
Í tengsl um við end ur skoð un 
að al skipu lags Kópa vogs og Stað
ar dag skrár 21 fyr ir Kópa vog efndi 
skipu lags og um hverf is svið til 
þriggja op inna funda þar sem ósk
að var eft ir hug mynd um og til lög
um frá íbúu um bæj ar ins um Kópa
vog fram tíð ar inn ar und ir yf ir skrift
inni ,,Í þannig bæ vil ég búa.”

Fyr ir komu lag ið var mjög hvetj
andi til þess að virkja hug mynd ir 
og skoð an ir þeirra sem mættu á 
fund ina, en fund ar gest um var skipt 
nið ur á fjög ur borð eft ir áhuga sviði 
sem val ið var út frá meg in köfl um 
í greina gerð að al skipu lags ins, þ.e. 
byggð og at vinnu líf, um hverfi, þjón
ustu kerfi og sam fé lag. Enn er tæki
færi fyr ir þá sem ekki mættu á fund
ina að koma sín um skoð un um eða 
ábend ing um á fram færi á heima síðu 
Kópa vogs bæj ar, www.kopa vog ur.is 

Með al þess sem var i um ræð unni 
var þétt ing byggð ar, þjón ustu kjarn
ar í út hverf um, er íbúa lýð ræði að 

virka í Kópa vogi, hverf is versl an ir, 
hvar er mið svæði Kópa vogs og á 
að bygggja upp betri mið bæ, upp
bygg ing íbúða og þjón ustu, fram
tíð Kópa vogs hafn ar og um ferð um 
Kárs nes ið, er áhugi fyr ir veg teng
ingu yfir Foss vog inn til Reykja vík ur, 
skóla mál og verð ur byggð ur fram
halds skóli í Kór a hverfi og fleira.

Í lok fund ar ins voru all ir fund ar
menn beðn ir að taka þátt í könn un 
þar sem spurt var í fyrsta lagi hver 
er upp á halds stað ur þinn í Kópa
vogi, í öðru lagi hvað má helst bæta 
og í þriðja lagi versl ar þú í þín um 
heima bæ?

Nið ur stöð ur verða gerð ar kunn ar 
á heima síðu Kópa vogs bæj ar, www.
kopa vog ur.is/adal skipu lag. 

Á fund in um í Hörðu valla skóla 
sem var fyr ir íbúa í Kór um, Hvörf
um og Þing um voru um hverf is mál 
mörg um hug leik inn. Með al þess 
sem fólk setti á blað var:

• Huga að El liða vatni sem úti vist

ar svæði á vet urna. Þeg ar vant ið frýs 
þá má gera svo mik ið þar með vetr
ar í þrótt ir. Væri hægt að nota það 
fyr ir göngu skíði, eða skauta.

• Hluta af vatn inu fyr ir skauta
svell. Vak ir á vatn inu eru hættu leg ar 
en mætti merkja bet ur.

• Vant ar betri göngu stíg í kring um 
vatn ið.

• Þarf að passa að byggja ekki 
nær en 50 metra frá lóð ar mörk um 
að vatni. EKKI 50 metr ar frá húsi, 
held ur lóð.

• Að staða fyr ir báta, og skút ur við 
El liða vatn svo hægt væri að trilla 
með bát inn sinn nið ur að vatni.

Á fundi í Kópa vogs skóla fyr ir íbúa 
vest ur og aust ur bæj ar var m.a. bent 
á vanda bet ur til upp lýs ing ar til íbúa 
varð andi skipu lags breyt inga og í 
þeirri vinnu skal við hafa sbr. þjóð
fund Heið ar leika – Virð ingu og fara 
eft ir sett um regl um og lög um. Ekki 
keyra í gegn skipu lags breyt ing ar á 

tím um þeg ar sum ar frí bæj ar búa eru í 
há marki, og velt var vöng um yfir því 
af hverju aldrei væri neinn á Hálsa
torgi og best væri að tyrfa torg ið.

Á öll um fund un um var Kópa vogs
dal ur upp á halds stað ur inn, svo m.a. 
El liða vatn og strand lengj an og sum
um fannst heim il ið sitt ein fald lega 
vera upp á halds stað ur inn.
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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!

,,Í þannig bæ vil ég búa”

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Bleikar
merkivélar

554 4443   Nýbýlavegi 14    200 Kópavogur

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

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

Gleðileg jól



Jólaljósinkveikt
Sann köll uð jóla- og fjöl skyldu-

stemmn ing mynd að ist á Hálsa-
torgi 29. nóv em ber sl. þeg ar 
kveikt var á ljós un um á vina bæj ar-
jóla trénu frá Norrköp ing í Sví þjóð. 
Fjöl menni tók m.a. þátt í jóla dag-
skránni, laufa brauða bakstri og 
fjölda söng og gerði sér veit ing-
arn ar að góðu. Þetta er í 42. sinn 
sem jóla tréð er af hent með vin-
ar kveðju frá íbú um Norrköp ing í 
Sví þjóð. Ár mann Kr. Ólafs son, for-
seti bæj ar stjórn ar, tók form lega 
við tré nu úr hendi sendi herra Sví-
þjóð ar, And ers Lj ung gren.

MK-ingaríComeníus-
arverkefni

Dag ana 7. – 11. nóv em ber voru 
fjór ir nem end ur frá Mari bo í Dan-
mörku og fjór ir nem end ur frá MK 
að vinna loka verk efni í Comen í-
us ar-sam starfs verk efn inu PC-Ba-
sed Math Project for High School 
Stu dents eða Tölvu studd stærð-
fræði kennsla í fram halds skól um. 
Ís lensku nem end urn ir eru Hild ur 
Rut Há kon ar dótt ir, Magn ús Ingvi 
Krist jáns son, Mel korka Ragn hild-
ar dótt ir og Sandra Dís Jóns dótt ir. 
Stærð fræði kenn ar ar sem vinna 
með nem end un um eru Guð rún 
Ang an týs dótt ir, Þóra Þórð ar dótt-
ir og Wenche Melchi ors. Í vor fer 
einn þátt tak andi frá Ís landi og 
ann ar frá Dan mörku til Portú gals 
þar sem þeir kynna verk efn ið fyr-
ir þeim sam starfs skól um sem eru 
í þessu verk efni. Mark mið PC-Ba-
sed Math Project for High School 
Stu dents er að styrkja sam starf 
milli evr ópskra skóla með því að 
koma á sam bandi milli nem enda, 
styrkja kenn ara skipti og auka 
þekk ingu á menn ingu og tungu 
ann arra þjóða.

SkipulagGlaðheima
Á fundi skipu lags nefnd ar 3. 

nóv em ber sl. var lögð fram grein-
ar gerð með end an legri áætl-
un um skipu lag Glað heima þar 
sem brugð ist er við ábend ing-
um skipu lags stofn un ar um m.a 
af mörk un deiliskipu lags, kvað ir 
um flug ör yggi, ósam ræmi milli 
skipu lags upp drátts og skipu lags-
skil mála, lýs ingu á fram kvæmd-
um vegna hljóð vist ar og sam an-
tekt úr um hverf is mati. Skipu lags-
nefnd sam þykkti breyt ing ar sbr.  
grein ar gerð með end an legri áætl-
un br. 26. októ ber 2009 og vís aði 
er ind inu til af greiðslu bæj ar ráðs. 
Full trú ar Sam fylk ing ar inn ar sátu 
hjá við af greiðsl una og vís uðu 
til fyrri bók ana um Glað heima – 
deiliskipu lag.

Skötuveislatilstyrkt-
argóðumálefni

Lions klúbb ur Kópa vogs stend-
ur fyr ir Skötu veislu í fjár öfl un ar-
skini 22. des em ber nk. í Lions-
heim il inu Lundi Auð brekku 25 
Kópa vogi. Hús ið er opn að kl. 
17.00 og  verð ur mat ur fram bor-
in fram eft ir kvöldi. Skötu veisl an 
hef ur upp á fjöl breytni að bjóða 
og er til snið in að allri fjöl skylduni, 
fyr ir tækj um, hóp um svo og öll um 
þeim sem vilja styrkja góð mál-
efni með því að leggja Lions klúbb 
Kópa vogs lið.

