
Her mann Vil mund ar son, for
mað ur hesta manna fé lags ins 
Gusts, seg ir að nokkr ir fé lag ar 
hafa spurt hvort stjórn in gæti 
ekki ver ið virk ari í upp lýs inga
miðl un hvað varð ar upp bygg
ingu fé lags ins á Kjóa völl um 
ásamt stöðu mála í Glað heim
um. Eink um hafi menn ver ið 
ósátt ir við leigu kröf ur Kópa
vogs bæj ar, sem stjórn in mót
mælti kröftu lega á fundi með 
bæj ar stjóra og emb ætt is mönn
um í febr ú ar sl. Her mann seg ir 
að vandi þeirra Gusts manna sé 
að Kópa vogs bær hafi ekki haft 
nægj an legt sam ráð við stjórn 
Gusts og það hafi vak ið óþarfa 
titr ingi með al fé lags manna. 

,,Sam kvæmt samn ing um Gusts 

við Kópa vogs bæ á að byggja upp 
mynda lega að stöðu fyr ir fé lags
menn á Kjóa valla svæð inu,” seg
ir Her mann. ,,Stjórn fé lags ins 
hef ur átt marga fundi með bæði 
emb ætt is og bæj ar stjórn ar mönn
um Kópa vogs bæj ar. Þótt enn hafi 
lít ið bor ið á efnd um samn ings 
hef ur kom ið fram að rík ur vilji er 
hjá bæj ar stjórn að klára mál ið og 
standa við gerða samn inga. Unn
ið er að því að semja um nýj ar 
dag setn ing ar sem báð ir að il ar 
geta sæst á. Nú hef ur það gerst 
að bæj ar ráð Kópa vogs sam þykkti 
á dög un um að byggja reið höll, 
80x36m, á Kjóa völl um og var 
fyrsta skóflustunga að henni tek
in sl. föstu dag af formanni bæjar
ráðs Guðríði Arnardóttir. Áætl uð 

verk lok henn ar eru í ágúst 2011. 
Enn frem ur hef ur bær inn lýst yfir 
að hann muni standa við aðra 
gerða samn inga um upp bygg ingu 
á Kjóa valla svæð inu. Ef áætl an ir 
um verk lok reið hall ar ásamt upp
bygg ingu á Kjóa völl um stand ast, 
er ljóst að starf semi hesta manna
fé lags ins flyst að Kjóa völl um á 
sama tíma. Lengt verð ur í tíma
setn ing um á bygg ingu FIPO reið
hall ar.”

StarfsemiGustsennum
sinníGlaðheimum

,,Vegna að stöðu leys is á Kjóa
völl um mun starf semi Gusts 
verða að mestu áfram í Glað
heim um næsta vet ur. Í Glað heim

um hef ur tölu verð breyt ing átt 
sér stað og búið að rífa fjöl mörg 
hús. Stjórn Gusts hef ur reynt 
eft ir bestu getu að verja svæð
ið þannig að ekki mynd ist slysa
hætta fyr ir þá sem eru og verða á 
svæð inu næsta vet ur. Bær inn hef
ur stað ið sig vel í nið ur rifi húsa 
og geng ið vel frá eft ir sig. Nokkr ir 
fé lags menn hafa hins veg ar rif ið 
hús in sín sjálf ir og oft ar en ekki 
skil ið illa við. Er það mið ur. 

Á síð ustu dög um hef ur tækni
deild Kópa vogs sent bréf til 
fyrr um hest húsa eig enda í Glað
heim um hvað varð ar af nota rétt 
á hús um næsta vet ur. Hvet ur 
stjórn fé lags ins hús ráð end ur ein
dreg ið að ganga frá sín um mál
um við tækni deild bæj ar ins hið 
fyrsta. Bær inn ætl aði sér upp haf
lega að leigja hús in á 3000 krón ur 
á fer metra á ári. Eft ir að stjórn in 
bland aði sér í mál ið ákvað bæj
ar ráð að lækka leigu, en var ófá
an legt að falla al far ið frá henni. 
Stjórn Gusts ákvað að setja sig 
ekki á móti þeirri nið ur stöðu. 
Jafn framt náð ist munn legt sam
komu lag við fyrri meiri hluta bæj
ar stjórn ar að menn yrðu að eins 
greið end ur á ein um stað þar til 
reið höll yrði ris in á Kjóa völl um,” 
seg ir Her mann Vil mund ar son.

Þessa dag ana er stjórn Gusts 
að skipu leggja starf sem ina næsta 
vet ur, þann síð asta á Glað heima
svæð inu. For mað ur inn hvet ur 
fé lags menn til að standa sam
an og að enda síð asta vet ur inn í 
Glað heim um með sóma.
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Bæj ar stjórn Kópa vogs hef ur út nefnd Hlyn sali götu árs ins í Kópa vogi. Guð rún Páls dótt ir bæj ar stjóri 
af hjúpaði skilti við göt una og gróð ur setti alpa reyni ásamt Mar gréti Júl íu Rafns dótt ur, for manni um hverf is
ráðs. Með við ur kenn ing un um vilja bæj ar yf ir völd auð sýna þeim þakk læti sem skara fram úr í um hverf is mál
um og jafn framt hvetja til góðr ar um gengni og frá gangs á lóð um. Nán ar um um hverf is verð laun á bls. 8.

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

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

Síðastiveturinnsem
GustsfélagareruíGlaðheimum

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Viðtal við
Ævar Jóhannesson

- bls. 4

 Bernskuminningar
Gunnsteins Ólafssonar

- bls. 14

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

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

borgarblod.is

Hlynsal ir  gata árs ins 2010



Íþróttafélögintaki
tillittilstrætóferða

Bæj ar ráð hef ur ít rek að til mæli 
sín til íþrótta fé lag anna að taka 
til lit til stræt is vagna ferða við gerð 
stunda taflna fyr ir vet ur inn. Bæj
ar ráð ræddi mál efni Bóka safns 
Kópa vogs en á fundi lista og 
menn ing ar ráðs 16. ágúst sl. var 
því beint til bæj ar ráðs, að sett
ur verði á fót und ir bún ings hóp ur 
vegna nýs úti bús bóka safns ins 
í Kór um.  Skipu lags nefnd sam
þykkti ný lega um sögn skipu lags 
og um hverf is sviðs vegna Kárs
nes braut ar 78 – 84 og Vest ur var ar 
7 vegna gangna und ir Vest ur vör 
að bryggju hverfi. Kom ið er til 
móts við inn send ar at huga semd ir 
og vís ar því til af greiðslu bæj ar
ráðs og bæj ar stjórn ar. Bæj ar ráð 
sam þykkti af greiðslu skipu lags
nefnd ar.

Málefnafatlaðratil
sveitarfélaga

Fé lags mála ráð fjall aði ný lega 
um yf ir færslu mál efna fatl aðra til 
sveit ar fé laga, en um vinnufund 
var að ræða. Fund inn sátu nefnd
ar menn irn ir og starfs menn þeir 
Magn ús M.  Norð dahl for mað ur, 
Hjör dís Er lings dótt ir að al full trúi, 
Ingi björg Gunn laugs dótt ir starfs
mað ur nefnd ar, Guð björg Sveins
dótt ir að al full trúi, Hild ur H Dungal 
að al full trúi, Karen El ísa bet Hall
dórs dótt ir að al full trúi, Að al steinn 
Sig fús son fé lags mála stjóri, Ingi
björg Gunn laugs dótt ir lög fræð ing
ur, Rann veig M. Þor steins dótt ir 
verk efna stjóri, Guð laug Ó. Gísla
dótt ir yf ir mað ur þjón ustu deild ar 
fatl aðra og Ásta Þór ar ins dótt ir 
hjá þjón ustu deild fatl aðra en þær 
síð ast nefndu kynntu und ir bún ing 
við yf ir færslu mál efna fatl aðra.

Skólaaksturog
bifreiðakostur

Á fundi bæj ar ráðs lagði Gunn ar 
Ingi Birg is son fram fyr ir spurn um 
skóla akst ur í vest ur bæ Kópa vogs. 
Gunn ar óskaði eft ir upp lýs ing um 
um fjölda barna sem ekið er úr 
Sæ bóls hverfi í Kárs nes skóla og 
ald urs dreif ingu þeirra. Enn frem
ur lagði Gunn ar Ingi fram fyr ir
spurn svohljóð andi: ,,Und ir rit að
ur ósk ar eft ir því að bæj ar stjóri 
leggi fram 8 mán aða upp gjör í lok 
þessa mán að ar enda er það nauð
syn leg for senda að gerð fjár hags
á ætl un ar fyr ir næsta ár.”

Hjálm ar Hjálm ars son, full trúi 
Næst besta flokks ins í bæj ar ráði 
óskaði eft ir út tekt á bif reiða kosti 
Kópa vogs bæj ar og mati á kostn
aði við að breyta bif reið um þannig 
að unnt verði að knýja þær áfram 
með metangasi.

Hvatttilbetri
nýtingarálitlu
íþróttahúsunum

Íþrótta og tóm stunda ráði voru 
ný lega kynnt ar til lög ur að tíma
töfl um íþrótta mann virkja og sam
þykkti Íþrótta og tóm stunda ráð 
til lög urn ar.  Því er beint til íþrótta

fé lag anna að nýta bet ur litlu 
íþrótta hús in við skól ana og bjóða 
upp á þjón ustu í öll um hverf um. 
ÍTK sam þykkti að aug lýsa nið
ur greiðslu styrk ina eins og áður 
hef ur ver ið gert. Styrkupp hæð sé 
sú sama og fyr ir komu lag ið það 
sama og áður.  ÍTK ein set ur sér 
að gera gott kerfi betra með fleiri 
mögu leik um bæði fyr ir iðk end ur 
og íþrótta og tóm stunda fé lög.   

FormennBreiðabliks
ogHKboðaðirtil
viðtals

Íþrótta og tóm stunda ráð 
Kópa vogs hef ur boð að for menn 
Breiða bliks og HK til fund ar vegna 
sam starfs fé lag anna um af not af 
íþrótta völl um og íþrótta hús um 
bæj ar ins en íþrótta fé lög in hafa 
náð sam komu lagi sem lagt verð ur 
fyr ir ÍTK. Sam starf HK, Breiða bliks 
og Kópa vogs bæj ar snýst auð vit að 
fyrst og fremst um þjón ustu við 
bæj ar búa.

Stækkunhússað
Grundarsmála16

Á fundi skipu lags nefnd ar 
ný ver ið var lagt fram er indi lóð ar
hafa nr. 16 við Grund ar smára, en 
er ind ið fjall ar um leyfi til stækk
un ar húss ins til vest urs um 5 m2 
og tengja stækk un ina við sól hýsi 
á suð ur hlið. Er ind ið var kynnt 
lóð ar höf um að Grund ar smára 11, 
13, 14, 15, 17, 18 og 20 og Gróf ar
smára 27, 29, 31, 33 og 35. Eng ar 
at huga semd ir bár ust. Skipu lags
nefnd sam þykkti er ind ið og vís aði 
því til af greiðslu bæj ar ráðs.

Styrkveitingar
skólanefndar

Á fundi skóla nefnd ar var lagt 
fram til um ræðu yf ir lit yfir styrk
veit ing ar skóla nefnd ar 2007 2010 
og þær regl ur sem liggja til grund
vall ar. Um er að ræða ferða styrki 
og al menna styrki til ein stakra 
verk efna. Ein göngu eru til regl ur 
vegna ferða styrkja. Skóla nefnd
ar for mað ur ræddi að yf ir fara 
þyrfti regl ur og stefnu nefnd ar
inn ar varð andi styrki. Rann veig 
Ás geirs dótt ir for mað ur og Mar
grét Björns dótt ir tóku að sér að 
móta til lög ur.

 

HeimaleikjatímiHK
áKópavogsvelli

ÍTK bein ir því til Breiða bliks að 
virða regl ur um heima leikja tíma 
HK á Kópa vogs velli. Starfs mönn
um ÍTK var falið að fylgja mál inu 
eft ir.

Menningarstefna
endurskoðuð

Á fundi lista og menn ing ar

ráðs Kópa vogs var rætt um fram
kvæmd á end ur skoð un menn ing
ar stefnu og stefnt að því að þeirri 
vinnu ljúki fyr ir ára mót. Einnig 
var ít ar lega rætt um funda og við
burða daga tal Lista og menn ing
ar ráðs. Ákveð ið var að aug lýsa 
eft ir um sókn um um verk efna og 
við burða styrki til Lista og menn
ing ar ráðs og er um sókn ar frest ur 
til 1. októ ber nk. Einnig var rætt 
um sam starf Há skól ans á Bif röst 
og Tón list ar safns Ís lands.

Íbúarboðaðirtil
samráðsfundar

Á fundi skipu lags nefnd ar 16. 
febr ú ar 2010 var lögð fram til
laga Skipu lags og um hverf is
sviðs að breyttu deiliskipu lagi 
Fífu hvammslands, vest ur hluta. 
At vinnu og íbú ar svæði sunn an 
Fífu hvamms veg ar sem sam þykkt 
var í bæj ar stjórn 21. des em ber 
1994 m.s.br. sam þykkt í bæj ar
stjórn 11. apr íl 1995. Í til lög unni 
felst að Lind ar veg ur breikk
ar um eina akrein við gatna mót 
Fífu hvamms veg ar og Lind ar veg
ar. Lega göngu stíga og mana/ 
hljóð veggja breyt ist. Lögð voru 
fram drög að um hverf is skýrslu 
og mats lýs ingu. Til lag an var aug
lýst og á fundi skipu lags nefnd ar 
6. júlí sl. var til lag an lögð fram á 
ný og skipu lags nefnd fól Skipu
lags og um hverf is sviði að halda 
fund með full trú um íbúa, sem 
sendu inn at huga semd ir við til
lög una. Á fundi skipu lags nefnd ar 
17. ágúst sl. var til lag an lögð fram 
á ný ásamt fund ar gerð um funda 
með full trú um íbúa, sem sendu 
inn at huga semd ir og drög að 
um sögn Skipu lags og um hverf is
sviðs. Skipu lags nefnd óskaði eft ir 
því að Skipu lags og um hverf is
svið boð aði íbúa og hags muna að
ila til sam ráðs funda, þar sem m.a. 
verði far ið yfir stöðu máls ins og 
mögu leg ar úr lausn ir rædd ar. Ekki 
er að efa að marg ir vilja sækja 
þann fund.

