 
Þessar yndislegu súru sögur sem hann nær 
fullkomnlega að gera þær skemmtilegar og 
áhugaverðar. Annars er myndin sjálf með gott 
leikaraval. Eins og Bruce Willis (Jibbíkæjei 
mothafucka!!), Bill Murray (Who you gonna 
call? Ghostbuster!) og  Edward Norton (Fight 
Club, Pride & Glory og Incredible Hulk). Líka 
einn af handritshöfundunum myndarinnar er 
Roman Coppola (sonur Francis Ford Coppola, 
leikstjóri The Godfather myndanna og 
Apocalypse Now) og hann hefur líka skrifað 
eina af myndum Anderson’s, The Darjeeling 
Limited sem er svooo góóóóð! Bara uppá 
gamanið þá ætla ég að segja: Ef þið farið á 
hana, þá fáið þið ekkert venjulegt bíó.

Ég elska kvikmyndir, og mömmu. Að skrifa 
gagnrýni var mitt ‘thing’ fyrir nokkrum 
árum og að tjá ást mína eða alvarlegar 
skoðanir á þeim. Hérna eru smá pistlar yfir 
kvikmyndir sem ég spái að yrðu í einu orði 
“amazing”.

Myndir sem eru á sama kaliberi og myndirnar 
hér til hliðar en þurfa ekki frekari útskýringar:

The Dark Knight Rises
Abraham Lincoln, Vampire Hunter

Lincoln
The Avengers
Expendables 2

The Hobbit: An Unexpected Journey
Skyfall 007

Paranormal Activity 4
The Bourne Legacy

Brave
The Dictator

Væntanlegt 

í bíó
eftir Sölva Elísabetarson



Prometheus (Ridley Scott gerir Sci-Fi aftur...
loksins): 
Ridley Scott er ekki búin að gera Sci-Fi mynd 
síðan Blade Runner sem var gefin út 1982 
og er ein af bestu myndum í þeim geira með 
myndinni Alien (1979) sem er ein af þekkustu 
hryllingsvísinda-myndum í öllum alheiminum 
(Við erum ekki ein...ég held að þau eru búin að 
sjá hana...semsagt geimverur...did you see what 
I did there?). Svo þú þarft ekki að gúggla hann 
Ridley Scott þegar þú kæri lesandi ert búinn 
að lesa þetta, þá er þetta leikstjóri myndanna 
Robin Hood og Gladiator, og eru báðar með 
Russel Crowe í aðalhlutverki. Einnig gerði 
hann Kingdom of Heaven með Orlando Bloom 
og Liam Neeson (horfið á Director’s Cut-
útgáfuna, ekki lítið góð sko), hún fékk ekki 
eins góða athygli og hinar myndirnar sem ég er 
búin að nefna eftir meistarann, en ef þið spyrjið 
mig, þá mæli ég hiklaust með henni. Annars, 
Prometheus er sköpuð af handritshöfundinum 
Damon Lindelof og er einn af mönnunum af 
bakvið Lost og mash-up myndina Cowboys & 
Aliens. Prometheus lofar góðu með tvo helstu 
mennina á bak við myndina, en hverjir verða 
helstu andlit myndarinnar? Vill svo til að 
leikaravalið er tussugott. Við erum að tala um 
sveitt kyntröll á borð við Michael Fassbender 
(aðalleikarin í Shame og Magneto í X-Men 
First Class), Idris Elba (Heimdall í Thor, ég 
elskaði hann meira en Thor sjálfan) og hann 
Guy Pearce (minnislausinn gæinn í Memento). 
Og svo eru það skvísurnar Charlize Theron 
(Ex-ið hans Will Smiths í Hancock og mjéllan 
í Monster) og Noomi Rapace (Elizabeth 
Salander í sænsku Millenium-seríunni). Er 
einhver önnur sérstök ástæða fyrir því að horfa 
á hana? Fyrstu 15 mínúturnar af myndinni 
voru teknar á Íslandi og myndin verður epic, 
ég hef það svo feitt á tilfinningunni.

Only God Forgives (Þetta verður sjóðandi 
heitt!)
Ef þú ert ekki búin að sjá Drive, þá spyr ég þig 
þessara spurningu: Hvar varstu eiginlega árið 
2011? Að mínu mati var það ein besta mynd 
sem kom út 2011 (Með Shame og The Warrior...
svona á milli). Annars, þá eru þeir Nicolas 
Winding Refn og Ryan Gosling komnir saman 
aftur til að gera aðra brútally-blóðuga mynd og 
þessi fjallar um Muay Thai. Ég hef bara góða 
tilfinningu að þessi verði jafn emotionally 
truflandi, gríðarlega töff og jafn klikkuð og 
Drive, því þannig er Refn og er búin að vera 
þannig síðan 1996 með fyrstu myndinni sinni 
Pusher. Eins og myndirnar hans á borð við : 
Bronson, Bleeder, Pusher II og III, full on 
crazy myndir. Það er bara eitthvað við hann að 
gera of blóðugar myndir. Hann er líka dani... 
og þeir eru held ég allir eitthvað í kringum 
10% klikkaðir. Ég bara held það (vona að það 
sé enginn danske mand að lesa þetta, eins og 
Símon eða einhver). Það gerir það samt gott 
því danir gera bara góðar bíómyndir, eins 
og Lars von Trier (Antichrist, Melancholia) 
, Anders Thomas Jensen (Blinkende Lygter) 
og Ole Bornedal (Nattevagten) og þeir eru 
allir snargeðveikir að mínu mati (Líka Símon, 
nei djók, love you baby <3). En hver vill ekki 
sjá hana? Blóðugt drama með Ryan Gosling 
(*slef*). Og til gamans, tékkið á Bronson og 
Valhalla Rising, mjög ólíkar myndir en eru 
báðar æðislegar.

