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Góðir bílar
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Búið er að úthluta öllum sem 
sóttu um lóðir hjá Hestamanna-
félaginu Gusti í Kópavogi á nýja 
félagssvæðinu á Kjóavöllum. 
Bjarnleifur Bjarnleifsson, for -
maður félagsins, segir að ekki 
hafi verið hægt að úthluta lóðum 
fyrr þrátt fyrir yfirlýsingar bæj-
aryfirvalda um annað, en vegna 
ástandsins í efnahagsmálum 
þjóðarinnar hafi nokkrir hætt 
við, þ.e. sagt sig frá úthlutun. 

Þetta eru 131 lóð að sögn Bjarn-
leifs en lengi voru þær bara 20 
en margra mánaða seinkun hef-
ur orðið af hálfu bæjaryfirvalda. 
Hann reiknar með að flestir byrji 

framkvæmdir með næsta vori og 
því verði margt um hross í vet-
ur í gömlu hesthúsunum á gamla 
félagssvæði Gusts.

,,Við erum að hefja viðræður 
um byggingu nýrrar reiðhallar 
samkvæmt samkomulaginu við 
Kópavogsbæ og höfum skipað 
í nefnd þar að lútandi frá Gusti. 
Það hefur heldur ekki verið hægt 
að hefja þær viðræður fyrr, hvað 
þá framkvæmdir, þar sem allt 
skipulagsferli á Kjóavöllum hefur 
gengið mun hægar en gert var ráð 
fyrir, m.a. vegna þess að þarna 
er mikilvægt vatnsverndarsvæði, 
og auk þess sé verið að flytja 

heilt hestamannafélag með öllu 
því sem því fylgir. Viðræðum um 
sameiningu hestamannafélaganna 
Gusts í Kópavogi og Andvara í 
Garðabæ hefur af sömu ástæðum 
verið frestað nokkrum sinnum,” 
segir Bjarnleifur Bjarnleifsson.

Framhaldsaðalfundur Gusts fyr-
ir árið 2007 var haldinn 27. nóvem-
ber sl. og í beinu framhaldi aðal-
fundur félagsins fyrir árið 2008.

Reikna má fastlega með að 
uppbygging fyrir Gust á Kjóavöll-
um kosti ekki undir 2 milljörðum 
króna, þ.e. bygging nýrra hest-
húsa, reiðhallar og æfinga- og 
keppnissvæðis.
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Aðalskipulag fyrir 
Glaðheimasvæðið  
samþykkt

Á fundi skipulagsnefndar var 
lögð fram tillaga Bæjarskipulags 
að breytingu á Aðalskipulagi Kópa-
vogs 2000-2012 en tillagan er fyrir 
Glaðheima norður og suðursvæði 
frá Reykjanesbraut frá mislægum 
gatnamótum við Arnarnesveg að 
Fífuhvammsvegi og nær til um 12,6 
ha lands og afmarkast af Reykja-
nesbraut til vesturs, Bæjarlind í 
norðurs, Bæjarlind 1-3  og athafna-
svæði við Akra- og Askalind til 
austurs og fyrirhuguðum Arnar-
nesvegi til suðurs. Innan marka 
þess er áhaldahús Kópavogsbæj-
ar, athafnasvæði Hestamannafé-
lagsins Gusts, hesthús og gerði, 
skeiðvöllur og reiðskemma. Sam-
kvæmt fasteignamatsskrá eru á 
svæðinu um 14. 000 m2 í sérhæfðu 
húsnæði. Í breytingunni felst að 
opið svæði til sérstakra nota (hest-
húsahverfi) er breytt í svæði fyrir 
verslun og þjónustu og að hluta til 
í blandaða landnotkun verslunar, 
þjónustu og íbúðarsvæðis. Lóð 
áhaldahúss Kópavogs breytist úr 
athafnasvæði í blandaða landnotk-
un verslunar, þjónustu og íbúðar-
svæðis. Aðkoma að svæðinu verð-
ur frá Arnarnesvegi, Lindarvegi 
og Bæjarlind sem tengist Reykja-
nesbraut. Einnig er gert ráð fyrir 
nýjum undurgögnum undir Reykja-
nesbraut fyrir bæði gangandi og 
akandi umferð frá Hæðarsmára. 
Um svæðið liggur ný safnbraut frá 
Arnarnesvegi að Bæjarlind. Áætl-
að er að á svæðinu verði byggt í 
heildina um 130.000 m2 verslunar 
og þjónustuhúsnæði sem verður 
að hluta til háreist. Gert er ráð fyr-
ir um 28. 000 m2 í íbúðarhúsnæði 
eða um 245 íbúðum. Núverandi 
byggingar á svæðinu (hesthús og 
áhaldahús), alls um 14. 000 m2, 
verða rifnar eða færðar. Áætluð 
reitanýting svæðisins verður um 
1,25 samkvæmt samþykktu svæð-
isskipulagi Glaðheima. Fulltrúar 
Samfylkingarinnar lögðu til að 
Aðalskipulag Glaðheimasvæðis-
ins verði unnið samhliða alhliða 
endurskoðun Aðalskipulags Kópa-
vogs og tóku því ekki afstöðu til 
málsins að öðru leyti. Skipulags-
nefnd samþykkti tillöguna ásamt 
umsögn bæjarskipulags. Fulltrúar 
Samfylkingarinnar lögðust alfarið 
gegn svo miklu byggingarmagni á 
svæðinu og ítrekuðu fyrri tillögu 
um að svæðið verði skipulagt sam-
hliða endurskoðun Aðalskipulags 
og litið verði til alls Kópavogsdals-
ins og Lindarhverfis í heild sinni.

Sopranos í Salnum
Þrjár söngkonur sem kalla sig 

Sopranos efndu til tónleika í Saln-
um fyrir viku til að  glæða áhug-
ann á sígildri sönglist. Söngtríóið 
er skipað þeim Hörn Hrafnsdóttur 
mezzósópran og Kópavogsbúa, 
Margréti Grétarsdóttur sópran og 
Svönu Berglindi Karlsdóttur sópr-
an. Með þeim spilaði píanóleikar-
inn Antonía Hevesí. Markmiðið 
með tónleikunum var að gera 
klassíska tónlist aðgengilega fyrir 
alla. Þemað á þessum tónleikum 
var óperettur, söngleikir og klass-
ísk dægurtónlist. Meðal laga á efn-
isskránni má nefna Meine Lippen 
sie Küssen so Heiss, I Feel Pretty 
og Bésame Mucho.

Umhverfismat vegna 
landfyllingar

Stjórn Íbúasamtaka Hlíða, Holts 
og Norðurmýrar hvetja borgaryf-
irvöld til að tryggja að fram fari 
heilstætt umhverfismat vegna fyr-

irhugaðrar landfyllingar sem Kópa-
vogur hyggst ráðast í út frá Kárs-
nesi. Í samþykktinni segir m.a.: 
,,Fyrirhuguð framkvæmd er ógnun 
við lífríki Fossvogsins og gengur 
gegn náttúruverndaráætlun um 
friðlýsingu Skerjafjarðar. Auk þess 
eru algjörlega ókönnuð þau áhrif 
sem framkvæmdin mun hafa á líf-
ríkið í voginum og hvaða áhrif auk-
inn íbúafjöldi á Kársnesi mun hafa 
á fjölda bifreiða sem fara munu 
Kringlumýrarbraut, Bústaðaveg 
og Miklubraut í gegnum Hlíðarnar. 
Eins og borgaryfirvöldum er kunn-
ugt um er gegnumstreymisumferð 
og mengun af hennar völdum þeg-
ar stórt vandamál í Hlíðum.”

Steindir gluggar í 
safnaðarheimili  
Lindakirkju

Formaður sóknarnefndar Linda-
kirkju Arnór L. Pálsson ásamt 
Árna Friðrikssyni arkitekt komu 
á fund lista- og menningarráðs 
Kópavogs og ræddu möguleika 
á að fá steinda glugga eftir Gerði 
Guðmundsdóttur sem er í eigu 
Gerðarsafns fyrir safnaðarheimili 
Lindasóknar. Samþykkt  að gera 
samning við Lindasókn vegna 
Lindakirkju um lán á gluggunum 
til upphengingar í safnaðaheimil-
inu sem verður vígt sem kirkja 14. 
desember nk. Menningardeild var 
falið að gera drög að samningi en 
forstöðumanni listasafns falið að 
vera faglegur ráðgjafi við uppsetn-
ingu á verkinu.

Bæjarráð frestar 
úthlutun

Bæjarráð afturkallaði nýlega 
úthlutun á byggingarrétti í Þing-
um I vegna formgalla.

Gunnar Ingi Birgisson, bæjar-
stjóri, vék af fundi við ofangreinda 
afgreiðslu, en hann var umsækj-
andi um lóðina.

Kópavogsdagar helgað-
ir Sigfúsi Halldórssyni

Lista- og menningarráð Kópa-
vogs hefur samþykkt að Kópa-
vogsdagar árið 2010 sem verða 
frá 8. til 14. maí, verði helgaðir 90 
ára afmæli Sigfúsar Halldórssonar. 
Kópavogsdagar 2009 standa frá 9. 
til 15. maí.

Stækkun á Auðbrekku 14
Skipulagsnefnd hefur tekið fyr-

ir erindi varðandi stækkun á 2. 
og 3. hæð hússins að Auðbrekku 
14. Tillagan gerir ráð fyrir að 2. 
hæð stækki um 118.3 m2 og 3. 
hæð um 120.0 m2 , jafnframt verði 
gert ráð fyrir flóttastiga utan á ætl-
aða stækkun. Skipulagsnefnd sam-
þykkti að senda málið í kynningu 
til lóðarhafa Auðbrekku 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 

26, 28, 30 og 32. Löngubrekku 41, 
43, 45 og 47. Álfhólsveg 19, 21, 23 
og 25.   

Viðbygging við  
Lyngbrekku 6

Á fundi skipulagsnefndar var 
lagt fram erindi byggingarfulltrúa 
varðandi ósk lóðarhafa nr. 6 við 
Lyngbrekku um leyfi til að byggja 
viðbyggingu sunnan við húsið, alls 
um 25 m? á einni hæð með svöl-
um ofan á, með aðgengi frá efri 
hæð. Skipulagsnefnd samþykkti 
að senda málið í kynningu til lóð-
arhafa Lyngbrekku 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 og Álfhóls-
vegar 65, 67, 69, 69a, 71 og 73.    

Fjölbýlishúsi við  
Lund 5 snúið

Á fundi bæjarstjórnar var kynnt 
tillaga varðandi deiliskipulag á 
lóðinni nr. 5 við Lund. Í auglýstu 
erindi felst að snúa byggingarreitn-
um og fjölbýlishúsinu að Lundi 
5 um 90 gráður svo íbúar þess 
hafi útsýni til sjávar. Lega gatna 
og hæðarsetning hefur orsakað 
að húsið lækki í landi um 135 cm. 
Á fundi skipulagsnefndar 20. maí 
sl. er erindið lagt fram að nýju 
og komið til móts við innsendar 
athugasemdir um útsýnisskerð-
ingu og byggingarreitur Lundar 5 
færður til suðurs þó ekki lengra 
en að suðurmörkum byggingar-
reitsins eins og hann var skv. gild-
andi skipulagsskilmálum þannig 
að ekki verði útsýnisskerðing fyrir 
lóðarhafa að Lundi 3. Bæjarstjórn 
samþykkti framlagða tillögu að 
breyttu deiliskipulagi Lundar 5. 
Sex bæjarfulltrúar samþykktu     
tillöguna, tveir bæjarfulltrúar       
greiddu atkvæði gegn henni og 
þrír sátu hjá.

Óbreyttir styrkir til 
íþróttafélaganna

Á fund íþrótta- og tómstunda-
ráðs 19. nóvember sl. komu full-
trúar íþróttafélaganna í Kópavogi. 
Þar var félögunum tilkynnt að 
styrkir bæjarins yrðu óbreyttir 
til félagana á árinu 2009. Félögin 
gerðu því næst hvert af öðru grein 
fyrir því hver staða þeirra væri 
bæði fjárhagslega og félagsleg. Í 
kjölfarið fylgdu umræður þar sem 
fyrst og fremst voru ræddar þær 
aðstæður sem uppi eru í þjóðfé-
laginu í dag og viðbrögð við þeim. 
Á fundinum kom fram að allir aðil-
ar eru sammála um að leggjast á 
eitt til að halda þátttökugjöldum 
í lágmarki og að koma til móts við 
fólk sem glímir við fjárhagserfið-
leika.  Íþrótta- og tómstundaráð 
og íþróttafélögin í bænum telja 
brýnt að börn og unglingar þurfi 
ekki að hætta þátttöku í íþrótta- 
og tómstundastarfi vegna fjárhags-
aðstæðna.
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S umir halda því fram að þjóðin geti sjálfri sér um kennt 
hvernig komið er fyrir þjóðarbúinu. Einkaneyslan hafi 
keyrt svo úr hófi fram að ástandið nú sé mátulegt spark 

í rassinn á gráðugri þjóð. Menn hafi jafnvel tekið himinhá lán 
til að fjármagna einkaneyslu, kaupa jeppa, flatskjái, utanlands-
ferðir og þar fram eftir götunum. En margir í kringum mig hafa 
að miklu leyti horft í hverja krónu og látið jeppakaup og þess 
háttar eiga sig. Margir nýttu sér aukið aðgengi að lánsfjármagni 
með því að lagfæra húsin sín og vissulega eru mörg slík lán 
þungur baggi um þessar stundir. En ég held að því fari fjarri að 
einkaneyslan og lántökur til að fjármagna hana hafi riðið þjóð-
félag inu um koll. Ég kenni frekar vel ofnum vefum skúffufyrir-
tækja og einkafélaga, sem keyptu af sjálfum sér og seldu um 
leið með himinhárri lántekju. Það var ekki einkaneyslan.

Sameinuð bæjarstjórn

Bæjarstjórn Kópavogs situr nú við að semja fjárhagsáætl-
un fyrir næsta ár og ljóst er að um verulegan samdrátt 
verður þar að ræða á öllum sviðum. Það sem vekur hins 

vegar athygli er að meirihluti og minnihluti koma saman að 
gerð áætlunarinnar. Það hefur ekki gerst í manna minnum og 
kannski aldrei í rúmlega 50 ára sögu bæjarfélagsins. Því ber að 
fagna að þegar að kreppir stendur bæjarstjórn saman og er ein-
huga um velferð bæjarbúa.

Aðventan

A ðventan eða jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyr-
ir jól. Þetta er sá tími sem kristnir menn taka frá til að 
undirbúa komu frelsarans og til að minnast fæðingu 

hans. Einkennislitur aðventunnar samkvæmt Þjóðkirkjunni er 
fjólublár. Sjálf jólahátíðin ber síðan hvítan eða gylltan lit. Marg-
ir setja aðventuljós í glugga á þessum tíma og/eða setja upp 
aðventukrans sem eru fjögur kerti. Það er kveikt á einu fyrsta 
sunnudag í aðventu, næst á tveim, þá þrem og loks öllum fjór-
um. Fyrsta kertið heitir Spádómakertið, það minnir á fyrirheit 
spámanna Gamla testamentisins, sem höfðu sagt fyrir um 
komu frelsarans, Immanúel Guð með oss Annað kertið heitir 
Betlehemskertið eftir fæðingarbæ Jesús, þar sem ekkert rúm 
var fyrir hann. Þriðja kertið heitir Hirðakertið eftir hirðingjun-
um sem fátækir og ómenntaðir fengu fyrst fregnina góðu um 
fæðingu frelsarans. Fjórða kertið heitir Englakertið, minnir okk-
ur á englana sem fluttu fréttina um fæðingu frelsarans. Næsta 
sunnudag er annar sunnudagur í aðventu. Í þekktum aðventu-
söng er þá sungið:

Við kveikjum tveimur kertum á
og komu bíðum hans.
Því Drottinn sjálfur soninn þá
mun senda í líking manns.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ sendir öllum lesendum sínum nær og fjær 
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.

