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Fyrstu merki þess að jólin nálgast eru oft þau að haldinn er basar þar sem seld eru ýmis handavinna, oft tengd
jólum eins og ýmislegt jólaskraut og jóladúkar, og einnig eru seldar girnilegar kökur við sama tækifæri. Einn slíkur
var haldinn í Sunnuhlíð í Kópavogi sl. laugardag á vegum Dagvistar, og var þar margt um manninn að skoða það
sem þar var á boðstólum. Sumir notuðu tækifærið og keyptu jólakort, enda gott að vera fyrirhyggjusamur.
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Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Gott samstarf lögreglu og bæjar
Meira en 90% íbúa í Kópavogi telja sig mjög eða frekar
örugg í bænum ein á ferli þegar
skyggja tekur. Þetta kemur fram
í viðhorfskönnun lögreglunnar
á höfuðborgarsvæðinu og er að
mati Stefáns Eiríkssonar, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu staðfesting á því að það sé
gott að búa í Kópavogi.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ásamt ýmsum yfirmönnum embættis hans, bæði frá
almennri deild og umferðardeild,
og varðstjóra og lögregluþjónum
svæðislögreglunnar í Kópavogi
héldu nýlega fund með fulltrúum

bæjarfélagsins um löggæslumál.
Fram kom að aðgerðir til að koma
í veg fyrir alvarleg umferðarslys
hafa borið góðan árangur.
„Tölur um afbrot og umferðarslys sýna svo að ekki verður um
villst að það er í raun og veru gott
að búa í Kópavogi,“ segir Stefán
Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, sem fjallaði um
viðhorf til starfa lögreglu og sýnileika hennar. „Flestar tölur sem við
horfum til benda til þess að mál
þróist í rétta átt og öryggistilfinning íbúa í Kópavogi sé mjög mikil,
yfir 90% íbúa telja sig mjög eða
frekar örugg í bænum ein á ferli

þegar skyggja tekur. Lögreglan er
einnig afar ánægð með þá góðu
samvinnu sem er á milli lögreglu
og bæjaryfirvalda um forvarnir
og aðgerðir til að draga úr afbrotum og umferðarslysum. Þetta á
við um alla, félagsmálayfirvöld,
skólayfirvöld og skólastjórnendur
og þá sem fara með tæknimál og
götur bæjarins. Upplýsingum um
áhættuhegðun, óæskilega þróun
eða hættulega staði í umferðinni
er miðlað með skipulegum hætti
til allra þessara aðila sem vinna
allir sem einn að einu og sama
markinu; að auka öryggi og öryggistilfinningu íbúa í Kópavogi.

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM
Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 10-14.

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

- Íhugunaratriði
um kærleikann
- bls. 9
Könnun lögreglunnar var gerð
í síma, úrtakið á öllu höfuðborgarsvæðinu var 2000 manns og svarhlutfallið 61%. Könnunin sýndi
jafnframt að 68% bæjarbúa finnst
lögreglan mjög eða frekar aðgengileg til að fá upplýsingar, aðstoð
eða fræðslu þegar á þarf að halda.
Aftur á móti telja 55% sig sjá lögreglumann eða lögreglubíl í sínu
hverfi eða byggðarlagi sjaldnar
en einu sinni í viku, 12,8% telja sig
aldrei sjá lögregluna.

LAUGARDAGAR
10-14
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Nýr framhaldsskóli
í Kópavogi

B

úast má við að í þeim þrengingum sem við Íslendingar
stöndum nú frammi fyrir aukist atvinnuleysi verulega,
vel menntað fólk flytur úr landi til þess að finna atvinnu
við sitt hæfi og sína þekkingu og aðrir leita í auknu mæli til
frekara náms hér heima. Uppi í Kórum í Kópavogi er verið að
byggja íþróttaakademíu við hlið knattspyrnuhússins og allar
framkvæmdir og skipulag á svæðinu miðast við það að þar
rísi einnig framhaldsskóli, annað hvort menntaskóli eða fjölbrautaskóli sem verður með sérstaka áherslu á íþróttir. Margir
bjuggust við, og auðvitað vonuðu líka, að menntamálaráðherra,
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, mundi ákveða á síðasta ári að
þarna risi næsti framhaldsskóli landsins, en hún ákvað hins
vegar að finna honum stað í Mosfellsbæ. Einnig hefur verið
ákveðið að í Ólafsfirði rísi fjölbrautaskóli sem er eiginlega vart
skiljanlegt í ljósi þess hversu fáir búa þarna, jafnvel eftir að
umdeild jarðgöng til Siglufjarðar hafa verið tekin í notkun, og
einnig í ljósi þess að á Akureyri eru tveir mjög góðir framhaldsskólar, MA og VMA. Nú verða Kópavogsbúar að vona að næsta
ákvörðun menntamálaráðherra um framhaldsskóla verði sú að
hann rísi í Kópavogi. MK er fyrir löngu síðan búinn að sprengja
af sér öll bönd og þar verður árlega að hafna mörgum umsóknum um nám.

Vilja hefja aðildarviðræður

K

jördæmisþing framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi
ályktaði með þorra greiddra atkvæða sl. mánudagskvöld
að hefja skuli viðræður um aðild að Evrópusambandinu
og um upptöku evru. Yfir 100 manns sóttu þingið en fyrr um
kvöldið greiddu 98 atkvæði í kosningu til miðstjórnar flokksins en kosið var um sextán kjördæmissæti. Framsóknarmenn
í þessu kjördæmi eru greinilega að koma sér í einhvern kosningaham þó aðeins sé liðið rúmt ár af kjörtímabilinu. En það
eru vissulega breyttir tímar og þrýstingur um að efnt verði til
Alþingiskosninga, jafnvel strax í vor.

G

Kreppan og börnin

leymum ekki að einn erfiðasti þátturinn í samskiptum
við barnið er að skilja tilfinningar þess en það er líka
einn mikilvægasti þátturinn. Það er ekkert að því að
spyrjast fyrir um hvernig best er að útskýra fyrir börnunum ef
við erum óörugg, eins og margir fullorðnir eru nú, margir hverjir i nagandi óvissu um fjármálin, atvinnuna, og þar með framtíðina. Börnin þurfa oft og vilja tala við foreldra sína og kennara,
einkum um viðkvæm mál og hluti sem valda þeim áhyggjum.
Það skiptir miklu máli að hlusta og reyna að skilja. Við þurfum
ekki alltaf að eiga svör við vangaveltunum en við getum hughreyst, sýnt skilning og væntumþykju. Jákvæð samvera með
fjölskyldunni skapar öryggi og börnin þurfa að finna að á þau
er hlustað og spurningum þeirra svarað. Mjög mikilvægt er að
hefðbundnum fjölskylduvenjum sé haldið við og matartími fjölskyldunnar er góð tímasetning til að ræða við börnin á jákvæðum nótum. Skólinn er vinnustaður barnanna og heimilið griðastaðurinn. Tökum saman höndum um að búa börnunum öruggt
og kærleiksríkt skjól á báðum stöðum. Veitum hverju barni og
hvort öðru eftirtekt, skilning og stuðning á þessum erfiðu tímum sem nú eru að fara í hönd í íslensku þjóðfélagi. Börnin okkar eiga það skilið.
Geir A. Guðsteinsson

Ráðgjafaver vegna
efnahagsástandsins

Til að styðja Kópavogsbúa í því
erfiða ástandi sem skapast hefur
við hrun á fjármálamarkaði hefur Kópavogsbær í samstarfi við
ýmsa aðila sett á laggirnar ráðgjafaver í síma 800-5500. Átakið
nefnist Hönd í hönd. Að átakinu
standa meðal annars auk Kópavogsbæjar prestar í Kópavogi,
Menntaskólinn í Kópavogi, heilsugæslan, Kópavogsdeild Rauða
krossins og mæðrastyrksnefnd
Kópavogs. Ráðgjafaverið í símanúmerinu 800-5500 leitast við að
veita íbúum sem glíma við vanlíðan og erfiðleika vegna ástandsins
stuðning og leiðsögn. Í ráðgjafaveri svara félagsráðgjafar, prestar
og sálfræðingar símanum og veita
liðsinni sitt. Þar er einnig hægt að
fá upplýsingar um hvert er hægt
að leita eftir frekari aðstoð. Ráðgjafaverið er opið virka daga frá
kl. 09.00 til 17.00.

Of hratt ekið um vegaframkvæmdasvæði

Næstum því þriðjungi ökutækja
var ekið of hratt um Reykjanesbraut sl. föstudag þar sem fram
fara vegaframkvæmdir við Arnarnesbrúna. Þetta leiddi sérstök
vöktun lögreglu með hraðamyndavél í ljós. Þar er leyfður hámarkshraði 50 km/klst. Á ofangreindu
tímabili vaktaði vélin 826 ökutæki og af þeim var 242 ekið yfir
svokölluðum afskiptahraða lögreglu eða 29% af vöktuðum ökutækjum. Meðalhraði þeirra sem
ljósmyndaðir voru var 65,25 km/
klst. Fjörutíu og tveimur ökutækjum var ekið á 70 km hraða eða
meira, þremur var ekið á 80 km
hraða eða meira og sá sem hraðast ók var á 84 km hraða á klukkustund. Daginn eftir var um 10%
ökutækja ekið á afskiptahraða.

Hætt við byggingu
leikskóla

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 30.
október sl. voru ræddar niðurstöður verðtilboða í verkið Leikskóli
– Austurkór. Frá því að verk þetta
var boðið út í alverktöku í júlí
2008 hafa orðið verulegar breytingar á uppbyggingarhraða nýrra
hverfa í Vatnsenda og Rjúpnahæð. Nú er verið að byggja 120
leikskólarými í Aðalþingi og verða
þau tilbúin til notkunar í byrjun
árs 2009. Þessi nýi leikskóli fullnægir þeirri þörf fyrir leikskólarými, sem fyrirséð er á næsta ári
og því samþykkti bæjarráð að öllum tilboðum væri hafnað.

Lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga

Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 28. október sl. var eftirfarandi tillaga samþykkt einróma:
,,Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir hér með að taka lán hjá
Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 500.000.000,- kr. til 25 ára, í
samræmi við Lánasamning nr:
20/2008, sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa
tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Er lánið tekið til
að fjármagna framkvæmdir við
grunnskóla og leikskóla í sveitarfélaginu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er bæjarstjóra Gunnari
I. Birgissyni eða staðgengli hans,

veitt fullt og ótakmarkað umboð
til þess f.h. Kópavogsbæjar að
undirrita lánssamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga.”

Ný götunöfn

Á fundi byggingarnefndar 22.
október sl., voru gerðar eftirfarandi tillögur um götunöfn á Kjóavöllum. Aðalgata inn í hverfið
heiti Markavegur, H – gata heiti
Hamraendi, I – gata Hlíðarendi,
J – gata Hæðarendi og K– gata
Landsendi. Gata í eldra hverfinu
heiti áfram Heimsendi. Byggingarnefnd leggur til að G – gata fái
nafnið Hestheimar. Tillagan var
samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs
með átta greiddum atkvæðum.

Nýr formaður félagsmálaráðs

Bæjarstjórn hefur samþykkt að
Ármann Kr. Ólafsson, Sjálfstæðisflokki, taki sæti í félagsmálaráði
sem formaður, í stað Gunnsteins
Sigurðssonar. Einnig var samþykkt að Gunnsteinn Sigurðsson,
Sjálfstæðisflokki, tæki sæti í skipulagsnefnd í stað Ármanns Kr.
Ólafssonar. Gunnsteinn Sigurðsson var kjörinn til að taka sæti í
stjórn Strætó bs. f.h. Kópavogsbæjar í stað Ármanns Kr. Ólafssonar en formennsku þar leiðir
Jórunn Frímannsdóttir borgarfulltrúi í Reykjavík. Af þeim ástæðum
sagði fulltrúi Hafnarfjarðarbæjar,
Ellý Erlingsdóttir, sig úr stjórninni.
Fullrúar frá Garðabæ, Mosfellsbæ,
Seltjarnarnesi og Álftanesi eiga
einnig sæti í stjórn.

Breytt aðalskipulag

Bæjarstjórn hefur samþykkt
breytt aðalskipulag Vatnsendahlíðar – Þings með níu atkvæðum, tveir bæjarfulltrúar hafa setið hjá eða ekki verið viðstaddir.
Skipulagssvæðið afmarkast af
Gulaþingi og Boðaþingi til norðurs, Elliðavatni til austurs, nýrri
markalínu grannsvæðis vatnsverndar til suðurs, bæjarmörkum
Garðabæjar til vesturs og væntanlegu hesthúsahverfi á Kjóavöllum til norðvesturs. Breytingin
nær til 92 ha svæðis og felst í því
að svæði, sem í dag er skilgreint
sem óbyggt svæði, að hluta sem
skógræktarsvæði og að litlu leyti
sem opið svæði til sérstakra nota,
mun eftir breytingu hafa landnotkun íbúðasvæðis, athafnasvæðis,
svæðis fyrir þjónustustofnanir og
skógræktarsvæði. Mörkuð er lega
tengibrauta og aðalgöngustíga,
en legu reiðleiða er breytt. Gert
er ráð fyrir allt að 740 íbúðum í
sérbýli og fjölbýli og 15.000 m2 af
atvinnuhúsnæði. Framlögð tillaga
er í samræmi við Svæðisskipulag
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024,
sem staðfest var af umhverfisráðuneytinu þann 17. september 2008.

Fallið frá tillögu
um styrki til
stjórnmálaflokka

Á fundi bæjarstjórnar í sl. mánuði var tekin til afgreiðslu tillaga
Guðríðar Arnardóttur, Samfylkingu, sem lögð var fram í bæjarráði þann 2. október sl., og vísað
var til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Þar var lagt til að Kópavogsbær
verði 20 milljónum króna á kjörtímabilinu í styrki til stjórnmálaflokka í bænum, úthlutað eftir
atkvæðamagni og skuli helmingur
þeirrar upphæðar greiðast nú þegar, í upphafi árs 2009 og í upphafi
árs 2010. Tillagan var hins vegar

dregin til baka af flutningsmanni,
án skýringa í fundargerð.

Umkvörtunarefni Betri
Nónhæðar leiðrétt
Lagt var fram á fundi bæjarráðs
bréf frá umboðsmanni Alþingis þar sem kynnt er niðurstaða
athugunar á máli íbúasamtakanna
Betri Nónhæð. Þar kemur fram að
tilefni kvörtunar íbúasamtakanna
hafi verið leiðrétt af hálfu Kópavogsbæjar.

Styrkir gerð
heimildarmyndar
um Laxárdeiluna
Lista- og menningarráð Kópavogs hefur samþykkt styrki til
allnokkurra félaga og aðila en allmörgum beiðnum var einnig hafnað. Styrkir voru m.a. samþykktir
til Jónasar-hópsins í Gjábakka að
upphæð 100.000 krónur vegna
kynningar á ljóðabók og Jónasi
Hallgrímssyni; til Gríms Hákonarsonar 250.000 þúsund krónur
vegna gerðar heimildarmyndar
um Laxárdeiluna 1969-´73; Samþykkt að kaupa ljóðabók Emils
Hjörvars Petersen fyrir allt að
150.000 krónur; Söngvinir eru
styrktir um 100.000 krónur vegna
starfsemi kórsins, Karlakór Kópavogs fær sömu upphæð sem og
Samkór Kópavogs; Ólína Björg
Kúld fær 52.500 króna styrk til
að setja upp sýningu; Camerarctica fær 100.000 króna styrk til að
halda árlega tónleika í Kópavogskirkju; Art 11 fær 100.000 króna
styrk vegna fyrirhugaðrar samsýningar 2009 og Viktor Sigurjónsson fær 50.000 króna styrk vegna
námskeiðs í Englandi. Ritlistarhópur Kópavogs sótti um 1.200.000
króna styrk vegna útgáfu ljóðabókar en Lista- og menningarráð
vísaði umsókninni til afgreiðslu
umsóknar s.l. vor.

