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Traust og persónuleg þjónusta

Í sumarblíðunni á Heiðarhjalla!

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Þessar ungu stúlkur voru staddar á Heiðarhjalla í Kópavogi í veðurblíðunni og nutu þess út í æsar. Þær voru
allir skólasystur á síðasta vetri í 10. bekk Álfhólfsskóla, en nú skilja leiðir á menntabrautinni. Lengst til vinstri
er Ísabella Eiríksdóttir sem fer í Menntaskólann í Reykjavík, þá Hugrún Lilja Ólafsdóttir á reiðhjólinu sínu en
hún fer í Versló og loks Ágústa Ingvarsdóttir sem ætlar að setjast á skólabekk í heimabyggð, þ.e. í MK.

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

- Viðtal við
Annie Mist Þórisdóttur
- bls. 4
- Bernskuminningar
Snorra Más
- bls. 12

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

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is
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Fornminjar og bæjarhátíð

H

vað eru fornleifar? Hversu mikill áhugi er á slíku hjá almenn
ingi? Eru einhverjar fornminjar í Kópavogi? Vegna endur
skoðunar á aðalskipulagi Kópavogs árið 2000 ákvað bærinn
að láta skrá allar fornleifar sem kynnu að leynast á þeim hluta af
landi hans sem byggð var þá að rísa á. Það er ekki aðeins lagaleg
ástæða fyrir því að fornleifar eru skráðar. Til koma aðrar ástæður
svo sem siðferðislegar, sögulegar, fræðilegar og menningarpólitísk
ar. Í hugum margra er Kópavogur tiltölulega sögulaust sveitarfélag,
sem á upphaf sitt að rekja til 20. aldar. Það má vissulega til sanns
vegar færa þar sem sveitarfélagið sjálft er ekki stofnað fyrr en 1948,
en þétting byggðar hafði hafist nokkrum árum áður, eða um 1936.
Elsta ritaða heimild um byggð í landi Kópavogs er frá árinu 1234.
Þá bregður Vatnsenda fyrst fyrir í Máldagaskrá um eignir Maríu
kirkju og staðar í Viðey. Árið 1313  eru nefndir til sögunnar bæirnir
Hvammur og Digranes, auk Vatnsenda  í leigumála á jörðum Viðeyj
arklausturs. Fundist hefur í Kópavogi jarðhýsi norðanvert við árósa
Kópavogslækjar sem talið er vera frá árinu 750 – 950. Rannsókn á
Kópavogsþingstað sýnir svo að varla verður um villst að búseta
hefur hafist á staðnum þegar á landnámsöld, kannski við upphaf
hennar í lok 9 aldar. Jarðhýsi finnast nær aldrei ein og sér, þau
eru ævinlega á bæjarstæðum. Í Kópavogi eru 53 staðir skráðir og á
þeim voru meir en 75 minjar. Fjórir staðir eru friðlýstir, Kópavogs
þingstaður, Hjónadysjar, Systkinaleiði, og Þingnes.
Bæjarhátíðir er fastur liður í mörgum bæjarfélögum. Má þar
nefna Menningarhátíð í Reykjavík, Ljósahátíð í Reykjanesbæ, fær
eyska daga á Eyrarbakka og danska daga í Stykkishólmi. Kópavogs
dagar eru haldnir í byrjun maímánaðar en engin sérstök bæjarhátíð
þar til í fyrra er haldin var Hamraborgarhátíð sem var fjölsótt. Ekki
voru líkur á að hátíðin yrði endurtekin í ár þar sem bæjarstjórn
taldi bæjarsjóð ekki hafa efni á því, en nú hefur verið ákveðið að
halda hana laugardaginn 3. september nk. Vonandi verður þessi
hátíð að árlegum viðburði héðan í frá og fjölsótt af Kópavogsbúum
og gestum þeirra. Þar munu fyrirtæki í Hamraborginni væntan
lega kynna starfsemi sína en ástæða er til að hvetja fyrirtæki sem
eru staðsett annars staðar í Kópavogi til þátttöku, t.d. fyrirtæki á
Smáratorgi og í Smiðjuhverfinu.
					

Geir A. Guðsteinsson

Samúðarkveðjur til
Þrándheims

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri
Kópav ogs, hefu r sent íbúu m
Þrándheims, vinabæjar Kópavogs,
samúðarkveðjur vegna hryðju
verkanna í Útey og Ósló. „Hug
ur okkar og Íslendinga allra er
hjá norsku þjóðinni vegna hinna
skelfilegu atburða í Noregi,” seg
ir m.a. í kveðju bæjarstjórans.
Flaggað var í hálfa stöng við bæj
arskrifstofur Kópavogs daginn eft
ir voðaverkin og einnar mínútu
þögn fór fram á mánudeginum
til minningar um fórnarlömbin.
Samúðarkveðja bæjarstjóra Kópa
vogs var send Rita Ottervik, bæj
arstjóra Þrándheims. Ungmenni
þaðan voru í Útey þegar harm
leikurinn átti sér stað. Í kveðjunni
til vina okkar í Þrándheimi kom
fram að ekki væri hægt að skilja
hvernig atburðir sem þessir gætu
átt sér stað. „En á stundum sem
þessu m er samk ennd og sam
staða hinna norrænu þjóða mik
ilvæg.” Í lokin sagði bæjarstjóri
Kópavogs: „Ég votta ykkur djúpa
samúða okkar allra og býð fram
alla þá aðstoð sem við mögulega
gætum veitt.”

Samið við Skólamat
ehf. um mat í
grunnskólunum

Á fundi framkvæmdaráðs Kópa
vogsbæjar 21. júlí sl. var tekið fyr
ir útboð á á rekstri mötuneyta í
grunnskólum. Miðvikudaginn 22.
júní sl. voru opnuð tilboð í verkið
,,Framleiðsla á mat fyrir grunn
skóla í Kópavogi 2011 – 2012”
samkvæmt útboðsgögnum gerð
um af Kópavogsbæ. Tilboðið var
auglýst á evrópska efnahagssvæð
inu (EES). Tilboð bárust frá H og
K veitingar ehf. 95.375.300 krónur,
Skólamat ehf. 102.040.080 krónur,
Sláturfélagi Suðurlands 58.735.495
krónur (2 skólar) og frá Eldhúsi
sælkerans ehf. 107.096.120 krón
ur. Framkvæmdaráð samþykkir
að leitað verði samninga við Skól
mat ehf. Framkvæmdaráð beinir
því jafnframt til bæjarráðs að taka
gjaldskrá á skólamáltíðum fyrir
veturinn 2011-2012 til endurskoð
unar.   Skólastarf hefst 22. ágúst
nk. svo greinilega verður að hafa
hraðann á.

Kópavogsbær áminnt
ur vegna tafa á
ársreiknings

NASDAQ OMX Iceland hf. hefur
áminnt Kópavogsbæ vegna tafa
á birtingu ársreiknings bæjarins
fyrir árið 2010. Málið var lagt fyrir
bæjarráð fyrir skömmu en ekkert
bókað um málið.
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Umhverfisviðurkenn
ingar 2011 afhentar
25. ágúst nk.

U m h v e r f i s v i ð u r k e n n i n g a r
umhverfis-  og samgöngunefnd
ar Kópavogsbæjar verða afhent
ar fimmtud agi nn 25. ágúst nk.
kl. 16.00. Þessar viðurkenningar
vekja alltaf nokkra athygli og ættu
að vera hvatning þeim sem þær
hljóta hverju sinni. Árið 2010 voru
Hlynsali r útn efnd gata ársi ns;
Kópavogsbraut 4 hlaut viðurkenn
ingu fyrir viðhald húss og lóðar;
viðurkenning fyrir frágang húss
og lóðar á nýbyggingarsvæði fór

til Kópavogstúns 6-8, K.S. Verk
takar; Toyota hlaut viðurkenn
ing fyrir athyglisvert framlag til
umhverfismála; og Ævar Jóhann
esson hlaut heiðursviðurkenningu
fyrir störf sín í þágu umhverfis
og samfélags, en þessi heiður
sviðurkenning bæjarstjórnar og
umhverfisráðs, sem þá hét svo,
var veitt í fyrsta sinn á síðasta ári.
Á fundi umhverfis-  og samgöngu
nefndar í vor voru lagðar fram til
lögur að næstu fróðleiksskiltum
í Kópavogi. Umhverfis-  og sam
göngunefnd samþykkti að unnið
verði skilti fyrir bæjarverndaða
svæðið við Siglingastofnun.

Íslandsbanki sækir
um breytingar á
bílaverkstæði

Á afg reiðsluf undi byggi nga
fullt rúa Kópav ogsb æja r, Gísla
Norðdahl, var samþykkt umsókn
Íslandsbanka um byggingarleyfi,
þ.e. leyfi til breytinga á bílaverk
stæði, réttingar og sprautun,   að
Auðbrekku 14. Samkvæmt þjóð
skrá er Íslandsbanki fjármögnun
skráðu r eiga ndi þessa eigna r
hluta. Byggingarfulltrúi samþykkti
erindið 26. júlí sl.

Sálmar sr. Sigur
björns Einarssonar
í Lindakirkju

Þann 30. júní sl. voru vandaðir
tónleikar í Lindakirkju en á dag
skránni voru einvörðungu sálmar
Sigurbjörns Einarssonar biskups
sem hefði orðið 100 ára þenn
an sama dag. Einvala lið tónlist
armanna flutti sálmanna en auk
þess voru flutt stutt brot úr ræð
um dr. Sigurbjörns. Auk þess voru
flutt nokkur nýrri lög eftir ólík tón
skáld sem heiðruðu Sigurbjörn
með nýjum tónsmíðum.

Tónlistarskóli Kópa
vogs settur 24. ágúst

Tónlistarskóli Kópavogs verður
settur í Salnum miðvikudaginn 24.
ágúst nk. kl. 17:00. Nemendur eru
beðnir um að skila stundaskrám
sínum úr grunnskólum eða fram
haldsskólum á skrifstofu skólans
í síðasta lagi 24. ágúst nk. Tón
listarskóli Kópavogs tók til starfa
1. nóvember 1963. Hlutverk skól
ans er að veita nemendum sín
um góða undirstöðuþekkingu og
þjálfun í tónlist, ásamt því að leg
gja rækt við að undirbúa efnilega
tónlistarnema fyrir frekara nám.
Við skólann starfa um 50 kennar
ar auk skólastjóra. Í aðalnámskrá
tónlistarskóla segir m.a.: ,,Hlut
verk tónlistarskóla er að búa nem
endur undir að geta iðkað tónlist
upp á eigin spýtur, m.a. með því
að veita undirstöðuþekkingu, efla
sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð
nemenda, jafnframt því að örva
þá til að leika tónlist og syngja,
bæði eina og með öðrum.”