     Geir A. Guðsteinsson

Hverjum að kenna?

DESEMBER 2008





Nemendur í grunnskólum 
í Kópavogi komu best út allra 
íslenskra nemenda í PISA-könn-
uninni sem framkvæmd var fyrir 
allnokkru, þar sem lesskilningur 
fimmtán ára barna var mældur. 
Þeir voru einnig í hópi þeirra 
bestu í stærðfræði og náttúru-
fræði. Í lesskilningi voru þrjú 
skólaumdæmi markvert fyrir 
ofan landsmeðaltal, Kópavogur, 
Skagafjörður og Norðurþing. Í 
stærðfræði voru fjögur umdæmi 
markvert fyrir ofan meðallag, 
Kópavogur, Skagafjörður, Norð-
urþing og Akureyri. Í náttúru-
fræði voru þau einnig fjögur, 
auk Kópavogs, Skagafjörður, Suð-
urland og Akureyri. 

Einungis tvö skólaumdæmi 
voru fyrir ofan meðallag á lands-
vísu í öllum þremur sviðum könn-
unarinnar, fræðslusvið Kópavogs-
bæjar og fjölskylduþjónusta Skag-
firðinga. Hvað lesskilninginn ein-
an varðar var fræðslusvið Kópa-
vogsbæjar með forystu miðað við 
95% öryggismörk.

Þessi árangur er ánægjulegur 
fyrir Kópavog sem hefur undanfar-
in ár farið þá leið í stuðningi við 
sína grunnskóla að sem mest af 
sérfræðiþjónustunni er færð út í 
skólana þar sem henni er stjórn-
að af skólastjórnendum og sér-
fræðingum þeirra í nánu samráði 
við sérkennslufulltrúa á fræðslu-
skrifstofu. 

Á grundvelli sérstaks skóla-
samnings hafa skólastjórar grunn-
skóla í Kópavogi um langt árabil 
skipulagt sitt skólastarf sjálfir og 
ákveðið hvernig þeir verja fjár-
munum sem Kópavogsbær fær 
þeim í hendur. Ýmsir höfðu í upp-

hafi efasemdir um slíka stjórnun-
arhætti en nú er ljóst að skóla-
stjórnendur í Kópavogi hafi verið 
vandanum vaxnir. Auk góðrar nið-
urstöðu í PISA-könnuninni hafi ein-
kunnir nemenda í grunnskólum 
Kópavogs úr samræmdum próf-
um 4. og 7. bekkjar verið vel yfir 
landsmeðaltali. Það er ákveðin vís-
bending um stöðu fræðslumála 
í Kópavogi. Kópavogsblaðið vill 
því óska kennurum, skólastjórn-
endum og fræðsluyfirvöldum til 
hamingju með þennan árangur.

Nýr sviðsstjóri fræðslu-
sviðs Kópavogsbæjar

Anna Birna Snæbjörnsdóttir 
tók fyrr á þessu ári við starfi sviðs-
stjóra fræðslusviðs Kópavogsbæj-
ar. Hún er uppalin í austurbænum 
í Kópavogi, gekk í Digranesskóla 
til 12 ára aldurs og var í síðasta 
árganginum sem lauk grunnskóla-
göngu í gamla Víghólaskóla og 
lauk stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum í Kópavogi 1988. Anna 
Birna lauk BA prófi í stjórnmála-
fræði við HÍ og MSc prófi í Per-
sonnel Management and Business 
Administration frá Aston Business 
School í Birmingham, Bretlandi. 
Hún starfaði í 8 ár hjá Tæknivali, 
Skífunni og tengdum fyrirtækjum 
sem starfsmannastjóri.

-   Skólastjórar grunnskóla Kópa-
vogs hafa um árabil skipulagt sitt 
skólastarf sjálfir og ákveðið hvern-
ig þeir verja þeim fjármunum sem 
þeir fá frá Kópavogsbæ. Eru uppi 
áætlanir um breytingar á þessu fyr-
irkomulagi? Ef svo er, þá hverjar?

,,Skólastjórar í Kópavogi hafa 

sýnt mikinn metnað í stjórnun og 
skipulagi skólastarfsins og mikil-
vægt að vernda sjálfstæði þeirra 
á því sviði. Það á almennt við í 
stjórnun að þeim sem falin er 
ábyrgðin verður að treysta til að 
bera hana alla leið,” segir Anna 
Birna.

- Mjög litlar breytingar verða 
milli skólaára á kennaraliði skól-
anna sem og á yfirstjórnendum. 
Er Kópavogsbær að gera betur 
við kennara í Kópavogi en gerist 
í öðrum sveitarfélögum eða liggja 
aðrar ástæður til grundvallar þess-
um stöðugleika í starfsmannahaldi 
skólanna?

,,Ég tel að við höfum verið að 
gera vel við skólana í Kópavogi 
og kennarar hafa auðvitað notið 
þess. Við njótum þess að hafa 
hæfa kennara og annað fagfólk 
í skólunum, sem býr yfir góðri 
reynslu og metnaði gagnvart gæð-
um kennslunnar. Við stöndum 
framarlega meðal sveitarfélaga 
hvað varðar framlög til sérúr-
ræða, sérkennslu og annarrar sér-
fræðiþjónustu skólanna. Við starf-
rækjum m.a. eina bestu nýbúa-
deild á landinu og búum vel að 
bæði nemendum og starfsfólki. 
Stöðugleiki í starfsmannahaldi 
felst m.a. í því og ekki síður í hæf-
um stjórnendum í skólunum.”

Samdráttur má ekki bitna 
á grunnþjónustunni

- Má í ljósi þrenginga á fjármála-
markaði búast við að fjárframlög 
til grunnskólanna í Kópavogi verði 
skorin niður, og þá hvað mikið?

,,Öll sveitarfélög á landinu eru 
að vinna að því að hagræða og 
skapa sér leiðir til sparnaðar og 
það á við hjá okkur í Kópavogi 
eins og annarsstaðar. Útgjöld 
til skólamála eru yfir helmingur 
heildarútgjalda bæjarins og ljóst 
að við þurfum að bregðast við 

samdrættinum. Við reynum að 
gera það eins vel og kostur er í 
samstarfi við skólastjóra með það 
að markmiði að viðhalda grunn-
þjónustu og þeim skyldum sem 
við berum gagnvart nemendum 
og starfsmönnum. Enn er unnið 
að gerð fjárhagsáætlunar og 
niðurstaða liggur ekki fyrir. Spar-
naður er því miður óumflýjanle-
gur eins og sakir standa”

- Það er stundum sagt að nýir 
vendir sópi best. Ætlar nýr sviðs-
stjóri fræðslusviðs að brydda upp 
á einhverjum nýungum eða breyt-
ingum í skólastarfinu í Kópavogi?

,,Nýir vendir sópa ekki endilega 
best, þeir sópa bara öðruvísi! 
Stjórnun skólastarfs í Kópavogi 
hefur verið með ágætum og engar 
stórvægilegra breytinga á döfinni 
eins og er. Það væri hinsvegar 
óeðlilegt ef nýjum stjórnanda fyl-
gdu ekki breyttar áherslur. Ég hef 
aðeins verið þrjá mánuði í starfi 
og tel skynsamlegt að gefa mér 
lengri tíma í skipulagningu breyt-
inga,” segir Anna Birna Snæbjörns-
dóttir, sviðsstjóri fræðslusviðs 
Kópavogsbæjar.
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Mikill metnaður ríkjandi í stjórnun og skipulagi

Anna Birna Snæbjörnsdóttir, 
sviðsstjóri fræðslusviðs Kópa-
vogsbæjar.

Nýir vendir sópa 
ekki endilega best, 

þeir sópa bara 
öðruvísi! Stjórnun 

skólastarfs í 
Kópavogi 

hefur verið með 
ágætum og engar 

stórvægilegra breyt-
inga á döfinni eins 
og er. Það væri hins-

vegar óeðlilegt ef 
nýjum stjórnanda 

fylgdu ekki breyttar 
áherslur. 
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EKKI SNÚA BAKI
VIÐ VANDANUM

Drekkurðu oft eða mikið í einu?
Á virkum dögum sem helgum?

Alein/n sem í félagsskap? Ef svo er, þá
er kominn tími til að snúa við blaðinu. 
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Austurveri  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri
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Ilmur af jólum
Smákökur í úrvali Stollen Ensk jólakaka og randalínur

Gjafakörfur frá kr. 1.500

Gómsætt og girnilegt konfekt

Framleitt af
íslenskum fagmönnum

Sama verð og í fyrra!
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Nem end ur í 10. bekk í Hjalla-
skóla buðu for eldr um sín um, afa 
og ömmu, og fleir um til vei uslu 
síð asta föstu dag og á boðstól um 
var dansk ur jóla mat ur með öllu, 
s.s. svína steik, kæfa, kjö boll ur o.fl. 
Það var dönsku kenn ar inn Sól ey 
Hall dórs dótt ir sem hvatti nem end-
ur sína til þess ar ar skemmti legu 

upp á komu í til efni jóla.
Þetta voru um 40 nem end ur sem 

stóðu fyr ir þessu danska kvöldi, 
þau ávörp uðu gesti sína á dönsku 
þeg ar það hent aði og sáu til þess 
að all ir færu frá skól an um mett ir 
og ánægð ir. Sann ar lega skemmti-
leg kvöld stund í dönsk um and blæ. 
- Et barn er födt i Bet lehem.

Glade jul, dejlige jul!

Gest ir í Hjalla skóla næla sér í girni lega danska jóla rétti.

Há lend is ferð ir Smára skóla 
hafa skap að skól an um sér stöðu

Há lend is ferð ir Smára skóla hafi 
frá upp hafi vak ið mikla at hygli og 
er mark visst unn ið að und ir bún ingi 
þeirra alla skóla göng una. Þess ar 
ferð ir hafa skap að skól an um sér-
stöðu. Ljóst var á síð asta skóla ári 
að bregð ast þyrfti við nýj um að stæð-
um þeg ar skól inn gat ekki leng ur 
lög um sam kvæmt inn heimt gjald 
af for eldr um vegna vett vangs ferða, 
utan mat ar kostn að ar. Þá var skip-
uð ferða nefnd sem starf aði all an 
vet ur inn. Í henni áttu sæti þrír kenn-
ar ar auk skóla stjóra. Mik ill áhugi 
er á að halda áfram því góða starfi 
sem unn ið hef ur ver ið í Smára skóla 
varð andi ferða lög en til að halda 
óbreyttri áætl un vant aði 4-5 millj ón-
ir króna sem for eldr ar hafa lagt til 
ár hvert. Leit að var sam starfs við 
Ferða fé lag Ís lands um fram kvæmd 
há lend is ferða og kann að verð hjá 
ferða þjón ustu að il um.

Ferða nefnd Smára skóla lagði síð-
an fram til lög ur að nýju ferða verk-
efni Smára skóla í lok maí 2008. Er 
það mun ódýr ara en fyrri áætl un en 
þó fara all ir ár gang ar eina ferð á ári 
þar sem er gist. Sem dæmi má nefna 
að ákveð ið var að hætta við dvöl að 
Reykj um enda var það dýrasta ferð-
in og þótti alls ekki passa inn í hina 
metn að ar fullu ferða á ætl un Smára-
skóla. Nokkr ar ferð ir eru óbreytt ar 
s.s. rétt ar ferð í 3. bekk, Gróttu ferð í 
5. bekk auk há lend is ferð anna í 8. og 
9. bekk. Var þetta nýja ferða verk efni 
kynnt for eldra ráði, nem enda ráði 
og einnig kynnt og rætt á kenn ara-
fundi. Það var sam þykkt hjá öll um 
þess um að il um.

Metn að ar full ferða á ætl un

Ákveð ið var að stefna að því að 
ár gang arn ir færu í eft ir far andi ferð-
ir skóla ár ið 2008-2009 ef fjár magn 
leyfði:

• 10. bekk ur - Ferð í Þórs mörk í 
júní, ganga á Vala hnjúk, flúða sigl ing 
o.fl., ein gistinótt.

• 9. bekk ur - Hjóla ferð um Fjalla-
bak í byrj un sept em ber, tvær 
gistinæt ur.

• 8. bekk ur - Lauga vegs ganga í 
byrj un sept em ber, gist í 3 næt ur.

• 7. bekk ur - Prests stíg ur í apr íl, 
göm ul göngu leið á Suð ur nesj um, 
Bláa lón ið, ein gistinótt.

• 6. bekk ur - Hjóla ferð í Gróttu í 
októ ber, áhersla á stjörnu skoð un 
o.fl., ein gistinótt.

• 5. bekk ur - Hjóla ferð í Gróttu 
í apr íl, áhersla á fugla skoð un o.fl., 
ein gistinótt.

• 4. bekk ur - Göngu ferð í maí með-
fram strand lengj unni til suð urs, ein 
gistinótt.

• 3. bekk ur - Rétt ar ferð í sept em-
ber, ein gistinótt.

• 2. bekk ur - Sveita ferð að vori, 
hús dýr in, sauð burð ur o.fl., ein 
gistinótt í skól an um.

• 1. bekk ur - Göngu ferð um 
grennd ar svæð ið að vori, gist í skól-
an um eina nótt.

Þrátt fyr ir að erfitt sé að fjár-
magna ferð irn ar eru skóla stjórn-
end ur í Smára skóla ákveðn ir í að 
gera allt sem hægt er til að halda 
þess um ferð um áfram. Far ið var í 
Lauga vegs göngu með 8. bekk og 

hjóla ferð um fjalla bak með 9. bekk 
í byrj un sept em ber og tókst það 
mjög vel. Ferða fé lag Ís lands sá um 
rút ur, far ar stjórn, gist ingu og mat-
ar inn kaup en Smára skóli sendi 2-3 
kenn ara með hverj um hópi. Veðr ið 
var ein stak lega gott, sól og milt veð-
ur mest all an tím ann. Það voru glað-
ir en þreytt ir krakk ar sem komu 
heim eft ir frá bær ar ferð ir. Síð an 
hafa ver ið hald in mynda kvöld o.fl. 
til að rifja upp góðu stund irn ar.

Sig ur lín Svein bjarn ar dótt ir skóla-
stjóri seg ir að fyr ir hug að sé að for-
eldra fé lag ið að stoði við fjár öfl un og 
verði m.a. brydd að upp á nýj ung á 
ár viss um laufa brauðs degi, laug ar-
dag inn 6. des em ber.

