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SKEMMTUN FYRIR ALLA!

www.smarativoli.is / Sími 534 1900 / Smáralind

VANTAR TÖLVUNA
ÞÍNA START?

FRÍ
G
A
BILAN GREININ
Á TÖLVUM!

ÓDÝR OG SNÖGG ÞJÓNUSTA

Start tölvuverslun og verkstæði
Bæjarlind 1-3, sími 544-2350

Justin bieber Í KÓRNUM Í KVÖLD

PANTAÐU Á

Sjálfboðaliðar
HK undirbúa
stórtónleika
Sjál

Mynd: Laufey Guðmundsdóttir.
Þórunn Ragnarsdóttir og Ágústa Huld Gunnarsdóttir úr 3. flokki HK í handbolta eru á meðal ótalinna
sjálfboðaliða HK sem hafa síðustu daga lagt hart að sér við að breyta Kórnum í tónleikahöll . Gert er ráð
fyrir margmenni í Kórinn í kvöld og annað kvöld. Búast má við umferðartöfum á meðan tónleikunum
stendur en á baksíðu Kópavogsblaðsins í dag er kort sem sýnir lokanir vega.

DOMINO’S APP

SÍMI 58 12345

Vesturbæjarútibú
við Hagatorg
Hamraborg
8
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SAGAN

Á tveimur jafnfljótum
Rauði krossinn í Kópavogi verður með fjölbreytt námskeið
í skyndihjálp í haust og minnir á mikilvægi skyndihjálpar og
nauðsyn þess að geta brugðist við í neyð.
NÆSTU NÁMSKEIÐ
19.-22. september – Börn og umhverfi
Námskeiðið er kl. 17-20 alla dagana og kostar 9.900 KR.
29. september – Slys og veikindi barna
Námskeiðið er kl. 18-22 og kostar 6.000 kr. fyrir einstakling
en 10.000 kr. fyrir par.

•
•

4 klst skyndihjálparnámskeið
5. september – Kópavogi
10. október – Kópavogi
7. nóvember – Kópavogi
5. desember – Kópavogi

•
•
•
•

Guðdís Guðmundsdóttir og Sveinn Mósesson um 1940

Skráning á skyndihjalp.is eða hjá Rauða krossinum í Kópavogi
5704-4000 eða á kopavogur@redcross.is

Starfsmaður
mötuneyti
Starfsmaður íí mötuneyti
í íMenntaskólanum
Kópavogi
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í Kópavogi
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í Kópavogi
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aðaðráða
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skólans.
Um
er
að
ræða
fullt
starf
og
er vinnutími
vinnutími
mötuneyti skólans. Um er að ræða fullt starf og er
frá kl. 08:00-16:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning
frá kl. 08:00-16:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning
málsverðar og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun
málsverða og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi
á þessu sviði s.s. matartæknanám eða matsveinanám eða reynlu
menntun á þessu sviði s.s. matartæknanám eða matsveinanám
af vinnu í mötuneyti.
eða reynslu af vinnu í mötuneyti.
Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og
Áríðandi er
viðkomandi
eigierugott
samskipti
og sé
sé að
þjónustulipur.
Laun
skv.með
sérstökum
samningi
þjónustulipur.
Laun eru skv.ríkisins
sérstökum
samningi StarfsmannaStarfsmannafélagi
og fjármálaráðuneytis.
félags ríkisins og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma
Nánari
eru veittar áeða
skrifstofu
skólansmötuneytis.
í síma
594upplýsingar
4000 hjá skrifstofustjóra
umsjónarmanni
594 4000 hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis.
Skólameistari
Skólameistari

Viltu verða góður stjórnandi?

Umhverfi

Verk- og stjórnendanám er fjarnám fyrir starfandi
og verðandi millistjórnendur í framleiðslu- og
þjónustufyrirtækjum.
Markmiðið er að gefa þátttakendum tækifæri á
að stunda stjórnendanám á sínum forsendum,
auka faglega og hagnýta þekkingu á mannauðsstjórnun með því að efla þekkingu, leikni og hæfni.

Hveralind
er gata ársins
í Kópavogi

Ég – Verkstjórinn / millistjórnandinn (Lota 1)
hefst 22. september 2016.
Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is

Starfsmenntasjóður
SA og VSSÍ

Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson,
kro@nmi.is
Sótt er um á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,
www.nmi.is

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is
Hönnun: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

„Gamlárskvöld 1938. Klukkan sjö
eftir hádegi. Fórum gangandi í bæinn Dísa og ég, komum við í Fossvogskirkjugarði að leiði föður míns
og Laugu systur. Bjart í lofti en
nokkuð kalt. Tunglsljós. Fórum til
Gests og Elsu og sátum við spil til
klukkan 2-3 eftir miðnætti. Gengum alla leið heim.“
Í grein sem birtist í Kópavogsblaðinu þann 25. ágúst leiddi ég
getum að því að byggð hefði naumast myndast eins snemma hér í bæ
og raun varð á hefðu frumbyggjarnir ekki haft aðgang að hjólum því þeir sóttu yfirleitt vinnu til
Reykjavíkur en samgöngur voru
bágbornar í þá daga. Ég gríp nú
aftur niður í dagbók Sveins Mósessonar en hann var einna fyrstur til
að nema land í Kópavogi ásamt
konu sinni Guðdísi Guðmundsdóttur.
Ekki er gott að segja hví þau
hjón kusu að ganga til Reykjavíkur
gamlárkvöldið 1938 í stað þess að
hjóla. Víst er að veður og færð voru
ekki fyrirstaða og bæði höfðu yfir
reiðhjóli að ráða. Líklegast er að
þau hafi kunnað betur við að fara
fótgangandi og njóta þess að bjart
var í lofti enda tunglsljós. Má leiða
að því getum að þeim hafi þótt
rómantískt að ganga þó leiðin væri
löng, en ekki er heldur loku fyrir
það skotið að þeim hafi þótt þægilegra að ganga en hjóla í húminu
því lýsing var engin drjúgan hluta
leiðar og tunglsljósið megnaði naumast að bæta það upp. Þess skal
getið að þau hjón voru bindindisfólk og áfengi því ekki ástæða þess
að hjólin urðu eftir.

Næsta blað kemur
út 22. SEPTEMBER
Skil á auglýsingum og efni í
blaðið er fyrir 19. SEPTEMBER

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni
samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á
skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog
að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

U

mhverfisviðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogsbæjar voru afhentar í Salnum fimmtudaginn 25.
ágúst. Kynnt var val á götu ársins,
Hveralind, en auk þess voru veittar
sjö viðurkenningar fyrir hönnun og
umhverfi.
Í Hveralind afhjúpaði Margrét
Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar,
viðurkenningakjöld og flutti ávarp.
Margrét, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og Hjördís Ýr Johnson formaður
umhverfis- og samgöngunefndar
gróðursettu þar tré ásamt íbúum götunnar. Bæjarstjórn Kópavogs valdi
götu ársins á bæjarstjórnarfundi fyrr
í sumar.
„Hveralind er stílhrein gata þar
sem samspil stærðarhlutfalla húsa,
lóðar og götu gefur götunni heildarbrag og fallega götumynd. Íbúar hafa
lagt mikla rækt í einkagarða ásamt
því að halda sameiginlegu svæði vel
hirtu og snyrtilegu,“ segir í umsögn
um götuna.
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri,
Hjördís Ýr Johnsson formaður umhverfis- og samgöngunefndar og

Vert er að hafa í huga að langar
göngurferðir þóttu sjálfsagðar á þessum árum. Sjómenn höfðu í gegnum
aldirnar ekki vílað við að ganga landshorna á milli og voru slíkar ferðir fólki
í fersku minni. Á fyrri hluta síðustu
aldar stunduðu fjöldi manna ígripastörf til sjávar og sveita, og var þá oft
ekki um annað að ræða en leggja land
undir fót. Faðir Guðdísar, Guðmundur Einarsson, stundaði ígripavinnu
alla tíð og vílaði ekki fyrir sér að fara
langar leiðir fótgangandi. Um tíma
hélt hann til í smáhýsi sem Sveinn
hafði byggt á lóð sinni. Guðmundur
gekk í bæinn hvern virkan dag en
hann starfaði sem hafnarverkamaður
í Reykjavík.
Þegar færð spilltist verulega var
ekki um annað að ræða fyrir Svein
en fara fótgangandi eins og fram
kemur í dagbók hans. Þann 19.

febrúar 1939 skrifar hann: „Mikill
snjór í kvöld, sá mesti sem komið
hefur síðan við fluttum á bústað
21 Álfhólsvegi. Ég gekk í bæinn –
Hafnarfjarðarbílar stopp.“ (Rétt er
að geta þess að húsnúmer voru ekki
komin til sögunnar en „bústaður
21“ vísar til þess að Sveinn hafði
fengið úthlutað lóð sem nefndist „Digranesblettur 21“.) Engin
breyting varð næsta dag: „Sama
veður og í gær. Ég gekk í bæinn í
morgun.“ Og ekki tók betra við
þriðja daginn: „Líkt veður og í gær.
Ég gekk báðar leiðir.“ Af skrifunum
má ráða að Sveinn hafi ekki þurft
að ganga heim fyrstu tvo dagana
og má vera að hann hafi fengið far.
Það fór ekki að rætast úr fyrr en á
fjórða degi en þá segir eftirfarandi
í dagbók Sveins: „Mikil hláka svo
snjórinn bráðnaði óðfluga.“
Frumbyggjar Kópavogs þurftu
sannarlega að hafa fyrir lífinu á
fyrstu árum byggðar. Hjólið var
helsta samgöngutækið en væri því
ekki við komið var um fátt annað að
ræða en ganga. En það gat vissulega
verið ljúft að bregða undir sig betri
fætinum. Sérstaklega þegar tíminn
var nægur og stemmning í lofti – og
var þá ekki amalegt að ganga undir
fullu tungli.
Leifur Reynisson.

Grein þessi er viðbót við frásögn sem birtist
í smáritinu „Landnemar í Kópavogi“ sem
Leifur skrifaði fyrir Sögufélag Kópavogs og
Héraðskjalasafn Kópavogs. Í því riti setur Leifur sögu Guðdísar og Sveins í samhengi við
sögu Kópavogs. Ritið má nálgast í Héraðsskjalasafni Kópavogs.

Digranesblettur 21 um árið 1940.

Hreiðar Oddsson varaformaður umhverfis- og samgöngunefndar afhentu viðurkenningarnar í Salnum.
Að því loknu var haldið í vettvangsferð á slóðir verðlaunahafa, hús og
lóðir skoðaðar.
Auk götu ársins voru veittar viðurkenningar fyrir endurgerð húsnæðis,
hönnun og umhirðu húss og lóðar.