Skráninggamalla
húsa

Á fundi skipu lags nefnd ar var 
rædd skrán ing gam alla húsa. 
Sviðs stjóri greindi frá því að nokk
ur hús standa enn af fyrstu byggð 
í Kópa vogi. Þau eru lít il ein lyft 
hús, sum hver með risi, flest báru
járns klædd eða for sköll uð timb ur
hús. Þessi hús eru að hverfa og 
týn ast og lít ið er gert til að varð
veita sögu þeirra. Skipu lags nefnd 
sam þykkti að fela Skipu lags og 
um hverf is sviði að taka sam an 
upp lýs ing ar um íbúð ar hús næði 
í Kópa vogi sem byggt var fyr ir 
1950. Á fundi skipu lags nefnd ar 17. 
ágúst sl. var mál ið til um fjöll un ar 
á ný ásamt fram lögð um lista yfir 
hús í Kópa vogi, byggð árið 1950 
og fyrr. Far ið verð ur yfir fram lagð
an lista yfir göm ul hús í Kópa vogi, 
með til vís an í varð veislu, menn
ing ar sögu legs og/eða um hverf is
legs gild is þeirra.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Um tíma stóð til að byggja Hjalla kirkju á Digra nes hæð þar sem 
Víg hóll er og meira að segja búið að taka fyrstu skóflustung
una að kirkj unn ni þar. Þá höfðu íbú ar vit fyr ir mis vitri bæj ar

stjórn og kirkj unni val in stað ur þar sem hún er nú. Of lít ið er gert af 
því að verna vætti í bæj ar land inu eða minj ar um bú setu, en aldrei 
er of seint að sjá að sér. Sel ið á Rjúpna hæð er gott dæmi um það. 
Víg hól ar voru frið lýst ir sem nátt úru vætti árið 1983. Þeir eru í um 70 
m hæð yfir sjó og er víð sýnt af þeim. Víg hól ar eru jök ul sorfn ar grá
grýtisklapp ir með ávöl um hval bök um og jök ul rák um sem bera vitni 
um legu og skrið stefnu jök uls ins sem lá yfir Kópa vogi fyr ir um tíu þús
und árum. Berg ið til heyr ir yngri grá grýt is mynd un Ís lands en þær jarð
mynd an ir runnu eink um sem dyngju hraun á hlý skeið um ís ald ar fyr ir 
um 100.000– 700.000 árum. Af hval bök um og jök ul rák um á Víg hól um 
má ráða að jök ull inn sem síð ast gekk yfir Kópa vog hafði stefn una 
NVSA. Digra nes er senni lega elsta bú jörð í Kópa vogi. Bú skap ur hófst 
á jörð inni á ár un um 1300 og 1313 en lagð ist af árið 1936. Digra nes var 
stór jörð en hef ur sjálf sagt ekki ver ið eft ir sókn ar verð, eins og gæð um 
henn ar er lýst í út tekt ar bók Jarða bók ar nefnd ar frá októ ber 1703. Kon
ung ur var skráð ur eig andi jarð ar inn ar og lands skuld henn ar var 90 
áln ir sem ábú and inn greiddi með fiski í kaup stað, leigu kú gildi í smjöri 
eða fiski til Bessa staða. Kvað ir voru ýms ar á jörð inni, s.s. að ábú andi 
skyldi lána mann á ver tíð, hest til Al þing is, vinna við tvær dag slátt ur í 
Við ey og út vega tvo hrís hesta er gjald ist í fríðu. Árið 1950 var búið að 
út hluta 10 lönd um und ir ný býli og 146 smá býla lönd um úr landi Digra
ness. Smá býla lönd in voru fyrst og fremst ætl uð sem rækt un ar lönd en 
ekki til fastr ar bú setu. Á þessu varð þó fljót lega breyt ing og lönd þjóð
jarða urðu fyrsti vís ir þétt býl is mynd un ar í Kópa vogi.

Fólk um miðj an ald ur man enn þeg ar sum ar hús voru í Kópa vogs dal, 
m.a. þar sem Digra nes kirkja stend ur. Einu um merk in um þá byggð er 
vernd un rússalerk is aust an Digra nes veg ar sem stóð við sum ar hús 
sem Fen gerfjöl skyld an átti lengst af. Kópa vogs bær ætti að gera meira 
af því að vernda minj ar um bú setu, og upp lýsa bæj ar búa um þær. ,,Að 
for tíð skal hyggja þá fram tíð á að byggja.”

     Geir A. Guð steins son

Náttúruvernd
ogbúminjar

SEPTEMBER 2010
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KópavogsbærheiðraruppfinningamanninnÆvarJóhannesson:

Ævar Jó hann es son frum kvöð
ull hlaut ný ver ið heið ur svið
ur kenn ingu bæj ar stjórn ar 
og um hverf is ráðs Kópa vogs

bæj ar fyr ir fram lag sitt til um hverf is og 
sam fé lags. Ævar er þekkt ur fyr ir lúpínu
seyði sitt sem hann hef ur í rúma tvo ára
tugi soð ið á heim ili sínu og gef ið krabba
meins sjúk um og öðr um þeim sem hafa 
vilj að stuðla að styrk ingu ónæm is kerf is
ins. For mað ur bæj ar ráðs Kópa vogs, Guð
ríð ur Arn ar dótt ir, af henti Æv ari við ur
kenn ing una við há tíða lega at höfn í Saln
um, tón list ar húsi Kópa vogs. Þetta er í 
fyrsta sinn  sem Kópa vogs bær veit ir slíka 
við ur kenn ingu.

Ævar fædd ist 3. mars 1931 að Fagra nesi 
í Öxna dal en ólst upp á Steðja á Þela mörk í 
Eyja firði. Hann fékk snemma mik inn áhuga 
á jurt um og blóm um og seinna meir átti 
hann eft ir að afla sér mik ill ar þekk ing ar á 
sviði heild rænn ar lækn ing ar og nær ing ar
fræði.

Um 10 ára ald ur snéri hann sér meir að 
tækni leg um hlut um, s.s. raf magni, vél um 
og síð an jarð fræði, stjörnu fræði og lækn
is fræði. Ævar gerð ist ung ur fé lagi í Sál
ar rann sókn ar fé lagi Ís lands og jafn framt í 
Guð speki fé lag inu.

Ævar veikt ist af berkl um árið 1949 og 
var á Reykja lundi í níu ár vegna þess og í 
þrjú ár á Krist nesspít ala í Eyja firði. Hann 
náði full um bata.

Ævar og eig in kona hans, Krist björg Þór
ar ins dótt ir, hafa búið í Kópa vog in um frá 
ár inu 1962, fyrst í Hóf gerði en síð ar keyptu 
þau sér hús á Kárs nes braut 34 og bjuggu 
þar allt til fluttu í nú ver andi hús næði að 
Lækj ar smára 2 árið 2009. Á Kárs nes braut
ina leit uðu ótal marg ir ein stak ling ar til að fá 
ókeyp is lúpínu seyði en þau hættu seyða
suð unni þeg ar þau fluttu í Lækj ar smára. 
Um tíma var fjöld inn svo mik ill að þau hjón 
þurftu að sjóða jurta seyði tvisvar á dag, 
eða um 110 lítra.

,,Við gróf um upp lúpínuræt ur þar sem 
ekki var mik il meng un, eins og t.d. upp í 
Heið mörk og eins feng um við að stoð með 
send ingu á lúpínurót um frá Sveini Run
ólfs syni í Land græðsl unni. Ég hef feng ið 
mý mörg dæmi um það að lúpínuseyð ið 
hef ur lækn inga mátt og hef skrif að um það 
í tíma rit ið ,,Heilsu hring ur inn.” Ég skrifa 
enn í það blað og hef gam an af. Sum ar 
grein arn ar hafa vald ið deil um, eins og .d. 
skrif mín um kvöld vor rós ar ol íu og kvika
silf urseitr un í tann fyll ing um, það voru 
ekki all ir sátt ir við þá grein. Við blönd uð
um fleiri jurt um sam an við lúpín una, s.s. 
hvönn, lit un ar mosa og grárri skóf af stein
um. Marg ir hafa talið sig hafa feng ið lækn
ingu. Ég lét eitt sinn mann í Mos fells bæ 
hafa seyði en hann var ekki þá tal in eiga 
lífs von nema í um einn mán uð að há marki. 
Hann lækn að ist hins veg ar af krabba mein
inu en því mið ur dó hann nokkru síð ar úr 

öðr um sjúk dómi, ekki krabba meini.”
Ævar seg ir að nátt úru lækn inga fólk hafi 

lengi hald ið því fram að hollt sé að neyta 
græn meit is í rík um mæli og jafn vel megi 
lækna al var lega sjúk dóma eins og krabba
mein með græn met is fæðu en hafa af mörg
um þótt held ur ótrú verð ug ar. ,,Tek ist hef
ur með al ann ars að ein angra úr mörg um 
kál teg und um lifræn brenni steins sam bönd 
sem hindra ristil krabba mein í rott um. Ein
nig hef ur tek ist að ein angra úr kál jurt um 
efna sam band sem nefn ist ,,fenet hyl isot hi
ocyanat” sem ver til rauna dýr gegn hættu
leg um efn um í tó baks reyk sem get ur vald ið 
lungna krabba meini. Skyldi sá dag ur koma 
að það verði sann að að í hráu græn meti 
séu efni sem lækn að geti flest krabba mein 
og fjölda ann ara sjúk dóma?”

Frumkvöðull,hugvismaðurog
mannvinur

Ævar hef ur með óeig in gjörnu starfi sínu 
auðg að sam fé lag ið og gef ið fjöl mörg um ein
stak ling um styrk og kraft. Hann hef ur nýtt 
nátt úru Ís lands á sjálf bær an hátt. Hann 
er frum kvöð ull, mik ill hug vits mað ur og 
mann vin ur. Störf hans eru að dá un ar verð 
og hann er fyr ir mynd í ís lensku sam fé lagi.

Um þrí tugt hóf Ævar að stunda ljós
mynd un og stofn aði ljós mynda fyr ir tæk ið 
Geisla sem m.a. fram leiddi slidesmynd ir 
sem urðu mjög vin sæl ar. Um 8 ára skeið 
var það eina fyr ir tæk ið hér lend is sem fram
kall aði pósi tí v ar lit film ur.

Ævar hóf störf hjá jarð vís inda stofu Raun
vís inda stofn un ar Há skóla Ís lands1974 sem 
tækja mað ur og sjálf mennt að ur rann sókna
mað ur þar sem hann gat sam ein að áhuga 
sinn á jarð fræði og vís ind um og fór að 
smíða ýmis tæki. Þar starf aði hann til árs
ins 2001 er hann fór á eft ir laun.

,,Starf mitt var í byrj un að al lega efna
grein ing ar á berg sýn um en ver ið var að 
taka lands hluta fyr ir og efna greina mörg 
hund ruð sýni. Þess ar efna grein ing ar voru 
síð ar not að ar til að leita að ein hverj um 
sér kenn um sem ein kenndu berg frá viss
um svæð um, sem e.t.v. gæti skýrt upp runa 
þess eða mynd un ar sögu. Fyrstu vik urn ar 
vann ég að al lega við ,,rön gen flu orskins
efna grein ing ar” á berg sýn um frá Snæ fells
nesi.

Íssjáogtækitilmælingará
landhalla

- Hvaða tæki voru þetta helst sem þú smíð-
að ir á stofn un inni?

,,Ég hafði alltaf mik inn áhuga á alls kon ar 
tækj um og datt í hug að smíða tæki til að 
mæla þykkt jökla. Það tókst og þessi ís sjá 
er enn í notk un og hef ur vak ið mikla at hygli 
er lend is. Með henni er hægt að sjá hvern ig 
land ið lít ur út und ir þykk um jökl in um og 
einnig hef ur það nýst til að finna ým is legt 
und ir ís hell unni, t.d. fund ust flug vél ar sem 
nauð lentu á Græn lands jökli á stríðs ár un
um. Tæk ið er sér stök gerð af rad ar.

Einnig fann ég upp tæki til þess að mæla 

halla á landi, og t.d. var hægt að sjá með 
mik illi ná kvæmni þeg ar land hækk aði eða 
lækk aði á Kröfu svæð inu á þeim árum þeg
ar eldsum brot voru þar sem tíð ust.”

SáeldgoshefjastíGjástykki
- Þú sást einnig þeg ar eldsum brot byrj uðu 

í Gjá stykki og tókst að mynda það, var það 
ekki afar sér stök til finn ing?

,,Það höfðu orð ið ein hverj ar jarð hrær ing
ar á svæð inu sem bentu til þess að þarna 
væri að e.t.v. að hefj ast eld gos. Nokkr ir 
vís inda menn frá Jarð vís inda deild Há skól
ans og Nor rænu eld fjalla stöð inni fengu 
sér flug vél og flugu norð ur til að sjá hvort 
eitt hvað væri að ger ast. Ekk ert sást þó 
þeg ar við flug um yfir Gjá stykki og því var 
lent á Að al dals flug velli, en ákveð ið var að 
jarð fræð ing arn ir yrðu þar eft ir og færu upp 
í Mý vatns sveit en ég færi aft ur suð ur með 
flug vél inni. Þeg ar vél in var kom in á loft leit 
ég aust ur í Gjá stykki og sá þá að byrj að var 
það að rjúka úr jörð inni og að gos var að 
hefj ast. Þetta var 10. júlí 1980.

Ég var með mynda vél í hönd un um og 
var ekki seinn að mynda þetta. Ég held að 
þetta hljóti að telj ast nokk uð óvenju leg en 
jafn framt sögu leg mynda taka. Ég hef mynd
að eld gos víð ar, s.s. í Surts ey og ver ið þar 
við rann sókn ir og þeg ar t.d. gaus í Skjólkví
um við Hekluræt ur 1970.