Eldri borgarar í
Kópavogi leggja
land undir fót

Fél ag eldri borga ra í Kópa
vogi, FEBK, stóð fyrir dagsferð
til Vestmannaeyja miðvikudag
inn 17. ágúst nk. Ekið var aust
ur til Landeyjarhafnar með stuttu
stoppi á Hvolsvelli en síðan far
ið með Herjólfi kl. 10.00. Ekið var
um nýja hrauni ð, stoppa ð við

Gaujulund og minnismerkið. Kom
ið verður við á Skansinum sem
er frábært svæði við innsigling
una og stafkirkjan skoðuð. Farið
var á Ræningjatanga, inn í Herj
ólfsd al og sæd ýras afni ð skoð
að. Miðvikudaginn 24. ágúst nk.
verðu r fari ð í skoðu na rf erð í
Tónlistarhúsið Hörpu.

Deilt um bætur
vegna eignarnáms
að Vatnsenda

Að mati Karls Axelssonar lög
manns Kópavogsbæjar er Kópa
vogsbær er ekki bótaskyldur þó
ákvæði í eignarnámssamningi við
landeiganda á Vatnsenda hafi ekki
verið efnd. Landeigandinn, Þor
steinn Hjaltested, skattakóngur
Íslands 2011, krefst 6,9 milljarða
króna í bætur auk dráttarvaxta frá
árinu 2007. Lögmaðurinn segir að
algjör forsendubrestur hafi orðið
í málinu vegna þess að eftirspurn
eftir lóðum hefur hrunið í kjölfar
bankahrunsins. Árið 2006 gerði
Kópavogsbær eignarnám í 864
hekturum lands við Vatnsenda.
Matsnefnd eignarnámsbóta komst
að þeirri niðurstöðu að verðmæti
sáttargerðinnar væri á bilinu 6,5
til 8,0 milljarðar króna. Þorsteinn
fékk greiddar 2,2 milljarða króna
auk þess sem hann hélt eftir 35
ha lands og samþykkti bærinn að
skipuleggja þar íbúðabyggð.

Þjónusta við einhverf
börn skert

Á fundi félagsmálaráðs Kópa
vogsbæjar 9. ágúst sl. var m.a.
rætt um sumardagvist fyrir ein
hverfa. Í svari innanríkisráðuneyt
isins við fyrirspurn kemur fram
að fyrirhugað hafi verið að skerða
þjónustu við einhverf börn á árinu
2011. Í bókun félagsmálaráðs seg
ir: ,,Þetta samrýmist á engan hátt
markmiðum ríkis og sveitarfélaga
en þar var eitt af markmiðum yfir
færslu á þjónustu við fatlað fólk
frá ríki til sveitarfélaga að sú þjón
usta yrði ekki skert.
Sumardagsvist fyrir einhverf  
börn er mikilvægur stuðningur
barna og aðstandenda þeirra sem
við teljum ófært að skerða. Félags
málar áð fól fél agsm álas tjóra,
Aðalsteini Sigfússyni, að svara
bréfi innanríkisráðuneytisins.

Fræðsluganga 		
Héraðsskjalasafns
Kópavogs

Nærri 80 manns sóttu fræðslu
göngu Héraðsskjalasafns Kópa
vogs um hernámsárin í Kópavogi
undir leiðsögn Guðlaugs R. Guð
mundssonar sagnfræðings sem
fari n var 19. júlí síða stl iði nn.
Gengið var frá bílastæði Siglinga
stofnunar við Vesturvör í Kópa
vogi þar sem skoðaðar voru leif
ar af slipp fyrir flugbáta breska
hersins í Marine Slipway. Þar voru
þjónustaðir flugbátar af Catalina
og Northrop gerð. Nokkrar þess
ara véla fórust og árið 2002 fannst
flak Northrop N-3PB vélar í Skerja
firði, líklega þeirrar sem sökk 22.
október 1942. Flugvélum af þess
ari gerð flaug norsk flugsveit á
vegum RAF, breska flughersins,
og sinnti kafbátaleit og eftirliti.
Það var eina flugsveitin sem hafði
þessar vélar í þjónustu sinni og er
vél sem brotlenti og bjargað var
úr Þjórsá 1979 og gerð upp, eina
vélin sem til er af þessari gerð í
heiminum.
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Hestamannafélagið Gustur:

Mótmælir túlkun Kópavogsbæjar
Hestam annaf él agi ð Gustu r
hefu r sent bæja rs tjórn Kópa
vogs bréf vegna túlkunar Sigur
jóns Ingvasonar lögmanns um
að leigusamningar um hesthús
í Glaðh eimu m hafi runni ð út
hinn 20. júní 2011 og að húsin
verði ekki leigð áfram. Þá segir
að niðurrif húsa muni hefjast, án
frekari viðvörunar, eftir 5. júlí
2011. Hestamannafélagið Gustur
mótmælir túlkun Kópavogsbæj
ar á réttindum félagsmanna. Þá
mótmælir félagið því að Kópa
vogsbæ sé heimilt að hefja nið
urrif hesthúsa. Í bréfi Gusts segir
m.a.:
,,Kópavogsbær gerði samninga
við Gust vegna flutnings hesta
mannafélagsins af Glaðheimum
á Kjóavelli. Kópavogur gerði ein
nig samninga við hvern og einn
hesth úsa¬eiga nda og rétth afa
hesthúsalóða. Samkvæmt þeim
samningum var sala á hesthúsum
og lóðarréttindum á Glaðheim
um bundin því skilyrði að félag
ið og seljendur hesthúsa fengju í
staðinn úthlutað lóð á nýju svæði
að Kjóavöllum. Flutningurinn get
ur í fyrsta lagi orðið þegar Kjóa
vallasvæðið er orðið eins og um
var samið og hesthúsaeigendur
máttu gera ráð fyrir. Óumdeilt er
að Kjóavallasvæðið átti að vera
tilbúið fyrir um þremur árum síð
an. Gustur og félagsmenn máttu
þannig gera ráð fyrir því að svæð
ið að Kjóavöllum yrði nú komið
í það horf sem samið var um við
Kópavogsbæ. Gustur hefur stað
ið við allar skuldbindingar sínar
gagnvart Kópavogsbæ og þær taf
ir sem orðið hafa á uppbyggingu
Kjóav allas væði si ns eru ekki á
ábyrgð forsvarsmanna eða félags
manna Gusts. Kjóavallasvæðið
er langt frá því að vera tilbúið
og enn eru ókláruð veigam ik
il atriði á svæðinu og vanefndir
Kópavogsbæjar eru þannig veru
legar. Forsendur fyrir flutningi á
Kjóavallasvæðið eru því ekki til
staðar enn sem komið er og þar
með eru forsendur fyrir því að
láta hesthúsin á Glaðheimum af
hendi enn ekki til staðar. Þær tafir
sem verða á endanlegum efnd
um Kópavogsbæjar á Kjóavalla
svæðinu leiða til þess að heimild
félagsmanna til afnota af hesthús
um á Glaðheimasvæðinu frestast
um a.m.k. jafnlangan tíma.”

arefna. Bænum ber þannig m.a.
að gæta meðalhófs og koma í veg
fyrir eyðileggingu verðmæta. Bréf
bæjarins eru dagsett viku fyrir
boðað niðurrif húsanna. Augljóst
er að það er allt of skammur tími
fyrir hesthúsaeigendur til að fjar
lægja hús sín. Á það sérstaklega
við á þessum tíma árs þar sem
líkur eru á því að margir hest
húsaeigendur séu í sumarleyfum
og hafi því alls ekki séð bréf bæj
arins. Kópavogsbær hefur engar
málefnalegar ástæður til að gefa

svo skamman fyrirvara og það
an af síður er nauðsynlegt að rífa
húsin svo fljótt.”
Hestam annaf él agi ð Gustu r
áskilur sér rétt fyrir hönd allra
afn otah afa, þ.m.t þeirra sem
hafa þegar byggt hús á Kjóavallasvæði nu eða munu gera það,
til bóta vegna alls fjártjóns sem
félagið og félagsmenn hafa orð
ið fyrir vegna vanefnda og fram
kvæmda Kópavogsbæjar.

Hesthúsum á Kjóavöllum fjölgar hægt og rólega, en mun hægar en
áætlanir gerðu ráð fyrir.

Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans.
Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin,
persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti.
Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

•
jl.is
•
Jónsson & Le’macks

Kópavogsbær getur þannig ekki
krafist þess að félagsmenn flytji
sig af Glaðheimasvæðinu yfir á
Kjóavallasvæðið fyrr en bærinn
hefur komið Kjóavallasvæðinu í
umsamið horf, segir í bréfi Gusts.
,,Framangreint hefur enn frekar
verið staðfest með því að sam
komulag hefur verið milli Gusts
og Kópavogsbæjar um að félags
mönnum sé heimilt að bíða með
flutninginn á meðan Kópavogur
efnir skuldbindingar sínar á Kjóa
vallasvæðinu. Bærinn getur ekki
breytt því einhliða og ákveðið að
nú skuli félagsmenn flytja á Kjóa
vallasvæðið þrátt fyrir að svæðið
sé langt frá því að vera tilbúið.
Auk þess sem Gustur mótmælir
rétti Kópavogs til þeirra aðgerða,
sem boðaðar voru í bréfum bæj
ari ns 28. júní 2011, mótm æli r
fél agi ð einnig framg öngu bæj
arins. Jafnvel þótt Kópavogsbæ
væri rétt að krefjast þess að hest
húsin yrðu fjarlægð þá er fram
kvæmd bæjarins ein og sér ólög
mæt. Leigusala ber að gæta að
því að eyðileggja ekki verðmæti
leigutaka og gefa þeim raunhæfan
frest til að fjarlægja eigur sínar.
Kópav ogsb ær er stjórnv ald
og ber ávallt að fara eftir reglum
stjórnsýsluréttar, einnig við fram
kvæmd einkaréttarlegra úrlausn

sÍa

Kröfur til bóta vegna alls
fjártjóns sem félagið og
félagsmenn hafa orðið
fyrir vegna vanefnda

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Annie Mist Þórisdóttir heimsmeistari í crossfit:

Ætlar síðar í læknisfræði

Kópav ogsb úi nn Annie Mist
Þórisdóttir varð fyrir skemms
tu heimsm eista ri í crossf it í
kvennaflokki og hlaut titilinn
,,The fittest woman on earth,”
eða hraustasta kona heims.
Annie Mist hlaut 842 stig saman
lagt í greinunum tíu og varð 43
stigum á undan Kristan Clever
frá Bandaríkjunum sem lenti í
öðru sæti. Heimsleikarnir fóru
fram í Los Angeles í Bandaríkj
unum og sigraði Annie Mist í
þremur greinum af tíu og varð
þriðja í fjórum greinanna. Fyrir
sigurinn fær Annie Mist að laun
um 250 þúsund dali, um 29 millj
ónir króna. Annie Mist er 21 árs
gömul, gekk í Snælandsskóla í
Kópavogi og síðan í Menntaskól
ann í Reykjavík og hefur stund
að nám í efnafræði við Háskóla
Íslands en er nú orðin atvinnu
maður í crossfit. Hún hefur tví
vegis tekið þátt í heimsleikunum
og varð í 11. sæti árið 2009 og í
2. sæti í fyrra. Þá varð hún Evr
ópumeistari í greininni í júní.
Annie Mist hóf sína íþrótta
iðkun í fimleikum í Gerplu þegar
hún var 7 ára gömul en þegar í
menntaskóla kom snéri hún sér
að dansi um tíma en fór síðan
að æfa í Boot Camp við Suður
landsbraut en fór jafnframt að
æfa stangarstökk hjá ÍR, segir það
íþróttagrein sem hafi vakið áhuga
hennar, kannski ekki síst vegna
árangurs Völu og Þóreyjar Eddu á
alþjóðavettvangi.
,,Ég keppti síða n á crossf itmóti árið 2009 og vann þar rétt
til keppni á heimsl eiku nu m í
crossfit. Þá ákvað ég að snúa mér
algjörlega að crossfit. Þarna fann
ég fullkomlega hvað mig langaði
til að gera, en ég er mikil keppn
ismanneskja og vil ná árangri í
því sem ég tek mér fyrir hendur,
þá gengur ekki að vera í mörgum
íþróttagreinum.”

