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Agnes M. Sigurðardóttir hefur gegnt embætti biskups Íslands í tíu ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Með kærleikann að leiðarljósi
Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, segir að jólin minni áþreifanlega á að það búa ekki 
allir við mannsæmandi aðstæður í friðsömu umhverfi og að jólin séu tími kærleiks. 2

Köngulær og köngulóavefir þykja 
jólalegir í Úkraínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GeTTy

jme@frettabladid.is

Íslendingar eru ekki þeir einu sem 
eiga sér undarlega jólasiði með 
sína þrettán hrekkjóttu jóla-
sveina, mannætu-Grýlu, jólakött 
með tískuvit og f leira. Í Úkraínu er 
hefð fyrir því að skreyta jólatréð 
með ýmiss konar glingri sem lítur 
út eins og köngulóarvefur í stað 
ljósasería og jólakúla. Þetta kemur 
mörgum spánskt fyrir sjónir enda 
ekki oft sem köngulóarvefur er 
talinn sérlega hátíðlegur, nema 
kannski í tengslum við hrekkja-
vökuna.

Þjóðsaga
Þessi forvitnilega hefð sprettur 
upp úr þjóðsöguarfi Úkraínu-
manna. Í sögunni um jólaköngu-
lóna segir að fátæk ekkja og 
einstæð móðir hafi ræktað upp 
jólatré af köngli fyrir jólin. Fjöl-
skyldan var þó of fátæk til að hafa 
efni á jólaskrauti til að skreyta 
tréð.

Nóttina fyrir jóladag heimsótti 
jólaköngulóin fjölskylduna. Þegar 
ekkjan og börnin hennar vöknuðu 
á jóladagsmorgun var tréð þakið 
litlum köngulóarvefjum sem 
umbreyttust í skínandi gull og 
silfur í sólarljósinu.

Talið er að þarna sé jafnvel að 
finna uppruna þess að fólk skreyti 
jólatré sín með englahári um 
allan heim, en hárið þykir líkjast 
skínandi köngulóarvefjum. Því 
er þó ekki að neita að englahár er 
einna mest óþolandi skrautið að 
tína af trénu eftir hátíðirnar. n

Jólaköngulóin  
í Úkraínu

mailto:jme@frettabladid.is


elin@frettabladid.is

Desember hefur verið annasamur 
hjá Agnesi eins og flestir mánuðir 
ársins eru í biskupsembættinu. „Ég 
átti þó eina fríhelgi í þessum mán-
uði og náði þá að baka laufabrauð 
með fjölskyldunni,“ segir hún. 
Agnes dvelur með fjölskyldu sinni 
á aðfangadag og sækir aftansöng 
í Dómkirkjunni. „Á jóladag pre-
dika ég við hátíðarguðsþjónustu 
í Dómkirkjunni klukkan 11 og 
nýt svo samvista við fólkið mitt,“ 
bætir hún við. „Það er ekki mikill 
tími til að undirbúa jólin heima en 
þau koma samt og þó allt sé ekki 
tilbúið þá er það bara allt í lagi ef 
húsið er hlýtt, fjölskyldan saman-
komin, hátíðarmatur til staðar og 
jólaljósin lýsa. Aðalatriðið er að 
finna frið í hjarta og öryggi.“

Agnes var spurð hvort trú 
hennar hefði styrkst í því mótlæti 
sem kristið starf virðist hafa orðið 
fyrir á undanförnum árum. Hún 
svarar því játandi og segir að trú 
sín hafi styrkst mikið með árunum 
og traustið til Guðs hafi aldrei 
verið meira.

