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Úthlutað á Kjóavöllum
Búið er að úthluta öllum sem
sóttu um lóðir hjá Hestamannafélaginu 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 bæjaryfirvalda um annað, en vegna
ástandsins í efnahagsmálum
þjóðarinnar hafi nokkrir hætt
við, þ.e. sagt sig frá úthlutun.
Þetta eru 131 lóð að sögn Bjarnleifs en lengi voru þær bara 20
en margra mánaða seinkun hefur orðið af hálfu bæjaryfirvalda.
Hann reiknar með að flestir byrji

framkvæmdir með næsta vori og
því verði margt um hross í vetur 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 fyrir árið 2007 var haldinn 27. nóvember sl. og í beinu framhaldi aðalfundur félagsins fyrir árið 2008.
Reikna má fastlega með að
uppbygging fyrir Gust á Kjóavöllum kosti ekki undir 2 milljörðum
króna, þ.e. bygging nýrra hesthúsa, reiðhallar og æfinga- og
keppnissvæðis.
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Hverjum að kenna?

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, utanlandsferðir 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 þjóðfélag inu um koll. Ég kenni frekar vel ofnum vefum skúffufyrirtækja og einkafélaga, sem keyptu af sjálfum sér og seldu um
leið með himinhárri lántekju. Það var ekki einkaneyslan.

Sameinuð bæjarstjórn

B

æjarstjórn Kópavogs situr nú við að semja fjárhagsáætlun 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 einhuga um velferð bæjarbúa.

Aðventan

A

ðventan eða jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyrir 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. Margir 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 fjórum. 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 hirðingjunum sem fátækir og ómenntaðir fengu fyrst fregnina góðu um
fæðingu frelsarans. Fjórða kertið heitir Englakertið, minnir okkur á englana sem fluttu fréttina um fæðingu frelsarans. Næsta
sunnudag er annar sunnudagur í aðventu. Í þekktum aðventusöng 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

Aðalskipulag fyrir
Glaðheimasvæðið
samþykkt

Á fundi skipulagsnefndar var
lögð fram tillaga Bæjarskipulags
að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 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 Reykjanesbraut til vesturs, Bæjarlind í
norðurs, Bæjarlind 1-3 og athafnasvæði við Akra- og Askalind til
austurs og fyrirhuguðum Arnarnesvegi til suðurs. Innan marka
þess er áhaldahús Kópavogsbæjar, athafnasvæði Hestamannafélagsins Gusts, hesthús og gerði,
skeiðvöllur og reiðskemma. Samkvæmt fasteignamatsskrá eru á
svæðinu um 14. 000 m2 í sérhæfðu
húsnæði. Í breytingunni felst að
opið svæði til sérstakra nota (hesthúsahverfi) 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 landnotkun verslunar, þjónustu og íbúðarsvæðis. Aðkoma að svæðinu verður frá Arnarnesvegi, Lindarvegi
og Bæjarlind sem tengist Reykjanesbraut. Einnig er gert ráð fyrir
nýjum undurgögnum undir Reykjanesbraut fyrir bæði gangandi og
akandi umferð frá Hæðarsmára.
Um svæðið liggur ný safnbraut frá
Arnarnesvegi að Bæjarlind. Áætlað er að á svæðinu verði byggt í
heildina um 130.000 m2 verslunar
og þjónustuhúsnæði sem verður
að hluta til háreist. Gert er ráð fyrir 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 svæðisskipulagi Glaðheima. Fulltrúar
Samfylkingarinnar lögðu til að
Aðalskipulag Glaðheimasvæðisins verði unnið samhliða alhliða
endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs og tóku því ekki afstöðu til
málsins að öðru leyti. Skipulagsnefnd samþykkti tillöguna ásamt
umsögn bæjarskipulags. Fulltrúar
Samfylkingarinnar lögðust alfarið
gegn svo miklu byggingarmagni á
svæðinu og ítrekuðu fyrri tillögu
um að svæðið verði skipulagt samhliða endurskoðun Aðalskipulags
og litið verði til alls Kópavogsdalsins og Lindarhverfis í heild sinni.

Sopranos í Salnum

Þrjár söngkonur sem kalla sig
Sopranos efndu til tónleika í Salnum fyrir viku til að glæða áhugann á sígildri sönglist. Söngtríóið
er skipað þeim Hörn Hrafnsdóttur
mezzósópran og Kópavogsbúa,
Margréti Grétarsdóttur sópran og
Svönu Berglindi Karlsdóttur sópran. Með þeim spilaði píanóleikarinn Antonía Hevesí. Markmiðið
með tónleikunum var að gera
klassíska tónlist aðgengilega fyrir
alla. Þemað á þessum tónleikum
var óperettur, söngleikir og klassísk dægurtónlist. Meðal laga á efnisskránni má nefna Meine Lippen
sie Küssen so Heiss, I Feel Pretty
og Bésame Mucho.

Umhverfismat vegna
landfyllingar

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

irhugaðrar landfyllingar sem Kópavogur hyggst ráðast í út frá Kársnesi. 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 lífríkið í voginum og hvaða áhrif aukinn íbúafjöldi á Kársnesi mun hafa
á fjölda bifreiða sem fara munu
Kringlumýrarbraut, Bústaðaveg
og Miklubraut í gegnum Hlíðarnar.
Eins og borgaryfirvöldum er kunnugt um er gegnumstreymisumferð
og mengun af hennar völdum þegar stórt vandamál í Hlíðum.”

Steindir gluggar í
safnaðarheimili
Lindakirkju

Formaður sóknarnefndar Lindakirkju 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 safnaðaheimilinu 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 uppsetningu á verkinu.

Bæjarráð frestar
úthlutun

Bæjarráð afturkallaði nýlega
úthlutun á byggingarrétti í Þingum I vegna formgalla.
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri, vék af fundi við ofangreinda
afgreiðslu, en hann var umsækjandi um lóðina.

Kópavogsdagar helgaðir Sigfúsi Halldórssyni

Lista- og menningarráð Kópavogs hefur samþykkt að Kópavogsdagar 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 fyrir 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 ætlaða stækkun. Skipulagsnefnd samþykkti 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 svölum ofan á, með aðgengi frá efri
hæð. Skipulagsnefnd samþykkti
að senda málið í kynningu til lóðarhafa Lyngbrekku 1, 1a, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 og Álfhólsvegar 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 byggingarreitnum 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 útsýnisskerðingu og byggingarreitur Lundar 5
færður til suðurs þó ekki lengra
en að suðurmörkum byggingarreitsins eins og hann var skv. gildandi 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 tómstundaráðs 19. nóvember sl. komu fulltrúar 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 þjóðfélaginu í dag og viðbrögð við þeim.
Á fundinum kom fram að allir aðilar eru sammála um að leggjast á
eitt til að halda þátttökugjöldum
í lágmarki og að koma til móts við
fólk sem glímir við fjárhagserfiðleika. Íþrótta- og tómstundaráð
og íþróttafélögin í bænum telja
brýnt að börn og unglingar þurfi
ekki að hætta þátttöku í íþróttaog tómstundastarfi vegna fjárhagsaðstæðna.
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Mikill metnaður ríkjandi í stjórnun og skipulagi
hafi efasemdir um slíka stjórnunarhætti en nú er ljóst að skólastjórnendur í Kópavogi hafi verið
vandanum vaxnir. Auk góðrar niðurstöðu í PISA-könnuninni hafi einkunnir nemenda í grunnskólum
Kópavogs úr samræmdum prófum 4. og 7. bekkjar verið vel yfir
landsmeðaltali. Það er ákveðin vísbending um stöðu fræðslumála
í Kópavogi. Kópavogsblaðið vill
því óska kennurum, skólastjórnendum og fræðsluyfirvöldum til
hamingju með þennan árangur.

sýnt mikinn metnað í stjórnun og
skipulagi skólastarfsins og mikilvægt 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.

Nýr sviðsstjóri fræðslusviðs Kópavogsbæjar
Anna Birna Snæbjörnsdóttir
tók fyrr á þessu ári við starfi sviðsstjóra fræðslusviðs Kópavogsbæjar. Hún er uppalin í austurbænum
í Kópavogi, gekk í Digranesskóla
til 12 ára aldurs og var í síðasta
árganginum sem lauk grunnskólagöngu í gamla Víghólaskóla og
lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Kópavogi 1988. Anna
Birna lauk BA prófi í stjórnmálafræði við HÍ og MSc prófi í Personnel 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 Kópavogs hafa um árabil skipulagt sitt
skólastarf sjálfir og ákveðið hvernig þeir verja þeim fjármunum sem
þeir fá frá Kópavogsbæ. Eru uppi
áætlanir um breytingar á þessu fyrirkomulagi? Ef svo er, þá hverjar?
,,Skólastjórar í Kópavogi hafa
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Anna Birna Snæbjörnsdóttir,
sviðsstjóri fræðslusviðs Kópavogsbæjar.

- Mjög litlar breytingar verða
milli skólaára á kennaraliði skólanna sem og á yfirstjórnendum.
Er Kópavogsbær að gera betur
við kennara í Kópavogi en gerist
í öðrum sveitarfélögum eða liggja
aðrar ástæður til grundvallar þessum 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 gæðum kennslunnar. Við stöndum
framarlega meðal sveitarfélaga
hvað varðar framlög til sérúrræða, sérkennslu og annarrar sérfræðiþjónustu skólanna. Við starfrækjum m.a. eina bestu nýbúadeild á landinu og búum vel að
bæði nemendum og starfsfólki.
Stöðugleiki í starfsmannahaldi
felst m.a. í því og ekki síður í hæfum stjórnendum í skólunum.”

