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Í gegnum fimm ABC blöð hef ég tekið 
mörg viðtöl og viðmælendurnir eiga 
það allir sameiginlegt að vilja rétta 
hjálparhönd og sú löngun kemur frá 
hjartanu. 

Fyrir þetta rit ræddi ég við einstak-
ling sem hefur verið á hinum end-
anum á hjálpinni og notið góðs af því 
hve margir eru tilbúnir að leggja í 
púkk fyrir góðan málstað. Það er ekki 
þar með sagt að hann hafi haft það 
náðugt alla daga síðan en mikil vinna, 
dugnaður og þrautseigja í bland við 
tækifærið sem hann fékk hafa leitt 
hann á góðan stað í tilverunni í dag. 

Amis var sæmilega þrjóskur þegar 
ég reyndi að fá hann til að gangast við 
eigin ágæti og dugnaði í að skapa sér 
sína framtíð. „Margir mótuðu þann 
mann sem ég hef að geyma í dag,“ 
sagði hann og þreyttist ekki á að 
minnast á alla sem hann stendur í 
þakkarskuld við. Ég gafst á endanum 
upp og orð hans eru að finna í viðtali á 
komandi blaðsíðum. 

Flest höfum við heyrt þakkarræður 
sem hefjast á orðunum; „ég vil þakka 
öllum sem...“ og svo tekur runan við. 
Þessi orð fara oftar en ekki inn um 
annað eyrað og út um hitt en að 
hlusta á Amis segja þau veit ég að þau 

koma frá hjartanu. Þetta ríka bakland 
sem mörg okkar þekkja frá fæðingu og 
höfum tekið sem sjálfsögðum hlut er 
eitthvað sem var ekki sjálfgefið hjá 
honum. Erfið dagleg tilvera sem 
einkenndist af skorti og vonleysi lýsist 
skyndilega upp og von fæðist þegar „ný 
fjölskylda og óskilyrt ást“ koma inn en 
þannig komst Amis að orði þegar 
hann talar um tímabilið þegar hann 
fékk inngöngu í ABC skólann. 

Ást, umhyggja, örlæti og öryggi er 
ekki sjálfgefið. Við getum ekki stólað á 
þessa hluti. Þegar þeir eru til staðar 
ber okkur að sýna þakklæti í orðum og 
verki. Ég vona innilega að þessi 
stöðluðu upphafsorð í þakkarræðum 
séu ekki bara þarna af því að það er 
venjan heldur að raunveruleg meining 
sé á bak við þau. 

Oddur Björn Tryggvason
ritstjóri
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Á heimasíðu ABC barnahjálpar, abc.is, 
finnur þú barn sem þarf á hjálp þinni að halda.

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa 
vítahring fátæktar. Starf ABC barnahjálpar snýst 
um að gefa fátækum börnum tækifæri til 
menntunar og hjálpa götubörnum til nýs lífs 
með því að veita þeim heimili og menntun. 

Styðjum börn 
til lífs og náms
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Sænsku hjálparsamtökin Barnmissionen hjálpa hundruð 
þúsunda einstaklinga ár hvert. En hverjar eru manneskj-
urnar á bak við verkefnin? Hér er rætt við Trudy Odida sem 
vinnur fyrir Barnmissionen/ABC Children‘s Aid Uganda. 

Trudy Odida var bæði nunna og hippi áður en hún 
kynntist Guði. Það hefur leitt hana í ævintýri sem hún hefði 
aldrei getað látið sig dreyma um. 

Í dag býr hún og vinnur í Úganda og er það ósjaldan sem 
hún finnur sig í lífshættulegum kringumstæðum til þess að 
hjálpa útskúfuðum börnum. gerir það til að tryggja skóla-
göngu þeirra. 

Trudy Odida fæddist í Hollandi árið 1944 en flutti til 
Ástralíu níu ára gömul. „Mig þyrsti eftir Guði og vildi læra að 
þekkja hann. Einnig vildi ég komast til himna. Eftir að ég 
kláraði skólann fór ég í nunnuklaustur. Ég var nunna í átta 
ár og þar lærði ég meðal annars að kenna,“ segir Trudy. 
Samt fannst henni hún ekki komast nær Guði. „Því miður 
upplifði ég ekki að Guð væri hluti af daglegu lífi í klaustrinu. 
Kaþólska trúin byggir á reglum og sem nunna hafði ég 
jafnvel fleiri reglur til að fara eftir. Ég ákvað að yfirgefa 
klaustrið þótt margir segðu mér að ég færi til helvítis ef ég 
yfirgæfi nunnulífið.“ 

Hippinn kynntist Jesús 
Trudy flutti til bæjarins og fór að vinna við félgasráðgjöf. 
Hún kynntist manni sem var trúleysingi, gifti sig og næstu 
sex árin lifðu þau sannkölluðu hippalíferni með öllu sem 
fylgdi. Einn daginn er hún upplifði sig einmanna tók hún 
fram Biblíuna sína og fór að lesa. Hún las Jóhannesarguð-
spjall, kafla 14. „Þegar ég las fann ég fyrir Jesús í gegnum 
hans orð. Það stóð í textanum: Trúið á Guð og trúið á mig. Ég 
fann fyrir nærveru hans. Það var eins og hann segði við mig: 

Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ég fór að gráta. Ég 
upplifiði svo mikinn kærleik,“ segir hún. 

Eftir það fór Trudy með nágrönnum sínum í kirkju. „Þetta 
var baptistakirkja og fyrir kaþólikka var óhugsandi að fara 
þangað en mér var alveg sama. Tárin runnu niður vangann 
alla guðsþjónustuna og ég áttaði mig á að ég væri á réttum 
stað,“ rifjar Trudy upp. Í næstu guðsþjónustu gekk Trudy 
fram til fyrirbænar og hún hafði ákveðið að gefa Jesús líf 
sitt. „Þetta var ótrúlegt. Eftir öll þessi ár og eftir alla mína 
leit hafði ég fundið Jesús.“

Trudy hafði fundið sinn rétta stað í tilverunni. Hún fór 
með í trúboðsferðir og vildi segja öllum sem hún hitti frá 
Jesús. En heima var allt við það sama. Maðurinn hennar 
skildi við hana vegna hennar trúarsannfæringu. „Einhvern 
veginn var ég alveg ég alveg tilbúin. Jesús hafði sýnt mér að 
ég yrði að fórna öllu til að geta fylgt honum,” segir hún. 

Hjarta fyrir trúboði
Þegar Trudy hitti hjón sem sögðu henni frá verkefni í 
Úganda vissi hún í hjarta sínu hvert líf hennar stefndi. „Ég 
fór á trúðboðsráðstefnu og þegar spurningin kom hvort það 
væri einhver sem vildi verða trúboði í Úganda þaut ég fram. 
Ég fann það af öllu mínu hjarta að þetta væri það sem Jesús 
vildi að ég myndi gera,” segir hún. Á sömu ráðstefnu hitti 
Trudy mann sem gaf henni orð frá Guði. Hann sagði við 
hana: þú munt verða móðir margra. „Ég hugsaði með mér 
hvort Guð ætlaði mér ekkert meira en að verða mamma! Ég 
sá ekki hversu rétt hann hafði fyrir sér og að þetta snýst 
ekki bara um blóðtengsl heldur svo miklu meira.”

Hálfu ári seinna sat Trudy í flugvél á leið til Afríku. „Ég 
keypti flugmiða aðra leiðina til Úganda og lagði af stað með 
enga peninga þar sem ég hafði gefið allt sem ég átti. Ég kom 

■  „Ég hef bara fengið að starfa fyrir Guð og vinna hans verk“

Nunnan sem varð hippinn 
sem fann sig í hjálparstarfi
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■  Kátir krakkar á skólalóðinni í 
ABC skóla í Úganda
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til lands þar sem stríðinu var nýlokið en í raun var ennþá 
stríðsástand,” segir hún. Fyrst um sinn bjó Trudy hjá 
pastorsfjölskyldu. Eftir 3 mánuði var hún stoppuð úti á 
götu af konu sem spurði Trudy hvort hún vildi gera 
barnaefni fyrir sjónvarp og lét hana hafa nafn 
hjá tengilið. 

Biblíustund barnanna í sjónvarpinu
Trudy hafði þjáðst af fælni í mörg ár og 
hafði aldrei unnið við sjónvarp. En hún 
fann að þetta var Guðs vilji og hafði 
samband við tengiliðinn. Á þessum tíma var 
bara ein sjónvarpsstöð sem átti fjórar 
myndavélar. „Sjónvarpsstjórinn hafði ekki 
hugmynd um hver konan á götunni var sem 
nálgaðist mig. Sjálf veit ég ekki hvort þetta hafi verið 
manneskja eða engill. Ég sagði honum að ég vildi gera þætti 
sem kölluðust Biblíustund barnanna og ég fékk grænt ljós og 
gat byrjað strax,” segir Trudy. Í mörg ár vann Trudy við 
sjónvarpsþættina þar sem hún kenndi börnunum um 
Biblíuna með því að segja þeim biblíusögur og syngja söngva. 
Henni til halds og trausts var kristinn maður að nafni 
Francis Odida sem síðar varð eiginmaður hennar. 