Grjótnám í
Lækjarbotnum
Á fundi skipulagsnefndar 1.
apríl 2008 var lagt fram erindi S.
Helgason dags. 22. janúar 2008.
Í erindinu felst að óskað er eftir
endurnýjun samnings um leyfi til
námuvinnslu á svæðinu. Skipulagsefnd samþykkti að vísa erindinu
til umfjöllunar í umhverfisráði.
Á fundi umhverfisráðs 7. apríl
2008 var óskað eftir heildstæðum
gögnum yfir umfang verkefnisins
með lýsingu á fyrri samningum
um námuvinnsluna, núverandi
stöðu í námunni og fyrirhugaðri
viðbótarvinnslu, ásamt áætlun
um frágang námu ef leyfi verður
veitt til frekari vinnslu. Á fundi
umhverfisráðs 20. október sl. var
loks samþykkt að fela skipulagsog umhverfissviði að boða til
fundar með stjórnendum S. Helgasonar.

Ófrágengnar lóðir
í Fjallalind
Lagt hefur verið fram erindi
íbúa í Fjallalind þar kemur fram
að tvær lóðir í götunni eru ófrágengnar og er óskað eftir því að
umhverfisráð beiti sér í málinu.
Umhverfisráð vísar málinu til
afgreiðslu byggingarfulltrúa með
vísan í lög og reglur sem málið
varðar.
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Sókn er besta vörnin

Ávarp bæjarstjórans í Kópavogi vegna efnahagshremminganna
Ágætu Kópavogsbúar!
Heimskreppan skall á okkur
Íslendinga eins og holskefla. Fjármálakerfi landanna eru samtvinnuð og þess vegna virðir hún engin
landamæri. Efnahagskreppan sótti
í sig veðrið vestur í Ameríku þar
sem lántakar gátu ekki borgað lán á
fasteignum sem höfðu verið keyptar á yfirverði. Við þann titring sem
þá varð á fjármálamarkaði hrundu
stoðir efnahagslífsins einar af öðrum, fyrst þær sem veikastar voru,
og snemma kom í ljós að íslenska
efnahagsundrið stóð á brauðfótum.
Tryggingar fyrir útþenslunni voru
ófullnægjandi. Hún byggðist að
verulegu leyti á trausti á íslensku
hagkerfi. Þegar traustið þvarr, með
réttu eða röngu, hrundi draumurinn
og nú sverfur að á mörgum heimilum. Verðbólgan eykst, lánin hækka,
kaupmáttur rýrnar og margir sparifjáreigendur, sem hafa fjárfest í sjóðum bankanna og hlutabréfum, verða
fyrir miklum búsifjum.

Hönd í hönd
Bæjaryfirvöld í Kópavogi munu
tryggja rekstur bæjarfélagsins og
standa eins og frekast er kostur
vörð um velferð íbúanna. Ásamt
prestum í bænum, Menntaskólanum í Kópavogi, heilsugæslunni,
Kópavogsdeild Rauða krossins,
mæðrastyrksnefnd Kópavogs og
fleiri hefur Kópavogsbær sett á laggirnar ráðgjafaver til að styðja við
Kópavogsbúa sem eiga um sárt að
binda vegna þeirra efnahagsþrenginga sem skapast hafa. Síminn í
ráðgjafaverinu er 8005500 en þar
svara félagsráðgjafar, prestar og sálfræðingar símanum og veita íbúum
sem glíma við vanlíðan og erfiðleika
vegna ástandsins stuðning og leiðsögn. Þar er einnig hægt að fá upplýsingar um hvert er hægt að leita
eftir frekari aðstoð. Ráðgjafaverið er
opið virka daga frá kl. 9.00 til 17.00.
Átakið nefnist Hönd í hönd sem
er afar viðeigandi um þessar mundir. Samstaða og gagnkvæmur skilningur hjálpa okkur að ná áttum og
hefja uppbyggingu á nýjan leik.
Á heimasíðu Kópavogsbæjar er
hægt að finna frekari upplýsingar
um þessar aðgerðir og enn fremur
tengil á upplýsingasíðu félags- og
tryggingamálaráðuneytisins sem
komið var á fót vegna hinna sérstöku aðstæðna á fjármálamarkaði.

Samstarf ríkis og bæja
Sveitarfélögin í landinu og stjórnvöld vinna saman gegn því að grunnþjónusta skerðist af völdum tekjusamdráttar og kostnaðarhækkana. Í
sameiginlegri yfirlýsingu Sambands
íslenskra sveitafélaga og ráðherra
sveitarstjórnarmála segir meðal annars að Lánasjóður sveitarfélaga ohf.
hafi verið sveitarfélögunum traustur bakhjarl um árabil og ástæða sé
til að kanna möguleika á að styrkja
hann í þágu sveitarfélaga. Stjórn
Sambands íslenskra sveitarfélaga
og samgönguráðherra styðji áætlun
lánasjóðsins um lánsfjáröflun fyrir
sveitarfélögin og hvetji Seðlabanka
Íslands og lífeyrissjóði landsmanna
til að koma að því af fullum þunga.
Þannig megi greiða fyrir því að lokið
verði við umsamdar framkvæmdir,
fjárhagurinn endurskipulagður og
lausafjárstaðan styrkt.

Viðbrögð Kópavogsbæjar
Styrkur sveitarfélaga til að takast
á við þann efnahagsvanda sem við
er að glíma er mismikill. Kópavogur
hefur borð fyrir báru og þolir áföllin
betur en mörg önnur sveitarfélög
sem ekki hafa sýnt sömu fyrirhyggju
í rekstri. Skil á lóðum eru að sönnu
mikil í Kópavogi en á móti kemur
að hætt hefur verið við gatna- og
lagnaframkvæmdir á svæðum sem
af þessum sökum verða ekki byggð
upp fyrr en seinna, til að mynda í
Vatnsendahlíð. Frekari landakaup-

um hefur jafnframt verið slegið á
frest. Þá verður farið vandlega í
saumana á rekstrinum til að finna
sparnaðarleiðir.
Mestu skiptir að halda hjólum atvinnulífsins gangandi og
Kópavogsbær mun ekki láta sitt eftir
liggja í þeim efnum. Það er til dæmis stefna bæjaryfirvalda að halda
áfram að reisa þjónustumiðstöð
og hjúkrunarheimili fyrir aldraða í
Boðaþingi þótt á móti blási. Þörfin
er brýn og við látum ekkert stöðva
okkur núna. Við hyggjumst ljúka
við Hörðuvallaskóla og leikskólann
Marbakka. Við hættum heldur ekki
við að byggja íþróttahús fyrir HK
og koma upp aðstöðu fyrir siglingaklúbbinn Ými í Vesturvör.

Sóknarfæri hvarvetna
Sókn er besta vörnin – og sóknarfærin eru hvarvetna, í auðlindum
landsins til sjávar og sveita, í hugkvæmni og menntun unga fólksins,
í iðnaði og ferðaþjónustu, í þrótti
íslensku þjóðarinnar sem hefur satt
að segja séð það svartara. Það væri

mikill skaði ef stjórnvöld og sveitarstjórnir brygðust ekki við auknu
atvinnuleysi þegar í stað og spyrntu
við fótum með öllum mögulegum
ráðum.
Mér kæmi verulega á óvart ef
Hafnfirðingar felldu einu sinni enn
stækkun álversins í Straumsvík í
kosningum. Nú ætti engum að dyljast að samfélagið, mannlífið, hagnast á því að fyrirtækin fái að vaxa
og dafna. Við þurfum að nýta gufuaflið og vatnsorkuna. Við þurfum að
reisa gagnaver. Við þurfum að nýta
sjávaraflann eins vel og nokkur kostur er. Síðast en ekki síst þurfum við
að efla kraft og frumkvæði fólksins
sem hér býr, ekki barma okkur og
horfa bara í baksýnisspegilinn heldur fram á veginn og finna lausnir.
Atvinnulíf í Kópavogi hefur
styrkst verulega á undanförnum
misserum og árum. Ég vil halda
áfram þeirri uppbyggingu í þágu
allra Kópavogsbúa og greiða götu
fyrirtækja eins og unnt er. Sveitarfélögin verða að leggja sitt lóð á vogar-

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.

skálarnar til að sporna gegn atvinnuleysi og styðja við fyrirtækin. Þau
eru lífæð samfélagsins.
Kópavogur er ört vaxandi bæjarfélag þrátt fyrir að hremmingarnar
í fjármálalífinu hafi kippt fótunum
undan lóðaúthlutun í bili. Fólk flyst
í Kópavog því að hér er gott að
búa. Þess er skammt að bíða að við
verðum 30 þúsund. Við megum ekki

Grænt númer fyrir Kópavogsbúa.
Í því erfiða ástandi sem skapast hefur við hrun á fjármálamarkaði hafa Kópavogsbær, prestar í Kópavogi, Menntaskólinn í Kópavogi, heilsugæslan og Kópavogsdeild
Rauða krossins tekið höndum saman til að styðja við
Kópavogsbúa.

missa sjónar á því sem gott er. Bæjarfélagið er vel rekið og sterkt, velferðarþjónustan öflug, grunnþættirnir í góðu lagi og mannauður mikill. Með samstilltu átaki og einhug
á Kópavogur alla möguleika á að
vinna sig vel út úr þeim erfiðleikum
sem við stöndum frammi fyrir.
Gunnar I. Birgisson

Gegn vanlíðan og óvissu

Ráðgjafaver hefur verið sett á laggirnar í síma 800 5500
til að veita íbúum sem glíma við vanlíðan og erfiðleika
vegna ástandsins stuðning og leiðsögn. Í ráðgjafaveri
svara félagsráðgjafar, prestar og sálfræðingar símanum
og veita liðsinni sitt. Þar er einnig hægt að fá upplýsingar
um hvert er hægt að leita eftir frekari aðstoð.

Ráðgjafaverið er opið virka daga frá kl. 9 til 17
kópavogsbúum er einnig bent á eftirtalda aðila og stofnanir:
Kópavogsbær, www.kopavogur.is
Eitt númer í þjónustuveri, 570 1500
Félagsþjónustan, bakvaktarsími barnaverndar 862 5975
Fræðslusvið: leik- og grunnskólar
Tómstunda og menningarsvið: íþróttir og æskulýðs- og
menningarmál
Prestarnir í Kópavogi
Digraneskirkja: 554 1620 og 554 1630 – www.digraneskirkja.is
Kópavogskirkja: 554 1898 – www.kopavogskirkja.is
Hjallakirkja: 554 6716 – www.hjallakirkja.is
Lindakirkja: 544 4477 – www.lindakirkja.is

Kópavogsdeild Rauða krossins, www.redcross.is/kopavogur
Aðalnúmer: 554 6626
Hjálparsíminn: 1717
Heimsóknavinir - Fataúthlutun
Heilsugæslan í Kópavogi
Hamraborg: 594 0500 – www.hg.is
Hvammur: 594 0400 – www.hg.is
Heilsugæslan Salahverfi: 590 3900 – www.salus.is
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, 867 7251
Neyðarlínan 112

Menntaskólinn í Kópavogi, www.mk.is
Aðalnúmer: 594 4000
Námsráðgjafar: 594 4014 og 594 4018
Hjúkrunarfræðingur

Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 800 1190
www.felagsmalaraduneyti.is/upplysingar
Erlend tungumál: English - Polski - Srpski
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Sterk forvörn ef
foreldrar sýna neyslu
ekki umburðarlyndi
Arnar Ævarsson forvarnarfulltrúi Kópavogsbæjar hefur sinnt
því starfi í rúmt ár. Hann segir að starfið hafi þróast ósköp
svipað því og hann átti von á en
fyrsta árið fór að miklu leiti í það
að koma forvarnarhugsuninni
inn hjá öllum skólastjórnendum
og koma verkefnum út í skólana. Arnar segir að hugafarið sé
breytt, flestir geri sér nú grein
fyrir mikilvægi forvarnarstarfsins og sú hugsun mjög ríkjandi
að forvarnir séu nauðsynlegar á
öllum tíma ársins og þannig upplifi fólk það einnig, bæði í grunnskólum og leikskólum sem og úti
í samfélaginu.
,,Foreldrar eru áhugasamir og
ég verð var við vaxandi áhuga
hjá þeim á því að forvarnir séu
ekki bara orðin tóm. Ég hef heimsótt alla skólana í Kópavogi og
hef verið á foreldrafundum í öllum skólunum og byrjaði að fara
með verkefni í skólana sem tengist sjálfsmynd barnanna. Á þessum fundum með foreldrum hef ég
m.a. verið að kynna niðurstöður
rannsókna um það hvernig ástandið er í Kópavogi og hver framtíðarsýnin er. Þessu til viðbótar hef
ég verið með almenna forvarnarfræðslu á unglingastiginu.
Ástandið hér í Kópavogi er
mjög gott og betra en í mörgum
öðrum sveitarfélögum, bæði hvað
varðar áfengisneyslu og vímuefnaneyslu. Ég tel líka að almennt sé
líðan barna í grunnskólum Kópavogs góð, enda hefur ástandið hér
oft verið betra en meðaltal niðurstaða kannana vítt um landið
hafa sýnt. Þeim krökkum fjölgar í
Kópavogi sem eru ekki að neyta
áfengis og t.d. er um 90% af öllum
10. bekkingum í Kópavogi ekki að
neyta áfengis reglulega. Þeir sem
reykja eru 4 – 5% allra nemenda í
10. bekk. Mér finnst það mjög gott
en auðvitað verður það ekki ásættanleg niðurstaða fyrr en enginn
krakki er að reykja eða drekka.
Þetta er ekki bara árangur forvarnarstarfs í Kópavogi heldur
eru foreldrar í Kópavogi mjög
meðvitaðir og samstarf íþróttafélaga, skóla og félagsmiðstöðva er
mjög virkt og starfsemi kirknanna
í Kópavogi á þessu sviði hefur
einnig skilað góðum árangri. Þar
sem þetta samstarf er ekki virkt

myndast oft einhver múgæsingur meðal krakkanna sem leiðir
til einhvers konar neyslu, enginn vill því miður vera eftirbátur
annara á þessu sviði. Þar verður
hlutfall þeirra sem neyta áfengis oft ótrúlega hátt. En lykilorðið
er umburðarlyndi foreldra gagnvart neyslunni, ef þeir láta þetta
mál sig engu skipta fer oft illa.
Því fleiri foreldrar sem eru ekki
umburðarlyndir gagnvart neyslu,
því betra. Ef fjölskyldan er sterk
eru einnig minni líkur á að barnið
lendi í óheppilegum félagsskap.”
- Er það algengt að foreldrar
kaupi áfengi fyrir börnin sín, því
annars geri það einhver annar?
,,Ekki lengur, en það var um
tíma allt of algengt, t.d. fyrir 10
til 15 árum, og sumir byrjuðu að
kaupa áfengi fyrir barnið sitt þegar það hafði verið fermt. Unglingar eiga að mínu mati alls ekki að
neyta áfengis fyrir 18 ára aldur og
helst ekki fyrr en þau eru orðin
nógu þroskuð til að umgangast
það. Það eru taldar 60% meiri líkur á því að þú verðir alkóhólisti
ef þú byrjar að drekka 16 ára en
ef þú byrjar 17 ára. Það er vegna
þess að líkaminn er að þroskast
svo mikið á þessum árum og
krakkarnir að skapa sína eigin
sjálfsmynd og skapa sér stöðu í
þjóðfélaginu.”
- Nýlega varð alvarlegt slys í
Smáíbúðahverfinu þegar sprenging
varð í vinnuskúr þar sem krakkar voru að sniffa gas, sum jafnvel
með plast vafið um höfuðið til
þess að auka áhrifin. M.a. af þeim
ástæðum urðu sum brunasárin
mun alvarlegri. Hversu algengt er
að það krakkar séu að sniffa ýmis
efni til þess að komast í ,,sæluvímu”?
,,Þetta er ekki algengt og ég tel
að það sé undantekning að krakkar komi saman með þessum hætti
til þess að sniffa. Lögreglan og
starfsmenn félagsmiðstöðvanna
vita nokkuð vel hvað er að gerast í heimi unglinganna og vita
ef svona faraldur fer af stað. En
mér dettur ekki í hug að halda
því fram að einhver tilfellum eigi
þetta sér ekki stað án þess að það
komi fram í dagsljósið. Ef þetta
slys í Smáíbúðarhverfinu hefði
ekki átt sér stað hefði þetta sniff

þar líklega aldrei komist upp.
Kannski má segja að ef þetta
slys hefði ekki átt sér stað hefðu
þau náð að sniffa og valda sér
skaða, jafnvel varanlegum því
afleiðingarnar af sniffi eru oft
skelfilegar, t.d. varanlegar heilaskemmdir, svo kannski eru
brunasár það heppilegasta sem
gat gerst þrátt fyrir allt, hversu
kaldhæðnislegt sem það kann að
hljóma.”

