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18.900 kr.

Stál
50 m
Öryggislás

Vönduð & falleg úr
19.900
kr. & starfi
í leik

EKKI MISSA AF

Aðventuhátíð
um helgina

kr.
F 16592 14.980
stál-50m
Stál 50 m
Auka19.900
leðuról fylgir
verð kr.

GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI
Álfabakka 16 • sími 587 4100
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

L

íkt og í fyrra verður aðventuhátíð Kópavogsbæjar haldin
á svæði Menningarhúsanna í
Kópavogi í Hamraborginni helgina
26.-27. nóvember. Á útivistarsvæðinu
verður lítill jólamarkaður líkt og tíðkast í Þýskalandi. Í litlum húsum
verður ýmislegt góðgæti til jólanna til
sölu meðal annars frá Culina, Bjarneyjarsandi og Garðskálanum. Þá
verður Möndlubásinn með ilmandi
ristaðar möndur sem gefa ósvikinn
jólailm. Að auki verður glerlistakonan Karin Esther með vörur til sölu
en hún er þekkt fyrir hálsmen úr gleri
sem innihalda eldfjallaösku og fleira
úr íslenskri náttúru.
Með Karin verður myndlistarkonan
Ágústa Björk. Gestir ættu því bæði að
geta keypt einstaka vöru á hátíðar-

borðið eða í jólapakkana í hátíðlegu
umhverfi. Klukkan 16 á laugardag
verða ljósin á jólatré Kópavogsbæjar
tendruð að viðstöddum jólasveinum,
lúðrasveit og sönghópum en auk þess
munu Villi og Sveppi skemmta börnum á útivistarsvæðinu.
Dagskráin hefst klukkan 13 með
jólakorta- og jólaluktasmiðju í Gerðarsafni. „Þar geta fjölskyldur sameinast í
Stúdíói Gerðar og gert saman einstök
kort og fallegar luktir einsog einmitt
tíðkast í Þýskalandi á þessum árstíma,“ segir Ólöf Breiðfjörð kynningarstjóri Menningarhúsanna en
Ólöf bjó um árabil í Þýskalandi og
gleðst því sérstaklega yfir jólamarkaðnum á útivistarsvæðinu. „Klukkan
14 verða jólatónleikar í Salnum þar
sem splunkuný dagskrá verður flutt

með hinum knáa baritónsöngvara
Jóni Svavari ásamt Thelmu Hrönn
en þau ætla að syngja og spjalla um
jólasveina sem ef til vill eru óþekktir og hvernig aðrir halda jólin, t.d.
Japanir. Strax á eftir verður svo jólakattardagskrá á vegum Bókasafnsins
og Náttúrufræðistofu en þar verður
fjallað um allskonar kattartegundir,
lesin jólakattarsaga og kannski kemur
jólakötturinn í heimsókn. Þetta
verður skemmtileg dagskrá fyrir alla
fjölskylduna frá kl. 13 en úti verður
hægt að kaupa heitt kakó. Hátíðin
endar með útiskemmtun þegar kveikt
verður á ljósunum á trénu með tilheyrandi húllumhæi. Við höfum
auðvitað pantað jólasnjó einsog
í fyrra og vonum að allir komist í
aðventustemningu með okkur.“

JÓLALÖGIN

Samkór Kópavogs syngur
jólalög

S

enn fer viðburðarríku 50 ára
afmælisári Samkórs Kópavogs
að ljúka. Kórinn hélt tvenna
afmælistónleika í Hjallakirkju í
október. Húsfyllir var á þeim báðum
og fékk kórinn mikið lof gesta fyrir
flutninginn á metnaðarfullri og fjölbreyttri efnisskrá.
Hluti af andvirði miðaverðs var
ánefnt til átaksins Bleika Slaufan og
hefur Krabbameinsfélaginu verið
afhent gjöfin.

TÓNLIST

Kvennakór
Kópavogs fer
inn í söngárið
með gleði

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Laugardaginn 26. nóvember fagnar Samkórinn komu aðventunnar
með að gera víðreist um bæinn og
syngja jólalög á eftirtöldum stöðum:
Við Krónuna, Lindum........
Á Smáratorgi.......................
Í Hamraborg.......................
Í Gjábakka á jólastund
eldri borgara.......................
Við Listasafn Gerðar
Helgadóttur.........................

kl.13:00
kl.13.30
kl.14.00
kl.14.30

Á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð............................ kl.15.30
Samkór Kópavogs óskar öllum
Kópavogsbúum gleðilegrar aðventu
og jólahátíðar og þakkar fyrir góða
samveru og stuðning á 50 ára
afmælisárinu.
Stjórnandi kórsins er Friðrik S.
Kristinsson.

kl.15.00

langir laugardagar þar sem æft hefur
verið af krafti. Í vor stefnir Kvennakór
Kópavogs á stórtónleika með 80´s
þema og er undibúningur þegar hafinn. Sem hluti af undirbúningi fyrir
vortónleikana hefur kórinn leitað
til Heru Bjarkar stórsöngkonu og
söngkennara. Fyrsta uppskera

vetrarins verða jólatónleikar þar
sem kórinn fær með sér góða gesti.
Tónleikarnir verða í Fella- og
Hólakirkju þann 10. desember kl.
17:30. Miðaverð er 1.500 kr., frítt
fyrir 12 ára og yngri. Miðasala er
hjá kórkonum og við innganginn.

K
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Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Hönnun: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Íslandspóstur

vennakór Kópavogs, sem
telur um 50 söngelskar konur,
flestar úr Kópavogi, hefur
verið starfandi í næstum 15 ár. Mikil
gróska hefur verið í kórnum undanfarin ár og margar nýjar konur bæst
í hópinn. Auk vikulegra æfinga frá
september hafa verið haldnir tveir

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 8. DESEMBER

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.
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VÍGHÓLAR EFTIR EMIL HJÖRVAR PETERSEN

ÍSLENSK ÞJÓÐTRÚ,
NORRÆN GLÆPASAGA

Vinnuvélar verktakafyrirtækis eru
stórskemmdar í skjóli nætur á Víghól
í Kópavogi. Illa útleikin lík finnast á
nokkrum stöðum á landinu. Margt
bendir til að þarna séu að verki aðilar
úr öðrum heimi.
Emil Hjörvar Petersen er helsti
frumkvöðull á sviði furðusagna hér á
landi. Hann hlaut mikið lof fyrir þríleik
sinn Saga eftirlifenda.

„DÚND
UR
ÍSLEN GÓÐ
FANTA SK
SÍA.“
MORG
UNBLA
ÐIÐ
UM SÖ
GU
EFTIR
LIFEN
DA

Sjálfstæðisfélag
Kópavogs
4
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www.xd.is

Laugardagsfundir
Sjálfstæðisfélag
Kópavogs
Næstu
laugardagsfundir
Ficia quas
dolut rat volor am
et estem aturendio
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ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut
26. nóvember
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dolut rat10:00:
volor am et estem aturendio
voluptur
re volupictur
volut
ariam
liquiae
„Samkeppnisstaða
verslunarinnar
á Íslandi
í dag.“
ex et
dolorpor
am
ex et omni
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formaður
Neytendasincium
velit maio
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am alit
aut
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re volupictur
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liquiae
samtakanna
og
Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri
sincium
velit
maio
illaboodis
am alitsanduciusam.
aut utatquam es
verslunar
og þjónustu.
sintotaSamtaka
cusam
in
consequi
sintota cusam
in10:00:
consequi odis sanduciusam.
3. desember
klukkan
„Fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir árið 2017.“
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.
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Kópavogs
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Hlíðasmára
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is19
www.xd.is
www.xdkop.is
Ásta Þórarinsdóttir.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

KÓPAVOGSBÚI DAGSINS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Kristín Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Hagfræðingurinn
syngjandi
– býr að tónlistaruppeldinu í Kópavogi
Söngfjelagið er þessa dagana að undirbúa sína sjöttu aðventutónleika,
sem verða sunnudaginn 4. desember, kl. 16 og 20, í Langholtskirkju.
Kópavogsbúinn og hagfræðingurinn Ásta Þórarinsdóttir er meðlimur
í Söngfjelaginu.

