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AÐVÖRUN!
Þroskahefti er á engan hátt ætlað sem lesefni undir öðrum en broslegum kringumstæðum. Þungbúinn lestur heftisins er með
öllu óheimilaður og afsalar Bræðrafélagið
VKB sér allri ábyrgð af slíkum lestri.
Lestur heftisins er alfarið á ábyrgð lesandans.
Heyranlegur lestur heftisins er mjög varasamur, varúð skal höfð í nærveru sálar.
Heyrandi lesturs heftisins, svo og lesandinn
sjáfur, kunna að hljóta alvarlega áverka, svo
sem bros á vör eða kitl hláturtauga, séu sá
eða sú ekki undir slíkt búið. Bræðrafélagið
Vinir Ketils Bónda leggur alla ábyrgð í
hendur lesanda heftisins. Hafið því varann á.

okkur útgefendum, bæði verbalt og físískt
og hótuðu barsmíðum og limlestingum ef
ekki kæmi út Þroskahefti í ár. Fyrir vikið,
til að vernda okkur sjálfa og okkar nánasta
fólk, sáum við okkur ekki fært annað en að
endurvekja útgáfu Þroskaheftis og afurð
þeirrar ákvörðunar handleikur þú á þessu
augnabliki.
Ástæða þess að ekkert hefti kom út á síðasta ári er margslungin og krefst fleiri orða
en komast fyrir á þessa síðu. En í stuttu
máli hefur löngum talist til óhapps að gefa
út hefti á ártölum sem enda á tölustafnum
fimm. Þess vegna, eins og í fyrra, kom ekkert
hefti út árið 2005 og héldum við uppteknum hætti árið 2015, til að styggja ekki örlögin.

Kæra lesönd,
Það sem þú hefur í höndum þér nú
er Þroskahefti 2016, Þjóðhátíðarhefti
Bræðrafélagsins VKB, hefti sem barðist
gegn hinu illviðráðanlega, synti gegn
stríðum straumi, féll í valnum og reis
síðan upp úr eldinum eins og fuglinn
Fönix. Hefti sem líkast er kraftaverki,
snýtt úr nösum Skaparans og aðeins ætlað
útvöldum, vestmannaeysku þjóðinni og
gestum hennar. Hefti sem margir höfðu
afskrifað en er hér nú, í lifandi ljósi og
geislar af sér hlýju og hamingju.
Eins og glöggir lesendur vita, þá kom
ekkert hefti út árið 2015, eftir sleitulausa
árlega útgáfu frá árinu 2006 (og 2004 þar
á undan). Fjöldinn allur af aðdáendum
útgáfunnar hefur forviða krafist svara um
hvers vegna það hafi ekkert hefti komið út
á síðasta ári. Þeir allra sárustu veittust að
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En nú komum við til baka, bræðrafélagið
Vinir Ketils Bónda, tvíefldir og endurnærðir eftir góða pásu og erum við
sannfærðir um að afseta síðasta árs hafi
borið með sér góða lukku. Heftið í ár er
að sjálfsögðu hið glæsilegasta sem litið
hefur dagsins ljós síðan að síðasta hefti
kom út, eins og raunin er með öll heftin.
Hvað framtíðin ber í skauti sér veit enginn
en eitt er víst, að nútíminn er mergjaður
og hans ber að njóta til fullnustu.
Ég óska lesendum góðra stunda og
skemmtunar við lestur þessa vel þroskandi
og auðgandi heftis. Ég vona að klósettferðir
með Þroskahefti í hönd gefi góðar hægðir.
Það er nefnilega vísindalega sannað að
hlátur er hægðalosandi og ég er sannfærður um að í þessu hefti ættu allir að
finna eitthvað til að skella upp úr yfir,
allavega einu sinni. Ef ekki, þá lofa ég
endurgreiðslu.
Góðar stundir og gleðilega Þjóðhátíð!
Andri Hugo Runólfsson,
Soldán VKB og ritstjóri Þroskaheftis
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Við hjá Þroskahefti erum pólitískt rétthugsandi, eins og nafn blaðsins gefur til
kynna. Við viljum gefa öllum færi á að
láta rödd sína hljóma og þess vegna höldum við áfram með hinn sívinsæla lið,
Minnihlutahópur mánaðarins.
Það að fæðast í röngum líkama er erfitt
öllum þeim sem það reyna. Hvort sem
maður fæðist karl eða kona eða kona
eða karl eða kona eða kona eða karl eða
barn eða kómódódreki. Þetta þekkir af
eigin raun viðmælandi okkar að þessu
sinni. Við settumst niður og áttum
skemmtilegt spjall við… já eða með…
eða kannski... jæja, það skiptir ekki máli.
Fullt nafn: Úlfur Ugla Hákona/karlsson/dóttir
Staða í samfélagi: Kynsegin þjóðsagnavera og að hluta til Tom Petty
Fæðingarstaður: Rangur líkami, rangur staður, rangur tími
Fjölskylduhagir: Kötturinn Gay-r og
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kærast Blæng
Uppáhalds matur: Tófú kjúllinn sem
Blæng býr til
Versti matur: Þegar fólk telur lík dýra
vera mat. Það finnst mér verst.
Hverjir eru þínir helstu kostir: Víðsýni
og opinn persónuleki. Á gott með að
umgangast fólk sem sýnir mér skilning.
Aðrir geta fokkað sér.
Hverjir eru þínir helstu ókostir: Það er
samfélagið sem hefur ókosti, ekki ég. Ég
vil vera hluti af samfélaginu og til þess
þarf samfélagið að aðlagast mér.
Uppáhalds vefsíða: Ég nota ekki internetið, það er svo fordómafullt og það er
enginn staður fyrir mig.
Draumabíllinn: Bílar eru ranghugmynd sem er búin til af stórfyrirtækjum
með gróðahyggju eina í huga. Það þarf
enginn bíl. Hjarðhegðun fær fólk til
að nota bíla. Það er allt í göngufæri á
Hverfisgötunni.
Aðaláhugamál: Eurovision og Frikki
Dór
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Uppáhalds sjónvarpsefni: Nei
Ertu hjátrúarfull/ur/t: Nei. Ég er í
költi sem bannar hjátrú en hvetur
okkur til þess að fordæma hjátrú og
trúarskoðanir annarra.
Uppáhalds íþróttamaður og félag:
Ertu ekki að grínast? Þetta er ekki svaravert.
Eitthvað að lokum: Tökum höndum
tveim

Ávallt í minnihluta
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Lífið hefur upp á margt að bjóða og það
getur bæði verið grimmt og gott. Hið
góða skýtur oft upp kollinum eins og
enski boltinn, NFL, NBA, Happy Hour,
Pub Quiz og að skella sér í bústaðarferð
með peyjunum. Lífið hefur samt einnig
sínar dökku hliðar, eins og að vaska upp,
setja í vél, skúra, skipta um myrkratjöld
og lakka pallinn. En lífið getur jafnvel
verið enn dekkra og grimmara en svo.
Lífið getur nefnilega sýnt sínar svörtu
hliðar og refsað öllum einstaklingum
heimsins með XY litningasametningu
í einni ferð er líkist samfelldri, sólahringslangri fermingarveislu. Lífið
getur nefnilega sent þig í IKEA.
IKEA kallar fram það versta í manninum. IKEA refsar fyrir mistök á
borð við að brjóta kúpul. Það er engin
undankomuleið þegar slíkt gerist og þú
ert króaður út í horni, líkt og sæljón yfir
tarantúlu. Eitt er samt hægt að gera, það
er að vígbúast og gera sig gráan fyrir
járnum. Nokkur atriði getað hjálpað
verulega til og mun ég telja upp búnað
og aðstæður sem hægt er að bregðast
við með að nota á réttan máta.
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una. Piparúðinn er kjörin til að yfirbuga
starfsmanninn.

Sveðja
Þegar þú kemur inn í rúmdýnudeildina þarftu að vera snar í snúningum og
taka sveðjuna upp og skera gat í allar
mögulegar dýnur sem kunnu að verða
prófaðar.

Handsprengja
Þegar þú sérð afkvæmi í þinni eigu
stefna í dótadeildina skaltu henda
handsprengjunni leiftursnöggt í átt
að kúlulandinu. Með þessu dregurðu
máttinn úr þeim og færð þau til að
ókyrrast, með þeim afleiðingum að þau
verða óþolandi. Í þessari senu kemur
gjarnan upp frasinn „ég hef fengið nóg af
þeim, förum heim“. Þú 1 - IKEA 0

fyllir fólk vanmætti sem leiðir til vilja
þess að yfirgefa bygginguna. Gamalt fólk
getur fallið með þessu og er það fórnarkostnaður sem er vel þess virði að taka

Air Jordan skór
Eindregið er mælt með nýjasta eintakinu af þessum börðum. Þægindi þeirra
gera það að verkum að fætur þínir haldast í jafnvægi og hinn svokallaði fótapirringur mun ekki vart við sig. Sérstaklega mikilvægt þegar taka þarf stórar
sprengjuákvarðanir.

Vonda skapið
Með vonda skapinu kemur heiftin.
Heiftin hjálpar þér að takast á við allt
mótlætið sem kann að skapast við
hinar ýmsu aðstæður. Hún er drifskaft
illskunnar sem þarf til að klára verkefnið
og undirstaða hatursins á fyrirtækinu.

Gaddabelti
Þú getur skapað miklar biðraðir með
því einfaldlega að leggja beltin við fætur
fólks sem eru í leiðinlegustu deildunum.
Þar myndast gríðarlegur flöskuháls sem
frúin nennir ekki einu sinni að bíða eftir
að losni um.

