
Sunnu dag inn 25. októ ber sl., á 
Siða bót ar dag inn, buðu fé lag ar í 
Lions klúbbn um Mun inn í Kópa
vogi eldri borg ur um í Kópa vogi 
í guðs þjón ustu í Guð ríð ar kirkju í 
Graf ar holti. Prest ur var sr. Petr
ína Mjöll Jó hann es dótt ir. Þetta 
hafa Mun ins fé lag ar gert árum 
sam an og hef ur vak ið mikla eft
ir tekt hjá eldri borg ur um í Kópa
vogi en fjöl marg ir þeirra hafa 
gegn um árin þeg ið boð ið með 
þökk um. Eldri borg ur un um var 
ekið til og frá Guð ríð ar kirkju.

Þeg ar kom ið var til baka beið 
gest anna hlað ið borð kræs inga, 
þ.e. kaffi og kök ur, sem kon ur í 
Lions klúbbn um Ýr sáu um. Þetta 
er tölu vert átak fyr ir hvaða þjón
ustu klúbb sem er því oft hafa hátt 
á ann að hund rað eldri borg ar ar 
tek ið þátt í þess ari sam eig in legu 
upp á komu Mun ins og Ýr en marg
ir eldri borg ara eiga ann ars ekki 
kost á svona til breyt ingu ella.

Lions fé lag ar láta gott af sér 
leiða á sviði mann úð ar og menn
ing ar mála og styðja sitt byggð ar
lag. Lions fé lag ar leggja þeim lið 
sem minna mega sín, m.a. sjúk
um, sjó döpr um og fötl uð um og 
taka að sér verk efni sem m.a. 
eru tengd börn um og öldruð um. 
Að starfa í Lions er því jafn framt 
mann bæt andi fyr ir fé laga.

Hanna Að al steins dótt ir var einn 
þeirra eldri borg ara sem naut 
dags ins, fædd og upp al inn í Kópa
vogi og bjó lengst af í Hlé gerði 37. 
,,Þetta eru frá bær ar mót tök ur hjá 
Lions, og við njót um í dag bæði 
and legs og lík am legs fóð urs, fyrst 
er það sál in og svo lík am inn.”!
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Eldri borg ar ar úr Kópa vogi í Guð ríð ar kirkju í Graf ar holti.

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

Buðu eldri borg ur um til guðs
þjón ustu og kaffi sam sæt is

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Bleikar
merkivélar

554 4443   Nýbýlavegi 14    200 Kópavogur

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.

Við sölu á hverri PT-1000 merkivél 
renna 500 kr beint til árveknisátaks 
um brjóstakrabbamein.

 Bernskuminningar
- bls. 12

 Viðtal við
Sjöfn Þórðardóttur

- bls. 4Lán Íbúðalánasjóðs verða greiðslujöfnuð frá og með 1. desember 2009

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

Lionsklúbbarnir Muninn og Ýr:



Gistingkynntá
ferðamálaráðstefnu

Hót el in í Kópa vogi, Hót el Smári, 
Gisti heim il ið BB44 og Hót el Merl
in tóku sam eig in lega þátt í ár legri 
ferða mála ráð stefnu Vest Nor den 
sem hald in var í Kaup manna höfn 
í sept em ber mán uði sl. Ráð stefn
an er hald in ár lega til skipt is á 
Ís landi, Fær eyj um og Kaup mann
höfn og er hún einn að al við burð
ur fyr ir er lend ar ferða skrif stof ur, 
bók un ar fyr ir tæki og ferða heild
sala frá öll um heims horn um sem 
vilja afla sér við skipta sam banda 
við ferða að ila á Ís landi. Í ár sam
ein uð ust hót el in í Kópa vogi um 
þátt töku á ráð stefn unni og var 
lögð áhersla á að kynna Kópa
vogs bæ sem áfanga stað fyr ir 
ferða menn á Ís landi.

FjármagnfráUEFAog
KSÍtilbarnastarfs

Knatt spyrnu sam band Evr
ópu, UEFA, hef ur ákveð ið, líkt 
og áður, að hluti af þeim tekj um 
sem sam band ið hafði af Meist ara
deild UEFA (Champ ions League) 
2008/2009 skuli renna til fé laga í 
öll um að ild ar lönd um UEFA til efl
ing ar knatt spyrnu barna og ung
linga. Upp gjör vegna Meist ara
deild ar inn ar sem lauk vor ið 2009 
hef ur nú far ið fram og fá ís lensk 
fé lög um 37 millj ón ir króna í sinn 
hlut til barna og ung linga starfs. 
Stjórn KSÍ hef ur sam þykkt að 
leggja til um 33 millj ón ir króna til 
við bót ar fram lagi UEFA til barna 
– og ung linga starfs að ild ar fé laga. 
Kópa vogslið in fá í sam ræmi við 
þetta fram lag, Breiða blik 2,2 millj
ón ir króna vegna PEPSIdeild
ar inn ar og HK 1,5 millj ón króna 
vegna 1. deild ar.

Heimaslóðaljóðog
Húsiðáhálsinum

Í Kópa vogs skóla er til sölu bók
in ,,Heima slóða ljóð” sem unn in 
var sl. skóla ár í sam vinnu nem
enda nú ver andi 4. bekkj ar og 
hóps eldri borg ara á Gjá bakka. 
Bók in inni held ur, auk ljóða, mynd
skreyt ing ar eft ir báða hópa. Sjón 
er sögu rík ari en þetta get ur ver
ið skemmti leg tæki fær is gjöf. Auk 
þess eru til nokk ur ein tök af blað
inu ,,Kópa vogs skóli 19492009, 
Hús ið á háls in um”, sem kom út í 
til efni af 60 ára af mæli skól ans. Í 
blað inu eru að al lega grein ar frá 
upp hafs ár um skól ans. Blað ið er 
ókeyp is og ef ein hverja nem end
ur frá þess um upp hafs ár um skól
ans lang ar í blað þá er bara að 
láta vita.

Deiltumvinnubrögð
vegnaráðningar

Á fundi skóla nefnd ar í októ
ber lögðu full trú ar minni hlut ans 
í skóla nefnd, Garð ar Vil hjálms son 
og Álf heið ur Ingi mars dótt ir og og 
Helgi Jó hann es son, áheyrn ar full
trúi VG fram bók un þar sem seg ir 
m.a. að þeim vinnu brögð um sem 
voru við höfð við ráðn ingu skóla
stjóra til af leys ing ar í Smára skóla 
er mót mælt og ljóst sé að skóla
nefnd hafi feng ið tak mark að ar, 
mis vísandi og jafn vel rang ar upp
lýs ing ar við um fjöll un um mál ið. 
Einnig er ljóst að starfs manna
stefnu Kópa vogs bæj ar hafi ekki 
ver ið fylgt í þessu máli hvað varð
ar fram komu skóla skrif stofu við 
starfs menn Smára skóla. Því lögðu 
full trú ar minni hlut ar í skóla nefnd 
til að mót að ar verði regl ur um 
af leys ingu og stað gengla skóla
stjórn enda í grunn skól um Kópa

vogs. Meiri hluti skóla nefnd ar gat 
ekki tek ið und ir þá gagn rýni að 
starfs manna stefnu Kópa vogs
bæj ar hafi ekki ver ið fylgt varð
andi ráðn ingu í starf skóla stjóra 
Smára skóla til af leys ing ar. Meiri
hlut inn benti á að bæj ar ráð sér 
um ráðn ingu skóla stjóra og stað
gengla þeirra.

Sig rún Svein bjarn ar dótt ir, skóla
stjóri hlaut í haust launa laust leyfi 
í eitt ár frá starfi við Smára skóla 
af per sónu leg um ástæð um en síð
ar kom í ljós að hún hafði ver
ið ráð in skóla stjóri Hvols skóla á 
Hvols velli. Skóla stjóra stað an á 
Hvols velli hafði ver ið aug lýst og 
með al um sækj anda var Frið þjóf
ur Helgi Karls son, að stoð ar skóla
stjóri Hjalla skóla sem leysti Sig
rúnu Bjarna dótt ir skóla stjóra þar 
af síð asta skóla ár en hún var í 
náms leyfi. Frið þjóf ur Helgi hlaut 
starf ið en hafn aði því síð an vegna 
hús næð is mála fyr ir aust an. Frið
þjóf ur Helgi hef ur ver ið ráð inn 
af leys inga skóla stjóri Smára skóla 
með an á leyfi Sig rún ar Svein bjarn
ar dótt ur stend ur.

Þakgluggi
ósamþykktur

Á fundi bygg inga nefnd ar Kópa
vogs 20. októ ber sl. var ósk að 
var eft ir því að eig andi Kópa vogs
bakka 11 legði fram breytta teikn
ingu varð andi breyt ingu á bygg
ing ar hluta á þaki húss ins þannig 
að hann sam rým ist skil mál um 
um þak glugga að mati bygg ing
ar nefnd ar.  Þetta er í sam ræmi 
við úr skurð Úr skurð ar nefnd
ar skipu lags og bygg ing ar mála 
frá 23. sept em ber 2008. Þar sem 
um rædd teikn ing hef ur ekki borist 
né skýr ing ar eig anda var gef inn 
við bót ar frest ur til 10. nóv em ber 
2009 og verði því ekki sinnt mun 
bygg ing ar nefnd skoða á fundi sín
um 17. nóv em ber n.k. að leggja 
á dag sekt ir kr. 5.000 á dag frá 1. 
des em ber 2009 í sam ræmi við 56. 
gr. skipu lags og bygg ing ar laga nr. 
73/997 og þar til um rædd breytt 
teikn ing ligg ur fyr ir og hún sam
rým ist skil mál um um þak glugga 
að mati bygg ing ar nefnd ar. Eig
anda að Kópa vogs bakka 11 var 
gef inn kost ur á fyr ir 10. nóv em
ber 2009 að tjá sig um mögu leg a 
ákvörð un bygg ing ar nefnd ar um 
dag sekt ir.

Athugasemdirvið
byggingaframkvæmdir

Bygg inga nefnd hef ur lagt fyr
ir lóð ar hafa að Vest ur vör 13 að 
loka hús inu tryggi lega fyr ir 1. 
des em ber nk. og ganga þannig 
frá vinnupöll um og stoð veggj um 
að ekki stafi hætta af. Bygg inga
nefnd fór á stað inn og kynnti sér 
að stæð ur. Bygg ing ar nefnd mun 
skoða á fundi sín um 17. nóv em
ber nk. að ákveða dag sekt ir allt 
að kr. 10.000 á dag frá 1. des em
ber nk. verði þessu ekki sinnt fyr ir 
um rædd an frest. Bygg ing ar nefnd 
mun enn frem ur skoða á fundi 
sín um 17. nóv em ber að lóða hafi 

full geri lóð og hús að utan fyr ir 1. 
júní 2010 og ákveða dag sekt ir allt 
að kr. 10.000 á dag verði þessu 
ekki sinnt inn an skil greindra tíma
marka. Lóð ar hafa að Vest ur vör 
13 var gef inn kost ur fyr ir 10. nóv
em ber um ákvarð an ir bygg inga
nefnd ar.

Ekkertóperuhúsí
Kópavogi

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt að 
und ir bún ings nefnd um bygg ingu 
Óp eru húss í Kópa vogi verði lögð 
nið ur. Stef án Bald urs son, óp eru
stjóri, mætti til fund ar ins. Ólaf ur 
Þór Gunn ars son, áheryn ar full
trúi VG studdi til lög una. Ár mann 
Kr. Ólafs son, Sjálf stæð is flokki, 
lagði fram eft ir far andi bók un: 
,,For senda þess að Kópa vogs
bær hugð ist byggja óp eru hús 
var sú að Ís lenska óper an fékk 
ekki að stöðu í nýju tón list ar húsi 
í Reykja vík. Ljóst má vera mið að 
við þá stöðu sem upp er kom in 
að Óper an get ur nú allt í einu far
ið inn í nýtt Tón list ar hús án mik
ils til kostn að ar. Því blas ir við að 
það hljóta að hafa ver ið mis tök 
að gera ekki ráð fyr ir Óp er unni 
þar frá upp hafi.”

