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Bleikar

merkivélar

Við sölu á hverri PT-1000 merkivél
renna 500 kr beint til árveknisátaks
um brjóstakrabbamein.
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Brunch
laugardaga & BÍLAAPÓTEK
Traust og persónuleg þjónusta
og sunnudaga M J Ó D D • H Æ Ð A S M Á R A 4
Brother P-Touch merkivélar eru
auðveldar í notkun. Þú stimplar inn
texta, prentar út og límir svo.
Með P-touch getur þú merkt möppur,
pakka,föt ofl. og þú kemur skipulagi á
hlutina. Séríslenskir stafir.

Eldri borgarar úr Kópavogi í Guðríðarkirkju í Grafarholti.

Lionsklúbbarnir Muninn og Ýr:

Buðu eldri borgurum til guðs
þjónustu og kaffisamsætis

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Sunnudaginn 25. október sl., á
Siðabótardaginn, buðu félagar í
Lionsklúbbnum Muninn í Kópa
vogi eldri borgurum í Kópavogi
í guðsþjónustu í Guðríðarkirkju í
Grafarholti. Prestur var sr. Petr
ína Mjöll Jóhannesdóttir. Þetta
hafa Muninsfélagar gert árum
saman og hefur vakið mikla eft
irtekt hjá eldri borgurum í Kópa
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vogi
hafa
gegnum árin þegið boðið með
þökkum. Eldri borgurunum var
ekið til og frá Guðríðarkirkju.
Þegar komið var til baka beið
gestanna hlaðið borð kræsinga,
þ.e. kaffi og kökur, sem konur í
Lionsklúbbnum Ýr sáu um. Þetta
er töluvert átak fyrir hvaða þjón
ustuklúbb sem er því oft hafa hátt
á annað hundrað eldri borgarar
tekið þátt í þessari sameiginlegu
uppákomu Munins og Ýr en marg
ir eldri borgara eiga annars ekki
kost á svona tilbreytingu ella.

& BÍLAAPÓTEK

borgarblod.is

Lionsf él aga r láta gott af sér
leiða á sviði mannúðar- og menn
ingarmála og styðja sitt byggðar
lag. Lionsfélagar leggja þeim lið
sem minna mega sín, m.a. sjúk
um, sjódöprum og fötluðum og
taka að sér verke fni sem m.a.
eru tengd börnum og öldruðum.
Að starfa í Lions er því jafnframt
mannbætandi fyrir félaga.

554 4443 Nýbýlavegi 14 200 Kópavogur

Hanna Aðalsteinsdóttir var einn
þeirra eldri borga ra sem naut
dagsins, fædd og uppalinn í Kópa
vogi og bjó lengst af í Hlégerði 37.
,,Þetta eru frábærar móttökur hjá
Lions, og við njótum í dag bæði
andlegs og líkamlegs fóðurs, fyrst
er það sálin og svo líkaminn.”!
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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Lán Íbúðalánasjóðs verða greiðslujöfnuð frá og með 1. desember 2009

- Viðtal við
Sjöfn Þórðardóttur
- bls. 4

Áætluð lækkun á mánaðarlegri greiðslubyrði er allt að 17%
Afþakka þarf greiðslujöfnun fyrir 20. nóvember
Nánari upplýsingar ásamt tilkynningu um afþökkun er að finna
á vefsíðu Íbúðalánasjóðs
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- Bernskuminningar
- bls. 12
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Gisting kynnt á
ferðamálaráðstefnu

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • 561 1594
Fax: 561 1594
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Saga Kópavogs

Þ

riggja manna ritnefnd var nýlega skipuð til að skrifa sögu
Kópavogs. Í nefndina völdust Þórður Guðmundsson,
Valdimar Fr. Valdimarsson og Bjarni Guðmarsson. Björn
Þorsteinsson var fyrir um tveimur árum ráðinn til að skrifa
framhald sögu Kópavogs og átti þeim skrifum að vera lokið
2010, og kannski verður það svo. En hvað á þá þriggja manna
ritnefnd að gera? Lista- og menningarráð hefur nýlega hvatt
bæjarráð Kópavogs til að skipa konu í ritnefnd um sögu Kópa
vogs. Það er beinlínis frábær tillaga sem bæjarráð ætti að taka
til alvarlegrar skoðunar, en lista- og menningarráð hefði átt að
tilefna ákveðna konu í nefndina, það hefði verið mun sterkari
leikur af hálfu nefndarinnar. Konur hafa oft aðra sýn að verkefni
eins og söguritun og því er tekið hér heilshugar undir tillögu
lista- og menningarráðs. Nú vantar bara að skilgreina hvenær
þessum skrifum á að vera lokið og finna verðugt tilefni til þess
að vekja athygli á útgáfunni.

Forval, prófkjör og fleira

M

ikill kosningaskjálfi er brostinn á í röðum stjórnmála
flokkanna í Kópavogi vegna bæjarstjórnarkosninga
sem fram fara 29. maí á næsta ári. Fulltrúaráð Sjálf
stæðisflokksins í Kópavogi hélt fund í síðustu viku þar sem
stjórnin mótaði tillögu að framhaldinu en líklegt er að efnt verði
til prófkjörs í febrúarmánuði. Sjálfstæðismenn eru í nokkrum
vanda þar sem ýmist telja ekki víst hvað Gunnar I. Birgisson
fyrrverandi bæjarstjóri hyggst gera, jafnvel þótt hann hafi
boðað endurkomu sína í stjórnmálin af fullum krafti. Samstarfs
flokkur Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn, Framsóknarflokkur
inn, verður með forval eða prófkjör og bæjarfulltrúi flokksins
hyggur á áframhaldandi setu í bæjarstjórn, en ýmsir fleiri telja
sig réttborna til setu þar. Vinstri grænir verða með félagsfund
síðari hluta þessa mánaðar þar sem einhver stefna verður
mörkuð en líklega er að stjórn flokksins marki heildarstefnu
um það hvernig staðið verður að framboðum VG í einstaka
sveitarstjórnum, þ.e. miðstýrð ákvörðun verður líklega gefin út.
Samfylkingin hélt bæjarmálaþing fyrir skömmu undir heitinu
,,Sóknin til betra samfélags” þar sem bæjarmálin og nærsamfé
lagið var í brennidepli og lagðar fram hugmyndir um hvert skal
stefna, ekki veitir af því þessu efnahagsumhverfi sem við búum
við í dag, í Kópavogi sem annars staðar. Líklegt má telja að Sam
fylkingin efni til prófkjörs meðal flokksbundinna félagsmanna.
				

Rúnar
Geirmundsson

Geir A. Guðsteinsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hótelin í Kópavogi, Hótel Smári,
Gistiheimilið BB44 og Hótel Merl
in tóku sameiginlega þátt í árlegri
ferðamálaráðstefnu Vest Norden
sem haldin var í Kaupmannahöfn
í septembermánuði sl. Ráðstefn
an er haldin árlega til skiptis á
Íslandi, Færeyjum og Kaupmann
höfn og er hún einn aðalviðburð
ur fyrir erlendar ferðaskrifstofur,
bókunarfyrirtæki og ferðaheild
sala frá öllum heimshornum sem
vilja afla sér viðskiptasambanda
við ferðaaðila á Íslandi. Í ár sam
einuðust hótelin í Kópavogi um
þátttöku á ráðstefnunni og var
lögð áhersla á að kynna Kópa
vogsb æ sem áfangas tað fyri r
ferðamenn á Íslandi.

Fjármagn frá UEFA og
KSÍ til barnastarfs

Knatts pyrnus amb and Evr
ópu, UEFA, hefu r ákveði ð, líkt
og áður, að hluti af þeim tekjum
sem sambandið hafði af Meistara
deild UEFA (Champions League)
2008/2009 skuli renna til félaga í
öllum aðildarlöndum UEFA til efl
ingar knattspyrnu barna- og ung
linga. Uppgjör vegna Meistara
deildarinnar sem lauk vorið 2009
hefur nú farið fram og fá íslensk
félög um 37 milljónir króna í sinn
hlut til barna- og unglingastarfs.
Stjórn KSÍ hefu r samþ ykkt að
leggja til um 33 milljónir króna til
viðbótar framlagi UEFA til barna
– og unglingastarfs aðildarfélaga.
Kópavogsliðin fá í samræmi við
þetta framlag, Breiðablik 2,2 millj
óni r króna vegna PEPSI-deild
arinnar og HK 1,5 milljón króna
vegna 1. deildar.

Heimaslóðaljóð og
Húsið á hálsinum

Í Kópavogsskóla er til sölu bók
in ,,Heimaslóðaljóð” sem unnin
var sl. skólaár í samvinnu nem
enda núv era ndi 4. bekkja r og
hóps eldri borgara á Gjábakka.
Bókin inniheldur, auk ljóða, mynd
skreytingar eftir báða hópa. Sjón
er sögu ríkari en þetta getur ver
ið skemmtileg tækifærisgjöf. Auk
þess eru til nokkur eintök af blað
inu ,,Kópavogsskóli 1949-2009,
Húsið á hálsinum”, sem kom út í
tilefni af 60 ára afmæli skólans. Í
blaðinu eru aðallega greinar frá
upphafsárum skólans. Blaðið er
ókeypis og ef einhverja nemend
ur frá þessum upphafsárum skól
ans langar í blað þá er bara að
láta vita.

Deilt um vinnubrögð
vegna ráðningar

Á fundi skólan efnda r í októ
ber lögðu fulltrúar minnihlutans
í skólanefnd, Garðar Vilhjálmsson
og Álfheiður Ingimarsdóttir og og
Helgi Jóhannesson, áheyrnarfull
trúi VG fram bókun þar sem segir
m.a. að þeim vinnubrögðum sem
voru viðhöfð við ráðningu skóla
stjóra til afleysingar í Smáraskóla
er mótmælt og ljóst sé að skóla
nefnd hafi fengið takmarkaðar,
misvísandi og jafnvel rangar upp
lýsingar við umfjöllun um málið.
Einnig er ljóst að starfsmanna
stefnu Kópavogsbæjar hafi ekki
verið fylgt í þessu máli hvað varð
ar framkomu skólaskrifstofu við
starfsmenn Smáraskóla. Því lögðu
fulltrúar minnihlutar í skólanefnd
til að mótaðar verði reglur um
afleysingu og staðgengla skóla
stjórnenda í grunnskólum Kópa

vogs. Meirihluti skólanefndar gat
ekki tekið undir þá gagnrýni að
starfsm annas tefnu Kópav ogs
bæjar hafi ekki verið fylgt varð
andi ráðningu í starf skólastjóra
Smáraskóla til afleysingar. Meiri
hlutinn benti á að bæjarráð sér
um ráðningu skólastjóra og stað
gengla þeirra.
Sigrún Sveinbjarnardóttir, skóla
stjóri hlaut í haust launalaust leyfi
í eitt ár frá starfi við Smáraskóla
af persónulegum ástæðum en síð
ar kom í ljós að hún hafði ver
ið ráðin skólastjóri Hvolsskóla á
Hvolsvelli. Skólastjórastaðan á
Hvolsvelli hafði verið auglýst og
meðal umsækjanda var Friðþjóf
ur Helgi Karlsson, aðstoðarskóla
stjóri Hjallaskóla sem leysti Sig
rúnu Bjarnadóttir skólastjóra þar
af síðasta skólaár en hún var í
námsleyfi. Friðþjófur Helgi hlaut
starfið en hafnaði því síðan vegna
húsnæðismála fyrir austan. Frið
þjófur Helgi hefur verið ráðinn
afleysingaskólastjóri Smáraskóla
meðan á leyfi Sigrúnar Sveinbjarn
ardóttur stendur.