Lífshættulegt verkefni
Einn daginn fékk Trudy spámannlegt orð um að hún ætti að 
fara til norðurhluta Úganda og segja fólkinu þar að Guð væri 
ekki búinn að gleyma þeim. Það geysaði stríð í þeim hluta 
landsins svo það var hættulegt að ferðast þangað. Þegar 
þangað var komið komst hún í kynni við hjálparsamtök sem 
vildu starfa þar sem enginn annar starfaði. „Ég sá fyrir mér 
að þetta væri merki frá Guði um að við ættum að vinna í 
norðurhluta Úganda þrátt fyrir allar hætturnar. Við keyptum 
Suzuki bifreið og keyrðum norður í 14 tíma á lélegum 
vegum,” segir hún. Trudy hóf vinnuna í norður Úganda 

ásamt Francis en þarna voru einmitt æskuslóðir 
hans. Þau ferðuðust aldrei saman því það var 

of hættulegt og til dæmis voru jarðsprengj-
ur grafnar ofan í vegunum. 

„Ég fór að treysta Guði 
algjörlega fyrir lífi 

mínu. 

Hann fór með mig á staði þar sem ég neyddist til að treysta 
honum og, það sem skrítið er, ég fann ekki fyrir hræðslu. 

Þrátt fyrir allar hætturnar þá vissi ég að Guð sá um 
mig,” segir hún. 

Á þessum svæðum mætti Trudy meiri 
fátækt en hún hafði nokkru sinni áður séð. 

Skólarnir höfðu hrunið og þau hjálpuðu til 
við að byggja þá upp og koma þeim í gang 
á nýjan leik. „Þegar börnin teiknuðu sýndu 
myndir þeirra bara brennandi hús og 
menn með riffla. Þau höfðu upplifað svo 

hræðilega hluti. En þrátt fyrir allt þá sáum 
við mörg börn mæta kærleika Jesús og það 

gerðust mörg frábær kraftaverk,” segir Trudy. 
Stundum var svo mikill óróleiki í norðurhlutanum 

að þau gátu ekki ferðast þangað. „Einu sinni voru 
vopnaðir mótmælendur á leiðinni. Þeir komu til þess að 
drepa mig og ég heyrði skotin í fjarlægð. Við fylltum bílinn 
af börnum og fórum með þau í öruggt skjól og svo keyrði ég í 
burtu.”

Í mörgum bæjum var búið að drepa fólk og mörg hús 
höfðu brunnið. Þegar Trudy kom til baka á svæðin sá hún að 
skólarnir og börnin voru ósködduð. „Ótrúlegt en satt þá var 
ekki kveikt í skólunum og fólk kom úr öllum áttum og við 
héldum þakkagjörðarsamkomu úti á götu,” segir hún. 

Skólar fyrir 6000 börn
Í dag vinna Trudy og Francis Odida að uppbyggingu Barn-
missionen og ABC Children´s Aid. 

Fyrir utan vinnuna í norður Úganda, í Gulu og Rackoko, 
vinna þau líka í suður Úganda nálægt höfuðborginni 
Kampala. Þar hjálpa þau 6000 börnum að fá menntun.

„Einnig vinnum við með ungum stúlkum sem hafa 
upplifað hræðilega hluti. Þeim var rænt af uppreisnar-
mönnum og þeim misþyrmt kynferðislega. Þær þurftu að 
horfa upp á foreldra sína tekna frá þeim og stundum jafnvel 
drepna. Það eru meira að segja börn sem voru neydd til að 
drepa sína eigin foreldra til að þyrma sínu eigin lífi. Hluti 
stelpnanna kom til baka með ungabörn sem fæddust á 
meðan þær voru í haldi upp-
reisnarmannanna.  



Við reynum að endurreisa þær og kenna þeim að vera 
mæður barna sinna. Það eru til margar hræðilegar sögur 
um norður Úganda sem ekki er hægt að segja. En þrátt fyrir 
allan hryllinginn eru til góðar manneskjur líka,” segir 
Trudy. 

Ættleiddi barn, 59 ára gömul
Í gegnum allt lífið hefur Trudy verið svo upptekin af 
vinnunni að fjölskyldulíf fékk að sitja á hakanum. En fyrir 
13 árum síðan ákváðu hún og Francis að ættleiða tvö börn 
sem voru bara nokkurra vikna gömul. „Ég var 59 ára og 
maðurinn minn var 63 ára. Börnin höfðu komið á barna-
heimilið okkar daginn áður en við ættleiddum þau. Við 
höfum alltaf verið með mörg börn á heimilinu en í þetta 

skiptið voru þetta okkar eigin börn. Það var ekki mikið um 
svefn á þessum tíma,” rifjar hún upp. 

Í dag er Trudy orðin 73 ára en hún er ekki á því að fara á 
eftirlaun. Hún heldur áfram að berjast fyrir því að veita 
fátækum börnum skólagöngu og bjartari framtíð. Á sama 
tíma dreymir hana um að byggja upp bænamiðstöð þar sem 
fólk getur komið til að mæta Guði. „Guð hefur verið svo 
góður við mig. Ég get litið til baka og séð trúfestu hans í 
gegnum öll þessi ár. Það er ekki ég sem hef gert þetta af 
eigin mætti. Ég hef bara fengið að starfa fyrir Guð og vinna 
hans verk.” 

Höfundur viðtals: Eva Ruderstam
Íslensk þýðing: Íris Ósk Friðriksdóttir og 
Oddur Björn Tryggvason
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■  „Þegar börnin teiknuðu sýndu myndir þeirra bara brennandi hús og menn með riffla. Þau höfðu upplifað svo hræðilega 
hluti. En þrátt fyrir allt þá sáum við mörg börn mæta kærleika Jesús og það gerðust mörg frábær kraftaverk.”



Frá því að ABC barnahjálp var stofnað hefur tilgangurinn 
verið að gefa fátækum börnum tækifæri til menntunar og að 
skapa sína eigin framtíð. Í gegnum árin hafa tugþúsundir 
barna á vegum samtakanna haldið út í lífið með menntun í 
farteskinu og óskrifaða framtíð uppfulla af möguleikum. 
Einn af skjólstæðingum ABC er Amis Agaba og hann á sér 
stóra drauma. „Markmið mitt í lífinu er að reyna að breyta 
heiminum til hins betra,“ segir hann en bætir því við að „ég 
get það ekki einn og þarf hjálp frá öðru fólki.“ 

Fékk nýja fjölskyldu
Amis fæddist 2. september árið 1993 í Kampala, höfuðborg 
Úganda. Þegar hann var fjögurra og hálfs árs lést móðir 
hans af barnsförum og sex mánuðum síðar lét faðir hans 
lífið í bílslysi. „Mér var sagt að mamma hefði fætt strák en 
hann lést líka. Ég man ekki mikið eftir henni og ég var 
aldrei í miklu sambandi við föður minn þar sem hann átti 
aðra konu á þessum tíma,“ segir Amis. Hann var þá settur í 
umsjá ömmu sinnar og skömmu síðar var hann kominn í 
ABC skólann. „Starfsmaður hjá ABC á svæðinu heyrði af því 
að móðir mín hefði dáið og hún vissi um mínar aðstæður. 
Hún talaði við ömmu mína og vildi koma mér að í skól-
anum. Amma gat ekki ekki séð um mig lengur og hún tók 
því vel að ég fengi nýja fjölskyldu,“ segir hann. 

Forstöðumenn ABC skólanna í Úganda eru hjónin Trudy 
og Francis Odita. Þau hófu viðamikið hjálparstarf sem hét 

upprunanlega Uganda Australia Foundation en frá 1993 urðu 
samtökin samstarfsaðili við ABC barnahjálp og nafninu var 
breytt í ABC Children‘s Aid Uganda árið 2007. Með hjálp 
íslenskra stuðningsaðila hafa verið byggðir alls níu skólar 
sem reknir eru í landinu og fjöldi barna sem fá fjárhags-
legan styrk frá Íslandi eru um 1.500 talsins. 