Skipulagsnefndheitir
núumhverfissvið

Á fundi skipu lags nefnd ar 13. 
októ ber sl. var lögð fram til laga 
að að breyttu nafni sviðs ins í 
Um hverf is svið. Á fundi bæj ar ráðs 
17. sept em ber 2009 er til lög unni 
vís að til um sagn ar skipu lags
nefnd ar. Á fundi skipu lags nefnd ar 
3. nóv em ber 2009 er er ind ið lagt 
fram að nýju ásamt um sögn bygg
ing ar nefnd ar.

Stefntaðfækkun
nefndabæjarins

Ólaf ur Þór Gunn ars son VG lagði 
ný lega fram til lögu þar sem stefnt 
er að fækk un nefnda bæj ar ins 
og sam þykkti bæj ar ráð til lög una 
ein róma. Skipa á vinnu hóp full
trúa allra flokka sem geri til lög ur 
um breyt ing ar á nefnda skip an, 
með það fyr ir aug um að fækka 
nefnd um og víkka verk svið þeirra.  
Hóp ur inn geri til lög ur sem lagð ar 
verði fyr ir við loka af greiðslu fjár
hags á ætl un ar fyr ir 2010, og gert 
verði ráð fyr ir að breyt ing arn ar 
taki gildi eft ir bæj ar stjórn ar kosn
ing ar í lok maí mán að ar næsta vor.

KennararSnælands
skólahlutustyrk

Á fundi skóla nefnd ar fyr ir 
skömmu var lögð fram um sókn 
um styrk til Eng lands ferð ar frá 
kenn ur um Snæ lands skóla. Skóla
nefnd sam þykk ir að styrkja Eng
lands ferð ina um 250 þús und 
krón ur.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Þ riggja manna rit nefnd var ný lega skip uð til að skrifa sögu 
Kópa vogs. Í nefnd ina völd ust Þórð ur Guð munds son, 
Valdi mar Fr. Valdi mars son og Bjarni Guð mars son. Björn 

Þor steins son var fyr ir um tveim ur árum ráð inn til að skrifa 
fram hald sögu Kópa vogs og átti þeim skrif um að vera lok ið 
2010, og kannski verð ur það svo. En hvað á þá þriggja manna 
rit nefnd að gera? Lista og menn ing ar ráð hef ur ný lega hvatt 
bæj ar ráð Kópa vogs til að skipa konu í rit nefnd um sögu Kópa
vogs. Það er bein lín is frá bær til laga sem bæj ar ráð ætti að taka 
til al var legr ar skoð un ar, en lista og menn ing ar ráð hefði átt að 
til efna ákveðna konu í nefnd ina, það hefði ver ið mun sterk ari 
leik ur af hálfu nefnd ar inn ar. Kon ur hafa oft aðra sýn að verk efni 
eins og sögu rit un og því er tek ið hér heils hug ar und ir til lögu 
lista og menn ing ar ráðs. Nú vant ar bara að skil greina hvenær 
þess um skrif um á að vera lok ið og finna verð ugt til efni til þess 
að vekja at hygli á út gáf unni.

Forval,prófkjörogfleira

M ik ill kosn inga skjálfi er brost inn á í röð um stjórn mála
flokk anna í Kópa vogi vegna bæj ar stjórn ar kosn inga 
sem fram fara 29. maí á næsta ári. Full trúa ráð Sjálf

stæð is flokks ins í Kópa vogi hélt fund í síð ustu viku þar sem 
stjórn in mót aði til lögu að fram hald inu en lík legt er að efnt verði 
til próf kjörs í febr ú ar mán uði. Sjálf stæð is menn eru í nokkrum 
vanda þar sem ým ist telja ekki víst hvað Gunn ar I. Birg is son 
fyrr ver andi bæj ar stjóri hyggst gera, jafn vel þótt hann hafi 
boð að end ur komu sína í stjórn mál in af full um krafti. Sam starfs
flokk ur Sjálf stæð is flokks ins í bæj ar stjórn, Fram sókn ar flokk ur
inn, verð ur með for val eða próf kjör og bæj ar full trúi flokks ins 
hygg ur á áfram hald andi setu í bæj ar stjórn, en ýms ir fleiri telja 
sig rétt borna til setu þar. Vinstri græn ir verða með fé lags fund 
síð ari hluta þessa mán að ar þar sem ein hver stefna verð ur 
mörk uð en lík lega er að stjórn flokks ins marki heild ar stefnu 
um það hvern ig stað ið verð ur að fram boð um VG í ein staka 
sveit ar stjórn um, þ.e. mið stýrð ákvörð un verð ur lík lega gef in út. 
Sam fylk ing in hélt bæj ar mála þing fyr ir skömmu und ir heit inu 
,,Sókn in til betra sam fé lags” þar sem bæj ar mál in og nær sam fé
lag ið var í brennid epli og lagð ar fram hug mynd ir um hvert skal 
stefna, ekki veit ir af því þessu efna hags um hverfi sem við búum 
við í dag, í Kópa vogi sem ann ars stað ar. Lík legt má telja að Sam
fylk ing in efni til próf kjörs með al flokks bund inna fé lags manna.

    Geir A. Guð steins son

SagaKópavogs
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Um fimm þús und grunn
skóla börn eru lögð í 
ein elti á hverju ári hér 
á landi, eða að jafn aði 

tvö börn í bekk. Eins og nú árar 
er hætta á að þeim eigi enn eft ir 
að fjölga sem verða fyr ir barð inu 
á ein elti. Fá tækt og ójöfn uð ur í 
sam fé lag inu eru þætt ir sem auka 
lík ur á ein elti. Heim ili og skóli – 
lands sam tök for eldra vilja vekja 
at hygli á þess um stað reynd um 
og hófu því átak gegn ein elti í 
lok októ ber mán að ar sem standa 
á yfir út þetta skóla ár.

Mik il væg ur þátt ur í átaki þessu 
er út gáfa nýs fræðslu heft is um 
ein elti fyr ir for eldra. Í því er að 
finna ýms ar upp lýs ing ar um ein
elti, ein kenni þess og hvar lausna 
sé að leita. Heft inu á að koma í 
hend ur for eldra allra barna í 
fimmta bekk grunn skóla. Ein elti er 
of beldi sem get ur haft mjög al var
leg ar af leið ing ar í för með sér. Þeir 
sem verða fyr ir ein elti í barn æsku 
bera þess merki, sum ir hverj ir 
alla ævi. Fórn ar lömb ill skeytts 
ein elt is eru til dæm is lík legri til 
að eiga við geð ræn vanda mál að 
stríða síð ar á lífs leið inni, svo sem 
þung lyndi, kvíða og fé lags fælni. 
Þá eru þau lík legri til að flosna úr 
námi og eiga erfitt með að fóta sig 
á vinnu mark aðn um. Af brot á full
orð ins ár um eru oft fram kvæmd 
af þeim sem hafa orð ið fyr ir ein
elti í æsku. Al var leg ast er þeg ar 
nið ur brot ið verð ur al gert og leið
ir til sjálfs vígs en bæði ís lensk
ar og er lend ar rann sókn ir hafa 
sýnt fram á tengsl milli ein elt is 
og sjálfs vígs hugs ana, sjálfs vígstil

rauna og sjálfs víga.
Á hverju ári leita hund ruð for

eldra til Heim il is og skóla eft ir 
ráð gjöf. Langstærsti hluti þeirra 
bið ur um hjálp vegna þess að 
börn þeirra eru lögð í ein elti. 
Nauð syn legt er, sér í lagi á tím
um sem þess um, að skerpa á 
um ræðu um ein elti í þjóð fé lag inu 
og brýna fyr ir for eldr um og öðr
um sem koma að upp eldi barna 
að vera vel á verði og grípa strax 
inn í komi upp grun ur um ein
elti. Það er einnig ánægju legt að 
Reykja vík ur borg hef ur sam þykkt 
að ákveð inn dag ur á hverju ári 
verði helg að ur bar áttu gegn ein
elti og hef ur mann réttinda ráði 
borg ar inn ar ver ið falið að móta 
til lög ur um nán ari út færslu verk
efn is ins. Þær til lög ur gætu orð ið 
fyr ir mynd ann ara sveit ar fé laga í 
átaki gegn ein elti. 

Vitundavakninggegn
einelti

Sjöfn Þórð ar dótt ir, for mað ur 
Heim il is og skóla, seg ir að fátt 
valdi jaf mikil um sárs auka og það 
að lenda í ein elti. Ein elti er það 
þeg ar ein stak ling ur verð ur fyr ir 
end ur teknu áreiti frá öðr um ein
stak lingi og á erfitt með að verj ast 
því.

,,Það er ákveð in vit und ar vakn
ing um allt land nú hversu mik il
vægt allt sam starf er um bar áttu 
gegn ein elti. Stjórn Heim il is og 
skóla tek ur fyr ir ákveð ið mál á 
hverju ári og nú var ákveð ið að 
leggja sér staka áherslu á ein elti, 
en raun ar mun um við alltaf leggja 

áherslu á ein elt is mál. Við erum 
að gefa út bæk ling sem er ætl
að ur for eldr um og þar hvetj um 
við þau til að vera vak andi. Við 
ætl um einnig að fara í sam starf 
við starfs og náms ráð gjafa sem 
munu fræða for eldra um ein elti og 
einnig fylgj um við þessu eft ir nú 
með aug lýs ing um, mun um m.a. 
hengja upp plaköt í alla grunn
skóla lands ins, og höf um feng ið 
nokkra þjóð þekkta ein stak linga til 
að leggja mál inu lið. Eft ir ára mót
in verð ur far ið í fyr ir lestra her ferð 
um allt land.”

- Ein elti birt ist með ýms um hætti, 
ekki bara í út skúf un frá vina hópi. 
Get urðu nefnt önn ur dæmi?

,,Raf rænt ein elti hef ur mjög 
færst í auk ana. Það get ur far ið 

fram á MSNspjalli og með SMS
skila boð um og þar eru oft mörg 
ljót orð lát in falla. Einnig fer ein
elti fram á Face book t.d. með 
birt ingu mynda sem ekki er sam
þykki fyr ir og fólk ger ir sér oft 
ekki grein fyr ir því að það sem 
einu sinni birt ist á net inu verð ur 
ekki aft ur tek ið. Sum ir ger end ur 
ein elt is á ung lings ár um átta sig 
ekki á al var leika máls ins fyrr en 
þeir eru komn ir á full orð ins ár og 
þá líð ur þeim ekki vel, eru með 
sam visku bit. Þeir sem verða fyr ir 
ein elti á ung lings ár um eiga það 
sam merkt að vera með brotna 
sjálfs mynd, eiga oft erfitt með að 
fóta sig í einka líf inu og jafn vel ein
nig í at vinnu líf inu. Það eru líka 
dæmi um að full orðn ir leggi börn 
í ein elti og einnig hafa nem end ur 

lagt kenn ara í ein elti. Því er nauð
syn legt að þessi bar átta gegn ein
elti sé kynnt í öll um skól um og 
öll um sé ljóst hvað ein elti er. Sam
ráð og fræðsla er lyk il at riði. For
eldr ar þurfa að vera vak andi yfir 
því hvern ig börn um þeirra líð ur í 
skól an um, spyrja t.d. hvern ig var 
í skól an um í dag og ef for eldr ar 
sjá þess merki að barn ið vill ekki 
taka þátt í fé lags starfi skól ans get
ur það ver ið merki um að eitt
hvað sé að. Ef barni er ekki boð ið 
í af mæli en öll um öðr um börn um 
í bekkj um er það áber andi dæmi 
um ein elti. For eldr ar þess barns 
sem bíð ur í af mæl ið ættu sér stak
lega að gæta að þessu at riði.

