
Rótarý klúbb ur Kópa vogs hef ur 
síð an 1997 út nefnt ár lega Eld huga 
Kópa vogs, en þann heið ur hlýt ur 
sá Kópa vogs búi sem tal inn er hafa 
skar að fram úr á ein hverju sviði 
eða sýnt sam fé lagi sínu eft ir tekt
ar verða rækt ar semi eða þjón ustu. 
Út nefn ing á Eld huga Kópa vogs hef
ur iðu lega vak ið at hygli langt út 
fyr ir land stein ana. 

Ný lega út nefndi Rótarý klúbb
ur Kópa vogs Ed huga Kópa vogs í 
14. sinn, en það er Öss ur Geirs son 
stjórn andi Skóla hljóm sveit ar Kópa
vogs. Öss ur er kvænt ur Vil borgu 
Jóns dótt ur hljóð færa leik ara og eiga 
þau tvö börn; Sögu, sem stund ar nám 
við dýra lækna há skól an um í Ósló og 
Frey þór sem er fram halds skóla nemi.

Í upp hafi spil aði Össur á ten
ór horn í SK en síð ar varð básúna 
hans hljóð færi. Öss ur hóf tón list ar
nám sitt ung ur að árum með blokk
flautu námi hjá Sig ur sveini D. Krist
ins syni í einn vet ur. Hann lærði síð
an á básúnu hjá Birni Guð jóns syni 
í nokk ur ár og þeg ar tón list ar skóli 
FÍH var stofn að ur árið 1980 inn rit
að ist Öss ur í hann. Þar var kenn ari 

hans Björn R. Ein ars son. Síð ar tók 
við nám í Tón list ar skóla Reykja vík ur 
og út skrif að ist hann frá báð um þess
um skól um. Fram halds nám stund aði 
Öss ur svo í Berklee Col lege of Music 
í Boston, þar sem hann lagði helst 
áherslu á út setn ing ar og tón smíð ar í 
jazz geir an um.

Að spurð ur seg ist Öss ur senni lega 
eiga Ís lands met ið í þraut seigju, því 
eng inn á Ís landi sé jafn þaul set inn 
í barna lúðra sveit og hann. Hann 
er bú inn að vera með lim ur í Skóla
hljóm sveit Kópa vogs, nán ast án 
hléa frá ár inu 1972,. Hann lék með 
Skóla hljóm sveit Kópa vogs, Horna
flokki Kópa vogs og Stór sveit Horna
flokks ins fram til árs ins 1991, en hóf 
kennslu við hljóm sveit ina árið 1986. 
Öss ur tek ur síð an við sem stjórn
andi Skóla hjómsveit ar Kópa vogs árið 
1993 þeg ar Björn Guð jóns son læt ur 
af störf um. 

Sam hliða starfi sínu við SK hef ur 
Öss ur starf að við fjöl margt tengdu 
tón list ar líf inu. Hann var lausa mað
ur hjá Sin fóní hljóm sveit Ís lands um 
tíma, kenndi við aðra tón list ar skóla, 
lengst af við tón list ar skóla FÍH, ver

ið virk ur í að út setja ís lensk lög fyr ir 
barna lúðra sveit ir og unn ið að tölvu
setn ingu tón verka fyr ir Tón verka mið
stöð Ís lands. Einnig hef ur hann leik ið 
inn á fjölda hljóm platna. Þeg ar Öss
ur tek ur við stjórn Skóla hjómsveit ar 
Kópa vogs árið 1993 bygg ir hann að 
sjálf sögðu að miklu leiti, á þeim grun
ni, sem Björn hafði mót að, en breyt ir 
áhersl um í takt við hug sjón ir sín ar 

og hug mynd ir um tón list ar kennslu. 
Hann beitti sér m.a. fyr ir stofn un 
for eldra fé lags sem síð an hef ur stutt 
dyggi lega við starf hljóm sveit ar in ar á 
marg vís leg an máta. Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs er starf rækt sem tón list
ar skóli. Hjá sveit inni starfa nú auk 
Öss ur ar 13 kenn ar ar sem kenna nem
end un um á hljóð færi í einka tím um. 
Alls eru um 150 nem end ur hjá sveit
inni í vet ur,  úr 4. – 10. bekk grunn
skóla og auk þeirra 1520 nem end ur 
sem stunda  fram halds skóla nám eða 
stunda nám í öðr um tón list ar skól
um, en sækja hljóm sveit ar starf ið til 
skóla hljóm sveit ar inn ar. Nem end ur 
fá síð an tvær samæf ing ar á viku, en 
hópn um er síð an skipt í þrjár hljóm
sveit ir eft ir aldri og getu, þau yngstu 
í Asveit en elsti hóp ur inn í Csveit 
sem eru ung menni í 8. bekk og upp 
úr. SK hef ur ekki tek ið þátt í mörg um 
hljóm sveita keppn um enda ekki mik il 
hefð fyr ir slíku hér á landi. Í þau fáu 
skipti sem sveit in hef ur keppt, hef ur 
henni gegn ið mjög vel. Næg ir þar að 
nefna sig ur sveit ar inn ar í op inni kep
pni á hljóm sveita móti í Gauta borg 
árið 2005.

Öss ur Geirs son er því verð ug ur 
Eld hugi Kópa vogs 2010.
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Eld hug inn með fé lög um í Rótarý klúbbi Kópa vogs.

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

ÖssurGeirssonstjórnandi
SkólahljómsveitarKópavogs

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

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Bernskuminningar
Steindórs Elísonar
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Eld hugi Kópa vogs 2010, 
Öss ur Geirs son.

Slökkvitækja-
þjónustan

Slökkvitæki ehf

Erum flutt að
Helluhrauni 10, Hfj

Sími 565-4080
Hleðsla - Sala -  Þjónusta

sjö,

þ ttt
... milljónir

Skemmtilegt 
að skafa

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

Eld hugi Kópa vogs 2010:

 Jafn rétt isvika í MK
- bls. 5



Sumarstörfhjá
Kópavogsbæ

Byrj að var að taka við um sókn
um um sum ar störf hjá Kópa vogs
bæ á heima síðu bæj ar ins þann 
15. mars sl. Störf in eru fyr ir þá 
sem eru fædd ir árið 1993 og fyrr. 
Um sókn ar frest ur er til 5. apr íl 
næst kom andi. Nán ari upp lýs ing
ar varð andi sum ar störf in er að 
fá í þjón ustu veri Kópa vogs bæj ar 
í síma 5701500. Ein ung is verð ur 
hægt að sækja um með raf ræn um 
hætti hér á heima síð unni. Að gang
ur að tölv um og að stoð er í Mol
an um, Há braut 2. Opn að verð ur 
fyr ir um sókn ir 14–16 ára ung linga 
(f. 19941996) í Vinnu skóla Kópa
vogs í lok apr íl mán að ar.

Sum ar störf eru á tíma bil inu 
frá um miðj um maí til loka ágúst. 
Flest störf in eru í boði í um 8 – 
10 vik ur en mis mun andi er eft ir 
störf um hvenær starfs menn hefja 
störf og hvenær störf um lýk ur og 
dag leg ur vinnu tími er breyti leg ur 
á milli starfa.

Nán ari upp lýs ing ar má finna í 
upp lýs in um um störf. Um sækj
end ur með lög heim ili í Kópa vogi 
hafa for gang um störf og laun eru 
sam kvæmt kjara samn ing um Efl
ing ar og Starfs manna fé lags Kópa
vogs bær.

Leyfilegurskemmt
anatímiumpáskana

Skemmt an ir, svo sem dans leik ir 
eða einka sam kvæmi á op in ber
um veit inga stöð um eða á öðr um 
stöð um sem al menn ing ur hef
ur að gang að, eru bann að ar á 
ákveðn um tíma um bæna daga og 
páska. Hið sama gild ir um op in
ber ar sýn ing ar og skemmt an ir þar 
sem happ drætti, bingó eða önn ur 
spil fara fram. List sýn ing ar, tón
leik ar, leik sýn ing ar og kvik mynda
sýn ing ar eru und an þegn ar banni 
um helgi daga frið á föstu dag inn 
langa en slík ir við burð ir mega þó 
ekki hefj ast fyrr en klukk an 15:00 
um rædd an dag.

Hjúkrunarheimilið
íBoðaþingitekiðí
notkunálaugardaginn

Hjúkr un ar heim ili Hrafn istu í 
Boða þingi verð ur form lega tek ið 
í notk un í dag, 19.mars kl. 14.00. 
Á hjúkr un ar heim il inu verða 22 
hjúkr un ar rými á hverri hæð, alls 
44. Verk taki er MarkHús ehf., 
Hraunási 7 í Garða bæ.

Kórinn,almannateng
illogsundferðir

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa
vogs 9. mars sl. las for seti bæj
ar stjórn ar, Ár mann Kr. Ólafs son, 
upp bréf frá Ást hildi Helga dótt ur, 
þar sem hún biðst lausn ar sem 
bæj ar full trúi í Kópa vogi. For seti 
færði henni þakk ir fyr ir sam starf
ið. Ást hild ur dvel ur í Sví þjóð.

Á fund in um var lögð fram eft
ir far andi bók un frá bæj ar full trúa 
VG, Ólafi Þór Gunn ars syni; Einka
væð ing ar stefn an hef ur beð ið enn 
eitt skip brot ið í Kópa vogi. Bær inn 
þarf að koma einka fram tak inu til 
bjarg ar, og taka á sig skuld bind
ing ar þess vegna. VG fagna því 
að kennslu og íþrótta mann virki 
við Kór inn kom ist í eigu bæj ar
ins en hafn ar al far ið þeirri stefnu 
sem leiddi bæ inn á þessa braut.” 
Ólaf ur Þór lagði jafn framt fram 
eft ir far andi til lög ur: ,,Bæj ar stjórn 
Kópa vogs sam þykk ir að ákvörð
un um ráðn ingu í starf al manna

teng ils, þ.m.t. starfs kjör um og 
ráðn ing ar tíma, verði frestað þar 
til við end ur skoð un fjár hags á ætl
un ar bæj ar ins.” Enn frem ur: ,,Bæj
ar stjórn Kópa vogs sam þykk ir að 
ákvörð un um gjald töku vegna 
sund ferða eldri borg ara verði aft
ur köll uð.” Til lögu Ólafs Þórs um 
ráðn ingu í starf for stöðu manns 
al manna tengsla var vís að til bæj
ar ráðs og bæj ar stjóra til frek ari 
úr vinnslu og til lögu um gjald töku 
vegna sund ferða eldri borg ara til 
end ur skoð un ar fjár hags á ætl un ar.

FramtíðArnarnesvegar
Gunn ar Ingi Birg is son, bæj ar

full trúi Sjálf stæð is flokks, sem nú 
tók sæti að nýju í bæj ar stjórn 
eft ir nokkura fjar veru lét bóka: ,, 
Und ir rit að ur bein ir því til bæj ar
stjóra að hann skrifi sam göngu
ráð herra og Vega mála stjóra bréf, 
þar sem ýtt verði við sam göngu
yf ir völd um um fram kvæmd ir við 
Arn ar nes veg og ít rek að að rík ið 
geri upp við bæj ar fé lag ið vegna 
fram kvæmda við und ir göng aust
an Reykja nes braut ar.” 

GustararíGlaðheim
umogáKjóavöllum

Bæj ar full trúi VG lagði fram á 
fundi bæj ar stjórn ar bók un þar 
sem tek ið er fram mik il vægi 
þess að náð verði sam komu lagi 
við Hesta manna fé lag ið Gust um 
lausn á þeim vanda sem hlýst 
tíma bund ið af því að fé lag ið er 
með starf semi á tveim ur stöð um. 
Í slíku sam komu lagi væri m.a. 
tek ið á þátt um eins og af gjaldi 
vegna leigu hest húsa í Glað heim
um, tíma setn ing um vegna flutn
ings og bygg inga á Kjóa völl um, 
og öðr um þeim ágrein ings efn um 
sem kunna að vera vegna fyrri 
samn inga við fé lag ið. Í fram hald
inu lögðu bæj ar full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar fram til lögu þar sem 
seg ir: ,,Bæj ar stjórn sam þykk ir að 
ganga nú þeg ar til samn inga við 
Hesta manna fé lag ið Gust um upp
bygg ingu á hest húsa svæð inu á 
Kjóa völl um, leigu verð fyr ir hest
hús í Glað heim um og hversu lengi 
hesta menn geta ver ið með hesta 
sína þar.”

Fimm greiddu at kvæði með 
til lög unni og jafn mörg at kvæði 
voru greidd gegn henni en einn 
bæj ar full trúi sat hjá. Var til lag an 
því felld. Í fram hald inu lögðu bæj
ar full trú ar Sjálf stæð is flokks fram 
eft ir far andi bók un: ,,”Í ljósi þess 
að nú þeg ar, eins og bæj ar stjóri 
hef ur gert grein fyr ir í bæj ar ráði, 
er unn ið að heild ar lausn fyr ir 
hesta manna fé lag ið Gust er óþarfi 
að hafa sér staka sam þykkt þar að 
lút andi.”

Styrkirtilmenningar
oglista

Lista og menn ing ar ráð Kópa
vogs hef ur ag lýst eft ir um sókn um 
um styrki til verk efna/við burða á 
sviði menn ing ar og lista í Kópa
vogi. Ein stak ling ar, fé laga sam tök 
og stofn an ir geta sótt um styrki 
úr sjóðn um en st t yrk þeg um ber 
að skila grein ar gerð um nýt ingu 
styrks eigi síð ar en 6 mán uð um 
eft ir út hlut un. Um sókn um skal 
skil að á þar til gerð um um sókn
ar eyðu blöð um fyr ir 7. apr íl nk., 
ásamt fylgi skjöl um. Lista og 
menn ing ar ráð Kópa vogs veit ir 
styrki tvisvar á ári, í nóv em ber og 
maí en styrk ir til fé laga og stofn
ana í formi rekstr ar styrkja eru 
veitt ir einu sinni á ári, í maí. Lista 
og menn ing ar ráð Kópa vogs hef ur 
auk þess ákveð ið að veita ár lega 
við ur kenn ingu til fram úr skar andi 
náms manns á sviði lista. Skil yrði 

er að við kom andi sé bú sett ur í 
Kópa vogi.