Þakgluggi
ósamþykktur

Á fundi bygginganefndar Kópa
vogs 20. október sl. var óskað
var eftir því að eigandi Kópavogs
bakka 11 legði fram breytta teikn
ingu varðandi breytingu á bygg
ingarhluta á þaki hússins þannig
að hann samr ými st skilm álu m
um þakglugga að mati bygging
arnefndar. Þetta er í samræmi
við úrs kurð Úrs kurða rn efnd
ar skipulags- og byggingarmála
frá 23. september 2008. Þar sem
umrædd teikning hefur ekki borist
né skýringar eiganda var gefinn
viðbótarfrestur til 10. nóvember
2009 og verði því ekki sinnt mun
byggingarnefnd skoða á fundi sín
um 17. nóvember n.k. að leggja
á dagsektir kr. 5.000 á dag frá 1.
desember 2009 í samræmi við 56.
gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/997 og þar til umrædd breytt
teikning liggur fyrir og hún sam
rýmist skilmálum um þakglugga
að mati byggingarnefndar. Eig
anda að Kópavogsbakka 11 var
gefinn kostur á fyrir 10. nóvem
ber 2009 að tjá sig um mögulega
ákvörðun byggingarnefndar um
dagsektir.

Athugasemdir við
byggingaframkvæmdir

Bygginganefnd hefur lagt fyr
ir lóðarhafa að Vesturvör 13 að
loka húsi nu tryggil ega fyri r 1.
desember nk. og ganga þannig
frá vinnupöllum og stoðveggjum
að ekki stafi hætta af. Bygginga
nefnd fór á staðinn og kynnti sér
aðstæður. Byggingarnefnd mun
skoða á fundi sínum 17. nóvem
ber nk. að ákveða dagsektir allt
að kr. 10.000 á dag frá 1. desem
ber nk. verði þessu ekki sinnt fyrir
umræddan frest. Byggingarnefnd
mun enn fremur skoða á fundi
sínum 17. nóvember að lóðahafi

fullgeri lóð og hús að utan fyrir 1.
júní 2010 og ákveða dagsektir allt
að kr. 10.000 á dag verði þessu
ekki sinnt innan skilgreindra tíma
marka. Lóðarhafa að Vesturvör
13 var gefinn kostur fyrir 10. nóv
ember um ákvarðanir bygginga
nefndar.

Ekkert óperuhús í
Kópavogi

Bæjarráð hefur samþykkt að
undirbúningsnefnd um byggingu
Óperuhúss í Kópavogi verði lögð
niður. Stefán Baldursson, óperu
stjóri, mætti til fundarins. Ólafur
Þór Gunna rss on, áheryna rf ull
trúi VG studdi tillöguna. Ármann
Kr. Ólafss on, Sjálfs tæði sf lokki,
lagði fram efti rf ara ndi bóku n:
,,Fors enda þess að Kópav ogs
bær hugði st byggja ópe ruh ús
var sú að Íslenska óperan fékk
ekki aðstöðu í nýju tónlistarhúsi
í Reykjavík. Ljóst má vera miðað
við þá stöðu sem upp er komin
að Óperan getur nú allt í einu far
ið inn í nýtt Tónlistarhús án mik
ils tilkostnaðar. Því blasir við að
það hljóta að hafa verið mistök
að gera ekki ráð fyrir Óperunni
þar frá upphafi.”

Skipulagsnefnd heitir
nú umhverfissvið

Á fundi skipulagsnefndar 13.
október sl. var lögð fram tillaga
að að breyttu nafni sviðsi ns í
Umhverfissvið. Á fundi bæjarráðs
17. september 2009 er tillögunni
vísa ð til ums agna r skipul ags
nefndar. Á fundi skipulagsnefndar
3. nóvember 2009 er erindið lagt
fram að nýju ásamt umsögn bygg
ingarnefndar.

Stefnt að fækkun 		
nefnda bæjarins
Ólafur Þór Gunnarsson VG lagði
nýlega fram tillögu þar sem stefnt
er að fækku n nefnda bæja ri ns
og samþykkti bæjarráð tillöguna
einróma. Skipa á vinnuhóp full
trúa allra flokka sem geri tillögur
um breytingar á nefndaskipan,
með það fyrir augum að fækka
nefndum og víkka verksvið þeirra.
Hópurinn geri tillögur sem lagðar
verði fyrir við lokaafgreiðslu fjár
hagsáætlunar fyrir 2010, og gert
verði ráð fyrir að breytingarnar
taki gildi eftir bæjarstjórnarkosn
ingar í lok maímánaðar næsta vor.

Kennarar Snælands
skóla hlutu styrk

Á fundi skólan efnda r fyri r
skömmu var lögð fram umsókn
um styrk til Englandsferðar frá
kennurum Snælandsskóla. Skóla
nefnd samþykkir að styrkja Eng
landsf erði na um 250 þúsu nd
krónur.
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Heimili & skóli í átaki gegn einelti
U

m fimm þúsund grunn
skólab örn eru lögð í
einelti á hverju ári hér
á landi, eða að jafnaði
tvö börn í bekk. Eins og nú árar
er hætta á að þeim eigi enn eftir
að fjölga sem verða fyrir barðinu
á einelti. Fátækt og ójöfnuður í
samfélaginu eru þættir sem auka
líkur á einelti. Heimili og skóli –
landssamtök foreldra vilja vekja
athygli á þessum staðr eyndum
og hófu því átak gegn einelti í
lok októbermánaðar sem standa
á yfir út þetta skólaár.
Mikilvægur þáttur í átaki þessu
er útgáfa nýs fræðsluheftis um
einelti fyrir foreldra. Í því er að
finna ýmsar upplýsingar um ein
elti, einkenni þess og hvar lausna
sé að leita. Heftinu á að koma í
hendu r fore ldra allra barna í
fimmta bekk grunnskóla. Einelti er
ofbeldi sem getur haft mjög alvar
legar afleiðingar í för með sér. Þeir
sem verða fyrir einelti í barnæsku
bera þess merki, sumir hverjir
alla ævi. Fórnarlömb illskeytts
eineltis eru til dæmis líklegri til
að eiga við geðræn vandamál að
stríða síðar á lífsleiðinni, svo sem
þunglyndi, kvíða og félagsfælni.
Þá eru þau líklegri til að flosna úr
námi og eiga erfitt með að fóta sig
á vinnumarkaðnum. Afbrot á full
orðinsárum eru oft framkvæmd
af þeim sem hafa orðið fyrir ein
elti í æsku. Alvarlegast er þegar
niðurbrotið verður algert og leið
ir til sjálfsvígs en bæði íslensk
ar og erlendar rannsóknir hafa
sýnt fram á tengsl milli eineltis
og sjálfsvígshugsana, sjálfsvígstil

rauna og sjálfsvíga.
Á hverju ári leita hundruð for
eldra til Heimilis og skóla eftir
ráðgjöf. Langstærsti hluti þeirra
biðu r um hjálp vegna þess að
börn þeirra eru lögð í eine lti.
Nauðsynlegt er, sér í lagi á tím
um sem þessu m, að skerpa á
umræðu um einelti í þjóðfélaginu
og brýna fyrir foreldrum og öðr
um sem koma að uppeldi barna
að vera vel á verði og grípa strax
inn í komi upp grunur um ein
elti. Það er einnig ánægjulegt að
Reykjavíkurborg hefur samþykkt
að ákveðinn dagur á hverju ári
verði helgaður baráttu gegn ein
elti og hefur mannréttindaráði
borgarinnar verið falið að móta
tillögur um nánari útfærslu verk
efnisins. Þær tillögur gætu orðið
fyrirmynd annara sveitarfélaga í
átaki gegn einelti.

Vitundavakning gegn
einelti
Sjöfn Þórðardóttir, formaður
Heimilis og skóla, segir að fátt
valdi jafmikilum sársauka og það
að lenda í einelti. Einelti er það
þegar einstaklingur verður fyrir
endurteknu áreiti frá öðrum ein
staklingi og á erfitt með að verjast
því.
,,Það er ákveðin vitundarvakn
ing um allt land nú hversu mikil
vægt allt samstarf er um baráttu
gegn einelti. Stjórn Heimilis og
skóla tekur fyrir ákveðið mál á
hverju ári og nú var ákveðið að
leggja sérstaka áherslu á einelti,
en raunar munum við alltaf leggja

Njótum aðventunnar saman

Sjöfn Þórðardóttir, formaður Heimils og skóla, við Kópavogsskóla.

áherslu á eineltismál. Við erum
að gefa út bækling sem er ætl
aður foreldrum og þar hvetjum
við þau til að vera vakandi. Við
ætlum einnig að fara í samstarf
við starfs- og námsráðgjafa sem
munu fræða foreldra um einelti og
einnig fylgjum við þessu eftir nú
með auglýsingum, munum m.a.
hengja upp plaköt í alla grunn
skóla landsins, og höfum fengið
nokkra þjóðþekkta einstaklinga til
að leggja málinu lið. Eftir áramót
in verður farið í fyrirlestraherferð
um allt land.”
- Einelti birtist með ýmsum hætti,
ekki bara í útskúfun frá vinahópi.
Geturðu nefnt önnur dæmi?
,,Rafr ænt eine lti hefu r mjög
færst í aukana. Það getur farið

fram á MSN-spjalli og með SMSskilaboðum og þar eru oft mörg
ljót orð látin falla. Einnig fer ein
elti fram á Faceb ook t.d. með
birtingu mynda sem ekki er sam
þykki fyrir og fólk gerir sér oft
ekki grein fyrir því að það sem
einu sinni birtist á netinu verður
ekki aftur tekið. Sumir gerendur
eineltis á unglingsárum átta sig
ekki á alvarleika málsins fyrr en
þeir eru komnir á fullorðinsár og
þá líður þeim ekki vel, eru með
samviskubit. Þeir sem verða fyrir
einelti á unglingsárum eiga það
sammerkt að vera með brotna
sjálfsmynd, eiga oft erfitt með að
fóta sig í einkalífinu og jafnvel ein
nig í atvinnulífinu. Það eru líka
dæmi um að fullorðnir leggi börn
í einelti og einnig hafa nemendur

lagt kennara í einelti. Því er nauð
synlegt að þessi barátta gegn ein
elti sé kynnt í öllum skólum og
öllum sé ljóst hvað einelti er. Sam
ráð og fræðsla er lykilatriði. For
eldrar þurfa að vera vakandi yfir
því hvernig börnum þeirra líður í
skólanum, spyrja t.d. hvernig var
í skólanum í dag og ef foreldrar
sjá þess merki að barnið vill ekki
taka þátt í félagsstarfi skólans get
ur það verið merki um að eitt
hvað sé að. Ef barni er ekki boðið
í afmæli en öllum öðrum börnum
í bekkjum er það áberandi dæmi
um einelti. Foreldrar þess barns
sem bíður í afmælið ættu sérstak
lega að gæta að þessu atriði.
Við viljum auka aðhald foreldra
að skólastarfi og þannig styrkjum
við rödd foreldra í þessu máli.”
Anna ð dæmi eru busav ígsl
ur sem geta verið fyrsta stigið í
einelti ef hófsemi er ekki gætt.
Busavígsla á að vera til þess að
bjóða nýja nemendur velkomna í
skólann, ekki til að niðurlægja þá.
Sjöfn Þórðardóttir leggur til að
framkvæmd busavígslu sé sam
starfsverkefni skólastjórnenda,
foreldra og nemenda.