Hátíð ljóss og friðar
Stundum er talað um að „umbúð-
ir“ jólanna séu orðnar of miklar 
en Agnes gerir ekki mikið úr því. 
„Umbúðirnar eru væntanlega 
samkvæmt efnum og ástæðum hjá 
hverjum og einum. Aðdragandi 
jólanna sýnir okkur líka að við 
höfum það misgott, sumir eiga 
mjög erfiða tíma um jólin – það er 
erfið tilhugsun og verkefni fyrir 
okkur sem samfélag að vinna 
bug á. Ég veit og sé að allir eru að 
reyna að gera sitt besta fyrir fólkið 
sitt. Það er fallegt. Svo er fólk líka 
misjafnt, sum eru meiri jólabörn 
en önnur eins og sagt er. Fyrst 
og fremst eru jólin hátíð ljóss og 

friðar og sá boðskapur er erindi 
jólanna og hlutverk kirkjunnar 
að boða og biðja fyrir allt árið um 
kring. Kærleikur jólanna ætti að 
vera til staðar allan ársins hring,“ 
segir hún en trúmál hafa alltaf 
skipt Agnesi miklu máli enda var 
hún alin upp við trúrækni. Faðir 
hennar var Sigurður Kristjánsson, 
sóknarprestur á Ísafirði og pró-
fastur í Ísafjarðarprófastsdæmi.

„Ég er alin upp við að kristin trú 
sé jafn sjálfsögð lífsskoðun og að 
fá að borða daglega, ganga í skóla 
og annað sem tilheyrir daglegu 
lífi. Ég er líka alin upp við það að 
aðstæður fólks eru misjafnar og 
við eigum að hjálpast að í lífinu 
þannig að allir geti átt gott líf. 
Afleiðing trúarinnar er að láta gott 
af sér leiða. Jesús Kristur er mín 
fyrirmynd.“

Margir sækja messur um jól
Jólin eru sá tími þegar flestir sækja 
kirkjur landsins. Agnes segir að 
fyrir Covid hafi aftansöngur á 
aðfangadag verið mjög vel sóttur 

víðast hvar um landið ef ekki alls 
staðar. „Kannski er minni messu-
sókn á jóladag en áður var þar sem 
líka er messað á aðfangadag. En þá 
er hægt að fylgjast með hátíðar-
messu á jóladag, sem að þessu 
sinni verður frá Grafarvogskirkju, 
á RÚV, bæði í útvarpi og sjónvarpi.“

Þegar Agnes er spurð um eftir-
minnileg augnablik frá árinu sem 
er að líða, svarar hún því til að 
hápunktur ársins hafi verið á per-
sónulegum nótum. „Gifting dóttur 
minnar og tengdasonar stendur 
upp úr hjá mér á þessu ári.“

Tekur ekki gagnrýni nærri sér
Það gustar reglulega um biskups-
embættið og sú varð raunin á 
þessu ári sem áður. Agnes segist 
hafa valið að taka það ekki nærri 
sér. „Enda ræð ég ekki yfir hugs-
unum og skoðunum annarra,“ 
segir hún.

Það er þó nauðsynlegt að spyrja 
hana um áhyggjur af heims-
málum, stríði, loftslagsvá og þess 
háttar hættum. „Ég tel að það geti 

brugðið til beggja vona í þessum 
málaflokkum ef við vöndum 
okkur ekki í umgengni okkar 
við umhverfið og höfum ekki 
kærleikann að leiðarljósi í öllum 
okkar samskiptum. Ég bið þess að 
friður ríki í heimi og jafnvægi náist 
í loftslagsmálunum. Ég hef tamið 
mér að treysta þar til annað kemur 
í ljós. Það bendir þó margt til þess 
að næstu árin verði erfið víða um 
heim. Kirkjan á að leggja heilmikið 
til í þessum málum og það hef 
ég viljað standa fyrir sem biskup 
Íslands,“ segir hún.

Tíu ár í embætti
Agnes var fyrsta konan sem tók 
við embætti biskups Íslands og 
hefur gegnt því í tíu ár. 

Hefur hún einhvern tíma séð 
eftir þeirri ákvörðun að sækjast 
eftir því?

„Ég er fyrst og fremst þakklát 
og stolt yfir því að að vera fyrsta 
konan til að vera biskup Íslands. 
Nei, ég hef ekki séð eftir því enda 
sóttist ég ekki beinlínis eftir því. 
Sem er góð uppskrift að leiðtoga 
ef Plató hafði rétt fyrir sér.

