
Á ösku dag inn héldu nem
end ur í 10. bekk Linda skóla  og 
að stand end ur þeirra ösku dags
skemmt un fyr ir nem end ur í 1. – 
4. bekk og komu þeir jafn vel úr 
öðr um skól um. Skemmt un in var 
lið ur í fjár öfl un fyr ir út skrift ar
ferð ina sem far in verð ur í vor.

Krakk arn ir voru klædd ir í föt 
sem hæfðu deg in um, og var það 

mjög fjöl skrúð ug flóra. Veitt voru 
verð laun fyr ir skemmtu leg ustu 
bún ing ana. Far ið var í skemmti
lega leiki og dans að og kött ur inn 
sleg inn úr tunn unni. Í lok in var 
krökk un um boð ið upp á popp
korn og safa.

Nafn ið ösku dag ur kem ur fyr ir í 
ís lensk um hand rit um frá 14. öld 
og leiða má lík um að því að það 

sé enn eldra. Þar má sjá að dag ur
inn gegn ir sama hlut verki hér og 
í öðr um kat ólsk um sið í Evr ópu, 
hann er dag ur iðr un ar fyr ir gjörð
ar synd ir. Langa fasta átti að vera 
tími íhug un ar og góðr ar breytni, 
auk föst unn ar að sjálf sögðu, sem 
á Ís landi tak mark að ist yf ir leitt 
við kjöt meti en gat einnig náð til 
fiskvöru og mjólk ur af urða.

Þótt há tíð leiki ösku dags ins hafi 
minnk að og jafn vel horf ið hér á 
landi við sið breyt ing una hélt fólk 
áfram að gera sér glað an dag síð
ustu dag ana fyr ir löngu föstu og 
hér hafa þró ast ýms ir sið ir kring
um bollu dag, sprengi dag og ösku
dag. At hygl is vert er að bollu dag
ur og ösku dag ur hafa að nokkru 
leyti skipt um hlut verk. Lengi vel 
var mánu dag ur inn í 7. viku fyr ir 
páska hefð bund inn frí dag ur barna 
í skól um og þá tíðk að ist víða um 
land ið að mar séra í grímu bún ing
um og að slá kött inn úr tunn unni. 
Árið 1917 hafði frí dag ur inn ver ið 
færð ur yfir á ösku dag inn víð ast 
hvar á land inu og sið irn ir flutt ust 
með. Að mar séra og slá kött inn 
úr tunn unni datt þó víð ast hvar 
upp fyr ir á 20. öld, en hélst þó við 
á Ak ur eyri og hef ur það an breiðst 
út á ný.

3. tbl. 5. árg.
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 Bernskuminningar
Þuríðar

Jónsdóttir
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 Uppsprettan
í Hjallakirkju

- bls. 12

Mik a el Benja mín, 8 ára, sló kött inn úr tunn unni í Linda skóla og er því tunnu kóng ur árs ins ár.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

MikaelBenjamín
tunnukónguríLindaskóla

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM
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Ódýrari lyf í Apótekaranum

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is



Bæjarráðaðstoðar
atvinnulausa

Bæj ar ráð Kópa vogs hef ur sam
þykkt að Kópa vogs bær greiði fyr
ir sex mán aða bóka safnskort og 
sömu leið is þriggja mán aða kort til 
að stunda lík ams rækt, hvort held
ur er í sund laug um bæj ar ins eða 
lík ams rækt ar mið stöðv um, fyr ir 
Kópa vogs búa sem eru á at vinnu
leys is bót um og ekki njóta sam
svar andi styrkja frá stétt ar fé lagi. 

Eig end ur lík ams rækt ar stöðv
anna Nautilus, Sport húss ins og 
World Class Turn in um hafa fall ist 
á að bjóða sér stakt þriggja mán
aða kort af þessu til efni að því 
gefnu að æf inga tím ar séu á virk um 
dög um og á dag vinnu tíma. Ætla 
má að kring um þús und Kópa vogs
bú ar séu án at vinnu. Út færsl an er 
á þann veg að af greiðslu full trúi 
Fé lags þjón ustu Kópa vogs stað
fest ir rétt við kom andi á gjafa korti 
gegn fram vís un á per sónu skil ríki 
og vott orði frá Vinnu mála stofn un.

Framkvæmirfyrir
1,8milljarðkróna

Kópa vogs bær íhug ar að fram
kvæma fyr ir um 1,8 millj arð 
króna á ár inu. Þetta kom fram á 
Út boðs þingi Sam taka iðn að ar ins 
fyr ir skömmu. Nokk ur verk fara í 
út boð á næstu mán uð um. Skipu
lagi á Rjúpna hæð verð ur breytt 
til að skapa svig rúm fyr ir 23 her
bergja íbúð ir, en vegna efna hags
á stands ins eykst eft ir spurn eft ir 
minni íbúð um hjá ungu fólki. Við 
skóla og leik skóla verð ur fram
kvæmt fyr ir um 490 millj ón ir 
króna og m.a. yrði lok ið við Hörðu
valla skóla. Lík legt er að Kópa vogs
bær yf ir taki smíði íþrótta húss 
sem Knatt spyrnu aka dem í an er að 
smíða við knatt spyrnu hús ið Kóra, 
en meiri óvissa ríkti um smíði 
óp eru húss sem er nú hjá skipu
lags nefnd, en Gunn ar I. Birg is son 
bæj ar stjóri taldi að fram kvæmd ir 
við það hús byrj uðu ekki fyrr en 
efna hags þreng ing um lyki. Hanna á 
að nýju tvær eldri göt ur og breyta 
á skipu lagi á Rjúpna hæð til þess 
að skapa svig rúm fyr ir 2 – 3 her
bergja íbúð ir en vegna efna hags á
stands ins er að aukast eft ir spurn 
eft ir minni íbúð um hjá unga fólk
inu. Um 100 millj ón ir króna fara í 
at vinnu skap andi verk efni og byrj
ar það strax í apr íl mán uði en fram
kvæmd ir í frá veitu verða upp á 51 
millj ón króna og við vatns veitu 
upp á um 30 millj ón ir króna.

Ákvörðunum
skotvöllvið
Lækjarbotnafrestað

Á fundi íþrótta og tóm stunda
ráðs Kópa vogs í byrj un febr ú ar
mán að ar var lögð fram beiðni um 
um sögn frá Skipu lags nefnd Kópa
vogs er varð ar um sókn Skot fé lags 
Kópa vogs um skot völl til úti æf inga 
við Lækj ar botna. Um hverf is ráð 
ósk ar eft ir um sögn ÍTK og skóla
nefnd ar vegna ná lægð ar svæð is ins 
við Waldorf skól ann. ÍTK tel ur sig 
hafa of tak mark að ar upp lýs ing ar 
um mál ið til að geta gef ið um sögn. 
Starfs mönn um var því falið að 
kalla eft ir nán ari upp lýs ing um 
um svæð ið og um sögn frestað til 
næsta fund ar.

Deiliskipulag
samþykkt

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa vogs 
24. febr ú ar sl. var lögð fram til 
seinni um ræðu til laga VSÓ ráð gjaf

ar og bæj ar skipu lags Kópa vogs 
að deiliskipu lagi við Arn ar nes veg.  
Deiliskipu lags til lag an nær til hluta 
Arn ar nes veg ar, frá nýj um mis læg
um gatna mót um við Reykja nes
braut aust ur fyr ir gatna mót við 
Fífu hvamms veg.  Meg in til gang ur 
fyr ir hug aðr ar fram kvæmd ar er að 
leggja stofn braut, sem  teng ir jað
ar svæði í Reykja vík, Kópa vogi og 
Garða bæ við meg in um ferð ar æð ar 
höf uð borg ar svæð is ins, Breið holts
braut og Reykja nes braut.  Þessi 
hluti Arn ar nes veg ar er um 1,7 km 
lang ur og veg helg un ar svæði hans 
30 metr ar frá mið línu veg ar ins. 
Gert er ráð fyr ir að hljóð vörn um 
verði kom ið fyr ir inn an skipu lags
svæð is ins. Safn braut ir á fyr ir hug
uðu íbúð ar svæði í Hnoðra holti í 
Garða bæ og á fyr ir hug uðu versl
un ar, þjón ustu og íbúð ar svæði 
í Glað heim um í Kópa vogi munu 
tengj ast veg in um á ljósa stýrð um 
Xgatna mót um. Lind ar veg ur mun 
jafn framt tengj ast þess um nýja 
hluta Arn ar nes veg ar ins til suð urs 
með Tgatna mót um. Alls er gert 
ráð fyr ir 4 gatna mót um inn an 
skipu lags svæð is ins. Bæj ar stjórn 
sam þykkti deiliskipu lags til lög una 
sem og til lögu að breyttu að al
skipu lagi Kópa vogs 20002012 en 
skipu lags svæð ið ær til lóð ar inn
ar nr. 24 við Dal veg og af markast 
af Dal vegi til norð vest urs, lóð           
nr. 26 við Dal veg til norð aust urs, 
Dal vegi 20 til suð aust urs og Dal
vegi 18 til suð vest urs, er sam
kvæmt gild andi að al skipu lagi 
svæði fyr ir versl un og þjón ustu, 
þar sem stærsti hluti lóð ar er skil
greind ur sem end ur bóta svæði. 
Landsnýt in verð ur óbreytt en en 
nýt ing ar hlut fall auk ið úr 0.8 í 1.4.

Fjárhagsleguaðhaldi
beittviðsýningarhald
íGerðarsafni

Á fundi Lista og menn ing ar ráð 
Kópa vogs ný ver ið var lögð fram 
kostn að ar á ætl un frá Gerð ar safni 
vegna út gáfu bók ar (sýn ing ar
skrár)  vegna 80 ára af mæl is Gerð
ar Helg ar dótt ur. Áætl að er að bók
in verði gef in út við opn un sum
ar sýn ing ar inn ar. For stöðu mað ur 
lagði fram kostn að ar á ætl un fyr ir 
hverja sýn ingu árið 2009 og var 
for stöðu manni jafn framt falið að 
koma með til lög ur um að halds að
gerð ir við skipu lag sýn ing ar halds. 
Sam þykkt var að bjóða ekki upp 
á áfengi við opn an ir í safn inu að 
svo stöddu. Far ið var yfir út hlut un 
styrkja og kostn að vegna við burða 
á ár inu 2008, far ið yfir fjár hags á
ætl un 2009 og stöðu á Menn ing ar
sjóði Kópa vogs og rætt um vinnu
regl ur við styrkút hlut un 2009.

Veltiskiltifjögurár
íkerfinu

All ar göt ur síð an 6. sept em ber 
2005 hef ur um sókn Hand knatt
leiks fé lags Kópa vogs um flett
iskilti á hljóð mön aust an Hafn
ar fjarð ar veg ar ver ið að þvæl ast 
í skipu lags nefnd. Skipu lags nefnd 

óskaði um sagn ar um ferð ar nefnd
ar, um hverf is ráðs og Vega gerð
ar inn ar og bár ust þær sama ár. 
Bæj ar skipu lagi var falið að koma 
með til lögu að stað setn ingu skilt
is ins utan veg helg un ar svæð
is rampa frá Ný býla vegi. Á fundi 
skipu lags nefnd ar 4. apr íl 2006 er 
sam þykkt að unn in verði til laga að 
breyttu deiliskipu lagi sam an ber 
of an greinda til lögu bæj ar skipu
lags og hún lögð fyr ir nefnd ina til 
af greiðslu og á fundi skipu lags
nefnd ar 5. febr ú ar 2008 er er ind ið 
lagt fram að nýju ásamt deiliskipu
lags til lögu, og enn er óska sð eft ir 
um sögn um hverf is ráðs, um ferð
ar nefnd ar og Vega gerð ar inn ar en 
enn hef ur um sögn um ferð ar nefnd
ar ekki borist þrátt fyr ir ít rek un. 
Er ind ið hef ur síð an þvælst milli 
skipu lags nefnd ar, bæj ar ráðs og 
bæj ar skipu lags og var tek ið fyr ir í 
skipu lags nefnd 17. febr ú ar sl., en 
af greiðslu enn frestað, nær fjór um 
árum  eft ir að um sókn in barst.

 

Hljóðmengun,mötu
neyti,skátarog 
fjárhagsupplýsingar

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 19. 
febr ú ar sl. var lagt fram er indi frá 
íbú um að Ný býla vegi 80 þar sem 
ósk að er eft ir girð ingu og hljóð
varn ar gleri vegna hljóð meng un ar. 
Bæj ar ráð óskaði um sagn ar sviðs
stjóra fram kvæmda og tækni s
viðs. Einnig var lagt fram bréf frá 
skóla ráði Snæ lands skóla þar sem 
ósk að er eft ir úr bót um á mötu
neyti skól ans til sam ræm is við 
aðra skóla bæj ar ins. Gunn steinn 
Sig urðs son bæj ar full trúi spurð ist 
fyr ir um gerð rekstr ar samn ings við 
Hjálp ar sveit skáta í Kópa vogi að 
Byggju vör 2 og Bakka braut 4. Páll 
Magn ús son, bæj ar rit ari, svar aði 
fyr ir spurn inni og greindi frá því að 
fund að hafi ver ið með full trú um 
stjórn ar sveit ar inn ar og að drög 
að rekstr ar samn ingi verði lögð 
fram fljót lega. Gunn steinn óskaði 
einnig eft ir að fjár mála og hag
sýslu stjóri taki sam an upp lýs ing ar 
um að halds að gerð ir sem grip ið 
hef ur ver ið til af hálfu Kópa vogs
bæj ar frá síð ast liðnu hausti.

Nýjarúthlutunarreglur
Lista og menn ing ar ráð hef ur 

far ið yfir út hlut un styrkja og kostn
að vegna við burða á ár inu 2008 
og far ið yfir fjár hags á ætl un 2009 
og stöðu á Menn ing ar sjóði Kópa
vogs. Rætt var um vinnu regl ur 
við styrkút hlut un 2009 og starfs
mönn um falið að setja sam an drög 
að mats blaði vegna eft ir fylgni á 
styrkja út hlut un um. Starfs mönn
um var einnig falið að gera til lög ur 
að nýj um út hlut un ar regl um fyr ir 
Lista og menn ing ar ráð. For stöðu
mað ur Mol ans mætti á fund ráðs
ins og gerði grein fyr ir fjölda töl um 
og lagði fram yf ir lit um starf ið á 
haust dög um. Fjöl breytt starfs semi 
hef ur ver ið í Mol an um á haust
miss eri og að sókn með ágæt um.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

E itt allra mik il væg asta verk efn ið nú í þessu þjóð fé lagi er að end
ur reisa bank ana. Virki banka kerf ið ekki, mun at vinnu líf ið ekki 
ná sér á strik á nýj an leik. Svo ein falt er það. Tryggja þarf end ur

mat á eign um bank anna og samn ing ar við kröfu hafa gömlu bank anna 
um fram yf ir tekn ar skuld ir þeirra gangi skjótt fyr ir sig. Rík ið get ur þá 
lagt þeim til eig ið fé og starf semi þeirra kom ist í eðli legt horf. At vinnu
líf ið í land inu get ur ekki án skil virks banka kerf is ver ið og gangi end
ur reisn bank anna ekki hratt og vel fyr ir sig mun það hafa al var leg ar 
af leið ing ar fyr ir at vinnu líf ið og mý mörg heim ili í land inu. Fjár mála
ráð herra hef ur sagt að vænta megi ein hverra lausna á þess um vanda 
frá rík is stjórn inni fyrri hluta þessa mán að ar, og við get um ekki ann að 
en treyst og von að að það sé rétt. Það er eðli legt að við nú ver andi 
að stæð ur ótt ist fólk um fram tíð sína enda hafa fast eign ir fólks rýrn
að að verð gildi og marg ir eru að missa vinn una eða lækk að í laun um, 
kaup mátt ur hef ur dreg ist sam an og greiðslu get an minnk að. Ofan á allt 
þetta bæt ist svo sú stað reynd að vext ir á Ís landi eru með þeim hæstu 
sem þekkj ast á byggðu bóli, eða um 18%. Í Evr ópu eru stýri vext ir 3% 
en 0% í Banda ríkj un um, þessi vaxta stefna á Ís landi get ur ekki ver ið 
eðli leg. Ef ekki verð ur ráð ist í að lækka vexti um tals vert, og það sem 
allra fyrst, til að verja heim il in og at vinnu starf sem ina í land inu. Verði 
það ekki gert munu fleiri fyr ir tæki leggja upp laupana og at vinnu
leysi aukast enn frek ar. Það van traust sem rík ir nú milli al menn ings 
og stjórn valda er alls ekki ásætt an legt en von andi munu boð að ar 
efna hags ráð staf an ir og þing kosn ing ar 25. apr íl nk. end ur heimta að 
ein hverju leiti það traust. Það þarf líka að upp lýsa fólk um það sem er 
að ger ast á hverj um tíma, ekki dug ir að segja að ver ið sé að vinna að 
mál um. Fólk kaup ir þannig skýr ing ar ekki leng ur en mark viss upp lýs
inga gjöf um gang ein stakra verk efna sem unn ið er að hverju sinni ætti 
að end ur vekja það traust sem glat ast hef ur milli al menn ings og stjórn
valda.