,,Að frum kvæði Rögnu Magn ús-
dótt ur, for manns ferða nefnd ar, er 
ver ið að gera mynd ir af öll um nem-
end um skól ans sem síð an að stoða 
við að setja þær í papp ara mma. 
Þess ar mynd ir verða til sölu fyr ir 
for eldra og for ráða menn og geta 
ver ið fín jóla gjöf en all ur ágóði renn-
ur í ferða sjóð sem bekkj ar full trú-
ar for eldra fé lags ins sjá um. Þetta 
er gott dæmi um skap andi kraft 
og hug mynda auðgi og ég vona að 
þessu verði vel tek ið. Þá verð ur 
hægt að vinna eft ir áætl un og þeir 
tveir ár gang ar, 6. bekk ur og 3. bekk-
ur, sem ekki náðu að fara neitt á 
haust dög um geta þá von andi far ið í 
vor. Við í Smára skóla mun um halda 
áfram að leita leiða og leyf um ekki 
neinni kreppu að ná tök um á okk-
ur,!” seg ir Sig ur lín Svein bjarn ar dótt-
ir skóla stjóri.

Glað ir krakk ar í há lend is ferð Smára skóla.

EFTIR 5. JANÚAR TEKUR VETRAROPNUNAR 
TÍMINN VIÐ AÐ NÝJU. 
Áfram verður tekið við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og 
heimsendingar í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna, 
einnig á auglýstum lokunardögum.

ávallt heitt á könnunni – verið velkomin. 

Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða og óskar öllum gleði-
legra jóla og farsældar á komandi ári.

Englar og Rósir –  (áður Blómav. Michelsen) 
(gengið inn sunnan megin)

Auglýsir opnunartíma um jólin 
Þorláksmessa  kl. 10 – 22.00
Aðfangadagur  kl. 09 – 13.00
25. og 26. des  LOKAÐ 
27. – 29. des  kl. 13 – 16.00
29. og 30. des  venjulegur opnunartími 12 – 18.30
Gamlársdagur          kl. 09 – 13.00
Nýársdagur                 LOKAÐ
2. – 5. janúar            kl. 12 – 18.00

Engihjalla 8 • SÍMI 564 4620





Gunn ar I. Birg is son, bæj ar -
stjóri í Kópa vogi, og Ómar Stef-
áns son, for mað ur bæj ar ráðs, 
tóku í síð asta mán uði á móti 
sendi nefnd frá Wu h an, vina bæ 
Kópa vogs í Kína, til að ræða 
frek ari menn ing ar sam skipti í 
fram haldi af Kín verskri menn-
ing ar há tíð í bæn um árið 2007. 
Var tek in ákvörð un um að menn-
ing ar deild ir Kópa vogs bæj ar 
og Wu h an-borg ar ynnu áfram 
að sam skipt um á sviði lista og 
menn ing ar með það m.a. fyr ir 
aug um að ís lensk ir lista menn 
færu á veg um Kópa vogs til tón-
leika- og sýn ing ar halds í Wu h an 
á næsta ári.

Að lokn um fundi og kynn ingu 
á Kópa vogs bæ fyr ir há degi var 
hald ið í kynn is ferð um bæj ar fé-
lag ið, íþrótta- og sýn ing ar höll in 
Kór inn heim sótt, snætt í Turn in-
um og menn ing ar stofn an ir bæj ar-
ins skoð að ar, Lista safn Kópa vogs 
– Gerð ar safn, Tón list ar hús Kópa-
vogs – Sal ur inn og Nátt úru fræði-
stofa Kópa vogs. Vina bæj ar sam-
bandi Kópa vogs og Wu h an er ætl-
að að stuðla að vin áttu þjóð anna 
og auka gagn kvæm an skiln ing 
með sam starfi og heim sókn um.

Í kín versku sendi nefnd inni 
vooru Ye Jins hen, for mað ur 
borg ar ráðs í Wu h an, Wu Yong, 
fram kvæmda stjóri Hongs h an 
borg ar hlut ans í Wu h an, Wang Sha-
ox iong, fram kvæmda stjóri borg ar-

ráðs, Zhang Antao, fram kvæmda-
stjóri orku mála sam taka Wu h an, 
Chen Hanqi ao, deild ar stjóri 
er lendra menn ing ar sam skipta 
Wu h an, og Liu Ying p in, for stjóri 
Yantze Power Company í Kína. 
Í mót töku nefnd Kópa vogs voru 
auk bæj ar stjóra og for manns bæj-
ar ráðs Gunn steinn Sig urðs son 
bæj ar full trúi, Guð rún Páls dótt ir, 
sviðs stjóri tóm stunda- og menn-
ingn ar sviðs í Kópa vogi, og Linda 
Udengård, deild ar stjóri menn ing-
ar deild ar Kópa vogs bæj ar. 
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“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

borgarblod.is

Bóka þjóð in, eins og við Ís lend-
ing ar erum stund um kall að ir, 
læt ur ekk ert deig an síga þótt að 
þjóð inni kreppi í efna hags líf inu. 
Fjöldi bóka kem ur út fyr ir þessi 
jól, og við fyrstu sýn virð ist fjöl-
breytn in síst vera minni en um 
mörg síð ustu jól.

Bóka safn Kópa vogs stóð fyr ir 
upp lestri úr nýj um bók um fyr ir 
skömmu þar sem höf und ar lásu 

úr verk um sín um í Kórn um á 
neðri hæð bóka safns ins. Þetta 
voru Auð ur Jóns dótt ir sem las 
úr ,,Vetr ar sól”, Jón Hall ur Stef áns-
son sem las úr ,,Varg in um”, Stef án 
Máni sem las úr ,,Ódáða hrauni” 
og Erla Bolla dótt ir sem las úr 
,,Erla, góða Erla.”

Nokkr ir Kópa vogs bú ar gefa út 
bæk ur í ár og nokkr ar bæk ur fjalla 
beint eða óbeint um Kópa vog.

A F  H Á L S I N U M

Bóka lest ur í 
Bóka safni Kópa vogs

Hér birt ist mynd af kon um 
sem af svunt um og öðr um klæðn-
aði auk skilt anna á veggn um bak 
við þær bend ir til að það sé eitt-
hvað mat ar tengt.

Í nóv em ber birt ist mynd tek-
in í Fé lags heim ili Kópa vogs. Til      
vinstri á mynd inni er Jón Hauk-
ur Sig urðs son, kennd ur við bíla-
þvotta stöð ina Löð ur og við púlt ið 
stend ur Ingi mar Sig urðs son járn-
smið ur. Hver kon an er hafa ekki 
feng ist upp lýs ing ar um og ekki 
held ur hvert var til efni mynda tök-

unn ar. Nán ari texti um mynd af 
bas ar Sjálf stæð iskven fé lags ins 
Eddu sem birt ist í októ ber blaði 
kem ur í næsta blaði.

En nú biðj um við líka um upp-
lýs ing ar af þess um fríða kvenna-
hópi sem mynd in er af, og ekki 
væri verra að fá nöfn kvenn anna. 
Gott væri að fá einnig upp lýs ing ar 
um til efn ið.

Vin sam lega kom ið öll um upp lýs-
ing um sem þið búið yfir til Hrafns 
Svein bjarn ar son ar, hér aðs skjala-
varð ar á Hér aðs skjala safni Kópa-

vogs að Hamra borg 1, eða í síma 
544-4710. Einnig má senda upp-
lýs ing ar á net fang ið hrafns@kopa-
vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Sendi nefnd frá Wu h an-borg 
í Kína heim sótti Kópa vog

Erla Bolla dótt ir með bók sína, ,,Erla, góða Erla”

Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri kynn ir fyr ir kín versku gest un um lista sýn-
ingu frá Ekvador sem var hluti af menn ing ar há tíð Kópa vogs bæj ar í ár.

Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Veiðikortið veitir aðgang að
31 vatnasvæði vítt og breitt um landið,

í allt sumar fyrir aðeins 6000 kr.
Þú ákveður svo hvar og hvenær þú veiðir.

Handbók með ítarlegum upplýsingum, kortum o.fl. fylgir.
     Frí heimsending þegar verslað er á www.veidikortid.is



„Allt hefur áhrif, einkum við 
sjálf,“ er sameiginlegt þróunar-
verkefni Lýðheilsustöðvar og 
sveitarfélaga, þar á meðal Kópa-
vogs, sem hefur að markmiði að 
bæta lýðheilsu. ópavogur hefur 
tekið þátt í undirbúningi verk-
efnisins frá ársbyrjun 2005 sem 
nú er komið á koppinn. 

Bæjarráð Kópavogs samþykkti 
aðgerðaráætlun verkefnisins á 
fundi sínum 30. október sl. Stofn-
anir og félög í bænum höfðu verið 
virk í gerð áætlunarinnar og um 
leið tryggt verkefninu vegsemd 
í allri stjórnsýslu hjá Kópavogs-
bæ. Áætlunin er markmiðabundin 
og verður framkvæmd í höndum 
stofnana og sviða. Framsetning-
in er almenns eðlis og hvetur til 
frumkvæðis einstakra stofnana og 
bæjarfélagsins í heild. Árangurinn 
mun ráðast af vilja einstakra aðila 
og stjórneininga til að keppa að 
og ná sameiginlegum markmiðum. 
Fordæmi bæjaryfirvalda er mik-
ilvægt til að þetta verkefni eflist 
í bænum. Mikilvægt er að svona 
umbótarverkefni á sviði lýðheilsu 
komi fram í starfsáætlunum allra 
stofnana bæjarins á hverju ári, 
sé sinnt í símenntunaráætlunum 
þeirra, stofnanir kynni viðleitni 
til framkvæmda í starfsáætlunum 
sínum og árangur í ársskýrslum. 
Gildi og mikilvægi svona verkefn-
is er gríðarlegt og forvarnagild-
ið ótvírætt. Helstu vandamálin í 
nútímasamfélagi eru andlegs og 
líkamlegs eðlis og má rekja þau 
beint til óholls mataræðis og 
hreyfingarleysis. Það er því brýnt 
að unnið sé með þessi mál með 
markvissum hætti líkt og lagt er 
upp með í verkefninu „allt hefur 
áhrif, einkum við sjálf“.

Meginmarkmið   
Kópavogsbæjar 

1) Að hreyfing verði hluti af dag-
legu lífi bæjarbúa. 

2) Að efla almenna vitund fyrir 
hollu og næringaríku mataræði. 

3) Að stuðla að hollu mataræði. 
4) Að mötuneyti á vegum bæj-

arins bjóði upp á hollan og fjöl-
breyttan mat samkvæmt ráðlegg-
ingum Lýðheilsustöðvar. 

5) Að hvetja til samveru fjöl-
skyldunnar og skapa fjölskyldunni 
rými til fleiri samverustunda. 

6) Að styðja við skólahverfin 
sem samstarfseiningar um velferð 

og heilbrigði fjölskyldna og ein-
staklinga. 

7) Að öll leik- og grunnskóla-
börn fái fræðslu í undirstöðuat-
riðum um almenna lýðheilsu, það 
er að segja mataræði, hreyfingu 
og líðan. 

8) Að mannauður á stofnunum 
bæjarins fái tækifæri og hvatningu 

til að ástunda heilbrigt líferni. 
9) Að aðbúnaður starfsmanna á 

vinnustöðum verði til fyrirmynd-
ar. 

10) Að efla aðgengi og auka nýt-
ingu bæjarbúa á útivistarsvæðum 
í bænum með leiktækjum og reglu-
legri hreinsun svæða.
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Kópavogsbær þátttakandi í 
markmiðum að bæta lýðheilsu

Bílastæðasjóður

ÞÚ ÁTT BÍLSKÚR
 Í BÆNUM

Njóttu þess að koma í hlýjan bílinn 
í bílastæðahúsum borgarinnar eftir 
jólainnkaupin.

Bílastæðahúsin eru opin til kl. 23 
frá 15. desember til 22. desember 
og til miðnætti á Þorláksmessu.

Stjörnuport er nýtt og rúmgott bílastæðahús ofarlega á 

Laugaveginum. Þú greiðir ekkert gjald fyrir fyrstu 3 tímana 

sem þú leggur í Stjörnuporti alla fimmtudaga og föstudaga 

fram að jólum.

Það bíður þín hlýr 
og rúmgóður bílskúr 
í bænum.

P
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  •  8
2

2
6

5

Bílastæðahús Reykjavíkur:  Kolaportið  |  Bergstaðir  |  Ráðhús Reykjavíkur  |  Vesturgata 7  |  Traðarkot  |  Vitatorg  |  Stjörnuport

Rótgróið, þekkt 
veitingahús getur 

tekið að sér 
nema í matreiðslu.

 
Upplýsingar veitir 

Sigríður, 691-2435 
milli 10-12 og 14-17 eða 
sigridur@laekjarbrekka.is

Lækjarbrekka

Sunnudaginn 14. desember 
kl. 17 mun biskup Íslands, hr. 
Karl Sigurbjörnsson, vígja safn-
aðarsal Lindakirkju, sem mun 
hýsa helgihald safnaðarins í 
nánustu framtíð. 

Um leið verður tekinn í notkun 
fyrsti áfangi kirkjunnar fullbúinn, 
sem er m.a. kennslustofa og skrif-
stofur. Safnaðarsalurinn getur 
tekið allt að 260 manns í sæti. 
Helgihald á aðfangadag og á ann-
an í jólum verður hins vegar hald-

ið í sjálfu kirkjuskipi Lindakirkju. 
Kirkjuskipið er ekki rykbundið 
en verður upphitað og notalegt, 
skreytt kertum og kyndlum.

Vígsla Lindakirkju
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Á laugardaginn voru tendruð 
ljósin á jólatrénu á Hálsatorgi, 
en tréð er gjöf frá vinabæ Kópa-
vogs í Svíþjóð, Norrköping. Það 
var Malin Frisk, forseti bæjar-
stjórnar í Norrköbing sem það 
gerði en Sigurrós Þorgrímsdótt-
ir, forseti bæjarstjórnar Kópa-
vogs tók á móti trénu fyrir hönd 
bæjarbúa. 

Þetta er í 41. skipti sem greni-
tré er afhent með vinarkveðju 
frá íbúum Norrköping í Svíþjóð. 
Skólahljómsveit Kópavogs spilaði 
við upphaf dagskrárinnar, m.a. 
undir stjórn jólaálfsins sem fór á 
kostum, Samkór Kópavogs söng 
jólalög og svo komu auðvitað jóla-
sveinar til að skemmta yngstu 
borgurunum. Krakkar í Skólakór 
Kársnesskóla seldu heitt kakó, og 
þáðu það margir í kuldatrekknum 
sem var þennan dag.

Dagskrá var víða þennan dag, 
m.a. laufabrauðsbakstur í Gjá-
bakka, jólaævintýri, jóklaköttur og 
fróðleikur í Bókasafni Kópavogs 

og á Náttúrufræðistofu klæddust 
dýrin jólabúningi. Í unglingaheim-
ilinu Molanum seldu nemendur 
frá Garðyrkjuskólanum í Ölfusi 
ýmsan varning, m.a. jólastjörnur, 

skreyttar bergfléttur, og girnileg-
ar kökur og listamaðurinn Magga 
Gyða opnaði þar litla en mjög 
athyglisverða myndlistasýningu.

Aðventunni fagnað í Kópavogi

Jólaálfurinn stjórnar Skólahljómsveit Kópavogs, að vísu aðeins um 
stundarsakir.

Lars Person og Malin Frisk frá Svíþjóð ásamt  
Sigurós Þorgrímsdóttur og Lindu Udengaard.

