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Börnin á Fífusölum breiða úr Grænfánanum stolt á svip áður en hann var svo dreginn að húni.

Leikskólinn Fífusalir
góður - vænn - grænn
Leikskólinn Fífusalir náði þeim
merka áfanga að fá Grænfánann
föstudaginn 18. apríl sl. Grænfáninn er alþjóðleg umhverfis
viðurkenning fyrir skóla.
Fífusalir tók til starfa í nóvember 2001 og hafði frá upphafi
umhverfismennt að leiðarljósi.

Í ágúst sl. var sótt um það að
Fífusalir yrði skóli á grænni grein
hjá Landvernd og hefur í vetur
verið unnið ötullega að því að uppfylla skrefin 7 sem eru forsenda
þess að fá Grænfánann.
Og nú er verið að uppskera
árangur erfiðisins. Fífusalir verður

fyrstur leikskóla í Kópavogi til að
fá Grænfánann og var hann dreginn að húni við hátíðlega athöfn
sl. föstudag. Sigrún Helgadóttir,
verkefnisstjóri hjá Landvernd
afhenti fánann, en Landvernd er
umsjónaraðili með þessu verkefni
hérlendis.
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Kópavogsdagar eru
menningardagar

K

ópavogsdagar hefjast 3. maí og þeim lýkur 11. maí, á Hvítasunnudag. Dagskráin er að vanda tengd kynningu á menningu Kópavogsbæjar, þetta er menningarhátíð Kópavogs og Kópavogsbúa sem
stoltir bjóða landsmönnum að njóta þess sem fram er boðið þá daga
sem þeir standa yfir. Þessi hátíð hófst árið 2002 en stóð kannski hæst
fyrir þremur árum þegar Kópavogur fagnaði 50 ára kaupstaðaréttindum.
Á fyrsta degi Kópavogsdaga er mikið um að vera. Menningar- og tómstundahús ungs fólks verður formlega tekið í notkun, eldri borgarar eru
með sýningu í Gullsmára og Gjábakka og myndlistasýning verður opnuð í
Gerðarsafni. Í bókasafninu munu þau Sigrún Sól og Pálmi Sigurhjartarson
frumflytja verkið “Óskin” en það verður síðan sýnt öllum leikskólabörnum í Kópavogi. Vinnustofur listamanna verða opnar almenningi til sýnis
og barnaskemmtun verður á Hálsatorgi.
Óperuhús mun rísa innan tíðar í Kópavogi og í tilefni af því mun
Óperukórinn flytja “öróperu” á túninu þar sem óperuhöllin á að rísa,
þ.e. gegnt Salnum, bókasafninu og Gerðarsafni og koma þar einnig fram
einsöngvarar. Allar menningarstofnanir Kópavogs taka þátt í Kópavogsdögum 2008 sem og leikskólar og grunnskólar bæjarins og því eiga allir
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
En hvað er menning? Menning er samsafn hegðunarmynstra sem fyrirfinnast í ákveðnum samfélögum, og gildishlaðinna tákna sem gefa hegðuninni ákveðna merkingu eða tilgang. Margar mismunandi skilgreiningar
eru til á menningu. Mannfræðingar nota hugtakið til að vísa til þeirrar
viðleitni mannsins að skipa lífsreynslu sinni í flokka eða mynstur, og að
tjá hana á skipulegan máta. Menning hefur einnig verið skilgreind sem
“lífsmynstur heilla samfélaga”. Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna,
UNESCO, hefur lagt til að menning sé skilgreind sem samsafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert
samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til menningar, en
einnig lífsstíll, sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir.
Góða skemmtun!

Kópavogur getur gert
betur hvað varðar
jafnrétti kynjanna

K

ópavogur er í níunda sæti á lista sem sýnir jafnrétti kynjanna í 79
sveitarfélögum á Íslandi samkvæmt niðurstöðum Jafnréttisvogarinnar. Jafnréttisvogin er Evrópuverkefni sem Jafnréttisstofa stýrði.
Á málþingi sem hún stóð fyrir á Hótel KEA á Akureyri voru íslenskar niðurstöður Jafnréttisvogarinnar kynntar en staða jafnréttismála hafði verið
mæld hjá sveitarfélögum í fimm löndum. Akureyrarbær reynist vera það
sveitarfélag íslenskt sem fær hæstu einkunn miðað við mælikvarða verkefnisins um jafna stöðu karla og kvenna. Evrópusambandið styrkti Jafnréttisvogina eða “Tea for two” eins og verkefnið heitir á ensku. Tilgangur
verkefnisins var að gera stöðu jafnréttismála í sveitarfélögum sýnilega
og aðgengilega almenningi. Þátttakendur í verkefninu voru, auk Íslands,
Búlgaría, Finnland, Grikkland og Noregur. Níunda sætið á ekki að vera
ásættanlegt fyrir Kópavogsbæ, hvorki fyrir íbúana né stjórnendur þess.
Fara þarf ofan í saumana á því af hverju átta sveitarfélög eru að gera
betur á Íslandi, læra af reynslu þeirra og tileinka sér það besta sem þau
eru að gera á hverjum tíma. Ekkert annað en hæsta einkunn á að vera
markmið, bæði í bráð og lengd. Það er verðugt verkefni Jafnréttisnefndar Kópavogs sem og Kristínar Ólafsdóttur, jafnréttisráðgjafa Kópavogsbæjar.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar Kópavogsbúum gleðilegs sumars!
Geir A. Guðsteinsson

Kópavogsbæjar í launanefnd sveitMargir vilja
arfélaga á fund skólanefndar.
sýslumannsembættið
Fjölbreytt dagskrá á
í Kópavogi
Þrettán umsóknir bárust um sumardaginn fyrsta
embætti sýslumannsins í Kópavogi en umsóknarfrestur rann
út 25. mars sl. Dóms- og kirkjumálaráðherra skipar í embættið
frá og með 1. júní 2008 til fimm
ára í senn. Frá sama tíma lætur
Þorleifur Pálsson af embætti. Þrír
starfandi sýslumenn eru meðal
umsækjenda en margir veðja á
að dómsmálaráðherra skipi Drífu
Pálsdóttur í embættið en margir
telja Brynjar Kvaran “réttborinn”
til embættisins.
Umsækjendur voru eftirtaldir:
1) Birna Salóme Björnsdóttir,
aðstoðardeildarstjóri hjá sýslumanninum í Reykjavík
2) Bogi Hjálmtýsson, staðgengill og fulltrúi sýslumannsins í Hafnarfirði
3) Brynjar Kvaran, staðgengill
og skrifstofustjóri sýslumannsins
í Kópavogi
4) Drífa Pálsdóttir, skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu
5) Guðgeir Eyjólfsson, sýslumaður í Keflavík
6) Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögfræðingur í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu
7) Halldór Frímannsson, sérfræðingur - lögmaður á Fjármálasviði Reykjavíkurborgar
8) Karl Gauti Hjaltason, sýslumaður í Vestmannaeyjum
9) Kristín Völundardóttir, sýslumaður á Ísafirði
10) Ólafur Hallgrímsson, staðgengill og fulltrúi sýslumannsins
á Ísafirði
11) Sigríður Eysteinsdóttir, löglærður fulltrúi í sifja- og skiptadeild sýslumannsins í Reykjavík
12) Úlfar Lúðvíksson, staðgengill og skrifstofustjóri sýslumannsins í Reykjavík
13) Þuríður Árnadóttir, deildarstjóri hjá sýslumanninum í Reykjavík.
Guðgeir Eyjólfsson hlaut
embættið.

Fagleg úttekt á
Fræðsluskrifstofu
Kópavogs
Á fundi skólanefndar Kópavogs
15. apríl sl. var eftirfarandi tillaga
samþykkt:
“Með vísan til fjölgunar nemenda og grunnskóla í Kópavogi
undanfarin ár leggur skólanefnd
til við bæjarráð að gerð verði fagleg úttekt á hlutverki, umfangi
og verkefnum Fræðsluskrifstofu
Kópavogs. Við framkvæmd úttektarinnar er mikilvægt að skoða
hvernig til hefur tekist með framkvæmd skólasamningsins og
hvaða skipulag er heppilegast
miðað við að markmiðum sveitarfélagsins í rekstri skólanna sé náð
og að lögum um grunnskóla sé
fullnægt.”
Á fundi skólanefndar vakti Álfheiður Ingimarsdóttir athygli á
hættulegum aðstæðum fyrir nemendur Salaskóla vegna bíla sem
leggja á göngustíg milli skólans
og Versala. Fræðsluskrifstofu var
falið að leita lausnar á vandanum.
Sigurður Haukur Gíslason spurðist fyrir um gang mála varðandi
fyrri bókanir um að fá fulltrúa

borgarblod.is

Nú styttist í sumardaginn fyrsta,
24. apríl, og að gömlum og góðum sið verður sumri fagnað með
skrúðgöngu frá Digraneskirkju og
hátíðahöldum í Smáranum fyrir
alla fjölskylduna. Sumardagurinn fyrsti er skátadagur og hefur
skátafélagið Kópar veg og vanda
af því sem í boði verður. Dagskráin hefst með skátamessa í Digraneskirkju þar sem ræðumaður er
Elín Richards, Landsgildismeistari
St. Georgsgildanna á Íslandi. Síðan fer skrúðganga leggur af stað
frá Digraneskirkju, sumardagsins
fyrsta skemmtun hefst í íþróttahúsinu Smáranum, skólahljómsveit Kópavogs leikur nokkur lög,
atriði frá Gerplu, sigurvegari Söngkeppni ÍTK syngur, Stoppleikhúsið kemur fram, hljómsveitin BÍB
frá Snælandskóla leikur en kynnar
verða trúðarnir Búri og Bína.

Týr fagnar ákvörðun
um afnám stimpilgjalda
Týr, félag ungra sjálfstæðismanna í Kópavogi, fagnar því
skrefi sem tekið hefur verið með
ákvörðun um afnám stimpilgjalda
við fyrstu fasteignakaup. Hins vegar telur Týr að stíga ætti skrefið til
fulls. Týr hvetur því stjórnarflokkana til þess að setja fram aðgerðaráætlun með það að leiðarljósi
að afnema stimpilgjöld sem fyrst
á kjörtímabilinu. Stimpilgjöld eru
kostnaðarflækja sem eru til þess
fallin að auka á byrði heimilanna.
Annað dæmi um frekari kostnaðarflækju telur Týr vera tvísköttunin sem kölluð er fasteignaskattur. Fasteignaskattur er tvísköttun
vegna þess að verið er að skattleggja þegar skattlagðar tekjur.
Fasteignaskattur kemur illa út fyrir unga sem og aldna. Týr telur að
Kópavogur eigi að sýna fordæmi
til annarra sveitarfélaga með að
setja sér langtíma markmið um að
afnema fasteignaskatt.

margt af Íslendingum á sviði orkunýtingar, menningar, jarðhita og
fiskvinnslu. Ásamt Gunnari voru
Linda Udengård, deildarstjóri
menningardeildar Kópavogsbæjar, og Ari Trausti Guðmundsson,
jarðfræðingur og sérlegur ráðgjafi
Kópavogsbæjar um menningu
Ekvador, í sendinefndinni. Bæjarstjóri segir að þessi menningarhátíð verði hin forvitnilegasta, þar
verði m.a. mörg þúsund ára gripir
sem undirstiki vel ævaforna menningu Ekvadors.

Þakkir til bæjaryfirvalda í Kópavogi
Aðalfundur Blikaklúbbsins,
stuðningsmannaklúbbs knattspyrnudeildar Breiðabliks, haldinn í hinni nýju stúku við Kópavogsvöll miðvikudaginn 16. apríl 2008 sendir bæjaryfirvöldum
í Kópavogi þakkir fyrir þeirra
framlag í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Kópavogi. Hin nýja
stúka við Kópavogsvöll gjörbreytir allri stemningu á vellinum og
mun eiga sinn þátt í því að brátt
mun Breiðablik lyfta alvörubikar
í meistaraflokki karla í fyrsta sinn.
Hafið miklar þakkir fyrir!

Opið hús hjá Kvöldskóla Kópavogs
Kvöldskóli Kópavogs verður
með opið hús og sýning á verkum
nemenda sunnudaginn 4. maí nk.
kl. 13.00 til 17.00 í Snælandsskóla.
Á sýningunni er starfssemi skólans kynnt meðal annars með því
að sýna afrakstur af vinnu nemenda í verklegum námskeiðum frá
liðnum vetri. Starfsemin í vetur
hefur verið fjölbreytt að vanda og
nemendur aldrei verið fleiri. Nemendur í vetur voru um 600 talsins.
Verklegu námskeiðin voru:
Að breyta fötum, baldering,
bókband, crazy quilt, fatasaumur,
frístundamálun, glerbrennsla, matreiðsla, silfursmíði, skrautritun,
trésmíði, útskurður og þjóðbúningagerð.
Hér er því að finna margs konar kjörgripi sem nemendur hafa
hannað og útfært undir leiðsögn
kennara sinna og er fyllilega þess
virði að sjá.

Ekvadorísk menning- Silfursteinn fékk
arhátíð í haust
Marbakkaverkefnið
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
og Lenín Moreno, varaforseti
Ekvadors, áttu með sér fund í
Quito, höfuðborg landsins fyrir
nokkru í tengslum við undirbúning á ekvadorískri menningarhátíð í Kópavogi í haust. Moreno
sýndi lifandi áhuga á menningarhátíðinni og á Íslandi. Hann sagði
jafnframt að forseti Ekvadors, Rafael Correa, hefði hug á að koma
til Íslands. Ekvadorar gætu lært

Bæjarráð hefur samþykkt að
ganga til samninga við fyrirtækið
Silfurstein ehf. vegna uppsteypu
og fullnaðarfrágangs við leikskólann Marbakka. Útboðsgögn voru
gerð af Vektor ehf., Verkhönnun
efh. og Teiknistofunni Storð ehf.
Lægsta tilboðið var frá Silfursteini
ehf. að upphæð 108.010.783 krónur en kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á 103.256.825 krónur.