Reyksprengja
Smávörudeildin er ein sú hættulegasta
af þeim öllum. Þegar reyksprengjan
springur, líður oft langur tími þar til að
rofar til. Á þeim tíma yfirsést kellingunni gríðarlegt magn af mögulegum
vörum sem gætu endað á þínu heimili,
eins og t.d. sófakoddar í mörgum litum
og borð- og diskamottur.
Líﬁð getur verið erﬁtt í IKEA

Piparúði
Þegar þú sérð manneskju í einkennislitum IKEA er það að öllum líkindum
starfsmaður sem ætlar sér að fá konuna
þína til að skoða nýju ilmkertasending-
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Haffa leiðist undantekningalaust í IKEA

Snerpa

Heimatilbúinn rörasprengja

Snerpa er lykilatriði í IKEA og eitt af
því sem hjálpar alltaf til er að vera í
góðu líkamlegu ásigkomulagi. Snerpa
hefur t.a.m. komið mönnum frá því að
kertastjaka.

Svokallað Key-Weapon; gefur þér
möguleika á að skapa gríðarlegan
hávaða sem og mikinn skaða við nærliggjandi vörur og gamalt fólk. Hávaðinn
fær fólk til að ferðast hraðar, höggbylgja sprengjunnar skapar ótta og

Eins og þið sjáið þá er að mörgu að
hyggja og bendi ég mönnum á að klippa
þessa punkta út og setja í harðplast með
segli og hengja á ísskápin í mann-helli
sínum.

7

Þ R O S K A H E F T I

2 0 1 6

ÓÐUR TIL
EVRÓPUMÓTS

Íslenska í ensku

Enska í íslensku

Tímabil - Time Space
Langatöng - Long tweezers
Beinhimnabólga - Bone sky inflation
Lamba hryggur - Lamb sad
Beinskipting - Bone substitution
Slysavarnarskóli sjómanna - Accident
prevention school for seamen
Brjóstkassi - Titty box
Karamellubragð - Tub whore flavour
Framsóknarflokkurinn Forward Attack Group
Verjendur - Protection ducks
Byggingarfulltrúi - Buildings drunk
believer
Sjónvarpsvísir - Vision projection
indicator
Tölvupóstfang - Computer postal
embrace
Vatnaleikfimi - Aquatic acting agility
Laukrétt - Onion correct
Ársreikningur - Annual mathematics
Varamaður - Lip man
Endursýning - Ducksshow
Kvensjúkdómalæknir - Female disease doctor

Rollercoaster - Rúlluglasamotta
Pitbull - Krikanaut
Missmatch - Ungfrú eldspýta
Offensive foul - Móðgandi villa
Nigga please - Blökkumaður
vinsamlegast
Cocktail - Skaufadindill

Með öndina í hálsinum - With the
duck in the throat
Drottinn minn dýri - My expensive
lord
Ég missti andann - I dropped the
spirit
Afturelding - Repeat lightning
Breiðablik - Wide twinkle
> Blikarnir - The Twinks
Knattspyrnufélag Reykjavíkur - The
Ball Kicking Organization of Smoky
Bay
Keflavík - Bobbin Bay

Leikur að nöfnum
Flugleiðir Aðalsteinn - Flightleader
Mainstone
Einsi kaldi - Lonely cold boy
Arinbjörn Vilhjálmsson - Fireplace
Bear Wants Helmetson
Helgi Björns og Reiðmenn vindanna Holy Bears and the Windfuckers
Stephen Curry - Skrefhæna Karrý

Misskilningur í
textaþýðingum
Give me a break - Gefðu mér bremsu
Farðu úr bænum! - Leave town!
We’ve got company - Við eigum
fyrirtæki
Hail to the chief - Heilsið kokkinum
We’ve created a live organism - Við
höfum skapað lifandi fullnægingu
Let’s make a toast - Ristum brauð
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Menn með tanaðan skotfót
labba saman á Evrópumót.
Reiður Eiður stendur gleiður
Var einu sinni í KR... hverjum er ekki sama?
Lars verður forseti eftir mót
hengdir verða upp Frakkar
Pólverjar settir í band
Hvaða landslið var aftur Holland?
Ég þekkti einu sinni Ungverja
sem spilaði fótbolta í bleikum pollagalla.
Skeit í kaffikönnu heima hjá Cher
Skyldi Ronaldo spila allsber?
Ef Lars héti Jens
úrslitaleikur... ættum við séns?
Hey þarna... Heimir
hentu á andstæðinga sýru... þú ert rafgeymir.
- Trefill Bollason

Þ R O S K A H E F T I

2 0 1 6

Þ R O S K A H E F T I

Nonni næturfiðla –
Nóg var að gera hjá
Nonna næturfiðlu eftir
leikina í keppninni.
Margir leikmenn gátu
ekki sofið næturnar eftir leikina, sem
er það þekkt vandamál meðal knattspyrnumanna. Lög eins og Ég er kominn
heim, Ég veit þú kemur í kvöld til mín,
Ég þekki þig og Hvar er draumurinn
voru lög sem Nonni söng fyrir liðsmenn
þangað til þeir sofnuðu.
Gunni bængs – Gunni
gerði glæsilega hluti á
evrópumótinu
með
því að finna 23 Bangsa
Bestaskinn í hornbúð
við Eiffel turninn.
Bangsi
Bestaskinn
er þeim kostum gefinn að hægt er að
lesa inná kassettutækið í honum allskonar hvatningarorð. Fyrir einstakling
sem ekki hafði umgengist liðið var það
skrítinn sjón að sjá tuttugu og þrjá
knattspyrnumenn sitja með Bangsa
Bestaskinn í fanginu korter fyrir leik til
að peppa sig í gang.
Ranti tækni – Ranti sá
um að svara kærustum
leikmanna á meðan
leik stóð. Hann þurfti
að setja sig í spor hvers
einasta
leikmanns
áður en hann svaraði
örvæntingafullum kærustum á meðan
leik stóð, enda stranglega bannað að
hafa farsíma á sér í leik eða á varamannabekk. Skilaboð eins og „Hvað
eigum við að hafa í matinn þegar keppninni lýkur?“, „Finnst þér þessi DiMaggio
vasi fallegur?“, „Hvernig á ég að klippa
hárið mitt?“ og „Númer hvað ert þú
aftur í liðinu?“ voru skilaboð sem Ranti
svaraði með stæl og er hann æviráðinn í
ferðalög með landsliðinu héreftir.
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Melur Cash/Money –
Melur sá um fjármál
leikmanna á meðan
keppni stóð, enda
ekkert
vandamál
að eyða öllum peningunum sínum á
meðan svona keppni stendur yfir. Mörg
vandamál komu upp á meðan keppni
stóð og þurfti Melur að neita eftirfarandi kaupum:
• Fimmtán fermetra stóru
fótanuddtæki
• 15 kílóa happasteini
• Vatnsrúmi með örbylgjuofni
• Snjallsímatakkaskóm
• Apple-legghlífum
• Eyrnarlokkum sem tana líkamann
jafnóðum
• Úri sem leggur bílnum þínum
• Pungklóru úr fílabeini
• Sjálfeldandi Chuck Norris
kokkaróbót
Jói lögga – Var gríðarlega mikilvægur fyrir
landsliðið á meðan
keppni stóð. Fór yfir
helstu umferðarreglur
fyrir strákana okkar.
Orðin „Passið ykkur
á bílunum“, „Munið að líta til beggja
hliða áður en farið er yfir gangbraut“,
„Ekki tala við ókunnuga“, og „Spennið beltin!“ voru aldrei of oft kveðin.
Einnig var umferðarbangsinn Binni
Bangsalögga vinsæll sætisfélagi strákanna á meðan keppni stóð. Litlu
munaði að Hannes Halldórsson keppti
ekki opnunarleik íslenska liðsins þegar
hann og Haukar Heiðar rifust heiftarlega um það hvort ætti að sitja við
hliðina á Binna. En Jói var vandanum
vaxinn, leysti málið með því að setja
lögguhattinn á Hannes og gaf honum
rðarflautu.
umferðarfl
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Balli næring – Ef það
er eitthvað mikilvægt
fyrir
knattspyrnumenn þá er það að
næra sig á meðan
keppni stendur. Hefðu
leikmenn fengið að
ráða hefðu þeir án nokkurs vafa farið á
Makkann og hlaðið í sig ostborgurum,
sem hefði endað með niðurgangi, kaósi
og jafnvel dauða í miðjum leik. Talið er
að Balli hafi komið í veg fyrir stórslys
þegar hann náði einum leikmanni á
klósettinu að sturta í sig mjólkurhristing og íslenskri puslu, sem fararstjórn
hafði yfirsést þegar leitað var í töskum
leikmanna á hótelinu. Tveir leikmenn
ætluðu reyndar að ná sér í ofsabrúnku
meðan á móti stóð, með því að drekka
tvo lítra að tanolíu, en sem betur fer
var Balli með vakandi augu og náði að
hindra því að ekki fór ver.
Tvinni tónlistarmessías - mikið hefur verið rætt um tónlistarsmekk íþróttamanna
og sitt sýnist hverjum í
þeim málum. Er eitthvað meira off en að sjá
varnarmann í takkaskóm með sveðjum
undir, hlusta á Justin Bieber fyrir leik
og lenda svo í annarlegu ástandi þegar
gengið er inná völlinn? Sá leikmaður
er ekki að fara í tæklingu eða einvígi og
koma heill út úr því. Eina útkoman úr
því væri fótbrot eða annars konar brot
með tilheyrandi vandræðum. Meira að
segja náðist í leikmann, sem hafði læst
sig inná klósetti syngja I Can´t Live If
Living Is Without You með Mariah Carey, og það grátandi! Kunnum við Tvinna
bestu þakkir fyrir snarræðið og er leikmaður nú kominn undir læknishendur.
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Lengst inn í Dal bjuggu litlar skrítnar
verur sem kölluðu sig Starfsmenn, þeir
voru góðir. En þar bjuggu líka Sjálfboðaliðar, þeir voru vondir galdrakallar.