Breytingádeiliskipu
lagiFífuhvammslands

Á fundi skipu lags nefnd ar 
var lögð fram til laga Skipu lags 
og um hverf is sviðs að breyttu 
deiliskipu lagi Fífu hvammslands, 
vest ur hluta. At vinnuog íbúa
svæði sunn an Fífu hvamms veg ar 
sem sam þykkt var í bæj ar stjórn 
21. des em ber 1994 m.s.br. sam
þykkt í bæj ar stjórn 11. apr íl 1995. 
Í til lög unni felst að í stað hring
torgs við gatna mót Bæj ar lind ar og 
Lind ar veg ar komi Tgatna mót. Frá 
um rædd um gatna mót um að Fífu
hvamms vegi verð ur Lind ar veg ur 
breikk að ur um eina akrein. Lega 
göngu stíga og mana/ hljóð veggja 
breyt ist. Með til lög unni var lögð 
fram um hverf is skýrsla og mats
lýs ing. Skipu lags nefnd sam þykkti 
að til lag an yrði aug lýst í sam ræmi 
við 25. gr. skipu lags og bygg ing ar
laga nr. 73/1997 og vís ar til lög unni 
til af greiðslu bæj ar ráðs.

Foreldrafélögskóla
ogSAMKÓP

Starf andi eru í Kópa vogi sam
tök for eldra fé laga og skóla ráða 
við grunn skóla Kópa vogs. Mark
mið þeirra er að standa vörð um 
rétt indi barna til mennt un ar og 
þroska og beita sér fyr ir aukn
um áhrif um for eldra á skóla starf. 
Sam tök in stuðla að skipu lagu 
sam starfi að ild ar fé laga, þ.e. for
eldra fé laga og skóla ráða og eru 
sam eig in leg ur málsvari for eldra 
gagn vart stjórn völd um. Þær leið ir 
sem fé lög in beita er m.a. að fylgj
ast með fram kvæmd grunn skóla
laga og að al námskrár og beita 
sér fyr ir um bót um í starfi; að afla 
reglu lega upp lýs inga um starf for
eldra fé laga og skóla ráða og kynna 
nið ur stöð ur; að stuðla að op in
berri um ræðu um skóla og upp
eld is mál, m.a. með árs þing um, 
fé lags fund um, mál þing um, ráð
stefn um, greina skrif um og mynd
um starfs hópa og verka virk ur 
teng lilið ur við for eldra varð andi 
áhersl ur í for varn ar starfi bæj ar
ins.

Flotbryggjaí
Kópavogshöfn

Haf mynd ehf., Vest ur vör 29, 
sótti um leyfi til að setja upp flot
bryggju eða flotpramma fyr ir aft
an starfs að stöðu fé lags ins, sem 
snýr að ytri Kárs nes höfn. Hafn
ar stjórn sam þykkti er ind ið fyr ir 
sitt leyti. Einnig sam þykkti hafn
ar stjórn að upp boð á tog ar an um 
Lóm vegna van greiddra gjalda 
færi fram 4. febr ú ar sl. Stefnt var 
að því að það væri loka sala en 
eng ar frétt ir hafa borist af því 
hvort ein hver hafi haft áhuga á 
þess um tog ara. Hafn ar stjórn hef
ur einnig sam þykkt að hækka 
gjald skrá hafn ar inn ar um 10%.

Bensínstöðvið
Ögurhvarf

Á fundi skipu lags nefnd ar ný ver
ið var lagt fram er indi Ar kís arki
tekta fh. lóð ar hafa nr. 6 við Ög ur
hvarf. Er ind ið er fyr ir spurn, um 
álit á því hvort setja megi á lóð
ina sjálf virka bens ín af greiðslu og 
aug lýs inga skilti. Skipu lags nefnd 
sam þykk ir að fela skipu lags stjóra 
að afla frek ari upp lýs inga og skila 
grein ar gerð á næsta fund skipu
lags nefnd ar.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

U nd an far ið hafa líka far ið fram próf kjör í Kópa vogi um skip an 
fram boðs lista stjórn mála flokk anna. Í tveim ur til fell um komu 
úr slit alls ekki á óvart, þ.e. hjá Sam fylk ing unni og Vinstri 

græn um, og hjá Fram sókn ar flokkn um vann odd vit inn stærri sig ur en 
gert var ráð fyr ir en úr slit in hjá Sjálf stæð is flokkn um hljóta að telj ast 
nokk ur tíð indi, þar náði for ystu sæt inu bæj ar full trúi sem skip aði 3. 
sæti við síð ustu kosn ing ar og felldi fyrr ver andi bæj ar stjóra sem stýrt 
hef ur þeim flokki, og raun ar bæj ar fé lag inu, síð ustu lið lega 20 ár. Ekki 
er ljóst hvern ig fram boðlisti flokks ins verð ur end an lega skip að ur en 
all mikl ir brest ir eru orðn ir í innvið um flokks ins, og vand séð hvort 
hægt verð ur að berja í þá bresti að sinni. Jafn vel er tal að um klofn ings
fram boð. Frjáls lyndi flokk ur inn hef ur sýnt þess merki að bjóða fram 
í Kópa vogi, og kannski fleiri, svo kannski verða val mögu leik ar kjós
enda í Kópa vogi fleiri við kjör borð ið 29. maí nk. en nú eru í sjón máli.

Seinvirktíbúalýðræði

Á fundi um hverf is ráðs 14. des em ber 2009 var far ið yfir nið ur stöð
ur ný yf ir stað ins íbúa þings í Kópa vogi, m.a. vegna end ur skoð
un Að al skipu lags Kópa vogs 2008 – 2020. Um hverf is ráð lagði til 

að til lög ur og at huga semd ir verði áfram send ar til við kom andi nefnda. 
Þar hafa þær ver ið í þrjá mán uði og á með an vita þeir sem sóttu þessa 
íbúa fundi og tóku þátt í starfi þeirra ekk ert um nið ur stöð ur eða ákvarð
an ir bæj ar yf ir valda, eða hvort bæj ar yf ir völd ætla yf ir höf uð nokk uð að 
taka mið af þeim við ákvarð an ir í fram tíð inni, t.d. í um hverf is og skipu
lags mál um. Hætt an er sú að mál in sofni í nefnd um, þar verði sam þykkt 
,,út þynnt” álit sem síð an þvæl ast um skeið í kerf inu og deyja þar loks, 
að sjálf sögðu eng um að gagni. Bæj ar ráð Kópa vogs ætti að sýna það 
frum kvæði nú þeg ar að kynna sam an tekt um þessa íbúa fundi, og það 
ör ugg lega áður en geng ið verð ur til kosn inga í maí. Það er ein fald lega 
lýð ræð is leg krafa bæj ar búa og í takt við fög ur orð um opna stjórn sýslu 
sem óspart eru not að á tylli dög um. Kraf an nú eru efnd ir í stað orða.

     Geir A. Guð steins son 

Líflegtípólitíkinni
íKópavogi

MARS 2010

Tímapantanir 534 9600
Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur www.heyrn.is

* Tal fólks í margmenni
* Hjal smábarns 
* Marr í snjónum

Ertu að fara á mis við hljóð sem skipta miklu máli?

GRÍPTU TIL ÞINNA RÁÐA
Láttu sérmenntaðan 
heyrnarfræðing mæla 
heyrnina og fáðu faglega 
ráðgjöf.



Kafla skil hafa orð ið í hús næð
is og um önn un ar mál um aldr aðra 
á höf uð borg ar svæð inu með nýju 
hjúkr un ar heim ili Hrafn istu við 
Boða þing 2224 í Kópa vogi, sem 
vígt er í dag, 19. mars. Rúm átta ár 
eru síð an nýtt hjúkr un ar heim ili 
tók til starfa á höf uð borg ar svæð
inu, en það var Sól tún í Reykja vík 
sem tók til starfa árið 2002.

Fé lags og trygg inga mála ráðu
neyt ið og Kópa vogs bær hafa byggt 
hjúkr un ar heim il ið og falið rekst
ur inn Sjó manna dags ráði, eig anda 
Hrafn istu heim il anna. Við Boða
þing er jafn framt gert ráð fyr ir 95 
ör ygg is og þjón ustu í búð um í fjöl
býl is hús um í ná grenni hjúkr un ar
heim il is ins og verða þær leigð ar 
öldruð um. Nausta vör, dótt ur fyr
ir tæki Sjó manna dags ráðs, reis ir 
þjón ustu í búð irn ar í tveim ur áföng
um og verð ur fyrri áfang inn með 
48 íbúð um til bú inn til út leigu í lok 
þessa árs.

Nýhugmyndafræði
Hrafn ista við Boða þing, sem nú 

er ver ið að taka í notk un, verð ur 
rek in eft ir nýrri hug mynda fræði í 
öldr un ar þjón ustu, sem ekki hef
ur ver ið reynd áður hér á landi. 
Að sögn Pét urs Magn ús son ar, for
stjóra Hrafn istu heim il anna, fel ur 
hún í sér þá grunn hugs un að nýta 
bestu kost ina, sem fel ast í sjálf
stæðri bú setu, og sam eina þá því 
ör yggi sem hjúkr un ar heim il in hafa 
uppá að bjóða. „Hug mynda fræð in 
bygg ir á því að íbú arn ir sjálf ir og 
að stand end ur þeirra taki virk an 
þátt í hinu dag lega lífi á heim il inu, 
þar sem starfs fólk og íbú ar vinna 

sam an að því að skapa eins hlý legt 
og virkt sam fé lag og kost ur er,“ seg
ir Pét ur. 

Hannaðmeðhliðsjónaf
hugmyndafræðinni

Öll hönn un hús næð is tek ur mið 
af þess ari nýju hug mynda fræði. 
Hún bygg ir á að vera með litl ar 

heim il is leg ar ein ing ar með eld
húsi og borð stofu í miðju húss ins, 
sem mynd ar um gjörð um dag legt 
líf á heim il inu. Per sónu leg rými 
eru stór og björt með sér bað her
bergi og teeld húsi. Stoð ein ing ar 
eru stað sett ar í sam tengdri þjón
ustu mið stöð sem Kópa vogs bær 
hef ur byggt og ver ið er að leggja 
loka hönd á. Má þar nefna end ur
hæf ingu, sund laug, starfs manna að
stöðu, dag vist un og mötu neyti.

Fyrriáfangiaftveimur
Fyrstu íbú arn ir hjá Hrafn istu 

við Boða þing munu flytja inn á 
næstu dög um, en um er að ræða 
fyrri áfanga af tveim ur, með rým um 
fyr ir 44 ein stak linga. Alls er gert 
ráð fyr ir rým um fyr ir 88 aldr aða 
á hjúkr un ar heim il inu og verð ur 
seinni áfang inn tek inn í notk un á 
næstu árum. All ir íbú ar hafa um 35 
fer metra sér her bergi með bað her
bergi. Í mið rými hverr ar ein ing ar 
eru opin full bú in eld hús, borð stofa 

og setu stofa. Við upp haf rekstr ar
ins munu á bil inu 40 til 50 manns 
starfa hjá Hrafn istu í Boða þingi. 

UmHrafnistu
Dval ar heim ili aldr aðra sjó

manna, Hrafn ista, hóf starf semi 
1957 og er rek ið af Sjó manna dags

ráði. Hrafn istu heim il in eru nú alls 
fimm á höf uð borg ar svæð inu að 
Boða þingi með töldu. Á öldr un ar
heim il um Hrafn istu búa lið lega 600 
manns auk þess sem rúm lega 400 
aðr ir aldr að ir ein stak ling ar njóta 
marg vís legr ar dag legr ar þjón ustu 
á heim il un um. Hjá Hrafn istu starfa 
rúm lega 900 manns. 
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Fyrstanýjahjúkrunarheimilið
í8áráhöfuðborgarsvæðinu

Hjúkrunarheimilið við Boðaþing.

Opnað verður fyrir umsóknir um sumarstörf 
hjá Kópavogsbæ mánudaginn 15. mars.

 
Umsóknir og upplýsingar um störfin eru á heimasíðu 

Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.
 

Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl 2010.

Kópavogsbær

www.kopavogur.is

Pét ur Magn ús son, 
for stjóri Hrafn istu heim il anna.

Sumarstörf
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FyrirhuguðersameiningDigranes
skólaogHjallaskólaánæstaskólaári

Fjár hags á ætl un Kópa vogs bæj
ar fyr ir árið 2010 ger ir ráð fyr
ir 25 millj óna króna rekstr ar af
gangi en full trú ar allra flokka 
í bæj ar stjórn standa að henni. 
Hún er sögð raun hæf og ábyrg 
og með henni er frek ari vexti á 
kostn aði haml að en áfram stað
inn vörð ur um grunn þjón ustu 
og vel ferð ar mál. Áætl un in ger ir 
ráð fyr ir aukn um fram lög um til 
fræðslu sviðs og fé lags þjón ustu 
með hlið sjón af ástandi þjóð
mála en þó er gerð krafa um 
hag ræð ingu á þeim svið um ekki 
síð ur en öðr um. 

Fram kvæmd um er hald ið í lág
marki en þó þannig að öllu nauð
syn legu við haldi verð ur sinnt. 
Beitt er auknu að haldi á öll um 
svið um sem fel ur í sér minni 
sveigj an leika í rekstri en nýt ur á 
upp gangs tím um. Þrátt fyr ir það 
held ur Kópa vogs bær áfram að 
bjóða góða þjón ustu. Þótt reikn
að sé með auknu at vinnu leysi í 
bæn um er talið að út svars tekj

ur verði svip að ar milli ára vegna 
fjölg un ar íbúa og samn ings bund
inna launa hækk ana.

Eitt af því sem sam drátt ur og 
að hald í rekstri bæj ar ins leið ir af 
sér eru um ræð ur um að sam eina 
und ir eina stjórn Hjalla skóla og 
Digra nes skóla. For mað ur Skóla
nefnd ar Kópa vogs, Andr és Pét
urs son var spurð ur hversu langt 
þær um ræð ur væru komn ar og 
hvort það kæmi þá strax til fram
kvæmda á næsta skóla ári.

,,Und an farn ar vik ur hafa far ið 
fram um ræð ur milli Fræðslu skrif
stofu Kópa vogs bæj ar, skóla stjórn
enda Digra nes og Hjalla skóla, 
skóla ráða, kenn ara  og stjórna 
for eldra fé laga skól anna um hug
mynd ir um sam ein ingu þess ara 
skóla í einn skóla frá og með 
upp hafi næsta skóla árs, haust ið 
2010. Á þess um um ræðu fund um 
hafa ólík sjón ar mið kom ið fram 
varð andi sam ein ingu skól anna en 
heild ar nið ur stað an þó ver ið sú 

að teknu til liti til að stæðna þá sé 
skyn sam legt að stefna að sam ein
ingu skól anna. 