Annie Mist í garðinum í foreldrahúsum við Víðigrund í Kópavogi.

Annie Mist er greinilega mjög
jarðbundin og frábær manneskja
með skýr markmið og er afar góð
fyri rm ynd anna ra kvenna sem
vilja ná langt í lífinu. Í viðtali eftir
keppnina í Los Angeles sagði hún
klökk um þennan árangur: ,,Þetta
er bara fáránlegt.”!

Æfði ellefu til tólf sinnum
í viku
- Þú varst í 2. sæti á síðasta ári
og þá ákvaðst þú að stefna að sigri
á mótinu í ár. Hvernig var þeim
undirbúningi háttað?
,,Ég fann að ég gat orðið miklu

betri og vissi að ég gat unn
ið þessa keppni með markviss
um æfingum, ég hafði verið svo
nálægt því á síðasta ári. Ég fékk
strangt æfingaprógram frá þjálf
ara mínum sem er finnskur og
býr í London og síðan frá öðrum
þjálfara einnig en þeir sjá raun
ar um sitt hvorn styrkleikann. En
ég æfði hérna heima, svona ell
efu til tólf sinnum í viku auk þess
að vera að kenna crossfit. Þetta

hefur því verið mitt líf síðasta ár.
Mitt mataræði er ekki sérstaklega
strangt, reyni að borða ekki neitt
óhollt og á mína sælgætisdaga.
Eftir keppnina úti leyfði ég mér þó
að borða góða súkkulaðiköku. En
ég borða ekki brauð.”
- Hvað sérðu fyrir þér að vera
lengi keppandi í crossfit?
,,Ég er 21 árs gömu l og get
örugglega verið að keppa fram

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
Stór ávísun upp á 250 þúsund dollara hangir upp á vegg auk ýmissa
gjafa og árnaðaróska, m.a. frá forseta Íslands.

undir þrítugt og síða n áfram í
eldri aldu rsf lokku m. Það eru
kannski ekki mikil takmörk á því,
þetta snýst svo mikið um áhug
ann og eljuna. Mínar uppáh
 alds
æfi nga r eru freka r langa r sem
krefjast miki ls úth alds, en þú
þarft að vera góð í tæknihlaupum,
kraftlyftingum, sundi og fleiru,
raunar að vera ekki með neinn
slakan árangur í neinni grein þó
þú vinnir ekki þær allar. Fimleika
þátturinn var kannski veikasta
greinin hjá mér svo ég þurfti að
bæta mig kannski mest þar en nú
er enginn sérstakur veikur þáttur,
þarf bara að bæta mig í öllu!”
- Þegar þú ert ekki að æfa eða
keppa í crossfit, hvað gerir þú við
þinn frítíma?
,,Ég á mína r vink onu r úr
menntas kóla og frá þeim tíma
þegar ég var í frjálsum íþróttum
í ÍR en það er erfitt að eiga eitt
hvað áhugamál með crossfit, það
tekur svo mikinn tíma. Ég held
áfram að æfa, og reyni fyrst og
fremst að hafa gaman af æfingun
um og gera það sem mér finnst
skemmtilegt hverju sinni, en þjálf
arinn minn hefur þegar sent mér
nýtt æfingaprógram. Ég er að fara
til New York með vinkonum mín
um og eiga þar góða daga, það
var ákveðið fyrir löngu síðan. Svo
á ég kærasta sem er að æfa amer
ískan fótbolta og crossfit en hann
býr í Danmörku svo hann er ekk
ert að trufla þetta! Við hittumst á
crossfit-keppni.”

Í efnafræði í Háskóla
Íslands en stefnir
á læknisfræði
Annie Mist hefur verið við nám
í efnafræði við Háskóla Íslands en
stefnir síðar á læknisfræðinám
ið. Hún segir efnafræðina góðan
grunn að því námi og er búinn
að ljúka nokkrum áföngum sem
munu skila sér vel í læknisfræð
inni. ,,En það er ekki tími fyrir
svo tímafrekt nám eins og lækn
isfræði meðan ég er á toppnum
í crossfit og er að kenna cross
fit, sem ég hef afskaplega gam
an af. Ég ætla að njóta þess tíma
en síða n mun ég hefja nám í
læknisfræði. Það er enginn sér
stök ástæða fyrir því vali, hef lit
ist vel á það og þau fög sem þar
eru kennd, s.s. efnafræði, líffræði
og fleira sem sem liggur vel fyrir
mér, og svo er þetta örugglega
skemmtilegt en jafnframt krefj
andi starf,” segir heimsmeistarinn
í crossfit, Annie Mist Þórisdóttir.
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Skólahljómsveit Kópavogs á Spáni:

Hápunktur ferðarinnar tónleikar
í tónlistarakademíu Alicante
Fyrr í sumar fór hópur 45 ung
menna úr Skólahljómsveit Kópa
vogs í tíu daga tónleikaferð til
Spánar. Tilgangur ferðarinnar
var að halda tónleika, þar sem
létt og skemmtileg spænsk og
íslensk tónlist var í fyrirrúmi,
auk þess að kynnast Spáni og
spænskri menningu.
Fyrstu tónleikarnir voru haldnir
á fallegu yfirbyggðu sviði á göngu
götu við ströndina í Alicante. Það
var búið að vara okkur við því
á áheyrendur á svæði nu væru
kröfuharður og létu sig hiklaust
hverfa ef tónlistarflutningur stæði
ekki undir væntingum. Skemmst
er frá því að segja að unglingarn
ir frá Kópavogi slógu í gegn og
kunnu áhorfendur vel að meta
þá fjörugu tónlist sem flutt var
og klöppuðu hljómsveitina upp í
tvígang.
Næstu tónleikar voru í tónlist
arskóla bæjarins Villena og síðan
í tónlistarakademíu Alicante. Þar
lék SK á lokatónleikum akademí
unnar ásamt hljómsveit skólans
sem að mestu var skipuð útskrift
arnemendum. Þeir tónleikar voru
hápunktur ferðarinnar, enda var
tónleikahúsið og umgjörðin öll
um tónleikana hreint út sagt frá
bær. Fjórðu tónleikarnir voru úti
tónleikar í bænum Murcia. Þeir
voru haldnir að kvöldlagi í aflok
uðu og mjög hljómfögru kirkju

torgi þar sem tónar hljómsveitar
innar fengu vel notið sín. Einnig
voru haldnir tónleikar í bænum
Torrevieja en lokatónleikana hélt
hljómsveitin að mestu sjálfum sér
til skemmtunar í garðinum við
hótelið síðasta kvöldið á Spáni.
Ými sl egt anna ð var bralla ð.
Farið var í skoðunarferðir um þá

bæi sem heimsóttir voru, farið í
gönguferðir í gamla kastala auk
þess að heimsækja skemmtigarð
inn Terra Miti ca og sundl aug
argarð í Torrevieja. Einnig var
haldið fjörugt strandpartý sem
fararstjórarnir skipulögðu með
blakkeppni, limbói, sandkastala
gerð og fleiru.

Kvöldtónleikar í Murcia.

Ef þú skiptir um banka,
þá læturðu ekki einhvern
annan velja hann fyrir þig!
Jónína Gunnarsdóttir, viðskiptastjóri

www. borgarblod.is

Sundbolir, Bikini
og Tankini frá

Útsala
22. til 27. ágúst

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

F í t o n / S Í A

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

Við leggjum áherslu á persónulega
þjónustu fyrir fólk og fyrirtæki og skjóta
afgreiðslu mála í síma- og þjónustuveri.
Þannig á banki að vera og þess vegna eru
meira en 90% viðskiptavina ánægð með
þjónustuna hjá okkur.
Við tökum vel á móti þér!

Debetkort
Launareikningar
Sparnaðarreikningar
Kreditkort
Netbanki
Erlend viðskipti
Útlán

Borgartúni 26 | Ármúla 13a
sími 540 3200 | www.mp.is
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AF HÁLSINUM

Kópavogsbúinn Maja Loebell við málverkin í Bókasafni Kópavogs.

Litrík smáatriði í mál
verkum Maju Loebell
Maja Loebell sýnir um þessar
mundir vatnslita-  og olíumyndir
á fyrstu hæð Bókasafns Kópa
vogs. Sýningin stendur til 26.
ágúst nk.
Maja hefur sótt myndlistarnám
skeið víða, en aðallega í Mynd
listarskóla Kópavogs síðan 1997.
Olíumyndirnar á sýningunni eru
serían Litrík smáatriði við veginn.
Þær eru málaðar að hluta á staðn
um en kláraðar heima með hlið
sjón af ljósmynd. Vatnslitamynd
irnar urðu til á Álftanesi (á Hliði)
og Kópavogsbrúin er máluð eftir
minni og tilfinningu enda hluti af
daglegri leið Maju. Myndirnar eru
til sölu.
Maja kom til landsi ns 1971
frá Þýskalandi þar sem hún er
fædd og uppalin og stundaði þar
m.a. nám í myndlist. Hún hóf að
kenna þýsku hérl endi s, fyrst í
Fjölbrautaskólanum í Reykjanes
bæ en síðan við Menntaskólann í

Reykjavík.
,,Ég er stöðugt að þróa sjálfan
mig og hef einnig notið leiðsagnar
frábærra kennara við Myndlista
skóla Kópavogs, ekki síst Erlu Sig
urðardóttur, en síðan hafa fleiri
leiðbeint mér eins og t.d. Sara Vil
berg. Mér fellur best að mála lit
rík smáatriði í náttúrunni en þori
hreinlega ekki að mála íslenskt
landslag, það er svo yfirþyrmandi
og ég óttast að ná ekki því rými í
allar áttir sem slíkar myndir þurfa
að búa yfir. Það að mæta í Mynd
listaskóla Kópavogs er ekki bara
að fá tilsögnina heldur ekki síður
félagsskapurinn og teyga að sér
það andrúmsloft sem þar ríkir,”
segir Maja Loebell.
Maja segist vera fljótari að mála
með vatnslitum en hún gefi sér
góðan tíma í allan undirbúning,
bæði við notkun á vatnslitum og
olíulitum.

