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

Traust og persónuleg þjónusta

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 Það er ekki tekið út með sitjandi sældinni að vera busi í Menntaskólanum í Kópavogi. Þessum busum leiddist 

þó greinilega ekki atið þegar busavígslan fór fram í síðustu viku og þeir niðurlægðir á ýmsan hátt af eldri 
nemendum, aðallega svokölluðum ,,böðlum.”! Sjá nánar á bls. 9. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

- Umhverfisviðurkenningar
- bls. 6-7

- Viðtal við 
Böðvar Jónsson

form. íþróttaráðs
- bls. 4

Busar baðaðir hveiti, drukku mysu og kysstu hlýra!

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega



Jafnréttisviðurkenn
ingKópavogsbæjar
afhentálandsfundi
jafnréttisnefnda

Landsfundur jafnréttisnefnda
sveitarfélagaerhaldinneinusinni
á ári. Árlegur landsfundur jafn
réttisnefndasveitarfélagaverður
haldinn íKópavogidagana9. til
10. septembernk.ogseturGuð
rún Pálsdóttir bæjarstjóri fund
inn.Áhonum takaþátt fulltrúar
í jafnréttisnefndum sveitarfélaga
eneinnigeruvelkomnir fulltrúar
sveitarstjórnasemekkihafaskip
aðjafnréttisnefndir.Jafnréttisog
mannréttindaráðKópavogsbæjar
hefurskipulagt fundinnaðþessu
sinniogsettsamandagskrá fyrir
hann.SetninginferframíSalnum,
tónlistarhúsiKópavogs,föstudag
inn 9. september kl. 16:00. Við
það tækifæri verður veitt árleg
jafnréttisviðurkenningKópavogs
bæjar og mun Erla Karlsdóttir,
formaður jafnréttis og mann
réttindaráðs bæjarins, afhenda
hana.JafnréttisráðgjafiKópavogs
bæjarerÁsaArnfríðurKristjáns
dóttirlögfræðingur.

Uppelditilábyrgðarí
Vatnsendaskóla

Dagana11.12.ágústsl.varallt
starfsfólkVatnsendaskólaánám
skeiði um Uppeldi til ábyrgðar.
Uppelditilábyrgðarmiðaraðþví
að ýta undir ábyrgðarkennd og
sjálfstjórnbarna og unglingaog
þjálfa þau í að ræða um tilfinn
ingarogáttasigáþörfumsínum.
Vinnuaðferðunumereinnigætlað
að styðja starfsmenn skóla við
að móta sér skýra stefnu varð
andi samskipti og agamál. Öðru
fremur er um að ræða aðferðir
við aðkenna sjálfstjórn og sjálf
saga og styrkja einstaklinga í
því að læra af mistökum sínum.
Hugmyndafræðin hefur áhrif á
kennsluhætti, stjórnunarhætti,
áherslurílífsleiknikennsluogekki
sístámeðferðagamála.Segjamá
aðbreytingverðiákenniviðmið
um(paradigm)skólasamfélagsins
varðandisamskiptiogaga.

Nemendur
Smáraskólaí
Laugavegsgöngu

Árleg Laugavegsganga nem
enda og kennara i 8. bekk fór
framummánaðarmótinsíðustu.
LagtvarafstaðinníLandmanna
laugar30.ágústsl.Gengiðvarað
Hrafntinnuskeri fyrstadaginn,að
Álftavatniannandaginn,dagur3
fór í gönguraðBotnum íEmstr
um og á 4. degi lauk göngunni í
Þórsmörk. Sannarlega glæsilegt
ogekki síðurheilnæmthjánem
endum 8. bekkjar Smáraskóla
að byrja skólaárið með þessum
hætti.

Hauststarfiðaðhefj
asthjáHjálparsveit
skátaíKópavogi

Hauststarfiðerað faraaf stað
í hjálparsveitinni og eru allir
félagarhvattir tilað fylgjastmeð
upplýsingum á vefsíðu sveitar
innar,www.hssk.isogkíkjavið í
skemmmunni.Nýlegavarnýliða
kynning en nýliðaþjálfun er að
hefjast og er lágmarksaldur 18
ára á þessu ári. Laugardaginn
10. september er hinn metnað
arfulli HSSK dagur undir stjórn
Sigurðar Jónssonar. Þema dags
insaðþessusinnierVERKVITog
núþegarhafa tæplega40manns
skráð sig til leiks og er keppt í
hópum. Á mánudaginn 12. sept
ember nk. fer ungliðastarfið af
staðmeðkynninguástarfinuen
starfiðerfyriralla16og17ára.

Þjónustaásviði
vistvænnarhönnunar

Arkitektastofan ARKÍS hefur
lagt fram kynningu á þjónustu
fyrirtækisins á sviði vistvænnar
hönnunarogskipulags.

Fundarsköpbæjar
stjórnarendurskoðuð

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
1. september sl. lagði Hjálmar
Hjálmarsson lagði fram eftirfar
andi tillögu f.h. meirihluta Sam
fylkingar, Næst besta flokksins,
Vinstri Grænna og Lista Kópa
vogsbúa um skipan nefndar um
endurskoðun á fundarsköpum
bæjarstjórnarKópavogs: ,,Nefnd
inskalskipuð,forsetaogvarafor
setabæjarstjórnarsemogbæjar
fulltrúa fráhvorum flokkiminni
hlutans, þ.e. Sjálfstæðisflokki
og Framsóknarflokki. Markmið
endurskoðunarinnareruaðgera
fundibæjarstjórnar markvissari,
leita leiða til að gera umræður
hnitmiðaðri og málefnalegri og
gera fundina skemmtilegri. For
maðurnefndarinnarverði forseti
bæjarstjórnar og skal nefndin
skila tillögumaðbreyttum fund
arsköpum bæjarstjórnar fyrir
1. nóvember 2011.  Bæjarritari
skalstarfameðnefndinnisemer
ólaunuð.” Tillaga meirihlutans
var samþykkt með fjórum sam
hljóðaatkvæðumeneinnbæjar
fulltrúisathjá.

Tímatöfluríþrótta
mannvirkja

Áfundibæjarráðsvarrættum
tímatöflur íþróttamannvirkja og
lagt fram erindi frá aðalstjórn
HK,dags.19.ágúst,þarsem far
ið er fram á að bæjarráð hafni

afgreiðslu íþróttaráðs og fyrri
ákvörðunbæjarráðsfrá21.júlísl.
gildi.ÓmarStefánssonFramsókn
arflokkilagðitilaðfyrrisamþykkt
bæjarráðs standivarðandi tíma
töflu í knatthúsunumogaðgerð
verðisambærilegúttektánýtingu
íþróttahúsanna og sömu regl
ur verði þá látnar gilda í öllum
íþróttagreinum. Tillaga Ómars
var felld. Ármann Kr. Ólafsson
Sjálfstæðisflokki lagði fram bók
un þar sem segir m.a. að fyrr í
sumar hafi bæjarstjórn ákveðið
tímaskiptingu og því gangi ekki
aðbreytahenniþegarvetrarstarf
ið er að hefjast. Ármann styður
ákvörðuníþróttaráðsumaðtaln
ing ímannvirkjunumverðiaukin
þannigaðhægtverðiaðbyggjaá
nýtingartölumviðútdeilingutíma
ímannvirkjunum.

Skiptingæfingatíma
Íþróttaráð samþykkti á fundi

18. ágúst sl. að skipting æfinga
tíma(eininga=1/2völluríklukku
stund) í knattspyrnuhöllumbæj
arins frá september2011verði í
hlutfallinu66%Breiðablikámóti
34% HK. Samþykktin byggir á
hlutfallslegumfjöldaiðkendamilli
félaga (71%ámóti29%). Íþrótta
ráð felurstarfsmönnumað fylgja
málinueftirísamráðiviðfélögin.

Stefnumótun
umferðaog
menningarmál

Menningar og þróunarráð
Kópavogsbæjar telur mikilvægt
aðhaldinverðiáframstefnumót
uníferðamálumíKópavogi,sem
hófstmeðárangursríkum fundi í
júnísl.Menningarogþróunarráð
telur að slík vinna getur skilað
verulegumávinningi fyrirbæjar
félagið, styrktþærstofnanir sem
fyrireruogstuðlaðaðnýbreytni
og nýsköpun í atvinnulífi í bæn
um. Til þess að stefnumótunin
verðibæðimarkvissogskiliskjót
um árangri telur menningar og
þróunarráð nauðsynlegt að við
gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið
2012 verði ráðinu gertmögulegt
aðfátil liðsviðsigsérfræðingá
sviðistefnumótunaríferðamálum
tilfrekarivinnu.

FramtíðTónlistar
safnsÍslands

Menningarogþróunarráðhef
ur mælst til þess við Kópavogs
bæaðnúþegarverði leitaðeftir
viðræðum við ríkið um framtíð
Tónlistarsafn Íslands íMolanum.
Ennfremur óskar ráðið eftir því
aðframkvæmdaráðbæjarinsupp
lýsiumþaðhverstaðanséáfyrir
huguðuútboði reksturskaffistof
unnaríGerðarsafni.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.
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M ikill fjöldi lausrastarfaer íboðiumþessarmundirogvirð
istsemumaukninguséaðræðafráþvíásamatímaífyrra.
Ráðningarstofurogvinnumiðlanireruekkieinhugaumhvort

umsóknumum lausstörf séað fjölgaeðurei.Tölur fráVinnumála
stofnun, sembirtarvoru fyrir júlímánuðsl. gefaágætavísbendingu
umstöðumálaávinnumarkaðnum.Þarkomframaðlausstörfvoru
um350talsinseneinungisvarumaðræða43staðfestarráðningar í
þeimmánuði.Síðan í lok júlíhefur lausumstörfumtekiðað fjölgaá
nýjan leik.GissurPétursson, forstjóriVinnumálastofnunar,segirþað
áhyggjuefnihvemörgstörferu lausmiðaðvið fjöldaatvinnulausra.
Vinnumálastofnunvirðisthinsvegarekkigerasérgrein fyriraðþeir
semeruaðsækjasteftir starfsfólkibjóði langflestum lágmarkslaun,
eðalitluhærri launenatvinnuleysisbætursemeruum150.000krón
ur.Sásemeráatvinnuleysisbótumogþiggurstarfþarsemlaunineru
180.000krónurþarfaðvelta fyrir sérhvortþaðborgarsig.Magnús
HarðarsonhjáMannvali íKópavogi segir aðþaðaðaka til vinnuá
eiginbílkostikannski15.000krónur,ogefumbarnafólkeraðræða
þarfaðborga26.000krónur í leikskólagjöldsvoþaðþarfekkineinn
aðundraþóttfólkviljifrekarveraheimahjábörnumsínumogþiggja
atvinnuleysisbætur.Ljóstmáveraaðþettaatvinnuleysisbótakerfier
fyrir lönguhandónýttendaþarfungtungtbarnafólknokkuðhá laun
tilaðþaðteljihagstæðaraaðfaraútávinnumarkaðinnenaðveraá
atvinnuleysisbótum.Því fyrrsemstjórnvöldvakniafþessumþyrni
rósarsvefni, því betra. Kópavogsbær hefur ráðið atvinnulaust fólk
tilvinnuogborgarmismunáatvinnuleysisbótumogþaðsemkalla
mættivenjuleg laun.Þaðergóðragjaldavert, enbeturmáefduga
skal. Í kjölfar hrunsins var ákveðið að setja á gjaldeyrishöft til að
verndaíslenskagjaldmiðilinnsemeríandaslitrunum.Stjórnvöldhafa
settframfimmáraáætlunsemmiðaraðþvíaðlosaþessihöft.Gjald
eyrishöftinhafaveriðumdeildoghaldamargirþví framaðþauséu
beinlínisskaðlegfyriríslensktefnahagslíf.Félagviðskiptafræðingaog
hagfræðingavilleflaumræðuumhvortíslenskakrónanþurfistuðning
gjaldeyrishaftaíþvíefnahagsástandisemnúríkiroghvortráðlegtsé
aðafléttaþeim fyrrenstjórnvöldstefnaað.Súumræðahefðiáttað
verabyrjuðfyrirlöngu.

     Geir A. Guð steins son

Atvinnuleysisbætur
oglágmarkslaun

SEPTEMBER 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
www.borgarblod.is
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Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2011 - 2012

Íþróttaráð 
Kópavogs

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

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 2011 
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1994 - 2006. 
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/þjónusta/frístundir/tómstundastyrkir 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 12 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið niður-
greiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið kr. 24.000,- 
að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki 
kr. 6.000,-, þó aldrei hærra en kr. 12.000,- 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. 18.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 12.000,- 
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. 12.000,- 
6. Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi. 
7. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá Kópavogsbæ þarf að framvísa staðfestingu á 
 greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda. 
8. Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn frá 
 Kópavogsbæ 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. 



Starfsemi og ákvarðanir
ÍþróttaráðsKópavogsvekjaætíð
nokkra eftirtekt, enda stunda
margir íþróttir, og það á öllum
aldri, og fylgjast með íþrótta
keppnum af öllu tagi, og vilja
veg íþróttanna í Kópavogi sem
mestan. Í Kópavogi er aðstaða
til íþróttaiðkunar ein súbesta í
landinu,efekkisúbesta.Þaðer
þvímikilvægtaðboðinséáfram
sú góða aðstaða til íþróttaiðk
unar sem Kópavogsbúum hefur
staðiðtilboðatilþessa.Ííþrótta
ráði eiga sæti Böðvar Jónsson
sem er formaður, Guðmundur
FreyrSveinsson,KristínSævars
dóttir, Aðalsteinn Jónsson og
ValtýrBjörnValtýsson.

Vegna þreng inga í fjár mál um 
Kópa vogs sem og ann ara sveit ar
fé laga í land inu og að halds stefnu 
sem bæj ar stjórn Kópa vogs hef ur 
tek ið upp hef ur íþrótta ráð þurft 
að leggja til nið ur skurð á fjár veit
ing um til íþrótta fé lag anna. Böðv ar 
Jóns son, for mað ur íþrótta ráðs, 
var spurð ur hversu mik ill sá nið
ur skurð ur væri og hvort hægt 
væri að tala um að hann bitn aði 
á ein um þætti íþrótta starf frek ar 
en öðru?

Standa vörð um barna- og 
ung linga starf

,,Þeg ar lagt var af stað í nið
ur skurð til íþrótta fé lag anna var 
lögð áhersla á að standa vörð um 
barna og ung menna starf. Áhersla 
var lögð á að skerða sem minnst 

tæki færi barna og ung linga til að 
stunda íþrótt ir. Reynt var að gera 
það með sann girni og var kárni að 
leið ar ljósi.

Við gerð fjár hags á ætl un ar gerð
ar fyr ir árið 2011 var ljóst að end
ur skoða þyrfti samn ing ana við 
íþrótta fé lög bæj ar ins. Eitt af meg
in mark mið un um með hag ræð ingu 

gagn vart fé lög un um var að gera 
vænt an lega rekstr ar og þjón ustu
samn inga gegn sæja og sam bæri
lega. Fram lag til Breiða bliks, HK 
og Gerplu var lækk að úr 161 millj
ón króna í 135 millj ón ir króna. 
Samn ing arn ir sem skrif að hef ur 
ver ið und ir við Breiða blik brey
ta hins veg ar stöð unni nokk uð 
því þeir fá um 6 millj ón ir króna í  
auka fram lag vegna árs ins 2011 og 
er þá hag ræð ing in hjá þeim kom
in nið ur í 10,5% frá ár inu áður. 
Reikn að er með að svip að verði 
upp á ten ing un um gagn vart HK og 
Gerplu þeg ar samn ing ar við þau 
verða klárað ir.

Varð andi aðra styrki þá lækk
uðu iðk enda styrk ir um þrjár millj
ón ir króna milli ára, úr 23 millj
ón um króna í 20 millj ón ir króna. 
Nið ur greiðsla æf inga gjalda fór úr 
59,5 millj ón um króna í 49,5 millj
ón ir króna og sér og af reks styrk ir 
voru lagð ir af, en þeir voru með
al ann ars gefn ir til ut an lands
ferða og fyr ir eldri íþrótta menn 
og kon ur, en sú upp hæð var um 
fimm millj ón ir króna. Þeg ar þessi 
mál eru skoð uð er mik il vægt að 
það komi fram að það er ekki ein 
íþótta grein sem lend ir í meiri nið
ur skurði held ur en önn ur. Alls 
stað ar hef ur því þurft að huga að 
sparn aði vegna efna hags á stands
ins,” seg ir Böðv ar Jóns son.