Umhverfisviðurkenningar
Kópavogsbæjar 2016.
Gata ársins: Hveralind
Endurgerð húsnæðis
Hávegur 17: Eigendur Ragnar
Lövdahl og Steinunn Gunnlaugsdóttir.
Umhirða húss og lóðar
Akurhvarf 16: Eigendur Valgerður
Baldursdóttir og Árni Baldursson
Jöklalind 1: Eigendur Böðvar

Stefánsson og Karolína Þorsteinsdóttir.
Hönnun
Almannakór 11: Hönnuður Björgvin Halldórsson hjá bh studio ehf.,
eigendur Lilja Björg Guðmundsdóttir og Vignir Steinþór Halldórsson.
Asparhvarf 22: Hönnuður Kristinn
Ragnarsson hjá KRark efh., eigendur Haraldur Haukur Þorkelsson og
Sigrún Jenný Barðadóttir.
Frostaþing 8: Hönnuður Logi Már
Einarsson hjá Kollgátu arktiektúr ehf. , eigendur Guðbjörg Brá
Gísladóttir og Oddur Sigurðsson
Umhirða húss og lóðar á nýbyggingarsvæði
Dalaþing 6: Hönnuður Guðmundur Gunnlaugsson hjá Archús ehf.,
eigendur Hólmar Ólafsson og
Sigríður Rut Stanleysdóttir.

Umhverfisviðurkenningar Kópavogs voru afhentar í Salnum í síðustu viku.

SALURINN

H

Hamraborg 6

200 Kópavogi

44 17 500

salurinn.is

TÓNLEIKARÖÐ
2016 – 2017

A
U
S
t
YOUK ALI ME Ð
KVARTETTINUM KURR

8.október 2016

Valgerður Guðnadóttir
Helga Laufey Finnbogadóttir
Guðjón Steinar Þorláksson
Erik Qvick

kl.20:00

ITALIENISCHES
LIEDERBUCH

15.október 2016

Ágúst Ólafsson
Hallveig Rúnarsdóttir
Gerrit Schuil

kl.20:00

BRAUTRYÐJENDUR

20.október 2016

Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir
Hrönn Þráinsdóttir
Egill Árni Pálsson
Signý Sæmundsdóttir
Ólafur Beinteinn Ólafsson

HOT ESKIMOS

5.nóvember 2016

Karl Olgeirsson
Jón Rafnsson
Kristinn Snær Agnarsson

CONTRASTS
– FRAGMENTS

20.nóvember 2016

Hildigunnur Einarsdóttir
Una Sveinbjarnardóttir
Hafdís Vigfúsdóttir
Grímur Helgason
Kristján Karl Bragason

Miðaverð 3.900 kr. Miðar í netsölu á www.salurinn.is á 3.500 kr.

kl.20:00

kl.20:00

kl.20:00
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Listamenn

Heiðurs- og bæjarlistamaður Kópavogs
útnefndir

K

ristín Þorkelsdóttir myndlistarmaður og hönnuður er
heiðurslistamaður Kópavogs
2016 til 2017. Bæjarlistamaður er
Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari. Valið
var kynnt við hátíðlega athöfn í
Salnum í vikunni.
Karen E. Halldórsdóttir formaður
lista- og menningarráðs tilkynnti
um valið á listamönnunum og
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og
Auður Sigrúnardóttir, varaformaður
lista- og menningarráðs, afhentu
listamönnunum viðurkenningu.
Kristín Þorkelsdóttir starfaði við
grafíska hönnun í áratugi, var hönnunarstjóri allra núgildandi peningaseðla Íslands, hannaði vegabréfið
og fjöldann allan af vöruumbúðum,
bókakápum og merkjum. Hún hóf
feril sem listmálari árið 1984 og hefur
meðal annars fengist við landslagstengdar myndir og portrett.
Með vali á heiðurslistamanni er

verið að heiðra listamann fyrir ævistarf. Lista- og menningarráð hefur
útnefnt heiðurslistamann Kópavogs
frá árinu 1988.
Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari var
valinn bæjarlistamaður Kópavogs.
Ásgeir er einn fremsti og fjölhæfasti

Kópavogsblaðið

gítarleikari Íslands. Hann hefur gefið
út tvær sólóplötur og leikið inn á hátt
í 100 hljómplötur. Þá hefur Ásgeir
einnig verið tilnefndur til íslensku
tónlistarverðlaunanna fyrir eigin
tónsmíðar. Ásgeir hefur lagt rækt við
flutning Balkantónlistar og mun í
haust heimsækja alla skóla Kópavogs
og flytja tónlist frá Balkanskaga
ásamt félögum sínum.
Þetta er í þriðja sinn sem valinn
er bæjarlistamaður Kópavogs en tilgangur með vali á bæjarlistamanni
er að fá öflugan listamann til þess að
sinna menningarfræðslu í Kópavogi
í samstarfi við Menningarhús Kópavogs.

Á mynd eru frá vinstri: Karen E. Halldórsdóttir, Daði Harðarsson, Kristín Þorkelsdóttir, Ásgeir Ásgeirsson, Ármann Kr. Ólafsson og Auður Sigrúnardóttir.

Salurinn
www.samkop.is

Samkóp hvetur alla foreldra
grunnskólabarna að taka þátt í
foreldrastarfi síns skóla.
Samkóp eru regnhlífarsamtök
foreldrafélaga grunnskóla
Kópavogs.

Fjölbreyttur og skemmtilegur
vetur framundan í Salnum

S

em fyrr verður boðið upp á fjölda
áhugaverðra tónleika í Salnum.
Af fingrum fram heldur áfram
fyrir fullu húsi, auk þess sem tónleikaröðin Tíbrá hefur göngu sína
á ný.

Tíbrá lifnar við í vetur

Tíbrá er tónleikaröð á vegum Kópavogsbæjar sem býður upp á fjölbreytta tónleika í vetur í Salnum. Yfir
fimmtíu flottir tónlistarmenn koma
fram á fjórtán tónleikum.
Á fyrstu tónleikunum í Tíbrá flytur Valgerður Guðnadóttir ásamt
Kvartettinum Kurr blöndu af
tangóum, dægurlögum og jazzi. Hallveig Rúnarsdóttir, Ágúst Ólafsson og
Gerrit Schuil flytja síðan Italiensches
liederbuch eftir Hugo Wolf. Á tónleikunum Brautryðjendur fara Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, Sigríður Ósk
Kristjánsdóttir ásamt fleirum yfir feril
Maríu Markan, Þuríðar Pálsdóttur
og Sigurveigar Hjaltested í tali og
tónum. Hot Eskimos bjóða upp á
frábæran píanójazz með lögum eftir
Jónsa, Of Monsters and Men, Björk,
Emiliönu Torrini og fleiri. Í nóvemberlok verður draumkennd, þjóðlagaskotin og frumleg efnisskrá flutt á
tónleikunum Contrasts – Fragments.
Eftir áramót flytur Guðrún Dalía

Salómonsdóttir ásamt fleirum
píanókvartetta eftir Mozart og Schumann. Stórsöngvararnir Þóra Einarsdóttir og Kristinn Sigmundsson
frumflytja nýtt verk eftir Áskel Másson
við ljóð Matthíasar Jóhannessen auk
þess að flytja eldri söngtónlist eftir
Áskel. Ari Vilhjálmsson heldur sína
fyrstu einleikstónleika á Íslandi eftir
að hann tók við leiðara 2. fiðlu Fílharmóníusveitarinnar í Helsinki.
Hljómsveitin UMBRA flytur sögulega
slagara úr fortíðinni á tónleikum í
mars.
Laugardaginn 11. mars verður
boðið upp á Vísnatónlistarhátíð með
dagkrá yfir daginn og tónleikum um
kvöldið þegar fluttar verða vísur
eftir Cornelis Vreswijk og fleiri
sænks söngvaskáld. Þjóðlagasveitin
Draupnir og Storis-Limpan Band
koma fram sem og Guðrún Gunnarsdóttir, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir og fleiri.
Mógil mun skapa einstakan hljóðheim þar sem klassík, þjóðlagatónlist
og jazzi er vafið saman í ógleymanlega upplifun og glæsilegur kvartett
með Nicola Lolli í fararbroddi mun
flytja strengjakvartetta eftir Haydn
og Brahms auk þess að flytja ásamt
Þóru Einarsdóttur verkið Ó Jesú þú

eðla blóm eftir Þórð Magnússon. Íslenski saxófónkvartettinn fagnar tíu
ára afmæli í byrjun apríl og að lokum
bjóða Rúnar Óskarsson og félagar
upp á Brahms maraþon þar sem flutt
verða verk Brahms sem hann samdi
sérstaklega fyrir klarínett.

Af fingrum fram fyrir
fullu húsi

Forsala hefur farið gríðarlega vel
af stað á tónleikaröð Jóns Ólafssonar, Af fingrum fram, og stefnir í að
uppselt verði á þá alla. Í vetur munu
Egill Ólafsson, Ragnheiður Gröndal,
Valdimar Guðmundsson og Svavar
Knútur heimsækja Jón í fyrsta sinn
auk þess sem tónleikarnir með Eyþóri
Inga og Páli Óskari verða endurteknir.
Tónleikaröðin Líttu inn í hádeginu
hefur notið vinsælda í Salnum og heldur nú inn í fimmta veturinn með einvalaliði flytjenda. Af fjölda annarra
tónleika til viðbótar við ofangreint
má nefna Lindu Rondstadt tónleika
Margrétar Eirar; tónleikana Við
eigum samleið með Guðrúnu Gunnarsdóttur, Siggu Beinteins og Jogvan
Hansen, Lögin úr teiknimyndunum
með Valgerði Guðnadóttur, Þór
Breiðfjörð og Felix Bergssyni og
Reykjavík Smooth Jazz.

37.000 króna
frístundastyrkur

PIPAR\TBWA · SÍA · 160352
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Foreldrar og forráðamenn fimm til átján ára barna með lögheimili í Kópavogi fá 37.000 króna
frístundastyrk á árinu vegna þátttöku í skipulögðu frístundastarfi 2016.
Heimilt er að ráðstafa frístundastyrknum óháð fjölda greina og námskeiða. Frístundastyrkurinn
flyst ekki á milli ára. Athugið að ráðstöfun frístundastyrkja er núna rafræn. Ekki er lengur
tekið á móti kvittunum í Þjónustuverinu. Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

kopavogur.is

Jón

Við erum á réttri leið
Jón Gunnarsson er forystumaður í íslenskum stjórnmálum. Hann stýrir Atvinnuveganefnd
Alþingis sem fer með málefni atvinnulífsins í landinu sem er lífæð samfélagsins.
Jón berst fyrir þjóðarsátt um starfsumhverfi landbúnaðar, sjávarútvegs, iðnaðar, orkuvinnslu,
ferðaþjónustu og náttúruverndar, enda eru þær tekjur sem skapaðar eru í atvinnulífinu
forsenda þess að auknum fjármunum megi verja til brýnna verkefna.
Þar eru heilbrigðiskerfið, málefni aldraðra og öryrkja í forgangi, húsnæðismál ungs fólks
ásamt uppbyggingu samgangna og endurbótum vegakerfisins í kjördæminu.
Jón er duglegur og drífandi og kemur málum áfram.
Undir hans forystu erum við á réttri leið.

