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Vesturbæjarútibú við HagatorgHamraborg 8

jafnréttisverðlaun

Bókaútgáfan HÓLAR – holabok.is

Hér stíga fjölmargir 
Kópavogsbúar fram 
í sviðsljósið og segja 

sögur af sér og öðrum. 
Bráðsmellin bók sem
allir þurfa að eignast!

Töskur
4.200,- til
5.400,- kr

snyrtitöskur
3.300,- 

Mæðrastyrksnefnd 
og Rauði krossinn hljóta 
jafnréttisverðlaun
Mæðrastyrksnefnd í Kópavogi og Rauði krossinn í Kópavogi hljóta viðurkenningu 
jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogs árið 2015.  „Samhugur, fordómaleysi og mann-
virðing einkennir allt starf Mæðrastyrksnefndar í Kópavogi og framlag Rauða Krossins til að 
rjúfa félagslega einangrun, efla samkennd og virðingu fyrir mannlegu lífi innan bæjarfélags-
ins er ómetanlegt,“ sagði Ármann Kr. Ólafsson, bæajrstjóri, við afhendinguna.

Aftari röð frá vinstri: Silja Ingólfsdóttir Rauða kross-
inum í Kópavogi, Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, 
David Lynch formaður Rauða krossins í Kópavogi og 
Ragheiður Bóasdóttir formaður jafnréttis- og mann-
réttindaráðs.
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framkvæmdir

Glaðheimahverfið að rísa Mozart við 
kertaljós í 
Kópavogs-
kirkju

Íbúar komi 
að ákvörðun 
um bæjar-
skrifstofur

Á döfinni

Bæjarfréttir

Kammerhópurinn Camer-
arctica heldur sína árlegu 

kertaljósatónleika í kirkjum nú 
rétt fyrir jólin. Hópurinn hefur 
leikið ljúfa tónlist eftir Mozart 
við kertaljós í tuttugu og þrjú ár 
og þykir mörgum ómissandi að 
koma úr miðri jólaösinni inn í 
kyrrðina og kertaljósin í rökk-
rinu. Tónleikarnir: „Mozart við 
kertaljós“verða í Kópavogskirkju 
sunnudagskvöldið 20. desember 
kl. 21.00. Aðgangseyrir er 2.500 
krónur en 1.500 krónur fyrir 
nemendur og eldri borgara. Frítt 
er inn fyrir börn. Miðasala er við 
innganginn.

Bæjarstjórn samþykkti ein-
róma á fundi sínum í vik-
unni að tillögur starfshóps 

um húsnæði bæjarskrifstofa 
Kópavogs verði lögð fyrir rýni-
hópa íbúa í byrjun næsta árs. Þá 
verði tillögur hópsins kynntar 
á íbúafundi þegar vinnu rýni-
hópa er lokið. Samþykkt var að 
bæjarstjórn taki endanlega af-
stöðu til húsnæðis bæjarskrif-
stofa Kópavogs eigi síðar en á 
fundi sínum þann 26. janúar 
2016. Starfshópur um húsnæði 
stjórnsýslu Kópavogs tók til 
starfa síðastliðið haust. Hópur-
inn, sem var skipaður fimm 
kjörnum fulltrúum og tveimur 
embættismönnum, komst ekki 
að sameiginlegri niðurstöðu 
en leggur til að bæjarstjórn 
Kópavogs velji á milli tveggja 
valkosta. Annar kosturinn er að 
ráðist verði í viðhald á Fannborg 
2 strax. Jafnframt verði möguleg-
ar  breytingar á skipulagi svæðis-
ins skoðaðar. Hins vegar verði 
viðræður annars vegar um 
nýtt húsnæði í Norðurturni við 
Smáralind og hins vegar um nýtt 
húsnæði við Smáratorg. Jafn-
framt verði leitað samninga um 
sölu á fasteignum í Fannborg og 
mögulegar breytingar á skipulagi 
svæðisins skoðaðar. 

Gamla myndin frá Héraðs-
skjalasafni Kópavogs að 
þessu sinni er úr safni

Ólafs Jónssonar loftsiglinga-
fræðings (1906-1986) og er 
tekin um jólin 1978. Ólafur var 
frumbyggi í Kópavogi og hóf að 
byggja hús við Kópavogsbraut 
árið 1944 ásamt konu sinni, Sig-
ríði Gísladóttur, en hún var lengi
formaður Sjálfstæðiskvenna-
félagsins Eddu. Haldin var sýning 
á ljósmyndum Ólafs í Bókasafni 
Kópavogs í nóvember og desem-
ber 1987.
Á myndinni sjáum við Félags-
heimili Kópavogs í jólabúningi og 
eru framkvæmdir við bílastæða-

Framkvæmdir eru hafnar 
við Glaðheimasvæðið 
svonefnda sunnan Bæjar-

lindar. Stórvirkar vinnuvélar 
hafa verið að störfum síðustu 
daga við jarðvegsframkvæmd-
ir. Í Glaðheimum munu rísa 
tæplega 300 íbúðir í fjölbýli 
þegar svæðið er fullbyggt. Þetta 
nýja hverfi rís við hlið gróinna 
hverfa í Kópavogi, við Linda-
hverfi, austan Reykjanes-
brautar og Smárahverfis. Það 
hefur þá sérstöðu á meðal 
nýbyggingahverfa að öll 
þjónusta er til staðar fyrir 
framtíðar íbúa hverfisins. Í 
næsta nágrenni eru skólar, leik-

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
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að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.  

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Næsta blað kemur út 9. jaNúar
skil á auglýsiNgum og efNi í blaðið er fyrir 7. jaNúar

Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Muninn standa að

Verð á mann er aðeins kr. 3.500
Frítt fyrir 12 ára og yngri

Miðasala við inngang

SKÖTUVEISLU LIONS
20. desember

Í Lionssalnum Lundi
Auðbrekku 25-27 í Kópavogi.

Matur framreiddur frá kl. 11:30 til kl. 14:00 og kl. 17:30 til kl. 21:00

skólar, þróttaaðstaða, sundlaug, 
verslanir og verslunarmiðstöðin 
Smáralind Þá er svæðið einnig
vel tengt aðalgatnakerfi höfuð-
borgarsvæðisins.

Gert er ráð fyrir að byggingar á 
austari hluta Glaðheimareitnum 
verði tilbúnar að utan í júlí árið 

2018. Í vor og í sumar var 260 
íbúðum í níu fjölbýlishúsum 
úthlutað á sjö lóðum, á austari 
hluta Glaðheimasvæði. Verið er 
að vinna að skipulagi á vestari 
hluta svæðisins. Áætlað er að 
heildarfjöldi íbúða á svæðinu 
verði um 500 íbúðir.

Byggingarréttur 
í Glaðheimum
Eftirtalin fyrirtæki eru með 
byggingarétt að Glaðheimum:

Sérverk ehf, fyrir Álalind 1-3.
GG verk ehf, fyrir Álalind 2.
Nordic holding ehf, fyrir 
Álind 4-8. 
Leigugarðar efh, fyrir Álind 14. 
Dalhús ehf, fyrir Álalind 16. 
Húsafl ehf, fyrir Álalind 5. 
Leigufélagið Bestla ehf, fyrir 
Álalind 10. 
Búið er að samþykkja 
teikningar hjá Fagsmíði ehf, 
fyrir Bæjarlind 5 og hjá MótX 
ehf fyrir Bæjarlind 7-9.

Flytur Þjónustumiðstöð? 
Ekki er búið að úthluta lóðinni 
sem Þjónustumiðstöðin er 
á. Búið er að úthluta lóðinni 
við hlið hennar að Álalind 14-
16. Lóð Þjónustumiðstöðvar 
verður ekki úthlutað fyrr en ný 
Þjónustumiðstöð hefur verið 
reist, samkvæmt upplýsingum 
sem fengust frá Kópavogsbæ. 
Ekki hefur verið tekin ákvörðun 
um hvert Þjónustumiðstöð 
flytur en hún er nú á lóðinni 
Álalind 1A.

Húsin sem sjást hér fremst eru Bæjarlind 5 vinstra megin og Bæjarlind 7-9 hægra megin. Þar er búin að skila inn endan-
legum teikningum og þær hafa verið samþykktar. 

kjallarann undir Hamraborgini 
hafnar fyrir framan það. Myndir 
Ólafs af sínu nánasta umhverfi 
eru mikilvægar heimildir um 
byggðaþróun Kópavogs.
Grípum niður í viðtal sem 
Jóhann Tómasson tók við Ólaf 
fyrir Lesbók Morgunblaðsins 18. 
september 1977, þar sem hann 
lýsir ljósmyndun sinni:
„En annars er þetta nú svo sem 
ekki neitt, en ég hef reynt að 
smella af þar sem ég hef séð eitt-
hvað fallegt og tækifæri hafa oft 
verið til þess bæði á ferðum er-
lendis og einnig hér innanlands, 
og þó aðallega hér innanlands 
eða bara rétt utan kringum húsið. 
[…] [Þ]etta hefur engan tilgang 
nema fyrir sjálfan mig. […] Það 
er stundum eitthvað verið að tala 
um að Ijósmyndun sé ekki list, en 
mér finnst margir Ijósmyndarar 
hafa sýnt það að þeir eru sannir 
listamenn, segir Ólafur. En hvað 
er list, er hún ekki jafn fjölbreytt 
og mennirnir eru sjálfir? spyr 
hann og með þeim orðum Ijúk-
um við þessu spjalli, sem Ólafur 
segir að sé orðið alltof langt.“

Gamla myndin

Hvað, hvar og hvenær?

