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Bleikar

merkivélar

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

Fullveldisdagurinn í Álfatúni
Börnin á leikskólanum Álfatúni héldu upp á fullveldisdaginn, 1. desember, með því að í salnum og
syngja, kennararnir léku leikritið um Rauðhettu og úlfinn og svo skoðuðu börnin myndir sem teknar
voru af íslenskum börnum í kringum 1918 og fjölskyldum þeirra. Eftir samveruna í salnum fóru öll börnin
út, fengu vasaljós og leituðu ,,óskasteina" sem búið var að koma fyrir vítt og breitt um garðinn. Yngstu
börnin á myndinni höfðu teiknað íslenska fánann, hvert með sínu lagi, og veifuðu honum óspart.
Kópavogsblaðið fagnar því að yngsta kynslóðin skuli halda upp á fullveldisdaginn en óskar jafnframt
öllum lesendum í Kópavogi sem og landsmönnum nær og fjár gleðilegra jóla og farsæls komandi árs!

Turninum Kópavogi

,,Í þannig bæ vil ég búa”

sími 575 7500

Í tengslu m við endu rs koðu n
aðalskipulags Kópavogs og Stað
ardagskrár 21 fyrir Kópavog efndi
skipul ags- og umh verfi ss við til
þriggja opinna funda þar sem ósk
að var eftir hugmyndum og tillög
um frá íbúuum bæjarins um Kópa
vog framtíðarinnar undir yfirskrift
inni ,,Í þannig bæ vil ég búa.”
Fyrirkomulagið var mjög hvetj
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þess
hugmyndir
og skoðanir þeirra sem mættu á
fundina, en fundargestum var skipt
niður á fjögur borð eftir áhugasviði
sem valið var út frá meginköflum
í greinagerð aðalskipulagsins, þ.e.
byggð og atvinnulíf, umhverfi, þjón
ustukerfi og samfélag. Enn er tæki
færi fyrir þá sem ekki mættu á fund
ina að koma sínum skoðunum eða
ábendingum á framfæri á heimasíðu
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is
Meðal þess sem var i umræðunni
var þétting byggðar, þjónustukjarn
ar í úthverfum, er íbúalýðræði að

& BÍLAAPÓTEK

borgarblod.is

virka í Kópavogi, hverfisverslanir,
hvar er miðsvæði Kópavogs og á
að bygggja upp betri miðbæ, upp
bygging íbúða og þjónustu, fram
tíð Kópavogshafnar og umferð um
Kársnesið, er áhugi fyrir vegteng
ingu yfir Fossvoginn til Reykjavíkur,
skólamál og verður byggður fram
haldsskóli í Kórahverfi og fleira.
Í lok fundarins voru allir fundar
menn beðnir að taka þátt í könnun
þar sem spurt var í fyrsta lagi hver
er uppáhaldsstaður þinn í Kópa
vogi, í öðru lagi hvað má helst bæta
og í þriðja lagi verslar þú í þínum
heimabæ?
Niðurstöður verða gerðar kunnar
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.
kopavogur.is/adalskipulag.
Á fundi nu m í Hörðuv allas kóla
sem var fyrir íbúa í Kórum, Hvörf
um og Þingum voru umhverfismál
mörgu m hugl eiki nn. Meða l þess
sem fólk setti á blað var:
• Huga að Elliðavatni sem útivist

arsvæði á veturna. Þegar vantið frýs
þá má gera svo mikið þar með vetr
aríþ
 róttir. Væri hægt að nota það
fyrir gönguskíði, eða skauta.
• Hluta af vatninu fyrir skauta
svell. Vakir á vatninu eru hættulegar
en mætti merkja betur.
• Vantar betri göngustíg í kringum
vatnið.
• Þarf að passa að byggja ekki
nær en 50 metra frá lóðarmörkum
að vatni. EKKI 50 metrar frá húsi,
heldur lóð.
• Aðstaða fyrir báta, og skútur við
Elliðavatn svo hægt væri að trilla
með bátinn sinn niður að vatni.
Á fundi í Kópavogsskóla fyrir íbúa
vestur- og austurbæjar var m.a. bent
á vanda betur til upplýsingar til íbúa
varðandi skipulagsbreytinga og í
þeirri vinnu skal viðhafa sbr. þjóð
fund Heiðarleika – Virðingu og fara
eftir settum reglum og lögum. Ekki
keyra í gegn skipulagsbreytingar á

Brother P-Touch merkivélar eru
auðveldar í notkun. Þú stimplar inn
texta, prentar út og límir svo.
Með P-touch getur þú merkt möppur,
pakka,föt ofl. og þú kemur skipulagi á
hlutina. Séríslenskir stafir.

554 4443 Nýbýlavegi 14 200 Kópavogur

tímum þegar sumarfrí bæjarbúa eru í
hámarki, og velt var vöngum yfir því
af hverju aldrei væri neinn á Hálsa
torgi og best væri að tyrfa torgið.
Á öllum fundunum var Kópavogs
dalur uppáhaldsstaðurinn, svo m.a.
Elliðavatn og strandlengjan og sum
um fannst heimilið sitt einfaldlega
vera uppáhaldsstaðurinn.

OG BÍLAAPÓTE
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Icesave

argt glepur hugann nú á á þessum dögum. Börnin taka þátt í jóla
undirbúningi af líf og sál en þeir fullorðnu margir hverjir óskapast
yfir verðlaginu eða jafnvel yfir Icesave-umræðunum á Alþingi sem
að hluta til snérist um það að nöldra yfir fundarstjórn þingforseta í stað
þess að afgreiða Icesaveskuldbindingarnar sem ég held að við komumst
ekki undan að axla. Til hvaða starfa voru þingmenn kosnir? Þarf þingið ekki
að fara að sinna öðrum málum? Sumir halda því fram að þjóðin geti sjálfri
sér um kennt hvernig komið er fyrir þjóðarbúinu. Einkaneyslan hafði keyrt
svo úr hófi fram að ástandið nú er mátulegt spark í rassinn á gráðugri þjóð.
Nú er að draga þá seku til ábyrgðar, þá sem komu okkur nánast á vonarvöl
og í kjölfarið að klóra okkur út úr risavöxnum vandanum.

Sameinuð bæjarstjórn

B

æjarstjórn Kópavogs situr nú við að semja fjárhagsáætlun fyrir næsta
ár en vonir standa til að hægt verði að komast hjá niðurskurði á sum
um sviðum. Nú í annað sinn situr meiri- og minnihluti bæjarstjórnar
saman að gerð áætlunarinnar, en það gerðist í fyrsta sinn í sögu bæjarfé
lagsins fyrir gerð áætlunarinnar fyrir þetta ár. Þegar að kreppir stendur
bæjarstjórn saman og er einhuga um velferð bæjarbúa. Það hefði líka mátt
gerast í svokölluðu góðæri.

A

Kristin jólahátíð

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. Aðventukransinn sem nú sést víð
ast er Norður-Evrópsk hefð. Hið sígræna greni táknar lífið sem er í Kristi
og hringurinn táknar eilífðina. Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, annað
kertið nefnist Betlehemskertið, þiðja kertið nefnist hirðakertið en snauðum
og ómenntuðum fjárhirðum voru sögð tíðindin góðu á undan öllum öðrum
og fjórða kertið nefnist englakertið og minnir okkur á þá sem báru mann
heimi fregnirnar. Aðventukransinn er upprunninn í Þýskalandi á fyrri hluta
19. aldar, barst til Suður-Jótlands og varð algengur í Danmörku eftir 1940.
Frá Danmörku barst þessi siður til Íslands. Í fyrstu var aðventukransinn
aðallega notaður til að skreyta búðarglugga en á sjöunda áratugnum fór
hann að tíðkast á íslenskum heimilum. Fyrir rúmlega 40 árum orti norski
rithöfundurinn Sigurd Muri ljóð um aðventukertin fjögur sem kallast „Nå
tenner vi det første lys“ og er það sungið við sænskt lag frá 1898 eftir Emmu
Christinu Köhler, á íslensku nefnist það „Við kveikjum einu kerti á.“ Næsta
sunnudag er þriðji sunnudagur í aðventu, en þá er sungið:
Við kveikjum þremur kertum á,
því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ sendir öllum lesendum sínum nær og fjær hugheilar
jóla- og nýárskveðjur.
					

Geir A. Guðsteinsson

Jólaljósin kveikt

Sannkölluð jóla- og fjölskyldu
stemmning myndaðist á Hálsa
torgi 29. nóve mb er sl. þega r
kveikt var á ljósunum á vinabæjar
jólatrénu frá Norrköping í Svíþjóð.
Fjölmenni tók m.a. þátt í jóladag
skránni, laufabrauðabakstri og
fjöldasöng og gerði sér veiting
arnar að góðu. Þetta er í 42. sinn
sem jólatréð er afhent með vin
arkveðju frá íbúum Norrköping í
Svíþjóð. Ármann Kr. Ólafsson, for
seti bæjarstjórnar, tók formlega
við trénu úr hendi sendiherra Sví
þjóðar, Anders Ljunggren.

MK-ingar í Comeníus
arverkefni

Dagana 7. – 11. nóvember voru
fjórir nemendur frá Maribo í Dan
mörku og fjórir nemendur frá MK
að vinna lokaverkefni í Comení
usar-samstarfsverkefninu PC-Ba
sed Math Project for High School
Students eða Tölvustudd stærð
fræðikennsla í framhaldsskólum.
Íslensku nemendurnir eru Hildur
Rut Hákonardóttir, Magnús Ingvi
Kristjánsson, Melkorka Ragnhild
ardóttir og Sandra Dís Jónsdóttir.
Stærðfræðikennarar sem vinna
með nemendunum eru Guðrún
Angantýsdóttir, Þóra Þórðardótt
ir og Wenche Melchiors. Í vor fer
einn þátttakandi frá Íslandi og
annar frá Danmörku til Portúgals
þar sem þeir kynna verkefnið fyr
ir þeim samstarfsskólum sem eru
í þessu verkefni. Markmið PC-Ba
sed Math Project for High School
Students er að styrkja samstarf
milli evrópskra skóla með því að
koma á sambandi milli nemenda,
styrkja kenna ras kipti og auka
þekkingu á menningu og tungu
annarra þjóða.

Skipulag Glaðheima

Á fundi skipul agsn efnda r 3.
nóvember sl. var lögð fram grein
arg erð með enda nl egri áætl
un um skipulag Glaðheima þar
sem brugðist er við ábending
um skipulagsstofnunar um m.a
afmörkun deiliskipulags, kvaðir
um flugöryggi, ósamræmi milli
skipulagsuppdrátts og skipulags
skilmála, lýsingu á framkvæmd
um vegna hljóðvistar og saman
tekt úr umhverfismati. Skipulags
nefnd samþykkti breytingar sbr.
greinargerð með endanlegri áætl
un br. 26. október 2009 og vísaði
erindinu til afgreiðslu bæjarráðs.
Fulltrúar Samfylkingarinnar sátu
hjá við afgreiðsluna og vísuðu
til fyrri bókana um Glaðheima –
deiliskipulag.

Skötuveisla til styrkt
ar góðu málefni

Lionsklúbbur Kópavogs stend
ur fyrir Skötuveislu í fjáröflunar
skini 22. desember nk. í Lions
heimi li nu Lundi Auðb rekku 25
Kópav ogi. Húsi ð er opna ð kl.
17.00 og verður matur frambor
in fram eftir kvöldi. Skötuveislan
hefur upp á fjölbreytni að bjóða
og er tilsniðin að allri fjölskylduni,
fyrirtækjum, hópum svo og öllum
þeim sem vilja styrkja góð mál
efni með því að leggja Lionsklúbb
Kópavogs lið.

Auka hlut kvenna í
pólitík

Jafnréttisnefnd Kópavogs boð
aði til opins kvennafundar vegna
næstu bæja rs tjórna rk osni nga
miðvikudaginn 25. nóvember í

Turninum. Fundurinn er haldinn
í samstarfi við alla stjórnmála
flokka í bæja rs tjórn Kópav ogs
með það að markmiði að auka
hlut kvenna á vettvangi bæjar
stjórnarmála. „Höfum áhrif á bæj
arsamfélagið!“ var yfirskrift þessa
stórfundar kvenna í Kópavogi og
hvatningin að efla konur til starfa
í bæjarstjórn, nefndum og ráðum
Kópavogs.

Ekki fjölgað stöðu
gildum

Bæja rf ullt rúa r Samf ylki ng
arinnar, Hafsteinn Karlsson og
Guðríður Arnardóttir, lögðu fyrir
nokkru fram eftirfarandi bókun
í bæjarráði: ,,Fulltrúar Samfylk
ingarinnar ítreka þá skoðun sína
að á meðan verið er að vinna að
fjárhagsáætlun ársins 2010, sem
felur m.a. í sér hugsanlega fækkun
á stöðugildum hjá hinum ýmsu
stofnunum bæjarins sé ekki verið
að fjölga stöðugildum á öðrum. Í
þessu sambandi er nauðsynlegt
að hafa í huga að engar ákvarð
anir hafa verið teknar um fjölgun
stöðugilda nú í haust við stofnan
ir á vegum bæjarins.”

Sóknarnefnd Linda
kirkju vill göngubrú
yfir Fífuhvammsveg

Á fundi bæjarráðs 3. desember
sl. var tekin fyrir beiðni sóknar
nefndar Lindasóknar sem hefur
óska ð efti r úrb ætu m við Fífu
hvammsveg og helst göngubrú
yfir Fífuhvammsveg. Lagt er til að
gerðar verði fjórar gangbrautir:
Yfir Fífuhvammsveg (tvær), Upp
sali og Salaveg, nærri hringtorg
inu, þar sem þessar götur mætast,
og að það komi til framkvæmda á
næstunni. Bæjarráð óskaði eft
ir nánari útfærslu frá sviðsstjóra
framkvæmda- og tæknisviðs.

Stofnsamningur
um Tónlistarhús
Kópavogs  

Á fundi bæjarráðs var ítrekað
erindi frá Tónlistarskóla Kópa
vogs, dags. 8/5 2008, þar sem
óskað var eftir endurskoðun á
stofnsamningi um Tónlistarhús
Kópavogs. Á fundi bæjarráðs 15/5
2008 var bæjarstjóra og bæjarlög
manni falið að ganga til viðræðna
við Tónlistarskólann. Bæjarráð
ítrekar að bæjarstjóri og bæjar
lögmaður gangi til viðræðna við
Tónlistarskólann en hálft annað
ár er síðan bæjarrráð samþykkti
að ganga til þessara viðræðna.