Jarðraskið á Nónhæð og vinnuvél sem þarna stóð og hefur líklega 
verið notuð til verksins.

Samkór Kópavogs söng nokkur jólalög.

Stórvirkar vinnuvélar hófu í síð-
ustu viku jarðvegsframkvæmdir á 
Nónhæð í Kópavogi, en deiliskipu-
lagi á þessu svæði var harðlega 
mótmælt af íbúum í hverfinu. 
Skipulagsnefnd féll þá frá því að 
samþykkja framkomnar tillögur 
og bæjarstjórn samþykkti síðan 
að endurskoða framtíð þessa 
svæðis sem byggingasvæðis.

Bærinn lét þegar stöðva þessar 
framkvæmdir sem voru að gerðar 
af KS-verktökum sem eiga bygg-
ingarétt á svæðinu en þarna hugð-
ust þeir búa til geymslupláss fyrir 
vélar og byggingaefni. Líklegt er 
að Kópavogsbær láti verktakann 
koma svæðinu í sama horf og það 
var í áður en þessar jarðvegsfram-
kvæmdir hófust.

Framkvæmdir 
stöðvaðar á Nónhæð

Kópavogsdeild Rauða krossins 
og Mæðrastyrksnefnd Kópavogs 
hafa gert samkomulag um neyð-
araðstoð við bágstadda einstak-
linga og fjölskyldur í Kópavogi 
fyrir jólin. 

Kópavogsdeild Rauða kross-
ins hefur stóraukið framlag sitt 
vegna aðstoðarinnar miðað við 
fyrri ár enda er búist við að fleiri 
leiti aðstoðar nú. Rauði krossinn 
og mæðrastyrksnefnd hvetja fyr-
irtæki og stofnanir til að styrk-
ja hjálparstarfið fyrir jólin með 
vörum eða fjárframlögum. Rauði 
krossinn þarf á talsverðum fjölda 
sjálfboðaliða að halda vegna verk-
efnisins og eru áhugasamir hvatt-
ir til að hafa samband í síma 554-
6626 eða með tölvupósti á kopa-
vogur@redcross.is.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar 
og mæðrastyrksnefndar úthluta 
matvörum, fatnaði og fleiri nauð-
synjum vegna jólanna í húsnæði 
nefndarinnar að Fannborg 5 dag-
ana 15.-19. desember kl. 18.00 -

20.00. Tekið er við umsóknum hjá 
Kópavogsdeild, Hamraborg 11, 
alla virka daga kl. 10-16. Mæðra-

styrksnefnd tekur við umsóknum 
9., 10. og 11. desember kl. 16.30-
18.00 í húsnæði sínu.

Veita neyðaraðstoð í Kópavogi

Rauði krossinn hélt nýlega handverksmarkað í húsnæði sínu í Hamra-
borg, og þar var margt eigulegra muna.

Rauði krossinn og Mæðrastyrksnefnd:

Kvennakórar landsins heiðr-
uðu Jón Ásgeirsson tónskáld í til-
efni áttræðisafmælis hans sunnu-
daginn 30. nóvember sl., fyrsta 
sunnudag í aðventu. 

Kórarnir frumfluttu jólalagið ,,Ég 
heyrði þau nálgast”, eftir tónskáld-
ið Jón Ásgeirsson. Gígjan, lands-
samband íslenskra kvennakóra, 
fékk Jón Ásgeirsson til að semja  
jólalag fyrir kvennakóra landsins, 
í tilefni af áttræðisafmæli hans 
þann 11. október sl. og er heiður 
að því að fá að flytja lagið nú á 
afmælisári hans. Textinn við lagið 

er eftir Snorra Hjartarson.
Kvennakór Kópavogs flytur lag-

ið í Kópavogskirkju kl. 11.00 þenn-
an dag. Fyrir 1990 voru ekki nema 
fimm kvennakórar starfandi á land-
inu en gróskan er mikil og á stofn-
fundi Gígjunnar, landssambandi 
íslenskra kvennakóra 5. apríl 2003, 
gengu 17 kórar í sambandið. Í dag 
eru aðildarkórar sambandsins 28 
talsins og telja meðlimir þess á 
annað þúsund konur. Gífurlegur 
kraftur er fólginn í þessum kvenna-
hópum og samstaðan er mikil. 
Markmið samtakanna er m.a. að 

efla starfsemi og samstarf kvenna-
kóra og heldur Gígjan úti vefsetri 
www.gigjan.is þar sem birtar eru 
heimildir um starfsemi aðildarkór-
anna, lög sambandsins, upplýsing-
ar um útgáfu geisladiska, fréttir af 
tónleikum og öðrum uppákomum 
aðildarkóranna, tenglar á tónlist-
arvefi og annað gagnlegt efni. Á 
vegum Gígjunnar er starfandi tón-
verkasjóður sem hefur það mark-
mið að efla og styrkja íslenska 
kvennakóra. Jólalag Jóns Ásgeirs-
sonar er fyrsta verkið sem Tón-
verkasjóðurinn hefur kostað.

Kvennakór Kópavogs frumflutti lag 
Jóns Ásgeirssonar í Kópavogskirkju

borgarblod.is
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Jóla fönd ur og laufa brauðs bakst ur var víða í grunn skól um Kópa vogs 
um síð ustu helgi. Í Snæ lands skóla var fönd rað úti um all an skóla, og í 

Kópa vogs skóla og Linda skóla voru laufa brauð skök ur skorn ar út af list-
fengni og síð an steikt ar, af ekki minna list fengni.

Jó la und ir bún ing ur í grunn skól um Kópa vogs

Blokk flautu hóp ur lék fyr ir þá sem mættu í Snæ lands skóla og það gerði líka A-sveit 
Skóla hljóm sveit ar Kópa vogs.

Vand að til verka í Snælandsskóla.

Ósk ar Ara son hef ur steikt laufa brauð í Kópa vogs skóla í 13 ár!

....... og það hef ur Ragn ar Pálma son gert í Linda skóla í 10 ár, en þar voru steikt ar 2.400 
kök ur þenn an laug ar dags eft irmið dag af vösku liði.

30%

Glæsileg tilbo� 
í gangi

Full bú� af fallegum 
jólagjöfum á lágu ver�i!

til jóla

S
m
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eykjavík / sím
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Glæsileg tilbo� 
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Glæsileg tilbo� 
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afsláttur
af kertum
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Þeg ar Eddu verð laun in voru 
af hent fyr ir nokkru fékk þátt ur-
inn ,,Út svar” hjá Rík is sjón varp-
inu í um sjón Sig mars Guð munds-
son ar og Þóru Arn órs dótt ur 
verð laun in sem skemmti þátt ur 
árs ins. Það kom kannski ekki 
ýkja mik ið á óvart því vin sæld-
ir þessa þátt ar hafa ver ið mjög 
mikl ar. Þátt ur inn er líka hæfi-
lega mik ið létt meti sem hent ar 
ágæt lega á föstu dags kvöldi þeg-
ar hann er send ur út.

Kópa vogs bær vann keppn ina á 
síð asta vetri og hef ur því nú tit il 
og heið ur að verja. Þá skip uðu 
lið ið þeir lög fræði nem arn ir Víð-
ir Smári Pet er sen, Haf steinn Við-
ar Haf steins son og Örn Árna son 
leik ari, en Örn er nú horf inn af 
þess um vett vangi og í hans stað 
er kom inn Krist ján Guy Burgess, 
fyrr um frétta mað ur en hann rek-
ur nú Al þjóða ver sem er ráð gjafa-
fyr ir tæki og stofn un sem fæst við 
al þjóða mál.

Krist ján er bor inn og barn fædd-
ur Kópa vogs búi, upp al inn á Skála-
heið inni hjá móð ur sinni, Láru 
Ingi björgu Ólafs dótt ur tann lækni 
sem er með stofu í Hamra borg-
inni og föð ur Noel Burgess sem 
er frá Bret landi og býr þar nú. 

Hann átti einnig sín ar góðu stund-
ir hjá afa og ömmu í Mel gerði 16, 
þeim Hrefnu Magn ús dótt ur og 
Ólafi Guð munds syni en eft ir að 
hann hleypti heim drag an um hef-
ur hann búið utan Kópa vogs, nú 
í Vest ur bæ Reykja vík ur. Skammt 
frá Skála heiði er Heið ar völl ur, 
sem kannski var bet ur þekkt ur 
sem Víg hóla völl ur áður fyrr, en 
þar var Krist ján öll um stund um 
í æsku að sparka bolta með ÍK. Í 
sum ar var þar hald ið ár ganga mót 
sem Krist ján tók þátt í og hann 
seg ir að það hafi ver ið gam an að 
rifja upp ýms ar sög ur og íþrótta-
afrek sem unn in voru þar á árum 
áður.

Krist ján seg ir að hann hafi 
aldrei fyrr eða síð ar spil að fót-
bolta á mal ar velli þar sem möl in 
hafi ver ið jafn gróf og raun bar 
vitni á þess um velli, og það sé hún 
raun ar all veru lega enn í dag. Krist-
ján æfði og spil aði fót bolta með ÍK 
á yngri árum og hef ur    alltaf hald-
ið tryggð við sitt gamla fé lag þótt 
það hafi síð an ver ið lagt nið ur og 
sam ein að HK. Hann seg ir að reglu-
lega hitt ist gam all vina hóp ur úr ÍK 
og rifji m.a. upp hversu óskap lega 
góð ir knatt spyrnu menn þeir voru 
á árum áður!

Kópa vog ur mæt ir Skag firð ing-
um í næstu um ferð í Út svari og 
verð ur keppn in í jan ú ar.

Krist ján Guy er nýr liðs mað ur 
í út svar sliði Kópa vogs

H.S.bólstrun 
Auðbrekku 1 kóp

Pantanir í síma 899-1946 

Flott Jólagjöf

Grjónastólar

Vandað leðurlíki 
 í ýmsum litum

Pantið tímalega 
fyrir jól

JÓLASUND
Þjónustutími sundlaugar í Versölum um jól og áramót:

Íþróttamiðstöðin VERSALIR
v/Versali, 201 Kópavogur, sími: 570 0480

www.sund.kopavogur.is/versalir

Aðra daga er sundlaugin opin eins og venjulega 

Íþróttamiðstöðin Versalir óskar Kópavogsbúum og öðrum   
sundgestum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs og þakkar 

fyrir góða mætingu og ástundun á árinu sem er að líða.                  

Þriðjudagur    16. des   6.15 – 17.30 
Styttri þjónustutími vegna jólaskemmtunar starfsfólks
Þorláksmessa    23. des.  08 – 20
Aðfangadagur    24. des.  08 – 12
Jóladagur     25. des.  Lokað
Annar í jólum     26. des.  Lokað
Opið í Sundlaug Kópavogs annan í jólum  10 - 16

Gamlársdagur    31. des.  08 – 12
Nýársdagur       01. jan.  Lokað

Kópavogskirkja
Sunnudagurinn 7. desember
 
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11:00 með þátttöku leikskólabarna og 
krakka úr barnastarfinu. Jólaball eftir messu.
 
Aðventukvöld kl. 20:00 Fjölbreytt dagskrá. Kirkjukórinn syngur og 
barnakór undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
Ræðumaður Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.

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

Krist ján Guy Burgess á kunn ug leg um slóð um á gamla Víg hóla vell in um í Kópa vogi.

Frábær lausn fyrir alla foreldra
13. daga fyrir jól!!!

Óskastundir hafa sett saman flottan jólapoka með 13 gjöfum. 

Pokarnir eru hugsaðir til að létta foreldrum lífið 13. dögum fyrir jól.

Við skiptum pokunum eftir aldri og kyni barnanna. Pokarnir koma 

fyrir stelpur og stráka 2ja – 4ra ára og svo 5 ára og uppúr. Upplýsingar 

um innihald og verð ásamt pöntunum á pokunum er hægt að nálgast 

hjá Þórunni í síma 840-0234 eða Erlu í síma 840-0235. 

Einnig er hægt að panta eða óska eftir upplýsingum á netfanginu 

oskastundir@oskastundir.is Tökum bæði vísa og euro. 

Möguleiki á greiðsluskiptingu, veitum systkina afslátt.

Ef sent er út á land þá borga Óskastundir helminginn af 

sendingakostnaði pokans.
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Mar grét Gyða Jó hanns dótt ir 
lista mað ur er með sýn ingu í Mol-
an um, ung linga hús inu í Kópa-
vogi, sýn ing sem er allr ar at hygli 
verð og stend ur næstu þrjár vik-
ur. Magga Gyða er fædd í Hafn-
ar firði, 1985, en hef ur búið í 
Vest ur bæn um síð ustu 12 ár. Hún 
byrj aði í Kvennó en skipti um 
og út skrif að ist með stúd ents próf 
af list náms braut frá Fjöl brauta-
skól an um í Breiholti árið 2006. 
Þar var hún að leggja áherslu á 
mynd list.

,,Sum ar ið eft ir að ég út skrif að-
ist fór ég til London sem Au Pair. 
Ég vann þar hálf an dag inn hjá frá-
bæru fólki við að passa eina litla 
skvísu en hafði all ann seinni part-
inn til þess að kanna borg ina og 
þræða söfn og þess hátt ar. Þá var 
mynda vél in alltaf með. Ég byrj-
aði að taka nokkra kúrsa í Cen-
tral Saint Mart ins skól an um. Eitt 
nám skeið ið sem ég var á var kall-
að Pho tograpthy, Art and Archi-
tekt ure og eft ir það fór ég að taka 
þessa ser íu af hús um sem eru 

á sýn ing unni minni. Mynd irn ar 
á sýn ing unni eru reynd ar bara 
tekn ar við eitt hús, National The-
atre. Eft ir að hafa ver ið að stúd-
era form og mynd bygg ingu í FB 
heill að ist ég mjög af form inu og 
hrárri áferð húss ins Ég kom þang-
að nokkrum sinn um og tók þess-

ar mynd ir á slides-filmu. Þannig 
kem ur áferð in bet ur fram og teikn-
ing in í veggj un um nýt ur sín bet ur. 
Eft ir að ég kom heim hef ég hald ið 
áfram að læra ljós mynd un. Þetta 
er spenn andi nám og enda laust 
mik ið sem mað ur á eft ir að læra 
og upp götva!

Lista verk Möggu Gyðu í Mol an um.

Öðru vísi list sýn ing í Mol an um

Dvöl
opið hús alla laugardaga

Dvöl, Reynihvammi 43, Kópavogi
sími 554 1260, dvol@redcross.is, www.redcross.is/dvol

Markmið með starfsemi Dvalar er að rjúfa félagslega einangrun, 
auka lífsgæði og efla andlega, líkamlega og félagslega vellíðan.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar bjóða gesti velkomna í Dvöl á laugardögum, 
boðið er upp á léttan hádegisverð.

Hægt er að kynna sér starfsemi Dvalar, spila, mála, slaka á eða tala saman.

Dvöl er samstarfsverkefni Kópavogsdeildar Rauða kross Íslands, Kópavogsbæjar
og Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi.

Almenn starfsemi fer fram í húsinu alla virka daga kl. 9-16 
(10-16 á fimmtudögum)

Þú færð jólagjöfina 
hjá okkur

Munið gjafabréfin

Verið velkomnar.