Naut sín í skólanum
„Það var gott að komast að hjá ABC því þar fékk ég nýja 
fjölskyldu sem gaf mér óskilyrta ást og umhyggju. Það var 
séð um mig, ég fékk læknisaðstoð, fékk að fara í skóla og 
læra, fékk skó og föt og mat á hverjum degi,“ segir Amis 
þegar hann er spurður um hvernig var að vera í ABC 
skólanum. Hann telur sig einn af þeim heppnu þar sem 
mörg börn í Úganda eiga þess ekki kost að ganga í skóla. 
„Það er líka góður agi í skólanum. Okkur er kenndir vegir 
Guðs, orð Biblíunnar og hvernig skal bera virðingu fyrir 
náunganum. Við fengum hlýjuna og væntumþykjuna sem 
við þurftum á að halda. Einnig taka kennarar í ABC skól-
unum starf sitt mjög alvarlega og leggja sig mikið fram.“ 

 „Mikilvægast í lífi barns í Úganda er að standa sig vel í 
námi þar sem velgengni á vinnumarkaði eykur líkurnar á 
að öll fjölskyldan geti komið sér upp úr sárri fátækt,“ segir 
Trudy Odita og mikil áhersla er lögð á að nemendur leggi sig 
fram í námi sínu. „Dagar hefjast með bæn, svo er morgun-
matur og þar á eftir er haldið í tíma. Ég hafði gaman af því 

Lífið er betra í dag

■  Amis naut þess að ferðast um landið 
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að vera í skólanum og það var líka mikið leikið þó miklar 
kröfur hafi verið gerðar með námið. Þarna var flottur 
leikvöllur með öllu og Trudy lék sér oft með okkur. Ég naut 
mín í ABC skólanum á svo marga vegu,“ segir Amis. 

Frá því að Amis byrjaði í leikskólanum naut hann 
fjárhagslegs stuðnings frá Íslandi. „Ég var með styrktaraðila 
frá byrjun og hvert ár fékk ég bréf og pening sem var 
notaður til jólagjafakaupa. Það var alltaf mest gaman á 
jólunum því ég vissi að ég fengi gjöf frá styrktaraðila 
mínum. Ég man eitt sinn þegar skórnir mínir voru illa 
farnir að þá fékk ég nýtt par og einnig fótbolta. Ég þaut út 

um allt sparkandi í boltann og sýndi öllum nýju skóna sem 
ég fékk frá styrktaraðila mínum,“ segir hann. 

Hlaupið til Svíþjóðar
Amis var í ABC skólanum þar til árið 2009 og fór þá í annan 
skóla en naut ennþá fjárhagslegs stuðnings í eitt ár í viðbót 
eða þar til hann kláraði gagnfræðaskólann. „Þegar ég kláraði 
gagnfræðaskólann naut ég ekki stuðnings frá ABC og þá varð 
lífið erfitt á nýjan leik. Ég ætlaði þá kannski bara að slást í 
för með öðrum götustrákum og gera allt frá því að stela eða 
gerast dansari því margir krakkar þarna voru góðir að dansa 

■  Amis ásamt Köru Rut sem var styrktaraðili hans Mynd: Fréttablaðið
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og gerðu það á götunum í skiptum fyrir klink. Því að þrátt 
fyrir að hafa farið í skóla voru vinnuhorfur ekki góðar í 
Úganda. En ég var góður hlaupari og vildi ná árangri á þeim 
vettvangi,“ segir hann. Þjálfari einn í nærliggjandi skóla 
hafði séð til Amis þegar hann var enn í ABC skólanum og 
þótti mikið til hans koma þegar hann sá Amis hlaupa. „Ég 
hitti þennan þjálfara aftur og fór að æfa með hóp sem hann 
var með. Að hans mati var ég góður íþróttamaður og drengur 
góður,“ segir Amis. 

Þessi þróun mála leiddi til þess að Amis fékk skólastyrk 
og hélt til Svíþjóðar í háskólann í Malmö í lok ársins 2010. 
Hann átti þó erfitt með að finna bóklegt nám við hæfi í 
fyrstu. Eftir að hafa ákveðið að ein námsleið hentaði honum 
ekki fór hann í tónlistarnám í eitt ár áður en hann ákvað að 
ástríða hans lægi ekki þar. „Ég hélt áfram að hlaupa og bjó 
um tíma með þjálfaranum mínum. Svo árið 2015 sótti ég um 
að hefja námið sem ég hafði ávallt haft áhuga á sem snýr að 
Alþjóðlegum fólksflutningum og þjóðarbrota samkiptum en 
sú námsleið var ekki í boði á ensku þegar ég kom fyrst til 
Svíþjóðar,“ segir Amis. Í dag er hann á öðru ári í náminu og 
stendur sig með stakri prýði. Amis var einn af fimm 
nemendum sem voru valdir til að halda til borgarinnar 
Ottawa í Kanada sem skiptinemar í fimm mánuði. „Þetta er 
mikið tækifæri og ég var var valinn úr hóp sem innihélt 
rúmlega 100 nemendur,“ segir hann. 

Vildi þakka fyrir sig
Amis kom til Íslands í lok ágúst á árinu og hitti m.a. Köru Rut 
Hansen en hún hafði styrkt Amis fjárhagslega til ársins 2010. 
„Ég kom hingað bara í frí og ætlaði ekkert sérstaklega að 
hitta styrktaraðila minn. Eftir að hafa verið hér í tvo daga 

sagði hjartað mér að ég ætti að hitta fólkið og þakka fyrir 
mig. Ég ákvað að fara til fólksins hjá ABC og athuga hvort ég 
gæti mögulega hitt styrktaraðila minn og þakkað honum eða 
henni persónulega fyrir stuðninginn. Það var bara þannig að 
hjarta mitt leiddi mig til Íslands en í fyrstu stóð til að ég færi 
eitthvert annað í frí innan Evrópu eins og til Spánar eða 
Ítalíu,“ segir Amis. Hann er ákaflega þakklátur Köru fyrir 
stuðninginn og hann er í góðu sambandi við hana í dag. 
„Hún ráðleggur mér mikið og það er frábært en einnig finnst 
mér flott að ég er að ráðleggja henni um ýmislegt líka.“
 
Menntun breytir öllu
Amis er spurður að því hvort hann sakni heimalandsins og 
hann hugsar sig vel um. „Stundum sakna ég Úganda en þar 
fékk ég ekki tækifærið sem ég þurfti og ég fann það í öðru 
landi. Ég myndi vilja fara aftur til Afríku og hjálpa til við að 
ná krökkum af götunum. Ég myndi vilja sýna þeim fram á 
að þau geti komist áfram í lífinu og hjálpa þeim. Það væri 
gaman að vinna með ABC í Úganda ef þau myndu vilja gefa 
mér tækifæri til þess. Einungis þeir sem hafa upplifað 
þennan sársauka geta hjálpað þeim sem eru í svipaðri 
stöðu,“ segir hann. 

Amis gerir sér grein fyrir því að það er verk að vinna í 
heimalandinu sem og allri Afríku. „Það þarf að breyta 
kerfinu í Afríku því þar er mjög mikil spilling. Forsetinn 
sjálfur er kannski ekki spilltur en margir í kringum hann 
eru það. Ef hægt er að breyta kerfinu þá er möguleiki að 
breyta Afríku til hins betra. Þetta er rík heimsálfa en 
auðnum er gríðarlega misskipt,“ segir hann. Amis trúir því 
að það sé möguleiki á að snúa þessari þróun mála við. „Guð 
gerði mér kleift að fara frá Úganda til Svíþjóðar og þaðan til 
Íslands og þetta er sami Guð og hjá öllum öðrum. Í gegnum 
menntun er hægt að breyta miklu en því miður eru margir 
sem hafa ekki tækifæri til að mennta sig. Ef þessi hluti er 
ekki í lagi er allt á niðurleið. Því þarf kerfisbreytingu.“ 

Vill að allir nýti hæfileika sína
Aðspurður um hvort hann telji sig hafa átt erfitt líf staldrar 
Amis við og hugsar sig um áður en hann svarar. „Ég get ekki 
eignað mér allan heiðurinn því ég stend í þakkarskuld við 
svo marga. Fyrst og fremst þakka ég Guði mínum sem hefur 
alltaf staðið við bakið á mér. Ég vil þakka íslenska fólkinu 
fyrir að hafa stórt hjarta. Ég myndi vilja þakka mínum 
fyrsta styrktaraðila persónulega og svo Köru sem ég er í góðu 
sambandi við í dag. Fólkið hjá ABC bæði á Íslandi og í Úganda 
hafa reynst mér ótrúlega vel og án allra þessara hefði ég 
ekki orðið að neinu sérstöku. Í raun stend ég í þakkarskuld 
við alla sem gefa í einhverri mynd. Ég er dæmi um hvað 
peningar gera fyrir svona samtök og ég vil fullvissa alla um 
að þeir gera mikið fyrir fólk eins og mig. Peningarnir hjálpa 
til við að breyta heiminum. Markmið mitt í lífinu er að 
reyna að breyta heiminum. Ég get það ekki ekki einn og þarf 
því hjálp frá öðru fólki.“ 

Á meðan Amis var á Íslandi kom hann m.a. við í Flens-
borgarskólanum í Hafnarfirði þar sem hann ræddi við 
nemendur. „Ég vil hvetja þá til að halda sínu striki og taka 
mark á foreldrum og kennurum. Ég tala um hvað Guð hefur 

■  Amis ásamt Laufey Birgisdóttur framkvæmdastjóra ABC 
barnahjálpar
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skipt mig miklu máli en legg áherslu á að þau nýti hæfileika 
sína og stefni hátt. Einnig vil ég benda á hvað það er 
nauðsynlegt að halda sig frá eiturlyfjum því þau leiða 
einungis til slæmra hluta,“ segir Amis. Eftir að hafa stundað 
nám í Úganda og í Svíþjóð telur Amis sig hafa komið auga á 

einn grundvallarmun. „Í Evrópu eru mörg ungmenni ekki að 
nýta hæfileika sína til fulls og taka flestu sem sjálfgefnu. 
Þau hafa ekki upplifað hungursneyð og menntun hefur 
alltaf verið sjálfgefin. Þau búa yfir mörgum kostum og hafa 
mörg tækifæri sem þau nýta ekki. Þegar ég kom til Svíþjóðar 

■  Amis stillir sér upp ásamt nemendum Flensborgarskóla
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■  Amis þegar hann var í ABC skólanum í Úganda
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kom ég auga á mörg tækifæri og ég nýtti þau öll. Við eigum 
ekki að takmarka okkur sama hversu erfiðir hlutirnir 
virðast vera. Að reyna aftur og aftur leiðir til fullkomnunar,“ 
segir hann. 