Jón Gunnarsson alþingismaður býður sig fram í 2. sæti
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.

jongunnarsson.is

jon.gunnarsson.58

Kosið verður laugardaginn 10. september nk. og eru
allir hvattir til þess að kjósa. Upplýsingar um kjörstaði
er að finna á www.xd.is
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Menningarhús

Áhugasamir
gestir á hausthátíð
Menningarhúsanna

L

augardaginn 3. september buðu
Menningarhúsin í Kópavogi upp
á dagskrá sem markaði upphaf
fjölskyldustunda Menningarhúsanna
en á hverjum laugardegi í vetur verður
spennandi dagskrá fyrir fjölskyldur í
minnst einu húsanna. Það er óhætt
að segja að stemningin á laugardaginn
hafi lofað góðu enda voru gestir mjög
áhugasamir og tóku þátt í dagskránni
sem var mjög fjölbreytt. Öllum heimilum í Kópavogi ætti að hafa borist
dagskrárbæklingur en eintök liggja
frammi í Menningarhúsunum og er
vert að kynna sér þá dagskrá sem í Mboði
er í vetur. Á myndunum má sjá glaða
gesti taka þátt í listasmiðju í Gerðarsafni og skoða listaverkageymslur;
uppgötva rannsóknarstofu Náttúrufræðistofunnar, glaða krakka í ratleik
á bókasafninu og tónlistarmenn að

störfum í Salnum. Næsta fjölskyldustund
verður laugardaginn 10. september frá
kl. 13 í Gerðarsafni þar sem skúlptúrsmiðja fyrir 5-8 ára fer fram. Þá er tilvalið
fyrir aðra fjölskyldumeðlimi að líta við í
bókasafninu og í Náttúrufræðistofu sem
eru opin til 17 þann dag.

Vala Guðnadóttir söng nokkur lög í
Salnum en hún syngur í Salnum þann
8. október ásamt jazzbandinu Kurr.

Áhugasamir krakkar skoða orm í
krukku í Náttúrufræðistofu. Finnur
Ingimarsson forstöðumaður var önnum kafinn allan daginn að taka á móti
áhugasömum gestum.

Tvær áhugasamar í geymslum Gerðarsafns.

Vinir í ratleik í Bókasafni Kópavogs.

Þessar mægður hönnuðu póstkort og
sendu góðum vinum úr Gerðarsafni.

Aðsent

Systurnar Áróra og Hekla voru önnum
kafnar að skapa í Stúdíói Gerðar.

Vilhjálmur Bjarnason „ekki fjárfestir“

Þetta er einfalt

Formaður Hagsmunasamtaka heimilanna

E
Kirkjustarf

Digraneskirkju koma eldri borgarar saman tvisvar í viku til að
stunda leikfimi. Klukkan 11 á
þriðjudögum og fimmtudögum fyllist neðri hæðin af hressum eldri
borgurum. Það er Íþróttafélag
aldraðra í Kópavogi, sem hefur ráðið
íþróttakennarann Fannar Karvel
Steindórsson til að stjórna leikfiminni. Söfnuðurinn styrkir félagið
með aðstöðunni. Þess vegna er hægt
að bjóða upp á leikfimi fyrir 1500 kr
á mánuði. Mottóið: Heilbrigð sál í

hraustum líkama á sannarlega við
í kirkjunni. Eftir leikfimina er boðið
upp á góðan hádegisverð, helgistund, örtónleika og fjölbreytta
dagskrá sem oftast lýkur með kaffi
kl. 14.30. Bæði eru fengnir gestir
og farið í styttri ferðir. Á döfinni
eru ferðir í heimsókn í Seljakirkju
og önnur undir fararstjórn Kristjáns Guðmundssonar fyrrverandi
bæjarstjóra í Kópavogi. Markmið
allra stunda er gleði og gott samfélag.
Til að auðvelda eldriborgurum að

instaklingur í Osló tekur 40 ára
íbúðalán að verðmæti 26 milljónir og skv. útreikningum
bankans mun hann greiða 40 milljónir til baka.
Einstaklingur í Reykjavík tekur á
sama tíma 40 ára íbúðalán að
upphæð 26 milljónir og skv. útreikningum bankans getur hann búist
við að greiða 454 milljónir tilbaka
miðað við verðbólgu síðustu 10 ára
á undan.
Þetta er raunveruleikinn sem
Íslendingar hafa þurft að búa við
alltof lengi. Einstaklingurinn í Osló
velur hinsvegar að taka lánið til
styttri tíma og eftir um 25 ár er lánið
Vilhjálmur Bjarnason, formaður Haguppgreitt og þar að auki hefur hann Kjósum
Vilhjálm heimilanna
Bjarnason og
„ekki
smunasamtaka
ekkifjárfestir”
eignast fjallakofa, tvo bíla skuldlaust, í prófkjöri
fjárfestir.
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi,
bát inn í firði og erfanlegan sérKraganum, sem fram fer laugardaginn 10. september 2016.
eignarlífeyrissparnað. Einstaklinghvernig gæðum þess er skipt. Hann
urinn í Reykjavík er hinsvegar ennþá
vill breytingar alveg eins og hinn
venjulegi Íslendingur. Ég stíg því
að greiða af láninu eftir 25 ár, er með
bíl á bílalánum og fer í sumarfrí með
fram fyrir börnin mín og komandi
fjölskylduna á kreditkortinu.
kynslóðir og vill allt gera sem í mínu
Það er einfalt að breyta þessu, það
valdi stendur til að breyta þessu. Ég
þarf eingöngu að afnema verðtryggvel að vinna að þessum málum undir
inguna af lánum heimilanna og þá
grunngildum og grunnstefnu Sjálfleið þekki ég. Verðtrygging á milli
stæðisflokksins þannig að þörfum
fagfjárfesta og ríkisins þarf aftur á
heimilanna séu mætt og tryggt að
móti að vera - eins og er í öllum þeim
hægt sé að lifa góðu og mannsæmlöndum sem við miðum okkur við andi lífi í okkar auðuga og gjöfula
til þess að þessir aðilar sjái hag sinn
landi.
í að halda verðbólgunni í skefjum.
Það er því einfalt val í prófkjörinu
Þessvegna býð ég mig fram í annað
á laugardaginn. Ef fólk vill þessar
til þriðja sætið á framboðslista Sjálfbreytingar og fá að lifa við sambæristæðismanna í Suðvesturkjördæmi.
leg kjör og íbúar hinna NorðurlandÉg veit að hinn venjulegi sjálfstæðisanna þá mætir það í prófkjör okkar
maður er ekki sáttur við hvernig
Sjálfstæðismanna og setur undirkomið er fyrir heimilum landsins og
ritaðan í annað til þriðja sætið.
Þú finnur mig á Facebook

Sjál

Hressir eldri borgarar
í Digraneskirkju
Í

koma í starfið styrkir sóknarnefndin
rekstur kirkjubíls, sem ekur þátttakendum til og frá kirkju á þriðjudögum fyrir kr. 500 báðar leiðir. En
panta þarf fyrir kl. 9.30 samdægurs.
Umsjón starsfins er í höndum sr.
Magnúsar Björns Björnssonar, Sólveigar Sigríðar Einarsdóttur organista og Margrétar Loftsdóttur. Leikfimin hefst 8. september en kirkjustarfið þriðjudaginn 13. september.

2.

SÆTI

Leiðbeinendur eru: Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi,
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður,
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.

www.facebook.com/VilliBjarna

Kópavogsblaðið
Aðsent

Afl þeirra hluta
sem gera skal

Jón Gunnarsson, alþingismaður.

F
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jölmörg verkefni bíða nýrrar
ríkisstjórnar sem tekur við landsstjórninni eftir kosningarnar í
haust. Það er tilhlökkunarefni að taka
við því góða búi sem ríkisstjórnin skilar
til okkar landsmanna og mun sterk
staða ríkissjóðs sem lotið hefur stjórn
Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins,
skipta þar mestu máli.
Á yfirstandandi kjörtímabili hefur
náðst einstæður árangur í lausn vandamála sem blöstu við okkur vorið 2013.
Það er litið til okkar Íslendinga hvaðanæva úr heiminum sem fordæmis í úrlausn skuldavanda þjóðarbúsins vegna
bankahrunsins. Við njótum aðdáunar vegna þess hve hratt efnahagslífið
hefur tekið við sér á nýja leik og við
erum öfunduð vegna þess að hér er
atvinnuleysi í lágmarki. Verðbólga er
vart mælanleg, kaupmáttur almennings fer hratt vaxandi og skuldir þjóðarbúsins lækka með degi hverjum. Nú
síðast hefur lánshæfismat ríkissjóðs

verið hækkað enn á ný, um tvö þrep! Við
höfum lækkað skatta, gjöld og tolla og
aukið þannig ráðstöfunartekjur almennings.
Þessi góða staða er afrakstur árangurs öflugrar ríkisstjórnar og styrkrar
stjórnar fjármála landsins. Hún gerir okkur kleift að taka til hendinni í brýnustu
málaflokkum, eins og stórátaki í endurbótum heilbrigðiskerfisins, átaki í málefnum aldraðra og öryrkja og húsnæðismálum ungs fólks, svo dæmi séu tekin.
Fleiri málefni bíða þó úrlausnar og nefni
ég hér nokkur.

Aðgangseyrir innheimtur
af ferðamönnum

Nú liggur fyrir frumvarp sem ég hef látið
vinna um náttúrugjald sem yrði innheimt af allri gistingu þ.m.t. af gistingu í
skemmtiferðaskipum og húsbílum. Við
slíka gjaldtöku verður að gæta hófs þannig að ekki valdi skaða í sölu- og markaðssetningu til ferðamanna.
Ferðaþjónustan skilar þjóðarbúinu

miklum tekjum og því getur verið umdeilt að hefja viðbótar skattlagningu. En
almennt tel ég að samstaða sé um slíka
gjaldtöku af ferðamönnum og fulltrúar
ferðaþjónustunnar hafa tekið undir þau
sjónarmið. Hvort samstaða næst um að
ljúka þessu máli á þeim tíma sem þingið
starfar í haust verður að koma í ljós.

Sátt um verndun
hálendisins

Línan á milli verndunar og nýtingar er
vandrötuð og mjög eðlilegt að það kalli á
ítarlega umræðu. Sú umræða verður að
leiða til sáttar til framtíðar um náttúruverndarsvæði sem og nýtingarsvæði og
fyrir þeirri sátt mun ég beita mér.
Ég hef í sumar unnið að þingsályktunartillögu sem lögð verður fram á
þessu þingi sem mælir fyrir um að mjög
verði aukið við friðuð svæði á hálendinu. Á hálendi Íslands er nú þegar bæði
að finna vernduð svæði og svæði nýtt
fyrir t.d. orkuvinnslu og í ferðamennsku.
Þar eru þegar mannvirki svo sem skálar,
vegir og raflínur. Tillaga mín byggist
á því sjónarmiði að vel fari saman
verndun náttúrunnar og hófleg nýting
náttúruauðlinda enda mýmörg dæmi
um að sjálfbærir virkjunarkostir og náttúruvernd geti farið saman.

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til hjálparsamtaka

Starfsemi félagasamtaka og sjálfseignarstofnana þar sem byggt er á störfum
sjálfboðaliða, þar sem drifkrafturinn
er hvorki hagnaðarvon eins og í einkafyrirtækjum né hagnaðardreifing eins
og í opinberum stofnunum, er gríðarlega mikilvæg í okkar fámenna samfélagi.
Ég hef barist fyrir því ríkið kortleggi
þessa starfsemi og fari í aðgerðir til að
létta undir með því fórnfúsa starfi sem
þar fer fram. Í mörg ár var ég í forystusveit Landsbjargar sem er mjög gott
dæmi um mikilvægt og fórnfúst starf
sjálfboðaliða. Ég tel mjög mikilvægt að
stjórnvöld styðji og styrki þessa starfsemi með því að endurgreiða þeim
virðisaukaskatt sem snertir beina uppbyggingu innviða starfseminnar.