Mjódd • Sími: 5575900

FULL BÚÐ AF ÓDÝRUM LEIKFÖNGUM-GJAFAVÖRUM-GOSBRUNNUM-                              
LÍMMIÐUM-GJAFAPOKUM-FJARSTÝRÐUM BÍLUM,          

GEISLADISKAR VERÐ 500-600 
OG MARGT MARGT FLEIRA SJÓN ER SÖGU RÍKARI

ÓDÝRT BÆÐI FYRIR  JÓLASVEININN OG Í JÓLAPAKKANN
EXTRAKAUP SÍÐUMÚLA 1 (Ármúlamegin) opið alla daga til jóla

EXTRAKAUP
EXTRA GÓÐ KAUP

Stöndum saman!
Nú ríður á að þjóðin haldist í hendur og velji íslenska framleiðslu. 

Þannig tryggjum við atvinnu og spörum gjaldeyri.
 

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Nú þegar kreppir að er gott til þess að vita að hún Sigríður       
Gunnarsdóttir í blóma- og gjafavöruversluninni 18 Rauðum  
Rósum í Hamraborg flytur inn falleg og skemmtileg peningablóm 
sem ættu að vera til á hverju heimili.
18 Rauðar Rósir bjóða fjölbreytt úrval af gjafavöru, blómum og 
skreytingum.



Stíll 2008 fór fram í Smár an-
um í Kópa vogi fyr ir skömmu og 
er átt unda keppni af þessu tagi 
sem hald in er á veg um Sam fés og 
komu kepp end ur víðs veg ar að. 
M.a. mátti sjá þarna kepp end ur 
frá Grund ar firði og Skaga strönd 
en alls voru kepp end ur frá um 60 
fé lags mið stöðv um. Keppt er í hár-
greiðslu, förð un og fata hönn un 
og má hver fé lags mið stöð senda 
eitt lið til keppn inn ar og í hverju 
liði mega vera 2 - 4 ein stak ling ar, 
þar af eitt mód el. Þema keppn inn-
ar í ár var ,,Fram tíð in.” Verð laun 
voru veitt fyr ir fimm sæt in, auk 
þess sem sér stök verð laun voru 
veitt fyr ir hár, förð un og fata hönn-
un og far and stytta fyr ir 1. sæt ið.

Mark mið keppn inn ar Stíls er að 
hvetja hvetja ung linga til list sköp-
un ar og um leið gefa þeim auk in 
tæki færi til frum legr ar hugs un ar og 
sköp un ar hæfi leika. Þau voru hvött 
til þess að vekja já kvæða at hygli á 
því hvað ung ling ar eru að gera á 
sviði sköp un ar og gefa þeim kost 
á að koma sín um hug mynd um á 
fram færi utan fé lags mið stöðv anna. 
Einnig að ung ling arn ir kom ist í 
kynni við fleiri sem hafa áhuga á 
sama sviði. Í regl um keppn inn ar 
seg ir að klæðn að ur verði að vera 
inn an sið ferði legra marka og skal 
mið að við að a.m.k. 1/3 hluti lík am-
ans sé hul inn flík. Hver fé lags mið-
stöð má senda eitt lið, skip að 2 til 
4 ein stak ling um, þar með talið mód-
el ið, úr 8.-10. bekk í grunn skóla. Öll 
vinna kepp enda við mód el fer fram 
á svæð inu, ekki er heim ilt að und ir-
búa mód el ið á neinn hátt áður en 
að keppn in hefst.

Arna Mar grét Er lings dótt ir, verk-
efna stjóri tóm stunda mála í Kópa-
vogi, seg ir að glæsi leg um við burði 
sé lok ið og það sem standi upp úr 
sé fram lag þátt tak end anna. ,,Þetta 
var stór glæsi leg mód el vinna og 
hönn um hjá svo ung um og efni-
leg um ung ling um, ég var orð laus 
af hrifn ingu. Fjöldi þátt tek enda í 
Stíln um hef ur aldri ver ið meiri, 
auk þess sem áhorf enda stúk an 
var þétt set in af gest um en u.þ.b. 
1000 gest ir voru á áhorf endapöll-
um. Und ir bún ing ur að svo stór um 
við burði krefst góðs und ir bún ings 
og sam vinnu þeirra sem að hon um 
koma. For stöðu menn og starfs fólk 
fé lags mið stöðva ÍTK hafa unn ið 
fórn fúst og frá bært starf á liðn um 
vik um, starfs fólk Smár ans tók vel 
á móti okk ur og við flutn inga að 
á stærri hlut um voru okk ur inn an 
hand ar starfs menn áhalda húss 
Kópa vogs. Það er fátt áhrifara rík-

ara en ánægj an af vinn unni sinni 
og sam vinn u gleði – það er gott að 
hafa þannig fólk í kring um sig,” 
seg ir Arna Mar grét.

Frá bær frammi staða   
kepp enda úr Kópa vogi

Kepp end ur þriggja fé lags mið-
stöðva í Kópa vogi unnu til verð-
launa. Kepp end ur frá fé lags mið-
stöð inni Mekka, sem er í Hjalla-
skóla, urðu í 2. sæti keppn inn ar 
en kepp end ur frá fé lags mið stöð-
inni Þebu í Smára skóla fengu verð-
laun fyr ir besta hár ið og kepp end-
ur fé lags mið stöðv ar inn ar Jemen 
í Linda skóla fengu verð laun fyr ir 
bestu hönn un ina.

Í liði Mekka var mód el Helga 
Diljá Gunn ars dótt ir en með henni 
Brynja Ás geirs dótt ir, Þór dís Þor-
kels dótt ir og Þór unn Anna Ómars-
dótt ir. Fyr ir Þebu var mód el Her dís 

Arn gríms dótt ir en aðr ir kepp end ur 
Elfa Rós Helga dótt ir, Elín Unn ur 
Guð munds dótt ir og Rebekka Rut 
Mar ín ós dótt ir. Í liði Jemen var mód-
el Katrín Dögg Óð ins dótt ir en með 
henni voru Thelma Hlíf Jörg ens-
dótt ir, Odd ný Mar ía Krist ins dótt ir 
og Hanna Mar grét Arn ars dótt ir. Í 
Ekk ó hópn um sem kem ur frá Kárs-
nes skóla var mód el Brynja Jón-
bjarn ar dótt ir og með henni Berg-
þóra Þor steins dótt ir, Theo dóra 
Ingi bergs dótt ir og Guð rún Björg 
Sig urð ar dótt ir. Lið ið frá Kjarna í 
Kópa vogs skóla var ein göngu skip-
að strák um og það var eina lið ið 
sem ein göngu var skip að strák um 
en öðr um strák sem mód el sást 
bregða fyr ir í keppn inni. Í liði 
Kjarna var mód el Ingi Rún ar Krist-
ins son og með hon um þeir Sindri 
Bene dikts son og Helgi Ein ars son. 
Flott, strák ar!
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Mekka úr Hjalla skóla varð í 2. sæti keppn inn ar en sig ur veg ari var 
Garða tún í Garða bæ.

Kepp end ur frá Kópa vogi unnu 
til þriggja verð launa á Stíl 2008

Besta hönn un in var hjá Jemen í Linda skóla.

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.isHeyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd   1 11/27/08   8:48:03 AM

2. sunnudagur í aðventu, 7. des.
Messa kl. 11. Sr. Sigfús Kristjánsson 
þjónar. Félagar úr kór kirkjunnar syngja 
og leiða safnaðarsöng. Organisti Jón 
Ólafur Sigurðsson. 
Sunnudagaskóli kl. 13. 
Aðventutónleikar Kórs Hjallakirkju kl. 
20.  Kórinn syngur aðventu- og jólalög 
frá ýmsum löndum og ýmsum tímum. 
Einsöngvarar eru úr hópi kórfélaga. Sig-
urborg Ragnarsdóttir leikur á þverflautu, 
Gunnlaugur Björnsson á gítar og Julian 
Michael Hewlett á orgel. Söngstjóri Jón 
Ólafur Sigurðsson. Kakó og piparkökur 
að tónleikum loknum. Ókeypis aðgangur. 

3. sunnudagur í aðventu, 14. des. 
Lofgjörðarguðsþjónusta kl. 11.  Sr. Íris 
Kristjánsdóttir þjónar. Þorvaldur Hall-
dórsson leikur og syngur létta jólasöngva 
með viðstöddum. 
Jólaball sunnudagaskólans kl. 13. Allir 
dansa saman í kringum jólatréð. Jólasve-
inn kemur í heimsókn og færir börnunum 
glaðning. 
Aðventuhátíð unglinga kl. 20.  Hljómsveit 
frá Kristilegum skólasamtökum (KSS) 
leiðir tónlistina sem verður sambland af 
jólalögum og æskulýðssöngvum. Unglin-
gar úr æskulýðsstarfi kirkjunnar annast 
stundina. 

4. sunnudagur í aðventu, 21. des.
Jólasöngvar fjölskyldunnar kl. 11.  Sr. 
Sigfús Kristjánsson þjónar. Allir syngja 
saman aðventu- og jólalög undir forsöng 
Kórs Hjallakirkju og Kórs Átthagafélags 
Strandamanna. Organisti Jón Ólafur Sig-
urðsson. 

Aðfangadagur jóla, 24. des.  
Jólastund fjölskyldunnar kl. 16.  Létt og 
skemmtileg barnastund með brúðum og 
léttum jólasöng. Góðir gestir úr sunnuda-
gaskólanum koma í heimsókn. 
Aftansöngur kl. 18.  Tónlistarflutningur 
frá kl. 17.30 í umsjá Kristínar Lárusdót-
tur, sellóleikara. Sr. Íris Kristjánsdóttir og 

sr. Sigfús Kristjánsson þjóna. Kór Hjal-
lakirkju syngur og leiðir safnaðarsöng. 
Kristín R. Sigurðardóttir syngur Ó, helga 
nótt. Ingibjörg Guðlaugsdóttir leikur á 
básúnu. Organisti Jón Ólafur Sigurðs-
son.  
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23.30.  Sr. Sig-
fús Kristjánsson þjónar. Kammerkór Hjal-
lakirkju syngur aðventu- og jólalög. Erla 
Björg Káradóttir syngur einsöng. Steinar 
M. Kristinsson leikur á trompet. Organisti 
Jón Ólafur Sigurðsson. 

Jóladagur, 25. des. 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.  Sr. Íris 
Kristjánsdóttir þjónar. Kór Hjallakirkju 
syngur og leiðir safnaðarsöng. Gunnar 
Jónsson syngur einsöng. Sigurborg Rag-
narsdóttir leikur á þverflautu. Organisti 
Jón Ólafur Sigurðsson. 

Annar dagur jóla, 26. des.
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11.  Sr. Sigfús 
Kristjánsson þjónar. Barn borið til skír-
nar. Barnakór úr Hjallaskóla syngur undir 
stjórn Guðrúnar Magnúsdóttur ásamt 
félögum úr Kór Hjallakirkju. Organisti Jón 
Ólafur Sigurðsson. 

Sunnudagurinn 28. des.
Jólagleði aldraðra kl. 14 í Hjallakirkju.  
Hátíðarstund fyrir aldraða í öldrunarstarfi 
kirknanna í austurbæ Kópavogs Söng-
vinir, kór aldraðra í Kópavogi syngur 
undir stjórn Kjartans Sigurjónssonar. 
Boðið er upp á veitingar í safnaðarsal 
kirkjunnar að dagskrá lokinni. 

Gamlársdagur, 31. des.
Aftansöngur kl. 18.  Sr. Íris Kristjánsdóttir 
þjónar. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir 
safnaðarsöng. Einar Clausen syngur ein-
söng. Sungnir verða bæði hátíðarsöngvar 
og litanía sr. Bjarna Þorsteinssonar. 
Organisti Jón Ólafur Sigurðsson. 

Allar nánari upplýsingar um guðsþjónusturnar 
og annað starf er að finna www.hjallakirkja.is.

Dagskrá í Hjallakirkju 
á aðventu, jólum og 

um áramót

7. desember. 2. sunnudagur í aðventu.
Fjölskylduguðsþjónusta í Salaskóla kl. 11. 
Sýnt verður leikritið: Ósýnilegi vinurinn í 
flutningi STOPP-leikhússins. Sr. Guðmun-
dur Karl Brynjarsson þjónar.

14. desember. 3. sunnudagur í aðventu. 
KIRKJUVÍGSLA
Guðsþjónusta  og sunnudagaskó l i 
í Salaskóla kl. 11. Kór Lindakirkju leiðir 
safnaðarsönginn undir stjórn Keith Reed. 
Um er að ræða síðustu guðsþjónustu 
safnaðarins í Salaskóla. Að henni lokinni 
verður hjálpast að við að flytja allt það 
sem söfnuðinum tilheyrir yfir í Linda-
kirkju. Þar verður opið hús frá kl. 13-16. 
Allir velkomnir. Kl. 17 hefst vígsluathöfn. 
Biskup Íslands, hr. Karl Sigurbjörnsson 
vígir safnaðarsal Lindakirkju, sem hýsa 
mun helgihald safnaðarins í næstu framtíð. 
Sóknarbörn hjartanlega velkomin.

21. desember. 4. sunnudagur í aðventu.
FÖGNUM KOMU LJÓSSINS! Aðven-
tukvöldvaka Kórs Lindakirkju í Safnaðarsal-
num kl. 20:00. Fram koma: Kór Lindakirkju 
ásamt Keith Reed, Matti Sax og Áslaug 
Helga, Regína Ósk Óskarsdóttir ásamt 
fleirum.

24. desember. Aðfangadagur jóla
Kl. 16:00 Jólastund fjölskyldunnar. Kór 
Salaskóla syngur undir stjórn Ragnheiðar 
Haraldsdóttur, Jólaguðspjallið verður lesið 
og hver veit nema að kunnuglegir gestir 

úr sunnudagaskólanum láti sjá sig. Í lok 
stundarinnar fá börnin lítinn jólaglaðning 
frá Lindasókn. Prestar safnaðarins þjóna. 

Kl. 18:00Aftansöngur. Kór Lindakirkju 
syngur undir stjórn Keith Reed. Trompet: 
Steinar Matthías Kristinsson. Sr. Guðmun-
dur Karl Brynjarsson þjónar. 

Kl. 23:30 Miðnæturmessa. Kór Lindakirkju 
syngur undir stjórn Keith Reed. Trompet: 
Steinar Matthías Kristinsson. Sr. Guðni 
Már Harðarson þjónar. 
Allar guðsþjónustur á Aðfangadag fara 
fram í sjálfu kirkjuskipi Lindakirkju, en 
við biðjum messugesti að hafa í huga að 
kirkjuskipið er ekki rykbundið.

25. desember. Jóladagur
Guðsþjónusta í Safnaðarsalnum kl. 11:00. 
Sr. Sigurjón Árni Eyjólfsson þjónar, Helga 
Þórdís Guðmundsdóttir leiðir safnaðarsöng 
ásamt félögum í Kór Lindakirkju.

26. desember 2. í jólum.
Sveitamessa í Lindakirkju kl. 11:00.
Hátíðleg guðsþjónusta í jólalegum coun-
try og western stíl. Fram koma auk Keith 
Reed og Kór Lindakirkju; Hjörleifur Vals-
son, Magnús Sigurðsson og fleiri. Sr. Guð-
mundur Karl Brynjarsson þjónar.