Vill vinna gull fyrir Ísland
Amis er uppfullur af þakklæti og þreytist ekki á að minnast 
á þá sem hann stendur í þakkarskuld við. „Trudy Odita og 
margir aðrir mótuðu þann mann sem ég hef að geyma í 
dag,“ segir hann um leið og hann ljóstrar upp þeim draumi 
að geta sýnt íslensku þjóðinni þakklæti sitt í verki. „Ég 
myndi vilja hlaupa fyrir Íslands hönd á einhverjum stórvið-
burði í íþróttum og vinna til gullverðlauna“. Sem stendur á 
Amis ekki kærustu en hann væri til í að kynnast íslenskri 
stelpu. „Ég væri til í það því hjarta mitt tilheyrir Íslandi. Ég 
og landið erum vel tengd og í framtíðinni væri gaman að 
vera búsettur hér. Ísland er mitt þriðja heimili,“ segir hann. 

Lærdómurinn sem Amis hefur dregið er það síðasta sem 
við ræðum áður en haldið er í Flensborgarskólann. „Lífs-
reynsla mín í Úganda gerði það að verkum að líf mitt í 
Evrópu er auðveldara. Miklir erfiðleikar og hindranir sem ég 
hef þurft að yfirstíga hafa leitt til þess að lífið er betra í dag. 
Trú mín og staðfesta hafa gert mig að auðmjúkum  
einstakling og ég ber virðingu fyrir öllum eins og þeir eru.“ 

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar tegundir lyfja. 

Mikið og fjölbreytt úrval af heilsuvörum, bað- og ilmvörum, 

gjafavörum auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er sjálfstætt starfandi apótek sem leggur 

áherslu á persónulega þjónustu og hagstætt verð. 

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Afgreiðslutími:   9-18:30 virka daga     10-16:00 laugardaga

í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Apótekið þitt
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Óvænt og
ánægjuleg heimsókn
Þann 4. september s.l. var sýnt innslag í Ísland í dag á Stöð 2 
þar sem Amis Agaba hitti styrktaraðila sinn. Það var 
hjartnæm stund sem hafði mikil áhrif á áhorfendur en í 
kjölfarið héldu margir inn á heimasíðu ABC barnahjálpar og 
leituðu sér að barni til að veita fjárhagslegan styrk. Slík var 
aðsóknin að heimasíðan hreinlega hrundi undan álagi. 

Kara Rut Hansen, styrktaraðili Amis, fékk „sjokk“ þegar 
hringt var í hana og henni tjáð að fyrrum nemandi ABC 
skóla í Úganda sem hún hafði stutt fjárhagslega stæði á 
skrifstofu samtakanna og vildi hitta hana. „Amis kemur 
hingað til Íslands bara sjálfur og enginn veit neitt, ekki einu 
sinni fólkið á skrifstofu ABC. Hann mætir bara þangað og 
gefur upplýsingar um sig. Það eina sem hann vissi var að 
það hefði verið einhver íslensk manneskja sem styrkti hann 
og hann vildi hitta hana,“ segir Kara. 

Ferð til Kenýa hafði mikil áhrif
Kara er 27 ára nemi sem stefnir á frekara nám í sálfræði. 
Hún fór í ABC skólann sem var starfræktur á árunum 
2009-2016 og fór í vettvangsferð til Kenýa í nóvember árið 
2010. „Ferðin til Kenýa var alveg einstök. Hún var falleg, ljót, 
æðisleg, hræðileg og svo dásamleg. Allur pakkinn hreinlega. 
Ég hélt dagbók á meðan ég var úti og rifjaði hana einmitt 
upp með móður minni fyrir stuttu. Ég notaði sterk lýsingar-
orð til að lýsa upplifun minni og þá rifjaðist upp fyrir mér 
hvað þetta var allt magnað,“ segir Kara. Ferðin hafði mikil 

áhrif á hana og Kara telur að ferðin hafi breytt sér og sínu 
lífsviðhorfi. „Alveg 100%. Við fórum út í nóvember og 
komum heim í desember og þegar heim var komið fór ég 
alveg á flug og heimtaði að enginn myndi gefa mér jóla-
gjafir. Ég vildi frekar að sá peningur sem hefði farið í 
jólagjafir handa mér færi til ABC. Alls konar svona helltist 
yfir mig og ég fylltist miklu þakklæti yfir öllu mínu eins og 
húsnæði og mörgu fleira“.
 
Fyrstu kynnin eins og í bíómynd
Kara byrjaði að styrkja Amis til náms í ABC skóla í Úganda 
áður en hún fór í ABC skólann hér heima. Henni þótti það 
einfalt að gerast styrktarðili og peningurinn ekki mikill. 
„Þetta var allt mjög einfalt varðandi greiðslumál og maður 
gerði sér aldrei í raun grein fyrir því hvað mikið varð til úr 
þessum pening. Ég fékk send jólakort og alls kyns skilaboð 
sem sýndu fram á þakklæti og mikilvægi þess að vera 
styrktarðili en það var ekki fyrr en ég fór til Kenýa að ég sá 
með berum augum hvert peningurinn væri að fara og hvað 
hann gerði mikið,“ segir Kara. „Og svo kemur Amis til 
Íslands og það var rosalegt. Ég trúði þessu eiginlega ekki 
fyrst og átti alls ekki von á þessu. Við hittumst og þetta var 
mjög skrítið. Hann grét og grét en ég vildi bara hlæja því það 
eru mín einlægu viðbrögð. Þetta var dýrmæt stund. Þetta var 
nánast eins og í bíómynd þar sem við hlupum á móti hvort 
öðru og knúsuðumst“. Tökulið frá Stöð 2 myndaði augna-

blikið þegar Kara og Amis hittust í fyrsta skiptið og voru 
þau bæði frekar feimin í fyrstu og Kara telur að mynda-
vélarnar gætu hafa haft áhrif á það. „Svo gátum við 
ekki hætt að spjalla. Hann bjóst við að ég væri 50 ára 
eða eldri og það kom honum á óvart að ég er bara 
fjórum árum eldri en hann. Svo segir hann „ef þú 

ættir ekki kærasta myndi ég biðja þig um að 
giftast mér“ og þá er hann nýbúinn að kalla 

mig mömmu sína. Þannig að þetta var líka 
svolítið skrítið allt saman,“ rifjar Kara 

upp. 
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■  Kara Rut Hansen nemi og styrktarforeldri 
hjá ABC barnahjálp: „Þegar fólk sér og 
heyrir svona sögu hefur það áhrif.“
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Akranes
2Gómar ehf.
Gámaþjónusta Vesturlands ehf.
Spölur ehf.
Vignir G. Jónsson hf.

Akureyri
Baugsbót ehf.
Grand ehf.
Hlíð ehf.
Hvítasunnukirkjan Akureyri
Kælismiðjan Frost ehf.
Raftákn ehf.
Securitas-Akureyri ehf.
Svartfugl listhús ehf.

Álftanes
Prentmiðlun ehf.

Bíldudalur
Hafkalk ehf.
Hártískuhúsið Centrum ehf.

Blönduós
Húnavatnshreppur
SS kerrur ehf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarfjörður Eystri
Fiskverkun Kalla Sveins ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Búvangur ehf.
Hótel Rjúkandi 
Jörvi ehf.
Límtré Vírnet ehf.

Dalvík
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf.
Sæplast Iceland ehf.

Djúpavogur
Djúp ehf.

Drangsnesi
Ásbjörn Magnússon

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Miðás ehf.
Rafey ehf.
Skrifstofuþjón Austurlands ehf.

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.

Flúðir
NPK ehf.

Garðabær
Engilbert Ó. H. Snorrason tannlæknastofa sf
Fagfisk ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
GJ bílahús ehf.
Gunnar & Trausti-Merkismenn ehf.
Hjallastefnan ehf.
Krókur ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
S.S. Gólf ehf.

Garður
GSE ehf.

Grenivík
Grýtubakkahreppur

Grindavík
Cactus veitingar ehf. 