Ekki gott að vera
áhorfandi að einelti 		
og aðhafast ekkert
,,Ég vona að þeir sem verða
varir við einelti í sínu umhverfi
eða næsta nágrenni séu tilbúnir
að segja frá því, en þegi ekki þar
sem þeir telji að málið sé þeim
ekki viðkomandi eða þeir vilji ekki
láta nafns síns getið. Ég vona að
þessir einstaklingar finni að það
er ekki gott að vera áhorfandi, en
ganga ekki til verks því einelti er
auðvitað samfélagslegt verkefni
þar sem allir bera ábyrgð.”
- Er svokallað foreldrarölt um
helgar jákvætt í þeim skilningi að
hindra óæskilega hegðan unglinga
sem eru úti og jafnvelt einelti?
Já, alveg tvímælalaust, þetta er
forvarnarstarf. Það vill t.d. ekkert
foreldri að aðrir foreldrar kom
ist að því að leyft hafi verið eft
irlitslaust partý. Ef krakkar eru
að smakka áfengi vilja þeir ekki
að foreldrar vina sinna komist að
því á foreldraröltinu. Þetta hefur
gefist mjög vel víða um land, það
þekkjum við hjá Heimili og skóla
gegnum svæðisráð okkar víða um
land. Við fylgjumst einnig með
hvaða starfsemi fer fram í félags
miðstöðvunum og teljum að þar
eigi allir krakkar að finna eitthvað
við sitt hæfi. Þar er unnið mjög
gott starf, og þá um leið forvarn
arstarf,” segir Sjöfn Þórðardóttir,
formaður Heimilis og skóla.

Tónlistarhátíð á opnu húsi
í Tónlistarskóla Kópavogs
Í u p p h a f i s k ó l a á r s i n s
2009/2010 hjá Tónl istas kóla
Kópavogs voru liðin 10 ár síð
an skólinn flutti starfsemi sína í
Tónlistarhús Kópavogs, sem ein
nig hýsir Salinn.
Afmælishátíð var þar fyrsta
vetrardag, 24. október sl. Hátíðin
hófst með lúðrablæstri og síðan
flutningi á Leikfangasinfóníu Leo
polds Mozart þar sem foreldrar
voru meðal flytjenda, spiluðu á
sérkennileg leikföng. Síðan var
opið hús þar sem gestum gafst
kostur á að hlýða á nemendur
skólans.
Síða n frumf lutti hópu r nem
enda nýtt tónverk eftir Snorra
Sigfús Birgisson, Steinn í Tjarnar
lundi við ljóð Steins Steinarr og
dagskránni lauk með flutningi á
einleiks- og kammerverki þar sem
nokkrir úr hópi efnilegra nem
enda skólans komu fram.
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Þau spiluðu í forsal Salarins við upphaf opins húss. Á trompet Auður
Guðjónsdóttir og Stefanía Eysteinsdóttir, Ýr Jóhannsdóttir á horn og
Eydís Sylvía Einarsdóttir og Jón Halldór Finnsson á básúnu.

Jóhann Gísli spilaði á sembal fyrir gesti og seg
ir valið á því hafa verið einfalt, þetta sé svo flott
hljóðfæri.

Í hljómfræðistofunni voru spiluð frumsamin verk.
F.v.: Oddur, Hörður, Eva, Hilma, Vera, Stefán og
Skúli Þór.

Þríhnúkagígur –
hjarta eldfjallagarðs

Miðvikudaginn 18. nóvember
kl. 17.00 býður bæjarstjórn Kópa
vogs til opins fundar í Salnum,
Tónlistarhúsi Kópavogs, þar sem
kynntar verða hugmyndir um
nýstárlega nýtingu á Þríhnúkagíg
í þágu ferðamennsku og fræðslu
um náttúru Íslands.
Árið 2004 var stofnað félag
ið ”Þríhnúkar ehf.” með það að
markmiði að vinna að frumathug
un á raunhæfi þess að gera Þrí
hnúkagíg aðgengilegan almenn
ingi, en jafnframt og ekki síður að
tryggja að gígurinn og umhverfi
hans verði varðveitt. Félagið fól
VSÓ Ráðgjöf að stýra vinnu við
frumathugun á raunhæfi og fýsi
leika verkefnisins. Gengið var frá
samningi um verkefnið við bæj
arráð Kópavogsbæjar, sem m.a.
fól í sér leyfi til rannsókna á 40 ha
svæði umhverfis Þríhnúkagíg sem
er innan lögsögu Kópavogsbæjar.
Með samningnum við Kópavogs
bæ tóku Þríhnúkar ehf. jafnframt
að sér að auka öryggi göngufólks
á svæðinu með því að afmarka

gönguleiðir við Þríhnúkagíg og
reisa nauðsynlegar öryggisgirð
ingar umhverfis gígopið.
Á fundinum mun Einar K. Stef
ánsson, verkfræðingur hjá VSÓ
Ráðgjöf og umsjónarmaður verk
efni si ns, sýna eins tæða r ljós
myndir og tölvugert þrívíddar
mynds keið byggt á mæli ngu m
af innviðum gígsins og nánasta
umhverfi. Þá verður gerð grein
fyrir valkostum sem teknir voru til
skoðunar varðandi opnun aðgeng
is inn í þessa risavöxnu náttúru
smíð og þeim ómældu tækifærum
sem gígurinn og umhverfi hans
býður upp á varðandi ferðaþjón
ustu, fræðslu, náttúruskoðun og
útivist. Gunnsteinn Sigurðsson
bæjarstjóri Kópavogs, Katrín Júlí
usdóttir iðnaðarráðherra og Árni
B. Stefánsson, hellakönnuður og
upphafsmaður verkefnisins, flytja
ávörp.
Að kynningunni standa bæjar
stjórn Kópavogs, VSÓ Ráðgjöf og
Náttúrufræðistofa Kópavogs.

Tilboðin á matvörumarkaðnum á einum stað
Ef þú vilt fylgjast vel með og gæta
hagsýni og spara er fyrirtaks
hugmynd að heimsækja
Matarkörfuna og skoða öll tilboðin
á einum, þægilegum stað.
Til að vera alveg á tánum er best að
tylla sér efst á póstlistann og fá
tilboðin send í tölvupósti í hverri viku.
Tölva með internet tengingu er
allt sem þarf til að vera sniðugur í fjármálum heimilisins.
Leiðbeiningar um skráningu á
póstlistann eru á heimasíðunni.

Farðu á

og byrjaðu að spara
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AF HÁLSINUM
Bókasafn Kópavogs:

Alþjóðlegi Bangsadag
urinn vekur vinsældir

Starfsmenn Bókasafns Kópavogs draga í bangsagetrauninni.

Saga Alþjóðlega Bangsadags
ins er sú að þega r Theodore
Roose velt (1858-1909) Banda
ríkjaforseti var ungur fór hann
eitt sinn á bjarnarveiðar.
Hann komst í færi við líti nn
bjarnarhún, en gat ekki hugsað
sér að skjóta hann. Þetta vakti
athygli og kátínu, og kaupmaður
nokkur bjó til leikfangabangsa og
kallaði hann „Bangsann hans Ted
dys,” (Teddy´s bear). Segja má að
þetta hafi verið upphafið að vin
sældum leikfangabangsans, sem

er uppáhald barna (og fullorð
inna) um allan heim. Nú er gerður
sérhannaður bangsi fyrir hvern
bangsadag. Hann á uppruna sinn
í Svíþjóð og standa bókasöfn á
Norðu rl öndu m og norr æni PR
hópurinn fyrir því.
Í Bókasafni Kópavogs fer fram
bangsagetraun frá októberbyrjun
og er dregið í henni á Bangsadag
inn. Í ár voru 8 vinningar í boði á
Aðalsafni og 4 í Lindasafni, sem
auðvitað voru bangsar og gerðu
þeir mikla lukku.

Vatnslitamyndir Berg
ljótar í Bókasafninu
Á jarðh æð Bókas afns Kópa
vogs stendur nú yfir sýning á
nokkrum vatnslitamyndum eftir
Bergljótu Svanhildi Sveinsdóttur.
Bergljót Svanhildur hefur lagt
stund á vatnsl itam álu n í mörg
ár og verið nemandi í Myndlist
arskóla Kópavogs síðan á árinu
1995, lengst af hjá Erlu Sigurðar
dóttur, en seinni árin hjá Bjarna
Sigurbjörnssyni og Derek Mundel.
Auk þess hefur hún sótt styttri
námskeið hjá ýmsum öðrum kenn
urum. Þetta er sjötta einkasýning
hennar en hún hefur einnig tek

Fall ega r vatnsl itam yndi r prýða
nú veggi Bókasafns Kópavogs.

ið þátt í samsýningum á vegum
skólans. Sýningin er opin á opnun
artíma bókasafnsins og lýkur 30.
nóvember.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
HAUSTIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

19. nóvember:
Gunnsteinn Sigurðsson

Hver? Hvar? Hvenær?

Myndin í októberblaðinu var tekin í Gagnfræða
skóla Kópavogs á árunum 1962-1963 en þá voru
haldin snyrtinámskeið fyrir stúlkur í skólanum þar
sem kennd var fögur framkoma, góðir siðir og and
litsförðun. Kennari var Sigrún Ragnarsdóttir sem
var fegurðardrottning Íslands árið 1960 og söng m.a.
með Alfreð Clausen.
Aftari röð frá vinstri: Anna Ásgeirsdóttir, Guðrún Þor
varðardóttir og Sigrún Ingólfsdóttir. Fremst til vinstri
í svartri peysu situr Kristjana Gunnarsdóttir, við hlið
hennar fyrir miðju situr Sigrún Ragnarsdóttir kennari á
námskeiðinu og því næst Gréta Sigurðardóttir.
Og við höldum okkur nú við sama tilefni, snyrtinám
skeið fyrir stúlkur í Gagnfræðaskóla Kópavogs og biðjum
lesendur auðvitað að nafngreina þessar fallegu og mynd
arlegu stúlkur. Allar upplýsingar um það hvaða stúlkur
eru þarna á myndinni eru vel þegnar. Vinsamlega komið
þeim upplýsingum sem þið búið yfir á framfæri við Hrafn
Sveinbjarnarson héraðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni

Kópavogs að Hamraborg 1. Heimsækja má Hrafn á Hér
aðsskjalasafnið eða hringja í hann í síma 544-4710 eða
senda honum tölvupóst á netfangið hrafns@kopavogur.is

Gítarsýning og gítarveisla
í Hamraborginni
Tónlistarsafn Íslands, í samstarfi
við Molann og Jazz- & Blúsklúbb
Kópavogs opnuðu stórmerkilega
gístarsýningu í Molanum 3. nóvem
ber sl., og stendur hún til 17. nóv
ember nk.
Sýningin er sett saman af Gunnari
Erni gítarsmið og Jazz- & blúsklúbb
Kópavogs og þar eru mörg af helsu
hljóðfærum íslenska jazz, rokk og
blús bransans eru til sýnis. Margir
þessara gítara eru sögufrægir, voru
t.d.notaðir þegar mörg af þekktustu
lög Íslandssögunnar voru spiluð inn
á band, t.d. í kvikmyndinni Sveitin
milli sanda.
Gíta rv eisla Bjössa Thor var svo
haldinn í Salnum í Kópavogi 6. nóv
ember sl. og en þar blés snillingurinn
Björn Thoroddsen til tónleika og bauð
til sín mörgum af landsins fingrafim
ustu gítarhetjum. Á tónleikunum flutti
þessi frábæri hópur lög sem þeir eru
hvað þekktastir fyrir; hver og einn
skartaði sinni uppáhalds skrautfjöð
ur. Þetta var sögulegur og einstakur
viðburður þar sem þessi hópur hefur
aldrei áður komið saman.
Þeir sem komu fram voru auk
Björns Thoroddsen þeir Tryggvi Hub
ner, Villi Guðjóns, Óli Gaukur, Steini
í Eik, Dóri Braga, Jón Páll, Sigurgeir
Sigmunds, Sævar Árna, Gúi Ringsted,
Eddi Lár, Hjörtu r Steina rs, Guita r
Islancio og Þórður Árna + hljómsveit.