28. desember. 
Sunnudagur milli jóla og nýárs.

Dagskrá aðventu og
 jóla í Lindasókn



Nú þeg ar jól in nálg ast þá er 
sjálf sagt að minna á fal legu búð-
ina henn ar Jak obínu Sig urð ar-
dótt ir í rauðu múr steins hús un-
um að Dal vegi 16A.

“Við eig um árs af mæli hér í 
Kópa vogi um þess ar mund ir,” seg-
ir Jak obína okk ur. “Og við finn um 
fyr ir áhuga og ánægju við skipta-
vina. Nóra býð ur vör ur sem eru 
ein stak ar á land inu. Vör urn ar eru 
í róm an tísk um frönsk um sveita-
stíl, fal leg ar og nota leg ar. Mik ið 
af vand aðri gjafa vöru sem hent ar 
hvoru tveggja í bú stað inn og heim-
il ið. Á heima síð unni okk ar www.
nora.is eru ýt ar leg ar upp lýs ing ar 
um vör urn ar okk ar með góð um 
mynd um.” Við spurð um Jak obínu 
jafn framt hvaða vör ur væru vin-
sælast ar hjá henni núna fyr ir jól in. 
“Á þess ari stundu, núna rétt í byrj-
un að vent unn ar eru kerti og önn-
ur jóla vara vin sæl ast. Við erum 
með mik ið úr val af fal legu og sér-
stak lega vönd uðu jóla skrauti, svo 
sem engla, ker takransa, jóla lengj-
ur og margt ann að sem ekki er á 
boðstól um í öðr um versl un um. 

Ég vil ein dreg ið hvetja Kópa vogs-
búa til að líta við hjá mér, einmitt 
núna þeg ar krepp ir að í mann líf-
inu, og njóta hlýj unn ar hjá okk ur,” 
sagði Jak obína að lok um.

Við vilj um hvetja alla les end ur 
til að líta við í Nóru, því versl un in 
er ein stak lega hlý og gam an að 
líta þar við.
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Njótum aðventunnar saman

Ylur, hlýja, birta og mild ang an

Æviminn ing ar Stef áns Run-
ólfs son ar, Stebba Run, ,,Anna-
sam ir dag ar og ög ur stund ir” er 
merki leg frá sögn manns sem 
fram an af æv inni var um ára bil 
verk stjóri og fram kvæmda stjóri 
í stór um fisk vinnslu fyr ir tækj um 
í Vest manna eyj um og þeg ar því 
tíma bili æv inn ar lauk flutt ist 
hann til Stokks eyr ar og gerð ist 
fram kvæmda stjóri Harð frysti-
húss Stokks eyr ar. 

Af dvöl inni þar er for vitni leg 
saga, sem hætt er við að ýms ir 
ráða menn myndu held ur vilja 
láta liggja í þagn ar gildi. Starfs ferl-
in um í sjáv ar út vegi lauk Stef án 
sem eft ir lits mað ur, en hann hef ur 
síð ustu 17 ár búið á Hlíð ar veg in-
um í Kópa vogi.  Stebbi Run, eins 
og hann er kall að ur í Eyj um, átti 
lang an, merki leg an og far sæl an 
fer il í ís lensk um sjáv ar út vegi og 
upp lifði nán ast all ar breyt ing ar 
sem urðu í at vinnu grein inni frá 
því fyr ir miðja 20. öld og allt fram 
á þessa öld. Hann er fædd ur í Vest-
manna eyj um, fór ung ur að vinna 
við fisk verk un og fisk vinnslu og 
fékk fljót lega manna for ráð. Hann 
starf aði lengi sem verk stjóri í 
Hrað frysti stöð inni hjá Ein ari Sig-
urðs syni (Ein ari ríka) og varð síð-
an fram kvæmda stjóri fyr ir tæk is 

Ein ars í Kefla vík um skeið. Það-
an lá leið in aft ur til Eyja þar sem 
Stef án var um ára bil verk stjóri 
og fram kvæmda stjóri í stór um 
fisk vinnslu fyr ir tækj um og þeg ar 
því tíma bili æv inn ar lauk flutt ist 
hann til Stokks eyr ar. Þeg ar hann 
hóf störf var handaflið enn nán ast 
alls ráð andi í öll um störf um við 
fisk vinnslu og -verk un, en smám 
sam an tók tækn in að ryðja sér 
til rúms, dró úr erf iði karla og 

kvenna, jók af köst og ná kvæmni 
og bætti með ferð á hrá efni sem 
full unn inni vöru. Öllu þessu lýs ir 
Stef án á lif andi og skemmti leg an 
hátt og frá sögn hans er með þeim 
hætti, að jafn vel þeir sem aldrei 
hafa kom ið ná lægt fiski eða fisk-
vinnslu hljóta að skilja.

Skemmti leg lýs ing á ver öld sem 
var og kem ur lík ast til aldrei aft ur.

Ævi saga sem er mark verð lýs ing 
á sjáv ar út vegi síns tíma

Stebbi Run með ævi sög una sína. Við hlið hans má sjá ýms ar við ur-
kenn ing ar sem hon um hafa hlotn ast í Eyj um.

Nú er Veiði kort ið kom ið út fyr-
ir árið 2009. Við vilj um endi lega 
benda les end um á kosti Veiði-
korts ins, sem er fín jóla gjöf, 
núna þeg ar krepp ir að enda veit-
ir kort ið heim ild til veiða á yfir 
30 vatna svæð um, vítt og breytt 
um land ið, allt næsta sum ar. Í 
mörg um til fell um er inni fal in 
heim ild til að tjalda end ur gjalds-
laust. Það er við bú ið að Ís lend-
ing ar ferð ist inn an lands á kom-
andi sumri og þá get ur ver ið gott 
að hafa Veiði kort ið með ferð is. 
Hvert kort gild ir fyr ir einn full-
orð inn og börn yngri en 14 ára í 
fylgd með kort hafa.

Næsta sum ar er 5. árið sem 
Veiði kort ið er fá an legt. Það kom 
fyrst út árið 2005 og gilti þá á rúm-
lega 20 vatna svæð um. Vin sæld ir 
þess hafa auk ist stór lega ár frá 

ári, enda frá bært að hafa með ferð-
is á ferð um land ið. Kort ið veit ir 
að gang að mörg um vin sæl ustu 
veiði vötn um lands ins eins og t.d. 
Þing valla vatni, Með al fells vatni, 
Úlf ljóts vatni, Hít ar vatni svo eitt-
hvað sé nefnt, enda veiði stað irn ir 
rúm lega 30 og eru í öll um lands-
hlut um. Þeir sem vilja kynna sér 
veiði stað ina og fá frek ari upp lýs-
ing ar um Veiði kort ið geta far ið 
inn á vef slóð ina www.vei dikortid.
is hvar eru ýt ar leg ar upp lýs ing ar 
um veiði stað ina og allt sem við-
kem ur kort inu. Þar er jafn framt 
hægt að kaupa Veiði kort ið og fá 
það sent heim. 

Við ósk um Veiði kort inu til ham-
ingju með 5. starfs ár ið og vilj um 
endi lega hvetja les end ur til að 
kynna sér Veiði kort ið og öllu því 
sem það inni fel ur á rétt fá rán lega 

lágu verði. Ann ars fæst kort ið ein-
nig á öll um af greiðslu stöð um N1, 
veið vöru versl un um og þeim önd-
veg is stað Braut ar stöð inni Ár múla 
42.

Frá bær jóla gjöf sem end ist leng ur

Nóra á Dal veg in um:

Jak obínu Sig urð ar dótt ir í Nóru.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Þótti oft óstýr lát ur og skóla gang an 
títt hrein þraut a ganga”

Ég, Vilhjálmur Þór Vilhjálms-
son hárskeri, er fædd ur 6. 
jan ú ar 1953 og tveim ur árum 
eft ir að ég fædd ist tóku pabbi 
og mamma sig upp og fluttu í 
Kópa vog inn, í leigu hús næði að 
Kárs nes braut 18 þar sem móð ir-
syst ir mín Lauf ey bjó en þar var 
að spretta upp byggð á þess um 
árum. Pabbi og mamma byggðu 
hús sem heit ir Bræðra tunga, 
efst uppi á háls in um þar sem 
Hafn ar fjarð ar veg ur inn hlykkj-
ast áfram suð ur á bóg inn. En 
áður en Bræðra tunga var full-
byggð þurfi fjöl skyld an að flytja 
frá Kárs nes braut inni og næstu 
tvö ár bjugg um við að Lauga-
vegi 74. En síð an lá leið in aft ur 
í Kópa vog inn 1959 að Bræðra-
tungu 45 eins og Bræðra tung-
an hét þá. Ég er ör verp ið í fjöl-
skyld unni en 10 ár eru á milli 
mín og elstu syst ur minn ar og 
5 ár milli mín og næst elstu syst-
ur minn ar. Pabbi var á þess um 
árum fram kvæmda stjóri Vöru-
flutn inga mið stöðv ar inn ar sem 
var þá í Borg ar tún inu.

Kópa vog ur inn var mik ið gósen-
land fyr ir krakka á þess um árum 
Hvar vetna voru hús að spretta 
upp úr mold inni, ungt fólk að 
flytja inn og allt fullt af fjör ug-
um krökk um. Alls stað ar voru 
spenn andi leik svæði, bæði þar 
sem ver ið var að byggja og ekki 
síð ur þar sem mýr ar og móar 
voru enn ósnert.

Mamma vann einnig úti, á 
sendi bíla stöð, svo for eldr arn ir 
voru al veg á kafi í vöru flutn ing-
um og ekki heima svo ég varð að 
oft að bjarga mér sjálf ur, bæði 
áður en ég fór í skól ann og eft ir 
að heim kom aft ur. Margra fé laga 
minna beið hins veg ar móð ir 
þeirra heima og sá um að þeir 
liðu eng an skort, en það gerði 
ég svo sem ekki held ur. Ég gekk í 
Kópa vogs skól ann og síð ar Gagn-
fræða skóla Kópa vogs, og það 
var oft eng inn sér stök glæsigan-
ga, ég þótti oft óstýr lát ur. Mín ir 
helstu fé lag ar voru Sig ur laug ur í 
Grænu tung unni og Gylfi Nor dal 
og syn ir Sig urð ar á bæj ar skrif-
stof unni, Jón og Snorri, Sæv ar 
Hólmars son og einnig Geiri sem í 
dag er kennd ur við fyr ir tæki sitt, 
Gold finger, al veg frá bær dreng ur. 
Þarna fyr ir neð an Bræðra tung-
una var á þess um árum eng-
in byggð og það not uð um við 
óspart sem leik svæði, bygg um 
heilu kast al anna úr timb ur fjöl um 
alls kon ar en á þess um árum var 
mik ið af krökk um á þessu svæði. 
Þetta var al veg ynd is leg ur tími 
í Kópa vog in um og ég fékk því 
mikla út rás fyr ir mína fé lags þörf 
á þess um árum.”

Erf ið skóla ganga
Villi seg ir að þeir fé lag arn ir 

hafi ekki alltaf far ið eft ir sett um 
regl um, höfðu t.d. gam an af því 
að brjóta götu ljós sem stein-
kasti og voru ekki ánægð ir fyrr 
en búið var að skipta um peru 
svo hægt var að stúta þeirri 
næstu. Stund um brotn aði eitt-
hvað ann að, eins og rúða í næsta 
húsi þeg ar hittn in var ekki mik-
il. ,,Eitt sinn ætl aði ég að kaupa 
start byssu af ein um strák. Við 
löbbuð um út og ég miða á eina 
ljósa peru og hitti hana í fyrsta 
skoti. En í sama mund kem ur 
lögg an fyr ir horn ið og við hlup-
um eins og fæt ur tog uðu í burtu 
og linnt um ekki sprett in um fyrr 
en við vor um komn ir yfir skíta-
læk inn og gát um falið okk ur þar 
í mó un um og slupp um þannig 
frá lögg unni. En start byss una 
keypti ég ekki. Skóla ganga mín 
var einnig oft mjög lit rík og erf ið, 
raun ar oft hrein þrauta ganga og 
ég var eig in lega aldrei í takt við 

það sem fram fór inn an veggja 
skól ans. Það sem var verst var 
að kenn ar inn sem ég fékk í fyrsta 
bekk og hafði næstu árin var að 
mínu mati al gjör lega óhæf ur, var 
drykk felld ur og iðu lega ölv að ur 
í tím um, og hik aði ekki við að 
dangla í krakk ana. Ég varð sér-
stak lega fyr ir barð inu á hon um 
því ég var með þeim ósköp um 
gerð ur að svara fyr ir mig full um 
hálsi ef ég taldi mig órétti beitt-
ur. Gagn fræða skóla vera mín var 
held ur eng inn dans á rós um en 
þar kenndi mér þó einn frá bær 
kenn ari, Björn Þor steins son, 
sem seinna varð starfs mað ur á 
bæj ar skrif stof un um.

Fimmt án ára í   
rak ara nám

Eft ir 2. bekk í Gagg an um fór 
ég í Iðn skól ann. Ástæða þess að 
ég vildi verða hár skeri var að 

fyr ir ofan okk ur bjuggu heið urs-
hjón, Tómas Árna son ráð herra 
og hans kona og hjá þeim leigði 

Garð ar nokk ur Schev ing sem var 
rak ari sem hafði þau áhrif að ég 
15 ára gam all for að læra þessa 
iðn sem hef ur ver ið mitt ævi-
starf. Ég fór að læra á rak ara stof-
unni á Suð ur lands braut 10 þar 
sem Garð ar starf aði. Það hef ur 
aldrei hvarfl að að mér að hætta 
sem rak ari og starfa við eitt hvað 
ann að og ég hef aldrei ver ið hald-
inn nein um starfs leiða.

Ég á auð vit að mín áhuga mál, 
er bæði frí múr ari og í Rotary-
klúbbi í dag en áður fyrr starf aði 
ég mik ið í JC-hreyf ing unni og var 
knatt spyrnu dóm ari í efstu deild 
um ára bil og var línu vörð ur í U-
21 lands leik í Ár ós um milli Dana 
og Skota með þeim Guð mundi 
Har alds syni og Heið ari Jóns syni. 
Ég var með mikla fót bolta bakt-
er íu á ung lings ár un um og vildi 
fara að æfa með Breiða bliki 
sem þá var eina íþrótta fé lag ið í 
Kópa vogi. Æf ing ar voru á Valla-
gerð is velli í vest ur bæn um og ein-
hverra hluta vegna vor um við 
aust an bæj argutt arn ir eng ir auð-
fúsu gest ir þar. Ég gafst upp á bar-
smíð um og grjót kasti til og frá 
æf ing um og fór því að fara með 
Hafn ar fjarð ar strætó suð ur í Hafn-
ar fjörð og að æfa með Hauk um. 
Skemmti leg ustu leik irn ir urðu 
því auð vit að við Blik ana en ég 
fékk við ur nefn ið Villi föð ur lands-
svik ari!”

Sátt ur við Guð og menn
,,Mitt líf hef ur ekki ver ið neinn 

dans á rós um, ég hef misst bæði 
eig in konu og dótt ir sem báð ar 
hétu Ásta Lovísa auk syst ur Ástu 
Lovísu. Það voru erf ið ir tím ar en 
það er svo margt í líf inu sem er 
mik il reynsla. Ég er hins veg ar 
sátt ur við Guð og menn og reyni 
að  hugsa dag lega já kvætt. Ég á 
þrjú góð börn og barna börn, og 
það er mik il vægt.”