Tilnefningar til
íþróttakarls og
íþróttakonu Kópavogs

Á fundi Íþrótta- og tómstunda
ráðs Kópavogs 30. nóvember sl.
voru samþykktar tilnefningar á

íþróttakarli og íþróttakonu Kópa
vogs ásamt fjölda annara tilnefn
inga til viðurkenninga í ýmsum
aldursflokkum. Úrslit verða kynnt
í Salnum 5. janúar nk. Tilnefning
ar til Íþróttakonu Kópavogs 2009,
17 ára og eldr eru Erna Björk Sig
urða rd ótti r, knatts pyrnud eild
Breiðabliks; Iris Staub, Tennisfé
lag Kópavogs; Laufey Björk Sig
mundsdóttir, blakdeild HK; Linda
Björk Lárusdóttir, frjálsíþrótta
deild Breiðab liks og Thelma
Rut Hermannsdóttir, Gerplu. Til
Íþróttakarls Kópavogs 2009, 17
ára og eldri eru tilnefndir Alfreð
Finnbogason, knattspyrnudeild
Breiðabliks; Jón Margeir Sverr
iss on, Íþróttaf él agi ð Ösp; Kári
Steinn Karlsson, frjálsíþróttadeild
Breiðab liks; Sigm undu r Eina r
Másson, Golfklúbbur Kópavogs
og Garðabæjar og Viktor Krist
mannsson, Gerplu. Jafnframt mun
ráðið veita flokki ársins viður
kenningu á Íþróttahátíð Kópavogs
en tilnefndir eru mMeistaraflokk
ur karla, knattspyrnudeild Breiða
bliks; meistaraf lokku r kvenna,
blakdeild HK og karlasveit GKG,
Golfklúbbi Kópavogs og Garða
bæjar.

Kópavogur gengur
til samstarfs um eld
fjallagarð

Bæjarráð tók nýlega fyrir erindi
borgarstjórans í Reykjavík þar
sem samþykkt er að hefja und
irbúning að vinnu við eldfjalla
garð á Reykjanesi í samráði við
önnur sveitarfélög á höfuðborg
arsvæðinu. Bæjarráð samþykkti
að lýsa yfir stuðningi við stofnun
eldfjallagarðs enda rími það við
stefnu í umhverfismálum. Bæjar
ráð samþykkti samhljóða tillögu
um að formaður umhverfisráðs
fylgdi málinu eftir og meti framlag
Kópavogsbæjar til verkefnisins.

Stefnumótunarvinna í
Kársnesskóla  

Guðrún Pétursdóttir, skólastjóri
Kársnesskóla, greindi á fundi með
skólanefnd frá vinnu við stefnu
miðað árangursmat en vinna við
það hófst við skólann árið 2008
með ráðningu verkefnisstjóra frá
Capacent. Innleiðing stefnunnar
er hafin að fullu. Guðrún fjallaði
ítarlega um hvernig staðið er að
vinnunni við framkvæmd stefnu
mótunarinnar í skólanum. Guðrún
Soffía, skólastjóri Vatnsendaskóla,
sagði frá ferð kennara skólans til
Noregs. Þau heimsóttu m.a. skóla
sem sérh æfðu sig í útik ennslu
og námsmati og sóttu fyrirlest
ur um útikennslu í háskólanum í
Osló. Skólanefnd ræddi um sam
eiginlegan starfsdag kennara 25.
september sl. og um reynsluna
af slíkum sameiginlegum starfs
degi. Almennt virðist ríkja ánægja
með bæði skipulag dagsins í heild
og inntak hópastarfsins. Skóla
nefnd hvetur til þess að sett verði
saman stutt greinargerð um fram
kvæmd dagsins og að sameigin
legur starfsdagur kennara verði
haldinn reglulega.

Óskum Kópavogsbúum gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.
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Mjög ánægðir með starf leikskólanna
Nýlega var gerð könnun á við
horfu m fore ldra til leiks kóla
Kópavogs og svöruðu tæplega
60% fore ldra könnu ni nni og
voru um 90% aðspurðra mjög
ánægð eða ánægð með þá þætti
sem spurt var um. Yfir 90% for
eldra telja að mjög vel eða vel
hafi veri ð staði ð að aðl ögu n
barns í leikskóla. Um 90% segja
að mjög vel eða vel sé tekið á
móti barninu þegar það kemur
í leikskólann og það sama á við
um þegar barn er kvatt þegar
það fer heim. Yfir 93% telja sam
starf við starfsmenn leikskólans
mjög gott eða gott og um 92%
finnst auðvelt eða nokkuð auð
velt að ná tali af leikskólastjóra
eða deildarstjóra. 88% eru mjög
ánægð eða ánægð með foreldra
samtöl. Tæplega 90% telja að sú
kennsla og umönnun sem barn
ið fær samræmist mjög vel eða
vel þeim væntingum sem for 
eldrar hafa til leikskólans.
Meiri hluti foreldra setja dag
leg samskipti, foreldrafundi, for
eldrasamtöl, heimsókn/dvöl for
eldra í leikskólanum og skriflegar
upplýsingar í fyrsta sæti þegar
þeir meta hvað sé mikilvægast
í samstarfi við leikskólann. Um
70% eru mjög ánægð eða ánægð
með upplýsingastreymið og flest
ir setja foreldrasamtöl í fyrsta
sæti þegar spurt er um hver sé
aðal upplýsingaleiðin. Móðir svar
ar könnuninni í 74% tilfella og er
því greinilega nokkuð langt í land
með að báðir foreldrar taki jafnan
þátt í því er varðar leikskólabörn.
Heimas íður leiks kólanna eru
meira nota ða r en áður en þó
minna en vænst var. Víða er verið
að vinna endurbætur á síðunum. Í
könnuninni var foreldrum gefinn
kostur á að tjá sig um ýmislegt í
starfi leikskólanna með opnum
spurningum og lýstu þar flestir
ánægju sinni með starfið. Ýms
ar góðar upplýsingar og athuga
semdir komu líka sem munu nýt
ast til að gera góða leikskóla enn
betri.

Góð útkoma gæðamats í
leikskólum Kópavogs
Allir leikskólar Kópavogs nýlega
metið starf sitt skv. ECERS gæða
matskvarðanum, sem tekur m.a.
til allra aðstæðna barna, námsað
stæðna þeirra og samskipta við
kenna ra sína. Niðu rs töðu rna r
voru frábærar, sérstaklega hvað
varðar þætti eins og umönnun og
daglegt líf þar sem er m.a. tekið á
því að taka á móti og skila börn
unum, máltíðum, hvíld, hreinlæti
og því starfi sem fram fer í fataher
bergi. Annar þáttur sem kom mjög

Leiks kólab örn í Kópav ogi í
sögustund.

vel út var samskipti/skipulag, en
þar er komið inn á þætti eins og
samskipti við börnin, dagskipulag,
leikinn, hópvinnu og sérkennslu.
En alltaf koma fram ábendingar
um hvað mætti bæta og einstakir
leikskólar mega t.d. bæta enn bet
ur þætti eins og náttúru/vísindi og
tilraunir og stærðfræði.
Anna ð sem mætti bæta eru
þættir sem ekki eru beint í hönd
um leikskólanna sjálfra s.s. vinnu
aðstaða kennara og rými og bún
aður. Heildar niðurstöður sýna að
leikskólarnir skora 5,62 af 7 mögu
legum sem er frábær útkoma.

Áramótabrenna
2009

Hin árlega áramótabrenna Kópavogs verður við
Smárahvammsvöll (á sama stað og áður) á gamlárskvöld
Kveikt verður í brennunni kl. 20:30
Flugeldasýning Hjálparsveitar skáta hefst kl. 21:10
Valgeir Skagfjörð sér um að halda uppi fjörinu
með söng og hljóðfæraleik
Kynnir er Samúel Örn Erlingsson

Flugeldasala Breiðabliks og HSSK
Breiðablik og HSSK eru í samstarfi um flugeldasölu.
Kaupið úttektarmiða hjá Breiðabliki íþróttahúsinu
Smáranum og framvísið á sölustöðum HSSK
og styrkið báða aðila.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Breiðablik óskar Kópavogsbúum, sem og öðrum landsmönnum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
Þökkum ánægjulegt samstarf, samskipti
og stuðning á árinu sem er að líða
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,,Kirkjan nær betur til fólks en áður”
- segir sr. Ægir Sigurgeirsson sem hefur látið af starfi sóknarprests við Kópavogskirkju eftir 20 ára þjónustu

S

r. Ægir Sigu rg eirss on,
sóknarprestur í Kópavogs
kirkju í hartnær 20 ára
kvaddi söfnuðinn 29. nóv
ember sl. við hátíðlega tónlistar
messu. Eftir messu flutti Ásgeir
Jóh anne ss on þakka ráv arp til
Ægis frá söfnuðinum og afhenti
honum gestabók að gjöf. Síðan
var öllum boðið í kveðjukaffi í
nýja safnaðarheimilið. Við starfi
sóknarprests tekur sr. Sigurð
ur Arnarson sem þjónað hefur
íslenska söfnuðinum í London.
Sr. Ægir Sigurgeirsson er fædd
ur á Blönduósi 1945 en foreldr
ar hans bjuggu þar á þeim tíma.
Móðir hans er Húnvetningur og
faðir hans Strandamaður. Ægir
ólst þar upp en var mikið hjá afa
sínu m, Guðm undi Agna rss yni
og ömmu sem bjuggu á Blöndu
ósi og var mikið með afa sínum
í vegavinnu og og einnig í slátur
húsinu, en þar starfaði afi hans
sem kjötmatsmaður. Árið 1959 fer
Ægir í skóla til Akureyrar og er
þar næstu fjóra vetur en er heima
á Blönduósi á sumrin. Foreldr
ar hans fluttu suður árið 1962 og
fór Ægir suður með þeim og hóf
nám í Kennaraskólanum. Seinna
tók hann stúdentspróf frá Kenn
aras kóla nu m en hóf að starfa
sem kennari haustið 1969 eftir að
hafa um tíma rekið sendibíl en
á þessum árum, sem kölluð eru
viðreisnarárin, var mikið atvinnu
leysi á Íslandi.
,,Ég kenndi fyrst í Sandgerði
veturinn 1969 til 1970, bæði bók
legt og handavinnu en ég er bæði
almennur kennari og handavinnu
kennari. Síðan var ég þrjú ár við
Gagnfræðaskólann í Hveragerði
en mín aða lk ennslug rein öllu
þessi ár var íslenska. Þá lá leið
in í Lækjarskóla í Hafnarfirði og
kenndi þar frá haustinu 1973 til
ársins 1987 en haustið 1981 inn
ritaðist ég í guðfræðideild Háskól
ans, ekki síst til að ná mér í meiri
menntun og lauk guðfræðiprófi
1986 en hafði kennt svolítið með
náminu í Lækjarskóla. Þetta voru
svolítil tímamót í mínu lífi, ég velti
fyrir mér hvort ég ætti að halda
áfram í kennslunni eða breyta til
en mig hafði lengi langað til að
kynna mér betur guðfræðina. Ég
held að trúin hafi blundað í mér
öll þessi ár.
Ég sótti eftir útskrift um stöðu
fangaprests en fékk ekki en vor
ið 1987 var ég valinn sem sókn
arp restu r í Höfðap restak alli á
Skagas trönd. Ég hef því ver
ið sóknarprestur í 22 ár. Ég er í
þrjú ár á Skagaströnd og þjóna
Höfðaprestakalli og hluta af Ból

staðahlíðarprestakalli en þar var
enginn prestur á þeim árum. Ég
var því með kirkjurnar sex austan
Blöndu, þar af þrjár í aukaþjón
ustu.”

Mikill ábyrgðahluti
Staða sóknarprests í Kópavogs
kirkju er auglýst 1990 og þrátt fyr
ir að sækja um ásamt fjórum öðr
um var sr. Ægir á báðum áttum
því honum fannst mikill ábyrgða
hluti að taka að mér þessa fallegu
kirkju. Hann segi r að það hafi
komið sér svolítið á óvart að vera
valinn en auðvitað hafi hann gert
sér góðar vonir en eflaust hafi
það hjálpað að hann var einnig
uppe ldi sm ennta ðu r og hafði
mikla reynslu af kennslu og vinnu
með börnum og unglingum auk
þess sem reyndi á mannleg sam
skipti, t.d. í vinnu í tengslum við
fangelsi. Þá var Kópavogskirkja
eina kirkjan í Kópavogi en á þeim
tíma sem sr. Ægir hefur þjónað
þar hafa orðið miklar breytingar í
Kópavogi og bærinn stækkað, og
kirkjurnar orðnar fjórar talsins.

Mun fleiri nýta sér
þjónustuna en tilheyra
söfnuðinum
- Var mikill munur að starfa fyrir
norða n í Húnav atnss ýslu eða í
Kópavogi?
,,Það er oft nánara samstarf við
fólk úti á landi vegna þess að fólk
ið er færra og svo bættist það við
að ég er Húnvetningur og þek
kti fyrir margt það fólk sem ég
var að þjóna. Ég þekkti svolítið
af fólki hér í Kópavogi en ég er
frekar mannglöggur og því frekar

Sr. Ægir Sigurgeirsson á heimili sínu.

fljótur að kynnast sóknarbörnun
um. Kársnesið er svolítið afmark
að og stundum talað um að það
sé síðasta þorpið á Reykjavíkur
svæðinu og ég segi stundum að ef
ég sé einhvern í vesturbæ Kópa
vogs á göngu sem ég þekki ekki
þá er hann annað hvort nýfluttur í
hverfið eða gestkomandi! Í presta
kallinu eru um 4.400 manns.

sínar rætur hér, finnst þetta vera
kirkjan sín og hefur jafnvel verið í
barnakórnum hjá Þórunni Björns
dóttur sem hún hefur stjórnað
á fjórða áratug. Þetta fólk giftir
sig hérna og skírir börnin sín en
börni n þeirra ferma st yfi rl eitt
með sínum félögum annars stað
ar ef fjölskyldan býr ekki hér á
Kársnesinu.”

Mun fleiri nýta sér þjónustuna
í Kópavogskirkju en þeir sem til
heyra þessu m söfnu ði. Þetta
var lengi eina kirkjan og margir
af frumbyggjunum og þeir sem
stóðu að byggingu hennar bund
ust henni sterkum böndum. Ég
hef því verið að þjóna fólki víðar
að af Reykjavíkursvæðinu sem á

- Bryddaðir þú upp á miklum
breyti ngu m í starfi nu þega r þú
tókst hér við 1990?
,,Kópav ogsk irkja hafði not
ið þjónustu mjög góðra manna,
þeirra sr. Árna Pálssonar og sr.
Gunnars Árnasonar, og því byggði
ég á þeim góða grunni sem lagð
ur hafði veri ð af þeim. En um
líkt leiti og ég kem fer fjárhagur
kirkjunnar að rýmkast sem varð
þess valda ndi að fleiri þætti r
komu inn í safnaðarstarfið á öllu
svæðinu. Auðvitað hefur mikill
tími farið í að sinna fólki bæði í
gleði og sorg, en einnig mikill tími
í að byggja upp aðstöðuna, fá nýtt
orgel í kirkjuna, setja upp nýja
altaristöflu, setja tvöfalt gler utan
við listglerið og taka alla bekki
kirkjunnar í gegn. Svo hefur verið
byggt glæsilegt safnaðarheimili
sem er öllu safnaðarstarfi mikill
styrkur. Safnaðarheimilið er að
mínu mati afar vel heppnuð bygg
ing sem hýsir margháttaða starf
semi á sama tíma, t.d. í kapellu
og sal. Svo er einnig gott að geta
leigt það út og þjónað fólki með
þeim hætti auk þess sem það gef
ur einhverjar tekjur.
Það hefur svolítið háð okkur
að við höfum verið að veita sömu
þjónustu og söfnuðir sem hafa

Me ð e fti rm a nni s ínu m , s r . Si g u r ð i A r n a r s yn i vi ð al t a r i
Kópavogskirkju.