Í ágúst mán uði 1964 fór ég með Jóni 
Þórð ar syni vini mín um frá Reykja lundi út 
í Surts ey að mynda og gerð um við ráð 
fyr ir að stoppa stutt og vor um því með 
lít ið af mat og drykk með okk ur, hvað þá 
svefn poka og fátt um skjól föt. Far ið var 
með okk ur út í eyj una á bát sem átti svo 
að sækja okk ur dag inn eft ir. Eld gíg ur inn 
var um 200 metr ar í þver mál og upp úr 
hon um þeytt ust gló andi hraun strók ar og 
því var margt að mynda. Morg un inn eft ir 
hafði kóln að veru lega og kom inn tals verð
ur norð an strekk ing ur sem jókst er á dag
inn leið. Þeg ar okk ur var orð ið kalt flutt um 
við okk ur nið ur að hraun inu til að fá það an 
hita og lögð umst til svefns skammt frá eld
gígn um. Á fjórða degi vor um við orðn ir 
held ur illa til reika, bæði á lík ama og sál og 
enn að bíða eft ir björg un, en þá varð mér 
að orði: ,,Ekki væri ónýtt ef það biði okk ar 
heit súpa og eitt hvað af drekka, þeg ar við 
komumst upp á fjall ið.” Ekki er al gengt að 
hitta al gjör lega á óska stund en það gerð ist 
þó í þetta sinn. Þeg ar við teygð um höf uð ið 
yfir brún ina stóð á end um að mað ur kom 
upp brekk una á móti, og hann var með 
heita súpu og eitt hvað að drekka. Og seg ið 
svo að óska stund sé ekki til!

Frost var við suð ur strönd ina þess ar næt
ur, sem eyði lagði að mestu alla kart öflu
upp sker una í Þykkva bæn um,” seg ir Ævar 
Jó hann es son.

Ævi saga Æv ars Jó hann es son ar, ,,Sótt á 
bratt ann,” kom út árið 2007.

Framleiddilúpínuseyðiendurgjaldslaustfyrir
krabbameinssjúklingaítvoáratugiáheimilisínu

Ævar Jó hann es son með við ur kenn ing una sem hann hlaut frá Kópa vogs bæ.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga
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Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs

Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2010 - 2011

Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu æfingagjalda 
vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna á aldrinum 5-17 ára. Frá og með haustinu 2010 
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1993 - 2005. 
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/itk/nidurgreidsla/ á heimasíðu Kópavogsbæjar má sjá 
lista yfir þá aðila sem falla undir Niðurgreiðslur æfingagjalda.  

Tónlist, tónlistarnám og líkamsræktarkort falla ekki undir niðurgreiðslu æfingagjalda. 

Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið 
niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið 
kr. 30.000,- að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn 
að hámarki kr. 7.500,-, þó aldrei hærra en kr. 15.000,- fyrir árið. 

Framkvæmd niðurgreiðslunnar er þannig háttað að íþróttafélögin innheimta æfingagjöldin og sjá um 
að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir
foreldri/forráðamaður kr. 15.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 15.000,- 
til bæjarfélagsins. Þetta á einnig við um Skátafélagið Kópa og Myndlistaskóla Kópavogs. 

Iðkandi sem er í tómstundafélagi og þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs 
en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í 
þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir 
viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út. 

Reglur og skilyrði fyrir styrk vegna niðurgreiðslu æfingagjalda eru eftirfarandi; 
1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi. 
2. Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli. 
3. Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina. 
4. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar. 
5. Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,- 
6. Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi. 
7. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu 
 æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda. 
8. Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn frá ÍTK 
 þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda. 
9. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf. 

Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn 
(frá 1. júlí – 31. des) og vorönn (frá 1. jan – 30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. 
Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.
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A F  H Á L S I N U M

Tón leik ar í TÍ BRÁ eru 8 á 
þessu starfs ári. Tveir úr hópi 
okk ar glæsi leg ustu söngv ara 
halda opn un ar tón leika í röð inni 
þann 12. sept em ber kl. 20. Það 
eru þau Þóra Ein ars dótt ir sópr
an og Giss ur Páll Giss ur ar son 
ten ór sem flytja afar fjöl þætta 
efn is skrá með Jónasi Ingi mund
ar syni við pí anó ið. 

Þann 3. nóv em ber flytja þau Sól
rún Braga dótt ir sópr an og Ágúst 
Ólafs son bariton öll sönglög fran
ska meist ar ans Henri Duparc. Við 
pí anó ið er Ger rit Schuil. 9. jan ú
ar 2011 verð ur leik ið á tvo flygla 
afar glæsi legt prógram verk eft ir 
Moz art, Chop in, Ra vel og fleiri. 
Pí anist arn ir Ala dár Rácz og Helga 
Bryn dís Magn ús dótt ir leiða sam
an hesta sína. 19. febr ú ar er kom
ið að þeim Bjarna Thor Krist ins
syni hin um frá bæra bassa söngv
ara að flytja Vetr ar ferð Schuberts 
ásamt Ástríði Öldu Sig urð ar dótt
ur. Flutn ing ur á Vetr ar ferð inni er 
alltaf nokk ur tíð indi enda um að 
ræða eitt af önd veg is verk um sög
unn ar. 5. mars munu þau Her dís 
Anna Jóns dótt ir sópr an og pí anó
leik ar inn Semjon Ski gin, sem er í 
hópi þekktra und ir leik ara í Evr
ópu, halda tón leika í Tí brá. Her
dís Anna hef ur þrátt fyr ir ung an 
ald ur vak ið veru lega at hygli fyr ir 
söng sinn, ekki síst í Berlín þar 
sem hún hef ur ver ið við nám und
an far in ár.

Fiðlu leik ar inn Sig ur björn Bern
harðs son og Anna Guð ný Guð
munds dótt ir pí anó leik ari hafa 
starf að sam an í mörg ár, þrátt fyr
ir að vera störf um hlað in í sitt 

hvoru land inu. Sig ur björn sem 
er með lim ur í ein um þekktasta 
strokkvar tett Banda ríkj anna og 
Anna Guð ný hér heima á Ís landi 
sem kunn ugt er. Þeirra tón leik ar 
eru fyr ir hug að ir 30. mars 2011. 
Sama má segja um þær stöll ur 
Bryn dísi Höllu Gylfa dótt ur 1. 
selló leik ara í Sin fón íu hljóm sveit 
Ís lands og Eddu Er lends dótt
ur pí anó leik ara, sem starfar að 
mestu í Frakk landi. Þeirra sam
starf hef ur stað ið í mörg ár. Þær 
hafa unn ið til verð launa fyr ir sam
leik sinn. Það er því til hlökk un ar
efni að heyra þær spila 2. apr íl í 
Saln um.

Loks verða síð ustu tón leik ar í 
Tí brá vet ur inn 20102011 laug ar
dag inn 16. apr íl. Glæsi leg söng
kona, Sig ríð ur Ósk Krist jáns dótt ir 
flyt ur afar fjöl þætta efn is skrá ásamt 
Önnu Guð nýju Guð munds dótt ur. 
Sér stak ur gest ur á tón leik un um 
verð ur Bryn dís Halla Gylfa dótt ir 
selló leik ari í söngvun um tveim eft ir 
Jo hann es Brahms opll 91.

Fjöldi ann ara tón leika
Auk TÍ BRÁR tón leika verða á 

dag skrá fjöldi ann arra tón leika 
í Saln um í vet ur. Vík ing ur Heið
ar held ur út gáfu tón leika sína 26. 
nóv em ber og Krist inn Sig munds
son kveð ur sér hljóðs í jan ú ar 
á næsta ári. Þá verð ur sér stök 
af mæl is skemmt un Ómars Ragn
ars son ar, „Skemmti kraft ur í hálfa 
öld,“ á af mæl is degi hans, 16. sept
em ber og verð ur skemmt un in 
end ur tek in dag inn eft ir. Tón leika
röð in „Af fingr um fram“ með Jóni 

Ólafs syni þar sem hann fær til 
sín Ragga Bjarna, Egil Ólafs son, 
Gunn ar Þórð ar son, Björg vin Hall
dórs son, Guð rúnu Gunn ars dótt ur 
og Pál Ósk ar, verð ur á dag skránni. 
Þess ir tón leik ar hafa sleg ið í gegn 
þar sem Sal ur inn þyk ir sér lega 
hent ug ur fyr ir „spjall og spil.”

Helgi Björns son ætl ar að heiðra 
minn ingu Hauks Morteins með 
tón leik um sem hann kall ar „Til 
eru fræ,“ Ríótríó ið kem ur sam an 
á ný í lok októ ber, Bjössi Thor 
býð ur upp á gít ar veislu, Regína 
Ósk tek ur Carpenters lög in og 
Frið rik Ómar held ur út gáfu tón
leika sem hann nefn ir El vis í 75 ár. 
Páll Rós in krans hyggst bjóða upp 
á tón leika í októ ber og Karla kór 
Dal vík ur kem ur suð ur í nóv em ber, 
en þeir héldu tón leika í Saln um 
í fyrra sem tók ust af spyrnu vel í 
alla staði. Minn ing ar tón leik ar um 
Berg þóru Árna dótt ur hafa fest sig 
í sessi í Saln um og verða þeir sem 
fyrr á af mæl is degi skálds ins, 15. 
febr ú ar. Kenn ar ar Tón list ar skóla 
Kópa vogs ætla síð an að bjóða 
til veislu þann 19. mars, en þann 
dag verða þrenn ir tón leik ar á dag
skrá í Saln um og ým is legt fleira 
skemmti legt.

Jólatón leik ar fjöl skyld unn
ar verða í des em ber en þá mun 
Skóla kór Kárs ness skóla stíga á 
stokk ásamt gest um. Nýárs tón leik
ar Sal ar ins eru orðn ir fast ur lið ur, 
en tón leik ar Salon Is landus ásamt 
söng kon unni Sig rúnu Hjálmtýs
dótt ur fara fram 15. jan ú ar nk.

TónlistarhúsiðSalurinn:

Salurinn.

Fjöl breytt Tí brá 2010–2011

Sam sýn ing níu ungra mynd
list ar manna í Gerð ar safni var 
opn uð sl. laug ar dag. Lista menn
irn ir eru Berg lind Jóna Hlyns
dótt ir, Bjarki Braga son, Etienne 
de France, Gunn dís Ýr Finn boga
dótt ir, Helga Björg Gylfa dótt
ir, Logi Bjarna son, Páll Hauk ur 
Björns son, Stein unn Gunn laugs
dótt ir og Styrm ir Guð munds son. 
Á sýn ing unni eru verk ólíkra 
mynd list ar manna, átta ís lenskra 
og eins er lends sem bú sett ur er 
á Ís landi. Á opn un sýn ing ar inn
ar fóru fram nokkr ir gjörn ing ar, 
og svo verð ur hvern laug ar dag á 
sýn ing ar tím an um, síð ast 9. októ
ber nk.

Það sem teng ir lista menn ina er 
eink um það að þeir hafa út skrif ast 
úr mynd list ar námi á síð ast liðn um 
4 árum. Þeir nálg ast veru leik ann á 
mis mun andi hátt í verk um sín um 
en eru upp tekn ir af per sónu legri 
og sam fé lags legri póli tík, póli tísk
um rétt höf um, vald höf um, rétt
hugs un, rang hugs un, hags mun

um og sið ferði. Lagt var upp með 
að not ast hvorki við vinnu tit il né 
leggja til grund vall ar ákveð inn 
hug mynda leg an grunn held ur var 
vinnu ferli hvers lista manns lát ið 
ráða ferð og verk un um leyft að 
þró ast út frá upp haf leg um hug
mynd um, í sam ræðu fram að og 
raun ar fram yf ir sýn ing ar opn un. 
Það þýddi að tek in var sú áhætta 
að sýn ing in mynd aði mögu lega 
ekki hug mynda lega ein ingu held
ur yxi í ýms ar átt ir og flétt að ist 
sam an á víxl.

Lögð var áhersla á að sýn ing ar
skrá yrði unn in með sýn ing unni 
og að rödd henn ar yrði eins kon ar 
sneið mynd úr báð um heila hvelum 
hvers lista manns á fyrstu skref um 
í list ferl in um. Lista menn irn ir voru 
beðn ir um að velja sér við mæl
end ur, sem þeim þætti áhuga vert 
og krefj andi að eiga í sam ræðu við 
um verk sín, af stöðu til list ar inn
ar og sam fé lags legt hlut verk sitt 
sem lista menn. Áhersla var lögð 
á að fram lag hvers lista manns 

end ur spegl aði per sónu leika hans 
og orð ræðu án íhlut un ar rit stjóra 
eða til raun ar til sam ræm ing ar á 
milli þeirra inn byrð is.

Lista menn irn ir níu hafa stund
að list nám í sér lega áleit inni sam
ræðu um sam fé lag ið á tvenn um 
tím um í ís lensk um sam tíma, tím
an um fyr ir og eft ir banka hrun, 
fyr ir og eft ir síðupp lýs ingu, þeg
ar þjóð ar ger semarn ar hafa ver ið 
einka vædd ar, fals að ar og seld ar 
mörg um sinn um. Nýja Ís land varð 
gam alt aft ur, ímynd ir, mein semd ir 
og sjálfs mynd þjóð ar inn ar rædd ar 
í sell um um land allt. Lista menn
irn ir taka af stöðu til alls þessa og 
taka sér hver sína stöðu og hlut
verk. Þeir bregð ast við póli tísku 
lands lagi, leggja sitt af mörk um til 
gagn rýn inn ar um ræðu í sam fé lag
inu og grand skoða mik il vægi hug
taks ins gildi þeg ar flest gildi hafa 
ver ið gjald felld.

Sam sýn ing níu ungra lista manna
Gerðarsafn:

Toyota á Ís landi verð ur að al
styrkt ar að ili Sal ar ins, tón list ar
húss Kópa vogs, sam kvæmt sam
starfs samn ingi sem und ir rit að ur 
var í Saln um af Guð rúnu Páls
dótt ur, bæj ar stjóra Kópa vogs, 
og Úlf ari Stein dórs syni, for stjóra 
Toyota á Ís landi. Mark mið samn
ings ins er að efla enn frek ar 
menn ingu og list ir í Kópa vogi. 
Samn ing ur inn nær til næstu 
tveggja ára og skal Toyota greiða 
Saln um 1,5 millj ón ir króna á ári. 
Fénu verð ur var ið til mark aðs 
og kynn ing ar mála Sal ar ins.

,,„Það er mik ið ánægju efni að 
Toyota skuli leggja okk ur lið en 
það ger ir okk ur kleift að kynna 

starf semi Sal ar ins með meiri krafti 
en áður,“ seg ir El ísa bet Sveins
dótt ir, for stöðu mað ur Sal ar ins.

Í samn ingn um  lýs ir Toyota jafn
framt yfir vilja sín um til þess að 
vera Saln um inn an hand ar með 
láns bif reið ar handa er lend um 
gest um. Á móti fær fyr ir tæk ið m.a. 
af not af Saln um svo sem vegna 
að al fund ar og fyr ir tækjatón leika 
tvisvar á ári án end ur gjalds.