En annars 
er þetta ekki 
neitt, en ég 

hef reynt að smella 
af þar sem ég hef 
séð eitthvað fallegt 
og tækifæri hafa oft 
verið til þess bæði á 
ferðum erlendis og 
einnig hér innan-
lands

Svona mun hluti hverfisins líta út fljólega. Myndir: Björn Skaptason, arkitekt, 
Atelier arkitektar.
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Sólveig Helga Jónasdóttir
var „Kópavogsbúi dagsins“
í síðasta tölublaði og til-

nefndi Þorvald Víðisson, 
biskupsritara, til að taka við kefl-
inu. 

Fjölskylda:
„Sólveig Huld Guðmundsdóttir,
félagsráðgjafi á Landspítalanum 
er eiginkona mín, við eigum 
þrjú börn, Jón Víði 19 ára nema 
í MH, Ásdísi Magdalenu 13 ára 
og Fróða Kristinn 7 ára nemend-
ur Snælandsskóla. Foreldrar 
mínir eru Víðir Sigurðsson kenn-
ari og stýrimaður og Jóhanna 
Ásdís Þorvaldsdóttir sérkenn-
ari. Ég á tvö eldri systkini, Sigurð 
þjálfara og hagfræðing og Vil-
borgu danskennara.“

Búseta: 
„Við fjölskyldan búum í Fagra-
hjalla 40.“

Gæludýr: 
„Páfagaukurinn Goggálfur fær sér 
gjarnan að borða á sama tíma og 
fjölskyldan. Ég átti aldrei gælu-
dýr í uppvextinum en við fjölsky-
ldan höfum yfirleitt haft einhver 
gæludýr, hamstrar hafa verið
nokkrir og einnig páfagauk-
ar, froskur en aldrei fiskar.“

Hvaðan kemur þú og hvert ertu 
að fara? 
„Ég ólst upp í Austurgerði 2 í 
Kópavogi og bjó þar allan minn 
uppvöxt. Vesturbær Kópavogs 
var á þessum tíma, eins og líklega 
enn í dag, sem lítið þorp. Leik-
skólinn, grunnskólinn, búðin, 
bakaríið, sundlaugin og fót-
boltavöllurinn, allt í göngufæri. 
Ég var lánsamur að eiga góða 
félaga og vini í skólanum, boltan-
um og kórnum. En fótbolti var 
mínar ær og kýr og flestir voru 
að sjálfsögðu í kór hjá Tótu. Ég 
lærði í Tónlistarskóla Kópavogs 
í mörg ár. Það var gott að alast 
upp í Vesturbæ Kópavogs. Eftir 
menntaskólaárin í MK fór ég í 
Háskólann, og eftir nokkra leit 
þar að minni fjöl, hóf ég nám í 
guðfræði. Amma mín sagði þá 
við mig að þar ætti ég heima og 
fannst mér vænt um það. Það 
var ekki endilega markmiðið að 
verða prestur en náminu lauk ég 
2001 og vígðist til prests til Vest-
mannaeyja 2002, þar sem við 
fjölskyldan bjuggum í fjögur ár. 
Síðan þá hef ég starfað sem mið-
borgarprestur í Dómkirkjunni 
og síðar sóknarprestur hjá 
norsku kirkjunni, áður en ég var 
ráðinn biskupsritari. Nú starfa 

Þorvaldur Víðisson, 
biskupsritari: 
„Ég ætlaði að verða 
geimfari.“

kópavoGsBúi daGsins

Við eigum jólagjafir fyrir þá sem stunda sund og þríþraut.  
Smelltu þér inn á heimasíðuna okkar og skoðaðu úrvalið! 

“allt til sundiðkunar - sundíþróttir eru okkar fag” 

Alhliða snyrting fyrir konur og karla

SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
Tryggvagata 28 • 101 Reykjavík • 552-5005

www.snyrtistofa.is

Gjafakort í snyrtingu
er notaleg jólagjöf...

ég með Agnesi M. Sigurðardótt-
ur biskupi Íslands og fleiru góðu 
fólki á Biskupsstofu. Í Fagrahjalla-
num ætlum við fjölskyldan að 
búa næstu árin, ef Guð lofar.“

Hvaða frægu persónu hefur þér 
verið líkt við? 
„Mr. Bean, vegna handapatsins. 
Handapatið er sjálfsagt tilkomið 
úr uppeldinu, því móðir mín er 
ástríðufullur táknmálskennari og 
túlkur.“

Besta fríið? 
„Við hjónin höfum reynt að verja 
sumarfríum saman með börnun-
um, innanlands eða erlendis. 
Ferðir til Namibíu, Króatíu og 
Tenerífe standa án efa uppúr. 
Þegar við bjuggum í Noregi 
nutum við þess að ferðast svolítið 
þar og einnig yfir til Svíþjóðar.“

Hvað veitir þér innblástur, orku
 og andagift? 

„Að spila á píanóið og söngla 
með, þegar ég held að enginn 
heyri. En einnig að leika við 
börnin og gera eitthvað skemm-
tilegt með konunni. Íhugun og 
andlegt líf er nú einnig hluti 
af tilverunni í dag, sem gefur 
kraft og orku. Samhliða því 
finnst mér mikilvægt að hreyfa
mig, fara út að hlaupa og 
njóta náttúrunnar, inn í skógi, 
upp á fjalli eða niður í fjöru.“ 

Hvað líkar þér og mislíkar í fari
annarra? 
„Það er skemmtilegt að vera í 
kringum glaðvært og jákvætt 
fólk, glettni og húmor eru kostir 
margra. Einlægni og heiðarleiki
skiptir miklu, neikvæðni finnst
mér leiðinleg, bölmóður og  
ósanngirni.“ 

Hvað vildir þú verða þegar þú 
yrðir stór
„Ég ætlaði að verða geimfari, 
hver veit hvað verður!“

Hver er fallegasti staður Kópa-
vogs? 
„Kirkjuholtið finnst mér falleg-
asti staðurinn, bæði náttúru-
undur og útsýnisstaður. Útsýni 
gerir eitthvað gott fyrir sálina. 
Esjan, Keilir og Snæfellsjökull 
sjást þaðan í góðu skyggni.“ 

Hvað er best við að búa í Kópa-
vogi, og hvað mætti betur fara? 
„Samfélagið í Kópavogi er vina-
legt og félagsstarf öflugt og 
skólar flestir góðir. Vel hefur ver-
ið gert í að koma upp göngu- og 
hjólastígum, en ég tel að bæ-
jarfélagið megi leggja enn meiri 
áherslu á það í framtíðinni.“

Ef þú mættir ráða öllu í einn dag í 
Kópavogi, hvað myndir þú gera? 
„Hækka laun leikskólakennara.“

Lífsmottó:
„Þakklætið er forsenda haming-
junnar. “

Þorvaldur tilnefnir Ingunni Hildi 
Hauksdóttur, píanóleikara og 
kennara við Tónlistarskóla Kópa-
vogs sem næsta „Kópavogsbúa 
dagsins.“

Þorvaldur Víðisson, Kópavogsbúi 
dagsins.

 Rauði krossinn í Kópavogi óskar sjálfboðaliðum og velunnurum sínum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Með þökkum fyrir veittan stuðning á árinu.

Óskum gestum 
og landsmönnum öllum
friðar og farsældar 

á nýju ári

Bókasafn Kópavogs, 
Náttúrufræðistofa Kópavogs, 

Tónlistarsafn Íslands, 
Gerðarsafn, 

Salurinn, 
Héraðsskjalasafn Kópavogs

Þorvaldur með eldri systkinium sínum og móður á sumardegi árið 1974 við 
Austurgerði 2.
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Heimsendingartilboð

Hádegistilboð

Sótt tilboð

Miðstærð af pizzu með 2 áleggstegundum, lítill 
skammtur af brauðstöngum og 1 l. Coke 2970 kr.

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1790 kr.

Stór pizza af matseðli og stór 
margarita 3690 kr.

Stór pizza með 2 áleggstegundum, 
miðstærð af hvítlauksbrauði, stór 
skammtur af brauðstöngum og 2 l. 
Coke 3990 kr.

Stór pizza með 2 
áleggstegundum 1990 kr.

Kryddbrauðspizza Kjúklingavængir

Lítil pizza með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1290 kr.

Stór pizza með 2 áleggstegundum, stór skammtur af 
brauðstöngum og 2 l. Coke 3790 kr.

