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Brunch
laugardaga
og sunnudaga
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Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Busar baðaðir hveiti, drukku mysu og kysstu hlýra!
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.

sími 575 7500

- Viðtal við
Böðvar Jónsson
form. íþróttaráðs
- bls. 4

Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Hleðsla - Sala - Þjónusta

- Umhverfisviðurkenningar

- bls. 6-7

HREINT
hugsar vel
um sína!

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

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

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

OG BÍLAAPÓTE
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Atvinnuleysisbætur
og lágmarkslaun

M

ikill fjöldi lausra starfa er í boði um þessar mundir og virð
ist sem um aukningu sé að ræða frá því á sama tíma í fyrra.
Ráðningarstofur og vinnumiðlanir eru ekki einhuga um hvort
umsóknum um laus störf sé að fjölga eður ei. Tölur frá Vinnumála
stofnun, sem birtar voru fyrir júlímánuð sl. gefa ágæta vísbendingu
um stöðu mála á vinnumarkaðnum. Þar kom fram að laus störf voru
um 350 talsins en einungis var um að ræða 43 staðfestar ráðningar í
þeim mánuði. Síðan í lok júlí hefur lausum störfum tekið að fjölga á
nýjan leik. Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir það
áhyggjuefni hve mörg störf eru laus miðað við fjölda atvinnulausra.
Vinnumálastofnun virðist hins vegar ekki gera sér grein fyrir að þeir
sem eru að sækjast eftir starfsfólki bjóði langflestum lágmarkslaun,
eða litlu hærri laun en atvinnuleysisbætur sem eru um 150.000 krón
ur. Sá sem er á atvinnuleysisbótum og þiggur starf þar sem launin eru
180.000 krónur þarf að velta fyrir sér hvort það borgar sig. Magnús
Harðarson hjá Mannvali í Kópavogi segir að það að aka til vinnu á
eigin bíl kosti kannski 15.000 krónur, og ef um barnafólk er að ræða
þarf að borga 26.000 krónur í leikskólagjöld svo það þarf ekki neinn
að undra þótt fólk vilji frekar vera heima hjá börnum sínum og þiggja
atvinnuleysisbætur. Ljóst má vera að þetta atvinnuleysisbótakerfi er
fyrir löngu handónýtt enda þarf ungt ungt barnafólk nokkuð há laun
til að það telji hagstæðara að fara út á vinnumarkaðinn en að vera á
atvinnuleysisbótum. Því fyrr sem stjórnvöld vakni af þessum þyrni
rósarsvefni, því betra. Kópavogsbær hefur ráðið atvinnulaust fólk
til vinnu og borgar mismun á atvinnuleysisbótum og það sem kalla
mætti venjuleg laun. Það er góðra gjalda vert, en betur má ef duga
skal. Í kjölfar hrunsins var ákveðið að setja á gjaldeyrishöft til að
vernda íslenska gjaldmiðilinn sem er í andaslitrunum. Stjórnvöld hafa
sett fram fimm ára áætlun sem miðar að því að losa þessi höft. Gjald
eyrishöftin hafa verið umdeild og halda margir því fram að þau séu
beinlínis skaðleg fyrir íslenskt efnahagslíf. Félag viðskiptafræðinga og
hagfræðinga vill efla umræðu um hvort íslenska krónan þurfi stuðning
gjaldeyrishafta í því efnahagsástandi sem nú ríkir og hvort ráðlegt sé
að aflétta þeim fyrr en stjórnvöld stefna að. Sú umræða hefði átt að
vera byrjuð fyrir löngu.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Jafnréttisviðurkenn
ing Kópavogsbæjar
afhent á landsfundi
jafnréttisnefnda
Landsfundur jafnréttisnefnda
sveitarfélaga er haldinn einu sinni
á ári. Árlegur landsfundur jafn
réttisnefnda sveitarfélaga verður
haldinn í Kópavogi dagana 9. til
10. september nk. og setur Guð
rún Pálsdóttir bæjarstjóri fund
inn. Á honum taka þátt fulltrúar
í jafnréttisnefndum sveitarfélaga
en einnig eru velkomnir fulltrúar
sveitarstjórna sem ekki hafa skip
að jafnréttisnefndir. Jafnréttis- og
mannréttindaráð Kópavogsbæjar
hefur skipulagt fundinn að þessu
sinni og sett saman dagskrá fyrir
hann. Setningin fer fram í Salnum,
tónlistarhúsi Kópavogs, föstudag
inn 9. september kl. 16:00. Við
það tækifæri verður veitt árleg
jafnréttisviðurkenning Kópavogs
bæjar og mun Erla Karlsdóttir,
form aðu r jafnr étti s-  og mann
réttindaráðs bæjarins, afhenda
hana. Jafnréttisráðgjafi Kópavogs
bæjar er Ása Arnfríður Kristjáns
dóttir lögfræðingur.

Hauststarfið að hefj
ast hjá Hjálparsveit
skáta í Kópavogi
Hauststarfið er að fara af stað
í hjálpa rs veiti nni og eru alli r
félagar hvattir til að fylgjast með
upplýsingum á vefsíðu sveitar
innar, www.hssk.is og kíkja við í
skemmmunni. Nýlega var nýliða
kynning en nýliðaþjálfun er að
hefjast og er lágmarksaldur 18
ára á þessu ári. Lauga rd agi nn
10. september er hinn metnað
arfulli HSSK dagur undir stjórn
Sigurðar Jónssonar. Þema dags
ins að þessu sinni er VERKVIT og
nú þegar hafa tæplega 40 manns
skráð sig til leiks og er keppt í
hópum. Á mánudaginn 12. sept
ember nk. fer ungliðastarfið af
stað með kynningu á starfinu en
starfið er fyrir alla 16 og 17 ára.

Þjónusta á sviði
vistvænnar hönnunar
Arkit ektas tofa n ARK ÍS hefu r
lagt fram kynningu á þjónustu
fyrirtækisins á sviði vistvænnar
hönnunar og skipulags.

afg reiðslu íþróttar áðs og fyrri
ákvörðun bæjarráðs frá 21. júlí sl.
gildi. Ómar Stefánsson Framsókn
arflokki lagði til að fyrri samþykkt
bæjarráðs standi varðandi tíma
töflu í knatthúsunum og að gerð
verði sambærileg úttekt á nýtingu
íþróttah úsa nna og sömu regl
ur verði þá látnar gilda í öllum
íþróttag reinu m. Till aga 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
að breyta henni þegar vetrarstarf
ið er að hefjast. Ármann styður
ákvörðun íþróttaráðs um að taln
ing í mannvirkjunum verði aukin
þannig að hægt verði að byggja á
nýtingartölum við útdeilingu tíma
í mannvirkjunum.

Skipting æfingatíma
Íþróttaráð samþykkti á fundi
18. ágúst sl. að skipting æfinga
tíma (eininga = 1/2 völlur í klukku
stund) í knattspyrnuhöllum bæj
arins frá september 2011 verði í
hlutfallinu 66% Breiðablik á móti
34% HK. Samþ ykkti n byggi r á
hlutfallslegum fjölda iðkenda milli
félaga (71% á móti 29%). Íþrótta
ráð felur starfsmönnum að fylgja
málinu eftir í samráði við félögin.

Uppeldi til ábyrgðar í Fundarsköp bæjar
Stefnumótun
Vatnsendaskóla
stjórn
a
r
end
u
r
s
koð
u
ð
Dagana 11.-12. ágúst sl. var allt
Á fundi bæjarráðs Kópavogs um ferða- og
starfsfólk Vatnsendaskóla á nám
1.
september sl. lagði Hjálma r
skeiði um Uppeldi til ábyrgðar.
menningarmál
Uppeldi til ábyrgðar miðar að því Hjálmarsson lagði fram eftirfar

að ýta undir ábyrgðarkennd og
sjálfstjórn barna og unglinga og
þjálfa þau í að ræða um tilfinn
ingar og átta sig á þörfum sínum.
Vinnuaðferðunum er einnig ætlað
að styðja starfsmenn skóla við
að móta sér skýra stefnu varð
andi samskipti og agamál. Öðru
fremur er um að ræða aðferðir
við að kenna sjálfstjórn og sjálf
saga og styrkja eins takl inga í
því að læra af mistökum sínum.
Hugmyndafræðin hefur áhrif á
kennsluh ætti, stjórnunarh ætti,
áherslur í lífsleiknikennslu og ekki
síst á meðferð agamála. Segja má
að breyting verði á kenniviðmið
um (paradigm) skólasamfélagsins
varðandi samskipti og aga.

Nemendur
Smáraskóla í
Laugavegsgöngu
Árl eg Laugav egsg anga nem
enda og kenna ra i 8. bekk fór
fram um mánaðarmótin síðustu.
Lagt var af stað inn í Landmanna
laugar 30. ágúst sl. Gengið var að
Hrafntinnuskeri fyrsta daginn, að
Álftavatni annan daginn, dagur 3
fór í göngur að Botnum í Emstr
um og á 4. degi lauk göngunni í
Þórsmörk. Sannarlega glæsilegt
og ekki síður heilnæmt hjá nem
endu m 8. bekkja r Smáras kóla
að byrja skólaárið með þessum
hætti.

andi tillögu f.h. meirihluta Sam
fylkingar, Næst besta flokksins,
Vinstri Grænna og Lista Kópa
vogsbúa um skipan nefndar um
endu rs koðu n á funda rs köpu m
bæjarstjórnar Kópavogs: ,,Nefnd
in skal skipuð, forseta og varafor
seta bæjarstjórnar sem og bæjar
fulltrúa frá hvorum flokki minni
hluta ns, þ.e. Sjálfs tæði sf lokki
og Framsóknarf lokki. Markmið
endurskoðunarinnar eru að gera
fundi bæjarstjórnar markvissari,
leita leiða til að gera umræður
hnitmiðaðri og málefnalegri og
gera fundina skemmtilegri. For
maður nefndarinnar verði forseti
bæja rs tjórna r og skal nefndi n
skila tillögum að breyttum fund
ars köpu m bæja rs tjórna r fyri r
1. nóvember 2011.   Bæjarritari
skal starfa með nefndinni sem er
ólaunu ð.” Till aga meirih luta ns
var samþykkt með fjórum sam
hljóða atkvæðum en einn bæjar
fulltrúi sat hjá.

Tímatöflur íþrótta
mannvirkja
Á fundi bæjarráðs var rætt um
tímatöflur íþróttamannvirkja og
lagt fram eri ndi frá aða ls tjórn
HK, dags. 19. ágúst, þar sem far
ið er fram á að bæjarráð hafni

Menni nga r-  og þróu na rr áð
Kópavogsbæjar telur mikilvægt
að haldin verði áfram stefnumót
un í ferðamálum í Kópavogi, sem
hófst með árangursríkum fundi í
júní sl. Menningar- og þróunarráð
telur að slík vinna getur skilað
verulegum ávinningi fyrir bæjar
félagið, styrkt þær stofnanir sem
fyrir eru og stuðlað að nýbreytni
og nýsköpun í atvinnulífi í bæn
um. Til þess að stefnumótunin
verði bæði markviss og skili skjót
um árangri telur menningar-  og
þróunarráð nauðsynlegt að við
gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið
2012 verði ráðinu gert mögulegt
að  fá til liðs við sig sérfræðing á
sviði stefnumótunar í ferðamálum
til frekari vinnu.

Framtíð Tónlistar
safns Íslands
Menningar-  og þróunarráð hef
ur mælst til þess við Kópavogs
bæ að nú þegar verði leitað eftir
viðræðum við ríkið um framtíð
Tónlistarsafn Íslands í Molanum.
Ennfremur óskar ráðið eftir því
að framkvæmdaráð bæjarins upp
lýsi um það hver staðan sé á fyrir
huguðu útboði reksturs kaffistof
unnar í Gerðarsafni.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
www.borgarblod.is

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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Niðurgreiðsla æfingagjalda
2011 - 2012
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 niðurgreiðslu 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.

Íþróttaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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,,Lagt upp úr endurskoðun rekstrar- og
þjónustusamninga við íþróttafélögin”
- segir Böðvar Jónsson, formaður Íþróttaráðs Kópavogs
Starfs emi og ákvarða ni r
Íþróttaráðs Kópavogs vekja ætíð
nokkra efti rt ekt, enda stunda
margir íþróttir, og það á öllum
aldri, og fylgja st með íþrótta
keppnum af öllu tagi, og vilja
veg íþróttanna í Kópavogi sem
mestan. Í Kópavogi er aðstaða
til íþróttaiðkunar ein sú besta í
landinu, ef ekki sú besta. Það er
því mikilvægt að boðin sé áfram
sú góða aðstaða til íþróttaiðk
unar sem Kópavogsbúum hefur
staðið til boða til þessa. Í íþrótta
ráði eiga sæti Böðvar Jónsson
sem er formaður, Guðmundur
Freyr Sveinsson, Kristín Sævars
dótti r, Aða ls teinn Jónss on og
Valtýr Björn Valtýsson.
Vegna þrenginga í fjármálum
Kópavogs sem og annara sveitar
félaga í landinu og aðhaldsstefnu
sem bæjarstjórn Kópavogs hefur
tekið upp hefur íþróttaráð þurft
að leggja til niðurskurð á fjárveit
ingum til íþróttafélaganna. Böðvar
Jónsson, formaður íþróttaráðs,
var spurður hversu mikill sá nið
urs kurðu r væri og hvort hægt
væri að tala um að hann bitnaði
á einum þætti íþróttastarf frekar
en öðru?

Standa vörð um barna- og
unglingastarf
,,Þegar lagt var af stað í nið
urskurð til íþróttafélaganna var
lögð áhersla á að standa vörð um
barna- og ungmennastarf. Áhersla
var lögð á að skerða sem minnst

Íþróttaráð Kópavogs á fundi 17. ágúst sl. Böðvar Jónsson, formaður íþróttaráðs, er þriðji frá hægri.

tækifæri barna og unglinga til að
stunda íþróttir. Reynt var að gera
það með sanngirni og varkárni að
leiðarljósi.
Við gerð fjárhagsáætlunargerð
ar fyrir árið 2011 var ljóst að end
urskoða þyrfti samningana við
íþróttafélög bæjarins. Eitt af meg
inmarkmiðunum með hagræðingu

Gæti heimsóknavinur
gefið lífinu 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.
Ef þú eða einhver sem þú þekkir, hefur áhuga á að gerast
gestgjafi og njóta samveru með heimsóknavini Rauða
krossins hafðu samband við okkur.
Ef þú vilt gerast heimsóknavinur og heimsækja aðra hafðu
einnig samband við okkur.
Hægt er að hafa samband við Rauðakrosshúsið í
Kópavogi í síma 554 6626 eða með tölvupósti á
kopavogur@redcross.is.