Miðstöðfyrir
atvinnulausa

Í Hjalla kirkju í Kópa vogi fer fram verk efni sem heit ir Upp sprett an og 
er mið stöð fyr ir þá  sem misst hafa at vinnu sína. Það er at hygl is vert 
og um leið þakk ar vert að ýms ir að il ar hafa ver ið dug leg ir að leggja 

verk efn inu lið, þar er heilsu efl ing ar nám skeið und ir stjórn dr. Sólfríð ar 
Guð munds dótt ur, jóga tím ar og í Upp sprettu hafa kom ið fyr ir les ar ar 
eins og t.d. Sig urð ur Er lings son hjá Vel gegni is og hug mynd in er að 
koma á fót prjóna hóp, fönd ur hóp og mat reiðslu hóp sem og göngu
hóp um. Í Hjalla kirkju er alltaf ein hver sem tek ur á móti fólki og þarna 
er hægt að taka í spil og gera fleira með öðru fólki. Það er full ástæða 
til að hvetja þá sem hafa orð ið fyr ir þeirri þung bæru reynslu að missa 
at vinn una að koma við í Hjalla kirkju og at huga hvort þeir finni ekki 
eitt hvað við sitt hæfi.

Ljósabekkjanotkun
fermingarbarna

N ú nálg ast ferm ing ar og því ástæða til að benda ferm ing ar börn
um og for eldr um eða for ráða mönn um þeirra á þá hættu sem 
fylg ir því að ungt fólk fari í ljósa bekki og eru skila boð in frá 

Fé lagi ís lenskra húð lækna, Geisla vörn um rík is ins, Krabba meins fé lag
inu, Land lækn is emb ætt inu og Lýð heilsu stöð skýr að þessu leiti. Kenn
ar ar og skóla stjórn end ur grunn skól anna í Kópa vogi ættu að benda 
vænt an leg um ferm ing in ar börn um á þessu hættu en börn og ung ling ar 
eru næm ari en aðr ir fyr ir skað leg um áhrif um geisl un ar frá ljósa bekkj
um og sól. Prest arn ir í Kópa vogi ættu einnig að leggja þessu máli lið.

     Geir A. Guð steins son 

Forgangsverkefniað
endurreisabankana

MARS 2009
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Vinningslíkurnar í Happdrætti Háskólans 
eru ótrúlega miklar. Jafnvel seinheppn-
asta fólk getur unnið!
Við minnum á afmælisútdráttinn í 
desember, 75 milljónir á einn miða.
Því fyrr sem þú kaupir þér miða á
árinu, þeim mun oftar er númerið
þitt í afmælispottinum.
Fáðu þér miða á hhi.is, hjá næsta
umboðsmanni eða í síma 800 6611.
Við drögum næst 10. mars.Við drögum næst 10. mars.



Nýtt og glæsi legt safn að ar 
heim ili var tek ið í notk un 15. 
febr ú ar sl. og bless að af bisk
upi Ís lands, herra Karli Sig ur
björns syni. Kirkjukór inn og 
Kór Kárs nes skóla sungu við 
at höfn ina. Þetta safn að ar heim ili             
gjör breyt ir allri að stöðu safn að
ar ins sem hef ur ver ið í frem ur 
þröngri að stöðu í íbúð ar húsi 
skammt vest an kirkj unn ar. Það 
var á 40 ára af mæli kirkj unn
ar sem ákveð ið var að ráð ast 
í bygg ingu safn að ar heim il is 
en í söfn uð in um eru um 4.400 
manns. 

Til að létta und ir rekstr in
um verða sal irn ir leigð ir út m.a.      
fyr ir ferm ing ar veisl ur, brúð kaup, 
af mæli og erfi drykkj ur, og m.a. 
mun Rótarýt klúbb ur hafa þar 
viku lega fundi. Safn að ar heim il
ið er 1.237 fer metr ar, en á neðri 
hæð húss ins hef ur Tón list ar skóli 
Kópa vogs að stöðu. Verk taki var 
bygg inga fyr ir tæk ið Spöng.

Arki tekt húss ins er Guðni Tyrf
ings son, sem er fædd ur og upp
al inn í Kópa vogi en rek ur í dag 
arki tekta stof una Gassa arki tekt
er í Kaup manna höfn ásamt konu 
sinni, Auði Al freðs dótt ur sem  
einnig kom að hönn un safn að ar
heim il is ins.

,,Ég er alltaf Kópa vogs búi þó 
ég búi nú í Dan mörku og kem oft 
heim til að heim sækja vini og ætt
ingja eða til að fylgja eft ir verk efn
um sem við erum með hér heima. 
Dótt ir okk ar er  einnig fermd á 
Ís landi, og auð vit að í Kópa vogs
kirkju. Í einni slíkri ferð hér hitti 
ég sr. Ægi Sig ur geirs son sókn ar
prest og færði það í tal við hann 
hvort ekki væri tíma bært að byg

gja nýtt safn að ar heim ili og mér 
datt strax í hug þessi stað ur þar 
sem safn að ar heim il ið nýja stend
ur nú. Ég gerði skiss ur af safn að
ar heim ili en síð an liðu ein 3 ár 
áður en deiliskipu lag fyr ir þetta 
svæði var sam þykkt af bæj ar
stjórn Kópa vogs þar sem gert var 
ráð fyr ir safn að ar heim ili,” seg ir 
Guðni Tyrf ings son.

Harðákveðinníaðvinna
samkeppnina

,,Mér var boð ið að taka þátt í 
lok uðu út boði ásamt tveim ur öðr
um arki tekt um og ég var strax 
harð á kveð inn í að vinna þá sam
keppni, þetta var eig in lega mér 
mjög hjart fólg ið verk efni og það 

fyrsta hér heima en ég hef síð
an ver ið í fleiri verk efn um og um 

tíma var allt að 70% minna verka 
hér heima á Ís landi.

Ég sá strax að það þyrfti að fella 
bygg ingu safn að ar heim il is ins vel 
að svæð inu og Borg ar holt inu öllu 
og að tek ið yrði ákveð ið form af 
kirkj unni, m.a. þurfti hvíti lit ur inn 
að fá að njóta sín. Safn að ar heim
il ið er mjög opið til norð urs til 
þess að þeir sem þar eru njóti 
út sýn is ins.

Ég hef eytt mikl um en án ægju
leg um tíma í þetta hús og haft 
mik il sam skipti við Víf il Odds
son, um sjóna mann verk kaupa. 
Mér finnst öðr um þræði að ég sé 
að skila minni kirkju til baka ein
hverju sem hún gaf mér á upp

vaxt ar ár un um, en ég fermd ist í 
Kópa vogs kirkju,” seg ir Guðni 
Tyrf ings son, arki tekt safn að ar
heim il is Kópa vogs kirkju.

Guðni tel ur að finna hefði átt 
óp eru hús inu ann an stað því 
hann tel ur að það muni skemma 
ásýnd kirkj unn ar og það gímald 
muni eyði leggja Borg ar holt ið, það 
muni ein fald lega standa of hátt. 
Hægt hefði ver ið að finna því ann
an stað án þess að óp eru hús ið     
missti teng ingu við menn ing ar
torf una í Kópa vogi þar sem Bóka
safn Kópa vogs, Sal ur inn, Gerð
ar safn og Mol inn standa, og nú 
safn að ar heim ili Kópa vogs.

4 Kópavogsblaðið MARS 2009

,,Hönnunsafnaðarheimilisins
varhjartfólgiðverkefni”

Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson blessar safnaðarheimili
Kópavogskirkju þegar það var tekið í notkun. Hjá honum stendur
sóknarpresturinn,sr.ÆgirSigurgeirsson.

- seg ir Guðni Tyrf ings son arki tekt húss ins sem er upp al inn í Kópa vogi

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga

GuðniTyrfingssonarkitektásamtkonusinni,AuðiAlfreðsdóttur.

Ég sá strax að það 
þyrfti að fella bygg

ingu safn að ar heim il
is ins vel að svæð inu 

og Borg ar holt inu 
öllu og að tek ið yrði 

ákveð ið form af kirkj
unni, m.a. þurfti hvíti 

lit ur inn að fá að 
njóta sín.
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Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum 
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um 
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að 
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.

Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og  
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á 
kostnað lóðarhafa.

Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni 
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á 
kostnað lóðarhafa.

             Garðyrkjustjóri Kópavogs

Er ekki kominn tími til að klippa?

Gunn ar I. Birg is son, bæj ar 
stjóri í Kópa vogi, og Hjör leif ur 
B. Kvar an, for stjóri Orku veitu 
Reykja vík ur, hafa geng ið frá 
sam komu lagi um sam starf við 
sam eig in leg ar fram kvæmd ir, 
götu lýs ingu og raf magns kaup 
fyr ir stofn an ir sveit ar fé lags ins af 
Orku veit unni. Með samn ing un
um er kom ið á sam ræmdu verk
lagi sem tryggja á að við ný lagn
ir og við hald verði rask sem 
minnst og vari sem skemmst. 

Hér er um mik ið fram fara spor 
að ræða þar sem ekki þarf í hverju 
verki fyr ir sig að semja um mörg 
at riði frá grunni. Þetta mun því 
spara tíma beggja og njóta íbú ar 
góðs af sam starf inu með því að sá 
tími sem rask stend ur yfir verð ur 
skemmri og upp lýs ing ar að gengi
legri. Kópa vogs kaup stað ur er 
fjórða sveit ar fé lag ið sem Orku
veita Reykja vík ur sem ur við um 
sam ræmt verk lag og sam skipti í 
tengsl um við fram kvæmd ir. 

Sam komu lag ið nær til sam
starfs og upp lýs inga gjaf ar vegna 
verk efna á skipu lags og áætl
ana stigi sem og hönn un ar og 
fram kvæmda stigi. Tek ið er á mál
efn um eins og vali sam eig in legs 
um sjón ar manns fram kvæmda, 
kostn að ar skipt ingu og með ferð 
út boða, val á ráð gjöf um, kostn
að ar skipt ingu vegna færslu eldri 
lagna og fleira.

Raforkukaupogsamstarf
umvatnsvernd

Um leið og skrif að var und ir 
sam starfs samn ing inn var und ir rit
að ur samn ing ur um raf orku kaup 
Kópa vogs af Orku veitu Reykja
vík ur ásamt sam komu lagi um við

hald og eftrilit OR með götu lýs
ingu í bæn um. Þá tek ur Orku veita 
Reykja vík ur að sér eft ir lit og vökt
un með vatns vernd ar svæði Kópa
vogs í Heið mörk. Þar taka báð ir 
að il ar vatn fyr ir vatns veit ur sín ar 
og er því gagn kvæmt hag ræði af 
þessu sam starfi. 

Færslahitaveituog 
rafmagnsvegna 
Arnarnesvegar

Sam kvæmt upp lýs ing um Ingu 
Dóru Hrólfs dótt ur starfs manns 
OR á Út boðs þingi Sam taka iðn
að ar ins fyr ir skömmu nema fjár
fest ing ar OR á þessu ári nær 13 
millj örð um króna. Ei rík ur Hjálm
ars son starfar við yf ir stjórn Orku
veitu Reykja vík ur og er m.a. kynn
ing ar stjóri fyr ir tæk is ins. Ei rík ur 
var spurð ur hver væru helstu 
verk efn in á höf uð borg ar svæð inu 
á kom andi mán uð um.

,,Helstu verk efn in á höf uð borg
ar svæð inu eru end ur nýj un ar verk
efni í mið bæ Reykja vík ur, oft ast 
sam hliða end ur nýj un sveit ar fé
lags ins á göt um þar. Dæmi um 

þetta eru Klapp ar stíg ur, Kvos in, 
Álf heim ar og Sel vogs grunn ur. 
Einnig styrk ing og end ur nýj un í 
hita veitu eins og Vík ur bakka æð 
og Kjal ar nesæð, fóðr un hol ræsa
lagna ofl. Þá eru ný fram kvæmda
verk efni eins og Hlíð ar fót ur og 
Flug vall ar veg ur í tengsl um við 
Há skól ann í Reykja vík. Breikk un 
Reykja nes braut ar í Hafn ar firði 
kall ar á færslu og sver un hita
veitu æð ar á tals vert löng um kafla. 
Þá er einnig styrk ing há spennu
kerf is á nokkrum stöð um á höf uð
borg ar svæð inu.”

- Hver verða helstu verk efn in 
á næstu vik um og verða ein hver 
þeirra verk efna í Kópa vogi, og þá 
hver? Stend ur til að efla dreifi kerfi 
hita veitu í Kópa vogi á næstu vik-
um, og þá í hvaða hverf um?

,,Ný leg styrk ing hita veitu æð ar 
í Kópa vogi, aust an Smára lind ar, 
stór bætti flutn ings getu á suð ur
svæði heita vatns ins, t.d. í Hafn ar
fjörð. Helstu verk efn in í Kópa vogi 
eru Arn ar nes veg ur í tengsl um við 
fram kvæmd ir Vega gerð ar inn ar, 
þ.e. færsla hita veitu og raf magns, 

Vatns enda hlíð og Kjóa vell ir, 
hvoru tveggja ný lagn ir.”

SamkomulagviðKópavog
íveigamiklumatriðum

- Orku veita Reykja vík ur hef ur 
geng ið frá sam komu lagi um sam-
starf við Kópa vogs bæ um sam eig-
in leg ar fram kvæmd ir, götu lýs ingu 
og raf magns kaup. Er þessi samn-
ing ur merki um að sú tog streita 
sem skap að ist milli OR og Kópa-
vogs bæj ar við stofn un Vatns veitu 
Kópa vogs sé nú að baki?

,,Það má segja að náðst hafi 
sam komu lag í mörg um veiga
mikl um at rið um. Til dæm is hef
ur náðst sam komu lag um sam
starf í fram kvæmda verk um, eins 
og nú er við önn ur sveit ar fé lög, 
t.d. Reykja vík, Akra nes og Hvera
gerði. Þar er fjall að um sam ræm
ingu í und ir bún ingi fram kvæmda
verka, hönn un, út boð um, eft ir liti, 
skipt ingu kostn að ar o.fl. Þetta eru 
at riði sem spara öll um að il um 
tíma og fyr ir höfn og leið ir til hag
ræð ing ar verka fyr ir báða að ila.

Það eru nokk ur miss eri síð an 
sá áfangi náð ist að Kópa vogs bær 
og Reykja vík ur borg sömdu sín á 
milli um landa merki, sem lengi 
hafði stað ið styrr um, og á voru 
m.a. um deild ar kalda vatns hol ur. 
Orku veita Reykja vík ur hef ur um 
langt ára bil átt í prýði legu sam
starfi við Kópa vogs bæ, enda er 
það mik il vægt þar sem fyr ir tæk ið 
sér bæj ar bú um fyr ir marg vís legri 
grunn þjón ustu,” sagði Ei rík ur 
Hjálm ars son.