Grunnskólar
Kópavogs

Skólasetning
haustið 2011
Skólasetning verður
mánudaginn 22. ágúst
í öllum grunnskólum Kópavogs.
Nánari upplýsingar eru á
heimasíðum skólanna.

Sviðsstjóri Menntasviðs

Hver? Hvar? Hvenær?
Myndi n í júlíb laði nu er af
radd æfi ngu í kirkjukór Kópa
vogskirkju árið 1996.
Við orge li ð situ r orga nist
inn Örn Falkner og við hlið hans
söngkonan Anna Júlíana Sveins
dóttir sem hafði veg og vanda af
raddæfingum í kórnum. Næstur
okkur á myndinni er Tore Skj
enstad verkfræðingur og við hlið
hans Halldór Björnsson. Ef fleiri
geta nafngreint fólk á myndinni er

það vel þegið. Mynd þar á undan
var af einhverjum fundi, en ekki
gott af afmarka hann greinilega
í tíma og rúmi. Engin svör komu
við þeirri myndbirtingu svo við
leitum enn svara ef einhver kann
skýringu á hvaða fundur þetta var
og hverjir sjást á myndinni. Nú
birtum við athyglisverða mynd
sem fróðlegt væri að fá einhverjar
upplýsingar um, s.s. nöfn, tíma
setningu og staðsetningu. Allar

upplýsingar eru vel þegnar, smá
ar sem stórar, vinsamlega komið
þeim upplýsingum sem þið búið
yfir á framfæri við Hrafn Svein
bjarnarson héraðsskjalavörð á
Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamrab org 1. Líta má við hjá
Hrafni á skrifstofunni, hringja í
hann í síma 544-4710 eða senda
honu m tölvup óst á netf angi ð
hrafns@kopavogur.is

Tónlistarhátíð unga fólksins mik
ill menningarviðburður í Kópavogi
Tónlistarhátíð unga fólksins fór fram á menning
artorfunni í Kópavogi dagana 3. til 13. ágúst sl. og
tók fjöldi ungra og efnilegra tónlistamanna þátt í
henni og margir mjög þekktir leiðbeinendur gáfu
sér tíma til að líta þar við og miðla af þekkingu
sinni.
Í tónleikaröð hátíðarinnar var lögð áhersla á að
kynna ungt tónlistarfólk sem er að stíga sín fyrstu
skref sem atvinnutónlistarmenn, auk þess sem kenn
arar á námskeiðunum komu fram. Á hátíðinni voru
haldnir fjórir fyrirlestrar.
Á opnunartónleikunum kom strengjasveitin Skark
fram. Sveitin samanstendur af ungum strengjaleik
urum sem eru búsettir bæði hérlendis og erlendis. Á
efnisskrá var Skúlptúr eftir Þráinn Hjálmarsson, Ser
enaða í E-dúr op. 22 eftir Antonin Dvorák og Aurora
eftir Iannis Xenakis.
Þessi tónlistarhátíð er aðstandendum hennar til
mikils sóma, og hefur ótvírætt menningargildi.

Ísak Ríkharðsson fiðluleikari býr í Bandaríkjunum
en kom hingað til lands til að taka þátt í tónlistar
hátíðinni. Hann spilar m.a. í strengjasveitinni Skark.

Ljóð mánaðarins:

Að trúa uppsréttunni
Guðríður Lillý Guðbjörnsdótt
ir er fædd 25. febrúar árið 1940.
Foreldrar hennar voru Vilborg
Björnsdóttir, húsmæðrakennari
og Guðbjörn Helgason, verslun
armaður. Lillý er með BA-próf í
íslensku frá Háskóla Íslands og
próf í uppeldis- og kennslufræði
frá sama skóla. Einnig er hún
með próf frá Leiklistarskóla L.R.
Lillý hefur fengist við kennslu
í grunn- og framhaldsskólum og
síðustu árin hefur hún starfað
sem kennari hjá Reykjavíkurborg
en hætti kennslu 2010. Hún er
formaður stjórnar Ritlistarhóps
Kópavogs. Lillý á ljóð í ljóðabók

unum fjórum sem Ritlistarhóp
urinn hefur gefið út. Þær heita:
Gluggi, Ljósm ál, Sköpu n og Í
augsýn. Hún var í ritnefnd og rit
stjóri þeirrar síðast nefndu sem
kom út árið 2009.
Lillý á ljóð og smásögur í tíma
ritum og safnritum. Smásaga eftir
hana hefur verið þýdd á þýsku
og valin í bók með smásögum
eftir fleiri íslenska höfunda sem
einnig hafa verið þýddar. Bókin
heitir Kalkül und Leidenschaft
og kemur út á Bókamessunni í
Frankf urt í októb er næstk om
andi, en þar verða íslenskir rit
höfundar heiðursgestir.

G u ð r í ð u r L i l l ý
Guðbjörnsdóttir.

Faðmur
Við ósinn
hljóðnar skvaldrið
og víðáttan
breiðir út faðminn
Þá er of seint
að trúa uppsprettunni
fyrir leyndarmáli sínu.
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Uppskeruhátíð Skapandi sumar
starfa í Kópavogi var þroskandi
Uppskeruhátíð Skapandi sum
ars tarfa hjá Ungmennahúsi nu
Molanum í Kópavogi var hald
in fyrir nokkru. Fyrr um daginn
var slegin upp götuhátíð á Hálsa
torgi í Hamraborg, þar sem ung
mennin sýndu og seldu af sér
flíkurnar á flóamarkaði og fóru í
leiki og spilað var undir blíðum
tónum farandstónlistarmanna.
Um kvöldi ð var gestu m og
gangandi í stofustemmingu í Mol
ann, á könnunni var kaffi og borð
svignuðu undan kræsingum. Gest
ir fylgdust með heiminum rifna í
sundur í nýjum íslenskum tölvu
leik og borðspili, með tilheyrandi
eldglæringum og ólátum. Einnig
voru kynstrin öll af mynd- og list
verku m sem glöddu auga ð og
ekki síst fylltu ómfagrir tónar and
rúmið. M.a. spilaði María Arnar
dóttir á flygelinn í Tónlistarsafni
Íslands og héldu gestir á blöðru
milli handa nna og skynju ðu
þannig tónlistanna eins og heyrn
arlaust fólk gerir oft á tíðum.
Ýr Jóhannsdóttir vann við það
að sauma og hanna föt. ,,Ég hef
lítið sem ekkert nám á bakv ið
mig í saum og hönnun en stefni
á klæðskerann í Tækniskólanum
haustið 2012,” segir Ýr. ,,Ég legg
mikla áherslu á frumleika og liti í
verkefni sumarsins, en verkefnið

Ýr Jóhannsdóttir vann við það að sauma og hanna föt. Virkilega
glæsileg frammistaða og hönnun.

Arna Óttarsdóttir við Ameríska tímapitsu sem er vefverk unnið fyr
ir Skapandi sumarstörf 2011. Lengd þess takmarkaðist af tímanum
sem fór í verkið. Á hverjum vinnudegi var ofin ein lína en í hverri línu
komu fram eitt eða tvö tákn sem standa fyrir daginn. Með teppinu
fylgdi hreyfimynd sem var búin til úr ljósmyndum af gerð þess og var
sýnd á uppskeruhátíðinni.

kalla ég Kusk. Meiri hlutin af efn
unum sem ég notaði var keyptur í
Rauðakrossbúðum og endurnýtti
ég m.a dúk og gardínur.”
Skapa ndi suma rs törf í Mol
anum voru að ljúka sínu fjórða

starfsári, 28 ungmenni á aldrinum
18 - 25 ára störfuðu í Molanum
við að útfæra eigin skapandi verk
efni og buðuð bæjarbúum að lok
um að njóta uppskerunnar.

Er kominn tími til að gera eitthvað?
	
  

Er kominn tími til að gera eitthvað?

Námskeið
sem opna þér nýjar leiðir
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem
hafa hjálpað mörgum að komast aftur eða í fyrsta sinn af stað til
meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi.
Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa,
veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun
eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám.
Um er að ræða eftirfarandi námskeið:
Bókhald

Grunnur í bókfærslu fyrir þá
sem vilja vinna við bókhald
eða færa eigið bókhald.

Stærðfræði fyrir
byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum til
að skapa áhuga og jákvætt
við horf til stærðfræði.

Excel grunnur

Farið er í góð vinnubrögð og
fjölmörg hagnýt reiknidæmi í
þessu vinsæla forriti.

Sjálfstyrking

Styrkir nemendur í að tjá
sig, sýna öruggari framkomu og almennt vera til!

Enska fyrir
byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum fyrir
þá sem hafa átt erfitt með að
læra ensku / önnur tungumál.

Tölvubókhald

Dýpkar þekkingu á
bókhaldi almennt og kynnir
tölvufært bókhald.

Fjármál

Fjármál einstaklinga á mannamáli! Eykur skilning á fjármálum, bæði eigin og almennt.

Tölvugrunnur

Tölvunotkun fyrir byrjendur
og lengra komna. Unnið á
eigin hraða með aðstoð.

Minnistækni

Kennd er tækni til þess að efla
og bæta minnið. Hentar þeim
sem eiga við gleymsku eða
skert minni að stríða.

Að ná fram því
besta með ADHD

Eykur skilning á ADHD
(athyglisbresti / ofvirkni) og
hvernig hægt er að ná betri
tökum á ADHD.

Úr frestun í
framkvæmd

NÝTT!

NÝTT!

NÝTT!

Farið yfir ástæður frestunar,
einkenni og afleiðingar. Fyrir
þá sem vilja hætta að fresta og
fara að ná árangri í lífinu.

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á hringsja.is

Allur hópurinn kominn á svið í Molanum með rós í hendi.
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Starfsemi Skógræktarfélags
Kópavogs fer stöðugt vaxandi
Þessar konur skrýddust þessum flottu höttum af tilefninu.