Híbýli sjólfboðaliða eru lítil og krúttleg

Einu sinni á ári hverju, inni í fallega
Dalnum, fóru Starfsmenn á kreik og
byrjuðu að laga dalinn sinn. Þeir
máluðu og þeir þrifu og þeir löguðu og
þeir byggðu. Þeir voru bestu starfsmenn
sem nokkur dalur gat mögulega hugsað
sér. Þeir voru líka sniðugir og kunnu
að búa til falleg ljós og elda góðan mat.
Þeir pössuðu upp á aðra vini sína í
Dalnum. Þeir buðu öllum þeim sem
voru svangir eða þreyttir að koma inn til
sín, í pínulitlu húsin sín og buðu þeim að
hvíla sig og gáfu þeim að borða. Hvoru
tveggja var mjög erfitt fyrir Stafrsmennina, enda eru þetta minnstu hús sem til
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eru á allri eyjunni og er þar með talin
skrif-stofa Eimskips niðri á höfn. Sama
hvernig sem þessum fallega teningi er
snúið, þá er alltaf eithvað gott að finna
hjá Starfsmönnunum okkar, sem gefa
af sér svo fallegt og orkuríkt bros þegar
þeir vinna sína vinnu. “Þá er gleðin við
völd” segir góður frasi, sem er einfaldlega óður til þessa myndarlega fólks.
En í öllum fallegum dölum leynast
vondar verur sem svífast einskis og
eru grimmar, hungraðar og ósvífnar,
ekki ósvipaðar og Kjartani í Strumpunum. Sjálfboðaliðarnir vakna alltaf upp
af lööööööngum dvala, korteri fyrir
Þjóðhátíð og vilja eigna sér vinnu Starfsmannanna góðu og taka hlunnindi
þeirra. Þeir hafa einbeittan brotavilja
sem hefur því miður alltaf fleytt þeim
ógnarlangt. Sjálfboðaliðarnir ganga
um slefandi og halda alltaf á málningarpensli með uppþornaðri málningu,
til að sýnast hafa verið að gera eitthvað.
Þeir ganga um með látum og yfirgangi
og greyið Starfsmennirnir, sem eru svo
blíðir og góðir, verða hræddir og leita
beint inn í litlu húsin sín.
Þegar Grandálfur kemur svo á miðvikudeginum fyrir Þjóðhátíð og ætlar
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að leyfa Dalverjum að finna sér áningarstað yfir hátíðina, þá fyrst koma sönnu
litir Sjálfboðaliðanna í ljós. Þeir byrja að
slefa og sýna augntennurnar, glirnurnar í
augum þeirra verða blóðrauðar og
segja þeir öllum að „drulla sér í burtu“
eða „ég hef verið hérna í 100 ár“. Með
þessum hætti ná þeir sér í bestu plássin
og standa uppi sem „sigurvegarar“.

Sjálfboðaliðarnir baða sig
bara einu sinni á ári

Með þessari dæmisögu er vert að athuga
lausn mauranna í Pöddulíf. Þeir voru
fleiri og mynduðu sterka heild en þeir
áttuðu sig ekki á því fyrr en mjög seint.
Það er engu að síður aldrei of seint að
snúa við blaðinu . Það kemur alltaf ný
hátíð að ári.

Þ R O S K A H E F T I
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Aldrei hefur verk skaparans beðið jafnmikla hnekki og þegar hrossafiðrildið
leit dagsins ljós. Örlög þessa einstaka
fiðrildis, ef fiðrildi skyldi kalla, voru
ákveðin þegar kvikindinu var gefið
nafn. Sjö hundruð kílógramma hestur
og eins gramma fiðrildi sett saman í eina
lífveru, til þess eins að pirra fólk. Eini
tilgangur þessa fiðrildis er að minna
heimavinnandi húsmæður á að þurrka
af gluggakistum hússins á tveggja daga
fresti, annað virðist ekki vera gefið.

Skepnan guðsvolaða

Þessi guðsvolaða skepna virðist ekki
vera betur gefin en svo að hún heldur
að hún geti flogið í gegnum gler; ef
það gerist ekki (sem það gerir auðvitað
aldrei), lætur fiðrildið eins og kona á
blæðingum með slæman hárdag og deyr
að lokum úr reiði við það að reyna að
takast hið ómögulega.
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Það er nokkuð augljóst fyrir hinn hugsandi mann að skapari jarðar hefur verið
að sniffa stíflueyði þegar hann ákvað að
gefa hrossafiðrildinu lausan tauminn. Í
raun og veru er líftími fiðrildisins einn
og sér spurningarmerki. Það að gefa
fiðrildinu einn til tvo daga eru í raun og
veru bara stælar. Sú tilvera að fjúka um
í íslensku „sumarveðri“ er ekkert annað
en eintómir stælar.
Hvað ætli séu mörg hrossafiðrildi á
botni sjávar hugsandi um hvað þau
hefðu getað orðið rétt áður en þau
geispuðu golunni? Ein af þessu hugsunum hlýtur að vera hvað skaparanum
detti í hug næst. Kindarauðmaur sem
reynir að komast í réttir til þess eins að
verða snoðaður? Svínabjalla sem getur
bara gengið á milli staða í leit að félögum
sínum rétt áður en barn í sykurvímu
treður hana til dauða? Ef fólk heldur að
bankarnir séu að svindla á þeim getur
það hugsað til hrossafiðrildisins og hætt
að vorkenna sjálfum sér.
Þetta er eins og að fara heim með fallegustu stelpunni á ballinu og komast að
því að hún er hafmeyja með kynsjúkdóm. Yfirritaður ætlar að senda helstu
forsetum, höfðingjum og konungsbornum einstaklingum bréf á næstunni, þar
sem hann fer fram á að hrossafiðrildum
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verði gjöreytt af jörðinni með taktískum
hernaðaraðgerðum, einfaldlega vegna
þess að þessi djöfulspadda er engum til
ánægju eða þurftar.
Rétt eins og barnaníðingar, nauðgarar
og konulemjararar eru hrossafiðrildi
engum til gagns og því skal þeim hent
af jörðinni án nokkurar skýringar. Látið
orðið berast og eyðum þessum fiðrildum af jörðinni, enda engin ástæða að
hafa þetta hérna á meðal okkar.

Nonni er búinn að fá nóg
af þessum hrossaﬁðrildum

Þ R O S K A H E F T I
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Fyrir langa langa löngu var bóndi sem
átti heima í þorpi lengst upp í sveitum
japönsku fjallaþorpanna. Bóndi þessi
var mikill maður á velli en afskaplega
sérstakur að því leiti að hann át einungis
geitur. Ef hann fékk ekki geit að borða,
þá átti hann það til að beytast í dreka.
Hvers vegna breyttist hann í dreka?
Það veit enginn en við ætlum að reyna
komast að því hér í þessari litlu fallegu
sögu.
Dag einn þegar bóndinn var að vinna á
akrinum með Sigga Birni, vini sínum,
varð hann skyndilega ofsasvangur. Siggi
Björn áttaði sig á í hvað gæti stefnt; ef
hann fyndi ekki geit handa bóndanum,
gæti orðið út um hann. Siggi Björn fór
strax upp í sveit að elta gamla geit, sem
að reyndist vera þrautinni þyngra. Hann
var búinn að elta geitina í heillangan
tíma þegar að hann sá geitung á erminni
sinni. Siggi Björn hugsaði með sér hvort
að það gæti virkað að gefa bóndanum
geitunginn í staðinn fyrir geitina. Hann
ákvað að láta reyna á það, tók af sér hattinn sinn og veiddi nokkra geitunga í
hattinn.

Siggi vinnur alltaf með fötu á akrinum

Á meðan öllu þessu stóð var bóndinn
farinn að engjast um á enginu og farinn
að láta öllum illum látum. Hann var
orðin svo svangur að hann hefði getað
borðað heilan hest, en vildi það samt
ekki því að hann borðaði bara geitur.
Siggi Björn hljóp í snarhasti með hattinn sinn, sem hafði að geima geitung-
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ana sem hann hafði veitt og rétti bóndanum. Bóndanum leist aldeilis ekkert á
þetta og sagði: „Hvaða óskapnað ertu
með undir höndum… ég meina í hattinum?!“ Siggi Björn svaraði: „Þetta eru
pínulitlar, fljúgandi geitur sem eru af
sérstöku geitakyni. Ég held að þetta eigi
eftir að verða bestu geitur sem þú hefur
á ævinni smakkað!“

Bóndinn þykir furðulíkur Birki Atla

Þegar Siggi Björn var að útskýra þetta
fyrir bóndanum, var hann ofboðslega
hræddur. Það var svo alveg eins og
hann hafði óttast; bóndinn át alla geitungana en allt kom fyrir ekki. Hann
spýtti þeim út úr sér, féll niður á hné og
hélt um magann á sér eins og hann væri
búin að éta heilann úr Zwindra Frey. Á
ógnarhraða stækkaði bóndinn og
stækk-aði og stækkaði. Hann byrjaði
að breyta um lit og varð rauður, á bakið
uxu svo stærðarinnar gaddar og andlitið
fór að taka á sig einkennilega mynd...
– HANN VAR AÐ BREYTAST Í
DREKA!!! –
Siggi sá fram á að dagar sínir væru taldir
og að drekinn myndi éta hann eins og
ristað brauð með hnetusmjöri. Samt
sagði sameiginlegur vinur þeirra, hann
fýlustrumpur, alltaf: „Ég hata hnetusmjör!“ Siggi sá lífið þjóta fram hjá sér á
örskotsstundu. Hann var ekki tilbúin að
deyja. Hann tók utan um hálsmenið sitt
af pandabirinum Óla Tý og þá gerðist
nokkuð töfrum líkast. Siggi fór að hafa
hamskipti og fékk stóran dúsk á rassinn.
Hvað var eiginlega að gerast? Það sem
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Siggi vissi ekki var að hann var hinn
útvaldi Björn. Siggi var orðin að Sigga
Samúræ-Birni!
Siggi hann hafði aldrei barist á ævinni
en núna fylltist hann snögglega einhverjum ótrúlegum fítónskrafti. Þegar
drekinn réðist til atlögu, stökk Siggi
svo hátt til lofts að hann hefði getað séð
niður á þakið á Hásteinsblokkinni. Því
næst kreppti hann dúskinn og settist
af öllu afli á hrygg drekans, með þeim
afleiðingum að Drekinn hryggbrotnaði
og lá algjörlega óvígur og baðst vægðar.
Drekinn veinaði: „Siggi, villtu hlífa
mér? Ég vildi bara éta geitur!“
„Ég heiti ekki Siggi!“, sagði Siggi, „ég
heiti Siggi Samúræ-Björn og fyrir
öryggi allra í þorpinu þá verð drepa þig
og senda til andskotans helvítis!“

Siggi Samúræ-Björn

Í þann mund og Siggi Samúræ-Björn
hafði lokið málið sínu, birtist maður af
himnum ofan. Þetta var þrumuguðinn
Raiden og hann hafði aðeins eitt að
segja: „FINISH HIM!!“
Siggi Samúræ-Björn dró hrygginn úr
drekanum í einum rykk, sleit af honum
alla útlimi og tróð halanum upp í rassgatið á honum. Því næst hjó hann af
honum hausinn og hélt honum í átt til
himins og öskraði: „FATALITY!“
Eftir þetta lifðu allir hamingjusamir til
æviloka. nema drekinn. Hann var steindauður. Endir.