Allt í hátíðarmatinn

Íslenskt hreindýrakjöt í úrvali - kalkúnn
Hólsfjallahangikjöt - hamborgarhryggur
- á traustum grunni

haft helmingi meiri tekjur en söfn
uðurinn hér á Kársnesinu.”
Kirkjusókn í landinu hefur held
ur aukist, sérstaklega á stórhátíð
um. Sr. Ægir var spurður hvort
kirkjan næði eins vel til almenn
ings í dag og hún gerði áður fyrr,
jafnvel fyrrr á öldum.
,,Ég held að kirkjan nái betur til
fólks en áður en veit þó ekki fyrr á
öldum. Kirkjan kom úr sveitinni í
borgina og átti kannski erfitt með
að fóta sig hérna í margmenninu
sem kom úr sveitunum, ræturnar
voru þar. Kirkjan býður upp á svo
miklu fjölbreyttara starf en hún
gerði áður, starfið er svo miklu
meira en messan, og það fyrir alla
aldurshópa og það hefur greini
lega höfðað til fólks. Þetta klass
íska messuform hefur ekki breyst
miki ð en yfi rb ragð messunna r
hefur orðið svolítið léttara og það
er meiri gleði í þeim sálmum sem
sungnir eru í dag. Þetta er afslapp
aðra og það tel ég tvímælalaust
hafa borið góðan árangur.
Kópavogskirkja var árum sam
an eina húsi ð í Kópav ogi þar
sem hægt var að halda tónleika
og stóð alltaf opin fyrir tónlistar
skóla og kóra og það hefur eigin
lega aldrei verið tekið neitt gjald
fyrir það. Safnaðarnefndirnar hafa
verið það framsýnar að þær sáu
að það var nauðsynlegt að hlúa
að þessari starfsemi, hún væri
svo dýrmæt fyrir fólkið og kirkj
una. Og það fer enn fram fjöldi
tónleika í Kópavogskirkju.”

Hlakka til að vera
kirkjugestur
Sr. Ægir segir að sér hafi liðið
mjög vel þessa tvo áratugi sem
hann hafi þjónað við Kópavogs
kirkju, þessu yndislega guðshúsi
eins og hann kallar það, og notið
góðs samstarfs við fólk almennt.
Hann búi í Kópavogi og engar
áætlanir séu uppi um það að flytja
úr bæjarfélaginu enda eigi hann
hér marga vini sem hann hafi
mörgum hverjum tengst sterkum
böndum og sú vinátta vari áfram.
,,En stundum hefur álagið verið
um of og hefur stundum þýtt að
ég hef ekki getað veitt fólki eins
mikla þjónustu eins og ég hefði
viljað sjálfur enda eru þeir miklu
fleiri en þeir sem eru í sókninni
sem sækja þjónustu hingað.
Það verður sjálfsagt sérkenni
legt í fyrstu að koma í messu í
Kópavogskirkju og sitja bara á
kirkjubekkjunum en ég er fljót
ur að aðlagast og hlakka til að
vera þar sem kirkjug estu r og
syngja og hlusta,” segi r sr.
Ægir Sigurgeirsson.

Eina kjötborðið
í Breiðholti
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Barnamenningarverðlaun Velferðasjóðs:

Komu í hlut Þorbjörns Jenssonar í Fjölsmiðjunni

Þorbjörn Jensson, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar í Kópavogi, með
verðlaunagripinn Samleið, og Kári Stefánsson.

ars jóðs barna og veitti Soffí a
Pálsdóttir styrknum viðtöku fyrir
hönd ÍTR, sem alls hefur fengið 40
milljóna króna styrk frá sjóðnum
vegna þessa verkefnis.
Í heild hefur Velferðarsjóður
barna lagt fram í gegnum þetta
verke fni 82 milljó ni r króna til
styrkta r tóms tundas tarfi fyr
ir börn á Íslandi í sumar. Um 15
þúsund börn, alls staðar að af
landinu, hafa notið góðs af því en
markmiðið með verkefninu er að
tryggja jafnan aðgang barna að
sumarnámskeiðum. Þá er verkefn
inu einnig ætlað að tryggja nem
endum í framhaldsskólum vinnu.

Þá fékk Miðs töð fore ldra og
barna fram að fimm ára aldri ríf
lega 3ja milljóna króna styrk til
að standa straum af kostnaði við
meðferðarhópa mæðra og barna
og veitti Sæu nn Kjarta nsd ótt
ir styrknum viðtöku. Miðstöðin
vinnur með meðferðarúrræði sem
nefnist foreldraefling (e. Mellow
Parenti ng) fyri r mæðu r ungra
barna (1-5 ára) sem eiga í erfið
leikum við að sinna foreldrahlut
verkinu og/eða eiga við geðheilsu
vanda að stríða. Íslensk erfða
greining stofnaði Velferðarsjóð
barna árið 2000 og er frumkvöð
ull hér á landi hvað varðar slíkan
styrktarsjóð. Stofnfjármagn Vel

Ungt fólk úr Fjölsmiðjunni fjölmennti á afhendingarathöfnina í Iðnó.
Ljósm. Hreinn Loftsson.

ferðarsjóðs barna, rúmur hálfur
milljarður króna, kom frá Íslenskri
erfðagreiningu. Markmið sjóðs
ins er að hlúa að velferð og hags
munamálum barna á Íslandi, m.a.

með fjárframlögum til heilbrigð
is-, velferðar- og menntamála og
samtaka og félaga á Íslandi sem
hafa velferð og lækningar barna
að megintilgangi.

Ó! · 13009

Þorbjörn Jensson, forstöðu
maðu r Fjöls miðju nna r, hlaut
Barnamenningarverðlaun Vel
ferðarsjóðs barna árið 2009 fyr
ir ómetanlegt starf sitt í þágu
ungm enna. Verðl aunaf éð, 3,5
milljónir króna, verður nýtt til
að efla uppbyggingu Fjölsmiðj
unnar, meðal annars nýja tónlist
ardeild. Alls var úthlutað ríflega
26 milljónum króna úr Velferð
arsjóði barna en heildarúthlut
unin úr sjóðnum í ár nemur alls
um 160 milljónum króna, sem er
stærsta úthlutunarárið til þessa
en alls hefur verið úthlutað um
600 milljónum króna frá stofnun
Velferðasjóðs.
Þetta er í fimmta sinn sem
Barnam enni nga rv erðl aun Vel
ferðarsjóðs barna er úthlutað og
afhenti Kári Stefánsson Þorbirni
Jenssyni verðlaunin við hátíðlega
athöfn í Iðnó fyrir skömmu. Verð
launagripurinn er úr silfri og nefn
ist ,,Samleið” og er eftir Dýrfinnu
Torfadóttur gullsmið og einnig
afhenti Kári Stefánsson ávísun að
upphæð 3,5 milljónir króna. Fjöl
smiðjan er vinnustaður þar sem
ungt fólk fær þjálfun fyrir almenn
an vinnumarkað eða skóla. Frá
því hún tók til starfa árið 2001
hafa um 400 nemendur stundað
þar vinnu og hafa um 80% þeirra
fundið sér farveg út í lífið að nýju,
annað hvort í vinnu eða í skóla,
sem telst afar góður árangur.
Við sama tækifæri var úthlutað
lokastyrk að upphæð 20 milljónir
króna til Íþrótta- og tómstunda
ráðs Reykjav íku rb orga r vegna
verkefnisins Sumargleði velferð

Heimsending:
Stór pizza af matseðli,
2 lítra gos, stór skammtur
af brauðstöngum og sósa.

Heimsending:
Miðlungs pizza af matseðli,
2 lítra gos, stór skammtur
af brauðstöngum og sósa.

Þú sækir pizzu og stóran skammt
af brauðstöngum og færð aðra
pizzu sömu stærðar að auki.
Afgreiðslutími Domino’s á Nýbýlavegi í desember:
Aðfangadag og jóladag - lokað.
Annan í jólum - opið frá kl 11:00 - 03:00.
Gamlársdag - lokað. Nýársdag - opið frá kl 11:00 - 03:00.

Afgreiðslutími Domino’s í Rjúpnasölum í desember:
Aðfangadag, jóladag og annan í jólum - lokað.
Gamlársdag - lokað.
Nýársdag - opið frá kl 11:00 - 24:00.
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AF HÁLSINUM
Ljóðahópi eldri borgara:

Þakkað framtak í
minningu Jónasar
Hallgrímssonar
Innan félagsstarfs aldraðra í
Kópavogi hefur verið starfandi
ljóðah ópu r unda nf ari n 9 ár.
Þessi hópur hefur gefið út jafn
margar ljóðabækur og árin eru
mörg sem hann hefur starfað.
Þegar hópurinn kom saman eft
ir áramótin 2007 var ákveðið að
þema hópsins í nýrri ljóðabók
yrði listaskáldið góða Jónas Hall
grímsson en 16. nóvember á því
ári voru liðin 200 ár frá fæðingu
hans.
Ljóðabókin Í sumardal, þar sem
finna má vísanir í uppruna skálds
ins, æviskeið og endalok, kom svo
út á fæðingardegi skáldsins. Bókin
varð mjög vinsæl með glæsilegri
kápu sem Jón Reykdal myndlist
armaður vann og var fljótt end
urprentuð. Í framhaldi af því var
ákveðið að vinna verkefnið áfram.
Því var ráðist í gerð dagskrár í tali
og tónum sem byggðist á sama

efni. Dagskráin nefndist Jónasar
vaka og hefur nú verið flutt alls 26
sinnum.
Flytje ndu r Jónasarv öku eru
Þórðu r Helgas on, dóse nt við
Menntavísindasvið H.Í., sem fer
með æviágrip skáldsins frá vöggu
til grafar, söngvararnir Stefán Helgi
Stefá nss on og Daví ð Ólafss on
ásamt Helga Hannessyni píanó
leikara, sem syngja ljóð Jónasar
við lög ýmissa höfunda, og skáld
konurnar átta sem eiga ljóð í bók
inni en þær lesa upp ljóð sín.
Fimmtudaginn 19. nóvember sl.
hittist Jónasarhópurinn í Turnin
um í Kópavogi þar sem Tryggvi
Gíslason, formaður stjórnar Menn
ingarfélagsins Hrauns í Öxnadal,
afhenti flytjendum árituð eintök af
bókinni Jónas Hallgrímsson - ævi
mynd eftir Böðvar Guðmunds
son í þakklætisskyni fyrir framtak
þeirra.

Fallegar vatnslitamyndir prýða nú veggi Bókasafns Kópavogs.
Listamaðurinn sendur hjá.

Olíu- og vatnslitamyndir
í Bókasafni Kópavogs
Sigfríður Lárusdóttir (Sísí) er
Kópavogsbúi og hefur unnið hjá
Kópavogsbæ sem tækniteiknari í
21 ár. Eitt af henar helstu áhuga
málum er myndlist og hefur hún
stundað nám í vatnslitamálun
og olíumálun í Myndlistaskóla
Kópavogs um árabil.
,,Kennarar mínir við skólann
hafa veri ð Erla Sigu rða rd ótti r,

Margrét Jónsdóttir, Bjarni Sigur
björnsson og nú Derek Mundell.
Þessar vatnslitamyndir eru allar
málaðar á þessu ári en olíumál
verkið er eldra. Þetta er í annað
sinn sem ég sýni myndir ein míns
liðs, en einnig hef ég tekið þátt í
samsýningum á vegum Myndlista
skóla Kópavogs,” segir Sigfríður
Lárusdóttir.

Hver? Hvar? Hvenær?

Í nóvember birtist mynd af snyrtinámskeiði líkt
og í októberblaðinu.
Stúlkurnar á myndinni eru efri röð f.v. Ester Magn
úsdóttir, Hrafnhildur Guðmundsdóttir, Stefanía Lóa
Jónsdóttir, Ingunn Erna Stefánsdóttir, Sigríður Mark
úsdóttir og Sigrún Gestsdóttir. Í neðri röð f.v. Birna
Björnsdóttir, Hrefna Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg F.?,
kennarinn Sigrún Ragnarsdóttir fegurðardrottning
Íslands 1960, Kristjana Heiður Gunnarsdóttir og
Unnur Einarsdóttir. Í októberblaðinu var svipuð
mynd, þar stóðu efst t.h. tvær ónafngreindar stúlkur.
Einn heimildarmaður segir þær vera f.v. Guðmunda
og Steinunn, annar að sú sem standi lengst t.h. heiti
Jóhanna Ágústsdóttir.
Allar upplýsingar um það hvaða fólk er á mynd
inni sem nú birtist eru vel þegnar. Ekki síður af
hvaða tilefni en myndin er tekin fyrir framan félags
heimili Kópavogs sem nú eru bæjarskrifstofur Kópa
vogs og fólkið mun vera að hlusta á og fylgjast með
lúðrasveit sem var að spila. Vinsamlega komið þeim
upplýsingum sem þið búið yfir á framfæri við Hrafn

Sveinbjarnarson héraðsskjalavörð á Héraðsskjala
safni Kópavogs að Hamraborg 1. Heimsækja má
Hrafn á Héraðsskjalasafnið eða hringja í hann í síma
544-4710 eða senda honum tölvupóst á netfangið
hrafns@kopavogur.is

Metnaðarfullt
jólatónleikahald í Salnum
Tónleikahald hefur verið með meira móti síðustu
vikur í Salnum í Kópavogi og verður svo fram til jóla.
,,Segðu ekki frá” er tvöföld tónleikaplata frá Megasi
& Senuþjófunum sem verða í Salnum 16. desember
kl. 20.30. Mörg bestu og þekktustu laga Megasar eru
þarna í glæsilegum tónleikabúningi. Mega
 s er ómissan
di á aðventunni. 12. desember voru ókeypis tónleikar
sem báru heitið ,, Project in the Small Hours” þar sem
þýsku listamennirnir Maciej Fortuna og Stefan Weeke
spiluðu lög af plötu sinni Project in the Small Hours.
Lárusardætur þ.e. tónleikar með systrunum Ingi
björgu, Þórunni og Dísellau Lárusardætrum verða í
Salnum 18. desember kl. 21:00. Jólatónleikar af bestu
gerð enda ekki á hverjum degi sem fólki gefst kostur á
að hlýða á systurnar saman á tónleikum.