Aðsent

Mamma, er ekki
nóg að gera?
H
vers vegna í ósköpunum að
fara í framboð? Þetta er
spurning sem ég er margoft
spurð og þar á meðal af dætrum
mínum. „Mamma, er ekki nóg að
gera sem bæjarfulltrúi, skrifstofustjóri, mamma og almennt sem kona
í daglegu basli?
Jú það er nóg að gera og allt þetta
er ofboðslega skemmtilegt og gefandi. En ástæður mínar að bjóða
mig fram núna og yfir höfuð í störf
í almannaþágu eru einmitt þessar
stelpur mínar og sú kynslóð sem

Er ekki nóg
að gera sem
bæjarfulltrúi, mamma, skrifstofustjóri og kona?
Karen Elísabet. Halldórsdóttir.

mun erfa landið. Mér er það afar
mikilvægt að yngri kynslóðin sjái
sér hag í að búa og starfa á Íslandi.
Ég hvet að sjálfsögðu alla að skoða
heiminn en til þess að fólk að lokum
setjist hér að þurfa ákveðnir hlutir að
vera í lagi og þá vil ég hafa áhrif á.
Hér þurfa kerfin okkar að vera í
lagi. Kerfin sem um ræðir og mynda
saman það sem við köllum samfélag eru m.a. heilbrigðis-, mennta-,
skatta- og velferðarkerfi ásamt efnahags og viðskiptalífinu sem við hrærumst í. Ákveðin einkenni verða að
vera ríkjandi í samfélaginu. Það
verður að vera opið, gagnsætt og
aðgengilegt öllum og síðast en ekki
síst verður að ríkja heilbrigð samkeppni allsstaðar. Einstaklingsfrelsið verður að njóta sín til fulls og jafn-

Prófkjör
Sjálfstæðisflokksins
í Suðvesturkjördæmi
Prófkjörið verður haldið laugardaginn
10. september 2016 klukkan 9:00 til 18:00.

Kosið verður í Lindaskóla í Kópavogi.
Kosningarétt í prófkjörinu hafa allir flokksbundnir sjálfstæðismenn, sem náð hafa 15 ára aldri þegar
prófkjörið fer fram.
Athuga ber að þeir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins sem ganga í flokkinn á kjördag skulu hafa
náð 18 ára aldri á kjördag 29. október 2016. þ.e. hafa atkvæðisrétt í alþingiskosningum.
Boðið verður upp á kaffi og veitingar á kjörstað.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla er hafin í Valhöll.
Upplýsingar um frambjóðendur má finna á: www.xd.is/profkjor/suðvestukjordaemi

Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi.

ræðis verður að gæta hvarvetna
þegar að borðinu er komið.
Ríkja verður skýr atvinnustefna á
landinu til þess að þeir sem við erum
að hvetja til að kaupa sér fasteign vilji
búa hér og starfa. Þetta er lykilatriði
til þess að missa ekki fólk frá landi
sem við sárlega þurfum á að halda til
þess að halda uppi sterkum efnahag
og þéttu félagslegu neti sem okkur
ber að vernda og meta. Ég óska eftir
því að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.
Prófkjörið fer fram á laugardaginn
10 sept. en hægt er að kjósa utankjörstaðar í Valhöll fram að þeim
degi.
Karen Elísabet Halldórsdóttir býður sig
fram í 3ja sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.
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Góð þjónusta í Hvörfunum / Góð þjónusta í Hvörfunum / Góð þjónusta í Hvörfunum
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3

mælir með

1

2

Bær, fasteignasala

Ögurhvarfi 6

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
Sími: 512 3400

1

Hjá Bæ starfar góður hópur
starfsfólks sem þú getur leitað
til þegar þú þarft aðstoð við
kaup eða sölu fasteignar, verðmat og eða aðra
fasteignaráðgjöf. Á heimasíðunni, fasteignasalan.is er
að finna upplýsingar um alla
starfsmenn og símanúmer
þeirra. Kappkostað er veita
persónulega úrvalsþjónustu
sem skilar hámarks árangri.

2

4
5-6-7

Ögurhvarfi 8
203 Kópavogi
Sími: 540 3500

Mannvit

Urðarhvarf 6
Mannvit er eitt stærsta
fyrirtæki landsins á sviði
tæknilegrar ráðgjafar og
nýsköpunar. Hjá fyrirtækinu
starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með
fjölþætta reynslu á flestum
sviðum verkfræðiþjónustu.
Veitt er sérhæfð þjónustu á
sviði verkfræði, jarðvísinda,
umhverfismála, upplýsingatækni og byggingarefnarannsókna. Þjónustunni er
skipt í þrjá kjarna: orku, iðnað
og mannvirki.

3

Kópavogsblaðið

Víkurhvarfi 2, 203 Kópavogi,
sími: 520 5500
abc@abc.is / www.abc.is

Valka

Víkurhvarfi 8
Valka er hátæknifyrirtæki sem
þróar og selur vélar og hugbúnað fyrir hvítfisk- og laxavinnslur. Fyrirtækið var stofnað
árið 2003 í Kópavogi. Þar starfa
nú fjörtíu manns.

4

ABC barnahjálp

Víkurhvarfi 8
203 Kópavogi
Sími: 430 0600
www.valka.is

6

Mudu Gym

7

Knattspyrnuakademía

Víkurhvarfi 2

Víkurhvarf 1

Víkurhvarf 1

Tilgangur ABC barnahjálpar
er að veita börnum varanlega
hjálp í formi menntunar. ABC
barnahjálp er íslenskt hjálparstarf, stofnað árið 1988.
Reikningsnúmer neyðarsjóðs er 515-14-303000
kt: 6906881589

Mudo Gym sérhæfir sig í barna- og fjölskyldustarfi. Einherjar, sterkasti keppnishópur
landsins í Taekwondo bardaga, er uppalinn
hjá Mudo Gym. Sigursteinn Snorrason, yfirkennari er með yfir 20 ára reynslu af kennslu,
bæði í Taekwondo, grunnskóla, háskóla og í
mörgum mismunandi íþróttum.

Knattspyrnuakademían hefst 12. september í
Sparkhöllinni Víkurhvarfi 1, Kópavogi. Hún er fyrir
stráka og stelpur á aldrinum 10-16 ára. Æfingatímar eru kl. 06:20-07:20 mánudags-, miðvikudags-,
og föstudagsmorgna og er hvert námskeið 4 vikur.
Akademíugjald er 49.900 krónur þar sem innifalið er
morgunhressing, æfingabolir og kaffi fyrir foreldra.
Skráning fer fram á sparkhollin@sparkhollin.is.

5

Urðarhvarfi 6
203 Kópavogi
Sími: 422 3000
www.mannvit.is

Sparkhöllin

Víkurhvarf 1
Í Sparkhöllinni finnur þú 4
glænýja innanhús fótboltavelli.
Þar eru battavellir með nýju
Polytan Ligagrass Pro gervigrasi. Vellirnir eru misstórir,
tveir þeirra eru 30mx16m með
3m mörkum, einn er 30mx16m
með 4m marki og síðasti er
„stóri“ völlurinn og er hann
30mx17 með 4m marki. Tilboð: fastir tímar á 8000 krónur.
Nánar á sparkhollin.is

Mudu Gym
Urðarhvarfi 6
203 Kópavogi
Sími: 460 3100
www.thekking.is

er í Sparkhöllinni
Víkurhvarfi 1
akademia@sparkhollin.is
Sími: 666 7111

Vikurhvarf 1
203 Kópavogur
Sími: 855 3111

Víkurhvarfi 1
203 Kópavogi
Sími: 666 7111
www.sparkhollin.is

Leigðu þinn völl

Einungis kr. 8.000 kr. hver tími

SPARKHÖLLIN
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Aðsent

Aðsent

Kvennakrónur?

Elín Hirst alþingismaður.

V
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ið sjálfstæðismenn trúum á
frjálsa samkeppni, eftir réttum leikreglum. Við vitum að
hún eykur framboð af vöru og lækkar
verð. Þeir sem standa sig best dafna
en hinir síður. Við trúum líka að
einkaframtakið leysi mjög mörg
verkefni mun betur en ríkið og vitum jafnframt að ríkið er ennþá að
vafstra í allt of mörgu. Illa reknar
stofnanir, óskilvirkir eftirlitsaðilar
og skortur á skilgreiningu á umfangi
ríkisafskipta kallar á meira skattfé.
Við trúum því að það fé sé betur
komið í höndum einstaklingsins.
Það er sannarlega þörf á skattalækkunum, á því leikur enginn vafi.
Á tímum samkeppni hefði mátt
ætla að nú væri búið að hreinsa út
óútskýrðan launamun kynjanna,
óværuna sem er svo lífseig. Könnun
sem BHM lét gera bendir til þess að
óútskýrður launamunur kynjanna
sé nú 12% þar sem hallar á konur.
Meðal svarenda sem störfuðu hjá
ríki og hjá sveitarfélögum öðrum
en Reykjavíkurborg jókst kynbundinn launamunur milli kannana en
minnkaði meðal svarenda sem störfuðu hjá Reykjavíkurborg og einka-

fyrirtækjum. Já, þið
tókuð rétt eftir,
munur jókst innan
stofnana sem lúta
þeim sem settu m.a.
jafnréttislögin. Þetta
þýðir á mannamáli
að þegar konur fara
út í búð að versla
fyrir launin sín þurfa
þær í raun að greiða
hærra verð en karlarnir fyrir hverja
einustu vöru Það
sama á við um önnur útgjöld konunnar. Ennþá þarf að
berjast. Gætum við til að mynda
hugsað okkur átak þar sem verslanir verðmerkja vörur í karla- og
kvennakrónum til þess að glöggt
megi sjá hvað varan kostar miðað
við kaupmátt, eftir því hvort kynið
á í hlut? Þannig mætti hugsa sér
að matvöruverslun verðmerkti 1
lítra af mjólk með tvennum hætti:
142 krónur og 158 kvennakrónur.
Bílaumboð auglýsti fjögurra manna
fólksbíl á 5,2 milljónir króna og
5,8 milljónir kvennakróna.
Eitt er víst að orðin ein duga ekki
og okkur miðar ekki nægilega hratt í
jafnréttisátt. Ég get ekki hugsað mér
tengdadætur eða sonardætur mínar
þurfa að versla í kvennakrónum
næstu áratugina. Við konur eigum
að standa saman, en karlarnir líka.
Það er löngu viðurkennt að konur
eru síður en svo lakari starfskraftur og oft betri. Það eru því lélegir
viðskiptamenn og stjórnendur sem
láta óútskýrðan launamun viðgangast í sínu fyrirtæki eða stofnun.
Elín Hirst, alþingismaður, sækist eftir
2.-3. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.