 – Salthúsið veitingastaður
Grindavíkurbær
Hópsnes ehf.
Vísir hf.

Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf.
Alexander Ólafsson ehf.
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Fínpússning ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Húsamálarinn ehf.
Hvalur hf.

Kreativ online ehf.
Krissi ehf.
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.
Markus Lifenet ehf.
Ópal Sjávarfang ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Reykhúsið Reykhólar ehf.
Reykjavík Warehouse ehf.
SJ Tréverk ehf.
Solon Bistro ehf.
Stálnaust ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Verkþing ehf.
Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.
VR-5 ehf. / Vélrás
VSB-verkfræðistofa ehf.

Hellissandur
Sjávariðjan Rifi hf.

Hofsós
Íslenska fánasaumastofan ehf.
Vesturfarasetrið ses

Húsavík
Heimabakarí – Eðalbrauð ehf.
Saltvík ehf.
Víkurraf ehf.

Hveragerði
Magnús Grétar Sölvason
Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.
Vilhjálmur Roe ehf.

Hvolsvöllur
Byggðasafnið í Skógum
Eldstó ehf.
Nínukot ehf.

Höfn í Hornafirði
Jöklamús ehf.
Rósaberg ehf.
SF – 47 ehf.

Ísafjörður
G.I. Halldórsson ehf.
GG málningarþjónusta ehf.
Ævintýradalurinn ehf.



Amis er agaður og markmiðadrifinn
Amis og Kara eyddu nokkrum dögum saman að gera allt 
mögulegt og var hann spenntur fyrir öllu sem viðkom 
tilveru „mömmu“ sinnar. „Amis var mjög spenntur að hitta 
mömmu mína og pabba, öll systkini mín, kærasta minn og 
fjölskyldu hans,“ segir Kara. Amis fékk einnig skyndi-
kennslu í smæð landsins þegar Kara fór með hann upp í 
kirkju til að hitta vini og vandamenn. „Hann fattaði ekki í 
raun hvað Ísland er lítið en innslagið og fréttin um hann fór 
á samfélagsmiðlana og allir sem þekktu mig vissu allt um 
okkur,“ segir hún. Köru þykir mikið til Amis koma og talar 
sérstaklega um hvað hann er duglegur og agaður. „Hann 
leggur gríðarlega hart að sér, er mjög agaður og æfir mikið. 
Hann stefnir á eitthvað og hann bara gerir allt til þess að ná 
settu markmiði. Ef eitthvað er þá æfir hann fullmikið fyrir 
minn smekk,“ segir Kara. 

Ungir sem aldnir urðu fyrir áhrifum
Kara telur sig eina af þeim heppnu styrktaraðilum þar sem 
það er algert einsdæmi að aðilinn sem er verið að styrkja 
leiti uppi velunnara sinn. En henni þótti það einnig mjög 
dýrmætt að þessi viðburður leiddi til þess að fjölmargir tóku 
að sér barn til að styrkja eftir að sjá innslagið á Stöð 2. „Um 
leið og þetta kom í sjónvarpinu fékk ég fullt af póstum og var 
spurð að því hvort eitthvað væri að ABC síðunni. Ég kíkti inn 
og í ljós kom að mjög margir voru á sama tíma að skoða og 
velja styrktarbarn. Þegar fólk sér og heyrir svona sögu hefur 
það áhrif. Átta ára dóttir vinafólks míns sagði við foreldra 
sína að nú ættu þau að fara á ABC síðuna og velja barn til að 
hjálpa. Saga okkar náði ekki bara til eldra fólks heldur til 
ungra barna líka. Það segir mikið. Fólk sá þarna hvað það 
hefur mikla þýðingu að gefa af sér,“ segir Kara. 

Ekki bara pappírsvinna
Það kostar 3.500 krónur á mánuði að styrkja barn til náms 
og 5.500 krónur ef nemandi er á heimavist. Köru þykir það 
merkilegt hve mikil áhrif þetta framlag hefur á líf og 
framtíð einstaklings. „Ég veit að þrjú þúsund og fimm 
hundruð kall getur verið mikill peningur fyrir marga en 
fyrir flesta er þetta meira en viðráðanlegt,“ segir hún og 
henni þykir mikið til ABC barnahjálpar koma. „Samtökin eru 
að gera góða hluti og starfsfólkið leggur sig fram í starfi 
sínu. Fyrir þeim er þetta ekki bara pappírsvinna.“

■  Kara sá með eigin augum neyðina hjá fólkinu í fá-
tækrahverfunum. „Við vorum að labba úr síðasta 
slömminu og þar stóð kona með ungabarn í hendi og 
sagði við mig að ég mætti taka barnið með mér. Þar 
gjörsamlega missti ég andlitið,“ skrifar hún. 

■  Ferðin til Kenýa hafði mikil áhrif á Köru og í dagbókar-
færslum lét hún allt flakka. „Takk Jesú fyrir að opna 
augu mín meir og meir til þín. Frábært að geta horft 
á þig í gegnum þessi börn. Ég elska að vera hérna og 
langar helst að flytja sem fyrst,“ skrifar hún. 

www. abc.is16
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf.

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf.
Alur blikksmiðja ehf.
Ás - smíði ehf.
Ásborg sf
Bílamálunin Varmi ehf.
Catalina ehf.
Eldum rétt ehf.
Gróðrarstöðin Storð ehf.
GSG ehf.
Hárný ehf.
Iðnvélar ehf.
Init ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kópavogsbær
Kraftvélaleigan ehf.
Kraftvélar ehf.
Kríunes ehf.
Leikskólinn Undraland ehf.
Lind fasteignasala ehf.
Línan ehf.
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Marás vélar ehf.
Markó partners ehf.
Múrdeildin ehf.
Pottagaldrar ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun hf.
SLB ehf.
Trékross ehf.
Vatnsvirkinn ehf.
Verkhönnun ehf.
Vetrarsól ehf.
Þorsteinn G Kristjánsson

Laugavatn
Ásvélar ehf.

Mosfellsbær
Dynkur ehf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Garðagróður ehf.
Höfðakaffi ehf.
Ísfugl ehf.
Mosfellsbakarí ehf.
Nonni litli ehf.
Reykjabúið ehf.
Sæfgreifinn

Mývatn
Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta ehf.
Jarðböðin ehf.
Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Ólafsfjörður
Marsibil ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.

Reykjanesbær
Dacoda
DMM Lausnir ehf.
G E bílar ehf. 
Laghentir ehf.
Nesraf ehf.
Skólamatur ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf.
Vísir,fél skipstjórnarma Suðurn
Þvottahöllin ehf.
Æco bílar ehf.

Reykjavík
Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Aðalvík ehf.
Apparat ehf.
Arctic Trucks Ísland ehf.
Artica Finance
Argos ehf. Arkitektastofa Grétars og 

Stefáns
Arkitektar Laugavegi 164 ehf.
Athygli ehf.
Austurlandahraðlestin ehf.
Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins
Áltak ehf.
Árvakur hf.
Bakarameistarinn ehf.
Bátur ehf.
Betra Grip
BG smíðar ehf.
Bílalíf ehf.
Bílamálun Guðna ehf.
Björn Árdal, læknir ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Brauðhúsið ehf.
Corvino ehf.
Devitos Pizza ehf.
Dimar ehf.
Dómkirkjan
Dún og fiður ehf.
Eðalbílar ehf.
Efling stéttafélag
Egill Jónsson ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eirberg ehf.
Eldofninn ehf.
Eldsmiðjan

Ennemm ehf.
Ergo fjármögnunarþjónusta
Ernst & Young ehf.
Fjárhald ehf.
Flügger ehf.
Fríkirkjan í Reykjavík
G. M. Verk ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
Geitafell ehf.
Gjögur hf.
Glermenn ehf.
Glæsibær ehf.
Grensáskirkja
Grísinn ehf.
Gunnar Eggertsson hf.
Gæðasmíði ehf.
Hár og hamar ehf.
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Hekla hf.
Helgason og Co ehf.
Herrafataverslun Birgis ehf.
Hjá Jobba ehf.
Hljóðbók slf
Hótel Capin ehf.
Hótel Holt
Húsaklæðning ehf.
Icelandic Fish & Chips ehf.
Icelease ehf.
Infuse ehf.
Innnes ehf.
Isavia ohf.
Íslens Endurskoðun ehf.
Ísold ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Jarðafl ehf.
Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.
Kauphöll Íslands hf.
Kemi ehf.
KK Kranabíll
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Kólus ehf.
Kraftlagnir ehf.
Kristján Gunnlaugsson
Krydd og Kaviar ehf.
Kú kú Campers ehf.
Lagnalagerinn ehf.
Lagsmaður ehf.
Landakotsskóli ses
Landar ehf.
Landsbréf hf.
Landssamband Lögreglumanna
Láshúsið ehf.
Lifandi Vísindi
Lögfræðiþjónusta Sig. Sigur ehf.
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Lögreglustjórinn á höfuðbogarsv.
Lögskil ehf.
Löndun ehf.
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■  Harun Ngige Njoroge

Óskar Steinar Jónsson er starfsmaður á Nytjamarkaði ABC 
og leggjur samtökunum daglega lið í baráttu gegn fátækt og 
stuðlar að menntun barna sem standa höllum fæti í 
heiminum. Hann greiðir einnig mánaðarlegan stuðning 
fyrir Harun Ngige Njoroge. 