Stundum skapast forvitni
- Heldurðu að svona slys veki
unglingana til umhugsunar um að
það að sniffa sé verulega hættulegt?
,,Það er eflaust æði misjafnt, og
hjá einhverjum börnum og unglingum skapast bara forvitni. En
það er algjör undantekning. Það
er því aldrei eins mikilvægt og
nú að foreldrar séu vakandi fyrir
þessari hættu og ræði við börnin
sín um þetta mál, og hættuna sem
þessu fylgir. Við vitum dæmi þess
að það er verið að stela gaskútum
svo það er mikilvægt að þeir fullorðnu fylgist með því hvar þessir

Ég tel að það sé undantekning að krakkar
komi saman til þess
að sniffa. Lögreglan og
starfsmenn félagsmiðstöðvanna vita nokkuð
vel hvað er að gerast í
heimi unglinganna og
vita ef svona faraldur
fer af stað. En mér dettur ekki í hug að halda
því fram að einhver
tilfellum eigi þetta sér
ekki stað án þess að
það komi fram í dagsljósið. Ef þetta slys í
Smáíbúðarhverfinu
hefði ekki átt sér stað
hefði þetta sniff
þar líklega aldrei
komist upp.

Arnar Ævarsson forvarnarfulltrúi.

hlutir eru geymdir, og það sé á
öruggum stað. En þetta slys er
auðvitað tækifæri til að kveikja
á umræðunni og vara við hættunni.”

Ekki ástæða til þess að
fara í herferð
- Er ástæða til þess nú að fara í
skólana og kynna fyrir krökkunum
hvað hætta felst í sniffi?
,,Það væri gott að ræða þessa
hluti nú en það þarf ekki að fara
í einhverja herferð. Gott væri
einnig að kennarar ræddu þetta
mál við börnin og einnig að starfsmenn félagsmiðstöðvanna gerðu
slíkt hið sama, ekki bara um sniff,
heldur ekki síður um áfengis- og
lyfjaneyslu. Nú þegar kvíði, spenna og reiði er ríkjandi hjá hinum
fullorðnu í þjóðfélaginu vegna
kreppuástands gleymist oft þetta
aðhald og börnin svolítið í lausu
lofti, því þau skynja ekki mörg
hver hvað veldur þessu ástandi
en eru mjög meðvituð um það.
Þetta getur skapað skelfilegt
ástand á heimilinu og því er það
gríðarlega mikilvægt á þessum
tíma að sveitarfélög efli þennan
málaflokk sem er forvarnir svo

hægt sé að bregðast hratt og rétt
við óvæntum og óheppilegum
aðstæðum.”
- Ertu sáttur við það fjármagn
sem Kópavogsbær er að leggja
árlega til forvarna?
,,Já, nokkuð sáttur enda varð
nokkur hugsanabreyting þegar ég
kom hingað til starfa og þessum
málum veitt aukið brautargengi.
Því meira sem þessi málaflokkur vinnur sér sess í kerfinu og í
samfélaginu því meira fjármagn
þarf auðvitað að leggja til hans. Ef
Kópavogsbær heldur sínu striki
í þessum málum getum við verið
býsna sátt. En auðvitað eru forvarnir mjög víðtækar. Þær fjalla
m.a. um mataræði og heilbrigt líferni svo vímuefni er bara einn
þáttur af þeim. Við höfum t.d. verið með kynfæðslu fyrir foreldra
nemenda, og strákur sem lenti í
alvarlegu umferðarslysi á mótorhjóli er að fara í skólana og fræða
nemendur um hraðakstur, en
hans fötlun er einmitt mjög áþreifanlegt dæmi um það hverjar afleiðingar hraðakstur geta verið. Þessi
fræðsla er hins vegar ekki neinn
hræðsluáróður sem er ákaflega

Guðjón Berg Jónsson nemandi í Kársnesskóla og Brynja Ásgeirsdóttir
nemandi í Hjallaskóla

Sjónmælingar
linsumælingar
�������������

jákvætt,” segir Arnar Ævarsson,
forvarnarfulltrúi í Kópavogi.

Margir fatta nú að sniff
er hættulegt
Brynja Ásgeirsdóttir er nemandi í 10. bekk í Hjallaskóla. Hún
segist halda að það sé mjög óalgengt að krakkar á hennar aldri
séu að sniffa en það hafi verið
rætt við þau í skólanum um hættuna af þessu og segist vita að það
sé alls ekki sniðugt að sniffa.
,,Það hafa komið menn í skólann til að segja okkur frá þessu
og að það geti valdið skemmdum á heilanum að sniffa. Ég held
að margir sem kannski voru að
hugsa um þetta hætti við eftir að
hafa séð fréttirnar af sprengingunni og að krakkarnir brenndust
mikið. Krakkar á okkar aldri eru
farin að smakka áfengi, en alls
ekki allir, og ég veit ekki um neinn
sem er að drekka mikið og misnota það. En ég held að flest okkar vita hvað áfengi er og að það
getur verið hættulegt.”
Guðjón Berg Jónsson er nemandi í 10. bekk í Kársnesskóla.
Hann telur að krakkar á hans aldri
viti flest að það sé hættulegt að
sniffa gas. Hann telur að krakkarnir sem voru í vinnuskúrnum hafi
gert sér grein fyrir hættunni og
hafi örugglega peppað hvert annað upp í vitleysunni.
,,Ég veit ekki og þekki engan
sem hefur verið að prófa að sniffa
en ég er ekki viss um að þetta sé
ekki gert einhvers staðar annars
staðar. Við höfum fengið fyrirlestur um það í skólanum að það sé
hættulegt að sniffa og það hafa
líka komið eitthvað áfengisvarnarfólk til að segja okkur að áfengi
sé hættulegt. Margir krakkar sem
eru komnir í 10. bekk hafa örugglega dottið einhvern tíma í það
en sumir kannski bara einu sinni
og aðrir aldrei. Ég held að margir
fatti nú að sniff er stórhættulegt,”
segir Guðjón Berg Jónsson.
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Félagsþjónusta Kópavogsbæjar:

Frístundaheimili fyrir
fatlaða nemendur
Fé lags þjón ust an í Kópa vogi
opnaði nýlega frístundaheimili fyr ir fatl aða nem end ur í
5. til 10. bekk í grunnskólum
Kópavogs. Úr ræðið er til húsa
í Smáraskóla við Dalsmára. Um
er að ræða heilsárs skólatengt
tilboð fyrir nemendur þar sem
þeim gefst tækifæri til að dvelja við leik og skapandi störf í
umsjá starfsfólks eftir að skólastarfi lýkur og til kl. 17:15 alla
virka daga. Í vetrar fríum og á
starfsdögum er opið frá 8:00 til
17:00. Yfir sumar tímann verður
boðið upp á fimm vikna heilsdags námskeið í tengslum við
sumarstarf bæjarins.
„Besta umbunin fyrir þátttöku
í stjórnmálum er að sjá verkefni
eins og þetta frístundaheimili fyrir fatlaða grunnskólanemendur
verða að veruleika,“ sagði Gunnar I. Birg is son bæj ar stjóri við
opnunina. „Við stöndum áfram
dyggan vörð um velferð okkar
þótt kreppi að um hríð og njótum
þess að innviðir sveitarfélagsins
eru traustir. Kópavogsbær hefur
borð fyrir báru í því efnahagslega
gerningaveðri sem dynur á landsmönnum.“

einum nemanda líði vel og finnist
gott að koma í Frístundaheimilið
þar sem hann nýtur sín í öruggu
og skemmtilegu umhverfi. Úrræðið er rekstrareining innan þjónustudeildar fatlaðra á félagssviði
Kópavogsbæjar og lýtur yfirumsjón hennar. Forstöðumaður er
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir.

Forstöðumaður frístundaheimilis fyrir fatlaða, Jóhanna Lilja Ólafsdóttir, útskýrir fyrir hluta gestanna, Andrési Péturssyni, formanni
skólanefndar, og Ómari Stefánssyni, formanni bæjarráðs, markmið
og verksvið frístundaheimilisins.

Öruggt og skemmtilegt
umhverfi
Markmið Frístundaheimilisins
er að veita þeim nemendum sem
þar dvelja ör uggt athvarf eftir
skóla þar sem boðið er upp á
skipulagðar tómstundir við allra
hæfi, útivist og slökun. Sérstök
áhersla er lögð á að hverjum og

Skólahljómsveit Kópavogs:

Hausttónleikar í
Íslensku óperunni
Starf Skólahljómsveitarinnar
hefur verið í góðum gír það sem
af er þessum vetri.
Nú þegar er búið að leika þó
nokkra tónleika og kom hljómsveitin m.a. fram á Ekvadorskum
menn ing ardög um í Kópa vogi.
Tvær eldri hljómsveitirnar fóru í
æfingabúðir að Laugalandsskóla
í Holtum fyrir skemmstu til þess
að æfa fyrir hausttónleikana sem
haldnir verða í Íslensku Óperunni
miðvikudaginn 12. nóvember kl.
20.00. Það er svolítið sérstakt að
þurfa að fara yfir til Reykjavíkur
til að halda tónleikana, en eins
og er finnst ekkert tónleikahús
í bænum nógu stórt til að Skólahljómsveitin geti haldið þar sína
tónleika. Kannski verður einhvern
tímann í framtíðinni byggt óperuhús í Kópavogi þrátt fyrir kreppuástand og þá verður væntanlega
möguleiki fyrir hljómsveitina að
halda sína tónleika innanbæjar.
Þegar farið er í æfingabúðir er
æft linnulítið frá föstudagskvöldi
fram á miðjan sunnudag. Tekin
eru stutt hlé á milli æfinga m.a. til
að skreppa aðeins í sund og halda
kvöldvöku sem er alveg ómissandi í svona ferðum. Foreldrafélag
sveitarinnar greiðir niður kostnað
við ferðirnar og sér um að krakkarnir fái nú nóg að borða á meðan
á ferðinni stendur.
Þema tón leik anna í Ís lensku
Óperunni verður “Svíng og Sveifla”, enda verða léttir og skemmtilegir djassópusar í forgrunni. Leikin verða lög sem listamenn á borð
við Glenn Miller, Duke Ellington
og Louis Armstrong gerðu fræg
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Frá æfingu austur í Holtum fyrir
hausttónleikana.

á sínum tíma auk þess sem yngri
lög fá að fljóta með. M.a. verður
frumflutt nýtt lag eftir stjórnanda
hljómsveitarinnar, Össur Geirsson, sem var samið sérstaklega
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AF HÁLSINUM
Kvennakór Kópavogs.

Þema Kvennakórs
Kópavogs er söngleikjaog kvikmyndatónlist
Kvennakór Kópavogs hóf starfsemi sína í haust fílefldur eftir
langt og gott sumarfrí. Æfingar
hafa gengið vel og kórinn er kominn vel á veg með æfingar á fjölmörgum nýjum lögum sem falla
að þema kórsins fyrir veturinn
2008 til 2009, sem er söngleikjaog kvikmyndatónlist. Mikil stemming hefur verið á æfingum og
sönggleðin leynir sér ekki enda
mikill fjöldi skemmtilegara laga
á dagskránni. Það er ýmislegt á
dagskránni hjá kórnum næstu
vikurnar. Fyrst ber að nefna þátttöku kórsins í Julian tónleikum,
sem verða miðvikudaginn 26.
nóvember kl. 20:00 í Fríkirkjunni
í Reykjavík. Á þessum tónleikum
verða flutt lög eftir Julian Michael Hewlett tónskáld, píanóleikara
og kórstjóra. Julian er eiginmaður Natalíu Chow Hewlett sópransöngkonu, píanóleikara og kórstjóra, sem stjórnar Kvennakór
Kópavogs en hann er einnig undirleikari kórsins. Þau hjónin hafa
undanfarin ár glætt tónlistarmenningu í Kópavogi miklu lífi með kórstjórn og tónleikahaldi en á þessum tónleikunum syngja ásamt
Kvennakór Kópavogs, Karlakór
Kópavogs, sem Julian stjórnar
og barnakórinn Englakórinn sem
Natalía stjórnar. Aðrir sem taka
þátt í tónleikunum eru Guðrún
Birgisdóttir og Martial Nardeau
flautuleikarar, Kristín Sigurðardóttir sópransöngkona og Brian
Wilkinson bassasöngvari syngur

og spilar á málmblásturshljóðfærin básúnu og Euphoniu. Þá mun
Natalía Chow Hewlett syngja einsöng og dóttir hennar Ósk Hoi
Ning Helgadóttir, sem er aðeins 8
ára, spilar á selló, lag sem Julian
samdi sérstaklega fyrir hana.
Sunnudagurinn 30. nóvember
er 1. í aðventu og þann dag mun
kórinn flytja nýtt lag, Ég heyrði
þau nálgast eftir Jón Ásgeirsson
við texta Snorra Hjartarsonar, í
messu kl. 11:00 í Kópavogskirkju.
Lagið var sérstaklega samið fyrir
Gígjuna, landssamband íslenskra
kvennakóra, og verður frumflutt
þennan dag víða í kirkjum landsins af kvennakórum. Að venju
mun kórinn halda sinn árlega jólakökubasar og eflaust taka lagið á
ýmsum stöðum á aðventunni en
hægt er að panta kórinn til slíkra
athafna.

Syngja burt kvíða
Miklar sviptingar í efnahagslífinu síðustu vikur hafa áhrif á okkur öll og ljóst er að erfiðir tímar
fara í hönd. Það er alkunna að
söngurinn léttir lífið og lundina og
kórkonur hafa berlega fundið það
í haust að það að mæta á kóræfingu og hitta hressar og skemmtilegar konur, syngja burt kvíða,
þunglyndi og önnur leiðindi, eflir
andann og sálina á allan hátt. Það
er enn pláss fyrir konur í kórnum,
en hann æfir í Digranesskóla á
þriðjudögum kl. 19.30.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
HAUSTIÐ 2008
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
(Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar)

6. nóvember:
Ómar Stefánsson
Jón Júlíusson
20. nóvember:
Gunnar I. Birgisson

Hver? Hvar? Hvenær?