Við vilj um auka að hald for eldra 
að skóla starfi og þannig styrkj um 
við rödd for eldra í þessu máli.”

Ann að dæmi eru busa vígsl
ur sem geta ver ið fyrsta stig ið í 
ein elti ef hóf semi er ekki gætt. 
Busa vígsla á að vera til þess að 
bjóða nýja nem end ur vel komna í 
skól ann, ekki til að nið ur lægja þá. 
Sjöfn Þórð ar dótt ir legg ur til að 
fram kvæmd busa vígslu sé sam
starfs verk efni skóla stjórn enda, 
for eldra og nem enda.

Ekkigottaðvera
áhorfandiaðeinelti
ogaðhafastekkert

,,Ég vona að þeir sem verða 
var ir við ein elti í sínu um hverfi 
eða næsta ná grenni séu til bún ir 
að segja frá því, en þegi ekki þar 
sem þeir telji að mál ið sé þeim 
ekki við kom andi eða þeir vilji ekki 
láta nafns síns get ið. Ég vona að 
þess ir ein stak ling ar finni að það 
er ekki gott að vera áhorf andi, en 
ganga ekki til verks því ein elti er 
auð vit að sam fé lags legt verk efni 
þar sem all ir bera ábyrgð.”

- Er svo kall að for eldrarölt um 
helg ar já kvætt í þeim skiln ingi að 
hindra óæski lega hegð an ung linga 
sem eru úti og jafn velt ein elti?

Já, al veg tví mæla laust, þetta er 
for varn ar starf. Það vill t.d. ekk ert 
for eldri að aðr ir for eldr ar kom
ist að því að leyft hafi ver ið eft
ir lits laust partý. Ef krakk ar eru 
að smakka áfengi vilja þeir ekki 
að for eldr ar vina sinna kom ist að 
því á for eldrarölt inu. Þetta hef ur 
gef ist mjög vel víða um land, það 
þekkj um við hjá Heim ili og skóla 
gegn um svæð is ráð okk ar víða um 
land. Við fylgj umst einnig með 
hvaða starf semi fer fram í fé lags
mið stöðv un um og telj um að þar 
eigi all ir krakk ar að finna eitt hvað 
við sitt hæfi. Þar er unn ið mjög 
gott starf, og þá um leið for varn
ar starf,” seg ir Sjöfn Þórð ar dótt ir, 
for mað ur Heim il is og skóla.
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Sjöfn Þórð ar dótt ir, for mað ur Heim ils og skóla, við Kópa vogs skóla.

Heimili&skóliíátakigegneinelti

Njótum aðventunnar saman



5KópavogsblaðiðNÓVEMBER 2009

Tónlistarhátíðáopnuhúsi
íTónlistarskólaKópavogs

Í  u p p  h a f i  s k ó l a  á r s  i n s 
2009/2010 hjá Tón lista skóla 
Kópa vogs voru lið in 10 ár síð
an skól inn flutti starf semi sína í 
Tón list ar hús Kópa vogs, sem ein
nig hýs ir Sal inn.

 Af mæl is há tíð var þar fyrsta 
vetr ar dag, 24. októ ber sl. Há tíð in 
hófst með lúðra blæstri og síð an 
flutn ingi á Leik fangasin fón íu Leo
polds Moz art þar sem for eldr ar 
voru með al flytj enda, spil uðu á 
sér kenni leg leik föng. Síð an var 
opið hús þar sem gest um gafst 
kost ur á að hlýða á nem end ur 
skól ans.

Síð an frum flutti hóp ur nem
enda nýtt tón verk eft ir Snorra 
Sig fús Birg is son, Steinn í Tjarn ar
lundi við ljóð Steins Stein arr og 
dag skránni lauk með flutn ingi á 
ein leiks og kamm er verki þar sem 
nokkr ir úr hópi efni legra nem
enda skól ans komu fram.

Þau spil uðu í for sal Sal ar ins við upp haf op ins húss. Á trompet Auð ur 
Guð jóns dótt ir og Stef an ía Ey steins dótt ir, Ýr Jó hanns dótt ir á horn og 
Ey dís Sylvía Ein ars dótt ir og Jón Hall dór Finns son á básúnu.

Tilboðin á matvörumarkaðnum á einum stað

Farðu á og byrjaðu að spara

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 snið- 
ugur í fjármálum heimilisins. 
Leiðbeiningar um skráningu á 
póstlistann eru á heimasíðunni. 

Jó hann Gísli spil aði á semb al fyr ir gesti og seg
ir val ið á því hafa ver ið ein falt, þetta sé svo flott 
hljóð færi.

Í hljóm fræði stof unni voru spil uð frum sam in verk. 
F.v.: Odd ur, Hörð ur, Eva, Hilma, Vera, Stef án og 
Skúli Þór.

Mið viku dag inn 18. nóv em ber 
kl. 17.00 býð ur bæj ar stjórn Kópa
vogs til op ins fund ar í Saln um, 
Tón list ar húsi Kópa vogs, þar sem 
kynnt ar verða hug mynd ir um 
ný stár lega nýt ingu á Þrí hnúka gíg 
í þágu ferða mennsku og fræðslu 
um nátt úru Ís lands.

 Árið 2004 var stofn að fé lag
ið ”Þrí hnúk ar ehf.” með það að 
mark miði að vinna að frum at hug
un á raun hæfi þess að gera Þrí
hnúka gíg að gengi leg an al menn
ingi, en jafn framt og ekki síð ur að 
tryggja að gíg ur inn og um hverfi 
hans verði varð veitt. Fé lag ið fól 
VSÓ Ráð gjöf að stýra vinnu við 
frum at hug un á raun hæfi og fýsi
leika verk efn is ins. Geng ið var frá 
samn ingi um verk efn ið við bæj
ar ráð Kópa vogs bæj ar, sem m.a. 
fól í sér leyfi til rann sókna á 40 ha 
svæði um hverf is Þrí hnúka gíg sem 
er inn an lög sögu Kópa vogs bæj ar. 
Með samn ingn um við Kópa vogs
bæ tóku Þrí hnúk ar ehf. jafn framt 
að sér að auka ör yggi göngu fólks 
á svæð inu með því að af marka 

göngu leið ir við Þrí hnúka gíg og 
reisa nauð syn leg ar ör ygg is girð
ing ar um hverf is gígop ið.

Á fundinum mun Ein ar K. Stef
áns son, verk fræð ing ur hjá VSÓ 
Ráð gjöf og um sjón ar mað ur verk
efn is ins, sýna ein stæð ar ljós
mynd ir og tölvu gert þrí vídd ar
mynd skeið byggt á mæl ing um 
af innvið um gígs ins og nán asta 
um hverfi. Þá verð ur gerð grein 
fyr ir val kost um sem tekn ir voru til 
skoð un ar varð andi opn un að geng
is inn í þessa risa vöxnu nátt úru
smíð og þeim ómældu tæki fær um 
sem gíg ur inn og um hverfi hans 
býð ur upp á varð andi ferða þjón
ustu, fræðslu, nátt úru skoð un og 
úti vist. Gunn steinn Sig urðs son 
bæj ar stjóri Kópa vogs, Katrín Júl í
us dótt ir iðn að ar ráð herra og Árni 
B. Stef áns son, hella könn uð ur og 
upp hafs mað ur verk efn is ins, flytja 
ávörp.

Að kynn ing unni standa bæj ar
stjórn Kópa vogs, VSÓ Ráð gjöf og 
Nátt úru fræði stofa Kópa vogs.

Þríhnúkagígur–
hjartaeldfjallagarðs



Á jarð hæð Bóka safns Kópa
vogs stend ur nú yfir sýn ing á 
nokkrum vatns lita mynd um eft ir 
Berg ljótu Svan hildi Sveins dótt ur. 

Berg ljót Svan hild ur hef ur lagt 
stund á vatns lita mál un í mörg 
ár og ver ið nem andi í Mynd list
ar skóla Kópa vogs síð an á ár inu 
1995, lengst af hjá Erlu Sig urð ar
dótt ur, en seinni árin hjá Bjarna 
Sig ur björns syni og Der ek Mundel.

Auk þess hef ur hún sótt styttri 
nám skeið hjá ýms um öðr um kenn
ur um. Þetta er sjötta einka sýn ing 
henn ar en hún hef ur einnig tek

ið þátt í sam sýn ing um á veg um 
skól ans. Sýn ing in er opin á opn un
ar tíma bóka safns ins og lýkur 30. 
nóvember.
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A F  H Á L S I N U M

VatnslitamyndirBerg
ljótaríBókasafninu

Mynd in í októ ber blað inu var tek in í Gagn fræða
skóla Kópa vogs á ár un um 19621963 en þá voru 
hald in snyrti nám skeið fyr ir stúlk ur í skól an um þar 
sem kennd var fög ur fram koma, góð ir sið ir og and
lits förð un. Kenn ari var Sig rún Ragn ars dótt ir sem 
var feg urð ar drottn ing Ís lands árið 1960 og söng m.a. 
með Al freð Clausen.

Aft ari röð frá vinstri: Anna Ás geirs dótt ir, Guð rún Þor
varð ar dótt ir og Sig rún Ing ólfs dótt ir. Fremst til vinstri 
í svartri peysu sit ur Krist jana Gunn ars dótt ir, við hlið 
henn ar fyr ir miðju sit ur Sig rún Ragn ars dótt ir kenn ari á 
nám skeið inu og því næst Gréta Sig urð ar dótt ir.

Og við höld um okk ur nú við sama til efni, snyrti nám
skeið fyr ir stúlk ur í Gagn fræða skóla Kópa vogs og biðj um 
les end ur auð vit að að nafn greina þess ar fal legu og mynd
ar legu stúlk ur. All ar upp lýs ing ar um það hvaða stúlk ur 
eru þarna á mynd inni eru vel þegn ar. Vin sam lega kom ið 
þeim upp lýs ing um sem þið búið yfir á fram færi við Hrafn 
Svein bjarn ar son hér aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni 

Kópa vogs að Hamra borg 1. Heim sækja má Hrafn á Hér
aðs skjala safn ið eða hringja í hann í síma 5444710 eða 
senda hon um tölvu póst á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Fallegar vatnslitamyndir prýða
núveggiBókasafnsKópavogs.

AlþjóðlegiBangsadag
urinnvekurvinsældir

Saga Al þjóð lega Bangsa dags
ins er sú að þeg ar Theodore 
Roos evelt (18581909) Banda
ríkja for seti var ung ur fór hann 
eitt sinn á bjarn ar veið ar. 

Hann komst í færi við lít inn 
bjarn ar hún, en gat ekki hugs að 
sér að skjóta hann. Þetta vakti 
at hygli og kátínu, og kaup mað ur 
nokk ur bjó til leik fanga bangsa og 
kall aði hann „Bangs ann hans Ted
dys,” (Teddy´s bear). Segja má að 
þetta hafi ver ið upp haf ið að vin
sæld um leik fanga bangs ans, sem 

er upp á hald barna (og full orð
inna) um all an heim. Nú er gerð ur 
sér hann að ur bangsi fyr ir hvern 
bangsa dag. Hann á upp runa sinn 
í Sví þjóð og standa bóka söfn á 
Norð ur lönd um og nor ræni PR 
hóp ur inn fyr ir því.

Í Bóka safni Kópa vogs fer fram 
bangsa get raun frá októ ber byrj un 
og er dreg ið í henni á Bangsa dag
inn. Í ár voru 8 vinn ing ar í boði á 
Að al safni og 4 í Linda safni, sem 
auð vit að voru bangs ar og gerðu 
þeir mikla lukku.