Sérhæfum okkur í íslenskukennslu auk ýmsa
fræðslu fyrir innflytjendur.
Skráning á vorönn 2017 er hafin
í síma 519 4800 eða á retor.is

Ásta er Kópavogsbúi í húð og hár
og segist þakklát fyrir það tónlistaruppeldi sem hún hlaut og þá framsýni sem bærinn hefur sýnt hvað
tónlistarkennslu varðar. „Það gerði
tónlistarnám mitt svo auðvelt og
sjálfsagt að bjóða upp á það í nærumhverfinu. Ég byrjaði 10 ára
hjá Tótu í Skólakór Kársness og
söng hjá henni þar til ég var rekin
vegna aldurs eða 16 ára,“ útskýrir
hún og hlær. „Tóta er auðvitað
einstök manneskja með frábæra
hæfileika til að láta öllum börnum
finnast þau sérstök. Hún sáði tónlistarfræjum sem ég nýt ennþá góðs
af, sem og fjölskyldan, því sonur
minn er að læra á básúnu og spilar
með Skólahljómsveit Kópavogs.“
Meðfram skólakórnum gekk Ásta
í Tónlistarskóla Kópavogs, fyrst í
forskóla en síðan lærði hún á píanó
hjá Guðmundi Jónssyni.

Kórsöngurinn gefur
mikið til baka

Kórsöngur hefur fylgt Ástu allar
götur síðan. Hún söng í Verslókórnum í þrjú ár en 18 ára gekk hún til
liðs við Dómkórinn og í dag syngur hún með Söngfjelaginu. „Ég
var í Dómkórnum í 23 ár hjá Marteini, eiginmanni Tótu, en hætti
þegar hann féll frá. Þá hélt ég að

þetta væri bara komið gott og söng
ekkert í heilt ár en gat svo ekki á mér
setið þegar ég frétti af Söngfjelaginu.“
Hún segist hafa tekið pásur þegar
allra mesta álagið var eins og vegna
lokaprófa, barneigna og dvalar í
útlöndum. „Í dag er hins vegar alveg
sama hversu þétt dagskráin er hjá
mér, ég gef mér tíma fyrir kórsöng því
hann gefur svo mikið til baka,“ segir
Ásta, sem rekur nú eigið fyrirtæki
ásamt stjórnarsetu í Fjármálaeftirlitinu og Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins.

Orka, bjartsýni og gleði

„Kórsöngur gefur mér orku, það
er sama hversu hundþreytt ég
fer á æfingar, ég kem heim full af
orku, bjartsýni og gleði,“ útskýrir
Ásta. „Ég hef líka verið heppin
með kórstjóra, bæði Tótu og Martein – og svo er það Hilmar Örn
Agnarsson sem stjórnar Söngfjelaginu, hann er alveg ný týpa og hefur
tröllatrú á því að það þurfi að vekja
líkamann fyrir söng ekki síður en
röddina og eru leikfimiæfingar
blandaðar jóga og herðanuddi
hefðbundin byrjun á kóræfingum
hjá honum.“
Ásta segir það góða tilfinningu þegar
jólalögin fara að óma hjá Söngfjel-

Ljósmynd: Haraldur Guðjónsson

Það er sama
hversu hundþreytt ég fer
á æfingar, ég kem heim
full af orku, bjartsýni og
gleði
aginu. „Í ár koma breskir listamenn
fram með okkur og við syngjum
írsk, keltnesk og íslensk jólalög en
Hilmar Örn er tengdur mörgum
frábærum listamönnum um allan
heim og hefur með sinni óbilandi
bjartsýni og dálitlu kaosi farið með
Söngfjelagið á fjölbreyttar slóðir í
söngnum,“ útskýrir Ásta glöð í
bragði. „Á aðventutónleikunum
syngjum við blítt og næstum
hvíslandi í sumum lögunum og
svo með miðalda-pönk-þindarblasti í öðrum!“

Jólalag Söngfjelagsins 2016
eftir Olgu Guðrúnu

Það er hefð fyrir því að samið sé
sérstakt jólalag fyrir Söngfjelagið
og það frumflutt á aðventutónleikunum. Í ár semur söngfjelaginn Olga Guðrún Árnadóttir fyrir
kórinn og segir Ásta lag hennar og
texta sérlega áhrifamikið. „Maður
hreinlega klökknar í hvert skipti
sem það er sungið en bestu lögin
eru þannig að maður verður betri
manneskja á eftir og lagið hennar
Olgu Guðrúnar er svo sannarlega
þeim eiginleikum gætt.“

Sérverslun með sundvörur
Það er sama hvort þú syndir í sundlaug eða sjó, þú færð allar sundvörurnar hjá okkur.
Á heimasíðuna okkar getur þú skoðað úrvalið af sundfatnaði og hlutum til nota við sundiðkun 
“allt til sundíþrótta Ͳ sund er okkar fag”
Bæjarlind 1Ͳ3, 201 Kópavogur, sími: 5640035, aquasport@aquasport.is—www.aquasport.is
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SÆKTU STYRK Í

ÍSLENSKA NÁTTÚRU
SagaMedica framleiðir náttúruvörur úr íslenskri hvönn en ætihvönn hefur
um aldir verið talin afar mikilvirk lækningajurt.
Við erum stolt af rannsóknum okkar og þróun á hágæðavörum úr íslenskri
náttúru sem hafa sannað sig um árabil hjá neytendum.

SAGA PRO

Við tíðum þvaglátum
„Hér áður voru klósettferðir hjá mér
mjög tíðar. Ég prófaði síðan að taka
SagaPro og hef nú tekið daglega í
töluverðan tíma. Þetta er í góðu lagi
núna!“
Hjálmar Sveinsson, 67 ára verkefnastjóri

SAGA MEMO

Fyrir heilbrigt minni
„Ég byrjaði að taka SagaMemo af
því það er unnið úr jurtum og öll
mín orka og minni hefur batnað
til muna. Þvílík snilld!“
Berglind Hanna Ólafsdóttir,
57 ára sjúkraliði

SAGAVITA

Gegn vetrarpestum
„Ég hef notað SagaVita síðan það
kom á markað og finn hvað það
gerir mér ótrúlega gott. SagaVita
hressir, bætir og mér verður ekki
misdægurt.“
Garðar Jökulsson, 81 árs listmálari

Komdu í áskrift og fáðu afslátt

Fyrir þá sem nota vörur SagaMedica reglubundið er hagkvæmasti kosturinn að fá viðkomandi vöru senda í áskrift.
Afsláttur af SagaPro, SagaMemo og SagaVita í áskrift er 15% og frí heimsending. Pantanir í síma 414 3070.

www.sagamedica.is
Vörurnar frá SagaMedica eru fáanlegar í flestum apótekum, heilsu- og matvöruverslunum.

6

Fimmtudagur 24. nóvember 2016

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS

Frumherjar spila
saman á ný

Líklega er þetta ein af fyrstu myndunum sem tekin var af SK. Hún er líklega tekin í Félagsheimili Kópavogs vorið 1967.