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

gagnvart félögunum var að gera
væntanlega rekstrar- og þjónustu
samninga gegnsæja og sambæri
lega. Framlag til Breiðabliks, HK
og Gerplu var lækkað úr 161 millj
ón króna í 135 milljónir króna.
Samningarnir sem skrifað hefur
verið undir við Breiðablik brey
ta hins vegar stöðunni nokkuð
því þeir fá um 6 milljónir króna í
aukaframlag vegna ársins 2011 og
er þá hagræðingin hjá þeim kom
in niður í 10,5% frá árinu áður.
Reiknað er með að svipað verði
upp á teningunum gagnvart HK og
Gerplu þegar samningar við þau
verða kláraðir.
Varðandi aðra styrki þá lækk
uðu iðkendastyrkir um þrjár millj
ónir króna milli ára, úr 23 millj
ónum króna í 20 milljónir króna.
Niðurgreiðsla æfingagjalda fór úr
59,5 milljónum króna í 49,5 millj
ónir króna og sér- og afreksstyrkir
voru lagðir af, en þeir voru með
al anna rs gefni r til uta nl ands
ferða og fyrir eldri íþróttamenn
og konur, en sú upphæð var um
fimm milljónir króna. Þegar þessi
mál eru skoðuð er mikilvægt að
það komi fram að það er ekki ein
íþóttagrein sem lendir í meiri nið
urskurði heldur en önnur. Alls
staðar hefur því þurft að huga að
sparnaði vegna efnahagsástands
ins,” segir Böðvar Jónsson.
- Íþróttafélögin HK og Breiðablik
hafa um skeið deilt um afnot af
íþróttah úsu m bæja ri ns, sérs tak
lega hvernig skipta skuli afnotum
af af Fífunni og Kórnum, og vilja
fá hreinar línur í málið frá bæjar
stjórn og að bænum verði skipt í
áhrifasvæði félaganna. Þetta mál
hefur lengi verið í skoðun, bæði
hjá núv era ndi og fyrrv era ndi
íþróttaráði sem og bæjarstjórnum.
Er að vænta niðurstöðu í málinu?
,,Það er óhætt að segja að
aðstaðan í Kópavogi til íþrótta
iðkunnar sé sú besta á landinu.
Rými fyrir iðkendur er eins og það
gerist mest og dreifing mannvirkja
er góð hvað legu bæjarins varð
ar. En það hefur lengi verið tek
ist á um þetta mál. Á meðan lína
hefur ekki verið dregin þá leggur
íþróttaráð áherslu á góða nýtingu
mannvirkjanna, en ráðið bókaði á
fundi sínum þann 17. ágúst síðast
liðinn, ,,Íþróttaráð leggur áherslu
á góða nýtingu íþróttamannvirkj
anna. Ráðið leggur því til að taln

ing í mannvirkjunum verði aukin
þannig að hægt verði að byggja á
nýtingartölum við útdeilingu tíma
í mannvirkjunum.”
Þá telur ráðið einnig mikilvægt
að íþróttahús við skólana verði
nýtt á þeim tíma sem börn í við
komandi hverfi eru í Dægradvöl,
með það fyrir augum að lágmarka
akstur vegna æfinga eftir að skóla
lýkur. Einnig hefur ráðið óskað
eftir því við íþróttafélögin að þau
skipuleggi æfingatíma yngstu iðk
endanna þannig að æfingar þeirra
séu í íþróttahúsum hverfanna svo
börn geti farið á æfingar gangandi
eða hjólandi.”
- Sagt er að HK og Breiðablik
hafi náð lendingu í málinu sín á
milli. Er það flötur til að byggja
ákvörðun á?
,,Ekki hefur náðst niðurstaða á
milli félaganna sem felur í sér að
bæjaryfirvöld geti skipt íþrótta
mannvirkjum á milli þessara tveg
gja félaga án kostnaðar upp á tugi
milljóna króna.”
- Íþróttahúsið í Kórnum stendur
rétt fokhelt eftir að Knattspyrnuaka
demían hætti þar framkvæmdum
og bæjarstjórn tók við málinu. Hef
ur íþróttaráð fundað sérstaklega
um þetta mál og má jafnvel vænta
þess að hafist verði handa við að
ljúka við húsið og taka það í notk
un sem íþróttahús eins og stefnt var
að í upphafi?
,,Íþróttahúsiðið í Kórnum hefur
verið tekið í notkun til kennslu og
æfinga. Húsið hefur tvo löglega
handboltavelli og rétt er að benda
á að yfir eittþúsund börn stunda
leikfimi þar í hverri viku auk allra
þeirra iðkenda frá íþróttafélög
um bæjarins sem æfa í húsinu.
Það þarf þó að leggja í talsverðan
kostnað til að gera húsið klárt til
keppni með áhorfendastúku og
svo framvegis.
Í komandi fjárhagsáætlunargerð
verður tekin ákvörðun um fram
kvæmdir 2012 og það stefnir í að
settir verði peningar til að bæta
hljóðvist í salnum en áhorfenda
stúka verður líklega ekki sett upp
á næsta ári.”

Íþróttaráð vill samþætt
ingu vinnudags barna
- Hefu r íþróttar áð Kópav ogs
markað sér nýja stefnu, ný vinnu

brögð sem bæjarbúum verður þá
kynnt þegar það liggur fyrir?
,,Stefna íþróttaráðs er að vinna
heiðarlega að öllum þeim mál
um sem koma upp og styðja við
áframh alda ndi uppb yggi ngu
öflugs og fjölbreytts íþrótta- og
tómstundastarfs í bænum. Þeg
ar meirihlutasáttmáli núverandi
meirihluta bæjarstjórnar var lagð
ur fram var tekið á málum íþrótta.
Þar var meðal annars lagt upp úr
því að endurskoða rekstrar- og
þjónu stus amni nga við íþrótta
fél ögi n. Gengi ð hefu r veri ð frá
samningum við Breiðablik og er
unnið að því að klára samninga
við HK og Gerplu. Þessir samning
ar gera það að verkum að félögin
verða sjálfstæðari en áður og geta
því vonandi haldið áfram þeirri
fráb ærru vinnu sem þau hafa
unnið.”
Böðva r segi r að íþróttar áð
vilji samþ ætti ngu vinnud ags
barna þannig að vinnud agu r
þeirra verði ekki lengri en 8 tím
ar og að bæjaryfirvöld hafi for
göngu um að reynt verði að sam
þætta íþrótta- og tómstundastarf
og dægradvalir grunnskólanna í
samvinnu og samráði við hags
munaaðila. Íþróttaráð telji þetta
eitt af þeim stóru málum sem lig
gja fyrir. Nýlega skoraði íþrótta
ráð á íþróttafélögin að skipuleggja
æfingar fyrir 6-9 ára börn í sam
ráði við Dægradvöl skólanna. Þá
megi benda á að ný erindisbréf
komi fljótlega.

Kópavogur er íþróttabær
- Kópav ogsb úi nn Annie Mist
Þórisdóttir varð nýlega heimsmeist
ari í crossfit. Þessi íþrótt er ekki
innan vébanda Íþrótta- og Olymp
íus amb ands Ísl ands og af þeim
ástæðu m getu r Annie Mist ekki
komið til greina sem íþróttamaður
ársins. Hyggst Íþróttaráð Kópavogs
fylgja því fordæmi þegar kemur
að því að velja íþróttamann og
íþróttakonu Kópavogs, þ.e. að hún
sé ekki gjaldgeng í því vali?
,,Þetta hefu r ekki veri ð rætt
innan íþróttaráðs en verður það
sjálfsagt þegar ráðið fer að huga
að þessu m málu m, sem venju
lega hefur verið í desember. Hing
að til hefur val á íþróttamanni
og íþróttakonu Kópavogs verið
þannig háttað að íþróttafölög hafa
sent inn til bæjarins tilnefningar
hver komi til greina. Þar hefur svo
íþróttaráð rætt málin og svo valið
þann sem þeim þykir mest verð
ur þessa mikla heiðurs. Árang
ur Annie Mist er frábær og vill
íþróttaráð nota tækifærið nú og
óska henni til hamingju án þess
að segja hvort að hún verði valin
íþróttakona Kópavogs.
Að lokum má nefna að Íþrótta
ráð Kópavogs er stolt af því að
íþróttaa ðs taða í Kópav ogi er
sú besta á landinu og þó víðar
væri leitað,” segir Böðvar Jóns
son. ,,Hvergi á landinu er t.d. bet
ur búið að knattspyrnufólki, með
tveimu r knatts pyrnuh öllu m og
fjölda útivalla. Þessi góða aðstaða
endurspeglast í frábærum árangri
íþróttafélaga bæjarins og fjölda
titla sem íþróttafólk í Kópavogi
hefur náð í á undanförnum árum.
Það má með sanni segja að Kópa
vogur er sannkallaður íþróttabær.
Bæjaryfirvöld og íþróttaráð stefna
að því að bæta þessa aðstöðu enn
frekar á næstu árum og stuðla
þannig að auðv eldu m aðg angi
barna og unglinga að íþróttum og
útivist.”
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Rektor Háskóla Íslands
kenndi í Vatnsendaskóla
Kristí n Ingó lfsd ótti r, rekto r
Háskóla Íslands, og Jón Torfi
Jónasson, forseti Menntavísinds
viðs, heimsóttu Vatnsendaskóla
þann 5. septe mb er og mörk
uðu þar með upphaf heimsókna
kennara við Menntavísindasvið
í skóla og stofnanir tengdar svið
inu í afmælismánuðinum. Mark
miðið er að efla enn frekar teng
sl Menntavísindasviðs við vett
vanginn. Nemendur Vatnsenda
skóla tóku á móti rektor með
söng en síðan lá leiðin í 7. bekk
Gleymérei þar sem rektor, sem
er prófessor í lyfjafræði, sýndi
krökku nu m hverni g nota má
þara í mat og lyf. Tilefni heim
sóknarinnar er afmælishátíð HÍ
en skólinn fagnar hundrað ára
afmæli sínu á þessu ári.
,,Fimm fræðas við hás kóla ns
hafa hvort um sig sinn mánuð til
að kynna starfsemina og þessi
mánuður tilheyrir mennta- og vís
indasviði og þetta er viðleitni til
þess að draga saman skólasvið
in og efla tengslin. Mér fannst
afskaplega gaman að sjá í and
litum þeirra og augum hvað þau
voru áhugasöm og þau voru dug
leg að spyrja en einnig stundum
nokkuð undrandi. Sumum þeirra
fanst jafnvel ógeðslegt að koma
við þarann. Ég hef ekki áður ver
ið að tala við þennan aldurshóp
í kennslustofu og reyndi að und
irbúa mig svolítið og hvernig ég
gæti komið þessu efni sem best
á framfæri við þau. Það var mjög
skemmtil eg uppl ifu n að fá að
kenna þeim þó í smáu stigi væri,”
sagði Kristín Ingólfsdóttir rektor.

kennslustund getur opnað þeim
staðreyndir um að það sé mikil
vægt sem þau eru að gera í dag
og ákveðin opnun inn á framtíð
ina. Ég held að þau sjái þetta nú í
svolitlu samhengi. Það hafa verið
ákveðnar breytingar í gangi gagn
vart endu rm enntu n sem hefu r
færst meira frá Háskóla Íslands
til okkar í grunnskólunum sem

nú skipul eggju m sjálf endu r
menntunina fyrir okkar hóp en
áður völdu kennarar úr þeim end
urm enntu na rn áms keiðu m sem
voru í boði. Með þessu nýja fyr
irkomulagi myndaðist svolítið gat
á milli skólasamfélaganna sem við
viljum brúa,” segir Guðrún Soffía
Jónasdóttir skólastjóri.

Nemendur í 7. bekk fylgjast með kennslu háskólarektors sem var
mjög lifandi, en hún notaði m.a. annars þara við kennsluna.

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.

Guðr ún Soffí a Jóna sd ótti r,
skólastjóri Vatnsendaskóla, segir
að börn skólans séu mjög stolt
yfir því að fá rektor HÍ í heimsókn.
Það sé líka vel við hæfi að rekt
orinn heimsæki skólann. „Vatns
endaskóli leggur mikla áherslu á
náttúrufræði og umhverfismennt
un og skólinn er með tvær sérút
búnar raungreinastofur og er með
verklega stærðfræði og verklega
náttúrufræði í öllum árgöngum.
Það er miki lv ægt að skóla
samf él agi ð tali sama n og það
að fá rektor í heimsókn í heila
Karlakór. Málverk eftir Kristínu Tryggvadóttur í eigu Karlakórs Kópavogs.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

Málverkið hangir í Muffins bakery, Hamraborg.

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.

Garðar Cortes

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

borgarblod.is

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
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Umhverfisviðurkenningar 2011

Hreint og Svansprent hlutu viðurkenningu
fyrir framlag til umhverfis og samfélags

U

mh verfi s- og samg öngun efnd
Kópavogsbæjar ákvað að verð
launa á þessu ári hjónin Sigríð
ur Ingibjörg Ísleifsdóttur og Leif Jóel
Ebenezerson fyrir umhirðu húss og lóð
ar að Hófgerði 14., sem er til mikillar
fyrirmyndar.
Hófgerði 14 var byggt árið 1953 af Karli
Sæmundssyni og fjölskyldu en Sigríður
Ingibjörg og Leifur Jóel keyptu það árið
1986. Árið 1992 hófu þau endurbætur
á húsinu. Fyrst var skipt um þak, hús
ið einangrað, skipt um glugga og útliti
þeirra breytt, kvistur settur á efri hæðina
og timburklæðning utan á húsið. Þetta
gaf húsinu annað og hlýlegra yfirbragð.
Risið hefur nú verið innréttað og á neðri
hæðinni hefur herbergjum verið fækkað.
Þvottahús og eldhús hafa verið endur
gerð, en gömlu innréttingarnar úr eldhús
inu voru samt sem áður nýttar. Árið 2002
var byggð bílgeymsla og garðskáli við
húsið og þannig lögð lokahönd á stærri
framkvæmdir. Þau Sigríður Ingibjörg og
Leifur Jóel hafa unnið allar endurbætur
sjálf en Helgi Bergmann Sigurðsson á
teiknistofunni Hönn hannaði með aðstoð
þeirra, breytingarnar á húsinu og garðin
um. Vilmar Þór Kristinsson, tæknifræð
ingur hannaði burðarvirki fyrir garðskála
og bílskýli. Garðurinn er gullfallegur og
skiptist í fremri hluta, sem er  skipulagð
ur og unninn af þeim hjónum, og bakgarð
þar sem holtið sjálft fær að njóta sín á
náttúrulegan hátt. Segja má að Hófgerði
14 sé falinn gimsteinn í götunni, ákaflega
fallegt hús  með fallegan garð og er öðr
um íbúum og garðeigendum í Kópavogi
góð fyrirmynd.