Gleði ríkti í grillveislu
á Hrafnistu í Kópavogi
Heimi li sf ólki ð á Hrafni stu
í Kópavogi efndi til grillveislu
utandyra í hádeginu einn góð
viðrisdaginn í síðustu viku. Þar
var boðið upp á grillkjöt og ís í
góða veðrinu, og lipur harmon
ikuleikari sá til þess að halda
uppi fjörinu undir borðum. Fjöl
mennt var, og greinilegt á við
brögðum gesta að þeir kunnu
vel að meta þessa nýbreytni.
Hrafni sta Kópav ogi sem er
rekið af Sjómannadagsráði er í
rólegu og friðsælu umhverfi rétt
við Elliðavatn í Kópavogi. Áfast
við hjúkru na rheimi li ð er þjón
ustum iðs töði n Boði nn sem
reki n er af Kópav ogsb æ. Ein

nig er innangengt í öryggis- og
þjónustuíbúðir sem Naustavör,
dóttu rf yri rt æki Sjóm annad ags
ráð reku r. Hrafni sta Kópav ogi
er rekin eftir nýrri hugmynda
fræði í öldru na rþ jónu stu. Rík
áhersla er lögð á sjálfsákvörð
unarrétt og þátttöku íbúa. Tekið
er mið af því besta í sjálfstæðri
búsetu og það sameinað öryggi
hjúkrunarheimilis.
Á Hrafnistu í Kópavogi starfa
hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar,
læknar, félagsliðar, sjúkraþjálfari,
iðjuþjálfi, listmeðferðarfræðingur
og almennt starfsfólk. Forstöðu
maður Hrafnistu í Kópavogi er
Hrönn Ljótsdóttir.

Forstjórinn, Pétur Magnússon, lét ekki sitt eftir liggja að bera matinn
frá grillinu á borð heimilisfólksins sem naut matarins í sólskininu.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

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

Skógr ækta rf él ag Kópav ogs
var stofnað 25. september 1969
og voru stofnf él aga r 60. Fyrsti
form aðu r fél agsi ns var Guð
mundu r Örn Árnas on. Árið
1971 fékk félagið úthlutað lands
spildu   frá Kópavogsbæ í Smára
hvammslandi.
Þar rak félagið gróðrarstöð sem
hlaut nafnið Svörtuskógar. Þessi
stöð var rekin til ársins 1984 en þá
var landið tekið undir bygginga
svæði. Plöntur úr Svörtuskógum
eru víða til prýði í Bæjarlandinu.
Núna eru fél aga rni r að nálga st
fjórða hundraðið og stendur félagið
að skógrækt bæði að Fossá í Kjós
og á svæðum ofan við Vatnsenda,
m.a. í Guðmundarlundi sem er mik
il útivistarparadís sem nýtur vax
andi vinsælda íbúa Kópavogs sem
og nágrannasveitarfélaganna. Þar
er Skógræktarfélag Kópavogs að
reisa veglegt hús yfir starfsemina.
Skógræktarfélag Kópavogs keypti
hálfa jörðina Fossá í Kjós árið 1972
en jörðin er alls 1100 ha. Þar er nú
búið að planta um 700.000 plönt

Að Fossá í Kjós er miki l skógr ækt á vegu m Skógr ækta rf él ags
Kópavogs.

um. Starfsemin að Fossá verður
stöðugt umfangsmeiri og ástæða
er til að hvetja Kópavogsbúa til að
koma við að Fossá þegar leið þeirra

liggur um Hvalfjörðinn, eða þeir
gera sér einfaldlega leið um Hval
fjörðinn. Það er vel þess virði, fag
urt umhverfi og fallegt útsýni.

Kvennakór Kópavogs að hefja
starfið með nýjum stjórnanda
Kvennak ór Kópav ogs er að
hefja æfingar af fullum krafti
og framundan er tíunda starfs
ár kórsins. Þessara tímamóta er
ætlunin að minnast með marg
víslegum og öflugum hætti.  
Í Kvennakór Kópavogs sungu
40 hressar konur á síðasta starfs
ári. Konurnar eru á öllum aldri
og fást við ólíka hluti í daglegu
lífi en eiga það sameiginlegt að
hafa gaman af söng og góðum
félagsskap. Stefnt er að því að
efla kórinn enn frekar og því er
öllum konum sem hafa áhuga á
söng og samveru við skemmti
legar skvísur boðið að ganga til
liðs við Kvennak ór Kópav ogs.
Fyrsta æfing eftir sumarfrí verður
þriðjudagskvöldið 23. ágúst nk.
í Hörðuvallaskóla Kópavogi og
eru nýjar konur sem hafa áhuga á
að kynna sér kórinn og starfsemi
hans boðnar velkomnar þangað.
Nýr stjórnandi, Gróa Hreins

Konu r í Kvennak ór Kópav ogs, steypta r í leir! Þetta var loka
verke fni Hörpu Snæb jörnsd óttu r hönnu ða r, frá Myndl istas kóla
Akureyrar 2011.

dóttir, tekur þá til starfa. Gróa
hefur mikla reynslu af kórastarfi
og hefu r starfa ð vítt og breitt
um landið bæði sem kórstjóri og
líka sem undirleikari. Hún mun

án efa setja sterkan svip á kom
andi kórastarf og ríkir tilhlökkun
hjá kórkonum vegna samstarfsins
við Gróu.

VIÐ FLJÚGUM Í
ALLAN VETUR!
( OKTÓBER - APRÍL )

VERÐ Á MANN FRÁ:

112.400 KR.-*
FLUG + GISTING Í 8 NÆTUR!

Orlando er fjölbreytt borg og einn af vinsælustu áfangastöðum heims fyrir fjölskyldur. Orlando hefur upp á að bjóða
þekktustu skemmtigarða heims. Hægt væri að heimsækja nýjan skemmtigarð hvern dag vikunnar og þegar fólk hefur
fengið fylli sína af þeim hefur Orlando upp á margt annað að bjóða og má segja að borgin bjóði upp á óendanlega
möguleika til skemmtunar! Úrval af frábærum golfvöllum, söfnum og veitingastöðum.
* Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn á The Floridina Hotel með morgunmat í 8 nætur. Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
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Klárum samninga við Af málefnum Gusts í Kópavogi –
íþróttafélögin
Hvað er sanngjarnt?
Á íbúafundum í Kópavogi hef
ur komi ð fram sú ósk íbúa að
hafa sem besta þjónustu við sig
og börn sín í göngufæri frá heim
ili. Íbúar í vesturbæ Kópavogs og
íbúar í Kóra- og Vatnsendahverfi
gerðu sérstaklega athugasemdir
við og sögðu það í raun kátbros
legt að aka framhjá einni knatthöll
til þess að fara í aðra með börnin
á æfingar í vinsælustu íþróttagrein
á Íslandi, knattspyrnu. Það vekur
óneitanlega athygli að í þessu máli
er ekki við íþróttafélögin í bænum
að sakast, þau hafa náð samkomu
lagi sín á milli. Það stendur því upp
á Selskapinn svokallaða, hins rúm
lega ársgamla meirihluta í Kópa
vogi, sem skipaður er fjórum fram
boðum: Samfylkingu, VG, Y-listan
um og X-listanum að ljúka málinu.
Á meðan ekki er skorið úr um
hvort bæjaryfirvöld séu sátt við
þá tillögu sem íþróttafélögin hafa

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

komið með er
varða r knatt
spyrnu, ger
ist ekke rt. En
m a r k m i ð i ð
með stefn
unni um sam
vinnu skóla
og íþróttaf é
laga, sem t.d.
hefu r sanna ð Ómar
gildi sitt í Snæ Stefánsson.
l a n d s s k ó l a
svo eftir hefur
verið tekið, var að auka þjónustu
við bæjarbúa, þ.e. minnka skutl
á milli staða og gefa yngstu iðk
endunum kost á að ljúka sínum
æfingum í sínu skólahverfi strax
eftir að skóla lýkur. Það var í stefnu
flestra þeirra flokka og framboða
sem náðu að koma bæjarfulltrúa
að í Kópavogi að auka samvinnu
skóla og íþróttafélaga, en þrátt fyr
ir allt tal um þessa samvinnu við
íþróttafélögin er ekki enn kominn
af stað samningur milli bæjaryfir
valda og íþróttafélaganna og ekkert
útlit fyrir að það gerist fyrir næsta
skólavetur. Lausnin sem ,,Selskap
urinn” virðist horfa mest til, með
Hjálmar fulltrúa Næst-bestaflokks
ins í broddi fylkingar, er að fækka
æfingum hjá öðru félaginu, sem
leiðir af sér óréttlæti og mismunun
á íþróttafélögum. Það sér það hver
maður að tvö félög annað með 15
iðkendur í hópi og hitt með 20 ætl
ast til þess að fá sitt hvorn tímann í
íþróttahúsinu fyrir hópinn sinn, en
eitt félag með 35 iðkendur í hópn
um fær bara einn tíma. Þetta þýðir
að ef aðeins eitt félag væri í hver
ju íþróttahúsi næðist miklu mun
betri nýting á mannvirkinu. Það
er því fullástæða til þess að ljúka
þeirri góðu vinnu sem íþróttfélögin
Breiðablik, Gerpla og HK hafa lok
ið sín á milli og gera samninga við
félögin.
Ómar Stefánsson
bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í Kópavogi

Frétti r hafa borist af því að
stjórn hestamannafélagsins Gusts
velti fyrir sér að stefna Kópavogs
bæ fyrir vanefndir á samningi sem
var gerður um uppbygginu á fram
tíðar aðstöðu félagsins á Kjóavöll
um. Í því ljósi finnst mér rétt að
skýra afstöðu bæjarins í málinu.
Árið 2006 óskaði hestamannafélag
ið Gustur eftir aðkomu Kópavogs
bæjar vegna uppkaupa hesthúsa
á Glaðheimasvæðinu. Lyktir þess
máls urðu þær að Kópavogsbær
keypti flest af þeim hesth úsu m
sem stóðu á Glaðheimasvæðinu og
varði til þess miklum fjármunum.
Jafnframt var undirritað samkomu
lag um uppbyggingu á framtíðar
svæði hestamanna á Kjóavöllum.
Það samkomulag var gert árið 2007
þegar smjör virtist drjúpa af hverju
strái og bar samkomulagið þess
glögg merki. Jafnframt stóð til að
selja Glaðheimalandið fyrir háar
upphæðir og átti andvirði þeirrar
sölu m.a. að standa undir uppbygg
ingu nýrrar aðstöðu hestamanna á
Kjóavöllum í anda ársins 2007. Eins
og öllum er kunnugt breyttust for
sendur allar í íslensku samfélagi á
einni nóttu haustið 2008 og stend
ur nú ekki steinn yfir steini hér í
Kópavogi sem annarsstaðar. Í stað
þess að fá tekjur af Glaðheimaland
inu hvíla nú milljarða skuldir vegna
þessara uppkaupa á bæjarsjóði.
Síðustu misseri hafa bæjaryfirvöld
í Kópavogi unnið að því að vinda
ofan af Glaðheimamálinu, bæði er
fjárm ögnu n uppk aupanna núna