Ástæð urn ar sem liggja að baki 
hug mynd um um sam ein ingu má 
rekja til mik ill ar fækk un ar nem
enda í báð um skól un um und
an far in ár og til fyr ir sjá an leg ar 
áfram hald andi fækk un ar nem
enda sem ger ir hvorn skóla fyr ir 
sig erf iða rekstr ar ein ingu og ein

nig til þeirr ar stað reynd ar að ekki 
verð ur í nán ustu fram tíð hægt að 
ráð ast í þá gagn geru end ur nýj un 
þess hluta hús næð is Digra nes
skóla sem er í  slæmu ásig komu
lagi. Með sam ein ingu í einn skóla 
má nýta  hús næði Hjalla skóla 
bet ur fyr ir stærri hóp nem enda  
og  það hús næði Digra nes skóla 
sem er í góðu ásig komu lagi fyr ir 
minni hóp. 

Mál ið er enn í vinnslu en þær 
hug mynd ir sem liggja fyr ir gera 
ráð fyr ir að skóla stjór arn ir tveir 
haldi áfram störf um og stýri hvor 
sinni ein ingu. Það er hins veg
ar ákvörð un bæj ar stjórn ar og 
bæj ar ráðs hvort hald ið verð ur 
áfram með þess ar við ræð ur,” seg
ir Andr és Pét urs son.

- Er rekst ur allra 10 grunn skóla 
Kópa vogs inn an marka fjár hags á-
ætl un ar?

,,Upp gjör grunn skól anna fyr ir 
árið 2009 er ekki til bú ið og því 
ekki tíma bært að svara þessu.”

Sparnaðurírekstri
félagsmiðstöðva

- Stend ur til að færa hluta fjár-
magns sem not að hef ur ver ið til 

rekst urs fé lags mið stöðv anna til 
rekst urs grunn skól anna og segja 
þá upp ein hverj um starfs mönn um 
fé lags mið stöðv anna?

,,Bæj ar yf ir völd í Kópa vogi eru 
að skoða ýms ar leið ir til að hag
ræða í rekstri. Þeg ar hef ur ver ið 
skor ið nið ur í rekstri grunn skóla 
og ég geri ráð fyr ir að fé lags mið
stöðv arn ar hafi einnig þurft að 
grípa til ým issa hag ræð ing ar að
gerða. Rekst ur fé lags mið stöðva 
er hins veg ar á for ræði íþrótta 
og tóm stunda ráðs og öll um fyr ir
spurn um varð andi fjár mál þeirra 
verð ég að vísa til for manns ÍTK 
eða Gunn ars Guð munds son ar 
íþrótta full trúa. Þar sem þetta eru 
tvær að skild ar rekstr ar ein ing ar 
þá er erfitt að segja að sparn að ur 
á einu sviði fari sjálf krafa til ein
hvers ann ars sviðs.”

Kórinnog
Knattspynuakademían

- Stend ur til að geng ið verði til 
samn inga við Knatt spyrnu aka-
dem íu Ís lands um kaup á íþrótta-
mann virkj um í Valla kór og hús ið 
verði not að sem íþrótta hús fyr ir 
Hörðu valla skóla og Vatns enda-
skóla, jafn vel til fleiri nota, og þá 
hverra?

,,Við ræð ur hafa stað ið á milli 
bæj ar yf ir valda í Kópa vogi og for
svars manna Knatt spyrnu aka dem
íu Ís lands um fram tíð ar skipu lag 
íþrótta mann virkja í Vall arkór. 
Ýms ar hug mynd ir hafa ver ið reif
að ar en eng ar end an leg ar nið ur
stöð ur eru komn ar í mál ið. Þess ar 
við ræð ur eru á hendi æðstu yf ir
manna Kópa vogs bæj ar og skóla
nefnd og fræðslu svið hafa ekki 
kom ið ná lægt þeim við ræð um. 
Óháð þess um við ræð um þá nýta 
þess ir skól ar nú þeg ar mann
virk in í Vall arkór og hug mynd
in var alltaf að þessi íþrótta hús 
myndu þjóna þess um skól um,” 
seg ir Andr és Pét urs son, for mað
ur skóla nefnd ar Kópa vogs.

Andrés Pétursson, formaður
SkólanefndarKópavogs.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is



Jafn rétt isvika var hald inn í 
Mennta skól an um í Kópa vogi 
í 4. sinn dag ana 8. – 11. mars 
sl. í sam starfi við jafn rétt is ráð
gjafa Kópa vogs bæj ar, Krist ínu 
Ólafs dótt ur. Jafn rétt isvik an 
hófst á al þjóð leg um bar áttu degi 
kvenna, 8. mars. 

Dag skrá in skipt ist í kvik mynd ir 
og inn legg fræði manna og uppi
stand ara. Í uppi standi er oft að 
finna beitta sam fé lags rýni, ekki 
síst varð andi kyn in og staðalí
mynd ir, en í stað aði mynd inni fel
ast oft ar en ekki ein fald ar og for
dóma full ar lýs ing ar á fólki. M.a. 
dag skrár liða má nefna að Elva 
Back mann fjall aði um kyn ferð is
gbrot og við ur lög gegn þeim og 
full trú ar lög regl unn ar fjöll uðu um 
man sal en síð asta dag jafn rétt
isvik unn ar fjall aði Ás dís Ol sen 
um ham ingj una og að ferð ir til að 
öðl ast enn meiri ham ingju, en 
hún gaf ný lega út bók ina ,,.Meiri 
ham ingja.”

Á þriðju deg in um var opið hús í 
MK en þann dag heim sótti mik ill 
fjöldi nem enda úr 10. bekk skól
ann frá öllu höf uð borg ar svæð
inu. Nem ar og kenn ar ar eld uðu 
fyr ir gesti og veittu þeim upp lýs
ing ar um nám ið. Einnig fór fram 
spenn andi spurn ing ar keppni og 
fær vinn ings haf inn frí skóla gjöld 
á kom andi hausti.

Jafn rétt isviku lauk með svoköll
uð um ham ingju degi. Þá var sýnd 
kvik mynd in ,,Anchorm an” og auk 
er ind is Ás dís ar Ol sen um ham
ingj una var boð ið upp á pysl ur 
og kók sem skóla meist ari, Mar
grét Frið riks dótt ir, af greiddi með 
for manni Jafn rétt is ráðs Kópa
vogs, Unu Mar íu Ósk ars dótt ur, 
og fé lags mála ráð herra, Árni Páll 
Árna son, kom í heim sókn. Her leg
heit un um lauk með tón list ar at riði 
á Sunnu sal.

Mennta skól inn í Kópa vogi fékk 
jafn rétt is við ur kenn ingu Kópa

vogs árið 2006 og við ur kenn ingu 
Jafn rétt is ráðs árið 2005. Á ár un
um 2004 til 2007 stýrði skól inn 
Comen í us ar verk efni um hvern ig 

hægt væri að auka vit und nem
enda á mót un kyní mynda og leið
ir um hvern ig væri hægt að fjalla 
um jafn rétt is mál í kennslu.
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ÁsdísOlsenávarparnemenduráhamingjudegi.

JafnréttisvikaíMKorðinnfasturliður

Ferskasta hveitiÐ!

- alltaf nýmalaÐ

Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is, má finna frekari fróðleik, hollráð og uppskriftir.
Kornax hveitimylla  |  Korngörðum 11  -  104 Reykjavík  |  Sími: 540 8700  |  kornax@kornax.is  |  www.kornax.is

Kornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleika
í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.
Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti 
sem innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.
Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.

Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is,
má finna ýmsan fróðleik, hollráð og uppskriftir 
sem falla vel að bakstri úr Kornax-hveiti.

Veldu íslenska
gæðaframleiðslu!

A5_hveiti_okt_09.indd   1 10/7/2009   10:23:23

Vopnaði maðurinn
friðarmessa

Samkór Kópavogs stendur fyrir
stórtónleikum í Lindakirkju

16. og 17. apríl n.k. kl. 20:00
í samvinnu við

Kór Menntaskólans við Sund,
Tónlistarskóla Kópavogs,

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og
Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar

Miðaverð 3000 kr./ 2500 kr. fyrir aldraða og öryrkja
Miðapantanir á samkor@samkor.is og í síma 695 0427

Stjórnandi á tónleikunum er Björn Thorarensen

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

UnaMaríaÓskardóttirformaðurJafnréttisnefndarKópavogsogÁrni
PállÁrnasonfélagsmálaráðherraheimsóttuMKáJafnréttisvikunni.
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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?

A F  H Á L S I N U M

Í febr ú ar út gáfu Kópa vogs blaðs ins 2010 birt ist 
mynd tek in 1990 eða 1991 í Vinnu skóla Kópa
vogs, ann að hvort við upp haf hans eða sum ar há tíð 
Vinnu skól ans mið að við stað inn, en mynd in er tek
in frá að al bæki stöð vinnu skól ans við Fífu hvamm í 
Kópa vogs dal (ljós mynd ar inn hef ur ver ið fyr ir 
fram an með bæki stöð ina hægra meg in við sig). 

Á mynd inni eru strák ar úr Hjalla skóla, fædd ir 
1976.  Frá vinstri: Magn ús Þór Sverr is son (Maggi), 
Sig ur björn Þor gríms son (Bjössi), Eg ill Tóm as son 
(Eg ill), lík lega Jón Heið ar, (Jón) El í as Rún ar Jó hanns
son, (Elli). Fyr ir aft an, ljós hærð ur, er  Bald ur Ingi 
Guð björns son (Bald ur) og á milli sést að einst í and
lit ið á Brynj ari (Bibba). Fyr ir aft an eru krakk ar úr 
Hjalla skóla og Snæ lands skóla. 

Þeir sem eru nafn greind ir af þeim eru eft ir tald ir, 
eru all ir úr Snæ lands skóla, fædd ir 19751977. Sá sem 
er t.v. í bak grunni fram an við bíl inn og snýr fram er 
Kjart an Ró berts son og við hlið hans einnig fram an 
við bíl inn er Árni Sveins son. Bak við pilt ana í for
grunni sést lík lega í vanga svip inn á Stein unni Krist
ins dótt ur (sem er í svartri úlpu). 

Fimmti frá hægri er  Da víð Guð jóns son, fjórði frá 
hægri (ljós hærð ur) er lík lega Björg vin Ant ons son. 
Þriðji frá hægri er Alli, ann ar frá hægri Ey þór Sverr
is son og sá sem er lengst til hægri er Guð laug ur Ingi 
Guð laugs son. Buxna skálm in lengst til hægri er tal in 
til heyra Björg vini Pétri Björg vins syni.

Mynd in sem birt ist nú er einnig tek in í Vinnu skóla 

Kópa vogs og sá sem geng ur nið ur tröpp urn ar er að 
öll um lík ind um sjálf ur verk stjór inn. Von andi verða 
eins góð og skil merki leg svör við þess ari mynd og 
þeirri síð ustu. Hverj ir eru á mynd inni, af hvaða til
efni er mynd in tek in, og hvenær? All ar upp lýs ing ar 
eru vel þegn ar, jafn vel þótt að eins sé bor in kennsl á 
eina mann eskju.

Vin sam lega kom ið þeim upp lýs ing um sem þið 
búið yfir á fram færi við Hrafn Svein bjarn ar son hér
aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni Kópa vogs að 
Hamra borg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrif stof unni, 
hringja í hann í síma 5444710 eða senda hon um 
tölvu póst  á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?
Ár leg sýn ing Blaða manna fé

lags Ís lands og Blaða ljós mynd
ara fé lag Ís lands á mynd um árs
ins 2009 var opn uð í Gerð ar 
safni í Kópa vogi 6. mars sl. og 
stend ur til 2. maí nk, eða fram 
að Kópa vogs dög um, en þá tek ur 
við sýn ing á verk um Haf steins 
Aust manns, sem býr í Kópa vogi. 

Frétta mynd árs ins var val inn 
mynd af átök um lög reglu við 
mót mæl end ur við Al þing is hús
ið, mynda röð árs ins var af brun
an um á Hót el Val höll á Þing völl
um en fjöl marg ar aðr ar mynd ir 

hlutu við ur kenn ing ar. En sjón er 
sögu rík ari.

Við opn un sýn ing ar inn ar var í 
fyrsta sinn veitt Blaða manna verð
laun árs ins sam hliða verð laun um 
í blaða ljós mynd ara sam keppn inni.

Í flokkn um „Rann sókn ar blaða
mennska árs ins 2009“  fékk Þórð
ur Snær Júl í us son Við skipta blað
inu verð laun in fyr ir upp lýsandi 
frétt ir og greina flokka um aflands
fé lög og skatta skjól, einka væð
ingu bank anna og um fangs mik il 
við skipti stór fyr ir tækja.

Í flokkn um ,,Besta um fjöll un 
árs ins 2009” fékk Lóa Pind Al dís
ar dótt ir, Stöð 2, verð laun in fyr ir 
vand að ar og að gengi leg ar frétta
skýr ing ar um flók in mál, sem 
varða al menn ing miklu svo sem 
um fjár mál heim il anna og að ild 
Ís lands að ESB.

Blaða manna verð laun árs ins 
hlaut Jó hann Hauks son, DV, fyr ir 
leið andi um fjöll un um fall rík is
stjórn ar inn ar og þýð ing ar mikl
ar frétta skýr ing ar um mik il væg 
þjóð fé lags mál. Jó hann er fag mað
ur með mikla og víð tæka reynslu 
og sam bönd.

Myndaröð frá bruna hótelsins á Þingvöllum var valinn myndaröð
ársins2009.

Með mest sóttu 
sýn ing um Gerð ar safns

HÁGÆÐI
HÁGÆÐA HÚSAVIÐGERÐIR

info@husavidgerdir.is
www.husavidgerdir.is

Sími: 565-7070

SýningBlaðaljósmyndarafélagsins:



Þessa viku hef ur ver ið þema vika í Lindak skóla 
þar sem krakk arn ir eru m.a. að læra ýmsa dansa 
sem al mennt eru ekki stund að ir hér lend is. Á 
þema viku er allt hefð bund ið skóla starf brot ið 
upp og nem end ur vinna að fjöl breytt um verk efn
um er tengj ast þem anu „Takt ur og tón ar“. 