StarfsmennBókasafnsKópavogsdragaíbangsagetrauninni.

BókasafnKópavogs:

Gítarsýningoggítarveisla
íHamraborginni

Tón list ar safn Ís lands, í sam starfi 
við Mol ann og Jazz & Blús klúbb 
Kópa vogs opn uðu stór merki lega 
gíst ar sýn ingu í Mol an um 3. nóv em
ber sl., og stend ur hún til 17. nóv
em ber nk. 

Sýn ing in er sett sam an af Gunn ari 
Erni gít arsmið og Jazz & blús klúbb 
Kópa vogs og þar eru mörg af helsu 
hljóð fær um ís lenska jazz, rokk og 
blús brans ans eru til sýn is. Marg ir 
þess ara gít ara eru sögu fræg ir, voru 
t.d.not að ir þeg ar mörg af þekkt ustu 
lög Ís lands sög unn ar voru spil uð inn 
á band, t.d. í kvik mynd inni Sveit in 
milli sanda. 

Gít ar veisla Bjössa Thor var svo 
hald inn í Saln um í Kópa vogi 6. nóv
em ber sl. og en þar blés snill ing ur inn 
Björn Thorodd sen til tón leika og bauð 
til sín mörg um af lands ins fingrafim
ustu gít ar hetj um. Á tón leik un um flutti 
þessi frá bæri hóp ur lög sem þeir eru 
hvað þekkt ast ir fyr ir; hver og einn 
skart aði sinni upp á halds skraut fjöð
ur. Þetta var sögu leg ur og ein stak ur 
við burð ur þar sem þessi hóp ur hef ur 
aldrei áður kom ið sam an.

Þeir sem komu fram voru auk 
Björns Thorodd sen þeir Tryggvi Hub
ner, Villi Guð jóns,  Óli Gauk ur, Steini 
í Eik, Dóri  Braga,  Jón Páll, Sig ur geir 
Sig munds, Sæv ar Árna, Gúi Ring sted, 
Eddi Lár, Hjört ur Stein ars, Guit ar 
Islancio og Þórð ur Árna + hljóm sveit.

Viðopnungítarsýningarinnar.KKviðgítarsemhann leikuroftá
ásamtJóniPáliBjarnasyni.

BjörnThoroddsen,BjörnÁrnasonformaðurFÍHogÓliGaukur.

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
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Stórgóðarhljómsveitir
áKóparokki

Kóparokk, tón list ar há tíð 
ung linga, fór fram í fé lags mið
stöð inni Ekkó í Kárs nes skóla 
sl. föstu dag. Kóparokk er einn 
af sam eig in leg um við burð um 
fé lags mið stöðva ÍTK. Í ár koma 
fram hljóm sveit irn ar Tron ix 
úr fé lags mið stöð inni Dimmu, 
Espólín úr fé lags mið stöð inni 
Mekka og hljóm sveit in Yoda 
Remote en þeir dreng ir voru í 
fé lags mið stöð inni Þebu en eru 
nú í MK. 

Tón list þeirra er rokk og raf
tón list af bestu gerð. Með lim ir 
Tron ix stefna að þátt töku í Mús
íktil raun um á næsta ári og hafa 
með lim ir Espólín nú þeg ar feng ið 
að spreyta sig á þeim vett vangi. 
Gesta hljóm sveit heiðr aði rokk há
tíð ina með nær veru sinni en það 
er hljóm sveit in Retro Steff son 
sem þyk ir vera í hópi efni leg ustu 
tón leika sveita lands ins. Hljóm
sveit in var stofn uð 2006 og er tón
list þeirra blanda af popp, rokk, 
diskó og vest ur a frískr ar tón list ar. 
Það var fullt af krökk um í Ekkó 
þetta kvöld og mik ið líf og fjör.

Hljómsveitin Espólín frá félagsmiðstöðinni Mekka í Hjallaskóla.
Melkorka sáumsönginn,gítarleikararvoruEinarogGuðbjarturog
Stefánbarðihúðirnarafmiklummóð.

Viðstaddirskemmtusérvel.

Kópa vogs mót ið í skák, sveita
keppni 2009, var hald ið í Sala
skóla 16. októ ber sl. 

Alls kepptu 13 lið í eldri flokki 
og 22 lið í yngri flokki eða alls 35 
lið sem er al gjört met þátt taka á 
skák móti í Kópa vogi, þ.e. aldrei 
hef ur mót ið ver ið stærra. Þeg ar 
mest var voru 160 kepp end ur við 
talfborð ið í Sala skóla auk vara
manna. Það mundi gera um 1600 

putta við að hreyfa taf menn hratt 
og ör ugg lega í kapp við and stæð
ing inn og tafl klukk una!

Hjalla skóli kom sá og sigr aði í 
yngri flokki með 23,5 vinn inga af 
28 mögu leg um en sveit ina skip
uðu Ró bert Leó Jóns son, Þröst ur 
Smári Krist jáns son, Dav id Pawel 
Kolka og Ásta Sól ey Júl í us dótt ir. 
Sala skóli sigr aði í eldri flokki með 
28 vinn inga af 28 mögu leg um!

Kópavogsmótiðískák:

Hjallaskóliog
Salaskólisigruðu

Skákin er mikil hugans íþrótt, og eins gott að hafa einbeitinguna í
lagieinsogvirðistverahjáþessumkeppendum.

borgarblod.is
AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is



Svipt ing arn ar í efna hags lífi 
land ans kalla víða á breyt ing
ar og upp stokk un. Fyr ir tæki og 
heim ili lands ins þurfa að laga 
sig að breytt um áhersl um og 
um hverfi og verk efn in framund
an eru marg vís leg. 

Með al breyt inga sem glögg ir 
Kópa vogs bú ar hafa vænt an lega 
átt að sig á er að af greiðsla Nýja 
Kaup þings í Hamra borg hef ur 
sam ein ast úti búi bank ans í Turn
in um í Kópa vogi. Gunn ar Jóakims
son er úti bús stjóri í sam ein uðu 
úti búi Nýja Kaup þings. Okk ur lék 
for vitni á að kynn ast Gunn ari bet
ur og þeim verk efn um sem liggja 
fyr ir í sam ein uðu úti búi.  

Þétt úti búa net þrátt fyr ir 
breyt ing ar

Gunn ar hef ur unn ið í bank an
um í átta ár, fyrst í Bún að ar bank
an um og síð ar í Kaup þingi þeg ar 
bank arn ir tveir sam ein uð ust árið 
2003. Hann hef ur lengst af starf að 
sem úti bús stjóri í Kópa vogi og 
seg ir gott að starfa þar. ,,Auð vit að 
hafa ver ið hæð ir og lægð ir í þessu 
starfi eins og öðr um en það sem 
stend ur upp úr er að sam starf ið 
við við skipta vini í Kópa vogi hef
ur geng ið vel og starfsand inn 
hér í úti bú inu hef ur ver ið góð
ur,“ seg ir Gunn ar. „Við opn uð um 
nýtt úti bú bank ans hér í Turn in
um í Kópa vogi í byrj un árs 2008 
og starf sem in hef ur geng ið von
um fram ar. Með sam ein ing unni 
við af greiðsl una í Hamra borg og 
einnig við úti bú bank ans í Mjódd 
verð um við enn öfl ugri þjón ustu
ein ing fyr ir Kópa vog og aust ari 
hluta höf uð borg ar svæð is ins. Við 
telj um okk ur jafn framt geta þjón
að við skipta vin um með fjöl breytt
ari hætti en áður þar sem starfs
fólki hef ur ver ið fjölg að veru lega 
í úti bú inu. Úti búa net bank ans 
verð ur einnig hag kvæmara sem 
er nauð syn legt á tím um sem þess
um. Það má held ur ekki gleyma 
því að sí fellt fleiri kjósa að eiga 
banka við skipti í net banka og því 
ekki þörf á sama fjölda úti búa og 
áður. Við erum samt enn þá með 
þétt úti búa net á land inu en alls 
eru úti bú og af greiðsl ur bank ans 
32 tals ins.“

Áhrif hruns ins á 
starfs fólk

Gunn ar seg ir að banka starfs

menn hafi eins og aðr ir lands
menn ekki far ið var hluta af þeim 
breyt ing um sem hafa átt sér stað 
kjöl far efna hags hruns ins. ,,Við 
urð um eins og aðr ir lands menn 
fyr ir áfalli í októ ber á síð asta ári 
og þurft um á sama tíma að glíma 
við gremju ein staka við skipta
manns í okk ar garð. Þetta var því 
erf ið ur tími. Til okk ar kem ur þver
skurð ur af þjóð fé lag inu og þar á 
með al fólk í mjög erf iðri stöðu, 
það er því  skilj an legt að fólk haldi 
ekki ró sinni í öll um til fell um. Meg
in þorri okk ar við skipta vina hef ur 
hins veg ar ver ið mjög vin gjarn
leg ur og kurt eis og ger ir sér grein 
fyr ir því að það eru ekki al menn ir 
starfs menn sem eiga sök á vand
an um.“ Gunn ar seg ir að efna hags
hrun ið síð asta haust hafi einnig 
haft áhrif á sig per sónu lega. „Það 
er ekk ert sjálf sagt í þessu lífi og 
hlut irn ir geta breyst á svip stundu 
eins og við sáum síð asta haust. 
Við sitj um öll í sömu súp unni sem 
ger ir það að verk um að ég á auð
veld ara með að skilja og setja mig 
í spor ann arra. Kannski krepp an 
sé ekki svo slæm eft ir allt sam an,“ 
seg ir Gunn ar og kím ir. 

Að stoð við fólk í 
skulda vanda

Hann seg ir að í dag sé þung
inn í starfi úti búss ins fyr ir utan 
hefð bundna banka starf semi að 
að stoða ein stak linga og heim
ili í skulda vanda sem hafi kom
ið til í kjöl far krepp unn ar. „Það 
fer mik ill tími í að sinna fólki sem 
á í greiðslu erf ið leik um og finna 

við eig andi úr ræði. Tíma bil fryst
inga þar sem fólk ýtti vand an um 
á und an sér er að ljúka. Nú þarf 
að finna lausn til fram búð ar. Það 
eru marg vís leg úr ræði í boði fyr ir 
fólk í skulda vanda og við hvetj um 
fólk til  að koma til okk ar til að 
kynna sér þau. Þetta eru úr ræði 
eins og skulda að lög un, greiðslu
að lög un og greiðslu jöfn un. Það 
er alltaf betra að koma í bank ann 
og reyna að finna út úr vand an um 
með fag fólki frek ar enn að gera 
ekki neitt,“ seg ir Gunn ar. Hann 
legg ur einnig áherslu á að það 
ekki gleyma því að stór hluti fólks 
eigi ekki í vanda og það þurfi líka 
að hlúa að hon um. „Það er brýnt 
að fjár mála stofn an ir veiti þessu 
fólki líka fram úr skar andi þjón ustu 
og gott vöru úr val og við reyn um 
að leggja okk ur fram um það hjá 
Nýja Kaup þingi.“   

Aft ur hvarf til gam alla 
gilda

Gunn ar seg ir enn frem ur að 
grund vall ar breyt ing hafi orð ið á 
Nýja Kaup þingi í kjöl far efna hag
svipt ing anna. „Þetta var al þjóð leg
ur banki þar sem mik il áhersla var 
á fjár fest ing ar og vöxt. Við erum 
hins veg ar fyrst og fremst ís lensk
ur banki í dag þar sem hver og 
einn við skipta vin ur er í fyr rúmi 
og á því ætl um við að byggja upp 
nýj an banka. Það má segja að 
þetta sé á viss an hátt aft ur hvarf 
til gam alla gilda og hefð bund inn
ar banka starf semi sem hent ar aft
ur vel í nú tíma um hverfi,“ seg ir 
Gunn ar Jóakims son úti bús stjóri.
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Tón leika hald verð ur með 
meira móti á næstu vik um í 
Saln um og verða tón leik ar 
tengd ir jól um þar áber andi. 
Söng tríó ið ,,Þrjár radd ir” verð
ur með út gáfu tón leika 29. nóv
em ber nk. kl. 20.00 en tríó ið 
byrj aði sem jóla lagatríó í des
em ber 2008. 