þungur baggi á bæjarsjóði og ljóst
að 2007 samkomulagið við hesta
menn er barn síns tíma sem aldrei
verður unnt að efna.
Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa
boðið hestamannafélaginu sátt í
málinu. Sú sátt felst í því að reisa
reiðskemmu á Kjóavöllum talsvert
stærri en þá sem nú stendur í Glað
heimum og reyndar nokkuð stærri
en reiðhöll Fáksmanna í Reykja
vík. En bæjaryfirvöld hafa jafnframt
hafnað því að byggja nýja skeið
velli á Kjóavallasvæðinu enda er
þar fyrir ágætis skeiðvöllur And
varamegin og þar sem til stend
ur að sameina þessi tvö félög er
eðlilegt að sá völlur sem fyrir er
verði framtíðar keppnisvöllur sam
einaðra félaga. Þetta tilboð okkar
hefur legið fyrir í langan tíma og
hefði Gustur gengið að þessu til
boði bæjaryfirvalda væri bygging
reiðskemmu væntanlega vel á veg
komin, iðurenda var gert ráð fyrir
fjármunum til þess að framkvæmd
ir mættu hefjast á yfirstandandi
fjárhagsári.
Eins og staða n er núna hef
ur Gustur krafist þess að bæjar
yfirvöld reisi reiðhöll á Kjóavöll
um samb æril ega þeirri stærstu
á Íslandi sem er á Akureyri. Jafn
framt fara þeir fram á að byggja
upp nýja reiðvelli á svæðinu. Þessu
hafa bæjaryfirvöld hafnað af þeirri
einföldu ástæðu að fyrir því eru
ekki til peningar.
Þær voru margar skýjaborgirnar
sem voru byggðar á Íslandi árið

2007, suma r
náðu að rísa
fullb úna r en
aðra r hrundu
við bankahrun
ið. En það eru
breytti r tíma r
og væntanlega
erum við sam
mála um að
ekke rt okka r
vill sjá íslenskt Guðríður
samfélag aftur Arnardóttir.
í anda ársi ns
2007, hvorki flottræfilsháttinn né
þá óábyrgu meðferð fjármuna sem
einkenndi þann tíma. Í samfélagi
sem nú rær lífróður til endurreisn
ar verða allir að leggjast á árarnar
og átta sig á því að það er munur á
því sem við viljum gera og því sem
við getum gert.
Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa
þurft að taka margar erfiðar og
sársaukafullar ákvarðanir á síðustu
árum til að bregðast við erfiðri fjár
hagsstöðu. Þær ákvarðanir hafa
meða l anna rs leitt til þjónu stu
skerðingar við bæjarbúa og hækk
un gjalda. Getur hestamannafélagið
Gustur krafist þess að á sama tíma
reisi bæjaryfirvöld stærstu reið
höll á Íslandi í Kópavogi og nýja
skeiðvelli fyrir hundruðir milljóna
króna?
Guðríður Arnardóttir
bæjarfulltrúi og formaður
bæjarráðs Kópavogs.

Ritlistarhópur hélt fagnaðarfund í Gunnarshúsi
Fél aga r í Ritl ista rh ópi
Kópavogs héldu svo kallað
an „workshop“ eða vinnu
fund einn sólskinsdag í vor
og fór hann fram í Gunnars
húsi, sem er í eigu   Rithöf
undarsambands Íslands og
eru þar höfuðstöðvar þess.
Efni þessa fundar var haf
ið í öllum sínum myndum og
hvernig það varð skáldunum
að yrkisefni í ljóðum, örsög
um og smásögum. Ritlistar
hópurinn gaf út í fyrra glæsi
lega bók, Í augs ýn, með
ljóðum skáldanna á íslensku
og ensku – og fylgir diskur
með bókinni með upplestri

skáldanna á ljóðum sínum.
Er þetta einstaklega vel lukk
uð bók, bæði að innihaldi
og útliti. Hún er nú að verða
uppseld, eins og hinar þrjár
bækurnar sem hópurinn hef
ur gefið út á undanförnum
árum.
Á síða sta ári var svo
Steinni nn, heiðu rs viðu r
kenni ng Ritl ista rh ópsi ns,
afhentur Önnu S. Björnsdótt
ur með viðeigandi menning
arlegri dagskrá í Tónlistar
safni Íslands í Hamraborg
inni. Þetta og margt fleira
er til marks um líflegt starf
hópsins.

Þátttakendur í „workshop“ Ritlistarhóps
Kópavogs í Gunnarshúsi við Dyngjuveg
í Reykjav ík. f.v. Anna S. Björnsd ótti r,
Eyþ ór Rafn Gissu rars on, Marg rét Jóels
dóttir, Steinþór Jóhannsson, Sigrún Guð
mundsd ótti r, Hrafn A. Harða rs on, Lillý
Guðbjörnsdóttir og Anna Karin Júlíussen.

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

Námskeið fyrir fullorðna:

* Partýgítarnámskeið
* Gítarnámskeið
fyrir leikskólastarfsfólk
Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

Næstu námskeið hefjast í september !

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.
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Vinnuskólanum lauk með fjörlegri sumarhátíð

Hús á leikvelli Smárahvamms nýtur vinsælda barnanna.
Ungl inga rni r fjölm enntu og
skemmtu sér vel á sumarhátíð
Vinnuskóla Kópavogs.

Sumarhátíð Vinnuskóla Kópa
vogs fór fram undir lok júlímán
aða r en þar með lauk sumar
starfi yfir 800 unglinga á aldrin
um 14 til 16 ára hjá Kópavogs
bæ. Hátíðin var haldin á túninu
við Vinnuskólann í Fífuhvammi
og heppnaðist vel.
Hátíðin hófst þegar Járnskóflan
steig á svið og spilaði nokkur vel

valin og rokkuð lög. Járnskóflan
samanstendur af flokkstjórum í
Vinnuskólanum. Kynnar hátíðar
innar komu frá Götuleikhúsinu.
Liðsm enn Skapa ndi suma r
starfa tóku því næst nokkur róleg
lög og að því búnu tók MC Gauti
við og tryllti lýðinn. MC Gauti tók
m.a. nýja sumarsmellinn ,,Það er
komið sumar” ásamt Margréti og

Röggu en þær frumfluttu einnig
nýtt lag. Í hléi fengu unglingarnir
ljúffengan ís og gátu þeir einnig
gætt sér á pylsum. Eftir hlé var
Ari Eldjárn með uppistand sem
vakti mikla lukku meða l gesta
á hátíðinni. Í lokin spilaði Frið
rik Dór sín helstu lög við mikinn
fögnuð.

VILT ÞÚ GÆTA BARNA
Á EIGIN HEIMILI?
Óskum eftir dagforeldrum til starfa í Kópavogi
Þeir sem vilja gerast dagforeldrar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði.
Nánari upplýsingar um daggæslu barna eru á vef Kópavogsbæjar:
www.kopavogur.is/thjonusta/skolar/daggaesla/
Eftirfarandi er greitt fyrir dagforeldra sem koma til starfa:
• Grunnnámskeið 70 st.
• Aðgangur að leikfangasafni
• Aðstöðustyrkur

Byggir á því besta úr
báðum leikskólunum

Mánudaginn 1. ágúst sl. var
leikskólinn Kjarrið sameinaður
leiks kóla nu m Smárah vammi.
Sameinaður leikskóli verður sex
deilda með samtals 146 börn.
Framunda n er skemmtil egt
tímabil þar sem unnið verður við
sameininguna, að byggja nýjan

leikskóla á grunni tveggja eldri.
Lögð verður áhersla á að sameina
það besta sem báðir skólarnir
búa yfir í góðri samvinnu kennara
og foreldra.
Einnig eru uppi hugmyndir um
að efna til samkeppni um nafn á
nýjan, sameinaðan leikskóla.

Tónlistarskóli Kópavogs
verður settur í Salnum
miðvikudaginn 24. ágúst
kl. 17:00.
Nemendur eru beðnir um að skila
stundaskrám sínum úr grunnskólum
eða framhaldsskólum
á skrifstofu skólans.
Skólastjóri

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við daggæslufulltrúa í síma
570 1500 eða í gegnum netfangið: emilia@kopavogur.is

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði.
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Snorri Már Skúlason fyrrverandi fréttamaður rifjar upp bernsku sína í Kópavogi

Gondólaræðari í drullupolli
Hungurverkirnir ráku
mann heim

Snorri Már Skúlason var um
árab il ábera ndi í ísl ensku m
fjölmiðlum. Hann hóf ferilinn í
útvarpi þegar Rás 2 var hleypt
af stokkunum 1983, hann var
fréttamaður á Stöð 2 og Bylgj
unni um nokkurra ára skeið,
hann stýrði Dagsl jósi í Sjón
varpi nu, sá um morgu ns jón
varp og Ísland í dag á Stöð 2 og
var verkefnisstjóri yfir enska
boltanum þau 3 ár sem boltinn
var á Skjá einu m. Unda nf ar
in ár hefur Snorri Már starfað
að kynningar- og upplýsinga
málum hjá ASÍ. Kópavogsblað
inu lék forvitni á að heyra af
bernskuá rum Snorra Más en
hann sleit barnskónum í aust
urbæ Kópavogs.

Ævintýraland í óbyggð
um austurbæjar
Ég flutti í Kópavoginn seint
á árinu 1974 þegar móðir mín,
Ásdís Hafliðadóttir, giftist Baldri
Líndal verkfræðingi sem byggt
hafði reisulegt hús austarlega
á Hlíða rv egi nu m. Við komu m
hingað ég, mamma og systkini
mín tvö þau Hafliði Skúlason og
Svava Skúladóttir. Fyrir á heimil
inu voru auk Baldurs, synir hans
Eiríkur Líndal og Jakob Líndal.
Ég flutti st eigi nl ega af mal
bikinu yfir á mölina þegar við
fórum úr vesturbæ Reykjavík
ur og í Kópavoginn því malbik
ið á Hlíðarveginum endaði við
Bröttubrekku og náði því ekki
að okkar húsi sem var númer
63. Því fylgdu margir kostir að
búa á mörkum bæjar og sveit
ar. Beint fyrir ofan heimilið var

Snorri Már á þrjú börn. Hugrúnu 19 ára, Frey 13 ára og Kára 7 ára. Drengirnir eru harðir Blikar og æfa
báðir með félaginu. Sá eldri með 4. flokki og sá yngri er í 7. flokki. Þeir eru þarna með föður sínum á
Smárahvammsvelli eftir 10-1 sigurleik Freys og A-liðs 4. flokks á Víkingum.