Sal ur inn var tek inn í notk un 2. 
jan ú ar 1999 og er hann fyrsti sér
hann aði tón leika sal ur lands ins. 
Á milli fimm tíu og sex tíu þús und 
manns sóttu tón leika í Saln um á 
síð asta vetri.

Toyota ger ist styrkt ar að ili 
Sal ar ins

GuðrúnPálsdóttir,bæjarstjóriKópavogsogÚlfarSteindórsson,
forstjóriToyotaáÍslandiíSalnumviðundirritunsamningsins.
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Sig fús Hall dórs son tón skáld 
og heið urs borg ari Kópa vogs 
hefði orð ið 90 ára þann 7. sept
em ber sl. Þess var minnst með 
tón leik um í Saln um 4. og 7. sept
em ber þar sem Sig rún Hjálmtýs
dótt ir og Berg þór Páls son sungu 
lög eft ir Fúsa en við pí anó ið var 
Jónas Ingi mund ar son. Á tón leik
un um var flett fram og aft ur í 
nótna safni skálds ins og fjöldi 
laga hans flutt. 

Þeg ar Sig fús varð 75 ára var 
efnt til tón leika með svip uðu sniði 
sem end ur tekn ir voru fimmt án 
sinn um.  Þá komu einnig út tveir 
geisla disk ar með lög um Sig fús ar, 
und ir heit inu „Blítt lét sú ver öld“. 
Í for mála sem Jón Ás geirs son tón
skáld skrif aði stend ur m.a.: „Sig
fús syng ur okk ur söngva sína og 
við stöldr um við, hlýð um á um 
stund og tök um svo und ir full um 
hálsi, því söngv ar hans eru slegn
ir þeim galdri er ekki verð ur skil
greind ur, að eins lif að ur. Galdri, er 
að eins góð tón skáld hafa á valdi 
sínu.“

Í til efni af mæl is ins hef ur einnig 
ver ið ráð ist í heild ar út gáfu á tón
verk um Sig fús ar á nót um en nót ur 
með lög um hans hafa ver ið ófá an
leg ar um ára bil. Auk þess mun 
út gáf an geyma nokk ur áður óbirt 
lög. Fyrsti hluti út gáf unn ar, u.þ.b. 
100 ein söngs lög í tveim ur heft um, 
kem ur út á af mæl is dag inn sjálf an 

en fyr ir hug að er að sér stök inn
bund in við hafnar út gáfa  komi út 
í 750 tölu sett um ein tök um í októ
ber. Auk nótna með ein söngs lög
um mun ævi á grip Sig fús ar prýða 
við hafnar út gáf una ásamt tveim
ur geisla disk um. Á fyrri disk in um 
eru upp tök ur með söng Sig fús ar 
en á þeim seinni syngja auk Sig

fús ar ýms ir lista menn lög in hans 
sem eiga fast an sess í hjört um 
flestra Ís lend inga.

Öðru hvoru meg in næstu ára
móta koma síð an út kór verk Sig
fús ar og kórút setn ing ar nokk urra 
laga hans auk söng heft is með 
hljóm setn ing um á þekkt ustu lög
um hans.

Fúsi í 90 ár – af mæl is tón leik ar 
í Saln um

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

SigrúnHjáltmýsdóttir,BergþórPálssonogJónas Ingimundarsonfluttu
FúsalögíSalnumviðfrábærarundirtektiráheyrenda.Bergþórheldurá
öðruaftveimursöngheftummeðlögumFúsasemnúeruaðkomaút.

eða aðeins 2.499 kr. á mánuði á mann, m.v. vaxtalausar Visa/Euro-léttgreiðslur

 

Tilboð gildir til 2
1. september

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 29.990 KR. Á MANN
2x ÁRSKORTKEYPT SAMAN

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs 
og Íþróttamiðstöðinni versölum.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

FRÍR PRUFUTÍMI UNDIR 

LEIÐSÖGN ÞJÁLFARA

Hringja þarf og panta tíma

eða aðeins 2.666 kr. á mánuði, með vaxtlausum Visa/Euro-léttgreiðslum
ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND Á AÐEINS 31.990 KR.

friform.is

Sumri hallar

      
  hausta

 fer,

  tilb
oð við 

höfum 

      
      

 í sep
tember.

30%
ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

-heildarútgáfaátónverkumSigfúsaraðkomaút
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Um hver f is við ur kenn ing ar 
um hverf is ráðs Kópa vogs voru 
af hent ar í Saln um, tón list ar húsi 
Kópa vogs, fyr ir skömmu. Heið
ur svið ur kenn ing bæj ar stjórn ar 
og um hverf is ráðs Kópa vogs var 
einnig veitt í fyrsta sinn. Ævar 
Jó hann es son hlaut hana fyr 
ir störf sín í þágu um hverf is og 
sam fé lags. For mað ur bæj ar ráðs, 
Guð ríð ur Arn ar dótt ir, af henti 
við ur kenn ing una fyr ir hönd bæj
ar stjórn ar.

Hjón in Abelína Hulda Harð ar
dótt ir og Hall dór Björns son fengu 
við ur kenn ingu um hverf is ráðs 
Kópa vogs fyr ir við hald húss og 
lóð ar, vegna tví býl is ins við Kópa
vogs braut 4. Verk taka fyr ir tæk ið 
K.S. Verk tak ar fengu við ur kenn
ingu um hverf is ráðs Kópa vogs fyr ir 
frá gang húss og lóð ar á ný bygg ing
ar svæði, við Kópa vogs tún 68.

Fyr ir tæk ið Toyota fékk við
ur kenn ingu um hverf is ráðs fyr ir 
at hygl is vert fram lag til um hverf is
mála vegna stefnu þeirra og vinnu 
að um hverf is mál um.

Hlynsalirgataársins
Bæj ar stjórn Kópa vogs veitti 

á sama tíma við ur kenn ingu fyr
ir götu árs ins og var það gat an 
Hlynsal ir sem hlaut hana. Guð rún 
Páls dótt ir bæj ar stjóri af hjúpaði 
skilt ið við göt una og gróð ur setti 
alpa reyni ásamt Mar gréti Júl íu 
Rafns dótt ur, for manni um hverf is
ráðs. Með við ur kenn ing un um vilja 
bæj ar yf ir völd auð sýna þeim þakk
læti sem skara fram úr í um hverf is
mál um og jafn framt hvetja til góðr
ar um gengni og frá gangs á lóð um. 
Mynd af göt unni er á for síðu.

Fróðleiksskiltium
Elliðavatn

Kópa vogs bær hef ur frá ár inu 
1996, í sam starfi við klúbba bæj
ar ins, sett upp fróð leiks skilti um 
all an bæ og hef ur nýtt skilti ver
ið af hent við þetta tæki færi. Með 
upp setn ingu slíkra fróð leiks skilta 
er ver ið að auka fræðslu um nátt
úru og menn ing arminj ar í bæj ar
land inu en í ár var unn ið að síð ara 
fróð leiks skilt inu um El liða vatn ið 
og var áhersl an í þetta sinn á líf ríki 
þess. For mað ur Lions klúbbs ins Ýr, 
Sól veig Helga Jón as dótt ir af henti 
Guð rún ar Páls dótt ur bæj ar stjóra 
skilt ið.

Það eru Lions klúbb ur inn Mun
inn, Lions klúbb ur Kópa vogs, 
Lions klúbb ur inn Ýr, Rotaryklúbb
ur Kópa vogs, Rotaryklúbb ur inn 
Borg ir og Kiwanis klúbb ur inn Eld

ey sem hafa ár hvert veitt fjár styrk 
til bæj ar ins í þetta menn ing ar verk
efni. Fróð leiks skilt in hafa ver ið 
sett upp á mark verð um stöð um 
í bæj ar land inu og má þar nefna 
fróð leiks skilti um Trölla börn, 

Kópa vogs læk inn, Kópa vogs leiru, 
Borg ar holt, Víg hóla, Digra nes bæ
inn og Álf hól. Á skilt un um kem ur 
fram í máli og mynd um nátt úra 
og saga stað ar ins sem þau standa 
við.

UmhverfisviðurkenningarumhverfisráðsKópavogsbæjar2010:

GuðrúnPálsdóttir,bæjarstjóriKópavogs,tekurámótifróðleiksskilti
umlífríkiElliðavatnsfráformanniLionsklúbbsinsÝr,SólveiguHelgu
Jónasdóttur,enaukLionsklúbbsinsstandaKiwanisklúbburinnEldey,
RótarýklúbburKópavogsogRótarklúbburinnBorgiraðgjöfinni.

Kópavogsbraut4hlautviðurkenn
ingufyrirviðhaldhússoglóðar

Kópavogsbraut4.AbelínaHuldaHarðardóttirstendurálóðinni.

Kópavogstún6–8.

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

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Barcelona eða 

einhvern fjölmargra aukavinninga.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku 
Tapas barsins í eftirrétt. 

Afmælistilboð
10 vinsælustu réttir Tapas barsins 490 kr./stk.
330 ml Grolsch 390 kr./stk.
Léttvínsglas, Campo Viejo  590 kr./stk.

Komdu í afmæli
Tapas barinn er 10 ára

og þér er boðið í veisluna 11. – 13. október

Frá Lindasókn
SUNNUDAGASKÓLI ALLA 

SUNNUDAGA KL. 11!
- Í Lindakirkju

-  Fyrirhugað sunnudagaskólastarf í 
Boðanum, Boðaþingi verður nánar auglýst 
síðar. Þar til verður boðið upp á sætaferðir í 

Lindakirkju og stoppar bíllinn við Vatnsend-
askóla kl. 10:45 og við Hörðuvallaskóla 10:50.

Myndlistarnámskeiðin
hefjast 24. september samkvæmt stundaskrá.

Fjölbreytt nám í fullorðinshópum, fyrir og 
eftir hádegi, einnig á kvöldin, í teiknun, 
módelteiknun, olíumálun, módel- og 

portrettmálun, vatnslitamálun, leirmótun 
og pastellitun.

Nám fyrir börn- og unglinga eru niðurgreidd af 
sveitarfélögum kynnið ykkur á vefsíðu okkar 

www. myndlistaskoli.is
námstilboðin.

Innritun stendur yfir á skrifstofutíma 
kl. 15:00 – 18:00 frá mánudegu til 

fimmtudags eða í síma 564 1134, 564 1195
eða sendið okkur vefpóst.  

Athugið breytt veffang: 
myndlist@myndlistaskoli.is

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is
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Guð ríð ur Arn ar dótt ir, for mað
ur bæj ar ráðs Kópa vogs, tók sl. 
föstu dag fyrstu skóflustung una að 
nýrri reið höll á Kjóa völl um, að 
lok inni hópreið hesta manna inn 
á svæð ið. Þar með hófust lang
þráð ar und ir bún ings fram kvæmd
ir, sem hesta menn í hesta manna
fé lag inu Gusti fagna. Bygg ing 
reið hall ar inn ar er  lið ur í því að 
færa að stöðu hesta manna fé lags
ins Gusts frá Glað heim um upp 
á Kjóa velli sam kvæmt samn ingi 
sem gerð ur var árið 2006. Stefnt 
er að því að bjóða bygg ing una út 
í al út boði fyr ir árs lok og að fyrsta 
áfanga ljúki haust ið 2011.

Bæj ar yf ir völd og stjórn Gusts 
munu á næst unni fara yfir samn ing
inn frá ár inu 2006 og end ur skoða 
hann í ljósi breyttra að stæðna í 
sam fé lag inu og því liggja end an leg
ar áætl an ir um stærð reið hall ar inn
ar, verk lok og fleira ekki fyr ir.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir sagði við 
at höfn ina að þótt harka lega hefði 
ver ið tek ist á um Glað heima land ið 

og upp kaup in þar árið 2006 hafi 
alla tíð ríkt ein hug ur í bæj ar stjórn 
um upp bygg ingu Gusts á Kjóa völl
um.

„Gust ur er eitt öfl ug asta hesta

manna fé lag lands ins og munu bæj
ar yf ir völd í Kópa vogi kapp kosta 
að koma fé lag inu í ör ugga höfn á 
nýj um stað,“ sagði Guð ríð ur Arn
ar dótt ir.

Fyrstaskóflustungantekin
aðnýrrireiðhölláKjóavöllum

GuðríðiArnardóttur,formaðurbæjarráðs,tókfyrstuskóflustunguna
meðstórvirkrigröfuogfórstþaðvelúrhendi.

Kornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleikaKornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleika

Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti sem Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti sem 
innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.
Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.

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

Veldu íslenskaVeldu íslenska
gæðaframleiðslu!gæðaframleiðslu!

Ferskasta hveitiÐ!
Ferskasta hveitiÐ!

- alltaf nýmalaÐ- alltaf nýmalaÐ

í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.

Kornax hveitimylla  |  Korngörðum 11  -  104 Reykjavík  |  Sími: 540 8700  |  kornax@kornax.is  |  www.kornax.is

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

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

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

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

             Garðyrkjustjóri Kópavogs

Er ekki kominn tími til að klippa?

Safn að ar starf ið í Linda kirkju 
er óðum að fara í full an gang. Í 
vet ur verð ur sunnu daga skól inn 
á tveim ur stöð um, ann ars veg ar 
í Linda kirkju alla sunnu daga kl. 
11 en síð ar í haust einnig í Boð
an um, Boða þingi, en það verð ur 
aug lýst þeg ar nær dreg ur. 

Þang að til verð ur boð ið upp á 
sæta ferð ir í sunnu daga skól ann í 
Linda kirkju og mun bíll inn stansa  
kl. 10:45 við Vatns enda skóla og kl. 
10:50 við Hörðu valla skóla en einnig 
er akst ur til baka að sunnu daga
skól an um lokn um. Á mið við viku
dags kvöld um verða fræðslu kvöld 
nokkrum sinn um fram til ára móta. 
Það fyrsta verð ur 15. sept em ber 
kl. 20, und ir yf ir skrift inni: Er hægt 
að greina mun á réttu og röngu? 
Stef án Ein ar Stef áns son, guð fræð

ing ur ræð ir um mál efn ið. Fyrsta 
súpu sam ver an fyr ir eldri borg ara 

verð ur í Linda kirkju fimmtu dag inn 
16. sept em ber kl. 12:00.

SafnaðarstarfíLindakirkju

Viltu syngja með?
Samkór Kópavogs leitar eftir söngfélögum, einkum karlaröddum.