Björn Thoroddsen, Björn Árnason formaður FÍH og Óli Gaukur.

Við opnun gítarsýningarinnar. KK við gítar sem hann leikur oft á
ásamt Jóni Páli Bjarnasyni.

Stórgóðar hljómsveitir
á Kóparokki
Kópar okk, tónl ista r h át íð
unglinga, fór fram í félagsmið
stöði nni Ekkó í Kársn ess kóla
sl. föstudag. Kóparokk er einn
af same igi nl egu m viðb urðu m
félagsmiðstöðva ÍTK. Í ár koma
fram hljóms veiti rna r Troni x
úr fél agsm iðs töði nni Dimmu,
Espólín úr fél agsm iðs töði nni
Mekka og hljóms veiti n Yoda
Remote en þeir drengir voru í
félagsmiðstöðinni Þebu en eru
nú í MK.
Tónlist þeirra er rokk og raf
tónlist af bestu gerð. Meðlimir
Tronix stefna að þátttöku í Mús
íktilraunum á næsta ári og hafa
meðlimir Espólín nú þegar fengið
að spreyta sig á þeim vettvangi.
Gestahljómsveit heiðraði rokkhá
tíðina með nærveru sinni en það
er hljóms veiti n Retro Steffs on
sem þykir vera í hópi efnilegustu
tónleikasveita landsins. Hljóm
sveitin var stofnuð 2006 og er tón
list þeirra blanda af popp, rokk,
diskó og vesturafrískrar tónlistar.
Það var fullt af krökkum í Ekkó
þetta kvöld og mikið líf og fjör.

Kópavogsmótið í skák:

Skákin er mikil hugans íþrótt, og eins gott að hafa einbeitinguna í
lagi eins og virðist vera hjá þessum keppendum.

Hljóms veiti n Espólín frá fél agsm iðs töði nni Mekka í Hjallas kóla.    
Melkorka sá um sönginn, gítarleikarar voru Einar og Guðbjartur og
Stefán barði húðirnar af miklum móð.

Hjallaskóli og
Salaskóli sigruðu
Kópavogsmótið í skák, sveita
keppni 2009, var haldið í Sala
skóla 16. október sl.
Alls kepptu 13 lið í eldri flokki
og 22 lið í yngri flokki eða alls 35
lið sem er algjört metþátttaka á
skákmóti í Kópavogi, þ.e. aldrei
hefur mótið verið stærra. Þegar
mest var voru 160 keppendur við
talfborðið í Salaskóla auk vara
manna. Það mundi gera um 1600

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Viðstaddir skemmtu sér vel.

putta við að hreyfa tafmenn hratt
og örugglega í kapp við andstæð
inginn og taflklukkuna!
Hjallaskóli kom sá og sigraði í
yngri flokki með 23,5 vinninga af
28 mögulegum en sveitina skip
uðu Róbert Leó Jónsson, Þröstur
Smári Kristjánsson, David Pawel
Kolka og Ásta Sóley Júlíusdóttir.
Salaskóli sigraði í eldri flokki með
28 vinninga af 28 mögulegum!

borgarblod.is
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Bókasafn Kópavogs:

Svíi með
norrrænan leshring

Svíinn Jörgen Boman á Bókasafni Kópavogs.

Sænskætta ðu r bókm ennta
fræðingur, Jörgen Boman, hef
ur starfað undanfarin misseri
á Bókasafni Kópavogs en hans
starf er auk þess á hás kóla
bókasafninu í Gävle í nágrenni
Uppsala í Svíþjóð en hann er í
ársleyfi frá því starfi en leyfinu
lýkur nú í árslok. Boman býr
með ísl ensku m manni, Hauki
Hannessyni á Kársnesbrautinni
í Kópavogi og talar býsna góða
íslensku. Boman segir þá Hauk
hafa það alvarlega í huga að setj
ast alfarið að á Íslandi.
Fyrr í haust stofnaði og stýr
ir Jörgen Boman norrænum les
hring sem hefur vakið vaxandi
vinsældir á Bókasafni Kópavogs.
Næsti leshringur er fimmtudag
inn 19. nóvember nk. en á síð
asta leshring mættu 15 manns, 13

konur á 2 karlmenn og þá var les
ið úr Berlinaröspunum, bók eftir
danskan rithöfund, Anne B. Ragde
en næst verða það sænskar bók
menntir, I skuggan av ett brott,
eftir Helena Henschen, eftirtektar
verð saga sem er sambland sann
leika og skáldskapar og 10. des
ember verða danskar bókmenntir
í leshringnum.
Jörgen Boma n segi r ísl ensk
bókasöfn nokkuð frábrugðin þeim
sænsku, ekki síst háskólabóka
safni eins og hann starfi við, en
sænsk almenningsbókasöfn eigi
það sammerkt með þeim íslensku
að glæpasögur séu vinsælastar.
Boman segir Arnald Indriðason
þekktan rithöfund í Svíþjóð og
svo auðvitað Nóbelskáldið Hall
dór Kiljan Laxnes.

Fjölmargir jólatónleik
ar framundan í Salnum
Tónl eikah ald verðu r með
meira móti á næstu viku m í
Salnu m og verða tónl eika r
tengdi r jólu m þar ábera ndi.
Söngtríóið ,,Þrjár raddir” verð
ur með útgáfutónleika 29. nóv
ember nk. kl. 20.00 en tríóið
byrjaði sem jólalagatríó í des
ember 2008.
Tríóið samanstendur af þrem
ur söngkonum sem heita Inga
Þyri Þórðardóttir, Kenya Kristín
Emilíudóttir og Sandra Þórðar
dóttir. Söngstílinn er gamaldags
og minnir á stríðsárin en krydd
ast af ólíkum stefnum s.s. jazz,
soul, barbershop og swing.
Sunnudaginn 6. desember kl.
15.00 hyggjast Ljótu hálfvitarnir
halda miðdegistónleika í Saln
um í Kópavogi, sem eru hugsað
ir sem fjölskyldutónleikar. Þetta
er ekki síst hugsað til þess að
aðdáendum hálfvitanna í yngri
kantinum gefist kostur á að sjá
þá á tónleikum en tækifæri til

þess hafa ekki verið mörg hingað
til. Á tónleikunum hyggjast þeir
ljótu flytja öll sín hálfvitalegustu
lög, bæði af plötunum tveimur
og svo óútgefin.
Sniglab andi ð verðu r með
tónleika 10. desember kl. 20.30
en nýútkominn er geisladiskur
sem heitir ,,Jól meiri jól” með
nokkrum frumsömdum jólalög
um. Írskra áhrifa gætir á diskin
um sem og af sænsku berjalyngi
og íslensku stuðlabergi.
Segðu ekki frá er tvöföld tón
leikaplata frá Megasi & Senuþjóf
unum sem verða í Salnum 16.
desember kl. 20.30. Mörg bestu
og þekktustu laga Megasar eru
þarna í glæsilegum tónleikabún
ingi. 12. desember eru ókeyp
is tónl eika r sem bera heiti ð
,,Project in the Small Hours” þar
sem þýsku listamennirnir Maciej
Fortuna og Stefan Weeke spila
lög af plötu sinni Project in the
Small Hours.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR
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Nýja Kaupþing í Turninum:

Breyttar áherslur
í breyttu umhverfi

Svipti nga rna r í efnah agsl ífi
landans kalla víða á breyting
ar og uppstokkun. Fyrirtæki og
heimili landsins þurfa að laga
sig að breyttu m áherslu m og
umhverfi og verkefnin framund
an eru margvísleg.
Meðal breytinga sem glöggir
Kópavogsbúar hafa væntanlega
áttað sig á er að afgreiðsla Nýja
Kaupþ ings í Hamrab org hefu r
sameinast útibúi bankans í Turn
inum í Kópavogi. Gunnar Jóakims
son er útibússtjóri í sameinuðu
útibúi Nýja Kaupþings. Okkur lék
forvitni á að kynnast Gunnari bet
ur og þeim verkefnum sem liggja
fyrir í sameinuðu útibúi.

Þétt útibúanet þrátt fyrir
breytingar
Gunnar hefur unnið í bankan
um í átta ár, fyrst í Búnaðarbank
anum og síðar í Kaupþingi þegar
bankarnir tveir sameinuðust árið
2003. Hann hefur lengst af starfað
sem útibússtjóri í Kópavogi og
segir gott að starfa þar. ,,Auðvitað
hafa verið hæðir og lægðir í þessu
starfi eins og öðrum en það sem
stendur uppúr er að samstarfið
við viðskiptavini í Kópavogi hef
ur gengi ð vel og starfsandi nn
hér í útibúinu hefur verið góð
ur,“ segir Gunnar. „Við opnuðum
nýtt útibú bankans hér í Turnin
um í Kópavogi í byrjun árs 2008
og starfsemin hefur gengið von
um framar. Með sameiningunni
við afgreiðsluna í Hamraborg og
einnig við útibú bankans í Mjódd
verðum við enn öflugri þjónustu
eining fyrir Kópavog og austari
hluta höfuðborgarsvæðisins. Við
teljum okkur jafnframt geta þjón
að viðskiptavinum með fjölbreytt
ari hætti en áður þar sem starfs
fólki hefur verið fjölgað verulega
í útib úi nu. Útib úan et banka ns
verður einnig hagkvæmara sem
er nauðsynlegt á tímum sem þess
um. Það má heldur ekki gleyma
því að sífellt fleiri kjósa að eiga
bankaviðskipti í netbanka og því
ekki þörf á sama fjölda útibúa og
áður. Við erum samt ennþá með
þétt útibúanet á landinu en alls
eru útibú og afgreiðslur bankans
32 talsins.“

Áhrif hrunsins á
starfsfólk
Gunnar segir að bankastarfs

Starfsmenn Nýja Kaupþings í Turninum við Smáratorg. Þekkja má
þar andl it sem viðs kiptav ini r kanna st við bæði frá útib úu nu m í
Hamraborg og í Mjódd sem hafa verið lögð niður.

menn hafi eins og aðrir lands
menn ekki farið varhluta af þeim
breytingum sem hafa átt sér stað
kjölfar efnahagshrunsins. ,,Við
urðum eins og aðrir landsmenn
fyrir áfalli í október á síðasta ári
og þurftum á sama tíma að glíma
við gremju eins taka viðs kipta
manns í okkar garð. Þetta var því
erfiður tími. Til okkar kemur þver
skurður af þjóðfélaginu og þar á
meðal fólk í mjög erfiðri stöðu,
það er því skiljanlegt að fólk haldi
ekki ró sinni í öllum tilfellum. Meg
in þorri okkar viðskiptavina hefur
hins vegar verið mjög vingjarn
legur og kurteis og gerir sér grein
fyrir því að það eru ekki almennir
starfsmenn sem eiga sök á vand
anum.“ Gunnar segir að efnahags
hrunið síðasta haust hafi einnig
haft áhrif á sig persónulega. „Það
er ekkert sjálfsagt í þessu lífi og
hlutirnir geta breyst á svipstundu
eins og við sáum síðasta haust.
Við sitjum öll í sömu súpunni sem
gerir það að verkum að ég á auð
veldara með að skilja og setja mig
í spor annarra. Kannski kreppan
sé ekki svo slæm eftir allt saman,“
segir Gunnar og kímir.