JÓLIN Á
APOTEKINU
FRÁ KL. 17

7 rétta jólaveisla

FORDRYKKUR – freyðivín
TE GRAFINN LAX
Skallottukrem, dillmæjó, hrogn, súrdeigs kex
ANDABRINGA
Gulrótarkrem, portvínssósa
ÍSLENSKT LANDSLAG
Nauta tartar, reyktur ostur, rúgbrauð, pikklaður
laukur, ediksnjór
LETURHUMAR
Jólatré og beurre noisette
SVÍNASÍÐA
Reykt sellerí-purée, kirsuberjasósa, fersk epli,
pikklaður skallottulaukur
GRILLUÐ NAUTALUND
Jarðskokka og hvítsúkkulaði-purée, steiktar næpur
með sveskjum og heslihnetum, kaffi-hollandaise

S

kólahljómsveit Kópavogs er
bæjarbúum að góðu kunn enda
hefur hún lengi verið áberandi
í tónlistarlífi bæjarins. Hljómsveitin
er fjölmennasta skólahljómsveit
landsins og án efa ein af þeim bestu
og virtustu á sínu sviði. Um þessar
mundir eru liðin 50 ár frá því að
fyrstu nemendurnir hófu nám hjá
SK og ýmislegt verður gert í vetur til
að minnast tímamótanna.
Fyrir skömmu var til dæmis boðað
til samæfingar hjá frumherjum sveitarinnar. „Krakkarnir“ sem voru í
sveitinni á fyrstu árunum fengu boð
um að mæta á æfingu á mánudagskvöldi í byrjun nóvember, einhverjum áratugum eftir að flest þeirra
lögðu hljóðfærið á hilluna fyrir fullt
og allt. Þrátt fyrir að margir hefðu
efasemdir um eigið ágæti í þessum
efnum og teldu sig vera búin að
gleyma því hvernig spila ætti á hljóðfæri var mjög góð mæting á æfinguna og kom í ljós að það tók enga
stund að rifja upp gamla takta og
lítið mál að spila nokkur lög. Ekki
var minna vert að hitta aftur gamla
félaga og rifja upp gömul kynni.
Æfingin tókst svo vel að stefnt er að
því að endurtaka leikinn í febrúar og
þá með aðeins metnaðarfyllri efnisskrá. Hver veit nema hægt verði að
blása til tónleika í framhaldinu.
Það voru aðeins yngri nemendur sem léku á fyrri afmælistónleikum vetrarins í Háskólabíói þann
9. nóvember síðastliðinn. Fjöldi
ungmenna á aldrinum 9 – 19 ára
héldu uppi merkjum fimmtugrar
skólahljómsveitar með glæsilegri
efnisskrá, sem var blanda af léttum
dægurlögum og metnaðarfullum
tónsmíðum. A sveitin sem skipuð er
nemendum á öðru námsári lék m.a.
lagið Afmælisdiktur í tilefni dagsins
og nýja útsetningu af „Ísland er land
þitt“. B sveitin skipuð aðeins eldri
nemendum lék sér að því að spila þó
nokkur lög eftir Bítlana og þá félaga
í hljómsveitinni Queen. Hápunktur
tónleikanna var þó flutningur elstu
sveitarinnar á tónverkinu „Cry of the
Last Unicorn“ sem er flókið verk í stíl
sinfónískrar kvikmyndatónlistar og
segir frá örlögum síðasta einhyrn-

Sigurður Hektorsson, Eiður Valgarðsson og Tryggvi Agnarsson.

ingsins. Tónleikarnir þóttu heppnast eins og best var á kosið og unga
fólkið í SK heldur með sóma uppi
merkjum hljómsveitarinnar.
Meðal þess sem stendur fyrir
dyrum til að minnast afmælis SK
er útgáfa á geisladiski með leik
hljómsveitarinnar. Því mættu allar
sveitirnar þrjár sem starfa undir
merkjum SK í Stúdíó Sýrland í
byrjun mánaðarins og tóku upp
talsverðan hluta þeirra laga sem
búið er að æfa í haust. Þar á meðal
er talsvert af íslenskri tónlist og mörg
lög sem Össur Geirsson stjórnandi
sveitarinnar hefur útsett sérstaklega
fyrir sveitirnar sínar. Því er ekki að
leyna að mikill spenningur var hjá
hljóðfæraleikurunum að taka upp
í alvöru hljóðveri og í bestu hugsanlegri aðstöðu enda flestir að
gera það í fyrsta sinn. Til stendur
að geisladiskurinn komi út í mars
á næsta ári um það leyti sem seinni
afmælistónleikar vetrarins verða
haldnir.

Óskalög í Hörpu

Um síðustu helgi var svo komið
að því að halda tónleika í Norðurljósum í Hörpu ásamt um 500 öðrum
blásurum. Þetta voru svokallaðir
óskalagatónleikar SÍSL þar sem 20
lúðrasveitir héldu upp stanslausu
stuði í sjö klukkustundur og spiluðu óskalögin sín fyrir fjölda áhorfenda. Þarna stigu á svið allar helstu
skólahljómsveitir landsins og léku

mjög fjölbreytta tónlist. Á þessum
viðburði gefst gott tækifæri til að
heyra hvað aðrar hljómsveitir eru
að spila og bera sig saman við þær.
Tónleikarnir eru því nokkurs konar
uppskeruhátíð skólalúðrasveita þar
sem blásarar landsins koma saman,
vanda sig við að spila góða tónlist og
gleðjast saman. Allar þrjár sveitir SK
komu fram á tónleikum og stóðu sig
að sjálfsögðu með stökustu prýði.
Næstu verkefni hjá Skólahljómsveitinni er að sinna jólastemmingunni á aðventunni, því hópar
úr sveitinni koma fram í öllum
grunnskólum bæjarins fram að
jólum auk þess að leika á aðventuhátíð bæjarins þann 26. nóvember
og spila jólalög fyrir ýmsar stofnanir
og fyrirtæki. Hægt er að fá allt frá
fjögurra manna hópum upp í 50
manna hljómsveit til að koma og
spila falleg jólalög við ýmis tækifæri
fram til jóla. Stærsti viðburðurinn á
aðventunni verður þó án efa þátttaka
hljómsveitarinnar í jólatónleikum
Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar
sem elsti hópurinn mun koma fram
og spila ásamt sinfóníuhljómsveitinni nýja útsetningu af jólalaginu
fallega „aðfangadagskvöld“ eftir
Gunnar Þórðarson. Það er mikill
heiður fyrir unga hljóðfæraleikara
að fá þetta tækifæri til að spila með
fremstu fagmönnum landsins á tónlistarsviðinu og alveg klárt að þau
munu leggja allt sitt í að gera sinn
hlut í tónleikunum sem allra bestan.

MK

EFTIRRÉTTUR
JÓLAKÚLA
Kryddkex, karamelluseruð hvítsúkkulaðimús,
epla og fáfnisgrasfylling

8.900 kr.
BORÐAPANTANIR Í SÍMA 551 0011

Fimm metra
löng terta
á degi íslenskrar
tungu

M

K-ingar kitluðu bragðlaukana á degi íslenskrar
tungu í síðustu viku og
fögnuðu jafnframt því að um þessar mundir eru 20 ár síðan kennsla
í matvælagreinum hófst í Menntaskólanum í Kópavogi. Nemendur
í bakaradeild skólans bökuðu
fimm metra langa tertu og buðu
starfsfólki og öðrum nemendum
að bragða á.

20 ár eru síðan kennsla í matvælagreinum hófst í MK. Helgi Kristjánsson,
aðstoðarskólameistari MK, sá til þess að allir fengu tertusneið sem vildu.

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

APOTEK KITCHEN+BAR

Austurstræti 16

apotek.is

Helene H. Pedersen, áfangastjóri bóknáms og Baldur Sæmundsson, áfangastjóri
verkáms, voru í hátíðarskapi.