KópavogsbærogORsemjaum
sameiginlegarframkvæmdir

Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri undirrituðu
samkomulagiðmilliKópavogsbæjarogOR.
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Fyrsti,,Iðnaðarmaðurársins”
meðjárnsmiðjuíKópavogi

ÓðinnGunnarssonífyrirtækisínu,JársmiðjuÓðins,íKópavogiásamtbörnumsínum,HallgerðiKötu
ogDaníelÓlasembæðistarfaþar.

borgarblod.is

Óð inn Gunn ars son járn smiða
meist ari var val inn ,,Iðn að ar 
mað ur árs ins” á Iðn sveina há tíð 
Iðn að ar manna fé lags ins í Reykja
vík 8. febr ú ar sl. Óð inn hef ur 
unn ið við járn smíði all an sinn 
starfs ald ur og rek ur Járn smiðju 
Óð ins að Smiðju vegi 4b í Kópa
vogi ásamt konu sinni, Auði 
Hall gríms dótt ur, sem m.a. er í 
stjórn Málms.

Hjá fyr ir tæk inu starfa tíu 
manns, þar af bæði dótt ir og son
ur hjón anna, þau Hall gerð ur Kata 
og Dan í el Óli. Þetta er í fyrsta sinn 

sem Iðn að ar mað ur árs ins er val
inn á há tíð inni sem var hald in í 
Tjarn ar sal Ráð húss ins í Reykja vík  
Á há t ið inni hlutu hlutu sveins
prófs haf ar einnig við ur kenn ing ar 
fyr ir góð an náms ár ang ur.

Óð inn er fædd ur á Ísa firði en 
flutti að eins 5 ára gam all í Kópa
vog með eins árs stoppi í Reykja
vík. Síð an þá hef ur hann alltaf haft 
ræt ur í Kópa vogi, bæði sem íbúi 
og ver ið þar með fyr ir tæki. Hann 
flutti í Garða bæ 1979 en stofn aði 
árið 1986 fyr ir tæk ið Járn smiðju 
Óð ins en frá 1978 hafði hann rek

ið með öðr um fyr ir tæk ið Sjó vél ar 
í Kópa vogi en seldi sinn hlut. Fyr
ir tæk ið var fyrst á Skemmu vegi 
en flutti síð an á Smiðju veg inn.

,,Rekst ur inn geng ur mjög vel 
en við höf um m.a. sér hæft okk ur 
í gler fest ing um og gler hurð um, 
en tök um nán ast öll verk efni sem 
til falla. Við höf um feng ið Dgæða
vott um á rekst ur inn og erum að 
vinna í því að fá Cgæða vott un. 
Þessi gæða vott un skipt ir máli 
bæði fyr ir okk ar við skipta vini og 
okk ur hérna,” seg ir Óð inn Gunn
ars son.

Spilabriddsfjór
umsinnumíviku

Í Gjá bakka, fé lags mið stöð 
eldri borg ara, koma sam an fjór
um sinn um í viku, 2 – 3 tíma í 
senn, nokkr ir eldri borg ar ar og 
spila bridds. 

Þau segja þetta vera mjög 
skemmti legt auk þess að skerpa 

hug ann en ekki hafa spil ar arn ir 
alltaf sama makk er inn, skipt er um 
spila fé laga eft ir hverja rú bertu. 
Ekki segj ast þau vera nein ir snill
ing ar í bridds, enda sé þetta mest 
gert til stytta sér stund ir og hafa 
gam an af fé lags skapn um.

Briddsspilararnirniðursokknirííþessaskemmtileguhugaríþrótt.F.v.:
SigurðurÓlafssonættaðurúrÞykkvabæ;NjállÞorgeirssonúrHelga
fellssveit, Guðmundur Ari Ásmundarson héðan af mölinni og Erna
ÞórðardóttirúrBorgarfirði.

Opið alla daga.
Verið velkomin.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Hamraborg 6a
Kópavogi

Sími 570 0430
www.natkop.is
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is

Bóka safn Kópa vogs hef ur að 
und an förnu feng ið skemmti legt 
fólk til að fjalla um efn ið húmor 
frá mis mun andi sjón ar horni og 
hafa þess ar upp á kom ur ver ið 
á fimmtu dags eft ir mið dög um í 
fund ar saln um Kórn um á 1. hæð 
bóka safns ins.

Síð ast ur í röð þessa skemmti
lega fólks var sr. Hjálm ar Jóns son 
dóm kirkju prest ur með því að tala 
um gam an og al vöru. Hjálm ar er 
löngu lands þekkt ur fyr ir smelln
ar vís ur en einnig blaða grein ar. 
M.a.hafði sr. Hjálm ar það eft ir 

Dúdda á Skörðu gili í Skaga firði að 
all ir ættu að hafa vit á því að vera 
í góðu skapi. Húmor og fyndni 
væri hluti af líf inu.

Þess ar sam kom ur voru þannig 
byggð ar upp upp að fyrst voru 
er ind in flutt en síð an var gest um 
frjálst að spyrja fyr ir les ara. Líf
leg ar um ræð ur sköp uð ust eft ir að 
sr. Hjálm ar hafði far ið á kost um, 
að al lega í bundnu máli.

Bóka safn ið hef ur á und an förn
um árum stað ið fyr ir er inda röð 
með hækk andi sól. Fjall að hef ur 
ver ið um trú mál, furð ur og ást ina.

A F  H Á L S I N U M
Sr. Hjálm ar fór á 
kost um á Bóka safni 
Kópa vogs

Sr. Hjálm ar kem ur brosvipr um fram á and liti áheyr enda.

Laug ar dag inn 7. mars klukk an 
13:00 verða barna og fjöl skyldu
tón leik ar í Saln um í Kópa vogi. 

Flutt verð ur verk ið Karni val 
dýr anna eft ir Saint Sa ens sem er 
eins kon ar tón list ar dýra garð ur 
þar sem leik ari og hljóð færa leik
ar ar sam ein ast og  skapa heim 
sem auð velt er fyr ir unga sem 

aldna að lifa sig inn í og kynn
ast klass ískri tón list á létt an og 
skemmti leg an hátt. Flytj end ur á 
tón leik un um eru kenn ar ar í Tón
list ar skóla Kópa vogs ásamt leik
ur un um Guð rúnu Ás munds dótt ur 
og Sig ur þóri Heim is syni. Sér stak
ur kynn ir á tón leik un um er Maxí
mús Mús íkús.

Frá klukk an 12:30 verða fjöl
lista menn frá Götu leik hús inu og 
einnig tveir and lits mál ar ar sem 
bjóða upp á ókeyp is and lits
mál un. Börn eru beð in að koma 
klædd í grímu bún inga á tón leik
ana ef þau geta.

Klass ísk dýra hljóð í Saln um

Mynd in í febr ú ar út gáfu Kópa
vogs blaðs ins var af bygg ing

ar vinnu í júlí 1980. Hún var tek
in við Digra nes veg inn þar sem 
byggð ur var stoð vegg ur til þess 
að hindra að brekka rynni nið ur. 
Björn Þór halls son flokks stjóri í 
ung linga vinn unni sést á mynd inni 
og Sig urð ur Ein ars son fyr ir aft an 
hann. Ekki voru bor in kennsl á 
þann sem snýr baki í mynda vél
ina. Lík legt er talið að Mart einn 

Sig urðs son hafi tek ið mynd ina.
En nú biðj um við líka um upp

lýs ing ar af þess um at burði sem 
ef laust marg ir bera kennsl á. Hvað 
er þarna á ferð inni og hvar? Vin
sam lega kom ið þeim upp lýs ing um 
sem þið búið yfir til Hrafns Svein
bjarn ar son ar, hér aðs skjala varð ar 
á Hér aðs skjala safni Kópa vogs að 
Hamra borg 1, eða í síma 5444710. 
Einnig má senda upp lýs ing ar á 
net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

3. sæti

ragnheidurrikhardsdottir.blog.isStarfsstöð er opin frá kl. 15–21
Hlíðarsmári 8, 2. hæð, Kópavogur
Sími 771–2330

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

Kraftur og áræðni

Hver? Hvar? Hvenær?



Áleg ir vor tón leik ar Skóla
hljóm sveit ar Kópa vogs verða 
næsta sunnu dag kl. 14.00 í 
Há skóla bíói. Ingi björg Ásta 
Tóm as dótt ir er í 9. bekk í Snæ
lands skóla og spil ar á klar inett 
í Csveit hljóm sveit ar inn ar sem 
er sú sveit sem lengst hef ur spil
að, þ.e. hljóð færa leik ar arn ir þar 
hafa ver ið lengst í Skóla hljóm
sveit Kópa vogs en til þess að 
kom ast í þá sveit þurfa krakk
arn ir auk þess að vera komn ir 
upp í 8. bekk. Í öll um þrem ur 
hljóm sveit un um inn an Skóla
hljóm sveit ar inn ar eru um 150 
hljóð færa leik ar ar. Ingi björg Ásta 
er á 5. ári í hljóm sveit inni og 
seg ir að hana hafi lang að sjálfa 
til að læra á eitt hvað hljóð færi 
og eins hafi syst ir henn ar ver ið í 
tón list ar námi.

,,Mig lang aði að læra á þver
flautu eða klar inett svo að hluta 
til fékk ég ósk mína upp fyllta því 
ég spila í dag á klar inett í skóla
hljóm sveit inni. Klar inett ið tek ur 
mik ið þátt í öll um tón list ar flutn
ingi svo segja má að klar inett leik
arar séu með á tón leik un um all
an tím ann. Það finnst mér mjög 
spenn andi og einnig er það líka 
viss krafa á okk ur að standa okk
ur vel og kunna vel það sem við 
spil um í hverju tón verki.” 

Sindri Már Ágústs son er í 
9. bekk Smára skóla og spil ar á 
tromm ur. Hann seg ir að hann hafi 
far ið að læra á tromm ur í skól
an um þeg ar hann var í 2. bekk 
og þeg ar hann var í 4. bekk var 
það fé lagi hans sem benti hon
um á þann mögu leika að spila 
með Skóla hljóm sveit Kópa vogs á 
tromm ur. Hann er einnig á 5. ári í 
hljóm sveit inni.

,,Ég fékk að prófa tromm ur 
í tón list ar tíma þeg ar ég var í 2. 
bekk og ég vissi að ef ég mundi 
kom ast inn í skóla hljóm sveit ina 
mundi ég fá að læra á tromm ur 
hjá góð um kenn ur um. Þó ekki sé 
alltaf ver ið að spila á tromm urn ar 
í þeim tón verk um sem hljóm sveit
in er að spila hafa þær samt mjög 
stórt og mik il vægt hlut verk. Í mín

um huga hef ur aldrei neitt ann
að kom ið til greina en að spila á 
tromm ur, það er ein fald lega lang
skemmti leg ast.”

Fé lags líf er mjög fjöl breytt inn
an Skóla hljóm sveit ar Kópa vogs, 
far ið í æf ing ar búð ir og í tón leika
ferð ir inn an lands sem er lend is. 
Þau Ingi björg Ásta og Sindri Már 
eru sam mála um að það sé mjög 
gam an á æf ing um og gam an að 
spjalla við aðra krakka í hljóm
sveit inni þeg ar færi gefst til þess 
á æf ing um. Auk þess séu í hljóm
sveit inni krakk ar úr mörg um skól
um og það sé gam an að hitta þá 
krakka á æf ing um sem koma úr 
öðr um skól um.

,,Við get um nán ast ver ið eins 
lengi í Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
og við vilj um en eft ir 10. bekk 
fáum við enga kennslu,” seg ir 
Sindri Már, ,,en ég hyggst halda 
áfram að læra og spila á tromm ur 
og læra meira í tón list. Ég held 
að ferð al ög er lend is og tón leik ar 
séu eitt það skemmti leg asta sem 
við ger um. Á síð asta ári fór um 
við í fer lega skemmti lega ferð til 
Sví þjóð ar og við lær um heil mik ið 
í þess um ferð um og af þess um 
ferð um þar sem við erum sam an 
dag og nótt alla ferð ina. 

,,Ég ætla líka að halda áfram að 
mennta mig í tón list eft ir að ég 
hætti hér,” seg ir Ingi björg Ásta. 
,,Mér finnst ferð ir er lend is einnig 
mjög skemmti leg ar og við lær um 
mik ið af þeim, einnig að hlusta 
á aðr ar hljóm sveit ir sem koma 
fram. Ég var einnig í kór í skól
an um mín um og það var einnig 
mjög skemmti legt og gam an að 
vera bæði að syngja og spila, oft 
bæði sama dag inn.”

Góð ur, strang ur   
en sann gjarn stjórn andi 

Þau Ingi björg Ásta og Sindri 
Már voru spurð hvern ig þeim lík
aði við hljóm sveit ar stjór ann, Öss
ur Geirs son. Það kom fyrst svo lít
ið skrýt inn svip ur á þau bæði, en 
þau voru síð an sam mála um að 
hann væri frá bær.

,,Hann nær góðu sam bandi við 
okk ur og er góð ur stjórn andi og 
get ur ver ið strang ur þeg ar þarf 

að vera strang ur, en sann gjarn. 
Það bera all ir mikla virð ingu fyr ir 
hon um. Það er mjög gott að spila 
und ir hans stjórn. Við erum nú 
að spila mjög löng, flók in og sterk 
verk sem eru mjög krefj andi fyr ir 
okk ur krakk ana í hljóm sveit inni. 
En þetta eru flott verk og það 
verð ur ör ugg lega gam an að koma 
á tón leik ana hjá okk ur á sunnu
dag inn,” segja þau Ingi björg Ásta 
og Sindri Már.
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Er kominn tími til að gera 
eitthvað? 

 

Hringsjá veitir náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem 
hafa orðið fyrir slysum, veikindum, atvinnuleysi  eða öðrum áföllum.  Námið 
hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun.  Markmið nemenda er að halda 
áfram í námi og/eða að fara út á vinnumarkaðinn.  

 

Fullt nám 
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2009 er 

til 15. apríl 2009. 
Fullt nám er 3 annir og er inntaka tvisvar á ári.  
Kennd eru ýmis fög sem veita: 
 undirbúning fyrir atvinnu og frekara nám  
 einingar í almennum framhaldsskólum 
 aukna persónulega færni 
Veitt er náms- og starfsráðgjöf, félagsleg ráðgjöf 
og sálfræðilegur stuðningur. Greiningar vegna 
lestrarerfiðleika. Tilhliðrun og stuðningur vegna 
námserfiðleika, prófkvíða, ADHD og annarra 
persónulegra þátta. Markviss undirbúningur fyrir 
atvinnuleit eða skipulagningu áframhaldandi 
náms.  
Kennt er í litlum hópum, námið er einstaklings-
miðað og áhersla lögð á þægilegt náms- og 
starfsumhverfi. 

Kennslan hefst kl 8:45 alla daga og lýkur  
kl. 14:00 nema á föstudögum lýkur kennslu  
kl. 12:00.   

Námskeið 
Inntaka fer fram allt 

skólaárið 
 Minnistækni 
 Sjálfsstyrking til að efla 

sjálfsmynd, sjálfsöryggi og 
almenna vellíðan (nýtt!) 

 Einstaklingsnámskeið 
vegna lesblindu eða 
sértækra námserfiðleika  

 Grunnnámskeið í 
tölvunotkun 

 Excel námskeið 

 Bókhaldsnámskeið 
 
Hvert námskeið er alls 20 klst. 
og kennt er tvo seinniparta í 
viku, oftast frá kl. 14:30-16:30. 

Frekari upplýsingar veita Helga Eysteinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 
helga@hringsja.is og Linda Skúladóttir, forstöðumaður, rlinda@hringjsa.is 

Einnig má fá upplýsingar svo og umsóknareyðublað á vef Hringsjár, 
www.hringsja.is.  

HRINGSJÁ, Hátúni 10d, Reykjavík. s: 552-9380/562-2840, www.hringsja.is  

Ingi björg Ásta Tóm as dótt ir spil ar á klar inett.