Þ R O S K A H E F T I

Heimir er grýla.
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Henke Lars-son, helsti markskorari Svíþjóðar frá
upphafi, var ættleiddur af Lars.

Íris Sæm, kona Heimis, fattaði upp á nafninu á Select
boltanum. Hvernig? Íris fór með meistaraflokki Týs í
ferð til Englands þar sem félagið fór í boltaverksmiðju
að kaupa bolta. Þegar Íris var að velja bolta sagði hún
„I select this football“. The rest is history.

Lars kenndi Georgi Bjarnfreðarsyni leikfimi.
Lars setur alltaf í sig fléttur og syngur ABBA lög til að
róa sig fyrir leiki.

Afi Heimis stofnaði Frímúrarasambandið... uss, það er
leyndó!

Lars skrifaði söguna um litlu stúlkuna með
eldspýturnar og stofnaði svo Three Stars Safety
Matches. Fyrirtækið er nú með 80% markaðhlutdeild í
eldspýtusölu.

Pabbi Heimis saumaði fyrstu Copa Mundial skóna með
60% sjón á hægra, blindur á vinstra. Fáir leikmenn
skoruðu með vinstri í skónum. Nú vitið þið afhverju.

Volvo setti á markað bíl á þessu ári sem er tileinkaður
Lars, Volvo Lagerback. Bílnum er startað með
dómaraflauti og gengur fyrir sænskum kjötbollum.

Íris samdi líka lagið Ég er kominn Heimir

Lars samdi lagið Knowing Me, Knowing You fyrir ABBA.
Hann ákvað að senda Heimi kynningarmyndband um
sjálfan sig, með laginu undir, eftir að KSÍ réð Heimi
sem aðstoðarþjálfara. Þar sést Lars m.a. tannbursta
sig með tannkremi úr eldgosinu frá
Heimaeyjargosinu frá 1973.

Heimir skrifaði söguna um Karíus og Baktus og fékk
tannlæknaleyfi í verðlaun.
Heimir er eini tannlæknirinn í heiminum sem hefur
sett króm í tönn í efri góm, standandi á höndum með
íspinna í vinstri hönd.
Heimir var með hvítustu tennurnar af þjálfurunum á
EM2016, í öðru sæti var Joakim Löw, tveimur
hvítstigum fyrir neðan Heimi.

Þegar Lars þjálfaði Nigeríu á heimsmeistaramótinu
2010 hét eitt leikkerfið hans „Skreið til Nígeríu“, sem
er til heiðurs íslenskum sjávarútveg. Kerfið gengur út
á það að tækla andstæðingana eins og harðfisk.

Bróðir Heimis, Einar Hallgríms spilar á rafmagnsgítar,
en aldrei með snúru. Þegar hann er að spila, þá rifna
allir úr stuði.

Lars er að hjálpa Emil Hallfreðssyni, leikmanni
íslenska landsliðsins, að gefa út bók, Emil í
knattholti – saga ljósrauðhærðs knattspyrnumanns.

Þórður Hallgríms, líka bróðir Heimis, er eini
netagerðarmaðurinn í heiminum, svo vitað sé til, sem
getur gert við net ofan í sjó án súrefnis.

Lars átti að verða forseti Íslands ef Ólafur Ragnar
Grímsson yrði kjörinn í sjötta sinn. Þeir ætluðu að
skipta, plús það Ólafur ætlaði að láta Lars hafa Maradona í gulli í Skybox fótboltamyndum.

Móðir Heimis hannaði Tiki Taka leikkerfið. Hún ætlaði
að senda Heimi það á netfang hans karius@baktus.is
en setti það óvart á Napster. The rest is history.
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Þær gleðifréttir bárust Þjóðhátíðargestum nú fyrir skömmu að það Ísbíllinn
verður í Dalnum yfir hátíðina. Okkur
hefur þótt vanta ísbíl inn í Dal undanfarin ár, enda hefur veðrið verið algjörlega uppá sitt besta síðastliðin tvö ár
þegar hátíðin hefur verið haldin.
Við fórum á stúfana til að afla upplýsinga um ísinn sem verður í boði þessa
helgi og kemur í ljós að menn hafa
legið yfir þessu undanfarna mánuði
til að gera öllum til geðs. Þá meina ég
ÖLLUM! Lítum yfir bragðtegundir og
fyrir hverja hver ís er ætlaður.

Isís – Ís fyrir þá sem
þola ekki karlrembur,
feðraveldið Ísland, mismunun á karlalandsliðinu
og kvennalandsliðinu í
fótbolta. Ís sem fær bragðlaukana til að
springa úr ánægju á augabragði.
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ár og verður virkilega mikilvægur fyrir
mæður sem vilja henda sér samviskulaust í einn eða tvo móhító.

Pússís – Fullorðinsís
fyrir þá sem geta ekki
tekið með sér klámmyndasafnið í dalinn. Ísinn
inniheldur Viagra og er
blár að lit. Hann verður aðeins seldur
eftir klukkan tíu á kvöldin, enda sjón
flestra einstaklinga í dalnum byrjuð að
dala verulega þá.

Burrberís – Ís fyrir þá
sem ákveða að koma í
dalinn í þeim tilgangi að
þéra gesti og gangandi.
Ísbíllinn býður þeim sem
koma í Burrberís frakka tuttugu prósent
afslátt. Ekki verður gefinn afsláttur á þá
sem ákveða að vera berir undir frakkanum.

Burpís - Ís fyrir þá sem

Tittís – Ís fyrir börn
sem eru að taka sín fyrstu
skref frá móður, sem mun
ekki mjólka mikið yfir
hátíðina. Þessi ís seldist
vel á íshátíðinni í Hveragerði síðastliðið

Celebretís – Ís fyrir
fræga fólkið, hlaðinn
athyglissýki. Ísnum fylgir
Polaroid myndavél fyrir
þá sem vilja mynda sig í
hvítu tjöldunum, hjá heimafólkinu, að
borða lunda eða flatkökur.
Dickís – Ís fyrir stelpurnar sem ætla sér að
fara á lóðarí og vilja njóta
lífsins. Ísinn getur valdið
lauslæti, brókarsótt og
inniheldur sérstaka vörn gegn kynsjúkdómum og óheppilegri óléttu.
Gúddís – Ís fyrir þá
sem ætla að vera í góðum
fíling um helgina eða
vilja detta í góðan gír.
Fávís – Ís fyrir þá sem
byrja að kvarta yfir hvað
allir eru fullir í dalnum
og fara að gráta yfir að
hafa ekki fengið stæðið
sitt í tjölduninni.

stunda krossfit af miklum
móð. Ísinn er hlaðinn
próteini, megrunarlyfi,
vöðvastækkandi efnum
og lyktar eins og ketilbjalla.

Natzís – Ís sem var
sérstaklega gerður fyrir
þá sem hlusta á Útvarp
Sögu og stunda kommentakerfið á DV af
miklum krafti. Ísinn er svartur með
miklu sykurbragði og skreyttur með
candís sem virkar eins og bómull ofan
á ísinn.

borða ísinn ofan á bíln-um, enda hægt
að blása út vindsvalir á trukknum.

Hansi verður ísbílsstjóri

Bandís – Þessi einstaki
ís verður í bandi og því
mikilvægt að menn séu
á tánum þegar þeir fá
hann í hendurnar. Þeim
sem finnast gott bragð af grænu bandi
eiga svoleiðis eftir að versla þennan í
metratali.
Balkonís – Ís fyrir þá
sem vilja borða ísinn sinn
á svölum. Ísbíllinn mun
bjóða þeim sem vilja að
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Vogrís – Ís fyrir þá
sem hafa fengið slæma
augnsýkingu eftir að hafa
kafað í tjörninni án sundgleraugna.
Pólís – Ís fyrir stertilmenni sem mæta á
Þjóðhátíð til að stofna til
slagsmála. GPS staðsetningarbúnaður
verður
innbyggður í prikið svo að lögreglan
geti fylgst með ferðum viðkomandi.
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» Sláðu mig!
Fyrirlestur um sláttur og umhirðu grasflata fer fram í félagsheimili BDSM
félagsins á sunnudaginn. Ítarlega verður
farið yfir fyrirslátt og afslátt. Bændur í
Dala-sýslu og Möðrudal.
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reiðubúinn að taka myndir af samræði
fólks, þá helst í laumi. Vil samt ekki koma
fram undir nafni. Er líka með til sölu
rauða Toyotu. Hafið samband í gegnum
Moggabloggið eða Feisbúkk.