Nýir vendir sópa
ekki endilega best,
þeir sópa bara
öðruvísi! Stjórnun
skólastarfs í
Kópavogi
hefur verið með
ágætum og engar Samdráttur má ekki bitna
stórvægilegra breyt- á grunnþjónustunni
- Má í ljósi þrenginga á fjármálainga á döfinni eins markaði búast við að fjárframlög
til grunnskólanna í Kópavogi verði
og er. Það væri hins- skorin niður, og þá hvað mikið?
,,Öll sveitarfélög á landinu eru
vegar óeðlilegt ef
að vinna að því að hagræða og
sér leiðir til sparnaðar og
nýjum stjórnanda skapa
það á við hjá okkur í Kópavogi
og annarsstaðar. Útgjöld
fylgdu ekki breyttar eins
til skólamála eru yfir helmingur
heildarútgjalda bæjarins og ljóst
áherslur.
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 grunnþjónustu og þeim skyldum sem
við berum gagnvart nemendum
og starfsmönnum. Enn er unnið
að gerð fjárhagsáætlunar og
niðurstaða liggur ekki fyrir. Sparnaður er því miður óumflýjanlegur eins og sakir standa”
- Það er stundum sagt að nýir
vendir sópi best. Ætlar nýr sviðsstjóri fræðslusviðs að brydda upp
á einhverjum nýungum eða breytingum 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 fylgdu ekki breyttar áherslur. Ég hef
aðeins verið þrjá mánuði í starfi
og tel skynsamlegt að gefa mér
lengri tíma í skipulagningu breytinga,” segir Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri fræðslusviðs
Kópavogsbæjar.

ENNEMM / SÍA / NM18087

Nemendur í gr unnskólum
í Kópavogi komu best út allra
íslenskra nemenda í PISA-könnuninni sem framkvæmd var fyrir
allnokkru, þar sem lesskilningur
fimmtán ára barna var mældur.
Þeir voru einnig í hópi þeirra
bestu í stærðfræði og náttúrufræði. Í lesskilningi voru þrjú
skólaumdæmi markvert fyrir
ofan landsmeðaltal, Kópavogur,
Skagafjörður og Norðurþing. Í
stærðfræði voru fjögur umdæmi
markvert fyrir ofan meðallag,
Kópavogur, Skagafjörður, Norðurþing og Akureyri. Í náttúrufræði voru þau einnig fjögur,
auk Kópavogs, Skagafjörður, Suðurland og Akureyri.
Einungis tvö skólaumdæmi
voru fyrir ofan meðallag á landsvísu í öllum þremur sviðum könnunarinnar, fræðslusvið Kópavogsbæjar og fjölskylduþjónusta Skagfirðinga. Hvað lesskilninginn einan varðar var fræðslusvið Kópavogsbæjar með forystu miðað við
95% öryggismörk.
Þessi árangur er ánægjulegur
fyrir Kópavog sem hefur undanfarin ár farið þá leið í stuðningi við
sína grunnskóla að sem mest af
sérfræðiþjónustunni er færð út í
skólana þar sem henni er stjórnað af skólastjórnendum og sérfræðingum þeirra í nánu samráði
við sérkennslufulltrúa á fræðsluskrifstofu.
Á grundvelli sérstaks skólasamnings hafa skólastjórar grunnskóla í Kópavogi um langt árabil
skipulagt sitt skólastarf sjálfir og
ákveðið hvernig þeir verja fjármunum sem Kópavogsbær fær
þeim í hendur. Ýmsir höfðu í upp-

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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Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur
Takið þátt í jólaleik Orkuveitunnar á www.or.is

or.is
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Smákökur í úrvali

Stollen

Ensk jólakaka og randalínur

Ilmur af jólum
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Framleitt af
íslenskum fagmönnum
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sætt og girnilegt konfekt
Góm

Austurveri • Glæsibæ • Húsgagnahöllinni • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri
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Glade jul, dejlige jul!

Gestir í Hjallaskóla næla sér í girnilega danska jólarétti.
Nemendur í 10. bekk í Hjallaskóla buðu foreldrum sínum, afa
og ömmu, og fleirum til veiuslu
síðasta föstudag og á boðstólum
var danskur jólamatur með öllu,
s.s. svínasteik, kæfa, kjöbollur o.fl.
Það var dönskukennarinn Sóley
Halldórsdóttir sem hvatti nemendur sína til þessarar skemmtilegu

uppákomu í tilefni jóla.
Þetta voru um 40 nemendur sem
stóðu fyrir þessu danska kvöldi,
þau ávörpuðu gesti sína á dönsku
þegar það hentaði og sáu til þess
að allir færu frá skólanum mettir
og ánægðir. Sannarlega skemmtileg kvöldstund í dönskum andblæ.
- Et barn er födt i Betlehem.

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

Auglýsir opnunartíma um jólin
Þorláksmessa
Aðfangadagur
25. og 26. des
27. – 29. des
29. og 30. des
Gamlársdagur
Nýársdagur
2. – 5. janúar

kl. 10 – 22.00
kl. 09 – 13.00
LOKAÐ
kl. 13 – 16.00
venjulegur opnunartími 12 – 18.30
kl. 09 – 13.00
LOKAÐ
kl. 12 – 18.00

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 gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U MHYGGJA

•

Glaðir krakkar í hálendisferð Smáraskóla.

Hálendisferðir Smáraskóla
hafa skapað skólanum sérstöðu
Hálendisferðir Smáraskóla hafi
frá upphafi vakið mikla athygli og
er markvisst unnið að undirbúningi
þeirra alla skólagönguna. Þessar
ferðir hafa skapað skólanum sérstöðu. Ljóst var á síðasta skólaári
að bregðast þyrfti við nýjum aðstæðum þegar skólinn gat ekki lengur
lögum samkvæmt innheimt gjald
af foreldrum vegna vettvangsferða,
utan matarkostnaðar. Þá var skipuð ferðanefnd sem starfaði allan
veturinn. Í henni áttu sæti þrír kennarar auk skólastjóra. Mikill áhugi
er á að halda áfram því góða starfi
sem unnið hefur verið í Smáraskóla
varðandi ferðalög en til að halda
óbreyttri áætlun vantaði 4-5 milljónir króna sem foreldrar hafa lagt til
ár hvert. Leitað var samstarfs við
Ferðafélag Íslands um framkvæmd
hálendisferða og kannað verð hjá
ferðaþjónustuaðilum.
Ferðanefnd Smáraskóla lagði síðan fram tillögur að nýju ferðaverkefni Smáraskóla í lok maí 2008. Er
það mun ódýrara en fyrri áætlun en
þó fara allir árgangar eina ferð á ári
þar sem er gist. Sem dæmi má nefna
að ákveðið var að hætta við dvöl að
Reykjum enda var það dýrasta ferðin og þótti alls ekki passa inn í hina
metnaðarfullu ferðaáætlun Smáraskóla. Nokkrar ferðir eru óbreyttar
s.s. réttarferð í 3. bekk, Gróttuferð í
5. bekk auk hálendisferðanna í 8. og
9. bekk. Var þetta nýja ferðaverkefni
kynnt foreldraráði, nemendaráði
og einnig kynnt og rætt á kennarafundi. Það var samþykkt hjá öllum
þessum aðilum.

Metnaðarfull ferðaáætlun
Ákveðið var að stefna að því að
árgangarnir færu í eftirfarandi ferðir skólaárið 2008-2009 ef fjármagn
leyfði:
• 10. bekkur - Ferð í Þórsmörk í
júní, ganga á Valahnjúk, flúðasigling
o.fl., ein gistinótt.
• 9. bekkur - Hjólaferð um Fjallabak í byrj un sept em ber, tvær
gistinætur.
• 8. bekkur - Laugavegsganga í
byrjun september, gist í 3 nætur.
• 7. bekkur - Prestsstígur í apríl,
gömul gönguleið á Suðurnesjum,
Bláa lónið, ein gistinótt.
• 6. bekkur - Hjólaferð í Gróttu í
október, áhersla á stjörnuskoðun
o.fl., ein gistinótt.
• 5. bekkur - Hjólaferð í Gróttu
í apríl, áhersla á fuglaskoðun o.fl.,
ein gistinótt.
• 4. bekkur - Gönguferð í maí meðfram strandlengjunni til suðurs, ein
gistinótt.
• 3. bekkur - Réttarferð í september, ein gistinótt.
• 2. bekkur - Sveitaferð að vori,
hús dýr in, sauð burð ur o.fl., ein
gistinótt í skólanum.
• 1. bekk ur - Göngu ferð um
grenndarsvæðið að vori, gist í skólanum eina nótt.
Þrátt fyrir að erfitt sé að fjármagna ferðirnar eru skólastjórnendur í Smáraskóla ákveðnir í að
gera allt sem hægt er til að halda
þessum ferðum áfram. Farið var í
Laugavegsgöngu með 8. bekk og