Við erum sérfræðingar í ljósaseríum

vIð VeiTum ráðGjöf um vaL á rétTu LjósAseRíuNum fYriR húSfélög, FyrIRtækI oG EinStAklIngA
sEnDu OkKur pósT á TaeKi@gArdHeImaR.iS oG Við SenDuM þér tiLBoð Um HæL

Glæsilegt úrval
af ljósaseríum
og ljósahlutum

oPið Til 21
ölL kVölD
Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Aðventa
í kirkju

Digraneskirkja
Fyrsti sunnudagur í aðventu 27. nóvember
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11:00 Börnin taka þátt í helgileik og
flytja bænir. Friðarlogi skáta verður borinn inn í upphafi messunnar af skátum í st. Georgsgildi. Veitingar í safnaðarsal að messu
lokinni. Prestur sr. Magnús Björn Björnsson.
Aðventustund í Digraneskirkju kl. 20:00 Kammerkór Digraneskirkju heldur tónleika til styrktar Hjálparstarfi kirkjunnar.
Hugleiðingu flytur Kristján H. Guðmundsson, fyrrverandi bæjarstjóri Kópavogs. Vönduð dagskrá. Viðstöddum gefst tækifæri til
þess að leggja að mörkum til Hjálparstarfs kirkjunnar og njóta
veglegra veitinga í safnaðarsalnum. Organisti: Sólveig Sigríður
Einarsdóttir. Prestur sr. Magnús Björn Björnsson.

Annar sunnudagur í aðventu 4. desember
Guðsþjónusta kl. 11:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins syngur.
Organisti Sólveig Sigríður Einarsdóttir. Prestur sr. Gunnar Sigurjónsson Sunnudagaskóli á sama tíma í kapellu á neðri hæð.
Léttur málsverður í safnaðarsal eftir messu.
Fermingarfræðsla kl. 12:30

Þriðji sunnudagur í aðventu 11. desember
Messa kl. 11:00 Prestur sr. Gunnar Sigurjónsson. Hljómsveitin
Ávextir andans sér um tónlistarflutning. Sunnudagaskóli á sama
tíma í kapellu á neðri hæð. Léttur málsverður í safnaðarsal eftir
messu.
Tónleikar kl. 16:00 Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi.
Stjórnandi er Bjartur Logi Guðnason.

Fjórði sunnudagur í aðventu
18. desember - Jólaball
Jólaball sunnudagaskólans kl. 11:00 Helgileikur og samvera í
kirkjunni. Jólasveinar koma í heimsókn með glaðning handa
börnunum. Gengið verður í kringum jólatré og sungin jólalög.
Heitt súkkulaði á eftir. Organisti Sólveig Sigríður Einarsdóttir.
Sr. Magnús Björn Björnsson og sr. Gunnar Sigurjónsson.

Dagskrá jólanna í Digraneskirkju
Aðfangadagur jóla 24. desember
Jólagleði í Digraneskirkju kl. 15:00 Fjölskyldustund með jólasálmum. Jólakórinn syngur undir stjórn Maríu Magnúsdóttur.
Góðgæti í safnaðarsalnum á eftir. Prestur sr. Magnús Björn
Björnsson.
Aftansöngur kl. 18:00 Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Kór Digraneskirkju. Einsöngvari: Einar Clausen. Organisti: Sólveig
Sigríður Einarsdóttir. Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson.

Jóladagur 25. des. Hátíðarguðsþjónusta
kl. 14:00
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Digraneskirkju. Einsöngvari Una Dóra Þorbjörnsdóttir Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir. Sr. Magnús Björn Björnsson og sr. Gunnar Sigurjónsson.
Fimmtudagurinn 29. desember kl. 14:00. Jólastund eldri borgara í
Hjallakirkju
Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi syngja.
Stjórnandi er Bjartur Logi Guðnason. Eftir stundina er boðið upp á
kaffi og góðgæti. Allir eru velkomnir.

Gamlársdagur 31. des.
Aftansöngur kl. 16:00 Athugið breyttan tíma.
Aftansöngurinn á gamlárskvöld er gjarnan sambland af því
hefðbundna og óhefðbundna í tónlist og töluðu máli. Hátíðartón
sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Digraneskirkju. Organisti: Sólveig
Sigríður Einarsdóttir. Sr. Gunnar Sigurjónsson prédikar og sr.
Magnús Björn Björnsson leiðir helgihaldið.

Hjallakirkja
27. nóvember
Kl. 11:00 - Aðventustund fjölskyldunnar, föndur og söngur.
Helgistund í kirkjunni þar sem við syngjum saman aðventuog jólalög. Eftir stundina verður föndur, kakó og piparkökur
í safnaðarsalnum. Sr. Kristín Pálsdóttir og sr. Sigfús Kristjánsson
leiða stundina.

4. desember
Kl. 11:00 - Guðsþjónusta og sunnudagaskóli.
Kvennakórinn Aurora syngur og leiðir söng í guðsþjónustunni.
Prestur er sr. Kristín Pálsdóttir.
Kl. 20:00 - Jólatónleikar í Hjallakirkju.
Fram koma Kór Hjallakirkju undir stjórn Guðnýjar Einarsdóttur og
Brassband Reykjavíkur undir stjórn Jóhanns Björns Ævarssonar.
Kakó og piparkökur í boði kórsins eftir tónleikana.

11. desember
Kl. 11:00 - Fjölskylduguðsþjónusta og jólaball Hjallakirkju.
Við eigum von á gestum úr fjöllunum!
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

18. desember
Kl. 11:00 - Jólasöngvar á fjórða sunnudegi aðventu.
Falleg stund þar sem skiptast á ritningarlestrar og fallegir
aðventu- og jólasálmar sem kór kirkjunnar leiðir. Prestur er
sr. Kristín Pálsdóttir.
Kl. 20:30 - Hjarðpípur og stjörnur.
Guðný Einarsdóttir organisti og Blokkflautuhópurinn leika fallega
jólatónlist frá barokktímanum.

Aðfangadagur
Kl. 16:00 - Jólastund barnanna
Dásamleg jólastund, með brúðuleikriti, helgileik, jólasögu og söng.
Sr. Kristín Pálsdóttir og sr. Sigfús Kristjánsson leiða stundina.
Kl. 18:00 - Aftansöngur.
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Erla Björg Káradóttir syngur einsöng. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir almennan söng.
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

Jóladagur
Kl. 14:00 - Hátíðarguðsþjónusta.
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Hjallakirkju
syngur og leiðir almennan söng. Prestur er sr. Kristín Pálsdóttir.

29. desember
Kl. 14:00 Jólagleði aldraðra.

Gamlársdagur
Kl. 18:00 - Aftansöngur.
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Hjallakirkju
syngur og leiðir almennan söng. Jón Hafsteinn Guðmundsson leikur
á trompet. Flutt verður Tokkata og fúga í d-moll eftir J.S. Bach.
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

14. desember kl. 17:30 í Hjallakirkju
Kirkjuhlaupið í Kópavogi. Fyrst sungnir jólasálmar og hlaupið hefst
kl. 17:40 með kirkjuklukknahringingu. Hlaupið verður á milli nokkurra
kirkna í Kópavogi. Eftir hlaupið er boðið upp á hlaupavænar veitingar
í Hjallakirkju.

og jól
unum

Lindakirkja
Fyrsti sunnudagur í aðventu
11:00 Sunnudagaskóli. Dibbabú fyrir 6 ára og eldri. 20:00 Guðsþjónusta. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.
Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Annar sunnudagur í aðventu
11:00 Kirkjubrall
Í kirkjubralli komum við saman og eigum skemmtilega samveru,
föndrum fyrir jólin og bröllum ýmislegt í kringum spennandi biblíusögu.
Að lokum borðum við saman. Allir velkomnir. Hlökkum til að sjá ykkur!
20:00 Möguleikhúsið sýnir leikritið Aðventu, sem byggt er á samnefndri sögu Gunnars Gunnarssonar. Leikari: Pétur Eggerz.

Kópavogskirkja

Föstudagurinn 9. desember
20:00 Hátíðartónleikar Eyþórs Inga. Létt og hugljúf kvöldstund með
einum af okkar bestu dægurlagasöngvurum. Auk Eyþórs syngur Kór
Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar. Miðaverð 2.500 kr.