Krefj andi verk fyr ir hljóð færa leik ar ana
SkólahljómsveitKópavogs:

Við tromm urn ar sit ur Sindri Már Ágústs son.

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

VORIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19 

sem hér segir: 

12. mars:
Ásthildur Helgadóttir

Flosi Eiríksson 

26. mars:
Gunnsteinn Sigurðsson

Jón Júlíusson

16. apríl:
Gunnar I. Birgisson



Á fundi skóla nefnd ar 26. jan
ú ar sl. ræddi Anna Birna Snæ
björns dótt ir, fram kvæmda
stjóri fræðslu sviðs um skipu lag 
fræðslu skrif stofu. Kópa vogs
blað ið leit aði svara við því hjá 
for manni skóla nefnd ar, Andr
ési Pét urs syni, og fram kvæmda
stjóra fræðslu sviðs Kópa vogs
bæj ar, Önnu Birnu Snæ björns
dótt ur, hvort til stæðu ein hverj
ar breyt ing ar og í hverju þær 
væru fólgn ar.

Á sama fundi var kall að eft ir 
áfram hald andi um ræðu um skóla
samn ing inn í Kópa vogi.   Eru uppi 
hug mynd ir um að breyta hon um 
eitt hvað? Í hvaða veru? Er hann 
of dýr fyr ir Kópa vogs bæ?

Svar barst frá Önnu Birnu Snæ
björns dótt ur, fram kvæmda stjóra 
fræðslu sviðs, þar sem seg ir:

,,Eins og fram kem ur í fund ar
gerð inni hafa þessi mál ver ið til 
um ræðu í nefnd inni. Þær um ræð
ur hafa verið mjög al menns eðl is 
og eng ar ákvarð an ir um breyt
ing ar ver ið tekn ar, hvorki hvað 
varð ar skipu lag sviðs ins né skóla
samn ing inn.”

Waldorfskólinn
Á fundi skóla nefnd ar 12. jan ú ar 

var eft ir far andi bók að:
Waldorfs skól inn í  Lækj ar botn

um mennt un og ráðn ing kenn ara. 
Skóla nefnd fel ur fræðslu skrif stofu 
að fá úr því skor ið hjá mennta

mála ráðu neyt inu hver beri      
ábyrgð á starf semi Waldorfs skól
ans í Lækj ar botn um.

S v a r  f r a m  k v æ m d a  s t j ó r a 
fræðslu sviðs Kópa vogs bæj ar var 
eft ir far andi:

,,Full trú ar fræðslu skrif stofu 
áttu fund með full trú um mennta
mála ráðu neyt is þar sem rætt var 

um mál efni Waldorfs skóla. Rætt 
var um sam ráð og verka skipt ingu 
milli ráðu neyt is og sveit ar fé lags 
hvað varð ar ábyrgð á starf semi 
Waldorfs skóla.  Ákveð ið var að 
sam starfi þessu verði hald ið 
áfram með mark viss um hætti.” 
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ágústu Haf berg fannst rjóma oll urn ar sem hún fékk í Gjá bakka á 
bollu dag inn al veg bráð góð ar.

Ágústa Haf berg er ætt uð vest
an frá Flat eyri, en hef ur búið all
an sinn bú skap á Þing hóls braut 
29 í Kópa vogi. 

Lengst af vann hún hjá Land
sím an um. Ágústa seg ir að eft ir að 
hún hafi far ið af vinnu mark aðn
um hafi hún dund að við ým is legt, 
og nú sé hún t.d. að læra að spila 
lomber. Hún seg ir það mjög mik
il vægt fyr ir eldri borg ara að loka 

sig ekki af, og þá sé mjög gott að 
taka í spil. Hún er einnig í leik
fimi í hverri viku, er í sund leik fimi 
í Sund laug Kópa vogs og syng
ur í kór eldri borg ara sem heit ir 
Söngvin ir.

Hún seg ir það mjög skemmti
legt að syngja í kórn um, og svo sé 
söng stjór inn, Kjart an Sig ur jóns
son, svo bráð á gæt ur!

Fannstalvegtilvaliðað
læraaðspilalomber

Á 112dag inn, sem auð vit að 
er 11.02, til kynnti Rauði kross 
Ís lands að Magn ús Þór Ósk ars
son bif véla virki í bif reið ar skoð
un inni Frum herja við Dal veg 
í Kópa vogi hefði ver ið val inn 
Skyndi hjálp ar mað ur árs ins 2008 
fyr ir hár rétt við brögð á neyð ar
stundu. Magn úsi Þór var veitt 
við ur kenn ing Rauða kross ins í 
Sam hæf ing ar stöð inni Skóg ar 
hlíð á  há tíð ar dag skrá Neyð ar
lín unn ar og sam starfs að ila um 
112dag inn. 

Magn ús vann það þrek virki að 
bjarga Hann esi Ragn ars syni sem 
kramd ist milli tveggja bif reiða á 
bíla stæði við Frum herja í ágúst 
á síð asta ári. Hann es hafði skil ið 
bif reið sína eft ir í gangi. Hann ætl
aði að teygja sig inn í bíl inn til að 
drepa á hon um en virð ist þá hafa 
rek ið sig í sjálf skipt ing una og sett 
bíl inn í bakk gír. Hann es var þá 
hálf ur inni í bíln um. Bíll inn bakk
aði á fullri ferð og lenti Hann es 
milli eig in bif reið ar og bíls ins fyr ir 
aft an. Við árekst ur inn fór hurð in 
af með mikl um lát um og Hann es 
skell ur þá út úr bíln um og lend ir á 
milli bif reið anna. Magn ús Þór býr 
á Borg ar holts braut inni í Kópa
vogi.

Síma stúlka í Frum herja varð 
vör við slys ið og kall aði eft ir hjálp 
Magn ús ar og hringdi á Neyð ar lín
una. Þeg ar Magn ús kom að var 
Hann es hætt ur að anda. Hann 
var stórslas að ur á brjóst kassa, 
mjaðma kúla úr lið, lung un fall in 
sam an og nýra var í lama sessi. 
Magn ús gat kom ist að Hann esi 
með því að fara inn um hægri 
fram hurð ina og náði að blása í 
Hann es úr bíl stjóra sæt inu þar til 
hjálp barst. 

Þetta er í átt unda sinn sem 
Rauði kross inn vel ur Skyndi hjálp
ar mann árs ins. Við ur kenn ing
una hlýt ur sá ein stak ling ur sem 
hef ur á ár inu veitt skyndi hjálp á 
eft ir tekt ar verð an hátt. Til gang
ur til nefn ing ar inn ar er ekki síð ur 
að hvetja aðra til að læra skyndi
hjálp og vera þar af leið andi hæf
ari til að veita að stoð á vett vangi 
slysa og áfalla. Maagn ús hef ur far
ið nokkrum sinn um á nám skeið í 
skyndi hjálp, með al ann ars á veg
um vinnu sinn ar. Rauða kross in
um hef ur aldrei borist eins marg
ar til nefn ing ar og fyr ir árið 2008, 
og voru björg un ara frek in eins fjöl
breytt og þau voru mörg. Sér stök 

dóm nefnd er köll uð til að skera úr 
um hver hlýt ur við ur kenn ing una 
en hana skipa full trú ar frá Rauða 
krossi Ís lands, Slysa varn ar fé lag
inu Lands björgu, Neyð ar lín unni, 
Lands spít ala há skóla sjúkra húsi, 
lög regl unni, og Lands sam bandi 
slökkvi liðs og sjúkra flutn inga
manna.  

Þó að eins einn sé út nefnd ur 
Skyndi hjálp ar mað ur árs ins er 
hver og einn sem til nefnd ur er 
hvers dags hetja sem bjarg að hef ur 
manns lífi. Í flest um til fell um var 
það við að stæð ur sem eru hluti 
af dag legu lífi við vinnu eða inni á 
heim il inu  að stæð ur sem hver og 
einn gæti hæg lega lent í.

Vannbjörgunarafrekið
viðFrumherjaáDalvegi

Magn ús Þór Ósk ars son skyndi hjálp ar mað ur árs ins 2008 ásamt Hann
esi Ragn ars syni sem hann bjarg aði svo hetju lega við vinnu stað sinn, 
Frum herja í Kópa vogi.

Vegna viðhalds verður sundlaugum 
hjá Sundlaug Kópavogs lokað 

sem hér segir:
 

50 metra útilaug:
sunnudaginn 15. mars,

mánudaginn 16. mars og
þriðjudaginn 17. mars

 
25 metra innilaug:

miðvikudaginn 18. mars og
fimmtudaginn 19. mars.

 
Þá verður útiklefum laugarinnar lokað 

á sama tíma og 
25 metra lauginni.

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17 –  200 Kópavogur

Sími 570 0470

Sundlaug Kópavogs
Lokun á laugum

Skyndihjálparmaðurársins2008:

Velkomin á glersalurinn.is
Tilvalið fyrir fermingarveislur

 
Glersalurinn er einn glæsilegasti veislusalur 

á landinu, salurinn er bjartur, hátt til lofts 
og stórar svalir allan hringinn og fallegt 
útsýni. Öll aðstaða er eins og best gerist 

með góðum hljómburði, píanó, skjávarpa og 
fullkomnu hljóðkerfi.

Salavegi 2 - 201 Kópavogi - Sími: 5869006
GSM: 8620713 - freyja@glersalurinn.is

Skipulagfræðsluskrifstofu
ogskólasamningurískoðun



Hunda skít ur á göngu stíg
um og opn um svæð um er vax
andi vanda mál. Svo virð ist sem 
hunda eig end ur sinni því lítt að 
hafa með sér poka til að hirða 
upp skít inn eft ir hunda sína, 
held ur skilj an hann bara eft ir 
svo þeir sem næst ir koma geti 
bara geng ið í hon um!

Fjöl skylda í Vest ur bæ Kópa
vogs sem oft fer í göngut úra með 
börn um sín um og jafn vel einnig 
með vina fólki hafði sam band við 
rit stjóra og sagð ist áþreif an lega 
hafa orð ið vör við aukn ingu á 
hunda skít í Vest ur bæ Kópa vogs á 
göngu stíg um og grasi við göngu
stíg ana. Einnig í sand kassa á rólu
velli og raun ar nán ast út um allt.

Hunda eig end ur kvarta sum ir 
hverj ir und an því að mega ekki 
vera hér og þar með hundana. 
Ef þeir vilja já kvætt við mót          
þeirra sem ekki eru með hund þá 
er fyrsta skref ið að hafa plast poka 
með sér og hirða upp skít inn eft ir 
hundana.

Þessi fjöl skylda var á gangi 
ný lega með vina fjöl skyldu og 
geng ið var fram á hunda skít u.þ.b. 
tíu til tólf sinn um. Skít ur inn fest ist 
ekki bara und ir skó sól um hend
ur einnig í hjól um barna kerru og 
svo kór ón aði það al veg göngut úr
inn þeg ar heim var kom ið og það 
var kom inn hunda skít ur í garð inn 
sem börn in stigu í.

Þessi fjöl skylda benti einnig 
á að hunda eig end ur slepptu oft 
hund un um laus um og létu þá 
hlaupa á und an sér. Hund ar eiga 
alltaf að vera í ól. Sumt fólk er 
smeykt við hunda og vill helst 
ekki mæta þeim á göngut úr um, og 
alls ekki laus um því alltaf er hætta 
á að þá flaðri þeir upp um ókunn

ugt fólk. Bæj ar yf ir völd þurfa að 
taka á þessu vax andi vanda máli. 
Það er í gildi reglu gerð um hunda

hald í Kópa vogi, og íbú ar eiga ský
laus an rétt á að þeirri reglu gerð 
sé fram fylgt í hví vetna.
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Dag ur leik skól ans var hald
inn 6. febr ú ar sl. Börn in í leik
skól un um í Kópa vogi lögðu úr 
af yf ir skrift dags ins sem var að 
„varpa ljósi á barn ið á leik skól
an um“ með ljósa gjörn ing um úti 
við í morg un skímunni.

Um leið og gert er ým is legt til 
há tíð ar brigða á leik skól un um 
minna þeir á hlut verk og til gang 
leik skól anna, til dæm is að börn 
læri í leik skóla gegn um leik og 
dag legt starf, í örvandi og skap
andi um hverfi; að í leik skóla sé 
lögð áhersla á skap andi starf og 
sam skipti; og að börn in fái í hópi 

jafn aldra tæki færi til að láta til sín 
taka, eiga frum kvæði, leika sér og 
deila gleði með öðr um.

Í leik skól an um Kópa hvoli var 
far ið í göngu með vasa ljós um 
Víg hól og heils að upp á álfa og 
huldu fólk. Þar leit uðu börn in í 
myrkr inu með vasa ljós in af álf um 
og huldu fólki. Leit in bar ár ang ur 
og fund ust tveir álf ar í  myrkr inu. 
Síð an var hald ið til baka og fáni 
dreg in að húni og börn in sungu 
ætt jarð ar lög. Mik il gleði ríkti og 
all ir voru sæl ir og ánægð ir með 
dag inn.

Ljósivarpaðábarnið
íleikskólanum

Hjallasókn
- Aðalsafnaðarfundur -

Aðalsafnaðarfundur Hjallasóknar verður haldinn sunnudaginn 8. mars n.k.
að lokinni messu sem hefst kl. 11.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf og önnur mál, löglega fram 
borin samkvæmt samþykktum Hjallasóknar.

Hundaskíturoglausirhundará
göngustígumerekkiásættanlegt

Hunda skít ur er stund um mik il klessa eins og þessi á göngu stíg neð an 
Sæ bóls braut ar. Það vill eng inn stíga í þenn an ófögn uð.

Börn in á Kópa hvoli með vasa ljós in í álfa leit, sem bar ár ang ur!

Áttþúgamlarljósmyndir?
Nú eru 60 ár frá því að skóla

hald hófst í elsta hluta skóla
hús næð is Kópa vogs skóla. 

Því leit ar skól inn nú að göml
um ljós mynd um úr skóla starf inu 
frá ár un um 1949 til 1970. Skól inn 
ósk ar eft ir hvers kon ar mynd
um, bæði göml um bekkj ar mynd
um sem og mynd um úr leik og 
starfi í skól an um. Nú er um að 
gera fyr ir gamla nem end ur að 
kíkja í albú m in sín, finna mynd

ir og færa skól an um að láni 
svo það megi af rita þær. Öll um 
mynd un um verð ur skil að til eig
enda eft ir af rit un. Hérna í blað
inu má finna aug lýs ingu hvar 
kem ur fram hvert á að snúa sér 
til að koma mynd un um á fram
færi. Við skor um á alla sem eiga 
gaml ar mynd ir úr Kópa vogs skól
an um að koma þeim á fram færi 
við skól ann.

verða Holtsvöllur og Lækjarvöllur opnir

frá kl. 10:00 - 12:00 og 13:30 - 16:30.

Hjallavöllur og Hvammsvöllur opna 1. júní

og verða opnir til 31. ágúst á sama tíma.

Gæsluvellir eru ætlaðir börnum á 

aldrinum 20 mánaða til 6 ára,

Félagsþjónusta Kópavogs

Gæsluvellir
í Kópavogi

Frá og með 16. mars

hikið ekki við að hafa samband í síma 534-8700
eða sgmerking@sgmerking.is

www.sgmerking.is
Skoðið munstur og myndir

Það er allt hægt blanda saman munstrum
eða búa til ný hikið ekki við að spurja

Gerum föst verðtilboð sem standa
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
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UppsprettaníHjallakirkju
fyriratvinnulaustfólk

Upp sprett an er verk efni sem 
hef ur að set ur í safn að ar heim
ili Hjalla kirkju í Kópa vogi og er 
mið stöð fyr ir þá sem misst hafa 
at vinnu sína. Opn að var 16.jan ú
ar sl. og er opið þriðju daga, mið
viku daga og fimmtu daga frá kl. 
09.0012.00 og er alltaf heitt á 
könn unni. Verk efn ið fór frek ar 
hægt af stað en hef ur ver ið að 
vaxa dag frá degi.