Aukahlutkvennaí
pólitík

Jafn réttis nefnd Kópa vogs boð-
aði til op ins kvenna fund ar vegna 
næstu bæj ar stjórn ar kosn inga 
mið viku dag inn 25. nóv em ber í 

Turn in um. Fund ur inn er hald inn 
í sam starfi við alla stjórn mála-
flokka í bæj ar stjórn Kópa vogs 
með það að mark miði að auka 
hlut kvenna á vett vangi bæj ar-
stjórn ar mála. „Höf um áhrif á bæj-
ar sam fé lag ið!“ var yf ir skrift þessa 
stór fund ar kvenna í Kópa vogi og 
hvatn ing in að efla kon ur til starfa 
í bæj ar stjórn, nefnd um og ráð um 
Kópa vogs.

Ekkifjölgaðstöðu-
gildum

Bæj ar full trú ar Sam fylk ing-
ar inn ar, Haf steinn Karls son og 
Guð ríð ur Arn ar dótt ir, lögðu fyr ir 
nokkru fram eft ir far andi bók un 
í bæj ar ráði: ,,Full trú ar Sam fylk-
ing ar inn ar ít reka þá skoð un sína 
að á með an ver ið er að vinna að 
fjár hags á ætl un árs ins 2010, sem 
fel ur m.a. í sér hugs an lega fækk un 
á stöðu gild um hjá hin um ýmsu 
stofn un um bæj ar ins sé ekki ver ið 
að fjölga stöðu gild um á öðr um. Í 
þessu sam bandi er nauð syn legt 
að hafa í huga að eng ar ákvarð-
an ir hafa ver ið tekn ar um fjölg un 
stöðu gilda nú í haust við stofn an-
ir á veg um bæj ar ins.”

SóknarnefndLinda-
kirkjuvillgöngubrú
yfirFífuhvammsveg

Á fundi bæj ar ráðs 3. des em ber 
sl. var tek in fyr ir beiðni sókn ar-
nefnd ar Linda sókn ar sem hef ur 
ósk að eft ir úr bæt um við Fífu-
hvamms veg og helst göngu brú 
yfir Fífu hvamms veg. Lagt er til að 
gerð ar verði fjór ar gang braut ir: 
Yfir Fífu hvamms veg (tvær), Upp-
sali og Sala veg, nærri hring torg-
inu, þar sem þess ar göt ur mæt ast, 
og að það komi til fram kvæmda á 
næst unni.  Bæj ar ráð óskaði eft-
ir nán ari út færslu frá sviðs stjóra 
fram kvæmda- og tækni s viðs.

Stofnsamningur
umTónlistarhús
Kópavogs

Á fundi bæj ar ráðs var ít rek að 
er indi frá Tón list ar skóla Kópa-
vogs, dags. 8/5 2008, þar sem 
ósk að var eft ir end ur skoð un á 
stofn samn ingi um Tón list ar hús 
Kópa vogs. Á fundi bæj ar ráðs 15/5 
2008 var bæj ar stjóra og bæj ar lög-
manni falið að ganga til við ræðna 
við Tón list ar skól ann.  Bæj ar ráð 
ít rek ar að bæj ar stjóri og bæj ar-
lög mað ur gangi til við ræðna við 
Tón list ar skól ann en hálft ann að 
ár er síð an bæj arr ráð sam þykkti 
að ganga til þess ara við ræðna.

Tilnefningartil
íþróttakarlsog
íþróttakonuKópavogs

Á fundi Íþrótta- og tóm stunda-
ráðs Kópa vogs 30. nóv em ber sl. 
voru sam þykkt ar til nefn ing ar á 

íþrótta karli og íþrótta konu Kópa-
vogs ásamt fjölda ann ara til nefn-
inga til við ur kenn inga í ýms um 
ald urs flokk um. Úr slit verða kynnt 
í Saln um 5. jan ú ar nk. Til nefn ing-
ar til Íþrótta konu Kópa vogs 2009, 
17 ára og eldr eru Erna Björk Sig-
urð ar dótt ir, knatt spyrnu deild 
Breiða bliks; Iris Staub, Tenn is fé-
lag Kópa vogs; Lauf ey Björk Sig-
munds dótt ir, blak deild HK; Linda 
Björk Lár us dótt ir, frjáls í þrótta-
deild Breiða bliks og Thelma 
Rut Her manns dótt ir, Gerplu. Til 
Íþrótta karls Kópa vogs 2009, 17 
ára og eldri eru til nefnd ir Al freð 
Finn boga son, knatt spyrnu deild 
Breiða bliks; Jón Mar geir Sverr-
is son, Íþrótta fé lag ið Ösp; Kári 
Steinn Karls son, frjáls í þrótta deild 
Breiða bliks; Sig mund ur Ein ar 
Más son, Golf klúbb ur Kópa vogs 
og Garða bæj ar og Vikt or Krist-
manns son, Gerplu. Jafn framt mun 
ráð ið veita flokki árs ins við ur-
kenn ingu á Íþrótta há tíð Kópa vogs 
en til nefnd ir eru mMeist ara flokk-
ur karla, knatt spyrnu deild Breiða-
bliks; meistara flokk ur kvenna, 
blak deild HK og karla sveit GKG, 
Golf klúbbi Kópa vogs og Garða-
bæj ar.

 

Kópavogurgengur
tilsamstarfsumeld-
fjallagarð

Bæj ar ráð tók ný lega fyr ir er indi 
borg ar stjór ans í Reykja vík þar 
sem sam þykkt er að hefja und-
ir bún ing að vinnu við eld fjalla-
garð á Reykja nesi í sam ráði við 
önn ur sveit ar fé lög á höf uð borg-
ar svæð inu. Bæj ar ráð sam þykkti 
að lýsa yfir stuðn ingi við stofn un 
eld fjalla garðs enda rími það við 
stefnu í um hverf is mál um. Bæj ar-
ráð sam þykkti sam hljóða til lögu 
um að for mað ur um hverf is ráðs 
fylgdi mál inu eft ir og meti fram lag 
Kópa vogs bæj ar til verk efn is ins.

Stefnumótunarvinnaí
Kársnesskóla

Guð rún Pét urs dótt ir, skóla stjóri 
Kárs nes skóla, greindi á fundi með 
skóla nefnd frá vinnu við stefnu-
mið að ár ang urs mat en vinna við 
það hófst við skól ann árið 2008 
með ráðn ingu verk efn is stjóra frá 
Capacent. Inn leið ing stefn unn ar 
er haf in að fullu. Guð rún fjall aði 
ít ar lega um hvern ig stað ið er að 
vinn unni við fram kvæmd stefnu-
mót un ar inn ar í skól an um. Guð rún 
Soff ía, skóla stjóri Vatns enda skóla, 
sagði frá ferð kenn ara skól ans til 
Nor egs. Þau heim sóttu m.a. skóla 
sem sér hæfðu sig í úti kennslu 
og náms mati og sóttu fyr ir lest-
ur um úti kennslu í há skól an um í 
Osló. Skóla nefnd ræddi um sam-
eig in leg an starfs dag kenn ara 25. 
sept em ber sl. og um reynsl una 
af slík um sam eig in leg um starfs-
degi. Al mennt virð ist ríkja ánægja 
með bæði skipu lag dags ins í heild 
og inn tak hópa starfs ins. Skóla-
nefnd hvet ur til þess að sett verði 
sam an stutt grein ar gerð um fram-
kvæmd dags ins og að sam eig in-
leg ur starfs dag ur kenn ara verði 
hald inn reglu lega.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

M argt glep ur hug ann nú á á þess um dög um. Börn in taka þátt í jó la-
und ir bún ingi af líf og sál en þeir full orðnu marg ir hverj ir óskap ast 
yfir verð lag inu eða jafn vel yfir Ices a ve-um ræð un um á Al þingi sem 

að hluta til snérist um það að nöldra yfir fund ar stjórn þing for seta í stað 
þess að af greiða Ices a veskuld bind ing arn ar sem ég held að við komumst 
ekki und an að axla. Til hvaða starfa voru þing menn kosn ir? Þarf þing ið ekki 
að fara að sinna öðr um mál um? Sum ir halda því fram að þjóð in geti sjálfri 
sér um kennt hvern ig kom ið er fyr ir þjóð ar bú inu. Einka neysl an hafði keyrt 
svo úr hófi fram að ástand ið nú er mátu legt spark í rass inn á gráð ugri þjóð. 
Nú er að draga þá seku til ábyrgð ar, þá sem komu okk ur nán ast á von ar völ 
og í kjöl far ið að klóra okk ur út úr risa vöxn um vand an um.