Bland að var sam an bekkj ar deild um eft ir þörf um. 
Í lok þema viku verð ur að vanda fjöl skyldu há tíð og 
hefst hún í dag, föstu dag, kl. 16.00 í íþrótta sal skól
ans. Í bekkj ar stof um verð ur af rakst ur þema viku til 
sýn is fyr ir for eldra sem og aðra gesti og í mat sal 
verð ur 10. bekk ur með veit inga sölu til fjár öfl un ar 
fyr ir vorferð. Starfs fólk skól ans verð ur einnig með 
fjár öfl un vegna áætl aðr ar náms ferð ar vor ið 2011, 
það er barna fata mark að ur í ,,Lindu” stofu.
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Dans ar kennd ir og iðk að ir 
á þema viku í Linda skóla

Bjóðum heildarlausnir, þegar endurnýja á gól�eppi í stigagöngum í �ölbýlis- og sambýlis-

húsum. Við mætum og gerum tilboð í efni og vinnu. Tökum saman næstu skref í Ármúla 32 

eða í síma 533 5060.

 Vönduð og slitsterk, þé�ofin teppi sem auðvelt er að þrífa
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0

Teppalagt 
tækifæri 
fyrir stigaganga

Á rmú l a  32  ·  108  Reyk j a v í k  ·  S ím i  533  5060  ·  F a x  533  5061  ·  www . s t epp . i s

533 5060
HRINGDU NÚNA

Þrosk ar ímynd un ar
aflið og efl ir 
sjálfs traust ið

Sköp un ar dag ur Íþrótta og 
tóm stunda ráðs Kópa vogs er 
ár leg ur at burð ur sem fé lags mið
stöðv arn ar taka sam eig in lega 
þátt í. 

Keppt er í sex grein um, ljóða
gerð, smá sagna gerð, mynd list, 
fata hönn un, ljós mynd un og stutt
mynda gerð. Hver fé lags mið stöð 
send ir 10  16 þátt tak end ur sem 
keppa í grein un um sex, þ.e. einn 

til fjór ir nem end ur í hverri grein.
Sér stök nefnd dóm ara tek ur 

verk in út og vel ur sig ur veg ara í 
hverj um flokki. Keppn in er hluti 
af heild ar stiga keppni ÍTK, líkt og 
söng keppni ÍTK, íþrótta dag ur inn 
og Getkó. Keppn in hef ur einnig 
fest sig í sessi hvað stað ar val 
varð ar, en hún fer fram í Hóln um 
í Digra nes skóla. 

Margurefnilegurmyndlistamaðurinntekurþáttíkeppninni.

SköpunardagurÍTK:

SpilaðátunnurogMackintoch-dollur

Nemendurí1.bekkíafrískumdansi.



Sam kór Kópa vogs og Kór 
Mennta skól ans við Sund í sam
vinnu við nem end ur og kenn ara 
út Tón list ar skóla Kópavs, Tón
list ar skóla Hafn ar fjarð ar og Tón
skóla Sig ur sveins D. Krist ins son
ar efna til tón leika í Linda kirkju 
16. og 17. apr íl nk. Flutt verð
ur verk ið ,,Vopn aði mað ur inn,” 
frið ar messa eft ir Karl Jenk ins. 
Stjórn andi er Björn Thoraren sen 
en konsert meist ari er Hjör leif ur 
Vals son. Kór arn ir tveir hafa inn
an sinna raða yfir 100 söngv ara 
og í hljóm sveit inni eru um 70 
hljóð færa leik ar ar. Þetta eru því 
sann kall að ir stór tón leik ar.

Verk ið hef ur mjög sterk an frið
ar boð skap og er til eink að fórn
ar lömb um borg ar stríðs ins í 
Kosovo, en það stríð stóð einmitt 
sem hæst þeg ar verk ið var samið. 
Það er mjög nú tíma legt en um 
leið að gengi legt hin um al menna 
hlust anda. Mess an sam anstend
ur af hefð bundn um messulið um, 
Kyrie, Sancuts, Bene d ict us og 
Agn us Dei en inn á milli er flétt að 
köfl um sem hafa það hlut verk að 
sýna hvað stríð eru hrylli leg og 
til gangs laus og að þau bitna helst 
á venju legu, sak lausu fólki. Text
ar verks ins eru úr ýms um átt um, 
m.a. múslím skt bæna kall.

Í drengja kór og 
Mezzof or te

Björn Toraren sen, stjórn andi 
Sam kórs Kópa vogs, er fædd ur í 
Reykja vík og ólst upp í Laug ar
nes hverf inu og síð ar inni í Sund
um. Hann lauk sinni skóla göngu 
í Lang holts skóla og fór síð an í 
MR. For eldr ar hans eru Þor steinn 

Thoraren sen og Sig ur laug Bjarna
dótt ir frá Vig ur í Ísa fjarð ar djúpi 
og þar dvaldi hann mörg sum ur 
hjá ætt ingj un um og hann seg ir 
að það hafi mjög góð og mót andi 
áhrif á sig, allt frá barn æsku fram 
á tán ings ald ur og þarna var geng
ið til allra verka.

,,Það var al gjör Para dís að vera 
þarna og ég fer ár lega vest ur í 
Vig ur. Mamma og syst urn ar voru 
sniðug ar þeg ar þær byggðu sér 
þarna lít inn sum ar bú stað, ekki 
síst vegna þess að þarna var alltaf 
yf ir fullt af fólki. Við börn in þeir
ra höf um nú að gang að húsinu 
og hvert okk ar fær þarna viku til 
10 daga á sumr in, en við erum 
fimm um þetta hús. Mað ur hleð ur 
al gjör lega batt er í in að fara þarna. 
Föð ur ætt in er úr Fljóts hlíð og frá 
Mó eið ar hvoli, en þar er minna 
sam band.

Mitt tón list ar nám var fram an 
af ákaf lega glopp ótt en hafði þó 
snemma áhuga og byrj aði á því 
að fara í kór þeg ar ég var átta ára 
gam all. Það var Drengja kór Sjón
varps ins und ir stjórn Rut Magn ús
son og var um tíma í drengjalúðra
sveit auk þess að vera eitt hvað að 
gutla við það að spila á pí anó. Svo 
fór ég að spila í popp og rokk
hljóm sveit um og var í Mezzof or te 
í þrjú ár og gerði með þeim tvær 
plöt ur en þá hafði lengi blund að í 
mér að læra tölv un ar fræði, og ég 
lét verða af því, en þá var Mezzof
or te að kom ast á há tind frægð
ar inn ar, en ég sé ekki eft ir því að 
hafa hætt, ég var svo ákveð inn að 
fara í þetta nám. Eft ir út skrift fór 
ég að vinna í gamla Iðn að ar bank
an um og var þarna í ein 7 eða 8 
ár, en þá var aug lýst laus staða 

tölvu fræð ings hjá Eft ir lits stofn un 
EFTA í Genf í Sviss í tengsl um við 
EESsamn ing inn og var val inn úr 
hópi 500 um sækj enda og sá um 
tölvu mál in hjá þess ari stofn un í 
7 ár. Það var í Brux elles því þeg
ar Sviss lend ing ar höfn uðu EES
samn ingn um var stofn un in flutt 
til Brux elles.”

Smit að ist af kór stjórn ar
bakt er í unni í Brux elles

Í Brux elles voru þá um 200 
Ís lend ing ar og á góðri stund þar 
fædd ist sú hug mynd að stofna 
kór og Björn feng inn til að stjórna 

hon um. Hann seg ir að þá hafi 
hann feng ið til finn ingu fyr ir því 
hvað það var gef andi og gam an 
að stjórna kór en í hon um voru 
um 20 manns.

Kór inn söng mik ið ís lensk ætt
jarð ar lög en þarna smit að ist ég 
al var lega af þess ari kór stjórn ar
bakt er íu. Síð ar var kórn um breytt 
í EFTAkór inn og inn í hann tek ið 
fólk af öðr um þjóð ern um en um 
leið breytt ist laga val ið, ekki gekk 
leng ur að syngja ís lensk ætt jarð
ar lög.

,,Þeg ar fjöl skyld an kem ur heim 
var ég orð inn svo lít ið þreytt ur 
á tölvu vinn unni og inn rit að ist í 

org anista nám í Tón skóla Þjóð
kirkj unn ar og lærði þar hjá Herði 
Ás kels syni og fleir um og hef síð an 
ver ið við þetta.

Fyrsti kór inn sem ég stjórn aði 
var Lands banka kór inn en síð an 
leit uðu for svars menn Sam kórs ins 
í Kópa vogi til mín en kór stjór inn 
hafði hætt vegna ein hvers ósætt
is á miðju ári. Þetta var af mæl is
ár kórs ins, 2006, og mik ið ferða
lag framund an sem var reynd ar 
hætt við. Um haust ið voru svo 
40 ára af mæl is tón leik ar kórs ins í 
Saln um þar sem á dag skrá voru 
lög tengd Kópa vogi, s.s. eft ir Sig
fús Hall dórs son, Björg vin Valdi
mars son og fleiri og með kórn
um söng Guð rún Gunn ars dótt ir. 
Árið eft ir var svo far ið í söng
ferða lag til Eystra salts land anna, 
ákaf lega skemmti leg ferð. Í fyrra 
voru svo tón leik ar í Linda kirkju 
þar sem einnig var flutt verk eft ir 
Karl Jenk ins eins og nú, en þá 
var Kór Kárs nes skóla með okk ur 
og hljóm sveit sem sam an stóð af 
nem end um og kenn ur um úr Tón
list ar skóla Kópa vogs. Þá var flutt 
,,Requiem” eft ir Karl Jenk ins.”

Kór inn tel ur um 70 manns, fólk 
á ýms um aldri, en það er úr ýms
um átt um en stærst ur hlut inn úr 
Kópa vogi. All ir sem vilja syngja 
með hon um fara í radd próf en 
ekki er skil yrði að lesa nót ur en 
þurfa að vera ágæt lega lag viss ir. 
Kór inn hef ur eflst tölu vert und
ir stjórn Björns og starfar mjög 
skipu legja, skip að ar eru nefnd ir 
til að sjá um ein staka þætti kór
starfs ins, smáa sem stóra, inn an 
sem utan, s.s. eins og mark aðs
starf ið sem er mjög mik il vægt.

,,Ég stjórna einnig kór Mennt
skól ans við Sund sem verð ur með 
Sam kórn um á flutn ingi á ,,Vopn
aða mann in um,” en krakk arn ir 
hafa mjög gam an af því að taka 
þátt í svona stóru verk efni, þá 
eflist þeirra kór. Ég stjórna einnig 
barna kór Nes kirkju en í hon um 
eru börn á aldr in um 6 9 ára og 
syng einnig í ,,Voces Masculor
um,” 15 manna kór, var að syngja 
í Ást ar drykkn um í Ís lensku óp er
unni og hef ver ið að vinna að 
tal setn ingu á teikni mynd um. Ég 
starfa því ein göngu við tón list, og 
finn mig ákaf lega vel í því,” seg ir 
Björn Thoraren sen.
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Sæktu um dælulykil á www.atlantsolia.is.

Frum flyt ur ,,Vopn aða mann inn” með 
mennta skóla kór og sin fón íu hljóm sveit

SamkórKópavogsíLindakirkju:

Björn Thoraren sen, stjórn andi Sam kórs Kópa vogs og Kórs Mennta
skól ans við Sund. ,,Verk ið hef ur sterk an frið ar boð skap og er til eink að 
fórn ar lömb um borg ara stríðs ins í Kosovo.”

Fimmtudagur 1. apríl
SKÍRDAGUR kl. 20

Máltíð Drottins. Helg og hátíðleg stund. Allir velkomnir.
 

Föstudagur 2. apríl
FÖSTUDAGURINN LANGI kl. 13

Upplestur Píslarsögunnar eins og hún birtist í Jóhannesarguðspjalli.
 

Sunnudagur 4. apríl
PÁSKADAGUR kl. 8 Athugið breyttan messutíma!

KRISTUR ER UPP RISINN! Guðsþjónusta. Kór Lindakirkju syngur 
undir stjórn Óskars Einarssonar. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar. 
Að guðsþjónustu lokinni verður boðið upp á léttan morgunverð. 

Heimabakstur og annað meðlæti er vel þegið á morgunverðarborðið.
Kl. 11:00 Fjölskylduguðsþjónusta. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson 

þjónar. Páskaeggjaleit fyrir börnin eftir athöfnina.
 

Mánudagur 5. apríl
ANNAR Í PÁSKUM kl. 20:00  Gospelkvöld. Kór Lindakirkju syngur 

undir stjórn Óskars Einarssonar. Prestar safnaðarins þjóna.

Dagskrá Lindakirkju 
á páskum

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is
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Ár mann Kr. Ólafs son, for seti 
bæj ar stjórn ar Kópa vogs, varð 
sig ur veg ari próf kjörs sjálf stæð
is manna í Kópa vogi sem fram 
fór 20. febr ú ar sl. vegna sveit ar
stjórn ar kosn ing anna í vor. 

Við lok kjör fund ar voru 5.998 á 
kjör skrá og 3.337 manns kusu, eða 
56% kjör sókn. Fólk var að ganga í 
Sjálf stæð is flokk inn al veg fram að 
lok um kjör fund ar kl. 18.00. 140 
at kvæði voru auð eða ógild en 
gild at kvæði voru 3.197. 

12 manns gáfu kost á sér á fram
boðs list ann en í 7 efstu sæt un um 
voru eft ir tald ir en nefnd in á eft ir 
að leggja fyr ir full trúa ráðs fund til
lögu um skip an list ans.

1. Ár mann Kr. Ólafs son með  
1.677 at kvæði í 1. sæti (52,5%)

2. Hild ur Dungal með 1.668 
at kvæði í 1.2. sæti (52,2%)

3. Gunn ar I. Birg is son með  
1.366 at kvæði í 1.3. sæti (42,7%)

4. Mar grét Björns dótt ir með  
1.329 at kvæði í 1.4. sæti (41,6%)

5. Að al steinn Jóns son með  

1.468 at kvæði í 1.5. sæti (45,9%)
6. Karen E. Hall dórs dótt ir með  

1.625 at kvæði í 1.6. sæti (50,8%)
7. Árni Braga son með 2.015 

at kvæði í 1.7. sæti (63,0%) 
Aðr ir fram bjóð end ur fengu 

færri at kvæði.

