GOTT AÐ VITA

MATARHLÉ
Ég ætla að gefa uppskrift að rétti sem er mjög
vinsæll hjá mér og börnin í fjölskyldunni
hreinlega elska. Lifrarbuff, góður, hollur og
ódýr matur og tilheyrir mjög haustinu. Einnig
ætla ég að gefa uppskrift af tertu sem ég fékk
í byrjun búskapar hjá tengdamóður minni.
Svo vil ég skora á Aðalheiði Magnúsdóttur
viðskiptafræðing á Framkvæmdadeild Akur
eyrarbæjar að koma með næstu uppskrift í
Krónikuna.

Desemberuppbót
Starfsmaður í fullu starfi fær greidda desemberuppbót 3. desember. Með
fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama
ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá
greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi
starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Starfsmaður sem lætur af
störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig
fá greidda uppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall
skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12
mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi uppbót.
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GLEÐILEG JÓL!

Guðrún Nunna Þorkelsdóttir

Lifrarbuff og haframjölsterta
LIFRARBUFF
400 gr lambalifur
400 gr kartöflur, hráar
1–2 laukar e. stærð
1 dl heilhveiti eða speltmjöl (fínt)
1/2 tsk lyftiduft
1 egg
1 dl mjólk
1/4 tsk allrahanda
1/4 tsk hvítur pipar
1–2 tsk salt e. smekk
2 msk olía
2 msk smjör
AÐFERÐ:
Lifrin hökkuð ásamt lauk
og kartöflum (með hýðinu).
Heilhveiti, mjólk, eggi, lyftidufti,
allrahanda, salti og pipar hrært
saman við. Smjör og olía hituð
á pönnu og deigið sett með lítilli
ausu á pönnuna og steikt eins og
lummur á báðum hliðum.
Borið fram með kartöflumús og
rabbarbarasultu.

HAFRAMJÖLSTERTA:
2 bollar hveiti
1 bolli haframjöl
1 bolli púðursykur
½ bolli mjólk
1 stk egg
300 gr smjörlíki
1 tsk natron
AÐFERÐ:
Kakan bökuð við 180° í tveim
lausbotna hringformum þar til
hún er gullin brún. Kæld og lögð
saman með rabbarbarasultu,
svona spari set ég sveskjusultu.
Svo eru herlegheitin borðuð með
þeyttum rjóma.
Ég læt hér fylgja uppskriftina
af sveskjusultunni sem ég nota
einnig í hvítu lagkökuna fyrir jólin
og hálfmánana:
1 kg steinlausar sveskjur
650 gr sykur
1 tsk kanill
½ tsk negull

Myndir: Ragnar Hólm Ragnarsson.

Sveskjurnar settar í pott og vatn
svo að fljóti nokkurn veginn yfir,
látið standa yfir nótt. Soðnar og
hakkaðar. Settar aftur í pottinn
ásamt sykri, kanil og negul.
Verði ykkur að góðu!
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Ritnefnd: Friðný Sigurðardóttir, Sara Hlín Jónsdóttir,
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Myndir: Ragnar Hólm Ragnarsson.

GAMLA MYNDIN
Spurt var um hvaða hús væri að
brenna og hvaða ár. Rétt svar er:
Gamla samkomuhúsið, Hafnar
stræti 66, sem brann 31. janúar
1952. Júlía B. Björnsdóttir leiðbein
andi á leikskólanum Flúðum var
meðal þeirra sem sendu inn rétt
svar og er vinningshafinn að þessu
sinni. Hún fær kakó og vöfflur fyrir
fjóra hjá Kaffi kú, Garði, Eyja
fjarðarsveit. Til hamingju Júlía og
gleðileg jól!
Jólin eru að koma og því breytum við örlítið út af vananum að þessu sinni.
Spurt er: Hvaða félag gaf út þessi jólamerki? Rétt svar tryggir næsta vinnings
hafa gjafakort fyrir veturinn í Hlíðarfjall. Lesendur Krónikunnar eru sem
fyrr beðnir að senda svörin á netfangið kronikan@akureyri.is.