Segðu skoðun þína á tillögum um

ÓPERUHÚS
Í KÓPAVOGI
www.kopavogur.is
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Djáknar sinna kærleiksþjónustu
-segir Kristín S. Garðarsdóttir djákni í Lindasókn
Hvað er djákni?
Margir spyrja sig og aðra
þessarar spurningar en nokkrir
djáknar hafa á síðustu misserum tekið til starfa við íslensku
þjóðkirkjuna. Kristín S. Garðarsdóttir, djákni í Lindasókn, er ein
þeirra sem starfa sem dákni.
Kristín segir að margir spyrji
sig í hverju störf djákna felist
og börnin spyrji hvað er djákni.
Flestir þekkja til hinnar mögnuðu draugasögu um djáknann
á Myrká og hestsins hans, Faxa,
enda skyldulesning í lestrarbókum í grunnskóla.
“En sú saga á lítið skylt við
veruleika okkar djáknanna,” segir
Kristín. “Sú þjónusta sem djáknar
sinna og hafa sinnt frá upphafi,
er aðallega kærleiksþjónustan
sem ekki verður skilin frá kjarna
kristins boðskapar. Djáknaþjónustan gengur út á það að rjúfa
einangrun, að skapa samfélag, að
lina þjáningar og að glæða von.
Djákni er samstarfsmaður presta
og gegnir ákveðnum afmörkuðum skyldum undir stjórn sóknarprests og í samráði við hann. Verkefni umönnunar, líknar og fræðslu
eru þar í fyrirrúmi. Þar undir geta
fallið húsvitjanir á heimili eða á
stofnanir, æskulýðs-og öldrunarstarf. Sálgæsla er oft fyrirferðamikil í þjónustu djákna. Það eru
sóknarnefndir sem kalla djákna
til þjónustu í kirkju, en biskup auglýsir. Ef biskup samþykkir köllun
djákna er hann vígður með bæn
og handayfirlagningu á sama hátt
og prestur.”

Samstarfsverkefni
Lindasóknar og
Vatnsendaskóla
“Frá árinu 2006 hef ég haft
umsjón með verkefni sem Lindasókn og Vatnsendaskóli hafa staðið saman að í formi sálgæslu og
forvarnarstarfs meðal barna í
dægradvöl. Eftir útskrift úr Guðfræðideild, hef ég starfað mikið
með börnum, bæði í leikskólaog skólaumhverfi. Ég hef séð og
veit hvernig mikið álag s.s. veikindi, skilnaðir, dauðsföll og þungar breytingar valda erfiðleikum í
fjölskyldum. Að koma úr leikskóla
inn í nýtt og krefjandi skólaumhverfi er í sjálfu sér mikið álag
fyrir börn. Og þegar þau eru einnig að fara í gegnum áföll í nærumhverfi sínu þá er hætta á að kvíði
og áhyggjur setjist að og þau
haldi ekki athygli til að nýta sér
námið og kennsluna.
Hér er brýnt að fagfólk vinni
sína vinnu, sérstaklega með það

vörð um sameiginleg lífsgildi og
menningararf, með umhyggju og
kærleika fyrir manninum og öllu
hans lífsumhverfi. Að starfa í slíku
samhengi veitir fagstéttum öryggi
og kjölfestu í nútíð og framtíð og
skilar dýrmætum fjársjóði til barnanna.”

Þekking, menntun og
reynsla

Kristín S. Garðarsdóttir djákni í Lindasókn á hesti sínum Frey. Djákninn á Myrká í Hörgárdal reið á Faxa,
en sú frásögn á harla lítið skylt við störf djákna í nútímaþjóðfélagi. Í baksýn má sjá Lindakirkju í byggingu, en uppsteypu kirkjunnar á að ljúka á þessu ári.

fyrir augum að efla og styðja foreldra í ábyrgðarhlutverki sínu.
Þjóðfélagsbreytingar síðustu árin
hafa verið börnum og foreldrum
í óhag m.a. vegna aukinar viðveru
barna í skólanum vegna lengri
vinnudaga foreldra.
Þá hafa samfélagslegir erfiðleikar aukist, s.s. aukin neysla fíkniefna, vaxandi ofbeldi og agaleysi.
Í þessu samhengi ber á því að sumir foreldrar eru farnir að treysta
um of á að fagmenn, s.s. kennarar,
geti jafnvel tryggt velferð barna
þeirra betur en foreldrarnir sjálfir.
Þetta þarf að leiðrétta - hlutverk
kennarans og annars fagfólks getur aldrei og ætti aldrei að vera
annað en að efla foreldra til að
gera sér grein fyrir því hve hlutverk þeirra er mikilvægt og finna
leiðir sem veita foreldrum aukna
hlutdeild í velferð barna sinna.
Sú uppeldislega ábyrgð sem snýr
að skólanum kemur skýrt fram
í aðalnámskrá, en þar er lögð æ
ríkari áhersla á að skólinn taki
að sér að efla félags- siðferðis- og
tilfinningaþroska nemenda. Ég sé
þetta verkefni sem brýnt innlegg í
þann málaflokk.
Það er mikilvægt að börnum
sé gert kleyft að ná lágmarksjafnvægi til að geta tekið þátt í skólastarfinu. Ég hef mest lagt upp úr
hópastarfi, því flestum börnunum
hentar ágætlega að vinna saman í

Umræða hefur átt sér stað í þjóðfélaginu um
þátttöku kirkjunnar í skólastarfi. Mér finnst eðlilegt og sjálfsagt að þjóðkirkjan bjóði fram starfskrafta sína, þar er mikið af vel menntuðu hæfileikaríku fagfólki. Á Íslandi hefur þjóðkirkjan og
skólinn staðið vörð um sameiginleg lífsgildi og
menningararf, með umhyggju og kærleika fyrir
manninum og öllu hans lífsumhverfi.
hóp, oftast fjórir saman og skiptir
ekki máli hvort um blandaða eða
kynjaskipta hópa er að ræða. En
svo eru einstaklingar sem þurfa
öðruvísi nálgun og þeim hentar
betur einstaklingssamtal, oft þangað til þau eru fær um að starfa í
hóp.”

Baujan
“Ég hef töluvert byggt starfið í
Vatnsendaskóla á námskeiði sem
ég sótti til Guðbjargar Toroddsen
leikara og meðferðaraðila, en hún
hefur þróað námsefni sem hún
hefur kennt um árabil sem kallast Baujan. (sjá www.Baujan.is )
Þar er mikil áhersla lögð á kærleikann sem kallar fram jákvæðar
tilfinningar. Það er því mikilvægt
að læra að vinna úr neikvæðum
og erfiðum tilfinningum eins og
höfnun, leiða, kvíða, feimni, einelti og ofbeldi osfrv. Að börnin

átti sig á því að þau geta aðeins
borið ábyrgð á eigin tilfinningum
og líðan og læri þekkja sín mörk,
séu því áhrifavaldar í eigin lífi.
Vanlíðan annarra er ekki á þeirra
ábyrgð, sá sem t.d. beitir ofbeldi
og/eða leggur í einelti er að kljást
við erfiðar og neikvæðar tilfinningar, þetta er mikilvægt að þau viti,
því meðvirkni er ávallt á næsta
leyti. Sérstaklega er þetta mikilvægt fyrir þau sem eru að fara í
gegnum erfiðleika í sínu lífi, s.s.
skilnað foreldra, veikindi eða önnur áföll þar sem þau eru mjög
viðkvæm fyrir áreiti.
Umræða hefur átt sér stað í
þjóðfélaginu um þátttöku kirkjunnar í skólastarfi. Mér finnst eðlilegt og sjálfsagt að þjóðkirkjan
bjóði fram starfskrafta sína, þar
er mikið af vel menntuðu hæfileikaríku fagfólki. Á Íslandi hefur þjóðkirkjan og skólinn staðið

“Ég starfaði áður sem áfengis- og meðferðarráðgjafi á Landsspítala Háskólasjúkrahúsi.
Síðasta árið í guðfræðináminu
lauk ég C.P.E. (Clinical Pastoral
Education) námi í klínískri sálgæslu á Landsspítala Háskólasjúkrahúsi undir handleiðslu
Gunnars Matthíassonar sjúkrahússprests. Svo hef ég tekið
námskeið í Endurmenntun HÍ í
sálgæslu barna og unglinga. Auk
verkefnis míns í Vatnsendaskóla
tek ég þátt í helgihaldi safnaðarins og hef umsjón með tólf spora
námskeiði kirkjunnar. En þau
námskeið eru ávallt mjög vinsæl,
enda verða þáttaskil í lífi þeirra
sem vinna í einlægni í sporunum.
Núna er ég í kennsluréttindanámi
við Kennaraháskóla Íslands og
er á námskeiði í Endurmenntun
Háskóla Íslands að kynna mér
samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð.”

Næstu skref
Lindarsókn telur nú um 9000
manns og kirkjubyggingin er vel
á veg komin. Guðmundur Karl
Brynjarsson sóknarprestur hefur
leitt öflugt og metnaðarfullt safnaðarstarf í Lindasókn og leggur
mikla áherslu á fjölbreytni í helgihaldi og líflegu barnastarfi, enda
vel menntað fólk í hverju rúmi.
Þá hefur kórinn dafnað vel
undir stjórn söngstjórans Keith
Reed. Kristín segist vona að kirkjan haldi vel utan um allt þetta
gróskumikla safnaðarstarf og
sóknarbörnin finni sig þar heima.
Hún vonar að í framtíðinni verði
starf hennar meira tengt öldrunarþjónustu og sálgæslu, þar sem
menntun hennar nýtist meira.
Vinnan með börnunum hafi verið
afar gefandi og þroskandi sem er
og verður dýrmæt reynsla.
“Þá hef ég sjálf mikinn áhuga
á kyrrðarstarfi í söfnuðum sem
felst í íhugun og bæn, en sá þáttur
tengist mjög tólf spora starfi AA
samtakanna og Al-anon sem og
því andlega ferðalagi sem kirkjurnar bjóða upp á,” segir Kristín S.
Garðarsdóttir djákni í Lindasókn
í Kópavogi.

Sjónmælingar
linsumælingar
�������������
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Tómstunda- og menningarhús ungs fólks
tekið í notkun á vordögum
Ungmennahúsið, eða tómstunda- og menningarhús ungs
fólks sem stendur gegnt Gerðarsafni er gjöf bæjarstjórnar Kópavogs til ungs fólks í bænum í
tilefni 50 ára afmælis Kópavogsbæjar 11. maí 2005. Stefnt er að
því að opna húsið 3. maí nk.
Í ungmennahúsinu eiga ungmenni frá 16 ára aldri að gefast
tækifæri til að hittast í vímulausu
umhverfi, njóta veitinga og samveru með öðru fólki, sinna áhugamálum sínum og takast á við
ýmis uppbyggjandi verkefni. Þó
ber að hafa í huga að ekki er gott
að ákveða fyrirfram hvað það er
sem á að vera í boði heldur ætti
það að vera ákveðið af þeim sem
sækja það í samvinnu við starfsfólk á hverjum tíma.
Andri Þór Lefever hefur verið
ráðinn forstöðumaður ungmennahússins. Hann segir að stofna eigi
sérstakt ungmennaráð skipað fulltrúum þeirra sem stunda húsið.
Aðilar ráðsins fái þjálfun í að taka
sjálfstæðar ákvarðanir og taka
afleiðingum þeirra. Forsendur
þess að starfsemi ungmennahússins skili sér til þeirra sem hún er
ætluð byggist á frumkvæði, hugmyndum og áhuga þeirra sem
sæki húsið. Bjóða þurfi upp á
fjölbreytta starfsemi vegna þess
að fólk lærir og upplifir hluti á
mismunandi hátt. Ungmennahúsið er vettvangur þar sem fólk
fær tækifæri til að efla hæfileika
sína í mannlegum samskiptum
og annarri félagslegri færni en í
nútímaþjóðfélagi eru gerðar meiri

Andri Þór Lefever forstöðumaður ungmennahússins sem er að verða
tilbúið, ásamt Lindu Udengaard, deildarstjóra menningardeildar,
stödd í ungmennahúsinu þar sem iðnaðarmenn eru að leggja síðustu
hönd á byggingu hússins.

og meiri kröfur um það en áður
tíðkaðist.

Fjölbreyttar og ólíkar
áherslur í starfseminni
“Starfsemi ungmennahússins
má skipta í fernt,” segir Andri Þór.
“Í fyrsta lagi má nefna menningarlega viðburði. Ungmennahúsið
býður upp á aðstöðu fyrir alls konar listir til að blómstra, má þar
nefna tónlist, myndlist, leiklist og
ritlist. Hugmyndin er að þar geti
ungt fólk bæði stundað sínar listir
og nýtt sér aðstöðuna til að flytja
afrakstur sinn og koma sér á framfæri. Í húsinu gæti verið myndlistargallerí þar sem ungir listamenn

geta sýnt verk sín en einnig gæti
verið aðstaða í húsinu til ýmis
konar útgáfu, svo sem umbrotsforrit og myndvinnsluforrit sem
nýta mætti í hvers kyns útgáfu á
stuttmyndum, bæklingum, blöðum, tónlist og fleiru.
Í öðru lagi er ungmennahúsið
félagslegur staður. Um er að ræða
vímuefnalaust kaffihús þar sem
hægt er að kaupa veitingar, hitta
vini og lesa bækur og blöð. Í húsinu ætti að vera þráðlaus aðgangur að Netinu og gestir gætu bæði
notað tölvur sem til væru í húsinu og sínar eigin fartölvur til að
vafra á Netinu og fleira. Hægt
væri að sýna íþróttaviðburði og

Ungmennahúsið er glæsileg bygging, en það verður vígt 3. maí nk.

annað sem áhugi er á að horfa á í
sjónvarpi en auk þess er hægt að
bjóða upp á margs konar menningarviðburði með ungu fólki eins
og uppistand, ljóðalestur, tónlistarflutning, gjörninga, leiksýningar
og annað sem fólki dettur í hug.
Í þriðja lagi er hægt að veita
ýmsa þjónustu fyrir ungt fólk.
Hægt er að bjóða upp á margs
konar námskeið í ljósmyndun,
myndvinnslu, förðun, námskeið
fyrir unga foreldra, námskeið um
fjármál og svo mætti lengi telja.
Í fjórða og síðasta lagi yrði staðið að margs kyns fræðslu og forvarnarstarfi. Unnið verður með
fyrsta og annars stigs forvarnir.
Fyrsta stigið verandi eiginlegar

forvarnir þar sem unnið er að því
að koma í veg fyrir neysluna, áður
en hún hefst. Á þessu stigi felst
forvarnastarfið í fræðslu en ekki
síður í því að bjóða uppá vímulaust umhverfi þar sem ungmenni
koma saman. Í öðru stigi forvarna
er fengist við íhlutun. Hér er sértækum forvörnum beitt. Fólki er
hjálpað að hætta neyslu áður en
hún veldur alvarlegum skaða.
Hlutverk ungmennahússins og
starfsfólki þess yrði að hjálpa
viðkomandi að fá aðstoð við
vandamálum sínum,” segir Andri
Þór Lefever, forstöðumaður ungmennahússins.
Nýlega lauk samkeppni um nafn
á húsið.
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Furugrund 30 ára

Haldið var veglega upp á 30 ára afmæli leikskólans Furugrund í
Kópavogi fyrir skömmu. Skólahljómsveit Kópavogs lék nokkur lög
fyrir gesti í blíðunni fyrir utan, skólanum bárust gjafir, börnin sem
hætta í leikskólanum í sumar sungu fyrir viðstadda og svo var boðið
upp á veglega súkkulaðiköku og djús.