Fjölb reytil egt tónl eikah ald er í Salnu m á
aðventunni.
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,,Hrós og hvatning er góð forvörn”
segir Una María Óskarsdóttir formaður forvarnanefndar Kópavogs
Eftir síðustu sveitarstjórnar 
kosningar var ákveðið að setja
á fót sérstaka stjórnsýslunefnd
í forv örnu m, for v arna rn efnd
Kópavogs, sem hefði það hlut
verk að samhæfa og styrkja enn
freka r það forv arnas tarf sem
unnið er í bæjarfélaginu. Engin
slík nefnd hefur áður starfað á
vegum bæjarins, en forvarnamál
spanna víðtækt svið og að mörgu
er að hyggja.
Forvarnanefnd Kópavogs efndi
til ráðstefnu um forvarnir í Saln
um á dögu nu m og var hún sú
fyrsta sem nefndin boðar til. Sama
dag kom út Forvarnastefna Kópa
vogs. Allir þeir aðilar sem komu
að gerð stefnunnar kynntu þar
markmið sín, leiðir og næstu skref.
Þetta voru svið bæjarins, fræðslu
svið, tómstunda- og menningar
svið, framkvæmda- og tæknisvið
og félagssvið. Einnig þjóðkirkjan,
Samkóp og foreldrafélög, heilsu
gæslan og Rauði-Krossinn.
,,Hjá mörgum þessara aðila hafa
forvarnir lengi skipað stóran sess
í starfseminni, en hjá öðrum hefur
ekki verið lögð eins rík áhersla á
þær. Skilningur á mikilvægi for
varnastarfs hefur sem betur fer
aukist og fleiri og fleiri sjá mikil
vægi þeirra. Forvarnir taka m.a.
til áfengis- og vímuvarna, varna
gegn ofþyngd, hollarar mataræð
is, öruggrar netnotkunnar barna
og ungmenna, bættrar sjálfsmynd
ar, auki nna r fræðslu um bætt

og aðra sem við umgöngumst.

Una María Óskarsdóttir.

uppeldi, geðræktar og betri líðan
almennings,” segir Una María.
,,Forvarnir skipta því miklu máli
í víðum skilningi og það skipt
ir máli að reyna að hafa áhrif til
að sporna við áhættuþáttunum.
Stjórmálamenn verða að byggja
upp samfélag sem leggur áherslu
á forvarnir til hagsbóta fyrir íbúa
sveitarfélagsins.
Það er miki lv ægt að íbúa rn
ir geti kynnt sér hver stefnan er,
þannig að þeir geti sjálfir
tileinkað sér hana og jafnvel
haft áhrif á að endurbæta hana
og laga. Eftirlit almenning þarf að
vera virkt með því að hún virki
í raun. Forvarnir eru samstarfs
verkefni margra. Við sjálf verðum
að átta okkur á hvað við getum
gert fyrir okkur sjálf, börnin okkar

Forvarnir snúast um að auka
lífsgæða fólks með því að koma
í veg fyrir skaða sem getur orð
ið við margvíslegar aðstæður. Á
sama hátt og umferðarreglur eru
forvarnarreglur sem ætlaðer að
koma í veg fyrir tjón í umferð
inni þá eru aðrar forvarnareglur
settar til að tryggja heilbrigt og
uppbyggilegt umhverfi barna og
ungmenna. Í Kópavogi er það gert
með samvinnu fjölmargra aðila,
s.s. leikskóla, grunnskóla, mennta
skóla, íþróttafélaga, ungmenna
hússins Molinn, Vinnuskóla Kópa
vogs, MK, félagsþjónustu, kirkju,
Rauða krossi ns,heilsug æslu og
lögreglu. Og síðast en ekki síst eru
það foreldrarnir og fjölskyldan
sem þurfa að taka saman hönd
um í forvörnum. Það skiptir sköp
um að styrkja og fræða foreldra
um uppeldi barna og ungmenna,
benda á heppilegar leiðir í sam
skipum eins og hrós og hvatningu.
Við foreldrar þyrftum að vera virk
ari við að hrósa þegar okkur finnst
börnin hegða sér vel. Hvernig eiga
þau annars að vita hvaða hegðun
er góð og hvaða hegðun er það
ekki?” Hrósið hefur auk þess þau
áhrif að börnin styrkjast í þeirri
hegðun sem þeim er hrósað fyr
ir og með því eru þau alin upp í
betri hegðun.”

Opið

mán. - föst. kl. 10 - 22:00
laugard. kl. 10-20
sunnud. kl. 13-20

4Á1&34»-/00/)«3450'"
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511 1188 - 895 8298

8

Kópavogsblaðið

Sveitarstjórnarkosningar 29. maí 2010:

Stjórnmálaflokkarnir
komnir í startholurnar

Flosi Eiríksson Samfylkingu og Ólafur Gunnarsson VG á kjördegi
2006. Flosi hyggur ekki á áframhaldandi setu í bæjarstjórn.

Sveitarstjórnarkosningar verða
á Íslandi 29. maí 2010. Það eru
því ýmsir farnir að huga að því
að bjóða sig fram, bæði núver
andi bæjarfulltrúar og fleiri sem
telja sig eiga erindi inn í bæjar
stjórn.
Stjórnmálaflokkarnir sem full
trúa eiga í bæjarstjórn Kópavogs
hafa allir hafið umræður um kosn
ingarnar og hvernig staðið verður
að því að velja frambjóðendur á
framboðslistana.

um val á frambjóðendum Fram
sóknarflokksins til setu á fram
boðslista flokksins fyrir sveita
stjórnarkosningar 29. maí 2010.
Rétt til að kjósa í prófkjörinu eiga
flokksbundnir framsóknarmenn
sem eiga lögheimili í Kópavogi
og hafa náð 18 ára aldri á kjör
dag. Kosið verður í 6 efstu sæt
in. Félagaskrá vegna prófkjörsins
verður lokað 19. febrúar 2010 en
framboðsfrestur er til 25. janúar
2010.

Samfylkingin

Vinstri hreyfingin –
grænt framboð

Á fundi Samf ylki nga ri nna r í
Kópav ogi mánud agsk völdi 30.
nóvember var samþykkt að fram
bjóðendur vegna sveitarstjórnar
kosninga 2010 verði valdir á sér
stökum forvalsfundi félagsmanna
Samfylkingarinnar í Kópavogi. All
ir félagsmenn í Samfylkingunni
í Kópavogi, 18 ára og eldri, eru
kjörgengir en tilkynning um fram
boðið komi fram ekki síðar en við
upphaf forvalsfundar. Á fundinum
var einnig kosin kjörstjórn. Í henni
sitja Elfur Logadóttir, Erlendur
Geirdal, Kristín Sævarsdóttir og
Marteinn Sverrisson.

Framsóknarflokkurinn
Fullt rúar áð frams ókna rf él ag
anna í Kópavogi hefur ákveðið að
efna til prófkjörs 27. febrúar 2010

Vinstri hreyfingin – grænt fram
boð boðaði til fundar sl. fimmtu
dag, 10. dese mb er í Hyrnu nni
Borgarnesi. Á dagskrá var með
hvaða hætti skal setja upp lista
VG fyrir sveitastjórnarkosningar
og ræddar voru þær leiðir sem
hægt er að fara og kosið um þær.

Sjálfstæðisflokkurinn
Á fundi fulltrúaráðs sjálfstæð
isf él aga nna í Kópav ogi fyri r
skömmu var ákveðið að efna til
prófkjörs til að velja fólk á lista
flokksins í bæjarstjórnarkosning
unum næsta vor. Jafnframt var
ákveðið að prófkjörið skuli fara
fram laugardaginn 20. febrúar nk.

Kópavogsskóli fagurlega
skreyttur jólamyndum
Þann 12. janúar 2009 voru
liðin 60 ár frá því kennsla hófst í
elsta hluta Kópavogsskóla. Af því
tilefni var gefið út blað sem ber
heitið ,,Kópavogsskóli – Húsið á
hálsinum.” Blaðið er að mestu
leyti tekið saman og skrifað af
Ólafi Guðmundssyni fyrrverandi
skólastjóra Kópavogsskóla sem
var nemendi við skólinn þennan
fyrsta skóladag, 12.janúar 1949.
Auk Ólafs lýsa Birgir Ás Guð
mundsson sem síðar varð kenn
ari við skólann, Sigurður Grétar
Guðmundsson, Benedikt Þór Guð
mundsson sem útskrifaðist 1974
og Lovísa Guðmundsdóttir sem
útskrifaðist 1995 einnig dvöl sinni
og kynni af skólanum, auk ýmsu
öðru, bæði skólastarfinu og fleiru.
Benedikt segir að það hafi sko
ekki verið slæmt að alast upp í
Kópavogi kringum 1970. ,,Óbyggð
svæði voru víða og dagsf erð
ir í Smárahvamm með viðkomu
í kartöflugörðunum eða í sand
gryfjunum voru forréttindi sem
við krakkarnir höfðum á þessum
árum. Svo maður tali ekki um að
sulla svolítið í ,,Skítalæknum.”
Kópavogsskóli hefur alltaf verið í
mínum augum eitt af kennileitum
bæjarins líkt og Kópavogskirkja.
Ég man eftir því að fyrstu árin var
skólinn tvísetinn, þá var kennt
fram yfir kvöldmat og á laugar
dögum.
Þegar jólin nálguðust var far
ið að skreyta alla glugga, ljósin
kveikt yfir nóttina svo myndirnar
skörtuðu sínu fegursta, sem er
gert enn þann dag í dag,” segir
Benedikt Þór Guðmundsson.

Á gangi uppi á 2. hæð kekkir voru nemendur í 10. bekk. Í baksýn eru
jólaskreytingar í gluggunum þar.

Börn í 1. bekk við gluggaskreytingu í stofunni sinni.

Þríhnúkagígur í þágu
ferðamennsku og fræðslu
Kópav ogsb ær og Náttú ru
fræðis tofa Kópav ogs efndu
nýl ega til kynni nga r á eink
ar nýs tárl egri hugm ynd um
nýtingu á Þríhnúkagíg í þágu
ferðamennsku og fræðslu um
náttúru Íslands.
Kynningin fór fram í Salnum.
Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri setti kynninguna, Katrín
Júlí u sd ótti r iðna ða rr áðh erra
flutti ávarp semog Árni B. Stef
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ánsson, hellakönnuður og upp
hafsmaður verkefnisins, og loks
hélt Einar K. Stefánsson, verk
fræðingur hjá VSÓ ráðgjöf og
ums jóna rm aðu r verke fni si ns,
kynningarerindi.
Þríhnúkagígur er einstakt nátt
úruf yri rb æri á jörði nni, tröll
aukið holrými, falið undir norð
austasta hnúknum, á hálendis
brúninni 4–5 km vestur af skíða
svæðinu í Bláfjöllum í lögsögu

Kópavogs. Árið 2004 var stofnað
félagið „Þríhnúkar ehf.“ til að
kanna hve raunhæft og fýsilegt
það væri að gera gíginn aðgengi
legan almenningi og jafnframt og
ekki síður að varðveita hann og
umhverfi hans. Kópavogsbær
veitti leyfi til rannsókna á 40 ha
svæði umhverfis Þríhnúkagíg og
var VSÓ ráðgjöf falið að stýra
verkinu. Nú liggja niðurstöðurn
ar fyrir.

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

or.is
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Hjallaskóli þátttakandi í Comeniusa
verkefninu ,,Up and sing” á Spáni

Magnús, Tinna Björk, Stefanía Eir, Björn Dagur og Heiðrún.

Allir þáttakendur við the Acueducto í Segóvía sem er 2000 ára gömul vatnsveitubrú.

Tveir kenna ra r við Hjalla
skóla, þær Rúna Björk Þorsteins
dóttir og Sigríður Bjarnadóttir,
hafa fengið styrk til þátttöku í
Comeniusarverkefninu „ Up and
Sing” til tveggja ára ásamt kenn
urum í þremur skólum, frönsk
um, spænskum og norskum.
Valdir voru 5 nemendur úr 8. og
9. bekk tvisvar á ári til að vinna að
verkefninu mep kennurunum og
fer vinnan fram í hópum, í sam
skiptum við hina skólana í gegn

um tölvu. Einnig er mælt mót við
aðra þátttakendur í þeirra skólum
og þeir fengnir í heimsókn í Hjalla
skóla. Þátttakendur eru allir með
ensku sem annað tungumál. Auk
þess að þjálfast í ensku og móður
málinu gefur þátttakan nemend
um tækifæri til að kynnast öðrum
tungumálum, menningu og sögu
hinna þátttökuþjóðanna.
Þann 23. til 29. nóvember sl.
var farið með 5 nemendur úr 9.
bekk til Segóvía á Spáni. Nemend

urnir eru Björn Dagur Bjarnason,
Heiðrún Möller, Magnús Jensen,
Stefanía Eir Einarsdóttir og Tinna
Björk Pálsdóttir. Þar unnu þau að
hinum ýmsu verkefnum ásamt
neme ndu m frá hinu m þátt öku
löndunum. Ferðin var í alla staði
mjög vel heppnuð og móttökur
Spánverjanna til fyrirmyndar.
Næsti fundur verður á Íslandi í
maímánuði og verður vel tekið á
móti þeim stóra hópi og þar verð
ur kynnt íslenskt land og menn

Hópurinn í boði hjá borgarstjóranum í Segovía.

ing. Seinni veturinn verður farið
ásamt 5 nemendum til Thouars í
Frakklandi í október og lokaferð
in verður svo til Noregs þar sem
að settur verður upp söngleikur
og afrakstur verkefnisins sýnd

ur. Sjónvarpsstöðin TV2 í Noregi
fylgist með öllum fundunum og
tekur upp efni sem að síðan verð
ur notað í sjónvarpsþátt um verk
efnið.
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Afmæli Barnasáttmála SÞ fagnað með
forsætisráðherra í Snælandsskóla
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Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is
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Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum

Konur úr Lionsklúbbnum Ýr,
en fél aga r eru 36, skvettu úr
klaufunum á fundi nýverið en þá
fengu þær á fund til sín Mörtu
Eir íksd óttu r kenna ra og leik
ara til að vera með dagskrá sem
nefnist ,,Gaman saman” . Hún
notaði meðal annars aðferðina
“hláturjóga” til að hressa upp á
andann og skemmtu konurnar
sér alveg konunglega. Þær léku
látbragðsleik, spegluðu persón
ur og allt var þetta gert til að
félagarnir tæku ný skref, próf
uðu aðra hluti en þeir eru vanir
að gera.
Október er mánuður sjónvernd
ar hjá Lionshreyfingunni og var
Brynja Artúsdóttir blindraráðgjafi
sem sjálf er blind fengin til að
fræða klúbbfélaga. Hún sagði frá
reynslu sinni af því að vera blind
og upplýsti um ný hjálpartæki
fyrir blinda ásamt því sýna hvern
ig aðgengismál geta verið blindum
erfið. Brynja sagði skemmtilega
frá og voru konur mjög ánægð
ar með fræðsluna. Það var mál
kvenna að þegar einstaklingur
inn býr sjálfur við blindu og segir
frá reynslu sinni og vitneskju sé
það mun áhrifaríkara en fræðileg
útskýring á málefninu.
Konur úr Ýr tóku þátt í sykur
sýkismælingu 14. nóvember sl.
á Alþjóða sykursýkisdegi Lions.
Þá er fólki boðin frí blóðsykur
mæling. Þrír Lionsklúbbar í Kópa
vogi taka sig saman og vinna að
þessu verkefni sem er félögum
mjög ánægjuleg framkvæmd. 237
manns voru mældi r á tveimu r

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

ávarp og opnaði nýjan námsvef
um Barnasáttmálann, nemendur
í 7. bekk fluttu áður nefnd verk
og nema ndi úr 10. bekk Snæ
landsskóla sagði nokkur orð fyrir
hönd ungmennaráðs Barnaheilla,
umboðsmanns barna og UNICEF.
Forsætisráðherra, Jóhanna
Sigurðardóttir, ávarpar
viðstadda í Snælandsskóla.