Aðstoð við fólk í
skuldavanda
Hann segir að í dag sé þung
inn í starfi útibússins fyrir utan
hefðbundna bankastarfsemi að
aðs toða eins takl inga og heim
ili í skuldavanda sem hafi kom
ið til í kjölfar kreppunnar. „Það
fer mikill tími í að sinna fólki sem
á í greiðsluerfiðleikum og finna

viðeigandi úrræði. Tímabil fryst
inga þar sem fólk ýtti vandanum
á undan sér er að ljúka. Nú þarf
að finna lausn til frambúðar. Það
eru margvísleg úrræði í boði fyrir
fólk í skuldavanda og við hvetjum
fólk til að koma til okkar til að
kynna sér þau. Þetta eru úrræði
eins og skuldaaðlögun, greiðslu
aðlögun og greiðslujöfnun. Það
er alltaf betra að koma í bankann
og reyna að finna út úr vandanum
með fagfólki frekar enn að gera
ekki neitt,“ segir Gunnar. Hann
leggur einnig áherslu á að það
ekki gleyma því að stór hluti fólks
eigi ekki í vanda og það þurfi líka
að hlúa að honum. „Það er brýnt
að fjármálastofnanir veiti þessu
fólki líka framúrskarandi þjónustu
og gott vöruúrval og við reynum
að leggja okkur fram um það hjá
Nýja Kaupþingi.“

Afturhvarf til gamalla
gilda
Gunna r segi r enn fremu r að
grundvallarbreyting hafi orðið á
Nýja Kaupþingi í kjölfar efnahag
sviptinganna. „Þetta var alþjóðleg
ur banki þar sem mikil áhersla var
á fjárfestingar og vöxt. Við erum
hins vegar fyrst og fremst íslensk
ur banki í dag þar sem hver og
einn viðskiptavinur er í fyrrúmi
og á því ætlum við að byggja upp
nýja n banka. Það má segja að
þetta sé á vissan hátt afturhvarf
til gamalla gilda og hefðbundinn
ar bankastarfsemi sem hentar aft
ur vel í nútíma umhverfi,“ segir
Gunnar Jóakimsson útibússtjóri.
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Söngvarakeppni Hörðuvallaskóla:
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Lífleg og skemmtileg
Í haust hefur farið fram söngv
arakeppni í Hörðuvallaskóla og
voru úrslit á sal einn morgun
inn fyrir skömmu. Búið var að
halda forkeppni í hverjum bekk
fyrir sig frá 5. bekk og upp úr
og kom því eitt atriði frá hverj
um bekk fram þennan morgun.
Í dómnefnd voru Erna Hrund
söngkona, Ólafur Kristjánsson
skólastjóri Tónsala og Helgi Hall
dórsson skólastjóri.
Sigurvegarar voru stelpur úr 7.
bekk G með lagið Fearless, ákaf
lega skemmtilegt lag og vel flutt.
Flytjendur voru Karlotta Sigurðar
dóttir sem söng og spilaði á gítar
en bakraddir sungu Sandra Dís
Þorsteinsdóttir, Dagbjört Emelía
Hauksdóttir, Helena Sól Kristófers
dóttir, Ingibjörg Sæberg Hilmars
dóttir. Í öðru sæti voru fulltrúar 5.
bekkjar A, þær Bertha María Óla
dóttir og Guðrún Thelma Matthí

ber

Opið
Mán. - Föst. kl. 10-22:30
Laugard. kl. 10-20:00
Sunnud. kl. 12-20:00

SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA
Hólmaseli 2, 109 Reykjavík
S. 567-2077 & 587-0077

Sigurvegararnir, f.v.: Sandra Dís Þorsteinsdóttir, Dagbjört Emelía
Hauksdóttir, Karlotta Sigurðardóttir, Ingibjörg Sæberg Hilmarsdóttir
og Helena Sól Kristófersdóttir.

asdóttir með lagið Hallelúja. Í þrið
ja sæti voru fulltrúar 8. bekkjar
R. með lagið Vinurinn. Flytjendur
voru þau Hjalti Þór Ísleifsson sem
söng og spilaði á gítar en bakradd
ir sungu Katla Margrét Rodriguez,
Hrafnkatla Ingólfsdóttir, Eva Björk
Kristinsdóttir og Gunnhildur Krist
jánsdóttir. Hilmar Örn Jónsson
spilaði á bassa og Baldur Snær
Matthíasson á trommur.
Það vekur athygli og vissa aðdá
un við að horfa á og fylgjast með
svona keppni hvað krakka rni r
eru ófeimnir við að koma fram og
syngja. Einn keppenda, drengur,
átti að syngja tvísöng með bekkj
arsystur sinni en hann hikaði ekki
við að koma fram fyrir framan full
an salinn á krökkum, kennurum,

LAGERSALA

foreldrum og dómnefnd og syngja
einsöng. Það er erfitt að ímynda
sér að slíkt hefði átt sér stað fyrir
fáum áratugum síðan. Nemenda
fjöldi í Hörðuvallaskóla er um 370,
þau elstu í 9. bekk.

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík S. 567-2077 - 587-0077

Jóns úr Vör

Mikið úrval af ódýrum skóm á alla fjölskylduna

herraskór stærðir 39-47
dömuskór stærðir 36-42

Lista- og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni undir
heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt
ár göngustaf sem á verður festur skjöldur með nafni skáldsins.
Þriggja manna dómnefnd mun velja úr þeim ljóðum sem berast.

Úrval af skóm í leikﬁmina

Öryggisskór

Loðfóðruð
dömukuldastígvél

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Ljóðin mega ekki
hafa birst áður. Ljóðum skal skilað með dulnefni og skulu nafn,
heimilisfang og símanúmer skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi merktu
með sama dulnefni. Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess er
vænst að ljóðunum sé skilað á pappírsstærðinni A4 eða A5.

Opið virka daga 12:00 - 18:00 - laugardaga 12:00 - 16:00
Skilafrestur er til föstudagsins 11. desember 2009.
Utanáskriftin er:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík

Allar upplýsingar í síma 517-2040

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi Jóns úr Vör fimmtudaginn 21. janúar 2010. Þátttökuljóð má sækja á ofangreint heimilisfang
fyrir 1. febrúar 2010; eftir það verður þeim eytt.
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Leikfélag Kópavogs í
samstarf við Rauða krossinn

Hópurinn við Laugarvatnshella.

Haustferð 9. bekkjar Lind
arskóla austur fyrir fjall
Haustferð 9. bekkjar Lindar 
skóla í Kópavogi var farin mánu
daginn 21. september sl. Ferðinni
var heitið á Laugarvatn en fyrst
voru Gullfoss og Geysir skoðaðir.
Á Laugarvatni var gist í gömlu
heimavistinni þar sem nú er rek
ið farfuglaheimili. Þar var vel tek
ið á móti bekknum og aðstaða öll
til fyrirmyndar. Um kvöldið fóru
nemendur í sundlaugardiskó og
skemmtu sér konunglega. Eftir góð
an en mislangan nætursvefn var
lagt af stað heim en á heimleiðinni
var Laugarvatnsheillir skoðaður.
Veðrið var yndislegt allan tímann.
Krökkunum í Lindarskóla hef
ur vafalaust undrað að búið hafi
verið í Laugarvatnshellunum fram
á síðu stu öld. Þar settu sama n
bú árið 1910 hjónin Indriði Guð
mundsson og Guðrún Kolbeins
dóttir, kölluðu býlið Reyðarmúla
og bjuggu um hríð. Vorið 1918 hófu
þar búskap hjónin Jón Þorvarðar
son og Vigdís Helgadóttir, bjuggu
fjögur harðindaár og eignuðust þar

Á Geysissvæðinu var beðið eftir
gosi úr Strokki sem er eini hver
inn á svæðinu sem gýs reglulega.

þrjú börn. Mannabyggðin í Laug
arvatnshellum á ekkert skylt við
útil egum annab yggði r, þau hjón
sem þar byggðu með börnin sín
fengu ekki annarstaðar jarðnæði
á þeim tíma sem þau þurftu helst.
Hellarnir eru í þjóðbraut og þeg
ar Kristján X Danakonungur var í
Íslandsferð með föruneyti 1921 var
áð að fornum sið á Laugarvatns
völlum og bar húsfreyjan í hellinum
skyr og rjóma fyrir konung sinn.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

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

Kópav ogsd eild Rauða krossi ns og Leikf él ag
Kópavogs hafa tekið upp samstarf í tengslum við
barnasýninguna Rúa og Stúa sem Leikfélagið sýn
ir. Þriðjungur af andvirði hvers miða á sýninguna
fer til styrktar barna- og ungmennastarfi Kópa
vogsdeildar Rauða krossins. Leikhúsgestir geta
þannig slegið tvær flugur í einu höggi, stutt börn
og ungmenni í gegnum hjálparstarf Rauða krossins
og notið bráðskemmtilegrar leiksýningar. Mark
mið samstarfsins er meðal annars að efla samstarf
félagasamtaka i Kópavogi.
Leikfélag Kópavogs hefur nú starfað í rúmt ár í
nýju leikhúsi við Funalind og frumsýndi þar síðast
liðið vor barnaleiksýninguna Rúa & Stúa. Sýningin
verður nú tekin upp að nýju og eru áætlaðar níu sýn
ingar að lágmarki. Miðaverð er 1.500 kr. og af hverj
um miða fara 500 krónur í barna- og ungmennastarf
Kópavogsdeildar Rauða krossins.
Rúi og Stúi eru sérkennilegir uppfinningamenn
sem hafa fundið upp vél sem getur búið til eða lagað
hvað sem er.Bæjarbúar eru afar ánægðir með vél
ina eins og gefur að skilja en blikur eru á lofti þegar
vélin bilar og bæjarstjórinn hverfur. Samtímis fer
skuggalegur karakter á kreik í bænum og undarleg
ustu hlutir fara að hverfa úr fórum bæjarbúa.