Ísland land tækifæranna – við erum
á réttri leið

Á

Íslandi er gott að búa og við
verðum að tryggja að svo
verði áfram. Unga fólkið á að
upplifa tækifærin á Íslandi. Hvetja
þarf til sparnaðar frekar en skuldsetningu. Það að eignast húsnæði
verður að vera raunhæfur möguleiki
fyrir sem flesta. En á sama tíma þarf
að byggja hér upp öruggan leigumarkað fyrir þá sem það kjósa. Eftir
að hafa unnið alla sína ævi eiga eldri
borgarar þessa lands að upplifa
áhyggjulaus ævikvöld.
Í alþjóðlegum samanburði kemur
íslenskt samfélag vel út. Þjóðfélagsumræðan endurspeglar oft ekki
þessa staðreynd. Ýmislegt er ógert
og margt má gera betur en við erum
á réttri leið.

Suðvestur kjördæmi
skiptir máli

Kraginn eða Suðverstur kjördæmið,

Bryndís Haralds, formaður bæjarráðs
og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar.

er fjölmennasta kjördæmi landsins. Það mótar jaðarinn í kringum

höfuðborgina. Brýnt er að svo fjölmennt kjördæmi hafi á að skipa
þingmönnum með víðtæka þekkk
ingu og reynslu. Mikilvægt er að á
Alþingi sé góð þekking á málefnum sveitarfélaganna. Ég tel líka
mikilvægt að Alþingi sé skipað fólki
sem endurspeglar þjóðina; fólki sem
þekkir hvernig það er að láta enda ná
saman hjá venjulegri fjölskyldu og
fólki sem veit hvernig það er að reka
lítil og meðalstór fyrirtæki.
Þessi atriði vógu þungt í ákvörðun
minni um að gefa kost á mér til þingsstarfa. Það sem vegur hins vegar
þyngra eru þær áskoranir og tækifæri sem kjördæmið hefur á sviði
búsetuþróunar og uppbyggingar
á sviði atvinnu og þjónustu. Sveitarfélögin í kjördæminu vinna vel
saman. En þegar kemur að samstarfi við ríkisvaldið eru samskiptin ómarkviss, og óskilvirk. Ég mun
leggja mitt af mörkum til að bæta
þessi samskipti. Þetta er þarft verkefni því afar mikilvægt að efla skilvirkni og bætta nýtingu á skattfé
landsmanna.
Bryndís Haralds, formaður bæjarráðs og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar gefur kost á sér í 4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðismanna í SV- kjördæmi laugardaginn 10. september.

Leikfélagið

Nýtt íslenskt leikrit frumsýnt

N

ýtt íslenskt leikrit, Snertu
mig – ekki! verður frumsýnt
föstudaginn 16. september
hjá Leikfélagi Kópavogs. Verkið er eftir Örn Alexandersson, en
leikstjóri er Sigrún Tryggvadóttir.
Örn og Sigrún hafa lengi starfað með
Leikfélagi Kópavogs en félagið á nú
60 ára afmæli.
Verkið er gaman-drama sem fjallar um samband hjóna og vinkonu
þeirra, eða eins og vinsælt hefur verið

í íslenskum bíómyndum þ.e. vandamál miðaldra karlmanns.
Verkið er um klukkustund í flutningi og taka
þrír leikarar þátt í sýningunni en það eru
þau: Anna Margrét Pálsdóttir, Arnfinnur Daníelsson og Guðný Hrönn
Sigmundsdóttir.
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Bókasafnsskírteini

aðsent

Látlaus gátt til
Byggjum eitt
samfélag fyrir alla! annarra heima

D

Í

slenskt samfélag er í stöðugri
þróun. Breytt samfélag þýðir
breyttar áherslur og nýir tímar
þýðir nýjar áskoranir. Krafan um
ný stjórnmál og ný vinnubrögð
hefur sjaldan verið háværari og
hún hefur sjaldan verið réttmætari.
Sérhagsmunaöflin og auðvaldið hafa
alltof lengi ráðið för í samfélaginu og
við hin höfum um of langan tíma
þurftað lúta í lægra haldi. Kerfisbreytingar hafa reynst ómögulegar, loforð
eru svikin, gagnsæið er ekkert og
lýðræðið hefur orðið undir í keppninni um völd og auð. Niðurstaðan
er landflótti ungs fólks, húsnæðismarkaður sem er í molum, ónýtt
heilbrigðiskerfi og aðför að menntakerfinu. Niðurstaðan er sú að árið
2016 finnst varla sá hópur sem ekki er
enn að berjast fyrir bættum kjörum,
virðingu og réttlæti. Má þar m.a.
nefna barnafjölskyldur, öryrkja og
eftirlaunafólk. Þessu þarf að breyta
strax! Helsta verkefnið framundan er að endurmóta íslenskt samfélag
í anda hugsjóna jafnaðarmanna,
byggja þarf upp eitt samfélag fyrir alla
þar sem grundvallar lífsgæði almennings eru tryggð, þar sem fólk
getur lifað mannsæmandi lífi og
grunnstoðirnar eru í lagi. Samfélag
þar sem réttlæti, velferð og mannréttindi allra eru tryggð.
Þar á endurreisn heilbrigðiskerfisins að vera forgangsatriði. Aðgengi
að slíkri þjónustu á aldrei að vera
háð fjárhagsstöðu einstaklinga og
því á hún að vera gjaldfrjáls.
Útrýma þarf löngum biðlistum
sjúklinga og bæta þarf aðgengi.
Bæta þarf kjör eftirlaunafólks og

Kópavogsblaðið

Sema Erla Serdar, formaður Samfylkingarinnar í Kópavogi og fyrrverandi
formaður framkvæmdastjórnar
Samfylkingarinna.

öryrkja án tafar og gera þarf betur
við barnafjölskyldur. Fjárfesta þarf í
menntakerfinu og gera það aðgengilegt öllum, óháð aldri, búsetu eða fjá
hag. Greiða þarf úr gríðarlega alvar
legu ástandi á húsnæðismarkaði og
gera ungu fólki auðveldara með að
eignast þak yfir höfuðið.
Áskoranirnar eru margar en
áskorunum fylgja tækifæri. Nú er
tækifæri til þess að byggja raunverulega eitt samfélag fyrir alla - þar sem
ungir Íslendingar vilja og geta byggt
sér framtíð og þeir sem eldri eru vilja
vera áfram hluti af. Því er mikilvægt
að flokkur jafnaðarmanna svari ofangreindum kröfum og mæti sterkur
til leiks í komandi kosningum svo
hann komist í stöðu til þess að tryggja
Íslendingum betra og réttlátara
samfélag. Ég vil leggja mitt af mörkum í því mikilvæga verkefni sem framundan er og því sækist ég eftir 2. sæti
í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

agur læsis er 8. september og þá
er jafnframt haldið upp á dag
bókasafnanna. Það er vel við
hæfi því bókasöfnin halda uppi lestrarfærni landsmanna – það skiptir nefnilega máli að lesa meira en bara það
sem maður á.
„Bókasafnsskírteinið er í raun aðgöngumiði að umheiminum,“ segir
Lísa Z. Valdimarsdóttir, forstöðumaður
Bókasafns Kópavogs. „Starfsemi bókasafnsins er mjög fjölbreytt, við stöndum
fyrir fjölda viðburða árið um kring, en
það er líka skemmtilegt að staldra við
og hugsa um það hvað þessi grunnur
starfseminnar – bókasafnsskírteinið
– er í rauninni magnaður.“ Skírteinið
kostar 1800 krónur á ári og lætur lítið
yfir sér en fyrir það má fá lánað ótakmarkað magn af bókum, tímaritum,
kvikmyndum, sjónvarpsefni og tónlistardiskum. Lánþegar sem eru yngri
en 18 ára og eldri en 67 ára fá ókeypis
skírteini, sem og öryrkjar. Þegar horft er
til kostnaðarins við það að kaupa efnið

Lestur Er Bestur
-út fyrir endimörk alheimsins

Bókasafnsdagurinn 2016

borgar sig greinilega að fá það að láni.
„Það var mjög gleðilegt þegar það var
samþykkt um síðustu áramót að við
mættum lána DVD-diska út án frekara
endurgjalds,“ segir Lísa. „Nú er því ekki
krafist aukagreiðslu fyrir neitt safnefni.“
En hvað með sektirnar? „Við höldum
sektum í lágmarki, þær eru 25 krónur
á dag fyrir bækur, en 200 krónur á dag
fyrir DVD diska. Hins vegar hefur sú
nýbreytni orðið hjá okkur á síðustu
árum að það eru sendar út áminningar
í tölvupósti áður en komið er að skilafresti sem gefur fólki tækifæri til þess
að bregðast við og sækja um endurnýjun ef á þarf að halda. Það á því að
vera einfalt að forðast sektargreiðslur.“
Bókasafnsdagurinn er haldinn árlega
til þess að minna á mikilvægi bókasafna í samfélaginu. „Bókasöfnin verða
upphaflega til svo allir hafi aðgang að
fræðum og menningu. Það er hlutverk
sem okkur þykir enn mjög mikilvægt,“
segir Lísa Z. Valdimarsdóttir á bókasafninu.

Krakkarnir

Sulltæki á
Marbakka

K

rakkarnir á leikskólanum Marbakka hafa tekið nýja sullutækinu
fagnandi. Foreldrafélag leikskólans gaf leikskólanum sulltækið í tilefni af 30 ára afmæli leikskólans í vor.
Tækið vekur mikla lukku og eru krakkarnir á Marbakka ánægð með þessa
viðbót í garðinn.

Mikilvægt að á Alþingi
sé góð þekking á
sveitarstjórnarmálum.
- Gunnar Einarsson
bæjarstjóri Garðabæjar.

Á Alþingi þurfa
að vera öflugir
talsmenn sveitarstjórnarstigsins.
- Ármann Kr. Einarsson
bæjarstjóri Kópavogi

Bryndís er öflugur
stjórnmálamaður
og hún á fullt
erindi á þing.
Rósa Guðbjartsdóttir
formaður bæjarráðs
Hafnarfjarðar.

Bryndís
Haralds
4. sæti - Prófkjör SjálfStæðiSflokkSinS 10. SePtember
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Gunnar
Kr. Sigurjónsson,
töframaður
Kópavogs og hundurinn Tígull.

Töframaður Kópavogs

Töfraði af sér 20 kíló
og hefur sjaldan
verið í betra formi
G

unnar Kr. Sigurjónsson er titlaður útlitshönnuður í símaskránni. Það er kannski full hógvært og nær ekki yfir þann aragrúa verkefna og starfa sem Gunnar sinnir. Hann
hefur í mörg ár haft töfrabrögð að
áhugamáli og jafnframt komið fram
með hljómsveitinni PRIMA þar sem
hann leikur á hljómborð og syngur.
Þá lagði hann einnig stund á klíníska
dáleiðslu. Margir Kópavogsbúar þekkja
Gunnar frá því hann gaf út Kópavogspóstinn á árum áður. Hans aðalstarf
í dag er þó útlitshönnun, bókaumbrot fyrir bókaútgáfuna Hóla; gerð
auglýsinga og uppsetning á tímaritum og vefsíðum, svo dæmi séu tekin.