,,Gaman saman”
í Lionsklúbbnum Ýr í Kópavogi
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Barnasáttmáli Sameinuðu þjóð
anna varð 20 ára föstudaginn 20.
nóvember sl. Af því tilefni unnu
nemendur í 7. bekk Snælands
skóla ásamt kennurum sínum
fjölbreytt verkefni í samvinnu
við Barnah eill, umb oðsm ann
barna og UNICEF á Íslandi.
Afrakstur þessarar vinnu var
sýndur í dagskrá á sal skólans
þenna n dag. Fors æti sr áðh erra
Jóh anna Sigu rða rd ótti r flutti

Ekki mjög leiðinlegt á Lionsfundi!

klukkutímum á Smáratorgi í Kópa
vogi. Efti r mæli ngu var nítján
manns ráðlagt að fara í áfram
haldandi skoðun.
Jólafundur er í desember og í
janúar er skemmtiferð út í sveit
sem á ekki sinn líka. Formlegir

fundir eru haldnir einu sinni í
mánuði og þá eru oftast fengnir
fyrirlesarar um áhugaverð mál
efni. Vetrarstarfið endar svo með
þrumu vorferð út í buskann í maí.
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,,Það er hart í ári en við gerum okkar besta til
að tryggja velferð íbúa og veita góða þjónustu”
- segir Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri sem hyggst verja jólafríinu í að meta hvort hann taki
þátt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í febrúa r
Gunnsteinn Sigurðsson, bæjar
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tók
við starfi bæjarstjóra 1. júlí sl.
af Gunnari I. Birgissyni. Gunn
steinn flutti árið 1958 í Kópavog
og hefur búið þar nær samfellt
síðan. Hann kenndi við Digra
nesskóla í 20 ár en eftir að hann
kom heim frá framh aldsn ámi
var hann ráðinn aðstoðarskóla
stjóri Smáraskóla. Árið 1997 var
hann ráðinn skólastjóri Linda
skóla og er nú í ársleyfi frá því
starfi meðan hann gegnir starfi
bæjarstjóra.
Í þeim efnah agsþ rengi ngu m
sem Íslendingar glíma nú við og
snertir alla, er Gunnsteinn spurð
ur hver sé efnahagsstaða Kópa
vogsbæjar í dag.
„Við höfum tryggt mjög vel fjár
hagsstöðu bæjarins fram á seinni
hluta næsta árs,“ segi r Gunn
steinn. „Okkur tókst vel upp með
þriggja milljarða króna skulda
bréfaútboð til 10 ára nú í haust og
með því endurskipulögðum við
efnahagsreikninginn og breyttum
skammtímalánum í langtímalán.
Reksturinn hefur því sem næst
verið á pari við fjárhagsáætlun en
hún var endurskoðuð í október
og þá gerðum við ráð fyrir lægri
tekjum síðustu þrjá mánuðina.“
Gunnsteinn segir að áætlunin
hafi staðist sem sé gríðarlega mik
ilvægt.
,,Nágrannasveitarfélögin glíma
við svipaðan vanda og hafa hag
rætt hjá sér, sömuleiðis byggða
samlögin eins og Strætó, Sorpa og
slökkvilið höfuðborgarsvæðisins.
Hagræðing þarf ekki að hafa í för
með sér að þjónustan minnkar því
keppkefli okkar er að halda henni.
Vinna við fjárhagsáætlun ársins
2010 fer nú fram í bæjarráði, hjá
mér sem bæjarstjóra og fjármála
stjóra bæjarins sem hefur kallað
eftir tillögum frá öllum sviðum
bæjarins. Ég fullyrði að fleiri hafa
komi ð að þessa ri vinnu nú en
áður og með miklu öflugri hætti.
Markmiðið er að þjónustan skerð
ist ekki og í því sambandi hafa
ákveðin svið verið þungamiðjan.
Í fyrsta lagi er það félagsmálasvið
ið, það mæðir mikið á því vegna
ástandsins í þjóðfélaginu, og eins
skólar og leikskólar. Við gerum
okkar ítrasta til að standa vörð
um þessa þjónustu.”
- Mega Kópavogsbúar þá búast
við að ekki verði dregið úr þjón
ustunni?
,,Það kann að verða einhver
skerðing á fjármagni til grunn- og
leikskólanna á næsta ári en við

fyrirfram. Þeir opnu fundir sem
hafa verið haldnir með ibúum í
bænum um aðalskipulag bæjar
ins hafa skilað heilmiklu og þar
hafa komið fram margar athyglis
verðar hugmyndir. Oftast eru það
skipulags- og umhverfismál sem
fólk hefur helst áhuga á, og svo
skólamál.
Auðv ita ð horfa flesti r á sitt
nærumh verfi og hafa fyrst og
fremst skoðanir á því, og það get
ur stundum verið galli að íbúi á
Kársnesinu hafi ekki skoðanir á
skipulagsmálum upp við Elliða
vatn og öfugt. Fólk lætur sig helst
varða það sem er næst því og gef
ur sér oft ekki tíma til annars. En
það á alls ekki við um alla.”
Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri.

stefnum að því að halda þjón
ustunni í grunn- og leikskólum
óbreyttri. Samd ráttu r kann að
bitna á öðrum stofnunum með
því að opnunartími þeirra stytt
ist. Það er hart í ári en við gerum
okkar besta til að tryggja velferð
íbúa og veita góða þjónustu.”
- Hvað með viðhald gatna, opin
berra svæða og fjárfrekar opinber
ar framkvæmdir?
,,Það verður haldið áfram við
haldi og umhirðu eins og verið
hefur en við vorum ekki að fara í
margar dýrar framkvæmdir þeg
ar þessi efnahagskreppa skall á
og stöndum því býsna vel. Lokið
verður við Hörðuvallaskóla á vor
mánuðum en það stóð til að ljúka
framkvæmdum nú um áramótin.
Okkur tókst að semja við verktak
ann, Baldur Jónsson, um það. Það
er hagstætt, bæði fyrir verktak
ann og bæinn. Í Boðaþingi erum
við að byggja 44 hjúkrunarrými í
samvinnu við ríkið. Hrafnista mun
reka þau og þar verður einnig
félagsmiðstöð fyrir eldri borgara.”

Áfram haldið samstarfi
við Vinnumálastofnun
- Nokkurt atvinnuleysi hefur ver
ið í Kópavogi eins og víðar. Bær
inn fór í samstarf við Vinnumála
stofnun um atvinnuátak sem felst
í að ráða fólk á atvinnuleysisskrá
í verkefni sem tilheyra ekki reglu
legu verks viði sveita rf él agsi ns
og greiða því mismun venjulegra
launa og atvinnuleysisbóta. Verður
framhald á því á nýju ári?
,,Ég á fastlega von á því enda
hefur þetta átak heppnast afskap
lega vel hér í Kópavogi. Á þessu
ári höfum við búið til nær 50 ný

störf og þetta eru engin gælu
verkefni eða atvinnubótavinna,
þetta eru verkefni sem hafa skilað
mjög góðu fyrir bæjarfélagið ekki
síður en starfsfólkið. Ég vona að
við komumst fyrr en seinna út úr
þessari efnahagskreppu en með
an á henni stendur höfum við full
an hug á að vinna gegn afleiðing
um hennar sem kostur er. Hinum
gríðarlegu lóðaskilum er að mestu
hætt og fyrir skömmu vorum við
með sem einbýlislóðaúthlutanir
í bæjarráði og tvær hesthúsalóð
ir. Það er því ánægjulegt að aftur
sé farið að úthluta byggingalóð
um og að einhverjir sjái tækifæri
í þjóðfélaginu í dag. Nokkrir hafa
hafið byggingu á hesthúsum en
það er ljóst að það verður tölu
vert af Gusturum á Glaðheima
svæði nu þenna n vetu ri nn. Ég
vona samt að öll starfsemi á nýja
hesthúsasvæðinu verði komin á
fullt haustið 2010.”

Ég held að það séu ýmsir sem vilji
taka að sér þessi störf og munu
bjóða sig fram og það er alltaf
þörf á endu rn ýju n á hverju m
tíma. Það er bæði gott og eðlilegt.
Við erum nú með 5 bæjarfulltrúa
og stefnum að því að halda þeim
fjölda og helst fjölga þeim. Sumir
bjóða sig fram þótt þeir sækist
ekki eftir efstu sætunum en vilja
komast í bæjarmálaráð flokksins
og láta til sín taka á þeim vett
vangi. Ég fagna öllum nýjum and
litum,” segir Gunnsteinn Sigurðs
son bæjarstjóri.

- Nú eru bæjarstjórnarkosning
ar í lok maímánaðar á næsta ári.
Muntu sækjast eftir að leiða lista
Sjálfstæðisflokksins við þær kosn
ingar?
,,Það er prófkjör 20. febrúar en
hvort ég tek þátt í því liggur ekki
ljóst fyrir. Ég hef einfaldlega ekki
ákveðið hvað ég mun gera. Þetta
er stór ákvörðun. Ég hef haft mjög
mikið að gera undanfarnar vikur
við að vinna fjárhagsáætlun næsta
árs og því ekki haft mikinn tíma til
að velta þessum hlutum fyrir mér
en ég mun ákveða mig í jólafríinu.

Gunnsteinn hefur trú á að bæj
arbúar geri sér fulla grein fyrir því
að unnið sé í allt öðru umhverfi
og stöðu en verið hafi um langt
árabil. Setja þurfi fram aðrar kröf
ur og vinna með öðrum hætti en
áður. Hann segir að það ríki góð
ur friður og eindrægni í bæjar
stjórn og að bæjarfulltrúar nálgist
þau verkefni sem við er að glíma
í sveitarfélaginu með samstilltu
átaki.
,,Bæjarstjórnin hefur gert það á
þessu ári og það næst betri árang
ur ef allir stilla saman sína strengi.
Þó að það séu fjórir flokkar í bæj
arstjórn vill það fólk sem þar sit
ur bæjarfélaginu sínu vel. Þegar
hlutirnir eru ræddir af yfirvegun
er oft styttra milli sjóna rm iða
en gera mætti stundum ráð fyrir

Sendum landsmönnum öllum
okkar bestu óskir um

gleðileg jól

og farsæld á komandi ári

www.lv.is

Byrjaðir að taka við bókunum

Verð 3.500 kr.
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Sex Kópar hlutu Forsetamerkið

S. 578 5588 og 661 5588

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímssson, skátahöfðinginn Margrét Tómasdóttir og þeir Kópar sem hlutu
Forsetamerkið, þau Ester Sigurðardóttir, Hörður Ingi Gunnarsson, Tinna María Halldórsdóttir, Unnur Lilja
Úlfarsdóttir, Valdimar Már Pétursson og Þorri Hauksson.

Dagskrá Lindakirkju á
aðventu og jólum
Laugardagur 19. desember
Regína Ósk ásamt barnakór og gestum. Fjölskylduvænir jólatónleikar.
Aðgangseyrir 1500 kr. Eldri borgarar og öryrkjar 1000 kr.
Aðgangur er ókeypis fyrir 12 ára og yngri.  
Sunnudagur 20. desember
Fjórði sunnudagur í aðventu Sunnudagaskóli
kl. 11:00 Kveikt verður á englakerti aðventukransins. Guðsþjónusta kl. 14 fellur niður en kl. 20
hefst söngdagskráin Fögnum komu ljóssins Hið sanna inntak jólanna Kór Lindakirkju syngur
aðventu og jólasálma undir stjórn Keith Reed. Auk þess koma fram: Erla Björg Káradóttir,
Kvennakór Garðabæjar, Landsvirkjunarkórinn, stúlknasöngsveit og fleiri.
Fimmtudagur 24. desember
Aðfangadagur jóla Kl. 16:00 Jólastund fjölskyldunnar. Kór Salaskóla syngur undir stjórn
Ragnheiðar Haraldsdóttur, Jólaguðspjallið verður lesið og kunnuglegir gestir úr sunnudagaskólanum láti sjá sig. Í lok stundarinnar fá börnin lítinn jólaglaðning frá Lindakirkju.
Kl. 18:00 Aftansöngur. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Keith Reed.
Einsöngur: Særún Harðardóttir  Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
Kl. 23:30 Miðnæturmessa. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Keith Reed.
Einsöngur: Særún Harðardóttir. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.
Föstudagur 25. desember
Jóladagur Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Keith Reed. Einsöngur og fiðluleikur:
Greta Salóme Stefánsdóttir. Sr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur þjónar.
Laugardagur 26. desember
Annar dagur jóla Sveitamessa kl. 11:00
Ekta jólamessa þar sem sálmar eru leiknir í Country and western stíl. Ellen Kristjánsdóttir syngur ásamt Kór Lindakirkju. Hljómsveitina skipa: Keith Reed leikur á píanó, Hjörleifur Valsson á
fiðlu, Sigurgeir Sigmundsson á slide gítar, Magnús Sigurðsson á banjó, Jónas Sturla Gíslason
á trommur, Jóhann Axel Schram Reed á gítar og Lárus Óskar Sigmundsson á bassa.
Báðir prestar safnaðarins þjóna.
Fimmtudagur 31. desember
Gamlaársdagur Hátíðarguðsþjónusta kl. 18:00 Guitar Islancio leikur. Karlakór KFUM syngur
undir stjórn Keith Reed. Einsöngur: Elsa Waage. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Afhending Forsetamerkisins
fór fram við hátíðlega athöfn í
Bessastaðakirkju laugardaginn
26. september sl.
Að þessu sinni fengu 22 rekka
skátar frá 5 skátafélögum afhent
merkið, þar af sex frá Kópum í

Kópav ogi. Þetta var í 45. sinn
sem Forsetamerkið var afhent en
Ásgeir Ásgeirsson, annar forseti
lýðveldisins, afhenti það fyrst árið
1965.
Það að fá Forsetamerkið afhent
er vissulega stór stund í lífi hvers

skáta og viðburður sem stendur
örugglega upp úr þegar litið er til
baka og minningar rifjaðar upp.
Það var því ánægjulegt að sjá hve
margir foreldrar voru viðstaddir
og nutu þessarar stundar með
börnum sínum.