- Íþrótta fé lög in HK og Breiða blik 
hafa um skeið deilt um af not af 
íþrótta hús um bæj ar ins, sér stak-
lega hvern ig skipta skuli af not um 
af af Fíf unni og Kórn um, og vilja 
fá hrein ar lín ur í mál ið frá bæj ar-
stjórn og að bæn um verði skipt í 
áhrifa svæði fé lag anna. Þetta mál 
hef ur lengi ver ið í skoð un, bæði 
hjá nú ver andi og fyrr ver andi 
íþrótta ráði sem og bæj ar stjórn um. 
Er að vænta nið ur stöðu í mál inu?

,,Það er óhætt að segja að 
að stað an í Kópa vogi til íþrótta
iðkunn ar sé sú besta á land inu. 
Rými fyr ir iðk end ur er eins og það 
ger ist mest og dreif ing mann virkja 
er góð hvað legu bæj ar ins varð
ar. En það hef ur lengi ver ið tek
ist á um þetta mál. Á með an lína 
hef ur ekki ver ið dreg in þá legg ur 
íþrótta ráð áherslu á góða nýt ingu 
mann virkj anna, en ráð ið bók aði á 
fundi sín um þann 17. ágúst síð ast
lið inn, ,,Íþrótta ráð legg ur áherslu 
á góða nýt ingu íþrótta mann virkj
anna. Ráð ið legg ur því til að taln

ing í mann virkj un um verði auk in 
þannig að hægt verði að byggja á 
nýt ing ar töl um við út deil ingu tíma 
í mann virkj un um.”

Þá tel ur ráð ið einnig mik il vægt 
að íþrótta hús við skól ana verði 
nýtt á þeim tíma sem börn í við
kom andi hverfi eru í Dægradvöl, 
með það fyr ir aug um að lág marka 
akst ur vegna æf inga eft ir að skóla 
lýk ur. Einnig hef ur ráð ið ósk að 
eft ir því við íþrótta fé lög in að þau 
skipu leggi æf inga tíma yngstu iðk
end anna þannig að æf ing ar þeirra 
séu í íþrótta hús um hverf anna svo 
börn geti far ið á æf ing ar gang andi 
eða hjólandi.”

- Sagt er að HK og Breiða blik 
hafi náð lend ingu í mál inu sín á 
milli. Er það flöt ur til að byggja 
ákvörð un á?

,,Ekki hef ur náðst nið ur staða á 
milli fé lag anna sem fel ur í sér að 
bæj ar yf ir völd geti skipt íþrótta
mann virkj um á milli þess ara tveg
gja fé laga án kostn að ar upp á tugi 
millj óna króna.”

- Íþrótta hús ið í Kórn um stend ur 
rétt fok helt eft ir að Knatt spyrnu aka-
dem í an hætti þar fram kvæmd um 
og bæj ar stjórn tók við mál inu. Hef-
ur íþrótta ráð fund að sér stak lega 
um þetta mál og má jafn vel vænta 
þess að haf ist verði handa við að 
ljúka við hús ið og taka það í notk-
un sem íþrótta hús eins og stefnt var 
að í upp hafi?

,,Íþrótta hús ið ið í Kórn um hef ur 
ver ið tek ið í notk un til kennslu og 
æf inga. Hús ið hef ur tvo lög lega 
hand bolta velli og rétt er að benda 
á að yfir eitt þús und börn stunda 
leik fimi þar í hverri viku auk allra 
þeirra iðk enda frá íþrótta fé lög
um bæj ar ins sem æfa í hús inu. 
Það þarf þó að leggja í tals verð an 
kostn að til að gera hús ið klárt til 
keppni með áhorf enda stúku og 
svo fram veg is.

Í kom andi fjár hags á ætl un ar gerð 
verð ur tek in ákvörð un um fram
kvæmd ir 2012 og það stefn ir í að 
sett ir verði pen ing ar til að bæta 
hljóð vist í saln um en áhorf enda
stúka verð ur lík lega ekki sett upp 
á næsta ári.”

Íþrótta ráð vill sam þætt-
ingu vinnu dags barna

- Hef ur íþrótta ráð Kópa vogs 
mark að sér nýja stefnu, ný vinnu-

brögð sem bæj ar bú um verð ur þá 
kynnt þeg ar það ligg ur fyr ir?

,,Stefna íþrótta ráðs er að vinna 
heið ar lega að öll um þeim mál
um sem koma upp og styðja við 
áfram hald andi upp bygg ingu 
öfl ugs og fjöl breytts íþrótta og 
tóm stunda starfs í bæn um.  Þeg
ar meiri hluta sátt máli nú ver andi 
meiri hluta bæj ar stjórn ar var lagð
ur fram var tek ið á mál um íþrótta. 
Þar var með al ann ars lagt upp úr 
því að end ur skoða rekstr ar og 
þjón ustu samn inga við íþrótta
fé lög in. Geng ið hef ur ver ið frá 
samn ing um við Breiða blik og er 
unn ið að því að klára samn inga 
við HK og Gerplu. Þess ir samn ing
ar gera það að verk um að fé lög in 
verða sjálf stæð ari en áður og geta 
því von andi hald ið áfram þeirri 
frá bærru vinnu sem þau hafa 
unn ið.”

Böðv ar seg ir að íþrótta ráð 
vilji sam þætt ingu vinnu dags 
barna þannig að vinnu dag ur 
þeirra verði ekki lengri en 8 tím
ar og að bæj ar yf ir völd hafi for
göngu um að reynt verði að sam
þætta íþrótta og tóm stunda starf 
og dægradval ir grunn skól anna í 
sam vinnu og sam ráði við hags
muna að ila. Íþrótta ráð telji þetta 
eitt af þeim stóru mál um sem lig
gja fyr ir. Ný lega skor aði íþrótta
ráð á íþrótta fé lög in að skipu leggja 
æf ing ar fyr ir 69 ára börn í sam
ráði við Dægradvöl skól anna. Þá 
megi benda á að ný er ind is bréf 
komi fljót lega.

Kópa vog ur er íþrótta bær
- Kópa vogs bú inn Annie Mist 

Þór is dótt ir varð ný lega heims meist-
ari í cross fit. Þessi íþrótt er ekki 
inn an vé banda Íþrótta- og Olymp-
íu sam bands Ís lands og af þeim 
ástæð um get ur Annie Mist ekki 
kom ið til greina sem íþrótta mað ur 
árs ins. Hyggst Íþrótta ráð Kópa vogs 
fylgja því for dæmi þeg ar kem ur 
að því að velja íþrótta mann og 
íþrótta konu Kópa vogs, þ.e. að hún 
sé ekki gjald geng í því vali?

,,Þetta hef ur ekki ver ið rætt 
inn an íþrótta ráðs en verð ur það 
sjálf sagt þeg ar ráð ið fer að huga 
að þess um mál um, sem venju
lega hef ur ver ið í des em ber. Hing
að til hef ur val á íþrótta manni 
og íþrótta konu Kópa vogs ver ið 
þannig hátt að að íþrótta fölög hafa 
sent inn til bæj ar ins til nefn ing ar 
hver komi til greina. Þar hef ur svo 
íþrótta ráð rætt mál in og svo val ið 
þann sem þeim þyk ir mest verð
ur þessa mikla heið urs. Ár ang
ur Annie Mist er frá bær og vill 
íþrótta ráð nota tæki fær ið nú og 
óska henni til ham ingju án þess 
að segja hvort að hún verði val in 
íþrótta kona Kópa vogs.

Að lok um má nefna að Íþrótta
ráð Kópa vogs er stolt af því að 
íþrótta að staða í Kópa vogi er 
sú besta á land inu og þó víð ar 
væri leit að,” seg ir Böðv ar Jóns
son. ,,Hvergi á land inu er t.d. bet
ur búið að knatt spyrnu fólki, með 
tveim ur knatt spyrnu höll um og 
fjölda úti valla. Þessi góða að staða 
end ur spegl ast í frá bær um ár angri 
íþrótta fé laga bæj ar ins og fjölda 
titla sem íþrótta fólk í Kópa vogi 
hef ur náð í á und an förn um árum. 
Það má með sanni segja að Kópa
vog ur er sann kall að ur íþrótta bær. 
Bæj ar yf ir völd og íþrótta ráð stefna 
að því að bæta þessa að stöðu enn 
frek ar á næstu árum og stuðla 
þannig að auð veld um að gangi 
barna og ung linga að íþrótt um og 
úti vist.”
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,,Lagt upp úr end ur skoðun rekstr ar- og 
þjón ustu samn inga við íþrótta fé lög in”

ÍþróttaráðKópavogsáfundi17.ágústsl.BöðvarJónsson,formaðuríþróttaráðs,erþriðjifráhægri.

- seg ir Böðv ar Jóns son, for mað ur Íþrótta ráðs Kópa vogs

Hægt er að hafa samband við Rauðakrosshúsið í 
Kópavogi í síma 554 6626 eða með tölvupósti á 
kopavogur@redcross.is. 

Ef þú eða einhver sem þú þekkir, hefur áhuga á að gerast 
gestgja� og njóta samveru með heimsóknavini Rauða 
krossins hafðu samband við okkur.

Rauðakrosshúsið  Hamraborg 11        opið virka daga kl. 9-15        
sími 554 6626        kopavogur@redcross.is        www.redcross.is/kopavogur

Ef þú vilt gerast heimsóknavinur og heimsækja aðra hafðu 
einnig samband við okkur.

Gæti heimsóknavinur
ge�ð lí�nu meiri lit?

Heimsóknavinir eru sjálfboðaliðar á ýmsum aldri sem rjúfa 
einsemd og félagslega einangrun fólks með heimsóknum á 
einkaheimili og stofnanir. Heimsóknavinir veita félagsskap 
og hlýju m.a. með því að spjalla, lesa fyrir viðkomandi eða 
fara í gönguferðir.
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511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskóla Íslands, og Jón Torfi
Jónasson,forsetiMenntavísinds
viðs,heimsóttuVatnsendaskóla
þann 5. september og mörk
uðuþarmeðupphafheimsókna
kennaraviðMenntavísindasvið
ískólaogstofnanirtengdarsvið
inu íafmælismánuðinum.Mark
miðiðeraðeflaennfrekarteng
sl Menntavísindasviðs við vett
vanginn.NemendurVatnsenda
skóla tóku á móti rektor með
söngensíðanláleiðiní7.bekk
Gleyméreiþar semrektor, sem
er prófessor í lyfjafræði, sýndi
krökkunum hvernig nota má
þara ímatog lyf.Tilefniheim
sóknarinnarerafmælishátíðHÍ
en skólinn fagnar hundrað ára
afmælisínuáþessuári.

,,Fimm fræða svið há skól ans 
hafa hvort um sig sinn mán uð til 
að kynna starf sem ina og þessi 
mán uð ur til heyr ir mennta og vís
inda sviði og þetta er við leitni til 
þess að draga sam an skóla svið
in og efla tengsl in. Mér fannst 
af skap lega gam an að sjá í and
lit um þeirra og aug um hvað þau 
voru áhuga söm og þau voru dug
leg að spyrja en einnig stund um 
nokk uð undr andi. Sum um þeirra 
fanst jafn vel ógeðs legt að koma 
við þar ann. Ég hef ekki áður ver
ið að tala við þenn an ald urs hóp 
í kennslu stofu og reyndi að und
ir búa mig svo lít ið og hvern ig ég 
gæti kom ið þessu efni sem best 
á fram færi við þau. Það var mjög 
skemmti leg upp lif un að fá að 
kenna þeim þó í smáu stigi væri,” 
sagði Krist ín Ing ólfs dótt ir rekt or.

Guð rún Soff ía Jón as dótt ir, 
skóla stjóri Vatns enda skóla, seg ir 
að börn skól ans séu mjög stolt 
yfir því að fá rekt or HÍ í heim sókn. 
Það sé líka vel við hæfi að rekt
or inn heim sæki skól ann. „Vatns
enda skóli legg ur mikla áherslu á 
nátt úru fræði og um hverf is mennt
un og skól inn er með tvær sér út
bún ar raun greina stof ur og er með 
verk lega stærð fræði og verk lega 
nátt úru fræði í öll um ár göng um.

Það er mik il vægt að skóla
sam fé lag ið tali sam an og það 
að fá rekt or í heim sókn í heila 

kennslu stund get ur opn að þeim 
stað reynd ir um að það sé mik il
vægt sem þau eru að gera í dag 
og ákveð in opn un inn á fram tíð
ina. Ég held að þau sjái þetta nú í 
svolitlu sam hengi. Það hafa ver ið 
ákveðn ar breyt ing ar í gangi gagn
vart end ur mennt un sem hef ur 
færst meira frá Há skóla Ís lands 
til okk ar í grunn skól un um sem 

nú skipu leggj um sjálf end ur
mennt un ina fyr ir okk ar hóp en 
áður völdu kenn ar ar úr þeim end
ur mennt un ar nám skeið um sem 
voru í boði. Með þessu nýja fyr
ir komu lagi mynd að ist svo lít ið gat 
á milli skóla sam fé lag anna sem við 
vilj um brúa,” seg ir Guð rún Soff ía 
Jón as dótt ir skóla stjóri. Nemendur í 7. bekk fylgjast með kennslu háskólarektors sem var

mjöglifandi,enhúnnotaðim.a.annarsþaraviðkennsluna.

Rekt or Há skóla Ís lands 
kenndi í Vatns enda skóla

SÖNGKVAÐNING !
ALLIR GÓÐIR SÖNGMENN Í KÓPAVOGI ERU KVADDIR TIL AÐ SYNGJA 

MEÐ KARLAKÓR KÓPAVOGS Í VETUR.
MARKMIÐ KÓRSINS ER AÐ SKIPA 40 MANNA KARLAKÓR OG VERÐA 

„BESTIR“ MEÐAL JAFNINGJA AÐ VETRI LIÐNUM.
ALLIR SÖNGMENN KÓRSINS MUNU FÁ SÖNGÞJÁLFUN Í SÖNGSKÓLANUM Í REYKJAVÍK.

Karlakór Kópavogs var stofnaður haustið 2002 og heldur árlega vortónleika ásamt fjölda annarra tilfallandi söngviðburða. Í fyrra sungum 
við m.a. á landsmóti sunnlenskra karlakóra ásamt 700 söngfélögum, sungum á jólahátíð í Hörðuvallaskóla, frumfluttum tónverk eftir 
Halldór Magnússon, sungum víða í Kópavogi á menningardögum og héldum að lokum vortónleika í Salnum með blöndu af hefðbundnum 
íslenskum karlakórslögum, ítölskum sönglögum og amerískum söngleikjalögum. Kórinn skipar í dag 25 virka söngmenn.
Félagsstarf er gott innan kórsins og kórfélagar koma mikið saman sér og öðrum til skemmtunar. Kórinn heldur söngkvöld á Muffins bakery 
í Hamraborg, skemmtanir með öðrum kórum og sér um jólatrésölu við Dalveg í samstarfi við Skógræktarfélag Kópavogs. 
                                                                                                                        
Stjórnandi kórsins til margra ára hefur verið Julian Hewlett og undirleikari Guðríður St. Sigurðardóttir. Þar sem 
Julian hefur flutt úr landi hefur Garðar Cortes verið ráðinn nýr stjórnandi kórsins. Garðar er einn reyndasti stjórnandi 
sem völ er á. Garðar stjórnar auk þess Óperukórnum, hefur stjórnað Karlakórnum Fóstbræðrum og er skólastjóri 
Söngskólans í Reykjavík. Undir hans stjórn viljum við stækka kórinn í 40 manna kór, efla hann og vera tilbúnir til 
stórræða á 10 ára afmæli kórsins 2012.
Kórinn leitar að  20 góðum söngmönnum sem eru tilbúnir í átak til að ná þessu markmiði með okkur og festa kórinn 
í sessi sem góðan 40 manna kór og standa undir nafni sem Karlakór Kópavogs. Í upphafi vetrarstarfs munu allir 
söngmenn fara í söngþjálfun í Söngskólanum í Reykjavík. Söngmenn verða raddprófaðir og endurraðað verður í 
allar 4 raddir.
Kóræfingar verða fastar á fimmtudögum kl. 19.30-22.30 ásamt aukaæfingum eftir þörfum. Æfingar hefjast í 
samkomusal Álfhólsskóla / Hjalla, 8. september n.k. Gengið inn um aðalanddyri að austanverðu.

ÁHUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÐ: 
ÞÓR ÞRÁINSSON -  thor@karlakor.com - Gsm:  845-4255 eða JAKOB E. LÍNDAL - jakob@karlakor.com - Gsm:  664-8801

Heimasíða kórsins www.karlakor.com

Í dag eru skráðir söngfélagar kórsins:
Alessandro Cernuzzi – Ásgeir Sigurðsson – Benedikt Ólafsson – Brynjólfur Jónsson – Einar Orri Davíðsson – Eyþór Björnsson - 
Erlingur Erlingsson – Grétar Pálsson – Guðmundur Borgþórsson – Hannes Kristinnson – Héðinn Sveinbjörnsson – Ingvar Hólmgeirsson – 
Jakob E. Líndal– Jóhann Aðalsteinsson – Jón S. Guðlaugsson – Jón Snorrason – Jón Eiríksson – Jón Gunnar Guðlaugsson – 
Karl Ómar Jónsson –Kristinn Páll Pálson – Kristján Tryggvi Högnason – Magnús Steinarsson – Níels Bjarki Finsen – Oddur Óskar Pálsson – 
Ólafur Hákonarson – Sigurður Karlsson – Sigurkarl Magnússon – Torfi R. Kristjánsson – Þór Þráinsson – Þórarinn Thorarensen

Karlakór.   Málverk eftir Kristínu Tryggvadóttur í eigu Karlakórs Kópavogs.                             Málverkið hangir í Muffins bakery, Hamraborg.

Garðar Cortes

borgarblod.is
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Umhverfisviðurkenningar 2011

Umhverfis- og samgöngunefnd
Kópavogsbæjar ákvað að verð-
launa á þessu ári hjónin Sigríð-

ur Ingibjörg Ísleifsdóttur og Leif Jóel
Ebenezersonfyrirumhirðuhússoglóð-
ar aðHófgerði 14., semer tilmikillar
fyrirmyndar.

Hófgerði14varbyggtárið1953afKarli
Sæmundssyniog fjölskyldu en Sigríður
IngibjörgogLeifur Jóelkeyptuþaðárið
1986. Árið 1992 hófu þau endurbætur
á húsinu. Fyrst var skipt um þak, hús
ið einangrað, skipt um glugga og útliti
þeirrabreytt,kvistursetturáefrihæðina
og timburklæðning utan á húsið. Þetta
gafhúsinuannaðoghlýlegrayfirbragð.
Risiðhefurnúveriðinnréttaðogáneðri
hæðinnihefurherbergjumveriðfækkað.
Þvottahús og eldhús hafa verið endur
gerð,engömluinnréttingarnarúreldhús
inuvorusamtsemáðurnýttar.Árið2002
var byggð bílgeymsla og garðskáli við
húsiðogþannig lögð lokahöndástærri
framkvæmdir.ÞauSigríður Ingibjörgog
Leifur Jóelhafaunniðallarendurbætur
sjálf en Helgi Bergmann Sigurðsson á
teiknistofunniHönnhannaðimeðaðstoð
þeirra,breytingarnaráhúsinuoggarðin
um.Vilmar ÞórKristinsson, tæknifræð
ingurhannaðiburðarvirkifyrirgarðskála
ogbílskýli.Garðurinnergullfallegurog
skiptistífremrihluta,semerskipulagð
urogunninnafþeimhjónum,ogbakgarð
þar sem holtið sjálft fær aðnjóta sín á
náttúruleganhátt.SegjamáaðHófgerði
14séfalinngimsteinnígötunni,ákaflega
fallegthúsmeðfallegangarðogeröðr
um íbúumoggarðeigendum íKópavogi
góðfyrirmynd.

Umhverfiogsamfélag
FyrirtækiðHreintehf. fékkviðurkenn

inguumhverfisogsamgöngunefndarfyr
irframlagsitttilumhverfisogsamfélags.
Hreintehf.varstofnaðárið1983.Starfs
menneruum140ogstarfaáhöfuðborg
arsvæðinu,Akranesi,Selfossi,Hveragerði
ogAkureyri.Hreintehf.erræstingarþjón
ustasemþjónarfyrirtækjumogstofnun
ummeðræstingumogtengdriþjónustu.
Í júní 2010 hlaut Hreint ehf. umhverfis
vottuninaSvaninn.UmhverfisstarfHreint
ehf.næreinkumtilþeirraumhverfisog
gæðaþáttasemtilteknireru íviðmiðum
Svansins.Tilaðtryggjastöðugarumbæt
ur íþessustarfihefurHreintehf.byggt
uppheildstættumhverfisoggæðastjórn
unarkerfiseminnleitthefurveriðístarf
seminameðmarkvissumhætti.

DæmiummikilvægtframlagHreintehf.
til umhverfismála er t.d. að efnanotk

un fyrir hvern ræstan fermeter minnk
aðium26%miðaðviðárið2009;hlutfall
umhverfismerktraræstiefna jókstúr2%
árið2009í93%árið2010;eldsneytisnotk
unminnkaðium9%áárinu,meðalann
arsvegnavistakstursnámskeiða;plast
lastpokanotkunminnkaðium37%miðað
við árið 2009 en það hefur tekist m.a.
vegnaþynnriplastpokaogaðviðskipta
vinirsleppanotkunplastpoka í ruslaföt
uráskrifstofum.Áætlaðurárlegursparn
aðurvegnaminniefnanotkunarogelds
neytiseyðsluerum500.000krónur.

FyrirtækiðSvansprent færviðurkenn
ingu umhverfis og samgöngunefnd
ar 2011 fyrir framlag sitt til umhverfis
og samfélags. Prentsmiðjan Svansprent
varstofnuðárið1967afhjónunumJóni
Svan Sigurðssyni og Þuríði Ólafsdótt
uroghefurverið íeigusömu fjölskyldu
frá upphafi. Prentsmiðjan starfaði fyrst
í Reykjavík en flutti í Kópavog 1. janú
ar 1974. Svansprent hafði árum saman
valiðaðnotaefniogpappír semhöfðu
sem minnst skaðleg áhrif á umhverf
ið. Pappír, prentlitur og málmar voru
flokkaðir fráöðrurusliogendurnýttog
snemma var unnið að því að gera alla
prentplötugerðminnaháðasterkumefn
um.Haustið 2010hlaut svoSvansprent
umhverfisvottunina Svaninn. Dæmi um
aðgerðir til að lágmarkaumhverfisáhrif

eru m.a. að stuðla er að endurnýtingu
þesssemfellurtilíframleiðslunnienein
gönguernotaðurprentliturúr jurtaolíu
semekkierskaðlegurumhverfinuogöll
önnurefni (lakk,plasthúðun, íblöndun
arefni,hreinsiefni, límog fólíur)eruað
nærölluleytiumhverfisvottuð.Eingöngu

ernotaðurpappírsemerumhverfisvott
aður,unninnúrnytjaskógumog/eðaend
urunninn.Pappírsnotkunhefurminnkað
um6,5%enafgangspappírogafskurðier
haldiðílágmarkienþaðsemfellurtiler
ýmistendurunniðeðagefið til leikskóla
íföndur.

HreintogSvansprenthlutuviðurkenningu
fyrirframlagtilumhverfisogsamfélags

HjóninSigríðurIngibjörgÍsleifsdóttirogLeifurJóelEbenezersoníverðlaunagarðin
umaðHófgerði14semersannarlegafalinngimsteinnígötunni.

Jón Svan Sigurðsson, stofnandi Svansprents og framkvæmdastjórinn og dóttir
hans,SvalaHrönnJónsdóttir,tókuviðviðurkenningunniíSalnum.

AriÞórðarson,GuðbjörgErlendsdóttirogGesturÞorsteinssontókuviðviðurkenn
inguHreinsehf.Meðþeimámyndinni,lengstt.h.erformaðurumhverfisogsam
gönguráðsKópavogsbæjar,MargrétJúlíaRafnsdóttir.

VerðlaunagarðurinnaðHófgerði14.

TrégróðursettíHlíðarhjallasemgjöffráKópavogsbæafbæjarstjóraogformanni
umhverfisogsamgöngunefndarásamtbörnumbúsettumígötunni.
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Einar Clausen söngvari hlaut
umhverfisviðurkenningu um-
hverfis- og samgöngunefndar

Kópavogsbæjar fyriraðnotahjólreiðar
semaðalsamgöngumáta sinn síðastlið-
in fimmtán ár. Einar hjólar um fimm
þúsund kílómetra á ári eða um þrett-
án kílómetra á dag að jafnaði. Einar
hefur búið í Kópavogi frá árinu 2003
með eiginkonu sinni Guðrúnu Lárus-
dótturogáhannþrjúbörn,LáruRuth,
BjartogElvarSmára.Einarhefurkomið
víða við, hefur unnið bæði hjá Véla-
miðstöðReykjavíkurborgar,hjáÖssuri
hf. og við ferðaþjónustu. Hann hefur
meðal annars unnið við að leiðsegja
ferðamönnum um höfuðborgarsvæðið
á reiðhjólum.Tónlisthefurætíðverði
stórhluti af lífiEinars,þáaðallegaþó
trommuleikurogsöngur.EinarClausen
er menntaður söngvari og frá  árinu
2006 hefur söngur verið aðalatvinna
hans.

Viðurkenninginvarafhent25.ágústsl.
viðhátíðlegaathöfníanddyriSalarinsog
gerðiEinarsérlítiðfyrirogsöngtvölög
viðathöfninaviðundirleikJónasarÞóris
píanóleikara.Einar segisthjóla fyrstog
fremstvegnaþessaðhonumfinnistþað
gaman en einnig vegna þess að það sé
heilsusamlegtogumhverfisvænt.

Á fundi bæjarstjórnar 28. júní sl. var
samþykktaðveitaHlíðarhjalla1644við
urkenningusemgataársins2011.Hverfið
var skipulagt árið1987af arkitektunum
GeirharðiÞorsteinssyniogGunnariFrið
björnssyni og byggðist aðallega upp á
árunum1987til1990.ÍHlíðarhjalla1644
erutólfsérbýliaukfjölbýlishússinsHlíð
arhjalla 40, 42og44 semer tuttugu og

þriggjaíbúðafjölbýlishús.Gataneinkenn
istafvelhirtumlóðum, fallegumhúsum
oghinufallegaogsnyrtilegafjölbýlisem
setursterkansvipágötuna.Fjölbýlishús
ið er strax á vinstri hönd þegar komið
er inn ígötuna.Húsiðber íbúumsínum
vitni um samstöðu og vilja til  að hafa
umhverfi  sitt fallegt og snyrtilegt. For
setibæjarstjórnar,HjálmarHjálmarsson,
afhjúpaðiþarskjöldþarsemframkemur
aðHlíðarhjalli ségataársins2011.Guð
rún Pálsdóttir bæjarstjóri og Margrét
JúlíaRafnsdóttir,formaðurumhverfisog
samgöngunefndarbæjarins,gróðursettu
tréviðgötuársins tilheiðurs íbúunum
meðdyggriaðstoðbarnasembúsetteru
íHlíðarhjalla.

Hlíðarhjalli16–44gataársins

Verðlaunahafarnirallir samankomnirásamtbæjarstjóra, forsetabæjarstjórnarog
formanniumhverfisogsamgöngunefndar.

Umhirðafjölbýlishúsannaerekkisíðurathyglisverð.

Skiltisemsegirtilumgötuársins2011.

EinarClausennotarhjólareiðarsemsinnaðalsamgöngumáta,ogvarverðlaunaður
fyrirþað.

HúsogalltumhverfiíHlíðarhjalla1644eríbúumtilmikilssóma.

Blaða 5x10 - Vesturbæjarblad

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

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Tenerife eða 
einhvern fjölmargra aukavinninga.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku 
Tapas barsins í eftirrétt. 

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

Komdu í �mæli
Tapas barinn er 11 ára
og þér er boðið í veisluna 10. og 11. október

Afmælisleikurinn er hafinn

TAPAS BARINN HINN EINI SANNI Í 11 ÁR
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AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is

Minningardagskrá á vegum
RitlistarhópsKópavogsverður
íForsælunniviðSalinníKópa
vogiþriðjudaginn13. septem
bernk.kl. 20.00.Þessimenn
ingaruppákoma hefst með
ávarpi Hafsteins Karlssonar,
formanns Menningar og þró
unarráðsKópavogsenkynnir
áþessukvöldiverðurSteinþór
Jóhannsson,Kópavogsskáld.

Dánu skáld in verða kynnt af 
ýms um Kópa vogs bú um en þau 
eru:
• Jón úr Vör –  sem Jón Guð

laug ur Magn ús son kynn ir
• Böðv ar Guð laugs son – sem 

Krist  mund ur Hall  dórs son 
kynn ir

• Geir laug ur Magn ús son – sem 
verð ur kynnt ur af Guð mundi 
Ólafs syni
• Kjart an Árna son – kynnt ur af 

Ólafi Sverri Kjart ans syni
• Jón Bjarm an   sem Hjört ur 

Páls son kynn ir
• Gylfi Grön dal – sem Gerð ur 

Grön dal kynn ir 
• Þor steinn Valdi mars son – 

kynnt ur af Vil hjálmi Ein ars syni
• Sig urð ur Geir dal – sem 

Gunn ar Ingi Birg is son fer með 
kynn ingu á.

Hús ið er opn að kl. 19.45 og 
hægt verð ur að kaupa veit ing ar 
á vægu verði en að gangs eyr ir 
er eng inn.

DÁNU - SKÁLD IN 
ÚR KÓPA VOGI

A F  H Á L S I N U M

Sumarlesturhefur staðiðyfir
áBókasafniKópavogsogLinda
safnifrájúníbyrjun,enumnám
skeiðeraðræðasemhefurver
ið íboði áBókasafninu ímörg
sumur.

Sum ar lestr in um er þannig hátt
að að börn á aldr in um 612 ára 
skrá sig til þátt töku og fá þá blað 
sem þau skrifa svo á hvaða bæk
ur þau lesa og blað síðu fjölda 
bók ar. Þeg ar þau skila bók un um 
fá þau stimp il og að auki happa
miða fyr ir hverja lesna bók. Þau 
fylla mið ann út og setja í tunnu í 
Barna deild inni. Í lok nám skeiðs
ins er dreg ið úr öll um mið un um 
og þeir heppnu fá vinn ing, en all
ir þátt tak end ur fá smá glaðn ing. 
Þessi skemmti lega upp á koma var 
nú fyr ir skömmu en dreg ið var úr 
mið un um 24. ágúst sl.

Þetta nám skeið er ætl að til 
þess að börn in við haldi þeirri 
lestr ar leikni sem þau til einka sér 
að vetr in um í skól an um. Þátt taka 
var góð, 166 börn í að al safni og 
40 í Linda safni, eða alls 206 börn. 
Vinn ing arn ir voru fal leg ar línu
strik að ar bæk ur og penn ar, svo 
nú geta börn in skrif að sín eig
in æv in týri, eða hvað sem þeim 
dett ur í hug. Að auki fengu all
ir  buddu sem hægt er að festa 
á úln lið inn og geyma í pen inga, 
strætómiða og þess hátt ar.  Þeir 
sem voru dregn ir út eru Andr ea 
Ósk 7 ára, Arn ald ur 7 ára, Aron 
Ingi 7 ára, Hild ur Björk 8 ára, 
Karen Dís 9 ára, Katrín 8 ára, Lára 
Ruth 8 ára, Mik a el 7 ára, Ragn
heið ur 6 ára, Unn ur Mar ín 11 ára, 
Þor steinn Hilm ir 7 ára og Þór dís 
Helga 10 ára. 

Vinningshafarnirsemfengufallegarlínustrikaðarbækurogpenna.

Sum ar lest ur 
á Bóka safninu

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

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

Vetrarstarfið hófst 5. september. 
Æft er einu sinni í viku í Lindakirkju, Kópavogi.

Áhugasamir hafi samband við kórformann
Birnu Guðmundsdóttur, noney@simnet.is, 893 1232

eða kórstjóra Skarphéðinn Þór Hjartarson, skarph@simnet.is, 895 7834

Samkór Kópavogs – www.samkor.is

 

Vet ur inn verð ur fjöl breytt ur 
í Saln um í Kópa vogi, fyrsta sér
hann aða tón list ar húsi lands ins,og 
spenn andi nýj ung ar í boði auk 
þess gamla og góða. Tón leika röð
in Tí BRÁ er að venju fjöl skrúð ug 
og vönd uð og nú verð ur einnig 
hægt að kaupa áskrift að tón leika
ser íu Jóns Ólafs son ar, af Fingr
um fram. Ríf lega 300 lista menn 
munu koma fram í Saln um í vet ur 
á meira en 50 tón leik um. Ná lægð 
við flytj end ur og magn að ur 
hljóm burð ur ger ir Sal inn ein stak
an sem tón lista hús.