Fulltrúar Leikfélagsins og Rauða krossins.

Sex leikarar taka þátt í sýningunni sem er í leik
stjórn Harðar Sigurðarsonar. Aðstoðarleikstjóri og
allsherjarreddari er Sigrún Tryggvadóttir, Bergrún
Íris Sævarsdóttir sér um leikmynd og lýsingu annast
Arnar Ingvarsson og Skúli Rúnar Hilmarsson. Fjöl
margir aðrir hafa einnig lagt hönd á plóg til að gera
sýninguna sem best úr garði.
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Líf án áfengis er betra!
Á Digranesvegi 12 í Kópavogi
fer fram mjög mikilvæg starf
semi sem ekki ber mikið á, en er
þess meira merkileg og gefandi.
Við dyrnar er skilti sem á stend
ur ,,Líf án áfengis”, og í húsa
kynnunum fer fram starfsemi
sem kallast TST, sem stendur fyr
ir tómstundir, sjálfstyrkingu og
tónlist. Starfsemin hófst í mars
mánuði á þessu ári.
Þau Elvar Bragason og Elísabet
Sóley Stefánsdóttir bjóða þar m.a.
upp á sjálfs tyrki nga rn áms keið
fyrir börn og unglinga 10 til 16
ára þar sem lagt er áherslu á að
styrkja persónueiginleika, sjálfs
traust og samskiptahæfni hvers
og eins og einnig að fá krakkana
til að skapa eitthvað lifandi og
skemmtil egt. Að unda nf örnu
hefu r einu barni frá hverju m
grunnskóla Kópavogs verið boð
ið að taka þátt og kynnast frek
ar því forvarnarstarfi sem þarna
fer fram.
Sterk sjálfsmynd er besta for

Aðventu
kvöld Digra
neskirkju
Messa ð verðu r alla sunnu
daga á aðventu í Digraneskirkju
kl. 11.00 og sunnudagaskólinn
er á sama tíma í kapellunni á
neðri hæð kirkju nna r. Fyrsta
sunnudag í aðventu, sem ber
upp á 29. nóve mb er, verð
ur aðventukvöld kl. 20.00. Kór
Digraneskirkju ásamt Vilborgu
Helgadóttur einsöngvara munu
sjá um tónlistarflutning ásamt
ungum og efnilegum stúlkum úr
Tónlistarskóla Kópavogs en þær
munu leika aðventu og jólatón
list og leika undir með kórnum.
Sr.Irma Sjöfn Óskarsdóttir mun
flytja hugvekju. Á tónlistardag
skránni verða flutt jólalög frá
ýmsum löndum ásamt kunnum
kórverkum.
Að venju mun organisti kirkj
unna r, Kjarta n Sigu rj ónss on,
leika á orgel og stjórna tónlist
arflutningi. Þetta mun verða síð
asta aðventukvöldið sem hann
stjórna r í kirkju nni þar sem
hann mun á komandi vori láta
af störfum fyrir aldurs sakir. Að
aðventustundinni lokinni verða
að venju kaffiveitingar og fjár
söfnun sem renna mun til Hjálp
arstarfs kirkjunnar.
Annan sunnudag í aðventu, 6.
desember, verður aðventukvöld
ið í umsjá æskulýðsstarfs Digra
nesk irkju. Það kvöld verðu r
safnað til styrktar Mæðrastyrks
nefnd Kópavogs. Þriðja sunnu
dag í aðventu, 13. desember,
verður kvöldvaka kl. 20.00 og
ber hún keim af komu jólanna.
Fjórða sunnudag í aðventu, 20.
desember, verður Jólastund fjöl
skyldunnar kl. 16.00. Þar koma
fram kóra r og sungi n verða
gömul og nýleg jólalög.

vörnin gegn ytri vá. Samskipti
barnsins við fjölskylduna og nán
asta umhverfi er einn veigamesti
áhrifaþáttur á þróun sjálfsmats
einstaklingsins og persónuleika
þætti r barnsi ns eiga jafnf ramt
ríkan þátt í því hvernig barnið
upplifir sig í umhverfinu. Til að
barnið upplifi sig verðugan ein
stakling þarf það að finna að það
skiptir máli, sé elskað án tillits til
hugsana, tilfinninga og atferlis.
Það kemur í hlut allra sem koma
að umönnun barnsins að hjálpa
barni nu að byggja upp sterka
sjálfsmynd. Ein öflugasta forvörn
gegn ytri vá sem kann að standa
börum og ungmennum til boða
felst ekki hvað síst í sterkri sjálfs
mynd þess, sjálfsöryggi og per

Elvar Bragason og Elísabet Sóley
Stefánsdóttir.

Tónlist er mikilvægur þáttur í starfinu.

sónulegum metnaði.
Námskeiðin standa í 10-12 vik
ur í senn, eru einu sinni í viku
og er kostnaði algjörlega hald
in í lágmarki. Skráning er hafin

á TST námskeið eftir áramót og
er hægt að skrá börn og ung
linga í tölvupósti ess20@hi.is eða
síma 7724474.
Elísabet Sóley er tómstunda- og

félagsmálafræðingur, ráðgjafi og
stundar nú mastersnám í áhættu
hegðun og forvörnum og Elvar er
tónlistamaður, nemi og ráðgjafi.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Þegar kalt var í kennslukofanum tók
bekkurinn þátt í leikrænni tjáningu
Að alast upp í Kópavogi á sjö
unda og áttunda áratug síðustu
aldar var hreint ævintýri. Frjáls
ræði ð var alg jört og alls taða r
voru verkefni til að kljást við og
sigrar að vinna. Ég, Ingibjörg Hin
riksdóttir, er fædd undir lok árs
ins 1963, á þeim tíma sem austur
hluti Digraneshálsins er að taka
á sig þá mynd sem hann hefur
nú. Foreldrar mínir, Hinrik Lár
usson og Ingibjörg Sigurðardótt
ir, sem bæði eru fædd árið 1932,
byggðu sér hús við Álfhólsveg
númer 80 og þar voru mótunar
ár okkar allra systkinanna. Þau
eru tvíburarnir Lárus og Sigurður
(1956), Guðbjörg (1959), Bryndís
(1961), Sigrún (1962) og Ingibjörg
(1963).
Á þessum tíma var Kópavogur
óðum að breytast úr sveit í bæ. Því
til stuðnings má nefna að í næsta
nágrenni við Álfhólsveginn var að
finna lítið sauðfjárbú á Heiði, þar
sem Digranesskóli er nú og það
kom fyrir að við krakkarnir sáum
lömbin fæðast í haganum hjá Jóni
bónda á vorin. Síðar flutti Jón, að
mig minnir, í lítið hús við Víghól
þar sem hann var með íslenskar
hænur sem gögguðu á okkur krakk
ana ef við komum of nálægt. Innar
á Digraneshálsinum voru þurrk
hjallar (trönur) þar sem klifurþörf
okkar fékk útrás.

Nálægðin við grunnatvinnuvegi
þjóðarinnar var mikil. Auk sauð
fjárbúsins á Heiði var Geir bóndi
í Lundi með kýr sem gengu í haga
þar sem nú er verið að byggja lúx
usblokkir og þar var líka svínabú.

Kaldasta kókið í Álfhóli!
Öll þjónusta við frumbyggjana
í Kópavogi var til fyrirmyndar á
þessum tíma. Bykó var að hefja
starfsemi við Kársnesbrautina og
Kalli í Álfhól átti alltaf næga máln
ingu og helstu tól og tæki fyrir
dugnaðarfólkið sem byggði þenn
an bæ. Kalli var með málningar
vöruverslun sína þar sem Kaup
þing banki var í Hamraborginni og
í sama húsi var Alli rakari með hár
snyrtistofu sína. Ég átti spjall við
gamlan Kópavogsbúa um daginn
og hann rifjaði upp að hjá konunni
hans Kalla í Álfhól hafi alltaf ver
ið best að kaupa kók, þar var það
kaldast! Í húsinu við Álfhólsveg 57
var Einar í Siggubúð með gjafavöru
verslun í bílskúrnum og þar var
besta úrvalið í bænum af Match
boxbílum og brúðum auk þess sem
þar var hægt að fá ýmislegt fyrir
skólann og sætindi í litla munna. Í
húsinu okkar, við Álfhólsveg 80, rak
síðan Hinrik faðir minn matvöru
verslun þar sem allar helstu heimil
isvörur voru fáanlegar.

Bekkurinn minn í Digranesskóla. Efsta röð f.v.: Þórhallur Gunnarsson, Margrét Hauksdóttir, Guðlaug
Ósk Gunnarsdóttir, Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir, Guðbjörg Hjartardóttir, Kristján Pálmason, Guðrún
Helga Guðmundsdóttir, Jón G. Hreinsson, Nanna Lovísa Zophoníasdóttir. Miðröð f.v.: Guðbjörg Emils
dóttir kennari, Ingibjörg Hinriksdóttir, Guðmundur Ingi Gústavsson,  Elsa María Ólafsdóttir, Elín Braga
dóttir, Ásdís Björnsdóttir, Gunnar Skúlason, Sigurrós Anna Magnúsdóttir. Fremsta röð f.v.: Valtýr Björn
Valtýsson, Steingrímur Dufþakur Pálsson, Alda Rafnsdóttir (látin 1988), Jón Ingimarsson, Hallfríður
Sigurðardóttir, Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir og Ásta Kristín Pálmadóttir.

Í kofa á skólalóðinni við
Digranesskóla

Við systkinin sunnanmegin við húsið að Álfhólsvegi 80 sem pabbi
byggði og við fluttum inní skömmu áður en ég fæddist í byrjun des
ember 1963. Á myndinni, sem líklega er tekin 17. júní 1965 eða 6, eru
tvíburarnir Lárus og Sigurður, fæddir 1956, Guðbjörg (1959), Bryndís
(1961), Sigrún (1961) og fremst sit ég grenjandi, fædd í lok árs 1963.