Umhverfi og samfélag
Fyrirtækið Hreint ehf. fékk viðurkenn
ingu umhverfis- og samgöngunefndar fyr
ir framlag sitt til umhverfis og samfélags.
Hreint ehf. var stofnað árið 1983. Starfs
menn eru um 140 og starfa á höfuðborg
arsvæðinu, Akranesi, Selfossi, Hveragerði
og Akureyri. Hreint ehf. er ræstingarþjón
usta sem þjónar fyrirtækjum og stofnun
um með ræstingum og tengdri þjónustu.
Í júní 2010 hlaut Hreint ehf. umhverfis
vottunina Svaninn. Umhverfisstarf Hreint
ehf. nær einkum til þeirra umhverfis-  og
gæðaþátta sem tilteknir eru í viðmiðum
Svansins. Til að tryggja stöðugar umbæt
ur í þessu starfi hefur Hreint ehf. byggt
upp heildstætt umhverfis- og gæðastjórn
unarkerfi sem innleitt hefur verið í starf
semina með markvissum hætti.
Dæmi um mikilvægt framlag Hreint ehf.
til umhverfismála er t.d. að efnanotk

Verðlaunagarðurinn að Hófgerði 14.

Hjónin Sigríður Ingibjörg Ísleifsdóttir og Leifur Jóel Ebenezerson í verðlaunagarðin
um að Hófgerði 14 sem er sannarlega falinn gimsteinn í götunni.

un fyrir hvern ræstan fermeter minnk
aði um 26% miðað við árið 2009; hlutfall
umhverfismerktra ræstiefna jókst úr 2%
árið 2009 í 93% árið 2010; eldsneytisnotk
un minnkaði um 9% á árinu, meðal ann
ars vegna vistaksturs námskeiða; plast
lastpokanotkun minnkaði um 37% miðað
við árið 2009 en það hefur tekist m.a.
vegna þynnri plastpoka og að viðskipta
vinir sleppa notkun plastpoka í ruslaföt
ur á skrifstofum. Áætlaður árlegur sparn
aður vegna minni efnanotkunar og elds
neytiseyðslu er um 500.000 krónur.
Fyrirtækið Svansprent fær viðurkenn
ingu umh verfi s-  og samg öngun efnd
ar 2011 fyrir framlag sitt til umhverfis
og samfélags. Prentsmiðjan Svansprent
var stofnuð árið 1967 af hjónunum Jóni
Svan Sigurðssyni og Þuríði Ólafsdótt
ur og hefur verið í eigu sömu fjölskyldu
frá upphafi. Prentsmiðjan starfaði fyrst
í Reykjavík en flutti í Kópavog 1. janú
ar 1974. Svansprent hafði árum saman
valið að nota efni og pappír sem höfðu
sem minnst skaðl eg áhrif á umh verf
ið. Pappír, prentlitur og málmar voru
flokkaðir frá öðru rusli og endurnýtt og
snemma var unnið að því að gera alla
prentplötugerð minna háða sterkum efn
um. Haustið 2010 hlaut svo Svansprent
umhverfisvottunina Svaninn. Dæmi um
aðgerðir til að lágmarka umhverfisáhrif

Ari Þórðarson, Guðbjörg Erlendsdóttir og Gestur Þorsteinsson tóku við viðurkenn
ingu Hreins ehf. Með þeim á myndinni, lengst t.h. er formaður umhverfis- og sam
gönguráðs Kópavogsbæjar, Margrét Júlía Rafnsdóttir.

Jón Svan Sigurðsson, stofnandi Svansprents og framkvæmdastjórinn og dóttir
hans, Svala Hrönn Jónsdóttir, tóku við viðurkenningunni í Salnum.

Tré gróðursett í Hlíðarhjalla sem gjöf frá Kópavogsbæ af bæjarstjóra og formanni
umhverfis- og samgöngunefndar ásamt börnum búsettum í götunni.

eru m.a. að stuðla er að endurnýtingu
þess sem fellur til í framleiðslunni en ein
göngu er notaður prentlitur úr jurtaolíu
sem ekki er skaðlegur umhverfinu og öll
önnur efni (lakk, plasthúðun, íblöndun
arefni, hreinsiefni, lím og fólíur) eru að
nær öllu leyti umhverfisvottuð. Eingöngu

er notaður pappír sem er umhverfisvott
aður, unninn úr nytjaskógum og/eða end
urunninn. Pappírsnotkun hefur minnkað
um 6,5% en afgangspappír og afskurði er
haldið í lágmarki en það sem fellur til er
ýmist endurunnið eða gefið til leikskóla
í föndur.
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Hlíðarhjalli 16 – 44 gata ársins

E

ina r Clausen söngva ri hlaut
umh verfi sv iðu rk enni ngu umhverfi s- og samg öngun efnda r
Kópavogsbæjar fyrir að nota hjólreiðar
sem aðalsamgöngumáta 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
dóttur og á hann þrjú börn, Láru Ruth,
Bjart og Elvar Smára. Einar hefur komið
víða við, hefur unnið bæði hjá Véla
miðstöð Reykjavíkurborgar, hjá Össuri
hf. og við ferðaþjónustu. Hann hefur
meðal annars unnið við að leiðsegja
ferðamönnum um höfuðborgarsvæðið
á reiðhjólum. Tónlist hefur ætíð verði
stór hluti af lífi Einars, þá aðallega þó
trommuleikur og söngur. Einar Clausen
er menntaður söngvari og frá   árinu
2006 hefur söngur verið aðalatvinna
hans.  
Viðurkenningin var afhent 25. ágúst sl.
við hátíðlega athöfn í anddyri Salarins og
gerði Einar sér lítið fyrir og söng tvö lög
við athöfnina við undirleik Jónasar Þóris
píanóleikara. Einar segist hjóla fyrst og
fremst vegna þess að honum finnist það
gaman en einnig vegna þess að það sé
heilsusamlegt og umhverfisvænt.
Á fundi bæjarstjórnar 28. júní sl. var
samþykkt að veita Hlíðarhjalla 16- 44 við
urkenningu sem gata ársins 2011. Hverfið
var skipulagt árið 1987 af arkitektunum
Geirharði Þorsteinssyni og Gunnari Frið
björnssyni og byggðist aðallega upp á
árunum 1987 til 1990. Í Hlíðarhjalla 16 - 44
eru tólf sérbýli auk fjölbýlishússins Hlíð
arhjalla 40, 42 og 44 sem er tuttugu og

Hús og allt umhverfi í Hlíðarhjalla 16-44 er íbúum til mikils sóma.

Skilti sem segir til um götu ársins 2011.

þriggja íbúða fjölbýlishús. Gatan einkenn
ist af vel hirtum lóðum, fallegum húsum
og hinu fallega og snyrtilega fjölbýli sem
setur sterkan svip á götuna. Fjölbýlishús
ið er strax á vinstri hönd þegar komið
er inn í götuna. Húsið ber íbúum sínum
vitni um samstöðu og vilja til   að hafa
umhverfi   sitt fallegt og snyrtilegt. For
seti bæjarstjórnar, Hjálmar Hjálmarsson,
afhjúpaði þar skjöld þar sem fram kemur
að Hlíðarhjalli sé gata ársins 2011. Guð
rún Pálsdóttir bæjarstjóri og Margrét
Júlía Rafnsdóttir, formaður umhverfis- og
samgöngunefndar bæjarins, gróðursettu
tré við götu ársins til heiðurs íbúunum
með dyggri aðstoð barna sem búsett eru
í Hlíðarhjalla.
Umhirða fjölbýlishúsanna er ekki síður athyglisverð.

Verðlaunahafarnir allir saman komnir ásamt bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar og
formanni umhverfis- og samgöngunefndar.

Einar Clausen notar hjólareiðar sem sinn aðalsamgöngumáta, og var verðlaunaður
fyrir það.

Blaða 5x10 - Vesturbæjarblad

Komdu í afmæli

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

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

TAPAS BARINN HINN EINI SANNI Í 11 ÁR

Afmælistilboð

11 vinsælustu réttir Tapas barsins
330 ml Miller
Léttvínsglas, Campo Viejo

490 kr./stk.
390 kr./stk.
590 kr./stk.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku
Tapas barsins í eftirrétt.

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is
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AF HÁLSINUM
Vetrardagskrá Salarins:

Klassík, dægurtónlist, heimstónlist,
djass, blús og metnaðarfull barnadagskrá

Vinningshafarnir sem fengu fallegar línustrikaðar bækur og penna.

Sumarlestur
á Bókasafninu
Sumarlestur hefur staðið yfir
á Bókasafni Kópavogs og Linda
safni frá júníbyrjun, en um nám
skeið er að ræða sem hefur ver
ið í boði á Bókasafninu í mörg
sumur.
Sumarlestrinum er þannig hátt
að að börn á aldrinum 6-12 ára
skrá sig til þátttöku og fá þá blað
sem þau skrifa svo á hvaða bæk
ur þau lesa og blaðs íðuf jölda
bókar. Þegar þau skila bókunum
fá þau stimpil og að auki happa
miða fyrir hverja lesna bók. Þau
fylla miðann út og setja í tunnu í
Barnadeildinni. Í lok námskeiðs
ins er dregið úr öllum miðunum
og þeir heppnu fá vinning, en all
ir þátttakendur fá smá glaðning.
Þessi skemmtilega uppákoma var
nú fyrir skömmu en dregið var úr
miðunum 24. ágúst sl.

Þetta náms keið er ætla ð til
þess að börnin viðhaldi þeirri
lestrarleikni sem þau tileinka sér
að vetrinum í skólanum. Þátttaka
var góð, 166 börn í aðalsafni og
40 í Lindasafni, eða alls 206 börn.
Vinningarnir voru fallegar línu
strikaðar bækur og pennar, svo
nú geta börnin skrifað sín eig
in ævintýri, eða hvað sem þeim
dettur í hug. Að auki fengu all
ir buddu sem hægt er að festa
á úlnliðinn og geyma í peninga,
strætómiða og þess háttar. Þeir
sem voru dregnir út eru Andrea
Ósk 7 ára, Arnaldur 7 ára, Aron
Ingi 7 ára, Hildu r Björk 8 ára,
Karen Dís 9 ára, Katrín 8 ára, Lára
Ruth 8 ára, Mikae
 l 7 ára, Ragn
heiður 6 ára, Unnur Marín 11 ára,
Þorsteinn Hilmir 7 ára og Þórdís
Helga 10 ára.

DÁNU - SKÁLDIN
ÚR KÓPAVOGI

Vetu ri nn verðu r fjölb reyttu r
í Salnum í Kópavogi, fyrsta sér
hannaða tónlistarhúsi landsins,og
spennandi nýjungar í boði auk
þess gamla og góða. Tónleikaröð
in TíBRÁ er að venju fjölskrúðug
og vönduð og nú verður einnig
hægt að kaupa áskrift að tónleika
seríu Jóns Ólafssonar, af Fingr
um fram. Ríflega 300 listamenn
munu koma fram í Salnum í vetur
á meira en 50 tónleikum. Nálægð
við flytje ndu r og magna ðu r
hljómburður gerir Salinn einstak
an sem tónlistahús.

Tíbrá er áskrift að töfrum
Meðal þess sem boðið er upp
á í vetur er þær Sigrún Eðvalds
dóttir og Selma Guðmundsdóttir
fagna 25 ára starfsafmæli sínu,
Hallveig Rúnarsdóttir og Hrönn
Þráinsdóttir flytja ljúfa ljóðatón
list og Albert Mamriev minnist
200 ára fæðingarafmælis Franz
Lisz. Nathalía D. Halldórsdóttir,
Snorri Wium, Þóra Eina rsd ótt
ir og Nína Margrét Grímsdóttir
frumflytja Gyðingaljóðaflokkinn
efti r Shjostak ovits j, Bylgja Dís
Gunna rsd ótti r flytu r aríu r og
ljóð við undirleik Marco Beluzzi.
Matthías Nardeau og Anna Guð
ný Guðmundsdóttir töfra fram
franskt tónaflóð frá fyrri hluta
20. aldar og Borgar Magnason og
fleiri, frumflytja nýtt íslenskt verk
ásamt hinum magnaða kvintett
Prokofievs. Tinna Þorsteinsdóttir
og Dr. Kristín Jónína Taylor flytja
Plánetur Holst á tvo flygla. Alls
verða 8 tónleikar í Tíbrá þennan
veturinn og hægt er að kaupa þá
alla í áskrift, eða velja sér fjóra
á aðe ins 8.900 krónu r. 25 ára
og yngri geta keypt Tíbrákort á
aðeins 5.900 krónur.

Af fingrum fram
Jón Ólafss on mun spjalla
og skemmta á sinn einstaka og
afslappaða hátt en spjalltónleikar

Jón Ólafss on heldu r áfram að spjalla við gesti í Salnu m í
tónleikaseríunni Af fingrum fram. Á síðasta vetri spjallaði hann m.a.
við Gunnar Þórðarson gítarsnilling.