PIZZERIA

Dalvegur 2
Kópavogur

Sun-Fim: 11-23
Föst-Lau: 11-23:30

Dalshraun 13
Hafnarfjörður

Sun-Fim: 11-23
Föst-Lau: 11-23:30

nýtt

Kebab-

center 

hefur nú 

opnað í 

Hafnarfirði

sími577
3333
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Eins og alkunna er, er veru-
legur skortur á litlum, 
ódýrum íbúðum og á 

ungt fólk margt í erfiðleikum 
með að taka fyrstu skrefin inn 
á húsnæðismarkaðinn. Þá má 
einnig ætla að fullorðið fólk 
hafi ekki tök á að minnka við 
sig vegna skorts á litlu húsnæði. 
Bæjarstjórn Kópavogs hefur 
þegar brugðist við því og markað 
stefnu í húsnæðismálum eins 
og ítarlega hefur verið fjallað 
um í fjölmiðlum. Tillögurnar 
sem koma fram í stefnunni eru 
raunhæfar og felast m.a í því að 
ýta undir virkan leigumarkað 
og stuðla að byggingu minni og 
ódýrari íbúða. Samhliða nýrri 
húsnæðisstefnu ákvað bæjar-
stjórn að breyta gjaldskrá 
lóða þannig að hún ýtti undir 
byggingu minni íbúa. Afraks-
tur stefnunnar er þegar farinn 
að sjást þar sem fjölmargir 
byggingarverktakar hafa gert 
breytingar á byggingaráformum 
sínum, minnkað íbúðir og 
fjölgað þeim, sem birtist m.a. á 
nýúthlutuðu svæði við Álalind 
og Bæjarlind, en þar rísa níu 
fjölbýlishús á næstunni. Í fram-
haldi af þessari vinnu þá hefur 
bæjarstjórn ákveðið að mótuð 
verði heildstæð samgöngustefna 
fyrir Kópavog þar sem m.a. 
verður horft til lýðheilsuþátta, 
öryggis og loftgæða. Innihald 
hennar verður strætósamgöngur, 
göngu- og hjólaleiðir og bílaum-
ferð. Við viljum skapa raunhæ-
fa valkosti í samgöngum á móti 
einkabílnum, auka tíðni ferða 
almenningsvagna, fá samgöngu-
miðstöð í Smárann, stykja göngu- 
og hjólastíga, fjölga hjólastæðum 
við stofnanir bæjarins og fá fyrir-
tækin í lið með okkur. Fjölmarg-

jólakveðja

Húsnæðismál og 
samgöngur í Kópavogi

Gæðasamband Ljósleiðarans

Gagnaveita Reykjavíkur leggur nú Ljósleiðarann í samstarfi við
 sveitarfélagið þitt með það að markmiði að koma þér í gæða-

samband.

Gæðasamband Ljósleiðarans er hraðara og snarpara og jafn 
hratt í báðar áttir. Ljósleiðarinn býður upp á 100 eða 500 megabita 

sem er töluvert meiri hraði en gengur og gerist.

Stuttur svartími er lykilatriði góðrar nettengingar. Með honum gerist
allt hraðar og snarpar og því er upplifun af Ljósleiðaranum jafn góð 

og raun ber vitni.

Ljósleiðarinn býður upp á gagnvirkt sjónvarp í bestu mögulegu
myndgæðum með möguleika á fjölda myndlykla og stafræna

myndbandaleigu.

Farðu á ljosleidarinn.is og pantaðu tengingu. Ljósleiðarinn verður 
lagður alveg inn í stofu til þín og þú borgar ekkert aukalega fyrir það.

Nú geta heimili fengið 500 megabita samband á Ljósleiðaranum 
og er það hraðasta netsamband sem nokkurn tíma hefur verið í boði á Íslandi.H
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GÆÐASAMBAND

FYRIR HEIMILI 
OG FYRIRTÆKI

ir kjósa bíllausan lífstíl, eins og 
fjölgun hjólreiðamanna ber með 
sér og sýnir að margir vilja búa 
í þéttri byggð þar sem stutt er í 
alla þjónustu. Kópavogsbær vill 
koma til móts við þann hóp enda 
eru mikil tækifæri hér á miðju
höfuðborgarsvæðinu til þess að 
skapa úrvals aðstæður fyrir eftir-
sótt vistvæn íbúðarhverfi með 
góðum innviðum og mikilli 
þjónustu. Með skýrri stefnu í 
húsnæðismálum og samgöngu-
málum mun minni íbúðum í 
Kópavogi fjölga og aðstæður 
skapast til fleiri valmöguleika á 
sviði samgangna.

Hlutverk sveitarfélaga er mikil-
vægt hvað varðar þessa tvo 
málaflokka, þ.e húsnæðismál og 
samgöngur, enda er kostnaður 
við þessa tvo þætti jafnan 
stærsti útgjaldaliður heimilanna. 
Ég óska Kópavogsbúum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á
nýju ári.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs Kópavogs (BF).

Jóla hvað?

Jólakveðja til Kópa-
vogsbúa nær og fjær

Datt þetta í hug þegar ég 
fór að undirbúa jólin 
með dætrum mínum. 

Hvað eru jól í dag og hvað voru 
þau þegar ég var krakki. Jólin 
hjá mér voru að mamma missti 
sig í bakstri og heimilisþrif-
um, pússaði silfrið eins og óð 
væri, örvæntingarfullri leit 
minni af jólagjöfum og að káfa á 
pökkunum og geta upp á hvað 
væri í þeim. Gleðina yfir hörðu 
pökkunum og vonbrigðin með 
linu pakkana frá ömmu.  Enda-
lausri bið eftir að jólamat-
urinn væri búin, lélegri stríðni 
bræðra minna um að lesa 
þjóðsögur áður en hafist væri 
handa við að rífa upp gjafirnar 
og svo tómleikanum þegar 
pakkarnir kláruðust. Eftir-

Eftir nokkra daga 
byrjar daginn 
aftur að leng-

ja, og skammdegið 
tekur smátt og smátt 
að víkja fyrir bjartari 
tíma.  Við hittum vini 
og ættingja, skerp-
um á gömlum hefð-
um og leggjum drög 
að nýjum. Á aðvent-
unni höfum við verið 
rækilega minnt á að við erum 
heppin þjóð meðal þjóða. Sú 
eymd og það vonleysi sem 
milljarðar búa við er okkur flest-
um aðeins kunn af afspurn eða 
úr fréttum.  Nú í lok árs og á 
nýju ári fáum við Kópavogsbúar 
tækifæri til að kynnast fjöl-

væntingin fólst í því að fá eitt-
hvað sem sjaldan fékkst.
Í dag, búum við mikið til í 
alsnægtarsamfélagi þar sem 
að margir velta fyrir sér að gefa 
pening í jólagjafir vegna þess að 
krakkar eiga einfaldlega allt og 
það sem þeim langar í eru hálf 
mánaðarlaun foreldranna. Við 
reynum að útskýra eftirvænting-
una fyrir krökkunum okkar 

Karen E. Halldórsdóttir.

sem fylgdi jólunum í „gamla 
daga“ en það er ekki nokk-
ur leið til þess fá þau til að 
skilja hana þar sem aðstæður 
okkar flestra eru það góðar. 
Við tínum okkur í leiðinda 
mótsagnarlegri umræðu um 
kirkjuferðir um leið og við 
minnumst á boðskap jólanna 
sem er fæðing frelsara og friður til 
mannkyns. Hvort sem við trúum 
á pakkajólin eða Jesú þá höldum 
við upp á þessa hátíð sem sam-
félag. Samfélag sem leggst á hlið-
ina til að gefa gjafir og gleðja hvert 
annað með tilheyrandi ofáti.
Eftirvæntingin sem ég horfi til 
baka með nostalgíu verður ekki 
innrætt sisvona í börnin dag. 
Reynum því frekar að kenna 
gjafmildi og finna gleðina yfir 
því að gefa með sér, sem er raun-
verulega hin eini og sanni 
jólaandi. Af því tilefni vil
ég óska öllum gleðilegra jóla og 
farsæls komandi árs. 

skyldum sem koma frá 
stríðshrjáðum svæð-
um, fólki semhefur
gengið í gegnum mikla
erfiðleika. Við erum svo
lánsöm að vera í færum 
til að rétta þeim hjálpar-
hönd, gera þeim kleyft 
að  byrja nýtt líf, verða 
gildir þátttakendur í 
okkar samfélagi. Við 
skulum öll sameinast 

um að taka vel á móti þessum 
nýju Kópavogsbúum. En utan úr 
heimi berast líka tíðindi sem 
færa okkur von og tiltrú á 
framtíðina. Þjóðir heims hafa 
komið sér saman um markmið 
til að stemma stigu við hlýnun 
jarðar, nokkuð sem skiptir okkur

Íslendinga gríðarlega miklu máli. 
Nú þurfum við öll að taka hönd-
um saman og hjálpast að við að 
ná þeim markmiðum sem við 
höfum skuldbundið okkur til. 
Við Kópavogsbúar eigum að setja 
okkur okkar eigin markmið. 
Við eigum að draga úr sóun og 
óþarfa eyðslu á heimavelli, ein-
beita okkur að notkun endur-
nýjanlegra orkugjafa, gróður-
setja og rækta. Byggja hverfin 
okkar þannig að umhverfið stuðli
að vistvænum lifnaðarháttum.
Í báðum þessum málaflokkum 
eigum við að snúa bökum saman,
láta ekki flokkadrætti þvælast 
fyrir okkur. Bæjarstjórn hefur 
sýnt það á þessu kjörtímabili að 
það er vel hægt að vinna saman 
þvert á flokka, það er vel hægt 
að ná lendingum sem allir geta 
sætt sig við. Slík vinnubrögð 
gera bæinn okkar að betri bæ og 
er örugglega betra fyrir íbúana. 
Kæru vinir. Ég óska ykkur öllum 
gleðilegra jóla og góðs og farsæls 
komandi árs.