27. nóvember

Þriðji sunnudagur í aðventu

Fyrsti sunnudagur í aðventu. Kl. 11:00 Tónlistarmessa. Fluttir verða
aðventu- og jólasálmar. Friðarlogi frá skátum afhentur.

11:00 Sunnudagaskóli. Bernd Ogrodnik brúðuleikari sýnir brúðuleikritið:
Pönnukakan hennar Grýlu. Allir velkomnir.
20:00 Kaffihúsaguðsþjónusta. Hljómsveitin Töfratónar leikur ljúfa
jólatóna og leiðir söng á meðan verður boðið upp á kaffi og konfekt.
Frjáls framlög til hjálparstarfs kirkjunnar.

4. desember
Annar sunnudagur í aðventu. Barna – og fjölskylduhelgistund með
þátttöku Skólakórs Kársnes undir stjórn Álfheiðar Björgvinsdóttur.
Jólaball verður í safnaðarheimilinu Borgum að lokinni guðsþjónustu.
Engin aðgangseyrir. Allir velkomnir.

7. desember
„Kom engill til mín“ kl. 20:00-21:00.
Aðventutónleikar Kórs Kópavogskirkju í safnaðarheimilinu Borgum.
Fjölbreytt hátíðleg og hlýleg aðventu- og jólalög flutt. Stjórnandi
Lenka Mátéová. Meðleikari Peter Máté. Engin aðgangseyrir og boðið
upp á heitt kakó og smákökur eftir tónleika.

13. desember
Þriðji sunnudagur í aðventu. Barna- og fjölskylduguðsþjónusta. Börn
úr leiksskólanum Kópasteini flytja helgileik.

18. desember
Fjórði sunnudagur í aðventu. Kl. 11:00 Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson,
prédikar og þjónar fyrir altari.

24. desember
Aðfangadagur. Kl. 15:00. Beðið eftir jólunum. Fjölskylduhelgistund
Aðfangadagur. Kl. 18:00. Aftansöngur á Aðfangadag. Hátíðartón sr.
Bjarna Þorsteinssonar flutt. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar og sr.
Sigurður Arnarson, þjónar fyrir altari.

25. desember
Jóladagur. Kl. 14:00. Hátíðarguðsþjónusta. Hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar flutt.
Jóladagur. Kl 15:15. Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð.

31. desember
Gamlársdagur. Kl. 18:00. Aftansöngur. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt.

1. janúar
Nýjársdagur. Kl. 14:00. Hátíðarguðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni
Eyjólfsson þjónar fyrir altari. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Sóknarprestur, prédikar og þjónar í öllum guðsþjónustum nema annað
sé tekið fram. Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum
undir stjórn Lenku Mátéová nema annað sé tekið fram.
Nánar á www.kopavogskirkja.is

Laugardagurinn 17. desember
15:00 Jólatónleikar barnanna
Regína Ósk. Fallegir og fjörugir tónleikar fyrir börn á öllum aldri í
samvinnu við Lindakirkju. 6 ára og eldri 500 kr, fullorðnir 1.000 kr.
Ókeypis er fyrir 5 ára og yngri.

Fjórði sunnudagur í aðventu
11:00 Jólaball sunnudagaskólans.
20:00 Aðventuhátíð Lindakirkju. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn
Óskars Einarssonar og við undirleik hljómsveitar. Sérstakir gestir
aðventuhátíðarinnar eru, meðal annarra: söngkonurnar Regína Ósk
og Stefanía Svavarsdóttir. Auk þeirra koma fram einsöngvarar úr
röðum Kórs Lindakirkju. Lesin verður jólasaga og flutt stutt hugvekja. Aðgangseyririr, 1000 krónur, rennur óskertur til Hjálparstarfs
kirkjunnar.

Aðfangadagur jóla
16:00 Jólastund fjölskyldunnar
Unglingagospelkór Lindakirkju syngur undir stjórn Áslaugar Helgu
Hálfdánardóttur. Jólahelgileikur og óvænt heimsókn í brúðuleikhúsið
og við sjáum Nebba í jólaskapi. Í lok stundarinnar fá börnin jólaglaðning
frá Lindakirkju.
18:00 Aftansöngur
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
23:30 Miðnæturmessa
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Sr. Guðni Már
Harðarson þjónar.

Jóladagur
14:00 Hátíðarguðsþjónusta
Sópransöngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Erla Björg Káradóttir
og Jóhanna Héðinsdóttir syngja. Undirleikari: Antonia Hevesi. Sr.
Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Annar í jólum
14:00 Sveitamessa
Jólasálmar með alþýðlegum blæ. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn
Óskars Einarssonar og við undirleik hljómsveitar. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Gamlársdagur
17:00 Gamlársguðsþjónusta.
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Sérstakur
gestur Greta Salóme Stefánsdóttir, tónlistarkona. Sr. Guðmundur
Karl Brynjarsson þjónar.
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Snorri Hermannsson hefur opnað Dekkjaþjónustuna
í Auðbrekku 2, Kópavogi

Hjólbarðaþjónusta
Ný og notuð dekk
Umboðssala fyrir dekk og felgur
Tökum notuð dekk upp í ný dekk - Pólyhúðun á felgum - Dekkjahótel
Tökum einnig að okkur smáviðgerðir, smurningu og ýmsa bílaþjónustu
Áratuga reynsla og persónuleg þjónusta

Auðbrekku 2, Kópavogi
S: 557 6644 / 823 6644 - Verið velkomin - þú finnur okkur líka á facebook.

Kársnes kynningarfundur,
skipulagslýsingar
Boðað er til kynningarfundar í Kársnesskóla við
Kópavogsbraut þriðjudaginn, 29. nóvember
kl. 17:00 vegna skipulagslýsingar fyrir
þróunarsvæðið á Kársnesi og skipulagslýsingar
á brú yfir Fossvog.
Dagskrá:
•
Formaður skipulagsnefndar setur fundinn
•
Skipulagsvinna kynnt
•
Kársnes samkeppni - Spot on Kársnes
•
Samgöngur á Kársnesi
•
Skipulagslýsing þróunarsvæðis
•
Skipulagslýsing brú yfir Fossvog
•
Hvert verður framhaldið?
•
Umræður
Markmið fundarins er að kynna skipulagslýsingar fyrir
þróunarsvæðið á Kársnesi og brú yfir Fossvog ásamt því að
fara yfir vinningstillögu úr Nordic Built, Spot on Kársnes, og
samgöngur á Kársnesi.
Tilgangur skipulagslýsingar er að:
•
Tryggja að almenningur og hagsmunaaðilar komi að
skipulagsferlinu á fyrstu stigum
•
Bæta upplýsingagjöf
•
Gera skipulagsvinnuna markvissari
•
Veita sveitarstjórnum og öðrum sem koma að
skipulagsgerðinni betri yfirsýn
•
Stuðla að auknum gæðum við gerð skipulags og
umhverfismati þess.