Tí brá er áskrift að töfr um
Með al þess sem boð ið er upp 

á í vet ur er þær Sig rún Eð valds
dótt ir og Selma Guð munds dótt ir 
fagna 25 ára starfs af mæli sínu, 
Hall veig Rún ars dótt ir og Hrönn 
Þrá ins dótt ir flytja ljúfa ljóða tón
list og Al bert Mamri ev minn ist 
200 ára fæð ing araf mæl is Franz 
Lisz. Nathal ía D. Hall dórs dótt ir, 
Snorri Wium, Þóra Ein ars dótt
ir og Nína Mar grét Gríms dótt ir 
frum flytja Gyð inga ljóða flokk inn 
eft ir Shjosta kovit sj, Bylgja Dís 
Gunn ars dótt ir flyt ur arí ur og 
ljóð við und ir leik Marco Beluzzi. 
Matth í as Nar deau og Anna Guð
ný Guð munds dótt ir töfra fram 
franskt tóna flóð frá fyrri hluta 
20. ald ar og Borg ar Magna son og 
fleiri, frum flytja nýtt ís lenskt verk 
ásamt hin um magn aða kvin tett 
Prokofi evs. Tinna Þor steins dótt ir 
og Dr. Krist ín Jón ína Taylor flytja 
Plánet ur Holst á tvo flygla. Alls 
verða 8 tón leik ar í Tí brá þenn an 
vet ur inn og hægt er að kaupa þá 
alla í áskrift, eða velja sér fjóra 
á að eins 8.900 krón ur. 25 ára 
og yngri geta keypt Tí brá kort á 
að eins 5.900 krón ur.

Af fingr um fram
Jón Ólafs son mun spjalla 

og skemmta á sinn ein staka og 
af slapp aða hátt en spjalltón leik ar 

Jóns Ólafs son ar hafa hitt ræki lega 
í mark hjá tón list arunn end um 
á und an förn um árum. Í ár á Jón 
stefnu mót við marga af dáð ustu 
söngv ur um og laga höf und um 
þjóð ar inn ar. Magn ús og Jó hann 
verða fyrstu gest ir Jóns en auk 
þeirra munu þau Magn ús Kjart
ans son, Ellen Krist jáns dótt ir, Páll 
Ósk ar, Eivör Páls dótt ir, Stef án 
Hilm ars son og Björg vin Hall dórs
son sitja, syngja og spjalla með 
Jóni í vet ur. Hægt er að kaupa 
fjóra tón leika í áskrift á 11.600 
krón ur.

Fjöl breytt dæg ur tón list, djass 
og blús verð ur á boðstól um í 
Saln um og Regína Ósk og Borg
ar dæt ur munu syngja inn jól in 
og m.a. mun Björn Thorodd sen 
bjóða til hinn ar ár legu sí vin sælu 
gít ar veislu. Jónas Ingi mund ar son 
hef ur ver ið tón list ar ráðu naut ur 
Kópa vogs bæj ar frá upp hafs ár
um Sal ar ins og býð ur hann nú 
til síð deg is tón leik anna Ís lenskt? 
Já takk! öðru sinni, en þeir nutu 
fá dæma vin sælda fyr ir tveim ur 
árum. Jónas fær til sín söngv

ara úr fremstu röð til að flytja 
ís lensk ar ein söngsperl ur. Jafn
framt held ur hann tón leika í 
októ ber þar sem tveir kvin tett ar 
eft ir Moz art og Bet hoven verða 
flutt ir. Tvenn ir tón leik ar verða til 
heið urs Svein birni Svein björns
syni í sam starfi við Tón list ar safn 
Ís lands og Kópa vogs bæ þar sem 
Karla kór inn Þrest ir kem ur m.a. 
fram og Karla kór Hreppa manna 
fagn ar 200 ára fæð ing araf mæli 
Lizst. Töfra hurð er tón leika
röð barn anna en á tón leik un um 
kynn ast börn in klass ískri tón list 
á skemmti leg an hátt. Börn in fá 
að taka virk an þátt í tón leik un
um og eru hvatt ir til að mæta í 
bún ing um. Á nýju ári verða æv in
týramorgn ar í Saln um þar sem öll 
þekkt ustu æv in týri H.C. And er sen 
og Grimms bræðr anna verða sett 
á svið og flutt af tveim ur leik ur
um sem syngja, leika og spila á 
hljóð færi.

Ljóst er að dag skrá Sal ar ins 
er glæsi leg og metn að ar full sem 
vert er að kynna sér bet ur, t.d. 
á sal ur inn.is

Klassík, dæg ur tón list, heims tón list, 
djass, blús og metn að ar full barna dag skrá

Jón Ólafsson heldur áfram að spjalla við gesti í Salnum í
tónleikaseríunniAffingrumfram.Ásíðastavetrispjallaðihannm.a.
viðGunnarÞórðarsongítarsnilling.

VetrardagskráSalarins:

-minningardagskráávegum
RitlistarhópsKópavogs
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Innritun og upplýsingar: 

http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507  

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
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2011
Icelandic
for foreigners I - IV
10 weeks courses
60 class hours
Kurs jezyka islandzkiego 
dla obcokrajowcow I - IV
Kurs10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Verklegar greinar
Bókband
Frístundamálun
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

Garðyrkjunámskeið
Matjurtagarðurinn 
Ræktun ávaxtatrjáa

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Tölvunám I
Tölvunám II 

Saumanámskeið
Fatasaumur/
Barnafatasaumur
Skrautsaumur
Baldering
Skattering
Þjóðbúningur - 
saumaður

Prjón og Hekl
Prjónanámskeið
Frágangur á prjóni
Hekl

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir
Frönsk matargerð
heimilismatur með 
suðrænu ívafi 
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð 
fyrir karlmenn 

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Auktu við þekkingu þína 
og möguleika 

á skjótan og skemmtilegan hátt 
í Kvöldskóla Kópavogs

Ath. Starfsmenntunarsjóðir ýmissa stéttarfélaga styrkja félagsmenn sína til náms í Kvöldskóla Kópavogs.

ÍupphafisíðustuvikuvarbusavígslaíMKmeð
tilheyrandi húllumhæi. Busarnir voruhvattir til
aðskiljafartölvureftirheimaogkomaífötumsem
þolamargvíslegthnjask,sletturogsull.Ogþaðvar
svosannarlegaekkivanþörfáþví.

Busa vígsl an hófst með því að gríð ar lega há vær 
mús ík glumdi um ganga skól ans og svo kall að ir böðl
ar þustu inn í skóla stof ur þar sem skelf ingu losn
ir bus ar voru látn ir skríða fram á ganga, sitja og 
standa eins og þeir eldri vildu, og alls ekki líta upp. 
Auk þess voru þeir látn ir syngja í tíma og ótíma. Ég 
er busa drusla, ég er busa drusla!”

Leik ur inn barst svo út á skóla lóð ina þar sem bus
arn ir voru nið ur lægð ir á ýmsa vegu, m.a. velt eft ir 

plasti sem hafði ver ið bleytt og sið an eft ir öðru 
plasti sem hafði ver ið þak ið hveiti. Síð an voru bus
arn ir leidd ir eins og grip ir til slátr un ar nið ur á Hálsa
torg und ir for ystu stjórn ar nem enda fé lags ins sem 
fór fyr ir göng unni í limosínu. Á Hamra torgi voru þau 
lát in drekka ,,bragð bætta” mysu og og kyssa ófrýni
leg an hlýra. Þau þeirra sem ekki drukku mys una 
fengu hana nið ur um háls mál ið!

Um kvöld ið var svo busa ball á veit inga staðn um 
SPOT.

Bus arn ir í MK fóru gegn um hveiti bað!

Formaður Nemendafélagsins, María Skúladótt
ir, ásamt tveimur busum sem voru búnir að fara
gegnumhreinsunareldinn. Nú standa yfir berjadagar á

leikskólanumRjúpnahæð.Börn
infáfræðsluumberinsemfinn
astínágrennileikskólansogspá
svo íhvaðerhægtaðbúa tilúr
berjum. 

Börn in voru al veg með það á 
hreinu að hægt væri að búa til 
sultu úr berj un um og voru mjög 
spennt fyr ir því. Þau fóru og tíndu 
rifs ber í leik skóla garð in um og fóru  
svo í berja mó í ná grenni leik skól
ans. Börn in voru mjög dug leg að 
tína og komu með mörg kíló af 
berj um í hús.

Þá var bara að vigta ber in, búa 
til sultu og fá ber út á skyr ið. Börn
in sungu líka lög um ber og berja

mó og skreyttu sultu krukk ur í öll
um regn bog ans lit um. Berja dag
arn ir slógu í gegn bæði hjá starfs
fólki og börn um  leik skól ans.

Þessarstúlkurkomustaðþvíaðnógerafberjumþegarnáttúraner
skoðuðgaumgæfilega.

Berja dag ar á leik -
skól an um Rjúpna hæð

Viltukyssahlýra?

Áheimleiðdugði ekkertminnaenaðhátta sig
ábílastæðiskólansefsetjastáttiuppíalmenni
leganbíl,jafnvelþóþaðværiískottinu. StjórnNMKlétfaravelumsigílimósínunni.

Ogafraksturinnersvosannarlega
eitthvaðtilaðverastolturaf.



Mál dags ins hófst aft ur s.l þriðju dag og er viku
lega frá klukk an 14:3016:00 í stóra saln um í safn að
ar heim il inu Borg um.  Stund in hefst á sam söng, sem 
Lenka Mátéová og Frið rik Krist ins son, stjórn andi 
Karla kórs Reykja vík ur hafa um sjón með.  Um klukk
an 15:10 er flutt stutt er indi. Reglu lega flytja fé lag ar 
úr “Máli dags ins” er indi eða gest ir koma í heim sókn.  
Með al ann ars heim sóttu eft ir tald ir að il ar starf ið síð
asta vet ur: Ólaf ur Kjart an Sig urðs son, óp eru söngv
ari og flutti hann er indi um óp er una “Rigo letto” og 
söng nokk ur lög, Gunn ar Eyj ólfs son. leik ari sagði frá 
æviminn ing um sín um, Sveinn Ein ars son flutti er indi, 
dr. Ágúst Val fells flutti er indi um kjarn orku, Auð
unn Atla son tal aði um Evr ópu mál, Run ólf ur Þórð
ar son sagði frá Franz List, Svava Bern harðs dótt ir 
og Rann veig Sig ur björns dótt ir sögðu frá Afr íku, 
Krist jana Magnús dótt ir sagði frá Ólöfu dverg, Gyða 
Arn órs dótt ir las úr minn ing ar brot um sr. Bjarna 
Þor steins son ar, Rann veig Löwe sagði frá end ur
minn ing um sín um, Ljóða hóp ur Gjá bakka las nokk ur 
ljóð, Sól rún Hall dórs dótt ir tal aði um mynd list ina, 
Ás geir Jó hanns son, sagði frá Kópa vogs skáldi, Sig
urð ur Skúla son las úr völd um verk um, Sýn ing verka 
Bar böru Árna son skoð uð í Gerð ar safni, Bjarki Svein
björns son sagði frá Tón list ar safni Ís lands, Örn Arn
ar son fjall aði um trú í text um Matth í as ar Jochums
son ar, Krist ín Arn þórs dótt ir fjall aði um merka staði 
á Kárs nes inu, dr. Sig ur jón Árni Eyj g ólfs son, fjall aði 
um Pál Post ula, dr. Magn ús Þor kell Bern harðs son 
fjall aði um Islam og dr. Karl Sig ur björns son flutti 
er indi “Vegi Guðs og manna” og áfram mætti lengi 
telja.

Um kl. 15:30 er drukk ið kaffi og rétt fyr ir klukk an 
16:00 er stutt helgi stund.  Um sjón með starf inu hafa 
þau: Ás geir Jó hanns son, Sig ríð ur Páls dótt ir, Pálína 
Magn ús dótt ir og sr. Sig urð ur. 
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Borgir  
FréttablaðKársnessafnaðar,
september2011

Fræðsl an hófst með nám skeiði 
dag ana 1518. ágúst s.l. Stór hluti 
ferm ing ar barna vetr ar ins hóf þá 
fræðslu sína og held ur hún svo 
mán að ar lega áfram í vet ur. Þau 
sem sóttu ekki ágústs nám skeið ið 
sækja  aðra hverja viku  fræðslu 
í safn að ar heim il inu Borg um og 
hefst fræðsl an klukk an 15:10
16:00 mánu dag inn 12. sept em ber 
n.k.  Lögð er áher sla á að ferm ing
ar börn in sæki helgi hald ið mark
visst og vel.  Far ið verð ur í ferm
ing ar ferða lag í Vatna skóg 78 nóv
em ber næst kom andi. Næsta vor 
verð ur fermt 25. mars, 1. apr íl og 
5. apr íl klukk an 11:00.  Nán ar má 
sjá um ferm ing ar starf ið á www.
kopa vogs kirkja.is

Ferm inga fræðsl an 2011-2012

Á þriðju dög um kl. 12:10 
er bæna og kyrrð ar stund 
í kirkj unni. Þar er lögð 
áhersla á fyr ir bæn og kyrrð 
og við eig andi tón list leik in. 
Fyr ir bæna efn um má koma 
til skrif stof un ar í Borg um 
(5541898) eða með því að 
senda tölvu póst á net fang ið: 
kopa vogs kirkja@kirkj an.is. 
Á eft ir hverri stund er boð
ið upp á veit ing ar í Borg um 
gegn vægu verði.

Kór Kópa vogs kirkju starfar 
und ir stjórn Lenku Mátéova, kan
tors. Kór inn æfir að jafn aði einu 
sinni í viku, á mið viku dög um frá  
kl.19.30–22.00 frá mán að ar mót
um ágústsept em ber og út maí 
ár hvert. Að al starf kórs ins er að 
syngja við mess ur og guðs þjón ust
ur og er kórn um skipt í hópa sem 

syngja til skipt is á sunnu dög um. 
Tón list ar mess ur eru einu sinni á 
mán uði og þá er sér stök áhersla 
lögð á tón list ar flutn ing, kynnt ir 
nýj ir sálm ar og flutt t.a.m. stærri 
verk. Reglu lega syng ur kór inn á 
tón leik um. All ar nán ari upp lýs ing
ar má fá með að senda tölvu póst á 
net fang ið lenkam@inter net.is

Kór starf

Sunnudagar:
Guðs þjón usta kl. 11:00. Sunnu daga skól inn hefst í kirkj unni í 
hvert sinn en eft ir guðs þjón ustu upp haf halda börn in og for eldr ar 
í safn að ar heim il ið Borg ir.
Barna og fjöl skylduguðs þjón ust ur eru í kirkj unni fyrsta sunnu dag 
í mán uði og syng ur Skóla kór Kárs nes yf ir leitt í þeim und ir 
stjórn Þór unn ar Björns dótt ur.
Tón list ar mess ur eru síð asta sunnu dag í mán uði.

Mánudagar:
Skrif stof an opin frá kl.09:0013:00.
Vetr ar ferm ing ar fræðsla aðra hverja viku í safn að ar heim il inu 
Borg um kl. 15.30 til 16:30.
Starf fyrir 13 bekk frá kl.15:3016:30 í safnaðarheimilinu Borgum.

Þriðjudagur:
Skrif stof an opin frá kl. 09:0013:00.
Há deg is bæn ir í kirkju kl. 12:10.  Há deg is verð ur í Borg um á eft ir.
“Mál dags ins” í Borg um frá klukk an 14:3016:00.
Sókn ar nefnd ar fund ir fyrsta þriðju dag í mán uði kl. 17:15.

Miðvikudagar:
Skrif stof an opin frá kl. 09:0013:00.
Kóræf ing ar frá kl. 19:3022:00.

Fimmtudagar:  
Skrif stof an opin frá kl. 09:0013:00.
Fjöl skyldumorg ar kl. 10:0012:00.
Starf fyr ir 45 bekk kl. frá kl. 15:3016:30.
Helgi stund kl. 16:00 í Sunnu hlíð.

Föstudagar:
Skrif stof an opin frá kl. 09:0013:00.

Sjá nán ar á www.kopa vogs kirkja.is

Vik an í Kópa vogs kirkju, 
vet ur inn 2011-2012

Mál dags ins

Safn að ar ferð um 
Hval fjörð

Far ið verð ur þriðju dag inn 20. sept em ber n.k.  Lagt verð ur af stað 
klukk an 10:00 frá  safn að ar heim il inu Borg um (gengt Gerð ar safni).  Far
ið verð ur um Hval fjörð og nokkr ir stað ir heim sótt ir.  Um há deg is bil 
verð ur snædd ur há deg is verð ur að Bjart eyj ar sandi og síð an verð ur 
Vatna skóg ur heim sótt ur og flutt þar “Mál dags ins” um sr. Frið rik Frið
riks son.  Áætl uð koma í Borg ir er um kl.17:00. Ferð in kost ar 2000 krón
ur á mann og all ir vel komn ir.  Skrán ing í síma 5541898 eða með því að 
senda tölvu póst á net fang ið kopa vogs kirkja@kirkj an.is  Skrán ingu lýk
ur mánu dag inn 19. sept em ber.