Meðfylgjandi mynd er greinilega tekin í Félagsheimili Kópavogs. Spurningin er hins vegar
hverjir eru á myndinni, hvað er
tilefnið og hvenær er myndin
tekin. Gott væri að fá upplýsingar um það.
Myndin sem birtist í októberblaði Kópavogsblaðsins mun vera
tekin af Björgvin Pálssyni. Um
er að ræða basar hjá Sjálfstæðiskvenfélaginu Eddu, líklega á
árunum 1966-1967. Þriðja f.v. er
Sigríður Pétursdóttir, 5. f.v. hét
Stella. Stúlkan sem situr við borðið í munstraðri peysu er Margrét
Pálsdóttir og móðir hennar Ásthildur Pétursdóttir stendur fyrir aftan hana. Myndin er tekin í
flokksheimili Sjálfstæðisflokksins
í Kópavogi.
Nöfn hafa fengist á nokkrum ein-

staklingum til viðbótar á myndinni í Kópavogsblaðinu í september af vígslu Kópavogskirkju 15.
desember 1962: Í annarri röð f.
h. innst eru, talið f.v. Baldur Kristjónsson, Ingibjörg Baldursdóttir
og Nanna Baldursdóttir. Eiinnig
er í fyrstu röð, annar maður frá
gangi Kristinn Wium, efst til hægri
á myndinni með gleraugu er Páll
Hannesson bæjarverkfræðingur,
í annarri röð frá hægri er kona
með hvítan hatt og við hlið hennar er Erlingur Hansson. Það er
talið rangt að Eyjólfur á Brúarósi
sé á myndinni sem áður hefur verið haldið fram. Í þriðju röð f. h. er
sjötti maður frá gangi með svartan kraga á jakka, það mun vera
Gísli Þorgeirsson kaupmaður.
Greinabetri upplýsingar um þá
sem eru á myndinni og jafnframt

Salurinn í nóvember
Fjölbreytt dagskrá er í Salnum
í nóvember, og þar ættu allir að
geta fundir eitthvað við sitt hæfi,
eða við sinn tónlistarsmekk.
Á morgun, föstudaginn 7. nóvember kl. 21.00 á afmæli rússnesku byltingarinnar, eru 10 ára
afmælistónleikar Guitar Islancio
og daginn eftir, laugardaginn 8.
nóvember, eru tónleikar kl. 13.00
þar bera heitið Bach og Frakkarnir þar sem fram koma Guðrún
Birgisdóttir og Elísabet Waage
og meðal þess sem er á dagskrá
tónleikanna er Johann Sebastian
Bach: Sónata í E-dúr BWV 1035
Christoph Willebald Gluck: Orfeus á Ódáinsvöllum úr óperunni
“Orfeus og Evridís” eftir Christoph Willebald Gluck. Um kvöldið kl. 20.00 er Söngskrá jazzins í
Tíbrá, tónlist Irving Berlin. Fram
koma Kristjana Stefánsdóttir,
Gunnar Hrafnsson, Kjartan Valdimarsson og Pétur Grétarsson.
• 11. nóvember kl. 20.00: Við
slaghörpuna með Jónasi Ingimundarsyni. Jónas tekur til skoðunar
verk meistaranna og veltir tónlistinni fyrir sér líkt og kristalskúlu
sem sendir mislit ljósbrot þegar
hún er skoðuð, en auk þess mun
hann kynna það sem framundan
er í Salnum á komandi mánuði.
• 12. nóvember kl. 20.15: Meistaranámskeið – Schubert og

Schumann meistar ljóðasöngsins,
í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit
Íslands. Námskeið Árna Heimis
hafa notið mikilla vinsælda hjá
Endurmenntun og í haust heldur hann áfram að rekja verk
helstu meistara klassískrar tónlistar. Franz Schubert og Robert
Schumann eru meðal mestu meistara sönglagagerðar fyrr og síðar.
Á námskeiðinu verður fjallað um
stærstu ljóðaflokka þeirra: Malarastúlkuna fögru, Dichterliebe
og Frauenliebe und -leben. Fjallað verður um helstu einkenni
verkanna, tónmálið, hið heillandi
samspil ljóðs og tóna og hvernig
tónskáldunum tekst að lýsa upp
tilfinningalegt ástand söguhetjunnar gegnum söng og píanóundirleik
í hverju lagi fyrir sig.
• 15. nóvember kl. 17.00: Töfrar
í Tíbrá – Terem og Diddú. Þetta
eru jafnframt útgáfutónleikar nýs
geisladisks.
• 21. nóvember kl. 20.00: Sópranos í Salnum! Söngtríóið Sopranos er skipað þeim Hörn Hrafnsdóttur, mezzó-sópran, Margréti
Grétarsdóttur, sópran og Svönu
Berglindi Karlsdóttur, sópran.
Með þeim starfa píanóleikararnir Antonía Hevesí og Hólmfríður
Sigurðardóttir. Markmið þeirra er
að gera klassíska tónlist aðgengilega fyrir alla. Þessu markmiði

borgarblod.is

um aðrar myndir sem birst hafa
hér í Kópavogsblaðinu, er þegnar
með þökkum.
Vinsamlega komið öllum upplýsingum sem þið búið yfir til
Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1, eða
hringið í síma 544-4710. Einnig
má senda upplýsingar á netfangið
hrafns@kopavogur.is

reyna þær að ná fram með því að
blanda saman hefðbundnum flutningi á t.d. óperuaríum, og með
því að velja aríur eða söngleikjalög sem þær útsetja fyrir tríó og
skeyta saman í lagasyrpu og brjóta með því upp hið hefðbundna
flutningsform með skemmtilegum
hætti.
• 29. nóvember k. 17.00: Töfrar
í Tíbrá, söngtónleikar. Fram koma
söngvararnir Auður Gunnarsdóttir og Gunnar Guðbjörnsson auk
píanóleikarans Jónasar Ingimundarsonar. Fluttir verða söngvar eftir Richard Strauss, aríur og dúettar eftir Bizet, Offenbach, Smetana og Wagner. Hér er á ferðinni
óperusöngpar á nýrri braut.

�������

������������

Gler- og textílverk í
anddyri Salarins

Við veggverk Ólafar. Með þeim systrum á myndinni er frændi þeirra
systra og Kópavogsbúi, Ögmundur Þór Jóhannesson, sem sama dag
og þær opnuðu sýningu sína hélt gítartónleika í Salnum undir heitinu Lög unga fólksins í Tíbrá. Ögmundur lauk burtfararprófi í gítarleik frá Tónlistarskóla Kópavogs vorið 2000 en hélt í framhaldsnám
til Spánar.

Systurnar Sigrún og Ólöf Einarsdætur opnuðu sýningu á glerog textílverkum sínum í andyri
Salarins 1. nóvember sl. og stendur sýningin út mánuðinn.
Á sýningunni má m.a. sjá verk
þar sem bæði þræðir og gler eru
notuð í sama verkinu. Um er að
ræða skúlptúra og gluggaverk og
unnu þær systur þau verk saman. Einnig er á sýningunni stórt
veggverk eftir Ólöfu úr þráðum,
en hún spjaldvefur bönd sem hún
vefur hrosshár eða sísal inn í og
byggir síðan upp rýmisverk með
böndunum. Skemmst er að minnast sýningar hennar í Gerðarsafni
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í ágúst sl. Verk Sigrúnar eru ákveðin myndform þ.e. blásin form með
myndum.
Allt frá námsárum sínum hefur
Sigrún þróað sérstaka og persónulega aðferð við að yfirfæra myndir
á gler á meðan á vinnsluferli þess
stendur. Þetta verður til þess að
teikningin umbreytist, það tognar á línum eða hlutföll bjagast,
allt eftir þeirri lögun sem glerið
tekur á sig, teikning og gler verða
eitt. Í myndvösunum fær íslensk
frásagnargleði að njóta sín, en Sigrún sækir oft myndefni sitt í margbreytilegar uppákomur daglegs
lífs.

,,Yrki mikið um náttúruna”
- segir Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir
Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir gaf nýlega út ljóðabókina ,,Það
er nýr dagur að morgni” en áður
hefur hún gefið út ljóðabækurnar ,,Það snertir mig” sem kom út
árið 2003 og ,,Af svölunum mínum” sem kom út árið 2005. Sigurlaug hefur verið þátttakandi í
félagsskapnum Skapandi skrifum
frá upphafi, eða frá árinu 2000,
en hann kemur saman reglulega
í félagsmiðstöð eldri borgara í
Gjábakka. Margir þeirra sem þar
koma saman reglulega hafa gefið út ljóðabók, og sumir fleiri
en eina. Nýlega stóð hópurinn
fyrir svokölluðu Jónasarkvöldi
þar sem lesin voru upp ljóð eftir
þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson,
og var gerður góður rómur að
því framtaki.
Sigurlaug er fædd í Reykjavík en
segist hafa eitt 16 sumrum norður á bænum Árbakka við Skagaströnd þar sem fósturforeldrar
móður hennar bjuggu. Hún segir
það vera áhyggjulausasta tíma
ævi sinnar þótt auðvitað hafi hún
þurft að sinna ýmsum verkum á
bænum, m.a. að fara á hverjum
degi með mjólkurbrúsa á kerru til
mjólkukaupenda á Skagaströnd
en fyrir kerruna var hesti beitt
fyrir.
Sigurlaug gekk í skóla í Reykjavík, fór í Menntaskólann í Reykjavík eftir skólaskyldu og síðan í
Húsmæðraskólann í Reykjavík en
byrjaði búskap í Reykjavík árið
1962, en flutti á sérhæð í Löngubrekku í Kópa vogi árið 1980
ásamt tveimur sonum sínum en
hún varð ekkja árið 1978.
Sigurlaug segir að skáldskapur

Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir með nýjustu ljóðabók sína, Það er
nýr dagur að morgni.

hafi ævinlega verið í heiðri hafður
á hennar heimili.
,,Mamma orti mik ið og ég
hreifst af því og þegar ég var 10
ára var mér gef in heild ar verk
Jónasar Hallgrímssonar. Ég hef
síðan haldið mikið upp á þá bók.
Fyrstu vísurnar orti ég í barnaskóla, en var einnig að yrkja eftir að ég kom í menntaskóla. Eitthvað hélt ég áfram eftir að ég hóf
sjálf búskap en þetta hefur verið
í meira mæli nú á síðustu árum,
ekki síst eftir að ég fór að starfa
með þessum frábæru félögum í
Skapandi skrifum. Það er aldeilis frábær félagsskapur sem gefur
mér mikið. Þórður Helgason prófessor hefur kennt okkur mikið
um ljóðlist, um braghætti og fleira
sem er alveg ómetanlegt.”

Náttúrubarn
,,Ég er líklega náttúrubarn, en
náttúran er mér mjög hugstæð
og ég yrki mikið um hana. Ég yrki
stundum óbundið en alltaf finnst
mér samt skemmtilegra að yrkja
bundið,” segir Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir sem m.a. hefur ort
um náttúruna í Kópavogi. Hér fylgir fyrsta erindi um Elliðavatnið,
stolt Kópavogsbúa.
Milli hrauns og hóla
heiðblátt vatnið liggur.
Vítt á öldum vaggar
villtur fugl og styggur.
Fiskar leika á flúðum
fanga mýið vissir.
Ýfist austanalda,
agga ströndu kyssir.

Ekvadoríska menningarhátíð hlaut frábærar viðtökur
Suður-amerísk menningarhátíð í Kópavogi
sem hófst 6. október sl. hlaut frábærar viðtökur. Gestir létu ekki dökkt útlit í efnahagsmálum slá sig út af laginu því að þeir flykktust í
þúsundavís í menningarstofnanir Kópavogs
til að fylgjast með fjölbreyttum viðburðum
hátíðarinnar. Hefðbundinni dagskrá er lokið
en sýningar í Gerðarsafni á glæsilega ofnum
veggteppum, málverkum frá Amazón-svæðinu í Andesfjöllum, leikmunum, Inkagulli o.fl.
og í Safnahúsi Kópavogs á mennningu frumbyggja og náttúru Galapagos verða verða Frá menningarhátíðinni sem vakti athygli margra, enda þar
margt að sjá og heyra frá gjörólíkum menningarheimi.
opnar til 16. nóvember nk.
Ungur Kópavogsbúi, Steinunn Björg, 8 ára, skoðar eitt af verkum
Sigrúnar á sýningunni.

HEYRNARÞJÓNUSTAN

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

UMHYGGJA

•

Í sameiningu njótum við þess að...

TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

heyra allt skskýrt

skynja allt rétt

upplifa lífsins gildi

Sameﬂing gerir gæfumuninn
Nýju ReSound Ziga heyrnartækin eru samefld þannig að þau skila meiru en
nemur samnalagðri virkni þáttanna sem í þeim eru.
Með Ziga geturðu vænst þess að heyra á notalegan og eðlilegan hátt, þau hafa framúrskarandi
hljóðgæði, eru mjög þægileg og hraðvirk og með mikla aðlögun að þörfum notandans.
Fáðu ReSound Ziga til reynslu í nokkra daga, nánari upplýsingar á www.heyrn.is

Byrjaðu sem fyrst að njóta sameﬂingar! Tímapantanir 534-9600
Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur, sími 534 9600, heyrn@heyrn.is
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Umferð á hringtorg
hálfu ári á undan áætlun

Karl Sigurbjörnsson biskup ásamt þeim fjórum prestum sem vígðust og vígsluvottum.

Efri hluti hringtorgsins séður frá hesthúsahverfinu Glaðheimum.

Hringtorg hefur verið í byggingu yfir Reykjanesbraut á mótum Arn ar nes veg ar og er það
fyrsta sinnar tegundar á Íslandi.
Umferð um Reykjanesbraut mun
ganga óhindr uð undir hringtorg
sem verður ofan við gatnamótin
og því verða þessi gatnamót án
umferðarljósa sem flýtir mjög fyrir allri umferð þarna.
Gatnamótin eru hönnuð af VST
verkfræðistofu en verktakar Suður verk og Skrauta. Verkið hefur
gengið mjög vel og er hálfu ári á
undan áætlun og verður tekið í
notkun á næstu dögum. Tilboð í
verkið hljóðaði upp á 670 milljónir
króna en vegna þess hversu fljótt
verkinu lýkur greiðir Vegagerðin

verktökum 35 milljónir króna í
flýtifé, og það er gert vegna þess
hversu mikilvægt Vegagerðin telur það vera fyrir vegfarendur sem
þarna fara um daglega að fá mannvirkið í gagnið. Smáverk eins og
t.d. tyrfing á svæðinu bíður næsta
vors.
Á gatnamótum Reykjanesbrautar og Vífilsstaðavegar er unnið að
smíði gatnamóta með hefðbundnum hætti. Nokkrar tafir hafa hins
vegar orðið þar, en verkinu átti að
ljúka 1. nóvember sl. Verklok eru
áætluð um áramót og þá verður
hægt að aka um Reykjanesbraut
allt frá Bústaðavegi að Álftanesvegi án umferðarljósa sem ætti að
greiða fyrir umferð um Kópavog.

Frábær lausn fyrir alla foreldra
13. daga fyrir jól!!!
Óskastundir hafa sett saman flottan jólapoka með 13 gjöfum.
Pokarnir eru hugsaðir til að létta foreldrum lífið 13. dögum fyrir jól.
Við skiptum pokunum eftir aldri og kyni barnanna. Pokarnir koma
fyrir stelpur og stráka 2ja – 4ra ára og svo 5 ára og uppúr. Upplýsingar
um innihald og verð ásamt pöntunum á pokunum er hægt að nálgast
hjá Þórunni í síma 840-0234 eða Erlu í síma 840-0235.
Einnig er hægt að panta eða óska eftir upplýsingum á netfanginu
oskastundir@oskastundir.is Tökum bæði vísa og euro.
Möguleiki á greiðsluskiptingu, veitum systkina afslátt.

Ef sent er út á land þá borga Óskastundir helminginn af
sendingakostnaði pokans.

Nuddstofa Ingibjargar – Smárasól
Sporthúsinu, Dalsmára 9-11
“Látið ekki vöðvabólgu plaga líkamann”
Býð upp á allt alhliða nudd.
Heilsunudd – Slökunarnudd – partanudd
Heitsteinanudd – Lúxusnudd.
Tveir fyrir einn í nóvember
30 mínútna heitsteinanudd.
Gjafakortið okkar er frábær jólagjöf!
Tímapantanir í síma: 567 8780 – GSM 863 3667

Kópavogsbúi elstur Íslendinga
til að hljóta prestsvígslu
Karl Sigurbjörnsson biskup vígði
sl. sunnudag í Dómkirkjunni fjóra
kandídata í guðfræði til prestsþjónustu. Þetta eru þau Árni Valur
Daníelsson, Elína Hrund Kristjánsdóttir, Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir og Hjörtur Pálsson. Hjörtur
er Kópavogsbúi og er ráðinn sem
sérþjónustuprestur á Biskupsstofu
með sérstakar skyldur við Hóladómkirkju. Vígslan var söguleg,
því líklega er sr. Hjörtur elstur
manna á Íslandi til að vígjast til
prests, en hann varð 67 ára í júnímánuði sl. Hann hefur lengi búið í
Kópavogi. Til þessa var Sigurbjörn
Á. Gíslason á Grund elstur til að
hljóta vígslu, eða 66 ára.
Sr. Hjörtur er fæddur í Fnjóskadal og bjó þar til 8 ára aldurs en
flutti þá til Akureyrar og lauk stúdents prófi frá MA 1961 og síð an
varð hann cand mag í íslenskum
fræðum við Háskóla Íslands 1972.
Hann var fréttamaður og dagskrárgerðarmaður við Ríkisútvarpið í
20 ár, eða frá 1964 til 1984 og dagskrárstjóri hljóðvarps síðustu 12 ár
þess tíma. Hjörtur starfaði alltaf á
Skúlagötunni, flutti ekki þegar RÚV
flutti í Efstaleitið. Frá 1984 til 1985
var hann forstöðumaður Norræna
hússins í Færeyjum en síðan verið
eigin herra, sem rithöfundur og ljóðskáld og fengist við þýðingar. Hann
ævistarf hefur því alla tíð tengst
menningarlífinu og hlotið ýmsar viðurkenningar á því sviði, nú síðast í

Sr. Hjörtur Pálsson við altarisgöngu í Dómkirkjunni, ásamt Elmu
Hrund Kristjánsdóttur. Framan við stendur bróðir Hjartar, Hreinn.

sumar Ljóðaverðlaun Guðmundar
Böðvarssonar.