Ýms ir að il ar hafa ver ið dug leg ir 
að leggja verk efn inu lið. Heilsu efl
ing ar nám skeið sem hófst í byrj un 
febr ú ar und ir stjórn  dr. Sólfríð ar 
Guð munds dótt ur og er það alla 
mið viku daga frá kl. 10.0012.00 
eins og er. Um 20 manns hafa tek
ið þátt í þessu nám skeiði sem er 
frá bært og skemmti legt þar sem 
all ir eru þáttak end ur og hef ur 
mynd ast mjög skemmti leg ur hóp
ur í kring um þetta.

Einnig hafa ver ið Jóga tím ar en 
kenn ari þar er hjúkr un ar fræð
ing ur inn Inga Þ.Har alds dótt ir og 
er það einu sinni i viku, ým ist á 
þriðju dög um eða fimmtu dög um 
kl. 09.00. Þá hafa kom ið fyr ir les ar
ar eins og t.d. Sig urð ur Er lings son 
hjá Vel gegni is, en er indi hans var 
mjög fróð legt og skemmti legt á 
að hlusta og er stefnt á ann an dag 

með Sig urði. Bók halds diskn um 
Bót hildi hef ur ver ið dreift end
ur gjalds laust til fólks sem get ur 
þá haft heim il is bók hald ið sitt á 
hreinu.

Hug mynd in er að koma á fót 
prjóna hóp, fönd ur hóp og mat

reiðslu hóp og einnig göngu hóp
um. Í Hjalla kirkju er alltaf ein hver 
sem tek ur á móti fólki og þarna er 
hægt að taka í spil og gera fleira 
með öðru fólki.

Lið Kópa vogs hafði bet ur í viður eign sinni við liðs menn Norð ur þings 
sl. föstu dag og unnu með 97 stig um gegn 74 stig um norð an manna. 
Kópa vogs menn náðu fljótt for ust unni og héldu henni all an tím ann. Í 
lok þátt ar skipt ust lið in svo á gjöf um og fengu Ljótu hálf vit arn ir frá 
Norð ur þingi svunt ur merkta Kópa vogs bæ og Kópa vogs menn, ásamt 
spyrl um, geisla disk Ljótu hálf vit anna.
Kópa vogs menn eru komn ir í úr slit og geta því var ið tit il sinn frá í 
fyrra. Í kvöld mæt ast Ár borg og Fljóts dals hér að og þá ræðst hverj ir 
verða mótherj ar Kópa vogs í úr slit um 13. mars nk.
F.v.: Víðir Smári Petersen, Hafsteinn Viðar Hafsteinsson og Kristján 
Guy Burgess.

Hjalla kirkja í Kópa vogi. Fram an við sitja tveir sókn ar prest ar á mót or
hjól um, þau sr. Íris Krist jáns dótt ir í Hjalla sókn og sr. Gunn ar Sig ur jóns
son í Digra nes sókn. Báð ir prest arn ir eru að sjálf sögðu boðn ir og bún ir 
til að að stoða fólk sem er að lenda í vand ræð um í krepp unni.

EinarHákonarsonvargestur
menningardagaíLindaskóla

Þann 12. des em ber sl. hófust 
menn ing ar dag ar Linda skóla 
með því að opn uð var sýn ing á 
verk um Ein ars Há kon ar son ar 
og jafn framt var sýn ing á verk
um nem enda skól ans. Gest um 
sem komu á opn un ina var boð ið 
að þiggja súkkulaði og smákök
ur í mjög þægi legu og menn ing
ar legu and rúms lofti.

Menn ing ar dag ar Linda skóla, 
sem haldn ir eru síð ustu skóla
dag ana fyr ir jól, hafa ver ið helg
að ir menn ingu og list um frá því 
skól inn tók til starfa og hef ur 
jafn an einn lista mað ur heiðr að 
skól ann með sýn ingu á verk um 
sín um. Ýms ir lista menn hafa 
sett upp sýn ing ar; fyrst komu 
Baltasar, Míreyja, Krist jana og 
Rebekka Rán Samper. Næst ur 
kom Bri an Pilk ington, síð an Tolli, 
þá Sossa, næst ur Ragn ar Ax els
son, þá  Bjarni Sig ur björns son og   

í fyrra sýndi Sara Vil bergs dótt ir 
verk sín.

Lista mað ur menn ing ar dag anna 
2008 var Ein ar Há kon ar son. Ein
ar er fædd ur í Reykja vík 1945 og 
hef ur hann starf að sem lista mað
ur í yfir 40 ár og hlot ið við ur kenn
ing ar og verð laun fyr ir list sína. 
Hann hef ur ætið haft mann eskj
una í fyr ir rúmi í list sköp un sinni 
og mátti glöggt sjá það á þeim 
verk um sem sett voru upp í skól
an um.

Ým is legt fleira var í boði á  
menn ing ar dög um Linda skóla, svo 
sem sam stund fyr ir all an skól ann 
í íþrótta húsi, kirkju ferð ir fyr ir 
1.  7. bekk, heim sókn 1. bekkj
ar í Sí vert sens hús í Hafn ar firði, 
fönd ursmiðj ur á ung linga stigi 
og einnig var kaffi hús sett upp í 
skól an um þang að sem nem end
ur og kenn ar ar fóru sam an og 
nutu jóla veit inga og hlust uðu á 
jóla sögu sem nem end ur í 7. bekk 
lásu. Einnig var öll um nem end
um og starfs fólki boð ið í jóla mat 
þann 18. des em ber sl. þar sem 
hangi kjöt var á boðstól um með 
með læti að þjóð leg um sið.

Verk nem enda Linda skóla voru einnig á menn ing ar dög um.

 

Verið velkomin á kosningaskrifstofu mína 
mánudaginn 9. mars á milli kl. 17-19 í húsi 
Kraftvéla að Dalvegi 6 í Kópavogi.

Komið og ræðið við mig um málefni eldri 
borgara og önnur þjóðmál. 
Boðið verður upp á kaffi og meðlæti.

Eldri borgarar

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í SV-kjördæmi verður 14. mars nk.

Jón Gunnarsson
Alþingismaður

www.jongunnarsson.is



Happ drætti Há skóla Ís lands 
(HHÍ) er al far ið í eigu Há skóla 
Ís lands og rek ið með það að 
mark miði að afla fjár til bygg
inga fram kvæmda og tækja kaupa 
fyr ir Há skól ann. Happ drætti 
Há skóla Ís lands var stofn að með 
lög um frá Al þingi 3. maí 1933, í 
skugga kreppu, en fyrsti drátt ur 
fór fram 10. mars 1934, og all ar 
göt ur síð an hef ur ver ið lit ið á 
þá dag setn ingu sem upp hafs dag 
happ drætt is ins. Næsta þriðju
dag, 10. mars, verð ur happ drætt
ið því 75 ára, og það í skugga 
efna hag skreppu á Ís landi. Allt 
frá stofn un happ drætt is ins árið 
1933, hef ur það fjár magn að nær 
all ar bygg ing ar Há skóla Ís lands. 
Hús næði og tæki Há skól ans 
eru því ekki keypt fyr ir skatt
fé al menn ings, held ur að lang 
stærst um hluta fyr ir fram lög 
HHÍ.

Hans Júl í us Þórð ar son, mark
aðs  og kynn ing ar stjóri happ
drætt is ins seg ir að að árið 1933 
hafi Há skól ann mjög skort hús
næði og m.a. hafi þá ver ið kennt 
í Al þing is hús inu. Lög um happ
drætt ið sem hafi alla tíð haft það 
að meg in mark miði að byggja yfir 
starf semi Há skóla Ís lands, hafi 
því ver ið mik ill happa feng ur fyr ir 
há skól ann. Strax í upp hafi naut 
happ drætt ið mik ill ar lýð hylli, var 
raun ar þjóð ar á tak, og þátt taka 
mjög al menn og hafi ver ið það 
alla tíð. Fram að stofn un HHÍ hafi 
Ís lend ing ar tek ið þó nokkra þátt í 
er lend um happ drætt um en mjög 
hafi dreg ið úr því með stofn um 
HHÍ.

,,Auð vit að hef ur fólk alla tíð 
m.a. keypt miða í happ drætt inu 
vegna gróðr ar von ar inn ar enda 
eng in furða þar sem um 70% af 

tekj um happ drætt is ins renn ur 
til greiðslu vinn inga, en auð vit að 
kaup ir fólk líka miða vegna þess 
að það vill styrkja upp bygg ingu 
Há skóla Ís lands. Marg ir þeir sem 
út skrif ast frá Há skól an um kaupa 
miða þeg ar námi lýk ur og eru 
þannig óbeint að sýna skól an um 
sín um ákveð ið þakk læti. En það 
er visst vanda mál að það er frek ar 
eldra fólk ið sem kaup ir miða eða 
hef ur átt miða um árarað ir og er í 
mörg um til fell um frek ar að styðja 
mál efn ið en eiga miða vegna vinn
ings von ar inn ar. Frá stofn un hef ur 
happ drætt ið fjár magn að um 90% 
af öll um bygg inga fram kvæmd
um há skól ans, auk við halds og 

kaupa á rann sókna tækj um og því 
eru hús og tæki Há skóla Ís lands 
að lang mestu leiti byggð fyr ir 
fram lög HHÍ en ekki fyr ir skatt fé 
al menn ings.Um 7,8% kem ur frá 
rík inu (sjá að ofan).

Happa þrenn an (skaf mið arn ir) 
byjaði 1987 og Gull nám an 1993 
en við erum auð vit að ekki ein á 
þess um mark aði þar sem DAS og 
SÍBS eru líka með happ drætti en 
LOTTÓ og Get raun ir hafa svo lít ið 
dreg ið úr, hafa veitt okk ur sam
keppni,” seg ir Hans Júl í us.

Hægtaðkaupaeinnog
einnmiðaíhvaðamánuði
semer

Að al út drátt ur er 10. hvers mán
að ar hjá HHÍ og er þá dreg ið úr 
öll um mið um, eða um 60.000 
núm er um, eða um 300.000 mið
um. Um 80% end ur nýj un ar inn ar 
í dag er með VISA eða gegn um 
bein greiðslu í banka og í flest um 
til fell um vill fólk að vinn ing ur inn 
sé greidd ur inn á banka reikn
ing inn. ,,Þó eru enn þess dæmi 
að fólki vilji sækja vinn ing inn og 
fá hann greidd an í bein hörð um 
pen ing um. Millj óna út drátt ur er 
svo um 25. hvers mán að ar og þá 
að eins dreg ið úr seld um mið um. 
Á ár inu 2008 voru greidd ar út 900 
millj ón ir króna í vinn inga og vinn

ing ar um 36 þús und tals ins eða 
um 3 þús und í hverj um mán uði. 
Það halda marg ir að ef þeir kaupi 
miða á miðju ári að þá þurfi þeir 
að borga fyr ir alla mán uð ina þar 
á und an. Það var svo en er löngu 
aflagt. Þú get ur keypt miða í júlí 
og borg að fyr ir hann 1.000 krón
ur sem er miða verð í dag og hef
ur ver ið síð an 2006 þeg ar mið inn 
kost aði 900 krón ur, og lát ið svo 
gott heita, þ.e. ekki end ur nýj að í 
ágúst mán uði. Það er þó frem ur 
fá títt að keypt ur einn og einn miði 
stak ur í ein um mán uði, en þekk ist 
þó.”

Öllnúmermeðíútdrætti
,,Núm er gleym ast aldrei í kerf

inu,” seg ir Hans Júl í us. ,,Út drátt
ur fer fram með þeim hætti að 
hólki sem inni held ur sex ten inga 
er snú ið. Þá birt ist á ten ing un um 
talna röð sem er skráð og stað fest 
af full trú um dóms mála ráðu neyt
is ins. Þetta er gert sex sinn um. 
Talnarað irn ar sex eru svo matað
ar í sér stakt for rit sem vinn ur úr 
þeim vinn inga skrá, sem birt ist 
sam stund is á vef HHÍ. For rit ið 
er geymt á far tölvu sem er læst 
í skjala tösku í við ur vist full trúa 
ráðu neyt is ins, en task an sjálf 
er læst í pen inga
skáp strax að 
l o k n  u m 
d r æ t t i . 
Allt ferl
ið fer 
f r a m 

und ir ná kvæmu eft ir liti full trúa 
dóms mála ráðu neyt is ins þannig 
að allt fari fram sam kvæmt lög
um. Öll um er frjálst að mæta í 
Að al um boð á Tjarn ar götu til að 
fylgj ast með út drætti með eig in 
aug um.”

Afmælispotturí 
desember

,,Við verð um ör ugg lega með 
stærstu jóla gjöf ina í ár,” seg ir 
Hans Júl í us Þórð ar son mark aðs
stjóri. ,,Í til efni af 75 ára af mæli 
Há skóla happ drætt is ins verð
ur sér stak ur af mæl is vinn ing ur 
dreg inn út í Millj óna út drætti í 
des em ber mán uði. All ir sem eiga 
miða þá geta átt von á að vinna 
75 millj ón ir króna á mið ann sinn. 
Vinn ing ur inn er skatt frjáls eins og 
aðr ir vinn ing ar. Einnig er hægt að 
fá sér staka gjafa miða í gjafaöskj
um í Smára lind þar sem við erum 
nú með af mæl is sýn ingu sem og 
hjá um boðs mönn um um allt land. 
Er það ekki kjör in gjöf sem gleð
ur vini og ætt ingja og stuðl ar um 
leið að upp bygg ingu mennt un ar í 
land inu?,” seg ir Hans Júl í us Þórð
ar son mark aðs stjóri.
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,,Hægtaðaðkaupamiðaámiðjuárián
þessaðborgafyrirmánuðinaáundan”
- seg ir Hans Júl í us Þórð ar son, mark aðs- og kynn inga stjóri Happ drætt is Há skóla Ís lands

Hans Júl í us Þórð ar son mark aðs og kynn ing ar stjóri Happ drætt is 
Há skóla Ís lands við hólk inn sem inni held ur sex ten inga og er not að ur 
við út drátt á vinn ings núm er um.

Frá sýn ingu HHÍ í Smára lind í Kópa vogi.

Bjöllu- og dyrasímaþjónusta

Öll almenn rafvirkjavinna

Gestur Arnarson
rafvirkjameistari

Sími: 551-9637 • Gsm: 893 2329
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Ingi björg Ósk Guð jóns dótt
ir seg ir að eft ir að fjöl skyld an    
flutti heim til Ís lands eft ir að 
hafa búið í Dan mörku hafi ver ið 
mikl ar vanga velt ur í fjöl skyld
unni um í hvaða skóla barn ið 
ætti nú að fara í. Fjöl skyld an 
hafði kynnst Waldorf hug mynda
fræð inni í gegn um leik skóla dótt
ur inn ar í Kaup manna höfn og eft
ir að hafa próf að hverf is skól ann 
í eitt ár var skref ið stig ið til fulls 
og dam an flutt í Waldorf skól ann 
í Lækj ar botn um.

,,Það er óhætt að segja að við 
sjá um ekki eft ir því. Barn ið sem 
við fáum heim að skóla lokn um er 
jafn an rautt í kinn um og ið andi af 
lífs gleði og fjöri. Hún er hjálp söm 
heima við, hef ur frá heil miklu að 
segja og virð ist hafa nóg af krafti 
og ein beit ingu eft ir ann ars ágæt is 
vinnu dag.”

- En hvað er það þá sem er 
svona spenn andi og sér stakt við 
þenn an skóla?

,,Það sem er aug ljós ast er 
kannski nátt úr an, en skól inn er 
stað sett ur í litl um dal og börn in 
klífa fjöll, hoppa yfir „Litla læk“, 
leika sér í Dreka dal og safna stein
um og trjá grein um í vasana sem 
seinna eru not að ir í hina ýmsu 
leiki. Um dag inn sá ég strák ana 
í 5. bekk gera helj ar inn ar stíflu í 
vatns elgn um sem var mik ill þá.