The Gangster Squad (Ég er barasta eitt stórt 
spurninga merki)
Bara gott fólk á bak við þessa mynd, Ruben 
Fleischer leikstjóri Zombieland og 30 minutes 
or Less er búinn að gera Gangster mynd? 
Hversu awesome er það!? OG það með 
leikurum á borð við Ryan Gosling (aftur, 
*slef*), Emma Stone (Heita rauðhærða gellan 
með heila í Easy A), Sean Penn (Milk, I’m Sam 
og Mystic River) og Josh Brolin (Jonah Hex 
marh!). Eins og þið vitið kann Ruben bara að 
gera góðan hasar og of skemmtilegar myndir 
og núna er hann að gera eitthvað svo illilega 
alvarlegt að það er ekki fyndið, hvernig haldiði 
að útkoman verður? Ég eiginlega veit það ekki, 
sem gerir þetta bara spennandi og mig kvíður 
fyrir á sama tíma, sem gerir það ennþá meira 
spennandi!

Looper (Ef þú myndir rúnka þig sjálfan frá 
framtíðinni...?)
Á þeim tíma sem þessi grein er skrifuð, þá 
er ekki búið að gefa mikið af upplýsingum 
um Looper, þá hef ég voða lítið að segja um 
hana, nema söguþráðinn, hverjir leika í henni 
og hvenær hún kemur út. Myndin er um 
leigumorðingja, leikinn af Joseph Gordon-
Levitt, sem vinnur fyrir mafíuna árið 2042 og 
er að drepa fólk sem er sent frá framtíðinni 
árið 2072 og tekur eftir því að eitt targetið hans 
er hann sjálfur. Looper er leikstýrð af Rian 
Johnson og er ekki með stjóran kvikmynda-
prófil, þetta er ekki nema þriðja myndin 
hans. Hinar tvær eru Brick (vann einnig með 
Gordon-Levitt þá) og fékk þar mjög mikla 
jákvæða athygli, svo er það önnur myndin 
hans The Brothers Bloom, sem fékk ekki eins 
mikla athygli en hún var ekki neikæð. Þetta er 
frekar áhugavert stöff og þar sem þetta er fyrsta 
Sci-Fi myndin hans Rian’s, þá er ég spenntur að 
sjá hverskonar Sci-Fi hann gerir. Þar sem hann 
er með mjög spes stíl. Tékkið bara á Brick, þá 
skiljið þið hvað ég er að tala um.

Gravity (Lengi langað að sjá Clooney án farða)
Mexíkóski snillingurinn Alfonsó Cuarón snýr 
aftur eftir virkilega langa bið, síðan hann gerði 
myndina Children of Men, ein vanmetnasta 
mynd allra tíma, no joke, fór enginn á hana 
2006. Hvernig myndin er gerð er sjúklega spes. 
Bara tveir leikarar í heildinni (George Clooney 
og Sandra Bullock), það er ekki notað neitt 
make up, hún gerist næstum því allan tímann 
á einum stað og er tekinn upp í löngum tökum 
(svona 6 mínútur hver taka). Svo er þetta líka 
fyrsta skiptið sem Cuarón notar 3D, ekkert 
er jafn spennandi og að vita af meisturum 
sem eru að nota þessa tækni (Pixar-gengið, 
James Cameron, Jackass-strákarnir og Martin 
Scorsese, virkaði mjög vel hjá þeim). Gaman 
að nefna að þetta er líka fyrsta myndin hans 
Cuarón’s þar sem hann team-ar upp með syni 
sínum með handritið, gaman að vita hvað 
hann hefur að segja, ég meina, kannski koma 
þeir geðveikt vel saman. Við bara bíðum og 
sjáum.
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Stelpur, hvað ef það væri til eins konar “leiðarvísir” að eðli hvers karlmanns eftir því í hvaða stjörnumerki hann er? Leitið ekki lengur, hér 
fáið þið hann á silfurfati, munið bara að spurja drengina á djamminu í hvaða stjörnumerki þeir eru til að koma í veg fyrir vesen. 

Hrúturinn er rómantískur, það er ekki hægt 
að efast um það. Í hans augum er hann Prince 
Charming í leit að sinni Öskubusku, sem gæti 
allt eins verið þú ef þú heldur rétt á spilunum. 
Hrúturinn fýlar ekki leiki en á sama tíma máttu 
ekki vera fyrri til að sýna honum áhuga, ekki 
kæfa hann úr ást nema þú sért alveg viss um 
að hún sé endurgoldin. Veistu, ef þú ert ekki 
ævintýraprinsessa sem þarf ekki að hafa neitt 
fyrir því að líta vel út, skaltu bara sleppa þessu. 