Sigurvegararnir að loknu mótinu, f.v.: Smári Rafn Teitsson mótsstjóri, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2.
sæti eldri flokkur, Páll Andrason, 1. sæti eldri flokkur, Birkir Karl Sigurðsson, 1. sæti yngri flokkur, Benjamín Gísli Einarsson 2. sæti yngri flokkur, Kristófer Orri Guðmundsson, 3. sæti yngri flokkur og Tómas
Rasmus mótsstjóri. Á myndina vantar Patrek Maron Magnússon sem var í þriðja sæti í eldri flokki.

Kópavogsmeistarar í
Metnaðarfull árshátíð skólaskák komu úr Salaskóla
Vatnsendaskóla

Áttundi og níundi bekkur Vatnsendaskóla hélt nýlega veglega
árshátíð. Krakkarnir höfðu skreytt skólann skemmtilega, m.a. með
plakötum úr þekktum kvikmyndum og foreldrar sáu um matseldina. Á myndinni koma þrjár skólameyjar til skemmtunarinnar, ein á
hækjum þar sem hún fótbrotnaði við skíðaiðkun í Austurríki.

Birkir Karl Sigurðsson og Páll
Andrason, báðir úr Salaskóla,
urðu skólaskákmeistarar Kópavogs 2008. Birkir í yngri flokk
og Páll í eldri flokk. Mótið fór
fram í Salaskóla. Metþátttaka
var, því hvorki fleiri né færri en
91 þáttakandi mætti til leiks! Sjö
af tíu grunnskólum Kópavogs
sendu keppendur á mótið: Salaskóli, Hjallaskóli, Smáraskóli,
Kópavogsskóli, Vatnsendaskóli,
Lindaskóli og Kársnesskóli.
29 keppendur voru í eldri
flokki (8.-10. bekk) og 62 í yngri
(1.-7. bekk). Umhugsunartími
var 10 mínútur og voru tefldar
sjö umferðir í eldri flokki, en átta
umferðir í yngri flokki. Mótsstjórar voru Tómas Rasmus og Smári
Rafn Teitsson.
Eftirtaldir krakkar voru í toppbáráttunni hjá yngri flokki sem
var skipaður nemendum úr 1. til
7. bekk.

1. Birkir Karl Sigurðsson,
8 vinningar, Salaskóla
2. Benjamín Gísli Einarsson,
7 vinningar, Lindaskóla
3. Kristófer Orri Guðmundsson,
6 vinningar, Vatnsendaskóla
4. Baldur Búi Heimisson,
6 vinningar, Salaskóla
5. Óttar Atli Óttarsson,
6 vinningar, Vatnsendaskóla
6. Steinar Eiríkur Kristjánsson,
6 vinningar, Hjallaskóla
7. Árni Gunnar Andrason,
6 vinningar, Lindaskóla

Eftirtaldir krakkar voru í toppbaráttunni hjá eldri flokki sem var
skipaður nemendum úr 8. til 10.
bekk.
1. Páll Andrason,
6,5 vinningar, Salaskóla
2. Jóhanna Björg Jóhannsdóttir,
5,5 vinningar, Salaskóla
3. Patrekur Maron Magnússon,
5,5 vinningar, Salaskóla
4. Andri Steinn Hilmarsson,

5 vinningar, Lindaskóla
5. Elvar Frímann Frímannsson,
5 vinningar, Lindaskóla
6. Ómar Yamak,
5 vinninga. Salaskóla
7. Ragnar Eyþórsson,
4,5 vinninga, Salaskóla
Efstu tveir úr hvorum flokki
unnu sér rétt til keppni á kjördæmismeistaramóti Reykjaneskjördæmis sem fram fór í gær í Salaskóla. Fulltúar Kópavogsbæjar
á kjördæmismótinu voru í yngri
flokki Birkir Karl Sigurðsson, Salaskóla og Benjamín Gísli Einarsson, Lindaskóla. Í eldri flokki voru
það Páll Andrason, Salaskóla og
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Salaskóla. Landsmót fer síðan fram
í Bolungarvík á sumardaginn
fyrsta, 24. apríl. Einn Kópavogsbúi, Patrekur Maron Magnússon,
hefur þegar tryggt sér keppnisrétt vegna þess hversu stigahár
hann er.

borgarblod.is
www.myndlistaskoli.is

Myndlistarnámskeið í júní
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REYN S L A

•

U MHYGGJA

•

T RAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Kennt verður daglega vikuna 9. júní- 13. júní
Olíumálun kl. 9:00-14:00 - Kennari: Svanborg Matthíasdóttir
Olíumálun kl. 16:00-19:00 - Kennari: Margrét Jónsdóttir
Vatnslitamálun kl. 9:00-14:00 - Kennari: Derek Mundell
Teiknun og pastel kl. 9:00-14:00 - Kennari: Guðrún Sigurðardóttir
Teiknun og pastel kl. 16:00-19:00 - Kennari: Katrín Briem.
Barnanámskeið 6-10 ára kl. 14:30-16:00 - Kennari: Þóra Breiðfjörð
Unglingahópur 11-15 ára kl. 14:30-16:00 - Kennari: Erla Huld Sigurðardóttir
Innritun á skrifstofu skólans mánud. - fimmtud. kl. 15:00-18:00
s: 564-1134 og 564-1195.

Myndlistarskóli Kópavogs 20 ára afmælissýning
í Listasafni Kópavogs, Gerðarsafni
3. maí - 10. maí 2008. Allir velkomnir !
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Samstarf um hönnun óperuhúss
Undirbúningsnefnd um byggingu óp er u húss í Kópa vogi
kynnti niðurstöður dómnefndar
í samkeppni um hönnun hússins
í Salnum 9. apríl sl. Ávörp fluttu
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri,
Þor valdur S. Þor valdsson arkitekt og Stefán Baldursson óperustjóri. Sýn ing in mun standa í
Salnum í a.m.k. þrjár vikur og er
opin almenningi.
Þrem ur ís lensk um arki tektastofum var boðið að taka þátt í
samkeppninni. Skilyrt var að þær
fengju til liðs við sig erlenda samstarfsaðila sem hefðu reynslu af
hönnun óperuhúsa eða sambærilegra mannvirkja. Markmiðið með
óperuhúsinu er að það verði heimili fyrir óperuna á Íslandi og að
þar verði fyrsta flokks aðstaða
til óperu- og söngleikjaflutnings
auk hliðstæðrar starfsemi, s.s.
tónleika og annarrar sviðslistar
eða uppákoma. Í keppnislýsingu
var gert ráð fyrir að framkvæmdakostnaður næmi um það bil 2,5
milljörðum króna og húsið yrði
risið árið 2010.
Þátt tóku arki tekta stof urn ar
ASK Arkitektar ehf. ásamt Lund
& Valentin Arkitekter, ALARK arkitekt ar ásamt Dav id Cross fi eld
Associates og Arkþing ehf. ásamt
Arkitema K/S.
Gunn ar I. Birg is son bæj arstjóri sagði við þetta tækifæri að
stór hluti bygg ing ar inn ar yrði
fjár magn að ur af einka að il um í
atvinnulífinu, Kópavogsbær og
ríkið leggðu til fjármuni, auk þess
sem eignir Íslensku óper unnar
ganga inn í framkvæmdina. Hugmynd að óperuhúsi kviknaði þegar í ljós kom að árið 2005 að ekki
væri gert ráð fyrir óperuflutningi
í hinu nýja menningarhúsi sem er
að rísa í Reykjavík.

fjölbreyttar og borið með sér að
í þær hefði verið lögð töluverð
vinna og metnaður.
Þar sem dóm nefnd þótti
áhugaverðar lausnir koma fram
í tveimur tillögum, annars vegar
frá AL ARK arki tekt um og hins
vegar frá Arkþingi ehf., og að í
þeim lægju hugmyndir sem með
áframhaldandi vinnu gætu fullnægt mark mið um keppn inn ar,
mælti hún með því við undirbúningsnefndina að leitað yrði samstarfs við höfundana um þátttöku
í framhaldskeppni.Undirbúningsnefndin samþykkti þá tillögu dómnefndar og höfundar tillagnanna

hafa fallist á að taka þátt í slíkri
keppni. Henni á að ljúka innan
tveggja mánaða.
Í dómnefnd sitja Gunnar Ingi
Birgisson bæjarstjóri, formaður,
Stefán Baldursson óperustjóri og
arkitektarnir Ásdís Ingþórsdóttir,
Ólafur Axelsson og Þor valdur S.
Þorvaldsson. Undirbúningsnefnd
skipa Gunnar I. Birgisson, Ómar
Stefánsson, formaður bæjarráðs
Kópavogsbæjar, Hafsteinn Karlsson bæjarfulltrúi, Stefán Baldursson óperustjóri og Jón Helgi Guðmundsson forstjóri.

Dómnefnd ásamt fulltrúum arkitektastofanna ALARK arkitektum og
Arkþingi ehf. Í dómnefnd sitja Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri, formaður, Stefán Baldursson óperustjóri og arkitektarnir Ásdís Ingþórsdóttir, Ólafur Axelsson og Þorvaldur S. Þorvaldsson.

Bæj ar stjórn Kópa vogs samþykkti samhljóða á fundi sínum
18. desember 2007 viljayfirlýsingu um byggingu óperuhúss í
Kópavogi. Jafnframt að stofnað
yrði einka hluta fé lag með þátttöku Kópavogsbæjar, fjárfesta og
Íslensku óperunnar um byggingu
óperuhúss.

AUGL†SINGASÍMI:

Engin tillaga uppfyllti
markmið samkeppninnar
Dómnefndin taldi enga tillögu
uppfylla markmið samkeppninnar nægjanlega vel til að unnt yrði
á þessu stigi að velja eina þeirra
til útfærslu. Tillögurnar hefðu þó
verið metnaðarfullar, ólíkar og

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is
borgarblod.is
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AF HÁLSINUM
Hver? Hvar? Hvenær?

Að loknum velheppnuðum tónleikum.

Hörn Hrafnsdóttir hóf
sig til flugs í Salnum
Árið 1992 hélt Grímur Marinó
Steindórsson, myndlistarmaður,
sýningu í Perlunni í Reykjavík
undir heitinu Tónmyndaljóð.
Heitið endurspeglaði samstarf
Gríms Marinós við tvo aðra listamenn, tónskáldið Gunnar Reyni
Sveinsson og skáldið Hrafn Andrés Harðarson. Þremenningarnir
gáfu út bók með sama heiti og
sýningin sem innihélt ljósmyndir
Ragnars Th. Sigurðssonar af verkum Gríms Marínós, ljóð Hrafns
og lög Gunnars Reynis við sum
ljóðanna. Síðar samdi Gunnar
Reynir fleiri lög við ljóð Hrafns
og árið 1995 kom út ljóðabók
hans, Hlér, með nýjum lögum
Gunnars Reynis og myndum eftir Grím Marínó. Tónmyndaljóð
fjalla um sköpun heimsins en
Hlér er eins konar sonartorrek,
uppgjör vegna fráfalls sonar.
Hörn Hrafnsdóttir mezzósópran, dóttir Hrafns Harðarsonar,
hélt nýlega tónleika í Salnum þar

sem flutti annan þessara sönglagaflokka Gunnars Reynis, Hlé.
Nokkur laganna hafa áður verið
flutt á tónleikum, í útvarpi og
sjónvarpi, en um frumflutning
var að ræða á sumum þeirra, auk
þess sem þetta er í fyrsta sinn
sem ljóðaflokkurinn var fluttur í
heild sinni. Meðleikari Harnar á
þessum tónleikum var Antonía
Hevesi. Eftir hlé var skipt um gír,
en þá var farið yfir í óperutónlist
og fluttar aríur m.a. eftir Bizet og
Verdi.
Hörn hefur mjög skemmtilega
og áheyrilega mezzósópranrödd
og það var gaman að heyra hana
flytja sönglagaflokk Gunnars
Reynis, lög sem þó falla örugglega ekki öllum í geð. Eftir hlé
sýndu hún áþreifanlega af hverju
henni hefur í tvígang verið boðið að syngja á Carnegie Hall í
New York. Hörn er söngkona
sem Kópavogsbúar mega vera
stoltir af.