Sameinuðbæjarstjórn

Bæj ar stjórn Kópa vogs sit ur nú við að semja fjár hags á ætl un fyr ir næsta 
ár en von ir standa til að hægt verði að kom ast hjá nið ur skurði á sum-
um svið um. Nú í ann að sinn sit ur meiri- og minni hluti bæj ar stjórn ar 

sam an að gerð áætl un ar inn ar, en það gerð ist í fyrsta sinn í sögu bæj ar fé-
lags ins fyr ir gerð áætl un ar inn ar fyr ir þetta ár. Þeg ar að krepp ir stend ur 
bæj ar stjórn sam an og er ein huga um vel ferð bæj ar búa. Það hefði líka mátt 
ger ast í svoköll uðu góð æri.

Kristinjólahátíð

A ð vent an eða jóla fasta spann ar síð ustu fjór ar vik ur fyr ir jól. Þetta er 
sá tími sem kristn ir menn taka frá til að und ir búa komu frels ar ans 
og til að minn ast fæð ingu hans. Að ventu krans inn sem nú sést víð-

ast er Norð ur-Evr ópsk hefð. Hið sí græna greni tákn ar líf ið sem er í Kristi 
og hring ur inn tákn ar ei lífð ina. Fyrsta kert ið nefn ist spá dóma kert ið, ann að 
kert ið nefn ist Bet lehemskert ið, þiðja kert ið nefn ist hirða kert ið en snauð um 
og ómennt uð um fjár hirð um voru sögð tíð ind in góðu á und an öll um öðr um 
og fjórða kert ið nefn ist engla kert ið og minn ir okk ur á þá sem báru mann-
heimi fregn irn ar. Að ventu krans inn er upp runn inn í Þýska landi á fyrri hluta 
19. ald ar, barst til Suð ur-Jót lands og varð al geng ur í Dan mörku eft ir 1940. 
Frá Dan mörku barst þessi sið ur til Ís lands. Í fyrstu var að ventu krans inn 
að al lega not að ur til að skreyta búð ar glugga en á sjö unda ára tugn um fór 
hann að tíðkast á ís lensk um heim il um. Fyr ir rúm lega 40 árum orti norski 
rit höf und ur inn Sig urd Muri ljóð um að ventu kert in fjög ur sem kall ast „Nå 
tenn er vi det første lys“ og er það sung ið við sænskt lag frá 1898 eft ir Emmu 
Christ inu Köhler, á ís lensku nefn ist það „Við kveikj um einu kerti á.“ Næsta 
sunnu dag er þriðji sunnu dag ur í að ventu, en þá er sung ið:

Við kveikj um þrem ur kert um á,
því kon ungs beð ið er,
þótt Jesús sjálf ur jötu og strá
á jól um kysi sér.

KÓPA VOGS BLAÐ IÐ send ir öll um les end um sín um nær og fjær hug heil ar 
jóla- og nýárs kveðj ur.

     Geir A. Guð steins son 
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Óskum Kópavogsbúum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.



Ný lega var gerð könn un á við
horf um for eldra til leik skóla 
Kópa vogs og svör uðu tæp lega 
60% for eldra könn un inni og 
voru um 90% að spurðra mjög 
ánægð eða ánægð með þá þætti 
sem spurt var um. Yfir 90% for
eldra telja að mjög vel eða vel 
hafi ver ið stað ið að að lög un 
barns í leik skóla. Um 90% segja 
að mjög vel eða vel sé tek ið á 
móti barn inu þeg ar það kem ur 
í leik skól ann og það sama á við 
um þeg ar barn er kvatt þeg ar 
það fer heim. Yfir 93% telja sam
starf við starfs menn leik skól ans 
mjög gott eða gott og um 92% 
finnst auð velt eða nokk uð auð
velt að ná tali af leik skóla stjóra 
eða deild ar stjóra. 88% eru mjög 
ánægð eða ánægð með for eldra
sam töl. Tæp lega 90% telja að sú 
kennsla og um önn un sem barn
ið fær sam ræm ist mjög vel eða 
vel þeim vænt ing um sem for 
eldr ar hafa til leik skól ans.

Meiri hluti for eldra setja dag-
leg sam skipti, for eldra fundi, for-
eldra sam töl,  heim sókn/dvöl for-
eldra í leik skól an um og skrif leg ar 
upp lýs ing ar í fyrsta sæti þeg ar 
þeir meta hvað sé mik il væg ast 
í sam starfi við leik skól ann. Um  
70% eru mjög ánægð eða ánægð 
með upp lýs inga streymið og flest-
ir setja for eldra sam töl í fyrsta 
sæti þeg ar spurt er um hver sé 
aðal upp lýs inga leið in. Móð ir svar-
ar könn un inni í 74% til fella og er 
því greini lega nokk uð langt í land 
með að báð ir for eldr ar taki jafn an 
þátt í því er varð ar leik skóla börn.

Heima síð ur leik skól anna eru 
meira not að ar en áður en þó 
minna en vænst var. Víða er ver ið 
að vinna end ur bæt ur á síð un um. Í 
könn un inni var for eldr um gef inn 
kost ur á að tjá sig um ým is legt í 
starfi leik skól anna með opn um 
spurn ing um og lýstu þar flest ir 
ánægju sinni með starf ið. Ýms-
ar góð ar upp lýs ing ar og at huga-
semd ir komu líka sem munu nýt-
ast til að gera góða leik skóla enn 
betri. 

Góðútkomagæðamatsí
leikskólumKópavogs

All ir leik skól ar Kópa vogs ný lega 
met ið starf sitt skv. ECERS gæða-
matskvarð an um, sem tek ur m.a. 
til allra að stæðna barna, náms að-
stæðna þeirra og sam skipta við 
kenn ara sína. Nið ur stöð urn ar 
voru frá bær ar, sér stak lega hvað 
varð ar þætti eins og um önn un og 
dag legt líf þar sem er m.a. tek ið á 
því að taka á móti og skila börn-
un um, mál tíð um, hvíld, hrein læti 
og því starfi sem fram fer í fata her-
bergi. Ann ar þátt ur sem kom mjög 

vel út var sam skipti/skipu lag, en 
þar er kom ið inn á þætti eins og 
sam skipti við börn in, dag skipu lag, 
leik inn, hóp vinnu og sér kennslu.  
En alltaf koma fram ábend ing ar 
um hvað mætti bæta og ein stak ir 
leik skól ar mega t.d. bæta enn bet-
ur þætti eins og nátt úru/vís indi og 
til raun ir og stærð fræði.

Ann að sem mætti bæta eru 
þætt ir sem ekki eru beint í hönd-
um leik skól anna sjálfra s.s. vinnu-
að staða kenn ara og rými og bún-
að ur. Heild ar nið ur stöð ur sýna að 
leik skól arn ir skora 5,62 af 7 mögu-
leg um sem er frá bær út koma.
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Mjögánægðirmeðstarfleikskólanna

Leikskólabörn í Kópavogi í
sögustund.

 Breiðablik óskar Kópavogsbúum, sem og öðrum lands-    
mönnum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
Þökkum ánægjulegt samstarf, samskipti
og stuðning á árinu sem er að líða

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.

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

Hin árlega áramótabrenna Kópavogs verður við
Smárahvammsvöll (á sama stað og áður) á gamlárskvöld

Áramótabrenna
2009



Sr. Ægir Sig ur geirs son, 
sókn ar prest ur í Kópa vogs
kirkju í hart nær 20 ára 
kvaddi söfn uð inn 29. nóv

em ber sl. við há tíð lega tón list ar
messu. Eft ir messu flutti Ás geir 
Jó hann es son þakk ará varp til 
Ægis frá söfn uð in um og af henti 
hon um gesta bók að gjöf. Síð an 
var öll um boð ið í kveðju kaffi í 
nýja safn að ar heim il ið. Við starfi 
sókn ar prests tek ur sr. Sig urð
ur Arn ar son sem þjón að hef ur 
ís lenska söfn uð in um í London.

Sr. Ægir Sig ur geirs son er fædd
ur á Blöndu ósi 1945 en for eldr
ar hans bjuggu þar á þeim tíma. 
Móð ir hans er Hún vetn ing ur og 
fað ir hans Stranda mað ur. Ægir 
ólst þar upp en var mik ið hjá afa 
sín um, Guð mundi Agn ars syni 
og ömmu sem bjuggu á Blöndu
ósi og var mik ið með afa sín um 
í vega vinnu og og einnig í slát ur
hús inu, en þar starf aði afi hans 
sem kjöt mats mað ur. Árið 1959 fer 
Ægir í skóla til Ak ur eyr ar og er 
þar næstu fjóra vet ur en er heima 
á Blöndu ósi á sumr in. For eldr
ar hans fluttu suð ur árið 1962 og 
fór Ægir suð ur með þeim og hóf 
nám í Kenn ara skól an um. Seinna 
tók hann stúd ents próf frá Kenn
ara skól an um en hóf að starfa 
sem kenn ari haust ið 1969 eft ir að 
hafa um tíma rek ið sendi bíl en 
á þess um árum, sem köll uð eru 
við reisn ar ár in,  var mik ið at vinnu
leysi á Ís landi.