Strákurinn í Nautsmerkinu er örugglega sá sem 
féll fyrir “haégskilekki” týpunni í grunnskóla. 
Nautið elskar að vera gáfaði aðilinn svo ef þú 
ert alveg heil í hausnum skaltu ekkert vera að 
monta þig af því. Hann fer í fýlu ef þú hagar 
þér eins og frjáls kona fyrir framan vini hans 
og gleymdu því að fá að vinna hann í einhverju 
nema þér langi ekki að hann tali við þig í viku 
plús. Hann er samt ekki alslæmur og getur 
verið gjafmildur og rólyndur, svo lengi sem þú 
dregur hann ekki um á asnaeyrunum. 

Það er ekki lítið verk að ætla sér að heilla 
mann í Tvíburamerkinu upp úr skónum, þú 
þarft að gera það mesta úr sem minnstu á sem 
styðstum tíma. Tvíburinn talar hratt, hlustar 
hratt og hugsar hratt. Það er enginn betri í 
heitur/kaldur leiknum en einn daginn gæti 
hann tekið upp á því að banka upp á hjá þér 
með brimbretti í hönd og stinga upp á því að 
þið skelltuð ykkur til Ástralíu en daginn eftir 
gæti hann hringt og afboðað stefnumót án 
sýnilegrar ástæðu. Ekki stríða gegn breytileika 
hans heldur breyttu þér með honum. Haltu 
andrúmsloftinu léttu og skemmtilegu og 
geymdu dramað fyrir mömmu þína.

Vogin er hipster rómantíkurinnar, hann fann 
hana upp áður en hún var vinsæl. Hann mun 
aldrei skilja af hverju þú elskar Jersey Shore og 
hvers vegna þér þykja tærnar á þér ljótar, hann 
einfaldlegar nennir ekki að pæla í því. Ekki 
raska tilfinningalegu jafnvægi hans með að 
færa honum eldhúsrúlluna þegar hann biður 
um tissjú. Hann býst sjálfkrafa við því að þú 
sorterir sokkana hans og haldir öllu hreinu, 
þótt það var hann sem draslaði til í upphafi. 
Ef þú veist að þú hefur hann í vasanum geturu 
stungið upp á hverju sem er, hvort sem það sé 
ferð til Spánar eða að þið kaupið nýtt sjónvarp. 
Vertu bara viðbúin að hann kenni þér um ef 
illa fer..

Spordrekinn er gaurinn sem situr út í horni, 
rólegur, yfirvegaður, kannski smá kaldlyndur 
en ekki láta þetta blekkja þig. Inni í honum 
bullar svo mikil ástríða á öllu að ef hún slyppi 
út myndi hún valda stærri truflunum á flugi 
en Eyjafjallajökull gerði! Hann er líklegur 
til að tala af ástríðu um hluti eins og hund 
nágrannans eða hversu æðislegur seinasti 
Vampire Diaries þátturinn var. Þarna liggur 
einmitt lykilinn að hjarta hans, finndu það 
sem þið eigið sameiginlegt og deildu því með 
honum. Hann er mjög afbrýðissamur svo 
reyndu að fá ekki fjörfisk í augað nálægt öðrum 
gaur, hann er líklegur til að taka því sem þú 
sért að blikka hann og þá er fjandinn laus. Það 
tekur hörkukonu til að ráða við þennan dreng 
svo leggðu smápíuna í þér á hilluna vina mín.

Bogamaðurinn er bjartsýnismaður to the max. 
Hann er manneskjan sem mætir á sundskýlu 
í Sandvík á sumardaginn fyrsta því þá er sko 
komið sumar. Á þennan dreng virkar best 
að gefa honum algjört frelsi til að gera það 
sem hann vill, hvort sem það sé að skjótast 
til Tælands eða byrja sólóferil sem söngvari, 
hann leitar frekar til þín fyrir vikið og kann að 
meta það að þú dróst ekki úr glöðu viðhorfi 
hans til lífsins. Hann er ekki lengi að láta sig 
hverfa ef þú heimtar að hanga yfir sjónvarpinu 
að prjóna á hverju kvöldi. Hann elskar nýja og 
spennandi hluti og er alltaf til í ævintýri. Sýndu 
að þú sért þín eigin manneskja og þegar kemur 
að alvörunni skaltu ekki sýna að þér sé svolítið 
sama, það svínvirkar. 

Hvernig á að      heilla HANN?
NAUT
20. apríl - 20. maí

SPORÐDREKI
23. október -
21. nóvember

HRÚTUR
21. mars - 19. apríl

TVÍBURI
21. maí - 20. júní

VOG
23. september -
22. október

BOGAMAÐUR
22. nóvember - 
21. desember



Krabbinn er einmitt gaurinn sem vill óskipta 
athygli þína, ástarjátningar þínar eru sem 
fögur tónlist fyrir hans eyrum. Hann getur 
verið semí rómantískur sjálfur þó að hans 
hugmynd um rómantík er að taka smá Usher 
fyrir þig, ekki hlægja, hann meinar þetta. Hann 
verður alveg villtur þegar tunglið er fullt og vill 
heyra lagið “Dancing in the moonlight” aftur 
og aftur, verður bara að venjast því. Hann 
lofsyngur peningana sína og kæmi því ekkert á 
óvart ef Jóakim Aðalönd væri Krabbi, sýndu að 
þér sé treystandi með peninga og ekkert vera 
að veifa fimmhundraðkalli útum gluggann í 
von um að vera fyndin, þú færð högg í andlitið.