Alltaf haft áhuga á
guðfræði
,,Ég hef haft áhuga á guðfræðinni
allt frá því ég var í menntaskóla
en þegar ég var orðinn sjálfs míns
húsbóndi ákvað ég að láta gamlan
draum rætast og fara í guðfræðinám. Það var árið 1998 en ég lauk
prófi og hlaut mitt skír teini á
háskólahátíðinni haustið 2007 svo
það er rétt ár á milli þess og nú þegar ég hlýt vígslu.
Ég mun byrja í Skagafirði og mun
aðstoða og leysa sr. Gísla Gunnars-

son í Glaumbæ af og síðan leysa sr.
Gunnar Jóhannesson á Hofsósi af í
desember. Ég mun því syngja jólamessuna á Hofsósi.
Ég á bara 3 ár eftir í sjötugt, en
það er ekkert óvenjulegt að biskup
feli þeim sem er komnir á áttræðisaldur verkefni, hvort sem það er
á Biskupsstofu eða í afleysingum.
Menntun mín í íslenskum fræðum
ætti að geta nýst við textaskrif eða
við prófarkalestur ef ekki er um
afleysingastörf að ræða.
En nú er ég fyrst og fremst glaður
og þakklátur fyrir það að hafa látið
þennan gamla draum minn rætast
og er kominn til starfa við Þjóðkirkjuna,” segir sr. Hjörtur Pálsson.

Ágóði handverksmarkaðar rennur til Mósambík
Hand verks mark að ur verð ur hjá
Rauða krossdeild Kópavogs laugardaginn 15. nóvember nk. kl. 10.00 -18.00.
Mark að ur inn er loka verk efni MKnema sem eru í áfanga um sjálfboðið starf en nemarnir sjá um að setja
markaðinn upp og afgreiða á markaðinum. Selt verður handverk sem
kemur frá ýmsum stöðum. Í fyrsta
lagi verða á boðstólum prjónavörur
sem prjónahópurinn hefur gert, eins
og teppi, peysur, sokkar, húfur, vettlingar og önnur handavinna sem væri
hugsanlega skemmtilegt að setja í jólapakkana. Síðan hafa Eldhugarnir búið
til brjóstsykur sem verður seldur á
markaðnum. Svo hafa Enter-krakkarnir föndrað jólakort og jólamerkimiða
sem verða á markaðinum. Handverk
beint frá Mósambík verður á markaðnum, s.s. batik-myndir, skartgripir, box,
töskur og fleira. Allur ágóði rennur til
að styrkja uppbyggingu deildar Maputo-héraðs Rauða krossins í Mósambík
en Kópavogsdeildin er nú í vinadeildasamstarfi með þeirri deild.

Eldhugar búa til brjóstsykur
Eldhugar Kópavogsdeildar hittust

nýlega og í þetta skiptið var alveg nýtt
verkefni lagt fyrir hópinn, brjóstsykursgerð. Vatni, sykri og þrúgusykri
var skellt í pott og soðið, síðan var
bragefnunum blandað út í og þegar efniviðurinn hafði kólnað aðeins
voru brjóstsykursmolar klipptir út,
mótaðir í alls konar myndir og settir
á sleikjóprik, allt undir góðri handleiðslu eldri sjálf boða liða. Fyrst
bjuggu Eldhugarnir til jarðarberja- og
perubrjóstsykur en daginn eftir hélt
brjóstsykursgerðin áfram og þá prófuðu Eldhugarnir lakkrísbragð og kólabragð.
Eldhugar vinna skemmtileg og skapandi verkefni sem miða að því að byggja betra samfélag án mismununar og
fordóma. Unnið er með hugtök eins
og vinátta, virðing og umburðarlyndi í
gegnum ljósmyndun, leiklist, kynningar á erlendum menningarheimum og
margt fleira.
Prjónahópur er hópur kvenna sem
hittist síðasta miðvikudag hvers mánaðar kl. 16.00 -18.00. Hópur sjálfboðaliða á vegum Kópavogsdeildar sér
um að útbúa fatapakka fyrir börn í
verkefninu ,,Föt sem framlag.” Sjálf-

boðaliðarnir prjóna og sauma fatnað
sem nýtist í neyðaraðstoð erlendis.
Einu sinni í mánuði er haldið prjónakaffi í sjálfboðamiðstöð deildarinnar.
Þar koma sjálfboðaliðar saman og
prjóna ungbarnateppi, peysur, húfur
og sokka. Boðið er upp á prjóna, garn
og kaffiveitingar. Deildin tekur á móti
garni sem fólk vill gefa.
Al þjóð leg ir foreldr ar er hóp ur
mæðra sem hittist alla fimmtudaga kl.
10.00 -11.30 með börnin sín. Foreldra
allra landa sem eru með börn á aldrinum 0-6 ára og vilja hitta aðra með
lítil börn eru velkomnir. Boðið er upp
samverur þar sem reglulega fer fram
stutt íslenskukennsla fyrir foreldrana
og fjölbreyttar kynningar. Leikföng fyrir börnin eru á staðnum og léttar veitingar eru í boði. Allir eru velkomnir,
innfæddir og innflytjendur, hvort sem
þeir tala enga eða einhverja íslensku.

Sálrænn stuðningur
Námskeið hafa verið í sálrænum
stuðningi sem m.a. má rekja til þess
ástands sem ríkir í fjármálum hérlendis. Eitt námskeið er eftir 8. desember
kl. 17.00.
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Á Álfaheiði er stuðst við
íhugunaratriði um kærleikann
Börn eru í eðli sínu forvitin
og hafa löngun til að læra og eru
gædd mörgum yndislegum eiginleikum. Þau eru skapandi og
umhyggjusöm og geta tekið eigin
ákvarðanir. Í gildisríku umhverfi
þrífast börn vel og blómstra.
Leikskólinn Álfaheiði vinnur
með námsefnið Lífsmennt sem
byggt er á 12 alheimsgildum, friði,
virðingu, kærleika, einingu, auðmýkt, hamingju, umburðarlyndi,
einfaldleika, frelsi, ábyrgð, heiðarleika og samvinnu. Mikilvægt er
að börnin upplifi gildin í gegnum
dagleg störf, leik, skapandi starf,
hreyfingu, slökun, samræður,
söng, sögur og tjáningu. Á Álfaheiði er skólaárinu skipt eftir árstíðunum og nú á vertarönn er fjallað um kærleikann. Allt starfsfólk
leikskólans styðst við íhugunaratriði um kærleikann og hver deild
útfærir leiðir til að skapa börnunum tækifæri að sýna sína góðu eiginleika í orði og athöfnum. Í daglegum störfum gefast börnunum
ótal tækifæri til að vera umhyggjusöm, vingjarnleg og að deila með
öðrum því börn læra í raunverulegum aðstæðum.
Íhugunaratriðin eru :
• Ég er kærleiksríkur
• Kærleikurinn kemur að innan
• Kærleikur er umhyggjusemi
• Kærleikur er að deila með sér
• Kærleikur er að vera
vingjarnlegur
• Kærleikur gerir mig öruggan
• Þegar ég er fullur af kærleika
kemst reiðin ekki að
• Kærleikur er að óska öðrum
góðs

Lucas er styrktarbarn
leikskólans
Kærleikur er svo sannarlega að
óska öðrum góðs og bæði starfsfólk og börnin eru afar stolt af því
að leikskólinn styrkir framfærslu
Lucasar, drengs frá Argentínu,
sem verður 9 ára 11. nóvember. Í
tilefni afmælisins ætla börnin að
baka og bjóða foreldrum sínum í
morgunkaffi og safna fyrir Lucas.
Á hverri deild er staðsettur baukur sem hægt er að setja í smápeninga. Það má því segja að margt
smátt gerir eitt stórt.
Elstu börn leikskólans hafa það
hlutverk að telja peningana og
fara með þá í Hamraborgina, þar
sem aðsetur SOS samtakana er.
Einnig sjá þau um að velja afmælis - og jólagjöf fyrir Lucas, útbúa
kort fyrir hann og fara með gjafirnar á pósthúsið. Nokkur börn hafa
komið með peninga til að gefa
Lucasi sem þau hafa sjálf fengið í
afmælisgjöf.

Leikskólinn flaggar Grænfánanum
Fulltrúar Landverndar afhentu
leikskólanum Álfaheiði við hátíðlega athöfn Grænfánann á degi
umhverfis 25. apríl sl., en hann er
alþjóðlegt merki um gott umhverfisstarf í skólum. Til þess að að fá
Grænfánann urðu börn og starfsmenn á Álfaborg að stíga sjö mikilvæg skref í umhverfismálum en
þau eru:
1) Að stofna umhverfisnefnd
2) Að gera áætlun um aðgerðir
og markmið til umhverfisbóta í
skólanum
3) Að meta stöðu umhverfismála í skólanum
4) Að sinna stöðugu eftirliti og

borgarblod.is

Krakkarnir á Hjalla útbúa sérstaka kærleikssteina sem þau færa svo
m.a. foreldrum sínum og ritstjóra Kópavogsblaðsins var færður einn
slíkur. Segja má að ekki veiti af auknum kærleika í þjóðfélaginu nú
á þessum erfiðleikatímum sem fram undan eru. Lengst til vinstri er
Kristel Nótt sem heldur á umbúðum undir kærleikssteininn, síðan
kemur Díana Lind, Reynir Orri sem heldur á kærleikssteininum en
utan um hann hefur verið þæfð ull, og Sara Björk.

endurmati á umhverfismálum
5) Að fræða nemendur um
umhverfismál
6) Að kynna stefnu sína út á við
og fá aðra með
7) Að setja skólanum formlega
umhverfisstefnu
Tvískipt umhverfisráð er starfandi við skólann, umhverfisráð
elstu barna leikskólans ásamt
hópstjórum og leikskólastjóra
og umhverfisráð skipað starfsmönnum leikskólans og fulltrúa
foreldra.
Ráðið sér um að leiðbeina,
skipuleggja og stýra verkefnum
sem lúta að umhverfismálum. Ráð-

ið starfar samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og eiga börnin að
hafa þar mikið vægi. Fundir eru
haldnir reglulega þar sem skráðar
eru fundargerðir. Þannig gegnir
umhverfisráðið mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum
vinnubrögðum þar sem virðing
og væntumþykja fyrir náttúrunni
er höfð að leiðarljósi.
Umhverfisstörfin falla vel að
hugmyndafræði Lífsmennta og
hafa þau fært öllum á Álfaheiði
mikla gleði og ánægju. Lögð er
áhersla á að nýta endurnýtanlegan efnivið í skapandi starfi og hafa
börnin búið til heilu listaverkin úr
efnivið sem annars færi beint í

Felix Dagur með baukinn Lucas, en það sem safnast í hann fer til
styrktar framfærslu Lucasar, drengs frá Argentínu, sem verður 9 ára
11. nóvember nk. Einn slíkur baukur er á hverri deild.

Þessir krakkar voru að leika sér úti í stórum garði sem tileyrir leikskólanum Álfaheiði. Fremst situr Sóley Lind, vinstra megin er Konráð Elí
og við hlið hans Ísak Daði.

ruslið. Börnin á Hjalla færðu foreldrum sínum kærleiksstein sem
þau voru búin að þæfa ull utan

um til að minna á kærleikann en
það er gildið sem verið er að fjalla
um núna í leikskólanum.
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Nuddstofa Ingibjargar, Smárasól – Sporthúsinu:

Nudd er nauðsyn
sem allir þarfnast
Við heim sótt um Nudd stofu
Ingibjargar að Dalvegi 9 -11 um
mánaðmótin og spjölluðum við
Ingibjörgu Gunnarsdóttur eiganda stofunnar. Hún sagði okkur að hún hafi lært til nuddfræðings hjá Guðmundi Rafni Geirdal
og útskrifast þaðan árið 1998.
Hún starfaði í Gyðjunni í Skipaholti og þar á undan í Mecca Spa
í Kópavogi og Hótel Sögu. Hún
opnaði svo sína stofu í Smárasól,
Sporthúsinu á vor mánuðum í ár.
Við ynnt um hana eft ir því
hvaða þjónusta væri í boði hjá
henni. “Ég býð upp á heilsunudd,
slökunarnudd, partanudd,
heitsteinanudd í 90 og 30 mínútur
og lúxuskremnudd, þar sem viðskiptavinir eru nuddaðir upp úr
kremum og olíu, en á undan eru
allar dauðar húðflögur fjarlægðar með líf ræn um efna hvöt um.
Núna í nóvember býð ég 2 fyrir
1 í 30 mínútna heitsteinanuddi.”
Sagði Ingibjörg okkur. Við spurðum hana jafnframt hverjir væru
hennar helstu viðskiptavinir og
hverjir það væru sem þyrftu helst
á nuddi að halda. Hún svaraði því
til að raunverulega þyrftu allir á
nuddi að halda. Nudd er einfald-

Ingi björg Gunn ars dótt ir Nuddfræðingur býður fjölþætt nudd í
nuddstofu sinni í Smárasól, Sporthúsinu.

lega sjálfsagður liður í heilsurækt.
Þannig að hennar viðskiptavinahópur er mjög breiður og kemur
úr öllum stéttum þjóðfélagsins.
Við óskum Ingibjörgu til hamingju með stofuna hennar hér í
Kópavoginum og óskum henni
velfarnaðar í framtíðinni.

Jólakort Soroptimistaklúbbs
Kópavogs til styrktar Sunnuhlíð
Soroptim ista klúbb ur Kópavogs gefur út jólakort í ár eins og
undanfarin ár sem Jónína Magnúsdóttir (Ninný) hefur hannað
fyrir Soroptimistaklúbbinn, en
hún er ein af klúbbsystrum. Einnig eru til sölu merkispjöld á jólapakka frá fyrri árum með ýmsum
jólalegum myndum. Kortin eru
afgreidd í stykkjatali og kosta 120
krónur einnig eru 5 stk. saman í
pakka og kosta 600 krónur. Jólapakkaspjöldin kosta 50 krónur, 5
stk. í pakka.
Jólakortin hafa verið aðal uppistaða í tekju öfl un klúbbs ins.
Klúbb ur inn hef ur frá upp hafi
stutt byggingu hjúkrunarheimil-

isins Sunnuhlíð í Kópavogi með
fjárframlögum og tækjagjöfum.
Þá hefur klúbburinn í nokkur ár
greitt hluta af launum hjúkrunarfræðings við MK, sem starfar
m.a. að for varnarstarfi í þágu
ungs fólks í Kópavogi. Klúbburinn styður jafnframt ýmis önnur
mannúðarmál bæði innanlands
og utan. Fyrir tæki geta fengið
textalaus kort og hægt er að fá
merki (lógó) fyrirtækis prentað
inn í kortin og þann texta sem
óskað er eftir. Soroptimistakonur
sjá um sölu og dreifingu kortanna
en tekið er á móti pöntunum hjá
Guðlaugu í síma 899-0456.
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Íbúar við Borgarholtsbraut vilja hraðahindranir og lægri hámarkshraða
Þann 29. októ ber sl. var
Smára Smárasyni skipulagsstjóra Kópavogsbæjar afhent
áskor un þess efnis að umferðarör yggi við Borgarholtsbraut
yrði bætt. Til lengri tíma hafa
íbúar sem búsettir eru nálægt
gatnamótum Borgarholts- og
Urðarbrautar verið uggandi
yfir vaxandi umferð og umferðarhraða við götuna.
Sér í lagi skapast mikil hætta
þegar akandi vegfarendur auka
hraðann til að “ná” yfir á grænu
ljósi við gatnamótin, eins og
virðist afar algengt. Gegnum tíðina hafa orðið nokkur umferðarslys á vegarkaflanum, og við
núverandi aðstæður má telja líklegt að slíkt eigi eftir að endur-

taka sig, en um götuna fara m.a.
daglega fjölmörg skólabörn á
leið í Kársnesskóla, og skólasund í Sundlaug Kópavogs.
Þau Kristín H. Þórarinsdóttir og Tómas Þorsteinsson sem
búa á Borgarholtsbraut 25 segja
að því hafi verið skorað á skipulagsyfirvöld Kópavogsbæjar að
standa fyrir viðeigandi aðgerðum s.s. fjölgun hraðahindrana
og frekari takmörkun hámarkshraða, og það hið snarasta. Fjölmargir íbúar við Borgarholtsbraut skrifuðu undir áskorunina. Vilji fleiri leggja málefninu
lið er fólk hvatt til að senda
tölvupóst til skipulagsstjóra,
Smára Smára son ar, á smaris@kopavogur.is

Gatnamót Borgarholtsbrautar og
Urðarbrautar.