Ég lít á það sem köllun mína 
að sinna biskupsþjónustunni. 
En ég viðurkenni þó að nokkra 
daga á þessum tíu árum hef ég 
orðið þreytt. Svo vakna ég daginn 
eftir úthvíld og tvíefld. Ég horfi 
yfir þessi tíu ár og er stolt af þeim 
breytingum og umbótum sem 
hafa orðið og horfi bjartsýn á 
framtíð kirkjunnar enda mann-
auður þjóðkirkjunnar framúr-
skarandi og erindið einstakt.“

Áttu þér einhverja sérstaka ósk 
varðandi land og þjóð á komandi 
ári?

„Já, hún er sú að þau sem vilja 
breyta lífi sínu fái tækifæri til þess. 
Að okkur lánist að útrýma fátækt 
og heimilisleysi. Að börn þessa 
lands búi við öryggi. Að einelti 
verði útrýmt. Að virðing sé borin 
fyrir fólki á öllum aldri og að 
ekki verði litið á gamalt fólk sem 
byrði. Að þau sem lifa við fjötra 
fíknar komist á betri stað sjálfum 
sér og sínum til farsældar,“ svarar 
hún og bætir við: „Jólin eru okkur 
áminning um að við öll erum 
dýrmæt í augum Guðs og skiptir 
kyn, litarháttur eða stétt engu 
máli. Guð elskar okkur öll. Jólin 
eru hátíð allra jarðarbarna. Ég óska 
landsmönnum gleði og friðar á 
helgri hátíð og bið þeim blessunar 
Guðs.“ n

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur 
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,  
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

Sölumenn:  
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,   
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,   
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Agnes ætlar að verja jólunum með fjölskyldu sinni á milli þess sem hún sækir messur.

Ég er alin upp við 
að kristin trú sé 

jafn sjálfsögð lífsskoðun 
og að fá að borða daglega, 
ganga í skóla og annað 
sem tilheyrir daglegu lífi. 

Agnes M. Sigurðardóttir

Agnes predikar 
við hátíðarguðs-
þjónustu í 
Dómkirkjunni á 
jóladag klukkan 
11 en hún sækir 
einnig aftan-
söng í kirkjunni 
á aðfangadags-
kvöld.
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Við óskum ykkur gleði 
og friðarjóla.

ÞJÓÐKIRKJAN



Bílar 
Farartæki

TIL AFHENDINGAR STRAX Á 
FRÁBÆRU VERÐI!!!

SUZUKI VITARA GL++. Árgerð 
12/2021, “NÝR” ÓEKINN, bensín/
hybrid, framdrifinn, sjálfskiptur. 
Mjög vel útbúinn og sparneytinn 
jepplingur á mjög góðu verði. 
Eigum til fleiri liti. Verð aðeins 
kr.4.977.000- Sjá fleiri myndir og 
frekari upplýsingar á www.adalkaup.
is Rnr.120766.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

100% RAFMAGN - TIL 
AFHENDINGAR STRAX!!!

RENAULT KANGOO Express z.e. 100% 
rafmagn. 12/2021, “NÝR” ÓEKINN, 
rafmagn, sjálfskiptur. Uppgefin 
WLTP drægni 240km. Verð aðeins 
kr.4.977.000-. Erum með 10 stk. til 
afhendingar strax á þessu frábæra 
verði fyrir áramót! Sjá fleiri myndir 
og frekari upplýsingar á www.
adalkaup.is Rnr.120765.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LoSNA VIÐ GAMLA 
BíLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLíSALAGNIR - MúRVERk 
- FLoTUN - SANDSpARSL - 

MÁLUN - TRéVERk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 
34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 
0661, 897 4996 & 699 2502. Opið 
virka daga 8-18 og á laugardögum í 
desember 10-16.