TRAUST
Engihjalla 8 • SÍMI 564 4620

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

hjólaferð um fjallabak með 9. bekk
í byrjun september og tókst það
mjög vel. Ferðafélag Íslands sá um
rútur, fararstjórn, gistingu og matarinnkaup en Smáraskóli sendi 2-3
kennara með hverjum hópi. Veðrið
var einstaklega gott, sól og milt veður mest allan tímann. Það voru glaðir en þreyttir krakkar sem komu
heim eftir frábærar ferðir. Síðan
hafa verið haldin myndakvöld o.fl.
til að rifja upp góðu stundirnar.
Sigurlín Sveinbjarnardóttir skólastjóri segir að fyrirhugað sé að foreldrafélagið aðstoði við fjáröflun og
verði m.a. bryddað upp á nýjung á
ár vissum laufabrauðsdegi, laugardaginn 6. desember.
,,Að frumkvæði Rögnu Magnúsdóttur, formanns ferðanefndar, er
verið að gera myndir af öllum nemendum skólans sem síðan aðstoða
við að setja þær í papparamma.
Þessar myndir verða til sölu fyrir
foreldra og forráðamenn og geta
verið fín jólagjöf en allur ágóði rennur í ferðasjóð sem bekkjarfulltrúar foreldrafélagsins sjá um. Þetta
er gott dæmi um skapandi kraft
og hugmyndaauðgi og ég vona að
þessu verði vel tekið. Þá verður
hægt að vinna eftir áætlun og þeir
tveir árgangar, 6. bekkur og 3. bekkur, sem ekki náðu að fara neitt á
haustdögum geta þá vonandi farið í
vor. Við í Smáraskóla munum halda
áfram að leita leiða og leyfum ekki
neinni kreppu að ná tökum á okkur,!” segir Sigurlín Sveinbjarnardóttir skólastjóri.
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AF HÁLSINUM

Erla Bolladóttir með bók sína, ,,Erla, góða Erla”

Bókalestur í
Bókasafni Kópavogs
Bókaþjóðin, eins og við Íslendingar erum stundum kallaðir,
lætur ekkert deigan síga þótt að
þjóðinni kreppi í efnahagslífinu.
Fjöldi bóka kemur út fyrir þessi
jól, og við fyrstu sýn virðist fjölbreytnin síst vera minni en um
mörg síðustu jól.
Bókasafn Kópavogs stóð fyrir
upplestri úr nýjum bókum fyrir
skömmu þar sem höfundar lásu

úr verk um sín um í Kórn um á
neðri hæð bókasafnsins. Þetta
voru Auður Jónsdóttir sem las
úr ,,Vetrarsól”, Jón Hallur Stefánsson sem las úr ,,Varginum”, Stefán
Máni sem las úr ,,Ódáðahrauni”
og Erla Bolla dótt ir sem las úr
,,Erla, góða Erla.”
Nokkrir Kópavogsbúar gefa út
bækur í ár og nokkrar bækur fjalla
beint eða óbeint um Kópavog.

Hver? Hvar? Hvenær?

Hér birt ist mynd af kon um
sem af svuntum og öðrum klæðnaði auk skiltanna á veggnum bak
við þær bendir til að það sé eitthvað matar tengt.
Í nóvember birtist mynd tekin í Félagsheimili Kópavogs. Til
vinstri á myndinni er Jón Haukur Sigurðsson, kenndur við bílaþvottastöðina Löður og við púltið
stendur Ingimar Sigurðsson járnsmiður. Hver konan er hafa ekki
fengist upplýsingar um og ekki
heldur hvert var tilefni myndatök-

unnar. Nánari texti um mynd af
bas ar Sjálf stæð iskven fé lags ins
Eddu sem birtist í októberblaði
kemur í næsta blaði.
En nú biðjum við líka um upplýsingar af þessum fríða kvennahópi sem myndin er af, og ekki
væri verra að fá nöfn kvennanna.
Gott væri að fá einnig upplýsingar
um tilefnið.
Vinsamlega komið öllum upplýsingum sem þið búið yfir til Hrafns
Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni Kópa-

vogs að Hamraborg 1, eða í síma
544-4710. Einnig má senda upplýsingar á netfangið hrafns@kopavogur.is

Sendinefnd frá Wuhan-borg
í Kína heimsótti Kópavog
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

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

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

Gunn ar I. Birg is son, bæj ar stjóri í Kópavogi, og Ómar Stefáns son, for mað ur bæj ar ráðs,
tóku í síð asta mán uði á móti
sendinefnd frá Wuhan, vinabæ
Kópa vogs í Kína, til að ræða
frek ari menn ing ar sam skipti í
framhaldi af Kínverskri menningarhátíð í bænum árið 2007.
Var tekin ákvörðun um að menning ar deild ir Kópa vogs bæj ar
og Wuhan-borgar ynnu áfram
að samskiptum á sviði lista og
menningar með það m.a. fyrir
augum að íslenskir listamenn
færu á vegum Kópavogs til tónleika- og sýningarhalds í Wuhan
á næsta ári.
Að loknum fundi og kynningu
á Kópavogsbæ fyrir hádegi var
haldið í kynnisferð um bæjarfélagið, íþrótta- og sýningarhöllin
Kórinn heimsótt, snætt í Turninum og menningarstofnanir bæjarins skoðaðar, Listasafn Kópavogs
– Gerðarsafn, Tónlistarhús Kópavogs – Salurinn og Náttúrufræðistofa Kópavogs. Vinabæjarsambandi Kópavogs og Wuhan er ætlað að stuðla að vináttu þjóðanna
og auka gagn kvæm an skiln ing
með samstarfi og heimsóknum.
Í kín versku sendi nefnd inni
vooru Ye Jins hen, for mað ur
borgarráðs í Wuhan, Wu Yong,
fram kvæmda stjóri Hongs h an
borgarhlutans í Wuhan, Wang Shaoxiong, framkvæmdastjóri borgar-

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri kynnir fyrir kínversku gestunum listasýningu frá Ekvador sem var hluti af menningarhátíð Kópavogsbæjar í ár.

ráðs, Zhang Antao, framkvæmdastjóri orkumálasamtaka Wuhan,
Chen Hanqi ao, deild ar stjóri
er lendra menn ing ar sam skipta
Wuhan, og Liu Yingpin, forstjóri
Yantze Power Company í Kína.
Í móttökunefnd Kópavogs voru
auk bæjarstjóra og formanns bæjar ráðs Gunn steinn Sig urðs son
bæjarfulltrúi, Guðrún Pálsdóttir,
sviðsstjóri tómstunda- og menningnarsviðs í Kópavogi, og Linda
Udengård, deildarstjóri menningardeildar Kópavogsbæjar.

borgarblod.is
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Kópavogsbær þátttakandi í
Vígsla Lindakirkju
markmiðum að bæta lýðheilsu
„Allt hefur áhrif, einkum við
sjálf,“ er sameiginlegt þróunarverkefni Lýðheilsustöðvar og
sveitarfélaga, þar á meðal Kópavogs, sem hefur að markmiði að
bæta lýðheilsu. ópavogur hefur
tekið þátt í undirbúningi verkefnisins frá ársbyrjun 2005 sem
nú er komið á koppinn.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti
aðgerðaráætlun verkefnisins á
fundi sínum 30. október sl. Stofnanir og félög í bænum höfðu verið
virk í gerð áætlunarinnar og um
leið tryggt verkefninu vegsemd
í allri stjórnsýslu hjá Kópavogsbæ. Áætlunin er markmiðabundin
og verður framkvæmd í höndum
stofnana og sviða. Framsetningin 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 mikilvægt 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 verkefnis er gríðarlegt og forvarnagildið 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“.

og heilbrigði fjölskyldna og einstaklinga.
7) Að öll leik- og grunnskólabörn fái fræðslu í undirstöðuatriðum 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 fyrirmyndar.
10) Að efla aðgengi og auka nýtingu bæjarbúa á útivistarsvæðum
í bænum með leiktækjum og reglulegri hreinsun svæða.

Sunnudaginn 14. desember
kl. 17 mun biskup Íslands, hr.
Karl Sigurbjörnsson, vígja safnaðarsal 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 skrifstofur. Safnaðarsalurinn getur
tekið allt að 260 manns í sæti.
Helgihald á aðfangadag og á annan í jólum verður hins vegar hald-

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

ÞÚ ÁTT BÍLSKÚR
Í BÆNUM

Meginmarkmið
Kópavogsbæjar
1) Að hreyfing verði hluti af daglegu lífi bæjarbúa.
2) Að efla almenna vitund fyrir
hollu og næringaríku mataræði.
3) Að stuðla að hollu mataræði.
4) Að mötuneyti á vegum bæjarins bjóði upp á hollan og fjölbreyttan mat samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar.
5) Að hvetja til samveru fjölskyldunnar og skapa fjölskyldunni
rými til fleiri samverustunda.
6) Að styðja við skólahverfin
sem samstarfseiningar um velferð

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

Lækjarbrekka

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

Rótgróið, þekkt
veitingahús getur
tekið að sér
nema í matreiðslu.

PI PAR
•

SÍA

Það bíður þín hlýr
og rúmgóður bílskúr
í bænum.

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

•

82265

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.

Bílastæðasjóður

Bílastæðahús Reykjavíkur: Kolaportið | Bergstaðir | Ráðhús Reykjavíkur | Vesturgata 7 | Traðarkot | Vitatorg | Stjörnuport
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Aðventunni fagnað í Kópavogi

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

Framkvæmdir
stöðvaðar á Nónhæð
Stórvirkar vinnuvélar hófu í síðustu viku jarðvegsframkvæmdir á
Nónhæð í Kópavogi, en deiliskipulagi 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 byggingarétt á svæðinu en þarna hugðust 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 jarðvegsframkvæmdir hófust.