Jóns Ólafssonar hafa hitt rækilega
í mark hjá tónl ista runne ndu m
á undanförnum árum. Í ár á Jón
stefnumót við marga af dáðustu
söngvu ru m og lagah öfu ndu m
þjóðarinnar. Magnús og Jóhann
verða fyrstu gestir Jóns en auk
þeirra munu þau Magnús Kjart
ansson, Ellen Kristjánsdóttir, Páll
Óskar, Eivör Pálsdóttir, Stefán
Hilmarsson og Björgvin Halldórs
son sitja, syngja og spjalla með
Jóni í vetur. Hægt er að kaupa
fjóra tónleika í áskrift á 11.600
krónur.
Fjölbreytt dægurtónlist, djass
og blús verðu r á boðstólu m í
Salnum og Regína Ósk og Borg
ardætur munu syngja inn jólin
og m.a. mun Björn Thoroddsen
bjóða til hinnar árlegu sívinsælu
gítarveislu. Jónas Ingimundarson
hefur verið tónlistarráðunautur
Kópav ogsb æja r frá upph afsá r
um Salarins og býður hann nú
til síðdegistónleikanna Íslenskt?
Já takk! öðru sinni, en þeir nutu
fádæma vinsælda fyrir tveimur
árum. Jónas fær til sín söngv

ara úr fremstu röð til að flytja
íslenskar einsöngsperlur. Jafn
framt heldu r hann tónl eika í
október þar sem tveir kvintettar
eftir Mozart og Bethoven verða
fluttir. Tvennir tónleikar verða til
heiðurs Sveinbirni Sveinbjörns
syni í samstarfi við Tónlistarsafn
Íslands og Kópavogsbæ þar sem
Karlakórinn Þrestir kemur m.a.
fram og Karlakór Hreppamanna
fagnar 200 ára fæðingarafmæli
Lizst. Töfrah urð er tónl eika
röð barnanna en á tónleikunum
kynnast börnin klassískri tónlist
á skemmtilegan hátt. Börnin fá
að taka virkan þátt í tónleikun
um og eru hvattir til að mæta í
búningum. Á nýju ári verða ævin
týramorgnar í Salnum þar sem öll
þekktustu ævintýri H.C. Andersen
og Grimms bræðranna verða sett
á svið og flutt af tveimur leikur
um sem syngja, leika og spila á
hljóðfæri.
Ljóst er að dags krá Sala ri ns
er glæsileg og metnaðarfull sem
vert er að kynna sér betur, t.d.
á salurinn.is

- minningardagskrá á vegum
Ritlistarhóps Kópavogs
Minningardagskrá á vegum
Ritlistarhóps Kópavogs verður
í Forsælunni við Salinn í Kópa
vogi þriðjudaginn 13. septem
ber nk. kl. 20.00. Þessi menn
inga ru ppá k
 oma hefst með
ávarpi Hafsteins Karlssonar,
formanns Menningar-  og þró
unarráðs Kópavogs en kynnir
á þessu kvöldi verður Steinþór
Jóhannsson, Kópavogsskáld.
Dánu skáldin verða kynnt af
ýmsum Kópavogsbúum en þau
eru:
• Jón úr Vör – sem Jón Guð
laugur Magnússon kynnir
• Böðvar Guðlaugsson – sem
K ristm undu r H a l l d
 ó rs s on
kynnir

• Geirlaugur Magnússon – sem
verður kynntur af Guðmundi
Ólafssyni
• Kjartan Árnason – kynntur af
Ólafi Sverri Kjartanssyni
• Jón Bjarman - sem Hjörtur
Pálsson kynnir
• Gylfi Gröndal – sem Gerður
Gröndal kynnir
• Þors teinn Valdim arss on –
kynntur af Vilhjálmi Einarssyni
• Sigu rðu r Geird al – sem
Gunnar Ingi Birgisson fer með
kynningu á.
Húsið er opnað kl. 19.45 og
hægt verður að kaupa veitingar
á vægu verði en aðgangseyrir
er enginn.

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

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

www.borgarblod.is

9

Kópavogsblaðið

SEPTEMBER 2011

Busarnir í MK fóru gegnum hveitibað!
Í upphafi síðustu viku var busavígsla í MK með
tilheyrandi húllumhæi. Busarnir voru hvattir til
að skilja fartölvur eftir heima og koma í fötum sem
þola margvíslegt hnjask, slettur og sull. Og það var
svo sannarlega ekki vanþörf á því.
Busavígslan hófst með því að gríðarlega hávær
músík glumdi um ganga skólans og svokallaðir böðl
ar þustu inn í skólastofur þar sem skelfingu losn
ir busar voru látnir skríða fram á ganga, sitja og
standa eins og þeir eldri vildu, og alls ekki líta upp.
Auk þess voru þeir látnir syngja í tíma og ótíma. Ég
er busadrusla, ég er busadrusla!”
Leikurinn barst svo út á skólalóðina þar sem bus
arnir voru niðurlægðir á ýmsa vegu, m.a. velt eftir

plasti sem hafði verið bleytt og siðan eftir öðru
plasti sem hafði verið þakið hveiti. Síðan voru bus
arnir leiddir eins og gripir til slátrunar niður á Hálsa
torg undir forystu stjórnar nemendafélagsins sem
fór fyrir göngunni í limosínu. Á Hamratorgi voru þau
látin drekka ,,bragðbætta” mysu og og kyssa ófrýni
legan hlýra. Þau þeirra sem ekki drukku mysuna
fengu hana niður um hálsmálið!
Um kvöldið var svo busaball á veitingastaðnum
SPOT.

Þessar stúlkur komust að því að nóg er af berjum þegar náttúran er
skoðuð gaumgæfilega.

Form aðu r Neme ndaf él agsi ns, Marí a Skúlad ótt
ir, ásamt tveimur busum sem voru búnir að fara
gegnum hreinsunareldinn.

Viltu kyssa hlýra?

Á heimleið dugði ekkert minna en að hátta sig
á bílastæði skólans ef setjast átti upp í almenni
legan bíl, jafnvel þó það væri í skottinu.

Stjórn NMK lét fara vel um sig í limósínunni.

Berjadagar á leikskólanum Rjúpnahæð
Nú standa yfir berjad aga r á
leikskólanum Rjúpnahæð. Börn
in fá fræðslu um berin sem finn
ast í nágrenni leikskólans og spá
svo í hvað er hægt að búa til úr
berjum.
Börnin voru alveg með það á
hreinu að hægt væri að búa til
sultu úr berjunum og voru mjög
spennt fyrir því. Þau fóru og tíndu
rifsber í leikskólagarðinum og fóru
svo í berjamó í nágrenni leikskól
ans. Börnin voru mjög dugleg að
tína og komu með mörg kíló af
berjum í hús.
Þá var bara að vigta berin, búa
til sultu og fá ber út á skyrið. Börn
in sungu líka lög um ber og berja

Og afraksturinn er svo sannarlega
eitthvað til að vera stoltur af.

mó og skreyttu sultukrukkur í öll
um regnbogans litum. Berjadag
arnir slógu í gegn bæði hjá starfs
fólki og börnum leikskólans.

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2011
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

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.

Innritun og upplýsingar:

http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507
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Borgir
Fréttablað Kársnessafnaðar,
september 2011

Kórstarf

Kór Kópav ogsk irkju starfar
undir stjórn Lenku Mátéova, kan
tors. Kórinn æfir að jafnaði einu
sinni í viku, á miðvikudögum frá
kl.19.30–22.00 frá mánaðarmót
um ágúst-septe mb er og út maí
ár hvert. Aðalstarf kórsins er að
syngja við messur og guðsþjónust
ur og er kórnum skipt í hópa sem

syngja til skiptis á sunnudögum.
Tónlistarmessur eru einu sinni á
mánuði og þá er sérstök áhersla
lögð á tónlistarflutning, kynntir
nýjir sálmar og flutt t.a.m. stærri
verk. Reglulega syngur kórinn á
tónleikum. Allar nánari upplýsing
ar má fá með að senda tölvupóst á
netfangið lenkam@internet.is

SEPTEMBER 2011

“Ég er
vegurinn,
sannleikurinn
og lífið.”
Jóh. 14:6

Fermingafræðslan 2011-2012

Fræðslan hófst með námskeiði
dagana 15-18. ágúst s.l. Stór hluti
fermingarbarna vetrarins hóf þá
fræðslu sína og heldur hún svo
mánaðarlega áfram í vetur. Þau
sem sóttu ekki ágústsnámskeiðið
sækja aðra hverja viku fræðslu
í safnaðarheimilinu Borgum og
hefst fræðsla n klukka n 15:1016:00 mánudaginn 12. september
n.k. Lögð er áhersla á að ferming
arbörnin sæki helgihaldið mark
visst og vel. Farið verður í ferm
ingarferðalag í Vatnaskóg 7-8 nóv
ember næstkomandi. Næsta vor
verður fermt 25. mars, 1. apríl og
5. apríl klukkan 11:00. Nánar má
sjá um fermingarstarfið á www.
kopavogskirkja.is

Bæna- og kyrrðarstundir

Vikan í Kópavogskirkju,
veturinn 2011-2012

Á þriðjud ögu m kl. 12:10
er bæna- og kyrrða rs tund
í kirkju nni. Þar er lögð
áhersla á fyrirbæn og kyrrð
og viðeigandi tónlist leikin.
Fyri rb ænae fnu m má koma
til skrifs tofu na r í Borgu m
(5541898) eða með því að
senda tölvupóst á netfangið:
kopav ogsk irkja@kirkja n.is.
Á eftir hverri stund er boð
ið upp á veitingar í Borgum
gegn vægu verði.

Sunnudagar:

Guðsþjónusta kl. 11:00. Sunnudagaskólinn hefst í kirkjunni í
hvert sinn en eftir guðsþjónustuupphaf halda börnin og foreldrar
í safnaðarheimilið Borgir.
Barna- og fjölskylduguðsþjónustur eru í kirkjunni fyrsta sunnudag
í mánuði og syngur Skólakór Kársnes yfirleitt í þeim undir
stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
Tónlistarmessur eru síðasta sunnudag í mánuði.

Mánudagar:

Skrifstofan opin frá kl.09:00-13:00.
Vetrarfermingarfræðsla aðra hverja viku í safnaðarheimilinu
Borgum kl. 15.30 til 16:30.
Starf fyrir 1-3 bekk frá kl.15:30-16:30 í safnaðarheimilinu Borgum.

Þriðjudagur:

Skrifstofan opin frá kl. 09:00-13:00.
Hádegisbænir í kirkju kl. 12:10. Hádegisverður í Borgum á eftir.
“Mál dagsins” í Borgum frá klukkan 14:30-16:00.
Sóknarnefndarfundir fyrsta þriðjudag í mánuði kl. 17:15.

Miðvikudagar:

Skrifstofan opin frá kl. 09:00-13:00.
Kóræfingar frá kl. 19:30-22:00.

Fimmtudagar:		

Skrifstofan opin frá kl. 09:00-13:00.
Fjölskyldumorgar kl. 10:00-12:00.
Starf fyrir 4-5 bekk kl. frá kl. 15:30-16:30.
Helgistund kl. 16:00 í Sunnuhlíð.

Föstudagar:

Skrifstofan opin frá kl. 09:00-13:00.

Sjá nánar á www.kopavogskirkja.is

Safnaðarferð um
Hvalfjörð
Farið verður þriðjudaginn 20. september n.k. Lagt verður af stað
klukkan 10:00 frá safnaðarheimilinu Borgum (gengt Gerðarsafni). Far
ið verður um Hvalfjörð og nokkrir staðir heimsóttir. Um hádegisbil
verður snæddur hádegisverður að Bjarteyjarsandi og síðan verður
Vatnaskógur heimsóttur og flutt þar “Mál dagsins” um sr. Friðrik Frið
riksson. Áætluð koma í Borgir er um kl.17:00. Ferðin kostar 2000 krón
ur á mann og allir velkomnir. Skráning í síma 5541898 eða með því að
senda tölvupóst á netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is Skráningu lýk
ur mánudaginn 19. september.

Alfa námskeið

Alfa er tíu vikna námskeið, einu sinni í viku, þar sem fjallað er um tilgang lífsins út frá kristnu sjónarhorni.
Farið er í grundvallaratriði kristinnar trúar á einfaldan og þægilegan hátt. Tekist er á við mikilvægustu
spurningar lífsins. Kynning á námskeiðinu er 15. sepember kl 19 í Digraneskirkju. Hægt er að skrá sig með
því að senda tölvupóst á netfangið: magnus@digraneskirkja.is eða með því að hringa í síma 5541620 hjá
kirkjuverði Digraneskirkju.

Tólf sporin – andlegt ferðalag

Boðið verður upp á Tólf spora hópastarf í Hjallakirkju í vetur. Hér er um að ræða áhrifaríka og góða leið til
að bæta sjálfan sig og samskipti við aðra. Farið verður yfir kynningarefnið á fjórum fundum sem verða kl. 20
á miðvikudögum og verður fyrsti fundur haustið 2011 þann 21. september í Hjallakirkju. Nánari upplýsingar
á www.hjallakirkja.is

Mál dagsins

Mál dagsins hófst aftur s.l þriðjudag og er viku
lega frá klukkan 14:30-16:00 í stóra salnum í safnað
arheimilinu Borgum. Stundin hefst á samsöng, sem
Lenka Mátéová og Friðrik Kristinsson, stjórnandi
Karlakórs Reykjavíkur hafa umsjón með. Um klukk
an 15:10 er flutt stutt erindi. Reglulega flytja félagar
úr “Máli dagsins” erindi eða gestir koma í heimsókn.
Meðal annars heimsóttu eftirtaldir aðilar starfið síð
asta vetur: Ólafur Kjartan Sigurðsson, óperusöngv
ari og flutti hann erindi um óperuna “Rigoletto” og
söng nokkur lög, Gunnar Eyjólfsson. leikari sagði frá
æviminningum sínum, Sveinn Einarsson flutti erindi,
dr. Ágúst Valfells flutti erindi um kjarnorku, Auð
unn Atlason talaði um Evrópumál, Runólfur Þórð
arson sagði frá Franz List, Svava Bernharðsdóttir
og Rannveig Sigurbjörnsdóttir sögðu frá Afríku,
Kristjana Magnúsdóttir sagði frá Ólöfu dverg, Gyða
Arnórsdóttir las úr minningarbrotum sr. Bjarna
Þorsteinssonar, Rannveig Löwe sagði frá endur
minningum sínum, Ljóðahópur Gjábakka las nokkur
ljóð, Sólrún Halldórsdóttir talaði um myndlistina,
Ásgeir Jóhannsson, sagði frá Kópavogsskáldi, Sig
urður Skúlason las úr völdum verkum, Sýning verka
Barböru Árnason skoðuð í Gerðarsafni, Bjarki Svein
björnsson sagði frá Tónlistarsafni Íslands, Örn Arn
arson fjallaði um trú í textum Matthíasar Jochums
sonar, Kristín Arnþórsdóttir fjallaði um merka staði
á Kársnesinu, dr. Sigurjón Árni Eyjgólfsson, fjallaði
um Pál Postula, dr. Magnús Þorkell Bernharðsson
fjallaði um Islam og dr. Karl Sigurbjörnsson flutti
erindi “Vegi Guðs og manna” og áfram mætti lengi
telja.