» LARP-ÍBV
» Kona óskast
Rólyndis maður, ungur í anda, óskar
eftir að komast í náin kynni við konu á
aldrinum 20-40 ára. Æskileg áhugamál
eru t.d. reiðmennska, spíritismi og
íslenskar þjóðsögur. Má hvorki vera
myrkfælin né klígjugjörn. Áhugasamar hafi samband í gegnum
djakninn@myrka.net

» Hver vill?
Litla gula hænan óskar eftir einhverjum
til að sæða sig. Svínið nennti því ekki og
kötturinn nennti því ekki heldur. Þetta
er eitthvað sem hún getur ekki gert sjálf.
#barnamenningin

Live Action Role Playing deild ÍBV
auglýsir eftir sjálfboðaliðum til þess
að setja upp velli inn í Lyngfellisdal og
skera niður ávexti í hálfleik fyrir okkar
skærustu stjörnur. Ég meina fyrst við
getum ekkert í handbolta og erum bara
la-la í fótbolta, þá er best að við einbeitum okkur að því sem við erum
virkilega góð í. Þjóðaríþrótt Eyjamanna er og hefur alltaf verið LARP-ið.
Hlakka til að sjá sem flesta. Áfram ÍBV,
alltaf, allstaðar!

» Aram ibv
Vil at ibf straganir fori at stenda sig i bolotann anars ikke got firir þá. Jeg vit allt
gange vil. Aram ibv. Magi Pile

» Vestmannaeyja-vaktin
Er alltaf á vaktinni og veit allt um alla.
Vil líka fá að vita allt og fylgjast með
öllum. Þarf ekki að vera málefnalegur
og stafsetning og málfar er aukaatriði.
Víla ekki fyrir mér að vera ónærgætinn og óþægilegur og jafnvel algjörlega óviðeigandi. Kann mig ekki og er

22

» Viska auglýsir nýtt námskeið
Lærðu að búa til klám á netinu og kúga
fé og kynlíf út úr fólki með hjálp samfélagsmiðla eins og Snapchat.
Kennari: Siggi Hakkari. Niðurgreitt af
stéttarfélögum. Viskustykkið.
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Að undanförnu hefur sprottið upp
hreyfing fólks sem flosnað hefur upp úr
íþróttum. Hreyfing þessi gengur undir
nafninu Crossfit og snýst um það að gera
upphitanir alvöru íþrótta á ofsafenginn
hátt til þess eins að telja öðrum trú um
að um raunverulega íþrótt sé að ræða.
Nú gæti einhver hugsað; er það ekki bara
hið besta mál, að fá fólk til að hreyfa sig?
En sá hinn sami væri þá á villigötum, af
því að hinn eiginlegi tilgangur Crossfit
er að safna saman fólki í trúarhóp (költ)
Crossfit.

Sitt sýnist hverjum

En eins og alsiða er með trúarhópa þá
viðgengst þar skynvilla á lífið og það
sem rétt og satt er. Það sem fæstir vita
um þessa trú er það að hún á rætur sínar
að rekja aftur á hinar dimmu miðaldir,
þar sem konungborið fólk beitti fyrir
sig heimskum almúganum í blóðugri baráttu um völd og auð. Þar sem
vergjarnar prinsessur beittu töfrum sínum til blekkinga, drekar fylltu fólk og
fé af ótta og galdrar voru alkunna. Við
skulum líta til fyrstu Crossfit leikanna.
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arar, sem töldu sig eiga tilkall til krúnunnar eftir nokkurra mánaða námskeið
í landi Keilis hins brögðótta.
Einn daginn, þegar Ólympus var að
stunda æfingar sínar, kom drekinn
Burpees aftan að honum og banaði með
þungri ketilbjöllu. Burpees var handbendi hinna illu einkaþjálfara og hafði
verið sendur af galdrakerlingunni Mist,
sem fyrst allra hafði lokið námskeiði hjá
Keili.
Upphófust nú miklir óvissutímar í heiminum þar sem tekist var á um völdin.
Allir töldu sig hinn rétta erfingja krúnunnar og snérust einkaþjálfararnir hver
á móti öðrum. Þeir reyndu eftir fremsta
megni að búa til sín eigin æfingakerfi en
þar sem enginn var jafningi Ólympusar,
þá tóku þeir það besta úr hans ranni og
afbökuðu það til að geta sett sitt eigið
mark á það. Því næst hófu þeir að safna
fylgismönnum og með því að stofna
sína eigin trúarhópa og úthúða öðrum,
jókst fylgi þeirra. Þegnar Haka, sem
áður höfðu talið sig í góðum málum,
fengu nú að heyra það að meira offors
og áfergju vantaði í líf þeirra. Og í skjóli
einkaþjálfaranna risu nú upp hópar lífsstílsþerapista, hómópata og markþjálfa.

Haki og „keppinautur“ hans

Í fyrndinni ríkti friður og ró á meðal
manna. Ólympus konungur ríkti yfir
landi Haka með miklum hnébeygjum
og réttstöðu og þegnunum leið vel. En á
bak við tjöldin biðu slóttugir einkaþjálf-
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Költfittarnir gleyptu í sig hlaupara og offeita og herjuðu mikið á þá sem stunduðu einstaklingsíþróttir. Barátta þessara illu afla varð sífellt hatrammari og
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öfgafyllri eftir því sem æfingakerfin urðu ruglaðari og asnalegri. Og á
meðan heilbrigðiskerfið varð veikara og
veikara, þá vænkaðist hagur Kírópraktora sem höfðu varla undan að sinna
særðum Költfitturum.

Kírópraktorar uppskera vel af Crossﬁt

En á meðan gríðarleg innri valdabarátta
átti sér stað þá varð mikilmennskubrjálæði Költfittara magnaðra. Þó svo
þeir næðu ekki saman um leiðtoga þá
vildu þeir nú fella þann sem stærstur
var. En líkt og Napóleon og Hitler hefðu
átt að sleppa því að ráðast inn í Rússland, þá hefðu Költfittarar aldrei átt að
ráðast á liðsíþróttir og síst af öllu Bolta.
Það fór því að lokum svo að hinn almáttugi Pelé gersigraði Költfittarana í orustunni miklu við Íþróttahúsið. Pelé lagði
álög á Költfitt og gróf öll ummerki um
það í gólfi Lyftingasalarins mikla, þar
sem það skyldi látið óhreyft um aldur
og æfi.
En einn dimman dag fyrir nokkrum
árum varð Colonel Foster fyrir því mikla
óhappi að grafa upp Hakakross Költfittara. Grunlaus taldi hann sig hafa fundið
verðmæti og ákvað að deila fundinum
með heimsbyggðinni. En með þeim
gjörðum hleypti hann hinum illu öflum
Költfitt út í heiminn með óafturkræfum
afleiðingum. Nú er skaðinn skeður og
nú er þörf á nýjum hetjum.
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Þjóðahátíðin okkar hefur ávalt staðið
fyrir því að halda í ræturnar og kynna
fastlendinga fyrir hefðum sem hafa
göfgað okkur Eyjamenn alla tíð. Það
er ekki hægt að tala um Þjóhátíðina í
Vestmannaeyjum í sömu setningu án
þess að tala líka um súlukastið.

Siggi Valló handleikur súlurnar

Súlukast er ein fornfrægasta kappleikjagrein okkar Eyjamanna og náði
hún hæstu hæðum í kringum 1970
er meistari Siggi Valló var yfirþjálfari
súlukastsins. Siggi Valló sjálfur á ennþá
þjóðhátíðarmetið í súlukasti með lifandi súlu og kastaði hann yfir endimörk
alheimsins. Það met hefur og mun (vill
greinahöfundur meina) aldrei verða
bætt.
En það er öngvum blöðum um það
að fletta að greinin sem allir bíða eftir
er hið rómaða tjaldsúlukast. Tjaldsúlukastið er ein af leiðandi greinum í
sögu eyjanna og hafa menn á borð við
Gunnar Húsebí og Starra Bíbíbí alltaf
sagt að grunnur þeirra velgengni megi
rekja til þessara greinar. Það er heldur
ekki hægt að minnast á tjaldsúlukastið
án þess að tala um Þjóðhátíðina 1979.
Sú keppni var án vafa sú eftirminnilegasta í sögunni og léku þar til úrslita
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kunnugleg nöfn, engir aðrir en Bibbi
í Straum fyrir Þór og Stebbi á Grund
fyrir Tý.
Keppnin fór rólega af stað og voru
t.a.m. ekki nema þrír Keflvíkingar
handflakaðir í fyrsta þriðjung. Leikar
fóru heldur betur að æsast þegar Stebbi
náði að koma niður 30 marhnútum án
atrennu, sem var þriðjungsmet í marhnútahnoði og stendur enn þann dag í
dag. Það var því allt undir þegar kasta
átti Sigga-Súlunni , sem nefnd var til
heiðurs Sigga Valló og var úr tjaldinu
hans til forna. Stebbi átti fyrsta kastið;
hann hoppar í gegnum Parísinn, sem
er krítaður á litla danspallinum og
þeytir súlunni af ógnarafli í átt að stóra
sviðinu. En því miður fyrir hann hæfir
hann Sigga heitinn Reim (sem ávalt er
staðsettur upp á miðju þaki sviðsins)
í sköflunginn og ætti þetta kast að
duga til sigurs eftir árangur Stebba í
fyrri greinum þriðjunganna. Næstur er
Bibbi og er þetta lokakast Þjóðhátíðarinnar 1979. Bibbi tekur eitursnöggan
París með hanagalsstíl, dregur súluna
þétt aftur meðfram kinninni og grýtir
henni því næst í átt til himins. Áhorfendur taka andköf og súlan svífur hátt
og snjallt beint í hægra eyra Sigga Reim,
Siggi Reim varð heyrnarlaus og Bibbi
vinnur!