Allt sem unn ið er í Waldorf skóla 
er unn ið út frá heild inni. Í stað
inn fyr ir að spyrja börn in hvað 
13 mín us 3 eða 7 plús 3 sé, þá eru 
þau kannski spurð: “Hvað er 10? 
Ég kom einu sinni í stofu dótt ur 
minn ar þeg ar þau voru í reikn ingi 
og þá voru þau einmitt að kljást 
við þessa spurn ingu. Þau höfðu 
litla steina sem þau færðu til og 
leit uðu að svör um. Þau komust 
að því að 10 er heilmargt, t.d.: 13 
mín us 3, 7 plús 3, 20 deilt með 2, 2 
sinn um 5, o.s.frv. Reikn ings að ferð
irn ar eru ekki að skild ar og sett ar 
upp á þurr an hátt held ur hald ið 
sam an og sýna mis mun andi hlið
ar á sama hlutn um. Barn ið fær að 
nota sköp un ar gáfu sína til þess 
sjálft að finna út svör, mögu leika 
og lif andi munst ur stærð fræð inn
ar. Og hjálp ar tæk ið voru stein ar 
og fing ur. En stærð fræð in byrj ar 
einmitt þar hjá litl um börn um, í 
skynj un inni. Hún byrj ar í fing ur
gómun um og fer svo það an upp 
í koll inn. Hrynj and inn er líka mik
il væg ur. Nem end ur fara í stærð
fræði leiki þar sem hrynj andi, 
snert ing og munst ur gefa tón inn.

Börn in í skól an um í Lækj ar botn
um vinna mjög oft með þemu og í 
lengri lot um en tíðkast í al menna 
kerf inu. Því ef mað ur ætl ar að 
sökkva sér ofan í eitt hvað og skil
ja til botns er mjög gott að hafa 
lengri tíma í einu til að vinna með. 
Nem end ur læra hand verk og aðra 
lík am lega vinnu, list ir og bók leg 
fög til jafns, sem veld ur góðu jafn
vægi. Við höf um öll hugs un, til

finn ing ar og vilja og það verð ur 
að vera jafn vægi á milli þess ara 
þátta, hjá hinni verð andi full
orðnu mann veru. Hand verk og 
önn ur lík am leg vinna sýna okk ur 
að við fáum ýmsu áork að ef við 
not um krafta okk ar til að fram
kvæma. List ir þroska til finn ing ar 
okk ar og sköp un ar gáfu og vits
muna leg ur lær dóm ur efl ir hugs un 
okk ar og vit.”

Ann ar eig in leiki sem heill aði 
for eld rana við upp eld is fræð ina 
er sú við leitni kenn ar ans að reyna 
að kveikja eld áhug ans í brjóst um 
nem enda sinna. Hlut verk kenn ar
ans sé ekki að hella nem and ann 
full an af vit neskju um allt mögu
legt held ur að sinna kennslu sinni 
af því líkri kost gæfni að hann hrífi 
nem end ur sína með sér. Ef kennsl
an er lif andi, skemmti leg, fræð
andi og bygg ir á því að barn ið sé 
virk ur þátt tak andi í eig in námi, 
þá og ekki fyrr en þá, er hægt að 
segja að raun veru legt og lif andi 
nám fari fram. Því barn ið hef ur 
ekk ert að gera með dauða, kalda 
vit neskju.

,,Dótt ir mín kom heim einu sinni 
og sýndi okk ur staf inn sem hún 

hafði lært þann dag inn, staf inn K. 
Hún var upp rif in yfir lær dómn um 
og sög unni sem þeim hafði ver ið 
sögð í tengsl um við staf inn. Hún 
stóð þarna á miðju stofu gólf inu 
og stillti sér allt í einu upp þannig 
að lík ami henn ar mynd aði bók
staf inn K og hún sagð ist vera karl
son með sverð ið sitt. Hún fékk að 
upp lifa staf inn K eins ná lægt sér 
og hægt er. Hún bók staf lega var 
hann.

Mann speki Rúd olfs Stein ers er 
horn steinn allra Waldorf skóla og 
út frá henni vinna all ir Waldorf
kenn ar ar. Kenn ar inn hef ur op inn 
hug og hjarta fyr ir öll um þeim 
eig in leik um, hæfni, karakt er og 
mögu leik um sem blunda í brjósti 
hvers og eins. Öll um finnst börn in 
sín ein stök og sér stök og þau eru 
það líka, því all ir hafa eitthvað 
sér stakt og ein stakt sem eng inn 
ann ar hef ur til að bjóða sam fé lag
inu. Það er því svo dýr mætt að 
finna skóla þar sem mað ur finn ur 
að starfs fólk deil ir þessu við horfi 
með manni og vinn ur sam kvæmt 
því,” seg ir Ingi björg Ósk Guð jóns
dótt ir.

Laug ar dag inn 21. mars nk. verð
ur opið hús í Waldorf skól an um 
í Lækj ar botn um og Waldorf leik
skól an um Yl. Hús ið verð ur opið 
frá kl. 12.00 til 17.00 og gefst þar 
tæki færi til að upp lifa stemn ing
una í Lækj ar botn um, hitta kenn
ara og for eldra og fræð ast um 
starf sem ina sem þar fer fram.

MannspekiRudolfsSteinerser
hornsteinnallraWaldorfskóla

TeikningareftirnemendurWaldorfskóla.

Sala skóli bar sig ur úr být um 
í fyrstu Skóla y hreysti keppni 
vetr ar ins sem fram fór í Smár
an um 12. febr ú ar sl. Þar kepptu 
skól arn ir í Kópa vogi, Mos fells
bæ, Garða bæ, Álfta nesi og Kjal
ar nesi. Lið Sala skóla fer svo í 
úr slita keppn ina í Laug ar dals höll
inni 2. apr íl nk. þar sem keppa 
10 skól ar, vænt an lega víðs veg ar 
að af land inu.

Í liði Sala skóla voru Valdi mar 
Snær Stef áns son, Tinna Óð ins
dótt ir, Gló dís Guð geirs dótt ir og 
Tómas Óli Garð ars son.

MS er að al styrkt ar að ili Skóla
hreysti sem hef ur vax ið gíf ur lega 
frá því að fyrsta keppn in var hald
in á vor dög um 2005. Þá var sex 
grunn skól um boð ið að keppa í 
hreysti keppni í Íþrótta hús inu 
Varmá í Mos fells bæ. Þetta mælt
ist vel fyr ir og sýndu nem end ur 
skól anna þessu fram taki mik
inn áhuga. Nú fimm árum síð ar 
er Skóla hreysti stærri en nokkru 
sinni fyrr og taka 117 skól ar þátt 
í 9 und ankeppn um víðs veg ar um 
land ið.

Hagaskóli vann keppnina 2008.

Salaskólivannífyrsta
þættiSkólahreysti

Keppnin reynir mjög á þátttakendur eins og sést á þessum dreng,
SnæbirniValGuðmundssynisemerí9.KrækilyngiíVatnsendaskóla.

Gamlar ljósmyndir
Í tilefni af því að 60 ár eru síðan skólahald hófst 
í elsta hluta skólahúsnæðis Kópavogsskóla er 

verið að leita að gömlum myndum úr skólastarfinu.  
Ef þú átt í fórum þínum mynd/myndir frá árunum 
1949-1970 óskum við eftir að þú hafir samband 
við skólann í síma 570 4960 eða með tölvupósti  

(kopavogsskoli@kopavogur.is) . Skólinn hefur 
áhuga á að fá myndirnar til afritunar og mun 
síðan skila þeim aftur. Verið er að leita eftir 

gömlum bekkjarmyndum ekki síður 
en ljósmyndum úr skólastarfinu.

 
Skólastjóri

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is Öll almenn prentun

Sími 561 1594
895 8298 

HrólfSSkálavÖr 14
netfang: neS@iSHolf.iS

borgarblod.is



15KópavogsblaðiðMARS 2009

Verk efn ið ,,Les um sam an” hef
ur ver ið í gangi í 1. – 4. bekk í 
Snæ lands skóla, og var í kort er 
á dag í bóka safni skól ans. Þetta 
er sam vinnu verk efni skóla og 
heim ila og felst m.a. í því að 
lesa með börn un um í kort er á 
dag, bæði heima og í skól an um. 
Skóla safn ið var með sér staka 
síð deg isopn un af þessu til efni 
einu sinni í viku þær þrjár vik ur 
sem lestr ar átak ið stóð yfir.

Í ,,Les um sam an” gátu nem end
ur og gest ir þeirra feng ið lán að ar 
bæk ur og tek ið þátt í verð launa
get raun. Einnig er hægt að lesa 
bæk ur í tjaldi sem búið var að 
„tjalda“  inni á bóka safn inu. Þar 
var einnig boð ið upp á kaffi og 
heitt kakó. Þess ar síð deg isopn
an ir voru mjög vin sæl ar hjá nem
end um og gest um þeirra en þar 
mátti sjá for eldra, systk ini, ömm
ur og afa. Fólk ið var afar ánægt 
með að geta  kom ið við á bóka
safni skól ans til að eiga nota lega 
stund með börn un um. Þetta fram
tak í Snæ lands skóla er til mik ill ar 

fyr ir mynd ar enda veit ir ekki af 
að efla lest ur og lestr ar kunn áttu 
hjá börn um. Ýms ar kann an ir hafa 
bent til að bóka lest ur hjá yngstu 

borg ur un um fari þverr andi, og 
því er þetta átak í Snæ lands skóla 
til mik ill ar fyr ir mynd ar og til eft ir
breytni fyr ir aðra skóla.

Lesiðsamanmeðöllum
aldurshópumábókasafninu

FrábærtverkefniíSnælandsskóla:

Einammanmeðbarnabarninuábókasafninu.

LesiðítjaldiábókasafniSnælandsskóla.

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins          6000 krónur

Þú

ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Óskum eftir einbýlishúsi eða parhúsi í Salahverfi í Kópavogi í 
skiptum fyrir góða 4 herb. íbúð í sama hverfi auk milligjafar.

Íbúðin er glæsileg endaíbúð á efstu hæð með útsýni, 117 fm.  fallegu fjölbýli, 
gott stæði í bílakjallara.  Gott aðgengi.

Íbúðin er til sölu hjá fasteignasölunni Hraunhamri.
 

Áhugasamir hafi samband við Hlyn hjá Hraunhamri
hlynur@hraunhamar.is eða gsm: 698-2603.

KórDigraneskirkjuíKanadaferðinnisl.sumar.

Sunnu dag inn 8. mars nk.  verða 
tón leik ar í Digra nes kirkju kl. 17.00, 
þar sem kór kirkj unn ar muna     
syngja söngva þá sem hann söng 

á liðnu sumri í Kanada. Gunn laug
ur Björns son, 18 ára nem andi      
Tón list ar skóla Kópa vogs mun  
einnig skemmta með gít ar spili. 

Kanadaferðrifjuð
uppíDigraneskirkju

í 4. sæti
Hauk Þór

Prófkjör sjálfstæðismanna 
í SV-kjördæmi

Ráðdeild og lausnir
www.haukurthor.is

Óskum eftir einbýlishúsi
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Breyttumbílskúrnumheima
nokkrumsinnumíleikhús”

Ég heiti Þur íð ur Jóns dótt ir, 
tón skáld og flautuleik ari, fædd 
og upp al in í Kópa vogi. For eldr ar 
mín ir eru Sig rún Brynj ólfs dótt ir, 
fyrr um full trúi í heim speki deild 
Há skóla Ís lands og Jón Er ling ur 
Þor láks son, trygg inga fræð ing ur. 
Ég á fimm systk ini svo það var 
stund um fjör legt á heim il inu, en 
elst ur er Brynjólf ur Jóns son bækl
un ar lækn ir fædd ur 1954;  Þor lák ur 
Jóns son fædd ur1956, verk fræð ing
ur og bridds meist ari;  Þor gerð ur 
Jóns dótt ir fædd 1957, fram halds
skóla kenn ari; Guð rún Ragn heið ur 
Jóns dótt ir fædd 1960, deild ar stjóri 
á Hag stofu Ís lands og Jón Er ling ur 
Jóns son, stærð fræð ing ur í Lundi, 
fædd ur 1965. Ég er yngst, fædd 
1967.

,,Það var stór krakka skar inn í 
Skóla gerð inu. Ég man eft ir mér lít illi 
að passa enn minni börn í vögn um 
sem voru mun hærri en ég sjálf svo 
ég sá ekki fram á veg inn. Eitt sinn 
fékk ég mat skeið af heitri kara mellu 
fyr ir að passa Bald vin á núm er 16. 
Ég gat ekki hugs að mér betri þókn
un. Það var fund ið upp á ýmsu á 
þess um árum. Ég man eft ir að við 
týnd um rautt grjót í hús grunn in um 
hjá Rikku á móti og send um einn 
úr hópn um að bjóða Rögn valdi í 
næsta húsi það til kaups.  Röggi tók 
okk ur æv in lega vel og í fram hald
inu fór um við með and virð ið í “Jóa
búð” og keypt um íspinna fyr ir all an 
hóp inn. Þetta þótti okk ur góð ur bis
ness!  Haug arn ir yst á nes inu voru 
svo ekki óspenn andi leik völl ur fyr ir 
okk ur.  Þar var hægt að gramsa og 
til mik ils að vinna.  Eitt sinn fund um 
við stór an pappa kassa með ótal kar
tón um af  tyggigúmmíi.  Sjálf sagt var 
gúmmí ið kom ið langt fram yfir síð
asta sölu dag en okk ur stóð á sama 
um það.

Við stofn uð um leik fé lag og   
breytt um bíl skúrn um heima hjá mér 
nokkrum sinn um í leik hús. Nonni 
bróð ir var for sprakk inn í þessu. Það 
var æft af kappi, kaðl ar strengd ir 
þvers og kruss til að halda uppi 
leik tjöld um og ljós köst ur um.  Borð
tennis plata var sett yfir múr steina til 
að gera svið ið, búkk um og köss um 
rað að fyr ir áhorf end ur og aug lýs
ing ar negld ar á ljósastaura í hverf
inu. Mér þótti þetta ótrú lega líkt 
al vöru leik húsi og man greini lega 
eft ir príma donnutil finn ing unni og 
ljúfsár um spenn ingn um er ég gekk 
ein um á leik svið inu kvöld ið fyr ir 
frum sýn ingu.”

ViðnámíBologna
Þur íð ur Jóns dótt ir stund aði nám 

við Tón list ar skól ann í Reykja vík 
og við Konservatór ið í Bologna á 
Ítal íu, en það an lauk hún diplómu 
í flautuleik, tón smíð um og raf tón
list.  Hún sótti einnig nám skeið hjá 
Franco Donatoni í Chigi ana aka
dem í unni í Si ena 1992 og tón list
ar skóla Mílanóborg ar ‘92‘93 og 
nam hjá Al essandro Sol bi ati í tón
list araka dem í unni í Novara frá ’95 
‘96. Verk henn ar hafa ver ið leik in 
víða um lönd svo sem á Pré sences 
út varps há tíð inni í Par ís og Volks
bu hne leik hús inu í Berlín.  Hljóm
sveit ar verk ið Flow and Fusion var 
val ið eitt af tíu at hygl is verð ustu 
tón verk um árs ins 2004 á Rostr um, 
al þjóð legu tón skálda þingi út varps
stöðva í Par ís. Þur íð ur starf aði um 
ára bil sem flautuleik ari á Ítal íu og 
spil aði með al ann ars með Toscan
ini hljóm sveit inni og óp eru hljóm
sveit inni í Bologna. Hún var einnig 
stofn fé lagi nú tímatón list ar hóps ins 
Font ana Mix. Þur íð ur var til nefnd til 
tón skálda verð launa Norð ur landa
ráðs 2006.