Ungir einleikarar,
tónsmíðar, nýmiðlun,
fræðifyrirlestur og fleira
Nú í vor útskrifar tónlistar deild Listaháskóla Íslands tuttugu og þrjá nemendur en útskriftarnemendur deildarinnar hafa
aldrei verið fleiri. Tónleikarnir
eru tuttugu talsins og standa til
20. maí nk. Þar verða m.a. flutt
ný verk eftir tónsmíðanemendur
auk þess sem fram koma söngvarar og ungir einleikarar á fiðlu,
selló, víólu og píanó. þá verður
einn fræðifyrirlestur um skapandi tónlist fyrir börn.
Útskriftartónleikar Listaháskólans eru eru kjörið tækifæri til að
skyggnast inn í framtíð íslensks
tónlistarlífs en margir þeirra nemenda sem þar koma fram hafa
þegar vakið athygli sem efnilegir
listamenn, og stefna ýmist að því
að hella sér út í atvinnulífið, eða í
framhaldsnám við virtar erlendar
stofnanir. Aðgangur er ókeypis.
Í Salnum í Kópavogi fara fram
nokkrir tónleikar og þeir fyrstu
hafa þegar átt sér stað.
Framundan eru þessir tónleikar:
I. Sunnudagur 20. apríl kl. 16.00;
Óttar Sæmundsen, tónsmíðar, Valentina Kay, tónsmíðar.
II. Mánudagur 21. apríl kl. 20.00;
Þorgerður Edda Hall, selló (diplóma)

III. Sunnudagur 27. apríl kl. 16.00;
Björk Óskarsdóttir, fiðla
IV. Miðvikudagur 30. apríl kl.
12.00; Rakel María Axelsdóttir, tónlistarkennsla
V. Laugardagur 3. maí kl. 17.00;
Joaquin Páll Palomares, fiðla
(diplóma)
VI. Sunnudagur 4. maí kl. 16.00;
Helene Inga Stankiewicz, píanó
(diplóma)
VII. Þriðjudagur 6. maí kl. 20.00;
Geirþrúður Ása Guðjónsdóttir,
fiðla
VIII. Fimmtudagur 8. maí kl.
20.00; Þorvaldur Kristinn Þorvaldsson, bassi
IX. Þriðjudagur 13. maí kl. 20.00;
Katharina Wolf, víóla
X. Miðvikudagur 14. maí kl.
20.00; Hákon Bjarnason, píanó
XI. Fimmtudagur 15. maí kl.
20.00; Greta Salóme Stefánsdóttir,
fiðla
XII. Þriðjudagur 20. maí kl. 17.00;
Gunnar Guðjónsson, píanó
XIII. Þriðjudagur 20. maí kl. 20.00;
Hulda Jónsdóttir, fiðla (diplóma)
XIV. Þriðjudagur 29. apríl kl.
20.00 útskrifast tveir nemendur í
tónsmíðum og eru þeir tónleikar í
Fella-og Hólakirkju. Þetta eru Egill
Guðmundsson, tónsmíðar og Kári
Bjarkar Gestsson, tónsmíðar.

Engin virtist kannast við krakkaskarann í nánd við smíðavöll í
Fossvogsdal, sennilega neðan
Reynigrundar, sem birtist í síðasta
Kópavogsblaði. Við leitum eins og

venjulega eftir svörum við því hvar
myndin er tekin, af hvaða tilefni og
hvenær, sem nú birtist. Allar takmarkaðri upplýsingar eru að sjálfsögðu vel þegnar. Vinsamlega komið

þeim upplýsingum til Hrafns Sveinbjarnarsonar héraðsskjalavarðar á
Héraðsskjalasafni Kópavogs í síma
544-4710 eða með tölvupósti á netfangið hrafns@kopavogur.is

“Sum störf vinna Kópavogsbúar einfaldlega ekki”
Leikrit Sauðkindarinnar, leikfélags Menntaskólans í Kópavogi,
Grænu engin hinum megin, var
frumsýnt í Austurbæ við mjög
góðar undirtektir. Leikritið er
skemmtilegt þótt það fjalli um
alvarlegt mál eins og dauða og
jarðarfarir og boðskapurinn er
dálítið sérkennilegur. Sviðsetning
var einföld og skemmtileg og gaman að fylgjast með hversu fumlausar og hraðar allar sviðsetningar
voru. Tónlistin féll vel að sýningunni, var aldrei yfirdrifin. Gaman var að fylgjast með lýsingunni
á sviðinu sem var mjög skemmtilega notuð.
Útfararstofan Grænu engin hinum megin annast útför gæludýra
með miklum tilburðum en Gullna
hliðið sér um mannfólkið, þar er
allt glansandi á yfirborðinu þótt
undir kraumi sitthvað ógeðslegt.
Áhorfendur sjá bæði ást og afbrýði,
söng og dans, húmor og óvænt
endalok. Inn í þetta blandast dansatriði og Bandýklúbbur Kópavogs á
Akureyri, en vettvangurinn er Akureyri. Höfundur gerir svolítið gys að

Sviðsetningin var flott og allar sviðsetningar gengu átakalaust.

Akureyringum og snobbinu sem
þar er stundum við lýði, og það er
í fínu lagi. Það er nett ádeila fólgin
í því þegar sagt er “Sum störf vinna
Kópavogsbúar eiginlega ekki.”!
Leikararnir standa sig allir vel
þótt þeir tali margir og hratt og
sumir tala of lágt. Því má öllu kippa
í liðinn - anda djúpt og rólega krakkar! Daníel Grímur og Þóra Björg eru

sæt saman í aðalhlutverkunum en
þurfa bæði að bæta framsögnina.
Gunnhildur Birgisdóttir er stjarna
kvöldsins, lék og söng óaðfinnanlega, talaði skýrt, er með mjög góða
framsögn og fallega rödd. Hún er
einfaldlega stjarna framtíðarinnar.
Þetta var frábært framtak hjá Sauðkindinni.

Haydn-hátíðartónleikar í Hjallakirkju
september 1799 í Bergkirche í
Eisenstadt í Austurríki og var síðan flutt í Vín í maí 1780 þar sem
keisaraynjan Maria Theresa, eiginkona Franz II, söng sópraninn
í einsöngvarakvartettinum og er
það að mörgum talin vera ástæðan fyrir nafngift messunnar, en
Haydn nefndi hana bara „Missa”.
Þessi messa hefur ekki oft verið
flutt hér á landi og er það trúlega
vegna þess hve krefjandi hún er
fyrir kórinn enda talin ein af erfiðustu messum meistarans.
Kór Hjallakirkju við fermingarathöfn nú á vordögum.

Lítil kammerhljómsveit
með í flutningnum

Í tilefni þess að 2007 voru liðin
20 ár frá stofnun Hjallasafnaðar
og kór safnaðarins tók til starfa
svo og að nú í vor eru liðin 15 ár
frá vígslu Hjallakirju voru hátíðartónleikar í Hjallakirkju þriðjudaginn 22. apríl sl. Aðalverkefni
tónleikanna var Messa í B-dúr
fyrir fjóra einsöngvara, kór og
hlljómsveit, svoköllluð Theresíumessa eftir Joseph Haydn.
Haydn samdi alls 14 messur og

Flytjendur voru Kór Hjallakirkju, Kristín Ragnhildur Sigurðardóttir sópran, Jóhanna Ósk Valsdóttir mezzosópran, Einar Clausen tenór og Þorvaldur Þorvaldsson bassi. Lítil kammerhljómsveit
tók þátt í flutningnum en konsertmeistari var Hjörleifur Valsson.
Stjórnandi tónleikanna var Jón
Ólafur Sigurðsson, organisti Hjallakirkju.

er Theresíumessan nr. 12 í röðinni, samin árið 1799 og er ein af
þeim stærri og tekur um 45 mínútur í flutningi. Tónlistin sem er
einstaklega hlý og fögur er um
leið mjög krefjandi fyrir flytjendur.
Haydn sem var frægur fyrir sína
fallegu tónlist og túlkun tekst hér
að túlka textann á sinn einstaka
hátt og notar meðal annars dálítið óvenjulega hljóðfæraskipan.
Tónverkið var frumflutt 8.

Við ætlum að fjölga fólki

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði
Í fjölbreyttum hópi starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri sem njóta góðra launa, starfsþjálfunar
og ýmissa fríðinda.
Núna viljum við bæta í þennan blómlega hóp og ætlum að fjölga starfsmönnum á næstunni.
Kynntu þér traust og spennandi atvinnutækifæri.

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 41982 04.2008

Framtíðarstörf í framleiðslu
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

og akstur til og frá vinnu.

Kynntu þér kosti þess að búa og starfa
á Austurlandi: www.austurat.is

www.alcoa.is

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is /
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Myndlistarskóli Kópavogs 20 ára:

Hvorki of snemmt
né of seint að byrja
Samkór Kópavogs í vorblíðunni við Digraneskirkju með miðju höfuðborgarsvæðisins í baksýn.

Fjölbreytt lagaval
á vortónleikum
Samkórs Kópavogs
Samkór Kópavogs er blandaður
kór sem stofnaður var 18. október
1966.Vortónleikar kórsins voru í
Digraneskirkju 19. og 20. apríl sl.
og tókust vel. Meðal laga sem kórinn söng má nefna Smávinir fagrir,
On suuri sun rantas, Að lindum,
Vagga börnum og blómum, Kópavogslagið Þóra, Draumar, Ave
verum corpus, Við vatnsmýrina,
Lacrimosa úr Requiem eftir Karl
Jenkins, Ecce Gratum úr Carmina

AUGL†SINGASÍMI:

Burana, Missa Brevis, Spörfuglamessan eftir Mozart og Laudate
Dominum.
Meðleikari á píanó var Antonia
Hevesi en 10 manna kammersveit
lék undir í sumum verkunum.
Konsertmeistari er Hjörleifur Valsson. Einsöngvarar með Samkór
Kópavogs voru Ása Fanney Gestsdóttir Alt, Bragi Bergþórsson Tenór, Hrólfur Sæmundsson Bassi og
Margrét Sigurðardóttir Sópran.

511 1188 - 895 8298

Í tilefni 20 ára afmælis Myndlistarskóla Kópavogs verður
haldin sýning í Gerðarsafni dagana 3. til 10. maí. Jafnframt verður gefinn út veglegur bæklingur
sem gefur gott yfirlit af starfsemi
skólans. Sýningin verður viðamikil og verður sýnt í öllum sölum safnsins. Sýnd verða verk
nemenda þeirrar annar sem lýkur nú á vormánuðum.
Skólinn var stofnaður árið 1988
og var fyrst í húsnæði við Auðbrekku. Sigríður Einarsdóttir og
Sólveig Helga Jónasdóttir stýrðu
skólanum í upphafi og fyrstu 7
árin. Árið 1995 kom Ingunn Erna
Stefánsdóttir að stjórnun skólans
og nú stýra þær stöllur Sigríður
og Ingunn skólanum af miklum
myndarskap. Í upphafi voru 3 til
4 kennarar við skólann, en í vetur
voru þeir allt að 15 og þá skólastjórnendur meðtaldir.
Fyrstu árin voru einvörðungu
barnadeildir við skólann. Hann
hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum
árin og nú er svo komið að á önninni sem nú er að ljúka voru 340
nemendur á öllum aldri við skólann. Það er aldrei of seint, eða of
snemmt, að hefja myndlistarnám.
Skólinn tekur við nemendum á
öllum aldri.
Frá öndverðu hefur Myndlistarskólinn notið mikils velvilja

Upprennandi listafólk getur hafið nám við skólann á 6. aldursári.

og stuðnings bæjaryfirvalda. Á
sá stuðningur verulegan þátt í
velgengni og vexti skólans sem
flytur á sumri komanda í stærra
og betra húsnæði á 3ju hæð að
Smiðjuvegi 74.
Kópavogsblaðið óskar Kópavogsbúum og öllum aðstandendum Myndlistarskóla Kópavogs til
hamingju með 20 ára afmælið og
hvetur alla Kópavogsbúa, yngri
sem eldri, til að heimsækja veglega sýningu skólans í Gerðarsafni
dagana 3. til 10. maí n.k.

Sigríður Einarsdóttir og Ingunn
Erna Stefánsdóttir stjórnendur
Myndlistarskóla Kópavogs.

Heilbrigðisráðherra vill sameina
heimahjúkrun og heimaþjónustu
- áhugi í Sunnuhlíð að taka þátt í heimaþjónustu

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Heilbrigðisráðherra, Guðlaugur
Þór Þórðarson, heimsótti nýlega
hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í
Kópavogi, spjallaði við heimilisfólk sem og stjórn Sunnuhlíðar,
Sigurrósu Þorgrímsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Kópavogs, og Ómar
Stefánsson, formann bæjarráðs
Kópavogs. Meðal annars var rætt
um stækkun hjúkrunarheimilisins. Heilbrigðisráðherra var kynnt
starfsemi Sunnuhlíðar, dagvistar
og þjónustuíbúða, og honum sýnt
húsnæðið. Rætt var við hann um
hugmyndir um stækkun hjúkrunarheimilisins ásamt breytingum á
núverandi aðstöðu og byggingu
þjónustumiðstöðvar. Unnar hafa
verið hugmyndir að stækkun
hjúkrunarheimilisins til að koma
til móts við þörf á fjölgun hjúkrunarrýma í Kópavogi og til að
fækka tvíbýlum í Sunnuhlíð, en
í dag þurfa 40 heimilismenn að
deila herbergi með öðrum. Einnig
hafa verið lagðar fram hugmyndir
að byggingu nýrrar þjónustumiðstöðvar til að hægt verði að þjóna
aukinni byggð í nágrenni Sunnuhlíðar ásamt því að bæta þá þjónustu sem fyrir er.
Umsókn um framlag til þessara
framkvæmda hefur verið send
Framkvæmdasjóði aldraðra og
óskað hefur verið eftir samstarfi
við bæjaryfirvöld.