Um kl. 15:30 er drukkið kaffi og rétt fyrir klukkan
16:00 er stutt helgistund. Umsjón með starfinu hafa
þau: Ásgeir Jóhannsson, Sigríður Pálsdóttir, Pálína
Magnúsdóttir og sr. Sigurður.

Messuhópar
Leitað er til fólks til þess að aðstoða við helgi
haldið á sunnudögum. Um er að ræða nokkur
skipti yfir veturinn. Viðkomandi annast meðal
annars: lestur inn- og útgöngubænar, ritning
arlestra og bænir. Ef þú hefur áhuga á þessu
verkefni þá eru veittar nánari upplýsingar um
það á skrifstofu safnaðarins í síma 5541898 eða
með því að senda tölvupóst á netfangið kopa
vogskirkja@kirkjan.is

Barna- og æskulýðsstarf
Kópavogskirkju
Markmið starfsins er að börn og unglingar fái
fræðslu um kristna trú við þeirra hæfi.
Þeir eru á hverjum fimmtudegi frá klukkan 10:0012:00 í safnaðarheimilinu Borgum (skáhalt gengt
Gerðarsafni). Allir foreldrar ungra barna eru vel
komnir. Boðið er upp á ávexti í hverri samveru.
Reglulega eru heimsóknir frá aðilum með fræðslu og
kynningar á ýmsu sem tengist börnum og barnaupp
eldi. Gott tækifæri gefst að kynnast öðrum með ung
börn og eiga góðar stundir saman.

Hittast á mánudögum klukkan 15:30-16:30 í safn
aðarheimilinu Borgum. Með því að senda tölvupóst

11. sept. kl. 11:00. Guðsþjónusta.  Þýskur barnakór frá Bornheim kemur í heimsókn og
syngur nokkur lög.  Sunnudagaskóli.

25. september, kl. 11:00.  Tónlistarmessa. Sunnudagskóli.
2. október, kl. 11:00.   Barna- og fjölskylduguðsþjónusta. Sunnudagaskóli í kirkju.  
Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
9. október, kl. 11:00.  Bókmenntaguðsþjónusta.  Sunnudagskóli.
16. október, kl. 11:00.   Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikar og þjónar fyrir altari.  Sunnudagskóli.

Sunnudagaskólinn

Starf fyrir börn í 1-3 bekk

Helgihald í Kópavogskirkju
veturinn 2011-2012
18. september, kl. 11:00. Guðsþjónusta.   Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikar og þjónar fyrir altari.  Sunnudagaskóli.

Foreldramorgnar

Hvern sunnudag klukkan 11:00 í Kópavogskirkju.
Fljótlega eftir guðsþjónustu- eða upphafsmessu
heldur hópur í safnaðarheimilið Borgir og sunnu
dagaskólinn heldur áfram þar. Lagt er upp úr
fræðslu, gleði og söng. Sagðar eru eru sögur, brúður
koma í heimsókn og ýmislegt annað. Sunnudaga
skólann annast til skiptis þau: Þóra Marteinsdóttir,
tónskáld og kennari, Sólveig Aradóttir, nemi, Inga
Harðardóttir, guðfræðingur og Sr. Sigurður.
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23. október, kl. 11:00.  Guðsþjónusta. Sunnudagskóli.
á netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is geta foreldrar
eða forráðamenn óskað eftir því að náð sé í börn
þeirra í Dægradvöl í Kársnesskóla og farið með þau
þangað aftur að kirkjustarfi loknu. Einnig verður að
hafa samband við Dægradvölina og láta þau vita.

30. október, kl.11:00.  Barna- og fjölskylduguðsþjónusta ásamt sunnudagaskólanum í
kirkjunni.
30. október kl. 20:00.  Siðbótardagurinn, “U2”.  Kvöldguðsþjónusta með óhefðbundu
sniði.  Fluttir textar og tónlist hljómsveitarinnar “U2” af hljómsveit og Kór Kópavogskirkju.

Starf fyrir börn í 4-5 bekk

6. nóvember, kl. 11:00.  Allra heilagra messa. Sunnudagaskóli að venju.  Til messunar
er sérstaklega boðið aðstandendum þeirra sem sóknarprestur Kársnessafnaðar hefur
jarðsungið frá 1. nóvember 2010 til októberloka 2011.  Þau sem tækifæri hafa til eru
beðin um að koma með “hádegisverðarvænar veitingar” á hlaðborð í safnaðarheimilinu
Borgum á eftir.  Ásta Ágústsdóttir mun síðan flytja erindi um “sorg og sorgarviðbrögð”
vegna andláta.

Hittast á fimmtudögum kl.15:00-16:00 í safnað
arheimilinu Borgum. Fjölbreytt, skemmtilegt og
fræðandi starf.

Safnaðarheimilið Borgir
S a f n a ð a r h e i m i l i ð B o r g i r
stendur skammt frá kirkjunni
við Hábraut 1a. Í safnaðarheim
ilinu er kapella og skrifstofur fyr
ir starfsemi safnaðarins. Þá er
í húsinu glæsilegur salur, sem
rúmar 140 manns til borðs og
200-250 manns standandi. Sal
inn og kapelluna er hægt að fá
til leigu undir veislur, fundi og
önnur mannamót. Bókanir eru
í síma 554-1898 á virkum dögum
frá klukkan 09:00-13:00 eða með
því að senda tölvupóst á net
fangið kopavogskirkja@kirkjan.is
Sjá nánar heimsíðu safnaðarins
www.kopavogskirkja.is

13. nóvember, kl. 11:00.   Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.   Kristniboðsdagurinn.
Sr. Jakob Ágúst Hjálmarsson flytur hugleiðingu og þjónar fyrir altari ásamt sóknarpresti.  
Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.   Sunnudagaskólinn tekur
þátt í guðsþjónustunni.
20. nóvember, kl. 11:00.   Guðsþjónusta, dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikar og þjónar fyrir altari.  Sunnudagaskóli.
27. nóvember, kl.11:00.  Fyrsti sunnudagur í aðventu.  Guðsþjónusta í Kópavogskirkju.
27. nóvember, kl. 11:00. "Jólarósir og Snuðra og Tuðra".   Sýning Möguleikshúsins í
Safnaðarheimilinu Borgum (í stað sunnudagaskólans).
4. desember, kl. 11:00. Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.   Aðventuhátíð. Skólakór
Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.  Sunnudagaskólinn tekur þátt í guðs
þjónustunni.  Jólaball á eftir fyrir alla í safnaðarheimilinu Borgum.
7. desember, kl. 20:00.   Aðventukvöld og aðventutónleikar Kórs Kópavogskirkju í
safnaðarheimilinu Borgum.  Fjölbreytt dagskrá.
11. desember, kl. 11:00.  Barnaguðsþjónusta á aðventu með þátttöku barna af leiks
skólanum Kópasteini.   Lenka Mátéová leikur á orgel.   Sunnudagaskólinn tekur þátt í
guðsþjónustunni.
18. desember, kl. 11:00.   Guðsþjónusta.   Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur
prédikar og þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli.

Nýjungar í
starfinu
Sorgarhópur

Boðið er upp á samverur fyrir þau sem hafa
misst nána ástvini þar sem fjallað erum sorg og
sorgarviðbrögð. Um er að ræða alls átta skipti og
stendur hver samvera í einn og hálfan klukkutíma.
Algjörs trúnaðar er gætt. Nánari upplýsingar fást í
síma 5541898 á opnunartíma skrifstofu Kópavogs
kirkju alla virka daga á milli 09:00-13:00.

Kvöldguðsþjónustur

Nokkrum sinnum í vetur verða kvöldguðsþjónust
ur í Kópavogskirkju með óhefðbundnu sniði.
“U2” guðsþjónusta verður 30. október kl. 20:00.
Hljómsveit og Kór Kópavogskirkju flytja texta og
tónlist hljómsveitarinnar U2.

Beðið eftir jólunum

Aðfangadag 24. desember kl. 15:00-15:30. Helgi
stund barnanna í Kópavogskirkju með tónlistarívafi.

Tónleikar “Vocal Project” og hátíðar
guðsþjónusta á gamlárskvöld

Klukkan 17:30 hefjast í kirkjunni tónleikar “Vocal
Project” og kl. 18:00 syngur kórinn við hátíðarguðs
þjónustu. Kórinn var stofnaður í desember árið
2010 af Matthíasi Baldurssyni, sem jafnframt er

Borgir – Fréttablað Kársnessóknar
1. tbl. 2011
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:    Sr. Sigurður Arnarson
Umbrot og prentun:	     Borgarblöð ehf.
Ljósmyndir:	       Haraldur Guðjónsson/Jón Sigurgeirsson
Kópavogskirkja:	     Hamraborg 2, 200 Kópavogur
Safnaðarheimilið Borgir:	     Hábraut 1. a, 200 Kópavogur
Póstfang: 		     Hábraut 1. a, 200 Kópavogur
Sími: 		     5541898
Netfang:		     kopavogskirkja@kirkjan.is
Veffang:		     www.kopavogskirkja.is
Opnunartími skrifstofu:	     Alla virka daga frá 09:00-13:00

stjórnandi kórsins. Áhersla er lögð á flutning vand
aðrar rytmískar tónlistar það er popp, jazz og dæg
urlaga. Nú syngja hátt í 100 manns með kórnum.

Bókmenntaguðsþjónustur

Í stað prédikunar er flutt erindi af leikmanni um
eitthvert bókmenntaverk og flutt tónlist og textar
lesnir sem tengjast verkinu. Síðastliðinn vetur var
meðal annars fjallað um Max Frisch, Rainer Maria
Rilke og verkið “Lér konungur”.

Guðsþjónusta á nokkrum tungumálum

Fyrr á þessu ári prédikaði sr. Tosiki Toma, prest
ur nýbúa á Íslandi í Kópavogskirkju. Nokkrir úr
Kársnessókn og velunnarar lásu ritningarlestra og
bænir meðal annars á: japönsku, ensku, frönsku,
tamarín, þýsku, tékknesku og spænsku. Ekki er
laust við það að alþjóðlegur blær hafi verið á helgi
haldinu. Næst er stefnt af því að hafa samveru á
eftir guðsþjónustunni í kirkjunni í safnaðarheimilinu
Borgum. Þar yrðu nokkur lönd og menning þeirra
kynnt.

Getsemannestund á skírdagskvöld

Altari kirkjunnar afskrítt. Táknræn stund þar sem
atburða Skírdagskvölds er minnst.

Passíusálmarnir lesnir á
föstudaginn langa

Passíusálmar Hallgríms Péturssonar lesnir í kirkj
unni frá kl. 15:15

Opnunartími kirkju:
Sóknarprestur:
		
		
		
Kantor		
		
Ritari:		
		
Kirkjuvörður:
		
		

Eftir samkomulagi
Sr. Sigurður Arnarson
(netfang: sigurdur.arnarson@kirkjan.is).  
Viðtalstímar eftir samkomulagi
alla virka daga nema miðvikudaga.
Lenka Mátéová
(netfang: lenkam@internet.is)
Ásta Ágústsdóttir
(netfang: asta.agustsdottir@kirkjan.is)
Guðjón Jónsson
(netfang: gudjon.jonsson@kirkjan.is, 	
sími: 8988480)

24. desember, kl. 15:00.  Aðfangadagur.  “Beðið eftir jólunum”.  Helgistund barnanna
með tónlistarhátíðarívafi.
24. desember, kl. 18:00. Aðfangadagur.  Aftansöngur.  Fyrir aftansönginn verða fluttir
hátíðartónar.
25. desember, kl. 14:00.  Jóladagur.  Hátíðarguðsþjónusta. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna
Þorsteinssonar
25. desember, kl. 15:15.  Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta í Sunnuhlíð. Félagar úr Kópa
vogskirkju syngja undir stjórn Lenku Mátéóvá.
26. desember, kl. 14:.00.   Annar jóladagur.   Hátíðarguðsþjónusta.   Barna- og
fjölskyldustund.
31. desember kl. 17:30.  Gamlársdagur.  Tónleikar “Vocal Project.”
31. desember kl. 18:00.  Gamlársdagur.  Hátíðarguðsþjónusta. “Vocal Project” syngur
undir stjórn Matthíasar Baldurssonar.
1. janúar 2012, kl. 14:00.   Nýjársdagur. Hátíðarguðsþjónusta.   Hátíðarsöngvar sr.
Bjarna Þorsteinssonar sungnir.
15. janúar, kl. 11:00.  Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur prédik
ar og þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli
22. janúar, kl. 11:00.  Bókmenntaguðsþjónusta.  Sunnudagaskóli.
29. janúa r, kl. 11:00.   Tónlistarmessa.   Fermingarbörn, foreldrar og forráðamenn
sérstaklega boðuð. Sunnudagaskóli.  Fundur á eftir í safnaðarheimilnu Borgum um ferm
ingarstarfið.
Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum og messum nema að annað sé tekið
fram. Kantor: Lenka Mátéová. Sunnudagaskólinn hefst í kirkjunni klukkan 11:00 en eftir
ritningarlestrana fara börnin ásamt foreldrum í safnaðarheimilið Borgir (nema annað sé
tekið fram). Sóknarprestur Kársnessafnaðar sr. Sigurður Arnarson, þjónar og prédikar í
hverri guðsþjónustu og messu nema annað sé tekið fram.

Neyðarþjónusta
presta í Kópavogi

Vaktsími: 843 0444. Prestar Kópavogs hafa samstarf meðal ann
ars um vaktsíma utan venjulegs skrifstofutíma. Vaktsíminn er síma
númer sem hægt er að hringja í vegna aðkallandi málefna, sem alls
ekki þola bið fram að viðtalstíma prestanna.
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Betri heilsa á 30 mínútum
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.