Tónlistarkunnátta og nótanlestur er góður kostur en ekki sett sem skilyrði.

Vetrarstarfið hófst 6. september. 
Æft er einu sinni í viku í Lindakirkju, Kópavogi.

Á döfinni eru spennandi verkefni í vetur, 
flutningur stórra tónverka með undirleik hljómsveitar.

Áhugasamir hafi samband við kórformann
Þuríði Guðmundsdóttur, turgud@gmail.com, 8493334

eða kórstjóra Björn Thorarensen, bjornth@mmedia.is, 8635434

Samkór Kópavogs – www.samkor.is

 

borgarblod.is



Þús und ir Kópa vogs búa og gest ir þeirra 
tóku þátt í Hamra borg ar há tíð inni sem 
hald in var í fyrsta sinn 28. ágúst sl. Hamra
borg inni var breytt í göngu götu og mynd
að ist skemmti leg mark aðs stemmn ing í 
kring um sölu tjöld in. 

Ekki spillti fyr ir að veðr ið var með ein

dæm um gott. Ým is legt hnoss gæti var til 
sölu í tjöld un um og voru haustsult urn ar 
áber andi. Þá seldu hönn uð ir úr Kópa vogi 
fal lega skart gripi. Fólki var boð ið að selja 
not að og nýtt beint úr skott inu á bíln um sín
um og er óhætt að segja að það hafi sleg ið í 
gegn. Um það bil fimm tíu bíl ar settu mik inn 

svip á há tíð ina og fólk á öll um aldri kom og 
gerði kosta kaup. Versl un ar eig end ur buðu 
gest um og gang andi upp á veit ing ar og tón
list ar at riði. Mynd list ar menn héldu sölu sýn
ingu, töfra menn brugðu á leik og þekkt
ir Kópa vogs bú ar leiddu áhuga sama um 
Hamra borg ina og sögu henn ar. Þá kynntu 

Íþrótta fé lög bæj ar ins vetr ar starf sitt með 
mörg um skemmti leg um upp á kom um og 
menn ing ar stofn an ir bæj ar ins voru opn ar.

Há tíð in var hald in á veg um Kópa vogs
bæj ar í sam starfi við versl an ir og fyr ir tæki í 
Hamra borg inni. Mik il ánægja ríkti með fram
kvæmd ina.
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FjölmenniáHamraborgarhátíðinni

Tungumál

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda – 
framhalds – 
og talæfingaflokkum

ENSKA 
DANSKA 
NORSKA
SÆNSKA 
FRANSKA 
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
Íslenska
fyrir útlendinga I – IV 
60 kennslustundir

Icelandic for 
foreigners I – IV
60 class hours
Kurs jezyka 
Islandzkiego dla 
obcokrajowcow I – IV 
60 godzin lekcyjnych

Saumanámskeið

Fatasaumur /
Barnafatasaumur

Fatasaumur fyrir ungmenni

Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Þjóðbúningur- saumaður

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507

Tungumála
námskeið

Verklegar greinar

Að gera upp gömul húsgögn

Bókband

Frístundamálun

Glerbrennsla

Silfursmíði

Skrautritun

Trésmíði

Umhirða gull og
silfurskartgripa

Útskurður

Förðunarnámskeið

Dagförðun og kvöldförðun

Smokey og nátturuleg förðun

Prjón – Hekl - 
Spjaldvefnaður

Prjónanámskeið

Peysuprjón

Frágangur á prjóni

Hekl

Spjaldvefnaður

Tölvunámskeið

Fingrasetning 

Tölvugrunnur

Tölvugrunnur II 

Tölvupóstur og 
samskiptaforrit

Kökur- Konfekt og 
Eftirréttir

Konfektgerð

Kökuskreytingar

Eftirréttir

Matreiðslunámskeið

Að gera slátur

Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir 

Gómsætir hollir suðrænir 
réttir 
frá Miðjarðarhafslöndunum

Hráfæði

Ítölsk matargerð

Kæfur – sultur og 
heimabakað brauð
Hummus og ávaxtamauk

Matargerð fyrir karlmenn
Grunnnámskeið

Matarmiklar súpur
og heimabakað brauð 

Suður amerískir réttir

Garðyrkjunámskeið

Garðurinn allt árið 

Haust – og vorlaukar

Trjáklippingar

Heimspeki og 
rökræða

Verklegar
greinar

Listamaðurinn Halldóra Helgadóttir sýndi myndir sínar við blómaverslunina ,,Átján
rauðarrósir”semjafnframtvorutilsölu.

Boðiðvaruppáandlitsmálum.Heklavildiverahundurogtvíburasystirhennar,Katla,
vildiekkiveraeftirbáturhennar.

Bæjarfulltrúarnir Guðrún Arnardóttir, Hjálmar Hjálmarsson og Rannveig Ásgeirsdóttir
létusigekkivantaoghöfðum.a.verslaðeitthvaðmatarkyns!

MiklaathyglivaktiþegarnemendurdansdeildarHKsýnduýmsadansa.
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Veisla á vægu verði og af mæl is leik ur
Tapas bar inn fagn ar um þess ar mund ir 10 

ára af mæl is því stað ur inn opn aði í októ ber árið 
2000. Allt frá opn un hef ur Tapas bar inn not ið 
mik illa vin sælda og leið in leg ið upp á við því þar 
er nán ast full bók að á hverju kvöldi. Á föstu dög
um og laug ar dög um er alltaf full bók að og kom
ast færri að en vilja. 

Því er við skipta vin um ráð lagt að bóka borð með 
góð um fyr ir vara. Vin sæld ir Tapas segja meira en 
mörg orð um ágæti stað ar ins, þjón ustu eig enda og 
starf sól ks svo ekki sé minnst á gæði tapas rétt anna 
sem þykja afar góm sæt ir.

Í til efni af mæl is ins bjóða þeir Bento og Nuno, 
eig end ur Tapas, ásamt starfs fólki til 3ja daga 
af mæl is veislu sem stend ur 11. til 13. októ ber. Þá 
verða 10 vin sæl ustu tapas rétt irn ir að eins á kr. 
490.- hver rétt ur, ein teg und af bjór á kr. 390.- og 
létt víns glas á kr. 590.- Svo fá all ir auð vit að hina 
margróm uðu súkkulaði tertu Tapas bars ins í ábæti.

Af mæl is veisl an er nú þeg ar haf in því all ir þeir 
sem borða á Tapas barn um á tíma bil inu frá því í 
byrj un sept em ber og til 13. októ ber eiga kost á að 
taka þátt í af mæl is leik þar sem vinn ing arn ir eru 
ekki af verri end an um. Að al vinn ing ur inn er ferð til 
Barcelona eða Alican te fyr ir 2 auk þess sem fjöldi 

ann arra góðra vinn inga eru í boði.
Við ósk um eig end um og starfs fólki Tapas bars ins 

til ham ingju með af mæl ið og hvetj um les end ur til 
að heim sækja Tapas bar inn á með an af mæli há tíð in 
stend ur, enda munu nokkr ir við skipta vin ir detta í 
lukku pott inn og verða e.t.v. á leið til Barcelona eða 
Alican te eða fá 10.000.- eða 20.000.- króna gjafa bréf 
á Tapas bar inn eft ir frá bært kvöld.

Tapas bar inn 10 ára:

Nýttu tímann!

Vikan 13.-17. sept.

Mánudagur 13. september  

     Kynning á Kópavogsdeild - Kl. 11 -12
     Útileik�mi - Léttar æ�ngar á færi allra. Komdu og hreyfðu þig! Kl.12-13
     Endurlífgun - Stutt verklegt námskeið í endurlífgun. Kl.13-14
Consult for immigrants. Kl.14-15

Rauðakrosshúsið í Kópavogi
Geymið 

auglýsinguna!

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11    Sími: 554 6626    kopavogur@redcross.is    raudikrossinn.is/kopavogur

Þriðjudagur 14. september  

     Handavinnustund - Komdu með föndrið þitt! Kl. 11 -13
     Jákvæð hugsun - Erindi um jákvæða hugsun. Kl. 13 -14
     Ljósmyndun - Leiðbeint verður í ljósmyndun. Kl.14-15
Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 17. september

     Hugmyndabanki - Hvernig viltu móta starf hússins? Kl. 11 -12
     Föstudagsfyrirlestur - Næring og hollt mataræði.  Kl.12-13
     Bingó - Við endum föstudagana á bingó! Kl.14-15
Ráðgjöf hjá félagsráðgjafa Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Vikan 20.-24. sept.

Mánudagur 20. september

     Hugmyndabanki - Hvernig viltu móta starf hússins? Kl. 11 -12
     Útileik�mi - Léttar æ�ngar á færi allra. Komdu og hreyfðu þig! Kl.12-13
     VR atvinnuleitandi - Veistu hvað þér stendur til boða? Kl.14-15
Consult for immigrants. Kl. 14-15

Þriðjudagur 21. september

     Handavinnustund - Komdu með föndrið þitt! Kl. 11 -13
     Ræktun kryddjurta - Námskeið í ræktun kryddjurta. Kl.13-14.30
Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 24. september

     Föstudagsfyrirlestur - Meiri hamingja með jákvæðri sálfræði. Kl. 12-13
     Bingó - Við endum föstudagana á bingó! Kl.14-15
Ráðgjöf hjá félagsráðgjafa Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Opið hús frá kl. 11-15. Allir velkomnir! Heitt á könnunni.

Kom in er út bók in ,,Líf ið við læk inn” til að 
heiðra minn ingu tón skálds ins og lista manns ins 
Sig fú ar Hall dórs son ar. 

Bók þessi er til kom in vegna þess að nokkrum 
skáld um, sem hitt ast einu sinni í viku vetr ar langt í 
fé lags starfi aldr aðra í Gjá bakka í Kópa vogi og rabba 
sam an og flytja hvert öðru ljóð, und ir leið sögn Þórð-
ar Helga son ar cand mag., lang aði til að heiðra minn-
ingu tón skálds ins og lista manns ins Sig fús ar Hall-
dórs son ar.

Í bók inni eru frumort ljóð sem tengj ast með 
ein um eða öðr um hætti lista mann in um eins og 

hann birt ist skáld un um. 
Bæj ar stjóri Kópa vogs, Guð-

rún Páls dótt ir, veitti við töku 
fyrsta ein taki bók ar inn ar og 
auk þess sungu þeir Stef án 
Helgi Stef áns son og Dav íð 
Ólafs son nokk ur Fúsa lög við 
und ir leik Helga Hann es son ar.

Ell efu skáld í Gjá bakka heiðra 
minn ingu Sig fús ar Hall dórs son ar

Kápanábókinni
,,Lífiðviðlækinn.”

Þeir Martin, Nuno, Bento og Bjarki bjóða gesti
velkomnatilaðnjótagóðraveitingaámeðan10
áraafmælishátíðinstendur.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir
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Óendanleg uppspretta skemmtunar!

Úrval Útsýn býður upp á nýjung í haust 
og flýgur til Orlando í Bandaríkjunum! 
Orlando er fjölbreytt borg og hefur upp 
á að bjóða þekktustu skemmtigarðar 
heims, Disney World, Sea World, 
Universal Studios ásamt mörgum öðrum. 
Úrval af frábærum golfvöllum, söfnum, 
verslunarmiðstöðvum og veitingastöðum. 
Í boði verður fjölbreytt úrval gistinga á 
mjög hagkvæmu verði og staðsetning 
sumra þeirra gerir bílaleigubílinn óþarfan.

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUKOSTUR!

Alamo Vacation Homes eru vel útbúnar 

íbúðir og hús á Kissimmee svæðinu 

sem staðsett er u.þ.b 20 km frá 

Orlando.  Um er að ræða íbúðir með 2 

eða 3 svefnherbergjum og hús með 3 

svefnherbergjum. Einnig hægt að fá stærri 

hús. Stærri húsin eru með einkasundlaug.

Alamo Vacation Homes

VERÐ FRÁ:

m.v. 8 fullorðna í húsi með einkasundlaug.
Brottför: 2. október – 8 nætur

110.800 kr.* Sími 585 4000

SÓL BORGIR ÆVINTÝRI SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

Ferðaskrifstofa MEIRA Á
urvalutsyn.is* Innifalið: Flug, flugvallarskattar og hús með einkasundlaug. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

     O�land�
F�orid�

NÝTT!

HÚS MEÐ 

EINKASUNDLAUG

VERÐ Á MANN FRÁ

110.800 kr*

Brottför: 2. okt - 8 nætur
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Bernskuminningar úr Kópavogi

HoltiðviðVíghólbreyttistúrberangrií
frumskógognúsyngjaþarþrestirírunni

Gunn steinn Ólafs son tón list
ar mað ur ólst upp á Álf hóls vegi 
68. Hann seg ist alltaf hafa  haft 
sterk ar taug ar til svæð is ins í 
kring, þar hafi ver ið gam an að 
al ast upp, mik ið frjáls ræði og 
fjöldi barna að al ast upp í næsta 
ná grenni, enda var þessi hluti 
Kópa vogs þá að byggj ast upp. 
Gunn steinn er son ur Ás laug
ar Gunn steins dótt ur bók ara og 
Ólafs Jens Pét urs son ar deild
ar stjóra í Tækni skóla Ís lands, 
síð ar Tækni há skóla Ís lands. 
Gunn steinn á einn bróð ur, Pét
ur Má, sem á bó k út gáf una Bjart 
& Ver öld. Hálf bróð ir þeirra var 
Sig ur karl Fjól ar Ólafs son. 

Gunn steinn er gift ur Eygló 
Inga dótt ur hjúkr un ar fræð ingi og 
þau eiga þrjú börn. Gunn steinn 
stjórn aði kórn um í MK sam hliða 
námi þar en hélt síð an til fram
halds náms við Franz Liszttón
list araka dem í una í Búda pest 
1983  1987 og við Tón list ar há
skól ann í Freiburg í Þýska landi 
1987  1992. Gunn steinn er tón
list ar kenn ari, tón skáld og kór 
og hljóm sveit ar stjóri að at vinnu. 
Hann stjórn ar Sin fón íu hljóm
sveit unga fólks ins, Hljóm sveit 
Tón list ar skól ans í Reyka jvík og 
Há skóla kórn um en hef ur einnig 
starf að sem hljóm sveit ar stjóri 
hjá Sin fón íu hljóm sveit Ís lands, 
Ís lensku óp er unni og Þjóð leik
hús inu. Þá hef ur Gunn steinn 
stað ið fyr ir frum flutn ingi á verk
um eft ir Claudio Monteverdi og 
Henry Purcell hér á landi.