Á laugardaginn voru tendruð
ljósin á jólatrénu á Hálsatorgi,
en tréð er gjöf frá vinabæ Kópavogs í Svíþjóð, Norrköping. Það
var Malin Frisk, forseti bæjarstjórnar í Norrköbing sem það
gerði en Sigurrós Þorgrímsdóttir, forseti bæjarstjórnar Kópavogs tók á móti trénu fyrir hönd
bæjarbúa.
Þetta er í 41. skipti sem grenitré 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 jólasveinar 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 Gjábakka, jólaævintýri, jóklaköttur og
fróðleikur í Bókasafni Kópavogs

Jólaálfurinn stjórnar Skólahljómsveit Kópavogs, að vísu aðeins um
stundarsakir.
og á Náttúrufræðistofu klæddust skreyttar bergfléttur, og girnilegdýrin jólabúningi. Í unglingaheim- ar kökur og listamaðurinn Magga
ilinu Molanum seldu nemendur Gyða opnaði þar litla en mjög
frá Garðyrkjuskólanum í Ölfusi athyglisverða myndlistasýningu.
ýmsan varning, m.a. jólastjörnur,

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

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

borgarblod.is

Samkór Kópavogs söng nokkur jólalög.

Rauði krossinn og Mæðrastyrksnefnd:

Veita neyðaraðstoð í Kópavogi
Kópavogsdeild Rauða krossins
og Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
hafa gert samkomulag um neyðaraðstoð við bágstadda einstaklinga og fjölskyldur í Kópavogi
fyrir jólin.
Kópavogsdeild Rauða krossins hefur stóraukið framlag sitt
vegna aðstoðarinnar miðað við
fyrri ár enda er búist við að fleiri
leiti aðstoðar nú. Rauði krossinn
og mæðrastyrksnefnd hvetja fyrirtæki og stofnanir til að styrkja hjálparstarfið fyrir jólin með
vörum eða fjárframlögum. Rauði
krossinn þarf á talsverðum fjölda
sjálfboðaliða að halda vegna verkefnisins og eru áhugasamir hvattir til að hafa samband í síma 5546626 eða með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.
Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar
og mæðrastyrksnefndar úthluta
matvörum, fatnaði og fleiri nauðsynjum vegna jólanna í húsnæði
nefndarinnar að Fannborg 5 dagana 15.-19. desember kl. 18.00 -

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

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. 16.3018.00 í húsnæði sínu.

Kvennakór Kópavogs frumflutti lag
Jóns Ásgeirssonar í Kópavogskirkju
Kvennakórar landsins heiðruðu Jón Ásgeirsson tónskáld í tilefni áttræðisafmælis hans sunnudaginn 30. nóvember sl., fyrsta
sunnudag í aðventu.
Kórarnir frumfluttu jólalagið ,,Ég
heyrði þau nálgast”, eftir tónskáldið Jón Ásgeirsson. Gígjan, landssamband 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 lagið í Kópavogskirkju kl. 11.00 þennan dag. Fyrir 1990 voru ekki nema
fimm kvennakórar starfandi á landinu en gróskan er mikil og á stofnfundi 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 kvennahópum og samstaðan er mikil.
Markmið samtakanna er m.a. að

efla starfsemi og samstarf kvennakóra og heldur Gígjan úti vefsetri
www.gigjan.is þar sem birtar eru
heimildir um starfsemi aðildarkóranna, lög sambandsins, upplýsingar um útgáfu geisladiska, fréttir af
tónleikum og öðrum uppákomum
aðildarkóranna, tenglar á tónlistarvefi og annað gagnlegt efni. Á
vegum Gígjunnar er starfandi tónverkasjóður sem hefur það markmið að efla og styrkja íslenska
kvennakóra. Jólalag Jóns Ásgeirssonar er fyrsta verkið sem Tónverkasjóðurinn hefur kostað.

DESEMBER 2008

11

Kópavogsblaðið

Jólaundirbúningur í grunnskólum Kópavogs
Jólaföndur og laufabrauðsbakstur var víða í grunnskólum Kópavogs
um síðustu helgi. Í Snælandsskóla var föndrað úti um allan skóla, og í

Blokkflautuhópur lék fyrir þá sem mættu í Snælandsskóla og það gerði líka A-sveit
Skólahljómsveitar Kópavogs.

Vandað til verka í Snælandsskóla.

Kópavogsskóla og Lindaskóla voru laufabrauðskökur skornar út af listfengni og síðan steiktar, af ekki minna listfengni.

Óskar Arason hefur steikt laufabrauð í Kópavogsskóla í 13 ár!

....... og það hefur Ragnar Pálmason gert í Lindaskóla í 10 ár, en þar voru steiktar 2.400
kökur þennan laugardagseftirmiðdag af vösku liði.

afsláttur

af kertum
til jóla

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

Glæsileg tilbo�
í gangi

Smáratorgi 3 / 201 Kópavogi / sími: 522 7860 // Korputorgi / 112 Reykjavík / sími: 522 7870

30%
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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.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Flott Jólagjöf
Vandað leðurlíki
í ýmsum litum
Pantið tímalega
fyrir jól

Kristján Guy Burgess á kunnuglegum slóðum á gamla Víghólavellinum í Kópavogi.

Kristján Guy er nýr liðsmaður
í útsvarsliði Kópavogs
Þegar Edduverðlaunin voru
afhent fyrir nokkru fékk þátturinn ,,Útsvar” hjá Ríkissjónvarpinu í umsjón Sigmars Guðmundsson ar og Þóru Arn órs dótt ur
verðlaunin sem skemmtiþáttur
ársins. Það kom kannski ekki
ýkja mikið á óvart því vinsældir þessa þáttar hafa verið mjög
miklar. Þátturinn er líka hæfilega mikið léttmeti sem hentar
ágætlega á föstudagskvöldi þegar hann er sendur út.
Kópavogsbær vann keppnina á
síðasta vetri og hefur því nú titil
og heiður að verja. Þá skipuðu
liðið þeir lögfræðinemarnir Víðir Smári Petersen, Hafsteinn Viðar Hafsteinsson og Örn Árnason
leikari, en Örn er nú horfinn af
þessum vettvangi og í hans stað
er kominn Kristján Guy Burgess,
fyrrum fréttamaður en hann rekur nú Alþjóðaver sem er ráðgjafafyrirtæki og stofnun sem fæst við
alþjóðamál.
Kristján er borinn og barnfæddur Kópavogsbúi, uppalinn á Skálaheiðinni hjá móður sinni, Láru
Ingibjörgu Ólafsdóttur tannlækni
sem er með stofu í Hamraborginni og föður Noel Burgess sem
er frá Bretlandi og býr þar nú.

Hann átti einnig sínar góðu stundir hjá afa og ömmu í Melgerði 16,
þeim Hrefnu Magn ús dótt ur og
Ólafi Guðmundssyni en eftir að
hann hleypti heimdraganum hefur hann búið utan Kópavogs, nú
í Vesturbæ Reykjavíkur. Skammt
frá Skála heiði er Heið ar völl ur,
sem kannski var betur þekktur
sem Víghólavöllur áður fyrr, en
þar var Kristján öllum stundum
í æsku að sparka bolta með ÍK. Í
sumar var þar haldið árgangamót
sem Kristján tók þátt í og hann
segir að það hafi verið gaman að
rifja upp ýmsar sögur og íþróttaafrek sem unnin voru þar á árum
áður.

H.S.bólstrun
Auðbrekku 1 kóp
Pantanir í síma 899-1946

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.

JÓLASUND

Þjónustutími sundlaugar í Versölum um jól og áramót:
Þriðjudagur

Grjónastólar

Krist ján seg ir að hann hafi
aldrei fyrr eða síðar spilað fótbolta á malarvelli þar sem mölin
hafi verið jafn gróf og raun bar
vitni á þessum velli, og það sé hún
raunar allverulega enn í dag. Kristján æfði og spilaði fótbolta með ÍK
á yngri árum og hefur alltaf haldið tryggð við sitt gamla félag þótt
það hafi síðan verið lagt niður og
sameinað HK. Hann segir að reglulega hittist gamall vinahópur úr ÍK
og rifji m.a. upp hversu óskaplega
góðir knattspyrnumenn þeir voru
á árum áður!
Kópavogur mætir Skagfirðingum í næstu umferð í Útsvari og
verður keppnin í janúar.

16. des

Styttri þjónustutími vegna jólaskemmtunar starfsfólks

6.15 – 17.30

Þorláksmessa
23. des.
Aðfangadagur
24. des.
Jóladagur
25. des.
Annar í jólum
26. des.
Opið í Sundlaug Kópavogs annan í jólum

08 – 20
08 – 12
Lokað
Lokað
10 - 16

Gamlársdagur
Nýársdagur

08 – 12
Lokað

31. des.
01. jan.

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.

Íþróttamiðstöðin VERSALIR
v/Versali, 201 Kópavogur, sími: 570 0480
www.sund.kopavogur.is/versalir
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Öðru vísi listsýning í Molanum
Mar grét Gyða Jóhannsdóttir
listamaður er með sýningu í Molanum, unglingahúsinu í Kópavogi, sýning sem er allrar athygli
verð og stendur næstu þrjár vikur. Magga Gyða er fædd í Hafnar firði, 1985, en hefur búið í
Vesturbænum síðustu 12 ár. Hún
byrjaði í Kvennó en skipti um
og útskrifaðist með stúdentspróf
af listnámsbraut frá Fjölbrautaskólanum í Breiholti árið 2006.
Þar var hún að leggja áherslu á
myndlist.
,,Sumarið eftir að ég útskrifaðist fór ég til London sem Au Pair.
Ég vann þar hálfan daginn hjá frábæru fólki við að passa eina litla
skvísu en hafði allann seinni partinn til þess að kanna borgina og
þræða söfn og þess háttar. Þá var
myndavélin alltaf með. Ég byrjaði að taka nokkra kúrsa í Central Saint Martins skólanum. Eitt
námskeiðið sem ég var á var kallað Photograpthy, Art and Architekture og eftir það fór ég að taka
þessa seríu af húsum sem eru

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.