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Heilsa

 Heilsuvörur

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 
www.velaverkjs.is

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

www.fjardarbolstrun.is

Smáauglýsingar óska viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári

www.krokur.net - Sími 522-4600.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
Gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Óskar viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin á 
árinu sem er að líða.

Höfðahöllin Funahöfða 1, 110 RVK,  s. 567 4840, www.bilo.is

Jólakveðjur

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

nyja.is
Skemmuvegur 2 • Kópavogi 
WWW.BIFREIDAVERKSTAEDI.IS

Óskar viðskiptavinum sem og 
landsmönnum öllum gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
KÓPAVOGS

S. 587 1350
Smiðjuvegur 68, gul gata • Kópavogur

WWW.BIFREIDAVERKSTAEDI.IS

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Embassy clerk

The Embassy of Japan seeks a capable, responsible and 
flexible person for the position of Office Clerk, mainly as  
a Secretary. 
Starting on 13th February 2023(negotiable).

Requirements:
•	 Language	skills	in	English	and	Icelandic, 
 both written and spoken
•	 Proficient	computer	skills
•	 Good	research	and	analytical	skills	
•	 Good	knowledge	of	Iceland
•	 Good	communication	skills

Deadline for application: 9th January 2023

If	interested,	please	send	your	CV	with	photo	and	a	cover	
letter in English to:

Embassy of Japan
Laugavegur	182,	105	Reykjavik

Tel:	510-8600
e-mail:	japan@rk.mofa.go.jp	

Viltu leika lykilhlutverk í stafrænni 
uppbyggingu stærsta lífeyrissjóðs 
landsins? Hefur þú reynslu af þróun 
og samþættingu nútíma hug búnaðar
kerfa? Lífeyrissjóður starfsmanna 
ríkis ins leitar nú að tveimur út sjónar
sömum forriturum sem eru tilbúnir 
að taka með okkur næstu skref í 
stafrænni vegferð sjóðsins.

LSR hefur sett sér metnaðarfulla 
stefnu í upplýsinga tækni og fram
undan eru fjölbreytt og spenn
andi verkefni hjá samhentum og 
metnaðar fullum hópi sem leiðir staf
ræn upp bygg ingar verk efni sjóðs ins. 
Við þann hóp viljum við bæta tveimur 

„full stack“ forriturum, annars vegar 
for ritara með mikla reynslu og þekk
ingu á hug búnaðar gerð og hins vegar 
forritara sem er tilbúinn að læra og 
þróast í sínu fagi.

SENIOR-FORRITARI
Helstu verkefni:
• Lykilákvarðanatökur við uppbygg

ingu hugbúnaðarlausna.
• Hönnun, þróun og innleiðing 

hugbúnaðar.
• Samþætting lykilkerfa.
• Uppbygging á innra tækniumhverfi.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Alhliða forritunarkunnátta og 

sérfræðiþekking.
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Mikil þekking á framendavefforritun.
•  Mikil þekking á bakendaforritun.
•  Góð færni í skilgreiningarmálum.
•  Þekking á þróun, smíði og viðhaldi 

kerfa í skýjaumhverfi.
•  Geta og vilji til að vinna vel  

í teymi. Þekking á Git og Agile
aðferðafræði nauðsynleg.

JUNIOR-FORRITARI
Helstu verkefni:
• Hönnun, þróun og innleiðing 

hugbúnaðar.
• Samþætting lykilkerfa.
• Uppbygging á innra tækniumhverfi 

sjóðsins.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Forritunarkunnátta og mikill 

metnaður til að þroskast í starfi.
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Færni í bakenda og fram enda vef

forritun er kostur.
•  Þekking á þróun, smíði og viðhaldi 

kerfa í skýjaumhverfi er kostur.
•  Geta og vilji til að vinna vel í 

teymi. Þekking á Git og Agile
aðferðafræði er kostur.