Bibbi vinnur
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Lárétt
1. Maður sem borðar djöflaávöxt úr hendi
Satans!
3. Atlason á þessa helvítis belju!
8. Þegar matur er eyðilagður af fólki sem elskar
Satan og setur djöflaávöxt á allt
9. Afturendafikt í eignarfalli
11. Meðal cupsize hjá listamönnum í
kvikmyndaiðnaðinum í klámi
13. Kveikjari sem „cool“ fólk á
14. Rassgat í eintölu og þágufalli
17. Örugglega einhver Pokemon
18. Fyrri iðja hryðjuverkjamanns afturábak.
20. Afturendagat
21. Heiti yfir það sem maður/kona er í þegar
hann/hún sefur rosa fast
22. Það sem Oprah Winfrey er án
23. Sagan sem Gunnar Már segir um Jesú
25. Þetta er í þvottavélinni þinni og í rassgatinu
á þér
27. Manboy I’d like to fuck
28. Bossi fullur af kuski
30. Ryk
31. Kona
32. Birkir sagði þetta einu sinni: „Þetta er ekki um
belju þetta er um andskotans ________!“
33. Tíhíhí bara aðeins að horfa en er samt ekkert
perri... thíhíhí...
35. Móðir Theresa.
36. Böllur, göndull, tilli, fógeti, lókur, galdrastafur,
Harry, junior, mannpjölla, eineygður sjóræningi, snákur, limur, tittlingur með greini.
37. Lítið ryk í rassaholunni á órangútan.

Krossgáta

Lóðrétt
1. Kallar og konur gera þetta óvart eftir að fá
prump uppí síg þegar það er við rimmun
2. Þú og mamman þín eruð þetta því þið eruð að
„leysa“ þessa krossgátu.
4. Kipp (þú veist hehehehehe ;))
5. Viðbjóðslega draslið sem er inní þér.
6. Skrítinn, rauður, nakinn Rússaballett.
7. Kaldhæðnislega sagt um Donald Trump.
10. Það sem þú segir þegar þér er bara skítsama og
ert fucking leiðinleg mella (þýðing: gelgja)
11. Svona misskilinn kall
12. Svona fyndinn kall.
15. Það er fucking ömurlegt þegar maður kemst
ekki á motherfucking þjóðhátíð!
16. Oj, leimó og gaaaayyyyyy!
19. Gera konu ólétta
23. Haffi fór einu sinni uppá Heimaklett á 15
mínutum!
24. Greining barns með ADHD á 5. áratugnum
með greini.
26. Það er ekki komin lækning fyrir HIV eða
AIDS, bara pilla sem dregur úr einkennum
HIV og lætur þér líða aðeins betur í 7 ár
í viðbót. Notiði smokk eða ríðið ekkert...
og krabbamein er ekki smitandi en veiran
sem getur gefið þér krabbamein getur verið
smitandi og hún heitir HPV.
29. Viðbragð Þegar kerling eða karl kemur karli
eða kerlingu á óvart með einskonar typpi uppí
rassinn og manneskjan bregst við
34. Það sem fólk segir en veit ekki hvað þýðir og
þarf að fara að hætta að segja...andskotinn
hafi það!

Lausnir

30

31

Þ R O S K A H E F T I

2 0 1 6

Þ R O S K A H E F T I

Það var reiðarslag fyrir íslenskan fótbolta þegar knattspyrnumenn frá Vestmannaeyjum tóku sig saman og ákváðu
að gefa ekki kost á sér á Evrópumótið í
knattspyrnu sem fram fór í Frakklandi
í sumar. Ástæðan fyrir ákvörðun leikmanna ku vera sú að leikmenn voru ósáttir við að mótið skildi fara fram á sama
tíma og fyrirhugaðar merkingar á lundum fóru fram í Eyjum. Þetta þýddi að
íslenska landsliðið var án lykilmanna eins
og Páls Hjarðar, Hjalta Jónssonar, Yngva
Borgþórssonar og síðast en ekki síst Péturs
Runólfssonar, töframannsins á miðjunni.
Í stað þeirra komu minni spámenn frá
alls konar skítabæjum af fastalandinu
(Self-ossi, Sauðárkróki, Njarðvík o.s.frv.).
Sem betur fer var nóg af Eyjamönnum í
starfsliði landsliðsins og því náðist þessi
árangur.
Fyrstan skal nefna Heimi Hallgrímsson
landsliðsþjálfara. Heimir gaf sænskum
aðstoðarmanni sínum frjálsan taum í
fyrstu leikjum mótsins gegn Portúgölum
og Ungverjum en þeir leikir skiptu litlu
máli. Óhætt er að segja að liðið hafi átt
erfitt uppdráttar í leikjunum tveimur og
áttu lélegar innáskiptingar Lars í leiknum
gegn Ungverjum eftir að reynast dýrkeyptar. Þá sagði Heimir hingað og ekki
lengra og tók við stjórn liðsins. Heimir
hefur alla tíð sagt að öll sín þekking á
íþróttinni komi frá Kjartani Mássyni,
hinum goðsagnakennda þjálfara Eyjamanna á síðustu öld. Heimir, líkt og Kjartan, baðar sig ekki eftir tapleiki en það átti
eftir að koma í bakið á honum í lokaleiknum, þegar leikmenn landsliðsins höfðu
fengið nóg af skítalyktinni og hálfpartinn
gáfu leikinn.

2 0 1 6

En að úrslitaleik riðilsins, gegn Austurríki. Staðan var 1-1 og spennan var óbærilegt. Þegar tæpar 10 mínútur voru eftir
ákvað Heimir að taka trix úr bók Kjartans, sem ekki hefur sést í fótboltanum í
tæp 40 ár. Liðið þurfti að halda fengnum
hlut og í stað þess að gera eins og Lars
og setja endalausa framherja inn, gerði
Heimir hið óvænta. Hann kom heimsbyggðinni á óvart og setti Sverri Inga inn
sem þriðja miðvörð og öllum að óvörum
var Ísland farið að spila 5-5-0 taktík, sem
ekki hafði sést síðan Kjartan Másson
landaði Íslandsmeistaratitlinum 1979.
Sverrir Ingason stangaði allt frá marki og
þriðji miðvörðurinn gerði gæfumuninn.
Á lokasekúndunum tryggði Arnór Yngvi
liðinu sinn fyrsta sigur á EM. „Fjarstangarhlaup að hætti Inga Sigurðssonar“ sagði
Heimir í samtali við Þjóðviljann að leik
loknum, aðspurður um sigurmarkið.

eftir að verða upphafið af endanaum.
Leikmenn liðsins höfðu hreinlega ekki
áhuga á því að fara lengra með Heimi
illa lyktandi á hótelinu og því var tap
gegn Frökkum óumflýjanlegt. Liðið kom
heim og hið þekkta víkingklapp, sem
Stalla Hú hópurinn frá Vestmannaeyjum
kynnti fyrir þjóðinni, var tekið út í eitt.
BOOM BOOM (KLAPP).

Næst var það stóra prófið, England. Leikurinn var á mánudegi og á laugardegi
gekk Heimir inn á herbergi Ragnars Sigurðssonar með VHS spólu, sem hafði að
geyma skriðtæklingar Jóns Helga Gíslasonar, varnarjaxls ÍBV, sem byrjaði einn
leik þegar ÍBV varð Íslansmeistari árið
1998. Jón Helgi var sérstaklega öflugur
varnarmaður sem þurfti að hætta knattspyrnuiðkun þegar hann greindist með
ólæknandi klammidíu í upphafi aldar.
Tilþrif Jóns Helga áttu eftir að hafa jákvæð
áhrif á Ragnar, sem lék besta leik sem sést
hefur frá íslenskum landsliðsmanni frá
upphafi. Tækling Ragnars á Jamie Vardy
undir lok leiks þótti helst minna á tæklingu Jóns Helga á Tómas Inga Tómasson í leiknum fræga gegn Þrótti, sem sá
hvíthærði byrjaði sumarið 1998.

Jón Helgi á grófri stundu

Fjölmiðlar í Bretlandi fóru mikinn í kjölfar óvænts sigurs Íslendinga á Englendingum og þótti Englendingum það merkilegt að Heimir vinnur í hlutastarfi sem
meindýraeyðir í Vestmannaeyjum samhliða þjálfun. En í Englandi eru velflestir
þjálfarar í fullu starfi við þjálfun, þótt
Rafael Benitez, þjálfari Newcastle United í
norður Englandi, starfi sem þjónn á hóteli
samhliða þjálfun.
Heimir í aukavinnunni
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En taktík Heimis að baða sig ekki eftir
sigurleiki, í anda Kjartans Mássonar, átti
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Fleiri Eyjamenn komu við sögu á mótinu.
Jóhannes Ólafsson, lögreglumaður í
Eyjum, sá til þess að enginn fokkaði í
liðinu á meðan það var í Frakklandi. En
hann er með besta löggulúkk í heimi samkvæmt bandaríska tímaritinu GQ. Einar
Björn Árnason, kokkur, eldaði fyrir liðið
í Frakklandi. Hann byrjaði mótið vel og
bauð upp á framandi rétti en varð fljótt
þreyttur og undir lokin voru pylsur í öll
mál. „Undir lokin var þetta orðið svo
slæmt að hann nennti ekki einu sinni að
hita pylsubrauðin,“ sagði Alfreð Finnbogason um tilþrif Einars í eldhúsinu.
Víðir Reynisson sá um öryggisgæslu á
mótinu og reyndi meðal annars að taka
Cristiano Ronaldo, besta knattspyrnumann heims, úr jafnvægi eftir viðureign
Íslands og Portúgala. Það gekk svo vel að
Ronaldo endaði sem Evrópumeistari og
einn besti leikmaður mótsins
Nánast ekkert af því sem hér var ritað um
EM í Frakklandi á sér stoð í raunveruleikanum. Ég þakka lesturinn og góða
skemmtun á Þjóðhátíð. Sjálfur hef ég
farið fimm sinnum á þjóðhátíð og aldrei
kynnst neinu öðru en einstakri gestrisni
Eyjamanna og velvild í garð okkar sem
sækjum Eyjuna heim á þessari frábæru
hátíð. Góða skemmtun!
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• að Garðar þjáist af gíðarlegum Tréverk
• að Bjarni Jó hafi aldrei farið á sjó
• að Viktor Rakari Bakari Barari sé
afbragðs Flakari. Aðrir séu slakari.
• að TG9 sé á númer 10
• að Siggi Braga vinni við að Þrasa
• að Ingimar hafi sett upp vopnaleit við
innganginn í Vörurval
• að út hafi brotist slagsmál milli
Magga skó og Skósa vegna meints
stuldar Magnúsar á skóhorni Skósa
• að Fiddi Palli kveiki í meindýrum
Eyjunnar til að skapa fleiri útköll fyrir
Skökkvilið byggðarinnar
• að Helgi Áss sé ren og hafi tekið upp
milinafnið Nóló
• að Hafþór Halldórsson gangi um í
Diesel buxum
• að CrossGilliPrentó hafi uppgötvað
nýjan stera og nefnt hann Forsterinn
• að árshátíð smáfólksins fari fram
í bjórtunnunum í dalnum, Grímur
kokkur sér um veislustjórn
• að í hverju upphafshöggi Örlygs Helga
sé hann með heyrnatól að hlusta á Stuðmannlagið Slá í gegn
• að Gísli Ingi sé að setja upp stöðumæla í bænum
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» Er með 4 fermetra herbergi til leigu í
blokk sem áður var ruslageymsla. Lítill
sem engin rottugangur og hægt að gera
númer eitt og tvö út í horni í geymslunni. Hægt er að nota götuga plastöskutunnu sem bað, slanga er í geymslunni
með köldu vatni. Dýna fylgir með sem
kom úr gamla Herjólfi, smá ælulykt af
henni en annars í góðu ástandi.
Leiguhugmynd 250.000 krónur fyrir
helgina, eða 55 tommu þrívíddarsjónvarp á standi. Upplýsingar veitir Reynir
Á. Sig í síma 666-YEAH.