kopavogur.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

LANDNEMAR Í KÓPAVOGI

Stórhugur
án stærilætis

A

f meðfylgjandi mynd að
dæma mætti ætla að
„hugsuður“ franska myndhöggvarans Rodin hafi
brugðist sér yfir hafið og tyllt sér á
stein við hús Sveins Mósessonar
þegar það var í bygginu um miðjan fimmta áratug síðustu aldar. Og
vel má vera að einhverjir hafi orðið
hugsi yfir framkvæmdunum við
Nýbýlaveg 28 en þar hafði Sveinn,
sem ég hef talsvert fjallað um í
fyrri pistlum mínum, orðið sér úti
um blett. Húsið var tvílyft og þótti
mjög reisulegt enda byggðu flestir
Kópavogsbúar hýbýli sín af litlum
efnum á þessum árum.
Sveinn var málarameistari að
atvinnu og þar sem vinnusemi var
honum í blóð borin hafa tekjurnar
vafalaust verið þokkalegar enda
vinnuvikan löng. En efnamaður var
hann ekki og söfnun auðs var fjarri
honum. Honum var þó metnaðarmál
að koma fjölskyldu sinni vel fyrir og
þau Guðdís, kona hans, lögðu mikið
upp úr myndarskap í heimilishaldi.
Sveinn hafði reist sér mun minna
hús við Álfhólsveg rétt fyrir 1940 en
velmegun hernámsáranna gerði
honum kleift að stækka verulega
við sig. Skyndilega var næga vinnu
að hafa og launin bötnuðu til muna.
Búsetuskiptin höfðu margvíslegt
hagræði í för með sér. Sveinn sótti
mestalla vinnu til Reykjavíkur og
þaðan komu flestir aðdrættir en nú
hafði sú leið styst til muna auk þess
sem hann losnaði við að erfiða á
hjóli upp Digraneshálsinn. Á fyrstu
Kópavogsárum sínum fór Sveinn
flestra sinna ferða á hjóli en leiðin
til Reykjavíkur var að mestu óupplýst
og Álfhólsvegurinn þótti leiðinlegur
yfirferðar. En samgöngur voru teknar að greiðast þegar hér var komið
sögu. Götulýsingu var komið upp
við Nýbýlaveg, strætóferðir urðu
tíðari og bifreiðaeign jókst. Sveinn
lagði fljótlega hjóli sínu og hann var
kominn á eigin bifreið áður en áratugurinn var úti.
Hagur manna vænkaðist yfirleitt
með stríðinu og því er saga Sveins
dæmigerð fyrir þann tíma sem hér er
lýst. Og ofgnótt neyslusamfélagsins
var ekki gengin í garð. Þó hús Sveins
þætti reisulegt var grunnflötur þess
aðeins 56 fermetrar. Fjölskyldan
bjó á efri hæðinni en á þeirri neðri
var þvottahús, verkfærageymsla og
vinnuaðstaða sem Sveinn nýtti sér
með margvíslegum hætti. Þá var
hluti neðri hæðarinnar oft á tíðum
leigður út til skemmri tíma, oftar
en ekki til skyldmenna – meira í
greiðaskyni en gróðaskyni enda var
húsnæðisskortur mikill á þessum
árum. Og Fordbifreið Sveins var
rúmlega 10 ára gömul. Heimilið
þótti myndarlegt fyrir sinn tíma en
peningum var ekki eytt að óþörfu.
Sveinn teiknaði hús sitt og byggði
það að mestu leyti sjálfur. Hann
varði öllum sínum frístundum við að
ryðja stórgrýtta lóðina, reisa húsið og

Hús Sveins Mósessonar við Nýbýlaveg um 1945. Daníel Guðmundsson var bróðir
Guðdísar konu Sveins.

smíða innréttingar. Vinnudagarnir
voru langir og oft var unnið fram eftir
öllu til að koma sem mestu í verk en
slíkt þótti ekki tiltökumál á þessum
árum. Flestum þótti sjálfsagt að hafa
fyrir lífinu. Vinnuvélar þekktust varla
og því var mestöll vinna unnin með
handaflinu einu saman.
Húsið var í fúnkísstíl með fremur
stórum hornlægum gluggum til að
nýta birtuna sem best. Efst tróndi
nokkuð bratt valmaþak sem gaf kost
á rúmgóðu háalofti sem nýttist sem
geymsla. Fúnkísstíllinn nam hér
land um 1930 en með honum komu
nýjar áherslur þar sem megináherslan var á notagildi. Fyrri fagurfræði
sem gerði t.d. ráð fyrir miðlægum
gluggum vék fyrir praktískri hugsun
um bjartar og hagnýtar vistarverur.
Þök voru yfirleitt flöt enda sparaði
það byggingarkostnað en Sveinn
hafði ekki trú á því verklagi enda
voru flatþökin lekagjörn. Sveinn
leyfði sér að byggja á eigin hyggjuviti
við hönnun hússins eins og gjarnan
er um verkhaga menn.
Ekki þótti sjálfsagt að komast yfir
byggingarefni á þessum árum og
hafði svo verið lengi. Heimskreppa
og síðan stríð gerðu alla aðdrætti
erfiða. En svo heppilega vildi til

Reynir í heimreiðinni við Nýbýlaveg 28.

að um þær mundir sem Guðdís og
Sveinn komu sér fyrir voru stríðslok
og herinn í óðaönn að yfirgefa braggana. Sveinn komast yfir margvíslegan efnivið hjá hernum og sparaði
hann sér mikla fyrirhöfn og fjármuni
með því.
Heimili Guðdísar og Sveins var frá
upphafi búið þeim nútímaþægindum sem þá tíðkuðust en menn urðu
oft sjálfir að verða sér úti um þau
gæði. Sveinn útbjó brunn í brekku
ofan við húsið en þaðan kom sjálfrennandi vatn sem auðvelt var að
leiða inn. Og allt frárennsli fór í
rotþró sem Sveinn kom sér upp við
lóðarmörk hinu megin hússins.
Það þóttu miklar framfarir í almannaþjónustu þegar rafmagn var
leitt í Kópavoginn á stríðsárunum.
Sveinn hafði komið sér upp lítilli
vindmyllu við Álfhólsveg en hún
sá þeim hjónum fyrir lýsingu. Tími
rafknúinna heimilistækja var enn
ekki runnin upp og því ekki sama
þörf á rafmagni og síðar varð. En
rafmagnsveitan gerði þeim auðveldara að lýsa upp íbúðina og setja
nýjustu græjuna í samband – Rafha
eldavélina. Hins vegar var ekki gert
ráð fyrir ísskáp en öll kælivara var
geymd í köldu búri eins og þá tíðkaðist víða. Í kyndiklefa jarðhæðarinnar var olíufíring sem sá húsinu fyrir
hita en hún tengdist olíutanki sem
grafinn var í brekkuna að húsabaki.
Heimili Guðdísar og Sveins þætti
lítið og fábrotið í dag. En það þótti
myndarlegt um miðja síðustu öld
og það var til marks um stórbættan
hag fjölskyldunnar að Reynir, frumburður þeirra hjóna, lofaði að henda
snuðinu sínu þegar þau flyttu í nýja
húsið. Það var sem drengurinn
skynjaði að eitthvað stórbrotið væri
í vændum og því væri tímabært að
segja skilið við fyrsta skeið bernskunnar.
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.

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk
7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið
• Hvítlauksbakaðir humarhalar
• Tvíreykt hangikjötstartar með balsamik vinaigrette
• Rauðrófu- og piparrótargrafinn lax
• Spænsk marineruð síld með koríander og mangó
• Kalkúnabringa með spænskri „stuffing“ og calvados villisveppasósu
• Steiktur saltfiskur með sætri kartöflumús
•Hægelduð grísasíða með heimatilbúnu rauðkáli, fíkjum og fjallagrasasósu
Og í lokin tveir ljúfir eftirréttir
• Rise a la mande með berjasaft
• Ekta súkkulaðiterta

7.990 kr.
Aðeins framreitt fyrir allt borðið

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík | www.tapas.is

Kópavogsbúar.
Til hamingju með
Arnarnesveg
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AÐSENT

150 milljónir í bryggjukant fyrir Hafró

M

Jóla

8 rétta deluxe

matseðill

Við byrjum á glasi af freyðivíni
Krónhjartar ,,Tataki‘‘
Kaldreyktar perur, vinagriette
og friseesalat
Pekingönd
Svart-hvítlauksmauk, brennt blómkál
og Waldorfsalat
Reykt laxarúlla
Reyktur lax, japönsk ommiletta
Reykt laxahrogn ,,Gunkan‘‘
Bleikju nigiri
Birkikrydd
Leturhumar
Steiktur leturhumar, grænt sellerí,
vorlaukur, humar-smjörsósa og
mangósalsa
Nautalund
Kartöfluterrin með sveppum,
grænertur, soðsósa, nípumauk
Og í eftirrétt
Jóla-ostakaka
Piparkökucrumble, Amarettokaramella, eplasorbet