Mikill metnaður ríkjandi
Heilbrigðisráðherra sagði tilefni
heimsóknarinnar vera að skoða
þessa glæsilegu aðstöðu sem boðið værði upp á í Sunnuhlíð og svo
hefði hann ekki komið þangað í
heimsókn fyrr.
“Hér er rekin afskaplega mynd-

Heilbrigðisráðherra með hluta stjórnar og framkvæmdastjóra
Sunnuhlíðar.

arleg heilbrigðisþjónusta og hér
er mikill metnaður ríkjandi til að
gera jafnvel enn betur, byggja hér
upp enn frekar. Sjón er sögu ríkari
og það er mjög þarft fyrir mig að
koma hingað og sjá með eigin augum það metnaðarfulla starf sem
hér fer fram. Það er ekki síður
skemmtilegt að hitta hér vistfólk
sem lætur vel af dvölinni, það er
ekki annað að greina en því líði
vel hérna.
Hér eru stór verkefni framundan, og ég ræddi það við stjórnendur hér þá auknu áherslu ráðuneytisins á heimaþjónustu og gera
fólki það kleyft að vera sem lengst
heima hjá sér. Það viljum við gera
með því að vinna með bæjarfélögunum með því að sameina heimaþjónustuna og heimahjúkrunina.
Það skiptir fólk einu hvort þjónustan er veitt af sveitarfélagi eða
ríki og hefur bæði bæjarstjórn og

bæjarstjóri í Kópavogi verið mjög
jákvæð og ég vonast til að niðurstaða fáist fyrr en seinna.”
Heilbirgðisráðherra segir að
bæði sé verið að úthluta fjármunum gegnum fjárlög ríkisins og
framkvæmdasjóð aldraða til uppbyggingar hér í Kópavogi enda
er það vilji ríkisstjórnarinnar að
efla enn frekar þjónustuna við þá
sem eldri eru. Ísland er í fjórða
sæti hvað varðar langlegurými en
þörfin til frekari rýma er fyrst og
fremst á höfuðborgarsvæðinu.
“En einnig þarf að leggja stóraukna áherslu á heimaþjónustu
og gera hana örugga. Ég heyri á
forsvarsmönnum Sunnuhlíðar að
þeir hefur áhuga á að taka þátt í
slíkri þjónustu, það fer mjög vel
saman, því hér er þekkingin til
staðar og þjónustan.”
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Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Keppendur eftir að úrslit voru kynnt. Fremst sitja sigurvegararnir. Keppendur voru Inga Haraldsdóttir og
Jóhann Ragnarsson frá Kópavogsskóla, Ísak Ernir Róbertsson og Jóna Þórey Pétursdóttir úr Smáraskóla,
Ella Dís Thorarensen og Hekla Finnsdóttir úr Digranesskóla, Unnur Jóna Björgvinsdóttir og Gunnar Patrik Sigurðsson úr Lindaskóla, Kristín Nanna Einarsdóttir og Rakel Lind Ragnarsdóttir úr Snælandsskóla,
Kolbeinn Logi Ægisson og Zoe Vala Sands úr Kársnesskóla, Ingigerður Ósk Gunnarsdóttir og Kristín Gyða
Guðmundsdóttir úr Salaskóla, Melkorka Sjöfn Magnúsdóttir og María Rós Gústavsdóttir úr Hjallaskóla,
Stefán Ingi Árnason úr Vatnsendaskóla og Heiðar Benediktsson úr Hörðuvallaskóla.

Kolbeinn Logi Ægisson úr
Kársnesskóla bar sigur úr býtum
Upplestrarkeppni nemenda í 7.
bekk grunnskóla Kópavogs fór
fram fyrir skömmu og voru keppendur frá öllum grunnskólum
Kópavogs.
Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk
hófst veturinn 1996 - 1997 með þátttöku 223 barna í Hafnarfirði og Álftanesi. Sex árum síðar voru börnin
4579 úr 151 skóla hringinn í kringum landið. Upplestrarkeppnin er
ekki keppni í neinum venjulegum
skilningi heldur þróunarverkefni.
Höfuðáherslan er lögð á bekkjarstarfið og að allir nemendur njóti
góðs af. Keppnin hefst ár hvert á
degi íslenskrar tungu, 16. nóvember. Fyrst keppa nemendur í sínum
skóla og svo sendir hver skóli sína
fulltrúa til lokakeppninnar.
Þessir upplesarar framtíðarinnar lásu ljóð að eigin vali, ljóð eftir
snillinginn Stein Steinarr og valda
kafla úr “Nonna” eftir Jón Sveinsson. Keppnin var mjög spennandi
og því var andrúmsloftið þrungið
spennu þegar úrslit voru kynnt.
Að keppninni standa RADDIR,
samtök um vandaðan upplestur og
framsögn, í samvinnu við skólaskrifstofur, skóla og kennara um land
allt. Aðild að RÖDDUM eiga Heimili
og skóli, Íslensk málnefnd, Kennaraháskóli Íslands, Rithöfundasamband Íslands, Kennarasamband
Íslands, Samtök móðurmálskenn-

ara og Samtök forstöðumanna
almenningsbókasafna.
Sigurvegari varð Kolbeinn Logi
Ægisson, Kársnesskóla, í 2. sæti
Ísak Ernir Róbertsson, Smáraskóla
og í 3. sæti María Rós Gústavsdóttir, Hjallaskóla. Kristín Nanna Einarsdóttir fékk sérstök bókarverðlaun
fyrir góðan upplestur, Stravaganca:
Grímuborgina eftir Mary Hoffman.
Í hléi voru flutt tvö tónlistaratriði.
Hugrún Helgadóttir, flautu, Sigrún
Ása Alfonsdóttir, víólu, og Inga
Óskarsdóttir, píanó, léku söng Sólveigar eftir Grieg. Þá fluttu Selma
Árnadóttir, flautu, Sigurrós Halldórsdóttir, fiðlu, og Kristín Nanna
Einarsdóttir, píanó, þrjá þætti úr
Hnotubrjótnum eftir Tchaikovsky.
Byr sparisjóður færði þremur efstu
keppendum peningaverðlaun og
útgáfufélagið Forlagið gaf bókagjafir.
Dómnefnd skipuðu þau Margrét
Sigurgeirsdóttir, Sesselja Þórðardóttir og Björn Þorsteinsson.
Tveir keppenda fluttu frumsamin

AUGL†SINGASÍMI:

ljóð sem sýnir að ljóðagerð á enn
hauka í horni. Annar þeirra, Ísak
Ernir Róbertsson úr Smáraskóla
flutti erfiljóð um hundinn sinn. Það
fylgir hér með.
Aldrei aftur
Minning um hundinn minn Tuma
Þetta gerðist svo hratt,
hví fórstu.
Og þú kemur aldrei aftur,
ég vildi að þú værir hér.
Ég hlakkaði svo til að koma heim,
finna feldinn þinn.
Samt fórstu,
en þú ert alltaf hundurinn minn.
Stundum er eins og þú komir til mín,
komir til mín í draumi.
En ég vona, vona innst inni í hjarta mínu,
vona að þér líði vel.
Hvar ertu, ég sakna þín.
En samt kemur þú aldrei aftur.

511 1188 - 895 8298

Fjölbrautaskólinn í Breiðhol� býður mjög �ölbrey� nám:
bóknám, listnám, iðnnám/starfsnám.
Bóknám leiðir �l stúdentsprófs og
er undirbúningur fyrir háskólanám.
Listnám er undirbúningur fyrir frekara listnám, arkitektúr
og annað framhaldsnám.
Markmið iðnnáms/starfsnáms er að undirbúa nemendur
fyrir störf í ýmsum greinum atvinnulífsins, veita sérhæfð
starfsré�ndi og/eða undirbúning fyrir frekara nám.
Bóknám �l stúdentsprófs
Félagsfræðabraut
Málabraut
Ná�úrufræðibraut
Viðskipta- og hagfræðibraut
Þriggja ára ná�úrufræðibraut
Listnámsbrau�r
Myndlistarkjörsvið
Tex�l- og hönnunarkjörsvið
Löggilt iðnnám
Húsasmíðabraut
Rafvirkjabraut
Snyr�braut
Löggilt starfsnám
Sjúkraliðabraut
Sjúkraliðabrúin
Eins �l tveggja ára starfsnám
Grunnnám raﬁðna
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Handíðabraut
Íþró�abraut
Viðskiptabraut
Almenn námsbraut
Starfsbraut

Með viðbótarnámi er hægt að ljúka
stúdentspróﬁ af öllum brautum.
Umsóknir, þeirra sem vilja skipta um
framhaldsskóla, verða að berast fyrir 1.
júní. Öll innritun í skólann er rafræn á
heimasíðu skólans.
Innritun í Fjölbrautaskólann í Breiðholti
er á netinu eða á skrifstofu skólans
frá 09:00 til 15:00 og lýkur 11. júní.

Austurbergi 5 111 Reykjavík Sími 570 5600
Símbréf 567 0389 Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is
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Videomarkaðurinn - Hamraborg:

Benz C200 + 5,6 milljónir í skottinu!

Guðlaugur Kristjánsson.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Videomarkaðurinn, Hamraborg 20A.

Við lit um til Gulla í Vid eomark aðn um og spurð um hann
um happdrætti DAS sem hann
er umboðsmaður fyrir hérna hjá
okkur í Kópavogi.
“Það eru mjög skemmtileg símtöl
þegar ég hringi í vinningshafa sem
hafa unnið t.d. flottan jeppa, fjölskyldubíl eða jafnvel mótorhjól”,
segir Gulli. “ DAS hefur alltaf haft
fjölda bíla, stórra og smárra í vinning. það vita það e.t.v. ekki margir
en DAS var einn stærsti innflytjandi bifreiða á Íslandi árið 1954. Þá
voru höft á innflutningi bíla og fá
þurfti sérstök leyfi. Því voru vinningarnir hjá DAS alveg einstakir á
þessum árum.
DAS sem nú er að hefja sitt 55ta
starfsár hefur verið frumkvöðull á
marga vegu og oft bryddað á nýjungum. Í mörg ár flykktist fólk til
að skoða DAS-húsið á hverju ári.
Þá var heilt einbýlishús í vinning.
Vid eo mark að ur inn tók við
umboði happrætti DAS árið 1991
eða fyrir 17 árum síðan. Það er
skemmtileg tala því segja má að

við séum komin á bílprófsaldurinn.
Nú í ár verður Harley Davidson Fatboy í vinning annan hvern mánuð.
Í fyrsta sinn í 3ja drætti þann 22.
maí en hinn mánuðinn Mercedes
Benz C200 að andvirði 5,6 milljónir
króna, í fyrsta sinn á kvenréttindadaginn þann 19. júní. Auk þess fær
sá sem á tvöfaldan miða andvirði
bílsins í skottinu. Ég veit að það

verður skemmtileg stund þegar
hringt verður í vinningshafana og
þeim tilkynnt að nú hafi viðkomandi dottið í lukkupottinn.
Umboð DAS í Kópavogi hefur verið vaxandi á hverju ári frá 1991 þegar Videomarkaðurinn tók við því.
Vinningaskráin er verulega spennandi þetta happdrættisár hjá DAS”,
segir Guðlaugur Kristjánsson.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

sumardaginn fyrsta, 24. apríl
RÁIN
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R
KEMU UNA!
LÚG

Útsýnisflug – Fjórhjól – Gönguferðir – Fræðsla og fróðleikur – Útileikir – Ratleikur
Kayak – Söfn – Siglingar – Hjólreiðar – Fossar og tröll – Sólarsögur og margt fleira
Dagskrá er dreift með 24 stundum þriðjudaginn 22. apríl.

www.ferdalangur.is

Lindaskóli í 2. sæti í Skólahreysti
Úrslit í Skólahreysti fóru fram í
Laugardalshöllinni sl. fimmtudag.
Hagaskóli varð í fyrsta sæti með 53
stig. Lindaskóli varð í öðru sæti með
50 stig og Grunnskóli Siglufjarðar
varð í þriðja sæti með 40,5 stig. Hagaskóli, Lindaskóli og Foldaskóli börðust um þrjú efstu sætin alla keppnina.
Foldaskóla gekk ekki alveg nógu vel
í hraðaþrautinni og því tókst Siglfirðingunum sem stóðu sig frábærlega
í hraðaþraut að komast upp í þriðja
sætið í síðustu þrautinni. Lindaskóli
vann Skólahreysti 2007.
Lindaskóli sigraði hraðaþrautina
glæsilega á tímanum 02:13;86 mín.
Þetta voru þau Rakel Másdóttir og
Guðmundur Örn Magnússon en Guðmundur á sjálfur skólahreystimetið frá
því í fyrra sem er 02:11 mín.
Magnús Ólafsson forstjóri Mjólkursamsölunnar og Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra
afhentu krökkunum verðlaunin. Mjólk-
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Parki - Dalvegi 10-14:

Allt til innréttinga

Lið Lindaskóla sem varð í 2. sæti eftir harða keppni við Hagaskóla.
Þau eru Karl Kristjánsson, Fríða Rún Einarsdóttir, Guðmundur Örn
Magnússon og Rakel Másdóttir. 100 þúsund krónur renna til nemendafélags skólans, íþróttataska full af skólahreystifötum, ostakarfa, medalía og eignarbikar.

ursamsalan gefur öll verðlaun fyrir
utan að Icefitness gefur skólahreystifötin. Án Mjólkursamsölunnar væri
Skólahreysti ekki staðreynd auk þess
að hvetja til aukinnar hreyfingar barna
og stuðla að heilbrigðari og bjartari
framtíð ungs fólks. Allir keppendur

fengu medalíu og íþróttatösku sem
í var skólahreystihúfa og svitabönd.
Íþróttakennarafélag Íslands afhenti
íþróttakennurum þremur stigahæstu
skólanna 60 sippubönd. Nú verða allir
sippandi í Hagaskóla, Lindaskóla og á
Siglufirði.
Við litum við í Parka á Dalveginum í tilefni af því að nú
er rúmt ár síðan opnuð var ný
verslunin þar með innréttingar,
parket og tæki.
Egill Birgisson sölu og markaðsstjóri sagði okkur að reksturinn s.l. árið hafi gengið vonum
framar. “Parketið er burðarstólpinn í rekstrinum.” “Síðan koma
flísar og hurðir. Við erum með
flísar frá mörgum mjög góðum
birgjum. Margir arkitektar hafa
t.d. tekið versluninni fagnandi og
lýst ánægju sinni með þær vörur
sem við bjóðum. Hurðirnar látum við, hvoru tveggja, framleiða
hér heima og eins flytjum við inn
hurðir frá tveimur birgjum í Þýskalandi. Við erum með danskar innréttingar frá Kitchen & More. Þær
eru mjög fallegar og stílhreinar.
Við erum bæði með innanhúsarkitekt hérna á staðnum og grafískan
hönnuð. Þeir aðstoða fólk við val

innréttinga. Fólk sem kemur með
grunnteikningar til okkar getur
fengið aðstoð okkar sérfræðinga
við val á innréttingum í allt húsið
og samsetningar. Málið er að við
aðstoðum fólk við að “stílisera”
hlitna frá A til Ö. “
Við spurðum Egil hvað væri það
nýjasta hjá þeim og hvað væri
framundan. Egill sagði: “Við getum núna boðið fólki upp á pakka
sem samanstendur af öllu því
sem til þarf þegar húsnæðið er tilbúið til innréttinga. Við erum með
blöndunartækin, hurðirnar, parketið, alla fataskápa, eldhúsinnréttingar, málningu, flísar, baðinnréttingar og tæki. Við aukum stórlega
úrval okkar af öllum blöndunartækjum núna í mánuðinum, Ég
vil eindregið hvetja fólk, sem þarf
að innrétta ný hús eða endurnýja
gamalt, til að líta við hjá okkur og
skoða úrvalið því sjón er sögu
ríkari.”
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Margrét María Sigurðardóttir er fædd og uppalin í Kópavogi. Hún fæddist þann 2. október
1964 á einkareknu fæðingarheimili að Borgarholtsbraut í Kópavogi. Fyrstu 5 árin bjó hún
að Hlíðarvegi 44, hún flutti síðan að Þinghólsbraut 53, Kópavogi og var þar menntaskólaárin
og síðan að nokkru á háskólaárunum.