Tríó ið sam anstend ur af þrem
ur söng kon um sem heita Inga 
Þyri Þórð ar dótt ir, Kenya Krist ín 
Em il íu dótt ir og Sandra Þórð ar
dótt ir. Söngstíl inn er gam al dags 
og minn ir á stríðs ár in en krydd
ast af ólík um stefn um s.s. jazz, 
soul, bar bers hop og swing.

Sunnu dag inn 6. des em ber kl. 
15.00 hyggj ast Ljótu hálf vit arn ir 
halda mið deg is tón leika í Saln
um í Kópa vogi, sem eru hugs að
ir sem fjöl skyldu tón leik ar. Þetta 
er ekki síst hugs að til þess að 
að dá end um hálf vit anna í yngri 
kant in um gef ist kost ur á að sjá 
þá á tón leik um en tæki færi til 

þess hafa ekki ver ið mörg hing að 
til. Á tón leik un um hyggj ast þeir 
ljótu flytja öll sín hálf vita leg ustu 
lög, bæði af plöt un um tveim ur 
og svo óút gef in.

Snigla band ið verð ur með 
tón leika 10. des em ber kl. 20.30 
en ný út kom inn er geisla disk ur 
sem heit ir ,,Jól meiri jól” með 
nokkrum frum sömd um jóla lög
um. Írskra áhrifa gæt ir á disk in
um sem og af sænsku berja lyngi 
og ís lensku stuðla bergi.

Segðu ekki frá er tvö föld tón
leika plata frá Meg asi & Senu þjóf
un um sem verða í Saln um 16. 
des em ber kl. 20.30. Mörg bestu 
og þekkt ustu laga Megas ar eru 
þarna í glæsi leg um tón leika bún
ingi. 12. des em ber eru ókeyp
is tón leik ar sem bera heit ið             
,,Project in the Small Ho urs” þar 
sem þýsku lista menn irn ir Maci ej 
Fort una og Stef an Weeke spila 
lög af plötu sinni Project in the 
Small Ho urs.

Fjöl marg ir jólatón leik
ar framund an í Saln um

Sænskætt að ur bók mennta
fræð ing ur, Jörgen Bom an, hef
ur starf að und an far in miss eri 
á Bóka safni Kópa vogs en hans 
starf er auk þess á há skóla
bóka safn inu í Gävle í ná grenni 
Upp sala í Sví þjóð en hann er í 
árs leyfi frá því starfi en leyf inu 
lýk ur nú í árs lok. Bom an býr 
með ís lensk um manni, Hauki 
Hann essyni á Kárs nes braut inni 
í Kópa vogi og tal ar býsna góða 
ís lensku. Bom an seg ir þá Hauk 
hafa það al var lega í huga að setj
ast al far ið að á Ís landi.

Fyrr í haust stofn aði og stýr
ir Jörgen Bom an nor ræn um les
hring sem hef ur vak ið vax andi 
vin sæld ir á Bóka safni Kópa vogs. 
Næsti les hring ur er fimmtu dag
inn 19. nóv em ber nk. en á síð
asta les hring mættu 15 manns, 13 

kon ur á 2 karl menn og þá var les
ið úr Berl ina rösp unum, bók eft ir 
dansk an rit höf und, Anne B. Rag de 
en næst verða það sænsk ar bók
mennt ir, I skugg an av ett brott, 
eft ir Hel ena Henschen, eft ir tekt ar
verð saga sem er sam bland sann
leika og skáld skap ar og 10. des
em ber verða dansk ar bók mennt ir 
í les hringn um.

Jörgen Bom an seg ir ís lensk 
bóka söfn nokk uð frá brugð in þeim 
sænsku, ekki síst há skóla bóka
safni eins og hann starfi við, en 
sænsk al menn ings bóka söfn eigi 
það sam merkt með þeim ís lensku 
að glæpa sög ur séu vin sælast ar. 
Bom an seg ir Arn ald Ind riða son 
þekkt an rit höf und í Sví þjóð og 
svo auð vit að Nóbelskáld ið Hall
dór Kilj an Lax nes.

Svíi með 
norr ræn an les hring

SvíinnJörgenBomanáBókasafniKópavogs.

Breytt ar áhersl ur 
í breyttu um hverfi

Starfsmenn Nýja Kaupþings í Turninum við Smáratorg. Þekkja má
þar andlit sem viðskiptavinir kannast við bæði frá útibúunum í
HamraborgogíMjóddsemhafaveriðlögðniður.

Nýja Kaup þing í Turn in um:Bóka safn Kópa vogs:

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir
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Líf leg og skemmti leg
Í haust hef ur far ið fram söngv

ara keppni í Hörðu valla skóla og 
voru úr slit á sal einn morg un
inn fyr ir skömmu. Búið var að 
halda for keppni í hverj um bekk 
fyr ir sig frá 5. bekk og upp úr 
og kom því eitt at riði frá hverj
um bekk fram þenn an morg un. 
Í dóm nefnd voru Erna Hrund 
söng kona, Ólaf ur Krist jáns son 
skóla stjóri Tón sala og Helgi Hall
dórs son skóla stjóri.

Sig ur veg ar ar voru stelp ur úr 7. 
bekk G með lag ið Fe arless, ákaf
lega skemmti legt lag og vel flutt. 
Flytj end ur voru Karlotta Sig urð ar
dótt ir sem söng og spil aði á gít ar 
en bak radd ir sungu Sandra Dís 
Þor steins dótt ir, Dag björt Em el ía 
Hauks dótt ir, Hel ena Sól Krist ó fers
dótt ir, Ingi björg Sæ berg Hilm ars
dótt ir. Í öðru sæti voru full trú ar 5. 
bekkj ar A, þær Bertha Mar ía Óla
dótt ir og Guð rún Thelma Matth í as dótt ir með lag ið Hall elú ja. Í þrið

ja sæti voru full trú ar 8. bekkj ar 
R. með lag ið Vin ur inn. Flytj end ur 
voru þau Hjalti Þór Ís leifs son sem 
söng og spil aði á gít ar en bak radd
ir sungu Katla Mar grét Rodrigu ez, 
Hrafn katla Ing ólfs dótt ir, Eva Björk 
Krist ins dótt ir og Gunn hild ur Krist
jáns dótt ir. Hilm ar Örn Jóns son 
spil aði á bassa og Bald ur Snær 
Matth í as son á tromm ur.

Það vek ur at hygli og vissa að dá
un við að horfa á og fylgj ast með 
svona keppni hvað krakk arn ir 
eru ófeimn ir við að koma fram og 
syngja. Einn kepp enda, dreng ur, 
átti að syngja tví söng með bekkj
ar syst ur sinni en hann hik aði ekki 
við að koma fram fyr ir fram an full
an sal inn á krökk um, kenn ur um, 

for eldr um og dóm nefnd og syngja 
ein söng. Það er erfitt að ímynda 
sér að slíkt hefði átt sér stað fyr ir 
fáum ára tug um síð an. Nem enda
fjöldi í Hörðu valla skóla er um 370, 
þau elstu í 9. bekk.

Sigurvegararnir, f.v.: Sandra Dís Þorsteinsdóttir, Dagbjört Emelía
Hauksdóttir,KarlottaSigurðardóttir, IngibjörgSæbergHilmarsdóttir
ogHelenaSólKristófersdóttir.

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

Opið
Mán. - Föst. kl. 10-22:30

Laugard. kl. 10-20:00

Sunnud. kl. 12-20:00

SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA

20% afsláttur af 

töskum út Október

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

Erum að taka upp 
nýjar vörur

Jóns úr Vör

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.

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.

Skilafrestur er til föstudagsins 11. desember 2009. 
Utanáskriftin er:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi Jóns úr Vör fimmtu- 
daginn 21. janúar 2010. Þátttökuljóð má sækja á ofangreint heimilisfang 
fyrir 1. febrúar 2010; eftir það verður þeim eytt.

LAGERSALA

 
Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík
Allar upplýsingar í síma 517-2040

Mikið úrval af ódýrum skóm á alla fjölskylduna

Opið virka daga 12:00 - 18:00 - laugardaga 12:00 - 16:00

dömuskór stærðir 36-42

herraskór  stærðir 39-47

Loðfóðruð 
dömukuldastígvél 

Úrval af skóm í leikfimina

Öryggisskór 

Söngv ara keppni Hörðuvallaskóla:
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Kópa vogs deild Rauða kross ins og Leik fé lag 
Kópa vogs hafa tek ið upp sam starf í tengsl um við 
barna sýn ing una Rúa og Stúa sem Leik fé lag ið sýn
ir. Þriðj ung ur af and virði hvers miða á sýn ing una 
fer til styrkt ar barna og ung menna starfi Kópa
vogs deild ar Rauða kross ins. Leik hús gest ir geta 
þannig sleg ið tvær flug ur í einu höggi, stutt börn 
og ung menni í gegn um hjálp ar starf Rauða kross ins 
og not ið bráð skemmti legr ar leik sýn ing ar. Mark
mið sam starfs ins er með al ann ars að efla sam starf 
fé laga sam taka i Kópa vogi. 

Leik fé lag Kópa vogs hef ur nú starf að í rúmt ár í 
nýju leik húsi við Funa lind og frum sýndi þar síð ast
lið ið vor barna leik sýn ing una Rúa & Stúa. Sýn ing in 
verð ur nú tek in upp að nýju og eru áætl að ar níu sýn
ing ar að lág marki. Miða verð er 1.500 kr. og af hverj
um miða fara 500 krón ur í barna og ung menna starf 
Kópa vogs deild ar Rauða kross ins.

Rúi og Stúi eru sér kenni leg ir upp finn inga menn 
sem hafa fund ið upp vél sem get ur búið til eða lag að 
hvað sem er.Bæj ar bú ar eru afar ánægð ir með vél
ina eins og gef ur að skilja en blik ur eru á lofti þeg ar 
vél in bil ar og bæj ar stjór inn hverf ur. Sam tím is fer 
skugga leg ur karakt er á kreik í bæn um og und ar leg
ustu hlut ir fara að hverfa úr fór um bæj ar búa.

Sex leik ar ar taka þátt í sýn ing unni sem er í leik
stjórn Harð ar Sig urð ar son ar. Að stoð ar leik stjóri og 
alls herj ar redd ari er Sig rún Tryggva dótt ir, Berg rún 
Íris Sæv ars dótt ir sér um leik mynd og lýs ingu ann ast 
Arn ar Ingv ars son og Skúli Rún ar Hilm ars son. Fjöl
marg ir aðr ir hafa einnig lagt hönd á plóg til að gera 
sýn ing una sem best úr garði.

LeikfélagKópavogsí
samstarfviðRauðakrossinn

Haustferð9.bekkjarLind
arskólaausturfyrirfjall

Haust ferð 9. bekkj ar Lind ar 
skóla í Kópa vogi var far in mánu
dag inn 21. sept em ber sl. Ferð inni 
var heit ið á Laug ar vatn en fyrst 
voru Gull foss og Geys ir skoð að ir. 

Á Laug ar vatni var gist í gömlu 
heima vist inni þar sem nú er rek
ið far fugla heim ili. Þar var vel tek
ið á móti bekkn um og að staða öll 
til fyr ir mynd ar. Um kvöld ið fóru 
nem end ur í sund laug ar diskó og 
skemmtu sér kon ung lega. Eft ir góð
an en mis lang an næt ur svefn var 
lagt af stað heim en á heim leið inni 
var Laug ar vatns heill ir skoð að ur. 
Veðr ið var ynd is legt all an tím ann.