Ólafur Þór Gunnars-
son, bæjarfulltrúi VGF.

jólakveðja

jólakveðja
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Skötuveisla Lions

jólakveðja

GóðGerðarmÁl

ómissandi

Jóla-  og áramótakveðja 
bæjarstjóra

Nú líður senn að jólum 
og flestir langt komnir 
í jólaundirbúningi. Það 

sama má segja um félaga 
í Lionsklúbbi Kópavogs en fast-
ur liður þeirra er skötuveislan
svokallaðan sem haldin er í 
samstarfi við Lionsklúbbinn  

Rjóðrið,  hvíldarheimili 
Landspítalans fyrir lang-
veik börn, fékk á dögunum 

afhenda góða gjöf frá hestamönn-
um, þegar fulltrúar Hrossarækt-
ar ehf. afhentu ríflega 2,7 mill-
jón króna styrk til Rjóðursins. 
Það var knapi ársins, Guðmun-
dur Björgvinsson, og Magnús 
Benediktsson frá Hrossarækt 
sem afhendu styrkinn í Rjóðrinu.
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
sem fór fram í tengslum við 
Stóðhestaveislu Hrossaræktar 
sem haldin var fyrr á árinu, þar 

Gæðasamband Ljósleiðarans

Gagnaveita Reykjavíkur leggur nú Ljósleiðarann í samstarfi við
 sveitarfélagið þitt með það að markmiði að koma þér í gæða-

samband.

Gæðasamband Ljósleiðarans er hraðara og snarpara og jafn 
hratt í báðar áttir. Ljósleiðarinn býður upp á 100 eða 500 megabita 

sem er töluvert meiri hraði en gengur og gerist.

Stuttur svartími er lykilatriði góðrar nettengingar. Með honum gerist
allt hraðar og snarpar og því er upplifun af Ljósleiðaranum jafn góð 

og raun ber vitni.

Ljósleiðarinn býður upp á gagnvirkt sjónvarp í bestu mögulegu
myndgæðum með möguleika á fjölda myndlykla og stafræna

myndbandaleigu.

Farðu á ljosleidarinn.is og pantaðu tengingu. Ljósleiðarinn verður 
lagður alveg inn í stofu til þín og þú borgar ekkert aukalega fyrir það.

Nú geta heimili fengið 500 megabita samband á Ljósleiðaranum 
og er það hraðasta netsamband sem nokkurn tíma hefur verið í boði á Íslandi.H
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GÆÐASAMBAND

FYRIR HEIMILI 
OG FYRIRTÆKI

Árið sem senn er á enda 
hefur verið viðburðaríkt 
í bænum og af ýmsu að 

taka þegar það er gert upp.
Málefni skóla og leikskóla hafa 
skipað stóran sess. Við höfum 
lagt áherslu á það að skólar í 
bænum séu í fremstu röð og árið 
í ár var engin undantekning á því. 
Framúrskarandi leikskólastarf 
vakti enda athygli. Kópavogs-
bær tók á móti Orðsporinu í 
febrúar, verðlaunum sem veitt 
eru þeim sem þykir hafa skarað 
fram úr í að efla orðspor leik-
skólastarfs í landinu og hafa 
unnið ötullega í þágu leikskóla-
starfs og leikskólabarna. Bærinn 
fékk Orðsporið fyrir aðgerðir 
til að fjölga leikskólakennurum 
á leikskólum bæjarins sem er 
mikilvægt hagsmunamál barna.
Þá var spjaldtölvuverkefni grunn-
skólanna hrint af stokkunum. 
Spjaldtölvuvæðingin skólanna 
er afar metnaðarfullt skólaverk-
efni sem hófst fyrir alvöru í ár. 
Allir kennarar grunnskólanna
í Kópavogi fengu afhentar spjald-
tölvur og nemendur í áttunda og 
níunda bekk. Næsta haust verður 
svo lokið afhendingu í alla þá ár-
ganga sem fá munu spjaldtölvur, 
það er að segja fimmta til tíunda 
bekk. Með spjaldtölvuvæðingu 
er verið að taka risastór skref til 
þess að undirbúa nemendur 

okkar til starfa í breyttum heimi. 
Í ár var lagður grunnur að upp-
byggingu á Glaðheimasvæðinu, 
þar sem rísa mun byggð með 
um 500 íbúðum þegar uppbyg-
gingu verður lokið. Eftirspurnin 
eftir húsnæði í bænum er mikil, 
enda bærinn afar vel staðsett-
ur á höfuðborgasvæðinu og öll
þjónusta innan seilingar. Fram-
kvæmdir eru hafnar á svæðinu 
og verður spennandi að 
fylgjast með framgangi þeirra.
Verkefni í stóru bæjarfélagi á 
borð við Kópavog eru ætíð af 
mjög fjölbreyttum toga. Í ár 
fengum við það verkefni í fyrsta 
sinn að undirbúa komu flótta-
manna. Í janúar munu þrjár 
sýrlenskar fjölskyldur flytja í 
Kópavog og er von mín að að-
lögun þeirra gangi sem allra best.

Að lokum langar mig að nefna 
afmæli Kópavogs sem haldið 
var upp á síðastliðið vor. Efnt 
var til stórtónleika í Kórnum 
sem tókust afar vel auk þess sem 
ýmsar uppákomur settu svip sinn 
á bæinn afmælishelgina. Fjöldi 
gesta mætti á þessa viðburði og 
mörg hundruð manns komu 
fram. Núverandi og fyrrverandi 
Kópavogsbúum og öðrum 
gestum er þökkuð þátttakan.

Gleðileg jól.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

Öflugur hópur hlaupara tók þátt í 10 kílómetra löngu Kirkjuhlaupi í vikunni. Hlaupið var frá Kópavogskirkju að Hjallakirkju, 
Digraneskirkju, kapellunum við Sunnuhlíð og líknardeild og til baka að Kópavogskirkju. Séra Sigurður Arnarson, sóknarprestur 
við Kópavogskirkju leiddi hlaupið lengi vel og vakti athygli fyrir fjaðurmagnaðan hlaupastíl, enda í hörkuformi.  

Muninn.  Skötveislan
hefur  verið myndarlega
sótt af Kópavogsbúum 
öll þau ár sem hún hefur verið 
haldin og er komin hefð hjá 
mörgum fjölskyldum í  bæjar-
félaginu að mæta í skötu í Lions-
salinn Lund síðasta sunnu-

sem áhorfendum gafst tækifæri 
á að kaupa miða í sérstöku 
stóðhestahappdrætti og bjóða 
auk þess í folatolla undir flesta af 
vinsælustu stóðhestum landsins.
Frá árinu 2011 hefur Hrossarækt 
ehf, með hjálp hestamanna, 
styrkt þörf málefni um samtals 
ríflega fjórtán milljónir króna.  
Það var við hæfi að fá nýk-
jörinn knapa ársins, Guðmund 
Björgvinsson, til að afhenda 
styrkinn, með góðri kveðju frá 
hestafólki um land allt.

Knapi ársins, Guðmundur Björgvins-
son og Magnús Benediktsson afhenda 
Guðrúnu Ragnars, forstöðukonu 
Rjóðursins styrk að upphæð 2.717.000 
kr. fyrir hönd hestamanna.    

dag fyrir jól og njóta 
matar og drykkja í 
frábærum félagsskap 

ár eftir ár. Allur ágóði skötu-
veislunnar rennur óskiptur til 
góðgerðamála. Miðaverð er 
3.500 og  frítt er inn fyrir börn.

Söfnuðu fyrir Rjóðrið

Metþátttaka í kirkjuhlaupinu
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Fyrirtæki við Nýbýlaveg, 
Laufbrekku og Dalbrekku

1 2 3 4

Nýbýlavegi 22
200 Kópavogur 
Sími: 517 1818

Nýbýlavegi 16
200 Kópavogi

Sími: 571 1855
www.eldumrett.is

Nýbýlavegi 4
200 Kópavogi

Sími: 533 1303
www.fylgifiskar.is

Nýbýlavegi 30
200 Kópavogur 
Sími: 555 2345

American Style býður upp á 
fjölbreyttan matseðil fyrir alla 

fjölskylduna, skemmtilegt 
leikherbergi, frítt wi-fi og fría 

áfyllingu á gosdrykki.