Listaverk Möggu Gyðu í Molanum.

á sýningunni minni. Myndirnar
á sýningunni eru reyndar bara
teknar við eitt hús, National Theatre. Eftir að hafa verið að stúdera form og myndbyggingu í FB
heillaðist ég mjög af forminu og
hrárri áferð hússins Ég kom þangað nokkrum sinnum og tók þess-

ar myndir á slides-filmu. Þannig
kemur áferðin betur fram og teikningin í veggjunum nýtur sín betur.
Eftir að ég kom heim hef ég haldið
áfram að læra ljósmyndun. Þetta
er spennandi nám og endalaust
mikið sem maður á eftir að læra
og uppgötva!

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.

Þú færð jólagjöfina
hjá okkur
Munið gjafabréfin
Verið velkomnar.

Mjódd • Sími: 5575900

EXTRAKAUP
EXTRA GÓÐ KAUP

FULL BÚÐ AF ÓDÝRUM LEIKFÖNGUM-GJAFAVÖRUM-GOSBRUNNUMLÍMMIÐUM-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

Dvöl

opið hús alla laugardaga

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)
Dvöl, Reynihvammi 43, Kópavogi
sími 554 1260, dvol@redcross.is, www.redcross.is/dvol
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Dagskrá í Hjallakirkju
á aðventu, jólum og
um áramót
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. Sigurborg 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 Halldórsson leikur og syngur létta jólasöngva
með viðstöddum.
Jólaball sunnudagaskólans kl. 13. Allir
dansa saman í kringum jólatréð. Jólasveinn 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. Unglingar 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 Sigurðsson.
Aðfangadagur jóla, 24. des.
Jólastund fjölskyldunnar kl. 16. Létt og
skemmtileg barnastund með brúðum og
léttum jólasöng. Góðir gestir úr sunnudagaskólanum koma í heimsókn.
Aftansöngur kl. 18. Tónlistarflutningur
frá kl. 17.30 í umsjá Kristínar Lárusdóttur, sellóleikara. Sr. Íris Kristjánsdóttir og

sr. Sigfús Kristjánsson þjóna. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir safnaðarsöng.
Kristín R. Sigurðardóttir syngur Ó, helga
nótt. Ingibjörg Guðlaugsdóttir leikur á
básúnu. Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23.30. Sr. Sigfús Kristjánsson þjónar. Kammerkór Hjallakirkju 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 Ragnarsdóttir leikur á þverflautu. Organisti
Jón Ólafur Sigurðsson.
Annar dagur jóla, 26. des.
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11. Sr. Sigfús
Kristjánsson þjónar. Barn borið til skírnar. 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 Söngvinir, 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 einsöng. 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 aðventu og
jóla í Lindasókn
7. desember. 2. sunnudagur í aðventu.
Fjölskylduguðsþjónusta í Salaskóla kl. 11.
Sýnt verður leikritið: Ósýnilegi vinurinn í
flutningi STOPP-leikhússins. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
14. desember. 3. sunnudagur í aðventu.
KIRKJUVÍGSLA
Guðsþjónusta og sunnudagaskóli
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 Lindakirkju. 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! Aðventukvöldvaka Kórs Lindakirkju í Safnaðarsalnum 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. Guðmundur 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 country og western stíl. Fram koma auk Keith
Reed og Kór Lindakirkju; Hjörleifur Valsson, Magnús Sigurðsson og fleiri. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
28. desember.
Sunnudagur milli jóla og nýárs.
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Keppendur frá Kópavogi unnu
til þriggja verðlauna á Stíl 2008
Stíll 2008 fór fram í Smáranum í Kópavogi fyrir skömmu og
er áttunda keppni af þessu tagi
sem haldin er á vegum Samfés og
komu keppendur víðs vegar að.
M.a. mátti sjá þarna keppendur
frá Grundar firði og Skagaströnd
en alls voru keppendur frá um 60
félagsmiðstöðvum. Keppt er í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun
og má hver félagsmiðstöð senda
eitt lið til keppninnar og í hverju
liði mega vera 2 - 4 einstaklingar,
þar af eitt módel. Þema keppninnar í ár var ,,Framtíðin.” Verðlaun
voru veitt fyrir fimm sætin, auk
þess sem sérstök verðlaun voru
veitt fyrir hár, förðun og fatahönnun og farandstytta fyrir 1. sætið.
Markmið keppninnar Stíls er að
hvetja hvetja unglinga til listsköpunar og um leið gefa þeim aukin
tækifæri til frumlegrar hugsunar og
sköpunarhæfileika. Þau voru hvött
til þess að vekja jákvæða athygli á
því hvað unglingar eru að gera á
sviði sköpunar og gefa þeim kost
á að koma sínum hugmyndum á
framfæri utan félagsmiðstöðvanna.
Einnig að unglingarnir komist í
kynni við fleiri sem hafa áhuga á
sama sviði. Í reglum keppninnar
segir að klæðnaður verði að vera
innan siðferðilegra marka og skal
miðað við að a.m.k. 1/3 hluti líkamans sé hulinn flík. Hver félagsmiðstöð má senda eitt lið, skipað 2 til
4 einstaklingum, þar með talið módelið, úr 8.-10. bekk í grunnskóla. Öll
vinna keppenda við módel fer fram
á svæðinu, ekki er heimilt að undirbúa módelið á neinn hátt áður en
að keppnin hefst.
Arna Margrét Erlingsdóttir, verkefnastjóri tómstundamála í Kópavogi, segir að glæsilegum viðburði
sé lokið og það sem standi upp úr
sé framlag þátttakendanna. ,,Þetta
var stórglæsileg módelvinna og
hönnum hjá svo ungum og efnilegum unglingum, ég var orðlaus
af hrifningu. Fjöldi þátttekenda í
Stílnum hefur aldri verið meiri,
auk þess sem áhorf enda stúk an
var þétt setin af gestum en u.þ.b.
1000 gestir voru á áhorfendapöllum. Undirbúningur að svo stórum
viðburði krefst góðs undirbúnings
og samvinnu þeirra sem að honum
koma. Forstöðumenn og starfsfólk
félagsmiðstöðva ÍTK hafa unnið
fórnfúst og frábært starf á liðnum
vikum, starfsfólk Smárans tók vel
á móti okkur og við flutninga að
á stærri hlutum voru okkur innan
hand ar starfs menn áhalda húss
Kópavogs. Það er fátt áhrifararík-

Mekka úr Hjallaskóla varð í 2. sæti keppninnar en sigurvegari var
Garðatún í Garðabæ.

Besta hönnunin var hjá Jemen í Lindaskóla.

ara en ánægjan af vinnunni sinni
og samvinnugleði – það er gott að
hafa þannig fólk í kring um sig,”
segir Arna Margrét.

Frábær frammistaða
keppenda úr Kópavogi
Keppendur þriggja félagsmiðstöðva í Kópavogi unnu til verðlauna. Keppendur frá félagsmiðstöðinni Mekka, sem er í Hjallaskóla, urðu í 2. sæti keppninnar
en keppendur frá félagsmiðstöðinni Þebu í Smáraskóla fengu verðlaun fyrir besta hárið og keppendur félagsmiðstöðvarinnar Jemen
í Lindaskóla fengu verðlaun fyrir
bestu hönnunina.
Í liði Mekka var mód el Helga
Diljá Gunnarsdóttir en með henni
Brynja Ásgeirsdóttir, Þórdís Þorkelsdóttir og Þórunn Anna Ómarsdóttir. Fyrir Þebu var módel Herdís

Arngrímsdóttir en aðrir keppendur
Elfa Rós Helgadóttir, Elín Unnur
Guðmundsdóttir og Rebekka Rut
Marínósdóttir. Í liði Jemen var módel Katrín Dögg Óðinsdóttir en með
henni voru Thelma Hlíf Jörgensdóttir, Oddný María Kristinsdóttir
og Hanna Margrét Arnarsdóttir. Í
Ekkóhópnum sem kemur frá Kársnesskóla var módel Brynja Jónbjarnardóttir og með henni Bergþóra Þor steins dótt ir, Theo dóra
Ingibergsdóttir og Guðrún Björg
Sigurðardóttir. Liðið frá Kjarna í
Kópavogsskóla var eingöngu skipað strákum og það var eina liðið
sem eingöngu var skipað strákum
en öðrum strák sem módel sást
bregða fyr ir í keppn inni. Í liði
Kjarna var módel Ingi Rúnar Kristinsson og með honum þeir Sindri
Benediktsson og Helgi Einarsson.
Flott, strákar!

Algerlega
ný hönnun
heyrnartækja.
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
be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Heyrnarþjónustan

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd 1

11/27/08 8:48:03 AM
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Nóra á Dalveginum:

Ylur, hlýja, birta og mild angan
Nú þegar jólin nálgast þá er
sjálfsagt að minna á fallegu búðina hennar Jakobínu Sigurðardóttir í rauðu múrsteinshúsunum að Dalvegi 16A.
“Við eig um árs af mæli hér í
Kópavogi um þessar mundir,” segir Jakobína okkur. “Og við finnum
fyrir áhuga og ánægju viðskiptavina. Nóra býður vörur sem eru
einstakar á landinu. Vörurnar eru
í rómantískum frönskum sveitastíl, fallegar og notalegar. Mikið
af vandaðri gjafavöru sem hentar
hvoru tveggja í bústaðinn og heimilið. Á heimasíðunni okkar www.
nora.is eru ýtarlegar upplýsingar
um vörurnar okkar með góðum
myndum.” Við spurðum Jakobínu
jafnframt hvaða vörur væru vinsælastar hjá henni núna fyrir jólin.
“Á þessari stundu, núna rétt í byrjun aðventunnar eru kerti og önnur jólavara vinsælast. Við erum
með mikið úrval af fallegu og sérstaklega vönduðu jólaskrauti, svo
sem engla, kertakransa, jólalengjur og margt annað sem ekki er á
boðstólum í öðrum verslunum.