Harun er 17 ára gamall og er hann nemandi í ABC 
skólanum í Star of Hope í Nairobi í Kenýa. Hann er elstur sex 
systkina. Öll fjölskyldan hefur upplifað sára fátækt og erfiða 
tíma. Móðir hans er ekkja og lést faðir Haruns árið 2013 eftir 
baráttu við krabbamein. 

Harun býr á heimavist í skólanum þar sem hann fær mat 
daglega og læknisþjónustu. Honum er lýst sem opinskáum 
pilti sem hefur yndi af að spila fótbolta. Hann dreymir um 
að verða starfsmaður í banka. 

Við spurðum Óskar hvernig upprunanleg kynni hans við 
ABC voru?

„Ég fór á kynningu um samtökin og í kjölfarið innritaði 
ég mig í ABC skólann. Þar kynntist ég starfinu mjög vel og í 
raun hjálparstarfi yfirhöfuð.“

Hvenær byrjaðir þú að vera styrktarforeldri hjá ABC?
„Ég byrjaði árið 2014 að styrkja barn til náms. Þegar ég var 

í skólanum þá tók ég þá ákvörðun að fara út til Kenýa. Mig 
langaði til að velja barn sem ég kæmi til með að styrkja og 
ég gerði það. Ég fór út með konunni minni og við völdum tvo 
stráka sem vantaði stuðning og eru þeir nú í heimavist í Star 
of Hope. Sökum mjög erfiðra aðstæðna heima fyrir voru þeir 
komnir í skólann án þess að þeir væru komnir með styrktar-
foreldra.“

Hvers vegna styður þú barn til náms?
„Ég hef séð frá fyrstu hendi hvað litlir fjármunir og í 

raun, að manni finnst, þessi litli styrkur breytir miklu. Þetta 
er bara tækifæri sem barnið hefði engan veginn annars 
fengið. Það væri þá bara ómenntað og ég held að menntun 
sé bara besta forvörn gegn öllu í lífinu upp á að eiga 
möguleika. Það eru engir möguleikar ef þú ert ekki með 
menntun.“ 

Partur af 
fjölskyldunni
■   Óskar Steinar Jónsson

www. abc.is
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Reykjavík
Martec ehf.
Málarameistarar ehf.
MEBA – Magnús E. Baldvinsson ehf.
Melabúðin ehf.
Mótandi ehf.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavík
Neyðarlínan ohf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Orkuvirki ehf.
P. Petersen ehf.
Parlogis ehf.
Pixel ehf.
Promennt ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Raflax Garðsstöðum ehf.
Rafskoðun ehf.
Rafsvið sf
Raftíðni ehf.
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.
Rarik ohf.
Reki ehf.
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.
Rými – Ofnasmiðjan ehf.
S V Bílar ehf.
S.G. þjónustan ehf.
S.I.H. pípulagnir ehf.
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja 

- SSF
Sena ehf.
Sjómannaheimilið Örkin – hótel Örkin
Skorri ehf.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs
Stál og stansar ehf.
Stjörnuegg hf.
Straumblik ehf.
Stúdíó Sýrland ehf.
Suzuki-bílar hf.

Tannlæknastofa SP ehf.
Tannval ehf.
Teiknistofan Arkitektar ehf.
Thai matstofan ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Tölvumiðstöðin ehf.
Umslag ehf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
VA arkitektar ehf.
VDO ehf.
Verkfræðistofan Skipatækni ehf.
Verkhof ehf.
Verslunartækni ehf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vélfang ehf.
Víkurós ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Þór hf.
Örninn Hjól ehf.

Sauðárkrókur
Vörumiðlun ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Fossvélar ehf.
Pylsuvagninn Selfossi ehf.
Ræktunarsamband Flóa/Skeiða ehf.
Sólheimar ses
Sveitarfélagið Árborg
Veitingastaðurinn Fljótið ehf.

Seltjarnarnes
Dignus ehf.
Lítið Mál ehf.
Nesskip hf.
Seltjarnaneskirkja

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Siglufjörður
Premium ehf.
Steingrímur Óli Hákonarson

Stykkishólmur
Narfeyri ehf.
Sæfell hf.

Varmahlíð
Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kráin ehf.
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ós ehf.
Rannsóknarþjónustan Vestmannaeyjum 

ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.
Vestmannaeyjabær
Vinnslustöðin hf.

Vík
Arcanum ferðaþjónusta ehf.

Vopnafjörður
Börkur frændi ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Mótorhaus ehf.

Ölfus
Eldhestar ehf..
Skjólklettur ehf..

Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka
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P a r t u r  a f  f j ö l s k y l d u n n i

Fylgistu með barninu sem þú styrkir?
„Já það geri ég. Þegar ég var úti með konunni minni þá 

hittum við Harun og bróður hans og öll systkini þeirra. Þau 
eru fimm. Ég styð elsta strákinn og konan mín yngri bróður 
hans. Svo eru tvær systur þeirra einnig með styrktarforeldra 
frá Íslandi. Svo mun sú yngsta sennilega hefja nám í 
skólanum á næsta ári. Einnig hef ég stutt svolítið við móður 
þeirra en hún á erfitt enda einstæð með mörg börn. Svo 
fáum við bréf og einkunnirnar og ég sendi jólagjafir og 
fylgist með þeim eins mikið og ég mögulega get.“ 

Líturðu á styrktarbarn sem framlengingu af þínum eigin?
„Já í rauninni. Þau öll systkinin líta á okkur, bæði mig, 

konuna mína og börnin okkar sem sína fjölskyldu. Við 
höfum verið kölluð mamma og pabbi síðan við hófum 
fjárstuðning. Það er alveg gagnkvæmt út á við. Þau eru í 
rauninni bara partur af fjölskyldunni.“ 

Finnst þér mikilvægt að láta sig varða annarlegt ástand 
annars staðar en heima fyrir?

„Já. Framtíð Kenýa eru börnin og því fleiri börn sem eru 
lærð því minni líkur eru á því að landið verði í einhverri 
upplausn. 

Hvað finnst þér um ABC barnahjálp?
„Þar er frábær hugsjón og frábært að samtökin skuli vera 

alíslensk. Að það skuli vera eitthvað lítið apparat á Íslandi 
sem er að styðja mörg þúsund börn til náms er bara ótrúlegt. 
Ef maður getur tekið þátt í því þá er það bara yndislegt.“

■  Öll fjölskyldan á góðri stund í Kenýa
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■  Hópur góðra íslendinga í ABC skólanum í Búrkína Fasó
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Í októbermánuði síðastliðnum hélt sex manna hópur 
Íslendinga út til ABC skólans í Búrkína Fasó til að leggja 
hönd á plóg við hin ýmsu verkefni. Í farteskinu voru fjórar 
fullar töskur af íþróttabúningum og vinnufúsar hendur. 
„Þetta var allt kjarnafólk sem gat unnið sjálfstætt. Við 
afköstuðum ótrúlega miklu á mjög stuttum tíma. Verkefnin 
þarna eru alltaf næg fyrir fólk sem getur unnið,“ segir Aron 
Hinriksson, einn af sexmenningunum. 

Hefur lengi haft tengsl við ABC
Aron er annar af forstöðumönnum í Hvítasunnukirkjunni í 
Fíladelfíu og hann starfaði áður sem kennari og var for-
stöðumaður í Hvítasunnukirkjunni á Selfossi. Hann stofnaði 
ásamt öðrum Nytjamarkað á Selfossi í desember árið 2008 
en kirkjan þar vildi gefa meiri fjármuni til hjálparstarfa og 
ætlunin var að hafa markaðinn opinn í einn mánuð. „Síðan 
gekk það framar vonum og í rauninni hefur hann starfað 
óslitið síðan. Fjármunir sem safnast eru svo gefnir bæði í 
verkefni innanlands og erlendis og það sem fer erlendis fer 
mest til ABC barnahjálpar“, segir hann. 

Höfum áhrif á 
söguna og framtíðina

■  Nemendur hafa yndi af að spila fótbolta ■  Íslenskur sjálfboðaliði að störfum



■  Hinrik og Gullý forstöðumenn skólans
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H ö f u m  á h r i f  á  s ö g u n a  o g  f r a m t í ð i n a

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga.