MeðkvartettMK
,,Tón list ar líf var óvenju blóm legt 

á Kárs nesi þá eins og nú. Skóla
hljóm sveit in hafði að set ur í Kárs
nes skóla og stór sveit æfði í kjall ara 
íþrótta húss ins, en þar lá ég gjarn an 
á gægj um við glugg ana og fylgd ist 
með. Þór unn Björns dótt ir stofn aði 

kór inn sinn fræga þeg ar ég var tíu 
ára og með hon um söng ég í mörg 
ár, ferð að ist um land ið og önn ur 
lönd og kynnt ist fjölda tón smíða. 
Hvað svo sem var að ger ast í bæn
um þá var kór inn þar mætt ur á stað
inn og ég með. Svo var ekki langt í 
tón list ar skól ann. Þrjú systk ini mín 
æfðu pí anó leik, og Binni, elsti bróð
ir minn hafði líka spil að á básúnu í 
Skóla hljóm sveit inni. Á heim il inu var, 
auk pí anós ins, gít ar og harm óníka 
sem við þjösnuð umst á. Eldri syst ur 
mín ar sungu heil mik ið og kenndu 
okk ur Nonna ým iss lög í rödd um 
sem við sung um við gít arund ir leik 
þeirra.  Þá var ég líka far in að læra 
á pí anó og blokk flautu í tón list ar
skól an um. Ég kynnt ist þver flaut unni 
þeg ar Þór unn Guð munds dótt ir (nú 
söng kona og dokt or í söng fræð um) 
kom heim til okk ar að æfa með syst
ur minni. Hún æfði þá á þver flautu 
og Þor gerð ur syst ir mín lék und ir 
á pí anó. Þá var ekki aft ur snú ið ég 
heimt aði að fá að læra á þver flautu. 
Ég lærði fyrst hjá Bern harði Wilk
in syni og svo hjá Marti al Nar deau í 
Tón list ar skóla Kópa vogs.

Á mennta skóla ár un um var ég svo 
hepp in að fá að syngja með kvar tett 
MK.  Þá leysti ég af fyrst Rúnu (Guð
rúnu Gunn ars söng konu) sem flutti 
til Nor egs og svo Habbý (Hrafn hildi 
dag skrár gerð ar mann á rás 2) sem 
flutti til Aust ur rík is. Við kom um 
fram á ótal skemmt un um og héld

um nokkra tón leika. Marg ir bestu 
djass ar ar lands ins léku með okk ur 
en þeir voru nú ekki all ir jafn þekkt ir 
þá:  Kjart an Valde mars son á pí anó, 
Birg ir Braga son á bassa og Frið rik 
Karls son á gít ar. Ari Ein ars son var 
okk ar stoð og stytta sem út setj ari 
og gít ar leik ari og karl radd irn ar skip
uðu Þór Ás geirs son og Skarp héð inn 
Þór Hjart ar son. Hjör leif ur Hjart ar
son (Hund ur í óskil um) var einnig 
með okk ur um tíma.

Eft ir Mennta skól ann hóf ég 

nám við  tón fræða deild Tón list ar
skól ans í Reykja vík og svo lá leið
in til Ítal íu þar sem ég lærði tón
smíð ar flautuleik og  raf tón list við 
konservatór ið í Bologna.  Við Atli 
Ing ólfs son, mað ur inn minn sem er 
tón skáld, ílent umst á Ítal íu í sext
án ár, stofn uð um þar tón list ar fé lag, 
hljóm sveit og tón list ar há tíð sem 
enn dafn ar þar og blómstr ar og þar 
fædd ust börn in okk ar, Þor gerð ur og 
Ólaf ur.”

Þur íð ur flutt ist heim til Ís lands 
fyr ir þrem ur árum og býr nú í Vest
ur bæn um í Reykja vík. Hún er tón list
ar kenn ari við  Nýja Tón list ar skól ann 
í Reykja vík og Tón ey. Flautu konsert
inn Flutt er eft ir Þur íði var leik inn af 
Sin fón íu hljóm sveit inni og flautuleik
ar an um Mario Caroli í byrj un febr
ú ar mán að ar. Hún hef ur samið fleiri 
verk, t.d. hljóm sveit ar verk ið Flow 
and fusion, sem var val ið eitt af 10 
at hygl is verð ustu tón smíð um árs ins 
2006 á al þjóð legu tón skálda þingi 
í Par ís, og harm óníku konsert inn 
In stallation around a he art.

Framund an er smíð um smíði 
óp eruinn setn ing ar í sam vinnu 
við lista kon urn ar Ólöfu Nor dal 
og Ás gerði Jún í us dótt ur og verð
ur verk ið sýnt á Lista safni Ís lands í 
októ ber á þessu ári. Síð an tek ur við 
smíði á tón list við leik gerð Giuseppe 
La Licata er bygg ir á ljóð um Öldu 
Mer ini um Mar íu mey í Vat ican inu.

12 ára bekk ur inn minn í Kárs nes skóla 1979.

Í MK-kvar tett in um. F.v.: Hjör leif ur Hjart ar son, Kjart an Valdi mars-
son, Þur íð ur Jóns dótt ir, Guð rún Gunn ars dótt ir, Birg ir Bald urs son á 
tromm un um, Birg ir Braga son á bassa, við hlið hans Ari Ein ars son 
og fremst Þór Ás geirs son.

Á skírn ar dag inn minn 1967 í garð in um í Skóla gerði 22. Pabbi held-
ur á Nonna og mamma á mér. Lengst til vinstri er Brynjólf ur, síð an 
Þor lák ur, þá Guð rún Ragn heið ur og loks Þor gerð ur.

Ég stödd í Vis by á Gotlandi í Sví-
þjóð í sept em ber 2008 þar sem 
ég var að skrifa flautu konsert-
inn Flutt er.

Ég var í Kór Kárs nes skóla. Hér er fimm stelpna hóp ur á árs há tíð 
kórs ins.
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Á ÍSLENSKRI FRAMLEIÐSLU

30 %
afsláttur af íslenskum rúmum

allt að

TILBOÐ

allt að

60 %
afsláttur af arineldstæðum

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Á þess um um róta tím um er 
mik ið rætt um breyt ing ar og nýja 
Ís land án þess að breyt ing arn ar 
séu skil greind ar frek ar. Eiga þær 
ein ar að verða að fram kem ur ný 
rík i s tjórn sem seg ist vera starf
stjórn í stutt an tíma og ætli að 
vinna hratt og vel, nægja slík ar 
yf ir lýs ing ar okk ur hin um ef eng ar 
eða litl ar eru efnd irn ar. Ég segi 
nei. 

Í nefnd um Al þing is eru nú sem 
fyrr unn ið með frum vörp sem 
lögð hafa ver ið fram, sum þeirra 
tengj ast þeim erf ið leik um sem 
heim ili og fyr ir tæki eiga við að 
etja og er afar brýnt að klára þau 
fyr ir þing rof og kosn ing ar.

Í ljósi þeirra að stæðna sem við 
stönd um frammi fyr ir verð um 
við að vera sam mála um að auka 
gegn sæi í við skipt um al mennt 
og efla sið vit ið á þeim vett vangi. 
Það þarf að binda í lög að hvers 
kon ar kross eigna tengsl fyr ir tækja 
jafnt sem fjöl miðla verði óheim il 
og í stað þess komi skil yrði um 
dreifða eign ar að ild. Hluta hruns
ins má rekja til þess að sið ferð ið 
brást á hin um frjálsa mark aði þar 
sem eigna til færsla á grund velli 
for rétt inda og sam þjöpp un auðs 
fór ham för um. Við þurf um að 
koma í veg fyr ir slíkt í fram tíð inni.

Öll um er ljóst að póli tísk ar 
stöðu veit ing ar hafa tíðkast hér 
á landi árum sam an. Hér þarf að 
taka af skar ið og sjá til þess að 
op in ber ar stöðu veit ing ar verði 
metn ar á fag leg um og hlut læg um 
grunni og það verð ur að skera 
á öll póli tísk tengsl stjórn mála
flokka, rík is stofn ana og rík is fyr ir
tækja. 

Í því end ur reisn ar ferli sem 
framund an er í ís lensku sam fé lagi 
er nauð syn legt að mínu mati að 
ráð ast í of an greind ar breyt ing ar 
því þær eru til þess falln ar að efla 
á ný trún að og traust á milli stofn
ana rík is ins og þings ins ann ars 
veg ar  og þjóð ar inn ar hins veg

ar. Trún að ur 
og traust er 
u n d  i r  s t a ð a 
þess að okk
ur tak ist að 
vinna úr þeim 
mikla vanda 
sem við blas
ir, stönd um 
sam an í því 
verk efni. 

Ragn heið ur 
Rík harðs dótt ir 
býð ur sig fram 
í 3ja sæti í próf kjöri Sjálf stæð is
flokks ins í Suð vest ur kjör dæmi

Hvaðabreytingarviljumvið?

Ragn heið ur 
Rík harðs dótt ir 
alþm.

Áður en lengra er hald ið í þess
um pistli verð ég að gera grein 
fyr ir einu. Ég er fylg is mað ur að ild
ar að Evr ópu sam band inu. Ég hef 
kom ist að þess ari skoð un eft ir að 
hafa starf að í al þjóð legu um hverfi 
und an far in þrjú ár við út flutn ing á 
ís lenskri há gæða vöru. 

Tvær ástæð ur vega þar þyngst. 
Í fyrsta lagi að gang ur að mörk
uð um en nú ver andi staða heft
ir að gengi okk ar að mik il væg um 
við skipta vin um í Evr ópu. Slíkt 
er ótækt í þeirri sam keppni sem 
ís lensk fyr ir tæki búa við.  Í öðru 
lagi verð ur ís lenskt at vinnu líf að 
fá ann an gjald mið il. Áður fyrr var 
erfitt að gera vit ræn ar áætl an ir 
þeg ar sveifl an á krón unni var mik
il, en nú hef ur skort ur á trú verð
ug leika efna hags kerf is ins bætt 
gráu of aná svart. Að ild myndi 
leysa úr hvoru tveggja.  

And stæð ing ar að ild ar eru fjöl
marg ir og ótt ast þeir helst að 
Ís land missi full veldi sitt og yf ir
ráð yfir sín um auð lind um. Ber ég 
fulla virð ingu fyr ir þeim sjón ar
mið um og tel að við þurf um að 
gæta sér stak lega að þess um þátt
um.  Ég held reynd ar að ótt inn 
sé ástæðu laus en lát um það hins 
veg ar það liggja á milli hluta og 
ein beit um okk ur að næsta skrefi. 
Það er að ild ar um sókn in sjálf og 
þjóð ar at kvæða greiðsl an sem fylg

ir í kjöl far ið.  
T i l  a ð 

skera á þenn
an hnút sem 
E v r  ó p u  u m 
ræð an er föst 
í, þá vil ég 
leggja til að 
and stæð ing ar 
og fylgj end ur 
að ild ar sam
mælist um að 
hefja að ild ar
við ræð ur og 
fá það á hreint hvern ig samn ing
ur inn myndi líta út. 

Und ir þetta sjón ar mið ættu all ir 
að geta tek ið und ir  því þang að 
til að drög liggja á borð inu fyr ir 
fram an okk ur, get um við ekki ætl
ast til að um ræð an þrosk ist og 
al menn ing ur viti í hvorn fót inn 
hann eigi að stíga.  

And stæð ing ar að ild ar ættu 
því að ganga til liðs við stuðn
ings menn að ild ar og hvetja til 
um sókn ar og svo þjóð ar at kvæða
greiðslu í kjöl far ið. Hafi við kom
andi trú á sín um mál flutn ingi, 
ættu sá hinn sami ekki að hræð
ast nið ur stöð una. 

Magnús Orri Schram býð ur sig 
fram í 3.4. sæti í próf kjöri Samfylk
ingarinnar í Suð vest ur kjör dæmi.

Þoraþeirekkií
þjóðaratkvæði?

Magnús Orri 
Schram.

Óska eftir stúlku í barnagæslu
ekki yngri en 17 ára. 

Við erum í austurbæ Kópavogs.

Uppl í síma 894-9186.

Tímar í kundalini jóga í Fagralundi við Furugrund í Kópavogi.

Ferðalag gegnum orkustöðvarnar þri og fim kl. 17.15
Kundalini jóga og hugleiðsla þri og fim kl. 18.30

Lærðu að gera jóga heima mánud. kl. 17.15

Kröftugt, markvisst og umbreytandi jóga. 
Styrkir innkirtlakerfið, taugakerfið og líkamann í heild 

og skilar strax árangri í formi aukinnar orku og vellíðunar.

Ertu alltaf  á leið í jóga?

Barnagæsla www.andartak.is / gudrun@andartak.is / Guðrún s: 8962396

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

borgarblod.is
borgarblod@simnet.is



Stofn fund ur kraft lyft inga deild
ar Breiða bliks var hald inn í byrj
un febr ú ar mán að ar. Deild in hef
ur það að mark miði að kraft lyft
ing ar verði keppn is grein inn an 
deild ar inn ar. Önn ur mark mið 
er al menn styrk leika og vöðva
þjálf un ásamt æsku lýðs starfi 
sem bygg ir á þrí þraut að fyr ir
mynd íþrótta og olymp íu hreyf
inga á öðr um Norð ur lönd um.

For mað ur deild ar inn ar er Guð
jón Haf liða son en hann er jafn
framt vara for mað ur Kraft lyft inga
sam bands Ís lands. Hann seg ir að 
kraft lyft ing ar hafi stað ið utan ÍSÍ í 
all mörg ár en nú verði breyt ing ar 
þar á. Guð jón seg ir það mik inn 
kost að vera inn an stórs íþrótta
fé lags eins og Breiða bliks, það 
auki fé lags þroska þeirra sem eru 
í kraft lyft inga deild inni og þannig 
geti þeir stutt íþrótta menn inn an 
Breiða bliks í öðr um íþrótta grein
um og feng ið stuðn ing frá þeim. 
Guð jón seg ir kraft lyft inga menn 

hafa árum sam an leg ið und ir grun 
um sterka notk un, og því mið ur 
stund um með réttu, en það sé nú 

mark mið að kraft lyft ing ar reki af 
sér það slyðru orð. Fleiri kraft lyft
inga deild ir verða stofn að ar inn
an ann ara íþrótta fé laga á næst
unni og fram kvæmda stjórn ÍSÍ 
sam þykkti sl. fimmtu dag stofn um 
kraft lyft inga deild ar inn an sam
bands ins. Það er skref í átt að því 
að stofna Kraft lyft inga sam band 
Ís lands inn an ÍSÍ.

Kraftlyftingaklúbbur
kátrakappaíKópavogi

Sr. Gunn ar Sig ur jóns son, sókn
ar prest ur í Digra nes kirkju hef ur 
árum sam an stund að kraft lyft ing
ar og m.a. náð því að vera kall að
ur sterkasti prest ur heims. Hann 
stofn aði um síð ustu ára mót kraft
lyft inga fé lag ið K5 og er heild ar
þyngd fé lags manna yfir 10 tonn! 
Um 105 fé lags menn eru í K5, en 
nafn ið út leggst nán ar Kraft lyft
inga klúbb ur kátra kappa í Kópa
vogi. Flest ir skráð ir fé lag ar æfa í 
lík ams rækt ar stöð inni Nautili us í 
Sund laug Kópa vogs. Sam kvæmt 
lög um Kraft lyft ing ar klúbbs kátra 
kappa í Kópa vogi verða kapp ar 
sjálf krafa heið ur kapp ar ef þeir 
taka tvö falda eig in lík ams þyngd í 
rétt stöðu lyftu.

Kraft lyft ing um vex nú greini
lega mjög ás meg inn hér lend is því   
einnig hafa ver ið stofn uð fé lög 
eða deild ir í Njarð vík, Mos fells bæ 
og Ak ur eyri.
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Körfuknatt leiks deild Breiða
bliks fagn aði 40 ára af mæli sínu 
þann 17. októ ber sl. Við stadd
ar af mæl is veisl una voru m.a. 
nokkr ar af frum herj um kvenna
körfu bolt ans hjá Breiða bliki. 
Það var árið 1968 sem nokkr ar 
frænk ur og vin kon ur úr aust
ur bæn um í Kópa vogi stofn uðu 
kvenna körf una inn an Breiða
bliks.