Menn í ljónsmerkinu eru bókstaflega ljón, 
konungur frumskógarins. Hvert sem hann fer 
þarf hann að vera með skara af áhorfendum 
en ástríðan er honum meðfædd. Líkt og eldur, 
deyr ljónið ef það fær ekki súrefni (reyndar 
deyja allir menn ef þeir fá ekki súrefni en taktu 
því þannig að ljónið er eldur og þú súrefnið). 
Ljónið er ekki neitt án áhorfendaskarans og 
búðu þig undir að vera gleypt með húð og hári, 
ekki láta þér detta í hug að spjalla við annan 
strák, þótt þetta sé einhver fjarskyldur frændi, 
hann á ekki von á góðu frá afbrýðisama 
Ljóninu. Mataðu hann á ást og rómantík og 
venstu því að hann elskar sviðsljósið enda er 
hann ekki kallaður Partýljón af engri ástæðu. 

Strákur í Meyjarmerkinu er ekki týpan sem 
klifrar upp á svalirnar þínar með blóm og 
súkkulaði, ó nei, ef þú ætlar að bíða eftir því 
þá verður þetta ansi löng og köld nótt. Hans 
hugmynd um rómantík væri að poppa handa 
þér og flakka svo á milli stöðva í leit á einhverju 
til að horfa á. Hann vill ekki að tárum sé úrhellt 
og ef eitthvað er hann hoppaður í næstu rútu 
heim ef það örlar á smá drama. Strákur í 
Meyjunni er sannkallað tease en innst inni er 
hann álíka skírlífur og María Mey. Af-taggaðu 
þig á djamm myndum seinustu helgar þar 
sem þú ert dauð ofan í klósettskálinni, herra 
snyrtipinni getur ekkert svoleiðis. Hann þolir 
ekki “haégskilekki” týpuna svo í guðana 
bænum sýndu þína gáfuðustu og fáguðustu 
hlið. Finndu þér dreng í einhverju öðru 
stjörnumerki, þessi er bara vesen.

“Ég get svo svarið það, ef þú værir söngkona 
þá væriru Leoncie” er setning sem þú heyrir 
aðeins frá Steingeitinni. Hann er rosalega 
fyndinn á sinn eigin háðslega hátt, er það ekki 
besti húmorinn? “Po-po-po-pokerface” er 
þemalag lífs hans, skjallaðu hann eins og þú 
vilt en hann nær vanalega að snúa því upp í 
háð. Innst inni er hjarta hans samt á milljón af 
monti þótt hann hlaupi ekki út og velti sér upp 
úr grasinu úr gleði. Geitin þín fer ekkert á flug 
fyrr en hann eldist og þroskast en þá er hans 
tími til að sletta úr klaufunum og njóta lífsins 
svo hægt er að segja að hann sé late bloomer. 
Kíktu í kaffi til mömmu hans, ef hún gefur 
þér grænt ljós þá er ekkert sem stendur í vegi 
þínum að hjarta hans.

Það getur hver sem er átt kærustu en að 
vera ástfanginn er annað mál er haft eftir 
Vatnsberanum. Hann er ekki mikið fyrir að 
sýna tilfinningar sínar þó svo að hann hafi 
ekkert á móti því að hlusta á þig jarma allan 
liðlangan daginn um tilfinningalíf þitt. Hann 
pælir mikið í merkingum þess sem þú segir, 
ekki vera að gefa honum ruglandi skilaboð, 
það gerir útaf við hann. Ekki láta hann lesa þig 
eins og opna bók, hann hefur engan áhuga á 
því, vertu helst dagbók með hengilás. Stattu 
föst á þínu og ekki nota sama handklæðið 
tvisvar, allavega ekki svo hann viti af því.

Lestu Shakespeare, hann var fiskur og allt sem 
hann samdi átti við karlmenn í fiskunum. 
Vertu viss um að þú sért gæfa lífs hans og ef 
hann láti þig renna sér úr greipum þá verði 
líf hans ömurlegt. Hann er ekki afrbýðisamur 
piltur svo ekki reyna að vekja upp afbrýðisemi 
hjá honum til að vera pirrandi. Ekki reyna að 
plata hann, hann sér beint í gegnum þig en 
það er barnaleikur fyrir hann að gabba þig 
þegar honum sýnist. Ef þú ert afbrýðisöm er 
þetta ekki rétti strákurinn fyrir þig þar sem 
skilningsríki fiskurinn á marga vini af báðum 
kynjum. Þegar fiskurinn sekkur sér ofan í 
þunglyndi er það þitt verk að skella þér í gulan 
kjól með gullið bros og leika sólskinpíuna hans.

Hvernig á að      heilla HANN?
KRABBI
21. júní - 22. júlí

MEYJA
23. ágúst - 22. september

STEINGEIT
22. desember - 
19. janúar

FISKAR
19. febrúar - 20. mars

LJÓN
23. júlí - 22. ágúst

VATNSBERI
20. janúar - 18. febrúar

eftir Sunnu Kristínu Gunnlaugsdóttur
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Flúraða folkid 
1  2 3