Njótum aðventunnar saman

Jakobínu Sigurðardóttir í Nóru.

Ég vil eindregið hvetja Kópavogsbúa til að líta við hjá mér, einmitt
núna þegar kreppir að í mannlífinu, og njóta hlýjunnar hjá okkur,”
sagði Jakobína að lokum.

Við viljum hvetja alla lesendur
til að líta við í Nóru, því verslunin
er einstaklega hlý og gaman að
líta þar við.

Frábær jólagjöf sem endist lengur
Nú er Veiðikortið komið út fyrir árið 2009. Við viljum endilega
benda lesendum á kosti Veiðikorts ins, sem er fín jóla gjöf,
núna þegar kreppir að enda veitir kortið heimild til veiða á yfir
30 vatnasvæðum, vítt og breytt
um landið, allt næsta sumar. Í
mörgum tilfellum er innifalin
heimild til að tjalda endurgjaldslaust. Það er viðbúið að Íslendingar ferðist innanlands á komandi sumri og þá getur verið gott
að hafa Veiðikortið meðferðis.
Hvert kort gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en 14 ára í
fylgd með korthafa.
Næsta sum ar er 5. árið sem
Veiðikortið er fáanlegt. Það kom
fyrst út árið 2005 og gilti þá á rúmlega 20 vatnasvæðum. Vinsældir
þess hafa aukist stórlega ár frá

ári, enda frábært að hafa meðferðis á ferð um landið. Kortið veitir
aðgang að mörgum vinsælustu
veiðivötnum landsins eins og t.d.
Þingvallavatni, Meðalfellsvatni,
Úlfljótsvatni, Hítar vatni svo eitthvað sé nefnt, enda veiðistaðirnir
rúmlega 30 og eru í öllum landshlutum. Þeir sem vilja kynna sér
veiðistaðina og fá frekari upplýsingar um Veiðikortið geta farið
inn á vefslóðina www.veidikortid.
is hvar eru ýtarlegar upplýsingar
um veiðistaðina og allt sem viðkemur kortinu. Þar er jafnframt
hægt að kaupa Veiðikortið og fá
það sent heim.
Við óskum Veiðikortinu til hamingju með 5. starfsárið og viljum
endilega hvetja lesendur til að
kynna sér Veiðikortið og öllu því
sem það innifelur á rétt fáránlega

lágu verði. Annars fæst kortið einnig á öllum afgreiðslustöðum N1,
veiðvöruverslunum og þeim öndvegisstað Brautarstöðinni Ármúla
42.

Ævisaga sem er markverð lýsing
á sjávarútvegi síns tíma
Æviminn ing ar Stef áns Runólfssonar, Stebba Run, ,,Annasamir dagar og ögurstundir” er
merki leg frá sögn manns sem
framan af ævinni var um árabil
verkstjóri og framkvæmdastjóri
í stór um fiskvinnslufyrir tækjum
í Vestmannaeyjum og þegar því
tíma bili æv inn ar lauk flutt ist
hann til Stokkseyrar og gerðist
fram kvæmda stjóri Harð frystihúss Stokkseyrar.
Af dvölinni þar er for vitnileg
saga, sem hætt er við að ýmsir
ráða menn myndu held ur vilja
láta liggja í þagnargildi. Starfsferlinum í sjávarútvegi lauk Stefán
sem eftirlitsmaður, en hann hefur
síðustu 17 ár búið á Hlíðarveginum í Kópavogi. Stebbi Run, eins
og hann er kallaður í Eyjum, átti
langan, merkilegan og farsælan
feril í íslenskum sjávarútvegi og
upplifði nánast allar breytingar
sem urðu í atvinnugreininni frá
því fyrir miðja 20. öld og allt fram
á þessa öld. Hann er fæddur í Vestmannaeyjum, fór ungur að vinna
við fiskverkun og fiskvinnslu og
fékk fljótlega mannaforráð. Hann
starf aði lengi sem verk stjóri í
Hraðfrystistöðinni hjá Einari Sigurðssyni (Einari ríka) og varð síðan framkvæmdastjóri fyrirtækis

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

Stebbi Run með ævisöguna sína. Við hlið hans má sjá ýmsar viðurkenningar sem honum hafa hlotnast í Eyjum.

Einars í Keflavík um skeið. Þaðan lá leiðin aftur til Eyja þar sem
Stefán var um árabil verkstjóri
og framkvæmdastjóri í stórum
fiskvinnslufyrirtækjum og þegar
því tímabili ævinnar lauk fluttist
hann til Stokkseyrar. Þegar hann
hóf störf var handaflið enn nánast
allsráðandi í öllum störfum við
fiskvinnslu og -verkun, en smám
saman tók tæknin að ryðja sér
til rúms, dró úr erfiði karla og

kvenna, jók afköst og nákvæmni
og bætti meðferð á hráefni sem
fullunninni vöru. Öllu þessu lýsir
Stefán á lifandi og skemmtilegan
hátt og frásögn hans er með þeim
hætti, að jafnvel þeir sem aldrei
hafa komið nálægt fiski eða fiskvinnslu hljóta að skilja.
Skemmtileg lýsing á veröld sem
var og kemur líkast til aldrei aftur.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Þótti oft óstýrlátur og skólagangan
títt hrein þrautaganga”
Ég, Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson hárskeri, er fædd ur 6.
janúar 1953 og tveimur árum
eftir að ég fæddist tóku pabbi
og mamma sig upp og fluttu í
Kópavoginn, í leiguhúsnæði að
Kársnesbraut 18 þar sem móðirsystir mín Laufey bjó en þar var
að spretta upp byggð á þessum
árum. Pabbi og mamma byggðu
hús sem heitir Bræðratunga,
efst uppi á hálsinum þar sem
Hafnar fjarðar vegurinn hlykkjast áfram suður á bóginn. En
áður en Bræðratunga var fullbyggð þurfi fjölskyldan að flytja
frá Kársnesbrautinni og næstu
tvö ár bjuggum við að Laugavegi 74. En síðan lá leiðin aftur
í Kópavoginn 1959 að Bræðratungu 45 eins og Bræðratungan hét þá. Ég er ör verpið í fjölskyldunni en 10 ár eru á milli
mín og elstu systur minnar og
5 ár milli mín og næst elstu systur minnar. Pabbi var á þessum
árum framkvæmdastjóri Vöruflutningamiðstöðvarinnar sem
var þá í Borgar túninu.
Kópavogurinn var mikið gósenland fyrir krakka á þessum árum
Hvar vetna voru hús að spretta
upp úr moldinni, ungt fólk að
flytja inn og allt fullt af fjörugum krökkum. Alls staðar voru
spennandi leiksvæði, bæði þar
sem verið var að byggja og ekki
síður þar sem mýrar og móar
voru enn ósnert.
Mamma vann einnig úti, á
sendibílastöð, svo foreldrarnir
voru alveg á kafi í vöruflutningum og ekki heima svo ég varð að
oft að bjarga mér sjálfur, bæði
áður en ég fór í skólann og eftir
að heim kom aftur. Margra félaga
minna beið hins veg ar móð ir
þeirra heima og sá um að þeir
liðu engan skort, en það gerði
ég svo sem ekki heldur. Ég gekk í
Kópavogsskólann og síðar Gagnfræðaskóla Kópavogs, og það
var oft enginn sérstök glæsiganga, ég þótti oft óstýrlátur. Mínir
helstu félagar voru Sigurlaugur í
Grænutungunni og Gylfi Nordal
og synir Sigurðar á bæjarskrifstofunni, Jón og Snorri, Sævar
Hólmarsson og einnig Geiri sem í
dag er kenndur við fyrirtæki sitt,
Goldfinger, alveg frábær drengur.
Þarna fyrir neðan Bræðratunguna var á þess um árum engin byggð og það notuðum við
óspart sem leiksvæði, byggum
heilu kastalanna úr timburfjölum
alls konar en á þessum árum var
mikið af krökkum á þessu svæði.
Þetta var alveg yndislegur tími
í Kópavoginum og ég fékk því
mikla útrás fyrir mína félagsþörf
á þessum árum.”

Erfið skólaganga
Villi segir að þeir félagarnir

Fjölskyldan í Bræðratungu. Foreldrar Villa þau Vilhjálmur Pálsson og Valgerður Oddný Ágústsdóttir, börnin Inga Indíana Svala, Kára Hrönn og Vilhjálmur Þór og svo móðurafinn Ágúst Þórgrímur Guðmundsson.

Garðar nokkur Scheving sem var
rakari sem hafði þau áhrif að ég
15 ára gamall for að læra þessa
iðn sem hefur verið mitt ævistarf. Ég fór að læra á rakarastofunni á Suðurlandsbraut 10 þar
sem Garðar starfaði. Það hefur
aldrei hvarflað að mér að hætta
sem rakari og starfa við eitthvað
annað og ég hef aldrei verið haldinn neinum starfsleiða.
Ég á auðvitað mín áhugamál,
er bæði frímúrari og í Rotaryklúbbi í dag en áður fyrr starfaði
ég mikið í JC-hreyfingunni og var
knattspyrnudómari í efstu deild
um árabil og var línuvörður í U21 landsleik í Árósum milli Dana
og Skota með þeim Guðmundi
Haraldssyni og Heiðari Jónssyni.
Ég var með mikla fótboltabakteríu á unglingsárunum og vildi
fara að æfa með Breiða bliki
sem þá var eina íþróttafélagið í
Kópavogi. Æfingar voru á Vallagerðisvelli í vesturbænum og einhverra hluta vegna vorum við
austanbæjarguttarnir engir auðfúsugestir þar. Ég gafst upp á barsmíðum og grjótkasti til og frá
æfingum og fór því að fara með
Hafnarfjarðarstrætó suður í Hafnarfjörð og að æfa með Haukum.
Skemmtilegustu leikirnir urðu
því auðvitað við Blikana en ég
fékk viðurnefnið Villi föðurlandssvikari!”