,,Ég kenndi fyrst í Sand gerði 
vet ur inn 1969 til 1970, bæði bók
legt og handa vinnu en ég er bæði 
al menn ur kenn ari og handa vinnu
kenn ari. Síð an var ég þrjú ár við 
Gagn fræða skól ann í Hvera gerði 
en mín að al kennslu grein öllu 
þessi ár var ís lenska. Þá lá leið
in í Lækj ar skóla í Hafn ar firði og 
kenndi þar frá haustinu 1973 til 
árs ins 1987 en haust ið 1981 inn
rit að ist ég í guð fræði deild Há skól
ans, ekki síst til að ná mér í meiri 
mennt un og lauk guð fræði prófi 
1986 en hafði kennt svo lít ið með 
nám inu í Lækj ar skóla. Þetta voru 
svo lít il tíma mót í mínu lífi, ég velti 
fyr ir mér hvort ég ætti að halda 
áfram í kennsl unni eða breyta til 
en mig hafði lengi lang að til að 
kynna mér bet ur guð fræð ina. Ég 
held að trú in hafi blund að í mér 
öll þessi ár.

Ég sótti eft ir út skrift um stöðu 
fanga prests en fékk ekki en vor
ið 1987 var ég val inn sem sókn
ar prest ur í Höfða presta kalli á 
Skaga strönd. Ég hef því ver
ið sókn ar prest ur í 22 ár. Ég er í 
þrjú ár á Skaga strönd og þjóna 
Höfða presta kalli og hluta af Ból

staða hlíð ar presta kalli en þar var 
eng inn prest ur á þeim árum. Ég 
var því með kirkj urn ar sex aust an 
Blöndu,  þar af þrjár í auka þjón
ustu.”

Mikillábyrgðahluti
Staða sókn ar prests í Kópa vogs

kirkju er aug lýst 1990 og þrátt fyr
ir að sækja um ásamt fjór um öðr
um var sr. Ægir á báð um átt um 
því hon um fannst mik ill ábyrgða
hluti að taka að mér þessa fal legu 
kirkju. Hann seg ir að það hafi 
kom ið sér svo lít ið á óvart að vera 
val inn en auð vit að hafi hann gert 
sér góð ar von ir en ef laust hafi 
það hjálp að að hann var einnig 
upp eld is mennt að ur og hafði 
mikla reynslu af kennslu og vinnu 
með börn um og ung ling um auk 
þess sem reyndi á mann leg sam
skipti, t.d. í vinnu í tengsl um við 
fang elsi. Þá var Kópa vogs kirkja 
eina kirkj an í Kópa vogi en á þeim 
tíma sem sr. Ægir hef ur þjón að 
þar hafa orð ið mikl ar breyt ing ar í 
Kópa vogi og bær inn stækk að, og 
kirkj urn ar orðn ar fjór ar tals ins.

Munfleirinýtasér
þjónustunaentilheyra
söfnuðinum

- Var mik ill mun ur að starfa fyr ir 
norð an í Húna vatns sýslu eða í 
Kópa vogi?

,,Það er oft nán ara sam starf við 
fólk úti á landi vegna þess að fólk
ið er færra og svo bætt ist það við 
að ég er Hún vetn ing ur og þek
kti fyr ir margt það fólk sem ég 
var að þjóna. Ég þekkti svo lít ið 
af fólki hér í Kópa vogi en ég er 
frek ar mann glögg ur og því frek ar 

fljót ur að kynn ast sókn ar börn un
um. Kárs nes ið er svo lít ið af mark
að og stund um tal að um að það 
sé síð asta þorp ið á Reykja vík ur
svæð inu og ég segi stund um að ef 
ég sé ein hvern í vest ur bæ Kópa
vogs á göngu sem ég þekki ekki 
þá er hann ann að hvort ný flutt ur í 
hverf ið eða gest kom andi! Í presta
kall inu eru um 4.400 manns.

Mun fleiri nýta sér þjón ust una 
í Kópa vogs kirkju en þeir sem til
heyra þess um söfn uði. Þetta 
var lengi eina kirkj an og marg ir 
af frum byggj un um og þeir sem 
stóðu að bygg ingu henn ar bund
ust henni sterk um bönd um. Ég 
hef því ver ið að þjóna fólki víð ar 
að af Reykja vík ur svæð inu sem á 

sín ar ræt ur hér, finnst þetta vera 
kirkj an sín og hef ur jafn vel ver ið í 
barna kórn um hjá Þór unni Björns
dótt ur sem hún hef ur stjórn að 
á fjórða ára tug. Þetta fólk gift ir 
sig hérna og skír ir börn in sín en 
börn in þeirra ferm ast yf ir leitt 
með sín um fé lög um ann ars stað
ar ef fjöl skyld an býr ekki hér á 
Kárs nes inu.”

- Brydd að ir þú upp á mikl um 
breyt ing um í starf inu þeg ar þú 
tókst hér við 1990?

,,Kópa vogs kirkja hafði not
ið þjón ustu mjög góðra manna, 
þeirra sr. Árna Páls son ar og sr. 
Gunn ars Árna son ar, og því byggði 
ég á þeim góða grunni sem lagð
ur hafði ver ið af þeim. En um 
líkt leiti og ég kem fer fjár hag ur 
kirkj unn ar að rýmkast sem varð 
þess vald andi að fleiri þætt ir 
komu inn í safn að ar starf ið á öllu 
svæð inu. Auð vit að hef ur mik ill 
tími far ið í að sinna fólki bæði í 
gleði og sorg, en einnig mik ill tími 
í að byggja upp að stöð una, fá nýtt 
org el í kirkj una, setja upp nýja 
alt ar i stöflu, setja tvö falt gler utan 
við list gler ið og taka alla bekki 
kirkj unn ar í gegn. Svo hef ur ver ið 
byggt glæsi legt safn að ar heim ili 
sem er öllu safn að ar starfi mik ill 
styrk ur. Safn að ar heim il ið er að 
mínu mati afar vel heppn uð bygg
ing sem hýs ir marg hátt aða starf
semi á sama tíma, t.d. í kapellu 
og sal. Svo er einnig gott að geta 
leigt það út og þjón að fólki með 
þeim hætti auk þess sem það gef
ur ein hverj ar tekj ur.

Það hef ur svo lít ið háð okk ur 
að við höf um ver ið að veita sömu 
þjón ustu og söfn uð ir sem hafa 

haft helm ingi meiri tekj ur en söfn
uð ur inn hér á Kárs nes inu.”

Kirkju sókn í land inu hef ur held
ur auk ist, sér stak lega á stór há tíð
um. Sr. Ægir var spurð ur hvort 
kirkj an næði eins vel til al menn
ings í dag og hún gerði áður fyrr, 
jafn vel fyrrr á öld um.

,,Ég held að kirkj an nái bet ur til 
fólks en áður en veit þó ekki fyrr á 
öld um. Kirkj an kom úr sveit inni í 
borg ina og átti kannski erfitt með 
að fóta sig hérna í marg menn inu 
sem kom úr sveit un um, ræt urn ar 
voru þar. Kirkj an býð ur upp á svo 
miklu fjöl breytt ara starf en hún 
gerði áður, starf ið er svo miklu 
meira en mess an, og það fyr ir alla 
ald urs hópa og það hef ur greini
lega höfð að til fólks. Þetta klass
íska messu form hef ur ekki breyst 
mik ið en yf ir bragð messunn ar 
hef ur orð ið svo lít ið létt ara og það 
er meiri gleði í þeim sálm um sem 
sungn ir eru í dag. Þetta er af slapp
aðra og það tel ég tví mæla laust 
hafa bor ið góð an ár ang ur.

Kópa vogs kirkja var árum sam
an eina hús ið í Kópa vogi þar 
sem hægt var að halda tón leika 
og stóð alltaf opin fyr ir tón list ar
skóla og kóra og það hef ur eig in
lega aldrei ver ið tek ið neitt gjald 
fyr ir það. Safn að ar nefnd irn ar hafa 
ver ið það fram sýn ar að þær sáu 
að það var nauð syn legt að hlúa 
að þess ari starf semi, hún væri 
svo dýr mæt fyr ir fólk ið og kirkj
una. Og það fer enn fram fjöldi 
tón leika í Kópa vogs kirkju.”