Laufbrekku 24, 
Dalbrekkumegin
200 Kópavogur 

Nýbýlavegi 4 
200 Kópavogi

Sími: 519 0777

Laufbrekka 30 
(Dalbrekkumegin),

200 Kópavogi
Sími: 445 8828

Laufbrekku 24
200 Kópavogi

Sími: 544 5588

Nýbýlavegur 18
200 Kópavogi

Sími: 778 7444

5

Nýbýlavegi 14
200 Kópavogur 
Sími: 554 4443
www.rafport.is
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Það er ýmislegt sem breytist með tímanum en KEA hangikjötið hefur verið 
ómissandi á jólaborðum Íslendinga í fjöldamörg ár. Það er taðreykt og verkað 
samkvæmt aldagömlum hefðum sem tryggja framúrskarandi bragð og gæði.

Bragðið sem býr til jólin … ár eftir ár.
KEA HANGIKJÖT



Jól og áramót
        í kirkjunum

Kópavogskirkja
Lindakirkja

Hjallakirkja
Digraneskirkja

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11:00 Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson
 - prédikar og þjónar fyrir altari.
 Sigrún Harðardóttir leikur á fiðlu.

24. desember. Aðfangadagur

15:00 „Beðið eftir jólunum“
 Sóknarprestur og Þóra Marteinsdóttir annast stundina.

17:30 Brasskvartett og orgel
 Jón Halldór Finnsson og félagar úr Skólahljómsveit Kópavogs. 

18:00 Hátíðarguðsþjónusta

 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 

25. desember. Jóladagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Ásta Ágústsdóttir djákni prédikar. 
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 

15:15 Hátíðarguðsþjónusta
 á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. 

31. desember. Gamlársdagur

18:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, prédikar og þjónar fyrir altari 
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.

1. janúar. Nýjársdagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 
 Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna flytur hátíðarræðu.

Sóknarprestur, Sigurður Arnarson prédikar og þjónar í öllum guðsþjónust- 
um nema annað sé tekið fram. Kór Kópavogskirkju syngur undir í öllum 
guðsþjónustum undir stjórn Lenku Mátéová nema annað sé tekið fram. 

www.kopavogskirkja.is

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11:00 Jólasöngvar – jólin sungin inn
 Helgistund með lestrum þar sem kórinn leiðir alla í ljúfum  
 jólatónum. Organisti Guðný Einarsdóttir. 
 Prestur sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir.

24. desember. Aðfangadagur

16:00 Jólastund barnanna
 Hátíðleg stund fyrir börn og fullorðna í umsjón prestanna 
 og organista. Helgileikur barna úr kirkjustarfinu, 
 brúðuleikhús og söngur.

17.30 Guðný Einarsdóttir og Ari Bragi Kárason
 leika á orgel og trompet. 

18:00 Aftansöngur
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Prestar kirkjunnar 
 þjóna. Kór Hjallakirkju syngur. Organisti Guðný Einarsdóttir 
 Einsöngur: Snorri Snorrason. Trompetleikur: Ari Bragi Kárason. 

25. desember. Jóladagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. 
 Kór Hjallakirkju syngur. Organisti Guðný Einarsdóttir. 
 Prestur sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir.

Sunnudagur 27. desember

14.00 Jólastund eldri borgara
 í Digraneskirkju í samstarfi safnaðanna.

31. desember. Gamlársdagur

18:00 Aftansöngur
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. 
 Kór Hjallakirkju syngur. Organisti Guðný Einarsdóttir. 
 Prestur sr. Sigfús Kristjánsson

www.hjallakirkja.is

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11:00 Sunnudagaskóli
 Dibbabú fyrir 6 ára og eldri.

20:00 Messa í Lindakirkju
 Þóra Gísladóttir leiðir safnaðarsönginn. 
 Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

24. desember. Aðfangadagur

16:00 Jólastund fjölskyldunnar
 Unglingagospelkór Lindakirkju syngur undir stjórn 
 Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur. Jólahelgileikur og óvænt 
 heimsókn í brúðuleikhúsið. Í lok stundarinnar fá börnin 
 smá jólaglaðning frá Lindakirkju.

18:00 Aftansöngur
 Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. 
 Trompetleikur: Vilhjálmur Ingi Sigurðarson.

23:30 Miðnæturmessa
 Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. 
 Trompetleikur: Vilhjálmur Ingi Sigurðarson.

25. desember. Jóladagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta.
 Sópransöngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdóttir 
 og Jóhanna Héðinsdóttir syngja. Undirleikari: Antonia Hevesi

26. desember. Annar í jólum

14:00 Sveitamessa
 Jólasálmar með alþýðlegum blæ. Kór Lindakirkju syngur 
 undir stjórn Óskars Einarssonar og við undirleik hljómsveitar. 
 Sérstakur gestur er Jóhanna Guðrún, söngkona.

Sunnudagurinn 27. desember

11:00 Jólaball sunnudagaskólans
 Síðast komu kindur á jólaballið. Hvað verður það nú?

31. desember. Gamlársdagur

17:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.

www.lindakirkja.is

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11.00 Aðventuguðsþjónusta
 Sr. Magnús Björn Björnsson og Sólveig Sigríður Einarsdóttir 
 leiða almennan söng. Sungin verða sígild aðventu og jólalög. 
 Hrafnhildur Ming Þórunnardóttir og Helena Ýr Stefánsdóttir 
 leika aðventu og jólalög á fiðlu.

24. desember. Aðfangadagur

15.00 Jólagleði í Digraneskirkju
 Barnvæn fjölskyldustund með jólasálmum og jólagleði. 
 Sr. Magnús Björn Björnsson og María Magnúsdóttir leiða 
 okkur inn í jólagleðina. Góðgæti fyrir börnin á eftir.

18.00 Aftansöngur
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór 
 og Kammerkór Digraneskirkju. Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson.  
 Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir. Einsöngur: Einar Clausen

25. desember. Jóladagur

14.00 Hátíðarguðsþjónusta
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af 
 kór Digraneskirkju. Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir.  
 Prestar kirkjunnar þjóna.

Sunnudagur 27. desember

14.00 Jólastund eldri borgara
 Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi annast um sönginn. 
 Bjartur Logi Guðnason, kórstjóri, leikur undir. 
 Eftir stundina er boðið upp á kaffi og ýmislegt góðgæti. 
 Allir eru velkomnir.

31. desember. Gamlársdagur

16.00 Aftansöngur ATH. breyttan tíma. 

 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið 
 af kór og Kammerkór Digraneskirkju. Sr. Gunnar Sigurjónsson 
 prédikar og sr. Magnús Björn Björnsson leiðir helgihaldið. 
 Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir.

www.digraneskirkja.is



Jól og áramót
        í kirkjunum

Kópavogskirkja
Lindakirkja

Hjallakirkja
Digraneskirkja

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11:00 Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson
 - prédikar og þjónar fyrir altari.
 Sigrún Harðardóttir leikur á fiðlu.

24. desember. Aðfangadagur

15:00 „Beðið eftir jólunum“
 Sóknarprestur og Þóra Marteinsdóttir annast stundina.

17:30 Brasskvartett og orgel
 Jón Halldór Finnsson og félagar úr Skólahljómsveit Kópavogs. 

18:00 Hátíðarguðsþjónusta

 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 

25. desember. Jóladagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Ásta Ágústsdóttir djákni prédikar. 
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 

15:15 Hátíðarguðsþjónusta
 á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. 

31. desember. Gamlársdagur

18:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, prédikar og þjónar fyrir altari 
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.

1. janúar. Nýjársdagur

14:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. 
 Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna flytur hátíðarræðu.

Sóknarprestur, Sigurður Arnarson prédikar og þjónar í öllum guðsþjónust- 
um nema annað sé tekið fram. Kór Kópavogskirkju syngur undir í öllum 
guðsþjónustum undir stjórn Lenku Mátéová nema annað sé tekið fram. 

www.kopavogskirkja.is

20. desember. Fjórði sunnudagur í aðventu

11:00 Jólasöngvar – jólin sungin inn
 Helgistund með lestrum þar sem kórinn leiðir alla í ljúfum  
 jólatónum. Organisti Guðný Einarsdóttir. 
 Prestur sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir.

24. desember. Aðfangadagur

16:00 Jólastund barnanna
 Hátíðleg stund fyrir börn og fullorðna í umsjón prestanna 
 og organista. Helgileikur barna úr kirkjustarfinu, 
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17.30 Guðný Einarsdóttir og Ari Bragi Kárason
 leika á orgel og trompet. 

18:00 Aftansöngur
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Prestar kirkjunnar 
 þjóna. Kór Hjallakirkju syngur. Organisti Guðný Einarsdóttir 
 Einsöngur: Snorri Snorrason. Trompetleikur: Ari Bragi Kárason. 
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 Prestur sr. Sigfús Kristjánsson

www.hjallakirkja.is
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 Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. 
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14:00 Hátíðarguðsþjónusta.
 Sópransöngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdóttir 
 og Jóhanna Héðinsdóttir syngja. Undirleikari: Antonia Hevesi
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11:00 Jólaball sunnudagaskólans
 Síðast komu kindur á jólaballið. Hvað verður það nú?

31. desember. Gamlársdagur

17:00 Hátíðarguðsþjónusta
 Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.
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 leiða almennan söng. Sungin verða sígild aðventu og jólalög. 
 Hrafnhildur Ming Þórunnardóttir og Helena Ýr Stefánsdóttir 
 leika aðventu og jólalög á fiðlu.