4 5 6 7

 8 9  10  11

 12  13  14  15

 16  17  18  19

 20  21  22  23

 24  25  26  27

 28  29

1 Mariusz Rebisz 2 Konný Gunnarsdóttir 3 Daníel Freyr Kristínarson4 Kristjana 
Dögg Jónsdóttir 5 6 Alexandra Jóhanna Osorno 7 8 9 10 11 12 Eyþór Eyjólfsson
13 Sabína Sif Sævarsdóttir 14 15 Lúkas Daníel Malesa 16 Stefán Marteinn 
Ólafsson 17 Elfa Hrund Sigurðardóttir 18 Ingi Þór Hallgrímsson 19 Heiðrún Ósk 
Magnúsdóttir 20 21 Emil Örn Emilsson 22 Ingibjörg Jenný Jóhannesdóttir 23 
Birgir Valdimarssson 24 Rúnar Ingi Eðvarðsson 25 Sigmundur Árni Guðnason 
26 Haraldur Jónsson 27 Ása Þorsteinsdóttir 28 Guðni Grétarsson 30 Sóley 
Ingunn Svanbergsdóttir

‘



Hver kannast ekki við það að eiga ekki bót fyrir borunni á sér 
þegar líður á mánuðinn? Að vera námsmaður er ekki gefins þó 

þú njótir þeirra fríðinda að búa á hótel mömmu. Bara það að borga 

Fyrir fátæka námsmenn!
Stelpur

Hættu að hlaupa útí Gallerí um leið og nýjasti kjóllinn kemur og 
borga góðan 10 þúsund kall fyrir hann. 
Þú veist hvort sem er að allir eiga eftir að vera í alveg eins kjól næstu 
helgi á Center, kíktu frekar í Kolaportið og keyptu þér eitthvað 
frumlegt!
Prófaðu að mæta minna máluð í skólann 
Meiköpið mun sjálkrafa fara að kosta þig minna. Og þú getur þar 
af leiðandi sofið meira en ella og munt þar af leiðandi líta betur út í 
framan. Kíktu í Zebra! Í alvöru þér svíður ekki í veskið eftir þá make-
up ferð!
Ekki spreyja svona miklu ilmvatni á þig inná kósetti fyrir hvern 
tíma. 
Flaskan af flottu ilmvatni kostar ekki undir 7 kallinn. Svo er þetta 
smá hint um að sýna tillit til samnemenda sem nenna ekki að fara á 
klósettið því þær ganga út með allt aðra lykt en þær höfðu spreyjað á 
sig fyrir tímann sem var að ljúka.
Prófið að kaupa ykkur strigaskó. 
Hælaskór eru dýrir.. mjög svo dýrir. En strigaskór eru það líka, en þeir 
eru klassískir og fara við allar gallabuxur og boli, þá þarftu bara að 
eiga eitt par en ekki 20 við hvert dress. Svo er líka bara orðið hræðilega 
þreytt að hlusta á kling kling allan liðlangan daginn. Jákvæði parturinn 
er að þegar þið notið stigaskóna komið þið heim lausar við hælsæri og 
blöðrur.
Hvernig væri að kaupa öðruvísi úlpu en 66 gráður norður? 
Það eru til úlpur sem kosta þig ekki annann handlegg og fótlegg. Af 
hverju ekki að spara sér nokkra tugi þúsundkalla og fá sér aðeins 
öðruvísi úlpu. Þú veist það þá allavega að þú týnir henni alveg pottþétt 
ekki því engin önnur mun taka hana af slysni og halda að þetta sé 
hennar úlpa.

Strákar
Hvernig væri að spara gelið og leyfa hárinu bara að þorna 
Að maka heilli geltúpu á dag i hárið getur verið kostnaðasamt, afhverju 
ekki bara að leyfa hárinu að þorna eins og gert var hér í den fyrir tíma 
gelsins. Og er hárið á þér verður eitthvað beyglað og afmyndað skelltu 
þá bara á þig húfu!
DC skór eru dýrir. Þetta eru ekki einu skórnir sem framleiddir eru í 
heiminum. 
Af hverju ekki bara að kaupa þér einhverja aðeins ódýrari skó svona 
rétt á meðan þú stritar í gegnum námið. Treystið mér það mun enginn 
taka eftir því og finnast eitthvað minna um ykkur fyrir vikið þótt þið 
gangið ekki í DC skóm. 
Gerið eitthvað frumlegara en að bjóða busaskvísunni á rúntinn. 
Jújú hún er ekki komin með bílpróf og þú alveg eitursvalur á bílnum 
þínum að rúnta með hana upp og niður hafnargötuna þar til þið verði 
bæði ringluð. En let‘s face it bensínið er ógeðslega dýrt, ekki ertu 
nokkuð að biðja hana um að splæsa í bensín?
Iphone og Makkinn 
Þú ert ekki dauðadæmdur þó þú eigir ekki nýjasta iPhoninn eða Apple 
tölvu. Það eru til litlar tölvur sem kosta skitinn 50 þúsund kall og eru 
fínar til að dröslast með í skólann. Og til hver síminn? Þú mátt ekki 
einusinni nota hann í tímum
Hættu að kaupa alla þessa rándýru tölvuleiki
Spilaðu frekar farmville á facebook. Það er frítt! 

skólann og bækurnar getur sett á sig sinn toll en hér koma nokkrir 
góðir punktar sem geta reynst ykkur vel með hvernig hægt er að 
spara peninga á meðan námi stendur.

Eftir Karó A. Jóns
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Hljómsveitin Sykur er orðin ein 
vinsælasta hljómsveit landsins. Þau 
hafa verið að gera góða hluti með 

nýjustu plötunni sinni, Mesópótamíu. Flestir 
Fsingar ættu að kannast við Sykur enda tróðu 
þau meðal annars upp á Árshátíðarballinu 
við góðar undirtektir nemenda. En hvaðan 
kemur nafnið Mesópótamía og hvar 
byrjaði þetta allt saman? Sykur svaraði 
nokkrum skemmtilegum spurningum fyrir 
Vizkustykki.