Ár mann ör ugg ur sig ur veg ari

 

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

VORIÐ 2010
Viðtalstímarnir verða á 

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

eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

25. mars

Ómar Stefánsson

Hafsteinn Karlsson

8. apríl

Gunnsteinn Sigurðsson

SjálfstæðismenníKópavogi:

Ár mann Kr. Ólafs son í hópi dyggra stuðn ings manna á sig ur stund.

Ómar Stef áns son 
vann ör ugg an sig ur

Ómar Stef áns son, bæj ar full
trúi Fram sókn ar flokks ins í Kópa
vogi, sigr aði í próf kjöri flokks ins 
fyr ir sveit ar stjórn ar kosn ing arn
ar í vor. 

Una Mar ía Ósk ars dótt ir verð ur 
í öðru sæti. Gísli Tryggva son, sem 
einnig bauð sig fram í fyrsta sæt
ið, hlaut 248 at kvæði það sæti og 
hreppti fimmta sæt ið en fær ist í 
það sjötta vegna kynja hlut falls á 
fram boðs list an um en Ólöf Pálína 
Úlf ars dótt ir fær ist upp í það fim
mta. Ein ar Krist ján Jóns son, sem 
einnig ætl aði sér að leiða list ans, 
er ekki á með al sex efstu í próf
kjör inu. Gild at kvæði voru 936 en 

30 ógild ir seðl ar en 1.817 manns 
voru á kjör skrá, en nokk uð var 
um smöl un inn á fé laga skrá áður 
en henni var lok að.

1) Ómar Stef áns son í 1. sæti 
með 382 at kvæði.

2) Una Mar ía Ósk ars dótt ir í 1.2. 
sæti með 345 akvæði.

3) Andr és Pét urs son í 1.3. sæti 
með 385 at kvæð.

4) Al ex and er Arn ars son í 1.4. 
sæti með 433 at kvæði.

5) Gísli Tryggva son í 1.5. sæti 
með 443 at kvæði.

6) Ólöf Pálína Úlf ars dótt ir í 1.6. 
sæti með 463 at kvæði.

PrófkjörFramsóknarflokksinsí
Kópavogi:

Ólaf ur Þór Gunn ars son vann 
afrátt ara laus an sig ur í for vali 
Vinstri grænna í Kópa vogi 27. 
febr ú ar sl. Guð ný Dóra Gests
dótt ir er í öðru sæti, Kar ólína 
Ein ars dótt ir í því þriðja, Guð
björg Sveins dótt ir í fjórða sæti 
en Guð björg skip aði 2. sæt ið við 
síð ustu kosn ing ar, Arn þór Sig
urðs son í því fimmta og að lok
um hlaut Hregg við ur Norð dahl 
sjötta sæt ið. Kjör sókn var góð, 
eða 42,36%.

Kon ur röð uð ust í 2., 3. og 4. 
sæti en sam kvæmt regl um for
vals ins um kynja kvóta verð ur að 
færa þann karl upp í 4. sæti sem 
hef ur hlot ið flest at kvæði í það 
sæti. Því hef ur for vals nefnd VG í 
Kópa vogi gef ið út þá yf ir lýs ingu 
að Arn þór Sig urðs son sem hlaut 
5. sæti í for val inu verði færð ur 
upp í 4. sæt ið. Listi VG í Kópa vogi 
er því eft ir far andi í 6 efstu sæt in 
eft ir breyt ing arn ar:

I. Ólaf ur Þór Gunn ars son
II. Guð ný Dóra Gests dótt ir
III. Kar ólína Ein ars dótt ir

IV. Arn þór Sig urðs son
V. Guð björg Sveins dótt ir
VI. Hregg við ur Norð dahl.

Ólaf ur Þór hlaut yf ir burða kosn ingu
ForvalVGíKópavogi:

Þau skipa sex efstu sæt in á 
fram boðs lista VG í Kópa vogi 
við bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar 
29. maí nk.

Ómar Stef áns son ásamt Al ex and er Arn ar syni sem varð í 4. sæt inu.
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Íslenskthandverk
oghollusta Heyrn  er heyrn ar þjón usta í 

Hlíð ar smára 11 í Kópa vogi sem 
hóf starf semi sína 1. júní 2007. 
Þar er veitt sér hæfð þjón usta til 
að bæta úr heyrn ar skerð ingu. 
Eig andi Heyrn ar er Ellisif Katrín 
Björns dótt ir heyrn ar fræð ing ur 
sem starfar einnig hjá fyr ir tæk
inu. Hún nam heyrn ar fræði við 
Gauta borg ar há skóla og hef ur 
hlot ið lög gild ingu sænskra heil
brigð is yf ir valda í sinni grein.  
Hún hef ur starf að frá 2002 hér á 
landi við heyrn ar mæl ing ar, ráð
gjöf og út hlut un heyrn ar tækja.

Þróunheyrnartækja
Á síð ustu 15 árum hafa heyrn ar

tæki þró ast mjög mik ið. Þau hafa 
breyst úr stór um, klunna leg um 
hljóð mögn ur um í fal leg an, ör smá
an há tækni bún að. Þannig að nú 
er heyrn ar skerð ing in hjá þeim, 
sem ekki not ar tæki, mun meira 
áber andi en tæk in sem geta bætt 
skerð ing una. Heyrn býð ur upp á 
heyrn ar tæki frá danska heyrn ar
tækja fram leið and an um ReSound 
sem er einn af stærstu fram leið
end um heyrn ar tækja í heim in um í 
dag og er nafn tog að fyr ir nýj ung ar 
í tækni þró un og hönn un. ReSound 
er braut ryðj andi í opn um teng ing
um og nýrri hönn un á heyrn ar
tækj um.

Kringómaheyrnbreytir
miklu

Það nýjasta í dag eru heyrn ar
tæki sem út bú in eru kringóma tækni 
(sur round), sem end ur vekja til finn
ingu fyr ir hljóð um, sem ber ast úr 
hvaða átt sem er, á svip að an hátt 
og þeg ar skipt er úr ein föld um ster
íótækj um með tveim ur há töl ur um 
í kringóma heima bíó með há tal ara 
til allra átta. ReSound heyrn ar tæk in 
setja mann í mið punkt hljóð heims
ins sem mað ur hrær ist í. Gef ur fyllri 
og hljóm betri hljóð án vindgnauðs 
og ann arra trufl ana. Mað ur tek ur 
bet ur eft ir því sem ger ist um hverf is 

mann.  ReSound heyrn ar tæk in bæta 
tal skiln ing mik ið, jafn vel þar sem 
veru leg ur há vaði er. Með kringóma 
hljóð vinnslu vakt ar mað ur og skynj
ar bet ur um hverf ið og á auð veld ara 
með að átta sig á hvað an hljóð ið 
berst. Á leið um fjöl farna götu get
ur mað ur hald ið uppi sam ræð um 
og heyrt í bíl sem nálg ast og vit að 
hvað an hann kem ur. Í teiti eða á 
þétt setn um veit inga stað er auð velt 
að tala við þann sem er fyr ir fram
an mann og um leið fylgj ast með 
þeim sem er við hlið ina eða þjóni 
sem spyr spurn inga. Í stuttu máli 
er mað ur mjög með vit að ur um það 
sem er að ger ast um hverf is mann.

Heyrnarþjónustafyrir
heyrnarskerta

Það þarf enga til vís un til að fá 
heyrn ar grein ingu og ráð gjöf heyrn
ar fræð ings en þurfi við kom andi 
lækn is að stoð er hon um vís að til 
háls nef og eyrna lækn is. Hjá Heyrn 
er lögð áhersla á fag mennsku, per
sónu lega ráð gjöf og góð an tíma til 
að leið beina við notk un heyrn ar
tækja. Vel þarf að vanda til við val 
á heyrn ar tækj um í upp hafi svo þau 
nýt ist eig anda sín um til fulls.  Til
val ið er að nýta sér þá þjón ustu 
sem Heyrn bíð ur upp á og fá heyrn
ar tæki að láni til að fá úr því skor ið 
hvern ig þau henta. 

Heyrnveitirfaglegaþjónustu

El l i s i f  Katr ín  B jörns  dótt  i r 
heyrn ar fræð ing ur.

- unn in af heyrn ar fræð ing sem er með lög gild ingu frá sínu náms landi

Sam fés há tíð in 2010 fór fram í 
Laug ar dals höll í byrj un mars mán
að ar. Hún hófst á Sam fés ball inu 
á föstu deg in um og end aði með 
Söng keppni Sam fés á laug ar deg in
um. Þrjá tíu lög víðs veg ar af land
inu kepptu um sig ur og er keppn
in einatt hin glæsi leg asta. Þrjú lög 
tóku þátt í keppn inni fyr ir hönd 
Kópa vogs bæj ar, frá frá Igló í Snæ
lands skóla, Fön ix í Sala skóla og 
Jemen í Linda skóla en þessi lið 
urðu í fyrstu þrem ur sæt un um í 
söngvakeppni ÍTK í Saln um í jan
ú ar mán uði sl. Keppn inni var sjón
varp að beint á Skjá 1 og út varp að 
beint á Rás 2.

Kepp end ur frá Igló urðu sig ur
veg ar ar, en stelp urn ar sungu lag ið 
The Sand m an sem The Chor delles 
gerðu vin sælt árið 1954. Full trú ar 
Igló voru þau Harpa Ósk Björns
dótt ir, Marta Jóns dótt ir, Hulda Mar
grét Er lings dótt ir og Tinna Hall
gríms dótt ir ásamt Sig ur steini Páls
syni Enos sigr uðu. Ís lensk þýð ing 
lags ins er Óli lok brá og sam in af 
Hall dóru El ín borgu Björg ólfs dótt ur 
sem er í 10. bekk Snæ lands skóla, 
en mamma Heru Bjarg ar, Euró
vision söng konu átti einnig nokkr ar 
lín ur.

Stelp un um er ým is legt til lista 
lagt fyr ir utan að syngja í kvar tett. 
Þar má nefna söng í Stúlkna kórn
um hjá Mar gréti Pálma dótt ur og í 
Gradu alekór Lang holts kirkju, æfa 
og spila á pí anó og spila á saxa fón 
í Skóla hljóm sveit Kópa vogs. Þær 
segja að þær hafi haft mik inn áhuga 
á að taka þátt í söngvakeppn inni 
nú þetta síð asta ár þeirra í grun
skóla og því hafi þær kom ið sam
an og vel vöng um yfir laga val inu. 
Þar hafi The Sand m an kom ið fljótt 
til sög unn ar og mik ið frem ur en 
t.d. Lollypopp sem The Chor delles 
sungu einnig og gerðu frægt. Byrj
að var að raða tveim ur í sópr an og 
hin um tveim ur í mezzó sópr an og 
svo var Sig ur steinn Páls son Enos 
til að vera með í afar stuttu at riði, 
hann hefði svo geð veikt flotta og 
djúpa rödd og al veg týp an til að 
gera svo lít ið grín.

Þær Harpa, Marta, Hulda og 

Tinna segj ast auð vit að hafa gert sér 
von ir um sig ur, enda verði sjálfs á
lit ið að vera í lagi í svona keppn um, 
ann ars ná ist ekki ár ang ur. Af keppi
naut un um segj ast þær helst hafa 
hrif ist af hljóm sveit inni Copy Paste 
frá Dal vík og stelpu frá Eg ils stöð um 
sem söng ein og spil aði á gít ar.

Kjól arnir sem þær voru í voru 
fengn ir að láni frá Þjóð leik hús inu 
en þeir voru not að ir í leik rit inu 

Hart í bak. Vin kon ur þeirra að stoð
uðu við hár greiðslu sem Auð ur Þór
ar ins dótt ir sá um og á förð un bar 
Hall dóra El ín borg ábyrgð á. Ekki 
má gleyma Hann esi tón mennta
kenn ara Snæ lands skóla sem hjálp
aði til við rödd un.

Ekki voru stelp urn ar svo viss ar 
um að þetta væri upp haf ið að ein
hverri frægð ar braut, en fyrst og 
fremst væri alltaf gam an að syngja.

IGLÓ-liðiðfluttiTheSandman
tilsigursáSamfés2010

Harpa, Marta, Hulda, Tinna og Sig ur steinn, virki lega flott ir krakk ar 
sem einnig fluttu sig ur lag ið frá bær lega.

Í dymbil viku verð ur sú nýj ung 
í Kópa vogs kirkju að boð ið verð ur 
upp á nám skeið fyr ir há degi fyr ir 6 
ára börn og eft ir há degi fyr ir 7 ára 
börn. Nám skeið ið verð ur hald ið 
í Borg um, safn að ar heim ili Kópa
vogs kirkju klukk an 912 fyr ir 6 
ára börn og 1316 fyr ir 7 ára börn, 
mánu dag inn 29. mars, þriðju dag
inn 30. mars og mið viku dag inn 31. 
mars nk. 

Þátt töku gjald er 1000 krón ur fyr ir 
hvert barn og hvert þeirra er beð
ið að koma með eig ið nesti. Skrán
ing er á net fang inu kopa vogs kirkja@
kirkj an.is og lýk ur fimmtu dag inn 25. 
mars nk. Til greina skal fullt nafn, 
kenni tölu, heim ils fang barns og for
eldr is sem og síma núm er for eldr is. 
Hver dag ur hefst á helgi stund og 
síð an fer helm ing ur hóps ins í könn
unn ar og efn is öfl un ar ferð í ná grenni 

kirkj un ar og hinn helm ing ur inn vinn
ur lista verk tengd at burð um dymbil
vik un ar og upp risu Jesú. Eft ir nest
is tíma skipta hóp arn ir um stað og 
lýk ur hverj um degi með helgi stund. 

Mið viku dag inn 31. mars verð ur 
svo upp skeru há tíð nám skeiðs ins og 
hefst hún klukk an 18:00 með helgi
stund í kirkj unni en síð an er hald ið í 
Borg ir og lista verk in sýnd ætt ingj um 
og vin um. 

Bókmenntaguðsþjónusta
Sunnu dag inn 18. apr íl nk. klukk an 

11.00 mun Gísli Örn Garð ar son, leik
stjóri og leik ari fjalla í bók mennta
guðs þjón ustu um ,,Faust” eft ir Göt
he.  Nína Dögg Fil ipp us dótt ir, leik ari 
mun lesa texta úr verk inu og leik
in verð ur tón list sem teng ist efni 
verks ins.