Alfa nám skeið
Alfa er tíu vikna nám skeið, einu sinni í viku, þar sem fjall að er um til gang lífs ins út frá kristnu sjón ar horni.  

Far ið er í grund vall ar at riði krist inn ar trú ar á ein fald an og þægi leg an hátt. Tek ist er á við mik il væg ustu 
spurn ing ar lífs ins. Kynn ing á nám skeið inu er 15. sepem ber kl 19 í Digra nes kirkju.  Hægt er að skrá sig með 
því að senda tölvu póst á net fang ið: magn us@digra nes kirkja.is eða með því að hringa í síma 5541620 hjá 
kirkju verði Digra nes kirkju. 

Tólf spor in – and legt ferða lag
Boð ið verð ur upp á Tólf spora hópa starf í Hjalla kirkju í vet ur. Hér er um að ræða áhrifa ríka og góða leið til 

að bæta sjálf an sig og sam skipti við aðra.  Far ið verð ur yfir kynn ing ar efn ið á fjór um fund um sem verða kl. 20 
á mið viku dög um og verð ur fyrsti fund ur haust ið 2011 þann 21. sept em ber í Hjalla kirkju.  Nán ari upp lýs ing ar 
á www.hjalla kirkja.is

Messu hóp ar
Leit að er til fólks til þess að að stoða við helgi

hald ið á sunnu dög um.  Um er að ræða nokk ur 
skipti yfir vet ur inn.  Við kom andi ann ast með al 
ann ars: lest ur inn og út göngu bæn ar, ritn ing
ar lestra og bæn ir.  Ef þú hef ur áhuga á þessu 
verk efni þá eru veitt ar nán ari upp lýs ing ar um 
það á skrif stofu safn að ar ins í síma 5541898 eða 
með því að senda tölvu póst á net fang ið kopa
vogs kirkja@kirkj an.is

“Ég er 
veg ur inn, 
sann leik ur inn 
og líf ið.”  
Jóh. 14:6

Bæna- og kyrrð ar stund ir
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HelgihaldíKópavogskirkju
veturinn2011-2012

11. sept. kl. 11:00. Guðsþjónusta.ÞýskurbarnakórfráBornheimkemuríheimsóknog
syngurnokkurlög.Sunnudagaskóli.

18. sept em ber, kl. 11:00.Guðsþjónusta. Dr.SigurjónÁrniEyjólfsson,héraðsprestur
prédikarogþjónarfyriraltari.Sunnudagaskóli.

25. sept em ber, kl. 11:00.Tónlistarmessa.Sunnudagskóli.

2. októ ber, kl. 11:00.  Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.Sunnudagaskóli í kirkju.
SkólakórKársnessyngurundirstjórnÞórunnarBjörnsdóttur.

9. októ ber, kl. 11:00.Bókmenntaguðsþjónusta.Sunnudagskóli.

16. októ ber, kl. 11:00.  Guðsþjónusta.Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikarogþjónarfyriraltari.Sunnudagskóli.

23. októ ber, kl. 11:00.Guðsþjónusta.Sunnudagskóli.

30. októ ber, kl.11:00.Barna-ogfjölskylduguðsþjónustaásamtsunnudagaskólanumí
kirkjunni.
30. októ ber kl. 20:00.Siðbótardagurinn,“U2”.Kvöldguðsþjónustameðóhefðbundu
sniði.Fluttirtextarogtónlisthljómsveitarinnar“U2”afhljómsveitogKórKópavogskirkju.

6. nóv em ber, kl. 11:00.Allraheilagramessa.Sunnudagaskóliaðvenju.Tilmessunar
er sérstaklegaboðið aðstandendumþeirra semsóknarprestur Kársnessafnaðar hefur
jarðsungiðfrá1.nóvember2010tiloktóberloka2011.Þausemtækifærihafatileru
beðinumaðkomameð“hádegisverðarvænarveitingar”áhlaðborðísafnaðarheimilinu
Borgumáeftir. ÁstaÁgústsdóttirmunsíðan flytjaerindium“sorgogsorgarviðbrögð”
vegnaandláta.

13. nóv em ber, kl. 11:00.  Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.  Kristniboðsdagurinn.
Sr.JakobÁgústHjálmarssonflyturhugleiðinguogþjónarfyriraltariásamtsóknarpresti.
SkólakórKársnes syngurundir stjórnÞórunnarBjörnsdóttur. Sunnudagaskólinn tekur
þáttíguðsþjónustunni.

20. nóv em ber, kl. 11:00. Guðsþjónusta,dr.SigurjónÁrni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikarogþjónarfyriraltari.Sunnudagaskóli.

27. nóvember, kl.11:00.Fyrstisunnudaguríaðventu.GuðsþjónustaíKópavogskirkju.
27. nóvember, kl. 11:00. "Jólarósir ogSnuðraog Tuðra". SýningMöguleikshúsins í
SafnaðarheimilinuBorgum(ístaðsunnudagaskólans).

4. des em ber, kl. 11:00. Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.  Aðventuhátíð. Skólakór
KársnessyngurundirstjórnÞórunnarBjörnsdóttur.Sunnudagaskólinntekurþáttíguðs-
þjónustunni.JólaballáeftirfyrirallaísafnaðarheimilinuBorgum.

7. des em ber, kl. 20:00.  Aðventukvöld og aðventutónleikar Kórs Kópavogskirkju í
safnaðarheimilinuBorgum.Fjölbreyttdagskrá.

11. des em ber, kl. 11:00.Barnaguðsþjónustaáaðventumeðþátttökubarnaafleiks-
skólanumKópasteini.  LenkaMátéová leikur áorgel.  Sunnudagaskólinn tekur þátt í
guðsþjónustunni.

18. des em ber, kl. 11:00. Guðsþjónusta. Dr.SigurjónÁrniEyjólfsson,héraðsprestur
prédikarogþjónarfyriraltari.Sunnudagaskóli.

24. des em ber, kl. 15:00.Aðfangadagur.“Beðiðeftirjólunum”.Helgistundbarnanna
meðtónlistarhátíðarívafi.
24. des em ber, kl. 18:00.Aðfangadagur.Aftansöngur.Fyriraftansönginnverðafluttir
hátíðartónar.

25. des em ber, kl. 14:00.  Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta.Hátíðarsöngvarsr.Bjarna
Þorsteinssonar
25. des em ber, kl. 15:15.Jóladagur.HátíðarguðsþjónustaíSunnuhlíð.FélagarúrKópa-
vogskirkjusyngjaundirstjórnLenkuMátéóvá.

26. des em ber, kl. 14:.00.  Annar jóladagur.  Hátíðarguðsþjónusta.  Barna- og
fjölskyldustund.

31. des em ber kl. 17:30.Gamlársdagur.Tónleikar“VocalProject.”
31. des em ber kl. 18:00.Gamlársdagur.Hátíðarguðsþjónusta.“VocalProject”syngur
undirstjórnMatthíasarBaldurssonar.

1. jan ú ar 2012, kl. 14:00. Nýjársdagur. Hátíðarguðsþjónusta.  Hátíðarsöngvar sr.
BjarnaÞorsteinssonarsungnir.

15. jan ú ar, kl. 11:00.Guðsþjónusta.Dr.SigurjónÁrniEyjólfsson,héraðspresturprédik-
arogþjónarfyriraltari.Sunnudagaskóli

22. jan ú ar, kl. 11:00.Bókmenntaguðsþjónusta.Sunnudagaskóli.

29. jan ú ar, kl. 11:00.  Tónlistarmessa.  Fermingarbörn, foreldrar og forráðamenn
sérstaklegaboðuð.Sunnudagaskóli.FunduráeftirísafnaðarheimilnuBorgumumferm-
ingarstarfið.

Kór Kópa vogs kirkju syng ur í öll um guðs þjón ust um og mess um nema að ann að sé tek ið 
fram. Kantor: Lenka Mátéová. Sunnu daga skól inn hefst í kirkj unni klukk an 11:00 en eft ir 
ritn ing ar lestrana fara börn in ásamt for eldr um í safn að ar heim il ið Borg ir (nema ann að sé 
tek ið fram). Sókn ar prest ur Kárs nessafn að ar sr. Sig urð ur Arn ar son, þjón ar og pré dik ar í 
hverri guðs þjón ustu og messu nema ann að sé tek ið fram.

Vakt sími: 843 0444. Prest ar Kópa vogs hafa sam starf með al ann
ars um vakt síma utan venju legs skrif stofu tíma. Vakt sím inn er síma
núm er sem hægt er að hringja í vegna að kallandi mál efna, sem alls 
ekki þola bið fram að við tals tíma prest anna.

Neyð ar þjón usta 
presta í Kópa vogi 

Sorgarhópur
Boð ið er upp á sam ver ur fyr ir  þau sem hafa 

misst nána ást vini þar sem fjall að erum sorg og 
sorg ar við brögð. Um er að ræða alls átta skipti og 
stend ur hver sam vera í einn og hálf an klukku tíma. 
Al gjörs trún að ar er gætt. Nán ari upp lýs ing ar fást í 
síma 5541898 á opn un ar tíma skrif stofu Kópa vogs
kirkju alla virka daga á milli 09:0013:00.

Kvöldguðsþjónustur
Nokkrum sinn um í vet ur verða kvöldguðs þjón ust

ur í Kópa vogs kirkju með óhefð bundnu sniði.
“U2” guðs þjón usta verð ur 30. októ ber kl. 20:00. 

Hljóm sveit og Kór Kópa vogs kirkju flytja texta og 
tón list hljóm sveit ar inn ar U2.

Beðiðeftirjólunum
Að fanga dag 24. des em ber kl. 15:0015:30. Helgi

stund barn anna í Kópa vogs kirkju með tón list arí vafi.

Tónleikar“VocalProject”oghátíðar
guðsþjónustaágamlárskvöld

Klukk an 17:30 hefj ast í kirkj unni tón leik ar “Vocal 
Project” og kl. 18:00 syng ur kór inn við há tíð ar guðs
þjón ustu.  Kór inn var stofn að ur í des em ber árið 
2010 af Matth í asi Bald urs syni, sem jafn framt er 

stjórn andi kórs ins.  Áhersla er lögð á flutn ing vand
aðr ar rytmísk ar tón list ar það er popp, jazz og dæg
ur laga.  Nú syngja hátt í 100 manns með kórn um.

Bókmenntaguðsþjónustur
Í stað pré dik un ar er flutt er indi af leik manni um 

eitt hvert bók mennta verk og flutt tón list og text ar 
lesn ir sem tengj ast verk inu.  Síða stlið inn vet ur var 
með al ann ars fjall að um Max Frisch, Rainer Maria 
Ril ke og verk ið “Lér kon ung ur”.

Guðsþjónustaánokkrumtungumálum
Fyrr á þessu ári pré dik aði sr. Tosiki Toma, prest

ur ný búa á Ís landi í Kópa vogs kirkju.  Nokkr ir úr 
Kárs nes sókn og vel unn ar ar lásu ritn ing ar lestra og 
bæn ir með al ann ars á: japönsku, ensku, frönsku, 
tamar ín, þýsku, tékk nesku og spænsku.  Ekki er 
laust við það að al þjóð leg ur blær hafi ver ið á helgi
hald inu.  Næst er stefnt af því að hafa sam veru á 
eft ir guðs þjón ust unni í kirkj unni í safn að ar heim il inu 
Borg um.  Þar yrðu nokk ur lönd og menn ing þeirra 
kynnt.

Getsemannestundáskírdagskvöld
Alt ari kirkj unn ar af skrítt.  Tákn ræn stund þar sem 

at burða Skír dags kvölds er minnst.

Passíusálmarnirlesnirá
föstudaginnlanga

Pass íu sálm ar Hall gríms Pét urs son ar lesn ir í kirkj
unni frá kl. 15:15

Nýj ung ar í 
starf inu

Borgir–FréttablaðKársnessóknar
1.tbl.2011
Ritstjóriogábyrgðarmaður:Sr.SigurðurArnarson
Umbrotogprentun: Borgarblöðehf.
Ljósmyndir:HaraldurGuðjónsson/JónSigurgeirsson
Kópavogskirkja: Hamraborg2,200Kópavogur
SafnaðarheimiliðBorgir:Hábraut1.a,200Kópavogur
Póstfang:  Hábraut1.a,200Kópavogur
Sími:  5541898
Netfang:  kopavogskirkja@kirkjan.is
Veffang:  www.kopavogskirkja.is
Opnunartímiskrifstofu: Allavirkadagafrá09:00-13:00

Opnunartímikirkju: Eftirsamkomulagi
Sóknarprestur: Sr.SigurðurArnarson
  (netfang:sigurdur.arnarson@kirkjan.is).
  Viðtalstímareftirsamkomulagi
  allavirkadaganemamiðvikudaga.
Kantor  LenkaMátéová
  (netfang:lenkam@internet.is)
Ritari:  ÁstaÁgústsdóttir
  (netfang:asta.agustsdottir@kirkjan.is)
Kirkjuvörður: GuðjónJónsson
  (netfang:gudjon.jonsson@kirkjan.is,
  sími:8988480)

Mark mið starfs ins er að börn og ung ling ar fái 
fræðslu um kristna trú við þeirra hæfi.  

Foreldramorgnar
Þeir eru á hverj um fimmtu degi frá klukk an 10:00

12:00 í safn að ar heim il inu Borg um (ská halt gengt 
Gerð ar safni). All ir for eldr ar ungra barna eru vel
komn ir.  Boð ið er upp á ávexti í hverri sam veru. 
Reglu lega eru heim sókn ir frá að il um með fræðslu og 
kynn ing ar á ýmsu sem teng ist börn um og barna upp
eldi.  Gott tæki færi gefst að kynn ast öðr um með ung 
börn og eiga góð ar stund ir sam an. 

Sunnudagaskólinn
Hvern sunnu dag klukk an 11:00 í Kópa vogs kirkju. 

Fljót lega eft ir guðs þjón ustu eða upp hafsmessu 
held ur hóp ur í safn að ar heim il ið Borg ir og sunnu
daga skól inn held ur áfram þar.  Lagt er upp úr 
fræðslu, gleði og söng. Sagð ar eru eru sög ur, brúð ur 
koma í heim sókn og ým is legt ann að. Sunnu daga
skól ann ann ast til skipt is þau: Þóra Mart eins dótt ir, 
tón skáld og kenn ari, Sól veig Ara dótt ir, nemi, Inga 
Harð ar dótt ir, guð fræð ing ur og Sr. Sig urð ur.

Starffyrirbörní13bekk
Hitt ast á mánu dög um klukk an 15:3016:30 í safn

að ar heim il inu Borg um. Með því að senda tölvu póst 

á net fang ið kopa vogs kirkja@kirkj an.is geta for eldr ar 
eða for ráða menn ósk að eft ir því að náð sé í börn 
þeirra í Dægradvöl í Kárs nes skóla og far ið með þau 
þang að aft ur að kirkju starfi loknu.  Einnig verð ur að 
hafa sam band við Dægradvöl ina og láta þau vita.

Starffyrirbörní45bekk
Hitt ast á fimmtu dög um kl.15:0016:00 í safn að

ar heim il inu Borg um.  Fjöl breytt, skemmti legt og 
fræð andi starf. 

Barna- og æsku lýðs starf 
Kópa vogs kirkju

Safn að ar heim i l  ið Borg ir 
stendur skammt frá kirkj unni 
við Há braut 1a. Í safn að ar heim
il inu er kapella og skrif stof ur fyr
ir starf semi safn að ar ins.  Þá er 
í hús inu glæsi leg ur sal ur, sem 
rúm ar 140 manns til borðs og 
200250 manns stand andi. Sal
inn og kapell una er hægt að fá 
til leigu und ir veisl ur, fundi og 
önn ur manna mót.  Bók an ir eru 
í síma 5541898 á virk um dög um 
frá klukk an 09:0013:00 eða með 
því að senda tölvu póst á net
fang ið kopa vogs kirkja@kirkj an.is  
Sjá nán ar heim síðu safn að ar ins 
www.kopa vogs kirkja.is

Safn að ar heim il ið Borg ir
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Lindakirkja
-lifum, lofum, leitum

Sunnudagaskóli í Boðaþingi 
og Lindakirkju kl. 11:00

Guðsþjónustur í Lindakirkju kl. 14:00

Fjölbreytt safnaðarstarf virka daga

Nánar á www.lindakirkja.is

Leikskólabörná leikskólanum
Álfaheiðigróðursettutvöeplatré
á leikskólalóðinni 1. september
sl.Tilefniðvarað í sumar fóru
framendurbæturá lóðinni sem
heppnuðust mjög vel. Börnin
munu án efa hlúa vel að trján
um og fylgjast spennt með því
hvort lítil epli líti dagsins ljós
einngóðanveðurdag.