Hvað heitið þið og hver er 
staða ykkar í bandinu
Við erum Agnes Björt 
söngkona og lagasmiður, 
Stefán, Halldór og Kristján 
synþaspekúlantar og 
lagasmiðir.

Hvernig varð Sykur til?
Sykur varð til þegar 
Halldór og Stefán byrjuðu 
að fikta við raftónlist árið 
2008. Það gerðist eftir að 
þeir kynntust í lúðrasveit, 
sem þurfti síðar að láta af 
störfum vegna andleysis. 
Þeir byrjuðu strax að spila 
á skemmtistöðum og í 
kjölfarið bættust Kristján 
og svo Agnes í hópinn.

Hvernig finnst ykkur viðbrögðin við 
plötunni Mesópótamía?
Við erum búin að fá frábærar viðtökur við 
Mesópótamíu! Núna fyrir skemmstu var að 
koma út myndband við aðra smáskífuna 
af plötunni og að hefur fengið talsverða 
umfjöllun erlendis

Hvaðan kom nafnið Mesópótamía?
Við vorum í rosalegum vandræðum að finna 
nafn á plötuna. Til að byrja með átti hún að 

heita „Blesss“ með þremur S-um. Sem betur 
fer áttuðum við okkur á því að það er geðveikt 
asnalegt. Að lokum ákváðum við bara að 
skýra plötuna eftir stúdíóinu okkar, sem heitir 
Mesópótamía

Er ný plata á leiðinni? 
Það er allavega nýtt efni á leiðinni. Í sumar 
ætlum við að æfa upp hluti sem eru búnir að 
vera að gerjast í höfðinu á okkur síðan Mesó 

kom út og það má búast við að heyra nýtt efni 
á tónleikum.

Eftirminnilegasta atvik á tónleikum?
Þegar Keli trommari í Agent Fresco steig með 
okkur á svið á Sódóma og rappaði yfir heila 
tónleika með okkur. Það var epískt! Vitum 
samt ekki hvort hann muni neitt eftir því.
Vandræðalegasta atvik á tónleikum?
Á Airwaves 2010 þegar við spiluðum óvart 
ólsen ólsen í staðinn fyrir að spila tónlist. Nei 

grín, aldrei vandræðalegt nema kannski þegar 
það er enginn í salnum sem gerist örsjaldan, 
þá helst úti á landi. Það er samt meira 
vandræðalegt fyrir þessa 3-4 sem mættu samt, 
okkur finnst aldrei vandræðalegt að spila.

Drauma gigg?
Drauma gigg væri að hita upp fyrir Daft Punk 
eða Nelson Mandela

Hvernig mynduð þið lýsa 
tónlistinni hjá Sykri í 3 
orðum.
Yfirmáta ánægjuleg 
lífsreynsla (eða Blessaður í 
beinni)

Áhrifavaldar í tónlistinni?
Helstu áhrifavaldar eru 
líklega Air, Giorgio Moroder, 
Jean Michel Jarre og J Edgar 
Hoover.

Hvað er framundan hjá 
Sykri ?
Núna í maí erum við að 
fara til Bretlands að spila 
á festivali sem heitir The 
Great Escape. Í framhaldi 
af því ætlum við að fara að 
æfa upp nýtt efni og stefna 
á frekari útrás. Það er margt 
í spilunum, og við hvetjum 
fólk til að fylgjast með okkur 

á facebook, twitter (sykurtheband) og  sykur.
com. Hver veit nema það komi eitthvað nýtt 
frá okkur bráðum!

Sykur



Nafn: Amanda Auður Þórarinnsdóttir 
Aldur: 17 ára 
Hvað ætlaru að gera í framtíðinni: ég vil verða leikskólakennari 
Hver er Idolið þitt: Britney Spears. 
Hver er uppáhalds kennarinn þinn: Þórunn Svava 
Hvað er skemmtilegast við fs: Þegar busa dagurinn er, og svo fer ég alltaf 
á busaballið. 
Hvað er leiðinlegast við fs: Mér finnst íþróttir leiðinlegastar 
Ef þú fengið að vera hitt kynið hvað mundiru gera: ég mundi prófa að 
spila fótbolta sem strákur! 
Hvernig finnst þér félagslífið í fs: Mjög fínt bara. 

Nafn: Erla Sif 
Aldur: 16 ára 
Hvað ætlaru að gera í framtíðinni: Ég vil vinna á Hæfingarstöðinni 
Hver er Idolið þitt: Justin Biber 
Hver er uppáhalds kennarinn þinn: Þórunn Svava 
Hvað er skemmtilegast við fs: Bara flest allt! 
Hvað er leiðinlegast við fs: Mér finnst leiðinlegt í smíði. 
Ef þú fengið að vera hitt kynið hvað mundiru gera: Prófa að spila 
körfubola sem strákur. 
Hvernig finnst þér félagslífið í fs: Bara mjög skemmtilegt. 