Mel ur inn efst á Víg hól var leik
svæði okk ar krakk anna. Þetta 
var stórt, óbyggt svæði, þar 
sem geld inga hnapp ur og flugu
blóm áttu sér at hvarf og sum 
stað ar óx bald urs brá í breið um. 
Víða voru lit skrúð ug ir stein ar og 
þeirra merkast ur var Stóri steinn; 
hann var helg vætt ur, full ur af 
álf um sem auð veld lega mátti sjá 
ef kíkt var inn um vatnssorf in 
augu í berg inu. Það var líka hægt 
að klifra upp á stein inn og renna 
sér nið ur nátt úru lega renni braut 
á hon um, mæðr um okk ar og við
kvæm um buxna röss um til lít ill ar 
gleði. Víða safn að ist vatn í stóra 
polla á holt inu og und ir Stóra
steini var einn sá allra besti;  þar 
mátti fleyta heil um haf skip um 
eða stikla á stein um eins og tröll 
um djúp eyja sund.

Holtiðvarbölvuðófæra
Þeg ar skipu leg byggð hófst 

um hverf is Víg hól inn stóðu þar 
stöku sum ar bú stað ir og bragg ar 
frá stríðs ár un um. Til að byrja 
með var ég bund inn við síma
staur fyr ir sunn an hús svo ég 
færi mér ekki að voða en seinna 
hófust könn un ar leið angr ar um 
holt ið. Um hverf ið var grýtt og 
hrátt en samt mátti grilla í göt
ur milli hús anna og smátt og 
smátt fóru garð ar að taka á sig 
mynd. Fyr ir ofan hús ið okk ar 
stóð lít ið, vina legt kot. Í því bjó 
eggja kon an. Hún seldi hvít egg 
í brún um bréf pok um. Aust an 
við hús henn ar var mynd ar leg
ur hænsna kofi þar sem hæn ur 
urpu eggj um í akkorði fyr ir okk
ur börn in beggja vegna holts ins. 
Stund um fór um við að gefa þeim 
en það var ekki hættu laust. Einu 

sinni rudd ust þær út úr girð ing
unni og gerðu sig lík lega til þess 
að éta kringl una sem ég hélt á og 
mig með húð og hári. Skelf ingu 
lost inn tók ég til fót anna en sat 
fast ur í drullu svaði og gat mig 
hvergi hrært. Senni lega hefði 
mín beð ið beisk leg ur ald urtili 
ef amma hefði ekki heyrt í mér  
neyð ar óp in og dreg ið mig úr eðj
unni.

Holt ið var nefni lega bölv uð 
ófæra, bæði sum ar, vet ur, vor og 
haust. Lít il stíg vél sukku í vatns
mett að an svörð inn svo erfitt var 
að kom ast um holt ið þurr um fót
um. Þeg ar sæmi lega horfði með 
færi vor um við Jök ull jafn aldri 
minn í næsta húsi send ir, strax 
á fjórða ári, með miða, þvert 
yfir holt ið að kaupa í mat inn hjá 
Roy fisk sala. Í einni slíkri ferð 
stakk ég upp á því að við fær um 
til Önnu frænku sem bjó gegnt 
gamla Gaggó við Digra nes veg inn. 
Jök ull var hærri í loft inu og náði 
upp í dyra bjöll una en ég hafði 
orð fyr ir okk ur fé lög um. Anna 
frænka gaf okk ur brauð sneið 
með rabbabara sultu og þeg ar 
borð haldi lauk bauðst ég til að 
gefa henni fisk inn í þakk læt is
skyni (eða til þess að þurfa ekki 
að bera hann heim). Þá hleypti 
afa syst ir mín brún um, tók okk
ur hvorn und ir sína hönd ina og 
ark aði af stað upp á holt ið. Fyr
ir utan versl un ina Kóp mætt um 
við Frið riki, bróð ur Jök uls, sem 
send ur hafði ver ið til  að svip
ast um eft ir okk ur. „Mamma“, 
spurði hann þeg ar hann kom 
heim. „hvað þýð ir eig in lega orð
ið ráðslag?“

Dag nokkurn voru menn mætt
ir með gröf ur fyr ir vest an hús 
eggja kon unn ar og tóku að grafa 
fyr ir barna heim ili. Við Holl gor í 
næsta húsi fylgd umst spennt ir 
með fram kvæmd um, ég fimm ára 
en hann sex. Sigga Sig yf ir smið 
leist vel á okk ur þrátt fyr ir ung an 
ald ur og réð báða í vinnu upp 
á fimm krón ur í viku laun (eða 
gos flösku að sama verð gildi). 
Við mætt um eft ir bestu getu til 
vinnu, að minnsta kosti á föstu
dög um, þeg ar kaup ið var greitt 
út. Holl gor byrj aði í skóla árið 
eft ir, svo ég varð að axla skyld
ur hans við bygg ing una. Verk ið 
sótt ist vel og brátt var leik skól
inn ris inn. Aldrei nut um við Holl
gor samt dval ar á leik skól an um 
við Bjarn hóla stíg, feng um bara 
að byggja hann í stað inn.

HinniíHinnabúð
þjálfaðiákvöldin

Seint gleym ist sá dag ur í lífi 
okk ar strák anna þeg ar vöru bíl
ar birt ust og tóku að aka upp
fyll ingu í nýj an fót bolta völl aust
an meg in á holt inu. Möl in var 
lík ust vikri og mjög gljúp, svo 
bolt inn skaust í all ar átt ir þeg
ar hann snerti jörð ina, en þetta 
var engu að síð ur fót bolta völl
ur með al vöru mörk um. Hinni í 
Hinna búð æfði okk ur á kvöld in; 
hljóp keik ur í svört um íþrótta
galla með flautu um völl inn og 
stjórn aði skar an um með há væru 
blístri. Stuttu seinna hóf Breiða
blik æf ing ar á vell in um; Valdi 

vall ar vörð ur seldi okk ur fé lags
skír teini í litla rauða Skod an um 
sín um og keyrði okk ur í hon um 

þeg ar á þurfti að halda út á Vall
ar gerð is völl, 20  30 strák um í 
tveim ur ferð um.

Þá var kom in út sýn is skífa efst 
á Víg hóln um því ég man að Halli 
Er lends þjálf ari gerði sér oft ferð 
þang að að njóta út sýn is ins; þar 
höfðu al frið að ar klapp ir ver
ið sag að ar í sund ur svo koma 
mætti fyr ir bauta steini und ir 
skíf una.

Og fram kvæmd um var ekki 
lok ið á holt inu. Hvítt stein hús 
var hlað ið aust an við völl inn og 
KFUM flutti þang að starf semi 
sína. Í þessu hvíta must eri var 
Sig ur steinn æðsti prest ur; á 
hverj um sunnu degi hafði hann 
boð að fagn að ar er ind ið í Digra
nes skóla en predik aði nú guðs
orð á holt inu okk ar. Litlu síð ar 
var ÍK stofn að í sal kristni boð
ans og hús eggja kon unn ar gert 
að fé lags heim ili hins unga knatt
spyrnu fé lags. Þá var hænsna kof
inn horf inn en lúpínustóð kom ið 
í stað inn.

Heilkirkjaáholtinu
Ára tug síð ar þótti ein hverj um 

húsa kost ur inn á holt inu orð inn 
held ur fá tæk leg ur, því spurn ir 
bár ust af hug mynd um um stór
tæk ar fram kvæmd ir á svæð inu. 
Jafn vel var minnst á  heila kirkju 
með mal bik uð stæði fyr ir hund
ruði bíla. Ekki voru all ir sátt ir við 
þess ar fyr ir ætl an ir en engu að 
síð ur tók bisk up skóflustungu að 
nýju guðs húsi og dínamíti dælt í 
klöpp ina á eft ir. Íbú ar á torf unni 
mót mæltu harð lega og álf un um 
í Stóra steini varð held ur ekki um 
sel. Þeg ar búið var að sprengja 
djúp an gíg í holt ið voru fram
kvæmd ir stöðv að ar á fjöl menn
um safn að ar fundi. Í stað inn var 
feg ursta kirkja reist und ir suð ur
hlíð inni í skjóli við hæð og gróð
ur og í sátt við guð og menn.

Til allr ar ham ingju hef ur ekki 
ver ið leyft að byggja frek ar á 
holt inu fyr ir ofan æsku heim ili 
mitt. En svæð ið hef ur engu að 
síð ur breytt um svip. Á ní unda 
ára tugn um breidd ist gróð ur úr 
ná læg um görð um yfir mel inn og 
á fáum árum breytt ist holt ið úr 
ber angri í frum skóg. Áður heyrð
ist þar kvak í mófugli og einu 
sinni átti lóa sér þar hreið ur; nú 
syngja þar þrest ir í runni. Roy 
fisk sali er löngu horf inn á braut, 
dyrn ar á Hinna búð og Kóp 
standa lukt ar og sparkvöll ur og 
róló kom in þar sem mal ar völl ur
inn okk ar var. Hús eggja kon unn
ar var jafn að við jörðu og KFUM 
hef ur fund ið sér nýj an sama stað. 
En á holt inu und ir út sýn is skíf
unni rík ir sama frið sæld og fyrr.

Við bræð urn ir Gunnsteinn og Pétur Már ásamt for eldr um okk ar, 
Ás laugu og Ólafi Jens.

Gunn steinn Ólafs son.

Við Jökull þriggja ára með vörubíl á milli okkar.

Gunn steinn á Stóra steini ásamt börn um sín um, Sindra, Jak obi 
Fjól ari og Ás laugu El ísa betu. Stóri steinn er helg vætt ur, full ur af 
álf um.



15KópavogsblaðiðSEPTEMBER 2010

Forvarnarnefnd
Kópavogs

Akið 
varlega!
Skólarnir eru byrjaðir

Kópa vogs deild Rauða kross 
Ís lands fer aft ur af stað með 
verk efn ið Nýttu tím ann mánu
dag inn 13. sept em ber. Boð ið 
verð ur upp á fjöl breytta dag skrá 
svo sem fyr ir lestra, nám skeið 
og ráð gjöf. Verk efn inu er ætl að 
að skapa vett vang fyr ir at vinnu
leit end ur til að efla sjálfa sig og 
auka virkni í at vinnu leit, en ekki 
síð ur að rjúfa ein semd og fé lags
lega ein angr un.

Á mánu dög um, þriðju dög um 
og mið viku dög um verð ur opið 
hús og skipu lög dag skrá í hús
næði deild ar inn ar Hamra borg 
11, 2. hæð, milli  kl. 1115. Marg ir 
þeirra sem misst hafa vinn una 
und an far in miss eri búa yfir mik

illi þekk ingu og færni sem öðr um 
get ur þótt áhuga verð og gagn
leg. Áhersla er því lögð á að fá 
leið bein end ur úr röð um at vinnu
leit enda og sjálf boða liða deild ar
innnar. Deild in vill hvetja fólk til 
að nýta þekk ingu sína og reyns
lu til að halda áfram að vaxa og 
dafna þrátt fyr ir tíma bund inn 
at vinnu missi. Fyrstu tvær vik urn
ar verð ur með al ann ars boð ið 
upp á fyr ir lest ur um ham ingju, 
nám skeið í rækt un krydd jurta og 
ljós mynd um ásamt úti leik fimi. Þá 
verða fé lags ráð gjaf ar og at vinnu
full trú ar Kópa vogs bæj ar með ráð
gjöf einu sinni í viku, auk þess 
verð ur inn flytj enda ráð gjöf veitt í 
hús inu einu sinni í viku. Dag skrá 

Rauða kross húss ins í Kópa vogi er 
að finna á heima síðu deild ar inn
ar raudikross inn.is/ kopa vog ur 
og í síma 554 6626. Þeir sem hafa 
áhuga á að taka þátt í starf inu er 
bent að hafa sam band við deild
ina. Verk efn ið er unn ið í sam vinnu 

við Kópa vogs bæ.
Það er ein læg von Kópa vogs

deild ar að fólk nýti sér virkni set ur 
fyr ir at vinnu leit end ur og taki þátt 
að móta starf ið með deild inni.

All ir eru vel komn ir í Rauða
kross hús ið í Kópa vogi.

Nýttutímann!

Rauði krossinn er til húsa í Hamraborginni.

Álfhólsskóli



Kópa vogs bú inn fyrr ver andi 
Magn ús Árni Magn ús son, for 
stöðu mað ur Fé lags vís inda stofn
un ar Há skóla Ís lands, hef ur ver ið 
ráð inn sem rekt or Há skól ans á 
Bif röst. Magn ús er með BA próf 
í heim speki frá Há skóla Ís lands, 
MA í hag fræði frá Uni versity of 
San Franscisco, M.Phil í Evr ópu
fræð um frá Uni versity of Cam
bridge og mun á þessu ári ljúka 
dokt ors námi í stjórn mála fræði 
frá Há skóla Ís lands.

Magn ús er upp al inn í Kópa vog
in um, son ur Magn ús ar Bær ings 
Krist ins son ar fyrr ver andi skóla
stjóra Kópa vogs skóla og Guð rún ar 
Sveins dótt ur kenn ara og er þekkt
ari sem tón lista mað ur og rokk ari, 
m.a. var Magn ús í hljóm sveit inni 
,,Bandi nú tím ans” með öðr um 
ágæt um Kópa vogs bú um og herma 
fregn ir að þeir spila fé lag ar séu enn 
að rokka. Magn ús tók þátt í póli tík
inni, var for mað ur Al þýðu flokks fé
lags Kópa vogs 1996 til 1998 og tók 
sæti á Al þingi sem 15. þing mað ur 
Reykja vík ur 1998 til 1999.

Magn ús var að stoð ar rekt
or Við skipta há skól ans á Bif röst 
2001 – 2006. Var for seti við skipta
deild ar skól ans 2003 – 2005 og for
seti fé lags vís inda deild ar skól ans 
2005 – 2006. Hann var  partner 
hjá Capacent 2006 – 2008, fram

kvæmda stjóri Skóla skap andi 
greina hjá Keili 2008 – 2009, jafn
framt því að vera að júnkt við 
stjórn mála fræði deild Há skóla 

Ís lands frá haustinu 2008. Magn
ús er gift ur Sig ríði Björk Jóns dótt
ur bygg inga list fræð ingi. Þau búa í 
Hafn ar firði og eiga fjög ur börn.
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MagnúsÁrniMagnússon
fráKópavogirektoráBifröst

MagnúsÁrniMagnússon,rektor.ÁtónleikummeðBandinútímansí
Salnum2007.