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

Fyrir mörgum árum síðan tóku Aron og eiginkona hans 
að sér styrktarbarn hjá ABC barnahjálp og fljótlega voru þau 
orðin tvö. Þau voru á Heimili litlu ljósanna á Indlandi. Svo 
vildi til að árið 2007 var ferðinni heitið til Indlands og þá lá 
beint við að heimsækja skólann þar í landi. „Við fórum til 
Indlands ásamt vinafólki til að heimsækja vin okkar. Þá 
heyrði ég í Gunnu Möggu, sem þá var framkvæmdarstjóri 
ABC, og við komum því þannig fyrir að við gátum heimsótt 
skólann. Þar fengum við að kynnast starfinu og hittum 
börnin sem við vorum að styrkja. Þetta var alveg heilmikil 
upplifun og gaman að sjá starfið með eigin augum. Það er 
eitt að sjá myndir en allt annað að koma og finna lyktina, 

heyra hljóðin og fá þessa heildarupplifun sem fylgir því að 
koma á svona stað,“ segir Aron. 

Mamma og pabbi forstöðumenn í Búrkína Fasó
Áhuginn á starfseminni minnkaði ekki við þessa ferð og 
fljótlega voru foreldrar Arons, þau Hinrik Þorsteinsson og 
Guðný „Gullý“ Ragnhildur Jónasdóttir, fengin til að hefja 
starf í Búrkína Fasó. „Það hitti þannig á að mamma átti lítið 
eftir af sínum ferli sem kennari og pabbi var að losna undan 
sínum skuldbindingum og þau bæði sáu að þetta gæti gengið 
upp. Það hafði verið áhugi hjá mömmu alveg síðan hún var 
lítil stelpa að vinna með börnum í Afríku. Pabbi hefur haft 
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tengsl við Búrkína Fasó í mörg ár og hafði farið oft þangað á 
árum áður. Þau létu því á slag standa,“ segir Aron. Frá árinu 
2008 hafa þau Hinrik og Gullý starfað þar í landi að stofnun 
og uppbyggingu ABC skólans. Uppbyggingin á þeim tíma 
hefur verið mikil og mjög margt áunnist. 

Aron segist ekki hafa of miklar áhyggjur af foreldrum 
sínum í þessu framandi umhverfi. „Þau eru ekki að yngjast 
og pabbi hefur farið í gegnum þrefalda hjáveituaðgerð á 
hjarta. Þannig að ég hef alveg smá áhyggjur þó ég velji að 
hafa ekki of miklar áhyggjur af þeim. Það er mjög lítil 
heilbrigðisþjónusta þarna og ef alvarleg tilfelli koma upp er 
lítið hægt að gera. Þau hafa aldrei haft loftkælingu sem er 
bagalegt því það verður rosalega heitt þarna. Þau eru með 
viftur á daginn en yfirleitt slokknar á þeim á þeim um sjö 
leytið þegar rafmagnið klárast. Það stendur til að fjölga 
sólarsellum og allur skólinn mun standa betur að vígi þegar 
það er frágengið. Þá vonandi verður þetta aðeins lífvænlegra 
fyrir mömmu og pabba,“ segir hann.

Heilstætt og metnaðarfullt starf 
Á þeim tíma sem Hinrik og Gullý hafa verið forstöðumenn 
ABC skólans hefur gríðarleg uppbygging átt sér stað. Nem-
endur skólans eru um 600 talsins og búið er að reisa þriggja 
hæða framhaldsskóla og því geta nemendur sem útskrifast 
hafa frá miðstigi haldið námi áfram. Það er ekki numið 
staðar þar. „Næsta verkefnið, sem fer væntanlega í gang í 
haust, er að stofna landbúnaðardeild. Það var keypt land 
undir þetta verkefni í október. Langstærsta iðngreinin í 
Búrkína Fasó er landbúnaður og þá verður hægt að kenna 
bestu aðferðirnar í greininni. Þessi uppbygging er mjög 
spennandi,“ segir Aron. 

Aron segist alltaf jafn undrandi hvað mikið hefur gerst á 
milli þeirra skipta sem hann heldur út þangað. „Þetta er að 
verða virkilega heilstætt starf alveg frá grunnskóla og upp í 
framhaldsskóla. Þetta er svo fjölbreytt og mjög frábrugðið 
ríkisskólanum þarna. Þetta er mjög metnaðarfullt og m.a. er 
boðið upp á verknám sem hentar þeim sem eiga erfitt með 
að stunda bóklegt nám. Starfmannahópurinn er alveg 
frábær og mórall til fyrirmyndar. Þar er mikill metnaður, 
vinnugleði og mikið hlegið,“ segir hann. 

Arftakinn tekur við góðu búi
Aron vill ekki sjá foreldra sína hætta að fylgja hugsjónum 
sínum og snúa of snemma heim. „Þetta er það sem er í 
þeirra hjarta og þau hafa valið að fara ekki auðveldustu 
leiðina í lífinu. Þau gætu slappað af og sett lappirnar upp í 
loftið en það er ekki í þeirra eðli. Þau eru alltaf að láta gott af 
sér leiða en það er ljóst að þau verða ekki endalaust þarna,“ 
segir hann. 

Aron telur nauðsynlegt að sá sem fer fyrir starfinu sé 
með tengingu við Ísland og þekki aðstæður þar. Þegar Hinrik 
og Gullý halda heim á leið mun uppbyggingarverkefninu 
vera að mestu lokið og helsta krafan verður sú að viðhalda 
starfinu. „En það þarf samt alltaf að sækja að einhverju leyti 
fram. Þessi verklegi þáttur verður að mestu að baki og þau 
hafa lagt gríðarlega góðan grunn fyrir þann sem tekur við. 
Sá mun taka við góðu starfi.“ 

Mikið gert á stuttum tíma
Þann fjórða október 2017 hélt Aron út til ABC skólans ásamt 
fimm öðrum til að rétta hjáparhönd við hin ýmsu verkefni. 
„Ég gat losað mig frá í 9 daga og vildi taka smá hóp með 
mér. Ég vildi ekki að hópurinn yrði of stór því þetta var svo 
lítill tími en þetta var allt kjarnafólk sem gat unnið og er 
sjálfstætt í vinnubrögðum. Við afköstuðum alveg ótrúlega 
miklu á mjög stuttum tíma,“ segir Aron. Meðal verkefna var 
að laga íþróttaaðstöðuna á svæðinu og sinna alls kyns 
viðhaldi á tækjum. Einnig fór tónlistarkennari með og sinnti 
hún kennslu á þeim vettvangi. Vinnudagurinn hófst um átta 
leytið á morgnana og stóð til myrkurs sem skellur á um hálf 
sjöleytið. „Eftir það er erfitt að gera eitthvað því það kemur 
alveg niðamyrkur og lítið rafmagn í boði.“ 

Helmingurinn af hópnum hafði komið áður og heimsótt 
skólann en aðrir voru nýliðar sem þó vöndust aðstæðum vel. 
„Hluti af ástæðunni fyrir því að ég tek svona hópa með mér 
er það er gott fyrir starfið að fá þessa hjálp og Íslendingar 
eru mjög fjölhæfir þegar kemur að vinnu. Við erum ekki 
endilega sérhæfð heldur höfum mjög breiða getu og svo 
erum við almennt mjög lausnamiðuð. Það gerist mikið þegar 
hópur af öflugum Íslendingum fer út,“ segir Aron. Hann 
bendir á hve mikil upplifun það er fyrir þá sem voru nýir að 

■  „Þessi uppbygging er mjög spennandi,“ segir Aron ■  Miklar framkvæmdir eru í gangi á skólalóðinni

H ö f u m  á h r i f  á  s ö g u n a  o g  f r a m t í ð i n a
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koma og sjá svona starf og sjá við hvaða aðstæður fólkið 
þarna býr og hve mikið tækifæri það er fyrir börnin að 
komast í svona skóla. „Það fer enginn óbreyttur frá svona 
heimsókn. Þó að aðalatriðið sé að fara að hjálpa þá gerir 
þetta ekki minna fyrir þá sem fara til að hjálpa,“ segir Aron. 

Starf sem hefur áhrif á mörg líf
Aron segist vera glaður yfir því hve gjafmildir Íslendingar 
eru en flestir geri sér þó ekki fyllilega grein fyrir hvað þeir 

hafi það gott og búi við mikið öryggi. „Okkur ber skylda að 
hjálpa og ABC er góður vettvangur til þess. Fjármunirnir eru 
vel nýttir og það er lítil yfirbygging. Ég hvet fólk til að taka 
að sér börn hjá ABC því ég hef séð hvað menntun breytir 
miklu fyrir þessi börn. Þetta er starf sem er að hafa áhrif á 
mörg líf. Þegar maður hjálpar einum einstakling einskorðast 
það ekki við hann heldur ertu líka að hjálpa afkomendum 
hans. Við höfum áhrif á söguna og framtíðina hjá fleirum 
en einum. Þetta hefur margföldunararáhrif.“ 

■  Aron ásamt eiginkonu sinni og styrktar-
barni á Heimili litlu ljósanna á Indlandi

■  Ein „selfie“ á skólalóðinni

H ö f u m  á h r i f  á  s ö g u n a  o g  f r a m t í ð i n a
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Á Filippseyjum njóta um 500 börn stuðnings frá styrktarfor-
eldrum hjá ABC barnahjálp. 