Hlakkatilaðvera
kirkjugestur

Sr. Ægir seg ir að sér hafi lið ið 
mjög vel þessa tvo ára tugi sem 
hann hafi þjón að við Kópa vogs
kirkju, þessu ynd is lega guðs húsi 
eins og hann kall ar það, og not ið 
góðs sam starfs við fólk al mennt. 
Hann búi í Kópa vogi og eng ar 
áætl an ir séu uppi um það að flytja 
úr bæj ar fé lag inu enda eigi hann 
hér marga vini sem hann hafi 
mörg um hverj um tengst sterk um 
bönd um og sú vin átta vari áfram.

,,En stund um hef ur álag ið ver ið 
um of og hef ur stund um þýtt að 
ég hef ekki get að veitt fólki eins 
mikla þjón ustu eins og ég hefði 
vilj að sjálf ur enda eru þeir miklu 
fleiri en þeir sem eru í sókn inni 
sem sækja þjón ustu hing að.

Það verð ur sjálf sagt sér kenni
legt í fyrstu að koma í messu í 
Kópa vogs kirkju og sitja bara á 
kirkju bekkj un um en ég er fljót
ur að að lag ast og hlakka til að 
vera þar sem kirkju gest ur og 
syngja og hlusta,” seg ir sr. 
Ægir Sig ur geirs son.
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Sr. Ægir Sig ur geirs son á heim ili sínu.

,,Kirkjannærbeturtilfólksenáður”
- seg ir sr. Ægir Sig ur geirs son sem hef ur lát ið af starfi sókn ar prests við Kópa vogs kirkju eft ir 20 ára þjón ustu

Með eft ir  manni sín um, sr.  Sig urði Arn ar syni við alt  ari 
Kópa vogs kirkju.

Eina kjötborðið
í Breiðholti

- á traustum grunni

Íslenskt hreindýrakjöt í úrvali - kalkúnn
Hólsfjallahangikjöt  - hamborgarhryggur

Allt í hátíðarmatinn
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KomuíhlutÞorbjörnsJenssonaríFjölsmiðjunni
Þor björn Jens son, for stöðu

mað ur Fjöl smiðj unn ar, hlaut 
Barna menn ing ar verð laun Vel
ferð ar sjóðs barna árið 2009 fyr
ir ómet an legt starf sitt í þágu 
ung menna. Verð launa féð, 3,5 
millj ón ir króna, verð ur nýtt til 
að efla upp bygg ingu Fjöl smiðj
unn ar, með al ann ars nýja tón list
ar deild. Alls var út hlut að ríf lega 
26 millj ón um króna úr Vel ferð
ar sjóði barna en heild ar út hlut
un in úr sjóðn um í ár nem ur alls 
um 160 millj ón um króna, sem er 
stærsta út hlut un ar ár ið til þessa 
en alls hef ur ver ið út hlut að um 
600 millj ón um króna frá stofn un 
Vel ferða sjóðs.

Þetta er í fimmta sinn sem 
Barna menn ing ar verð laun Vel
ferð ar sjóðs barna er út hlut að og 
af henti Kári Stef áns son Þor birni 
Jens syni verð laun in við há tíð lega 
at höfn í Iðnó fyr ir skömmu. Verð
launa grip ur inn er úr silfri og nefn
ist ,,Sam leið” og er eft ir Dýr finnu 
Torfa dótt ur gull smið og einnig 
af henti Kári Stef áns son ávís un að 
upp hæð 3,5 millj ón ir króna. Fjöl
smiðj an er vinnu stað ur þar sem 
ungt fólk fær þjálf un fyr ir al menn
an vinnu mark að eða skóla. Frá 
því hún tók til starfa árið 2001 
hafa um 400 nem end ur stund að 
þar vinnu og hafa um 80% þeirra 
fund ið sér far veg út í líf ið að nýju, 
ann að hvort í vinnu eða í skóla, 
sem telst afar góð ur ár ang ur.

Við sama tæki færi var út hlut að 
loka styrk að upp hæð 20 millj ón ir 
króna til Íþrótta og tóm stunda
ráðs Reykja vík ur borg ar vegna 
verk efn is ins Sum ar gleði vel ferð

ar sjóðs barna og veitti Soff ía 
Páls dótt ir styrkn um við töku fyr ir 
hönd ÍTR, sem alls hef ur feng ið 40 
millj óna króna styrk frá sjóðn um 
vegna þessa verk efn is.  

Í heild hef ur Vel ferð ar sjóð ur 
barna lagt fram í gegn um þetta 
verk efni 82 millj ón ir króna til 
styrkt ar tóm stunda starfi fyr
ir börn á Ís landi í sum ar. Um 15 
þús und börn, alls stað ar að af 
land inu, hafa not ið góðs af því en 
mark mið ið með verk efn inu er að 
tryggja jafn an að gang barna að 
sum ar nám skeið um. Þá er verk efn
inu einnig ætl að að tryggja nem
end um í fram halds skól um vinnu. 

Þá fékk Mið stöð for eldra og 
barna fram að fimm ára aldri  ríf
lega 3ja millj óna króna styrk til 
að standa straum af kostn aði við 
með ferð ar hópa mæðra og barna 
og veitti Sæ unn Kjart ans dótt
ir styrkn um við töku. Mið stöð in 
vinn ur með með ferð ar úr ræði sem 
nefn ist for eldra efl ing (e. Mell ow 
Parent ing) fyr ir mæð ur ungra 
barna (15 ára) sem eiga í erf ið
leik um við að sinna for eldra hlut
verk inu og/eða eiga við geð heilsu
vanda að stríða.  Ís lensk erfða
grein ing stofn aði Vel ferð ar sjóð 
barna árið 2000 og er frum kvöð
ull hér á landi hvað varð ar slík an 
styrkt ar sjóð. Stofn fjár magn Vel

ferð ar sjóðs barna, rúm ur hálf ur 
millj arð ur króna, kom frá Ís lenskri 
erfða grein ingu. Mark mið sjóðs
ins er að hlúa að vel ferð og hags
muna mál um barna á Ís landi, m.a. 

með fjár fram lög um til heil brigð
is, vel ferð ar og mennta mála og 
sam taka og fé laga á Ís landi sem 
hafa vel ferð og lækn ing ar barna 
að meg in til gangi.

Þor björn Jens son, for stöðu mað ur Fjöl smiðj unn ar í Kópa vogi, með 
verð launa grip inn Sam leið, og Kári Stef áns son.

Barna menn ing ar verð laun Vel ferða sjóðs:

Ungt fólk úr Fjöl smiðj unni fjöl mennti á af hend ing ar at höfn ina í Iðnó. 
Ljósm. Hreinn Lofts son.

Þú sækir pizzu og stóran skammt 
af brauðstöngum og færð aðra 

pizzu sömu stærðar að auki.

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

Heimsending: 
Stór pizza af matseðli, 

2 lítra gos, stór skammtur 
af brauðstöngum og sósa.

Ó
! ·
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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.



Sig fríð ur Lár us dótt ir (Sísí) er 
Kópa vogs búi og hef ur unn ið hjá 
Kópa vogs bæ sem tækni teikn ari í 
21 ár. Eitt af hen ar helstu áhuga
mál um er mynd list og hef ur hún 
stund að nám í vatns lita mál un 
og ol íu mál un í Mynd lista skóla 
Kópa vogs um ára bil.

,,Kenn ar ar mín ir við skól ann 
hafa ver ið Erla Sig urð ar dótt ir, 

Mar grét Jóns dótt ir, Bjarni Sig ur
björns son og nú Der ek Mundell. 
Þess ar vatns lita mynd ir eru all ar 
mál að ar á þessu ári en ol íu mál
verk ið er eldra. Þetta er í ann að 
sinn sem ég sýni mynd ir ein míns 
liðs, en einnig hef ég tek ið þátt í 
sam sýn ing um á veg um Mynd lista
skóla Kópa vogs,” seg ir Sig fríð ur 
Lár us dótt ir.
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A F  H Á L S I N U M

Í nóv em ber birt ist mynd af snyrti nám skeiði líkt 
og í októ ber blað inu. 