24. desember. Aðfangadagur

15.00 Jólagleði í Digraneskirkju
 Barnvæn fjölskyldustund með jólasálmum og jólagleði. 
 Sr. Magnús Björn Björnsson og María Magnúsdóttir leiða 
 okkur inn í jólagleðina. Góðgæti fyrir börnin á eftir.

18.00 Aftansöngur
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór 
 og Kammerkór Digraneskirkju. Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson.  
 Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir. Einsöngur: Einar Clausen

25. desember. Jóladagur

14.00 Hátíðarguðsþjónusta
 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af 
 kór Digraneskirkju. Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir.  
 Prestar kirkjunnar þjóna.

Sunnudagur 27. desember

14.00 Jólastund eldri borgara
 Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi annast um sönginn. 
 Bjartur Logi Guðnason, kórstjóri, leikur undir. 
 Eftir stundina er boðið upp á kaffi og ýmislegt góðgæti. 
 Allir eru velkomnir.

31. desember. Gamlársdagur

16.00 Aftansöngur ATH. breyttan tíma. 

 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið 
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www.digraneskirkja.is
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Lágt lyfjaverð
Opið  alla virka daga frá 08.00 til 20.00
Opið um helgar:
Laugardaga frá 10-18 - Sunnudaga frá 13-18

Persónuleg og góð þjónusta í nágrenni við þigNýtt sjálfstætt starfandi apótek í Suðurveri

Sími 511-0200 - farmasia@farmasia.is

Aðventa og jól eru anna-
tími í kirkjum. Tónlist 
gegnir stóru hlutverki 

og mikið mæðir á kórstjórum 
og organistum. En verkin eru 
fleiri, frá heimsóknum barna
til beiðna um aðstoð vegna erfið-
leika. Kópavogsblaðið fékk sér 
kaffi með  Guðnýju Einars-
dóttur, nýjum organista í Hjalla-
kirkju, og Ástu Ágústs-
dóttur, djákna í Kópavogskirkju, 
mitt í önnum aðventunnar. 

„Takk fyrir kirkjuna!“
„Það vita fæstir að það er heil-
mikið starf í kirkjunni alla viku-
na, ekki bara á sunnudögum,” 
segir Ásta. „Í desember bætast 
svo við heimsóknir frá skólum 
og leikskólum, sem eru mjög 

djÁkninn oG orGanistinn

„Það eru töfrar í loftinu“
skemmtilegar. Það var til dæmis 
einn lítill strákur sem kom til 
okkar og var mjög áhugasamur, 
spurði mikið og grandskoðaði 
allt. Þegar hann var kominn út 
og á heimleið, snéri hann sér allt 
í einu við og kallaði: „Ég gleymdi 
– Takk fyrir kirkjuna!” Svona at-
vik eru alveg dásamleg. Aðventan 
er auðvitað álagstími en hún er 
mjög ánægjulegur álagstími,“ 
segir Ásta og Guðný tekur undir.
Tónlistin skipar stóran sess um 
aðventu og jól. Flestir kirkjukórar 
efna til jólatónleika og margir 
aðrir kórar og tónlistarskólar fá 
inni í kirkjum með tónleika. „Mér 
finnst ánægjulegt að fólk skuli 
vilja koma í kirkjurnar með tón-
leika,“ segir Guðný. 
 Víða eru jólahefðir ríkar og sömu 

lögin sungin ár eftir ár. Því mætti 
spyrja hvort organistar fái ekki 
leið á þeim, en Guðný tekur ekki 
undir það. „Þetta eru góðvinir 
og flest lögin endast vel – það 
er ástæða fyrir því að þau lifa 
með okkur,“ segir hún og hlær. 

Lítil saga úr orgelhúsi
Hún notar orgelið óspart í margs 
kyns kirkjustarfi, líka í jóla-
heimsóknum barnanna enda 
má ná flestum hljóðum úr þessu 
stóra hljóðfæri. Það varð líka 
uppspretta barnabókar sem kom 
út fyrir jól. Hún heitir Lítil saga úr 
orgelhúsi og fjallar á lifandi hátt 
um sambúð pípanna í orgelinu. 
Bókinni fylgir geisladiskur þar 
sem sagan er lesin af Bergþóri 
Pálssyni og tónlistin leikin. „Þetta

var upphaflega barnadagskrá 
sem síðar varð að bók,“ segir 
Guðný sem hefur ekki tíma til 
að kynna bókina í desember. „Ég 
tók góða törn með samstarfs-
fólkinu í nóvember og við vorum 
með dagskrá í nokkrum kirkjum. 
Á nýju ári munum við einnig 
hafa sýningar í fleiri kirkjum, svo 
það verður að duga -  bókin lifir 
vonandi áfram.“ 

Sorgin bankar líka
En það er ekki bara gleði og kæti 
í kirkjunum í desember. „Erfið-
leikar banka líka upp á fyrir jól 
og það eru alltaf einhverjir sem 
þurfa að leita aðstoðar,“ segir 
Ásta. „Ýmis félagasamtök og 
einstaklingar hafa oft samband 
á þessum árstíma og vilja leggja 

sitt af mörkum í að létta undir 
með þeim sem þess þurfa með.  
Það er gott að geta haft milli-
göngu um að koma þeim gjöf-
um til þeirra sem þurfa. Hing-
að kemur líka fólk sem syrgir. 
Jarðarfarir fara líka fram á að-
ventu. Við finnum hvað fólk sýnir 
okkur mikið traust að fela okkur 
að annast þessar viðkvæmu 
stundir. Það gerir mann auð-
mjúkan gagnvart starfinu og 
þeirri þjónustu sem við viljum 
veita.“

Forréttindi að vera í 
þessari fegurð
„Mér finnst þetta starf vera for-
réttindi,” segir Guðný. „Að fá að 
vera í allri þessari fegurð sem 
tónlistin er – bæði í mikilli gleði 
og mikilli sorg. Þar eru aðventa 
og jól alveg sérstakur tími. Það 
er svo einstakt að fá að taka 
þátt í að gleðja eða hlúa að og 
hugga með tónlistinni því að 
hún skapar ramma um athafn-
irnar og heldur utan um okkur.”
En hvernig er að vinna um jól-
in? Guðný á tvö ung börn en hún 
segir fjölskylduna alla taka þátt 
og vera saman um jólin. „Þetta 
er bara hluti af því hvernig lífið 
er. Við reynum bara að láta allt 
ganga upp svo að við eigum 
góð og róleg jól. Maðurinn 
minn er alinn upp í kórstarfi 
svo að hann er vanur því að 
syngja á öllum mögulegum og 
ómögulegum tímum og það 
hjálpar,” segir hún og hlær.
Ásta tekur undir þetta. „Fjöl-
skyldan fylgir mér ef ég er að 
vinna. Það hefur aldrei verið 
neitt vandamál. Og þetta eru yn-
dislegar stundir. Jólin eru alveg 
sérstök. Maður finnur það á að-
fangadagskvöld í kirkjunni. Það 
breytist eitthvað þegar helgin 
gengur í garð og börn og fullorðnir 
fylla húsið. Við breytumst. Það 
eru einhverjir töfrar í loftinu.”

Ásta Ágústdóttir, djákni Kópavogskirkju og 
Guðný Einarsdóttir, organisti í Hjallakirkju.
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prestur innflytjenda

styrkur

Toshiki Toma, 
prestur innflytjenda, 
í Hjallakirkju

Gáfu Mæðrastyrks-
nefnd Kópavogs 
milljón krónur

N1 afhenti nýlega Mæðrastyrk-
snefnd Kópavogs styrk að upp-
hæð 1 milljón króna til að 
aðstoða bágstaddar fjölskyld-
ur fyrir jólin og styrkja þá sem 
minna mega sín í bæjarfélaginu. 
Þetta er  fimmta árið í röð sem 
N1 styrkir starf Mæðrastyrks-
nefndar Kópavogs með peninga-
gjöf.

„Þörfin er mikil. Hingað kem-
ur stór hópur fólks sem þarf á 
aðstoð að halda á þessum árs-
tíma. Markmið okkar er að vísa 
engum frá og allir fái tækifæri til 
að halda uppá hátíðarnar. Þessi 
styrkur mun sannarlega hjálpa
okkur að ná þeim markmið-

Á meðfylgjandi mynd má sjá: Ragnheiði Sveinsdóttur, gjaldkera Mæðrastyrks-
nefndar Kópavogs, Önnu Kristinsdóttur, formann Mæðrastyrksnefndar Kópavogs 
og Þyrí Dröfn Konráðsdóttur, markaðsstjóra N1.

Sr. Toshiki Toma í góðum hópi að lokinni bænastund í Hjallakirkju.

um”, segir Anna Kristinsdóttir, 
formaður Mæðrastyrksnefndar
Kópavogs.
Starfsmenn N1 hafa farið víðar 
í aðdraganda jóla en í desem-
ber voru bæði Fjölskylduhjálp 
Íslands og Samhjálp afhent 
heilu vörubrettin af fatnaði; 
flíshúfum, vettlingapörum og 
úlpum, sem eflaust koma að 
góðum notum í vetrarkuldanum.
„Við viljum leggja okkar af mörk-
um við að aðstoða þá sem á þurfa 
að halda. Þessi félög, ásamt fleir-
um, vinna mikið og þarft starf og 
það er afar ánægjulegt  að geta 
lagt þeim lið,” segir Þyrí Dröfn 
Konráðsdóttir, markaðsstjóri hjá 
N1, sem afhenti styrkinn.