Kópa vogs kirkja:

Námskeiðoglistsköpuní
safnaðarheimilinuBorgum

Það er mik il tón list í hópn um. Hér er ein söng kvenn anna, Tinna Hall
gríms dótt ir, að spila á ten ór saxa fón með þrem ur öðr um á kynn ing ar degi 
tón list ar skól anna í Vetr ar garð in um, en þær spila með Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs. Tinna er önn ur frá vinstri, hægra meg in við hana er Sara Rut 
Krist bjarn ar dótt ir á barítón saxa fón, en vinstra meg in við hana Hrafn hild
ur Ólafs dótt ir á alt saxa fón og Hug rún Ósk ars dótt ir á alt saxa fón.

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
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod@simnet.is

borgarblod.is

Lególið Sala skóla varð Ís lands
meist ari í Legókeppni grunn
skól anna og hef ur unn ið sér 
þátt töku rétt í Evr ópu keppni First 
Lego League í Tyrk landi 21. – 24. 
apr íl nk. en þar munu keppa um 
800 krakk ar frá um 50 lönd um. 

First Lego League er keppni sem 
gerð er af First, fyr ir tæki í Banda
ríkj un um sem hef ur sett sér það 
mark mið að auka áhuga barna á 
tækni og vís ind um. Keppn in sam
anstend ur af 4 grein um; að hanna 
vél menni úr tölvu stýrðu Leogó og 
for rita það til að leysa ákveðn ar 
þraut ir, gera rann sókn ar verk efni 
um þema sem ákveð in eru fyr ir 
hvert ár, en í ár eru það um hverf
is væn ar sam göng ur, hanna dag
bók sem lýs ir öllu sem hef ur ver
ið gert og gera skemmti at riði sem 
er svo dæmt af hin um lið un um. 
Lið Sala skóla, RO BO BO BO, vann 
verð laun fyr ir bestu dag bók ina, 
bestu hönn un vél menn is og að al
verð laun in, FLLmeist ara Ís lands 
2009.

Þetta var sjötta árið sem Sala
skóli tók þátt í keppn inni, en í lið
ið velj ast krakk ar sem hafa hæfi
leika til að leysa þraut ir og hafa 
áhuga á tækni og marg vís leg um 
tækni þraut um. Krakk arn ir segja 
að þátt tak an sé afar skemmti leg 
en um leið nokk uð krefj andi, oft 

þurfi að leggja heil ann veru lega í 
bleyti til þess að leysa þau verk
efni sem glíma þarf við.

En þátt tak an í Tyrk landi er 
veru lega kostn að ar söm, og því 

hafa krakk arn ir leit að eft ir styrkj
um til far ar inn ar. Lof orð hafa 
borist frá Kópa vogs bæ og Katrínu 
Júl í us dótt ur iðn að ar ráð herra, en 
bet ur má ef duga skal.

SigurvegariíFirstLego
áÍslandi

Hluti af liði Sala skóla við þraut ar borð ið. Logi Guð munds son, 
Ingi gerð ur Gunn ars dótt ir, Sig ur jón Már Óla son, Jón Pét ur Sæv ars
son, Krist ó fer Elís Ein ars son, Jaf et Eg ill Magna son og Þor vald ur 
Hermannsson. Mentor ar liðs ins eru Logi Guð munds son og Þor vald ur 
Her manns son.

Framúrskarandi árangur

í listnámi
Lista- og menningarráð Kópavogs hefur ákveðið að veita árlega 

viðurkenningu til framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá kennurum, 
listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.  

Styrkþega ber að skila greinargerð um nýtingu styrks 
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.

Ábendingum skal skilað skriflega, fyrir 7. apríl nk. til:

Lista- og menningarráð Kópavogs
Viðurkenning - listnemi

Fannborg 2
200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála,
 Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is

RO BO BO BO lið Sala skóla:

Pálmasunnudagur 28. mars:
Klukkan 11:00: Ferming.  Prestar: Sr. Sigurður Arnarson og sr. Hjörtur Hjartarson. 

Mánudagur 29. mars, þriðjudagur 30. mars og miðvikudagur 31. mars:
Krakkar í Kópavogskirkju.  Þriggja daga námskeið frá kl. 09:00-12:00 fyrir 6. ára 

börn og frá kl.13:00-16:00 fyrir 7. ára börn í safnaðarheimilinu Borgum. 
Sjá nánar á www.kopavogskirkja.is

Þriðjudagur 30. mars:
Klukkan 12:10. Fyrirbæna og kyrrðarstund í kirkju, hádegisverður gegn vægu 

verði í Borgum á eftir.
Klukkan 14:30-16:00.  Mál dagsins í Borgum.  Friðrik Kristinsson og 
Lenka Mátéóvá leiða samsöng.  Flutt verður erindi um páskahald og 

stundinni lýkur með helgistund.

Skírdagur 1. apríl:
Klukkan 11:00: Ferming.  Prestar: Sr. Sigurður Arnarson og sr. Hjörtur Hjartarson. 

Föstudagurinn langi,. 2. apríl:
Klukkan 11:00.  Guðsþjónusta.  Sr. Sigurður Arnarson prédikar og 

þjónar fyrir altari. 

Páskadagur, 4. apríl:
Klukkan 08:00.  Hátíðarguðsþjónusta.  Sr. Sigurður Arnarson prédikar og þjónar 

fyrir altari.  Hátíðarkaffi í Borgum á eftir og páskaeggjaleit fyrir börnin á eftir kaffinu. 

Kór Kópavogskirkju syngur við allar athafnir í kirkju undir
stjórn Lenku Mátéová, organista.

Starfið í Kópavogskirkju í 
dymbilviku og um páska

Myndir ársins 2009
í Gerðarsafni

sýningin stendur til 2. maí 2010.
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn er opið alla daga nema mánudaga frá 11-17. 

aðgangur ókeypis.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Malargryfjurnarvoruvinsælartilhjólreiða
eðasiglinga,efekkivarveriðífótbolta!

Stein dór Elíson er fædd ur í 
Kópa vogi 1965, bjó á Bjarn hóla
stíg 9 þar til hann er 14 ára er 
fjöl skyld an flutti í vest ur bæ inn, 
en þá voru ekki önn ur börn 
eft ir heima nema hann, sem 
var yngst ur systk in anna, og ein 
syst ir hans auk for eldr anna. 
Stein dór er yngst ur 6 systk
ina, en þau eru Gunn ar, Krist
ín, Mál fríð ur, Agn es og Krist
björg en for eldr ar hans eru Elí 
Jó hanns son húsa smíða meist
ari og Matt hild ur Krist ins dótt
ir hús móð ir. Stein dór seg ir að 
það hafi bara ver ið stór kost legt 
að vera yngst ur, það hafi ver ið 
dekrað við hann þó syst ur hans 
segi, og það enn, að hann hafi 
kom ist upp með ým is legt sem 
þeim hafi ver ið bann að, og það 
hafi ver ið ósann gjarnt gagn vart 
þeim!

,,Það var mjög gott að vera 
á Bjarn hóla stígn um, ekki langt 
í að kom ast á fót bolta völl sem 
snemma var mitt helsta áhuga
mál. Það var helst Smára
hvamms völl ur inn sem ég og 
fé lag ar mín ir sóttu á og oft kom 
það fyr ir að ein hver kom að 
heim an til að sækja mann þeg ar 
ég átti fyr ir löngu að vera kom
inn heim. Í Fögru brekki við Digra
nes veg var mað ur með kind ur 
og við fé lag arn ir fór um stund
um þang að til að kíkja á karl inn 
og kind urn ar hans og á svæð inu 
þar sem Sorpa er við Dal veg inn 
og skáta heim il ið þar skammt frá 
í dag  og þar voru heil mikl ar mal
ar gryfj ur sem vin sælt var að fara 
í á hjól un um og búa sér til alls 
kon ar þrauta braut ir til að hjóla 
í. Þar mynd ust einnig stund um 
stór ir poll ar eða tjarn ir sem við 
vor um stund um að sigla á og 
not uð um til þess fleka sem við 
klömbruð um saman. Það var því 
nóg að gera og flestall ir krakk
ar úti við, gagn stætt því sem er 
í dag, því mið ur. Nú sér mað ur 
ekki krakka t.d. í fall in spít an. 
Á vet urna rennd um við okk ur á 
sleð um á Hugótúni, en það er 

nán ast þar sem Digra nes kirkja 
er í dag. Við sótt um ekki mik ið í 
Kópa vogs læk inn sem við þurft
um þó oft að fara yfir, að al lega 
var það til að veiða horn síli.”

Hefurspilaðfótbolta
með8liðum

Stein dór var þó ekki bara í fót
bolta í Breiða bliki, held ur einnig 
í hand bolta hjá HK og gekk í 
ÍK þeg ar það fé lag var stofn að 
og þarna eign að ist hann marga 
fé laga sem hann hef ur sam band 
við enn í dag, marga hverja.

,,Í Bjarn hóla stígn um voru 
bræð urn ir Arn þór og Ein ar Sig
urðs syn ir og einnig Hörð ur og 
Fjal ar Sig urðs syn ir og einnig Sig
valdi Ein ars son og Sig ur jón Sig
urðs son sem er í dag for mað ur 
HK. Svo kynnt ist mað ur auð vit að 
al veg hell ingi af krökk um í skól
an um, en margt af þessu fólki sé 
ég því mið ur sárasjald an í dag, 
sum þeirra aldrei. Við hitt umst 

enn þá nokkr ir Blik ar sem vor
um sam an áður í fót bolt an um og 
erum í oldboys fót bolta, það er 
mjög skemmti legt.

Fót bolta á hug inn hef ur loð
að við mig alla tíð, og ég hætti 
ekki að spila fót bolta sem 
keppn is í þrótt fyrr en 1999, en 
þá var ég að spila með Sel foss
lið inu. Auð vit að hef ég sterk ar 
taug ar til Breiða bíks en ég hef 
einnig spil að fót bolta með Fram, 
ÍK, HK, Leikni og Vík ingi auk Sel
foss. En þeg ar ég hélt að ég væri 
hætt ur að keppa op in ber lega var 
ég feng inn til að spila eitt sum ar 
með ut andeild ar lið inu Duf þaki, 
sem að al lega var skip að Vest
manna ey ing um. Sum ar ið 1987 
varð ég marka hæst ur í 2. deild
inni, skor aði 25 mörk með ÍK og 
það hafa ekki fleiri mörk ver ið 
skor uð í þeirri deild síð an 1981, 
eða í 29 ár!

En svo hef ur einn strák ur
inn minn tek ið við að spila með 

Breiða bliki, Krist inn, sem spil ar 
með Breiða bliki í dag. Ann ar son
ur, Hin rik, er í borð tenn is hjá HK 
og sá yngsti, Guð geir Ingi sem 
er 7 ára er í knatt spyrnu hjá HK. 
Kon an mín Val gerð ur Guð laug 
Guð geirs dótt ir, er ekki að tapa 
sér yfir íþrótt um en finnst gam
an að fara og sjá strák ana okk ar 
keppa, t.d. á þess um stóru mót
um í Eyj um og á Ak ur eyri.”

Atvinnumaðurífótbolta
eðamálari

,,Ég gekk í Kópa vogs skóla og 
það an lá leið in í Víg hóla skóla 
sem var gagn fræða skóli. Í Kópa
vogs skóla átt um við að skrifa í 
skóla blað ið hver draum ur okk ar 
væri að verða þeg ar við yrð um 
stór. Ég skrif aði að mig lang aði til 
að verða at vinnu mað ur í fót bolta 
eða mál ari. Þessi áhugi kom til af 
því að ég hafði ver ið að fylgj ast 
með mál ara meist ara sem var að 
mála hurð arn ir í Bjarn hóla stígn
um. Ég, smá patt inn, fékk bréf hatt 
á haus inn eins og hann, bú inn til 
úr dag blöð um og sat á stól þar 
skammt frá, og fylgd ist með þeg
ar hann var að sigta lakk máln
ing una gegn um nælon sokk. Ég 
held að þetta hafi kveikt í mér 
áhug ann á máln ingu og máln ing
ar vinnu fyr ir lífs tíð.

Síð an var ég einn vet ur í Iðn
skól an um í Reykja vík því ég 
ætl aði að verða smið ur eins og 
pabbi. En mér fannst þetta fljótt 
ekki spenn andi og ætl aði að fara 
á samn ing, en það var lít ið að 
gera í hús bygg ing um þá eins og 
nú, svo ég fékk vinnu í BYKO, 17 
ára gam all, en ég ílengd ist. Ég 
fór svo í BYKO í Hafn ar firði og 
sá þar um máln inga deild ina en 
það an lá leið in í Byggt og búið í 
Kringl unni þeg ar sú versl un opn
aði, en leidd ist sú búð, lít ið að 
gera í máln ing ar vör um sem ég 
hafði helst áhuga á og svo fannst 
mér um hverf ið í Kringl unni ekki 
spenn andi. Þá fór ég að vinna hjá 
máln inga verk smiðj unni Hörpu 
og síð an hjá Slipp fé lag inu þar 
sem ég var í 15 ár, m.a. að selja 
máln ingu. Það an lá leið in í BYKO 
í Breidd en var feng inn það an til 
Flügger, sem var gamla Harpa, 
en var sagt upp eft ir hálft ann að 
ár og fékk þá aft ur vinnu í Slipp
fé lag inu, þar sem ég er í dag.

Ég hef því all an minn starfs
fer il ver ið í versl un ar rekstri, og 
nán ast ein göngu tengdu  máln
ing ar vör um svo ég held í mínu 
lít il læti að ég viti nán ast allt um 
máln ingu!

Þrátt fyr ir að vera ekki lærð
ur mál ari hef ég alltaf gam an 
að grípa pensil og hef stund um 
ver ið að hjálpa mál ur um, enda 
finnst mér þetta gam an.”

Stein dór seg ist ekki eiga mörg 
áhuga mál fyr ir utan íþrótt irn ar, 
þær hafi tek ið all an hans tíma og 
áhuga, og geri að miklu leiti enn. 
En hann sé afar sátt ur við það 
hlut skipti.

Systkinahópurinn á Bjarnhólastígnum. F.v.: Gunnar, Kristín, Málfríður, Agnes og Kristbjörg en sá
yngsti,Steindór,siturframanvið.

SteindórElíson.

KnáirleikmennBreiðabliks,égerannarfráhægriífremriröð.
Tveir6áraguttar,égogArnþórSigurðsson,sitjandiútiundirhús
veggíveðurblíðu.