Heyrnaþjónusta í Kópavogi
Heyrnarþjónustan Heyrn hefur starfað í Kópavogi að Hlíðasmára 11 í um eitt og hálft ár.
Eigandi Heyrnar er Ellisif Katrín
Björnsdóttir heyrnar fræðingur
sem starfar einnig hjá fyrir tækinu.
Hún nam heyrn ar fræði við
Gautaborgarháskóla, hlaut löggildingu sænskra heilbrigðisyfirvalda og hefur starfað frá 2002
hér á landi við heyrnarþjónustu.
Til þess að njóta til fulls þess sem
heyrnartæki hafa upp á bjóða er
mikilvægt að notendur þeirra átti
sig á því hvers eðlis heyrnarskerðingin er. Þá er einnig mikilvægt að
aðstandendur heyrnarskertra geri
sér grein fyrir hvernig það er að
vera heyrnarskertur. Til þess að
hjálpa aðstandendum við að setja
sig i spor þess sem er heyrnarskertur er notaður heyrnarhermir en með honum er talmáli eða
tónlist breytt í samræmi við það
sem hinn heyrnarskerti heyrir og
aðstandendur fá að hlusta á breytinguna. Með þessari aðferð skilja
aðstandendur mun betur heyrnarskerðinguna.

Nútíma heyrnartæki eru smekkleg og lítið áberandi. Heyrn selur
heyrnartæki frá ReSound sem er
einn stærsti framleiðandi heyrnar tækja í heim in um. Sér fræðingar ReSound fundu upp opna
tengingu heyrnartækja við eyru
sem gerir það að verkum að tækin þvinga notandann lítið og það
loftar um hlustina. Bylting hefur
einnig orðið í hljóðvinnslu tækjanna. Heyrnartæki með vindvörn
eru einkar hentug við íslenskar
aðstæður en Heyrn býður upp á
nokkrar tegundir slíkra heyrnartækja.
Það þarf enga tilvísun til að
fá heyrnargreiningu og ráðgjöf
heyrnarfræðings en þurfi viðkomandi læknisaðstoð er honum vísað til háls-, nef- og eyrnalæknis.
Hjá Heyrn er lögð áhersla á fagmennsku, persónulega ráðgjöf og
góðan tíma til að leiðbeina við
notkun heyrnartækja. Vel þarf að
vanda til við val á heyrnartækjum
í upphafi svo þau nýtist eiganda
sínum til fulls.
Margir Kópavogsbúar hafa notað þjónustu Heyrnar í það eina

Ellisif Katrínu Björnsdóttur
Heyrnafræðingur.

og hálfa ár sem Heyrn hefur starfað hér. Við hvetjum þá sem eru
með heyrnar tæki frá okkur að
panta tíma til að láta stilla tækin
sín ef ástæða er til en sú þjónusta
kostar ekkert. Einnig er tilvalið
fyrir þá sem eru heyrnarskertir
að nýta þá þjónustu sem í boði er
hjá Heyrn og fá heyrnartæki lánuð í nokkra daga til að fá úr því
skorið hvernig þau henta.

Afrekssjóður ÍTK

borgarblod.is

Auglýst er eftir umsóknum í Afrekssjóð
Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs (ÍTK).

Mæðrastyrksnefnd
Kópavogs

Samkvæmt reglugerð eru markmið sjóðsins eftirfarandi:

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs er opin alla þriðjudaga
kl. 16-18. Hún er til húsa að Fannborg 5.
Hægt er að ná sambandi við nefndina í síma 867-7251.

a) Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi fjárhagslegan
styrk vegna æfinga og/eða keppni, og þannig búa þeim sem
besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína.
b) Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþróttafélögum í Kópavogi sem
náð hefur afburðaárangri fjárhagslegan styrk og gera þeim kleift að búa
sig enn betur undir áframhaldandi keppni.
c) Að styrkja afreksíþróttafólk sem á lögheimili í Kópavogi og stundar íþrótt
sem ekki er iðkuð með íþróttafélagi í Kópavogi.
d) Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin afrek í íþróttum jafnt
kvenna sem karla.

����������������������
������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum eyðublöðum
fyrir 14. nóvember 2008. Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð fyrir
sjóðinn fást á skrifstofu íþrótta- og tómstundamála Fannborg 2 II hæð.
Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 570-1500
Íþróttafulltrúi
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Gullverðlaun til nema MK
í hótel- og ferðagreinum
Rannveig Snorradóttir í MK
kom sá og sigraði í árlegri Evrópukeppni nema í hótel- og ferðagreinum á eyjunni Saareema í
Eistlandi í október.
Að keppninni standa AEHT samtök hótel- og ferðamálaskóla í Evrópu. Nemakeppnin er liðakeppni
þar sem dregnir eru saman þátttakendur frá ólíkum löndum sem
síð an spreyta sig á verk efn um
tengdum áherslusviðum þeirra í
námi. Að þessu sinni var keppt í
barþjónustu, ferðafræðum, framreiðslu, gestamóttöku, herbergjaþjónustu, kökugerð, matreiðslu
og stjórnun. MK hefur sent nemendur í AEHT keppnina frá því
árið 1998 með einstökum árangri.
Níu sinnum hafa nemendur komið
heim með gullverðlaun og tvisvar
með silfurverðlaun.
Árin 2004 og 2006 voru sérstaklega árangursrík en þá komu báðir
nemendur MK sem fóru út heim
með verðlaun. Síðastliðin fjögur
ár hefur sigurganga ferðafræðinemanna verið óslitin og gullverðlaun í höfn öll árin. Það var því
mikil pressa fyrir keppnina í ár en
að þessu sinni sendi MK einungis einn nemanda til keppni. Það
var ferðafræðineminn Rannveig
Snorradóttir en hún hafði í apríl
mánuði unnið undankeppni sem
haldin var í skólanum. Rannveig
dróst í lið með Merije frá Hollandi
og Sirli frá Eistlandi og stóðu þær
upp sem sigurvegarar.
Verkefnið í ár var þrískipt. Nemendur byrjuðu á að taka einstaklingspróf og eftir það fóru þeir í

Útskriftarnemarnir Einar Helgi Ármann, Anzela Klimets og Guðrún
Dröfn Emilsdóttir ásamt Daniel Gutzwller, director of University
Centre César Ritz, Magréti Friðriksdóttur skólameistara MK og Baldri
Sæmundssyni, afangastjóra Hótel- og matvælaskólans.

Sigurvegarinn, Rannveig Snorradóttir.

skoðunarferð um nærliggjandi bæi
til að afla upplýsinga fyrir verkefnið sem þeir áttu að vinna. Að því
loknu fengu liðin fimm klukkutíma
til að skrifa skýrslu um áfangastað-

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

inn Saareema. Þar áttu þeir meðal
annars að koma með hugmyndir
að ferðaþjónustumöguleikum, tillögur til úrbóta og hvernig markaðssetja mætti staðinn betur.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Fyrsta brautskráning
frá MK í samstarfi
við César Ritz

Braut skrán ing nem enda í
hótelstjórnunar námi frá Hótelog matvælaskólanum í MK var
21. október sl. Námið er byggt
upp á tveimur önnum í skóla
og þar að auki þurfa nemendur
að skila 1000 stunda starfsþjálfun í atvinnulífi, þ.e. á hóteli eða
veitingastað. Námið er kennt í
samstarfi við César Ritz Colleges
í Sviss. Það voru þrír nemendur sem luku námi nú, Anzhela
Kli mets, Ein ar Helgi Ár mann
ogGuðrún Dröfn Emilsdóttir, en
um fyrstu brautskráningu var
að ræða.
Nem end ur sem ljúka fyrsta
árinu hljóta Certificate in Hotel
and Restaur ant Oper ations og

stendur nemendum til boða að
halda áfram í Sviss og ljúka þaðan
tveimur árum til viðbótar og eftir
þann tíma ljúka nemendur gráðu
sem heitir Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management. Í dag eru 10
nemendur sem leggja stund á hótelstjórnunarnámið í Hótel- og matvælaskólnum í MK.
Að þessu sinni kom Dani el
Gutzwiller skólastjóri University
Centre César Ritz í Brig í heimsókn og hvatti hann nemendur til
frekari menntunar á sviði hótelog veitingamennsku en að hans
mati er mikil þörf fyrir vel menntað fólk á þessu sviði í heiminum.
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Dvöl hefur sannað gildi sitt

Hrafn Andrés Harðarson með bók sína, Vermsl.

Ljóðlistin tekin alvarlegum tökum í Vermsl
Hrafn Andrés Harðarson,
bókavörður, hefur gefið út ljóðabókina ,,Vermsl” hjá bókaútgáfunni Nykri. Þetta er sjöunda
ljóðabók höfundar, en sú fyrsta,
Fyrrvera, kom út árið 1982. Auk
ljóðabókanna hefur Hrafn ritstýrt Minningabók Kópavogsbúa
ásamt Ingu Kristjánsdóttur og
gefið út tvær bækur með þýðingum sínum á ljóðum lettneskra
skálda.
Í ljóðabókinni Vermsl er smjattað á áferð orða, svo sem eins og
titill bókarinnar gefur til kynna,
og náttúra þeirra er rannsökuð í
hliðstæðu við náttúru heimsins
þar sem fjöll standa á jarðböndum, vor kemur upp úr vogum og
fuglar bæði vaða og fara. Ljóðlistin er tekin alvarlegum og þungum
tökum, taktur ljóðanna er ákveð-

inn og ber þannig með sér fornan
blæ, en það er stutt í kímnigáfuna
og hún liggur kannski alltaf undir
niðri. Nú er haust og því við hæfi
að birta ljóð sem heitir Grænt
haust:
Á flauelsgrænu hafi
jarðar
synda ójárnaðir
grasfákar
undir logandi auga
himins
ómeðvitaðir með öllu
um eldinn
sem undir brennur
árið stendur
á jöfnu
og tíminn rennur

Prjónablaðið Ýr 20 ára
Frábærir tímar eru nú fyrir
prjónaskap og mikil fjölgun þeirra sem ætla að prjóna jólagjafir.
Við hjá Tinnu/Prjónablaðinu Ýr
höfum sjaldan upplifað slíkan
áhuga eins og nú er.
Til marks um það fer senn að
líða að því að nýjasta heftið af
Prjónablaðinu Ýr verði uppselt
sem og að gríðargóð sala hefur
verið í prjónagarni.
Ástæður þessa teljum við margvíslegar en ein þeirra kann að
vera fólgin í því að prjónaskapur
veitir hugarró og líkt og ástandið
er nú í þjóðfélaginu þá leitar fólk í
þessa afþreyingu.
Prjónablaðið Ýr er nú nýkomið
út blaðið er jafnframt það 40 í röðinni frá upphafi og um leið eru 20
ár síðan að fyrsta blaðið kom út.
Ýr er selt í áskrift á tinna.is og
til garnverslana með Tinnu prjónagarn en frá upphafi höfum við selt
um 150.000 eintök og upp úr blöðunum hefur verið prjónað um
600.000 flíkur.

Prjónagarn í Rúmfatalagerinn

Breytingar standa nú yfir hjá
Tinnu þar sem prjónagarnið

flytur frá
Hagkaupsverslununum yfir til
Rúmfatalagerssins og
erum við
gríðarlega
spennt yfir
þessum
nýja samstarfsaðila.
Í Rúmfatalagernum er Auður
m i k i l l o g Kristinsdóttir.
sterkur viðskiptavinahópur sem vafalaust mun fagna
okkar innkomu. Við viljum sérstaklega minnast á nýjasta útibúið
þeirra, við Korputorg en þarf verður ein glæsilegasta garnverslun
landsins. Prjónaklúbbur Tinnu er
ókeypis en í honum eru yfir 7000
félagar sem fá uppskriftir,fréttir
og fl í netfangið sitt, skráning á
www.tinna.is.
Auður Kristinsdóttir
Ritstjóri
Prjónablaðið Ýr

Dvöl, athvarf fyrir geðfatlaða, fagnaði 10 ára
afmæli 9. október sl. með því að bjóða til afmælisveislu í safnaðarheimili Digraneskirkju. Gunnar
I. Birgisson bæjarstjóri afhenti Dvöl 100 þúsund
króna peningjagjöf frá Kópavogsbæ í tilefni dagsins. Athvarfið er samstarfsverkefni Kópavogsbæjar, Kópavogsdeildar Rauða krossins og svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi.
Gunnar I. Birgisson flutti ávarp í afmælishófinu
og minnti á tortryggni í garð Dvalar við upphaf
starfseminnar þess efnis að hún ætti ekki heima í
venjulegu íbúðarhverfi.
„Áratugur er ekki ýkja langur tími. Engu að síður hafa orðið miklar breytingar til hins betra á
viðhorfi almennings til geðfatlaðra frá því að Dvöl
tók til starfa,“ sagði Gunnar. „Dvöl á sinn þátt í því
að almenningsálitið sé orðið heilbrigðara enda
hefur starfsemin verið til mikils sóma og mörgum
til gagns. Mér þykir vænt um Dvöl og ég er ánægður með að hafa getað lagt svolítið af mörkum til
athvarfsins.“

Gestir á Dvöl hafa útbúið fatapakka
fyrir Rauða krossinn
„Athvarfið hefur í tímans rás sannað gildi sitt
og rofið einangrun fjölda fólks sem glímir við geðraskanir,” segir Þórður Ingþórsson forstöðumaður
Dvalar. Þórður segir að frá upphafi hafi verið lögð
áhersla á að efla sjálfstæði og virkni gesta og er
fólk aðstoðað við að leita nýrra leiða í leik og starfi
óski viðkomandi þess. Margir sækja staðinn eftir
að hafa dvalist á geðdeild en allir komi til að njóta
samveru.
„Dvöl er ekki meðferðarstofnun og gestir koma á
eigin forsendum. Konur eru í meirihluta gesta. Þær
eru öflugar í handavinnu og hafa útbúið fatapakka
sem eru framlag Rauða krossins til fólks í vanþróuðum löndum,” segir Þórður Ingþórsson.
Um 30 gestir sækja Dvöl reglulega en fjölmennast
er í athvarfinu í kringum hádegið en 10 til 14 gestir
snæða hádegisverð í athvarfinu á virkum dögum.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri færði Dvöl 100
þúsund króna peningagjöf frá Kópavogi sem Þórður
Ingþórsson, forstöðumaður Dvalar, sem hjá bæjarstjóra stendur, tók við.

Garðar Heimir Guðjónsson, formaður Kópavogsdeildar Rauða krosssins færði Dvöl gjöf sem Stefanía
Hjartardóttir, gestur á Dvöl, tók við.