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

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
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Eplatré gróðursett á
leikskólanum Álfaheiði
Leikskólabörn á leikskólanum
Álfaheiði gróðursettu tvö eplatré
á leikskólalóðinni 1. september
sl. Tilefnið var að í sumar fóru
fram endurbætur á lóðinni sem
heppnu ðu st mjög vel. Börni n
munu án efa hlúa vel að trján
um og fylgjast spennt með því
hvort lítil epli líti dagsins ljós
einn góðan veðurdag.
Elísabet Eyjólfsdóttir leikskóla
stjóri segir að trén hafi verið feng
in hjá Jóni Guðmundssyni, garð
yrkjumanni á Akranesi. Hann hafi
ræktað ýmsar tegundir af ávaxta
trjám með góðu m ára ngri svo
sem epla- , kirsuberja- og perutré.
„Til að eplatré gefi ávöxt þurfa
trén að vera tvö og yrkin sem
sett verða niður heita Quinte og
Hampus og eru þau upprunnin
frá Kanada,“ segir Elísabet. „Þetta
eru harðger yrki og vonandi tekst
þeim að vaxa og dafna og veita
okkur mikla gleði og epli þegar
fram líða stundir.“

Börn á leikskólanum Álfaheiði fylgjast vel með.

Álfaheiði er grænfánaskóli og
mikil áhersla lögð á að börnin séu
meðvituð um umhverfi sitt. Þau

setja niður kartöflur á hverju ári
og tína rifs-  og sólber í sultu. Þá
er lífrænn úrgangur moltaður.

Tapas-barinn 11 ára:

Frábært ókeypis afmælishappdrætti
Öll vitum við að veitingastað
ir eru misvel sóttir, nýir birtast
og aðrir hverfa af sjónarsviðinu.
Svo eru aðrir sem lifa við góðan
orðstýrr svo árum og áratugum
skiptir. Það er ekki að ástæðu
lausu að Tapas-barinn heldur nú
uppá 11 ára afmæli sitt um þessar
mundir. Tapas-barinn er einn vin
sælasti veitingastaður borgarinn
ar. Þar kemur margt til. Notalegt
andrúmsloft, frábær matur, verði
stillt í hóf og frábær þjónusta.
Sjálf afm æli sv eisla n verður
haldi n 10. og 11. októb er, með
sérs töku m tilb oðsv erðu m þar
sem 11 vinsælustu tapasréttirnir
eru aðeins á kr. 490.-  hver réttur,
bjórinn á kr. 390.-  og léttvínsglas
ið á kr. 590.-  Svo fá allir sneið af
hinni margrómu ðu og ljúff engu
súkkulaðitertu Tapas í eftirrétt.
Í fyrra á 10 ára afmælinu komu
um 2000 gestir á meðan hátíðin
stóð. Að vanda heldur Tapas-bar
inn uppá afmælið á veglegan hátt
með ókeypis happdrætti fyrir alla
þá sem koma í heimsókn fram að
og yfir afmælisdagana. Til að taka
þátt í happdrættinu er nóg að líta

Þeir Martin, Nuno, Bento og Bjarki bjóða gesti velkomna
til að njóta góðra veitinga.

við og fylla út happdrættismiða á
staðnum. Ekki er nauðsynlegt að fá
sér að borða.
Vinningarnir eru sérstaklega veg
legir að þessu sinni. Fyrsti vinning
ur er Draumaferð í eina viku fyr
ir tvo til Teneriefe þar sem allt er
innifalið (All inclusive). Verðmæti
ferðarinnar er um 400.000.- krónur.
Annar vinningur er 1 stk. I-Pad2 og
síðan fjöldi góðra og skemmtilegra
vinninga svo sem námskeið í salsa-

dönsum, út að borða og nokkrir
heilir kassar af eðalvínum.
Það má enginn láta 11 ára afmæli
Tapas-barsi ns framh já sér fara.
Bara mæta. Fylla út happdrættis
miða og hver veit nema heppnin sé
á næsta leiti?
Við óskum Tapas til hamingju
með 11 ára afmælið og hvetjum
lesendur til að heimsækja Tapasbarinn og taka þátt í hátíðinni sem
stendur til 11. október.
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Á Evrópskri samgönguviku verða
kynntar niðurstöður könnunar á
göngustígum í Kópavogi
Evrópsk samgönguvika verður
haldin dagana 16. til 22. septem
ber nk, en hún er haldin árlega.
Sveita rf él ögi n á höfu ðb org
arsvæðinu hafa tekið höndum
saman um að taka þátt í þessari
viku og hefur Kópavogsbær ver
ið þátttakandi síðan árið 2007
en í ár taka um 2.000 borgir og
bæir þátt í Evrópsku samgöngu
vikunni.
Þessi samgönguvika er haldin
til að vekja fólk til umhugsunar
um umhverfi sitt og hvernig mis
muna ndi samg öngum áta r hafa
áhrif á umhverfi og heilsu.

Andri Sigurðsson
Lögg. leigumiðlari
og Sölufulltrúi.

Finnbogi Hilmarsson og
Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

VANTAR ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ!!!!!
PANTAÐU FRÍTT SÖLUVERÐMAT
ÁN ALLRA SKULDBINDINGA.
Endilega hafið samband við
Andra Sigurðsson í síma 690 3111.
Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

Bíllaus dagur
Í lok vikunnar, eða 22. septem
ber nk. er svo bíllausi dagurinn
og eru þá allir hvattir til að nýta
sér aðra samgöngumáta en bílinn.
M.a. hafa starfsmenn Kópavogs
bæjar ákveðið að keppa og verð
ur gaman að sjá hversu margir
starfsmenn Kópavogsbæjar sýna
gott ford æmi og taka strætó,
koma hjólandi eða jafnvel gang
andi til vinnunnar. Í ár er yfirskrift
Samg önguv iku nna r „Allsk ona r
samgöngur fyrir alla.“ Athyglinni
er beint að annars konar ferða
máta en einkabíl og reynt verður
að vekja umræðu um aðgerðir til
að breyta orkugjöfum í samgöng
um frá jarðefnaeldsneyti í hreinni
endurnýjanlega orku.
Í ár hafa sveitarfélög á höfuð

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

borga rs væði nu og víða r teki ð
höndum saman og búið til veg
lega dagskrá fyrir samgönguvik
una. Í Kópavogi verður kynntar
niðurstöður könnunar á notkun
á göngustígum bæjarins. Einnig
verðu r opna ðu r ath ugas emda
vefur þar sem öllum gefst kost
ur á að setja inn ábendingar um
hjólreiðastíga. Eins og sl. ár þá
mun umhverfis-  og menntasvið
standa fyrir könnun á ferðavenj
um 6 og 12 ára barna í Kópavogi.
Í Reykjavík verður t.d. ráðstefnan

,,Hjólum til framtíðar” í Iðnó þann
16. september og fjölskyldudag
ur hjá Strætó bs. á Hesthálsi 17.
september. Kópavogsbær hvetur
alla íbúa bæjarins til að kynna sér  
göngu-  og hjólastíga bæjarins og
nýta þá í ferðum sínum. Á heima
síðu Strætó bs. www.straeto.is
er hægt að finna auðv eldu stu
leiðir á áfangastað og strætókort
er hægt að kaupa á heimasíðu
Strætó bs. og í Vídeómarkaðnum,
Hamraborg.

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

RISA
BORGARI
GRIllHÚSSINS

StæRStI
HAMBORGARI
Á íSlANdI
Hann er svo stór að hann
dugar fyrir heila fjölskyldu

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

4.490 kr.

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000,
grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is
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Hvað þarf bær að verða til
að heita borg?

Veffang:
www.myndlistaskoli.is
Netfang:
myndlist@myndlistaskoli.is

Á Íslandi er aðeins ein borg,
það er höfu ðb org landsi ns,
Reykjavík. Sé mið tekið af íbúa
fjölda þega r bær verðu r borg,
á Kópavogur mjög langt í land.
En það er ekki endilega víst að
fjöldi íbúa eigi að ráða úrs lit
um um það. Þar þyrfti og ætti
kannski að koma annað og flei
ra til. Nýlega sá ég þátt í bresku
sjónv arpi um bæi nn/borgi na
Perth í Skotlandi. Þar búa nú um
45 þúsund manns. Þessi bær var
stjórnarmiðstöð fyrir Perth- og
Kinross hérað og þjónaði lykil
hlutverki vegna árinnar Tay, en
þar sem borgin stendur, var vað
yfir hana og verslu n þróa ði st
vegna þess. Viský var framleitt
þarna líka en sá iðnaður hefur nú
dalað. Bærinn var líka kallaður
The Fair City eða Fagra borg eftir
að skáldsaga Sir Walter Scotts,
Fair Maid of Perth, (Mærin fagra
frá Perth) kom út árið 1828. Á
miðöldum hét bærinn líka ýmist
St. John‘s Toun eða Saint John
stoun. Það heiti tengdist aðal
kirkju bæjarins sem helguð var
Jóhannesi skírara.
Af þessu má ráða að bær
þarf að vinna sér inn verðleika
til að geta kallast borg. Og áður
fyrr var það ríkið sem ákvarð
aði hvaða borg gæti kallað sig
því virðulega heiti. Þetta snýst
ekki um það, að bæjarráð Kópa
vogs eða bæjarstjórn geti sam
þykkt einhverskonar ályktun um
að nafni bæjarins verði breytt úr
bæ í borg. Það væri að minnsta
kosti ákaflega ómerkilegt ráðslag
og ætti sér enga forsendu. Það

Heilkorn
heilsunnar vegna

Hrafn A. Harðarson.

væri kannski helst í anda 2007
græðginnar, að taka sér bara rétt
inn til hlutanna sjálfur!
Kópavogur þyrfti í fyrsta lagi
að vera stærri, fjölmennari bær
til að ástæða gæti verið til nafn
breytingar, eða stöðuhækkunar.
Koma þyrftu til aðrar ástæður
en þær að einh vern bæja rf ull
trúa dreymi um að verða borg
arf ullt rúi. Þeim bæja rf ullt rúa
má kannski benda á að flytja til
Reykjavíkur og fara þar í framboð
– þannig gæti hann látið draum
sinn rætast.
Þá þyrfti Kópav ogu r að eiga
sér hefð í framleiðslu varnings
sem kunnur væri á landsvísu og
helst á heimsvísu (t.d. viský?)
eða niðu rs uðuv öru r (opna ðu
órad ós og gæði n koma í ljós!)
eða málningu? En þar er ekki á
auðug mið að róa því flest er á
fallanda fæti í þeim efnum. Loks
þyrfti bærinn að búa yfir sam
felldri sögu byggðar með kirkjum
(helst dómkirkjum) lærðum skól
um og háskólum og fjölbreyttu
vísi nda- og fræðas tarfi. Því er
aldeilis ekki til að dreifa hér á

bæ. Kannski þurfum við líka að
bíða þess að skáld og rithöfundar
skrifi þær bókmenntir sem hafið
gætu Kópavog til vegs og virð
ingar? Það er nefnilega þannig
að innihald skiptir meira máli en
umbúðir. Kópavogur er hvorki
meiri né minni sem bær eða
borg – og bæjarfulltrúi sem legg
ur sig fram um að vilja veg bæj
arins sem mestan er allra góðra
gjalda verður. Auk alls þessa má
benda á að Kópavogur á Borgirn
ar á Holtinu, Borgarholtinu, þar
sem Kópavogskirkja stendur. Við
eigum líka Borgarholtsbraut, svo
borg er vissulega í Kópavogi þótt
Kópavogur sé „bara“ bær. Í leik
riti sem hét Alvörukrónan og var
eftir Túkall (Jónas Jónasson) og
flutt af Leikfélagi Kópavogs árið
1960 er þessi texti:
Kópavogsvísur
Lukka Adams syngur
Má ég kynna mína frægu borg,
þar máfar leika sér í frjálsum
vindum, Kópavogsborg með turna og
torg –
og talsvert af leyndum syndum.
Þarna hafa frams ýni r menn
vélað um texta, enda hafa nú þeir
draumar ræst að hér í bæ er nú
bæði Turn og Torg! Og ábyggi
lega nokkuð um syndir þótt bær
inn sé enn bara Kópavogsbær.
Hrafn A. Harðarson,
Kópavogsbúi frá fæðingu

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.
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.
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.

Kornax ehf hveitimylla - Korngörðum 11 - 104 Reykjavík
Sími: 540 8700 - kornax@kornax.is
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Hátíðarstemmning á Hamraborgarhátíð
Fjöldi Kópavogsbúa og gesta
naut veðurblíðunnar á Hamra
borgarhátíð í Kópavogi sl. laug
ard ag. Hamrab orgi nni var
breytt í göngugötu, sölutjöldum

var slegið upp og um 120 manns
seldu gama lt dót og nýtt eða
nýlegt beint úr skottinu á bíln
um sínum. Eflaust hafa margir
gert þar góð kaup.

Menni nga rs tofna ni r bæja r
ins voru opnaðar upp á gátt og
verslanir og veitingastaðir voru
með ýmis tilb oð á vöru m sín
um og þjónustu. Lifandi tónlist

var víða, íþróttafélög, dansskól
ar og fleiri kynntu starfsemi sína.
Sannkölluð miðbæjarstemmning
ríkti því í Hamraborginni þennan
laugardag.

Hamraborgarhátíðin er haldin
á vegum Kópavogsbæjar í sam
starfi við verslanir og önnur fyr
irtæki á svæðinu. Þetta er í annað
sinn sem hátíðin er haldin.

Fimleikastúlkur úr Gerplu sýndu listir sínar á Hálsatorgi.

Útimarkaðir, eða skottmarkaðir, voru víða en fólk seldu ýmsar vörur
og notuðu bíla sína sem lager. Þetta var svokölluð skottsala.