Sáttur við Guð og menn

Leikfélagar á tröppunum í Bræðratungu, hress og kátur vinahópur.

hafi ekki alltaf farið eftir settum
reglum, höfðu t.d. gaman af því
að brjóta götu ljós sem steinkasti og voru ekki ánægðir fyrr
en búið var að skipta um peru
svo hægt var að stúta þeirri
næstu. Stundum brotnaði eitthvað annað, eins og rúða í næsta
húsi þegar hittnin var ekki mikil. ,,Eitt sinn ætlaði ég að kaupa
startbyssu af einum strák. Við
löbbuðum út og ég miða á eina
ljósaperu og hitti hana í fyrsta
skoti. En í sama mund kemur
löggan fyrir hornið og við hlupum eins og fætur toguðu í burtu
og linntum ekki sprettinum fyrr
en við vorum komnir yfir skítalækinn og gátum falið okkur þar
í móunum og sluppum þannig
frá löggunni. En startbyssuna
keypti ég ekki. Skólaganga mín
var einnig oft mjög litrík og erfið,
raunar oft hrein þrautaganga og
ég var eiginlega aldrei í takt við

það sem fram fór innan veggja
skólans. Það sem var verst var
að kennarinn sem ég fékk í fyrsta
bekk og hafði næstu árin var að
mínu mati algjörlega óhæfur, var
drykkfelldur og iðulega ölvaður
í tímum, og hikaði ekki við að
dangla í krakkana. Ég varð sérstaklega fyrir barðinu á honum
því ég var með þeim ósköpum
gerður að svara fyrir mig fullum
hálsi ef ég taldi mig órétti beittur. Gagnfræðaskólavera mín var
heldur enginn dans á rósum en
þar kenndi mér þó einn frábær
kenn ari, Björn Þor steins son,
sem seinna varð starfsmaður á
bæjarskrifstofunum.

Fermingastrákurinn Villi.
fyrir ofan okkur bjuggu heiðurshjón, Tómas Árnason ráðherra
og hans kona og hjá þeim leigði

,,Mitt líf hefur ekki verið neinn
dans á rósum, ég hef misst bæði
eiginkonu og dóttir sem báðar
hétu Ásta Lovísa auk systur Ástu
Lovísu. Það voru erfiðir tímar en
það er svo margt í lífinu sem er
mikil reynsla. Ég er hins vegar
sáttur við Guð og menn og reyni
að hugsa daglega jákvætt. Ég á
þrjú góð börn og barnabörn, og
það er mikilvægt.”
Fyrir þessi jól kom út bók sem
heitir ,,Meðan hjartað slær” og
er lífsreynslusaga Villa hárskera.

Fimmtán ára í
rakaranám
Eftir 2. bekk í Gagganum fór
ég í Iðnskólann. Ástæða þess að
ég vildi verða hárskeri var að
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Við óskum Kópavogsbúum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Við þökkum viðskiptin á liðnu ári.

Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson fyrir utan æskuheimilið í Bræðratungu.

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

����

Kópavogsblaðið

DESEMBER 2008

Jólin, jólin alls staðar
Fyrir tíu árum varði ég jólum
og áramótum í Suður Ameríku.
Mér er minnisstætt að hafa staðið í röð í fyrir framan sjálfssala á
öðrum degi jóla í nærri 40 stiga
hita og fátt komst að í huga mér
annað enn að ná í vatnsflösku.
Þar sem ég stóð í þessari biðröð
fór ég að velta fyrir mér hvernig
í ósköpunum fólk gæti komist
í jólaskap við þessar aðstæður.
Þetta var í mínum huga allt annað en jólalegt þarna í sólinni og
hitanum.
Einhvern veginn virtust samt
jólin koma þar ekki síður en hér
og gleði fólks var ekki minni. Gleði
þeirra smitaði líka út frá sér og
ekki hægt annað en að hrífast
með. Þarna úti fann ég forláta
styttu af síðustu kvöldmáltíðinni
sem var nokkuð sérstök í mínum
huga þar sem allir þátttakendur
voru dökkir og skreyttir eins og
indíánar. Þ.e. eins og heimamenn
þarna úti. Í haust var ég svo
lánsamur að geta farið á slóðir
kristniboða í Afríku og þar sá ég
málverk af síðustu kvöldmáltíðinni. Jesús og lærisveinarnir voru
á þeirri mynd eins og heimamenn
þar svartir á hörund og skreyttir
eftir þeirra höfði.
Þannig er að Jesús kom inn í
heiminn á allt annan hátt en búist
var við. Heródes taldi að hann
væri að fá keppinaut um veraldleg
völd. Aðrir bjuggust við miklum
stríðsleiðtoga sem kæmi í fararbroddi mikilla hersveita. Enginn
átti von á því að frelsarinn kæmi
í heiminn sem lítið ósjálfbjarga
barn í smábænum Betlehem. En
koma hans var sannarlega kærkomin þó hún væri óvænt. Rétt
eins og jólaandinn sem sveif inn
í hjarta og huga Íslendings í stuttbuxum í Suður Ameríku þó ekkert
væri þar sem minnti á íslensk jól.
Guð kom í heiminn og deildi
kjör um með samferðamönnum
sínum. Hann kom fyrir okkur og
vegna okkar. Þess vegna höfum
við í gegnum aldirnar viljað eiga
samfélag með honum og viljað
hafa hann sem einn af okk ur.
Svartan í Afríku, brúnan í S-Ameríku og þegar við hugsum um Jesú
sjáum við líklega fyrir okkur mann
sem er vestrænn í útliti. Jesús
birtir okkur Guð og hann kom
til okkar allra og öll eigum við líf
með honum, ef við kjósum það,
hvernig svo sem hann leit út.
Við höfum alls konar skraut og

Sr. Sigfús Kristjánsson við fermingarathöfn í Hjallakirkju.

dót til að hjálpa okkur að finna
jólaandann. Sjálfsagt er misjafnt
hvar við finn um hann. Sum ir
finna hann helst þeg ar Heims
um ból er sungið í aftansöng á
aðfangadagskvöld. Aðrir finna
hann þegar sest er við matarborðið með fjölskyldunni og enn aðrir
þegar við laumumst til að pakka
inn gjöf til vinar heima í stofu með
jólatónlist í bakgrunni.
Jólaandinn kemur þó ekki síst
þegar við mætum Guði hvar og
hvenær sem er. Við mætum honum víða og við höfum mörg tækifæri til að færa honum afmælisgjafir vegna afmælisdags hans á
jólunum. Við erum minnt á það
í Matteusarguðspjalli í orðunum:
Allt sem þér gerðuð einum mínum minnstu bræðra, það hafið
þið gert mér.
Líklega upplifum við flest jólin
einna best í samfélagi við aðra.

Tíminn sem við verjum með vinum, fjölskyldu og öðru samferðafólki er vafalítið það dýrmætasta
sem við eigum. Enginn gjöf er
því dýrmætari en tíminn sem við
verjum hvert með öðru. Þetta
erum við m.a. minnt á í 90. Davíðssálmi þar sem segir: Kenn oss
að telja daga vora, að vér megum
öðlast viturt hjarta. Við skulum
verja tíma en ekki eyða honum.
Þegar ég var fjarri ættingjum mínum í annarri heimsálfu þá voru
það heimamenn þar og samferðafólk mitt sem kom mér í jólaskap.
Með vinalegu viðmóti og með því
að verja tíma sínum með mér.
Þannig kom jólaandinn svífandi
inn í brjóst mitt og ég fann fyrir
fögnuði yfir því að Guð vildi koma
inn í líf mitt og eiga samfélag með
mér.
Guð gefi okkur öllum blessunarríka aðventu og gleðileg jól.
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Plöntum komið í góðar hendur

Umhverfishópurinn í Lindaskóla ásamt Jóhannesi Hilmarssyni, húsverði og fulltrúa í umhverfisnefnd
skólans, Gunnsteini Sigurðssyni, skólastjóra, Kristni Svarssyni, kennara, Margréti Ármann, deildarstjóra
og Úlfari Steinsdórssyni, forstjóra sem afhenti plönturnar fyrir hönd Toyota.

Nýlega var nemendum í Lindaskóla í Kópavogi afhentar plöntur
sem starfsfólk Toyota ræktaði í sérstökum umhverfismánuði fyrirtækisins. Ákveðið var að koma plöntun-

um í hendur nemenda í Lindaskóla
því skólinn tekur þátt í verkefninu
„Skólar á grænni grein“ og skólinn
fær að flagga Grænfánanum sem
er tákn um árangursríka fræðslu

og um hverf is stefnu í skól um. Í
Lindaskóla er umhverfishópur sem
starfar undir leiðsögn Kristins Svavarssonar, kennara, og var hópnum
falið að sjá um plönturnar hér eftir.
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,,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 námsins og hún segir okkur að námið
hefjist í janúar og taki tvær annir 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.

