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ÁRAMÓTIN nálgast og þá er
nauðsynlegt að muna sérstaklega
eftir dýrunum sem eru víða í ná-
grenni okkar. Það er gamall siður
að skjóta upp flugeldum um ára-
mótin, en því miður hefur nokkuð
borið á þeim ósið á undanförnum
árum að þessi skot eru byrjuð
löngu fyrir áramót og halda jafn-
vel áfram dagana þar á eftir. 

Við þessar aðstæður líður mörg-
um dýrum illa. Dýraeigendur, sér-
staklega þeir sem eiga hunda,
ketti og hesta, kannast vel við
þann óróa og angist sem dýr
þeirra ganga í gegnum á þessum
tíma vegna þess hávaða og ljósa-
gangs sem fylgir þessum flugelda-
skotum. Því miður eru mörg dæmi
um að blessuð dýrin reyni að forða
sér frá þessum ólátum og strjúki
að heiman og þá jafnvel til fjalla
og óbyggða og finnist ekki fyrr en
löngu síðar eftir mikla leit. Dæmi
eru um að hestar á útigangi sturl-
ist við þessar aðstæður og brjóti
sér leið úr girðingum og í veg fyrir
umferð þar sem alvarleg slys hafa
orðið.

Því er þess eindregið farið á leit
við allan almenning að það sýni
dýrunum þá virðingu að stunda
flugeldaskot eingöngu á gamlárs-
kvöld. Það hjálpar dýraeigendum
við að grípa til ýmissa ráðstafana,
ef þeir vita til þess að dýrum
þeirra líði illa á þessum tíma. Það
helsta sem hægt er að gera er eft-
irfarandi.

� Hafa dýrin lokuð inni, loka og

byrgja glugga og hafa útvarp í
gangi. Yfirleitt er best að hafa
ljósin kveikt, til að draga úr ljósa-
glömpum. En í sumum tilfellum
getur verið gott að gefa dýrunum
kost á að koma sér í felur innan-
dyra.

� Í þéttbýlinu er best er að
halda köttum alveg inni dagana í
kringum áramót og hafa hunda í
taumi þegar þeim er hleypt út.

� Ef ofangreint er ekki talið
nægjanlegt, þá er gæludýraeig-
endum ráðlagt að tala strax við
sinn dýralækni og tímanlega fyrir
áramót og fá ráðleggingar og jafn-

vel lyf við þessum vanda. En fólk
er varað við að gefa dýrum róandi
lyf nema í samráði við dýralækni. 

� Hestum sem komnir eru á
gjöf í hesthúsum skal gefið vel,
hafa ljósin kveikt og útvarp í
gangi. Eigendur ættu einnig að
vitja þeirra á þessum tíma.

� Gott er að gefa hestum vel
sem eru á útigangi og halda þeim
á kunnuglegum slóðum, þar sem
þau fara sér síður að voða ef
hræðsla grípur þau. 

Dýravelferð um áramót

Morgunblaðið/Kristinn

Útreiðar Hávaðinn sem fylgir flugeldum veldur óróa hjá mörgum dýrum.

Heilbrigði og velferð dýra

Halldór Runólfsson, yfirdýralæknir
hjá Matvælastofnun.

Eftir Svanhildi Eiríksdóttur

Reykjanesbær | „Þegar fjölskyldan
ætlaði að halda venjuleg fjöl-
skyldujól þá grétum við systur,
fannst ömurlegt og einmanalegt að
vera svona fá á jólunum,“ sagði
Ester Daníelsdóttir, kapteinn hjá
Hjálpræðishernum í Reykjanesbæ,
í samtali við blaðamann. Hún og
eiginmaður hennar, Wouter van
Gooswilligen, héldu fyrstu vinajólin
í húsakynnum hersins í Reykja-
nesbæ á aðfangadag, ásamt börnum
sínum og sjálfboðaliðum. Þátttak-
endur voru hátt í 60 frá ýmsum
þjóðlöndum. Í dag verður hins veg-
ar jólaskemmtun barnanna í húsa-
kynnum Hjálpræðishersins.

Hjónin Ester og Wouter þekkja
vart öðruvísi jól er kærleiksjól í
anda Hjálpræðishersins. Bæði eru
þau alin upp innan hans líkt og
börn þeirra nú, Aron Daníel 11 ára,
Moira Ruth 9 ára og Silje 7 ára.
Þau sögðu gott að byrja með hefðir
þegar börnin væru lítil. 

Samveran lengdi jólin
„Ég man þegar við fluttum til

Noregs þegar ég var 12 ára, þá ætl-
aði mamma loksins að hafa hefð-
bundin fjölskyldujól eftir öll jólin
með Hjálpræðishernum í Reykja-
vík. Við systurnar grétum þegar
jólin gengu í garð, fannst sam-
koman einmanaleg,“ sagði Ester.
Hún var að krulla hárið á Moiru
þegar blaðamann bar að garði um
miðjan dag á aðfangadag þar sem
Moira ætlaði að skemmta á vinajól-
unum með söng og hljóðfæraleik.