Karlakór Kópavogs með nýjan söng
stjóra og átak gert í fjölgun söngmanna
Karlakór Kópavogs var stofn
aðu r hausti ð 2002 og heldu r
árlega vortónleika ásamt fjölda
annarra tilfallandi söngviðburða.
Í fyrrah aust söng karlak óri nn
á landsmóti sunnlenskra karla
kóra ásamt 700 söngf él ögu m,
sungið var á jólahátíð í Hörðu
vallaskóla, frumflutt tónverk eft
ir Halldór Magnússon og sungið
víða í Kópavogi á menningardög
um. Vortónleikar voru haldnir í
Salnum þar sem boðið var upp á
blöndu af hefðbundnum íslensk
um karlak órsl ögu m, ítölsku m
sönglögum og amerískum söng
leikjalögum. Kórinn skipar í dag
25 virka söngmenn. Félagsstarf
er gott innan kórsins og kórfélag
ar koma mikið saman sér og öðr
um til skemmtunar. Kórinn held
ur söngkvöld á Muffins bakery
í Hamraborg, skemmtanir með
öðrum kórum og sér um jólatré
sölu við Dalveg í samstarfi við
Skógræktarfélag Kópavogs.               
Stjórnandi kórsins til margra
ára hefur verið Julian Hewlett og
undirleikari Guðríður St. Sigurðar
dóttir. Þar sem Julian hefur flutt
úr landi hefur Garðar Cortes ver
ið ráðinn nýr stjórnandi kórsins.
Garðar er einn reyndasti stjórn
andi sem völ er á. Garðar stjórn
ar auk þess Óperukórnum, hefur
stjórnað Karlakórnum Fóstbræðr
um og er skólastjóri Söngskólans
í Reykjav ík. Undi r hans stjórn
stendu r til að stækka kóri nn í
40 manna kór, efla hann og vera
þannig tilbúnir til stórræða á 10
ára afmæli kórsins árið 2012.
Kóri nn leita r að 20 góðu m
söngmönnum sem eru tilbúnir í
átak til að ná þessu markmiði 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 radd
prófaðir og endurraðað verður í
allar 4 raddir.
Kóræfi nga r verða fasta r á
fimmtud ögu m kl. 19.30-22.30
ásamt aukaæ fi ngu m efti r þörf
um. Æfingar hefjast í samkomu
sal Álfhólsskóla / Hjalla, 8. sept
ember, þ.e. í kvöld. Áhugasamir
söngmenn geta haft samband við
Þór Þrái nss on form ann í síma
845-4255 eða Jakob Líndal í síma
664-8801.

Tónlist var í heiðri höfð í Salnum, en þeir Jón Rafnsson bassaleikari
og Björn Thoroddsen gítarleikari ákváðu að leika utandyra, sem féll í
mjög góðan jarðveg.
Rauði krossinn var á staðnum,
og seldi m.a. skemmtilegar og
eigulegar prjónaflíkur.

„Karlakór“ málverk í eigu Karlakórs Kópavogs.
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Kópavogsbær og Ás styrktarfélag:
Gómsætar alíslenskar
hollustuvörur

íslensK
hollusta

Erum miðvikudaga á markaðstorgi
í Mjódd og laugardaga á
Mosskógamarkaði í Mosfellsdal

Undirrituðu samning um þjónustu
við fullorðna fatlaða einstaklinga
Samningur um þjónustu við fimm fullorðna fatl
aða einstaklinga sem búa að Kastalagerði 7 í Kópa
vogi hefur verið undirritaður af hálfu Kópavogs
bæjar og Áss styrktarfélags. Markmiðið er að íbúar
Kastalagerðis fái þá þjónustu sem mætir hvað best
óskum þeirra, aðstæðum og þörfum.
Að lokinni undirritun buðu íbúar Kastalagerð
is til kaffisamsætis á heimili sínu. Kópavogsbær
tók yfir málefni fatlaðs fólks um áramótin og er
samningurinn við Ás styrktarfélag liður í því ferli. Í
samningnum er m.a. kveðið á um að þjónustan við
íbúana skuli vera einstaklingsbundin, heildstæð og
sveigjanleg. Skal hún veitt með það að markmiði að
efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi, styrkja
sjálfsmynd þess, sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfs
virðingu og lífsgæði. Samningurinn gildir til ársloka
2014 en er uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex
mánaða fyrirvara.

Við undi rr itu n samni ngsi ns. Sitja ndi frá hægri
Guðr ún Pálsd ótti r, bæja rs tjóri Kópav ogs, og
Guðrún Þórðardóttir, formaður Áss styrktarfélags.
Fyrir aftan þær standa Þóra Þórarinsdóttir, fram
kvæmdastjóri Áss til vinstri og Guðríður Arnardótt
ir, formaður bæjarráðs Kópavogs.

Sýning um höfund þjóðsöngsins
í Tónlistarsafni Íslands í Kópavogi
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.

um sem gerðar voru með lögum
Sveinbjörns og upptökur þar sem
hann sjálfur leikur einleik á píanó.
Meðal merkra muna á sýningunni
er handrit að verkinu Polonaise
frá árinu 1926. Það var samið fyr
ir hljómsveit og gerði Sveinbjörn
sér vonir um að það yrði flutt á
alþingishátíðinni árið 1930. Hand
ritið hefur verið týnt um árabil en
kom í ljós fyrir skömmu.
Sveinbjörn flutti ungur að árum
frá Íslandi og starfaði lengst af í
Edinborg í Skotlandi við tónlistar
kennslu og tónsmíðar. Síðar fluttu
börnin hans tvö til Kanada og fylg
di hann og eiginkona hans, Eleanor

Sveinbjörnsson, á eftir og bjuggu
þau þar í nokkur ár. Ef frá er tal
inn þjóðsöngurinn eru aðeins fáein
sönglaga hans kunn hér á landi.
Tónleikar verða haldnir í Salnum
9. október nk. þar sem eingöngu
verða flutt lítt þekkt einsöngslög,
dúettar og kórlög eftir Sveinbjörn
Sveinb jörnss on. Flytje ndu r eru
Garðar Thór Cortes, Valgerður G.
Guðnadóttir, Eiríkur Hreinn Helga
son, Krysti na Cortes og Karla
kórinn Þrestir undir stjórn Jóns
Kristins Cortez. Leiðsögumaður á
þessum tónleikum verður Bjarki
Sveinb jörnss on, fors töðum aðu r
Tónlistarsafns Íslands.

Íslenska
sjávarútvegssýningin

2011

Vetrarstarf í Hjallakirkju

Sýning um Sveinbjörn Svein
björnsson, tónskáld og höfund
íslenska þjóðsöngsins var opnuð
í vor og stendur út þetta ár í Tón
listarsafni Íslands að Hábraut 2
í Kópavogi. Kveikjan að sýning
unni er sú að safninu hafa borist
fjöldi muna frá Eleanor Oltean,
barnabarni Sveinbjörns í Kana
da, sem aldrei fyrr hafa komið
almenningi fyrir sjónir.
Hægt er að sjá ýmsa persónu
lega muni úr eigu Sveinbjörns og
fjölskyldu hans, fjölda ljósmynda,
skjala og bréfa sem varpa ljósi á
líf hans. Þá verður hægt að hlýða
á nokkra r af elstu hljóðr itu n

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.

Smárinn, Kópavogur • September 22-24

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%!
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

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

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Þegar andlát ber að höndum

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

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA

Íslenska sjávarútvegssýningin er
atburður á vegum Mercator Media

Samstarfsaðili um flutninga

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

Alþjóðleg útgáfa

Skipuleggjandi

www.icefish.is
Opinber íslensk útgáfa

Opinbert flugfélag/loftflutningafélag & hótelkeðja

Kópavogsblaðið

SEPTEMBER 2011

17

,,Ekki dýrt í sund miðað
við margt annað”
- segir Guðmundur Þ. Harðarson, forstöðumaður
Sundlaugarinnar Versölum í Kópavogi
Sund er afar holl íþrótt sem
býður upp á mjög alhliða hreyf
ingu fyri r alla n líka mann.
Aðsókn að Salalaug í Kópavogi
hefur verið mjög góð, þó auðvit
að mest að sumarlagi þegar sól
in skín. En í  laugina og því sem
henni fylgir, s.s. heitir pottar,
gufubað, rennibraut o.fl. mætti
að jafnaði vera meiri aðsókn.
Guðm undu r Harða rs on, for
stöðum aðu r Sundl auga ri nna r
Versölum telur að ýmislegt mætti
gera til að auka aðsóknina með
sem minnstum tilkostnaði.

sundlaugum sem hafa fleiri en
eina laug til umráða og geta skipt
upp þjónustunni. Ef að þarf að
loka laug fyri r öðru m aldu rs
hópum, þá hefði það mjög svo
truflandi áhrif.
Í Kópav ogi hefu r veri ð t.d.
sundlaugapartý fyrir unga fólk

- Er því haldið nógu vel á lofti
hversu holl hreyfi ng það er að
stunda sund?
,,Það má sennilega alltaf bæta
uppl ýsi ngag jöf til alm enni ng
hvað varðar hollustu sundiðk
unar og annara íþróttaiðkunar.
Allir Íslendingar hafa lært sund í
grunnskólum landsins og ættu að
þekkja hversu holl hreyfing sund
ið er. Margir gera sé þó ekki grein
fyrir þessu fyrr en á fullorðinsár
um. Kostir sundiðkunar eru marg
ir, m.a. þeir að álagsmeiðsli eru
lítt þekkt fyrirbrigði hjá þeim sem
stunda sundtrimm, vegna þess
að fæturnir þurfa ekki að bera lík
amsþunga iðkandans. Sundiðkun
er því holl og góð hreyfing fyr
ir fjölbreyttan hóp fólks á öllum
aldri.”
- Er það talið auka lífslíku r
fólks að stunda sund? Þá hversu
miki ð samk væmt einh verju m
rannsóknum?
,,Margar rannsóknir hafa leitt
það í ljós að sundiðkun eða önnur
hreyfing eykur lífslíkur fólks. Ann
ar mikilvægur þáttur í ástundin
íþrótta er að lífsgæði aukast til
muna. Sundið þjónar þar veiga
miklu hlutverki, þar sem flestir
landsmenn eru nægilega vel synd
ir til þess að stunda sundtrimm
sér til heilsubótar og endurhæf
ingar.”

Niðurgreiddur rekstur
- Er of dýrt í sund?
,,Nei það er ekki dýrt í sund,
miðað við margt annað. Flest bæj
arfélög bjóða upp á fjölbreytt og
hagstæð afsláttarkjör á sundmið
um sundstaða. Rekstur sundlauga
er niðurgreiddur af bæjarfélög
um svo um munar. Ætla má að
gjaldt aka þurfi að vera allt að
60-65% hærri ef að rekstur sund
lauga ætti að standa undir kostn
aði. Svo má geta þess að þjónusta
sundl auga er miklu fjölb reytt
ari en áður fyrr. Margar góðar
sundlaugar hafa verið byggðar á
undanförum árum, þar sem tek
ið hefur verið tillit til þarfa við
skiptavinanna. Rennibrautir af öll
um gerðum og lengdum, eimböð,
standlaugar, straumlaugar, heitar
laugar fyrir fjöldkyldur með yngri
börn, gagnvirk leiktæki og margt
fleira.”
- Telurðu að halda ætti óbreytt
um opnunartímum frá því í sumar,
t.d. með því að hafa opið til kl.
22.00 alla virka daga?
,,Nú eru þessi mál til umfjöllun
ar hjá bæjaryfirvöldum og verið
að skoða aðsóknarmynstur sum
arsins. Að öllum jöfnu breytist
það nokkuð á vetrum, þó aðallega
yfir dimmasta og kaldasta tíma
bilið.”
- Væri það til bóta að bjóða upp
á sér tíma fyrir ákveðna aldurs
hópa?
,,Já, það væri til bóta í þeim

Forvarnarnefnd
Kópavogs

ið í félagsmiðstöðum bæjarins,
í innilauginni í Sundlaug Kópa
vogs, þar sem ungv iði ð naut
sín í sundi með tónl ist við
hæfi, án þess að trufla almenna
stafss emi lauga ri nna r,” segi r
Guðmundur Þ. Harðarson.

Guðmundur Þ. Harðarson forstöðumaður á sundlaugarbakkanum.
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Hugsaðu um heilsuna - Björt framtíð hjá ungu liði
veldu heilkornabrauð Salaskóla í skák

Bakarar fjölmenntu á heilkornakynningu Kornax.

Í haust mun Kornax standa
fyrir markaðsátaki á heilkorna
vörum. Af því tilefni var nýlega
haldi n kynni ng á heilk orna
brauðum fyrir íslenska bakara
í húsnæði Hótel- og matvæla
skólans í Kópavogi.  Þar kynntu
danski r sérf ræði nga r ásamt
starfsfólki Kornax bragðgóð og
holl heilkornabrauð.
Í Danmörku hefur neysla hollra
heilkornabrauða aukist jafnt og
þétt síðustu ár og er svo komið
að tæplega 30% allra brauða sem
Danir neyta uppfylla staðla heil
kornaafurða. Vörur úr heilu korni
eru ákaflega holl fæða. Í þeim er
fjöldi næringarefna sem eru lík
amanum mjög mikilvæg. Þeir sem

sími:5671800

www.bbv.is

neyta trefjar íkrar hollrar fæðu
eiga síður á hættu að fá langvinna
sjúkdóma á borð við hjarta- og
æðasjúkdóma, áunna sykursýki
og ýmsa aðra hviml eiða sjúk
dóma. Heilkornavörur eru meðal
annars heilhveiti, heilmalað korn,
rúgur, bygg, hafrar, maís, hirsi, og
hýðishrísgrjón.
Þátttaka í kynningu Kornax var
mjög góð og um 30 íslenskir bak
arar kynntu sér nýjustu stefnu
og strauma í hollustu heilkorna.
Kynningin tókst mjög vel og má
því búast við að íslenskir neyt
endu r muni njóta mun holla ri
valkosta í íslenskum bakaríum á
komandi vetri.

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

Skákl ið Salas kóla keppti á
Norðurlandamóti grunnskóla í
skák 26. - 28. ágúst sl. og keppt
var í húsi Taflfélags Reykjavík
ur í Faxafeni 12. Í liði Salaskóla
voru Guðmundur Kristinn Lee
MR með 1622 ELO-stig, Birkir
Karl Sigurðsson 10b með 1546
ELO-stig, Hilmi r Freyr Heim
iss on 5b með 1333 skáks tig.,
Jón Smári Ólafss on 7b með
1182 skákstig, Hildur Berglind
Jóhannsdóttir 7b með 1168 stig
og Eyþór Trausti Jóhannsson 9b.
Lið Salaskóla vann silfurverð
laun á síðasta Íslandsmóti. Sala
skóli sigraði Danmerkurmeistar
ana og finnska liðið og lenti í 5.
sæti, aðeins einum vinningi á eft
ir silfurliðinu. Sigurvegari var lið
Nordbergskóla í Noregi.
Bestu m ára ngri keppe nda
Salaskóla náði Hildur Berglind
Jóhannsdóttir sem var með 75%
vinningshlutfall, en hún er aðeins
í 7. bekk og síðan yngsti kepp

Keppendur Salaskóla á Norðurlandamóti grunnskóla í skák.

andinn á mótinu eða Hilmir Freyr
Heimisson sem er nýorðinn 10
ára með 62,5% vinningshlutfall.
Salaskóli varð Norðurlandameist
ari árið 2009, varð í 2. sæti árið

2010 og í 5. sæti í ár. Með þetta
kornunga lið er framtíðin í skák
inni björt en helmingur liðsins á
eftir 4 ár eða meira í grunnskóla.