Fyr ir þessi jól kom út bók sem 
heit ir ,,Með an hjart að slær” og 
er lífs reynslu saga Villa hár skera.

Fjöl skyld an í Bræðra tungu. For eldr ar Villa þau Vil hjálm ur Páls son og Val gerð ur Odd ný Ágústs dótt ir, börn-
in Inga Ind íana Svala, Kára Hrönn og Vil hjálm ur Þór og svo móð ur af inn Ágúst Þór grím ur Guð munds son.

Vil hjálm ur Þór Vil hjálms son fyr ir utan æsku heim il ið í Bræðra tungu.

Leik fé lag ar á tröpp un um í Bræðra tungu, hress og kát ur vina hóp ur.
Ferm inga strák ur inn Villi.
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Við óskum Kópavogsbúum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári.

Við þökkum viðskiptin á liðnu ári.



Fyr ir tíu árum varði ég jól um 
og ára mót um í Suð ur Am er íku.  
Mér er minn is stætt að hafa stað-
ið í röð í fyr ir fram an sjálfs sala á 
öðr um degi jóla í nærri 40 stiga 
hita og fátt komst að í huga mér 
ann að enn að ná í vatns flösku.  
Þar sem ég stóð í þess ari bið röð 
fór ég að velta fyr ir mér hvern ig 
í ósköp un um fólk gæti kom ist 
í jóla skap við þess ar að stæð ur.  
Þetta var í mín um huga allt ann-
að en jóla legt  þarna í sól inni og 
hit an um. 

Ein hvern veg inn virt ust samt 
jól in koma þar ekki síð ur en hér 
og gleði fólks var ekki minni. Gleði 
þeirra smit aði líka út frá sér og 
ekki hægt ann að en að hríf ast 
með.  Þarna úti fann ég for láta 
styttu af síð ustu kvöld mál tíð inni 
sem var nokk uð sér stök í mín um 
huga þar sem all ir þátt tak end ur 
voru dökk ir og skreytt ir eins og 
indíán ar.  Þ.e. eins og heima menn 
þarna úti.  Í haust var ég svo 
lán sam ur að geta far ið á slóð ir 
kristni boða í Afr íku og þar sá ég 
mál verk af síð ustu kvöld mál tíð-
inni. Jesús og læri svein arn ir voru 
á þeirri mynd eins og heima menn 
þar svart ir á hör und og skreytt ir 
eft ir  þeirra höfði.

Þannig er að Jesús kom inn í 
heim inn á allt ann an hátt en bú ist 
var við.  Heródes taldi að hann 
væri að fá keppi naut um ver ald leg 
völd.  Aðr ir bjugg ust við mikl um 
stríðs leið toga sem kæmi í far ar-
broddi mik illa her sveita.  Eng inn 
átti von á því að frels ar inn kæmi 
í heim inn sem lít ið ósjálf bjarga 
barn í smá bæn um Bet lehem.  En 
koma hans var sann ar lega kær-
kom in þó hún væri óvænt.  Rétt 
eins og jóla and inn sem sveif inn 
í hjarta og huga Ís lend ings í stutt-
bux um í Suð ur Am er íku þó ekk ert 
væri þar sem minnti á ís lensk jól.

Guð kom í heim inn og deildi 
kjör um með sam ferða mönn um 
sín um.  Hann kom fyr ir okk ur og 
vegna okk ar.  Þess vegna höf um 
við í gegn um ald irn ar vilj að eiga 
sam fé lag með hon um og vilj að 
hafa hann sem einn af okk ur.  
Svart an í Afr íku, brún an í S-Am er-
íku og þeg ar við hugs um um Jesú 
sjá um við lík lega fyr ir okk ur mann 
sem er vest rænn í út liti.  Jesús 
birt ir okk ur Guð og hann kom 
til okk ar allra og öll eig um við líf 
með hon um, ef við kjós um það, 
hvern ig svo sem hann leit út.

Við höf um alls kon ar skraut og 

dót til að hjálpa okk ur að finna 
jóla and ann. Sjálf sagt er mis jafnt 
hvar við finn um hann.  Sum ir 
finna hann helst þeg ar Heims 
um ból er sung ið í aft an söng á 
að fanga dags kvöld.  Aðr ir finna 
hann þeg ar sest er við mat ar borð-
ið með fjöl skyld unni og enn aðr ir 
þeg ar við laum umst til að pakka 
inn gjöf til vin ar heima í stofu með 
jólatón list í bak grunni.

Jóla and inn kem ur þó ekki síst 
þeg ar við mæt um Guði hvar og 
hvenær sem er.  Við mæt um hon-
um víða og við höf um mörg tæki-
færi til að færa hon um af mæl is-
gjaf ir vegna af mæl is dags hans á 
jól un um.  Við erum minnt á það 
í Matteus ar guð spjalli í orð un um: 
Allt sem þér gerð uð ein um mín-
um minnstu bræðra, það haf ið 
þið gert mér. 

Lík lega upp lif um við flest jól in 
einna best í sam fé lagi við aðra. 

Tím inn sem við verj um með vin-
um, fjöl skyldu og öðru sam ferða-
fólki er vafa lít ið það dýr mætasta 
sem við eig um.  Eng inn gjöf er 
því dýr mæt ari en tím inn sem við 
verj um hvert með öðru.  Þetta 
erum við m.a. minnt á í 90. Dav-
íðs sálmi þar sem seg ir: Kenn oss 
að telja daga vora, að vér meg um 
öðl ast vit urt hjarta. Við skul um 
verja tíma en ekki eyða hon um. 
Þeg ar ég var fjarri ætt ingj um mín-
um í annarri heims álfu þá voru 
það heima menn þar og sam ferða-
fólk mitt sem kom mér í jóla skap.  
Með vina legu við móti og með því 
að verja tíma sín um með mér.  
Þannig kom jóla and inn svíf andi 
inn í brjóst mitt og ég fann fyr ir 
fögn uði yfir því að Guð vildi koma 
inn í líf mitt og eiga sam fé lag með 
mér.

Guð gefi okk ur öll um bless un ar-
ríka að ventu og gleði leg jól.
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Jól in, jól in alls stað ar

Sr. Sig fús Krist jáns son við ferm ing ar at höfn í Hjalla kirkju.

Ný lega var nem end um í Linda-
skóla í Kópa vogi af hent ar plönt ur 
sem starfs fólk Toyota rækt aði í sér-
stök um um hverf is mán uði fyr ir tæk-
is ins. Ákveð ið var að koma plönt un-

um í hend ur nem enda í Linda skóla 
því skól inn tek ur þátt í verk efn inu 
„Skól ar á grænni grein“ og skól inn 
fær að flagga Græn fán an um sem 
er tákn um ár ang urs ríka fræðslu 

og um hverf is stefnu í skól um. Í 
Linda skóla er um hverf is hóp ur sem 
starfar und ir leið sögn Krist ins Svav-
ars son ar, kenn ara, og var hópn um 
falið að sjá um plönt urn ar hér eft ir.

Plönt um kom ið í góð ar hend ur

Um hverf is hóp ur inn í Linda skóla ásamt Jó hann esi Hilm ars syni, hús verði og full trúa í um hverf is nefnd    
skól ans, Gunn steini Sig urðs syni, skóla stjóra, Kristni Svars syni, kenn ara, Mar gréti Ár mann, deild ar stjóra 
og Úlf ari Steins dórs syni, for stjóra sem af henti plönt urn ar fyr ir hönd Toyota.
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Karlakór Kópavogs hélt tónleika 
í Fríkirkjunni í Reykjavík í síðustu 
viku og nefndust þeir ,,Just Juli-
an”. Þar voru einungis sungin lög 
eftir Julian Hewlett, stjórnanda 
karlakórsins, en þau eru einnig 
útsett af honum. Á tónleikunum 
kom einnig fram fjöldi annara lista-
manna, kórar, einsöngvarar og ein-
leikarar. Karlakórinn söng þar sex 
lög, einn og með öðrum.

Laugardaginn 29. nóvember sl. 
kom svo Karlakór Kópavogs fram 
í Gjábakka, félagsmiðstöð eldri 

borgara í Kópavogi. Framundan 
er að halda tónleika á þrettándan-
um, 6. janúar nk. ásamt gestakór 
en vortónleikar verða í byrjun maí-
mánaðar. Kórinn æfir sem fyrr í 
Digranesskóla alla fimmtudaga frá 
20.00 til 22.30 og eru nýir menn 
ávalt velkomnir og er tekið vel á 
móti þeim en nýjum félögum er 
úthlutaður stuðningsaðili innan 
kórsins til að létta nýjum félaga 
fyrstu sporin, eða kannski réttara 
sagt, fyrstu tónarnir.

,,Just Julian” hjá 
Karlakór Kópavogs

Nýta kreppuna til menntunar
Á tímum þegar atvinnuástand 

er ótryggt er mikilvægt að nota 
tímann til að styrkja stöðu sína 
og mennta sig. Með því hefur 
fólk meiri möguleika en áður til 
að taka að sér ný verkefni þegar 
birtir upp á vinnumarkaðinum. 
Í Menntaskólanum í Kópavogi er 
mjög fjölbreytt nám í boði. Til 
dæmis má nefna þau tækifæri 
sem nú bjóðast til að fara í stutt 
hagnýtt nám á sviði viðskipta.

Inga Karlsdóttir er fagstjóri náms-
ins og hún segir okkur að námið 
hefjist í janúar og  taki tvær ann-
ir þar sem höfuðáhersla sé lögð 
á viðskipta- og samskiptagreinar. 
Einnig sé hægt að stunda nám á 
sama sviði í eina önn eða taka valin 
námskeið. Við spyrjum Ingu betur 
út í þetta.

Litlir hópar
„Við kennum  í tiltölulega litlum 

hópum og leggjum áherslu á að 
sinna hverjum einstaklingi sérstak-
lega. Kennslutíminn er  er á morgn-
ana. Við erum svo heppin að hafa 
innan okkar veggja einstaklega góð-
an hóp kennara sem þekkir vel til 
kennslu fullorðinna. Það er mjög 
mikilvægt að gera sér grein fyrir 
því að fullorðnir námsmenn hafa 
aðrar þarfir og bera með sér ann-
ars konar reynslu heldur en unga 
fólkið sem á að baki samfellda 
skólagöngu. Þeir hafa oft verið 
lengi í burtu frá skóla, eiga misgóð-
ar minningar frá fyrri skólagöngu 
og tileinka sér námsefnið á annan 
hátt en þeir ungu. Skrifstofubrautin 
okkar er nú búin að slíta barnsskón-
um og orðin þekkt og vel metin úti í 
atvinnulífinu. Það er ánægjulegt að 
segja frá því að það hafa myndast 
einstaklega góð vináttubönd inn-

an þessara hópa og ófáir klúbbarn-
ir sem haf orðið  til upp úr þessu 
námi,” segir Inga Karlsdóttir.

- En hverjir eru möguleikar þeirra 
sem ekki búa nálægt skólanum?

,,Fjarnám” svarar Inga.  „Nem-
endum utan höfuðborgarsvæðisins 
býðst að taka skrifstofubraut I í 
fjarnámi. Kennslugreinar eru þær 
sömu og í staðbundna náminu. Inn-
tökuskilyrði eru einnig þau sömu 
en námsefninu deilt á þrjár annir. 
Ein staðbundin lota er á hverri 
önn. Við erum líka með framhald af  
skrifstofubraut I fyrir þá sem hafa 
sem hafa lokið fyrri brautinni eða 
hafa einhverja reynslu og þekkingu 
á þessu sviði úr atvinnulífinu. Það 
er um að gera að hafa samband við 
okkur til að kanna hvort við erum 
ekki með eitthvað sem hentar.“

Enn styttra nám – Ein önn 
eða námskeið

Og Inga heldur áfram: „Núna þeg-

ar atvinnuástandið er svona slæmt 
er það besta og skynsamlegasta 
sem fólk getur gert  að mennta sig 
til þess að vera betur í stakk búið 
til að takast á við ný verkefni. Við 
bjóðum líka nám sem stendur yfir 
síðdegis í eina önn en þar er kennt  
á tölvur, bókhald, enska og íslenska  
og svo erum við líka með stök nám-
skeið. Við viljum gera allt sem við 
getum til að aðstoða fólk við að 
finna nám við hæfi og ekki síst 
núna á þessum erfiðu tímum. 

 Hér í skólanum er einnig mjög 
fjölbreytt námsframboð á öðrum 
sviðum, svo sem svæðisleiðsögn 
um Reykjavík, ferðamálafræði,  
matsveinanám og námskeið í mat-
reiðslu svo eitthvað sé nefnt. Það 
er bara um að gera að hringja á 
skrifstofu skólans í síma 594-4000 
eða koma. Við tökum vel á móti 
öllum,“ segir Inga Karlsdóttir fag-
stjóri.

Glaður hópur í hagnýtu námi á sviði viðskipta í MK.






2 dálkar = 9,9 *10





 


Kerti, kertastjakar og luktirKerti, kertastjakar og luktir

Karlakór Kópavogs á tónleikum í sl. viku.

Árlegir aðventutónleikar Kórs 
Hjallakirkju verða sunnudaginn 
7. desember nk. kl. 20.00 undir 
stjórn Jóns Ólafs Sigurðssonar. 
Að venju verður efnisskráin fjöl-
breytt með aðventu- og jólalög-
um úr ýmsum áttum og fá ýms-
um tímum. Einsöngvarar eru úr 
hópi kórfélaga, Sigurborg Ragn-
arsdóttir leikur á þverflautu og 
Julian Michael Hewlett leikur 
með á orgelið. Prestar kirkjunn-
ar annast talað mál. Að loknum 
tónleikum er boðið upp á kakó 
og piparkökur. Aðgangur er 
ókeypis.

Þann 21. desember, fjórða 
sunnudag í aðventu, eru jóla-
söngvar fjölskyldunnar en sungin 
verða falleg aðventu- og jólalög 
af ýmsum gerðum og lesið úr ritn-
ingunni.

Á jólanótt, 24. desember kl. 
23.30 verða jólasöngvar á jólanótt 
en það er nýung í starfi Hjalla-
kirkju. Kammerkór Hjallakirkju 
syngur aðventu- og jólalög einn 
og sér og einnig ásamt öllum við-
stöddum. Erla Björg Káradóttir 
syngur m.a. ,,Ó, helga nótt.” Og 
Steinar M. Kristinsson leikur 
á trompet. Áhersla verður lögð 
á góða blöndun af kórsöng og 
almennum söng. Organisti og kór-
stjóri er Jón Ólafur Sigurðsson. 
Lesnir verða 9 ritningarlestrar 

sem fjalla um boðun fæðingarinn-
ar og endar á að lesið verður úr 
jólaguðspjöllunum. Séra Sigfús 

Kristjánsson stjórnar lestrinum 
en auk hans lesa nokkrir kirkju-
gestir úr ritningunni.

Tónleikar og jólasöngvar 
í Hjallakirkju á aðventunni

Aðventutónleikar kórs Hjallakirkju verða 7. desember nk. 

Blóm og gjafavara 
í miklu úrvali!