Í desember mánuði ár hvert er haldin jólaskemmtun fyrir 
þau. Við höldum lágmark þrjár skemmtanir þar sem börnin 
búa á mismunandi svæðum og einnig höldum við veislur fyrir 
börnin á yngri deildunum. 

Börnin eru þegar orðin spennt talsvert áður en hátíðar-
höldin hefjast og þreytast seint á að forvitnast um hvað muni 
gerast og hvort þau fái gjafir og svo framvegis. Stundum hafa 
þau þegar heyrt frá eldri nemendum hvað koma skuli og þá 
fyllast þau eftirvæntingu. 

Á jólaskemmtuninni er farið í marga leiki. Sumir leikir 
eiga sterkar rætur í menningu landsins en aðrir eru, má 
segja, alþjóðlegri sem börn út um allan heim kannast við. Það 
er dansað og sungið og börnin flytja atriði sem og starfsmenn 
skólanna. Við borðum góðan mat og skiptumst á gjöfum. Við 
segjum sögur úr biblíunni og ræðum um hinn eiginlega 
tilgang jólanna. Við ræðum um að Jesús Kristur fæddist í 
Betlehem og hlutverk hans var að verða frelsari mannkyns. 
Stundum er þessum boðskap komið til skila í leikriti sem 
yngri nemendur okkar flytja. 

Gjafirnar sem börnin fá eru nytsamlegir hlutir sem þau 
nota við skólastörf og körfur fullar af mat. Með matarkörf-
unni geta þau séð til þess að öll fjölskyldan fái góða jólamál-
tíð. 

Við erum styrktaraðilum okkar svo óendanlega þakklát 
fyrir framlög þeirra sem gera allt þetta og meira að mögu-

leika. Það yrði sannkallaður heiður að fá ykkur í heimsókn 
svo þið gætuð séð með eigin augum hvað börnin eru ánægð á 
þessum samkomum. Það er ykkur að þakka. 

Við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. 

Eva-Mari Blomqvist, Barnmissionen á Filippseyjum.

ABC barnahjálp hefur í samstarfi við Barnmissionen í 
Svíþjóð styrkt fátæk börn til náms á Filippseyjum frá árinu 
1990. Eins og í öllum öðrum stuðningslöndum ABC þá eru 
jólin sá tími sem börnin hlakka hvað mest til og einskær 
gleði skín úr augum þeirra þegar hátíðin stendur sem hæst. 
Á hverju ári er send valfrí krafa til stuðningsaðila í heima-
banka og fyrir peninginn sem safnast er keypt jólagjöf. 

Í ár munu starfsmenn Barnmissionen á Filippseyjum 
gefa matarpakka til fjölskyldna barnanna. Efst á óskalista 
fjölskyldnanna er matur og því er peningurinn notaður til 
að setja saman veglegan matarpakka. Í honum er þó meira 
en einungis matur því þar er einnig að finna nytsamlega 
hluti sem að tengjast náminu. 

Með matarpakkanum geta börnin haldið upp á jólin með 
fjölskyldu og vinum og jafnframt borðað góðan mat og 

fengið ýmislegt annað í gjöf. Til að mæta þörfum og reyna 
að koma til móts við flestar óskir þá höfum við líka tekið 
hluta af peningnum og haldið eina góða jólahátíð. Sú venja 
hefur alltaf verið vel metin af öllum. 

Jól á 
Filippseyjum

Jólakveðja frá Filippseyjum

■  Eva-Mari Blomqvist hjá Barnmissionen á Filippseyjum
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■  „Ég verð hérna þangað til mér verður hent í burtu.“
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Ólafur Sólimann Ágústsson, sjálfboðaliði á Nytjamarkaði 
ABC, fyllist tilhlökkunar á hverjum morgni við tilhugsunina 
um að mæta og leggja samtökunum lið. 

Ólafur vann lengi sem málari á opinberum vettvangi. „Ég 
hef mikið verið í málningu og vann lengi hjá ríkinu. Í ein 
fjórtán ár eða svo. Var um tíma í fríhöfninni á Keflavíkur-
flugvelli og þar var ég að mála ásamt ýmsu öðru tilfallandi. 
Einnig var ég að mála eftir að ég flutti til Reykjavíkur,“ segir 
hann. 

Nytjamarkaður ABC hefur verið starfræktur síðan árið 
2008 og þá fyrst í Skeifunni. Lengi vel var hann til húsa í 
Súðarvogi áður en hann fluttist til Víkurhvarfs í Kópavogi 
þar sem skrifstofur samtakanna eru einnig til húsa. Gengi 
Nytjó, eins og markaðurinn er oftast kallaður, hefur verið 
framar vonum og ABC hefur notið góðs af framlagi sjálf-
boðaliða við að halda starfseminni gangandi. 

Gerir eitthvað sem hjálpar öðrum
Ólafur var fenginn til liðs við ABC snemma á þessu ári. 
„Framkvæmdastjórinn, hún Laufey Birgisdóttir, spurði mig 
hvort ég væri fáanlegur til þess að keyra út bauka í skólana 
hérna á höfuðborgarsvæðinu þegar átakið Börn hjálpa 
börnum var í gangi,“ segir Ólafur. Í mars mánuði fagnaði 
þessi árlega söfnun 20 ára afmæli sínu og góð þátttaka 
grunnskóla á landinu þýddi að mikið var um söfnun 
nemenda í bauka og því mikilvægt að þeir skiluðu sér til og 
frá skólunum. „Þetta átti að standa yfir í einn til tvo daga. 
En hér er ég ennþá.“ 

Eftir að söfnuninni lauk fór Ólafur að taka til hendinni á 
Nytjó og nú er hann orðinn einn af fastamönnunum þar. 
Dagarnir eru alveg frábærir. Ég finn til gleði þegar ég mæti 
hingað á morgnana yfir því að nú er ég að gera eitthvað sem 
hjálpar öðrum,“ segir hann. Nytjó opnar kl. 12 á hverjum 
virkum degi og Ólafur er alltaf mættur vel fyrir þann tíma. 
„Ég mæti yfirleitt mjög snemma og græja kaffið. Hópurinn 

Gefandi vinna
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sest niður og á góða stund og svo er byrjað að dunda. Við 
tökum inn vörur og gerum það sem þarf að gera. Mest allan 
daginn er ég að taka á móti varningi, verðmerkja hann og 
stilla upp í búðinni.“ 

Hlakkar til hvers dags
Ólafur hefur mikið hjarta fyrir starfsemi ABC og telur það 
einfaldlega nauðsynlegt að fólk hjálpi öðrum þó þeir búi ekki 
á sama landi. „Ég á nú fimm börn og sjö barnabörn. Mér 
finnst það eitt af frumskilyrðum okkar á jörðinni að geta 
gefið svolítið af okkur. Þetta er ofsalega gefandi starf og 
frábært að það skuli vera til. Ég hef nú aldrei farið til Afríku 

en það er á óskalistanum og það væri gaman að geta 
heimsótt einn af þeim skólum sem samtökin starfrækja og 
leggja lið ef hægt væri að finna not fyrir mann,“ segir hann. 

Ólafur hefur daginn snemma og heldur ekki heim á leið 
fyrr en Nytjó lokar. Hann er 64 ára gamall og sér ekkert fram 
á að hætta að mæta og hjálpa til. „Ég verð hérna þangað til 
mér verður hent í burtu,“ segir hann og hlær við. „Tilhlökk-
unin fyrir vinnudeginum byrjar þegar ég opna augun. Þegar 
ég er á leiðinni hingað og keyri upp Hvörfin og sé appelsínu-
gulu röndina á húsinu þá hellist yfir mig svona vellíðunar-
tilfinning. Það gerðist ekki þegar ég var að mála,“ segir 
Ólafur. 

■  „Þegar ég keyri upp Hvörfin og sé appelsínugulu röndina hellist yfir mig vellíðunartilfinning,“ segir Ólafur.

www.isorka.is
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Þróttur ehf. 

Eiþóra ehf

www. abc.is



3 stk eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g ljóst súkkulaði, smátt saxað
300 g (2 pokar) Appolo lakkrískurl að eigin vali  

Ofninn hitaður í 150 °C. Eggjahvítur og púðursykur 
stífþeyttar í u.þ.b. 15 mín. og lakkrískurli og ljósu 
súkkulaði blandað varlega saman við með sleif. 
Gerið litla toppa með tveimur teskeiðum og setjið 
á pappírsklædda bökunarplötu. Bakið í u.þ.b. 14 mín. 
Ath. að hiti og tími getur verið breytilegur eftir ofnum.

Uppskrift að góðum lakkrístoppum

APPOLO LAKKRISKURL
APPOLO LAKKRISKURL

APPOLO LAKKRISKURL

Allar þrjár tegundirnar af lakkrískurlinu henta mjög vel í bakstur og eftirrétti. 
Og nýjasta tegundin okkar, Piparfyllt lakkrískurl, er reyndar alveg 
ómótstæðileg að margra mati. Jafnvel bara ein og sér.
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