Ítarlegri upplýsingar um hæfniskröfur 
má finna á alfred.is.
Umsóknarfrestur er til og með 
9. janúar 2023. Umsóknir óskast 
fylltar út á Alfreð, alfred.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og 
kynningar bréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rök stuðn ingur fyrir hæfni í starfið. 
Umsjón með starfinu hefur Ingunn 
Björk Vilhjálms dóttir hjá Attentus 
(ingunn@attentus.is).
    LSR er stærsti lífeyrissjóður 
lands ins. Hjá sjóðnum starfa um 55 
manns með fjöl breyttan bakgrunn 
sem nýta þekkingu sína og hæfileika 
til að sinna áskorunum í síbreytilegu 
starfs umhverfi. 
    LSR starfar í samræmi við vottað 
jafn launa kerfi og jafnréttisáætlun 
sjóðsins.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

OG METNAÐUR
SENIOR- OG JUNIOR-FORRITARAR

FRAMÞRÓUN

Þátttakandi í íslensku  
atvinnulífi í meira  
en 50 ár

hagvangur.is
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REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 

Sími 5 200 800

SELFOSSI
Austurvegi 69

Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2

Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9

Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Bolafót 1

Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12

Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2

Sími 5 200 830

Verkefnastjóri
á stórnotendasviði

Johan Rönning var stofnað árið 1933 og er hluti af Fagkaup sem meðal annars rekur 
verslunar- og þjónustufyrirtækin Sindra, Vatn og veitur, S. Guðjónsson og Áltak.
Hjá Johan Rönning starfa um 80 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, 
Hafnar�rði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri.
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. 

Johan Rönning er með vottað jafnlaunaker� og hefur skuldbundið sig til að greiða jöfn 
laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Umsóknarfrestur er 20. janúar
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Upplýsingar um star�ð veitir Óskar Gústavsson í síma 5 200 800 
eða oskar@ronning.is.

Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan og metnaðarfullan 
einstakling til starfa á stórnotendasviði Johan Rönning. 
Stórnotendasvið þjónustar marga af stærri viðskiptavinum félagsins, 
svo sem veitu- og iðnfyrirtæki með sérhæfðan rafbúnað.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhver� í höfuðstöðvum 
félagsins að Klettagörðum 25 í Reykjavík.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vöruþróun á stórnotendasviði Johan Rönning

• Sala og þjónusta við viðskiptavini

• Tilboðsgerð og ráðgjöf

Fríðindi í star�
• Samgöngustyrkur

• Íþróttastyrkur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í star�

• Leiðtogahæ�leikar

• Framúrskarandi þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lausnamiðaður hugsunarháttur

• Reynsla af sölustörfum er kostur

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Óskum vinskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Jólakveðja,  
starfsfólk Höfða
fasteignasölu. Runólfur Gunnlaugsson

lögg. fast.
Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Þórarinn Friðriksson
lögg. fast.

lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasölu

 
Endurupptökudómur er sérdómstóll sem sker úr um hvort heimila skuli endur-
upptöku dómsmála sem dæmd hafa verið í héraði, Landsrétti eða Hæstarétti. 
Dómsmálaráðherra skipar fimm dómendur í Endurupptökudóm, þar af þrjá, 
ásamt jafnmörgum varamönnum, tilnefnda af hverju hinna þriggja dómstiga. 
Embætti tveggja dómenda og jafnmargra varadómenda skulu auglýst og við 
veitingu þeirra gætt ákvæða III. kafla laga um dómstóla, nr. 50/2016, og reglna 
um störf dómnefndar, nr. 970/2020. Dómendur Endurupptökudóms fá greitt fyrir 
hvert mál sem þeir taka sæti í samkvæmt tímagjaldi sem ákveðið er af stjórn 
dómstólasýslunnar.

Með vísan til framangreinds auglýsir dómsmálaráðuneytið laust til umsóknar  
embætti eins varadómanda við Endurupptökudóm. Skipað verður í embættið til 
fimm ára frá 1. febrúar 2023 eða hið fyrsta eftir að dómnefnd um hæfni umsækj-
enda um embætti dómara skilar ráðherra umsögn sinni.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 13. gr. laga nr. 50/2016, og koma úr 
röðum annarra en fyrrverandi eða starfandi dómara eða núverandi starfsmanna 
dómstóla.

Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 970/2020 er áskilið að í umsókn komi fram upp-
lýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum,  
3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af 
fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um 
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af 
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu 
í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) almenna og sérstaka starfs-
hæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) tvo fyrrverandi/
núverandi samstarfsmenn/yfirmenn, sem og símanúmer þeirra eða netföng, 
sem geta veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar um störf og 
samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 970/2020 og 11) aðrar 
upplýsingar sem varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem 
máli skiptir fyrir störf dómanda við Endurupptökudóm.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) ferilskrá, 2) afrit af prófskírteinum, 
3) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði 
í síðustu 12 mánuði, 4) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 5) afrit af úrskurðum stjórn-
valda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 6) útgefin fræðirit og 
ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar 
sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 7) Önnur gögn sem varpa ljósi á fag-
lega færni umsækjanda til starfa sem dómandi við Endurupptökudóm.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 9. janúar 2023.  
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskipta er áskilið að umsóknir og 
fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum hætti á 
netfangið starf@dmr.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
23. desember 2022.

Embætti eins varadómanda við 
Endurupptökudóm laust til umsóknar

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúi

Leikskólinn Bæjarból
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leikskólakennari
• Leiðbeinandi

Leikskólinn Holtakot
• Starfsmaður í eldhús
• Leikskólakennari

 
Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ



Borgartúni 26, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

BREKKUBÆJARSKÓLI, 300 AKRANES – VERK-
FRÆÐIHÖNNUN Á ENDURBÓTUM HÚSNÆÐIS

21828: Ríkiskaup, fyrir hönd Akraneskaupstaðar, 
óska eftir tilboðum í verkið: Endurbætur  
á Brekkubæjarskóla - verkfræðihönnun

Afmörkun verkefnis
Brekkubæjarskóli stendur við Vesturgötu 120 á Akranesi. 
Byggingin er á 1-3 hæðum auk þess sem kjallari er undir 
hluta húsnæðis. Byggingin skiptist í fjórar álmur sem voru 
byggðar í fjórum áföngum. Til stendur að ráðast í endurbætur 
á allri fyrstu hæð hússins alls um 1970 fm, þar af um 160 fm ný 
viðbygging. 

Óskað er eftir tilboðum í verkfræðiráðgjöf vegna burðarþols-, 
raflagna-, lagna- og loftræsihönnunar.

Stefnt er að því að bjóða upp á vettvangsskoðun kl. 11:00 
þann 6. janúar n.k.

Hagkvæmasta tilboðið verður valið á grundvelli besta hlut-
falls milli verðs (80%) og reynslu (20%).

Hér er um almennt útboð að ræða eins og því er lýst í 2. gr. 
laga um opinber innkaup nr. 120/2016.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 21821 skulu sendar rafrænt 
í gegnum TendSign og verða svör birt þar. Fyrirspurnartími 
rennur út laugardaginn 11. janúar 2023.

Tilboðum skal skila í gegnum vefinn Tendsign.is fyrir kl. 11:00 
föstudaginn 20. janúar 2023.

Allar nánari upplýsingar um ferlið og útboðsskilmála er að 
finna gjaldfrjálst í útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign,  
á vefslóðinni https://tendsign.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að 
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.

Sjá nánar á www.utbodsvefur.is

ALMENNT ÚTBOÐ

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að 
veita afburðarþjónustu og að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar 
vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi 
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín birtist í Atvinnuappinu og á Atvinnuvef HH Ráðgjafar og dv.is

Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett 
sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt 
ráðningarkerfið okkar til að vinna úr 
umsóknum eða beint umsóknum á  
eigin síðu.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ  
HH RÁÐGJÖF KOSTAR  
AÐEINS 24.500 kr.*

*Verð er án vsk.