„Ég reyni að starfa við það sem mér
finnst gaman að gera, svo framarlega
sem hægt er að lifa af því,“ segir Gunnar. Hann lærði útlitshönnun í Danmörku á níunda áratug síðustu aldar,
starfaði við skiltagerð, merkingar og
auglýsingar þegar heim var komið og
sá um uppsetningu á Kópavogspóstinum í lausamennsku, áður en hann
tók við útgáfunni, fram til ársins 2007.
En hvernig varð hann töframaður?
„Ég sá töframann í sjónvarpinu þegar
ég var níu ára og heillaðist. Ég ákvað
þá og þegar að þetta vildi ég geta gert.
Pabbi keypti svo töfrasett í Englandi,
sem ég fékk í jólagjöf, en þetta var á
þeim árum þegar fólk ferðaðist minna

en gerist í dag. Ég æfði mig mjög mikið
og kom fram í skólanum og meira að
segja í Stundinni okkar í sjónvarpinu.
Töframaðurinn hefur semsagt alltaf
blundað innra með mér en ég hef ekki
alltaf haft tíma, í amstri lífsins, til að
sinna töfrunum. Þangað til nú á síðustu
árum að ég hef verið duglegri við þetta.“

Hagsmunafélag töframanna

Gunnar kom að stofnun Hins íslenska töframannagildis árið 2007 sem
er hagsmunafélag töframanna hér á
landi. „Við vorum tólf sem stofnuðum
félagið, þar á meðal Baldur Brjánsson
og einnig Jón Aðalbjörn Bjarnason,
betur þekktur sem Jón ljósmyndari sem

rak Ljósmyndastofu Kópavogs í mörg
ár. Núna erum við yfir tuttugu í félaginu, þar af tvær konur. Þetta er hagsmunafélag fyrir töframenn þar sem
þeir geta hist og borið saman bækur
og töfra sína. Félagið stendur fyrir námskeiðum og svo sýningum einu sinni
á ári sem oftast hafa verið í Salnum í
Kópavogi. Sú næsta verður einmitt þar
miðvikudaginn 19 október. Gildið er
aðili að International Brotherhood of
Magicians, IBM, sem eru stærstu töframannasamtök í heimi. Í fyrra varð ég
einnig félagi í The Magic Circle, fyrstur Íslendinga, sem eru ævagömul og
virt töframannasamtök í Englandi. Þar
þurfa allir að þreyta inntökupróf til að
komast inn, til að sanna þekkingu sína
og getu í töfrabrögðum. Þangað sæki
ég námskeið í töfrabrögðum bæði í
Lundúnum og eins í gegnum netið og
hef kynnst aragrúa af fólki úr þessum
skemmtilega, skapandi heimi.“

Tekur þátt í alþjóðlegri
listahátíð

Marga dreymir sjálfsagt um að verða
töframenn þegar þeir verða stórir.
Gunnar segist fá mikið út úr því að
fylgjast með viðbrögðum fólks sem
viti ekki sitt rjúkandi ráð þegar það
er töfrað upp úr skónum. Máli sínu
til stuðnings dregur hann upp spilastokk þar sem við sitjum á kaffihúsi
í Hamraborginni og á svipstundu
hverfa og birtast spilin hingað og þangað í spilastokkunum og jafnvel óvænt
í munni töframannsins. Undrunarsvipurinn leynir sér ekki hjá blaðamanni.
„Það er þetta sem er svo gaman,“
segir Gunnar. „Ánægjan sem ég fæ út úr
þessu er hrein gleði. Þetta er mjög gefandi og frískar upp á tilveruna. Upphaflega hugsaði ég þetta sem áhugamál
en hin síðari ár hefur þetta undið upp
á sig og nú er ég farinn að koma fram
í afmælum, brúðkaupum og fleiri
viðburðum. Á næstunni er ég á leið
til Zürich í Sviss til að taka þátt í alþjóðlegri listahátíð sem heitir Manifesta. Þar mun ég koma fram ásamt

Á Alþingi og í starfi mínu
sem stjórnmálamaður
legg ég m.a. ríka áherslu á:

• heiðarleika og gagnsæi
•
•
•
•
•
•
•

Elín Hirst
alþingismaður
í 2.–3. sæti

í stjórnmálum
aukin framlög til
heilbrigðismála
stöðugleika í efnahagsmálum
velferðarmál barna
og ungmenna
hagsmunamál eldri borgara og öryrkja
jafnréttismál
ný úrræði fyrir ungt fólk
til fasteignakaupa
þjóðaratkvæðagreiðslu
um framtíð Reykjavíkurflugvallar

Frekari upplýsingar um mig
má finna á Facebook-síðunni
Elín Hirst alþingismaður
og bloggsíðunni
elinhirst.wordpress.com

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi
laugardaginn 10. september 2016

ungri konu frá Hong Kong, sem er í
námi við Listaháskóla Íslands. Hún
skrifaði ritgerði sem fjallaði um viðbrögð áhorfenda við töfrabrögðum og
við kynntumst í tengslum við það. Ég
mun koma fram með henni og sýna
atriði sem heitir „Listamaðurinn hverfur.“

Dáleiðsla

Gunnar hefur einnig lagt stund á dáleiðslu, en vill sem minnst gera úr því.
„Hjá mér er dáleiðsla fyrst og fremst
hliðargrein við töfrabrögðin. Ég hef
þjálfað mig í að nota bæði dáleiðslu
og töfrabrögð saman og hef farið á
námskeið í Englandi einmitt til þess.
Til að auka við þekkinguna lærði ég
síðar klíníska dáleiðslu hér heima en
vegna annarra verkefna hef ég ekki
haft tíma til að taka á móti fólki og
meðhöndla. Aukin meðvitund fæst í
dáleiðsluástandi en það er líka hægt
að ná fram minnisleysi á ákveðna
atburði og einnig vinna með eitthvað úr fortíðinni, sem ef til vill hefur
valdið sársauka. Ég hafði áhuga á að
læra þetta og komast að því um hvað
dáleiðsla snerist og sé ekki eftir því.“

Hljómsveitin PRIMA

Þar með er ekki öll sagan sögð af skapandi verkefnum Gunnars því hann
er einnig í tveggja manna hljómsveitinni PRIMA sem kemur víða fram og
spilar og leikur fyrir dansi.
„Við erum tveir í hljómsveitinni, ég
og Guðmundur Pálsson. Hann spilar á
gítar og syngur og ég leik á hljómborð
og sé um milliraddir. Við spilum fjölbreytta tónlist, allt frá gömlu dönsunum til popps og rokks, sem fólk hefur
áhuga á og finnst skemmtilegt. Flest
eru þetta íslensk dægurlög sem fólk
getur sungið með og dansað við. Við
komum fram í samkvæmum, þorrablótum, afmælum og brúðkaupum.
Um jólin skiptum við svo um föt og
köllum okkur Fjörkarla og komum fram
á jólaböllum. Stærsta ballið sem við
höfum séð um ár eftir ár er jólaball
Icelandair. Þar skemmtum við ungum sem öldnum. Þetta er alveg jafn
gefandi og skemmtilegt eins og að
koma fram sem töframaður.“

Kílóin fengu að fjúka

Gunnar er fráskilinn og er faðir þriggja
stráka. Einhver bið varð á barnabörnum og árið 2014, þegar elsti sonurinn
var að nálgast þrítugt, fékk Gunnar nóg
af biðinni og fékk sér hund af Jack Russell tegund. Tígull heitir sá fjörugi kappi
og fylgir Gunnari við hvert fótmál.
„Tígull er eins og barnabarnið mitt
og minn helsti trúnaðarvinur í dag.
Hann hvetur mig líka til að hreyfa mig
meira og fara út að ganga. Snemma á
þessu ári ákvað ég að henda út öllum
sykri úr mataræðinu eftir að hafa lesið
rafbókina: Hættu að borða sykur. Ég
var farinn að líta út eins og uppblásin
blaðra. Ég henti nánast út kolvetnum,
hveiti, pasta, brauði, kartöflum og hrísgrjónum og steinhætti í sykri. Fyrstu
tvær vikurnar voru erfiðastar en núna
eru 20 kíló farin og ekki ólíklegt að fleiri
fjúki í kjölfarið. Það er að vísu hræðilegt hvað íslensk matvælafyrirtæki
bæta sykri og þrúgusykri í nánast alla
matvöru og ég undrast að engin stofnun skuli bremsa þetta af. Sú staðreynd að
Mjólkursamsalan sé stærsti sykurinnflytjandi landsins er skelfileg. En ég fer
núna út að ganga með hundinn og hlæ
þegar ég geng framhjá sælgætishillunum í matvörubúðinni,“ segir Gunnar
Kr. Sigurjónsson, útlitshönnuður,
töframaður, dáleiðari og tónlistarmaður, léttur í spori.
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MK

Vilhjálmur Bjarnason
Formaður Hagsmunasamtaka heimilanna
og ekki fjárfestir

2.-3.

Nýnemar boðnir velkomnir
Nýnemar í Menntaskólanum í Kópavogi voru beðnir innilega velkomnir í skólann
með skemmtilegum hætti á dögunum. Nemendur voru „Simbaðir“ eins og úr
myndinni Lion King með því að dregin voru tvö strik á enni þeirra. Formaður
nemendafélagsins og skólameistari buðu nýnema velkomna í skólann með því að
taka í hönd þeirra. Að því loknu tóku við skemmtiatriði og tónlist. Um kvöldið var
nýnemaball haldið í Gamla bíó þar sem dansinn dunaði.

SÆTI

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari, klæddi gamla MR-inginn, Ara Eldjárn, í MK peysu. Peysan fór honum vel. Nýnemar
voru síðan „Simbaðir“ eins og úr Lion King og var ekki annað að sjá en að þau kunnu því vel.

ir tóku undir og sungu með kórnum
lagið góða, Ég er komin heim.
Á þriðja degi var haldið til Winnipeg í
Kanada þar sem dvalið var í fimm daga.
Daglega hélt hópurinn í skoðunarog eða söngferðir til byggða Íslendinga
sem var afar áhugavert. Kórinn söng á
hátíðinni í Gimli sem haldin er 1. ágúst
ár hvert en árlega sækir fjöldi manns
hátíðina hvaðanæfa að. Kórinn tók
þátt í skrúðgöngu um götur Gimli,
kórfélagar sátu á heyböggum á stórum
vagni og sungu fyrir hátíðargesti sem
stillt höfðu sér upp meðfram götunum.
Eftir gönguna var hátíðarsamkoma þar
sem fjallkonan steig á stokk, ávörp
voru flutt og kórinn söng þjóðsöngva
og ættjarðarlög fyrir fjölda viðstaddra.
Auk þess að syngja á hátíðunum hélt
kórinn tvenna tónleika, í kirkjunni
í Árborg og í Grundarkirkju sem er í

Argylehéraði en þangað fluttu margir
Íslendingar í lok 19. aldar. Þetta var í
fyrsta skipti sem íslenskur kór syngur
í Grundarkirkju en tónleikarnir voru
styrktartónleikar til endurbóta á kirkjunni. Báðir tónleikarnir gengu vel fyrir
fullu húsi afar þakklátra tónleikagesta.
„Það var upplifun ein að hitta allt
þetta góða fólk sem ræktað hefur arfleið
sína svo vel sem raun ber vitni,“ segir
Birna Birgisdóttir, formaður Samkórs
Kópavogs. „Kórinn fékk hvarvetna
frábærar móttökur og mætti mikilli
velvild heimamanna. Í Grundarkirkju
mætti t.d. stór hópur fólks sem lagði á
sig langt ferðalag í miklu óveðri til að
hlýða á söng kórsins. Það var einstök
stund þegar 95 ára vestur-íslensk kona,
Ellen Soffía ávarpði kórinn á góðri íslensku prúðbúin í íslenskum þjóðbúningi. Í lok ferðar dvaldi hópurinn
tvær nætur í Minniapolis og hélt þaðan
heim, sæll og sáttur eftir viðburðarríkt
ferðalag á slóðum Vestur Íslendinga.“
Afmæliðhátíð Samkórsins mun halda
áfram nú á haustdögum en 50 ára afmælisdagur kórsins er 18. október.
Tvennir hátíðartónleikar verða haldnir laugardaginn 22.október í Hjallakirkju. Einsöngvari á tónleikunum
verður Sigrún Hjálmtýrsdóttir (Diddú)
og píanóleikari verður Lenka Mátéóva.
Stjórnandi kórsins er Friðrik S. Kristinsson.