“Reyndi að kenna fressunum í
hverfinu að dansa hliðarsaman hliðar”
Margrét María Sigurðardóttir er dótt ir Sig urð ar Helgason ar hæsta rétt ar lög manns
og sýslumanns og Gyðu Stefánsdóttur sérkennara. Systkini hennar eru sex, elstur er
Helgi, næst er það Júlía, síðan Stefán, þá Grétar Már og
loks Guð rún, Mar grét Mar ía
er yngst af þeim. Margrét María hefur verið búsett erlendis
og víða um land síðustu rúmlega 20 árin.
Í sum ar flutti hún aft ur til
Stór Reykja vík ur svæð is ins,
þar sem að hún tók við sem
um boðs mað ur barna þann 1.
júlí 2007. Þá kom ekki ann að
til greina að flytja aftur á æskuslóðirnar, þar sem að hún á sitt
fólk og vini. Margrét María býr
nú í Smárahverfinu í Kópavogi
og er glöð yfir að vera komin
heim aftur.

Leiksvæðið voru
Hvammarnir
“Ég er fædd og upp al in í
Kópavogi. Ég fór hefðbundna
leið í gegnum lífið. Var í Kársnesskóla, síðar í Þinghólsskóla,
hélt með Breiðablik og fór síðan í MK. Þrátt fyrir að ég hafi
síðar átt heima mun lengur annars stað ar en í Kópa vog in um,
þá hef ég all an þenn an tíma
sagst eiga heima í Kópavogi.
Fyrstu fimm árin bjó ég á Hlíðar veg 44. Hóp ur barna voru
í hverju ein asta húsi. Þá var
Hlíðar vegurinn hættuleg gata,
þar sem að hann var opinn út
á Hafnarfjarðar veg. Þess vegna
lékum við okkur mest í Hvömmunum. Ég var yngst 6 systkina
og ég leit mjög upp til þeirra og
vildi alls ekki vera neinn eftirbátur þeirra.
Ein mín fyrsta minn ing var
þegar ég reyndi að kenna fressunum í hverfinu að dansa hliðar sam an hlið ar. Gunna syst ir
mín var búin að vera í dansskóla og læra hliðarsaman hliðar. Hún kenndi mér þessi merkilegu dansspor. Ég hafði engan
dansherra, en mér fannst upplagt að dansa við kettina. Þeir
reyndu nú að forða sér þegar
ég birt ist, en ég náði nú einhverjum. Í dag er ég hissa að
þeir skyldu nú ekki meiða mig.
Ég þvældist með systkinum
mín um um bæ inn. Sá stað ur
sem mest spenn andi var að
fara til var Skítalækurinn(Kópavogslækurinn). Mamma bannaði mér alfarið að fara þangað,
en þá var þar opið klóak fyrir bæinn og lyktin og allt eftir
því. Þetta var svo spennandi.
Ég reyndi að fela þetta fyr ir
mömmu, en hún fattaði þetta
alltaf. Endaði oftast með því að
ég var sett í bað og allt sem ég
var í fór beinustu leið í þvotta-

Með foreldrum mínum eftir að hafa verið valin Íþróttamaður Kópavogs.

vélina. Móðir mín var með einstakt lyktarskyn og var því ekki
hægt að leyna uppátækjum eins
og þessum.”

vel að móðir mín væri haldin
ein hverri sér stakri náð argáfu
með þetta nef sitt, hún hlyti
hreinlega að sjá með því líka.”

Öskuhaugarnir á Kársnesi voru fjársjóður

Sund í Andapollinum
og sundferð til Færeyja

“Þegar ég er 5 ára flytjum við
á Þinghólsbraut, en þá opnaðist enn ný ævintýri. Það voru
öskuhaugarnir úti á Kársnesi.
Þangað mátti ég alls ekki fara,
ég stalst stundum, en allt kom
fyrir ekki, mamma fattaði það
alltaf, hún fann bruna lykt ina
af mér sama hvað ég reyndi.
Ösku haug arn ir voru eins og
fjársjóður. Þar gátum við fundi
alls kon ar drasl og leik ið fjársjóðsleiki og fleira. Ég hélt lengi

“Æsku vin ir mín ir úr Kópavoginum voru margir, en þær
vinkonur sem ég var mest með
voru það Mireya, Gunnhildur
og Brynja. Ég eyddi stór um
hluta æsku minnar í Sundlaug
Kópa vogs, sem við köll uð um
þá Andapollinn, enda var sundlaug in að eins 162/3 metra
löng. Ég æfði sund með Sunddeild Breiðabliks og á margar af
mínum bestu minningum með
félögum mínum þar. Við fórum

Ég og Gunna á Hlíðarveginum í Kópavogi, þar sem ég dansaði við
fressina.

Ég og Gunna systir á 17. júni í
Kópavoginum.

Með félögum mínum í sunddeild Breiðabliks þegar við vorum að
keppa í sundhöllinni í Klaksvík í Færeyjum.

nokkrum sinnum til útlanda til
að keppa.
Bestar voru ferðirnar sem við
fórum til Klaksvíkur í Færeyjum. Klaksvík er vinabær Kópavogs. Um 1975 fengu þau sína
fyrstu sundhöll og við fórum að
keppa við félaga okkar þar. Það
var mjög sérstakt upplifun og
má helst líkja þeirri uppákomu
við þjóðhátíð, allir bæjarbúar
mættu á staðinn og stemningin
eftir því. Þetta er í eina skiptið
sem mér hefur fundist ég vera
þekkt manneskja. Allir í bænum
virtust þekkja okkur og einnig
með nafni.”

Á Þinghólsbrautinni í Kópavogi.

Komin aftur heim
“Nú er ég flutt heim aft ur
og gleðst á hverjum degi yfir
því að vera komin nær fólkinu
mínu og upp runa. Mér finnst
líka ánægjulegt að finna hve viðhorfin gagnvart Kópavogi hafa
breyst frá því að ég var lít il
stelpa í Kópavoginum. Þá þótti
það ekki fínt að búa í Kópavogi,
en með sameinuðu átaki allra
bæj ar búa er þessu nú öf ugt
farið,” segir Margrét María Sigurðadóttir, Kópavogsbúi í húð
og hár.
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“Einkennilegur dómstóll sem leyfir ekki sakborningum að verja sig”
- segir Gunnsteinn Sigur
is vegna ráðningar verkefnisstjóra æskulýðs- og tómstundamála
ekki sakborningum að verja sig.”
- Ef svo er ekki, hvert er þá
næsta skref þitt í þessu máli?
”Ákvörðunin um að ráða Örnu
Margréti stend ur óhögguð og
ég læt mér þessi málalok lynda
nema sprenglærðir lögspekingar ráðleggi mér annað. Það er

ekki tíma bært að segja meira
um það í bili.”
- Telur þú að kæra bæjar fulltrúa Samfylkingarinnar hafi verið
af pólitískum ástæðum fremur en
af faglegum ástæðum?
“Já.”
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Gunnsteinn Sigurðsson
skólastjóri og bæjarfulltrúi.

Sam göngu ráðu neyt ið hef ur
úrskurðað fyrr verandi for mann
Íþrótta - og tóm stunda ráðs í
Kópavogi, Gunnstein Sigurðsson
bæjar fulltrúa, vanhæfan til að
fjalla um ráðningu í stöðu verkefn is stjóra æsku lýðs- og tómstundar mála í Kópavogi.
Guðríður Arnardóttir og Hafsteinn Karls son bæj ar full trú ar
Samfylkingarinnar kærðu ákvörðun ÍTK til samgönguráðuneytisins
og töldu óeðlilegt að Gunnsteinn
tæki þátt í ráðningaferlinu vegna
tengsla sinna við einn umsækjandann og þann sem var ráðinn,
Örnu Margréti Erlingsdóttur, sem
var starfs mað ur í Linda skóla
til margra ára, þar sem Gunnsteinn er skólastjóri, og þar með
und ir mað ur hans. Við kom andi
um sækj andi hafði ver ið und irmaður Gunnsteins til margra ára,
hann var með mæl andi henn ar
á umsókn um starfið og mælti
hann með henni í starfið þegar
ákvörðun var tekin um ráðningu.
Þá töldu ýmsir að ráðningin væri
umdeild þar sem gengið hefði verið fram hjá umsækjendum með
meiri menntun og reynslu í málaflokknum.
Í umsögn ráðuneytisins segir:
“Gunnsteinn var vanhæfur til að
taka þátt í ráðningaferlinu með
þeim hætti sem það fór fram, þar
sem hann var jafnframt meðmælandi eins um sækj anda og yf irmaður hennar. Honum var því
óheimilt að taka þátt í afgreiðslu
málsins með tillögu um ráðningu
til bæjarstjórnar.”
Ráðuneytið fellst því á körfu
kærenda um vanhæfi formannsins vegna ráðningar í stöðu æskulýðs- og tómstundarmála en telur
ekki sýnt fram á að ráðninguna
eigi að ógilda.
KÓPAVOGS BLAÐ IÐ spurði
Gunnstein Sigurðsson hvort hann
ætlaði að una þessum úrskurði
samgönguráðuneytisins.
“„Úr skurð ur sam göngu ráðuneytisins er lögfræðileg álitsgerð
um matskenndar ákvarðanir sem
stangast á við álit sem ég hafði
afl að mér hjá bæj ar lög manni
gagngert til að virða örugglega
lög og reglur. Leikmanni er auðvitað vorkunn úr því að lögfræðingar geta ekki orðið sammála um
túlkun laganna. Aðalatriðið er að
samgönguráðuneytið fellst ekki
á að ógilda ráðn ing una því að
mitt atkvæði réð ekki úrslitum.
Ég hef aftur á móti heilmikið við
úrskurð ráðuneytisins að athuga,
ekki síst að mér skyldi ekki vera
gefinn kostur á að koma sjónarmiðum mínum á framfæri. Það er
einkennilegur dómstóll sem leyfir
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Kópavogur – í þína þágu
Þjónustuver fyrir skrifstofur Kópavogsbæjar hefur verið opnað á 1. hæð Fannborgar 2 í Kópavogi

Þjónustuverið kappkostar að veita íbúum Kópavogs
skjóta og góða þjónustu á einum stað.
Þjónustuverið mun annast almenna þjónustu og símsvörun fyrir aðalskrifstofur Kópavogsbæjar og
einfalda og bæta aðgengi að upplýsingum, leiðbeiningum og aðstoð.
Þjónustuver Kópavogsbæjar er opið frá kl. 8 til 16 alla
virka daga nema föstudaga til kl. 15.
Nýr fundarsalur bæjarstjórnar Kópavogs á 1. hæð Fannborgar 2 í Kópavogi.
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi kl. 16 annan og fjórða
þriðjudag hvers mánaðar nema júlí, ágúst og desember
þegar haldinn er einn fundur og þá þriðja þriðjudag
hvers mánaðar.

Kópavogsbær – Fannborg 2 – 200 Kópavogur – www.kopavogur.is

Síminn er 570 1500.
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Þátttakendur Digranesskóla í Kapp Apel stærðfræðiverkefninu með
úrlausn sinna verkefna í fanginu og það er einnig á veggnum fyrir
aftan þau. F.v.: Tryggvi Þór Tryggvason, Berglind Vignisdóttir, Halla
Berglind Jónsdóttir og Snorri Hjálmarsson.