Frá því að nokkr ir ein stak ling
ar fóru að kaupa upp hest hús á 
fé lags svæði Gusts í gróða skyni 
haust ið 2005 hef ur blás ið um 
hesta menn í Kópa vogi. Vet ur inn 
eft ir reyndu fé lags menn Gusts að 
standa vörð um fé lag ið sitt með
an hart var að þeim sótt og þeim 
boðn ar fúlg ur fjár fyr ir hest hús in. 
Sum ir seldu en marg ir létu ekki 
freist ast af gylli boð un um. Upp
kaups menn irn ir komust í þrot á 
miðj um vetri þeg ar þeir höfðu 
ekki að gang að meira fé og voru 
þá að eins bún ir að ná und ir sig 
hluta hest hús anna. En þá barst 
þeim „hjálp“ úr óvæntri átt. Meiri
hluti bæj ar stjórn ar, und ir for ystu 
þá ver andi bæj ar stjóra, los aði þá 
úr snör unni og keypti af þeim 
hest hús in sem þeir voru bún ir að 
kaupa. Upp kaups menn irn ir fengu 
þannig nokk ur hund ruð millj óna 
króna hagn að úr vasa bæj ar búa. 
Svo buðu bæj ar yf ir völd hesta
mönn um sem ekki höfðu selt hús
in sín verð langt yfir mark aðsvirði 
fyr ir hús in. Sömdu jafn framt við 
þá um að byggja upp nýtt hest
húsa hverfi á Kjóa völl um. 

Leið in sem var far in var pen
inga mið uð. All ir áttu að græða 
mik ið. Hesta menn á því að selja 
hest hús in sín og bær inn á því að 
fá Glað heima svæð ið und ir við
skipta og fjár mála hverfi á heims
vísu. Vissu lega græddu upp
kaups menn irn ir og hesta menn
irn ir fengu fullt af pen ing um fyr ir 
hús in sín. Þeir þurftu að geyma 
þá þar til hægt væri að byggja 

nýtt hest hús á Kjóa völl um. Þeg ar 
ljóst var að það myndi drag ast 
keyptu sum ir sér hús í Hafn ar
firði eða Reykja vík og yf ir gáfu þar 
með hesta manna fé lag ið sitt. Aðr ir 
geymdu pen ing ana sína á „ör ugg
um“  sparn að ar leið um þar  mik
ið af þeim þurrk að ist út þann 6. 
októ ber árið 2008. Kópa vogs bær 
hef ur ekki hagn ast á þess um við
skipt um. Pen ing ar sem áttu að 
streyma í bæj ar sjóð vegna þessa 
„snjalla“ gjörn ings hafa ekki skil að 
sér. Þvert á móti hef ur þetta kost
að bæj ar sjóð og skatt greið end ur 
veru lega fjár muni.  

Við, bæj ar full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar, tók um harða af stöðu 
gegn þessu öllu sam an enda á 
sveit ar fé lag ekki að standa í eða 
stuðla að braski. Við lögð um til 
að smátt og smátt yrði hest húsa
hverf ið flutt að Kjóa völl um með 
því að eig end ur fengju nýtt hús 
þar gegn gamla hús inu í Glað
heim um. Við feng um bágt fyr ir 
þá, en ég hygg að marg ur vildi nú 
að sú leið hefði ver ið far in.  

Upp bygg ing á Kjóa völl um hef ur 
geng ið miklu hæg ar en fyr ir hug
að var og efna hags hrun ið set ur 
þar auð vit að strik í reikn ing inn. 
Enn eru hest hús in í Glað heim um 
í notk un og verða lík lega enn um 
sinn. Samn ing ar sem gerð ir voru 
á sín um tíma um upp bygg ing una 
á Kjóa völl um og heim ild hesta
manna til að nota Glað heima hús
in eru í upp námi og halda vart 
leng ur. Þetta veld ur óör yggi og 

pirr ingi og gott 
starf  öf l  ugs 
hesta manna fé
lags er í upp
námi. 

Það er brýnt 
að bæj ar yf ir
völd og hesta
menn nái sátt
um. Sú sátt 
verð ur að ein
kenn ast af hóf
semd og virð
ingu. Sátt in þarf að ná til hæg ari 
upp bygg ing ar á Kjóa völl um en 
fyr ir hug að var þar sem mjög hef
ur geng ið á sjóði bæj ar ins. Sátt in 
þarf að ná til hversu lengi hesta
menn geta leigt hest hús in í Glað
heim um en ólík legt er að bráð
liggi á að rífa hús in. Sátt in þarf 
einnig að ná til þess hver leig an 
fyr ir hest hús in þar á að vera og 
hvern ig við haldi húsa og hverf is 
verð ur hátt að. 

Það er mik il vægt að skapa ró 
um þessi mál. Hesta menn í Gusti 
munu smátt og smátt flytja sig á 
Kjóa velli og bær inn mun smátt 
og smátt leggja sitt af mörk um 
til að gera að stöð una þar góða. 
Í stað þeirr ar óvissu sem ríkt 
hef ur und an far in ár verða hesta
menn ör ugg ari um stöðu sína og 
hesta manna fé lag ið Gust ur mun 
blómstra aft ur á nýj um stað.

Haf steinn Karls son
bæj ar full trúi í Kópa vogi

13KópavogsblaðiðMARS 2010

Menningarstarf

í Kópavogi
Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki til 

verkefna /viðburða á sviði menningar og lista í Kópavogi. 
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Styrkþegum ber að skila greinargerð um nýtingu styrks 
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum 
fyrir 7. apríl nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 
og á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is

Lista- og menningaráð Kópavogs veitir styrki til verkefna / viðburða 
í Kópavogi tvisvar á ári, í nóvember og maí en styrkir til félaga og 
stofnana í formi rekstrarstyrkja eru veittir einu sinni á ári, í maí.

Umsóknum skal skilað til:

Lista- og menningarráð Kópavogs
Starfs- og verkefnastyrkir

Fannborg 2
200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála, 
Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

3 TAPAS ÚR SUMAR OG SÓL 
MATSEÐLI MEÐ HVÍTVÍNS- 

EÐA RAUÐVÍNSGLASI

1.990 KR.
Sjá Sumar- og sól matseðil á tapas.is 

Kíktu við á mánudögum eða 
þriðjudögum í mars og nýttu þér...

... sumar og sól tilboð
Tilboðið fæst gegn framvísun auglýsingarinnar.

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

Hafsteinn
Karlsson.

Sáttmillibæjaryfirvalda
oghestamannaíKópavogi

Í vor eru 20 ár lið in frá því sam
starf Sjálf stæð is flokks ins og Fram
sókn ar flokks ins hófst í Kópa vogi. 
Ári síð ar hófst 18 ára valda tíð 
Sjálf stæð is flokks ins með Dav íð 
Odds son í far ar broddi á lands
vísu. Flest ir eru sam mála um að 
18 ár séu of lang ur tími fyr ir sam
fellda rík is stjórn ar setu og að hluti 
þess vanda sem ís lenskt sam fé lag 
glím ir við í dag sé bein lín is til
kom inn þess vegna.

Spila borg ís lensks við skipta 
og efna hags lífs hrundi haust ið 
2008 og kröf ur um nýtt Ís land 
urðu há vær ari eft ir því sem leið 
á vet ur inn. Kröf ur um heið ar leika, 
gegn sæi, sam ráð og aukn ar upp
lýs ing ar af hálfu stjórn valda hafa 
ómað stöðugt síð an og von inni 

um nýtt Ís land er enn hald ið á 
lofti.

Í vor gefst Kópa vogs bú um 
tæki færi til end ur nýj un ar; okk ur 
býðst nýtt upp haf. Upp haf í anda 
kröf unn ar um nýtt Ís land þar 
sem heið ar leiki, sam ráð og sam
starf við íbú ana eru raun veru leg 
leið ar ljós en ekki slag orð í kosn
inga bar áttu. Þar sem mann virk in 
þjóna sam fé lag inu, nærum hverfi, 
ná grenni og innvið um en ekki 
öf ugt.

Á næstu vik um og mán uð um 
mun Sam fylk ing in í Kópa vogi 
kynna stefnu mál sín fyr ir kom andi 
kosn ing ar. Kynnt ar verða áhersl
ur flokks ins og fram tíð ar sýn við 
krefj andi að stæð ur. Í kjöl far ið 
munu Kópa vogs bú ar ganga að 

kjör borð inu og 
taka af stöðu 
til þeirra val
k o s t a  s e m 
boðn ir verða. 
Fram tíð in er í 
hönd um Kópa
vogs búa allra 
en í  mín um 
huga er val ið 
ein falt.

Ég vel nýtt 
upp haf.

Elf ur Loga dótt ir
höf und ur er í 4. sæti á 
fram boðs lista Sam fylk ing ar inn ar 
í Kópa vogi fyr ir sveita stjórn ar 
kosn ing arn ar 2010

ElfurLogadóttir.

Nýttupphaf
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Atl ants ol ía hef ur opn að nýja 
bens ín stöð bens ín stöð við BYKO 
í Breidd Kópa vogi og af því til
efni hef ur fyr ir tæk ið ákveð ið að 
styðja Kraft, stuðn ings fé lag fyr ir 
ungt fólk með krabba mein. 

Munu 5 krón ur af hverj um seld
um lítra á stöð inni í eina viku 
renna til sam tak anna.  Kraft ur hef
ur á síð ustu 10 árum unn ið ötult 
og óeig in gjarnt starf í þágu ungra 
ein stak linga sem greinst hafa með 
krabba mein, sem og að stand end
um þeirra. Hafa sam tök in kom
ið að and leg um og fé lags leg um 
stuðn ingi, stuðl að að end ur hæf
ingu fyr ir krabba meins greinda 
sem og út gáfu á kynn ing ar efni svo 
fátt eitt sé nefnt.

AtlantsolíastyrkirKraft
viðopnunnýrrarbensínstöðvar

Unnur Guðrún Pálsdóttir, varaformaður Krafts, t.h., ásamt Guðrúnu
Rögnu Garðarsdóttur framkvæmdastjóraAtlantsolíu handsala sam
starfið við opnun bensínstöðvarinnar. Unnur Guðrún var jafnframt
fyrstiviðskiptavinurstöðvarinnar.

H j ón  i n  J ó  h an n  Ó l a f  u r 
Jó hanns son og Ingi björg Hjalta
dótt ir opn uðu fyr ir tæp um mán
uði síð an versl un og veit inga stað 
í Ög ur hvarfi í Kópa vogi sem ber 
hið þjóð lega nafn ,,Til sjáv ar og 
sveita” sem seg ir meira en mörg 
orð um það hvað þarna er á 
boðstól um. Auk Jó hanns starfar 
þarna í föstu starfi Jónas Rafn 
Jóns son en á álags tím um koma 
fleiri að dag leg um rekstri. Á efri 
hæð inni, þar sem er út sýni yfir 
versl un ina, er boð ið upp á ódýr
an há deg is mat alla virka daga 
frá kl. 11.30 til 14.00, bæði kjöt 
og fisk rétti. Verð inu er still í hóf, 
eða 995 krón ur.

,,Ég starf aði hjá Nóa túni í tugi 
ára,” seg ir Jó hann, ,,en ákvað svo 
að breyta til og byrj aði á  neta
bát frá Vest manna eyj um. En það 
hef ur ver ið gam all draum ur að 
opna svo þjón ustu búð og þeg ar 
við ókum hér fram hjá um ára
mót in, hjón in, og sáum að þetta 
versl un ar rými var laust, leit uð um 
við eft ir því. Þetta hef ur geng ið 

af skap lega vel allt frá upp hafi. Hér 
hafa kom ið milli 90 og 100 manns 
í há deg is mat, góð an og holl an 
heim il is mat og að sókn í versl un
ina er alltaf að aukast.” Jó hann 
seg ir stað setn ing una góða, ver ið 
sé að byggja stór hýsi í ná grenn
inu sem hýsa munu mann mörg 
fyr ir tæki í fram tíð inni.

Ný lega fengu kenn ar ar frá 
Hörðu valla skóla mat frá ,,Til sjáv
ar og sveita” og í þakk læt isskini 
var þakk að fyr ir það í bundnu 
máli.

Ef hung ur þig hrjá ir
og holl ustu þrá ir
Til sjáv ar og sveita
er sjálf sagt að leita.

TilsjávarogsveitaíKópavogi

ÞeirJóhannogJónasRafnviðglæsilegtkjötborðið.

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

 

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17

200 Kópavogur
S: 570 0470

Sundlaugin Versölum
Versölum 3

201 Kópavogur
S: 570 0480

www.sund.kopavogur.is

Sundlaug Kópavogs Sundlaugin Versölum

Skírdagur 09:00 – 18:00 LOKAÐ

Föstudagurinn langi LOKAÐ LOKAÐ

Laugardagur 09:00 – 18:00 10:00 – 19:00

Páskadagur LOKAÐ LOKAÐ

Annan í páskum LOKAÐ 10:00 – 19:00

PÁSKASUND

Nautilus heilsuræktin er opin á sama tíma og laugarnar.
Opið í báðum laugum virka daga 06:30 – 22:30,  

laugardaga og sunnudaga 08:00 – 20:00.

Sundlaugar í Kópavogi verða opnar 
um páskana sem hér segir:

Í kyrru viku og á páskum verður helgihald í Hjallakirkju sem hér segir:
Á skírdagskvöld, fimmtudaginn 1. apríl kl. 20 verður passíustund í kirkjunni. 

Atburðir skírdagskvöldsins verða rifjaðir upp, þátttakendur á stundinni feta 
í fótspor lærisveina Jesús er þeir áttu samfélag við hann við stofnun heilagrar 

kvöldmáltíðar. Séra Sigfús Kristjánsson þjónar og 
félagar úr Kór Hjallakirkju leiða sálmasönginn.

Á föstudaginn langa, 2. apríl kl. 20, verður Kvöldvaka við krossinn. Á þeirri stund 
er leitast við að lifa atburði dagsins á myndrænan hátt og minnast dauða Krists 
með táknrænum hætti. Í kórdyrum kirkjunnar verður reistur kross sem minnir á 
krossinn á Golgatahæð, þann sem frelsari okkar og Drottinn var negldur á og 

líflátinn. Við hann munu fermingarbörn lesa sjö orð Krists á krossinum. 
Sr. Íris Kristjánsdóttir leiðir stundina og fólk úr kirkjustarfinu annast lestur 

píslarsögunnar. Kórinn flytur fallega passíutónlist. 
Þátttakendur í kvöldvökunni yfirgefa kirkjuna myrkvaða. 