Galdrasteinninn
- Bók eftir 16 ára Kópavogsbúa

Harpa Dís Hákonardóttir, 16
ára Kópavogsbúi er nú um jól
in að gefa út sína fyrstu bók,
Galdrasteininn. Bókin fjallar um
Erlu, 12 ára, sem tekur eftir því
einn daginn að allir í kringum
hana eru farnir að rífast. Hún
flækist inn í atburðarrás sem
leiðir hana til álfheima. Þar þarf
hún, ásamt konungsbörnum álf
heima Hlyni og Laufeyju að stöð
va Sölva svartdverg. Hann hef
ur komist yfir hinn illa Galdra
stein sem er gæddur þeim mætti
að láta fólk rífast óstjórnlega.
Krakkarnir þurfa að leysa ýms
ar þrautir, en það reynist ekki
áfallalaust því svartdvergarnir
eru á hælum þeirra og ætla ekki
að láta stoppa sig.
Harpa Dís var í Marbakka og
síðan Kársnesskóla og nú í haust
byrjaði hún í Menntaskólanum
við Hamrahlíð sem hún segir vera
vegna hins listræna anda sem þar
ríki. Hún æfir ballett hjá Sigríði
Ármann, spilar á píanó og syngur
í Skólakór Kársnes. Hugmyndina
um Galdrasteininn hefur Harpa
Dís verið að vinna með síðan hún
var 11 ára, en áður hefur hún
samið margar smásögur. Salka for
lag gefur bókina út og Þórir Karl
Bragason Celin myndskreytti.

Harpa Dís Hákonardóttir með bók sína, Galdrastein.

Harpa Dís segi st alltaf haft
áhuga á ævintýrum og álfum og
því hafi þessi skrif eiginlega kom
ið af sjálfum sér. Hún segist halda
áfram að skrifa sögur því það sé
einfaldlega svo skemmtilegt. Svo
hafi pabbi henna r hvatt hana
óspart og verið hennar helsti ráð
gjafi en mamma hafi líka fylgst
með. Það sé ómissandi. Harpa
Dís segir næstu bók líklega verða

Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins
óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

framhald af Galdrasteini.
,,Ég hef alltaf lesið mikið og hef
m.a. orðið fyrir áhrifum af Harry
Potter og Narnía-bókunum. Svo
hef ég líka lesið gamlar sögur sem
voru vinsælar þegar mamma var
á mínum aldri, eins og Önnu í
Grænuhlíð og Nonna og Manna,”
segir Harpa Dís sem segir það vel
koma til greina að verða rifhöf
undur í framtíðinni.
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Á aðventunni takast gjarnan
á hið ytra og hið innra

Þ

Páll Pétursson, Ari Þórðarson og Ásgeir Svanbergsson.

Spekingar spjalla í
Sundlaug Kópavogs
Speki nga r spjalla, nefnd
ist þáttur í sjónvarpi fyrir all
nokkrum árum sem tengdi st
veitingu Nóbelsverðlaunanna í
Stokkhólmi. En spekingar spjalla
víða, t.d. í Sundlaug Kópavogs
þegar sundi og hæfilegri dvöl í
heitum potti og gufubaði er lok
ið.
Nýlega sátu þeir saman Páll Pét
ursson, Ari Þórðarson og Ásgeir
Svanbergsson og fengu sér kaffi í
anddyrinu og ræddu um allt milli
hins og jarðar. Ásgeir sagðist hins
vegar sjaldan fara í sund, en ætti
þó sundskýlu, og það hefði vakið
athygli barnabarna hans þegar

þau uppgötvuðu það!
Þeir Ari og Ásgeir voru jafn
framt að rifja upp gamla tíma þeg
ar þeir voru nemendur á Laug
arvatni fyrir 60 árum, en eftir að
skólagöngu lauk þar höfðu leið
ir þeirra ekki legi ð sama n þar
til fyrir skömmu síðan. Það var
margt skemmtilegt rifjað upp.
Mikill fjöldi eldri borgara nýtir
sér þessar frábæru sundlaugar
sem eru í Kópavogi, bæði Sund
laug Kópav ogs og Sala rl aug,
og einh verji r taka líka á því í
líkamsrækt í líkamsræktarstöð
inni Nautilius sem er staðsett í
báðum sundlaugunum.

Helgihald í Kópavogskirkju
á aðventu og jólum
20. desember
Messa kl.11. Sr. Sigurður Arnarson settur í embætti sóknarprests af sr. Gísla Jónassyni,
prófasti. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéovu, organista.
Veitingar verða á eftir í nýja safnaðarheimilinu “Borgir”.
24. desember
Aðfangadagur, aftansöngur klukkan 18:00. Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur prédikar
og þjónar fyrir altari. Kór Kópavogskirkju, stjórnandi Lenka Mátéova.
Einleikur á þverflautu: Bryndís Pétursdóttir.
Aðfangadagur, miðnæturguðsþjónusta klukkan 23:30. Sr. Sigurjón Árni Eyjólfsson,
héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Kór Kópavogskirkju, stjórnandi Lenka Mátéova.
25. desember
Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta klukkan 14:00. Sr. Sigurður Arnarson, prédikar og þjónar
fyrir altari. Kór Kópavogskirkju, stjórnandi Lenka Mátéova.
Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta klukkan 15:15 í Sunnuhlíð. Sr. Sigurður Arnarson prédikar
og þjónar fyrir altari. Kór Kópavogskirkju, stjórnandi Lenka Mátéova.
26. desember
Annar jóladagur. Skírnar og fjölskylduguðsþjónusta klukkan 14:00.
27. desember
Þriðji í jólum. Jólastund og ball í safnaðarheimilinu “Borgir” frá klukkan 12:00.
31. desember
Gamlársdagur. Aftansöngur klukkan 18:00. Sr. Sigurður Arnarson prédikar og þjónar fyrir altari. Kór Kópavogskirkju, stjórnandi Lenka Mátéová. Einsöngur: Ólafur Kjartann Sigurðarson.
Allar nánari upplýsingar um guðsþjónusturnar og annað starf er að finna
www.kopavogskirkja.is þegar nær dregur.

essa daga nna erum við
minnt í hinu ytra á ýmsan
hátt á komu jólanna. Jólaljós
kominn upp víða og lýsa þau
upp skammdegið með birtu sinni.
Vöruhúsin og verslanirnar keppast
um að hafa sem glæsilegastar og
stundum óvenjulegustu skreyting
arnar. Fyrir nokkrum árum mátti
lesa frásögn af japönsku verslunar
húsi, sem fékk einn af starfsmönn
um sínum til að kynna sér markaðs
setningu jólanna í hinum vestræna
heimi og flytja þessa markaðsetn
ingu yfir til Japa ns. Viðk oma ndi
starfsmaður kynnti sér málið, en
ekki nógu vel því hann lagði til að
utan á vöruhús fyrirtækisins yrði
settur: Krossfestur jólasveinn. Eitt
hvað hefur hann ruglast í boðskap
jólanna og sett jólasveinin upp á eitt
helsta trúartákn kristinna manna,
það er krossinn. Og ekki var bara
fæðingarhátíð Jesú Krists ruglað
saman við jólasveininn heldur ein
nig páskunum og boðskap þeirra
þar sem Jesús Kristur lætur lífið á
föstudeginum langa en rís upp á
páskadegi.
Það er auðvelt í þessu lífi að rugla
hlutum saman og misskilja eða bara
skilja á þann hátt sem manni hentar
best í hvað og hvert skiptið. Á blað
síðum tímaritanna eru nú oftar en
ekki umfjallarnir um jóla þetta eða
jóla hitt. Frá uppskriftum um réttu
eldamennskuna á kalkúnum til leið
beininga um hvernig eigi að klippa
jólakatusa, svo nokkur dæmi séu
nefnd. Sum dagblöðin gefa svo út
jólablöð þar sem fjallað er um hitt
og þetta sem tengist jólunum. Vissu
lega vakti það athygli mína að í einu
dagblaðanna hér heima fyrir nokk
urum dögum var ekki fjallað um
það sem mestu skiptir á jólunum,
það er um boðskap þeirra, heldur
þeim mun meira fjallað um hið ytra.
Fjöldi af auglýsingum er í þessum
jólablöðum þar sem veraldlegum
hlutum er komið í alls konar búning
með hinum og þessum skilaboðun
um um að þetta eða hitt sé á líka
þessu frábæra verði sem maður geti
nú bara alls ekki látið fram hjá sér
fara.Og svo auglýsir þekkt alþjóðleg
verslunarkeðja starfssemi sína í full
ri blaðsíðustærð með eftirfarandi
hætti: ,,Jólin.-Frábær hugmynd.”
Hvað finnst þér? Eru jólin frábær
hugmynd? Eða eru þau eitthvað
meira en hugmynd fyrir þér? Eru
þau skemmtileg matar- og pakkahá
tíð? Eða eru þau þér þægileg hvíld
eftir allt stressið á aðventunni? Eða
eruð þau þér trúarhátíð þar sem

Sr. Sigu rðu r Arna rs on, sókna r
prestur í Kópavogskirkju.

fagnað er fæðingu frelsarans? Þar
sem hann fæddist út í fjárhúsi að
nóttu til því það var ekki pláss ann
ars staðar fyrir hann.
Á aðventunni takast gjarnan á hið
ytra og svo hið innra. Það er ef til
vill stress í vinnunni yfir því að það
þurfi að klára hitt eða þetta eða það
sé svo mikið að gera. Það er ef til
vill stress heima yfir því að það eigi
eftir að kaupa þessa pakka eða hina
pakkana. Nú, auðvitað jólakortin,

það má nú alls ekki gleyma þeim, og
best er nú að vera ekki á seinasta
snúning með þau eins og í fyrra og
eða í hitteðfyrra og svona mætti nú
lengi áfram upp telja um fjölbreytt
ytri verkefni aðventunnar.
En hvað með hið innra? Gleymist
það stundum? Í Rómverjabréfinu
segir að Guð veiti okkur þolgæðið
og huggun og gefi okkur að vera
samhuga að vilja Jesú Krists til þess
að við gleymum honum ekki. Og hin
sanna gleði kemur með því að líta
inn í hjarta sitt og komast að því að
jólin eru ekki ,,Fín hugmynd” held
ur veruleiki með magnþrunginn og
stórkostlegan boðskap. Um fæðingu
frelsarans sem kom í þennan heim
til að hjálpa og kenna og boða og
miðla boðskap um trú, von og kær
leika. Trú sem ekki bregst í sama
hvaða lífssins veðri það er. Von sem
er stöðug og kærleika sem er óend
anlegur og eilífur. Og þetta eru ekki
bara falleg og hughreystandi orð á
prenti heldur lifandi veruleiki sem
aldrei mun undir lok líða.
Guð gefi þér og þínum farsæl og
gleðileg jól.
Sigurður Arnarson, sóknarprestur
Kópavogskirkju

Afgreiðslutímar á
bæjarskrifstofum
Kópavogs um jól
og áramót
Opið á Þorláksmessu kl. 8.00 - 15.00
Lokað á aðfangadag
Mánudaginn 28. desember opið kl. 10.00 - 16.00
Þriðjudaginn 29. desember opið kl. 10.00 - 16.00
Miðvikudaginn 30. desember opið kl. 8.00 - 15.00
Lokað á gamlársdag
Mánudaginn 4. janúar 2010 opið kl. 10.00 - 16.00
Bæjarskrifstofur Kópavogsbæjar Þjónustuver s: 5701500
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„Ef þú ert lagður í einelti, mundu
þá að ÞÚ ert ekki vandamálið.
ÞAU eru vandamálið!“
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, söngvari.

„Það eru bara lúserar
sem leggja í einelti!“
Ingólfur Þórarinsson,
söngvari og fótboltamaður.

„Einelti er aldrei
réttlætanlegt!“
„Það tapa allir
á einelti!“

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir,
lögfræðingur og
alheimsfegurðardrottning.

Pétur Jóhann Sigfússon,
leikari.

„Ef þú leggur
í einelti, gætir þú
orðið sek/ur um
að eyðileggja líf.“

„Eyðum einelti!“
Katrín Jónsdóttir, fyrirliði
íslenska kvennalandsliðsins
í knattspyrnu.

Jóhanna Guðrún
Jónsdóttir,
söngkona.

„Það er ekkert töﬀ við
það að leggja í einelti!“
Sverrir Þór Sverrisson,
skemmtikraftur.

„Einelti hefur áhrif um leið
og þú leyﬁr það. Viðbrögð þín
skipta líka máli. Haltu með þér!“
Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari.
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Syng, barnahjörð
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viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Aðventutónleikar Kórs Hjalla
kirkju voru haldnir í Hjallakirkju
fyrir skömmu. Á dagskrá voru
innlend og erlend aðventu- og
jólalög, kórsöngur, kvartettsöng
ur, einsöngur og almennur söng
ur.
Stjórnandi var Jón Ólafur Sig
urðsson, einsöngvarar Kristín R.
Sigurðardóttir sópran, Erla Björg
Káradóttir sópran og Einar Claus
en tenór. Julian Edward Isaacs
lék á orgel aðventu og jólalög en
prestar Hjallakirkju, sr. Íris Krist
jánsdóttir og sr. Sigfús Krisjáns
son lásu jólakvæði og önnuðust
talað mál.

Einsöngvarar og kór við aðventutónleika í Hjallakirkju.

Soroptimistaklúbburinn
með jólakort og ferðapoka
Soroptimi stak lúbbu r Kópa
vogs gefur út jólakort í ár eins
og mörg undanfarin ár.
Jóní na Magnú sd ótti r hefu r
hannað kortin. Klúbburinn hefur
einnig látið hanna og framleiða
ferðapokasett, en pokarnir henta
einkar vel á ferðalögum. Þetta er
anns vegar poki fyrir óhreinan
þvott og hins vegar poki fyrir skó.
Þessi fjáröflun er stór liður í
tekjuöflun klúbsins sem m.a. styð
ur dyggilega við hjúkrunarheimil
ið Sunnuhlíð í Kópavogi.

Jólakortin eru afar falleg og ferðapokarnir einkar nytsamlegir.

WHEAT

Njótum aðventunnar saman
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Áttu von á gestum?
Svefnstóll er lausnin
Þægilegt sæti sem þú breytir
með einu handtaki í notalegt rúm.
Vönduð íslensk hönnun og framleiðsla.
Kynningarverð kr. 89.900,- (Framleiðsluverð. Beint frá framleiðanda.)