ElísabetEyjólfsdóttir leikskóla
stjórisegiraðtrénhafiveriðfeng
inhjá JóniGuðmundssyni, garð
yrkjumanniáAkranesi.Hannhafi
ræktaðýmsartegundirafávaxta
trjám með góðum árangri svo
semepla,kirsuberjaogperutré.
„Til að eplatré gefi ávöxt þurfa
trén að vera tvö og yrkin sem
settverðaniðurheitaQuinteog
Hampus og eru þau upprunnin
fráKanada,“segirElísabet.„Þetta
eruharðgeryrkiogvonanditekst
þeim að vaxa og dafna og veita
okkur mikla gleði og epli þegar
framlíðastundir.“

Álfaheiði er grænfánaskóli og
mikiláherslalögðáaðbörninséu
meðvituð um umhverfi sitt. Þau

setjaniðurkartöfluráhverjuári
og tína rifsogsólber í sultu.Þá
erlífrænnúrgangurmoltaður.

Eplatrégróðursettá
leikskólanumÁlfaheiði

Börn á leik skól an um Álfa heiði fylgj ast vel með.

Öll vitum við að veitingastað
ir eru misvel sóttir, nýir birtast
ogaðrirhverfa af sjónarsviðinu.
Svoeruaðrir sem lifaviðgóðan
orðstýrr svo árum og áratugum
skiptir. Það er ekki að ástæðu
lausuaðTapasbarinnheldurnú
uppá11áraafmælisittumþessar
mundir.Tapasbarinnereinnvin
sælasti veitingastaðurborgarinn
ar.Þarkemurmargt til.Notalegt
andrúmsloft, frábærmatur,verði
stilltíhófogfrábærþjónusta.

Sjálf afmælisveislan verður
haldin 10. og 11. október, með
sérstökum tilboðsverðum þar
sem 11 vinsælustu tapasréttirnir
eruaðeinsákr. 490.hver réttur,
bjórinnákr. 390.og léttvínsglas
ið á kr. 590. Svo fá allir sneið af
hinni margrómuðu og ljúffengu
súkkulaðitertuTapasíeftirrétt.

Í fyrraá10áraafmælinukomu
um 2000 gestir á meðan hátíðin
stóð.AðvandaheldurTapasbar
innuppáafmæliðávegleganhátt
meðókeypishappdrætti fyrir alla
þásemkoma íheimsókn framað
ogyfirafmælisdagana.Tilað taka
þátt íhappdrættinuernógað líta

viðog fyllaúthappdrættismiðaá
staðnum.Ekkiernauðsynlegtaðfá
séraðborða.

Vinningarnirerusérstaklegaveg
legiraðþessusinni.Fyrstivinning
ur er Draumaferð í eina viku fyr
ir tvo tilTeneriefeþarsemallter
innifalið (All inclusive).Verðmæti
ferðarinnarerum400.000.krónur.
Annarvinningurer1stk.IPad2og
síðanfjöldigóðraogskemmtilegra
vinningasvosemnámskeiðísalsa

dönsum, út að borða og nokkrir
heilirkassarafeðalvínum.

Þaðmáenginnláta11áraafmæli
Tapasbarsins framhjá sér fara.
Bara mæta. Fylla út happdrættis
miðaoghverveitnemaheppninsé
ánæstaleiti?

Við óskum Tapas til hamingju
með 11 ára afmælið og hvetjum
lesendur til að heimsækja Tapas
barinnogtakaþáttíhátíðinnisem
stendurtil11.október.

Frábærtókeypisafmælishappdrætti
Tapas-barinn11ára:

Þeir Mart in, Nuno, Bento og Bjarki bjóða gesti vel komna 
til að njóta góðra veit inga.

Betri heilsa á 30 mínútum

Þarabakka 3, Mjódd • 109 Reykjavík • Sími: 566 6161 
Heimasíða:  www.cfk.is   •   Email: curves@cfk.is

Meira fjör, styttri tími og 
skemmtilegur félagsskapur.

Hjá okkur færðu aðhald og stuðning hvort 
sem þú þarft að grennast eða styrkjast.

Reglulegar líkamsmælingar svo þú getir 
fylgst með árangrinum. 

Curves, líkamsrækt fyrir konur.
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Evrópsksamgönguvikaverður
haldindagana16.til22.septem
bernk,enhúnerhaldinárlega.
Sveitarfélögin á höfuðborg
arsvæðinu hafa tekið höndum
samanumaðtakaþáttíþessari
vikuoghefurKópavogsbærver
ið þátttakandi síðan árið 2007
en íár takaum2.000borgirog
bæirþátt íEvrópskusamgöngu
vikunni.

Þessi samgönguvika er haldin
til að vekja fólk til umhugsunar
umumhverfisittoghvernigmis
munandi samgöngumátar hafa
áhrifáumhverfiogheilsu.

Bíllausdagur
Í lokvikunnar,eða22.septem

ber nk. er svo bíllausi dagurinn
ogeruþáallirhvattir tilaðnýta
séraðrasamgöngumátaenbílinn.
M.a. hafa starfsmenn Kópavogs
bæjarákveðiðaðkeppaogverð
ur gaman að sjá hversu margir
starfsmennKópavogsbæjar sýna
gott fordæmi og taka strætó,
koma hjólandi eða jafnvel gang
anditilvinnunnar.Íáreryfirskrift
Samgönguvikunnar „Allskonar
samgöngur fyriralla.“Athyglinni
er beint að annars konar ferða
mátaeneinkabílogreyntverður
aðvekjaumræðuumaðgerðir til
aðbreytaorkugjöfumísamgöng
umfrájarðefnaeldsneytiíhreinni
endurnýjanlegaorku.

Í ár hafa sveitarfélög á höfuð

borgarsvæðinu og víðar tekið
höndum saman og búið til veg
lega dagskrá fyrir samgönguvik
una. Í Kópavogi verður kynntar
niðurstöður könnunar á notkun
á göngustígum bæjarins. Einnig
verður opnaður athugasemda
vefur þar sem öllum gefst kost
uráaðsetja innábendingarum
hjólreiðastíga. Eins og sl. ár þá
mun umhverfis og menntasvið
standa fyrir könnuná ferðavenj
um6og12árabarnaíKópavogi.
ÍReykjavíkverðurt.d.ráðstefnan

,,Hjólumtilframtíðar”íIðnóþann
16. september og fjölskyldudag
urhjáStrætóbs.áHesthálsi17.
september.Kópavogsbærhvetur
allaíbúabæjarinstilaðkynnasér
gönguoghjólastígabæjarinsog
nýtaþáíferðumsínum.Áheima
síðu Strætó bs. www.straeto.is
er hægt að finna auðveldustu
leiðirááfangastaðogstrætókort
er hægt að kaupa á heimasíðu
Strætóbs.ogíVídeómarkaðnum,
Hamraborg.

ÁEvrópskrisamgönguvikuverða
kynntarniðurstöðurkönnunará
göngustígumíKópavogi

Hjólreiðar eru mjög umhverfisvænn ferðamáti. Bæjarstjórinn, 
Guðrún Pálsdóttir sýndi gott fordæmi á þeim degi í fyrra.

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

BORGARI
RISA

Hann er svo stór að hann 
dugar fyrir heila fjölskyldu

StæRStI
HAMBORGARI
Á íSlANdI

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, 
grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

460 g af hreinu ungnautakjöti 
í risa hamborgarabrauði, ostur, 
salat, tómatar, icebergsalat, 
beikon, ljúffeng grillsósa 
og fullt af frönskum. 4.490 kr.

GRIllHÚSSINS

Finnbogi Hilmarsson  og
Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Andri Sigurðsson
Lögg. leigumiðlari 
og Sölufulltrúi.

PANTAÐU FRÍTT SÖLUVERÐMAT 
ÁN ALLRA SKULDBINDINGA.

Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

Endilega hafið samband við 
Andra Sigurðsson í síma 690 3111.

VANTAR ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ!!!!!
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Á Ís landi er að eins ein borg, 
það er höf uð borg lands ins, 
Reykja vík. Sé mið tek ið af íbúa
fjölda þeg ar bær verð ur borg, 
á Kópa vog ur mjög langt í land. 
En það er ekki endi lega víst að 
fjöldi íbúa eigi að ráða úr slit
um um það. Þar þyrfti og ætti 
kannski að koma ann að og flei
ra til. Ný lega sá ég þátt í bresku 
sjón varpi um bæ inn/borg ina 
Perth í Skotlandi. Þar búa nú um 
45 þús und manns. Þessi bær var 
stjórn ar mið stöð fyr ir Perth og 
Kin ross hér að og þjón aði lyk il
hlut verki vegna ár inn ar Tay, en 
þar sem borg in stend ur, var vað 
yfir hana og versl un þró að ist 
vegna þess. Viský var fram leitt 
þarna líka en sá iðn að ur hef ur nú 
dal að. Bær inn var líka kall að ur 
The Fair City eða Fagra borg eft ir 
að skáld saga Sir Walt er Scotts, 
Fair Maid of Perth, (Mær in fagra 
frá Perth)  kom út árið 1828. Á 
mið öld um hét bær inn líka ým ist 
St. John‘s Toun eða Saint John
stoun. Það heiti tengd ist að al
kirkju bæj ar ins sem helguð var 
Jó hann esi skír ara.

Af þessu má ráða að bær 
þarf að vinna sér inn verð leika 
til að geta kall ast borg. Og áður 
fyrr var það rík ið sem ákvarð
aði hvaða borg gæti kall að sig 
því virðu lega heiti. Þetta snýst 
ekki um það, að bæj ar ráð Kópa
vogs eða bæj ar stjórn geti sam
þykkt ein hvers kon ar álykt un um 
að nafni bæj ar ins verði breytt úr 
bæ í borg. Það væri að minnsta 
kosti ákaf lega ómerki legt ráðslag 
og ætti sér enga for sendu. Það 

væri kannski helst í anda 2007 
græðginn ar, að taka sér bara rétt
inn til hlut anna sjálf ur!

Kópa vog ur þyrfti í fyrsta lagi 
að vera stærri, fjöl menn ari bær 
til að ástæða gæti ver ið til nafn
breyt ing ar, eða stöðu hækk un ar. 
Koma þyrftu til aðr ar ástæð ur 
en þær að ein hvern bæj ar full
trúa dreymi um að verða borg
ar full trúi. Þeim bæj ar full trúa 
má kannski benda á að flytja til 
Reykja vík ur og fara þar í fram boð 
– þannig gæti hann lát ið draum 
sinn ræt ast. 

Þá þyrfti Kópa vog ur að eiga 
sér hefð í fram leiðslu varn ings 
sem kunn ur væri á lands vísu og 
helst á heims vísu (t.d. viský?) 
eða nið ur suðu vör ur (opn aðu 
óra dós og gæð in koma í ljós!) 
eða máln ingu? En þar er ekki á 
auð ug mið að róa því flest er á 
fallanda fæti í þeim efn um. Loks 
þyrfti bær inn að búa yfir sam
felldri sögu byggð ar með kirkj um 
(helst dóm kirkj um) lærð um skól
um og há skól um og fjöl breyttu 
vís inda og fræða starfi. Því er 
al deil is ekki til að dreifa hér á 

bæ. Kannski þurf um við líka að 
bíða þess að skáld og rit höf und ar 
skrifi þær bók mennt ir sem haf ið 
gætu Kópa vog til vegs og virð
ing ar? Það er nefni lega þannig 
að inni hald skipt ir meira máli en 
um búð ir. Kópa vog ur er hvorki 
meiri né minni sem bær eða 
borg – og bæj ar full trúi sem legg
ur sig fram um að vilja veg bæj
ar ins sem mest an er allra góðra 
gjalda verð ur. Auk alls þessa má 
benda á að Kópa vog ur á Borg irn
ar á Holt inu, Borg ar holt inu, þar 
sem Kópa vogs kirkja stend ur. Við 
eig um líka Borg ar holts braut, svo 
borg er vissu lega í Kópa vogi þótt 
Kópa vog ur sé „bara“ bær. Í leik
riti sem hét Al vöru krón an og var 
eft ir Tú kall (Jónas Jón as son) og 
flutt af Leik fé lagi Kópa vogs árið 
1960 er þessi texti:

Kópa vogs vís ur
Lukka Ad ams syng ur
Má ég kynna mína frægu borg,
þar máfar leika sér í frjáls um 

vind um, 
Kópa vogs borg með turna og 

torg – 
og tals vert af leynd um synd um.

Þarna hafa fram sýn ir menn 
vélað um texta, enda hafa nú þeir 
draum ar ræst að hér í bæ er nú 
bæði Turn og Torg! Og ábyggi
lega nokk uð um synd ir þótt bær
inn sé enn bara Kópa vogs bær.

Hrafn A. Harð ar son, 
Kópa vogs búi frá fæð ingu

Hvað þarf bær að verða til 
að heita borg?

Hrafn A. Harð ar son.

Heilkorn
heilsunnar vegna

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

Heilkorn er mjöl þar sem allir hlutar kornsins fylgja með, hýði, 

mjölvi og kím. Heilkorn getur verið hvort sem er, heilt korn eða malað. 

Dæmi um heilkornavörur eru heilhveiti, rúgur, bygg og hafrar.

Þeir sem neyta trefjaríkrar hollrar fæðu eins og heilkorns, 

eiga síður á hættu að fá langvinna sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, 

sykursýki af gerð 2 (áunnin sykursýki) og sumar tegundir krabbameins.

Hýði og kím eru mjög rík af vítamínum, steinefnum og trefjum 

sem eru líkamanum mikilvæg. Trefjaríkt heilkorn er einnig mikilvægt 

til að halda góðu jafnvægi á meltingunni.

Veffang: 
www.myndlistaskoli.is

Netfang: 
myndlist@myndlistaskoli.is



Karlakór Kópavogs var stofn
aður haustið 2002 og heldur
árlega vortónleika ásamt fjölda
annarratilfallandisöngviðburða.
Í fyrrahaust söng karlakórinn
á landsmóti sunnlenskra karla
kóra ásamt 700 söngfélögum,
sungið var á jólahátíð í Hörðu
vallaskóla, frumflutt tónverkeft
irHalldórMagnússonog sungið
víðaíKópavogiámenningardög
um.Vortónleikarvoruhaldnir í
Salnumþarsemboðiðvaruppá
blönduafhefðbundnum íslensk
um karlakórslögum, ítölskum
sönglögum og amerískum söng
leikjalögum.Kórinnskipar ídag
25 virka söngmenn. Félagsstarf
ergottinnankórsinsogkórfélag
arkomamikiðsamansérogöðr
umtilskemmtunar.Kórinnheld
ur söngkvöld á Muffins bakery
í Hamraborg, skemmtanir með
öðrumkórumog sérum jólatré
sölu við Dalveg í samstarfi við
SkógræktarfélagKópavogs.                                                                  

Stjórn andi kórs ins til margra 
ára hef ur ver ið Juli an Hew lett og 
und ir leik ari Guð ríð ur St. Sig urð ar
dótt ir. Þar sem Juli an hef ur flutt 
úr landi hef ur Garð ar Cortes ver
ið ráð inn nýr stjórn andi kórs ins. 
Garð ar er einn reynd asti stjórn
andi sem völ er á. Garð ar stjórn
ar auk þess Óp erukórn um, hef ur 
stjórn að Karla kórn um Fóst bræðr
um og er skóla stjóri Söng skól ans 
í Reykja vík. Und ir hans stjórn 
stend ur til að stækka kór inn í 
40 manna kór, efla hann og vera 
þannig til bún ir til stór ræða á 10 
ára af mæli kórs ins árið 2012.

Kór inn leit ar að  20 góð um 
söng mönn um sem eru til bún ir í 
átak til að ná þessu mark miði og 
festa kór inn í sessi sem góð an 40 
manna kór og standa und ir nafni 
sem Karla kór Kópa vogs. Í upp hafi 
vetr ar starfs munu all ir söng menn 
fara í söng þjálf un í Söng skól an um 
í Reykja vík. Söng menn verða radd
próf að ir og end ur rað að verð ur í 
all ar 4 radd ir.

Kóræf ing ar verða fast ar á 
fimmtu dög um kl. 19.3022.30 
ásamt auka æf ing um eft ir þörf
um. Æf ing ar hefj ast í sam komu
sal Álf hóls skóla / Hjalla, 8. sept
em ber, þ.e. í kvöld. Áhuga sam ir 
söng menn geta haft sam band við 
Þór Þrá ins son for mann í síma 
8454255 eða Jak ob Lín dal í síma 
6648801.
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Fjöldi Kópavogsbúa og gesta
naut veðurblíðunnar á Hamra
borgarhátíð íKópavogi sl. laug
ardag. Hamraborginni var
breytt í göngugötu, sölutjöldum

varslegiðuppogum120manns
seldu gamalt dót og nýtt eða
nýlegtbeintúr skottinuábíln
um sínum. Eflaust hafa margir
gertþargóðkaup.