Laumaðu þér í Molann
Þegar kári karlinn hrellir og
kuldaboli bítur kalda kinn er fátt
notalegra en að lauma sér inn
í Molann, menningarhús fyrir
ungt fólk á aldrinum 16-25 ára.
Molinn kúrir á menningarhæðinni í Kópavoginum (hjá kirkjunni, bókasafninu og Salnum) og
tekur vel á móti nýjum gestum
í vetrarkuldanum. Hér er hægt
að ilja sér á ilmandi te eða heitu
súkkulaði, horfa á bíómyndir,
spila, læra, prjóna, teikna, dansa
tangó, plokka gítarinn, skoða
blöðinn, hlusta á tónlist og framkvæma nýjar villtar hugmyndir.
Starfsfólkið tekur einstaklega vel
í allt skapandi og skemmtilegt.
Síðasta vika heppnaðist mjög
vel. Hrekkjavaka eða Hallowween
var hyllt með frábærri dagsskrá.
Á miðvikudeginum var hryllingsmyndakvöld og opnun á ljósmyndasýningu í Gallerí Sykri.

Sigríður Björk Bragadóttir heldur
þar sína fyrstu einkasýningu með
dökkum og dramatískum undirtón. Um er að ræða einlæga og fallega sýningu í formi sjálfsmynda,
teknar í dimmum kjallara í 101.

Ljósmyndasýningin stendur til 14.
nóvember. Á fimmtudag var mikið húllum hæ hjá Listafélagi MK
í Molanum. Gestir og gangandi
voru merktir með nafni í andyrinu
og tóku svo þátt í hraðstefnumóti
þegar inn var komið. Myndaðist
skemmtileg stemmning og bros á
hverjum vanga. Á föstudeginum
var svo slegið upp myndarlegum
hrekkjavökutónleikum þar sem
ungir listamenn stigu á stokk. Boðið var uppá fjölbreytta dagsskrá
allt frá angurværum tónum upp
í rífandi rokk þar sem þakið rifnaði nær af Molanum. Fram komu
Jóhann Kristinsson, No Culture
og Diobolus. Óhætt er að segja
að Molinn hafi fest sig í sessi sem
partur af menningarlífi Kópvogsbæjar, þar sem ungt og efnilegt
fólk fær að leika lausum hala.
Hægt er að fylgjast nánar með
dagsskánni á Molinn.is
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Fyrsta ársritið komið út
Héraðsskjalasafn Kópavogs gefur nú út ársrit sitt í fyrsta skipti.
Ákveðið var að vel færi á því að
formlegur útgáfudagur þess yrði
norræni skjaladagurinn árið 2008,
sem er hinn 8. nóvember. Norræni skjaladagurinn (Arkivernes
dag) er árlegur kynningardagur
opinberra skjalasafna á Norðurlöndum haldinn annan laugardag
í nóvember ár hvert. Markmiðið
með deginum er að vekja áhuga
almennings á skjalasöfnum, auka
vitneskju meðal almennings um
það sem þau hafa að geyma, að
kynna starfsemi og hlutverk skjalasafna sem menningarstofnana og
beina sjónum að skjalasöfnum
sem uppsprettulindum menningar og lýðræðis.
Ársritið er í þessum anda. Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri fylgir ritinu úr hlaði með aðfaraorðum, en
það hefst á skýrslum um starfsemi
Héraðsskjalasafnsins frá upphafi
árið 2000 til ársloka 2007. Í þeim er
grein gerð fyrir þeim skjalasöfnum
sem borist hafa í vörslu stofnunarinnar.
Þessu fylgja ýtarlegar skrár yfir
nokkur þessarra skjalasafna. Má
þar nefna einkaskjalasöfn sem komin eru frá hjónunum Finnboga Rúti
Valdemarssyni og Huldu Jakobsdóttur, fyrstu bæjarstjórum Kópavogs og dóttur þeirra Huldu Finnbogadóttur. Má sjá af skránum að
skjöl þessi hafa mikið gildi fyrir þá
sem áhuga hafa á sögu Kópavogs.
Einnig er í ritinu ýtarleg skrá yfir
skjalasafn Þórunnar Kolfinnu Ólafsdóttur verslunarmanns, en hún
skrifaðist m.a. á við Jóhann Kr. Pétursson Svarfdæling (í daglegu tali
kallaður Jóhann risi) og er í safninu
nokkuð af bréfum frá honum og
öðrum skjölum er varpa ljósi á ævi
hans og feril m.a. sýningarferðir
með sirkusum um Bandaríkin og
víðar.
Skrár yfir ýmis lítil skjalasöfn og
brot úr skjalasöfnum eru einnig birtar og má þar telja skjöl frá Ritlistarhópi Kópavogs, Norræna félaginu
í Kópavogi, Sögufélagi Kópavogs,
Golfklúbbi Kópavogs, Skátafélaginu
Fálkum, Foreldrafélagi Leik- og föndurskólans, Blikksmiðjunni Vogi,
Sveini A. Sæmundssyni blikksmiði.
Einnig eru þar skrár yfir skjöl Framfarafélagsins Kópavogs, Sundlaug
Kópavogs, Safn til sögu Kópavogs
frá Bókasafni Kópavogs o.fl.
Tvær greinar birtast í ársritinu
er snerta sögu Kópavogs og Kópavogsbúa.
Hrafn Andrés Harðarson bæjarbókavörður er höfundur greinar
um tréskurðarmeistarann og listamanninn Wilhelm Ernst Beckmann
(1909-1965). Beckmann flýði nasismann í Þýskalandi og settist að
á Íslandi og er gerð grein fyrir lífi
hans og störfum í greininni. Beckmann var eindreginn sósíaldemókrati og var þyrnir í augum Ger-

GÓÐ KAUP

Bjálkasmáhýsið Lovisa er að
grunnfleti 23 fm. auk 8 fm. svefnlofts.

Finnbogi Rútur Valdimarsson.

Forsíða fyrsta ársrits Héraðsskjalasafns Kópavogs.

lachs, aðalræðismanns Þriðja ríkisins í Reykjavík. Í greininni eru frásagnir samtíðarmanna og umsagnir
ýmissa og lýkur greininni á líkræðu
sr. Gunnars Árnasonar yfir Beckmann. Útbreiðsla verka Beckmanns
hefur verið mikil á Íslandi og er listi
yfir mörg þeirra birtur. Nokkrar af
myndum hans birtast í ritinu m.a.
mynd af altaristöflu sem hann skar
út fyrir Kópavogskirkju.

Einn elsti Kópavogsbúinn
hét Einar Ásgrímsson
Gunnar Marel Hinriksson sagnfræðingur er höfundur greinar um
Kópavog í Seltjarnarneshreppi
frá 1681 til 1729, þar sem fjallað
er um fólk og kvikfénað á svæðinu
á þessum tíma. Birt eru tvö skjöl
með greininni. Hið fyrra er stríðshjálparskýrsla Gullbringusýslu 1681
(í íslenskri þýðingu) þ.e. skattskrá
yfir bæi í sýslunni þar sem nafn
eigenda og verð jarðanna kemur
fram og hvað hver átti að greiða í
stríðshjálp, þ.e. aukaskatt til þess
að standa straum af stríðskostnaði
Danakonungs í stríðinu við Svía. Má
m.a. sjá af henni að þá var leiguliði
á jörðinni Kópavogi (eða Koppewog
eins og það heitir í skýrslunni upp á
dönsku) Einar nokkur Ásgrímsson,
sem þar með er einn hinna elstu
Kópavogsbúa sem vitað er um með
nafni. Síðara skjalið sem birtist er
kvikfjártalsskýrsla Seltjarnarneshrepps frá árinu 1703, en það ár
unnu þeir Árni Magnússon og Páll
Vídalín að því að gera hagskýrslur
um Ísland í því skyni að gera tillögur um úrbætur í hagstjórn og um
framfaramál á Íslandi. Manntalið
1703 var þá tekið og er e.t.v. frægasti afrakstur þessara starfa, en
kvikfjártalið er ekki eins umtalað.
Skv. kvikfjártalinu voru í Kópavogi
hjá Bjarna Jónssyni árið 1703 þrjár
kýr gagnlegar, ein kvíga tvævetur,
einn hestur fimm vetra, eitt hross
þriggja vetra og einn kálfur.

Veggspjald eftir Beckmann.

Í ritinu eru útgefnar fundargerðabækur Framfarafélagsins Kópavogs
1945-1955 og nokkur skjöl er því
tengjast.

Framfarafélagið Kópavogur helsti hvatinn að
stofnun Kópavogshrepps
Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjalavörður hefur búið þetta til
útgáfu og ritar inngangskafla. Framfarafélagið Kópavogur var stofnað hinn 13. maí 1945 og varð til
þess að sveitarfélagið Kópavogshreppur var stofnað, en það varð
upphafið að Kópavogsbæ. Þetta
menningar- og hagsmunafélag íbúa
Kópavogs sem stóð þrisvar sinnum
fyrir framboði í sveitarstjórnarkosningum (1946, 1948 og 1950) hafði
í félagslögum sínum að það léti
stjórnmál afskiptalaus og umræður um stjórnmál væru bannaðar á
fundum félagsins. Með þessu mun
átt við stjórnmál á landsvísu eða
flokkastjórnmál. Almennir fundir
Framfarafélagsins virðast hafa lagst
af í deilunum um það hvort Kópa-

2 dálkar = 9,9 *10

vogshreppur ætti að fá kaupstaðarréttindi eða ekki. Með því héldu
flokkastjórnmál innreið sína í Kópavog. Félagið dró sig í hlé eftir þetta
en lifði þó allt til þess að síðasti
formaður þess, Sveinn A. Sæmundsson blikksmiður lést árið 1997, en
félagið átti aðild að Félagsheimili
Kópavogs og mun það hafa verið
það eina sem félagið hafði afskipti
af síðustu áratugina.
Ritinu lýkur á fræðsluköflum um
grunnatriði skjalavörslu sveitarfélaga og vörsluskyldu á skjölum
sveitarfélaga sem héraðsskjalavörður Kópavogs tók saman að mestu
meðan hann sat í nefnd um endurskoðun á handbók um skjalavörslu
sveitarfélaga árið 2007. Orðskýringar fylgja þessum köflum. Kaflarnir
eru leiðbeinandi og ráðgefandi og
fela í sér skýringar og túlkanir á
gildandi fyrirmælum laga og reglugerða um opinbera skjalavörslu,
með sérstakri áherslu á sveitarfélög. Standa vonir til að þeir muni
nýtast vel við að efla skjalavörslu
Kópavogsbæjar.
Ásrit héraðsskjalasafns Kópavogs 2006-2007 er 478 blaðsíður,
prýtt rúmlega 60 myndum og búið
myndaskrá og myndarlegu registri.
Það fæst hjá Héraðsskjalasafni
Kópavogs, Hamraborg 1, sími 5444710, netfang hrafns@kopavogur.is
og kostar 5.000 krónu

Tampere sem er 8,5 fm. með verönd.

Rauma sem er 13,5 fm. auk
8 fm. yfirbyggðrar verandar.

Arinofnar

Kerrur, margar gerðir.

Sauna ofnar raf- og viðarkyntir.
Saunahús. Úrval af saunavörum.

Kerti, kertastjakar og luktir
Katepal þakefni.
Kóróna hverrar byggingar.
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Skilur við Breiðablik með mikilli eftirsjá
Va n d a S i g u r g e i r s d ó t t i r
fyrr verandi þjálfari meistaraflokksliðs kvenna í knattspyrnu á
merkan knattspyrnu- og þjálfaferil að baki. Sem Skagfirðingur lék
hún fyrst með Tindastól, síðan
með KA, ÍA og einnig með GAIS
í Gautaborg en endaði ferilinn
með Breiðabliki. Í fyrra tók hún
reyndar enn fram skóna og lék
nokkra leiki hjá Tindastóli í 1.
deild kvenna og í sumar lék hún
einn leik í marki þegar hún var
stödd á heimaslóðum á Sauðárkróki. Hún segir að dóttir hennar hafi þá sagt: ,,mamma varði
allt nema tvö!” en hún fékk á sig
tvö mörk í þeim leik. Það gekk
þó betur en hún hafði þorað að
vona því hún hafði aldrei spilað
í marki.
Vanda er fyrsta og eina konan
til þessa á Íslandi sem hefur þjálfað meistaraflokkslið karla í knattspyrnu en það var lið Neista frá

Hofsósi sem lék í 3. deild karla.
Þetta var árið 2001, en Vöndu var
boðið starfið. Hún hefur ekki síðar sótt um sambærilegt starf við
þjálfun. Vanda segir það miður að
konur skuli í flestum tilfellum ekki
koma til greina sem þjálfarar karlaliða sem taka þátt í Íslandsmóti,
sérstaklega í Landsbankadeild
karla, þarna sé á milli ósýnilegt
glerþak sem konum hafi til þessa
ekki tekist að fara í gegnum.
Vanda segir að þjálfunin á Hofsósi hafi gengið vel og þó að liðið
hafi ekki unnið leik en gert ,,slatta”
af jafnteflum þá var árangurinn í
raun góður. Liðið var mikið breytt
frá árinu áður og hafði verið þjálfaralaust allan veturinn. Verkefnið var mjög skemmtilegt, ekkert
vandamál þó þjálfarinn væri kona
en nokkuð sérkennilegt að þurfa
að hafa æfingar frekar seint á kvöldin því sumir leikmanna Neista voru
í fjósinu!

Muffin bakery – Hamraborg:

“6 sortir af nýbökuðum, stórum muffins”

Starfsfólk Muffins Bakery: Jón, Róland, Kristófer, Guðrún og Margret.

Af misgáningi álpaðist sá sem
þetta skrifar inn á opnunardegi
nýs veitingastaðar að Hamraborg
3 þar sem Kaffibúðin var áður. Sú
stund var hrein opinberun því
á þessum frábæra stað “Muffin
Bakery” eru bakaðar landsins
bestu “Muffins”! Ferskar og nýjar
á hverjum degi. Og af þeirri stærð
að hver og ein er nánast máltíð.
Jón Valgeir Gunnarsson eigandi
staðarins var spurður um nýja
staðinn. “Mig hefur alltaf langað
að opna kaffihús” sagði Jón Valgeir
og bætti við “Ég hef 15 ára reynslu í veitingahúsabransanum, bæði
hér heima og erlendis. Kópavogur
hefur alltaf heillað mig og á þessu
svæði, hér í vesturbæ Kópavogs,
hefur eiginlega vantað gott kaffihús. Svo ég sló til og hef nú opnað
Muffins Bakery þar sem ég býð
upp á 6 sortir af nýbökuðum, stór-

um og frábærum muffins ásamt
því að hafa matseðil þar sem við
bjóðum upp á ýmiskonar fiskrétti,
pasta, salöt, súpur og fleira. Verðinu stillum við í hóf, en vöndum
okkur sem mest við megum, notum einungis fersk hráefni og viljum
að gestirnir okkar njóti bestu gæða
í þægilegu umhverfi.”
Sjálfur naut ég þess að þiggja
kaffibolla og sporðrenndi tveimur
muffins. Annars vegar súkkulaði og
hins vegar bláberja. Orð fá ekki lýst
bragðinu og sælunni sem fólust í
þessum stóru, mjúku muffins.
Við óskum Jóni til hamingju
með nýja staðinn og hvetjum Kópavogsbúa til að koma við í Muffins
Bakery og njóta stundar frá erli
dagsins með ljúfu kaffi og ferskum
muffins.
BE.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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Einu störfin sem kona fær
ekki
,,Ég og fleiri kvenþjálfarar höfum jafn mikla menntun til þessara
starfa og karlþjálfarar og ég tel mig
hafa alveg jafn mikið vit á fótbolta
og karlar, enda les ég sömu bækurnar og fer á sömu námskeiðin. Í
dag eru þetta einu störfin á Íslandi
sem kona fær ekki. Konur geta orðið forseti, forsætisráðherra og biskup, en ekki þjálfari í úrvalsdeild
karla í fótbolta. Ég veit ekki hvort
þetta breytist eitthvað á næstunni
en mér finnst það bæði asnalegt og
ósanngjart að kyn skuli vera það
eina sem kemur í veg fyrir að góðir
og hæfileikaríkir kvenkyns þjálfarar þjálfi karlmenn.”