Útbúum rúmgafla
eftir þínum óskum
FYRIR

EFTIR

Er bílsætið rifið?
Antikbólstrun
Skrifstofustólaviðgerðir
Leður, leðurlíki og
áklæði á góðu verði
Auðbrekku 1, Kópavogi, sími: 544-5750 / 892-1284
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Stukkum á 17. júní af trampólíni
yfir Skodann hans pabba
Ég, Gyða Dröfn Tryggvadótt
ir, er fædd árið 1963 og ólst
upp í austurbæ Kópavogs, nán
ar tiltekið á Bjarnhólastíg 14.
Foreldrar mínir, Tryggvi Bene
diktss on (1922) og Sigr íðu r
Kjartansdóttir (1926), sem bæði
eru látin, byggðu húsið ásamt
Bened ikt afa og Magðal enu
ömmu. Þar slitum við systkin
in barnsskónum, Þórunn Björk
(1951), Kjarta n (1956) og ég
sem er langyngst og að þeirra
mati ekki sérlega vel upp alin.
Fyrsta minningin úr hverfinu
tengist snjó. Ég hef veri ð um
fimm ára og var með Kjartani
bróður og krökkum úr nágrenn
inu að búa til snjóhús á “stóra
róló” á Bjarnhólastíg. Það var allt
á kafi í snjó og á skömmum tíma
reis hin mynda rl ega sta snjó
húsabyggð, sem stóð í nokkurn
tíma því snjórinn fór ekki daginn
eftir eins og við eigum að venjast
í dag.
Húsi ð okka r stóð á horni
Bjarnhólastígs og Bröttubrekku
sem þýddi að ég fór í Kópavogs
skóla en krakkarnir sem bjuggu
hinum megin við Bröttubrekku
fóru í Digranesskóla. Ég undi hag
mínum vel í skólanum enda sá
Hansína Björgvinsdóttir kenn
ari vel um okkur en hún tók við
V-bekknum að ég held þegar við
vorum 9 ára gömul. Ég þurfti
strax í æsku að tjá mig mikið
og talaði mikið í tímum og var
reynda r hinn mesti óþekktar
ormur. Hansína hefur örugglega
þurft að draga djúpt andann oft
og tíðum til að halda ró sinni sem henni tókst þó vel en hún
var okkur mjög góð. Skólasystir
mín og vinkona hitti Hansínu á
förnum vegi fyrir mörgum árum
síðan og spurði hún frétta af okk
ur. Ég var þá að vinna hjá Ríkis
útvarpinu og varð Hansínu að
orði að það væri gott að ég fengi
loksins borgað fyrir að tala.
Mér gekk vel í skóla og af ein
hverju m ókunnu m ástæðu m
var ég sérlega liðtæk í dönsku.
Skólas ystki ni mín komu fljótt
auga á þetta og leitu ðu efti r

hjálp minni við að svara spurn
ingum úr námsefninu. Ég notaði
hins vegar tækifærið og spann
upp einhverja vitleysu sem vakti
ekki alltaf mikla hrifningu kenn
ara og fengu krakkarnir stundum
skammir fyrir sem ég hefði auð
vitað átt að fá.
Úr Kópavogsskóla lá leiðin í
Víghól þar sem ég hitti m.a. fyrir
nemendur Þórunnar systur. Hún
byrjaði ung að árum að kenna í
Digranesskóla og kenndi árgangi
1963. Ég heyrði nemendur henn
ar stundu m hvísla st á hvort
þarna væri ekki systir Þórunnar
á ferð. Sem betur fer var orðspor
hennar gott enda er hún frábær
kennari og enn er ég beðin fyrir
kveðjur til hennar frá gömlum
nemendum.

Flikk flakk og
heljarstökk
Sterku stu minni nga rna r úr
bernsku tengjast án efa Gerplu
en þar stundaði ég fimleika um
árabil. Þar tengdumst við stelp
urnar margar sterkum vinabönd
um enda eyddum við meiri tíma
saman heldur en með fjölskyld
unni.
Fyrstu minningarnar eru úr
leikfimisalnum í Kópavogsskóla,
sem var nú ekki stór í sniðum.
Oft dugði lengd hans ekki til
þegar framkvæma átti sérlega
vandasöm stökk yfir hestinn. Því
var brugðið á það ráð að byrja
tillhlaupið í búningsherberginu
til að ná almennilegu stökki.
Fyrsta fimleikasýningin sem
ég tók þátt í var á ungmennafé
lagsmóti UMFÍ á Akranesi. Þetta
var ótrúlega mikið ævintýri því
við fórum með Akraborginni um
miðja viku og gistum í tjöldum
fram á sunnudag. UMSK bar sig
ur úr býtum og kom með bikar
inn heim sem var nú ekki leiðin
legur endir á frábæru ævintýri.

Flottur bekkur. Neðsta röð f.v. Þórdís, Sigga Maja, Sóley, Erna, Kata, Hulda, Hólmfríður
Miðjuröð f.v.: Gyða, Elín, Helga, Ingi, Sigrún, Jói F., Þóra, Ásta, Björk og Hansína kennari.
Efsta röð f.v.: Magnús skólastjóri, Siggi, Bjössi, Guðsteinn, Óskar, Skarphéðinn, Jón, Sigtryggur, Bjarni,
Einar.

semi sína að Smiðjuvegi og þar
átti ég nánast heima þar til ég
hætti í fimleikum. Við lögðum
nótt við dag við að koma hús
næðinu í stand, spörsluðum og
málu ðu m og fengu m fráb æra
aðstöðu til okkar iðkunar.
Við æfðum mikið og fengum
m.a. þjálfara frá Rússlandi. Leon
hét hann og átti nú ekki alltaf
sjö dagana sæla með okkur sem
þóttumst allt vita, ekki síst ég,
enda sagði hann oft að ég væri
eins og strákur. Hann reyndist

Gamlir taktar rifjaðir
upp

Stokkið yfir Skodann
hans pabba

Ég hef prófa ð að flytja úr
Kópavoginum nokkrum sinnum
en virðist ekki geta haldið mig
frá bænum nema stuttan tíma í
einu. Nú uni ég hag mínum vel í
einu af nýlegri hverfum bæjarins
með Gerpluhúsið í nágrenninu.
Síðastliðið vor byrjuðu ,,gömlu”
einmitt að hittast aftur og í haust
tók Bergl ind Pétu rsd ótti r við

Árið 1978 flutti Gerpla starf

Bikarmeistarar Gerplu í fimleikum 1977. Ég önnur f.h. í aftari röð

okkur hins vegar mjög vel. Und
ir stjórn Margrétar Bjarnadótt
ur sýndum við oft hérna heima
og eins fórum við í sýningar- og
keppni sf erði r til Danm erku r
og Noregs. Það var t.d. frægt
atr iði á 17. júní þega r pabbi
kom keyrandi á Skodanum inn
á Rútstún og síðan stukkum við
af trampólíni yfir bílinn. Sýning
arnar hjá Margréti voru flottar
enda lá jafnan að baki mikill und
irbúningur og ferðirnar út eru
mér einnig ógleymanlegar.

Ég á slánni. Jafnvægissláin var
nú ekki mín sterkasta grein í
fiml eiku m, ég skalf oft eins
og lauf í vindi og náði aldrei
sérl ega góðri leikni á henni.
Kannski það hafi eitthvað með
það að gera að ég sá ekki úr
augum út?

Gyða Dröfn Tryggvadóttir.

hópnum sem þykir sýna ,,snilld
artakta”. Við höldum okkur þó
algjörlega á jörðu niðri og látum
nægja skemmtileg spor á gólfi
en látum yngri kynslóðinni eftir
að sprikla á slánni og tvíslánni.
Hver veit nema við endum á fim
leikabolnum á nemendasýningu
Gerplu í vor?

Góðir endurfundir. Ég og Áslaug Óskarsdóttir vinkona mín ásamt
gamla þjálfaranum okkar Leon í Moskvu árið 1987. Við og   fleiri
,,gamlar” hittum hann þegar Evrópumeistaramót í fimleikum var
haldið þar en þá höfðum við ekki séð hann í ansi mörg ár þannig
að það voru góðir endurfundir.

20

Kópavogsblaðið

DESEMBER 2009

GKG skilaði 14 milljón
króna rekstrarhagnaði
Söngsystur úr Kvennakór Kópavogs ásamt stjórn Mæðrastyrksnefnd
ar við afhendingu styrksins.

Afhentu Mæðrastyrks
nefnd Kópavogs
400.000 krónur
Kvennakór Kópavogs stóð fyrir
tónl eiku m til styrkta r Mæðra
styrksnefnd í Kópavogi þann 8.
nóvember sl.
Hönd í hönd var nafni ð sem
valið var á skemmtunina en hún
var nefnd eftir verkefni sem varð
til þegar Kópavogsbær, prestar í
Kópavogi, Menntaskólinn í Kópa
vogi, Heilsugæslan, Kópavogsdeild
Rauða krossins og Mæðrastyrks
nefnd Kópavogs tóku höndum sam

an til að styðja við Kópavogsbúa í
því erfiða ástandi sem skapaðist við
hrun fjármálamarkaðarins. Tónleik
arnir voru haldnir í Hjallakirkju við
ágætar undirtektir en á tónleikun
um kom fram fjöldi tónlistarfólks.
Á fullveldisdaginn, 1. desember
sl., komu svo kvennakórskonur fær
andi hendi í aðstöðu Mæðrastyrks
nefndarinnar í Fannborg í Kópavogi
með afrakstur tónleikanna, 400 þús
und krónur.

Aðalfundur Golfklúbbs Kópa
vogs og Garðabæjar, GKG, var
haldinn í golfskálanum við Víf
ilstaðaveg mánudaginn 30. nóv
ember sl. Góður rekstur hefur
verið á klúbbnum, mikið aðhald
í rekstri og það skilaði sér í rúm
lega 14 milljón króna hagnaði.
Skuldas taða klúbbsi ns hefu r
batnað mikið á árinu en heild
ar skuldi r klúbbsi ns lækku ðu
um ríflega 20%. Þrátt fyrir mikið
aðhald var mikið starf unnið við
betrumbætur á völlum klúbbs
ins sem hefur skilað sér í mikilli
ánægju félagsmanna. Alls voru
leiknir 50.788 hringir á völlum
klúbbsins og er það aukning um
12.000 hringi frá árinu á undan.
Á aðalfundinum var samþykkt
að fullt árgjald hækki úr 69.000
krónum í 75.000 krónur, eða um
8,7% og árgjald 67 ára og eldri
hækki úr 45.000 krónum í 49.000
krónur, eða um 8,8%. Engar hækk
anir verða á árgjöldum barna og
unglinga undir 20 ára aldri. Þá
var einnig samþykkt að ekkert
inntökugjald verði árið 2010 en
árið 2011 verði inntökugjald aft
ur tekið upp.
Guðmundur Oddsson var end
urkjörinn formaður, Jón Snorri
Snorras on er varaf orm aðu r,
Kristi nn Jöru ndss on, gjaldk eri
og Símo n Kristj ánss on, rita ri.

Stjórn GKG á fundi í haust. Framkvæmdastjóri lengst t.h. í aftari röð.

Framkvæmdastjóri er Ólafur E.
Ólafsson.

GKG á Evrópumót
klúbbliða
Í haust fór fram Evró pum ót
klúbbliða í Tyrklandi. Þátttöku
rétt öðla st sá golfk lúbbu r á
Íslandi sem sigrar í Sveitakeppni
GSÍ, en GKG varð Íslandsmeistari
sveita í 3. sinn síðan 2004 á nýaf
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Dagskrá aðventu, jóla og
áramóta í Hjallakirkju
4. sunnudagur í aðventu, 20. desember
Jólasöngvar fjölskyldunnar kl. 11. Sr. Íris Kristjánsdóttir þjónar. Allir syngja saman aðventuog jólalög undir forsöng Kórs Hjallakirkju og Kvennakórs við Háskóla Íslands.
Stjórnandi kvennakórs Margrét Bóasdóttir. Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Aðfangadagur jóla, 24. desember
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. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar
sungnir. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir safnaðarsöng. Kristín R. Sigurðardóttir syngur Ó, helga
nótt með kórnum sem einnig flytur kantötuna Aðfangadagskvöld jóla eða Kirkjan ómar öll eftir
Sigvalda Kaldalóns. Ingibjörg Guðlaugsdóttir leikur á básúnu. Steinar M. Kristinsson leikur
á trompet. Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23.30. Sr. Sigfús Kristjánsson þjónar. Kammerkór Hjallakirkju syngur
aðventu- og jólalög. Erla Björg Káradóttir syngur m.a. Ó, helga nótt ásamt kórnum.
Steinar M. Kristinsson leikur á trompet. Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Jóladagur, 25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14. Sr. Íris Kristjánsdóttir þjónar. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar
sungnir. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir safnaðarsöng. Sigurborg Ragnarsdóttir leikur á þverflautu.
Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Annar dagur jóla, 26. desember
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11. Sr. Sigfús Kristjánsson þjónar. Barnakór úr Hjallaskóla syngur undir
stjórn Guðrúnar Magnúsdóttur ásamt félögum úr Kór Hjallakirkju. Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Sunnudagurinn 27. desember
Jólagleði aldraðra kl. 14 í Digraneskirkju. 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. desember
Aftansöngur kl. 18. Sr. Íris Kristjánsdóttir þjónar. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir safnaðarsöng.
Sungnir verða bæði hátíðarsöngvar og litanía sr. Bjarna Þorsteinssonar sem og þjóðsöngurinn.
Organisti Jón Ólafur Sigurðsson.
Allar nánari upplýsingar um guðsþjónusturnar og annað starf er að finna
www.hjallakirkja.is þegar nær dregur.

Smákökur, hálfmánar, lagtertur,
enskar jólakökur, sælkerabotnar,
döðlubotnar, svampbotnar,
marens, sérlagaðar tartalettur,
smákökudeig og eftirréttatertur.
Opnum kl. 7:30 alla virka daga
og kl. 8:30 á laugardögum.
Verið velkomin - Veljum íslenskt.

stöðnu keppnistímabili. Í sveit
inni voru Alfreð Brynjar Kristins
son, Guðjón Henning Hilmarsson
og Sigmundur Einar Másson en
með þeim fór þjálfarinn Derrick
Moore. GKG-sveitin varð í 10. sæti
af 24 þjóðum en Tyrkir urðu sig
urvegarar. Sigmundur Einar lék
best af liðsm önnu m GKG, lék
hringina þrjá á 7 höggum undir
pari og hafnaði í 8. sæti í einstak
lingskeppninni.

Kópavogsblaðið

DESEMBER 2009

Íþróttahátíð Kópavogs 2009

verður haldin
5. janúar 2010 kl. 18.00 í Salnum í Kópavogi
Lýst verður kjöri íþróttakarls og íþróttakonu Kópavogs fyrir árið 2009.
Viðurkenningar verða veittar fyrir íþróttaafrek á árinu og störf að íþróttamálum.
Tilkynnt verður um úthlutun úr Afrekssjóði Kópavogsbæjar.
Kópavogsbúar velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Íþrótta- og tómstundaráð Kópavogs
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Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Smakkaðu
17-26 okt.