móinn allt um kring og örlítið
ofar stóð lítið fjárhús þar sem
reki nn var líti ll en blóml egu r
fjárbúsakpu
 r. Á þessum fyrstu
árum mínum í Kópavogi lék ég
mér mest við nágranna mína,
þá Eyjólf Orra Sverri ss on og
Davíð Þór Sigurbjartsson. Leik
svæðið var í raun óendanlega
stórt því fyrir utan móann þar
sem ýmis ævintýri gerðust, var
Húgóbrekka n beint fyri r neð

an, þá skítalækurinn sem mað
ur datt að sjálfsögðu nokkrum
sinnum í og við af honum tók
Smárahvammsvöllurinn sem þá
var nýlegur og var himneskur
staður fyrir fótboltaóðann pilt
eins og mig.
Aðeins austar voru svo hinar
goðs agnak enndu sandg ryfju r.
Þær voru nokkurn veginn þar
sem Smárat org er núna. Þar
geystumst við félagarnir á hjól

Sandgryfjurnar voru vinsælt leiksvæði, ekki síst þegar rigndi og þar mynduðust tjarnir til að sigla á.
Þar sigldu Snorri Már og félagar um, alsælir og áhyggjulausir.

um upp og niður hóla og hæð
ir eins og enginn væri morgun
dagurinn. Litlir pollar með ríkt
ímyndunarafl höfðu enga þörf
fyrir rússíbana eða tívolí þeg
ar þeir höfðu frjálsan aðgang
að þess háttar ævintýralandi.
Í sandg ryfju nu m myndu ðu st
oft gríðarstórir pollar, hálfgerð
ar tjarnir, og þegar það gerð
ist voru menn fljótir að bregð
ast við. Flekar voru búnir til úr
gömlu m vörub rettu m og ein
angrunarplasti troðið í holrým
ið. Þannig sigldum við alsælir
og áhyggjul ausi r um þessa
ógnarstóru drullupolla eins og
gondólar æða ra r í Fene yju m.
Þegar vel áraði og maður hafði
verið duglegur að selja Dagblað
ið niðri í bæ gat maður jafnvel
splæst í kíló eða tvö af lakkrís
afgöngum í Drift sem rak lakk
rísverksmiðju nærri sandgryfj
unum. Þá var gott að vera til.
Tilveran dásamleg þó stundum
fengi maður í magann af þeim
svarta. Þetta var sem sagt sá
ævi nt ýrah eimu r sem tók við
mér þegar ég flutti í Kópavoginn
9 ára gamall.

Fræbblarnir voru stolt Kópavogs.

Ég byrja ði í Digran ess kóla
haustið 1975 og eignaðist þar
marga góða vini enda bæði
heppi nn með bekk og Ein
ar Long kennara. Fótbolti var
það sem allt snérist um á þess
um árum en þrátt fyrir að vera
orðinn Kópavogsbúi skipti ég
ekki yfir í ÍK né Breiðablik held
ur sótti áfram æfingar til Fram
í Safamýrina. Sú þrjóska gerði
það að verku m að ég eyddi
meiri tíma en flestir bæjarbú
ar í vögnum SVK. En svona var
þetta í þátíð, menn skiptu ekki
svo glatt um fél ag í fótb olta.
Slíkt jaðraði við landráð og þar
við sat.
Oft kom það fyrir, sérstaklega
á vorin og haustin, að ég kæmi
ekki heim úr skólanum fyrr en
milli 4 og 5 á daginn þó skólan
um sjálfum hefði lokið um eitt
leytið. Þá var nefnilega farið á
sparkvöllinn við Digranesskóla
og spilaður fótbolti þar til hung
urv erkirni r ráku mann heim.
Þar voru ýmsar hetjur á vellin
um, menn eins og Willum Þór,
Valtýr Björn og Bragi Björnsson
að ógleymdum stórvini mínum
og jafnaldra Pétri Má Ólafssyni
bókaútgefanda.
Úr Digran ess kóla lá leiði n í
Víghólaskóla og þaðan í MK. Í
Víghól breyttist maður úr barni
í ungling nánast í einu vetfangi,
eða maður átti að gera það. Ég
var reynda r seinþ roska með
afb rigðu m en reyndi samt að
elta vini na og fór að stunda
diskótek í skólanum á föstudög
um og síðar fræg diskótek sem
haldin voru í Hamraborg 1 og
margir af minni kynslóð muna
sjálfsagt eftir. Á þessum gaggó
árum mínu m, 1979-1981, var
mikill gróska í tónlistarlífi Kópa
vogs, pönki ð fæddi st í bæn
um og Fræbbblarnir voru stolt
Kópav ogs. Allav ega na fannst
mér það.
Ég man líka eins og gerst
hefði í gær þega r Uta ng arðs
menn héldu tónl eika í Vígh ól
líklega árið 1980 í tengslum við
útkomu plötunnar Geislavirkir.
Þá slógu hjörtun hraðar í ungum
brjóstum.

Mótorhjólamessa í
Digraneskirkju orðin hefð
Móto rh jólam essa í Digran es
kirkju á annan í hvítasunnu hefur
farið fram árlega síðan árið 2006
en þá ríða ýmsir mótorhjólaklúbb
ar fákum sínum í fylkingum til
Digraneskirkju.
Sr. Gunnar Sigurjónsson, sókn
arprestur í Digraneskirkju og mót
orhjólamaður með meiru, segir að
á prestastefnu á Sauðárkróki árið
2005 hafi biskup hvatt til þess að
messað yrði alla helgidaga ársins,
líka annan í páskum, hvítasunnu
o.s.frv. Sr. Gunnar segir ekkert mál
að messa annan í jólum því þá eru
börn oft skírð, á annan í páskum
sé boðið upp á þann valkost fyr
ir fermingarbörn á fermast þann
dag sem er heppilegt fyrir börn sem
eiga marga ættingja úti á landi en
fljótlega hafi honum dottið í hug
einhvers konar þemamessa á ann
an í hvítasunnu. Mótorhjólamess
an hófst í Digraneskirkju árið 2006
þegar 115 manns komu til messu á
55 vélfákum. Mótorhjólamessunni
hefur aukist fylgi milli ára. Arið 2007
komu 240 manns á 170 hjólum. Arið
2008 yfirfylltist kirkjan, sem tekur
320 manns, með 380 riddurum göt
unnar á 230 fákum. Ári síðar komu
402 mótorhjólamenn og í ár fylltu
riddararnir einnig hátíðarsalinn.
Þessi messa er því búin að sprengja
utan af sér allt rými sem annars
hæfir fyrir venjulegar messur.
Messan er ALVÖRU messa, með
prédikun og altarisgöngu, svo það
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Skólagarðarnir
njóta vinsælda!

Þótt Reykjavíkurborg hafi lagt niður skólagarðanna gerir Kópavogsbær það ekki og leyfir börnunum að njóta þess að rækta garðinn
sinn. Eva Alexandra var að reita þar arfa fyrir skömmu því það
hafði farist fyrir meðan hún var með fjölskyldunni í Portúgal. Innan
tíðar á svo að kanna uppskeruna, en gulrætur, blómkál, rauðkál og
brokkóli var meðal þess sem sáð var. Síðan tekur skólinn við.
Þétt setinn bekkurinn í Digraneskirkju.

Planið við Digraneskirkju var fullt af glæsilegum hjólum, eða fákum.

Sóknarpresturinn stjórnar
mótorhjólamessunni.

er ekkert slegið af í helgihaldinu,
þó svo umbúnaðurinn sé sveipaður
léttleika og prestarnir (sem verða
að vera mótorhjólafólk) eru bún
ir sama klæðnaði og viðbúið er af
vélh jólaf ólki, þ.e. hefðb undnu m
öryggisbúnaði vélhjólamanna. Leð
ur og Goretex er því ,,viðeigandi”
klæðnaður á þessari stundu. Mót
orhjólamessan tekur mið af ýmsum
hefðum sem skapast hafa í ,,mótor
hjólaheiminum”, bæði hvað varðar
tónlist og annað. Hún er því nokkuð
“hrá” og gæti farið fyrir brjóstið á
þeim sem leitast eftir hefðbundn
ara helgihaldi. Í ár var tónlist rokk

hljóms veita ri nna r U2 í háv egu m
sem íslenskir tónlistarmenn önn
uðust.
Á meða n á móto rh jólam essu
stóð og eftir hana var boðið upp á
vöfflukaffi og rann ágóðinn af því til
Hjálparstarfs kirkjunnar. Grillhúsið
á Sprengisandi seldi 200 gramma
Easy Rider hamborgara og runnu
350 krónur af hverjum seldum ham
borgara til endurhæfingardeildar
Landspítalans, Grensásdeildar. Mót
orhjólaklúbburinn Sniglarnir lögðu
síðan jafn háa upphæð á móti, en
alls voru þetta um 100 þúsund krón
ur.

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir sumarið.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Símamótið 2011 var frábær skemmtun
Símamótið var fyrst og fremst
skemmtun þeim sem þátt í því
tóku og auðvitað vildu öll liðin
vinna þá leiki sem þau léku en
það gengur ekki. Og stundum
féllu tár þegar ekki gekk sem
skyldi.
Sigurvegarar í einstaka flokk
um voru í 5. flokki SA, Breiða
blik 1; í 5. flokki SB, Valur 2; í 5.
flokki SC, Fram 2; í 5. flokki SD
Haukar 3 sem unnu Fylki 3 í hlut
kesti í úrslitaleik; í 6. flokki SA,
FH 1; í 6. flokki SB, ÍA 1; í 6. flokki
SC, Breiðablik 5; í 6. flokki SD,
Breiðablik 7; í 7. flokki SA, A-úrslit
Breiðablik 1 og Stjarnan 1 og B-úr
slit HK 1 og Fjölnir 1; í 7. flokki SB,
A-úrslit Víkingur 2 og Stjarnan 2
og B-úrslit Breiðablik 3 og ÍR 2; í
7. flokki SC, A-úrslit Breiðablik 4
og FH 4 og B-úrslit Haukar 3 og
ÍBV 2.   Allir keppendur í 7. flokki
fengu gullpening.
Á laugardagskvöldið var haldin
frábær kvöldvaka í Smáranum.
Björgvin Franz mætti á svæðið
ásamt dvergnu m Dofra og úlf
inu m úr Stundi nni okka r. Þeir
sungu fyrir stelpurnar sem tóku
vel undir og dönsuðu þær Heim
ferðardansinn af mikilli innlifun.

Þessi glaði stúlknahópur keppti fyrir Víði í Garði.

Haffu Haff steig svo á svið og náði
hann vel til stelpnanna með með
söng sínum og dansi. Jón Jóns
son mætti svo og söng með stelp
unum og þau bjuggu m.a. saman
til nýja texta fyrir tvö erlend lög.
Það má þó segja að einn kepp
andi Símamótsins hafi stolið sen
unni þegar hún kom á sviðið og
rappaði hluta lagsins Baby við
mikla hrifningu hinna stelpnanna.

KA-stelpa að norðan.

HK-stelpur með atvinnukonunni Charlotte Lade frá Tottenham sem
sýndi ótrúleg tilþrif. Stelpurnar voru mjög hrifnar af æfingum hennar
og löng röð myndaðist þegar hún byrjaði að gefa eiginhandaráritanir.