AÐVENTUÆVINTÝRI

HVAÐ ERTU AÐ GERA?

upplifðu

á Akureyri

Laugardaginn 1. desember hefst Aðventuævintýri á Akureyri og er þetta
í fimmta sinn sem aðventan er kynnt undir þessum formerkjum. Sú
hugmynd fæddist árið 2008 hjá starfsfólki Akureyrarstofu að það væri
góð þjónusta fyrir bæjarbúa og gesti að safna saman upplýsingum um
viðburði á aðventunni á einn stað, birta upplýsingarnar á vefnum www.
visitakureyri.is og auglýsa Aðventuævintýri í miðlum á svæðinu.
Ákveðið var að upphaf Aðventuævintýris skyldi vera sá dagur þegar
ljósin eru tendruð á jólatrénu á Ráðhústorgi en tréð er gjöf frá Randers
vinabæ Akureyrar í Danmörku.
Úrval viðburða á Akureyri á aðventunni hefur aukist mikið þessi
ár og þá kannski sérstaklega framboð á jólatónleikum með tilkomu
menningarhússins Hofs og hefur t.d. fólk búsett austan og vestan við
bæinn séð Akureyri sem góðan valkost til að heimsækja á aðventunni. Auk
þess að njóta úrvals menningarviðburða, kitla bragðlaukana á einhverjum
af fjölmörgum jólahlaðborðum veitingastaða bæjarins eru fjölmargir
sem kjósa að versla jólagjafirnar á Akureyri enda fjölbreytt vöruúrval og
persónuleg og góð þjónusta.
Meðal þátttakenda í Aðventuævintýri í ár er sjónvarpsstöðin N4 og
verða dagleg innslög þar sem fjallað verður um allt milli himins og jarðar
er tengist undirbúningi jólanna og norðlenskum jólaanda.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar,
er fæddur í Reykjavík 6. september 1966 í sama
mánuði og fyrsta íslenska sjónvarpsútsending
in fór í loftið og það í svarthvítu. Hann hefur
starfað við ýmis störf eins og sorphreinsun og
malbikun hjá Reykjavíkurborg, lagervinnu hjá
ÁTVR, knattspyrnuþjálfun í Þýskalandi og Bandaríkjunum auk ann
arra „smærri“ starfa. Eiríkur hefur verið búsettur víða um land og nú í
annað sinn á Akureyri.
Í hverju er starfið fólgið? Er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og þar
með bæjarstjórnar. Sé til þess að ákvörðunum bæjarstjórnar sé komið í
framkvæmd. Er tengiliður bæjarstjórnar við starfsmenn, íbúa og þá sem
sveitarfélagið á í samskiptum við.
Hvað er skemmtilegast við starfið? Að eiga samskipti við skemmtilegt
fólk.
Fjölskylduhagir? Kvæntur Ölmu Jóhönnu Árnadóttur og á þrjá syni,
Árna Björn, Birni Eiðar og Hákon Bjarnar.
Áhugamál? Að stunda íþróttir og menningarviðburði.
Leyndir hæfileikar? Er snillingur að pakka niður í ferðatöskur.
Hvaða bók lastu síðast? Gamlinginn sem skreið út um gluggann og
hvarf, eftir Jonas Jonasson í þýðingu Páls Valssonar.
Hvaða kvikmynd sástu síðast? 007 – Skyfall.
Hvaða plötu hlustaðirðu á síðast? Nú orðið hlustar maður bara á
ýmis lög á ipodinum.
Uppáhaldsmatur? Ég get lifað á pylsum með öllu en þær eru komnar
á bannlista. Nú eru það heilsuréttir eiginkonunnar.

Ritnefnd Krónikunnar óskar
ykkur öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári, með
kærum þökkum fyrir þetta
stórmerkilega ár sem er að líða.
- Doddi, Dóra, Friðný,
Sammi og Sara.

Áttu þér draum? Bjarta framtíð fyrir syni mína og að öll dýrin í
skóginum geti orðið vinir.
Ertu jólabarn? Frekar jólasveinn.
Finnst þér Innanbæjarkrónikan skemmtileg og fróðleg? Já. En ég
mætti lesa hana oftar.