Krökk un um í Lind ar skóla hef
ur vafa laust und rað að búið hafi 
ver ið í Laug ar vatns hell un um fram 
á síð ustu öld. Þar settu sam an 
bú árið 1910 hjón in Ind riði Guð
munds son og Guð rún Kol beins
dótt ir, köll uðu býl ið Reyð ar múla 
og bjuggu um hríð. Vor ið 1918 hófu 
þar bú skap hjón in Jón Þor varð ar
son og Vig dís Helga dótt ir, bjuggu 
fjög ur harð inda ár og eign uð ust þar 

þrjú börn. Manna byggð in í Laug
ar vatns hell um á ekk ert skylt við 
úti legu manna byggð ir, þau hjón 
sem þar byggðu með börn in sín 
fengu ekki ann ar stað ar jarð næði 
á þeim tíma sem þau þurftu helst. 
Hell arn ir eru í þjóð braut og þeg
ar Krist ján X Dana kon ung ur var í 
Ís lands ferð með föru neyti 1921 var 
áð að forn um sið á Laug ar vatns
völl um og bar hús freyj an í hell in um 
skyr og rjóma fyr ir kon ung sinn.

Íslenskthandverk
oghollusta

Fulltrúar Leikfélagsins og Rauða krossins.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Hóp ur inn við Laug ar vatns hella.

Á Geys is svæð inu var beð ið eft ir 
gosi úr Strokki sem er eini hver
inn á svæð inu sem gýs reglu lega.



Á Digra nes vegi 12 í Kópa vogi 
fer fram mjög mik il væg starf
semi sem ekki ber mik ið á, en er 
þess meira merki leg og gef andi. 
Við dyrn ar er skilti sem á stend
ur ,,Líf án áfeng is”, og í húsa
kynn un um fer fram starf semi 
sem kall ast TST, sem stend ur fyr
ir tóm stund ir, sjálf styrk ingu og 
tón list. Starf sem in hófst í mars
mán uði á þessu ári.

 Þau El var Braga son og El ísa bet 
Sól ey Stef áns dótt ir bjóða þar m.a. 
upp á sjálf styrk ing ar nám skeið 
fyr ir börn og ung linga 10 til 16 
ára þar sem lagt er áherslu á að 
styrkja per sónu eig in leika, sjálfs
traust og sam skipta hæfni hvers 
og eins og einnig að fá krakk ana 
til að skapa eitt hvað lif andi og 
skemmti legt. Að und an förnu 
hef ur einu barni frá hverj um 
grunn skóla Kópa vogs ver ið boð
ið að taka þátt og kynn ast frek
ar því for varn ar starfi sem þarna           
fer fram.

Sterk sjálfs mynd er besta for

vörn in gegn ytri vá. Sam skipti 
barns ins við fjöl skyld una og nán
asta um hverfi er einn veiga mesti 
áhrifa þátt ur á þró un sjálfs mats 
ein stak lings ins og per sónu leika
þætt ir barns ins eiga jafn framt 
rík an þátt í því hvern ig barn ið 
upp lif ir sig í um hverf inu. Til að 
barn ið upp lifi sig verð ug an ein
stak ling þarf það að finna að það 
skipt ir máli, sé elsk að án til lits til 
hugs ana, til finn inga og at ferl is. 
Það kem ur í hlut allra sem koma 
að um önn un barns ins að hjálpa 
barn inu að byggja upp sterka 
sjálfs mynd. Ein öfl ug asta for vörn 
gegn ytri vá sem kann að standa 
bör um og ung menn um til boða 
felst ekki hvað síst í sterkri sjálfs
mynd þess, sjálfs ör yggi og per

sónu leg um metn aði. 
Nám skeið in standa í 1012 vik

ur í senn, eru einu sinni í viku 
og er kostn að i al gjör lega hald
in í lág marki. Skrán ing er haf in 

á TST nám skeið eft ir ára mót og 
er hægt að skrá börn og ung
linga í tölvu pósti ess20@hi.is eða                 
síma 7724474.

El ísa bet Sól ey er tóm stunda og 

fé lags mála fræð ing ur, ráð gjafi og 
stund ar nú masters nám í áhættu
hegð un og for vörn um og El var er 
tón lista mað ur, nemi og ráð gjafi.
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Lífánáfengiserbetra!

Tón list er mik il væg ur þátt ur í starf inu.
El var Braga son og El ísa bet Sól ey 
Stef áns dótt ir.

Mess að verð ur alla sunnu
daga á að ventu í Digra nes kirkju 
kl. 11.00 og sunnu daga skól inn 
er á sama tíma í kapell unni á 
neðri hæð kirkj unn ar. Fyrsta 
sunnu dag í að ventu, sem ber 
upp á 29. nóv em ber, verð
ur að ventu kvöld kl. 20.00. Kór 
Digra nes kirkju ásamt Vil borgu 
Helga dótt ur ein söngv ara munu 
sjá um tón list ar flutn ing ásamt 
ung um og efni leg um stúlk um úr 
Tón list ar skóla Kópa vogs en þær 
munu leika að ventu og jólatón
list og leika und ir með kórn um. 
Sr.Irma Sjöfn Ósk ars dótt ir mun 
flytja hug vekju. Á tón list ar dag
skránni verða flutt jóla lög frá 
ýms um lönd um ásamt kunn um 
kór verk um.

Að venju mun org anisti kirkj
unn ar, Kjart an Sig ur jóns son, 
leika á org el og stjórna tón list
ar flutn ingi. Þetta mun verða síð
asta að ventu kvöld ið sem hann 
stjórn ar í kirkj unni þar sem 
hann mun á kom andi vori láta 
af störf um fyr ir ald urs sak ir. Að 
að ventu stund inni lok inni verða 
að venju kaffi veit ing ar og fjár
söfn un sem renna mun til Hjálp
ar starfs kirkj unn ar. 

Ann an sunnu dag í að ventu, 6. 
des em ber, verð ur að ventu kvöld
ið í um sjá æsku lýðs starfs Digra
nes kirkju. Það kvöld verð ur 
safn að til styrkt ar Mæðra styrks
nefnd Kópa vogs. Þriðja sunnu
dag í að ventu, 13. des em ber, 
verð ur kvöld vaka kl. 20.00 og 
ber hún keim af komu jól anna. 
Fjórða sunnu dag í að ventu, 20. 
des em ber, verð ur Jóla stund fjöl
skyld unn ar kl. 16.00. Þar koma 
fram kór ar og sung in verða 
göm ul og ný leg jóla lög.

Aðventu
kvöldDigra
neskirkju
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Þegarkaltvaríkennslukofanumtók
bekkurinnþáttíleikrænnitjáningu

Að al ast upp í Kópa vogi á sjö
unda og átt unda ára tug síð ustu 
ald ar var hreint æv in týri. Frjáls
ræð ið var al gjört og all stað ar 
voru verk efni til að kljást við og 
sigr ar að vinna. Ég, Ingi björg Hin
riks dótt ir, er fædd und ir lok árs
ins 1963, á þeim tíma sem aust ur
hluti Digra nes háls ins er að taka 
á sig þá mynd sem hann hef ur 
nú. For eldr ar mín ir, Hin rik Lár
us son og Ingi björg Sig urð ar dótt
ir, sem bæði eru fædd árið 1932, 
byggðu sér hús við Álf hóls veg 
núm er 80 og þar voru mót un ar
ár okk ar allra systk in anna. Þau 
eru tví burarn ir Lár us og Sig urð ur 
(1956), Guð björg (1959), Bryn dís 
(1961), Sig rún (1962) og Ingi björg 
(1963). 

Á þess um tíma var Kópa vog ur 
óðum að breyt ast úr sveit í bæ. Því 
til stuðn ings má nefna að í næsta 
ná grenni við Álf hóls veg inn var  að 
finna lít ið sauð fjár bú á Heiði, þar 
sem Digra nes skóli er nú og það 
kom fyr ir að við krakk arn ir sáum 
lömb in fæð ast í hag an um hjá Jóni 
bónda á vor in. Síð ar flutti Jón, að 
mig minn ir, í lít ið hús  við Víg hól 
þar sem hann var með ís lensk ar 
hæn ur sem gögg uðu á okk ur krakk
ana ef við kom um of ná lægt. Inn ar 
á Digra nes háls in um voru þurrk
hjall ar (trön ur) þar sem klif ur þörf 
okk ar fékk út rás.

Ná lægð in við grunnatvinnu vegi 
þjóð ar inn ar var mik il. Auk sauð
fjár bús ins á Heiði var Geir bóndi 
í Lundi með kýr sem gengu í haga 
þar sem nú er ver ið að byggja lúx
us blokk ir og þar var líka svína bú.

KaldastakókiðíÁlfhóli!
Öll þjón usta við frum byggj ana 

í Kópa vogi var til fyr ir mynd ar á 
þess um tíma. Bykó var að hefja 
starf semi við Kárs nes braut ina og 
Kalli í Álf hól átti alltaf næga máln
ingu og helstu tól og tæki fyr ir 
dugn að ar fólk ið sem byggði þenn
an bæ. Kalli var með máln ing ar
vöru versl un sína þar sem Kaup
þing banki var í Hamra borg inni og 
í sama húsi var Alli rak ari með hár
snyrti stofu sína. Ég átti spjall við 
gaml an Kópa vogs búa um dag inn 
og hann rifj aði upp að hjá kon unni 
hans Kalla í Álf hól hafi alltaf ver
ið best að kaupa kók, þar var það 
kald ast! Í hús inu við Álf hóls veg 57 
var Ein ar í Siggu búð með gjafa vöru
versl un í bíl skúrn um og þar var 
besta úr val ið í bæn um af Match
box bíl um og brúð um auk þess sem 
þar var hægt að fá ým is legt fyr ir 
skól ann og sæt indi í litla munna. Í 
hús inu okk ar, við Álf hóls veg 80, rak 
síð an Hin rik fað ir minn mat vöru
versl un þar sem all ar helstu heim il
is vör ur voru fá an leg ar.

Íkofaáskólalóðinnivið
Digranesskóla

Skóla ganga mín hófst í Digra nes
skóla þar sem ég fór í 7 ára bekk, 
fyrsti kenn ari minn var Krist björg 
Hjalta dótt ir, þá Nanna K. Sig urð ar
dótt ir, Ólöf Mar grét Magn ús dótt
ir kenndi mér í 10 ára bekk 1974 
en síð ustu tvö árin var bekk ur inn 
minn und ir hand leiðslu Guð bjarg
ar Em ils dótt ur. Kópa vogs bú um 
fjölg aði mjög á þess um tíma og var 
kennslu að stað an í Digra nes skóla 
ekki alltaf til fyr ir mynd ar. Tveir 
bekk ir í mín um ár gangi voru síð
ustu þrjú árin í lausri kennslu stofu, 
sem við köll uð um kofa, á skóla lóð
inni. Þar var stund um dá lít ið kalt 
en Guð björg átti alltaf ráð við því 
og lét bekk inn taka þátt í leik rænni 
tján ingu þar sem við sprung um út 
eins og blóm eða popp uð umst eins 
og popp, bekkn um hinumeg in í kof
an um til lít ill ar ánægju.

Á ung lings ár um tók ung linga
vinn an við, þar sem flest okk ar 
stigu sín fyrstu skref í laun aðri 
vinnu. Það ger ist æ oft ar að við 
syst ur höf um bent á trjá lund og 
segj um „þetta gróð ur setti ég“, og 
við lít um stolt ar á göngu stíg sem 
við lögð um grunn að.