Allar vetrarfóðraðar ær á
Íslandi menga jafn mikið
og 27 þúsund bílar!
Meðalfjarlægð milli jarðar og
tungls er 384.400 km. Lengd lopa
sem fæst á einu ári er 1.012.500
km en sá lopi mundi duga til
tunglsins og aftur til baka og
tvisvar umhverfis jörðina.
Þetta er m.a. niðurstaða verkefnis nemenda Digranesskóla í
Kapp Apel stærðfræðiverkefninu
en úrslit fara fram í Íþróttahúsinu
Smáranum þessa dagana. Einnig
komust krakkarnir í Digranesskóla
að því að allar vetrarfóðraðar ær
á Íslandi menga jafn mikið og 27
þúsund bílar, en þær eru um 450
þúsund talsins. Þema keppninnar
í dag er stærðfræði og dýr. Sýning
verður sett upp í anddyri Náttúrufræðistofu Kópavogs.
36 til 40 börn úr 9. bekk víðs
vegar af landinu keppa til úrslita

en í hverju liði eru tvær stúlkur og
tveir drengir. Á þriðjudag fluttu
keppendur munlega sína niðurstöðu og útskýrðu hvernig staðið
var að verki. Eftir það stóðu þrjú
lið eftir sem mætast á sviðinu
í Salnum í dag, miðvikudag, og
verður niðurstöðunum varpað á
vegg fyrir áhorfendur. Keppendur
munu útskýra munnlega hvernig
þau nálgast verkefnið.
Sigurliðið hlýtur að launum ferð
til Kaupmannahafnar á norræna
meistaramótið í Kapp Apel stærðfræðikeppninni. Digranesskóli á
sér langa hefð í þessari keppni
eða allt frá árinu 2002, hefur unnið íslensku keppnina og vann á sl.
ári norrænu keppnina í hópverkefni, en keppnin fór fram í Gautaborg í Svíþjóð.
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Nýir eigendur SPARverslunarinnar leggja
áherslu á ferskvöru

Nýir eigendur hafa tekið við
rekstri SPAR-verslunarinnar við
Bæjarlind, en verslunina hefur keypt Heiðar Vilhjálmsson
ásamt fjölskyldu. Heiðar segir að mikið verði lagt upp úr
ferskvöru og kjöt borði og lögð
verði áhersla á að vera ekki
með sömu vörur og séu í Bónus og Krónunni. Heiðar segir
Spar ekki vera lágvöruverslun
en benda megi á verslanir sem
séu dýrari, s.s. Hagkaup.
Heiðar var áður með verslunina C&C. Hann var í liðlega 12
ár í versluninni Straumnesi, en
síðan lá leiðin í Straumnes í Vesturbergi í Breiðholti og einnig í
Kaupgarði í Engihjalla.
“Ég sé mikil tækifæri hér og
verð með nýjar vörur og meiri
breidd í vöruvali en áður var hér. SPAR-fólkið við grænmetishornið. F.v.: Svanhildur Traustadóttir, Ólöf
Hér verður aukið úrval tilbúinna Guðmundsdóttir, Óli Gunnarsson, Heiðar Vilhjálmsson og Fríða Rut
rétta og boðið verður upp á heit- Heiðarsdóttir.
an mat í hádeginu sem fólk tekur
með sér. Í framtíðinni verðum við anna í Kópavogi, ekki síst til fyrirtækjum, en heimsendingaheimilisfræðikennslu og til kenn- þjónustan stendur einstaklingum
einnig með heit svið.
SPAR er hluti af verslunarkeðj- arana. Einnig þjónar verslunin einnig til boða.
unni “Þín verslun” og við munum Háskólanum í Reykjavik og fleiri
leggja áhersla á að hentugt sé að
versla hér á leiðinni heim, hér
eru næg bílastæði," segir Heiðar
CM MY CY CMY K
Y
M
C
Vilhjálmsson.
SPAR er með mikla heimsendingaþjónustu, m.a. til grunnskól-
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Náttúrufræðistofa Kópavogs
Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf
Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17

Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is

Culiacan, Hlíðasmára 15:

Fyrirtækjaþjónusta hollur og góður matur

Við heimsóttum Sólveigu Guðmundsdóttur iðnhönnuð og eiganda Culiacan veitingastaðanna.
Hún sagði okkur að nú í maí væru
5 ár frá því hún opnaði sinn fyrsta
veitingastað í Faxafeni 9 og því
ætti fyrirtækið afmæli um þessar mundir. Culiacan býður mexicóska rétti. Áherslan er á heilsusamlegan mat, ferskt grænmeti,
kryddjurtir og gæða hráefni. Sem
dæmi nefndi Sólveig að þau nota
t.d. einvörðungu kjúklingabringur sem grillaðar eru í ofni og feiti
haldið í algjöru lágmarki. Að sjálfsögðu er nautahakk og nautakjöt
einnig á matseðlinum. Helstu
réttirnir eru burrito, Quesadillas,
Tacos og svo að sjálfsögðu salöt
sem eru afar vinsæl.
Culiacan í Faxafeni naut strax mikilla vinsælda, sagði Sóveig okkur og
því ákvað hún að auka umfangið
og opnaði því nýjan stað að Hlíða-

smára 15 í desember 2006. Staðurinn er helmingi strærri en sá fyrsti,
bjartur og vistlegur og þjónustan
frábær. “Frá Culiacan í Hlíðasmáran-

um” sagði Sólveig okkur, “ afgreiðum við allar stærri pantanir, þannig
þjónustum við einnig stærri viðskiptavini eins og fyrirtæki, hópa og

Náttúrufræðistofa Kópavogs tekur
virkan þátt í Kópavogsdögum 2008
Mörg atriði Kópavogsdaga 2008
fara fram á vegum Náttúrufræðistofu Kópavogs og strax fyrsta daginn, 3. maí, er opnun sýningar
Olgu Bergmann og Önnu Hallin
sem heitir “Fiskurinn hefur fögur
hljóð,” en sú sýning stendur til
31. júlí nk.
Daginn eftir er gengið á Þríhnúka.
Á mánudeginum er ævintýri fyrir
börn á leikskólaaldri í Safnahúsinu
í umsjón starfsfólks Náttúrufræðistofu og Bókasafns sem nefnist
“Valur hvalur,” en það ævintýri er
líka á þriðjudeginum, miðvikudeginum, fimmtudeginum og föstudeg-
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inum, alla dagana kl. 10.00. Þetta
er fjörugt fræðsluerindi í máli og
myndum, farið á hvalbak og fleira,
mjög skemmtilegt gert. Ævintýrið
er einnig í boði vikuna 13.-16. maí.
Þriðjudagur 6. maí kl. 17.00 er fyrirlestur í Kórnum, fundarherbergi
Safnahússins, um rannsóknir Náttúrufræðistofunnar og Veiðimálastofnunar í Elliðavatni, og nefnist
“Hlýnun Elliðavatns.” Haraldur R.
Ingvason, sérfræðingur á Náttúrufræðistofunni, greinir frá áhugaverðum rannsóknaniðurstöðum á
vatnshita í Elliðavatni og hugsanlegum áhrifum á laxfiska. Miðvikudag-

inn 7. maí kl. 17.00 er fyrirlestur í
Kórnum, fundarherbergi Safnahússins, um verkefnið „Frumathugun á
aðgengi Þríhnúkagígs.” Einar K. Stefánsson, verkfræðingur hjá VSÓ ráðgjöf, fjallar um verkstöðu og næstu
skref í verkefninu, einnig um hugsanlega ferðamöguleika. Föstudaginn 9. maí kl. 16.00 er fuglaskoðun
á Kópavogsleiru. Þar sem sérfræðingar frá Náttúrufræðistofu verða
til taks með sjónauka. Mæting ér
fyrir neðan Líknardeild Landspítalans (Þinghól) en bent er á að stórstreymt er og háfjara kl. 15.07.

veislur. Það hefur færst mjög í vöxt
að fyrirtæki nýti sér okkar þjónustu
enda eru réttirnir okkar akkúrat sá
matur sem fólk vill fá í dag. Hollur
og góður! Enda er Saddur án samviskubits okkar einkunarorð”
Við óskum Sólveigu til hamingju

með 5 ára afmæli fyrirtækisins og
viljum að síðustu benda lesendum
okkar á að í Culiacan í Hlíðasmáranum er ljómandi gott barnahorn, þar
sem krakkarnir geta leikið sér, teiknað og fleira. Culiacan er opinn frá
11:30 til 22:00 alla daga vikunnar.
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Ferming í Hjallakirkju

APRÍL 2008

“Hef látið mig dreyma um að
koma heim og leika með HK”

- segir Helgi Kolviðsson, sem hefur verið í
atvinnumennsku í Austurríki og Þýskalandi

Fjöldi unglinga fermist á þessu
vori um allt land og ákveður
þar með að hafa Jesú Krist að
leiðtoga lífs síns. Ferming er því
alltaf mikil ákvörðun og falleg,
og í kjölfarið fylgir fermingarveisla og gjalfir þar sem vinir og

ættingjar koma saman. Hér leiðir sr. Sigfús Kristjánsson prestur
í Hjallakirkju fermingarbörn til
fermingarguðsþjónustu í Hjallakirkju 30. mars sl. KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar öllum fermingarbörnum til hamingju.

MK-ingur á Ólympíuleikana í eðlisfræði
Arngrímur Þórhallsson, nemandi í MK, varð í 5. sæti í undanúrslitum í eðlisfræðikeppni framhaldsskólanna sem fram fór fyrr
á þessu ári. Í lok marsmánaðar
tók Arngrímur þátt í úrslitakeppninni og var í kjölfarið valinn í lið
Íslands á Ólympíuleikunum í eðlisfræði. Þeir verða haldnir í Hanoi í
Vietnam á komandi sumri.

Arngrímur Þórhallsson.

LR Henning
kúrinn
Einstakur megrunarkúr með
öllum efnum, sem líkaminn þarfnast.
Einfalt að halda kjörþyngd.

Heilsu
demanturinn.

LR kúrinn er eftirfarandi:
6*450 g dósir Figu Aktiv,
Probalance 360 töflur,Te,
Aloe Vera djús 1L
og Ph mæli strimlar.
Dugir í 5-6vikur.
Þýskar hágæða Aloe Vera,
næringar og snyrtivörur
á lágu verði.
Tækifæri þitt til hagsældar!!
Eiríkur Einarsson
s. 5626261 og 8693846
eirikureinars@simnet.is

Forvarnir,
líkamsvöxtur
og lausnir.

Draumalíkaminn

Helgi Kolviðsson er Kópavogsbúi, uppalinn á
Digranesveginum, fæddur 1971, sonur Margrétar Hreinsdóttur og Kolviðs Helgasonar sem búa
á Digranesheiði 3. Hann hóf snemma að leika
fótbolta, lék með ÍK alla yngri flokkana og í meistaraflokki frá 16. ára aldri, alls 47 leiki. Hann hóf
síðan að leika með HK árið 1992 þegar það var
stofnað og lék þar 25 leiki og skoraði 29 mörk í
meistaraflokki. Helgi spilaði með HK í 3 ár, og var
fyrirliði liðsins öll þau ár, þegar það vann sig upp
um tvær deildir á jafnmörgum árum. Hann var kosinn knattspyrnumaður ársins hjá HK árið 1993 og
var fyrsti landsliðsmaður HK þegar hann lék með
21-árs landsliðinu árið 1993. Helgi, sem er miðjuog varnarmaður, lék 30 leiki með A-landsliðinu og
2 með U-21 liðinu.
Helgi spilaði sinn fyrsta A-landsleik árið 1996,
vann sér fast sæti í landsliðinu árið 1998 og lék átta
af níu A-landsleikjum ársins 2000, þar af sex í byrjunarliði og tvo leiki árið 2001. Helgi var kallaður á ný
í landsliðið gegn Eistlandi í nóvember 2002, og lék
aftur með því gegn Mexíkó í San Fransico í nóvember 2003.
Haustið 1994 fór hann til Þýskalands og gerðist
atvinnumaður í knattspyrnu með neðrideildarliðinu
Pfullendorf. Síðan lá leiðin til Lustenau í Austurríki
þar sem hann lék í 2 ár. Það lá leiðin til þýska liðsins
Mainz sumarið 1998 þar sem hann lék 64 deildarleiki. Fór til Ulm í sömu deild árið 2000 en síðan lá
leiðin aftur til Austurríkis til liðs við úrvalsdeildarliðið Kärnten sumarið 2001 og lék með því til 2004. Fór
þá aftur til Pfullendorf sem nú er í þýsku C-deildinni
og hefur spilað með því síðan. Var ráðinn aðstoðarþjálfari liðsins fyrir tímabilið 2007-2008.

Líklega ekki aftur í atvinnumennsku
Helgi var spurður hvort þjálfarastarfið nú benti til
þess að hann hefði endanlega lagt knattspyrnuskóna
á hilluna?
“Ég ætlaði að spila í eitt eða tvö tímabil en fótbrotnaði í leik með Pfullendorf í janúar 2007 og
læknarnir hérna sögðu mér að ég gæti vera kominn
á stað eftir 3 mánuði, en brotið gréri ekki saman og
ég hef vera skorinn upp 2. sinnum síðan og er ekki
enn orðið góður. Félagið hérna spurði mig hvort ég
væri ekki til í að vera aðstoðarþjálfari og aðstoða
framkvæmdastjórnina við ýmisleg verkefni. Ég tók
því strax og þetta ár hefur vera mjög lærdómsríkt
fyrir mig, bæði sem þjálfara og allt annað í kringum
félagið, einnig sé ég um “scauting” eða að skoða
efnilega leikmenn fyrir félagið. Ég efast um það að
ég fari að spila sem atvinnumaður aftur því ég er orðinn 37ára gamall og hef átt í meiðslum sl. 15 mánuði.
Mitt takmark er eins og er að geta æft án verkja, eitt
skref í einu.”
- Hvar er Pfullendorf í deildinni í dag?
“Við erum í 16. sæti eins og er. C deildin hérna er
tví skipt eins og er, á næsta tímabili heitir C deildin
- 3.Bundesliga. 10 efstu liðin úr suður og norður
koma inn í 3. Bundesligu. Á síðasta ári enduðum við
í 7. sæti en eins og er eru 7 stig í 10. sæti og 10 leikir
eftir.”
- Ertu endanlega búsettur í Þýskalandi eða værir þú
tilbúinn að koma aftur heim og þjálfa hér, eða jafnvel
leika með íslensku liði, t.d. HK?
“Ég var að láta mig dreyma um að koma heim í
sumar og leika með HK í efstu deild, það hefði verið
frábært svona í lokin á ferlinum. Ég sagði alltaf að
þegar HK spilaði í úrvalsdeildinni kæmi ég heim til
að spila með HK. Staðreynd er hins vegar sú að allri
fjölskyldunni, en við eigum þrjú börn, líður mjög
vel hérna úti en við höfum oft rætt það að það væri
alveg inní myndinni að búa á Íslandi. Því veit maður
aldrei, maður á aldrei að segja aldrei, ekki útiloka
neitt.”