Nafn:  Ástvaldur Ragnar Bjarnason
Aldur: 19 ára 
Hvað ætlaru að gera í framtíðinni: Íþróttaþjálfari 
Hver er Idolið þitt: Ingó í Veðurguðunum 
Hver er uppáhalds kennarinn þinn: Maggi 
Hvað er skemmtilegast við fs: Beercup og félagslífið klárlega 
Hvað er leiðinlegast við fs:  Ekki neitt 
Ef þú fengið að vera hitt kynið hvað mundiru gera: Ég mundi ekki máli 
mig! 
Hvernig finnst þér félagslífið í fs: Það er mjög gott 

Nafn: Ívar Egilsson 
Aldur: 18 ára 
Hvað ætlaru að gera í framtíðinni: Ekkert ákveðið 
Hver er Idolið þitt: Ekki neitt 
Hver er uppáhalds kennarinn þinn: Jóna Guðrún 
Hvað er skemmtilegast við fs: Starfshlaupið 
Hvað er leiðinlegast við fs: Ekki neitt sérstakt
Ef þú fengið að vera hitt kynið hvað mundiru gera: Klæða mig í fínt föt 
og mála mig eitthvað fínt 
Hvernig finnst þér félagslífið í fs: Bara mjög fínt 

Hollt, gott og heimilislegtSími 420 2500  I   skolamatur@skolamatur.is

 
Þökkum frábærar móttökur, þolinmæði og skilning þessar fyrstu vikur okkar í mötuneyti FS
 
Starfsfólk Skólamatar

Kæru nemendur og starfsfólk 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja!

Starfsbraut
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Hitt 
húsið

eftir Ester Lind Berndsen

Það að vilja prufa eitthvað nýtt er eitthvað 
sem flest okkar vilja upplifa. Hvort sem það 
er að flytja á annann stað, ferðast eða vinna 
við sjálfboðavinnu. Ég er allavega ein af þeim 
sem langar til að prufa sjálfboðarvinnu. Það að 
fara á nýja staði og takast á við nýjar aðstæður 
finnst mér heillandi. 
 
Hvernig á ég samt að fjármagna slíkt ferðalag? 
Hvað ef þú gætir farið og unnið við 
sjálfboðarvinnu án þess að þurfa að borga 
krónu? Hitt húsið í Reykjavík er einmit 
að bjóða upp á það.  Hitt húsið sendir oft 
sjálfboðaliða til að vinna í verkefnum frá 
öðrum ungmennahúsum. Þau störf sem þau 
bjóða uppá er meðal annars að vinna með 
jafnrétti, innflytjendur, lýðræði, leikrit, gerð 
útvarpsþátta og viðburðaskipulagningu ásamt 
mörgu fleiru. Allir ættu að finna eitthvað sem 
þeir hafa áhuga á. 

Ef þú ert á aldrinum 18-30 ára getur þú sótt 
um. Sértu búin að missa vinnuna, detta úr 
skóla eða átt við félagslega erfiðleika að stríða 
hér heima við er þetta kjörið tækifæri til að 
breyta til. Mikil áhersla er lögð á að fólk sem 
á við fötlun að stríða geti tekið þátt. Löndin 
eru heldur ekki á verri endanum, lönd eins og 
Ítalía, Portúgal, Þýskaland, Ungverjaland og 
Póland eru oft að biðja um sjálfboðaliða. En 
auðvitað er það misjafnt og fleiri lönd leitast 
eftir sjálfboðaliðum.  
 
 Eitt af því besta við starfsemi Hins Húsins er að 
þú þarft ekki að borga krónu! Í gegnum tíðina 
hefur það verið þannig að EVS sjálfboðaliðar 
þurfa ekki að greiða fyrir neitt, ferðin, húsnæði 
og fullt fæði er greitt, auk vasapenings sem 
er kannski um 15-20 þúsund krónur, en er 
auðvitað misjafnt. 
 
Þú færð líka kennslu í því móðurmáli sem 
er talað í hverju landi. Á síðasta ári var 
samþykkt sú regla að samtök  mega  fara 
fram á að sjálfboðaliðinn greiði 10% af 
ferðakostnaðinum. En það hefur bara gerst 
einu sinni síðan þessi regla kom, og þurfti 
sá sjálfboðaliði aðeins að borga 10.000 í 
verkefnið.
 
Er þetta ekki þá fullkomið fyrir 
einhvern sem vill upplifa eitthvað nýtt 

og á ekki mikinn pening til að eyða?   
Jú ég held að það sé ekki spurning! 
Það er einstakt tækifæri að komast út í 
sjálfboðaliðavinnu fyrir svona lítinn og jafnvel 
engan kostnað, ég þekki ekki til annars álíka 
starfs á Íslandi. Verkefnin eru líka öll mjög 
þægileg og skemmtileg, það er ekki ætlunin 
að sjálfboðaliðarnir komi í stað launaðs 
starfsfólks á viðkomandi starfsstöðum, þeir 
eru meira auka- eða aðstoðar starfskraftar og 
mikið hugsað um að þeir séu að læra nýja hluti 
í starfinu og að fá sem mest út úr reynslunni 
sjálfir

Allir sem hafa prufað að fara í gegnum Hitt 
Húsið koma ánægðir heim, þau fengu allt það 
sem þeim var lofað.
En ef þú vilt leyfa þér aðeins meira í frítíma 
þínum þá er gott að taka með sér smá 
aukapening. Flest verkefni taka um 6-12 
mánuði en það kemur fyrir að hægt sé að fara 
í 3 mánuði.