Á næst unni opn ar kaffi hús við 
Búð ar kór í Kór a hverfi sem heit ir 
því skemmti lega nafni Mömmu
kaffi. Það eru þær Lilja Sig ur
geirs dótt ir og Ásta Særún Þor
steins dótt ir sem ætla að veita 
þessa nýju og góðu þjón ustu í 
þessa nýja hverfi í Kópa vogi. 

Þær Lilja og Ásta segja að þrátt 
fyr ir nafn ið séu að sjálf sögðu all ir 
vel komn ir, kon ur sem karl ar. Sæti 
verða þarna fyr ir um 50 manns og 
stór og skemmti leg ur barna krók
ur en alla daga verð ur boð ið upp 
á súpu dags ins sem og létta og 
ljúf fenga fisk og kjöt rétti, pasta, 
salöt, græn met is buff og græn
met is rétti og fleira. Einnig verð ur 
boð ið upp á heima bak að ar kök ur 
og klein ur, allt þetta á sann gjörnu 

verði. Einnig verð ur boð ið upp á 
góð an barna mat seð il, og verð ur 
vand að til gerð ar hans og að lag að 
sig að ósk um barna. Opið verð
ur frá 09.00 til 22.00 virka daga 
og 09.00 til 23.30 um helg ar. Þær 
Lilja og Ásta segja að boð ið verði 
upp á nám skeið ým iss kon ar, og 
einnig verði prjóna morgn ar sem 
henti öll um ald urs hóp um.

Í sama hús næði er veislu þjón
ust an Lyst auki sem býð ur veit
ing ar fyr ir árs há tíð ir fyr ir tækja, 
fé laga sam taka sem og smærri og 
stærri hópa. Árs há tíð ar mat seð ill 
Lystauka er sett ur sam an að ósk 
við skipta vina en einnig er boð ið 
uppá mik ið úr val veit inga í ferm
ing ar veisl ur.

Mömmukaffiaðopna
íKórahverfi

EigendurMömmukaffis,þærLiljaSigurgeirsdóttirt.v.ogÁstaSærún
Þorsteinsdóttiríbarnakróknum.

GáfuSOSBarnaþorpum
afraksturlímonaðisölu

Ný lega komu nokkr ir krakk
ar fær andi hendi til SOS Barna
þorpa sem hafa skrif stofu í 
Hamra borg 1. Þetta voru átta 
þús und krón ur sem þau höfðu 
feng ið með því að selja lím
on aði fyr ir utan Nóa tún við 
Hamra borg fyrr í júlí mán uði í 
sum ar. 

Lím on að ið blönd uðu þau 
úr Sprite, sykri, sítrónusafa og 

klaka. Krakk arn ir vildu að pen
ing ur inn rynni til mun að ar lausra 
og yf ir gef inna barna í SOS Barna
þorp um.

Síð an komu þeir fé lag arn ir 
Sig urð ur Ein ar og Mart en Brimi. 
Þeir höfðu ver ið með tombólu 
fyr ir utan STRAX á Kárs nes inu 
fyrr í sum ar og gáfu af rakst ur
inn, 2.041 krónu, til SOS Barna
þorp anna.

Gefendur f.v. standandi fyrir aftan: Birna, Ósk, Bjarnþóra og
Guðný.Fyrirframan:Sóley,Heiðrún,SigrúnogJónFreyr.

SigurðurEinarogMartenBrimigáfu2.041krónu.

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Hringsjá náms- og starfsendurhæfing býður mikið 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 vinnu-
markaði 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:
Bókhaldsnámskeið – hagnýtt námskeið fyrir þá sem stefna á frekara nám eða skrifstofustörf
Excel fyrir byrjendur 
Þátttakendur læra að setja upp tölur á vinnublaði og læra að beita einföldum reiknireglum. 
Kenndar eru helstu vinnuaðferðir og að útbúa myndrit.
Enska fyrir byrjendur 
Námskeiðið er fyrir þá sem hafa átt mjög erfitt með að læra ensku/önnur tungumál. 
Notast er við myndrænar og óhefðbundnar aðferðir sem nýst hafa vel á öðrum sviðum. 
Áhersla er lögð á að bæta orðaforða og að auka sjálfstraust nemenda.
Fjármál einstaklinga
Fjármál á mannamáli! Námskeiðinu er ætlað að veita þátttakendum  yfirsýn yfir eigin fjármál 
og auka fjármálalæsi.
Minnistækni 
Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Námskeiðið hentar þeim sem eiga við 
hversdagsgleymsku að stríða, hafa skert minni eftir veikindi eða áföll eða vilja bæta minni 
sitt af öðrum ástæðum. 
Stærðfræði fyrir byrjendur 
Námskeiðinu er ætlað að skapa áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf. Kennsluaðferðir 
eru nýstárlegar þar sem nemendur læra að meðhöndla tölur með áþreifanlegum hætti í 
skemmtilegum æfingum. Beitt er óhefðbundnum aðferðum í kennslunni.
Sjálfstyrking 
Námskeiðinu er ætlað að efla getu nemenda til að tjá sig og vera til. Þetta verður gert á 
skemmtilegan og líflegan hátt og nemendur öðlast þjálfun í öruggri framkomu.
Tölvugrunnur 
Kennd er tölvunotkun fyrir byrjendur og lengra komna. Farið er í Windows umhverfið, ritun 
og útlitsmótun texta, Internetið, tölvupóst, teikningu, skjalaumsjón og fleira.

Næstu námskeið eru að hefjast!
Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á www.hringsja.is

HringSjá • Hátúni 10d, reykjavík •s: 552 9380/562 2840 • www.hringsja.is
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✂

Klippaút

Menningarstarf

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

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

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

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum 
fyrir 1. október nk., ásamt fylgiskjölum.

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

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

Umsóknum skal skilað til:
Lista- og menningarráð Kópavogs

Verkefna- og viðburðastyrkir
Fannborg 2

200 Kópvogi

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

Sam kór Kópa vogs er um þess ar 
mund ir að hefja sitt 45. starfs ár. 
Síð ustu síð ustu ár hafa ver ið við
burða rík í starfi kórs ins því stjórn
andi hans, Björn Thoraren sen, hef
ur leitt kór inn inn á nýj ar braut ir í 
verk efna vali. 

Kór inn hef ur í aukn um mæli ráð
ist í flutn ing stærri kór verka með 
hljóm sveit arund ir leik og síð asta vor 
var þre fald ur hús fyll ir í Linda kirkju 
í Kópa vogi þeg ar flutt var mess an 
Vopn aði Mað ur inn eft ir velska tón
skáld ið Karl Jenk ins. Þetta er án 
nokk urs vafa stærsta verk efni sem 
kór inn hef ur ráð ist í, kór inn ásamt 
Kór Mennta skól ans við Sund taldi 
um 100 manns og um 60 manna sin
fón íu hljóm sveit skip uð nem end um 
og kenn ur um úr þrem tón list ar skól
um á höf uð borg ar svæð inu lék með.

Á kom andi starfs ári verð ur hald
ið áfram á sömu braut, ver ið er að 
leggja drög að flutn ingi á öðru stóru 
verki, Stabat Ma t er, eft ir sama höf
und með vor inu, auk þess sem ekki 
er loku fyr ir það skot ið að Vopn aði 
Mað ur inn verði end ur flutt ur í haust. 
Auk þess að skipu leggja stór tón leika 
syng ur Sam kór inn alls kon ar tón list 
við hin ýmsu tæki færi. Hefð er kom
in á að kór inn syngi jóla lög á ýms
um stöð um á að vent unni og ekki 
má gleyma sam starfi við aðra kóra, 
þátt töku í minni og stærri kór a mót
um, tengsl við er lenda kóra, er þar 

skemmst að minn ast þátt töku Sam
kórs ins í stóra Nor dicBalt ic kór a
mót inu sem hald ið var í Laug ar dals
höll nú í ágúst mán uði sl. þar sem 
1.800 manns frá 10 lönd um stilltu 
sam an radd bönd in. Einnig er nú þeg
ar ver ið að leggja drög að spenn andi 
ut an lands ferð á þarnæsta starfs ári.

Fé lags líf ið í kórn um er öfl ugt, á 
hverju ári er hald in árs há tíð, far ið í 
óvissu ferð að hausti og vorferð að 
vori og þá eru nótna heft in að sjálf
sögðu höfð með í fartesk inu. Tals
verð end ur nýj un hef ur átt sér stað 
í röð um kór fé laga og kór inn hef ur 

vax ið um tals vert að und an förnu og 
tel ur hann nú um 70 manns frá 16 
ára aldri og upp úr. Kór inn hef ur fast
an æf inga tíma, á mánu dags kvöld
um í Linda kirkju. Þrátt fyr ir þenn an 
mikla fjölda vill Sam kór inn gjarna 
bæta við sig góð um rödd um, mest ur 
skort ur er á karla rödd un um, ten
ór og bassa en góð ar sópr an og alt 
radd ir eru líka vel komn ar. Reynsla 
af kór söng og ein hver kunn átta í 
nótna lestri eru æski leg. Þeir sem 
hafa áhuga hafi sam band við kór
stjóra eða for mann kórs ins, Þur íði 
Guð munds dótt ur.

FlyturStabatMaterá
komandistarfsári

Samkórinn flutti messuna Vopnaði maðurinn á síðasta vetri ásamt
kór Menntaskólans við Sund og 60 manna sinfóníuhljómsveit úr
þremurtónlistarskólum.

SamkórKópavogs:

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Ný lega fór fram keppn in um 
Brauð árs ins 2010. Er þetta 
í fjórða sinn sem keppn in er 
hald in. Til mik ils var að vinna í 
Brauða keppni Kornax en Brauð 
árs ins verð ur aug lýst sér stak lega 
í haust, bæði í blaða aug lýs ing
um, á vegg spjöld um sem sett 
verða upp í þeim bak ar í um sem 
brauð ið kem ur til með að fást. 

Sig ur laun vinn ings hafa eru bik
ar og við ur kenn inga skjöld ur. Síð
ast en ekki síst eru sig ur laun vinn
ings hafa gist ing fyr ir tvo ásamt 
3ja rétta mál tíð á ein hverj um af 
Icelanda ir hót el un um. Þátt taka í 
Brauða keppni Kornax var mjög 
góð og mörg spenn andi brauð 
bár ust. Dóm ar ar voru Rakel Páls
dótt ir frá Sam tök um iðn að ar ins, 
Vil hjálm ur Þor láks son frá Gæða
bakstri og Guð rún Gunn ars dótt ir 
dag skrár gerð ar mað ur, yf ir dóm
ari var Sig rún Guð jóns dótt ir frá 
Kornaxi. Vinn ings haf inn í ár var 
Björg vin Richt er frá Köku bank

an um  í Garða bæ með brauð ið 
Kletta brauð. Um sögn dóm nefnd
ar um Kletta brauð ið var að það 
er út lits fal legt, þétt, mat ar mik ið 
brauð gott til dag legr ar neyslu.”

Kópa vogs blað ið og Kornax 
óska vinn ings höf um til ham ingju 
og þakk ar Kornax sér stak lega öll
um þátt tök una í keppn inni! 

BrauðakeppniKornax2010

Björgvin Richter ásamt Þorsteini Stígssyni frá Kökubankanum með
verðlaunagripinagóðufyrirsigurinníkeppninniumBrauðársins.
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Sveita keppni ung linga í golfi 
fór fram helg ina 20. - 22. ágúst sl. 
Sveita keppn in er hald in ár hvert 
og er í raun Ís lands mót fé lags-
liða í golfi. Keppt var í tveim ur 
flokk um, 18 ára og yngri sem fór 
sú fram hjá Golf klúbbi Suð ur-
nesja, og 15 ára og yngri, en sú 
keppni fór fram í Þor láks höfn. 

GKG sendi fríð an hóp kepp
enda, alls 6 sveit ir, 2 stúlkna sveit
ir og 4 pilta sveit ir. Alls kepptu 
18 sveit ir í flokki 18 ára og yngri, 
13 pilta sveit ir og 5 stúlkna sveit
ir. Í flokki 15 ára og yngri kepptu 
28 sveit ir, 19 drengja sveit ir og 9 
stúlkna sveit ir. Sveit ir GKG stóðu 
sig með mikl um sóma og komu 
vel fram inn an vall ar sem utan, 
svo eft ir var tek ið. Há punkt ur inn 
var þeg ar Asveit drengja tryggðu 
sér Ís lands meist ara tit il inn í flokki 
15 ára og yngri eft ir harða bar áttu 
við Golf klúbb inn Keili.

Úr slit urðu þessi:
Pilt ar 18 ára og yngri
1. GK  A sveit
2. GKJ/GL
3. GR  A sveit
5. GKG – A sveit

Stúlk ur 18 ára og yngri
1. GR  A sveit
2. GK
3. GA/GÓ
5. sæti GKG

Dreng ir 15 ára og yngri
1. GKG  A sveit
2. GK  B sveit
3. GR  A sveit
12. GKG – B sveit

Telp ur 15 ára og yngri
1. GK  A sveit
2. GK  B sveit
3. GR
8. GKG

Sömu helgi, á Ak ur eyri, fór fram 
Sveita keppni öld unga, og náðu 
GKG kon ur frá bær um ár angri 
og höfn uðu í 2. sæti. Karl arn ir 
stóðu sig einnig vel og end uðu í 5. 
sæti. Fyr ir GKG í kvenna sveit inni 
kepptu Mar ía Guðna dótt ir, Kol
brún Stef áns dótt ir, Ólöf Ás geirs
dótt ir, Ás laug Sig urð ar dótt ir, 
Krist ín Þór ar ins dótt ir og Jó hanna 
Rík ey Sig urð ar dótt ir. Í karla sveit
inni voru Ein ar Breið fjörð Tóm
as son, Gunn ar Árna son, Sig ur jón 
Gunn ars son, Tómas Jóns son, 
Sig hvat ur Dýri Guð munds son, 
Sig urð ur Ás geir Ólafs son, Tryg
gvi Þór Tryggva son og Kjart an 
Guð jóns son.

Stelpurnar, fremri röð: Gunnhildur Kristjánsdóttir, Erna Ólafsdóttir,
Helena Brynjólfsdóttir, Ásthildur Stefánsdóttir. Aftari röð: Elísabet
Ágústsdóttir,BorgDóraBenediktsdóttirogHrafnhildurGunnarsdótt
irliðsstjóri.