Helgi Kolviðsson í leik erlendis.

Frábært að Kópavogur skuli eiga tvö lið
í úrvalsdeild
- Það hlýtur að hafa glatt þig þegar HK vann sér sæti
í úrvalsdeild karla í knattspyrnu haustið 2006 og þar
með átti Kópavogur orðið tvö lið í úrvalsdeildinni. HK
hélt sæti sínu í deildinni 2007 og leikur því aftur í sumar í úrvalsdeildinni sem nú verður skipað 12 liðum.
Hverja telur þú vera möguleika HK í sumar í deildarkeppninni?
“Þetta er alveg frábær árangur hjá HK og Breiðablik að vera með tvö lið í efstu deild og ég sem
uppalinn Kópavogsbúi er mjög stoltur og að ég hafi
ekki hafnað tilboðum úr efstu deild fyrir ekki neitt á
sínum tíma. Ég vildi hjálpa mínu æskufélagi og gerði
það, á sama tíma lærði ég mikið sem fyrirliði meistaraflokks aðeins 19 ára gamall. Ég þekki Gunna Guðmunds mjög vel, en sem leikmaður var hann alltaf
mjög vinnusamur og skipulagður (þýski aginn!)og
það sem hann hefur gert með HK alveg frábært. Það
eru margir ungir strákar í HK sem er merki þess að
HK er að vinna vel, HK er á það mikilli uppleið að ég
er viss um það að þeir muni halda sér í deildinni.
Menn verða bara að passa sig á því að á síðast ári
voru þeir vanmetnir af mörgum en það gerist ekki
aftur.
Ég hef vera í góður sambandi við meistaraflokksráð og þær hugmyndir sem þeir er með gæti gert HK
að topp félagi, framtíðin er björt.”
- Telur þú að íslensk knattspyrna hafi tekið framförum síðan þú lékst síðast hér á landi árið 1994?
“Ég fór út á sínum tíma til þess að komast í góða
æfingaaðstöðu og til þess að ég gæti æft og leikið
allt árið um kring. Ég hef vera að skoða myndir á
ÍK síðunni, það er ekki hægt að bera það saman við
aðstöðuna í dag og vona ég bara að okkar ungu og
efnilegu leikmenn virði það og nýti sér aðstöðuna
sem er fyrir hendi í dag, hún er vægast sagt orðin
frábær. Knattspyrnan hefur því tekið framförum
á Íslandi,” segir Helgi Kolviðsson, fyrsti landsliðsmaður HK.

Gæðakönnun hjá Breiðabliki
Aðalstjórn Breiðabliks hefur
ákveðið að gera könnun meðal foreldra og forráðamanna
barna og unglinga sem stunda
íþróttir hjá félaginu.
B re i ð a b l i k h e f u r f e n g i ð
Capacent Gallup til að sjá um
framkvæmd könnunarinnar
sem mun á næstu dögum senda
tölvupóst sem inniheldur slóð
á könnunina. Könnun þessi er

hluti af gæðaeftirliti Breiðabliks
og vill aðalstjórn kanna viðhorf
til þeirrar þjónustu sem félagið
býður upp á. Markmið hennar er
að finna út hvernig félagið getur
bætt þjónustu við iðkendur og
aukið ánægju þeirra og aðstandenda þeirra.
Ef sá sem fær tölvupóst um
þessa gæðakönnun hefur tíma
og tök á að svara nokkrum

spurningum um upplifun og
reynslu sína og barna sinna af
þjónustu Breiðabliks þegar könnunin berst væri stjórn félagsins
mjög þakklát.
Svörin verða á engan hátt rekjanleg til þess sem svarar eða
barnsins og mun öll úrvinnsla
fara fram hjá Capacent Gallup.

Góð æfingaferð Blika til Spánar
Á páskadag héldu meistaraog 2. flokkur Breiðabliks í knattspyrnu karla í æfingaferð til
Costa Ballena ,,Strönd hvalanna”
í Andalúsíuhéraði á sunnanverðum Spáni. Alls voru 36 leikmann
í ferðinni og þar af 19 leikmenn
sem enn eru löglegir í 2. flokki.
Auk leikmannanna voru 3 þjálfarar, 2 sjúkraþjálfarar, 2 liðsstjórar og 3 snatthundar. Alls 46 Blikar.
Að jafnaði var æft tvisvar á dag
við góðar aðstæður og veðrið lék
við hópinn allan tímann.
Leiknir voru tveir æfingaleikir.
Fyrri leikurinn var í Sevilla gegn
blöndu af varaliði og 3ja liði Sevilla og lauk honum með sigri Blika,
1-0. Það var Prince sem skoraði úr
víti eftir að leikmaður Sevilla hafði
varið skot Nenads Zivanovic á
línu. Hörkuleikur sem tók þó sinn
toll því í leiknum var Marel tæklaður harkalega og meiddist við það
á ökkla og er nú fyrst að ná sér
góðum. Seinni leikurinn var svo
leikinn við Club Deportivo Roda
sem er 3ju deildarlið staðsett rétt
hjá Costa Ballena og nú voru það
yngri mennirnir á aldrinum 16
- 21 árs sem spiluðu. Þetta var
einnig hörkuleikur en að þessu
sinn i þurftu Blikar að lúta í gras

Liðið sem lék við Sevilla.

eftir að hafa náð forystunni en
misnotuðum svo víti í stöðunni
1-1 og fyrir það var refsað. Þeir
spænsku tryggðu sér sigurinn á
lokamínútunni.
Nokkrir náðu að hreyfa aðeins
golfkylfurnar og sumir skelltu sér
til Sevilla á sögulegan leik Real
Betis gegn Barcelona þar sem Börsungar þurftu að játa sig sigraða
eftir að hafa komist í 0-2. Að venju
reyndu svo yngri og eldri mennirn-

ir með sér í sannkölluðum hörkuleik og að venju voru það þeir
eldri sem höfðu betur.
Aðspurður sagði Ólafur Kristjánsson aðalþjálfarari meistaraflokks að ferðin hafi verið mjög
vel heppnuð og hann væri ánægður með framlag og frammistöðu
leikmanna í ferðinni. Svo væri að
sjá hvort það skilaði sér inn á iðagræna vellina í sumar.

Hart barist í úrslitum 7. flokks
Um síðustu helgi marsmánaðar
fóru fram úrslit í 7. flokki drengja (leikmenn fæddir 1995 og síðar) í körfuknattleik. Mótið var í
Smáranum og í lokakeppninni
léku lið frá Breiðablik, Njarðvík
(UMFN), Stjörnunni, Þór Þorlákshöfn og KR.
Eftir fyrri daginn var Stjarnan efst með 6 stig ásamt Njarðvík, Breiðablik með 4 stig og Þór
og KR 2 stig. Njarðvík vann KR,
Breiðablik vann Þór, Stjarnan
vann KR, Njarðvík vann Þór og
Stjarnan vann Breiðablik.
Á sunnudeginum lauk keppninni með því að þrjú lið, UMFN,
Breiðablik og Stjarnan fengu öll
10 stig, þrír sigrar og eitt tap, en
það voru því innbyrðisviðureignir
þessara liða sem réðu úrslitum
og UMFN hampaði Íslandsmeistaratitlinum. KR vann Þór 49-30,
UMFN vann Stjörnuna 45-34, Blikar unnu KR 49-30 og Stjarnan
vann Þór 46-29.
Síðasti leikur mótsins var á milli
UMFN og Breiðablik. Fyrir leikinn
hafði UMFN pálmann í höndunum og sigur eða tap með 8 stiga
mun myndi tryggja þeim Íslandsmeistaratitilinn. Breiðablik þurfti
því að sigra með 9 stiga mun til
að tryggja sér sigur. Stórt tap hjá
Stjörnunni fyrr um morguninn
gegn UMFN gerði það að verkum
að möguleiki þeirra á titli var úr

Frá leik Breiðabliks og KR 30. mars í Smáranum. Breiðablik vann 49-30.

sögunni. Eftir þriðju lotu var staðan jöfn, 35-35, og mikil spenna var
í síðustu lotunni og jafnt á tölunum 38 og 40. Síðan tók hinn knái
Oddur góða rispu og kom Blikum
yfir 50-41, þar með var sá munur
kominn sem Blikar þurftu. Síðan
kom skrýtinn kafli þar sem UMFN
skoraði 8 stig á nokkrum sekúndum með því að hitta úr fyrra víti,
missa seinni víti og skora eftir
sóknarfrákast. UMFN komst yfir
56-52, Blikar hrukku síðan aftur í
gang og komust yfir 59-56. Leikur-

inn endaði síðan með sigri Breiðabliks 60-58 og það dugði Njarðvíkingum til sigurs í mótinu.
Heyra var á forsvarsmönnum aðkomuliðanna að umgjörð
mótsins hefði getað verið betri,
m.a. voru starfsmenn á ritaraborði ekki alltaf með á nótunum.
Mörgum fannst dapurt að sýna
úrslitakeppninni ekki þá virðingu
að leika á aðalvellinum, en leikið
var á hliðarvelli. Blikar þurfa að
skoða þann þátt.

Þær yngstu í Gerplu sýndu grunnæfingar
Fjöldinn allur af stúlkum á aldrinum 6 til 10 ára
sýndu grunnæfingar í hinu
glæsilega fimleikahúsi,
Versölum, 28. mars sl. og
skein áhuginn, gleðin og einbeitingin út úr hverju andliti. Ekki var um eiginlega
keppni að ræða heldur fékk
hver og ein stúlkan verðlaun fyrir sitt besta áhald,
þ.e. þar sem hún náði bestum árangri. Um innanfélagsmót var að ræða hjá Gerplu.
Um næstu helgi, föstudaginn 25. apríl, eru um 200
krakkar af báðum kynjum
á innanfélagsmóti Gerplu
í hópfimleikum. Það ætti
ekki síður að vera gaman
að horfa á það, raunar er
alltaf gaman að fylgjast með
fimleikum.
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Æfingar á slá geta verið vandasamar og eins gott að einbeitingin sé til
staðar.

Kári Steinn bætti 32 ára
Íslandsmet í 10 km. hlaupi
Kári Steinn Karlsson í Breiðablik sló nýlega 32 ára gamalt
Íslandsmet Sigfúsar Jónssonar
úr ÍR í 10.000 m. hlaupi. Met
Sigfúsar var 30:10,0 mín sett
12/5 1976. Kári Steinn hljóp á
29:28,05 mín.
Kári Steinn tók þátt í Stanford
University Inivitational í Stanford í Kaliforníu USA sem fór
fram í nótt að okkar tíma. Kári
Steinn bætti sinn besta árangur
um 62 sekúndur í þessu hlaupi.
Fyrr í vetur hljóp Kári undir meti
Jóns Diðrikssonar í 5000 utanhúss á innanhúsmóti en það met
fékkst ekki staðfest sem innanhúsmet þar sem hringurinn var
meira en 200 m langur.
Ólympíulágmark fyrir Ólympíuleikana í Peking í sumar er
28:10.00 mín og á Kári Steinn
töluvert eftir í það lágmark en
að eigin sögn eftir hlaupið þá telur hann sig eiga mikið inn og má
búast við því að hann eigi eftir
að hlaupa á enn betri tíma þegar
að líður á sumarið.

Kári Steinn Karlsson.

Kári Steinn hefur með þessum glæsilega árangri komist í
London 2012 hóp FRÍ í 10.000
m. og er því bæði búinn að ná
lágmarki í 5000 m. og 10.000 m.
viðmiðum á árinu í Ólympíuhóp
2012.
Sex einstaklingar hafa náð inn
í London 2012 hópinn.

Sverre Jakobsson til HK
Handknattleiksdeild HK og
Sverre Jakobsson hafa náð samkomulagi um að Sverre leiki
með HK næsta tímabil ásamt
því að vera aðstoðarþjálfari við
hlið Gunnars Magnússonar sem
hefur verið aðstoðarþjálfari HK
en tekur við fyrir næsta tímabil
af Miglius Astrauskas.
Sverre er gríðarlega öflugur
varnarmaður og er hann mikill
og góður liðsstyrkur fyrir HK fyrir átök næsta tímabils. Sverre
kemur til HK frá Gummersbach
í Þýskalandi þar sem hann er
að klára sitt annað tímabil en
þar á undan var hann hjá Fram,
en hann er uppalinn “handknattleikslega” hjá KA á Akureyri.
Sverre er nú ekki alls ókunnugur því að spila í Digranesinu því
hann lék með HK tímabilið 2000

- 2001. Sverre er 31 árs gamall
og á að baki 39 landsleiki fyrir
Íslands hönd þar sem hann hefur staðið vaktina í miðju varnarinnar, og staðið sig frábærlega.
Hann segist enn hafa mikinn
metnað til að spila með íslenska
landsliðinu og taka þátt í þeim
verkefnum sem framundan eru.

HK-systurnar Rut og
Auður til danskra liða
Systurnar í kvennaliði HK í
handbolta eru í sumar á leið til
Danmerkur þar sem þær leika
með dönskum liðum. Rut, sem
er örvhent skytta, fer til Holsterbro. Rut hefur lokið tveimur vetrum í Menntaskólanum
í Kópavogi en hyggst ljúka
menntaskólanáminu í Danmörku.
Auður fer til Ringköbing en
hún hyggst fara í nám í sjúkraþjálfun við danskan háskóla. Um
40 km er á milli Ringköbing og
Holsterbro en þær systur munu
leigja saman íbúð í Holsterbro.
Þeim systrum fylgja árnaðaróskir á nýjum slóðum en jafnframt er ljóst að brottför þeirra
er mikil blóðtaka fyrir HK.

Rut og Auður léku báðar með U20 landsliði stúlkna sem þátt tók í
forkeppni fyrir HM kvenna 20 ára
sem fram fer í Makedóníu í ár.
Leikið var í íþróttahúsi HK í Digranesi. Sigur vannst gegn Serbíu,
Búlgaríu og Írlandi en tap gegn
Ungverjalandi gerði vonir um
sæti í úrslitakeppninni að engu.
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