Opið til 22:00 alla daga
Nýbýlavegi 32

Nýbýlavegi 32

Gunns teinn Sigu rðss on og Ómar Stefá nss on klippa á borða nn í
íþróttasalnum. Fjær sést Gunnar Guðmundsson íþróttafulltrúi og
tveir státnir HK-ingar.

Íþróttahúsið
Íþróttasalurinn er 25x46 metrar
að stærð (innanmál) og frí loft
hæð 7 metrar. Salurinn er hugs
aður sem æfingasalur fyrir ýmsar
íþróttir (handbolta, blak, körfu
bolta) og verður jafnframt nýttur
til íþróttakennslu við Snælands
skóla. Á neðri hæð tengib ygg
ingar eru þrír nýir búningsklefar,
þreksalur, aðstaða fyrir dómara
og starfsmenn, sjúkraherbergi,
áhaldageymsla og tæknirými. Á
efri hæð tengibyggingar er fjöl
nota samk omus alu r, eldh ús,

16

14

aðstaða fyrir starfsfólk og salerni.
Stærð íþróttas ala r er 1200m2.
Stærð viðbyggingar neðri hæð
ar er 550 m2 - heildarstærð eft
ir stækkun 920 m2. Stærð við
byggingar efri hæðar er 415 m2
– heildarstærð eftir stækkun 765
m2. Stærð tæknirýmis í þaki er 50
m2. Samtals voru því byggðir um
2.215 m2 og heildarstærð Fagra
lundar eftir stækkun er um 2.935
m2. Hönnuðir hússins eru arki
tektarnir Finnur Björgvinsson og
Hilmar Björnsson.

12

Ár
mú
li

Sigurður
Rúnarsson

Fellsmúli

Rúnar
Geirmundsson

Við undirskrift samnings milli HK og Kópavogsbæjar um rekstur
íþróttamannvirkjanna í Fagralundi. F.v: Magnús Gíslason varafor
maður HK, Sigurjón Sigurðsson formaður HK, Gunnsteinn Sigurðsson
bæjarstjóri, Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs og Ragnheiður K.
Guðmundsdóttir formaður ÍTK.

Grensásvegur
Skeifan

Rakel Ósk Pálsdóttir, t.h., ásamt
dansfélaga sínum, Oddnýju
Guðrúnu Guðmundsdóttur.

Í síðasta mánuði var opnað
formlega nýtt íþróttamannvirki
á félagssvæði HK í Fagralundi
í Fossvogsdal. Um er að ræða
íþróttahús sem nýtist handknatt
leiks- og blakfólki HK auk nem
endum Snælandsskóla. Félagsað
staða HK hefur jafnframt verið
stórlega bætt sem og aðkoma að
húsunum. Jafnframt var skrifað
undir nýjan samning milli Kópa
vogsbæjar og HK um rekstur á
mannvirkinu. Gunnsteinn Sig
urðsson, bæjarstjóri í Kópavogi,
og Ómar Stefánsson, formaður
bæjarráðs, undirrituðu samning
inn fyrir hönd bæjarins og Sig
urjón Sigurðsson, formaður HK,
fyrir hönd félagsins. Ragnheiður
K. Guðmundsdóttir, formaður
ÍTK, og Magnús Gíslason, vara
form aðu r HK, vottu ðu samn
inginn. Að því loknu var klippt
á borða í íþróttasalnum til að
opna mannvirkið með táknræn
um hætti og því næst boðið upp
á veitingar í nýju félagsaðstöð
unni.
Gunnsteinn Sigurðsson ávarp
aði gesti við opnunina og færði
HK og Snælandsskóla hamingju
óskir sínar og bæjarstjórnarinn
ar. „Þetta er stór dagur í sögu
íþróttamála í Kópavogi og í sögu
HK,“ sagði Gunnsteinn og fór yfir
byggingarsöguna í stuttu máli.
„Þetta hús á eftir að efla enn frek
ar það góða starf sem er unnið
innan HK. Ég óska þess að gæfa
fylgi þessu húsi.“
„Þetta hús sýnir enn og aftur
hug bæjarstjórnar til unga fólks
ins í Kópavogi,“ sagði Ómar Stef
ánsson. „Þetta hefur gjörbreytt
allri umgjörð í kringum blakdeild
HK og bæði handbolti og borð
tennis njóta góðs af.“
Formaður HK sagði að framtíð
félagsins væri björt með tilkomu
þessa húss. „Félagið er í dag í
hópi fjölmennustu íþróttafélaga
landsins. Bæjaryfirvöldum vil ég
enn og aftur þakka fyrir stórhug
og framtíðarsýn á gildi íþróttanna
sem eitt af því mikilvægasta í upp
eldi ungs fólks.“
Verk þetta í Fagralundi var aug
lýst í lokuðu alútboði í nóvember
2007 og að því loknu var geng
ið til samninga við byggingarfé
lagið Eykt ehf. sem taldist vera
með hagstæðasta tilboðið. Heild
arkostnaður við framkvæmdina
er áætlaður 736 milljónir króna,
þar af eru verðbætur 151 milljón
króna, á verðlagi september 2009.

Miklabraut

Rakel Ósk Pálsd ótti r, níu
ára Kópavogsbúi, varð Íslands
meistari í sínum aldursflokki,
8 – 9 ára, á Íslandsmótinu í
gömlu dönsunum en mótið var
haldið í í Félagsheimili Seltjarn
arnes sunnudaginn 22. nóvem
ber. sl. Það var Dansráð Íslands,
fél ag dansk enna ra, sem hélt
keppnina.
Rakel Ósk er nemandi í Linda
skóla og í Dansskóla Jón Péturs
og Köru.

Nýtt íþróttamannvirki vígt
á HK-svæðinu í Fagralundi

Miklabraut

Níu ára Kópavogsbúi
Íslandsmeistari í dansi
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HK í undanúrslit
Blikar sigurvegarar á
Meistaramóti UMSK í sundi bikarkeppninnar

Meistaramót UMSK í sundi var
haldið um mánaðarmótin með
þátttöku frá þremur félögum inn
an UMSK; Aftureldingu, Breiða
bliki og Stjörnunni. Breiðablik
var ótvíræður sigurvegari móts
ins, með gull silfur og brons í
flestum greinum mótsins og alla
bikara nema einn, sem fór til
Aftureldingar.
Mótið tókst mjög vel, mikið um
framfarir milli ára og góðar bæt
ingar hjá efnilegum sundmönnum
úr öllum félögum.Guðlaug Edda
Hannesdóttir og Friðberg Jens
son í Breiðabliki unnu Afreksbikar
mótsins í flokki 15 ára og eldri.
Harpa Þöll Eiríksdóttir og Ingi
mar Logi Guðlaugsson í Breiða
bliki í flokki 13 til 14 ára og Helga
Þ. Guðjónsdóttir, Stjörnunni og
Edmund Zukovskis í Breiðabliki í
flokki 12 ára og yngri.
Ólöf Lilja Bjarnadóttir, Breiða

Frá leik HK gegn Haukum í N1-deild kvenna.
Guðlaug Edda Hannesdóttir og Friðberg Jensson í Breiðabliki unnu
Afreksbikar mótsins í flokki 15 ára og eldri.

bliki og Huginn Hilmarsson, Aft
ureldingu, fengu Bætingabikarinn

fyrir mestu bætingar milli ára.

Frábært keppnistímabil
hjá yngri flokkum Breiðabliks
Knattspyrnudeild Breiðabliks
er ein af stærstu knattspyrnu
deildum landsins. Alls voru á
síðasta tímabili yfir 900 iðkend
ur í 3. - 8. flokk karla og kven
na. Við höfum úrvals þjálfara og
aðstoðarmenn sem hafa haldið
vel utan um sína flokka og sinnt
starfi sínu með sóma. Sem dæmi
má nefna að 5.flokkur karla fór
með 12 lið á N-1 mótið í sumar,
alls um 120 drengi. Til að allt
gangi upp hjá svona stórum hóp
þá skiptir starf foreldra höfuð
máli sem sjá um skipulagningu
á slíkum ferðum í samráði við
þjálfara.
Við hjá Breiðabliki erum ákaf
lega stolt af árangri á mótum sum

arsins en flokkar frá Breiðabliki
urðu meistarar á Goðamótinu, N-1
mótinu, Pæjumótinu, Króksmót
inu og Símamótinu. Farið var á
fjölmörg mót en aðrir flokkar og
lið lentu ofarlega á þeim mótum
sem þeir tóku þátt í.
Nokkri r Ísl andsm eista ratitl
ar komu í hús , 4.flokkur karla í
A-liðum, 5.flokkur kvenna í A-B- og
C-liðum og 5. flokkur karla í A og
C liðum. Og einnig spiluðum við
úrlitaleik í VISAbikar en töpuðum
naumlega.
Dagana 16. -19. júlí var Síma
mótið haldið á félagssvæði Breiða
bliks. Þar komu saman tæplega
1300 stúlkur á aldrinum 5-13 ára.
Að halda svo stórt mót kallar á

mikinn mannskap í sjálfboðavinnu
og leitum við til foreldra í félag
inu, meistaraflokk karla og kvenna
ásamt 2. flokki til að aðstoða okk
ur við að manna vaktir í skólum,
matsal og dómgæslu. Vil ég nota
tækifærið og þakka þeim fyrir sitt
framlag á mótinu.
Hápunkturinn var svo í haust
þegar meistaraflokkur karla varð
VISA-bikarmeistari og skiluðu inn
fyrsta stóra titli til Breiðabliks. Það
mun efla alla unga knattspyrnu
drengi og stúlkur hjá félaginu.
Marinó Önundarson
formaður unglingaráðs
knattspyrnudeildar

Keppt í mandarínusundi,
vatnsglassundi og kertasundi
Sunddeild Breiðabliks stóð fyr
ir frábæru jólamóti í Sundlaug
Kópavogs um síðustu helgi og
var þátttaka góð og allir þátttak
endur sem áhorfendur skemmtu
sér vel, sundmenn, foreldrar og
garpar.
Mótið var óformlegt í hæsta
máta enda var m.a. keppt í
mandarínusundi, kertasundi og
vatnsg lasssundi, þ.e. það var
boðsund. Það fór þannig fram að
keppandi synti 25 m með mandar
ínu í munninum, þar var mandar
ínan borðuð og synt til baka með
logandi kerti. þá tók við baksund
með vatnsglas á enninu og svo til
baka með annað kerti.
Þá var synt tvísu nd, þannig
að keppendur héldust í hendur
í sundinu og máttu ekki sleppa.

Í heild var miki l ánægja með
skemmtunina, nú taka við æfingar
fram til jóla og síðan koma fyrstu
mót ársins í janúar. En sjón er
sögu ríkari, myndirnar tala sínu
máli.

HK gerði góða ferð í Hafnar
fjörð í sl. viku þegar HK vann FH
28-24. HK-ingar mættu ákveðnir
til leiks og náðu fljótt góðri for
ystu sem þeir létu aldrei af hendi
þrátt fyrir áhlaup FH-inga sem
reyndu hvað þeir gátu en sigurinn
var síst of stór. Markvarslan var
góð enda vörnin að spila fanta
vel, hraðaupphlaup litu dagsins
ljós og sóknarleikurinn lengst af
góður. Markahæstir voru Valdi
mar Fannar Þórsson með 8 mörk
og Sverrir Hermannsson með 6
mörk. Sveinbjörn Pétursson var
með 17 skot varin í markinu.
HK lék síðan við Gróttu í Digra
nesi Digranesi og unnu 32-22 og
unnu svo hitt Hafnarfjarðarliðið,
Hauka á mánudagskvöldið 26-19
þar sem Sveinbjörn Pétursson fór
á kostum í markinu og varði 24
skot en markahæstur var Valdi

mar Þórsson með 8 mörk. HK er í
5. sæti með 11 stig eða jafn mörg
og Valur, FH og Akureyri en vegna
innbyrðis úrslita kemst liðið ekki
í deildarbikarkeppnina milli jóla
og nýárs. Haukar eru á toppnum
með 14 stig. Næsti leikur Hauka er
ekki fyrr en 4. febrúar gegn Stjörn
unni í Mýrinni vegna Evrópukeppni
landsliða í Austurríki í lok janúar
þar sem Ísland leikur í riðli með
Serbíu, Austurríki og Danmörku.
HK vann Selfoss í undanúrslitum
bikarkeppninnar í handbolta og
eru þar ásamt Val, Gróttu og Hauk
um en leikið er 13. febrúar nk.
HK-liðið í N1-deild kvenna lék
gegn Haukum sl. laugardag og fór
leikurinn 25-34 fyrir Haukastúlk
ur. Liðið tapaði svo stórt fyrir Val
41-22 og er í 7. sæti deildarinnar.
Næsti leikur liðsins er gegn Fram í
Digranesi 9. janúa
 r nk.

Blikar unnu botnslag
inn gegn Fjölni í Iceland
Expressdeildinni
Breiðablik vann Fjölni 87-84 á
útivelli í mikilvægum botnsslag
en leikurinn fór fram í Grafar
vogi. Hrafn Kristjánsson, þjálf
ari Breiðabliks, var sigurreifur í
leikslok.
,,Þessi var langþráður og góð
tilfinning að landa honum. Liðið
er nú í þeirri mynd sem við erum
sáttir við og nú er bara að vinna
í að bæta það sem betur má fara.
Sóknarleikurinn var ansi ryðgaður
á köflum en nýjir leikmenn eiga
eftir að aðlgast honum enn frekar.
Eftir slakan varnarleik í fyrri hálf
leik héldum við Fjölnis mönnum

Flottar, en kannski ekki þægileg
sundföt.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

undir 20 stigum í síðustu tveimur
leikhlutunum sem er ásættanlegt
miðað við hraðann í leiknum.”
Breiðablik lék gegn liði Vest
mannaeyinga í Subwaybikarkeppn
inni um síðustu helgi og unnu leik
inn stórt, 121-58. Meistaraflokkur
karla vann þar sinn annan leik á
þremur dögum. Blikar eru komnir
í 8-liða úrslit keppninnar og mega
örugglega eiga von á mun erfiðari
leik í næstu umferð.
Næsti leiku r Breiðab liks í
N1-deildinni er gegn Stjörnunni
fimmtud agi nn 17. dese mb er í
Smáranum.
Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 20:00
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Þær kepptu saman í treyju sem
var verulega við vöxt.
Synt með vatnsglas á enni.

Með slopp með mandarí nu í
munni og barn á baki.

Magnús þjálfari tók sig vel út.

Þessi pabbi synti í náttf ötu m
með jólasveinahúfu á höfði!
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FEGURÐ SEM HRÍFUR

PURE DIAMOND
COLLECTION
SKARTAÐU
ÞÍNU
FEGURSTA
MEÐ PURE DIAMOND
FÖRÐUNARLÍNUNNI
www.NIVEA.com