Í doktorsnám
Vanda tók að sér þjálfun meistaraflokks Breiðabliks í Landsbankadeild kvenna fyrir þetta tímabil en
er nú að láta af störfum þar sem
hún heldur til Ítalíu um áramótin
með fjölskyldunni til að vinna í
doktorsverkefni sínu. Hún segir
að það gangi ekki á sama tíma að
vera í kennslu og þjálfun og vera í
doktorsnámi. Fótboltinn taki miklu
meiri tíma en almennt er reiknað
með, það þarf að undirbúa æfingar, velja lið og fleira sem allt tekur
sinn tíma.
Vanda var spurð hvað hafi valdið því að hún tók að sér Breiðabliksliðið.
,,Jörundur Áki, sem hafði þjálfað liðið, gerðist aðstoðarþjálfari
hjá úrvalsdeildarliði FH. Því vantaði þjálfara og á einhverju tímapunkti kom nafnið mitt upp. Ég tók
mér nokkrun umhugsunarfrest, og
byrjaði reyndar á því að neita starfinu. En eftir að við, ég og maðurinn minn, höfðum rætt málið fram
og til baka, ákvað ég að taka þjálfaratilboðinu. Við búum á Sauðárkróki en í sumar var fjölskyldan að
mestu hér fyrir sunnan. Maðurinn
minn, Jakob Frímann Þorsteinsson, er kennari við Háskóla Íslands
á menntavísindasviði eins og ég,
kennir einnig á Hólum og er í meistaranámi.
,,Ég skil nú við Breiðabliksliðið
með mikilli eftirsjá, ég er eiginlega
alveg miður mín yfir þessu. En
þetta er framtíðarlið í úrvalsdeildinni sem hefur þegar öðlast reynslu, bæði í gleði og vonbrigðum,
t.d. þegar við gerðum jafntefli við
Keflavík, töpuðum fyrir Þór/KA en
unnum svo KR. Ég er mjög sátt við
þá ákvörðun að byggja liðið upp
af þeim ungu leikmönnum sem
Breiðablik á og taka enga útlendinga í liðið. Í sumum öðrum liðum
úrvalsdeildarinnar í sumar hafa
verið fimm útlendir leikmenn, t.d.
fjórir í Íslandsmeistaraliði Vals.
Mér finnst fínt að útlendingar komi
og styrki liðin, það hefur jafnað
deildina en þegar lið er með annan eins leikmannahóp og Breiðablik á að sjálfsögðu að vera þolinmóð og gefa þeim tækifæri á að
þroskast og eflast sem leikmenn.

Vanda Sigurgeirsdóttir, frárfarandi þjálfari kvennaliðs Breiðabliks í
úrvalsdeild.

Það er mun erfiðara að gera það á
varamannabekknum.”

Breiddin hefur aukist í
kvennaboltanum
- Var mótið í sumar eins og þú áttir von á, eða spáðir?
Já, að mestu. KR hefur veitt
Val harða keppni, liðin unnu sinn
hvorn innbyrðis leikinn og þau
eru auk þess með flesta leikmenn
í landsliðinu. Þetta eru bestu liðin eins og er en við veittum þeim
harða keppni í heimaleikjunum
gegn þeim.
Deildin er hins vegar að jafnast,
það hafa ekki verið stórar tölur í
úrslitum nema ef vera skyldi nú
alveg í lokin. Það hafa orðið miklar
breytingar og breiddin hefur aukist
auk þess sem útlendingarnir hafa
verið að styrkja deildina verulega.
Svo hefur þjálfunin orðið betri, það
eru orðnir betri þjálfarar í efstu
deild en var fyrir tiltölulega fáum
árum og lakari liðin eru að beita
taktík gegn þeim betri. Stelpurnar
í dag eru teknískari og sparkvissari
en þær voru áður, það þakka ég
m.a. þessum knattspyrnuhöllum
sem hafa risið eins og t.d. Fífunni.”
Vanda segir að það ríki jafnræði
milli karla- og kvennaliða Breiða-

bliks hvað varðar aðstöðu, búningamál o.fl., en alltaf sé einhver munur á ákveðnum þáttum en stjórn
knattspyrnudeildar sé eigi að síður
mjög jákvæð í garð kvennaboltans.
,,Mér finnst það mjög einkennilegt hvað það koma miklu fleiri á
karlaleikina en kvennaleikina hjá
Breiðabliki. Kvennaliðið er að
standa sig ekkert síður en karlaliðið, æfa jafn mikið, leggja jafn mikið á sig á æfingum og eru alveg
jafn miklir Blikar. Það komu 5 þúsund manns til að horfa á íslenska
kvennalandsliðið leika á Laugardalsvellinum og skemmtu sér konunglega við að sjá stelpurnar vinna
stórsigur, en sömu áhorfendur
koma ekki til að horfa á deildarleiki kvenna. Fjölmiðlar gætu lagað
þetta með betri og meiri umfjöllun sem í dag er mun minni en um
karlaleikina. Ríkissjónvarpið ætti
m.a. að sjá sóma sinn í því og nota
nú tækifærið þegar það hefur misst
bæði ensku knattspyrnuna og Formúluna og keyra á kvennaboltann.
Íslenska kvennalandsliðið komst í
úrslit Evrópukeppni kvenna, nokkuð sem karlaliðinu hefur ekki tekist enn. Er það ekki mikils virði?,”
segir Vanda Sigurgeirsdóttir.

Óskum
Kópavogsbúum
til hamingju með
nýja parketgólfið!

Gerpla í 2. sæti á EM
Gerpla lenti í 2. sæti á Evrópumótinu í hópfimleika-um kvenna
2008, en mótinu lauk 26. október sl. Þetta er frábær árangur
á Evrópumóti en mótið var mjög
sterkt og vel mannað.
Það segir kannski mest um
gæði og getu okkar fimleikafólks
þegar við erum farin að fara fram
á sigur á Evrópumóti, en stelpurnar í Gerplu unnu einnig silfurverðlaun á EM fyrir tveimur árum
og í millitíðinni hafa þær unnið
sigur á Norðurlandamóti. Hópfimleikar kvenna eru mjög hátt skrifaðar í Evrópu þannig að þessi
árangur Gerplu gerir þær að einu
sterkasta liði heims. Laugardagurinn á mótinu lofaði mjög góðu
og þá voru byggðar upp umtalsverðar væntingar en 8.05 á dýnu
með 3 föll eru of dýr mistök í jafn
sterkri keppni sem þessari. 8.8 á
trampolíni og 8.9 á dansi eru góðar einkunnir, og samtals 25.75 hjá
Gerplu.
Nýir Evrópumeistar eru Ling frá
Svíþjóð sem greinilega hafa keyrt
sinn besta dag því þær náðu 27
í heildarstigum (9.05; 8.8; 9.15).
Í 3.sæti urðu stúlkur frá Bolbro
í Danmörku. Mikill og vaxandi

Gerpustelpurnar semu unnu silfurverðlaun á EM í Belgíu.

áhugi er á fimleikum hérlendis,
ekki síst í Kópavogi þar sem bæjaryfirvöld hafa skapað frábæra
aðstöðu í Versölum, en annars
staðar á landinu er einnig mikill
uppgangur. Gerplustelpur voru
sérstaklega heiðraðar með móttöku fyrir skömmu þar sem m.a.
voru viðstaddir bæjarfulltrúar.
Bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson,
sagði við það tækifæri að bæjar-

búar væru ákaflega stoltir af fimleikastúlkunum en þessi árangur
hefði ekki náðst ef ekki hefði komið til mikil eflja og áhugi, frábærir
þjálfarar, stjórn félagsins og síðast en ekki síst hversu vel foreldrar hefðu stutt við bakið á stelpunum. Þeirra þáttur væri nánast
ómetanlegur.

Þroskaðir leikmenn HK spila
í 2. deild körfuboltans
HK teflir fram liði í 2. deild
körfubolta karla eins og undanfarin ár. Liðið er skipað mjög
þroskuðum leikmönnum sem
vita nákvæmlega hvað þarf að
gera á leikvellinum til að vinna
leik, en eru stundum nokkrum
árum of gamlir til að framfylgja
því!
Leikmenn HK-liðsins hafa flestir verið saman sl. 10 ár eða svo
og því hefur liðið litlum breytingum tekið, nema ef vera skyldi í líkamsvexti og háralit. Liðinu hefur
gegnum árin oftast vegnað vel og
oft komist í úrslitakeppnina en í
haust hefur vélin eitthvað verið
að hiksta. Sl. laugardag lék HK við
ungt og sprækt lið Ungmennafélags Álftanes og urðu HK-ingar að
játa sig sigraða 52-67. Enn koma
tímar og koma ráð.
Auk þessara tveggja liða eru
í A-riðli 2. deildarinnar lið ÍBV
frá Vestmannaeyjum, ÍG sem er

Allir í körfu með Breiðablik
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks hélt upp á 40 ára afmæli
sitt um miðjan október. Deildin
hefur vaxið og dafnað og er nú
ein af stærstu körfuknattleiksdeildum landsins og enn eru
miklir vaxtamöguleikar til staðar.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks
er ekki aðeins ein fjölmennasta
körfuknattleiksdeild landsins heldur hefur árangur verið afar góður.
Meistaraflokkur karla vann sér
sæti í Iceland Express deild karla
síðastliðið vor og leikur nú meðal þeirra bestu. Liðið hóf mótið
vel með sigri í sínum fyrsta leik á
nýja parketinu í Smáranum og er
ástæða til að hvetja Kópavogsbúa
til að mæta á leiki liðsins í efstu
deild. Það er ódýr skemmtun.
Meistaraflokkur karla varð fyrir blóðtöku því snemma í haust
ákvað stjórn deildarinnar að segja
upp samningum við tvo erlenda
leikmenn sem áttu að spila með
liðinu í vetur. Þetta var gert í ljósi
gengisbreytinga og mikils kostnaðar sem deildin myndi óhjákvæmilega lenda í og tæplega standa
undir. Ungir og efnilegir Blikar
eiga því meiri möguleika en áður
til að spila í efstu deild og þannig leggjum við grunninn að enn
betra og reyndara liði í framtíðinni.
Yngri flokkar náðu frábærum
árangri og í vor voru flestir flokkar meðal fjögurra bestu liða lands-

ins sem er árangur sem fá ef nokkur félög geta státað af hér á landi.
Enn er hægt að gera betur og er
stefnan sett á að fjölga enn frekar
iðkendum sem stunda körfuknattleik. Það kostar fé að halda úti
yngri flokka starfi í íþróttum.
Hluti af því fjármagni er aflað með
æfingagjöldum en að auki þarf að
afla fjár með ýmis konar fjáröflunum. Minnt er á að Kópavogsbær niðurgreiðir æfingagjöld um
15.000 krónur fyrir hvern iðkanda.
Rekstrarkostnaður vegna yngri
flokka er að meginhluta laun til
þjálfara, keppnisgjöld og boltakaup.
Breiðablik hefur lagt metnað sinn í að fá öfluga þjálfara
til félagsins þannig að iðkendur fái bestu kennslu og þjálfun
sem völ er á hverju sinni. Stjórn
körfuknattleiksdeildarinnar vill
koma því á framfæri að það á enginn iðkandi að þurfa frá að hverfa
vegna þess að forráðamenn eigi
erfitt með að greiða æfingagjöldin
vegna þess ástands sem nú ríkir
í þjóðfélaginu. Hægt er að semja
um greiðslur æfingagjalda þannig
að þau ein og sér verði ekki hindrun fyrir þátttöku ungra Kópavogsbúa í körfubolta.
Blikakveðjur
Pétur Hrafn Sigurðsson
formaður körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks

Körfubolti er skemmtileg íþrótt. Hér vígir Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri nýtt parketgólf í Smáranum sem gjörbreytir allri aðstöðu í húsinu og gerir körfuboltann bara skemmtilegri.

Frá leik HK gegn Áftnesingum sem fram fór í Digranesi.

Íþróttafélag Grindavíkur, Leiknir í
Breiðholtinu og Körfuknattleiksfélagið Þórir en um það lið fengust
engar upplýsingar, það félag er

greinilega sveipað mikilli leyndarhulu. En kannski verður bara
þeim mun skemmtilegra fyrir HKstrákana að spila við það.

Hvar og hver er besti hástökkvarinn í Kópavogi?
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks
ætlar að finna besta hástökkvarann í Kópavogi í vetur. Arnþór
Sigurðsson, for maður frjálsíþróttadeildar Breiðabliks, segir
að deildin ætli að leita samstarfs
við skólanna í Kópavogi og fá
að koma í leikfimitíma í nokkrum árgöngum og framkvæma
litla hástökkskeppni. Íþróttafólk
Breiðabliks, sem sumt hvert er
í landsliðinu í frjálsum ætla að
heimsækja skólana og aðstoða
krakkana og leiðbeina þeim í
þessari skemmtilegu grein sem
hástökkið er.
,,Í endaðan febrúar eða byrjun mars munum við síðan halda
hástökksmót fyrir þá nemendur
sem vilja kom og taka þátt. Við
munum að sjálfsögðu hvetja efnilega hástökkvara til þess að koma
á æfingar hjá okkur bæði í Kórnum og Smáranum svo að þeir geti
undirbúið sig fyrir hástökkskeppnina. Við erum alveg viss um að
við eigum fullt af flottum krökkum
sem eru góð í hástökki í Kópavogi
og ætlum bara að finna þessa
krakka og gefa þeim tækifæri á
því að spjara sig og sýna hvað
þau geta.
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Blikinn Guðrún María Pétursdóttir er einn besti hástökkvari landsins um þessar mundir. Hún er við nám í Svíþjóð ásamt þeim Gísla
Brynjarssyni og Jóni Kristófer Sturlusyni sem eru með henni á myndinni á Kópavogsvelli, en þau hafa æft frjálsar íþróttir hjá Breiðabliki
með góðum árangri, og öll eru fædd 1992.

Við hlökkum mikið til þess að
hitta alla þessa krakka og hjálpa
þeim við að gera sitt besta,” segir
Arnþór Sigurðsson.
Breiðablik á nú um þessar
mundir einn besta hástökkvarann

á landinu í kvennaflokki, en það er
Guðrún María Pétursdóttir sem er
í námi við frjálsíþrótta akademínu
í Svíþjóð þar sem hin frægi grindarhlaupari Susan Kallur var við
nám.

Fjör í Digranesi á laugardaginn
Það verður líf og fjör í Digranesi næsta laugardag, 8. nóvember, en þá er tvöfaldur dagur hjá HK á móti Val í N1 deild
karla og kvenna. Stelpurnar
taka á móti Valsstelpum kl.
14.00 en HK stelpur hafa farið
vel af stað í N1 deildinni í vetur og eru sem stendur í 4. sæti
deidarinnar eftir glæsilegan
sigur á Fylki í síðasta leik en
Valsstelpur eru í 3. sæti aðeins
tveimur stigum á undan eftir
stórsigur á Gróttu í síðasta leik.
Strákarnir mæta svo Valsstrákunum kl. 16.00 í N1 deild karla
en HK drengirnir eru sem stendur í 5. sæti deildarinnar eftir sigur á Víking í síðasta leik og Valur
í 3. sæti eftir tap gegn Akureyri í
síðustu umferð. Mikil forföll eru
hjá báðum liðum og má búast
við hörkuleik en liðin mættust
einmitt í 32 liða úrslitum Eimskipsbikarsins fyrr í vetur þar

sem Valsmenn höfðu nauman
eins marks sigur.
Stemningin hefur verið gríðarlega góð í Digranesinu í vetur
og verður engin breyting þar
á á laugardaginn. Gunni samloka verður á micnum (kynnir)
en hann hefur farið á kostum í
vetur við mikla hrifningu áhorfenda, HK-karlinn verður á svæðinu, vitaleikur fyrir krakkana,
sláraskotleikurinn sem slegið
hefur í gegn í vetur og einnig
fær HK afhenta endurnýjaða
viðurkenningu frá ÍSÍ sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Binnamenn
verða að sjálfsögðu á svæðinu
og halda uppi fjörinu í stúkunni.
Full ástæða er til að hvetja alla
HK-inga og handboltaáhugafólk
almennt til að taka fjölskylduna
með og eyða deginum í frábærri
handboltaskemmtun í Digranesinu á laugardaginn.
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