2 dálkar = 9,9 *10

Karlakór Kópavogs á tónleikum í sl. viku.

Karlakór Kópavogs hélt tónleika
í Fríkirkjunni í Reykjavík í síðustu
viku og nefndust þeir ,,Just Julian”. Þar voru einungis sungin lög
eftir Julian Hewlett, stjórnanda
karlakórsins, en þau eru einnig
útsett af honum. Á tónleikunum
kom einnig fram fjöldi annara listamanna, kórar, einsöngvarar og einleikarar. 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 þrettándanum, 6. janúar nk. ásamt gestakór
en vortónleikar verða í byrjun maímánaðar. 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.

Kerti, kertastjakar og luktir
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Litlir hópar

„Við kennum í tiltölulega litlum
hópum og leggjum áherslu á að
sinna hverjum einstaklingi sérstaklega. Kennslutíminn er er á morgnana. Við erum svo heppin að hafa
innan okkar veggja einstaklega góðan 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 annars konar reynslu heldur en unga
fólkið sem á að baki samfellda
skólagöngu. Þeir hafa oft verið
lengi í burtu frá skóla, eiga misgóðar minningar frá fyrri skólagöngu
og tileinka sér námsefnið á annan
hátt en þeir ungu. Skrifstofubrautin
okkar er nú búin að slíta barnsskónum og orðin þekkt og vel metin úti í
atvinnulífinu. Það er ánægjulegt að
segja frá því að það hafa myndast
einstaklega góð vináttubönd inn-

Glaður hópur í hagnýtu námi á sviði viðskipta í MK.

an þessara hópa og ófáir klúbbarnir sem haf orðið til upp úr þessu
námi,” segir Inga Karlsdóttir.
- En hverjir eru möguleikar þeirra
sem ekki búa nálægt skólanum?
,,Fjarnám” svarar Inga. „Nemendum utan höfuðborgarsvæðisins
býðst að taka skrifstofubraut I í
fjarnámi. Kennslugreinar eru þær
sömu og í staðbundna náminu. Inntökuskilyrði 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

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 námskeið. 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 matreiðslu 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 fagstjóri.

Og Inga heldur áfram: „Núna þeg-

Tónleikar og jólasöngvar
í Hjallakirkju á aðventunni
Árlegir aðventutónleikar Kórs

Hjallakirkju verða sunnudaginn

7. desember nk. kl. 20.00 undir


stjórn Jóns Ólafs Sigurðssonar.

 






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

08:00 – 12:00
Lokað
10:00 – 16:00
08:00 – 12:00
Lokað

SUNDLAUG KÓPAVOGS
Borgarholtsbraut 17

Að venju verður efnisskráin fjölbreytt með aðventu- og jólalögum úr ýmsum áttum og fá ýmsum tímum. Einsöngvarar eru úr
hópi kórfélaga, Sigurborg Ragnarsdóttir leikur á þverflautu og
Julian Michael Hewlett leikur
með á orgelið. Prestar kirkjunnar annast talað mál. Að loknum
tónleikum er boðið upp á kakó
og piparkökur. Aðgangur er
ókeypis.
Þann 21. desember, fjórða
sunnudag í aðventu, eru jólasöngvar fjölskyldunnar en sungin
verða falleg aðventu- og jólalög
af ýmsum gerðum og lesið úr ritningunni.
Á jólanótt, 24. desember kl.
23.30 verða jólasöngvar á jólanótt
en það er nýung í starfi Hjallakirkju. Kammerkór Hjallakirkju
syngur aðventu- og jólalög einn
og sér og einnig ásamt öllum viðstöddum. 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 kórstjóri er Jón Ólafur Sigurðsson.
Lesnir verða 9 ritningarlestrar

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

Aðventutónleikar kórs Hjallakirkju verða 7. desember nk.

sem fjalla um boðun fæðingarinnar og endar á að lesið verður úr
jólaguðspjöllunum. Séra Sigfús

Kristjánsson stjórnar lestrinum
en auk hans lesa nokkrir kirkjugestir úr ritningunni.

Blóm og gjafavara
í miklu úrvali!
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Með efnilega leikmenn
Árið 2008 var lærdómsríkt fyrir meistaraflokk HK í knattspyrnu.
Markið var sett hátt og í febrúar voru
fengnir til liðs við félagið 3 erlendir leikmenn. Eftir ágætt gengi í vorleikjum hófst svo Íslandsmótið. HK
byrjaði illa og liðið var ekki að spila
vel. Við þetta bættist svo að efnilegasti 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 Sigmundsson var ráðinn í staðinn út
tímabilið. Fenginn var nýr erlendur
varnarmaður og gamli refurinn Sinisa Valdimar Kekic kallaður í þjónustu 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 fyrir liðið og reyndust þungur fjárhagsbaggi þegar upp var staðið vegna
neikvæðrar gengisþróunar. Sjaldan
var þeim öllm teflt fram í einu, vegna
þess einfaldlega að fyrir voru sterkari leikmenn – eða ungir og mjög efnilegir. 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 framtíðinni. 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 fótunum undan rekstrargrundvelli knattspyrnufélaga á Íslandi. Fjárhagslega

verður næsta ár, og næstu ár líklega,
erfitt. Leikmenn HK hafa sýnt ástandinu mikinn skilning og eru allflestir
búnir að undirgangast breytta samningsskilmála. Þá hefur framtíð flestra
lykilleikmanna félagsins verið tryggð.
Mitt í þessari knattspyrnukreppu
eignaðist HK sinn fyrsta A-landsliðsmann í knattspyrnu karla. Gunnleifur 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 þjálfun 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

Blikar Íslandsmeistarar í kumite
Breiðablik varð Íslandsmeistarar 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 Óskarsdóttir sem fékk þrenn gullverðlaun, 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 Jónsdóttir sem einnig náði bronsi í
+61kg. Breiðablik átti einnig silfurliðið 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
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Íslandsmeistarar Breiðabliks í liðakeppni kvenna í kumite 2008, þær
Björg Jónsdóttir, Guðrún Óskarsdóttir og Bryndís Jara Þorsteinsdóttir.

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

þar sem ekkert var gefið eftir, eða
rúmlega það! Til hamingju, Breiðablik!

Þrír HK-leikmenn í kvennalandsliðinu í handbolta

Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari 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 fyrir skömmu og lék gegn Noregi,
Rússlandi og Danmörku og tapaði öllum leikjunum, þó naumlega 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-leikmenn, þær Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir 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 landsliðsleikmanna sem leikur með
erlendu liði, hin er Rakel Dögg
Bragadóttir sem leikur með Kolding í Danmörku.
Arna Sif skoraði 5 mörk í leiknum gegn Lettum og 3 mörk gegn
svissnesku stelpunum.

Sara Björk til Blika

Fanndís hefur gert 11 mörk fyrir Blika
Fanndís Friðriksdóttir hefur
gert tveggja ára samning við knattspyrnudeild Breiðabliks.
Fanndís er uppalinn hjá ÍBV en
gekk til liðs við Breiðablik í október 2004. Fanndís hefur leikið fjölda leikja með yngri flokkum Breiðabliks 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 fjórtán 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.

Fanndís Friðriksdóttir ásamt framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar
við undirskrift samningsins.

Viðburðaríkt en jafnframt
erfitt ár hjá Blikum
Eins og allir bæjarbúar vita eru
erfiðir tímar á Íslandi í dag sem
ekki sér fyrir endann á. Á slíkum
tímum er mikilvægt og nauðsynlegt 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 aukinn samheldni og jákvæðum samskiptum. Það er því mikilvægt að
við höldum unga fólkinu í íþróttastarfi og hlúum vel að því. Það
hyggjumst við Blikar gera.
Þetta ár hefur verið viðburðar
ríkt og erfitt. Jafnframt hefur gengið á ýmsu í ár. Við ætluðum okkur
mikla hluti á liðnu keppnistímabili.
Þó gekk það upp í sumum flokkum en ekki öðrum. Yngri flokkar
Breiðabliks unnu engan Íslandseða bikarmeistaratitil en hins vegar 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. flokkur 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 vonbrigðum mínum með meistaraflokks
karla sem náði ekki nógu góðum
árangri. Skýringarnar eru ýmsar
en þó má segja að svartur september 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 september vorum við í baráttu um bikarmeistaratitilinn 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 leikmenn varðar að við höfum góðan
grunn til að byggja á og nú þegar
þrengir að og félög þurfa að byggja
meira á sínum uppöldu leikmönnum 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 framtíðar þegar við setjum endapunktinn á þetta keppnisár. Ég vil þakka
öllum leikmönnum, sjálfboðaliðum 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 byrjun 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 brimsköflum 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 greiðsluþrot 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 bjartsýni full
Að lokum vil ég þakka öllum foreldrum og forráðamönnum, iðkendum, leikmönnum, þjálfurum og
öðrum starfsmönnum deildarinnar og öllum þeim sjálfboðaliðum
sem hafa lagt sig fram á liðnu ári.
Megið þið eiga góð jól og við skulum samgleðjast yfir enn einu góðu
knattspyrnuári!
Einar Kristján Jónsson
formaður knattspyrnudeildar
Breiðabliks

Sara Björk ásamt Svavari Jósefssyni framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar Breiðabliks.

Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, Sara Björk Gunnarsdóttir, hefur gengið frá samningi við
Breiðablik til tveggja ára.
Hún gerði tveggja ára samning við félagið en hún spilaði sjö
leiki með félaginu í sumar í Landsbankadeild 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 félagsskiptaglugginn 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 landsliðsins. Sara Björk er mikill fengur fyrir knattspyrnudeild Breiðabliks.
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