Í henni verða ekki tendruð ljós fyrr en árla á páskadagsmorgun, 4. apríl. Þá hefst 
hátíðarguðsþjónusta kl. 8 árdegis, sannkölluð upprisuhátíð. Kór kirkjunnar syngur 
Páskadagsmorgun eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og leiðir safnaðarsöng. Auk 
þess verða sungnir hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar og hefðbundnir 
páskasálmar. Að guðsþjónustunni lokinni er kirkjugestum boðið í morgunkaffi. 

Fólk er hvatt til að leggja leið sína í Hjallakirkju í kyrruviku og um páska.

Þess má einnig geta að mánudaginn 29. mars verður hið árlega páskaeggjabingó 
í safnaðarheimili Hjallakirkju, efri hæð. Bingóið hefst kl. 20 og eru allir velkomnir, 

ungir sem aldnir. Í verðlaun verða páskaegg af öllum stærðum og gerðum. 
Bingóspjaldið kostar kr. 300. Allur ágóði af bingóinu rennur til 

barna- og æskulýðsstarfs kirkjunnar. 
Allir eru velkomnir.

Páskar í Hjallakirkju

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Allar almennar 
viðgerðir
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Blik ar náðu ágæt um ár angri á 
Vor móti Fjöln is í sundi í Laug ar
dals laug fyr ir skömmu. Breiða
blik var í þriðja sæti í liða keppni 
móts ins og voru oft á verð launa
palli. Mót ið var fyr ir kepp end
ur 14 ára og yngri og komu 
sund menn úr A, B og C flokk
um Breiða bliks til keppni. Nán
ast all ir kepp end ur Breiða bliks 
voru að bæta sinn eig in tíma.

Fjölmörgverðlaunfyrri
keppnisdag

Ingi mar Logi Guð laugs son vann 
gull í 100 m skrið sundi í drengja
flokki, 1314 ára; Rebekka Þurý 
Pét urs dótt ir vann silf ur í 100 m 
bringu sundi 11 til 12 ára stúlk
na; Lín ey Ragna Ólafs dótt ir vann 
brons í 200 m baksundi í flokki 
stúlkna, 1314 ára; Gunn ar Bjarki 
Jóns son vann silf ur í 100 m bak
sundi í flokki drengja, 11 til 12 
ára; Katla Liv Örn ólfs dótt ir vann 
brons í 100 m skrið sundi í flokki 
stúlkna, 1314 ára. Þá varð Breiða
blik í 2 sæti í 400 m fjór sundi, boð
sundi í flokki stúlkna, 1114 ára.

Sexafníuefstuí50m
skriðsundi

Ingi mar Logi Guð laugs son, varð 

í 1. sæti í 50 m skrið sundi 1314 
ára og Ed mund Zu kovskis í 2. sæti 
í sama sundi. Þá sigr aði Ingi mar 
einnig í 200 m flugsundi 1314 ára.

Katla Líf Örn ólfs dótt ir varð í 
2. sæti í 50 m skrið sundi 1314 
ára og Lín ey Ragna Ólafs dótt ir í 
3. sæti en Breiða blik átti 6 sund
menn í 9 efstu sæt um þess ar ar 
grein ar. Rebekka Þurý Pét urs dótt
ir varð í 2. sæti í 50 m skrið sundi 
1112 ára; Gunn ar Bjarki Jóns son 
varð í 2. sæti í 50 m skrið sundi 
1112 ára; Þór fríð ur Ina Ar in
bjarn ar dótt ir varð í 2. sæti í 100 
m flugsundi 1112 ára og Ein ar 
Logi Þor leifs son varð í 3. sæti í 50 
m bringu sundi 10 ára og yngri. Í 
boð sund un um varð drengja sveit 
Breiða bliks, 1114 ára í 1. sæti í 
200 m skrið sundi og A og B sveit ir 
Blika stelpna náðu 2. og 3. sæti í 
200 m skrið sundi.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

HKstúlk ur unnu sann fær andi 
sig ur á KA , 3 – 1, í úr slita leik 
bik ar keppni Blak sam bands ins. 
HK hef ur sýnt í vet ur að þær 
hafa besta lið ið og breidd in í 
hóp þeirra er mik il. 

Sig ur inn í dag kom því ekki 
mjög á óvart. KA stúlk ur létu hins
veg ar finna fyr ir sér og unnu aðra 
hrin una nokk uð ör ugg lega. Þær 
börð ust svo vel í leikn um en urðu 
að lok um að játa sig sigr að ar. KA 
tefldi fram ungu og efni legu liði, 
sann köll uðu fram tíð ar liði. Liðs
heild in hjá HK skóp sig ur inn í dag 
en vert er að minn ast á þátt þeirra 
Þór eyj ar Har alds dótt ur og Fríðu 
Sig urð ar dótt ur, en þær reynd ust 
KA erf ið ar. Marg ir leik menn hjá 
HK fengu að taka þátt í leikn um 
og fengu að upp lifa þá reynslu 
sem það er að leika úr slita leik.

Í karla flokki tap aði HK gegn 
Stjörn unni í und an úr slit um 3 – 

2, en KA varð bik ar meist ari með 
sigri á Stjörn unni.

HKbikarmeistariíblaki

Fimmti flokk ur karla varð 
Goða meist ari Aliða og Cliða 
(yngra árs Alið) en töp uðu ein
nig í úr slita leikj um B og D liða. 

Mót ið er hald ið ár lega á Ak ur
eyri. Í fyrsta skipti á Goða móti 
var boð ið upp á Flið, var það gert 
vegna mik ill ar þátt töku og einnig 
vegna mik ils getumun ar á lið um 
frá ári áður. Lið Breiða bliks lentu 
í 7.  8. sæti og 9. sæti í mót inu. 
Elið ið varð í 6. sæti, Dlið ið vann 
alla sína leiki í riðl in um en tap aði 
fyr ir Þór í úr slit um, Clið ið vann 
Þrótt í und an úr slit um 21 og klár
uðu svo Leikni 31 í úr slita leik. 
Tap laus ir í gegn um mót ið og spil

uðu flott an bolta.
Breiða blik1 vann 3 leiki og tap

aði 1 í riðl in um og spil aði svo við 
Breiða blik2 í und an úr slit um sem 
varð á end an um mest spenn andi 
leik ur móts ins, 33 eft ir venju
leg an leik tíma og fram leng ingu, 
á end an um vann Breiða blik2 á 
hlut kesti en tap aði fyr ir Fjölni 52 
í úr slita leikn um. Alið Breiða bliks 
vann alla sína leiki í riðl in um og 
það virki lega sann fær andi með 
marka töl una 222 eft ir 4 leiki. 
Mættu svo Þrótti í unda úr slit um í 
hörku leik sem vannst 53. Léku til 
úr slita við KA og sá leik ur vannst 
sann fær andi 51.

BlikarGoðameistararí
5.flokkiíknattspyrnu

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

Úr slit in í fall bar áttu úr vals
deild ar karla í körfuknatt leik 
réð ust á sunnu dags kvöld. 
Breiða blik er fall ið í 1. deild 
eft ir ósig ur gegn Fjölni á heima
velli, 81:93 en Fjöln ir á enn 
mögu leika á tryggja sér síð asta 
sæt ið inn í úr slita keppn ina. 

Fjöln ir lagði grunn inn að 
sigrin um í 2. leik hluta þeg ar þeir 
skor uðu 18 stig í röð án þess að 
Blik ar næðu að svara fyr ir sig.  
Blik ar náðu aldrei að kom ast 
al menni lega í takt við leik inn eft
ir það. Stiga hæst ir í liði Breiða
bliks voru J. Schmidt með 29 stig 
og J. Cald well með 14 stig.

Blik ar komust í 29:20 í fyrsta 
leik hluta en Fjöln is menn söx uðu 
á for skot ið og voru yfir 35:42 í 
leik hléi og litu aldrei til baka eft
ir það.

Það var sér kenni legt að fylgj
ast með áhorf endapöll un um 
í Smár an um. Þar voru mun 
fleiri stuðn ings menn Fjöln is en 
Breiða bliks, þeir fögn uðu hverju 
stigi Fjöln is manna af krafti en að 
sama skapi var stuðn ing ur við 
Breiða blik dap ur. Það kann svo 
sann ar lega ekki góðri lukku að 
stýra, og því leik ur Breiða blik í 
1. deild næsta leik tíma bil.

CliðBreiðabliksvarðGoðameistari 2010, rétteinsogAliðið.Unnu
Leikni31íúrslitaleiknum.

BikarmeistararHK.

SundfólkíBreiðabliki:

Boðsundssveitdrengja semvarð
í1.sæti.

HKvannmikilvægansigur
gegnGróttuíhandboltanum

HK sigr aði Gróttu í í Digra nesi 
í fyrsta leik þriðju um ferð ar N1 
deild ar karla með 29:24. 

Leik ur inn var jafn fyrstu mín
út urn ar en þeg ar stað an var 3  3  
tóku HK menn öll völd á vell in um 
og sigu hægt og smátt fram úr 
og var stað an í hálf leik 18:12, en 
for yst an var mest 8 mörk í fyrri 

hálf leik. Með sigrin um náði HK 2. 
sæti deild ar inn ar. Bjarki Már El ís
son var marka hæst ur með 7 mörk 
úr 8 skot um og fór hrein lega á 
kost um í leikn um. HK lék í gær, 
fimmtu dag, gegn Fram í Digra
nesi og leik ur síð an gegn Val á 
Hlíð ar enda mánu dag inn 22. mars. 
Það verð ur hörku leik ur sem full 

ástæða er til að hvetja alla hand
bolta á huga menn til að mæta á.

HKkon ur töp uðu 28:41 gegn 
Hauk um í síð asta leik sín um 
í N1deild inni en léku síð an á 
þriðju dag gegn Fylki og töpuðu 
en leika næst gegn Val á Hlíð ar
enda næsta laug ar dag.

FráleikBreiðabliksgegnFjölni.FrábæráranguráVormótiFjölnisPÁSKASUND

Blikarfallnir
eftirtapgegnFjölni

HKgerðijafntefliviðÍBV
HK og ÍBV skildu jöfn, 1:1, í 

hörku leik í deilda bik ar meist ara
flokks karla sl. sunnu dag í Kórn
um. Þórð ur Birg is son kom HK yfir 
und ir lok fyrri hálf leiks en Matt 
Garn er jafn aði fyr ir ÍBV 14 mín út
um fyr ir leiks lok.

Lið in fengu bæði mörg góð færi, 
HK þó öllu fleiri. ÍBV átti tvö stang
ar skot en mark vörð ur Eyja manna, 
El í as Fann ar Stefn is son, varði 
nokkrum sinn um mjög vel úr dauða
fær um HKinga. HK leik ur næst við 

Gróttu í Kórn um 21. mars nk.
Breiða blik og HK leika í 

sama riðli í Lengju bik arn um. 
Leik ur þeirra var skemmti
leg ur eins og flest ir inn byrð is 
leik ir þess ara Kópa vogsliða, 
en Breiða blik vann 3:2. Breiða
blik lék einnig við ÍBV fyr
ir skömmu og vann 2:0 og 
þeir unnu san fær andi sig ur 
á Ís lands meist ur um FH, 3:0. Í 
gær léku þeir við Kefl vík inga í 
Reykja nes höll en töpuðu Breiða blik 

er í efsta sæti rið ils ins með 12 stig 
en HK er í 6. sæti með 2 stig.
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SKOÐAÐU FLEIRI SPENNANDI GISTIMÖGULEIKA Á
urvalutsyn.is

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

Ótal Íslendingar eiga góðar minningar 
frá Portúgal enda hefur landið verið 
allra vinsælasti áfangastaður okkar 
árum saman. Í Portúgal mætast gamli 
og nýi tíminn og mynda heillandi veröld. 
Portúgal er land sólgylltra stranda, 
skuggsælla skóga, öldusorfinna kletta 
og hvítkalkaðra húsa. Land þar sem 
virðulegir kastalar, kyrrlátar kirkjur og 
syngjandi vindmyllur standa eins og þær 
hafi orðið viðskila við nútímann. Albufeira 
er gamall fiskimannabær í Algarve- 
héraði en í dag býður hann upp á flest það 
sem ferðamenn á sólarstað þrá. 

Vinsælastur frá upphafi!

Þökkum frábærara viðtökur!
Bókið strax og tryggið ykkur 
besta verðið!

Dom Pancho

Einfalt og snyrtilegt 3 stjörnu íbúðarhótel 
með góðum garði og mjög vel staðsett um 
200 metra frá “Laugaveginum”. Hótelið var 
allt endurnýjað árið 2006 og því er allt hótelið, 
bæði sameign og íbúðir mjög huggulegar.
Verðdæmi (10. júní - vika) 
85.900 kr. á mann miðað við 2 fullorðna og 
2 börn í íbúðargistingu með 1 svefnherbergi.

Paladim

Gott hótel vel staðsett mitt á milli gamla 
bæjarins og “Laugavegarins”, við hlið hinnar 
vinsælu verslunarmiðstöðvar Modelo. 
Notalegur sundlaugargarður með barnalaug 
og bar með léttum réttum.
Verðdæmi (10. júní - vika) 
86.150 kr. á mann miðað við 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð með 1 svefnherbergi.

Úrval Útsýn hefur hlotið æðstu viðurkenningu 

stjórnvalda í Algarve-héraði fyrir braut-

ryðjendastarf í sólarlandaferðum til Portúgals 

og þátt ferðaskrifstofunnar í uppbyggingu 

ferðamannaþjónustu héraðsins.

Portúga�
Verðdæmi:

79.900 kr. 
Flug og gisting í viku á mann miðað við 2 fullorðna og 2 
börn í íbúð með 1 svefnherbergi.
Brottför: 10 júní

LUKKUPOTTUR 

ÚRVALS ÚTSÝNAR

Fer fjölskyldan þín frítt 

til Portúgals í sumar?
Skráðu þig í netklúbb Úrval Útsýnar og 

fjölskyldan þín gætuð dottið í lukkupottinn og 

unnið fría ferð til Portúgals í sumar. 

Dregið 1. apríl. SKRÁNING Á

WWW.URVALUTSYN.IS