Skólaganga mín hófst í Digranes
skóla þar sem ég fór í 7 ára bekk,
fyrsti kennari minn var Kristbjörg
Hjaltadóttir, þá Nanna K. Sigurðar
dóttir, Ólöf Margrét Magnúsdótt
ir kenndi mér í 10 ára bekk 1974
en síðustu tvö árin var bekkurinn
minn undir handleiðslu Guðbjarg
ar Emi lsd óttu r. Kópav ogsb úu m
fjölgaði mjög á þessum tíma og var
kennsluaðstaðan í Digranesskóla
ekki alltaf til fyrirmyndar. Tveir
bekkir í mínum árgangi voru síð
ustu þrjú árin í lausri kennslustofu,
sem við kölluðum kofa, á skólalóð
inni. Þar var stundum dálítið kalt
en Guðbjörg átti alltaf ráð við því
og lét bekkinn taka þátt í leikrænni
tjáningu þar sem við sprungum út
eins og blóm eða poppuðumst eins
og popp, bekknum hinumegin í kof
anum til lítillar ánægju.
Á unglingsárum tók unglinga
vinnan við, þar sem flest okkar
stigu sín fyrstu skref í launaðri
vinnu. Það gerist æ oftar að við
systur höfum bent á trjálund og
segjum „þetta gróðursetti ég“, og
við lítum stoltar á göngustíg sem
við lögðum grunn að.

okkur en við tókum breytingun
um ýmist fagnandi eða höfnuðum
þeim, allt í hinu mesta bróðerni.
Diskóið og Pönkið áttu í raun ágæta
samleið.
Kópavogur er bærinn minn og
ég hef ekki séð ástæðu til þess að
leita á önnur mið og vildi helst vera
hér öllum stundum. Eftir að ég lauk
grunnskólaprófi frá Víghólaskóla
árið 1979 fannst mér það vera
óþarfi að leita út fyrir Kópavog að
frekari menntun og hinn nýstofnaði
Menntaskóli í Kópavogi, sem var
með nýja álmu við Kópavogsskóla
til afnota, varð fyrir valinu, þar nam
ég í fjögur ár og lauk stúdentsprófi
árið 1983. Þar réði skólameistar
inn Ingólfur Á. Þorkelsson ríkjum
og siðaði okkur ungmennin til af
ákveði nni virði ngu, ekki aðe ins
gagnvart honum og okkur sjálfum,
heldur einnig gagnvart umhverfi

Ingibjörg Hinriksdóttir.

okkar, menningu og samfélagi.
Kópavogur er fyrirmyndar sveit
arfélag, hér býr gott og harðdug
legt fólk og hér og hvergi annars
staðar vil ég búa.

Skiptistöðin í 			
lykilhlutverki
Álfhólsvegur 80 þar sem ég bjó í næstum 40 ár. Myndin er tekin
frá Álfhólsvegi 93 og sýnir norðurhlið hússins. Þarna má sjá nokkra
eðalvagna þess tíma, m.a. Moskvitch og hvernig Álfhólsvegurinn
var á þeim tíma, áður en hitaveitan skipti götunni í tvær aðskildar
götur. Í bílskúrnum á Álfhólsvegi rak pabbi verslun fram til ársins
1974, þar var hægt að kaupa allar helstu vörur sem þurfti til heimil
isins og um helgar var selt út um lúgu sem sést neðst í hægra horni
(ber við þakið á WV bjöllunni). Eins og sjá má er ekki enn farið að
reisa húsið við Melaheiði 7.

Unglingsárin mótuðust ekki síð
ur af þeim umrótartímum sem þá
voru uppi, pönkbylgjan átti rætur
sínar í Kópavogi og þar var Skipti
stöðin á Kópavogshálsi í lykilhlut
verki. Þar gátum við krakkarnir
hangið dagana langa, spjallað sam
an og notið samvista. Samfélagið
var að breytast og við krakkarnir
líka, breytingarnar fengu sjálfsagt
mikið á foreldra okkar og eldri íbúa
bæjarins sem skömmuðust oft í

Það kom stundum fyrir að við krakkarnir tókum Kópavogsstrætó
niður í bæ, fórum við þá gjarnan að tjörninni til að gefa öndunum
brauð. Hér hef ég greinilega farið í fylgd Sigrúnar systur minnar en
hún var að passa börnin sitt hvoru megin við mig. Persónulega hef
ég ekki verið mikil tískudrós í gegnum tíðina og sést  það glöggt á
klæðaburði mínum á þessari mynd!

Bollywood-veisla í Veisluturninum:

Frábær dansatriði og ind
verskur og arabískur matur
Dansarinn Yesmine Olsson hefur frá því í septem
bermánuði staðið fyrir svokallaðari ,,Bollywoodveislu” í Veisluturninum við Smáratorg. Yesmine
stjórnar dans- og tónlistaratriðunum sem boðið er
upp á og eru í indverskum anda og hafa svo sann
arlega hitt í mark, er alveg frábær skemmtun en
salurinn er skreyttur í litríkum Bollywood stíl.
Uppselt hefur verið á allar sýningarnar og er auka
sýning í kvöld, 13. nóbevember. Auk frábærra dans
ara og tónlistar kemur vaxtarræktarmaðurinn Arnar
Grant fram ber að ofan og spilar á flautu meðan
dansararnir sýna listir sínar. Maturinn sem gestirnir
njóta er einnig frábær, í indverskum og arabískum
stíl, nokkuð sem ekki sést almennt á boðstólum hér
lendis. 5 forréttir eru á snúningsdisk á hverju borði,
3 aðalréttir og spennandi desert í lok sýningar.
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as með tómat-og broddkúmensósu, Aloo Dam karrý
kartöflur með chili og engifer og rúbínhrísgrjón.
Í eftirrétter svo heit heit súkkulaði döðluterta með
karamellusósa, súkkulaðitrufflur með chili og saffran
og Lavander créme bruleé.
Nægir ekki þetta til þess að láta þessa sýningu ekki
fram hjá sér fara?
Fyrir sælkerana má geta þess að jólabrunch í
hádeginu hefst í Turninum 14. og 15. nóvember, en
það hefur notið mikilla vinsælda að koma á það með
fjölskylduna og eiga saman góða stund.

Landsmót Samfés var
haldið á Sauðárkróki
Landsmót Samfés, samtaka félagsmið
stöðva, var haldið á Sauðárkróki í byrjun
október sl. Á Landsmóti fer fram smiðju
vinna unglinga á landsvísu og eru smiðj
urnar allt upp í 20 á hverju hausti.
Viðfangsefnin í smiðjunum eru margvís
leg, unnið er að listgreinum, íþróttum, úti
vist, hönnun, umræðuhópum og stjórnun.
49 fulltrúar á vegum félagsmiðstöðva ÍTK
sóttu Landasmótið í ár. Einn hluti Lands
mótsins er val á fullrúum í ungmennaráð
Samfés og eiga nú félagsmiðstöðvar ÍTK
þrjá fulltrúa í ungmennaráðinu.
Það eru þær Jóna María Hilmarsdóttir
frá Hólnum, Ásdís Helga Þorbergsdóttir
frá Þebu og Bryndís Arna Borgþórsdóttir
frá Ekkó sem var kosin varamaður í ráðið.

Prjónað fyrir
Parísarferð

Indverskt kryddað lambalæri í aðalrétt
Til að gefa einhverja hugmynd um hvað gesturn
um hefur verið boðið má nefna að í forrétt er m.a.
Samsosa með mangochutney og grænu döðluchutn
ey, Papaya-og granateplasalat, Spínatsalat með furu
hnetum og rúsínum, Glóðasteikt tandooribleikja með
coriander- og mynduchutney, Kjúklinga kibbe með
fíkjuchutney og nannbrauð með pistasium og kókos.
Leikurinn æsist þegar kemur að aðalréttum en þar
er m.a. ofnbakaður Harissa- hunangskjúklingur með
raitha sósu, indverskt kryddað lambalæri, lambakoft

Brynd ís Arna Borgþ órs
dóttir frá Ekkó í Kópavogs
skóla var kosin varamaður
í Ungmennaráð Samfés.

Dansatriðin og tónlistin voru alveg frábær og mjög
grípandi.

Í Molanum með trefilinn góða.

Gestir hafa komið víða að, m.a. þessar konur frá
Vestmannaeyjum.

Þjónar, kokkar og dansarar stóðu sig frábærlegar.

Kornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleika
í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.
Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti
sem innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.
Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.

Kristján Óli Níels Sigmundsson,
18 ára, hefur komið undanfarið í
ungmennahúsið Molann og sest
þar niður með prjóna trefil, sann
arlega nokkuð óvenjulegt. Krist
ján segir ástæðu prjónaskaparins
vera þá að hann nennti ekki að
vera alltaf í tölvu, og komst á því
prjónaskapurinn er bara miklu
skemmtilegri en hann lærði að
prjóna þegar hann var í Kársnes

skóla. Hann er nú nemandi í bíla
deild Borgarholtsskóla auk þess
að leggja stund á frönsku en hann
hefur átt heima á Borgarholts
brautinni síðan hann var þriggja
ára. Hann hyggur á næstunni á
Parísarferð og hefur boðið með
sér vinkonu sinni og þar ætla þau
að skoða sig um og djamma.
Trefillinn er nú orðinn meira en
tveir metrar að lengd.
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Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is,
má ﬁnna ýmsan fróðleik, hollráð og uppskriftir
sem falla vel að bakstri úr Kornax-hveiti.
Veldu íslenska
gæðaframleiðslu!

Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is, má ﬁnna frekari fróðleik, hollráð og uppskriftir.
Kornax hveitimylla | Korngörðum 11 - 104 Reykjavík | Sími: 540 8700 | kornax@kornax.is | www.kornax.is
A5_hveiti_okt_09.indd 1

10/7/2009 10:23:23
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Íþróttakennari í Snælandsskóla
hampar heimsmeistaratitli
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Gunns teinn Sigu rðss on bæj
arstjóri ásamt Önnu Birnu Snæ
björ nsd óttu r fram k væmda
stjóra fræðslusviðs og Hannesi
Sveinbjörnssyni kennslufulltrúa
afh entu Brodda Kristjánss yni,
íþróttakennara við Snælandsskóla
og margföldum Íslandsmeistara
í badminton, nýlega viðurkenn
ingu fyrir glæsilegan árangur í
badmintoníþróttinni.
Þann 3. október sl. bar Broddi
sigurorð af Dananum Kim Broder
sen í úrslitaleik á heimsmeistara
móti öldunga í badminton á Spáni
og tryggði sér þar með heimsmeist
aratitil í einliðaleik í aldursflokkn
um 45–49 ára. Bæjarstjóri þakkaði
Brodda fyrir vel unnin störf í þágu
Snælandsskóla og Kópavogsbæjar
og hrósaði um leið kennurum skól
ans fyrir gott starf.
Heimsmeistaratitillinn er stór
glæsileg viðbót í afrekaskrá Brodda

Spilavinir
Spilavinir

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is

Spilavinir
Nuddstofa Ingibjargar – Smárasól

Spilavinir

Býð upp á allt alhliða nudd.

Spilavinir

Heilsunudd – Slökunarnudd – partanudd
Heitsteinanudd – Lúxusnudd.

Blikinn Auðunn Jónsson hrepp
ti silfurverðlaun í réttstöðulyftu á
Heimsmeistaramóti Alþjóða kraft
lyftingsambandsins – Internation
al Powerlifting Federation (IPF)
í Nýju-Delhi, Indlandi og vann 5.
sæti í samanlögðum árangri.
Auk þess setti Auðunn þrjú ný
Íslandsmet í yfirþungavigt (125 +
kg. þyngdarflokki). Auðunn Jóns
son rétt missti af gullverðlaunum
og Heimsmeistaratign í réttstöðu
lyftu í yfirþungavigt í síðustu lyftu

Tveir fyrir einn í nóvember
30 mínútna heitsteinanudd.
Gjafakortið okkar er frábær jólagjöf!
Tímapantanir í síma: 567 8780 – GSM 863 3667

5x20_dbl.augl.ai
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2.3.2009

er hann reyndi við 360 kg. Tapaði
Auðunn gullverðlaunum afar naum
lega til Dean Bowring frá Bretlandi
sem lyfti sömu þyngd og Auðunn í
réttstöðulyftu 355 kg. – en Bretinn
sigraði í baráttu um gullverðlaun
og heimsmeistaratign í réttstöðu
lyftu á léttari líkamsþyngd.
Auðunn setti Íslandsmet í hné
beygju, 385 kg., varð að sleppta 3.
tilraun vegna meiðsla í hné. Hann
setti einnig Íslandsmet í saman Auðunn Jónsson er í fantaformi
um þessar mundir.
lögðu – 990 kg.