Stúlk urn ar á mynd inni eru efri röð f.v. Est er Magn
ús dótt ir, Hrafn hild ur Guð munds dótt ir, Stef an ía Lóa 
Jóns dótt ir, Ing unn Erna Stef áns dótt ir, Sig ríð ur Mark
ús dótt ir og Sig rún Gests dótt ir. Í neðri röð f.v. Birna 
Björns dótt ir, Hrefna Sig ur geirs dótt ir, Ingi björg F.?, 
kenn ar inn Sig rún Ragn ars dótt ir feg urð ar drottn ing 
Ís lands 1960, Krist jana Heið ur Gunn ars dótt ir og 
Unn ur Ein ars dótt ir. Í októ ber blað inu var svip uð 
mynd, þar stóðu efst t.h. tvær ónafn greind ar stúlk ur. 
Einn heim ild ar mað ur seg ir þær vera f.v. Guð munda 
og Stein unn, ann ar að sú sem standi lengst t.h. heiti 
Jó hanna Ágústs dótt ir.

All ar upp lýs ing ar um það hvaða fólk er á mynd
inni sem nú birt ist eru vel þegn ar. Ekki síð ur af 
hvaða til efni en mynd in er tek in fyr ir fram an fé lags
heim ili Kópa vogs sem nú eru bæj ar skrif stof ur Kópa
vogs og fólk ið mun vera að hlusta á og fylgj ast með 
lúðra sveit sem var að spila. Vin sam lega kom ið þeim 
upp lýs ing um sem þið búið yfir á fram færi við Hrafn 

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

Hver? Hvar? Hvenær?

FallegarvatnslitamyndirprýðanúveggiBókasafnsKópavogs.
Listamaðurinnsendurhjá.

Þakkaðframtakí
minninguJónasar
Hallgrímssonar

Inn an fé lags starfs aldr aðra í 
Kópa vogi hef ur ver ið starf andi 
ljóða hóp ur und an far in 9 ár. 
Þessi hóp ur hef ur gef ið út jafn
marg ar ljóða bæk ur og árin eru 
mörg sem hann hef ur starf að. 
Þeg ar hóp ur inn kom sam an eft
ir ára mót in 2007 var ákveð ið að 
þema hóps ins í nýrri ljóða bók 
yrði lista skáld ið góða Jónas Hall
gríms son en 16. nóv em ber á því 
ári voru lið in 200 ár frá fæð ingu 
hans. 

Ljóða bók in Í sum ar dal, þar sem 
finna má vís an ir í upp runa skálds
ins, ævi skeið og enda lok, kom svo 
út á fæð ing ar degi skálds ins. Bók in 
varð mjög vin sæl með glæsi legri 
kápu sem Jón Reyk dal mynd list
ar mað ur vann og var fljótt end
ur prent uð. Í fram haldi af því var 
ákveð ið að vinna verk efn ið áfram. 
Því var ráð ist í gerð dag skrár í tali 
og tón um sem byggð ist á sama 

efni. Dag skrá in nefnd ist Jónasar
vaka og hef ur nú ver ið flutt alls 26 
sinn um.

Flytj end ur Jónasar vöku eru 
Þórð ur Helga son, dós ent við 
Mennta vís inda svið H.Í., sem fer 
með ævi á grip skálds ins frá vöggu 
til graf ar, söngv ar arn ir Stef án Helgi 
Stef áns son og Dav íð Ólafs son 
ásamt Helga Hann essyni pí anó
leik ara, sem syngja ljóð Jónas ar 
við lög ým issa höf unda, og skáld
kon urn ar átta sem eiga ljóð í bók
inni en þær lesa upp ljóð sín.

Fimmtu dag inn 19. nóv em ber sl. 
hitt ist Jónas ar hóp ur inn í Turn in
um í Kópa vogi þar sem Tryggvi 
Gísla son, for mað ur stjórn ar Menn
ing ar fé lags ins Hrauns í Öxna dal,   
af henti flytj end um árit uð ein tök af 
bók inni Jónas Hall gríms son  ævi
mynd eft ir  Böðv ar Guð munds
son í þakk læt is skyni fyr ir fram tak 
þeirra.

Metnaðarfullt
jólatónleikahaldíSalnum

Tón leika hald hef ur ver ið með meira móti síð ustu 
vik ur í Saln um í Kópa vogi og verð ur svo fram til jóla. 

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

Lárus ar dæt ur þ.e. tón leik ar með systr un um Ingi
björgu, Þór unni og Dísellau Lárus ar dætr um verða í 
Saln um 18. des em ber kl. 21:00. Jólatón leik ar af bestu 
gerð enda ekki á hverj um degi sem fólki gefst kost ur á 
að hlýða á syst urn ar sam an á tón leik um.

Ljóðahópieldriborgara:

Olíu-ogvatnslitamyndir
íBókasafniKópavogs

Fjölbreytilegt tónleikahald er í Salnum á
aðventunni.
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,,Hrós og hvatn ing er góð for vörn”
Eft ir síð ustu sveit ar stjórn ar 

kosn ing ar var ákveð ið að setja 
á fót sér staka stjórn sýslu nefnd 
í for vörn um, for varn ar nefnd 
Kópa vogs, sem hefði það hlut
verk að sam hæfa og styrkja enn 
frek ar það for varna starf sem 
unn ið er í bæj ar fé lag inu. Eng in 
slík nefnd hef ur áður starf að á 
veg um bæj ar ins, en for varna mál 
spanna víð tækt svið og að mörgu 
er að hyggja.

For varna nefnd Kópa vogs efndi 
til ráð stefnu um for varn ir í Saln
um á dög un um og var hún sú 
fyrsta sem nefnd in boð ar til. Sama 
dag kom út For varna stefna Kópa
vogs. All ir þeir að il ar sem komu 
að gerð stefn unn ar kynntu þar 
mark mið sín, leið ir og næstu skref. 
Þetta voru svið bæj ar ins, fræðslu
svið, tóm stunda og menn ing ar
svið, fram kvæmda og tækni svið 
og fé lags svið. Einnig þjóð kirkj an, 
Sam kóp og for eldra fé lög, heilsu
gæsl an og RauðiKross inn.

,,Hjá mörg um þess ara að ila hafa 
for varn ir lengi skip að stór an sess 
í starf sem inni, en hjá öðr um hef ur 
ekki ver ið lögð eins rík áhersla á 
þær. Skiln ing ur á mik il vægi for
varna starfs hef ur sem bet ur fer 
auk ist og fleiri og fleiri sjá mik il
vægi þeirra.  For varn ir taka m.a. 
til áfeng is og vímu varna, varna 
gegn of þyngd, holl ar ar matar æð
is, ör uggr ar net notkunn ar barna 
og ung menna, bættr ar sjálfs mynd
ar, auk inn ar fræðslu um bætt 

upp eldi, geð rækt ar og betri líð an 
al menn ings,” seg ir Una Mar ía.

,,For varn ir skipta því miklu máli 
í víð um skiln ingi og það skipt
ir máli að reyna að hafa áhrif til 
að sporna við áhættu þátt un um. 
Stjór mála menn verða að byggja 
upp sam fé lag sem legg ur áherslu 
á for varn ir til hags bóta fyr ir íbúa 
sveit ar fé lags ins.

Það er mik il vægt að íbú arn
ir geti kynnt sér hver stefn an er, 
þannig að þeir geti sjálf ir

til eink að sér hana og jafn vel 
haft áhrif á að end ur bæta hana 
og laga. Eft ir lit al menn ing þarf að 
vera virkt með því að hún virki 
í raun. For varn ir eru sam starfs
verk efni margra. Við sjálf verð um 
að átta okk ur á hvað við get um 
gert fyr ir okk ur sjálf, börn in okk ar 

og aðra sem við um göng umst.

For varn ir snú ast um að auka 
lífs gæða fólks með því að koma 
í veg fyr ir skaða sem get ur orð
ið við marg vís leg ar að stæð ur. Á 
sama hátt og um ferð ar regl ur eru 
for varn ar regl ur sem ætl að er að 
koma í veg fyr ir tjón í um ferð
inni þá eru aðr ar for varna regl ur 
sett ar til að tryggja heil brigt og 
upp byggi legt um hverfi barna og 
ung menna. Í Kópa vogi er það gert 
með sam vinnu fjöl margra að ila, 
s.s. leik skóla, grunn skóla, mennta
skóla, íþrótta fé laga, ung menna
húss ins Mol inn, Vinnu skóla Kópa
vogs, MK, fé lags þjón ustu, kirkju, 
Rauða kross ins,heilsu gæslu og 
lög reglu. Og síð ast en ekki síst eru 
það for eldr arn ir og fjöl skyld an 
sem þurfa að taka sam an hönd
um í for vörn um. Það skipt ir sköp
um að styrkja og fræða for eldra 
um upp eldi barna og ung menna, 
benda á heppi leg ar leið ir í sam
skip um eins og hrós og hvatn ingu. 
Við for eldr ar þyrft um að vera virk
ari við að hrósa þeg ar okk ur finnst 
börn in hegða sér vel. Hvern ig eiga 
þau ann ars að vita hvaða hegð un 
er góð og hvaða hegð un er það 
ekki?” Hrós ið hef ur auk þess þau 
áhrif að börn in styrkj ast í þeirri 
hegð un sem þeim er hrós að fyr
ir og með því eru þau alin upp í 
betri hegð un.”