Kórinn tók að sjálfsögðu Víkingaklapp.

Hátíðleg stund í Gimli.

Ferðin

Samkór Kópavogs
í Vesturheimi á 50
ára afmælisári

Þ

Þetta er einfalt. Ef þú

vilt breytingar og lifa við
sambærileg kjör og íbúar
hinna Norðurlandanna, þá
mætir þú í prófkjör okkar
Sjálfstæðismanna og setur
mig í 2.-3. sætið.

að ríkti eftirvænting í hópi félaga
Samkórs Kópavogs og fylgjarmanna þegar lagt var af stað til
Vesturheims þann 28. júlí síðastliðinn.
Framundan var níu daga ferð um slóðir
Vestur-Íslendinga í norður Ameríku og
í Kanada. Fyrstu tvo dagana dvaldi hópurinn í Norður Dakota og var þátttakandi á Íslendingahátíðinni í Mountain en sú hátíð hefur verið haldin árlega
í 116 ár. Kórinn söng við hátíðardagskrá í samkomuhúsi staðarins þar sem
meðal annars Geir Haarde, sendiherra
Íslands í Bandaríkjunum, og Illugi
Gunnarsson, menntamálaráðherra,
ávörpuðu samkomuna en Illugi var sérstakur gestur bæði á hátíðinni í Mountain og í Gimli. Kórinn söng við góðar
undirtektir viðstaddra og ætlaði þakið
að rifna af húsinu þegar kórinn stýrði
víkingaklappinu góða og allir viðstadd-

Ellen Soffía, 95 ára Vestur-Íslendingur, ávarpaði kórinn á góðri íslensku,
prúðbúin í íslenskum þjóðbúningi.

Hópurinn við styttu Jóns Sigurðssonar í Winnepeg.
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552-2525

Bæjarlind 14-16 - Kópavogi

Sótt & Sent - Tilboð #1
Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi.
Massaman kjúklingur.
Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.
Fyrir 2 : 4.150 kr
Fyrir 3 : 5.850 kr
Fyrir 4 : 7.120 kr
Fyrir 5 eða fleiri : 1699 kr á mann
Sótt & Sent - Tilboð #2
Hrísnúðlur með kjúklingi. Súrsætt svínakjöt.
Kjúklingur í grænu karrý. Djúpsteiktar rækjur.
Fyrir 2 : 4.150 kr
Fyrir 3 : 5.850 kr
Fyrir 4 : 7.120 kr
Fyrir 5 eða fleiri : 1699 kr á mann
Sótt & Sent - Tilboð #3
Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý.
Svínakjöt í ostrusósu og engifer.
Djúpsteikt ýsa ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu.
Fyrir 2 : 4.150 kr
Fyrir 3 : 5.850 kr
Fyrir 4 : 7.120 kr
Fyrir 5 eða fleiri : 1699 kr á mann

SIRKUSFJÖR
Námskeið fyrir börn í HEILSUSKÓLA TANYU
12-vikna sirkusfjör námskeið fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára hefst
laugardaginn 10. september. Tími einu sinni í viku kl. 11.50 á laugardögum.

Starf eldriborgara
í Digraneskirkju

Húlladúllan Unnur María leiðir nemendur í gegnum grunnatriði ýmissa
sirkuslista svo sem húlla, akró, djöggl og jafnvægiskúnstir. Áhersla er lögð
á að þáttakendur skemmti sér vel, þroski samhæfingu og jafnvægi og læri
að vinna bæði að sjálfstæðum og sameiginlegum markmiðum.

Verð 17.900 kr. Íþróttaráð Kópavogsbæjar og ÍTR niðurgreiða
námskeiðsgjaldið með frístundastyrkjum.
Spennandi námskerið fyrir fullorðna í Heilsukóla Tanyu
Aðhaldsnámskeið, ZUMBA
ZUMBA byrjendur og ZUMBA framhald,
AQUA ZUMBA, STRONG BY ZUMBA, MJÚK
JÓGA, ZUMBA GOLD fyrir eldri borgara,
BURLESQUE, TRAMPOLINE FITNESS,
COMBAT FITNESS fyrir karlmenn.
Heimasíða: www.heilsuskolitanyu.is
Netfang: heilsuskolitanyu@heilsuskolitanyu.is

Velkomin í Digraneskirkju
Þú ert velkomin/n að taka þátt í safnaðarstarfi eldriborgara í
Digraneskirkju. Starfið skiptist í tvo hluta, leikfimi og samveru.
Hægt er að taka þátt í öðrum hlutanum eða báðum, eftir
hentugleikum.

Smiðjuvegi 4 2h, 200 Kópavogi, sími: 773 6500

• Á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 11 er leikfimi, á afar góðu verði
(kr. 1500 á mánuði) á neðri hæð kirkjunnar, undir stjórn íþróttakennara.
• Kl. 11:50 á þriðjudögum er boðið upp á hádegisverð í Safnaðarsal
kirkjunnar.
• Kl. 12:30 hefst helgistund sem lýkur með tónleikum organistans,
Sólveigar Sigríðar Einarsdóttur.
• Kl. 13:15 er fjölbreytt dagskrá í Safnaðarsalnum. Þar kennir margra grasa,
en markmiðið er gleði og gott samfélag. Dagskrá lýkur oftast um 14:30.
• Eftir leikfimina á fimmtudögum kl. 11:50 er boðið upp á helgistund í
kirkjunni. Þar er beðið fyrir bænarefnum sem berast.

AKSTURSÞJÓNUSTA
Söfnuðurinn býður upp á
akstur til og frá kirkju á
þriðjudögum fyrir kr. 500.
Hringja þarf fyrir kl. 9:30 að
morgni þriðjudags.

Digraneskirkja
Digranesvegi 82 / 200 Kópavogur
S. 554 1620
digraneskirkja@digraneskirkja.is
www.digraneskirkja.is
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Blikafréttir
Æfingatímar

Breiðablik - Æfingatímar
veturinn 2016-2017

Tæpir tveir hringir í kringum jörðina

Blikar á ferð og flugi

S

amhliða nýju skólaári hefst vetrarstarf Breiðabliks. Deildir félagsins
munu bjóða upp á öflugt starf fyrir alla aldurshópa á starfssvæði félagsins í Smáranum og Fífunni. Einnig verða einstaka deildir með æfingar í
Fagralundi, Kársnesskóla og Lindarskóla. Á heimasíðu félagsins breidablik.
is má nálgast frekari upplýsinsgar um vetrarstarfið.
Frjálsíþróttadeild: Æfingar í Fífunni og Smáranum hefjast mánudaginn 5.
september. Æfingar fyrir yngstu iðkendurna sem fæddir eru 2009-2010 (7-8
ára) verða á mánudögum og miðvikudögum kl. 16:00 til 17:00. Iðkendur
fæddir 2007-2008 (9-10 ára) verða með æfingar miðviku- og föstudaga kl.
15:00 til 16:30 og 11-12 ára hópurinn verður með æfingar mánu-, þriðju og
fimmtudaga kl. 15:00-16:30. Upplýsingar um aðra æfingatíma má finna á
http://www.breidablik.is/frjalsar/aefingatafla/.
Karatedeild: Dagskrá vetrarins 2016-2017 hófst mánudaginn 29.ágúst sl.
Börn verða með æfingar mánudaga og fimmtudaga 16:10-17:00. Byrjendur í
unglingaflokki æfa mánudaga og miðvikudaga 18:00-19:00 og laugardaga kl
14:00-15:00. Fullorðnir byrjendur verða með æfingar þriðjudaga 19:00-20:15,
fimmtudaga 19:00-20:15 og þrekæfingar verða á sunnudögum kl 11:00-12:00.
Sjá nánari upplýsingnar um æfingatíma á http://www.breidablik.is/karate/
haustaefingar_ad_hefjast/.
Körfuknattleiksdeild: Æfingar í körfuknattleik hófust 1. september. Boðið
verður uppá æfingar fyrir yngstu flokkana í Smáranum, Fagralundi, Kársnesskóla og Lindaskóla. Auk þess verða aukaæfingar í boði fyri 7. flokk og eldri
í Smáranum á mánudögum og fimmtudögum. Sjá nánai upplýsingar um
æfingatr á http://www.breidablik.is/korfubolti/aefingatafla3/
Sunddeild: Æfingar hjá sunddeild Breiðabliks hófust í ágústmánuði eftir gott
sumarhlé. Æfingar verða bæði í Kópavogslaug og Salarlaug. Til að skrá börn
í sundhópa er best að fara inn á slóðina https://breidablik.felog.is/. Frekari
upplýsingar um æfingatíma og þjálfara í sundi má fá á slóðinni http://www.
breidablik.is/assets/ymislegt/Æfingatafla%202016-2017(3).pdf.
Taekwondodeild: Æfingar í Taekwondo verða eins og síðustu ár í Lindaskóla,
á mánudögum og miðvikudögum frá 18:00 til 19:00 og á laugardögum frá kl.
11:00 til 12:00. Allir eru velkomnir á prufuæfingu óháð aldri og kunnáttu.
Frekari upplýsingar eru á http://www.breidablik.is/taekwondo/aefingatafla7/.
Skákdeild: Skákdeild Breiðabliks í samstarfi við Skákakademía Kópavogs
og Skákskóla Íslands býður í vetur upp á öfluga skákþjálfun. Boðið er upp á
æfingatíma í stúkunni við Kópavogsvöll mánudaga til föstudaga frá 16:00 –
17:30. Æfingarnar henta skákkrökkum sem hafa náð grunnfærni í skák, hafa
mikinn áhuga og stefna að því að verða í fremstu röð á Íslandi og að standa
sig með sóma á alþjóðlegum barna- og unglingaskákmótum.
Sjá nánari upplýsingar á http://www.breidablik.is/skak/skakthjalfun_
veturinn_2016_2017/.
Knattspyrnudeild: Vetrarstarf knattspyrnudeildar í yngstu flokkum er hafið.
Æfingatafla knattspyrnudeildar fyrir 5. - 8.flokk karla og kvenna í vetur verður:
8. flokkur karla og kvenna (2011 - 2012)
Þriðjudagur kl. 17.00-18.30
7. flokkur kvenna (2009 - 2010)
Miðvikudagur kl. 16.00 - 18.00 Fífan
Fimmtudagur kl. 15.00 - 17.00 Fífan
Sunnudagur kl. 10.00 - 11.00 Fífan
7. flokkur karla (2009 - 2010)
Miðvikudagur kl. 16.00 - 18.00 Fífan
Fimmtudagur kl. 15.00 - 17.00 Fífan
Sunnudagur kl. 09.00 - 11.00 Fífan
6. flokkur kvenna (2007 - 2008)
Þriðjudagur kl. 15.00 - 17.00 Fífan
Miðvikudagur kl. 15.00 - 16.00 Fífan
Sunnudagur kl. 11.00 - 12.00 Fífan
6. flokkur karla (2007 - 2008)
Þriðjudagur kl. 15.00 - 17.00 Fífan
Fimmtudagur kl. 15.00 - 17.00 Fífan
Sunnudagur kl. 09.00 - 11.00 Fífan
Nánari upplýsingar um hópaskiptingu og æfingar hvers hóps veita þjálfarar
hvers flokks. Frekari upplýsingar eru á http://www.breidablik.is/knattspyrna/
aefingatafla2/.
Einnig verða Skíðadeild Breiðabliks og Kraftlyftingadeild með öflugt vetrarstarf sem verður kynnt fljótlega.