Séra Toshiki Toma, prestur 
innflytjenda, flutti skrif-
stofu sína í Hjallakirkju 

á haustmánuðum. Í haust 
hófst einnig helgihald á ensku 
í Hjallakirkju, alla föstudaga 
kl. 11 og er boðið upp á létt-
an málsverð á eftir. Helgi-
stundirnar eru öllum opnar en 
þær hafa verið sóttar af hælis-
leitendum.  Sigfús Kristjáns-
son, sóknarprestur í Hjallakirk-
ju, segir að það sé fengur fyrir 
kirkjuna að fá Toshiki. „Hann 

hefur mjög mikla reynslu af starfi 
með innflytjendum og hælisleit-
endum og þetta eflir kirkjurnar í 
Kópavogi í því að mæta fólki hvar 
sem það er statt á lífsleiðinni.“ 
Séra Toshiki Toma er japanskur 
að uppruna og kom hingað til 
lands árið 1992 með fyrrverandi 
eiginkonu sinni. Hann kynntist 
kristinni trú á fullorðinsárum 
og tók prestsvígslu í Japan árið 
1990, þar sem hann þjónaði í tvö 
ár áður en hann flutti til Íslands. 
Hann tók við stöðu prests inn-

kopavogur.is

Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins

óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
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flytjenda árið 1996. Staðan var 
ný og hefur Toshiki mótað hana. 
Hann hefur meðal annars unnið 
mikið með hælisleitendum; sinnt 
sálgæslu, sálrænum stuðningi og 
veitt margs kyns hagnýta aðstoð. 
Síðustu tíu árin hefur hann haft 
skrifstofuaðstöðu í Neskirkju. 
„Ég er nú kominn í Kópavog og 
er mjög spenntur að sjá hvern-
ig starfsemin þróast á næst-
unni. Starf mitt er ekki bundið 
við eina sókn og mig langar að 
móta ákveðið þjónustukerfi yfir 
Kópavog og einnig Breiðholts-
hverfi höfuðborgarsvæðisins.“  
Toshiki átti einnig þátt í stofnun
samráðsvettvangs trúfélaga sem
er samstarf fólks úr ýmsum 
trúfélögum, bæði kristnum og 
öðrum. Hann hefur átt sæti í 
stjórn vettvangsins sem einn 
af fulltrúum þjóðkirkjunnar frá 
upphafi. ,,Mín þjónusta er fyrir 
„innflytjendur,“ þar með talið
„flóttafólk“ en ekki einvörðungu 
„kristna“ innflytjendur og flótta-
menn. Það er sameiginlegt öllum 
að menn þarfnast aðstoðar, bæði 
praktískt og andlega, þegar erfið-
leikar sækja að. Raunar finnst 
mér það vera stefna, ekki aðeins 
hjá mér heldur hjá öllum söfn-
uðum þjóðkirkjunnar. Ég hvet 
fólk til að hika ekki við að koma 
og tala um sín mál við mig eða 
aðra presta og djákna.“ segir Tos-
hiki Toma, nýjasti presturinn í 
Kópavogi.

Íslensk knatt-
spyrna 2015 

eftir Víði Sig-
urðsson er kom-
in út, 35. árið 
í röð. Bókin er 
stærri en nokkru

sinni fyrr en hún var stækkuð 
um sextán síður með sér-
stökum viðauka um karla-
landsliðið og árangur 
þess að tryggja sér sæti í loka-
keppni Evrópumótsins 2016. 

Barna og ung-
lingabókin 

Leiðang-
urinn frá 
Norðurey kom 
út nú í desem-
ber og fæst í 
Eymundsson og 
Hagkaup. Bókin 

er spennandi ævintýri frá 
upphafi til enda og er fyrir 
ungt fólk á öllum aldri. Höf-
undur er Arnþór Sigurðsson.

Íslensk 
knattspyrna, 
2015

Leiðangurinn 
frá Norðurey

ritHöfundar Í kópavoGi

Heimur ljósálfa

Heimur svartálfa

Heimur vígadverga

Norðurey

Heimur blendinga

Heimur berserkja

Heimur 
landnema

Barna og unglingabókin Leiðangurinn frá Norðurey er spennandi og skemmti-
legt ævintýri sem gerist á Íslandi á óræðum tíma langt aftur í fortíðinni. 
Aðalpersónur sögunnar þau Kári, Bergdís og Grímur komast oft í hann krapp-
ann en deyja ekki ráðalaus. Sá heimur er löngu horfinn og enginn lengur til 
frásagnar um hann. 

Á þessum tíma skiptist Ísland sex meginhluta, á Vestfjarðakjálkanum bjuggu 
kynblendingar manna og ljósálfa sem voru ekki átakamikil þjóð. Við blöndun 
þessara kynstofna dofnaði sá máttur sem ljósálfarnir höfðu. Sumir kynblendingar 
höfðu einhvern mátt en flestir engan og við hverja kynslóð dofnaði máttur kyn-
blendinganna. Á Vesturlandi bjuggu ljósálfar í Álfheimum, þeir voru verndarar 
kynblendinganna á Vestfjarðakjálkanum enda skyldir þeim að hluta. Ljósálfarnir 
voru friðsælir að upplagi en þurftu gjarnan að verja sig gegn árásum frá öðrum 
þjóðum. Styrkur ljósálfanna var mikill og þeirra helsta vopn voru yfirnáttúru-
legir kraftar. Á Norðurlandi bjuggu berserkir, þeir ríktu um allt Norðurland og 
eirðu engu lífi. Í skóglendinu á Suðurlandi bjuggu svartálfar og illskeytt hálf-
tröll. Á Austfjörðum bjuggu landnemar, menn sem voru miklir siglingamenn og 
komu frá öðrum löndum. Á kortinu má sjá hvernig hinn horfni heimur leit út.

Leiðangurinn 
frá

 Norðurey

Arnþór Sigurðsson

A
rnþór Sigurðsson                 Leiðangurinn frá N

orðurey



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

FRÁBÆRU VERÐI!
Danskur normannsþinur – s tór og falleg jólatré

JÓLATRÉ Á

 EITT VERÐ FYRIR ALLAR STÆRÐIR.
Þú greiðir inni í Iceland, Engihjalla og velur 
svo draumatréð fyrir utan verslunina gegn 

framvísun kvittunar.

Vaxtalaus jólareikningur Netgíró*
Þú borgar jólainnkaupin 1. febrúar 2016
*Þú borgar enga vexti en greiðir 195 kr. tilkynningar- og greiðslugjald 
(ef upphæð er yfir 3.000 kr. annars 0 kr.) og lántökugjald 3,95%

 EITT VERRRRÐÐ FYRIR ALLAR ST

ÓTRÚLEGT

VERÐ!

kr. stk.

3900
DANSKUR NORMANNSÞINUR

150–200 cm
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Smiðjuvegi 50 rauð gata
200 Kópavogi
Sími 564 0950

www.pustkerfi.is

BÍLVOGUR ehf.
Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

Bílaviðgerðir fyrir allar tegundir bíla 

Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is

bilvogur.is

Smiðjuvegi 3 Grá gata
200 Kópavogi

Sími: 5 400 600
daelur.is

S É R H Æ F Ð  Þ J Ó N U S T A

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Kópavogsblaðið
óskar lesendum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári



Kópavogsblaðið 17Laugardagur  19. desember 2015

Frábært tækifæri fyrir 
unga fólkið að byrja 
í hestamennsku

Æskulýðsbikarinn 
til Spretts!

Jóhann Kr. Ragnarsson 
Íþróttamaður ársins 
hjá Spretti

Samskip er aðal-
styrktaraðili Spretts

Hestamannafélagið Sprett-
ur í Kópavogi og Garðabæ 
mun í vetur bjóða ungu 

hestafólki upp á aðstöðu í  félags-
hesthúsi Spretts. Með þessu er 
stutt við það unga fólk sem hefur 
ekki bakland til að hefja hesta-
mennsku, en á sinn eigin hest en 
hefur þörf á aðstöðu og aðstoð til 
að stunda sína hestamennsku.
Í hesthúsi félagsins við Heims-
enda 1 verða 8-10 pláss í boði 
fyrir aldurshópinn 12-20 ára á 

Sprettur hlaut í ár æskulýðs-
bikarinn sem LH veitir á 
hverju ári til þess hesta-

mannafélags sem þykir hafa 
skarað framúr með sínu starfi að 
æskulýðsmálum. Valið byggist 
á starfi æskulýðsnefnda félag-
anna og þeim skýrslum sem 
bera starfinu vitni, en nefndirnar 
senda inn skýrslur sínar í október 
á hverju ári. 
Hestamannafélagið Sprettur er 
vel að þessari viðurkenningu 
komið. Starfið var fjölbreytt, mik-
ið og ýmsar nýjungar krydd-
uðu frábæra dagskrá æskulýðs-

Rúmlega 100 manns mættu á 
aðalfund Spretts sem hald-
inn var í Samskipahöllinni. 