Öll hlökkuðu þau til jólahaldsins hjá
Hjálpræðishernum. Ekki einasta
fannst þeim gott að gefa af sér
heldur lengdi samveran jólin.
„Núna höldum við tvenn jól,“ sagði
Aron Daníel því á jóladag borðar
fjölskyldan hátíðarmat og opnar
pakkana. „Mér finnst alltaf gaman
á jólunum og nú verða vinir okkar
með okkur,“ sagði Moira Ruth.
Silje sagðist hlakka mikið til, en
hún var nýstigin upp úr baðinu þar
sem hún söng hástöfum uppáhalds-
jólalagið sitt, „Jingle bells“, með
viðeigandi gusugangi.

Ekki gerlegt án sjálfboðaliða
Ester og Wouter sögðu ekki ger-

legt að halda svona vinajól nema
með aðstoð sjálfboðaliða. Þau sögð-
ust hafa verið heppin þetta árið á
svo margan hátt. „Það var allt á
síðasta snúningi og mörgu átti eftir
að redda en ég bað Guð um aðstoð
og hver gjöfin kom á fætur annarri.
Þá buðust hjónin Hjördís Kristins-
dóttir, starfsmaður hjá Keflavík-
urkirkju, og Yngvi Skjaldarson
smiður til þess að aðstoða okkur við
undirbúning og Örn Garðarsson hjá
veitingaþjónustunni Soho bauðst til
að elda matinn í sjálfboðavinnu.“
Ester sagði ánægjulegt að fjöl-
skyldan gæti undirbúið salinn í ró
og næði og setið til borðs með gest-
unum, en auk Hjördísar og Yngva
buðust nokkrir sjálfboðaliðar til að
aðstoða við framkvæmdina. „Mér
finnst aðfangadagur alltaf boða
ánægjuleg lok á mikilli vinnutörn,“
sagði Wouter er undanfarnar vikur
hefur staðið með jólapottinn í versl-
unum í Reykjanesbæ og safnað fyr-
ir vinajólunum. Auk þríréttaðrar
máltíðar úthlutaði jólasveinn jóla-
gjöfum til gesta á vinajólum, sungið
var saman og dansað í kringum
jólatré, sem konur í Sinawik færðu
Hjálpræðishernum. 

„Núna höldum við tvenn jól“
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Kærleiksjól Hjónin Ester og Wouter þekkja vart öðruvísi jól en kærleiksjól í anda Hjálpræðishersins. Bæði eru þau
alin upp innan hans líkt og börn þeirra nú, Aron Daníel, 11 ára, Moira Ruth, 9 ára, og Silje, 7 ára.

Það var allt á síðasta
snúningi og mörgu átti eft-
ir að redda en ég bað Guð
um aðstoð og hver gjöfin
kom á fætur annarri. 

Vinajól Gestir nutu góðra veitinga hjá Hjálpræðishernum í Reykjanesbæ á aðfangadagskvöld.

Vinajól í fyrsta
sinn hjá Hjálp-
ræðishernum 
í Reykjanesbæ

„BRÓÐIR minn er tölvumaður og
lítill kokkur. Hann biður mig alltaf
að senda sér humarsoð þegar eitt-
hvað stendur til,“ segir Jón Sölvi
Ólafsson hjá Kokknum á Horna-
firði. Þessi samvinna bræðranna
þróaðist út í viðskiptahugmynd um
framleiðslu og sölu á frosnu hum-
arsoði sem komið er á markaðinn.

Þróað hjá Matís
Jón Sölvi hefur selt humarsúpu í

söluturni í „humarhöfuðstað“
landsins, Hornafirði, undanfarin
tvö sumur og segir það hafa mælst
vel fyrir. 

Hann hefur verið að þróa fram-

leiðslu á frosnu humarsoði með að-
stoð Matís og framleiðir það í til-
raunaeldhúsi Matís á Hornafirði.
Nú er varan komin á markað,
fyrsta og eina handgerða hum-
arsoðið sem framleitt er hér á
landi, og er meðal annars selt í
Melabúðinni, verslunum Nóatúns
og Fjarðarkaupum. 

Humarsoðið er með ferskar hum-
arskeljar. Bæta þarf við rjóma,
hvítvíni og koníakslögg. Einnig má
bæta við humarhölum. Með þessum
undirbúningi Jóns Sölva getur fólk
lagað sína „eigin“ ljúffengu hum-
arsúpu á nokkrum mínútum. 
helgi@mbl.is

Humarsúpa Jón Sölvi Ólafsson kynnir Humarsoð Kokksins í verslun og gef-
ur fólki að dreypa á. Hann hefur selt humarsúpu á Hornafirði sl. tvö ár.

Ljúffeng humarsúpa 
á nokkrum mínútum