L

ið á vegum Knattspyrnudeildar Breiðabliks munu ferðast
um það bil 70.000 kílómetra
erlendis á þessu ári. Það jafngildir
tæplega tveimur hringjum í kringum
jörðina. Blikar munu að lokum hafa
haft viðkomu í átta löndum í þremur heimsálfum; Evrópu, Norður
Ameríku og Asíu.
Meistaraflokkur kvenna sigraði
undanriðil sinn í Meistaradeild
Evrópu en hann var haldinn í Cardiff í Wales. Þær drógust svo gegn
einu af stóru liðum Evrópuboltans,
FC Rosengard frá Malmö en leikir
liðanna fara fram í kringum næstu
mánaðarmót. Blikastúlkur fóru í
æfingaferð til Frankfurt um páskana
þar sem liðið æfði og spilaði hjá
FFC Frankfurt sem voru þá ríkjandi

Evrópumeistarar. Meistaraflokkur
karla hélt til Spánar í æfingaferð
í vor og atti kappi við FK Jelgava
frá samnefndri borg í Lettlandi í
Evrópukeppni félagsliða.
Annar flokkur karla mun keppa
í haust við hollenska stórliðið Ajax
í Ungmennakeppni UEFA en leikið
er heima og heiman. Annar flokkur
kvenna sigraði Gothia Cup China í
ágúst en það mót fór fram í Shenyang í Kína. Ferðalagið tók tæpan
sólarhring í hvora áttina í gegnum
Þýskaland og stúlkurnar lögðu að
baki 21.000 kílómetra.
Þriðji flokkur kvenna og fjórði
flokkur karla tóku þátt í mótum í
kringum Barcelona. Stúlkurnar náðu
í 2. og 3. sætið á Barcelona Summer
Cup og drengirnir töpuðu í vítaspyrnukeppni í undanúrslitum á
Barcelona Football Festival. Fjórði
flokkur kvenna flaug svo vestur um
haf á USA Cup í Minneappolis í júlí
og lið Blika náðu þar í undanúrslit og
átta liða úrslit.

Blikastúlkur mæta FC
Rosengard, Marta mætir
á Kópavogsvöll

Nýkrýndir bikarmeistarar Breiðabliks mæta sænsku meisturunum

FC Rosengard frá Malmö í 32 liða
úrslitum meistaradeildar kvenna.
FC Rosengard er stórlið á evrópskan
mælikvarða og með liðinu leikur
meðal annars hin brasilíska Marta
sem þykir einn besti leikmaður
heims. Einnig er sterk Blikatenging
við félagið en systurnar Ásthildur og
Þóra Helgadætur hafa báðar leikið
með því við góðan orðstír og Sara
Björk Gunnarsdóttir var í herbúðum
þess þar til í vor.
Blikastúlkur komust í 32 liða úrslit
með því að sigra undanriðil sem var
haldinn í Cardiff í Wales. Þar hafði
liðið betur gegn Spartak Subotica
frá Serbíu, heimastúlkum í Cardiff
Metropolitan og búlgarska liðinu
NSA Sofia. Leikirnir gegn FC Rosengard verða í byrjun október og er fyrst
leikið heima.

Breiðablik fær Ajax og
mætir hollenska stórliðinu í
Evrópukeppni ungmennaliða

Breiðablik drógst gegn hollenska
stórliðinu Ajax í Evrópukeppni ungmennaliða (UEFA Youth League)
sem er keppni þeirra bestu í flokki
nítján ára og yngri. Blikar komust í
keppnina sem ríkjandi Íslandsmeistarar og duttu í lukkupottinn enda fá
félög sem hafa haft jafn mikil áhrif
á knattspyrnusöguna en hollenska
liðið. Leikið verður á Kópavogsvelli
þann 28. september og í Amsterdam
19. október.

Skutlið

Tímatafla Blikavagnsins

Áfangastaður
Ferð 1
Hörðuvallaskóli (strætisvagnaskýli við Vatnsendaveg) ...................................................................... 14:07
Salaskóli (við hringtorg) ........................................................................................................................ 14:12
Lindaskóli bílastæði (norðan megin) .................................................................................................. 14:19

Ferð 2
15:07
15:12
15:19

Smárinn ................................................................................................................................................... 14:22
Kópavogsskóli ......................................................................................................................................... 14:28
Kársnesskóli (íþróttahús) ...................................................................................................................... 14:35
Fagrilundur ............................................................................................................................................. 14:41
Álfhólsskóli (biðstöð við Skálaheiði) .................................................................................................... 14:46
Smárinn.................................................................................................................................................. 14:52

15:22
15:28
15:35
15:41
15:46
15:52

Æfingatafla

Æfingatafla
yngstu flokka

B

reiðablik hefur gefið út
æfingatöflu yngstu flokka,
5. - 8. flokka karla og
kvenna.
Æfingtafla eldri flokka er
væntanleg en þar er tímabilið
lengra þar sem úrslitakeppnir KSÍ
fara fram í september. Gera má

ráð fyrir því að nýtt tímabil í eldri
flokkum hefjist í kringum 1.okt en
það verður auglýst af þjálfurum
hvers flokks þegar nær dregur.
Töfluna má sjá á heimasíðu
Breiðabliks undir flipanum “
Æfingar”.
Blikastúlkur sigursælar í Kína
Í tilefni af því að stærsta knattspyrnumót í heimi, Gothia Cup,
færði nýverið út kvíarnar til borgarinnar Shenyang í Kína var Breiðablik boðið að senda lið á mótið í
flokki stúlkna 18 ára og yngri.

Tuttugu manna hópur frá félaginu
hélt því í langt ferðalag í byrjun
ágúst eða um 21.000 kílómetra
fram og til baka í gegnum Frankfurt. Vel var að öllu staðið og
reyndist ferðin hið mesta ævintýri
fyrir lið Breiðabliks sem valtaði yfir
mótherja sína og kom heim með
bikarinn. Leiða má að því líkur að
þetta sé eitt lengsta ferðalag
íslensks ungmennaliðs hingað
til og eftirminnilegt fyrir alla sem
tóku þátt.
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Viltu bæta hreyfingu í þinn lífstíl
Við bjóðum þig velkominn í Íþróttafélagið Glóð

Æfingar hjá Glóð eru samkvæmt þessari stundaskrá:

Hvað er Glóð?
Glóð er íþróttafélag fyrir alla sem vita að hreyfing og
fæðuval er lykill að betri heilsu.
Hvað get ég gert í Glóð?
Í Glóð er hægt að æfa og/eða spila Ringó, Línudansa,
Zumba/Salsa og ekki síst að eignast góða vini.
Hvar fæ ég upplýsingar um félagið?
Þú getur séð ýmsar upplýsingar um félagið á heimasíðu þess www.glod.is eða á Facebook;
Íþróttafélagið Glóð.
Einnig eru auglýsingar um starfsemina í Gjábakka,
Gullsmára og Boðanum.

Tímatafla frá 1. september – 15. desember 2016
Línudans Kópavogsskóli:
Þriðjudagar kl. 16.00 framhald 3. stig (2x í viku)
Þriðjudagar kl. 17.00 framhald 2. stig (2x í viku)
Fimmtudagar kl. 18.00 framhald 3. stig (2x í viku)
Fimmtudagar kl. 19.00 framhald 2. stig (2x í viku)

Línudans Gullsmári:
Miðvikudagar kl. 16.30 framhald 1. stig (1x í viku)
Miðvikudagar kl. 17.30 byrjendur
Ringó Kópavogsskóli:
Miðvikudagar kl. 16.00
Ringó Smáranum:
Mánudagar kl. 13.30
Zumba:
Verður auglýst síðar.
Upplýsingar veitir Margrét Björnsdóttir,
formaður Glóðar í síma 832 1200.
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*Skv. 92
gr. laga nr. 80/2002

Á skólatíma
1. september til 1. maí

12 ára börn og yngri
mega lengst vera úti til kl. 20

13 – 16 ára börn mega
lengst vera úti til kl. 22

www.samanhopurinn.is

Foreldrar verum samtaka!

shree-newspaper-adö2.indd 2
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JVEGGURINN
B

Notaðu hashtaggið #jbiceland
á Instagram og þín mynd fer á vegginn!

sena.is/jbveggur
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DAGSKRAIN TÓNLEIKADAGANA 8. OG 9. SEPTEMBER
16.00 UMFERÐARTAKMARKANIR
Í KÓRAHVERFI TAKA GILDI

UMFERÐ FRÁ KL. 16 Á
TÓNLEIKADAG

Bílastæði

Lokun frá kl. 16:00
Lokun frá kl. 21:45
Lokun fyrir alla nema 4+ farþega frá kl. 16:00
Göngu- og hjólreiðastígar
Bílastæði
Sleppistæði
Tónleikasvæði

Smáralind

Fí

16.00 ÚTISVÆÐI OPNAR OG SÆTAFERÐIR
FRÁ SMÁRALIND HEFJAST
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17.00 HÚSIÐ OPNAR

m

Lokun
frá kl. 21:45

ur

19.00 TÓNLEIKAR HEFJAST: STURLA ATLAS

Lokun
frá kl. 16:00

Urðarhvarf
Göngu- og
hjólreiðastígar

19.40 DJ TAY JAMES

Lokun frá
kl. 16 nema fyrir
4+ farþega

20.30 JUSTIN BIEBER
ÁÆTLUÐ LOK TÓNLEIKA ERU UM KL. 22.00 - 22.30.*

Sætaferðir frá
bílastæði sunnan
við Smáralind
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Kórinn
4+

* ATH: DAGSKRÁIN ER HÁÐ BREYTINGUM OG TÍMASETNINGAR GETA RIÐLAST.

SPURT & SVARA-D

UMFER-D & A-DGENGI

DAGSKRA’

SENA.IS/JBFAQ

SENA.IS/JBADGENGI

SENA.IS/DAGSKRA

Allar síðurnar verða uppfærðar eftir þörfum og koma alltaf til með að innihalda nýjustu upplýsingar.

Örfáir lausir miðar í stæði 8. september. Miðasala á Tix og í síma 551-3800. Einnig í Justin Bieber bás í Smáralind
sem er opinn til kl. 16 á tónleikadögum. Tix opnar kl. 16 í Kórnum á tónleikadögum.
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