Þessar stelpur komust í landsliðið sem vann svo
pressuliðið  2-0, en þjálfarar þátttökuliðanna völdu
liðin. Þetta eru þær Tinna Arnardóttir í HK, Krist
ín Dís Árnadóttir í Breiðabliki sem skoraði annað
mark landsliðsins og Soffía Jónsdóttir í KR.

Ökum varlega!

Skólarnir eru að byrja!

Merkið

Landsvirkjun_Merki

Kársnesskóli

Salaskóli
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Fimm Blikar og einn HK-ingur
Góð ferð tenniskrakka
Norðurlandameistarar í knattspyrnu frá TFK til Danmerkur
Norðurlandamót U-17 lands
liða fór fram dagana 2. - 7. ágúst
á Norðurlandi. 8 þjóðir tóku þátt,
Norðurlandaþjóðirnar 6 ásamt
Englandi og aukaliði frá Íslandi.
Alls voru 8 Blikar valdir í þessa
tvo landsliðshópa (sem er tæp
lega fjórðungur leikmanna sem
valdir voru). 5 Blikar voru valdir
í lið-1 en það voru þeir Adam
Örn Arnarson, Oliver Sigurjóns
son, Páll Olgeir Þorsteinsson,
Ósvald Jarl Traustason og Ingi
berg Ólafur Jónsson. Í liði-2 voru
síðan 3 Blikar, þeir Gunnlaugur
Birgisson, Atli Fannar Jónsson
og Ale xa nde r Helgi Sigu rða r
son. Einnig var HK-ingurinn Orri
Sigurður Ómarsson í liði-1, var
í lykilhlutverki í varnarleik liðs
ins. Hann hefur auk þess spilað
þrjá leiki með U-19 landsliðinu
og hefur leikið með meistara
flokki HK í 1. deildinni í sumar.
Bæði liðin stóðu sig frábærlega.
Lið-2 spilaði um bronsið en beið
lægri hlut gegn Norðmönnum
1-2. Lið-1 varð hins vegar Norð
urlandameistari eftir 1-0 sigur á
Dönum.
Þjálfa ri liðsi ns, Gunna r Guð
mundsson, segir að þessi árangur,
1995 árgangurinn, sé mjög sterk
ur og það sýni sig best í því að
fimm úr þessum árgangi voru að
spila sína fyrstu landsleiki sumar
ið 2010, á yngra árinu, og eins það
að hægt hafi verið að tefla fram
tveimu r liðu m með fráb æru m
árangri. Það er verið að vinna gott
starf alls staðar á Norðurlönd
unum en hér hefur starfið verið
mjög markvist og hugarfarið gott
hjá strákunum svo þessi árangur
er engin tilviljun eða heppni. Gott
samstarf  allra sem að liðinu koma  
er lykilatriði að góðum árangri.
,,Við leggjum ríka áherslu á að
skapa sterka liðsheild og svo er
auðvitað ákveðinn heiður að spila
í landsliði sem eflir samkenndina.
Það er því ekki nóg að vera með
góða einstaklinga. Framundan er
undirbúningur fyrir riðlakeppnina
í Evrópukeppninni sem fram fer í
Ísrael um miðjan októbermánuð,
og þar er liðið í riðli með Ísrael,
Sviss og Grikklandi, sem er erfiður
riðill. Stefnan er að vera í öðru af

Norðurlandameistararnir fimm úr röðum Breiðabliks í aftari röðinni
og í fremri röðinni þeir þrír sem spiluðu með liði-2.

Norðurlandameistarinn og HK-ing
urinn Orri Sigurður Ómarsson.

Þjálfa ri U-17 liðsi ns, Gunna r  
Guðmundsson.

tveimur efstu sætunum og komast
í milliriðil.
Við leggjum áherslu á að þessir
strákar standi sig í námi því það
er ekkert sjálfgefið að hægt sé að
fá 10 daga frí til að keppa í knatt
spyrnu erlendis. Það er auðveldra
fyri r þá ef þeir standa sig vel
í náminu. Það helst oft í hendur
að vera metnaðarfullur í námi og
íþróttum. Ég tel að KSÍ hafi skap
að góða umgjörð utan um þessa
stráka, og það á einnig við um
önnur unglingalandslið, bæði hjá
strákum og stelpum. En við getum
gert betur, ýmislegt er hægt að
bæta, t.d. að vera með enn mark
vissari uppbyggingu en er í dag.
Betri umgjörð og markvissari upp
bygging mun vonandi skila sér
upp í A-landsliðið í náinni fram
tíð,” segir Gunnar Guðmundsson.

Gunna r segi r að það sé gott
fyrir strákana að alast upp í því
umh verfi í sínu fél agi þar sem
þeim líður vel en það skipti máli
að þeir séu að fá verkefni við hæfi
sem þroskar þá.,,En stundum fara
þessir strákar að mínu mati of
snemma út í atvinnumennsku í
knattspyrnu, því oft eru næg krefj
andi verkefni hér heima fyrir þá
til að efla þá að getu og þroska.
Margir þessara stráka eru komnir
með umboðsmenn sem oft þrýsta
á, en ef við þjálfarar erum spurð
ir ráða segjum við auðvitað okk
ar skoðanir. En þetta er fyrst og
fremst í höndum umboðsmanna,
félagsins sem þeir spila fyrir hér
lendis og foreldra þeirra. Stund
um fara annað eða báðir foreldrar
með út, og það er auðvitað hið
besta mál.”

Meistaramót GKG:

Ingunn og Alfreð Brynjar
sigruðu í meistaraflokki
Meistaramót Golfklúbbs Kópa
vogs og Garðabæjar fór fram í
lok júlímánaðar. Mótið tókst afar
vel og var metþáttaka, en um
400 manns kepptu á mótinu.
Í meista raf lokki karla sigr
aði Alfreð Brynjar Kristinsson á
samtals 284 höggum, annar varð
Guðj ón Henni ng Hilma rss on á
289 höggum og þriðji Bjarki Freyr
Júlíusson á 305 höggum. Í meist
araflokki kvenna sigraði Ingunn
Gunna rsd ótti r á 312 höggu m,
önnur varð Ingunn Einarsdóttir á
317 höggum og þriðja María Mál
fríður Guðnadóttir á 331 höggi.
Aðrir sigurvegarar urðu:
1. flokkur karla: 		
Ingi Heimisson
1. flokkur kvenna:		
Jónína Pálsdóttir
Öldungaflokkur karla 0-20,9:
Einar Breiðfjörð Tómasson
Öldungaflokkur karla 21-36:
Sigurður Þór Magnússon
Öldungaflokkur kvenna 0-24,9:
Kolbrún Stefánsdóttir
Öldungaflokkur kvenna 25-40:
Ingigerður Eggertsdóttir

Hluti íslenska hópsins sem keppti í Danmörku.

Ísl enski r tenniskrakka r voru
nýlega við keppni í Danmörku og
gekk þar býsna vel. Á móti í Köge
náðu tveir keppendur í Tennis
félagi Kópavogs í úrslit í 16 ára
og yngri stráka. Hinrik Helgason
sigraði félaga sinn úr TFK Bjarka
Sveinsson í úrslitum 6-3, 6-2.
Glæsilegur árangur hjá Hinriki
sem náði einnig í úrslit í mótinu í
Værlöse. Þar tapaði hann naum
lega fyrir Dana 4-6, 7-5, 7-6 (5) í

Gengi Breiðabliksliðanna
undir væntingum í sumar

Breiðablik tapaði óvænt fyrir Grindavík í Pepsi-deild kvenna.

Lið Breiðabliks í Pepsi-deild
kvenna er í 5. sæti með 20 stig
eftir 14 umferðir af 18 í deildinni  
í sumar og á ekki möguleika á
sigri í ár, en Stjarnan er með
nokkuð örugga forystu og það
væri þá fyrsti Íslandsmeistaratit
ill félagsins í efstu deild kvenna.
Breiðablik tapaði nokkuð óvænt
fyrir botnliði Grindavíkur í síð
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Allir verðlaunahafarnir á Meistaramóti GKG samankomnir.

Öldungaflokkur kvenna 65 ára+:
Kristín Þórarinsdóttir
Öldungaflokkur karla 70 ára+:
Ingimar Jónsson
Piltaflokkur 17-18 ára:		
Emil Þór Ragnarsson
Drengjaflokkur 15-16 ára:		
Ragnar Már Garðarsson

Telpnaflokkur 15-16 ára:		
Særós Eva Óskarsdóttir
Strákaflokkur 13 - 14 ára:		
Kristófer Orri Þórðarson		
Stelpuflokkur 13 - 14 ára:		
Elísabet Ágústsdóttir		
Strákaflokkur 12 ára og yngri:
Sigurður Arnar Garðarsson		
Stelpuflokkur 12 ára og yngri:
Hulda Clara Gestsdóttir

úrslitaleiknum. Anna Soffía Grön
holm, TFK, komst einnig í úrslit í
flokki 12 ára og yngri en tapaði þar
fyrir Önnu Maria Møller 7-6 (0), 6-1.
Sofía Sóley Jónasdóttir 8 ára úr
TFK varð í öðru sæti í 10 ára og
yngri flokki stúlkna.   Sofia Sóley
keppti á móti Elenu Jamshidi sem
er 10 ára í úrslitum og tapaði í jöfn
um leik. Góður árangur hjá Sofiu
Sóley sem er aðeins 8 ára og keppti
eingöngu við eldri andstæðinga.
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asta leik á Kópavogsvelli, 2-3, og
lék gegn Fylki síðasta þriðjudag.
Næsti leikur Blika er gegn Val á
Kópavogsvelli 25. ágúst nk.
Íslandsmeistarar Breiðabliks í
Pepsi-deild karla eru í 9. sæti eftir
15 umferðir með 16 stig og mega
ekki misstíga sig í þeim leikjum
sem eftir eru í sumar. Liðið hefur
aðeins unnið 4 leiki í deildinni.
Breiðablik lék við ÍBV á Kópavogs
velli sl. mánudag og leikur næst
við Fylki á Árb æja rv elli næsta
mánudag, 22. ágúst.

Drögum

24.

Fáðu þér
miða á

ágúst

hhi.is!

MILLJÓNA

VELTAN

Nú er vinningurinn 5O milljónir á einn miða!
Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 5 stakar
milljónir aðeins úr seldum miðum. Vertu með!
Vinningurinn í Milljónaveltunni hefur aldrei verið hærri.
Nú hlýtur að vera komið að þér!

Drögum

EINN MIÐI

TVEIR LEIKIR

hefur aldrei verið glæsilegri!
Vinningshafar eru um 3.OOO
í hverjum mánuði.
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í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur

Aðalútdráttur

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11
eða hjá næsta umboðsmanni.

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur
frá upphafi verið varið til uppbyggingar hans.

13.

september