Una Mar ía Ósk ars dótt ir.

segirUnaMaríaÓskarsdóttirformaðurforvarnanefndarKópavogs

Opið
mán. - föst. kl. 10 - 22:00

laugard. kl. 10-20
sunnud. kl. 13-20 

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Kópa vogs bær og Nátt úru
fræði stofa Kópa vogs efndu 
ný lega til kynn ing ar á eink
ar ný stár legri hug mynd um 
nýt ingu á Þrí hnúka gíg í þágu 
ferða mennsku og fræðslu um 
nátt úru Ís lands. 

Kynn ing in fór fram í Saln um. 
Gunn steinn Sig urðs son bæj ar
stjóri setti kynn ing una, Katrín 
Júl í us dótt ir iðn að ar ráð herra 
flutti ávarp semog Árni B. Stef

áns son, hella könn uð ur og upp
hafs mað ur verk efn is ins, og loks 
hélt Ein ar K. Stef áns son, verk
fræð ing ur hjá VSÓ ráð gjöf og 
um sjón ar mað ur verk efn is ins, 
kynn ing ar er indi.

Þrí hnúka gíg ur er ein stakt nátt
úru fyr ir bæri á jörð inni, tröll
auk ið hol rými, falið und ir norð
austasta hnúkn um, á há lend is
brún inni 4–5 km vest ur af skíða
svæð inu í Blá fjöll um í lög sögu 

Kópa vogs. Árið 2004 var stofn að 
fé lag ið „Þrí hnúk ar ehf.“ til að 
kanna hve raun hæft og fýsi legt 
það væri að gera gíg inn að gengi
leg an al menn ingi og jafn framt og 
ekki síð ur að varð veita hann og 
um hverfi hans. Kópa vogs bær 
veitti leyfi til rann sókna á 40 ha 
svæði um hverf is Þrí hnúka gíg og 
var VSÓ ráð gjöf falið að stýra 
verk inu. Nú liggja nið ur stöð urn
ar fyr ir.

Þríhnúkagíguríþágu
ferðamennskuogfræðslu

Sveit ar stjórn ar kosn ing ar verða 
á Ís landi 29. maí 2010. Það eru 
því ýms ir farn ir að huga að því 
að bjóða sig fram, bæði nú ver
andi bæj ar full trú ar og fleiri sem 
telja sig eiga er indi inn í bæj ar
stjórn. 

Stjórn mála flokk arn ir sem full
trúa eiga í bæj ar stjórn Kópa vogs 
hafa all ir haf ið um ræð ur um kosn
ing arn ar og hvern ig stað ið verð ur 
að því að velja fram bjóð end ur á 
fram boðs listana.

Samfylkingin
Á fundi Sam fylk ing ar inn ar í 

Kópa vogi mánu dags kvöldi 30. 
nóv em ber var sam þykkt að fram
bjóð end ur vegna sveit ar stjórn ar
kosn inga 2010 verði vald ir á sér
stök um for vals fundi fé lags manna 
Sam fylk ing ar inn ar í Kópa vogi. All
ir fé lags menn í Sam fylk ing unni 
í Kópa vogi, 18 ára og eldri, eru 
kjör geng ir en til kynn ing um fram
boð ið komi fram ekki síð ar en við 
upp haf for vals fund ar. Á fund in um 
var einnig kos in kjör stjórn. Í henni 
sitja Elf ur Loga dótt ir, Er lend ur 
Geir dal, Krist ín Sæv ars dótt ir og 
Mart einn Sverr is son.

Framsóknarflokkurinn
Full trúa ráð fram sókn ar fé lag

anna í Kópa vogi hef ur ákveð ið að 
efna til próf kjörs 27. febr ú ar 2010 

um val á fram bjóð end um Fram
sókn ar flokks ins til setu á fram
boðs lista flokks ins fyr ir sveita
stjórn ar kosn ing ar 29. maí 2010. 
Rétt til að kjósa í próf kjör inu eiga 
flokks bundn ir fram sókn ar menn 
sem eiga lög heim ili í Kópa vogi 
og hafa náð 18 ára aldri á kjör
dag. Kos ið verð ur í 6 efstu sæt
in. Fé laga skrá vegna próf kjörs ins 
verð ur lok að 19. febr ú ar 2010 en 
fram boðs frest ur er til 25. jan ú ar 
2010.

Vinstrihreyfingin–
græntframboð

Vinstri hreyf ing in – grænt fram
boð boð aði til fund ar sl. fimmtu
dag, 10. des em ber í Hyrn unni 
Borg ar nesi. Á dag skrá var með 
hvaða hætti skal setja upp lista 
VG fyr ir sveita stjórn ar kosn ing ar 
og rædd ar voru þær leið ir sem 
hægt er að fara og kos ið um þær.

Sjálfstæðisflokkurinn
Á fundi full trúa ráðs sjálf stæð

is fé lag anna í Kópa vogi fyr ir 
skömmu var ákveð ið að efna til 
próf kjörs til að velja fólk á lista 
flokks ins í bæj ar stjórn ar kosn ing
un um næsta vor. Jafn framt var 
ákveð ið að próf kjör ið skuli fara 
fram laug ar dag inn 20. febr ú ar nk. 

Stjórnmálaflokkarnir
komnirístartholurnar

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

Sveitarstjórnarkosningar29.maí2010:

Þann 12. jan ú ar 2009  voru 
lið in 60 ár frá því kennsla hófst í 
elsta hluta Kópa vogs skóla. Af því 
til efni var gef ið út blað sem ber 
heit ið ,,Kópa vogs skóli – Hús ið á 
háls in um.” Blað ið er að mestu 
leyti tek ið sam an og skrif að af 
Ólafi Guð munds syni fyrr ver andi 
skóla stjóra Kópa vogs skóla sem 
var nem endi við skól inn þenn an 
fyrsta skóla dag, 12.jan ú ar 1949. 

Auk Ólafs lýsa Birg ir Ás Guð
munds son sem síð ar varð kenn
ari við skól ann, Sig urð ur Grét ar 
Guð munds son, Bene dikt Þór Guð
munds son sem út skrif að ist 1974 
og Lovísa Guð munds dótt ir sem 
út skrif að ist 1995 einnig dvöl sinni 
og kynni af skól an um, auk ýmsu 
öðru, bæði skóla starf inu og fleiru.

Bene dikt seg ir að það hafi sko 
ekki ver ið slæmt að al ast upp í 
Kópa vogi kring um 1970. ,,Óbyggð 
svæði voru víða og dags ferð
ir í Smára hvamm með við komu 
í kart öflugörð un um eða í sand
gryfj un um voru for rétt indi sem 
við krakk arn ir höfð um á þess um 
árum. Svo mað ur tali ekki um að 
sulla svo lít ið í ,,Skíta lækn um.” 
Kópa vogs skóli hef ur alltaf ver ið í 
mín um aug um eitt af kenni leit um 
bæj ar ins líkt og Kópa vogs kirkja. 
Ég man eft ir því að fyrstu árin var 
skól inn tví set inn, þá var kennt 
fram yfir kvöld mat og á laug ar
dög um.

Þeg ar jól in nálg uð ust var far
ið að skreyta alla glugga, ljós in 
kveikt yfir nótt ina svo mynd irn ar 
skört uðu sínu feg ursta, sem er 
gert enn þann dag í dag,” seg ir 
Bene dikt Þór Guð munds son.

Kópavogsskólifagurlega
skreytturjólamyndum

Á gangi uppi á 2. hæð kekk ir voru nem end ur í 10. bekk. Í bak sýn eru 
jóla skreyt ing ar í glugg un um þar.

Börn í 1. bekk við glugga skreyt ingu í stof unni sinni.
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Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur
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HjallaskóliþátttakandiíComeniusa
verkefninu,,Upandsing”áSpáni

Tveir kenn ar ar við Hjalla
skóla, þær Rúna Björk Þor steins
dótt ir og  Sig ríð ur Bjarna dótt ir, 
hafa feng ið styrk til þátt töku í 
Comeni us ar verk efn inu „ Up and 
Sing” til tveggja ára ásamt  kenn
ur um í þrem ur skól um, frönsk
um, spænsk um og norsk um.