GKG Ís lands meist ar ar 
í sveita keppni ung linga

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

Smurstöðin ehf. - Dalvegi 16a - 201 Kópavogi - Sími: 554 3430 - www.smurstodin.is

Strákahópurinn,fremriröð:ÓðinnÞórRíkharðsson,KristóferÞórðar
son,ÞórðurReynisson,DerrickMooreþjálfari.Aftariröð:RagnarMár
Garðarsson, Egill Gunnarsson, Aron Snær Júlíusson og Guðbjartur
Gunnarssonliðsstjóri.

Itali ano Pizz er ia  opn aði 17. 
maí í vor að Hlíð ar smára 15. 
Eig and inn, Högni Jök ull Gunn-
ars son,  hef ur góða reynslu af 
rekstri veit inga stað ar, en hann 
starf aði um ára bil á Hróa hetti. 
Högni rek ur jafn framt bíla söl-
una Höfða bíla. Hann ákvað að 
opna pizza veit inga stað þar sem 
væri sal ur þar sem hægt væri 
að setj ast nið ur í ró leg heit um 
og borða pizzu á við ráð an legu 
verði. 

Á staðn um er barna horn 
þannig að barna fjöl skyld an get
ur kom ið og snætt, börn in far ið 
síð an í barna horn ið og fund ið sé 
eitt hvað til að gera eða horfa á 
víd eó en for eldr arn ir slak að á og 
átt þægi lega stund, því á staðn um 
hljóm ar þægi leg tón list sem er til 
þess fall in að fólk geti hlað ið batt
er í in eft ir dag inn.

Högni Jök ull seg ir að Itali ano 
Pizz er ia sé eini pizza veit inga stað
ur inn í Kópa vogi þar sem hægt 
er að fara út að borða. ,,Við erum 
hins veg ar byrj uð á því að bjóða 
frí ar heim send ing ar og mun um 
bjóða í hverj um mán uði pizzu 
mán að ar ins. Í sept em ber er það 
pizza sem nefn ist God father á 

1.390 krón ur sem er með al stærð 
með pepp er oni, rjóma osti og 
baconi. Svo erum við með há deg
istil boð í sal sem gild ir alla daga 
frá kl. 11.00 til 14.00, sér stakt 
þriðju dagstil boð á 890 krón ur, 
föstu dagstil boð þar sem fylg
ir 2 fyr ir 1 af ísköld um bjór með 
keypt um mat og sunnu dagstil boð 
þar sem frítt er fyr ir börn upp að 
12 ára aldri þeg ar full orð inn kaup
ir mat og drykk.”

Spelt-pizz ur
 ,,Við bjóð um öðru vísi pizz

ur, þunn botna pizz ur sem eru 
heilsu sam legri vegna þess að í 
þeim er ekki of mik ið hveiti. Svo 
bjóð um við einnig speltpizz ur 
sem njóta vax andi vin sælda. Fólk 
hugs ar meira um heils una í dag 
en það gerði fyrr á árum. Pizz
an er með ferskri sósu, hrá efn ið 
sett ofan á ost inn og hún er bök
uð á steini.”Högni Jök ull bend
ir á að auð vit að geti við skipta
vin irn ir pant að sína eig in pizzu 
með því að velja kjöt teg und, ost, 
sjáv ar rétti og græn meti og einnig 
er hægt að fá hum ar, þó ekki á til
boðspizz um.

Þunn botna pizz ur í
þægi legu um hverfi

ItalianoPizzeria:

HögniJökullGunnarsson,veitingamaðuráItalianoPizzeria.



Stef an ía Valdi mars dótt ir 
Breiða bliki varð Norð ur landa-
meist ari í 400 metra grind ar -
hlaupi á Norð ur landa móti 19 
ára og yngri í frjáls um íþrótt um 
sem fór fram á Ak ur eyri 28.og 
29. ágúst sl. Hún hljóp á tím an-
um 62,65 sek. og sigr aði ör ugg-
lega í hlaup inu. 

Þetta er mjög góð ur ár ang
ur hjá Stef an íu þar sem hún er 
að eins 17 ára en mót ið er fyr
ir kepp end ur 19 ára og yngri. 
Ís lend ing ar eign uð ust þrjá Norð
ur landa meist ara á NM 19 ára og 
yngri því auk Stef an íu sigr aði 
Hulda Þor steins dótt ir í stang
ar stökki með stökk upp á  3,88 
m sem er besti ár ang ur henn ar 
ut an húss og Arna Stef an ía Guð
munds dótt ir sigr aði í 400 metra 
hlaupi á tím an um 56,46 sek.

Á mót ið mættu rúm lega 200 
efni leg ustu frjáls í þrótta menn 
Norð ur land anna og kepptu í 
ýms um grein um. Sam hliða því 
að vera Norð ur landa meist ara
mót var þetta keppni milli landa 
en Ís land og Dan mörk voru með 
sam eig in legt lið en hin ar þjóð irn
ar sendu einn til tvo kepp end ur í 
hverja grein. 

Breiða blik átti auk Stef an íu 
fjóra aðra kepp end ur í lands lið
inu. Dan í el Agn ars son keppti í 
4x100 metr um, Ing unn Ýr Ang an
týs dótt ir keppti í þrístökki, Sin
dri Hrafn Guð munds son í spjót
kasti og Tómas Zöega í 5000 m og 
3000 m hindr un arhl.

Stef an ía seg ist hafa byrja epp ið 
að æfa frjáls ar íþrótt ir þeg ar hún 
var 8 ára göm ul, ekki síst fyr ir 
áeggj an Unn ar Stef áns dótt ur leik
skóla kenn ara. Hún hóf að æfa fót
bolta 5 ára göm ul og hef ur einnig 
ver ið að spila fólt bolta jafn framt 
frjáls um íþrótt um þar til í fyrra er 
hún var í 2. flokki á síð asta ári. Þá 
ákvað hún að snúa sér al far ið að 
frjáls um íþrótt um og sjái alls ekki 
eft ir því, ár ang ur inn í sum ar stað
festi það og sýni að heppi legt sé 
að ein beita sér að einni íþrótta
grein til að ná ár angri. Stef an ía 
á þrjú eldri systk ini sem einnig 
hafa ver ið í íþrótt um en þau hafa 
hætt keppni fyr ir nokkru og snú ið 
sér að tón list ar og lista námi.

,,Ég hef mik inn áhuga á að 
snúa mér meira að sjö þraut, en 

hún sam anstend ur af lang stökki, 
há stökki, kúlu varpi, spjót kasti, 
200 metra grinda hlaupi og 800 
metra hlaupi. Ætli 800 metr arn ir 
séu ekki mín besta grein þar en 
spjót ið það erf ið asta, en það er 
mik il tækni grein, bygg ir ekki bara 
á því að kasta því af mikl um kröft
um. Þrjár vin kon ur mín ar hafa 
einnig ver ið í frjáls um. Það eru 
Inng unn Ýr í þrístökki og Krist
ín í sprett hlaup um og lang stökki 
en einnig Guð rún Mar ía sem hef
ur ver ið við æf ing ar og í skóla í 
Falun í Sví þjóð en henn ar helsta 
grein er há stökk.

Ég held áfram í frjáls um 
með an ég hef heilsu, getu og 
ánægju af því,” seg ir Stef an ía 
Valdi mars dótt ir.

Foss vogs mót HK fyr ir 4., 5., 
6. og 7. og 8. flokk kvenna var 
hald ið í Fagra lundi í Kópa vogi í 
lok ágúst mán að ar. 

Keppt var í 11 manna lið um í 4. 
flokki en 7 manna lið um í öll um 
öðr um flokk um. Í 4. flokki kvenna 
sigr aði HK, í 5. flokki kvenna A lið 
sigr aði Kefla vík, Vík ing ur í keppni 
B og C liða; Þrótt ur í keppni 6. 
flokks í öll um flokk um þ.e. A, B 
og C liða; Sel foss sigr aði í keppni 
A liða í 7. flokki og FH2 í keppni 
Bliða.

Leik ið var eft ir KSÍ regl um með 
ör litlu af brigði í 4. fl. þar sem 
leikn ir voru 1x25 mín leik ir með 
hraðmóts sniði. Veitt voru ein
stak lings verð laun fyr ir ár ang ur í 
knatt þraut um.
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Ómar Geir Þor geirs son tók fyrr á þessu ári við 
for mennsku í knatt spyrnu deild HK. Hann sit-
ur jafn framt í að al stjórn fé lags ins sem gjald keri. 
Ómar Geir seg ir að rekst ur knatt spyrnu deild ar-
inn ar sé réttu meg in við strik ið en hugsa þurfi 
vel um hverju krónu sem kem ur í gegn um rekst-
ur inn. Hann seg ir að að al stjórn hafi yf ir sýn yfir 
all ar skuld bind ar deild anna inn an HK og þær geti 
ekki skuld bund ið stjórn nema með sam þykki að al-
stjórn ar.

,,Það tek ur tíma að vinda ofan af þessu ástandi 
sem skap að ist þeg ar efna hag skrepp an skall á en 
við misst um eins og fleiri íþrótta fé lög marga góða 
styrkt ar að ila og fáir hafa kom ið í stað inn. Við get
um og vilj um ekki vera að kaupa dýra leik menn og 
erum að hlúa að 2. flokk in um en sum ir þeirra eru í 
meist ara flokks hópn um. Við misst um fjóra góða leik
menn sem voru með okk ur sum ar ið 2009, þetta voru 
lyk il menn eins og Finn ur, Rún ar, Þórð ur, Hörð ur 
Magg og lands liðs mark vörð ur inn Gunn leif ur, og ung
ir leik menn hafa far ið frá okk ur í at vinnu mennsku á 
síð ustu árum. Þetta er mik il blóð taka sem við verð ur 
áþreif an lega var ir við nú þeg ar við skoð um ár ang ur 
HK í 1. deild inni, en þar erum við í 9. sæti eins og er 
en erum von andi sloppn ir við fall draug inn.”

Ómar Geir seg ir yngri flokka fé lags ins vera ásætt
an lega fjöl menna og t.d. eigi fé lag ið mjög góð an 
3. flokk og þar eru strák ar sem eru að spila í yngri 
lands lið un um. HK hef ur ver ið í sam starfi við Vík ing 
með rekst ur meist ara flokks og 2. flokk kvenna und ir 
nafn inu HK/Vík ing ur og það sam starf sé í end ur skoð
un á hverju ári og því lýk ur þeg ar efstu ald urslokka 
kvenna í knatt spyrn unni verða nógu fjöl menn ir, 
bæði fé lög in vilja helst spila end ur eig in nafni.

Ár ang ur inn í sum ar viss von brigði
,,Auð vit að voru meiri vænt ing ar til ár ang urs í 

sum ar í 1. deild karla, og ég leyni því ekki að stað an 
er viss von brigði. Ég er þokka lega sátt ur við spila
mennsk una en það vant ar að skora mörk. Ég tel 
raun hæft að við end um í 5. til 6. sæti. Stað an í deild

inni er tölu vert frá brugð in því sem ég reikn aði með, 
átti von á Vík ingi og ÍA í topp bar átt unni en Skag
inn hef ur ekki ver ið þar. Þar hafa hins veg ar Breið
holtslið in Leikn ir og ÍR ver ið sem kem ur nokk uð á 
óvart en ár ang ur Þórs á toppn um finnst mér eðli leg
ur. Við HKing ar vor um lengi tald ir ,,litli klúbb ur inn” 
í Kópa vogi en þannig hugsa þeir yngri ekki í dag, 
sem er bæði gott og eðli legt. Ár ang ur Breiða bliks í 
úr vals deild inni er flott ur, þarna eru leik menn sem 
eru stolt ir að spila fyr ir sitt fé lag, þetta er lið með 
hjarta, og í byrj un ar liði Blikanna eru 7 til 8 strák ar 
sem eru upp ald ir hjá fé lag inu. Við höf um þá stefnu 
líka að í byrj un ar liði HK séu fyrst og fremst strák ar 
upp ald ir hjá fé lag inu og eru að spila fyr ir sinn klúbb 
af sann fær ingu og með hjart anu.

Aug lýs inga starf knatt spyrnu deild ar bygg ist á því 
að ver ið sé að vinna fyr ir alla ald urs flokka fé lags ins. 
Þetta verð ur bak land ið varð andi rekst ur deild ar inn
ar, en við erum þeg ar far in að und ir búa næsta leik
tíma bil, og sú stefna verð ur mun fast mót aðri en hún 
hef ur ver ið til þessa,” seg ir Ómar Geir Þor geirs son, 
for mað ur knatt spyrnu deild ar HK.

Byggt upp til fram tíð ar á 
leik mönn um úr yngri flokk un um

Ómar Geir Þorgeirsson, formaður knattspyrnu
deildarHK.

HK sigr aði í 4. flokki kvenna

Blik inn Stef an ía Valdi mars-
dótt ir Norð ur landa meist ari!

KnattspyrnudeildHK:

SigurreifarHKstelpurí4.flokki.

Frjálsíþróttastúlkan Stefanía
Valdi mars dótt i r  er  f rá bær
íþróttamaður.

Foss vogs mót HK:

Bestu varn ar menn irn ir á N1-mót inu
Á N1-knatt spyrnu mót inu, sem 

KA held ur fyr ir 5. flokk karla, 
eru í móts lok vald ir bestu mark-
menn irn ir, bestu varn ar menn-
irn ir og bestu sókn ar menn irn ir 
auk sig ur veg ara í hverj um flokki 
sem nú heita ekki A., B. eða C. 
flokk ar held ur eru kennd ir við 
er lend ar þjóð ir, eins og danska 
deild in, franska deild in o.s.frv.

Í dönsku deild inni, sem er 
Dlið, var Arn ar Steinn Helga son 
í Breiða bliki val inn besti varn ar
mað ur inn, en lið ið hans lenti hins 
veg ar í 4. sæti.

Í argent ínsku deild inni, sem er 
Alið, var Birk ir Val ur Jóns son í 
HK val inn besti varn ar mað ur inn 
en lið ið hans lenti í 8. sæti. Fram
tíð in er því björt hjá Kópa vogslið
un um með svona varn ar jaxla í 
fram tíð ar lið um fé lag anna. BlikinnArnarSteinnHelgason.HKingurinnBirkirValurJónsson.
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