Skiptistöðiní 
lykilhlutverki

Ung lings ár in mót uð ust ekki síð
ur af þeim um rót ar tím um sem þá 
voru uppi, pönk bylgj an átti ræt ur 
sín ar í Kópa vogi og þar var Skipti
stöð in á Kópa vogs hálsi í lyk il hlut
verki. Þar gát um við krakk arn ir 
hang ið dag ana langa, spjall að sam
an og not ið sam vista. Sam fé lag ið 
var að breyt ast og við krakk arn ir 
líka, breyt ing arn ar  fengu sjálf sagt 
mik ið á for eldra okk ar og eldri íbúa 
bæj ar ins sem skömm uð ust oft í 

okk ur en við tók um breyt ing un
um ým ist fagn andi eða höfn uð um 
þeim, allt í hinu mesta bróð erni. 
Diskó ið og Pönk ið áttu í raun ágæta 
sam leið.

Kópa vog ur er bær inn minn og 
ég hef ekki séð ástæðu til þess að 
leita á önn ur mið og vildi helst vera 
hér öll um stund um. Eft ir að ég lauk 
grunn skóla prófi  frá Víg hóla skóla 
árið 1979 fannst mér það vera 
óþarfi að leita út fyr ir Kópa vog að 
frek ari mennt un og hinn ný stofn aði 
Mennta skóli í Kópa vogi, sem var 
með nýja álmu við Kópa vogs skóla 
til af nota, varð fyr ir val inu, þar nam 
ég í fjög ur ár og lauk stúd ents prófi 
árið 1983. Þar réði skóla meist ar
inn Ingólf ur Á. Þor kels son ríkj um 
og sið aði okk ur ung menn in til af 
ákveð inni virð ingu, ekki að eins 
gagn vart hon um og okk ur sjálf um, 
held ur einnig gagn vart um hverfi 

okk ar, menn ingu og sam fé lagi.
Kópa vog ur er fyr ir mynd ar sveit

ar fé lag, hér býr gott og harð dug
legt fólk og hér og hvergi ann ars
stað ar vil ég búa.

Bekkurinnminn íDigranesskóla.Efstaröðf.v.:ÞórhallurGunnarsson,MargrétHauksdóttir,Guðlaug
ÓskGunnarsdóttir,IngibjörgBryndísHilmarsdóttir,GuðbjörgHjartardóttir,KristjánPálmason,Guðrún
HelgaGuðmundsdóttir,JónG.Hreinsson,NannaLovísaZophoníasdóttir.Miðröðf.v.:GuðbjörgEmils
dóttirkennari,IngibjörgHinriksdóttir,GuðmundurIngiGústavsson,ElsaMaríaÓlafsdóttir,ElínBraga
dóttir,ÁsdísBjörnsdóttir,GunnarSkúlason,SigurrósAnnaMagnúsdóttir.Fremstaröðf.v.:ValtýrBjörn
Valtýsson, Steingrímur Dufþakur Pálsson, Alda Rafnsdóttir (látin 1988), Jón Ingimarsson, Hallfríður
Sigurðardóttir,GuðrúnÓlöfGunnarsdóttirogÁstaKristínPálmadóttir.

IngibjörgHinriksdóttir.

Við systkinin sunnanmegin við húsið að Álfhólsvegi 80 sem pabbi
byggðiogviðfluttuminnískömmuáðurenégfæddistíbyrjundes
ember1963.Ámyndinni,semlíklegaertekin17.júní1965eða6,eru
tvíburarnirLárusogSigurður,fæddir1956,Guðbjörg(1959),Bryndís
(1961),Sigrún(1961)ogfremstsitéggrenjandi,fæddílokárs1963.

Þaðkomstundum fyrir aðviðkrakkarnir tókumKópavogsstrætó
niðuríbæ,fórumviðþágjarnanaðtjörninnitilaðgefaöndunum
brauð.HérheféggreinilegafariðífylgdSigrúnarsysturminnaren
húnvaraðpassabörninsitthvorumeginviðmig.Persónulegahef
égekkiveriðmikiltískudrósígegnumtíðinaogséstþaðglöggtá
klæðaburðimínumáþessarimynd!

Álfhólsvegur 80 þar sem ég bjó í næstum 40 ár. Myndin er tekin
fráÁlfhólsvegi93ogsýnirnorðurhliðhússins.Þarnamásjánokkra
eðalvagna þess tíma, m.a. Moskvitch og hvernig Álfhólsvegurinn
varáþeimtíma,áðurenhitaveitanskiptigötunniítværaðskildar
götur. ÍbílskúrnumáÁlfhólsvegirakpabbiverslunframtilársins
1974,þarvarhægtaðkaupaallarhelstuvörursemþurftitilheimil
isinsogumhelgarvarseltútumlúgusemséstneðstíhægrahorni
(berviðþakiðáWVbjöllunni).Einsogsjámáerekkiennfariðað
reisahúsiðviðMelaheiði7.
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Dans ar inn Yesmine Ols son hef ur frá því í sept em
ber mán uði stað ið fyr ir svo kall að ari ,,Bollywood
veislu” í Veislu turn in um við Smára torg. Yesmine 
stjórn ar dans og tón list ar at rið un um sem boð ið er 
upp á og eru í ind versk um anda og hafa svo sann
ar lega hitt í mark, er al veg frá bær skemmt un en 
sal ur inn er skreytt ur í lit rík um Bollywood stíl. 

Upp selt hef ur ver ið á all ar sýn ing arn ar og er auka
sýn ing í kvöld, 13. nóbevem ber. Auk frá bærra dans
ara og tón list ar kem ur vaxt ar rækt ar mað ur inn Arn ar 
Gr ant fram ber að ofan og spil ar á flautu með an 
dans ar arn ir sýna list ir sín ar. Mat ur inn sem gest irn ir 
njóta er einnig frá bær, í ind versk um og ar ab ísk um 
stíl, nokk uð sem ekki sést al mennt á boðstól um hér
lend is. 5 for rétt ir eru á snún ings disk á hverju borði, 
3 að al rétt ir og spenn andi des ert í lok sýn ing ar.

Indversktkryddaðlambalæriíaðalrétt
Til að gefa ein hverja hug mynd um hvað gest urn

um hef ur ver ið boð ið má nefna að í for rétt er m.a. 
Sam sosa með man gochut n ey og grænu döðluchut n
ey, Papa yaog granatepla sal at, Spínat sal at með furu
hnet um og rús ín um, Glóða steikt tandoori bleikja með 
cori and er og mynd uchut n ey, Kjúklinga kibbe með 
fíkjuchut n ey og nann brauð með pistasi um og kókos.

Leik ur inn æs ist þeg ar kem ur að að al rétt um en þar 
er m.a. ofn bak að ur Harissa hun angskjúkling ur með 
raitha sósu, ind verskt krydd að lamba læri, lamba koft

as með tómatog brodd kúm ensósu, Aloo Dam karrý 
kart öfl ur með chili og engi fer og rúbín hrís grjón.

Í eft ir rétt er svo heit heit súkkulaði döðluterta með 
kara mellusósa, súkkulaði truffl ur með chili og saffr an 
og Lavand er créme bru leé.

Næg ir ekki þetta til þess að láta þessa sýn ingu ekki 
fram hjá sér fara?

Fyr ir sæl ker ana má geta þess að jóla brunch í 
há deg inu hefst í Turn in um 14. og 15. nóv em ber, en 
það hef ur not ið mik illa vin sælda að koma á það með 
fjöl skyld una og eiga sam an góða stund.

Frábærdansatriðiogind
verskurogarabískurmatur

Dansatriðinogtónlistinvorualvegfrábærogmjög
grípandi.

Bollywood-veisla í Veislu turn in um:

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

LandsmótSamfésvar
haldiðáSauðárkróki

Lands mót Sam fés, sam taka fé lags mið
stöðva, var hald ið á Sauð ár króki í byrj un 
októ ber sl. Á Lands móti  fer fram smiðju
vinna ung linga á lands vísu og eru smiðj
urn ar allt upp í 20 á hverju hausti. 

Við fangs efn in í smiðj un um eru marg vís
leg, unn ið er að list grein um, íþrótt um, úti
vist, hönn un, um ræðu hóp um og stjórn un. 
49 full trú ar á veg um fé lags mið stöðva ÍTK 
sóttu Landasmót ið í ár. Einn hluti Lands
móts ins er val á full rú um í ung menna ráð 
Sam fés og eiga nú fé lags mið stöðv ar ÍTK 
þrjá full trúa í ung menna ráð inu. 

Það eru þær Jóna Mar ía Hilm ars dótt ir 
frá Hóln um, Ás dís Helga Þor bergs dótt ir 
frá Þebu og  Bryn dís Arna Borg þórs dótt ir 
frá Ekkó sem var kos in vara mað ur í ráð ið. 

Bryndís Arna Borgþórs
dóttirfráEkkóíKópavogs
skólavarkosinvaramaður
íUngmennaráðSamfés.

Krist ján Óli Ní els Sig munds son, 
18 ára, hef ur kom ið und an far ið í 
ung menna hús ið Mol ann og sest 
þar nið ur með prjóna tref il, sann
ar lega nokk uð óvenju legt. Krist
ján seg ir ástæðu prjóna skap ar ins 
vera þá að hann nennti ekki að 
vera alltaf í tölvu, og komst á því 
prjóna skap ur inn er bara miklu 
skemmti legri en hann lærði að 
prjóna þeg ar hann var í Kárs nes

skóla. Hann er nú nem andi í bíla
deild Borg ar holts skóla auk þess 
að leggja stund á frönsku en hann 
hef ur átt heima á Borg ar holts
braut inni síð an hann var þriggja 
ára. Hann hygg ur á næst unni á 
Par ís ar ferð og hef ur boð ið með 
sér vin konu sinni og þar ætla þau 
að skoða sig um og djamma.

Tref ill inn er nú orð inn meira en 
tveir metr ar að lengd.

ÍMolanummeðtrefilinngóða.

Prjónaðfyrir
Parísarferð
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ÍþróttakennariíSnælandsskóla
hamparheimsmeistaratitli

Gunn steinn Sig urðs son bæj
ar stjóri ásamt Önnu Birnu Snæ
björ ns dótt  ur fram kvæmda
stjóra fræðslu sviðs og Hann esi 
Svein björns syni kennslu full trúa 
af hentu Brodda Krist jáns syni, 
íþrótta kenn ara við Snæ lands skóla 
og marg föld um Ís lands meist ara 
í bad mint on, ný lega við ur kenn
ingu fyr ir glæsi leg an ár ang ur í 
bad mint on í þrótt inni. 

Þann 3. októ ber sl. bar Broddi 
sig ur orð af Dan an um Kim Brod er
sen í úr slita leik á heims meist ara
móti öld unga í bad mint on á Spáni 
og tryggði sér þar með heims meist
ara tit il í ein liða leik í ald urs flokkn
um 45–49 ára. Bæj ar stjóri þakk aði 
Brodda fyr ir vel unn in störf í þágu 
Snæ lands skóla og Kópa vogs bæj ar 
og hrós aði um leið kenn ur um skól
ans fyr ir gott starf.

Heims meist ara tit ill inn er stór
glæsi leg við bót í af reka skrá Brodda 

en fyr ir hef ur hann orð ið 43 sinn
um Ís lands meist ari í bad mint on, 
14 sinn um í ein liða leik, 20 sinn um 
í tví liða leik og 9 sinn um í tvennd

ar leik. Ennig hef ur hann leik ið 167 
lands leiki fyr ir Ís lands hönd og 
með al ann ars leik ið á Ólymp íu leik
un um í Barcelona árið 1992.  

Broddi Krist jáns son íþrótta kenn ari, Gunn steinn Sig urðs son bæj ar
stjóri, Anna Birna Snæ björns dótt ir fram kvæmda stjóri fræðslu sviðs 
og Hann es Svein björns son kennslu full trúi þeg ar Brodda var af hent 
við ur kenn ing.