» Er með gamlan húsbíl, sjö metrar á
lengd og fimm metra á breidd, til leigu
ofan í Kaplagjótu. Húsbíllinn er fastur
þar eftir smá fyllerísflipp. Göngufæri
í dalinn og því frábær staður. Gólfið
í bílnum er hulið 30cm af vatni og er
aðeins ryðgað. Þegar það er fimmtán
stiga hiti er vatnið tilvalið fyrir gott
fótabað. Eldavélin í bílnum gengur fyrir
4 AAA batteríum og dugar í 3 mínútur,
akkúrat passlegt til að sjóða eina pulsu.
Klósettið er í góðu standi en í því fullt
af sílum sem nærast á hægðum. Kalt
vatnsrúm er í bílnum sem gengur fyrir
gasi.
Verðhugmynd er 300.000 fyrir helgina, eða fjólublár Trabant árgerð ‘83.
Upplýsingar veitir Bjarnar Bói í síma
698-SÆTI

• að búið sé að kaupa kók og eina með
öllu handa Öllu

» Til leigu yfir verslunarmannahelgina
er fimm fermetra ammoníakstank,
staðsettan rétt fyrir aftan Fjósaklett.
Búið er að þrífa tankinn að innan með
Mr. Muscle og því er ammoníakslyktin
farin að hluta til. Búið er að bora fimm
lítil göt á tankinn sem hleypir inn góðri
birtu og súrefni. Engin eldavél er inní
tanknum en búið er að sjóða Fisher
Price gasgrill utan á tankinn og gengur
það fyrir díselolíu. Stutt er í klósett og
kamra. Sturtuaðstaða fyrir leigjendur
er upp í sundhöll og kostar hún 550
krónur skiptið. Umsækjendur þurfa
að vera reyklausir og hafa helst orðið í
þremur efstu sætunum í Herra eða
Ungfrú Ísland. Athugið að innri fegurð
dugar ekki.
Verðhugmynd er 450.000 krónur fyrir
helgina, eða tvö þorskígildistonn.
Upplýsingar veitir Eggert A. Markan í
síma 898-LAZY

»

Er með til leigu dúkkuhús, byggt
1940 og í mjög góðu standi. Tilvalið ef
maður vill taka börnin með á þjóðhátíð
og ekki pláss í tjaldinu. Dúkkuhúsinu fylgir hin einstaklega geðgóða
Chuckie dúkka og sér hún um barnapössun milli 22.00 – 7.00. Einnig getur
dúkkan séð um að smyrja nesti í tjaldið,
enda Chuckie sérstaklega góður í að
saxa brauð og skera samlokur til helminga. Athugið að Chuckie krefst þess
að börnin séu kassavön og geti gert
þarfir sínar í svarta ruslapoka. Einnig
er mikilvægt að börnin hlýði honum í
einu og öllu og séu ekki að fikta í hárinu
á honum þegar líða tekur á kvöldið.

• að Eyjabakarí opni fyrir áramót

Verðhugmynd 300.000 fyrir helgina,
eða nýjasta hnífasettið frá Tupperware.
Upplýsingar veitir Arnar Hrólfur Eiður
Snjelland í síma 699-DUDE .

• að Guðnir Örvar sé kominn með kött
á heimilið
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Á vordögum gerðist BDSM félagið á Íslandi hluti af hagsmunasamtökum Samtakanna 78. Það gerðist ekki möglunarlaust vegna fordóma samkynhneigðra
í garð gimpa. En þetta kom félaginu í
sviðljósið og við það vöknuðu spurningar hjá fólki sem ekki þekkir til en hefur
einlægan áhuga á öllu mannlegu. Við
ákváðum því að fá innsýn inn í heim
eins af meðlimum félagsins og buðum
honum að taka þátt í Minnihlutahópi
mánaðarins viðtali.
Fullt nafn: Hálfdán Höskuldur
Staða í samfélagi: Gimpi
Fæðingarstaður: Nesjavallalaug
Fjölskylduhagir: Elín kona mín og tveir
synir, Þráinn og Hafliði.
Uppáhalds matur: Það sem mér er sagt
að borða
Versti matur: Kjötfars
Hverjir eru þínir helstu kostir: Duglegur og þolinmóður, með háan sársau-

Í tilefni Þjóðhátíðar hefur listamaðurinn Svanar Kúkur
ákveðið að útbúa nýja texta við vinsæl gítarlög sem flest
okkar hafa sungið í dalnum. Svanari fannst gömlu textarnir ekki í takt við nýja Ísland og vera hlaðnir kvenhatri og kynþáttafordómum. Svanar vildi fá að birta
einn af textum sínum í fordómalausu Þjóðhátíðarblaði
og við svöruðum kallinu.
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kaþröskuld. Stundum kallaður Höskuldur sársaukaþröskuldur
Hverjir eru þínir helstu ókostir: Get
verið óþekkur strákur
Uppáhalds vefsíða: landbúnaðarvélar.is
Draumabíllinn: Pontiac firebird. Er
samt meiri mótorhjóla maður.
Aðaláhugamál: Leður, kaðlar, kúlur og
allt sem viðkemur hannyrðum.
Uppáhalds sjónvarpsefni: Útsvar
Ertu hjátrúarfullur: Já. Sleiki aldrei
rassgat án þess að þefa af því fyrst.
Uppáhalds íþróttamaður og félag:
Gunnleifur Gunnleifs. Skandall að taka
hann ekki með á EM. Samt er UMFA
mitt lið.
Hversu lengi hefur þú verið gimpi: Ég
var mikið flengdur þegar ég var barn og
ég man að ég fílaði það alltaf. Það var
kannski þess vegna sem ég var alltaf svo
óþekkur. En það var samt ekki fyrr en
ég fór á netavertíð í Grindavík ‘98 að
ég kynntist BDSM. Strákarnir um borð

Svartur Vegan
Borða brokkolí og ég fylli magann af soya.
Þú spyrð mig hvar er sesamfræið þitt og chia?
Svitinn perlar á vörum þínum þú bítur í klakann.
Þú flýgur á brott með kálhausum, Svartur Vegan.
Ég elska dýr svo heitt að ég vil ekki borða.
Kjötætur eru ógeð, ég tek svona til orða.
Úti í horni húkir aumingi með pulsur.
Inni á baðherbergi er snillingur með bulsur.
Úti hamast tófú við að komast upp í þig.
Ég skríð undir sængina og treð síðan kuskus í mig.
Drottningin með hnetusteikina sína bíður okkur inn til sín.
Hún sýnir okkur oní sallatið, segir að myntan sé sín.
Lyftan var biluð, húsvörðurinn var að grilla svín.
Sagðist hata alla hipstera, ég hélt hann væri að gera grín.
Ég sagðist vera að elda handa stúlku, hummus, gulrót og vín.
Hann sagði mér finnst það viðbjóður en þið eruð eflaust fín.
Þegar ég bankaði á dyrnar opnaði Sollan þín.
Hún sagði ég var á grænum kosti. Hún var fölari en lín.
Ó, ég elska dýr, ég vil ekki éta.
Svartur Vegan, mér finnst ég ekkert geta.
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voru mjög flippaðir.
Er þetta eitthvað sem þú mælir með:
Já, tvímælalaust.
Eitthvað að lokum: Viltu að ég segi eitthvað að lokum. Ég skal gera það ef þú
vilt það.