Almenn aðalfundastörf og árs-
reikningur félagsins var kynntur. 
Hagnaður er af rekstri félagsins 
fyrstu níu mánuði ársins. Farið 
var yfir skýrslu stjórnar en árið 
2015 hefur verið mjög viðburðar-
ríkt í Spretti.
Áhugamannadeildin tók sitt 
pláss og var mjög vel heppnuð. 
Úrtökumót LH fyrir Heims-
meistaramótið var haldið í 
Spretti, kynbótasýning, Íslands-
mót í hestaíþróttum bæði fyrir 
eldri knapa og yngri. Öflugt 
námsskeiðshald og svo fékk 
Sprettur æskulýðsbikar LH.
Kosið var um nýjan formann 
Spretts, fráfarandi formaður 
Linda B. Gunnlaugsdóttir gaf ekki 
kost á sér áfram og þökkum við 
henni fyrir frábær störf sem hún 
hefur unnið fyrir félagið síðast-
liðin tvö ár. Sveinbjörn Svein-

verulega niðurgreiddu verði. 
Verð fyrir hvern hest er kr. 17.500 
á mánuði og innifalið í því verði 
er hey, spænir og gjöf. Hver og 
einn mun bera ábyrgð á sínum 
hesti m.a. við umhirðu, járningu 
osfrv. Þeir sem hafa áhuga á að 
vera með hest í félagshesthúsi 
Spretts í vetur geta sent póst á 
maggiben@sprettarar.is. Þar þarf 
að koma fram nafn, kennitala, 
tölvupóstur og símanúmer 
aðstandanda.

stuðninGur

ÁranGur

Íþróttamaður Ársins

Á döfinni hjá Spretti:
Þorláksmessa, 
23. desember:
Skötuhlaðborð Sprettara 

4. febrúar
Gluggar & Gler deildin

björnsson yngri var kosinn nýr 
formaður Spretts og tekur hann 
við störfum frá og með deginum 
í dag. Úr stjórn gengu Ólafur 
Blöndal og Lárus Finnboga-
son. Kristín Njálsdóttir gaf kost 
á sér áfram í stjórn. Kosnir voru 
nýjir stjórnarmenn Berglind 
Guðmundsdóttir og Helga Her-
mannsdóttir. Linda fráfarandi 
formaður veitti viðurkenningar 
til unga fólksins í félaginu ásamt 
því að heiðra Íþróttafólk Spretts.
Í flokknum besti keppnisárangur

2015 fengu eftirfarandi aðilar 
viðurkenningar:
Barnaflokkur stúlkur: Hulda 
María Sveinbjörnsdóttir
Barnaflokkur drengir: Kristófer 
Darri Sigurðsson
Unglingaflokkur stúlkur: 
Kristín Hermannsdóttir
Unglingaflokkur drengir: 
Hafþór Hreiðar Birgisson

Hvatningaverðlaun
Veitt voru hvatningaverðlaun 
í barna- og unglingaflokki. Við 
val á einstaklingum er horft til 
áhuga, ástundun, framfara og til 
þátttöku í viðburðum félagsins, 
í keppni og námskeiðaþátttöku 
hjá félaginu. Einungis er hægt að 
hljóta þessi verðlaun einu sinni.
Hvatningaverðlaun 2015 hlutu:
Barnaflokkur: Þorleifur Einar 
Leifsson
Unglingaflokkur: Herdís Lilja 
Björnsdóttir.
Aðalfundurinn heiðraði einnig 
Daníel Jónsson en hann varð 
heimsmeistari með kynbóta-
hestinn Glóðafeyki frá Halakoti í 
flokki 7 vetra stóðhesta á Heims-
meistaramótinu í Herning sl. 
sumar. Daníel og Glóðafeykir 
hlutu hæstu einkunn sem gef-
in hefur verið í kynbótadómi á 
Heimsmeistaramóti.

Íþróttamaður Spretts 2015 var 
valinn Jóhann Kristinn Ragnars-
son

Ljósmynd: Petra Mogensen
Öflugir íþróttamenn hjá Spretti. 

nefndarinnar í félaginu. Æsku-
lýðsmálin eru eitt það þýðingar-
mesta starf sem félögin hafa
á sinni könnu, enda skilar öflug 
æskulýðsstarf öflugum hesta-
mönnum.

Til hamingju Sprettarar!

Munið: Getraunanúmer Spretts er 215
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voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
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Stjórn Sjálfstæðisfélags Kópavogs óskar Kópavogsbúum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða.

Laugardagsfundir Sjálfsæðisfélagsins hefjast að nýju laugardaginn 
9. janúar 2016. Nánar á xdkop.is þegar nær dregur.

Sjálfstæðisfélagið 
í Kópavogi

Sjálfstæðisfélag Kópavogs
www.xdkop.is

Bæjarlífið

Baldvin Snær Hlynsson og Halldóra Ósk Helgadóttir tóku í sumar upp 
plötuna „Á Vatnsenda” sem kemur út nú í byrjun desember. Einn dúett er á 
disknum og fengu þau sjálfan Ragga Bjarna til að syngja á móti Halldóru en 
það er lagið „Undir Stórasteini” sem Raggi söng með Ellý Vilhjálms á sínum 
tíma. Til gamans má geta að 64 ára aldursmunur er á Halldóru og Ragga.

Ragnar Bragason, kvikmyndaleikstjóri, sat á dögunum 
fyrir svörum í Molanum en þar er haldin fyrirlestrarröð 
Kvikmyndakommúnunnar. Vel var mætt og spurðu gestir 
Ragnar út í hin ýmsu verkefni hans og fiskuðu eftir góðum 
ráðum enda nóg af reynslu og þekkingu að finna hjá þessum 
reynslumikla leikstjóra. 

Börnin í leikskólanum Fífusölum hafa ekki setið auðum 
höndum í desember. Spenningur og gleði einkennir 
leikskólann þessa dagana. 

Jólasveinninn mætti í Fífusali um daginn. Hann sló í gegn 
hjá krökkunum, sagði sögur, söng og trallaði og gaf þeim 

Gestir létu vel af opnun nýjustu listasýningar Anarkíu við 
Hamraborg sem ber heitið 30 mánuðir.  Um er að ræða 
samsýningu listamannanna 16 sem standa að galleríinu.

Þessa fallegu mynd tók Marteinn Sigurgeirsson á dögunum sem sýnir útbreidda snæsæng yfir bænum. Myndin er tekin á 
hæðinni við Austurkór og yfir bæinn en Þorrasalir og kirkjugarðurinn er í forgrunni.

Svana Katla Þorsteinsdóttir, úr karatedeild Breiðabliks, var á dögunum 
valin karatekona ársins. Hún varð tvöfaldur íslands- og Bikarmeistari í ár. 



Hin árlega áramótabrenna Kópavogs verður við Smárahvammsvöll fyrir 
neðan Digraneskirkju á sama stað og undanfarin ár á gamlárskvöld.

Kveikt verður í brennunni kl. 20:30.

Valgeir Skagfjörð sér um að halda uppi fjörinu með söng og hljóðfæraleik

Flugeldasala Breiðabliks og HSSK

Flugeldasala Breiðabliks og HSSK

Bílastæði eru við Digraneskirkju, á Smáratorgi og við Smáralind. 
Einnig eru stæði við suðurenda Fífunnar og við Fífuhvamm.

Flugeldasýning Hjálparsveitar skáta hefst kl. 21:10

Kynnir er Samúel Örn Erlingsson

Breiðablik og HSSK eru í samstarfi um flugeldasölu. Kaupið úttektarmiða í Smáranum, íþróttahúsi 
Breiðabliks, og framvísið á sölustöðum HSSK og styrkið þannig báða aðila.

Brenna

Samgöngur

Bílastæði

Gönguleiðir

Rútur

Undirgöng

Lokað

Gangbrautarljós

Skýringar

Áramótabrenna 2015

Breiðablik óskar Kópavogsbúum sem og öðrum landsmönnum gleðilegra jóla og farsæls komandi 
árs. Þökkum ánægjulegt samstarf, samskipti og stuðning á árinu sem er a líða.
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Um jól og áramót er 
opið sem hér segir:

Þorláksmessa 23. des. 6:30–20:00
Aðfangadagur 24. des. 8:00–12:00
Jóladagur 25. des. Lokað
Annar í jólum 26. des.  8:00–18:00
Gamlársdagur 31. des. 8:00–12:00
Nýársdagur 1. jan. Lokað

Annars er opið sem hér segir:
virka daga 6:30–22:00
um helgar 8:00–18:00

6:30–20:00
8:00–12:00
Lokað
8:00–18:00
8:00–12:00
Lokað

6:30–22:00
8:00–18:00

Sundlaugin Versölum
Versölum 3 
Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Sundlaugin 
Versölum

Sundlaug 
Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

í sundlaugum Kópavogs
Jólasund