Menn ing ar stofn an ir bæj ar
ins voru opn að ar upp á gátt og 
versl an ir og veit inga stað ir voru 
með ýmis til boð á vör um sín
um og þjón ustu. Lif andi tón list 

var víða, íþrótta fé lög, dans skól
ar og fleiri kynntu starf semi sína. 
Sann köll uð mið bæj ar stemmn ing 
ríkti því í Hamra borg inni þenn an 
laug ar dag.

Hamra borg ar há tíð in er hald in 
á veg um Kópa vogs bæj ar í sam
starfi við versl an ir og önn ur fyr
ir tæki á svæð inu. Þetta er í ann að 
sinn sem há tíð in er hald in. 

Há tíð ar stemmn ing á Hamra borg ar há tíð

Fim leika stúlk ur úr Gerplu sýndu list ir sín ar á Hálsa torgi.

Karla kór Kópa vogs með nýj an söng
stjóra og átak gert í fjölg un söng manna

„Karlakór“ málverk í eigu Karlakórs Kópavogs.

Úti mark að ir, eða skott mark að ir, voru víða en fólk seldu ýms ar vör ur
og not uðu bíla sína sem lag er. Þetta var svoköll uð skott sala.

Tón list var í heiðri höfð í Saln um, en þeir Jón Rafns son bassa leik ari 
og Björn Thorodd sen gít ar leik ari ákváðu að leika ut andyra, sem féll í 
mjög góð an jarð veg.

Rauði kross inn var á staðn um, 
og seldi m.a. skemmti leg ar og 
eigu leg ar prjóna flík ur.
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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

íslensK
hollusta

Gómsætar alíslenskar  
hollustuvörur

Erum miðvikudaga á markaðstorgi 
í Mjódd og laugardaga á 

Mosskógamarkaði í Mosfellsdal

Íslenska
sjávarútvegssýningin

2
0

11

Smárinn, Kópavogur • September 22-24

www.icefish.is
Samstarfsaðili um flutninga SkipuleggjandiAlþjóðleg útgáfa Opinber íslensk útgáfa    

Eini viðburðurinn sem nær til íslenska
sjávarútvegsins í heild sinni
* Alþjóðlegar VIP-sendinefndir verða á staðnum
* Íslensku sjávarútvegsverðlaunin verða afhent í fimmta sinn þann 22. september 2011

Forðist biðraðir og sparið fé! Skráið ykkur á Netinu á 
www.icefish.is til þess að spara 20%!

Allt fyrir atvinnumenn í sjávarútvegi frá veiðum til vinnslu
og dreifingar á fullunnum afurðum

Stuðningsaðilar eru:
• Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið
• Utanríksráðuneytið
• Samtök iðnaðarins 
• Fiskifélag Íslands
• Landssamband íslenskra útvegsmanna
• Landssamband smábátaeigenda
• Samtök fiskvinnslustöðva
• Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
• VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
• Sjómannasamband  Íslands
• Félag atvinnurekenda
• Samtök verslunar og þjónustu
• Íslandsstofa
• Fiskifréttir

Nánari upplýsingar veitir Marianne Rasmussen-Coulling í síma 
+44 (0) 1329 825335, netfang: mrasmussen@mercatormedia.com

Íslenska sjávarútvegssýningin er
atburður á vegum Mercator Media

Opinbert flugfélag/loftflutningafélag & hótelkeðja

Samningurumþjónustuviðfimmfullorðnafatl
aðaeinstaklingasembúaaðKastalagerði7íKópa
vogihefurveriðundirritaðurafhálfuKópavogs
bæjarogÁssstyrktarfélags.Markmiðiðeraðíbúar
Kastalagerðisfáiþáþjónustusemmætirhvaðbest
óskumþeirra,aðstæðumogþörfum.

Að lok inni und ir rit un buðu íbú ar Kast ala gerð
is til kaffi sam sæt is á heim ili sínu. Kópa vogs bær 
tók yfir mál efni fatl aðs fólks um ára mót in og er 
samn ing ur inn við Ás styrkt ar fé lag lið ur í því ferli. Í 
samn ingn um er m.a. kveð ið á um að þjón ust an við 
íbú ana skuli vera ein stak lings bund in, heild stæð og 
sveigj an leg. Skal hún veitt með það að mark miði að 
efla vald fólks yfir að stæð um sín um og lífi, styrkja 
sjálfs mynd þess, sjálfs traust, fé lags lega stöðu, sjálfs
virð ingu og lífs gæði. Samn ing ur inn gild ir til árs loka 
2014 en er upp segj an leg ur af beggja hálfu með sex 
mán aða fyr ir vara.

Undirrituðusamningumþjónustu
viðfullorðnafatlaðaeinstaklinga

Við und ir rit un samn ings ins. Sitj andi frá hægri 
Guð rún Páls dótt ir, bæj ar stjóri Kópa vogs, og 
Guð rún Þórð ar dótt ir, for mað ur Áss styrkt ar fé lags. 
Fyr ir aft an þær standa Þóra Þór ar ins dótt ir, fram
kvæmda stjóri Áss til vinstri og Guð ríð ur Arn ar dótt
ir, for mað ur bæj ar ráðs Kópa vogs.

KópavogsbærogÁsstyrktarfélag:

Sýning um Sveinbjörn Svein
björnsson, tónskáld og höfund
íslenskaþjóðsöngsinsvaropnuð
ívorogstendurútþettaáríTón
listarsafni Íslands að Hábraut 2
í Kópavogi. Kveikjan að sýning
unniersúaðsafninuhafaborist
fjöldi muna frá Eleanor Oltean,
barnabarni Sveinbjörns í Kana
da, sem aldrei fyrr hafa komið
almenningifyrirsjónir.

Hægt er að sjá ýmsa per sónu
lega muni úr eigu Svein björns og 
fjöl skyldu hans, fjölda ljós mynda, 
skjala og bréfa sem varpa ljósi á 
líf hans. Þá verð ur hægt að hlýða 
á nokkr ar af elstu hljóð rit un

um sem gerð ar voru með lög um 
Svein björns og upp tök ur þar sem 
hann sjálf ur leik ur ein leik á pí anó. 
Með al merkra muna á sýn ing unni 
er hand rit að verk inu Polona ise 
frá ár inu 1926. Það var samið fyr
ir hljóm sveit og gerði Svein björn 
sér von ir um að það yrði flutt á 
al þing is há tíð inni árið 1930. Hand
rit ið hef ur ver ið týnt um ára bil en 
kom í ljós fyr ir skömmu.

Svein björn flutti ung ur að árum 
frá Ís landi og starf aði lengst af í 
Ed in borg í Skotlandi við tón list ar
kennslu og tón smíð ar. Síð ar fluttu 
börn in hans tvö til Kanada og fylg
di hann og eig in kona hans, El eanor 

Svein björns son, á eft ir og bjuggu 
þau þar í nokk ur ár. Ef frá er tal
inn þjóð söng ur inn eru að eins fá ein 
söng laga hans kunn hér á landi.

Tón leik ar verða haldn ir í Saln um 
9. októ ber nk. þar sem ein göngu 
verða flutt lítt þekkt ein söngs lög, 
dúett ar og kór lög eft ir Svein björn 
Svein björns son. Flytj end ur eru 
Garð ar Thór Cortes, Val gerð ur G. 
Guðna dótt ir, Ei rík ur Hreinn Helga
son, Kryst ina Cortes og Karla
kór inn Þrest ir und ir stjórn Jóns 
Krist ins Cor tez. Leið sögu mað ur á 
þess um tón leik um verð ur Bjarki 
Svein björns son, for stöðu mað ur 
Tón list ar safns Ís lands.

Sýningumhöfundþjóðsöngsins
íTónlistarsafniÍslandsíKópavogi

Nú er allt starf að fara í gang í Hjallakirkju eftir ljúfan sumardvala. 
Fólk á öllum aldri, ungir sem aldnir geta fundið eitthvað við sitt hæfi í 

starfi kirkjunnar sem verður með þessum hætti:  

Messur/guðsþjónustur: Á sunnudögum kl. 11.
Bæna- og kyrrðarstundir: Á þriðjudögum kl. 18.

Sunnudagaskólinn: Á sunnudögum kl. 13.
Kirkjuprakkarar, 6-8 ára starf: Á fimmtudögum kl. 15.30-16.30.

9-12 ára starf: Á fimmtudögum kl. 17-18.
Æskulýðsfélag fyrir 8. bekk: Á fimmtudögum kl. 20-21.30.

Æskulýðsfélag fyrir 9.-10. bekk, Meme senior: 
Á þriðjudögum kl. 20-21.30 í Digraneskirkju.

Fjölskyldumorgnar: Á miðvikudögum kl. 10-12.
12 spora námskeið, andlegt ferðalag: 

Á miðvikudögum kl. 20-22, fyrsti kynningarfundur er 21. september.
Opið hús fyrir eldri borgara: 

Annan hvern fimmtudag, hefst 15. september kl. 12-14.
 

Að auki fer fram öflugt kórastarf í kirkjunni. Allar nánari upplýsingar um starfið er að finna 
á heimasíðu kirkjunnar, www.hjallakirkja.is. Verið hjartanlega velkomin í Hjallakirkju.

Vetrarstarf í Hjallakirkju



Sund er afar holl íþrótt sem
býðuruppámjögalhliðahreyf
ingu fyrir allan líkamann.
AðsóknaðSalalaug íKópavogi
hefurveriðmjöggóð,þóauðvit
aðmestaðsumarlagiþegar sól
inskín.Enílauginaogþvísem
henni fylgir, s.s. heitir pottar,
gufubað, rennibrauto.fl.mætti
aðjafnaðiverameiriaðsókn.

Guð mund ur Harð ar son, for
stöðu mað ur Sund laug ar inn ar 
Ver söl um tel ur að ým is legt mætti 
gera til að auka að sókn ina með 
sem minnst um til kostn aði.

- Er því hald ið nógu vel á lofti 
hversu holl hreyf ing það er að 
stunda sund?

,,Það má senni lega alltaf bæta 
upp lýs inga gjöf til al menn ing 
hvað varð ar holl ustu sund iðk
un ar og ann ara íþrótta iðk un ar. 
All ir Ís lend ing ar hafa lært sund í 
grunn skól um lands ins og ættu að 
þekkja hversu holl hreyf ing sund
ið er. Marg ir gera sé þó ekki grein 
fyr ir þessu fyrr en á full orð ins ár
um. Kost ir sund iðk un ar eru marg
ir, m.a. þeir að álags meiðsli eru 
lítt þekkt fyr ir brigði hjá þeim sem 
stunda sundtrimm, vegna þess 
að fæturn ir þurfa ekki að bera lík
ams þunga iðkand ans. Sund iðk un 
er því holl og góð hreyf ing fyr
ir fjöl breytt an hóp fólks á öll um 
aldri.”

- Er það talið auka lífslík ur 
fólks að stunda sund? Þá hversu 
mik ið sam kvæmt ein hverj um 
rann sókn um?

,,Marg ar rann sókn ir hafa leitt 
það í ljós að sund iðk un eða önn ur 
hreyf ing eyk ur lífslík ur fólks. Ann
ar mik il væg ur þátt ur í ástund in 
íþrótta er að lífs gæði aukast til 
muna. Sund ið þjón ar þar veiga
miklu hlut verki, þar sem flest ir 
lands menn eru nægi lega vel synd
ir til þess að stunda sundtrimm 
sér til heilsu bót ar og end ur hæf
ing ar.”

Niðurgreiddurrekstur
- Er of dýrt í sund?
,,Nei það er ekki dýrt í sund, 

mið að við margt ann að. Flest bæj
ar fé lög bjóða upp á fjöl breytt og 
hag stæð af slátt ar kjör á sund mið
um sund staða. Rekst ur sund lauga 
er nið ur greidd ur af bæj ar fé lög
um svo um mun ar. Ætla má að 
gjald taka þurfi að vera allt að 
6065% hærri ef að rekst ur sund
lauga ætti að standa und ir kostn
aði. Svo má geta þess að þjón usta 
sund lauga er miklu fjöl breytt
ari en áður fyrr. Marg ar góð ar 
sund laug ar hafa ver ið byggð ar á 
und an för um árum, þar sem tek
ið hef ur ver ið til lit til þarfa við
skipta vin anna. Renni braut ir af öll
um gerð um og lengd um, eim böð, 
stand laug ar, straum laug ar, heit ar 
laug ar fyr ir fjöld kyld ur með yngri 
börn, gagn virk leik tæki og margt 
fleira.”

- Tel urðu að halda ætti óbreytt-
um opn un ar tím um frá því í sum ar, 
t.d. með því að hafa opið til kl. 
22.00 alla virka daga?

,,Nú eru þessi mál til um fjöll un
ar hjá bæj ar yf ir völd um og ver ið 
að skoða að sókn ar mynst ur sum
ars ins. Að öll um jöfnu breyt ist 
það nokk uð á vetr um, þó að al lega 
yfir dimmasta og kaldasta tíma
bil ið.”

- Væri það til bóta að bjóða upp 
á sér tíma fyr ir ákveðna ald urs-
hópa?

,,Já, það væri til bóta í þeim 

sund laug um sem hafa fleiri en 
eina laug til um ráða og geta skipt 
upp þjón ust unni. Ef að þarf að 
loka laug fyr ir öðr um ald urs
hóp um, þá hefði það mjög svo 
trufl andi áhrif.

Í Kópa vogi hef ur ver ið t.d. 
sund laugap artý fyr ir unga fólk

ið í fé lags mið stöð um bæj ar ins, 
í innilaug inni í Sund laug Kópa
vogs, þar sem ung við ið naut 
sín í sundi með tón list við 
hæfi, án þess að trufla al menna 
stafs semi laug ar inn ar,” seg ir 
Guð mund ur Þ. Harð ar son.
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Guð mund ur Þ. Harð ar son for stöðu mað ur á sund laug ar bakk an um.

,,Ekkidýrtísundmiðað
viðmargtannað”
-segirGuðmundurÞ.Harðarson,forstöðumaður
SundlaugarinnarVersölumíKópavogi

Forvarnarnefnd
Kópavogs



Skáklið Salaskóla keppti á
Norðurlandamóti grunnskóla í
skák26. -28.ágúst sl.ogkeppt
var í húsi Taflfélags Reykjavík-
uríFaxafeni12. Í liðiSalaskóla
voru Guðmundur Kristinn Lee
MR með 1622 ELO-stig, Birkir
Karl Sigurðsson 10b með 1546
ELO-stig, Hilmir Freyr Heim-
isson 5b með 1333 skákstig.,
Jón Smári Ólafsson 7b með
1182 skákstig, Hildur Berglind
Jóhannsdóttir7bmeð1168stig
ogEyþórTraustiJóhannsson9b.

Lið Sala skóla vann silf ur verð
laun á síð asta Ís lands móti. Sala
skóli sigr aði Dan merk ur meist ar
ana og finnska lið ið og lenti í 5. 
sæti, að eins ein um vinn ingi á eft
ir silf ur lið inu. Sig ur veg ari var lið 
Nordberg skóla í Nor egi.

Best um ár angri kepp enda 
Sala skóla náði Hild ur Berg lind 
Jó hanns dótt ir sem var með 75%  
vinn ings hlut fall, en hún er að eins 
í 7. bekk  og síð an yngsti kepp

and inn á mót inu eða Hilm ir Freyr 
Heim is son sem er nýorð inn 10 
ára með 62,5%  vinn ings hlut fall. 
Sala skóli varð Norð ur landa meist
ari árið 2009, varð í 2. sæti árið 

2010 og í 5. sæti í ár. Með þetta 
korn unga lið er fram tíð in í skák
inni björt en helm ing ur liðs ins á 
eft ir 4 ár eða meira í grunn skóla.
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Björt fram tíð hjá ungu liði 
Sala skóla í skák

KeppendurSalaskólaáNorðurlandamótigrunnskólaískák.

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

Í haust mun Kornax standa
fyrirmarkaðsátaki áheilkorna-
vörum.Afþví tilefnivarnýlega
haldin kynning á heilkorna-
brauðum fyrir íslenska bakara
í húsnæði Hótel- og matvæla-
skólansíKópavogi. Þarkynntu
danskir sérfræðingar ásamt
starfsfólki Kornax bragðgóð og
hollheilkornabrauð.  