12:53
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Opið alla daga.
Verið velkomin.
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arleik. Ennig hefur hann leikið 167
landsleiki fyrir Íslands hönd og
meðal annars leikið á Ólympíuleik
unum í Barcelona árið 1992.

C

MY

Opið til 22:00 alla daga

en fyrir hefur hann orðið 43 sinn
um Íslandsmeistari í badminton,
14 sinnum í einliðaleik, 20 sinnum
í tvíliðaleik og 9 sinnum í tvennd

Auðunn hreppti
silfurverðlaun á
heimsmeistaramóti

“Látið ekki vöðvabólgu plaga líkamann”

Smakkaðu
17-26 okt.

Broddi Kristjánsson íþróttakennari, Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri, Anna Birna Snæbjörnsdóttir framkvæmdastjóri fræðslusviðs
og Hannes Sveinbjörnsson kennslufulltrúi þegar Brodda var afhent
viðurkenning.

Kraftlyftingar:

Sporthúsinu, Dalsmára 9-11

Við opnum nýja Ísbúð og veitum 30% kynningarafslátt
af öllum ísréttum, samlokum,
gosi
200 kr ís salötum
í brauði,og
miðstærð

NÓVEMBER 2009

Nýbýlavegi 32

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Ná
Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6a
Kópavogi
Sími 570 0430
www.natkop.is

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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Tveir nýir leikmenn til Blika

Jökull I. Elísabetarson og Högni Helgason taka sig vel út í grænum
Blikabúningnum.
Keppendur Gerplu á bikarmóti FSI fyrr í haust.

Gerpla bryddar upp á
foreldraþreki í starfinu
Í októbermánuði sendi Gerpla
á fimmta tug keppe nda á 3
erlend mót. Mikil gróska er í fim
leikunum hjá félaginu um þessar
mundir og fáheyrt að fimleika
félag á Norðurlöndum eigi jafn
marga keppendur á alþjóðlegum
stórmótum.
Heimsmeistaramót í áhaldafim
leikum var haldið í O2-höllinni í
London og þar kepptu frá Gerplu
þau Viktor Kristmannson, Róbert
Kristm anns on, Ólafu r Garða r
Gunnarsson og Thelma Rut Her
mannsdóttir. Það mikil upplifun
að sögn Thelmu Rutar að keppa
meðal þeirra bestu við frábær
ar aðstæður. „Ég vildi klára gott
mót og sjá hvar ég stæði miðað
við bestu keppe ndu r í heimi.“
Því miður settu meiðsli í upp
hitun á tvíslá strik í reikninginn
hjá Thelmu Rut en hún þurfti að
hætta keppni eftir tvö áhöld. „Ég
var með nýtt stökk í gólfæfingun
um hjá mér, tvöfalt twist, og yfir
snéri stökkið sem kostaði mig fall
og það að ég fór útaf keppnisgólf
inu. Þess utan gengu æfingarnar á
gólfi og stökki vel.“
Rób ert Kristm anns on lauk
keppni efstur Íslendinga í karla
keppni með 78.325 stig sem skil
aði honum í 50. sæti í fjölþraut.
Viktor bróðir Róberts lauk keppni
í 61. sæti. Ólafur Garðar keppti
á þremur áhöldum og náði sér
staklega góðri einkunn á svifrá,
13.250.
Gerpla sendi tvö lið til keppni á
Norðurlandamóti í hópfimleikum
17. október en keppnin fór fram
í Jyväskyla Finnl andi. Gerplu
stúlkurnar í P1 áttu titil að verja

en mistök á dýnu og trampolíni
reyndust dýrkeypt og niðurstað
an var 3. sætið. Þetta eru nokkur
vonbrigði fyrir sveit Gerplu sem
á venjulegum degi hefði landað
1. sætinu. Þær fengu þó hæstu
einkunn í dansi sem gefin var á
mótinu, 9,0. Stúlkurnar í P1 eru
þó staðráðnar í að halda áfram
að gera góða hluti og stefna nú
ótrauðar á Evrópumeistaramót í
Malmö á næsta ári.
Gerpla sendi einnig karlalið til
keppni, það fyrsta sem komið hef
ur frá Íslandi í fullorðinsflokki í
hópfimleikum. Karlaliðið stóð sig
með mikilli prýði og vakti athygli
fyrir frábærar æfingar á trampolí
ni. Liðinu tókst að sigra annað
tveggja norskra liða í keppninni
og var mjög nærri því að sigra þau
bæði. Árangurinn er mjög góður
miðað við að um svo til nýtt lið
er að ræða og ætla drengirnir sér
stóra hluti í framtíðinni.

Mälarcupen og 		
foreldraþrek
Fimmtá n keppe ndu r fór frá
Gerplu til keppni á Mälarcupen
í Svíþjóð. Um er að ræða alþjóð
legt mót með yfir 100 keppendum
frá 5 löndum. Í karlaflokki sendi
Gerpla tvær sveitir til keppni og
lentu þær í 6. og 7. sæti í liða
keppninni en alls tóku 12 lið þátt í
mótinu. Í einstaklingskeppni lenti
Pálmi Rafn Steindórsson í 3. sæti í
junior-flokki.
Eyþór Örn Baldursson og Gunn
ar Orri Guðm undss on komust
í úrslit á hringjum, Garðar Egill
Guðmundsson í úrslit á tvíslá og

Jöku ll I. Elí sab eta rs on og
Högni Helgason hafa báðir skrif
að undir þriggja ára samning við
Breiðblik. Þetta eru varnar- og
miðjumaðurinn Jökull I.Elísabet
arson sem kemur frá Víkingi og
Högni Helgason miðju- og sókn
armaður sem kemur frá Fjarða
byggð.
Jökull, sem er uppalinn í KR en
hefur spilað með Víkingi undan
farin ár og er 25 ára gamall. Hann
spilaði 19 leiki með Víkingum í
1. deildi nni suma r og skora ði
5 mörk. Högni er 20 ára gamall
Egilsstaðarbúi. Hann spilaði með

Blikar Íslandsmeistarar
í flokki 40 ára og eldri
Eyþ ór Örn Baldu rss on á hesti.
Hann komst í úrslit á hringjum á
Mälarcupen.

Valgarð Reinhardsson á svifrá.
Stúlknas veiti r Gerplu lenti
í 8. og 16. sæti af 22 liðum sem
mætt voru til keppni. Birta Sól
Guðbrandsdóttir var í úrslitum á
tvíslá og á gólfi og Norma Dögg
Róbertsdóttir á slá.
Fore ldru m iðke nda í Gerplu
býðst í ár að sækja þrektíma á
fimmtud agsm orgnu m sér að
kostnaðarlausu. „Þetta er nýjung
í þjónustunni hjá okkur, við viljum
gefa foreldrum tækifæri á að nýta
okka r fráb æru aðs töðu líkt og
börnunum.“ Tímarnir eru klukku
stunda langir og standa frá 6:45
til 7:45 á morgnana. „Við leggjum
áherslu á að hver og einn geti æft
með sínum hraða og á eigin for
sendum,” segir Björn Björnsson
framkvæmdastjóri Gerplu.

Íslandsmeistararnir, efri röð f.v.: Arnar Grétarsson heiðursgestur
á leiknum, Heiðar B. Heiðarsson, Guðmundur Þ. Guðmundsson,
Kjarta n Eina rss on, Pavol Kretovic, Sigu rðu r Gréta rss on, Helgi
Hjálmarsson, Gústaf Ómarsson og Grétar Steindórsson. Neðri röð
f.v.: Jón Þórir Jónsson, Arnar Arnarsson, Salih Heimir Porca, Stein
dór Elísson, Eiríkur Þorvarðarson og Rögnvaldur Rögnvaldsson.

Blikastrákarnir í flokki 40 ára
og eldri urðu Íslandsmeistarar
fyrir nokkru þegar þeir lögðu
Framara að velli 4:2 í úrslita
leiknum í Fífunni í Kópavogi.

Oft verið betra gengi hjá HK
HK tapaði sínum fyrsta leik
í vetu r í úr v alsd eild karla,
N1-deildinni í handbolta, þegar
HK heimsótti Framara en þeir
bláklæddu unnu öruggan sigur í
Safamýrinni, 33:24.
Magnús Erlendsson varði eins
og berserkur í marki Fram, eða 23
skot og það var meira en HK réði
við. Í marki HK varði Sveinbjörn
Pétursson 9 skot og Lárus Helgi
Ólafsson 4 skot en markahæst
ir HK-inga voru Valdimar Fannar
Þórsson með 7 mörk og Sverrir
Hermannsson með 6 mörk. HK
hefur unnið tvö leiki, gert eitt jafn
tefli og tapað einum leik og er í 4.
sæti en Valsarar eru í efsta sæt
inu. Næsti leikur HK er í Digranes
inu fimmtudaginn 19. nóvember
gegn Val.
Kvennalið HK er í 7. sæti með 2
stig eftir 8. leiki, en þær steinláu

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

dóttir með 7 mörk. Næsti leikur
þeirra er í Digranesi laugardaginn
21. nóvember nk. gegn KA/Þór.

Það voru þeir Jón Þórir Jóns
son, Grétar Steindórsson, Arnar
Arnarsson og Kjartan Einarsson
sem skoruðu mörk Breiðabliks.

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 20:00
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

Frá leik HK gegn Fram í N1-deild karla í síðustu viku.

fyrir Fylki í Fylkishöllinni í síðasta
leik, 32:16. Markahæst HK-kvenna
í þeim leik var Elísa Ósk Viðars

Fjarðabyggð í sumar og skoraði
5 mörk í 1. deildinni fyrir Fjarða
byggð.
Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefur einnig samið við Bjarka Frey
Ingvarsson leikmann 2. flokks út
árið 2011. Bjarki er fæddur 1993.
Bjarki er þriðji leikm aðu ri nn
fæddur 1993 sem knattspyrnu
deildin semur við en hinir tveir
eru Tómas Óli og Sverrir Ingi.
Bjarki er leikmaður sem sem get
ur náð langt í framtíðinni ef hann
leggur hart að sér, eins og þeir
félagar reyndar allir.
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

HVERS VEGNA VELUR ÞÚ ICELANDAIR?
•

Í flugvélum Icelandair er meira bil á milli sæta og gott rými fyrir alla farþega.

•

Hver farþegi hefur sinn eigin skjá á sætisbakinu fyrir framan sig.

•

Rafmagnsinnstungur eru í hverju sæti á Economy Comfort og Saga Class
til hleðslu á tækjum.

•

Aukið athafnarými og betri stuðningur við líkamann gera flugferð
með Icelandair ánægjulegri.

BERÐU SAMAN VERÐ OG ÞJÓNUSTU
NÆST ÞEGAR ÞÚ FLÝGUR