,,Við stelp urn ar fór um á nokkr
ar æf ing ar hjá strák un um sem 
æfðu körfu í leik fim is sal Kópa
vogs skóla og upp úr því ákváð um 
við að stofna kvenna körfu. Fyrstu 
þjálf ar ar voru þeir Árni Guð

munds son og Krist ján Nor dahl, 
vin ir okk ar sem æfðu körfu bolta 
hjá Breiða bliki. Þeir æfðu okk ur 
þang að til að við kom um okk ur 
sjálf ar upp þjálf ara. 

Æf ing arn ar voru í Kópa vogs
skóla fyrstu fjög ur árin en fór
um þá út á Kárs nes og æfð um 
nokk ur ár í íþrótta hús inu þar. 
Við þurft um að borga allt sjálf
ar og gerð um ým is legt til að fjár
magna starf sem ina, t.d. seldu 
sum ar miða fyr ir Get raun ir til að 
eiga fyr ir æf inga gjöld um. Þeir hjá 
Breiða bliki voru erf ið ir við okk ur 
og við þurft um að sjá sjálf ar um 
okk ar þjálf ara mál og borga fyr ir 

hverja æf ingu. Með tím an um varð 
það full erfitt fyr ir okk ur,” seg ir 
Mar grét Björns dótt ir, ein af körfu
bolta stelp un um.

Þess ir frum herj ar kepptu á 
Ís lands mót um en unn um enga 
titla, en þær telja helstu ástæðu 
þess að þær voru of fá lið að ar og 
stund um reynd ist erfitt að manna 
fullt keppn islið. Þessi bar átta end
aði með því að hóp ur inn sam ein
að ist Fram stelp un um í eitt lið. 
Þær voru einnig frem ur fá lið að ar 
en æf ing ar fóru fram í í íþrótta
húsi Fram stelpn anna.

Frænkurogvinkonurhófu
kvennakörfuboltanníKópavogi

Frumherjarniríkvennakörfuboltanumvorunokkramættarí40áraafmælikörfuknattleiksdeildarBreiða
bliks.Þærvoru JónaÓlafsdóttir, LínaMargrétÞórðardóttir,MargrétBjörnsdóttir,ÞórunnAndrésdóttir,
GuðrúnHauksdóttirogIngileifSigfúsdóttirsemreyndarkomnokkruseinnaeinsogHildurProppé,Sig
ríðurBjörnsdóttirogSigrúnPálsdóttir.

Af mæl is og upp skeru há tíð 
sund deild ar Breiða bliks var 
hald in í síð asta mán uði. Veitt ar 
voru við ur kenn ing ar til sund
fólks og deild inni bár ust góð
ar gjaf ir og við ur kenn ing ar frá 
Kópa vogs bæ, Breiða bliki og ÍSÍ. 
Sund deild in hef ur starf að í 40 
ár og ný lega var gef ið út blað 
um starf semi deild ar inn ar sem 
dreift var á öll heim ili í Kópa
vogi.

Bæj ar stjór inn í  Kópa vogi, 
Gunn ar Birg is son, óskaði deild
inni til ham ingju með af mæl ið 
og af henti deild inni mynd ar lega 
pen inga gjöf til stuðn ings starf
sem inni. Þá af henti for mað ur 
Breiða bliks, Orri Hlöðvers son, 
sund deild inni einnig pen inga gjöf. 
Haf steinn Páls son, stjórn ar mað ur 
í Íþrótta og Ólymp íu sam bandi 
Ís lands, veitti sund deild inni end

ur nýj un á við ur kenn ing unni „Fyr
ir mynd ar fé lag“ en sund deild in 
hef ur ver ið fyr ir mynd ar fé lag frá 
2003. 

Með al við ur kenn inga sem veitt
ar voru til sund fólks má nefna: 

• Sund bliki árs ins 2008: Ragn ar 
Björns son fyr ir stiga hæsta sund 
deild ar inn ar, 50 metra flugsund. 

• Sund kona árs ins 2008: Guð
laug Edda Hann es dótt ir. 

•  Sund mað ur árs ins 2008: 
Ragn ar Björns son fyr ir þrjú stiga
hæstu sund deild ar inn ar. 

• Garp ur árs ins í karla flokki: 
Ein ar Krist inn Hauks son. 

• Garp ur árs ins í kvenna flokki: 
Þór dís Hrönn Páls dótt ir. 

• Dug leg asti dóm ar inn: Vikt or ía 
Gísla dótt ir 

• Sunda frek árs ins: Bene dikt 
Hjart ar son, garp ur. Sund yfir 
Ermar sund 16. júlí 2008.

Fékkendurnýjunsem
fyrirmyndarfélagá
40áraafmælinu

Bryndís Ólafsdóttir formaður sunddeildar Breiðabliks tekur við við
urkenningu sem fyrirmyndafélag ÍSÍ úr hendi Hafsteins Pálssonar
stjórnarmannsíÍSÍ.

Kraftlyftingafélagogkraftlyft
ingadeildstofnuðíKópavogi

Sr. Gunnar Sigurjónsson, for
maðurKraftlyftyngaklúbbskátra
kappaíKópavogi.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

SunddeildBreiðabliks:

Hópurinnsemfékkviðurkenningarfyrirafreksíðastaárs.

borgarblod.is
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

2. fl. HK í hand knatt leik varð 
bik ar meist ari sl. sunnu dag er lið
ið vann Ak ur eyri í úr slit um 3835 
eft ir tví fram lengd an leik. Ak ur eyr
ing ar komust í 2417 og ekk ert í 
stöð unni sem benti til neins ann
ars en sig urs þeirra.

Drama tík in í lok venju legs leik
tíma var hreint með ólík ind um 
þar sem HK missti bolt ann er 20 
sek. lifðu leiks og einu marki und

ir en á ein hvern undra verð an hátt 
náðu þeir bolt an um og jöfn uð um 
á allra síð ustu sek úndu leiks ins 
með marki Ár manns. Loka staða 
2626 og eft ir fyrri fram leng ingu 
3030 en í seinni fram leng ingu 
voru HKing ar sterk ari og sigr
uðu 3835. Á mynd inni er Hlyn ur 
Magn ús son í hita leiks ins gegn 
Ak ur eyri. Til ham ingju, HKing ar!

Af þeim Ís lend ing um sem 
fóru á Ólymp íu leik ana í Pek ing 
í ágúst sl. fór eðli lega mest fyr ir 
þeim þáttak end um sem kepptu 
fyr ir Ís lands hönd á leik un um. 
En fleiri Ís lend ing ar létu þar að 
sér kveða, þar á með al Berg lind 
Pét urs dótt ir sem er al þjóð leg ur 
fim leika dóm ari og dæmdi hún á 
leik un um. 

Fyr ir komu lag dóm gæslu í 
al þjóð leg um keppn um eins og 
Ólymp íu leik un um er þannig hátt
að að þau lönd sem eiga kepp end
ur í fim leik um fá að senda dóm
ara. Þar fyr ir utan vel ur al þjóð leg 
nefnd í áhalda fim leik um svo kall að 
hlut lausa dóm ara og var Berg lind 
ein þeirra. Alls voru 34 dóm ar
ar sem dæmdu í fim leika keppni 
Ólymp íu leik anna.

Ekkifyrstu 
Ólympíuleikarnir

,,Ég hef ver ið al þjóð leg ur dóm
ari í næst um 20 ár. Þetta er í ann
að skipt ið sem ég dæmi á Ólymp
íu leik um en það gerði ég fyrst í 
Aþ enu árið 2004”, seg ir Berg lind. 
Hún er hóg vær yfir þeim heiðri að 
hafa ver ið val in úr fjölda al þjóð
legra dóm ara til starfs ins, en 
Berg lind er til þessa eina ís lenska 
kon an sem dæmt hef ur í fim leika
keppn inni á Ólymp íu leik un um. 
“Það hef ur áður far ið ís lensk ur 
karl dóm ari á leik ana en það var 
þeg ar við send um ís lensk an kepp
anda til Sid n ey í keppni karla árið 
2000,” bæt ir hún við. Berg lind 
sinn ir einnig dóm ara störf um í 
fim leik um á Ís landi auk þess sem 
hún starfar sem sjúkra þjálfi og 
fim leika þjálf ari.

VarÍslandsmeistarií
fimleikum

Blaða manni leik ur for vitni á að 
vita hvern ig mað ur verð ur al þjóð
leg ur dóm ari. “Ég var í fim leik um 
hérna áður fyrr og varð meira að 
segja Ís lands meist ari nokkrum 
sinn um á 8. ára tugn um,” seg ir 
Berg lind og bros ir.

,,Síð an ég hætti sjálf í fim leik um 
hef ég ver ið að þjálfa og er núna 

hjá Gerplu, mínu gamla fé lagi. Til 
þess að verða al þjóð leg ur dóm
ari þarf mað ur að sækja al þjóð leg 
dóm ara nám skeið og til að eiga 
mögu leika á að vera gesta dóm ari 
eins og á Ólymp íu leik un um, þarf  
mað ur að hafa dæmt reglu lega á 
al þjóð leg um mót um. Dóm ara rétt
ind in þarf síð an að end ur nýja á 
fjög urra ára fresti, þ.e. eft ir hverja 
Ólymp íu leika og var nám skeið í 
jan ú ar mán uði sl. Mér hef ur geng
ið vel í þess um próf um og í kjöl
far ið hef ur mér ver ið boð ið að 
dæma á fim leika mót um víðs veg ar 
um heim inn,” út skýr ir hún. Berg
lind tel ur að hún fari að með al tali 
tvisvar til þrisvar á ári til út landa 
að dæma á fim leika móti. Ferð ir og 
uppi hald er greitt fyr ir al þjóð legu 
dóm ar ana en að öðru leyti eru 
dóm ara störf in unn in í sjálf boða
vinnu. Þannig tóku Ólymp íu leik
arn ir í Pek ing þriggja vikna bita af 
öðr um störf um Berg lind ar, en hún 
var ánægð með ferð ina. 

Aðbúnaðurtil 
fyrirmyndar

,,Allt skipu lag og að stæð ur 
bæði fyr ir kepp end ur og dóm ara 

var til mik ill ar fyr ir mynd ar. Dóm
ar ar búa ekki með al kepp enda 
á Ólymp íu leik un um og að bún
að ur þeirra er stund um lak ari á 
Ólymp íu leik um held ur en öðr um 
al þjóð leg um mót um. All ur að bún
að ur var hins veg ar til fyr ir mynd
ar í Pek ing og í raun ekki hægt að 
setja út á neitt hjá Kín verj un um”.

- En hvað með stöðu ís lenskra 
fim leika bor ið sam an við um heim-
inn?

,,Við eig um marga efni lega  
krakka í fim leik um,” seg ir Berg
lind. “Við erum löngu hætt að 
miða okk ur ein ung is við Norð ur
lönd in. Það voru til dæm is nokkr ir 
kepp end ur sem duttu úr á síð ustu 
stundu fyr ir fim leika keppn ina í 
Pek ing og þeir sem komu í þeirra 
stað, voru full kom lega sam bæri
leg ir ís lensku krökk un um. Það 
vant ar því bara herslumun inn hjá 
okk ur; skóla kerf ið þarf að koma 
bet ur til móts við af rekskrakk ana 
okk ar og síð an vant ar alltaf meira 
fjár magn. Það þarf að hlúa bet ur 
og fyrr að unga fólk inu okk ar í 
fim leik um,” seg ir Berg lind Pét urs
dótt ir.

Einaíslenskakonan
semdæmthefuráfimleika
keppniOlympíuleika

BerglindPétursdóttiraðleiðbeinaunguogupprennandifimleikafólki
íVersölum,fimleikasalGerplu,þarsemhúnþjálfar.

HKBIKARMEISTARAR!

Breiða blik náði frá bær um ár angri á glæsi legu 
móti á Ís lands meist ara móti í kata í öll um ald urs
flokk um sem fram fór í Smár an um í Kópa vogi 15. 
febr ú ar sl. 

Það voru hátt í 300 kepp end ur frá öll um helstu 
karate fé lög um lands ins sem tóku þátt í mót inu. 
Breiða blikskrakk arn ir náðu þeim glæsi lega ár angri 
að enda í öðru sæti í stiga keppn inni á eft ir Vík ing um 
sem sigr uðu með 45 stig en Breiða blik varð í 2. sæti 
með 30 stig. Breiða blik rót burt staði ung linga hluta 
móts ins, en af 34 stig um upp sk ar Breiða blik 30 stig.

Krist ín Magn ús dótt ir varð tvö fald ur Ís lands meist
ari en hún sigr aði bæði í ein stak lingskeppni í sín um 
ald urs flokki og í hóp kata með sínu liði. Blik ar fengu 
tvö gull, fjög ur silf ur og tólf brons.

Í ein stak lingskeppni  kata 9 ára varð Ró bert Aron 
Björns son í 3. sæti; í ein stak lings kata 11 ára varð 
Rún ar Hjalta son í 3. sæti, í hóp kata 9. ára og yngri 
varð Breiða blik B í 3. sæti en í hópn um voru Guð
björg, Ólöf og Díana. Í kata stúlkna 12 ára urðu jafn ar 
í 3. sæti Hera Björg Jörg ens dótt ir og Krist ín Pét urs
dótt ir; í kata drengja 12 ára varð Dav íð Karls son í 2. 
sæti; í kata drengja 13 ára urðu jafn ir í 3. sæti Karl 
Frið rik Schiöth og Orri Hjörv ars son; í kata drengja 
14 ára varð Heið ar Bene dikts son í 2. sæti; í kata 
stúlkna 15 ára urðu jafn ar sigr aði Krist ín Magn ús
dótt ir en Svana Katla Þor steins dótt ir varð í 3. sæti; 

í kata drengja 15 ára varð Birk ir Ind riða son í 2. sæti 
og Skúli Þór Árna son og Guð jón Trausti Skúla son 
jafn ir í 3. sæti. Í hóp kata 1213 ára varð Breiða blik A 
í 2. sæti en lið ið skip uðu Dav íð, Leif ur og Karl. Í hóp
kata 1415 ára sigr aði Breiða blik A með þeim Birki, 
Svönu og Krist ínu og jöfn í þriðja sæti urðu Breiða
blik B og Breiða blik C. Í Blið inu voru Heið ar, Dav íð 
og Gunn laug ur en í Clið inu Frey steinn, Magn ús og 
Skúli.

Breiðablikmeðtvo
Íslandsmeistaratitlaíkata

Íslandsmeistarar í hópkata 14 – 15 ára. Kristín
Magnúsdóttir er fyrir miðju, Birkir Indriðason
hennitilhægrihandarogSvanaKatlaÞorsteins
dóttirávinstrihönd.

HerrakvöldHKfórframlaugardagskvöldið21.febrúarsl.íHákoni
digra. Fyrr um daginn fór fram svokallað árgangamót HK/ÍK þar
sem þessir sigurreifu víkingar báru sigurorð af andstæðingum
sínum,aðsagter!
F.v.: Valdimar H. Hilmarsson, Hlynur Jóhannesson, Rútur Snorra
son,óþekktureyjapeyiogHugiSævarsson.

Fyrsta knatt spyrnu mót 7. 
bekkja frá skól um aust an Kópa
vogs lækj ar var hald ið 20. feb. 
sl. í Kórn um. All ir skól arn ir 
mættu með lið, ým ist í stráka, 
stelpna eða blönd uð um flokki, 
nema Hörðu valla skóli sem var á 
Reykj um í Hrúta firði. Bæði var 
keppt hjá stúlk um og drengj um. 

Skemmst er frá því að segja að 
Smára skóli vann stúlkna keppn ina 
og Linda skóli drengja keppn ina.

Mik ill og góð ur andi var á mót
inu sem lukk að ist mjög vel. Gríð
ar lega góð til þrif sáust hjá báð
um kynj um og von andi er hægt 
að gera þetta knatt spyrnu mót að 
ár leg um við burði.

Sigurliðinvoruánægð,enliðLindaskólasigraðiídrengjakeppninni.