7.990 kr.
Aðeins framreitt fyrir allt borðið

Borðapantanir í síma 568-6600

*ÀÌÊEÊ- iÀ ÀÞ

Sushi Samba
Þingholtsstræti 5
sushisamba.is

eirihluti Sjálfstæðisflokks
og Bjartrar framtíðar í
bæjarstjórn samþykkti
viljayfirlýsingu um að fara í viðræður við Hafrannsóknarstofnun
Ríkisins um að lengja hafnarkantinn í Kópavogshöfn til að stofnunin flytji í bæinn. 150 milljónir
er áætlaður kostnaður bæjarins en
ekki ólíklegt að hann sé vanáætlaður. Hafnargjöld af skipunum eru
kannski 2 milljónir á ári. Bæjarstjóri ætlar svo með einhverjum
hókus pókus aðferðum að sýna
fram á að Kópavogsbær muni
græða á öllu saman.
Hafrannsóknarstofnun hefur
sýnt því áhuga að flytja í Kópavog á
lóð á Kársnesi þar sem nú stendur
stór skemma í eigu Reginns, nánar
tiltekið að Vesturvör 29. Hafró leigi
skemmuna frá Reginn til 25 ára og
flytji alla sína starfsemi þangað.
Slíkir leigusamningar við ríkisstofnanir þykja víst gulls ígildi og
því nokkur þrýstingur á að málið
nái í gegn.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

unnar“ eins og segir í viljayfirlýsingunni, snýr málið öðruvísi við.
Farið er fram á að Kópavosgsbær
leggi 150 milljónir af almannafé til
að lengja hafnarkantinn þannig að
tveir togarar Hafró geti lagst
samtímis við bryggju, án þess að
vera bundnir utan á hvor öðrum.

Bæjarstjórinn
ætlar svo
með einhverjum hókus pókus
aðferðum að sýa fram á
að Kópavogsbær muni
græða á öllu saman

Pétur Hrafn Sigurðsson, Bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

Það er auðvitað ekki á forræði
bæjarfulltrúa hvaða fyrirtæki kjósa
að leigja húsnæði í Kópavogi. Þeim
fyrirtækjum sem hingað vilja flytja
er tekið fagnandi. En þegar eitt skilyrðanna fyrir flutningnum er að
Kópavogsbær „aðlagi Kópavogshöfn
að starfsemi Hafrannsóknarstofn-

Samfylkingin greiddi atkvæði gegn
þessu máli í bæjarstjórn Kópavogs
og telur þessum fjármunum betur
varið í annað. Það er vandséð af
hverju Kópavogsbær skuli leggja
í framkvæmdir fyrir 150 milljónir
króna til að þóknast kröfum ríkisstofnunar.
Það má líka benda á í þessu samhengi að nýverið var flugfélaginu WOW úthlutað lóð undir
höfuðstöðvar á Kársnesinu án
þess að farið hafi verið fram á að
Kópavogur byggði flugvöll!

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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AFMÆLI

Lindaskóli 20 ára
L

Tjónaviðgerðir á öllum
tegundum bifreiða
- tjónaskoðun og bílaleigubílar.

indaskóli er á sínu tuttugasta starfsári. Skólahald
tekur nokkra mið af því
en afmælisársins er minnst
í Lindaskóla með uppákomu
í hverjum mánuði.
Lindaskóli hefur sett sér lestrarstefnu og til að skerpa enn
frekar á lestrinum og þeim
góðu gildum sem fylgja því
að geta lesið sér til gagns
og ánægju voru prentaðir
málshættir og settir á stiga í
skólanum. Stiginn var afhjúpaður á degi íslenskrar tungu
í síðustu viku og er nú orðinn
hið fallegasta listaverk.

Fagleg þjónusta í 35 ár
Þjónustuverkstæði fyrir

Bergþóra Sól Elliðadóttir, nemandi
í 8. bekk, söng lag við athöfnina við
undirleik Ívars, tónmenntakennara.

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is
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Góð þjónusta
í Smiðju- og Skemmuhverfi

8

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
mælir með

1

Bílar og tjón

Skemmuvegi 44, bleik gata
Verkstæðið er vottað Cabas verkstæði.
Hágæða Sikkens bílalökk eru notuð
sem eru umhverfisvæn og standast
hörðustu kröfur bílaframleiðanda. Verkstæðið er búið fullkomnustu tækjum
sem völ er á í faginu svo sem Autorobot réttingabekk með öllum þeim
mælitækjum sem til þarf til viðgerðar á
bíl eftir tjón, Verkstæðið þjónustar allar
bíltegundir.

2
Smiðjuvegi 50 rauð gata
200 Kópavogi
Sími: 564 0950

VÉLA- OG JÁRNSMÍ‹AVERKSTÆ‹I
STOFNA‹ 1989

Skemmuvegi 28
200 Kópavogi
Sími: 587 1989

Skemmuvegi 34
200 Kópavogi
Sími: 557 9711

ÍSA stál

Skemmuvegi 28
ÍSA stál ehf var stofnað 19. október
1989 af hjónunum Sigurði Jóni
Ragnarssyni, vélfræðingi og Erlu Alexandersdóttur, tækniteiknara, og hefur
lengst af verið starfrækt að Skemmuvegi 28L í Kópavogi. Það hefur verið
stefna fyrirtækisins að verða ekki of
stórt til að halda ákveðnu yfirbragði
og yfirsýn. Starfsmenn eru að jafnaði
2 – 3 auk eigenda. ÍSA stál hefur tekist
á við mörg stór og smá verkefni t.d.
handriðasmíði í Húsaskóla, neyðarútgang við Kennaraskólann, listaverk
o.fl. við Fjölbrautarskóla Garðabæjar,
umsjón með lyftukerfi við Turninn
á Smáratorgi, brýr og stigar inn í
nýbyggingu Ölgerðarinnar, nýsmíði á
æfingamörkum og fleiri verkefnum
fyrir Kópavogsbæ. Þessa dagana
er fyrirtækið að vinna í Norðurturni
Smáralindar að allskonar stálvirki.
Einkunnarorð Ísa stál eru: Smíðum allt
úr járni, ryðfríu stáli, áli og kopar.
Simi: 587 1989 og 894 9993.

3

Funi ehf.

Smiðjuvegi 74

Skemmuvegi 30
200 Kópavogi
Sími: 557 4540

I
N
R
Á
J
ÚR ÁLI
T viftur.is
S
U -andaðu léttar
Smiðjuvegi 4a, græn gata
200 Kópavogi
Sími: 566 6000

Funi sérhæfir sig í sölu og þjónustu
á arinvörum. Í verslun Funa eru
uppsett eldstæði og kamínur ásamt
ýmsum fylgihlutum. Funi smíðar
reykrör og sér alfarið um alla uppsetningu þeirra, sé þess óskað. Nýjast
varan eru hinar vinsælu sánatunnur
og Ice-Viking gistitunnur.

4

Blikkás

Smiðjuvegi 74
Blikkás sinnir allri almennri
blikksmíði, auk þess að sérsmíða.
Blikkás bæði smíðar og sér um
uppsetningu á loftræsi- og lofthitakerfi ásamt því að sinna ýmsu
viðhaldi því tengdu. Blikkás framleiðir Breiðfjörðsmótatengi sem eru
alíslensk uppfinning og eru tengin
notuð við mótauppslátt á steyptum
veggeiningum.