JÓLASUND

SUNDLAUG KÓPAVOGS
Borgarholtsbraut 17

Opnunartími yfir jól og áramót
16. desember - Jólaskemmtun starfsmanna 
     06:30 – 17:30
23. desember - Þorláksmessa    
     06:30 – 20:00
24. desember - Aðfangadagur jóla  
     08:00 – 12:00
25. desember - Jóladagur                 
      Lokað
26. desember - Annar dagur jóla     
     10:00 – 16:00
31. desember - Gamlársdagur                 
     08:00 – 12:00
1. janúar -  Nýársdagur                      
     Lokað AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod@simnet.is
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Árið 2008 var lærdómsríkt fyr-
ir meistaraflokk HK í knattspyrnu. 
Markið var sett hátt og í febrúar voru 
fengnir til liðs við félagið 3 erlend-
ir leikmenn. Eftir ágætt gengi í vor-
leikjum hófst svo Íslandsmótið. HK 
byrjaði illa og liðið var ekki að spila 
vel. Við þetta bættist svo að efnileg-
asti leikmaður félagsins, Hólmar Örn 
Eyjólfsson, var seldur til West Ham 
– það kom skildingur í kassann, en 
vörnin veiktist að sama skapi. Undir 
lok fyrri umferðar var sú ákvörðun 
tekin að láta þjálfara liðsins til margra 
ára taka pokann sinn. Rúnar Páll Sig-
mundsson var ráðinn í staðinn út 
tímabilið. Fenginn var nýr erlendur 
varnarmaður og gamli refurinn Sin-
isa Valdimar Kekic kallaður í þjón-
ustu HK í viðleitni til að forðast fall. 
Voru þá, þegar mest lét, 6 erlendir 
leikmenn á mála hjá HK. Liðið hóf að 
leika af getu og náði nokkrum góðum 
sigrum, lék skemmtilega knattspyrnu 
og sótti fram á völlinn. Litlu mátti að 

endingu muna að félagið héldi sæti 
sínu í deildinni, en þegar upp var 
staðið var fall í 1. deild staðreynd.

Erlendu leikmennirnir voru, heilt 
yfir, ekki nægilega mikill styrkur fyr-
ir liðið og reyndust þungur fjárhags-
baggi þegar upp var staðið vegna 
neikvæðrar gengisþróunar. Sjaldan 
var þeim öllm teflt fram í einu, vegna 
þess einfaldlega að fyrir voru sterk-
ari leikmenn – eða ungir og mjög efni-
legir.  Talandi um efnivið. HK er vel 
statt hvað varðar unga og efnilega 
leikmenn. Margir 2 flokks strákar léku 
stórt hlutverk í meistaraflokksliði HK 
í sumar og náðu og þeim árangri að 
verða lykilleikmenn yngri landsliða. 
Mikils er vænst af þeim í framtíð-
inni. Þeir hafa fengið smjörþefinn af 
keppni í efstu deild og munu koma 
sterkari til leiks þar að ári liðnu með 
HK.

Kreppan hefur nánast kippt fótun-
um undan rekstrargrundvelli knatt-
spyrnufélaga á Íslandi. Fjárhagslega 

verður næsta ár, og næstu ár líklega, 
erfitt. Leikmenn HK hafa sýnt ástand-
inu mikinn skilning og eru allflestir 
búnir að undirgangast breytta samn-
ingsskilmála. Þá hefur framtíð flestra 
lykilleikmanna félagsins verið tryggð.

Mitt í þessari knattspyrnukreppu 
eignaðist HK sinn fyrsta A-landsliðs-
mann í knattspyrnu karla. Gunnleif-
ur Gunnleifsson markvörður HK er 
nú aðalmarkvörður landsliðsins – og 
þótt fyrr hefði verið! 

Sú stefna hefur verið tekin að  nú 
er að veita fjármunum heldur í þjálf-
un og hvað sem til þarf til að bæta 
leikmenn HK, frekar en að kaupa til 
liðs við félagið leikmenn. Rúnar Páll 
verður aðalþjálfari liðsins eins og 
fram hefur komið. Fer vel á því að 
einn efnilegasti þjálfari landsins stýri 
einu efnilegasta liði landsins. 

Blikum óskum við góðs gengis 
sem fulltrúum Kópavogs á næsta ári 
í efstu deild. Tilhlökkunin er mikil hjá 
okkur HK-mönnum að etja kappi við 
þá þar árið 2010. 

Meistaraflokksráð HK 
í knattspyrnu

Með efnilega leikmenn
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Fanndís Friðriksdóttir hefur 
gert tveggja ára samning við knatt-
spyrnudeild Breiðabliks. 

Fanndís er uppalinn hjá ÍBV en 
gekk til liðs við Breiðablik í októ-
ber 2004. Fanndís hefur leikið fjöl-
da leikja með yngri flokkum Breiða-
bliks auk þess sem hún hefur leikið 
44 leiki með meistaraflokki kvenna 
Breiðabliks og skorað í þeim 11 
mörk.

Þá hefur Fanndís leikið tólf leiki 
með U-17 ára landsliði Íslands og 
skoraði í þeim eitt mark og fjórt-
án leiki með U-19 ára landsliðinu 
og skoraði í þeim átta mörk. Í ár 
komst Fanndís inn í úrtakshóp 
A-landsliðsins og var í hópnum í 
leiknum gegn Írum þegar Íslands 
tryggði sér þátttökurétt á EM 2009. Landsliðsmaðurinn í knatt-

spyrnu, Sara Björk Gunnarsdótt-
ir, hefur gengið frá samningi við 
Breiðablik til tveggja ára.

Hún gerði tveggja ára samn-
ing við félagið en hún spilaði sjö 
leiki með félaginu í sumar í Lands-
bankadeild kvenna og VISA bikar 
kvenna og skoraði í þeim fimm 
mörk. Sara er fædd árið 1990 
og er uppalin í Haukum en kom 

til Breiðabliks sl. sumar að láni 
frá Haukum meðan félagsskipta-
glugginn var opinn. Hún á að baki    
fjölda leikja með yngri landsliðum 
Íslands. Sara Björk spilaði sinn 
fyrsta A-landsleik í fyrra en hefur 
spilað tólf A-landsleiki á þessu 
ári, skorað í þeim þrjú mörk og 
átt sæti í byrjunarliði landsliðs-
ins. Sara Björk er mikill fengur fyr-
ir knattspyrnudeild Breiðabliks.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Júlíus Jónasson landsliðs-
þjálfari kvenna í handknattleik 
valdi um síðustu helgi þá 16 
leikmenn sem fóru til Póllands 
til að taka þátt í undankeppni 
HM. Liðið tók þátt í æfingamóti í 
Noregi í lok síðasta mánaðar fyr-
ir   skömmu og lék gegn Noregi, 
Rússlandi og Danmörku og tap-
aði öllum leikjunum, þó naum-
lega gegn Dönum, 22-23. Liðið 
lék við Letta 26. nóvember sl. og 
fór sá leikur 37-27 fyrir Ísland. 
Annar leikurinn var gegn Sviss 
sem vannst 41-30.

Í hópnum eru tveir HK-leik-
menn, þær Ólöf Kolbrún Ragn-
arsdóttir markvörður og Arna 
Sif Pálsdóttir en auk þess Rut 
Jónsdóttir sem lék með HK en 
gekk sl. sumar til liðs við Team 
Tvis Holstebro í Danmörku. Rut 
er aðeins önnur tveggja lands-
liðsleikmanna sem leikur með 
erlendu liði, hin er Rakel Dögg 
Bragadóttir sem leikur með Kold-
ing í Danmörku.

Arna Sif skoraði 5 mörk í leikn-
um gegn Lettum og 3 mörk gegn 
svissnesku stelpunum.

Þrír HK-leikmenn í kvenna-
landsliðinu í handbolta

Sara Björk ásamt Svavari Jósefssyni framkvæmdastjóra knattspyrnu-
deildar Breiðabliks.

Fanndís hefur gert 11 mörk fyrir Blika

Fanndís Friðriksdóttir ásamt framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar 
við undirskrift samningsins.

Sara Björk til Blika

Eins og allir bæjarbúar vita eru 
erfiðir tímar á Íslandi í dag sem 
ekki sér fyrir endann á. Á slíkum 
tímum er mikilvægt og nauðsyn-
legt öllum að standa saman og 
nýta öll tilefni til að koma saman 
og gleðjast, með fjölskyldu sinni, 
vinum og félögum. Íþróttastarf er 
vel til þess fallið að stuðla að auk-
inn samheldni og jákvæðum sam-
skiptum. Það er því mikilvægt að 
við höldum unga fólkinu í íþrótta-
starfi og hlúum vel að því. Það 
hyggjumst við Blikar gera.

Þetta ár hefur verið viðburðar 
ríkt og erfitt. Jafnframt hefur geng-
ið á ýmsu í ár. Við ætluðum okkur 
mikla hluti á liðnu keppnistímabili. 
Þó gekk það upp í sumum flokk-
um en ekki öðrum. Yngri flokkar 
Breiðabliks unnu engan Íslands- 
eða bikarmeistaratitil en hins veg-
ar komust þeir allir nema einn í 
úrslitakeppni Íslandsmótsins sem 
er mjög góður árangur.

2. flokkur karla og kvenna náðu 
hins vegar í titil. 2. flokkur karla 
urðu Íslandsmeistarar og 2. flokk-
ur kvenna urðu bikarmeistarar. 
Þessir flokkar eru bæjarfélagi sínu 
til sóma og óska ég þeim innilega 
til hamingju.

Árangur meistaraflokks kvenna 
var jafnframt góður. Við ætluðum 
okkur að vísu að stríða KR og Val 
aðeins meira og gera atlögu að 
titlum en það verður að bíða til 
næsta árs enda er lið okkar enn 
ungt. Framtíðin er hins vegar 
þeirra. Ekki get ég leynt vonbrigð-
um mínum með meistaraflokks 
karla sem náði ekki nógu góðum 
árangri. Skýringarnar eru ýmsar 
en þó má segja að svartur septem-
ber hafi orðið okkur að falli. 

Rétt innan seilingar
Þá sælu sumarnótt
sungu regnvot stræti
um hamingjuna sem þar var
rétt innan seilingar.

Þessi kafli úr frægu sönglagi 
kom upp í hugann. Í upphafi sept-
ember vorum við í baráttu um bik-
armeistaratitilinn og þriðja sæti 
í deildinni og var fallið því hátt. 
Það er þó vonargeisli í þessu öllu, 
sumarið lofaði góðu að ýmsu leyti 
og við horfum bjartsýnum augum 
til næsta árs. Það er ljóst hvað leik-
menn varðar að við höfum góðan 
grunn til að byggja á og nú þegar 
þrengir að og félög þurfa að byggja 
meira á sínum uppöldu leikmönn-
um er óhætt að segja að Breiðablik 
stendur vel að vígi. Rétt er að geta 
þess að gömlu kallarnir í Old boys 
bættu enn einni skrautfjöðrinni í 
hattinn þegar þeir unnu enn einn 
Íslandsmeistaratitilinn í ár.

Við horfum því bjartsýn til fram-
tíðar þegar við setjum endapunkt-
inn á þetta keppnisár. Ég vil þakka 
öllum leikmönnum, sjálfboðalið-
um og þjálfurum fyrir góð störf í 
ár. Það er ekki hægt að segja frá 
ný liðnu keppnistímabili án þess 
að minnast á fjármálin. Þetta ár 
hefur verið mjög erfitt og höfum 
við glímt við lausafjárskort stóran 
hluta ársins. Því er ekki að leyna 
að við ætluðum okkur að bæta enn 
við góðan hóp styrktaraðila í byrj-
un árs en þá lokuðust skyndilega 
allar dyr þegar vandi fyrirtækja í 
landinu var orðinn ljós. Við það 
bættist að illa hefur gengið að ná 
inn samningsbundnum tekjum og 
hefur það svo verið allt árið. Knatt-

spyrnudeild Breiðabliks er þó 
ekki ein um slík vandamál, öll eða 
nær öll félög í efstu deild karla og 
kvenna eru í fjárhagsvandræðum 
sem ekki sér fyrir endann á. Það er 
óflýjanlegt að eitthvað þurfum við 
að draga saman seglin og reyna að 
komast í skjól í þessum brimsköfl-
um sem framundan eru. Óvissan 
um hve mikið tekjur deildarinnar 
minnka er mikil þessa stundina 
en nú þegar vitum við að sumir 
af þeim stóru styrktaraðilum sem 
hafa styrkt okkur rausnarlega á 
liðnum árum hafa farið í greiðslu-
þrot eða eru á leiðinni í slíkt þrot. 
Ég er samt bjartsýnn á að okkur 
vinnst eitthvað til. Framtíðin er 
okkar Blika, það vitum við öll og í 
samstöðunni finnum við styrk til 
að halda áfram vegferð okkar og 
vinna að okkar markmiðum. Vonin 
örvar aðrar dyggðir. Það er mín 
trú og von að við finnum styrk í 
samstöðu okkar Blika og getum 
því litið óhrædd fram á veginn.

Íslensk er vonin, af bjart-
sýni full

Að lokum vil ég þakka öllum for-
eldrum og forráðamönnum, iðk-
endum, leikmönnum, þjálfurum og 
öðrum starfsmönnum deildarinn-
ar og öllum þeim sjálfboðaliðum 
sem hafa lagt sig fram á liðnu ári. 
Megið þið eiga góð jól og við skul-
um samgleðjast yfir enn einu góðu 
knattspyrnuári!

Einar Kristján Jónsson
formaður knattspyrnudeildar 
Breiðabliks

Breiðablik varð Íslandsmeistar-
ar í kumite 2008, en keppnin fór 
fram í Smáranum. 

Þetta er langbesti árangur sem 
Blikar hafa náð til þessa í kumite, 
því aldrei fyrr hefur Breiðablik 
náð að vinna heildartitilinn. Það 
sem skóp þennan árangur var í 
fyrsta lagi það að allir keppendur 
Breiðabliks náðu verðlaunasæti. 
Bestum árangri náði Guðrún Ósk-
arsdóttir sem fékk þrenn gull-
verðlaun, sigraði í báðum sínum 
einstaklingsflokkum, +61kg og 
opinum flokki. Einnig var hún í 
sigurliði kvenna í liðakeppni en 
með henni þar voru þær Bryndís 
Jara Þorsteinsdóttir og Björg Jóns-
dóttir sem einnig náði bronsi í 
+61kg. Breiðablik átti einnig silfur-
liðið í kvennaflokki en þær Hrund 
Valgeirsdóttir og Sigríður María 
Torfadóttir skipuðu það. Arnar 
Freyr Nikulásson lenti í öðru sæti 
í sínum flokki (-67kg) og svo náði 

Vilhjálmur Þór Þóruson brons í 
sínum flokki (-75kg). Margar viður-
eignanna voru hörku viðureignir 

þar sem ekkert var gefið eftir, eða 
rúmlega það! Til hamingju, Breiða-
blik!

Blikar Íslandsmeistarar í kumite

Íslandsmeistarar Breiðabliks í liðakeppni kvenna í kumite 2008, þær 
Björg Jónsdóttir, Guðrún Óskarsdóttir og Bryndís Jara Þorsteinsdóttir.

Viðburðaríkt en jafnframt 
erfitt ár hjá Blikum
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