Ef þú hefur áhuga á að gerast sjálfboða liði ekki 
hika! Þú getur komið upp í Hitt Húsið og fengið 
frekar skýringu og hvernig allt fer fram, hvernig 
maður velur sér verkefni, útbýr ferilskrá og bréf 
til að senda til samtakanna sem þú vilt vinna 
hjá.  Umsóknarfrestur er til 1. október fyrir þau 
verkefni sem byrja í janúar 2013. Til að auka 
líkunar á að komast að þá er gott að sækja um 
ca. 2 vikum fyrir áður en umsóknafresti lýkur. 
 
Ég vil auðvitað bara hvetja alla til að sækja 
um! Koma niður í Hitt Hús og spyrjast fyrir 
um sjálfboðaliðastarfið og reyna á eigin skinni 
hvað það er einstakt að flytjast í annað land 
og annann menningarheim og standa á eigin 
fótum. 



Nú er komið að því sem við höfum öll 
beðið eftir! Eftir endalausan vetur 
er sumarið loksins, loksins komið. 

Prófin eru búin og nú er lífið svo yndislegt og 
ljúft. Kannski er dagurinn í dag ekki búinn að 
byrja vel hjá öllum en þó vonum við að ykkur 
hafi gengið vel í prófunum og náð svona sem 
flestu. En þar sem að skólinn er búinn og við 
erum loksins frjáls þá kemur stóra spurningin:  
Hvað ætlar þú að gera í sumar?   
Jájá, það er ekkert spennnandi að vita hvar þú 
ætlar að vinna, spurningin snýst ekki um það. 
Heldur snýst hún um hvað þú ætlar að gera til 
að gera sumarið skemmtilegt, hvert þú ætlar að 
fara og með hverjum! Hvort sem þú ætlar til 
útlanda, hringinn í kringum landið, að þræða 
allar útihátíðirnar eða bara í kósý útileigur 
og sumarbústaðaferðir þá erum við í ritstjórn 
Viskustykkis viss um að sumarið 2012 verði 
það sumar sem allir munu muna eftir. Sumarið 
2012 mun sko vera alvöru sumar, enda nóg að 
gerast! 
Hér til hliðar má sjá lista yfir helstu útihátíðir 
sumarsins:

Sumardrykkir
Það er fátt betra en að sitja út í sólinni og njóta 
sumarfrísins. Það skaðar heldur ekki að vera 
með ljúfann drykk við hönd og hér eru dæmi 
um tvo fljótlega drykki.

1-3. júní
7-10. júní

14-17.júní
21-24.júní

25. júní – 1.júlí
5-8. júlí

12-14. júlí
27-29. júlí

Verslunarmannahelgin 3-6. ágúst

9-12. ágúst 2012
 

17-19. ágúst
 

24.-26. ágúst 
30. ágúst-2.september 

Sjóarinn síkáti í Grindavík
Keflavík Music Festival 
Bíladagar á Akureyri
Sólseturshátíð í Garði
Landsmót hestamanna í Reykjavík
Besta útihátíðin á Gaddstaðaflötum, 
Hellu 
Írskir dagar á Akranesi
Eistnaflug á Neskaupsstað
Franskir dagar á Fáskrúðsfirði
Þjóðhátíð í Eyjum 
Ein með öllu á Akureyri 
Neistaflug á Neskaupsstað 
Álfaborgarséns á Borgarfirði Eystra 
Síldarævintýri á Siglufirði 
Útihátið SÁÁ að Hlöðum í Hvalfirði 
Sæludagar í Vatnaskógi 
Ungmennalandsmót UMFÍ á 
Egilsstöðum 
Færeyskir dagar á Stokkseyri 
Skemmtidagskrá á Flúðum í 
Hrunamannahreppi 
Mýraboltamót á Ísafirði 
Innipúkinn í Reykjavík
Fiskidagurinn Mikli á Dalvík 
Hinsegin dagar í Reykjavík
Danskir dagar í Stykkishólmi 
Menningarnótt í Reykjavík
Sandgerðisdagar í Sandgerði
Ljósanótt í Reykjanesbæ

S U M A R I D

Sumarást
6 dl appelsínusafi 

6 dl sprite 
Grenadine 

Klaki og appelsínur

San Fransisco
6 dl appelsínusafi 

6 dl ferskjusafi 
1/2 dl ananassafi 
smá grenadine 
klakar og lime

er komið!

Sumarhátíðir 2012

eftir Guðný Ingu
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www.hr.is

Viltu skemmtilegt og spennandi nám? Viltu mæta sterkari út á vinnumarkaðinn? Viltu 
vinna með frábærum kennurum og taka þátt í ö�ugu rannsóknar- og nýsköpunarstar�? 
Háskólinn í Reykjavík er framsækinn, alþjóðlegur háskóli með ótvíræða forystu í tækni-
greinum, viðskiptum og lögum – lykilgreinunum fyrir ö�ugt atvinnulíf.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 5. JÚNÍ

Velkomin í HR

Þóra Björk Samúelsdóttir
• Stúdent af náttúrufræðibraut 
 frá MÍ 2006 
• Kláraði rafvirkjun í  
 Tækniskólanum 2010
• Rafmagnstæknifræði, 1. ár
• Áhugamál: Fjölskylda, vinir, 
 sveitin mín og ferðalög

Leifur Þór Leifsson
• Lektor við tækni- og 
 verkfræðideild 
• Doktor í flugvélaverkfræði
• Sérsvið: Loftaflfræði