5

Réttingarverkstæði Hjartar

6

Litlaprent

7

Púst ehf.

Smiðjuvegi 56

Skemmuvegi 4

Smiðjuvegi 50 rauð gata

Sérhæfum okkur í tjónaviðgerðum fyrir öll
tryggingarfélögin, gerum við alla tegundir
bíla og lánum bílaleigubíl á meðan viðgerð
stendur yfir. Vinnum með fullkominn tækjabúnað og leggjum ríka áherslu á vönduð
vinnubrögð og góða þjónustu. Við erum
með vottað gæðakerfi frá bílgreinasambandinu. Verið Hjartanlega velkominn til
okkar.Réttingaverkstæði Hjartar, Smiðjuvegi 56 - Rauð gata, Sími 587-9020, rettingar@rettingar.is, www.rettingar.is

Litlaprent er í um 1.500 fm húsnæði
og státar af einum nýjasta og fullkomnasta tækjakosti allra prentsmiðja
á landinu. Prentsmiðjan hefur alla tíð
verið rekin og í eigu sömu fjölskyldu.
Hjá Litlaprent starfar núna 28 manna
samheldin hópur fólks sem leggur sig
allan fram við að skila af sér vönduðu
og góðu prent- og handverki á hagstæðu verði.

Púst ehf sérhæfir sig í pústþjónustu
fyrir flestar gerðir bíla. Við eigum
mikið af tilbúnum pústkerfum á
lager. Ef við eigum það ekki til þá
bara búum við það til!
Verið velkomin.

x 564 2589 • GSM 896 1589 Siggi
al.is

Gerum við allar tegundir bíla

Smiðjuvegur 38 rauð gata - Sími: 564 0606 - Fax: 564 0636 - www.bilastod.is - bilastod@simnet.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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11

Kjöthúsið

Smiðjuvegi 24d
Kjöthúsið ehf. er matvælafyrirtæki
staðsett við Smiðjuveg í Kópavogi.
Kjöthúsið ehf. býður eingöngu upp á
„GÆÐI OG GOTT VERÐ“ eins og segir
í vörumerki fyrirtækisins. Kjöthúsið
ehf. framleiðir mikið úrval af vörum
sem notaðar eru á veitingastöðum,
mötuneytum, skólaeldhúsum og leikskólum víðsvegar um landið, einnig
framleiðir Kjöthúsið ehf. vörur sérpakkaðar fyrir verslanir.
Kjöthúsið, Smiðjuvegi 24d,
kjothusid@kjothusid.is,
Sími: 557-8833

4 3
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14

12
11

Toppur

Skemmuvegi 34

5

Bifreiðaverkstæðið Toppur hefur verið
starfrækt síðan 1980 og sinnir öllum
almennum bílaviðgerðum svo sem
bremsuklossaskiptum,tímareimaskiptum og kúplingskiptum. Þar er að
finna fullkomnustu bilanagreiningatölvur
sem völ er á sem geta lesið og bilanagreint allar helstu bifreiðar. Einnig er öllu
fyrirbyggjandi viðhaldi bifreiða sinnt, svo
sem olíuskiptum og þjónustuskoðunum.
Einnig er Toppur þjónustuverkstæði fyrir
BL og sinnir ábyrgðaskoðunum fyrir bíla
sem BL hefur umboð fyrir.
Bifreiðaverkstæðið Toppur,
Skemmuvegur 34, Sími: 557-9711,
toppur@toppur.is

12

6

13

Smiðjuvegi 24d
200 Kópavogi
Sími: 557 8833
www.kjothusid.is
kjothusid@kjothusid.is

SMURÞJÓNUSTAN
Þegar gæði skipta máli
Skemmuvegur 32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
Sími 537-1333
gunnar@smurthjonustan.is
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan
Baldursnesi 6
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

SMURÞJÓNUSTAN
Þegar gæði skipta máli
Skemmuvegur 32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
Sími 537-1333
gunnar@smurthjonustan.is
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Lakkskemman

Blikkás sinnir allri almennri
blikksmíði, auk þess að sérsmíða.
Blikkás bæði smíðar og sér um
uppsetningu á loftræsi- og lofthitakerfi ásamt því að sinna ýmsu
viðhaldi því tengdu. Blikkás framleiðir Breiðfjörðsmótatengi sem eru
alíslensk uppfinning og eru tengin
notuð við mótauppslátt á steyptum
veggeiningum.
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13
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Sérmerkt

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

Smiðjuvegi 11
200 Kópavogi
Sími: 557 8200
www.sermerkt.is

Skemmuvegi 30
5

Akureyri
Sími 414 1050

Sími: 557 2122

Viftur.is

Smiðjuvegi 4a, græn gata

9

Culina

10

Myndlistarskóli Kópavogs

Smiðjuvegi 11

Skemmuvegi 12 blá gata

Smiðjuvegi 74

Sérmerkt sérhæfir sig í sölu og
merkingum á fatnaði og auglýsingavörum til fyrirtækja, íþróttafélaga,
hópa og einstaklinga. Fyrirtækið var
stofnað árið 2008 og leggur sig fram
í að veita góða þjónusta og vera með
hagstæð verð. Vörur og bæklinga
má finna á vefsíðunni: sermerkt.is.
Fyrirtækið rekur einnig netverslanirnar bolur.is og golfkulur.is

Culina er latína og þýðir eldhús. Culina
leggur metnað sinn í að elda alla rétti
frá grunni. Það eru því engin aukaefni,
óþörf rotvarnarefni eða þekktir
ofnæmisvaldar í ljúfmetinu sem
eru matreiddir. Á innihaldslýsingunni
er allt það hráefni sem notað er í réttinn. Eigandi og framkvæmdastjóri er
Dóra Svavarsdóttir matreiðslumeistari.
Culina, sími 892 5320, dora@culina.is

Myndlistarskóli Kópavogs er staðsettur að Smiðjuvegi 74. Skólinn
er í björtu og fallegu húsnæði, með
stórkostlegu útsýni yfir Esjuna.
Lögð er mikil áhersla á að nemendur
finni að þeir eru velkomnir í notalegt
vinnuumhverfi.
Smiðjuvegur 74, sími: 564 1134.

Þú nærð árangri
með Plannja
þakrennum

Viftur.is er rekið af Íshúsinu ehf,
en þar eru í boði yfir 400 tegundir
af viftum á lager ásamt helstu
fylgihlutum svo sem blikk- eða
plaströr, samsetningum, vindhlífum
og öðru efni til að setja upp viftuna.
Meðal þess sem eru í boði eru
hljóðlátu baðvifturnar og úrval af
hljóðlátum röraviftum. Einnig er í
boði úrval af sérhæfðum viftum
svo sem iðnaðarviftur, vatnshitablásurum, útsogsviftum eða loftviftum.
Kíktu á úrvalið hjá Íshúsinu,
verslunin er á Smiðjuvegi 4a,
grænni götu.

Skemmuvegi 12 blá gata
200 Kópavogi
Sími: 552 9410
Sími: 892 5320

Þakrennukerfi
á öll hús – allsstaðar
Úrval lita á lager

Smiðjuvegi 74 - 200 Kópavogi - Sími 515 8700 - www.funi.is - www.blikkas.is

26.

27. nóvember 2016 í Kópavogi

Aðventu
hátíð
Ljós jólatrésins
verða tendruð
Laugardaginn
26. nóvember
kl. 16:00

Villi og Sveppi skemmta, Jóla
mar kaður , Jólakortasmiðja,
Grýla, Leppalúði, Bóla og
margt fleir a

Velkomin á aðventuhátíð í Kópavogi
fyrstu helgina í aðventu. Dagskrá fyrir alla
fjölskylduna í Menningarhúsunum og
nágrenni. Njótið upphafs aðventunnar
í hjarta Kópavogs!
Nánari dagskrá á kopavogur.is