Kraftlyftingar:

Blik inn Auð unn Jóns son hrepp
ti silf ur verð laun í rétt stöðu lyftu á 
Heims meist ara móti Al þjóða kraft
lyft ingsam bands ins – Internation
al Powerlift ing Feder ation (IPF) 
í NýjuDel hi, Ind landi og vann 5. 
sæti í sam an lögð um ár angri. 

Auk þess setti Auð unn þrjú ný 
Ís lands met í yf ir þunga vigt (125 + 
kg. þyngd ar flokki). Auð unn Jóns
son rétt missti af gull verð laun um 
og Heims meist ara tign í rétt stöðu
lyftu í yf ir þunga vigt í síð ustu lyftu 

er hann reyndi við 360 kg. Tap aði 
Auð unn gull verð laun um afar naum
lega til Dean Bowr ing frá Bret landi 
sem lyfti sömu þyngd og Auð unn í 
rétt stöðu lyftu 355 kg. – en Bret inn 
sigr aði í bar áttu um gull verð laun 
og heims meist ara tign í rétt stöðu
lyftu á létt ari lík ams þyngd.

Auð unn setti Ís lands met í hné
beygju, 385 kg., varð að sleppta 3.  
til raun vegna meiðsla í hné. Hann 
setti einnig Ís lands met í sam an
lögðu – 990 kg.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Auðunnhreppti
silfurverðlauná
heimsmeistaramóti

Auð unn Jóns son er í fanta formi 
um þess ar mund ir.

Við opnum nýja Ísbúð og veitum 30% kynningarafslátt
af öllum ísréttum, samlokum, salötum og gosi

17-26 okt.

Nýbýlavegi 32 Nýbýlavegi 32

Opið til 22:00 alla daga

Smakkaðu 200 kr ís í brauði, miðstærð

“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

Nuddstofa Ingibjargar – Smárasól
Sporthúsinu, Dalsmára 9-11

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Spilavinir

Opið alla daga.
Verið velkomin.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Hamraborg 6a
Kópavogi

Sími 570 0430
www.natkop.is
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HK tap aði sín um fyrsta leik 
í vet ur í úr  vals deild karla, 
N1deild inni í handbolta, þeg ar 
HK heim sótti Fram ara en þeir 
blá klæddu unnu ör ugg an sig ur í 
Safa mýr inni, 33:24. 

Magn ús Er lends son varði eins 
og ber serk ur í marki Fram, eða 23 
skot og það var meira en HK réði 
við. Í marki HK varði Svein björn 
Pét urs son 9 skot og Lár us Helgi 
Ólafs son 4 skot en marka hæst
ir HKinga voru Valdi mar Fann ar 
Þórs son  með 7 mörk og Sverr ir 
Her manns son með 6 mörk. HK 
hef ur unn ið tvö leiki, gert eitt jafn
tefli og tap að ein um leik og er í 4. 
sæti en Vals ar ar eru í efsta sæt
inu. Næsti leik ur HK er í Digra nes
inu fimmtu dag inn 19. nóv em ber 
gegn Val.

Kvenna lið HK er í 7. sæti með 2 
stig eft ir 8. leiki, en þær stein láu 

fyr ir Fylki í Fylk is höll inni í síð asta 
leik, 32:16. Marka hæst HKkvenna 
í þeim leik var El ísa Ósk Við ars

dótt ir með 7 mörk. Næsti leik ur 
þeirra er í Digra nesi laug ar dag inn 
21. nóv em ber nk. gegn KA/Þór.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Í októ ber mán uði sendi Gerpla 
á fimmta tug kepp enda á 3 
er lend mót. Mik il gróska er í fim
leik un um hjá fé lag inu um þess ar 
mund ir og fá heyrt að fim leika
fé lag á Norð ur lönd um eigi jafn 
marga kepp end ur á al þjóð leg um 
stór mót um.

Heims meist ara mót í áhalda fim
leik um var hald ið í O2höll inni í 
London og þar kepptu frá Gerplu 
þau Vikt or Krist mann son, Ró bert 
Krist mann son, Ólaf ur Garð ar 
Gunn ars son og Thelma Rut Her
manns dótt ir. Það mik il upp lif un 
að sögn Thelmu Rut ar að keppa 
með al þeirra bestu við frá bær
ar að stæð ur.  „Ég vildi klára gott 
mót og sjá hvar ég stæði mið að 
við bestu kepp end ur í heimi.“  
Því mið ur settu meiðsli í upp
hit un á tví slá strik í reikn ing inn 
hjá Thelmu Rut en hún þurfti að 
hætta keppni eft ir tvö áhöld. „Ég 
var með nýtt stökk í gól f æf ing un
um hjá mér, tvö falt twist, og yf ir
snéri stökk ið sem kost aði mig fall 
og það að ég fór útaf keppn is gólf
inu. Þess utan gengu æf ing arn ar á 
gólfi og stökki vel.“

Ró bert Krist mann son lauk 
keppni efst ur Ís lend inga í karla
keppni með 78.325 stig sem skil
aði hon um í 50. sæti í fjöl þraut.  
Vikt or bróð ir Ró berts lauk keppni 
í 61. sæti.  Ólaf ur Garð ar keppti 
á þrem ur áhöld um og náði sér
stak lega góðri ein kunn á svifrá, 
13.250.

Gerpla sendi tvö lið til keppni á 
Norð ur landa móti í hóp fim leik um 
17. októ ber en keppn in fór fram 
í Jyväskyla Finn landi. Gerplu
stúlk urn ar í P1 áttu tit il að verja 

en mis tök á dýnu og trampolíni 
reynd ust dýr keypt og nið ur stað
an var 3. sæt ið.  Þetta eru nokk ur 
von brigði fyr ir sveit Gerplu sem 
á venju leg um degi hefði land að 
1. sæt inu.  Þær fengu þó hæstu 
ein kunn í dansi sem gef in var á 
mót inu, 9,0. Stúlk urn ar í P1 eru 
þó stað ráðn ar í að halda áfram 
að gera góða hluti og stefna nú 
ótrauð ar á Evr ópu meist ara mót í 
Mal mö á næsta ári.

Gerpla sendi einnig karla lið til 
keppni, það fyrsta sem kom ið hef
ur frá Ís landi í full orð ins flokki í 
hóp fim leik um. Karla lið ið stóð sig 
með mik illi prýði og vakti at hygli 
fyr ir frá bær ar æf ing ar á trampolí
ni. Lið inu tókst að sigra ann að 
tveggja norskra liða í keppn inni 
og var mjög nærri því að sigra þau 
bæði. Ár ang ur inn er mjög góð ur 
mið að við að um svo til nýtt lið 
er að ræða og ætla drengirn ir sér 
stóra hluti í fram tíð inni.

Mälarcupenog 
foreldraþrek

Fimmt án kepp end ur fór frá 
Gerplu til keppni á Mälarcupen 
í Sví þjóð. Um er að ræða al þjóð
legt mót með yfir 100 kepp end um 
frá 5 lönd um. Í karla flokki sendi 
Gerpla tvær sveit ir til keppni og 
lentu þær í 6. og 7. sæti í liða
keppn inni en alls tóku 12 lið þátt í 
mót inu. Í ein stak lingskeppni lenti 
Pálmi Rafn Stein dórs son í 3. sæti í 
juni orflokki.

Ey þór Örn Bald urs son og Gunn
ar Orri Guð munds son komust 
í úr slit á hringj um, Garð ar Eg ill 
Guð munds son í úr slit á tví slá og 

Val garð Rein hards son á svifrá. 
Stúlkna sveit ir Gerplu lenti 

í 8. og 16. sæti af 22 lið um sem 
mætt voru til keppni. Birta Sól 
Guð brands dótt ir var í úr slit um á 
tví slá og á gólfi og Norma Dögg 
Ró berts dótt ir á slá.

For eldr um iðk enda í Gerplu 
býðst í ár að sækja þrek tíma á 
fimmtu dags morgn um sér að 
kostn að ar lausu.  „Þetta er nýj ung 
í þjón ust unni hjá okk ur, við vilj um 
gefa for eldr um tæki færi á að nýta 
okk ar frá bæru að stöðu líkt og 
börn un um.“ Tím arn ir eru klukku
stunda lang ir og standa frá 6:45 
til 7:45 á morgn ana. „Við leggj um 
áherslu á að hver og einn geti æft 
með sín um hraða og á eig in for
send um,” seg ir Björn Björns son 
fram kvæmda stjóri Gerplu.

Gerplabryddaruppá
foreldraþrekiístarfinu

OftveriðbetragengihjáHK

Jök ull I. El ísa bet ar son og 
Högni Helga son hafa báð ir skrif
að und ir þriggja ára samn ing við 
Breið blik. Þetta eru varn ar og 
miðju mað ur inn Jök ull I.El ísa bet
ar son sem kem ur frá Vík ingi og 
Högni Helga son miðju og sókn
ar mað ur sem kem ur frá Fjarða
byggð. 

Jök ull, sem er upp al inn í KR en 
hef ur spil að með Vík ingi und an
far in ár og er 25 ára gam all. Hann 
spil aði 19 leiki með Vík ing um í 
1. deild inni sum ar og skor aði 
5 mörk. Högni er 20 ára gam all 
Eg ils stað ar búi. Hann spil aði með 

Fjarða byggð í sum ar og skor aði 
5 mörk í 1. deild inni fyr ir Fjarða
byggð.

Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
hef ur einnig samið við Bjarka Frey 
Ingv ars son leik mann 2. flokks út 
árið 2011. Bjarki er fædd ur 1993. 
Bjarki er þriðji leik mað ur inn 
fædd ur 1993 sem knatt spyrnu
deild in sem ur við en hin ir tveir 
eru Tómas Óli og Sverr ir Ingi. 
Bjarki er leik mað ur sem sem get
ur náð langt í fram tíð inni ef hann 
legg ur hart að sér, eins og þeir 
fé lag ar reynd ar all ir.

TveirnýirleikmenntilBlika

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

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

Blika strák arn ir í flokki 40 ára 
og eldri urðu Ís lands meist ar ar 
fyr ir nokkru þeg ar þeir lögðu 
Fram ara að velli 4:2 í úr slita
leikn um í Fíf unni í Kópa vogi. 

Það voru þeir Jón Þór ir Jóns
son, Grét ar Stein dórs son, Arn ar 
Arn ars son og Kjart an Ein ars son 
sem skor uðu mörk Breiða bliks.

Jök ull I. El ísa bet ar son og Högni Helga son taka sig vel út í græn um 
Blika bún ingn um.

Frá leik HK gegn Fram í N1deild karla í síð ustu viku.

BlikarÍslandsmeistarar
íflokki40áraogeldri

Ís lands meist ar arn ir, efri röð f.v.: Arn ar Grét ars son heið urs gest ur 
á leikn um, Heið ar B. Heið ars son, Guð mund ur Þ. Guð munds son, 
Kjart an Ein ars son, Pavol Kretovic, Sig urð ur Grét ars son, Helgi 
Hjálm ars son, Gúst af Ómars son og Grét ar Stein dórs son. Neðri röð 
f.v.: Jón Þór ir Jóns son, Arn ar Arn ars son, Salih Heim ir Porca, Stein
dór El ís son, Ei rík ur Þor varð ar son og Rögn vald ur Rögn valds son.

Kepp end ur Gerplu á bik ar móti FSI fyrr í haust.

Ey þór Örn Bald urs son á hesti. 
Hann komst í úr slit á hringj um á 
Mälarcupen.



HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

BERÐU SAMAN VERÐ OG ÞJÓNUSTU 
NÆST ÞEGAR ÞÚ FLÝGUR

     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.
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