Í Dan mörku hef ur neysla hollra 
heil korna brauða auk ist jafnt og 
þétt síð ustu ár og er svo kom ið 
að tæp lega 30% allra brauða sem 
Dan ir neyta upp fylla staðla heil
korna af urða. Vör ur úr heilu korni 
eru ákaf lega holl fæða. Í þeim er 
fjöldi nær ing ar efna sem eru lík
am an um mjög mik il væg. Þeir sem 

neyta trefj a ríkr ar hollr ar fæðu 
eiga síð ur á hættu að fá lang vinna 
sjúk dóma á borð við hjarta og 
æða sjúk dóma, áunna syk ur sýki 
og ýmsa aðra hvim leiða sjúk
dóma.  Heil korna vör ur eru með al 
ann ars heil hveiti, heilmal að korn, 
rúg ur, bygg, hafr ar, maís, hirsi, og 
hýð is hrís grjón. 

Þátt taka í kynn ingu Kornax var 
mjög góð og um 30 ís lensk ir bak
ar ar kynntu sér nýj ustu stefnu 
og strauma í holl ustu heil korna. 
Kynn ing in tókst mjög vel og má 
því bú ast við að ís lensk ir neyt
end ur muni njóta mun holl ari 
val kosta í ís lensk um bak ar í um á 
kom andi vetri.

Hugs aðu um heils una - 
veldu heil korna brauð 

BakararfjölmenntuáheilkornakynninguKornax.

"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir fyrir sumarið.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

3. flokkur Breiðabliks bar sigurorð af Stjörnunni 1:0 í úrslitaleik um Valitorbikarmeistaratitilinn en
leikurinnfórframinnandyraíKórnumfyrirskömmu.EinkennilegráðstöfunhjáKSÍíblíðunniþarsem
alliraðrirleikiríþessarikeppnihöfðufariðframutandyraágrasi.Tilhamingju,Blikastrákar

3. flokkur Breiðabliks Valitor-bikarmeistarar!
www.bbv.issími:5671800

Smiðjuvegur 46e gul gata
200 Kópavogi
Sími 567 1800
www.bilamarkadurinn.is

TOYOTA Land cruiser 100 vx (35"). Árgerð 2006, ekinn 90 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.900.000. Rnr.221102.
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Örlög HK í 1. deild karla í
knattspyrnu réðust endanlega
sl. fimmtudag þegar liðið beið
lægri hlut fyrir Haukum, 0:2,
á Kópavogsvelli í næstsíðustu
umferðdeildarinnar.

Lið ið varð að vinna en þrátt fyr
ir góð an leik lengst af og mörg 
góð mark tæki færi voru það Hauk
arn ir sem skor uðu mörk in. HK 

þarf því að taka hin þungu skref 
nið ur í 2. deild ina. Stiga söfn un 
sum ars ins í heild ræð ur úr slit
um og því mið ur virt ist HKlið ið 
ekki til bú ið í bar átt una fyrr en of 
langt var lið ið á tíma bil ið en fyrsti 
sig ur leik ur inn kom ekki fyrr en 
gegn BÍ/Bol ung ar vík 20. ágúst sl. 
Nú er hins veg ar bolt inn hjá leik
mönn um liðs ins að sýna hvað í 
þá er spunn ið, fé lags lega og á fót
bolta vell in um, og byrja strax að 
leggja grunn inn að því að koma 
HK aft ur í 1. deild ina eins fljótt og 
mögu legt er.

Subway-mótyngriflokkakven-
na, eðaFossvogsmótið, fór fram
á félagssvæði HK í Fagralundi í
lokágústmánaðar.Þaðhófstmeð
keppni í 4. flokkikvenna, síðan
fór framkeppni í5.og7. flokki
ogkeppninnilaukásunnudegin-
ummeðkeppnií6.flokki.Kepp-
endurvorualls650í72liðumfrá
13íþróttafélögumogþaðvarþví
mikiðfjöríFagralundiallaþessa
helgi.

Keppni stóð í þrjá daga þar 
sem keppni í hverj um flokki lauk 
á ein um degi. Sam hliða var keppt í 
þrauta braut sem hvert fé lag sendi 
tvo full trúa í þar sem keppt var í 
ýms um knatt þraut um í kappi við 
klukk una. Keppni var hörð og réð
ist í tveim ur flokk um á broti úr 
sek úndu, skemmti leg ný breytni 
sem tókst vel til.

Í 4. flokki var spil að ur 11 manna 
bolti á mót inu með hrað an að leið
ar ljósi. FH stóð uppi sem ör ugg ur 
sig ur veg ari með fullt hús stiga og 
sann fær andi sigra, HK varð í 2. 
sæti og svo Vík ing ur í því þriðja. Í 

5. flokki sigr aði Breiða blik í flokki 
Aliða, KR í 2. sæti og Grinda vík í 
3. sæti. Grinda vík sigr aði í keppni 
Bliða og keppni Cliða deildu Vík
ing ur og Fram með sér sigrin um. 
Í 7. flokki í keppni Aliða sigr aði 
Stjarn an, Vík ing ur í flokki Bliða og 
Stjarn an í flokki Cliða.

Í keppni A liða í 6. flokki urðu 
ÍRstúlk ur sig ur sæl ar, Vík ing ur 
sigr aði í flokki Bliða eft ir að hafa 
sigr að gest gjaf ana í HK í úr slita leik 
sem þar með urðu í öðru sæti en 
grann arn ir grænu, Breiða blik urðu 
í 3. sæti. Grinda vík sigr aði í keppni 
Cliða.

Á Íslandsmóti  2011 íbarna-og
unglingaflokkumutanhússurðueft-
irtaldirleikmennÍslandsmeistarar:

Soff ía Sól ey Jón as dótt ir – Míni
tenn is og 10 ára og yngri barna flokk
ur.

Anna Soff ía Gron hölm –  12 ára og 
yngri stelp ur.

Óli ver Adam Krist jáns son  12 ára 
og yngri strák ar.

Óli ver Adam Krist jáns son og Sig
ur jón Ágústs son – 14 ára og yngri 
strák ar tví liða.

Vla dimir Rist ic – 14 og 16 ára og 
yngri strák ar.

Hjör dís Rósa Guð munds dótt ir 14, 
16 og 18 ára og yngri stelp ur.

Rafn Kum ar Bon i faci us – 18 ára og 
yngri strák ar.

Hin rik Helga son og Rafn Kum ar 
Bon i faci us – 18 ára og yngri strák ar 
tví liða.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 
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Íslandsmótbarnaogunglingaítennisutanhúss:

Skemmti leg ur fót bolti á 
Subway-móti HK í Fagra lundi

Blikarnáðugóðumárangri á
Meistaramóti Íslands,15-22ára,
sem fram fóráAkureyri27.-28.
ágúst sl. Keppendur komu frá
19 samböndum og félögum og
kepptuþeirsamtals í144grein-
umámótinu, ÍRvarmeð flesta
keppendur skráða til leiks, eða
52 talsins. Breiðablik sendi 17
keppendurámótiðenallsvoru
keppendur177talsins.

ÍR sigr aði stiga keppn ina en lið
ið hlaut 759 stig, en næsta lið á 
var UFA með 347,5 stig en Breiða
blik end aði í fimmta sæti með 155 
stig. Níu Blik ar urðu Ís lands meist
ar ar og unnu ell efu Ís lands meist
aratitla. Ingi Rún ar Krist ins son 
(1819 ára) bætti Ís lands met met 
Bjarka Gísla son ar í stang ar stökki 
er hann stökk 4,69 metra. Met 
Bjarka var 4,68 metr ar. Glæsi
leg ur ár ang ur hjá Inga Rún ari 
en hann varð Ís lands meist ari í 
þrem ur grein um; stang ar stökki, 
kringlu kasti og 4x100m boð hlaupi 
í ung karla sveit 2022 ára. Sindri 
Hrafn Guð munds son vann fjóra 
Ís lands meist aratitla en hann vann 
110 metra  grind arhlaup, kringlu
kast, lang stökk og spjót kast. 

Þeir Blik ar sem komu heim með 
Ís lands meist aratitla voru:

• Arna Ýr Jóns dótt ir (1617 ára) 
stang astökk 3,35 metr ar

• Sindri Hrafn Guð munds son 
(1617 ára) 110m grind ahlaup á 
tím an um 16,30 sek.

• Sindri Hrafn Guð munds son 
(1617 ára) lang stökk 6,14 metr ar

• Sindri Hrafn Guð munds son 
(1617 ára) kringlu kast 40,73 
metr ar

• Sindri Hrafn Guð munds son 
(1617 ára) spjót kast 64,77 metr ar

• Guð rún Mar ía Pét urs dótt ir 
(1819 ára) há stökk 1,63 metr ar

• Stef an ía Valdi mars dótt ir 
(1819 ára) 400metra grind a hlaup 
á 62,04 sek.

•  Ingi Rún ar Krist ins son 
(1819 ára) stang ar stökk 4,69 
metr ar sem er Ís lands met!

•  Ingi Rún ar Krist ins son 
(1819 ára) kringlu kast 44,74 
metr ar

• Tómas Zoega (1819 ára) 
3000metra hlaup á 9:31,41 mín.

• Ung karl ar 2022 ára 4x100m 
boð hlaup 45,83 sek en sveit
ina skip uðu Ingi Rún ar, Krist ján 
Vikt or, Ottó og Gunn ar Páll.

StefaníaValdimarsdóttirígrindahlaupi.

Níu Blik ar urðu Ís lands meist ar ar 
á Meist ara móti Ís lands 15-22 ára

Anna Soffía Grönhölm og Hjördís Rósa Guðmundsdóttir mættust í
úrslitumí14og16áraogyngri.

HK-stúlkuríleikgegnVíkingií5.flokkiC.

Kepp end ur frá TFK í verð launa sæt um

Kraftlyftingadeild Breiðabliks
hefur hafið að nýju æfingar í
,,Camelot”, sem er kraftlyftinga-
þjálfunarmiðstöð kraftlyftinga-
deildarinnar.Camelot er í suður-
enda nýju stúku Kópavogsvallar.
Kraftlyftingadeildin fékk úthlut-
að nýjum æfingatímum veturinn
2011-2012 í Kraftlyftingaþjálfun-
arstöðinni „Camelot” en í sumar
þurfti deildin að víkja úr þessari
aðstöðu fyrir frjálsíþróttadeild
Breiðabliks.

Hall dór Ey þórs son, for mað
ur deild ar inn ar, seg ir að nú æfi að 
stað aldri um 30 manns í hinni nýju 
þjálf un ar mið stöð og tel ur að þeim 
muni fjölga, og þar séu einnig kon
ur. Þessi nýja að staða ger breyti 
allri æf inga að stöðu deild ar inn ar og 
stuðli von andi að fleiri kepp end
um frá Breiða bliki í fremstu röð í 
íþrótt inni. ,,Í þjálf un ar mið stöð ina 
koma einnig aðr ir íþrótta menn, 
eins og t.d. knatt spyrnu menn, sem 
telja að lyft ing ar séu mjög góð við
bót við aðr ar æf ing ar sem knatt
spyrnu menn stundi. Sum ir spyrja 
hvað dragi fólk til þess að æfa lyft
ing ar og ég held að það sé m.a. að 
efla styrk, verða sterk ari og vilj inn 
til að líta bet ur út. Svo stefna þeir 

sem æfa íþrótt ina flest ir á lyft inga
keppni,” seg ir Hall dór Ey þórs son.

,,Við borg um ekk ert fyr ir að stöð
una en inn heimt um ið gjald sem er 
3.000 krón ur á mán uði. Pen ing ana 
not um við til þess að kaupa ný tæki 

sem hafa al þjóð lega við ur kenn ingu 
og gæða stimp il. Við stönd um ár lega 
fyr ir Kópa vogs móti sem nýt ur mik
illa vin sælda og stefn um að því að 
fá að halda Ís lands mót í rétt stöðu
lyftu,” seg ir Hall dór Ey þórs son.

AuðunnJónssoníbekkpressu,enþaðerHalldórEyþórsson,formaður
kraftlyftingadeildarinnar,semréttirhonumstönginameðlóðunumá.
Hjástandaýmsirkeppendurkraftlyftingadeildarinnar.Auðunnhefur
náð árangri á heimsmælikvarða, vann m.a. til silfurverðlauna í rétt-
stöðulyftuáheimsmeistaramótiAlþjóðakraftlyftingasambandsins.

Kraft lyft inga deild Breiða bliks fær 
þjálf un ar mið stöð í ,,Camelot”

HK fall ið í 2. deild



Yfir fjög ur þús und 
börn í grunn skól um 
Kópa vogs

SkólastarfiðerhafiðíKópavogi
en skólasetning í níu grunnskól
umbæjarinsfórframámánudag.
Um4.280nemendurstundanám
ískólunumívetur.Þaraferuum
420 í1.bekk.Gleðiogeftirvænt
ingríkirávalltmeðalgrunnskóla
barna í Kópavogi við skólasetn
inguna en þá fá þau stundaskrá
vetrarinsoghittusínaumsjónar
kennara. Margir eru eflaust líka
aðhittagóðavini sínaánýeftir
sumarfrí.

Breytt deiliskipu lag 
hafn ar svæð is á 
Kárs nesi

Á fundi skipulagsnefndar var
nýlega lögð fram að nýju tillaga
Skipulags og byggingardeildar
að breyttu deiliskipulagi hafn
arsvæðisins á Kársnesi, Vestur
vör3238. Íbreytingunniergert
ráð fyrirnýrriathafnalóðnorðan
Vesturvarar 34 og 36 þ.e. Vest
urvör 38. Samkvæmt tillögunni
verður lóðin tæplega 11.000 m2
að flatarmáli þar sem byggja
má allt að 6000 m2 byggingu á
12 hæðum með vegghæð að
hámarki 10 m og mænishæð
12 m. Aðkoma verður frá Vest
urvör. Í tillögunni er einnig gert
ráð fyrir aðstöðu til að sjóseta
báta norðan lóðarinnar. Einnig
var lagt fram erindi skipulags
stjóra til lögboðinna umsagnar
aðila; Mílu, Heilbrigðiseftirlits
HafnarfjarðarogKópavogssvæð
is,Siglingastofnun Íslands, Isavia
og Skipulags og byggingarsviðs
Reykjavíkurborgar.Umsögnbarst
fráIsaviadags.9.júlí2011ogSigl
ingastofnun dags. 12. júlí 2011.
Kynningartíma lauk í sumar og
sendufjölmargirinnathugasemd
irogábendingar.Skipulagsnefnd
samþykkti framlagða tillögu
ásamtumsögn.

Starfsmenn mennta
sviðs reikna út 
hag kvæmni þess 
að elda heima

Rannveig Ásgeirsdóttir lagði
nýlega fram í bæjarráði bók
un þar sem segir m.a. að í kjöl
far fjárhagsáætlunar 2011 var
starfsmönnummenntasviðs falið
að ræða við þá sem þjónustuðu
skólabæjarinsmeðhádegisverð
um aðra samsetningu á matar
kostiþeirraoghugsanlega lækka
þannigmatarkostnað.Fariðvar í
þávinnuenísamtölumviðþáver
andi þjónustuaðila var fyrirséð
að kostnaður myndi hugsanlega
aukastvegnaumtalsverðrabreyt
inga í starfsemi þeirra, matar
verð yrði ekki lægra og kröfum
ummanneldismarkmiðyrðihugs
anlega hnikað. Farið var í nýtt
útboð. Út úr því fékkst ekki sú
hagræðingsemvæntingar stóðu
til. Samhliða þessu hófu starfs
mennmenntasviðsvinnuviðað
reikna ítarlega hugsanlega hag
kvæmni þess að elda heima og
niðurstaðavarsúað tveirskólar
eldaheima ívetur.Verðurþeirri
aðgerð fylgtnákvæmlegaeftirog
ákvörðun um frekari breyting
ar sem teljastokkurhagkvæmar
til framtíðar tekin í kjölfarþess.
Þannighefur íölluverið fylgt til
mælum um að leita allra leiða
semokkurerufærarogeruinnan
marka lagaumþessaþjónustu í
grunnskólum.

VELKOMIN 
 í Rauðakrosshúsið í Kópavogi

Geymið 
auglýsinguna!

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

Opið hús á virkum dögum og allir eru velkomnir
Nánar um hverja samveru á www.raudikrossinn.is/kopavogur eða í síma 554 6626

    Mánudagar kl. 10-12 - Aðstoð við ferilskrárgerð.
    
    Þriðjudagar kl. 10-14 - Basarhópur vinnur að handverki fyrir jólabasar.    

     Miðvikudagar kl. 12-15 -  Úrræði fyrir unga atvinnuleitendur
                                                              á aldrinum 16-29 ára.    
     

Föstudagar

     Fimmtudagar kl. 10-12 - Alþjóðlegir foreldrar hittast með börn sín.
     
     Föstudagar kl. 12-14 - Kíktu í ka� og kynntu þér sjálfboðaliðastörf.

      Alltaf heitt á könnunni!
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