Gimpinn var hálf dán þegar við hittum hann
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Fólk sem kýs innipúkann eða aðrar hátíðir fram yfir
Þjóðhátíð er 96% líklegra til að finnast án klæða í
Öskjuhlíðinni og segjast vera að LARP-a.
10 af hverjum 100 sem mæta á Þjóðhátíð eru með
glútenóþól. En 1 af hverjum 10 sem ekki mæta á þjóðhátíð
eru hómópatar sem segja öðrum að þeir séu með glútenóþol.
3 Ástæður fyrir því að við unnum ekki EM, sem kemur
Þjóðhátíðinni svo sem ekkert við, en samt: 1. Íslenski
þjóðsöngurinn er ömurlegur. 2. Búningarnir voru ömurlegir. 3. Ef við getum ekki unnið Júróvisjón með lélegum
búningum og ömurlegu lagi, hvernig í ósköpunum dettur
okkur þá í hug að við getum unnið fótsparksmót?
Hvað ertu með í blöndunni á þjóðhátíð? 44% vínanda. 33%
gos. 0% rohypnol. 20% von um það að þú komist frá hátíðinni án þess að týna lífi eða aleigunni. 3% líkur á því að þú
verðir heppinn með þetta andlit.
23 er tala þeirra hálfvita sem hafa æft í Mjölni og mæta á
Þjóðhátíð til þess að láta aðra vita af því og reyna eftir
fremsta megni að slást við hina 22
22.
78% barna sem fæðast í maí eru getinn á Þjóðhátíð.
72% þeirra voru slys. 55% eru rangfeðruð.
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Nú þegar Evrópumótið er afstaðið og
rykið sem því fylgdi er fallið til jarðar,
er rétt að líta aðeins um öxl og fjalla
um mál sem allt of lítið hefur verið rætt
síðustu vikurnar. Fæstir vita nefnilega
eða gera sér grein fyrir því, að nokkurra
valinkunna goða knattspyrnusögu Eyjamanna var sárt saknað á mótinu. Meðal
þeirra sem helst koma upp í hugann
eru Stína Sparisjóðs-Markamaskína,
Súper-Mari Markmanns-Pípari, Biggi í
Teygju-Tvistinum, Sólarskæra Samba,
Viðar Varnar-Togga og Boggi Bilmingkúlusmiður.
Stínu
SparisjóðsMarkamaskínu þarf
vart að kynna til leiks,
þar sem frægðarsól
hennar hefur aldrei
sest og má segja að
hún rísi hvað hæst
akkúrat í dag. Eftir að hafa gjaldkerað
sig í gegnum varnir andstæðinganna
um árabil og gert ófá millifærslumörk,
má segja að hún hafi hraðbankað á dyr
landsliðsins. En af einhverjum óskiljanlegum ástæðum hefur þeim Lars og Heimi ekki litist á hana sem vænlegan kost
í framlínu liðsins. Hún er engu að síður
frumkvöðull og er óhætt að fullyrða
að gjörningar eins og millifærsluskiptingar og yfirdráttarskalli hefðu aldrei
litið dagsins ljós, ef ekki hefði verið fyrir
þessa merku konu.

Annað eins hefur aldrei sést á nokkrum
velli. Síðasta spyrnan var þó einkum
eftirminnileg; hann forhitaði sig upp í
nístings kuldanum og snittaði takkana
til að ná hámarksjarðtengingu. Leikmaðurinn sem tók spyrnuna var sjálfur
Kletturinn, hann Maggi. Hann spyrnti
knettinum og stefndi hann beint í vinkilinn. En Mari var fljótur að hugsa náði
í röratöng og stytti markið um eitt fet,
sem varð til þess að boltinn fór framhjá.
Snilldar taktar og með öllu óskiljanlegt
að skilja þessa hæfileika eftir heima
Biggi í Teygju-Tvistinum er sá liðugasti
sem um getur. Hann
hefur skapað sér nafn
með því að framkvæma hreyfingar sem
eru að öllu óskildar
knattspyrnu en hefur á meistaralegan
máta náð að heimfæra þær að íþróttinni. Birgir, eins og vinir hans kalla
hann, hefur náð að verjast sem og sækja
með miklum klókindum, sem hann
hefur kosið að kalla samlokusplitt. í
samlokusplitti nær hann splitta fótum sínum, nema þá við jörðu og
samtímis snertast iljar hans með þeim
afleiðingum að hann myndar einskonar hjól eða gjörð. Þetta gerir honum
kleift að ferðast á undraverðum hraða
sem hentar ótrúlega vel til að verjast,
sem og að skora mörk úr föstum leik-

Súper-Mari
Markmanns-Pípari
er
tvímælalust einn besti
röravörður sem Eyjan
hefur alið af sér. Það
er ekki til sá leki sem
hann hefur ekki komið
í veg fyrir. Bikarúrslitaleikurinn ‘89 er
einn af þessum leikjum þar sem Mari
skapaði sér stóran sess í hjörtum okkar
allra, þegar hann skrúfaði fyrir heilar 12
vítaspyrnur í einum og sama leiknum.
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atriðum. Hann er talinn serfærðingur í
hornspyrnum vinstra megin á vellinum.
Hans var sárt saknað á mótinu og þá
sérstaklega af öllum dvergum Evrópu
og sagði Valtýr Auðbergsson, formaðar
Félags Íslenskra Stubba (FÍS), að dvergasamfélagið hafi verið mjög slegið yfir
fjarveru hans úr liðinu.
Boggi
Bilmingskúlusmiður er lifandi
goðsögn í tuðrusparkheiminum. Mörgum þótti eithvað bogið
við Bogga þegar hann
reif skóna aftur niður
af hillunni. En sá hlær best sem síðast
hlær og á það svo sannarlega við hér.
Boggi hefur sýnt okkur að aldur er afstæður í þessari íþrótt. Hann er fyrst
og fremst frægur fyrir að hafa sjálfur
smíðað mjaðmkúlurnar sem skipt var
um í honum snemma á níunda áratug
síðustu aldar, rústfríar eðalkúlur. Eftir
þessa aðgerð varð Boggi með óbeislað
afl í fótunum og hreyfihraði fóta hans
var ómælanlegur. Þessi bilmingsskot
hans hafa leitt af sér fleiri YouTube
myndbönd heldur en Snapchatfærslur
Gumma Pönk. Það var afskaplega sárt
að sjá hann ekki þjóðsöngnum með
kaktusinn sinn, sem var orðið að hefð
hjá honum sem og þjóðinni allri. Það
er með öllu óskiljanlegt að þessi ólýsanlegi
kraftur hafi verið skilin eftir heima. Skellur!

Þetta lið hefði unnið Frakkland
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Fimmtudagur
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Laugardagur

Sunnudagur

14:00 - Hátíðardagskrá
• Pálmi Stórhöfðar bæjarstjórann og
stendur svo vaktina.
• Guðni Örvar les úr svörtu bókinni og
fer yfir helstu reglur um hundahald.
• Meðlimir Múslima án útlima aflima
ný innlimaða meðlimi.
• Hressi meistarinn. Keppt verður
í
Kossfit,
100m
Framhjáhaldi,
Ólympískum kjaftasögum, Boobís og
Ketilbjölluswingclub.

14:00 - Hátíðardagskrá
• Þór Engla tengir hundrað þúsund
tengla.
• Palla og Huldu hleypt út úr tunnunni.
Hver hefur náð að troða uppí hvern?
• Laui og Baui keppa í straui.
• Handboltastrákarnir láta renna af
sér í fyrsta skipti síðan 2014 og smíða
síðan rúllustiga upp á Blátind. Fótbolta
strákarnir horfa á ef þeir nenna.

22:35 - Vitavígsla

Föstudagur
14:30 - Hátíðardagskrá
• Biskup Íslands, frú Agnes M.
Sigurðardóttir setur hátíðina og fjallar ekki um siðferði innan kirkjunnar.
Riddari drepur síðan biskupinn og
hrókeringar fara fram. Einar einn á
Hannes átta.
• Einhver löngu brottfluttur eyjamaður
flytur hundleiðinlega og alltof langa
ræðu um ekki neitt.
• Palli Scheving og Hulda í Herjólfsdal/
Vatnsdal læsa sig inni í einni af tunnum
Palla og samræða fram á Sunnudag.
• Gísli Ingi kaupir vatnspóstinn í Dalnum og tæmir Veltusundið sem fylgir
lóðinni.
15:30 - Barnaskemmtun
• Barna-yog með Hafdísi hans Palla.
Namaste.
• L.A.R.P. í boði Nethamars. Mættu með
skikkjuna.
• Kári Fúsa með sýningu músa.
• Nýjasta tækni og vísindi í boði Íþróttafélagsins Ægis. Snapp í boði Rich Kidz.
• Agnar Smári skoðar úrvalið yfir
Brúðubílnum.
20:45 - Kvöldskemmtun
• Siggi Frikka ríður Rikka (hringinn í
kringum tjörnina).
• Siggi Gylfa og Ylfa ganga um götur
bæjarins. Ekki á gangstéttum.
• Gaui Hjöll heldur böll, ekki böll.
• Blakfélagið Blátindur verður með uppköst. Göngufélagið Grímur verður með
niðurgang og Badmintonfélagið Blámenn verður með uppgjöf.

42

Keppt verður í Ólympískum kjaftasögum

20:00 - Barnaskemmtun + kvöldskemmtun (Jebb, alvöru unglingfyllerí.
Koskinkorva og kók.)
• GKR
• 7-Und
• Sturla Hnetusmjör
• Herra Atlas
• Stop Wait GO... nei, bíddu aðeins.
• Friðrik Jónsson
• D-7
• FM95BLÖ
• Agent Fresca
• Úlfur Úlfur Double IPA nr. 17
• Mannekla
• Emmsjé Gauti Hamar
• Stetro Refson
• Armæða
• Jón Dór
• Berrir Svergmann
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15:30 - Barnaskemmtun
• Kynning á Ísis í boði Ísbúðar Inga
Sig. Tittís fyrir börnin, Pússís fyrir fullorðna.
• Grænlendingar koma til lendingar.
• Remúlaði eða ekki remúlaði. Bræðurnir
Haffi Halldórs og Kjartan Vídó leysa lífsgátuna.
• Pólitískt réttþenkjandi leikfélagið
sýnir leikritið „Rómeó og Júlíus fá sér
hnetusteik með nýbúum“.
18:30 - Kvöldskemmtun
• Himmi Nínon tekur fólk í bóndabeygju.
• Stjáni Nínon réttir fólk við eftir
Himma
• Bannað að deyja keppni í bjórtjaldinu
• Gummi Páls lætur Litháana gera
eitthvað fyndið. Ekki ókeypis.

Nínonarnir munu beygja og rétta
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