3. flokkur Breiðabliks Valitor-bikarmeistarar!
3. flokkur Breiðabliks bar sigurorð af Stjörnunni 1:0 í úrslitaleik um Valitorbikarmeistaratitilinn en
leikurinn fór fram innandyra í Kórnum fyrir skömmu. Einkennileg ráðstöfun hjá KSÍ í blíðunni þar sem
allir aðrir leikir í þessari keppni höfðu farið fram utandyra á grasi. Til hamingju, Blikastrákar

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
TOYOTA Land cruiser 100 vx (35"). Árgerð 2006, ekinn 90 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.900.000. Rnr.221102.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir sumarið.

Hermann Jónasson

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

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

Skemmtilegur fótbolti á
Subway-móti HK í Fagralundi
Subway-mót yngri flokka kvenna, eða Fossvogsmótið, fór fram
á félagssvæði HK í Fagralundi í
lok ágústmánaðar. Það hófst með
keppni í 4. flokki kvenna, síðan
fór fram keppni í 5. og 7. flokki
og keppninni lauk á sunnudegin
um með keppni í 6. flokki. Kepp
endur voru alls 650 í 72 liðum frá
13 íþróttafélögum og það var því
mikið fjör í Fagralundi alla þessa
helgi.
Keppni stóð í þrjá daga þar
sem keppni í hverjum flokki lauk
á einum degi. Samhliða var keppt í
þrautabraut sem hvert félag sendi
tvo fulltrúa í þar sem keppt var í
ýmsum knattþrautum í kappi við
klukkuna. Keppni var hörð og réð
ist í tveimur flokkum á broti úr
sekúndu, skemmtileg nýbreytni
sem tókst vel til.
Í 4. flokki var spilaður 11 manna
bolti á mótinu með hraðan að leið
arljósi. FH stóð uppi sem öruggur
sigurvegari með fullt hús stiga og
sannfærandi sigra, HK varð í 2.
sæti og svo Víkingur í því þriðja. Í

HK-stúlkur í leik gegn Víkingi í 5. flokki C.

5. flokki sigraði Breiðablik í flokki
A-liða, KR í 2. sæti og Grindavík í
3. sæti. Grindavík sigraði í keppni
B-liða og keppni C-liða deildu Vík
ingur og Fram með sér sigrinum.
Í 7. flokki í keppni A-liða sigraði
Stjarnan, Víkingur í flokki B-liða og
Stjarnan í flokki C-liða.

Í keppni A liða í 6. flokki urðu
ÍR-stúlku r sigu rs æla r, Víki ngu r
sigraði í flokki B-liða eftir að hafa
sigrað gestgjafana í HK í úrslitaleik
sem þar með urðu í öðru sæti en
grannarnir grænu, Breiðablik urðu
í 3. sæti. Grindavík sigraði í keppni
C-liða.

Íslandsmót barna og unglinga í tennis utanhúss:

Keppendur frá TFK í verðlaunasætum
Á Íslandsmóti   2011 í barna- og
unglingaflokkum utanhúss urðu eft
ir taldir leikmenn Íslandsmeistarar:
Soffía Sóley Jónasdóttir – Mínitennis og 10 ára og yngri barna flokk
ur.
Anna Soffía Gronhölm – 12 ára og
yngri stelpur.
Óliver Adam Kristjánsson - 12 ára
og yngri strákar.
Óliver Adam Kristjánsson og Sig
urjón Ágústsson – 14 ára og yngri
strákar tvíliða.
Vladimir Ristic – 14 og 16 ára og
yngri strákar.
Hjördís Rósa Guðmundsdóttir 14,
16 og 18 ára og yngri stelpur.
Rafn Kumar Bonifacius – 18 ára og
yngri strákar.
Hinrik Helgason og Rafn Kumar
Bonifacius – 18 ára og yngri strákar
tvíliða.

Anna Soffía Grönhölm og Hjördís Rósa Guðmundsdóttir mættust í
úrslitum í 14 og 16 ára og yngri.

Kraftlyftingadeild Breiðabliks fær
þjálfunarmiðstöð í ,,Camelot”
Kraftlyftingadeild Breiðabliks
hefu r hafi ð að nýju æfi nga r í
,,Camelot”, sem er kraftlyftinga
þjálfu na rm iðs töð kraftl yfti nga
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
aðs töðu fyri r frjálsí þ róttad eild
Breiðabliks.
Halld ór Eyþ órss on, form að
ur deildarinnar, segir að nú æfi að
staðaldri um 30 manns í hinni nýju
þjálfunarmiðstöð og telur að þeim
muni fjölga, og þar séu einnig kon
ur. Þessi nýja aðstaða gerbreyti
allri æfingaaðstöðu deildarinnar og
stuðli vonandi að fleiri keppend
um frá Breiðabliki í fremstu röð í
íþróttinni. ,,Í þjálfunarmiðstöðina
koma einnig aðri r íþróttam enn,
eins og t.d. knattspyrnumenn, sem
telja að lyftingar séu mjög góð við
bót við aðrar æfingar sem knatt
spyrnumenn stundi. Sumir spyrja
hvað dragi fólk til þess að æfa lyft
ingar og ég held að það sé m.a. að
efla styrk, verða sterkari og viljinn
til að líta betur út. Svo stefna þeir
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Níu Blikar urðu Íslandsmeistarar
á Meistaramóti Íslands 15-22 ára

Stefanía Valdimarsdóttir í grindahlaupi.

Blikar náðu góðum árangri á
Meistaramóti Íslands, 15-22 ára,
sem fram fór á Akureyri 27.-28.
ágúst sl. Keppendur komu frá
19 samböndum og félögum og
kepptu þeir samtals í 144 grein
um á mótinu, ÍR var með flesta
keppendur skráða til leiks, eða
52 talsins. Breiðablik sendi 17
keppendur á mótið en alls voru
keppendur 177 talsins.
ÍR sigraði stigakeppnina en lið
ið hlaut 759 stig, en næsta lið á
var UFA með 347,5 stig en Breiða
blik endaði í fimmta sæti með 155
stig. Níu Blikar urðu Íslandsmeist
arar og unnu ellefu Íslandsmeist
aratitla. Ingi Rúnar Kristinsson
(18-19 ára) bætti Íslandsmetmet
Bjarka Gíslasonar í stangarstökki
er hann stökk 4,69 metra. Met
Bjarka var 4,68 metra r. Glæsi
legu r ára ngu r hjá Inga Rúna ri
en hann varð Íslandsmeistari í
þremur greinum; stangarstökki,
kringlukasti og 4x100m boðhlaupi
í ungkarlasveit 20-22 ára. Sindri
Hrafn Guðmundsson vann fjóra
Íslandsmeistaratitla en hann vann
110 metra grindarhlaup, kringlu
kast, langs tökk og spjótk ast.

HK fallið í 2. deild
Örl ög HK í 1. deild karla í
knattspyrnu réðust endanlega
sl. fimmtudag þegar liðið beið
lægri hlut fyrir Haukum, 0:2,
á Kópavogsvelli í næstsíðustu
umferð deildarinnar.
Liðið varð að vinna en þrátt fyr
ir góðan leik lengst af og mörg
góð marktækifæri voru það Hauk
arnir sem skoruðu mörkin. HK
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Breiðabliks
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Auðunn Jónsson í bekkpressu, en það er Halldór Eyþórsson, formaður
kraftlyftingadeildarinnar, sem réttir honum stöngina með lóðunum á.
Hjá standa ýmsir keppendur kraftlyftingadeildarinnar. Auðunn hefur
náð árangri á heimsmælikvarða, vann m.a. til silfurverðlauna í rétt
stöðulyftu á heimsmeistaramóti Alþjóða kraftlyftingasambandsins.

sem æfa íþróttina flestir á lyftinga
keppni,” segir Halldór Eyþórsson.
,,Við borgum ekkert fyrir aðstöð
una en innheimtum iðgjald sem er
3.000 krónur á mánuði. Peningana
notum við til þess að kaupa ný tæki

sem hafa alþjóðlega viðurkenningu
og gæðastimpil. Við stöndum árlega
fyrir Kópavogsmóti sem nýtur mik
illa vinsælda og stefnum að því að
fá að halda Íslandsmót í réttstöðu
lyftu,” segir Halldór Eyþórsson.

Þeir Blikar sem komu heim með
Íslandsmeistaratitla voru:
• Arna Ýr Jónsdóttir (16-17 ára)
stangastökk 3,35 metrar
• Sindri Hrafn Guðmundsson
(16-17 ára) 110m grindahlaup á
tímanum 16,30 sek.
• Sindri Hrafn Guðmundsson
(16-17 ára) langstökk 6,14 metrar
• Sindri Hrafn Guðmundsson
(16-17 ára) kringluk ast 40,73
metrar
• Sindri Hrafn Guðmundsson
(16-17 ára) spjótkast 64,77 metrar
• Guðrún María Pétursdóttir
(18-19 ára) hástökk 1,63 metrar
• Stefa ní a Valdim arsd ótti r
(18-19 ára) 400metra grindahlaup
á 62,04 sek.
• Ingi Rúna r Kristi nss on
(18-19 ára) stanga rs tökk 4,69
metrar sem er Íslandsmet!
• Ingi Rúna r Kristi nss on
(18-19 ára) kringluk ast 44,74
metrar
• Tómas Zoega (18-19 ára)
3000metra hlaup á 9:31,41 mín.
• Ungkarlar 20-22 ára 4x100m
boðh laup 45,83 sek en sveit
ina skipuðu Ingi Rúnar, Kristján
Viktor, Ottó og Gunnar Páll.
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þarf því að taka hin þungu skref
niður í 2. deildina. Stigasöfnun
sumarsins í heild ræður úrslit
um og því miður virtist HK-liðið
ekki tilbúið í baráttuna fyrr en of
langt var liðið á tímabilið en fyrsti
sigurleikurinn kom ekki fyrr en
gegn BÍ/Bolungarvík 20. ágúst sl.
Nú er hinsvegar boltinn hjá leik
mönnum liðsins að sýna hvað í
þá er spunnið, félagslega og á fót
boltavellinum, og byrja strax að
leggja grunninn að því að koma
HK aftur í 1. deildina eins fljótt og
mögulegt er.
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Yfir fjögur þúsund
börn í grunnskólum
Kópavogs

Skólastarfið er hafið í Kópavogi
en skólasetning í níu grunnskól
um bæjarins fór fram á mánudag.
Um 4.280 nemendur stunda nám
í skólunum í vetur. Þar af eru um
420 í 1. bekk. Gleði og eftirvænt
ing ríkir ávallt meðal grunnskóla
barna í Kópavogi við skólasetn
inguna en þá fá þau stundaskrá
vetrarins og hittu sína umsjónar
kennara. Margir eru eflaust líka
að hitta góða vini sína á ný eftir
sumarfrí.

Breytt deiliskipulag
hafnarsvæðis á
Kársnesi

Á fundi skipulagsnefndar var
nýlega lögð fram að nýju tillaga
Skipulags-  og byggingardeildar
að breyttu deiliskipul agi hafn
arsvæðisins á Kársnesi, Vestur
vör 32-38. Í breytingunni er gert
ráð fyrir nýrri athafnalóð norðan
Vesturvarar 34 og 36 þ.e. Vest
urvör 38. Samkvæmt tillögunni
verður lóðin tæplega 11.000 m2
að flata rm áli þar sem byggja
má allt að 6000 m2 byggingu á
1-2 hæðu m með veggh æð að
hám arki 10 m og mæni sh æð
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
aði la; Mílu, Heilb rigði se fti rl its
Hafnarfjarðar-  og Kópavogssvæð
is, Siglingastofnun Íslands, Isavia
og Skipulags-  og byggingarsviðs
Reykjavíkurborgar. Umsögn barst
frá Isavia dags. 9. júlí 2011 og Sigl
ingastofnun dags. 12. júlí 2011.
Kynningartíma lauk í sumar og
sendu fjölmargir inn athugasemd
ir og ábendingar. Skipulagsnefnd
samþ ykkti framl agða till ögu
ásamt umsögn.

Starfsmenn mennta
sviðs reikna út
hagkvæmni þess
að elda heima

Rannv eig Ásg eirsd ótti r lagði
nýl ega fram í bæja rr áði bók
un þar sem segir m.a. að í kjöl
far fjárh agsá æ tlu na r 2011 var
starfsmönnum menntasviðs falið
að ræða við þá sem þjónustuðu
skóla bæjarins með hádegisverð
um aðra samsetningu á matar
kosti þeirra og hugsanlega lækka
þannig matarkostnað. Farið var í
þá vinnu en í samtölum við þáver
andi þjónustuaðila var fyrirséð
að kostnaður myndi hugsanlega
aukast vegna umtalsverðra breyt
inga í starfs emi þeirra, mata r
verð yrði ekki lægra og kröfum
um manneldismarkmið yrði hugs
anlega hnikað. Farið var í nýtt
útboð. Út úr því fékkst ekki sú
hagræðing sem væntingar stóðu
til. Samhliða þessu hófu starfs
menn menntasviðs vinnu við að
reikna ítarlega hugsanlega hag
kvæmni þess að elda heima og
niðurstaða var sú að tveir skólar
elda heima í vetur. Verður þeirri
aðgerð fylgt nákvæmlega eftir og
ákvörðu n um freka ri breyti ng
ar sem teljast okkur hagkvæmar
til framtíðar tekin í kjölfar þess.
Þannig hefur í öllu verið fylgt til
mælum um að leita allra leiða
sem okkur eru færar og eru innan
marka laga um þessa þjónustu í
grunnskólum.

í Rauðakrosshúsið í Kópavogi
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.

Fimmtudagar kl. 10-12 - Alþjóðlegir foreldrar hittast með börn sín.
Föstudagar kl. 12-14 - Kíktu í kaffi og kynntu þér sjálfboðaliðastörf.
Alltaf heitt á könnunni!
Föstudagar
Geymið
auglýsinguna!
Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 Sími: 554 6626 kopavogur@redcross.is raudikrossinn.is/kopavogur