Vald ir voru 5 nem end ur úr 8. og 
9. bekk tvisvar á ári til að vinna að 
verk efn inu mep kenn ur un um og 
fer vinn an fram í hóp um, í sam
skipt um við hina skól ana í gegn

um tölvu. Einnig er mælt mót við 
aðra þátt tak end ur í þeirra skól um 
og þeir fengn ir í heim sókn í Hjalla
skóla. Þátt tak end ur eru all ir með 
ensku sem ann að tungu mál. Auk 
þess að þjálfast í ensku og móð ur
mál inu gef ur þátt tak an nem end
um tæki færi til að kynn ast öðr um 
tungu mál um, menn ingu og sögu 
hinna þátt töku þjóð anna.

 Þann 23. til  29. nóv em ber sl. 
var far ið með 5 nem end ur úr 9. 
bekk  til Segóvía á Spáni. Nem end

urn ir eru Björn Dag ur Bjarna son, 
Heiðrún Möll er, Magn ús Jen sen, 
Stef an ía Eir Ein ars dótt ir og Tinna 
Björk Páls dótt ir. Þar unnu þau að 
hin um ýmsu verk efn um ásamt 
nem end um frá hin um þát töku 
lönd un um. Ferð in var í alla staði 
mjög vel heppn uð og mót tök ur 
Spán verj anna til fyr ir mynd ar.

Næsti fund ur verð ur á Ís landi í 
maí mán uði og verð ur vel tek ið á 
móti þeim stóra hópi og þar verð
ur kynnt ís lenskt land og menn

ing. Seinni vet ur inn verð ur far ið 
ásamt 5 nem end um til Thou ars í 
Frakk landi í októ ber og loka ferð
in verð ur svo til Nor egs þar sem 
að sett ur verð ur upp söng leik ur 
og af rakst ur verk efn is ins sýnd

ur. Sjón varps stöð in TV2 í Nor egi 
fylgist með öll um fund un um og 
tek ur upp efni sem að síð an verð
ur not að í sjón varps þátt um verk
efn ið.

 

All ir þáttak end ur við the Acued ucto  í Segóvía sem er 2000 ára göm ul vatns veitu brú.

Magn ús, Tinna Björk,  Stef an ía Eir, Björn Dag ur og Heiðrún.

Hóp ur inn í boði hjá borg ar stjór an um í Segovía.
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Barna sátt máli Sam ein uðu þjóð
anna varð 20 ára föstu dag inn 20. 
nóv em ber sl. Af því til efni unnu 
nem end ur í 7. bekk Snæ lands
skóla ásamt kenn ur um sín um 
fjöl breytt verk efni  í sam vinnu 
við Barna heill, um boðs mann 
barna og UN ICEF á Ís landi. 

Af rakst ur þess ar ar vinnu var 
sýnd ur í dag skrá á sal skól ans 
þenn an dag. For sæt is ráð herra 
Jó hanna Sig urð ar dótt ir flutti 

ávarp og opn aði nýj an námsvef 
um Barna sátt mál ann, nem end ur 
í 7. bekk fluttu áður nefnd verk 
og nem andi úr 10. bekk Snæ
lands skóla sagði nokk ur orð fyr ir 
hönd ung menna ráðs Barna heilla, 
um boðs manns barna og UN ICEF. 

AfmæliBarnasáttmálaSÞfagnaðmeð
forsætisráðherraíSnælandsskóla

borgarblod.is
Íslenskthandverk
oghollusta

Börn í Snæ lands skóla á af mæl is há tíð inni.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

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

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Spilavinir

For sæt is ráð herra, Jó hanna 
Sig urð ar dótt ir, ávarp ar 

við stadda í Snæ lands skóla.

Kon ur úr Lions klúbbn um Ýr, 
en fé lag ar eru 36, skvettu úr 
klauf un um á fundi ný ver ið en þá 
fengu þær á fund til sín Mörtu 
Ei ríks dótt ur kenn ara og leik
ara til að vera með dag skrá sem 
nefn ist ,,Gam an sam an” . Hún 
not aði með al ann ars að ferð ina 
“hlát urjóga” til að hressa upp á 
and ann og skemmtu kon urn ar 
sér al veg kon ung lega. Þær léku 
lát bragðs leik, spegl uðu per són
ur og allt var þetta gert til að 
fé lag arn ir tæku ný skref, próf
uðu aðra hluti en þeir eru van ir 
að gera.

Októ ber er mán uð ur sjón vernd
ar hjá Lions hreyf ing unni og var 
Brynja Artús dótt ir blindra ráð gjafi 
sem sjálf er blind feng in til að 
fræða klúbb fé laga. Hún sagði frá 
reynslu sinni af því að vera blind 
og upp lýsti  um ný hjálp ar tæki 
fyr ir blinda ásamt því sýna hvern
ig að geng is mál geta ver ið blind um 
erf ið.  Brynja sagði skemmti lega 
frá og voru kon ur mjög ánægð
ar með fræðsl una.  Það var mál 
kvenna að þeg ar ein stak ling ur
inn býr sjálf ur við blindu og seg ir 
frá reynslu sinni og vit neskju sé 
það mun áhrifa rík ara en fræði leg 
út skýr ing á mál efn inu.

Kon ur úr Ýr tóku þátt í syk ur
sýkis mæl ingu 14. nóv em ber sl. 
á Al þjóða syk ur sýkis degi Lions. 
Þá er fólki boð in frí blóð syk ur
mæl ing. Þrír Lions klúbb ar í Kópa
vogi taka sig sam an og vinna að 
þessu verk efni sem er fé lög um 
mjög ánægju leg fram kvæmd. 237 
manns voru mæld ir á tveim ur 

klukku tím um á Smára torgi í Kópa
vogi. Eft ir mæl ingu var nítján 
manns ráð lagt að fara í áfram
hald andi skoð un.

Jóla fund ur er í des em ber og í 
jan ú ar er skemmti ferð út í sveit 
sem á ekki sinn líka. Form leg ir 

fund ir eru haldn ir einu sinni í 
mán uði og þá eru oft ast fengn ir 
fyr ir les ar ar  um áhuga verð mál
efni. Vetr ar starf ið end ar svo með 
þrumu vorferð út í busk ann í maí.

,,Gamansaman”
íLionsklúbbnumÝríKópavogi

Ekki mjög leið in legt á Lions fundi!

0000



Gunn steinn Sig urðs son, bæj ar
full trúi Sjálf stæð is flokks ins, tók 
við starfi bæj ar stjóra 1. júlí sl. 
af Gunn ari I. Birg is syni. Gunn
steinn flutti árið 1958 í Kópa vog 
og hef ur búið þar nær sam fellt 
síð an. Hann kenndi við Digra
nes skóla í 20 ár en eft ir að hann 
kom heim frá fram halds námi 
var hann ráð inn að stoð ar skóla
stjóri Smára skóla. Árið 1997 var 
hann ráð inn skóla stjóri Linda
skóla og er nú í árs leyfi frá því 
starfi með an hann gegn ir starfi 
bæj ar stjóra.

Í þeim efna hags þreng ing um 
sem Ís lend ing ar glíma nú við og 
snert ir alla, er Gunn steinn spurð
ur hver sé efna hags staða Kópa
vogs bæj ar í dag.

„Við höf um tryggt mjög vel fjár
hags stöðu bæj ar ins fram á seinni 
hluta næsta árs,“ seg ir Gunn
steinn. „Okk ur tókst vel upp með 
þriggja millj arða króna skulda
bréfa út boð til 10 ára nú í haust og 
með því end ur skipu lögð um við 
efna hags reikn ing inn og breytt um 
skamm tíma lán um í lang tíma lán. 
Rekst ur inn hef ur því sem næst 
ver ið á pari við fjár hags á ætl un en 
hún var end ur skoð uð í októ ber 
og þá gerð um við ráð fyr ir lægri 
tekj um síð ustu þrjá mán uð ina.“

Gunn steinn seg ir að áætl un in 
hafi stað ist sem sé gríð ar lega mik
il vægt.

,,Ná granna sveit ar fé lög in glíma 
við svip að an vanda og hafa hag
rætt hjá sér, sömu leið is byggða
sam lög in eins og Strætó, Sorpa og 
slökkvi lið höf uð borg ar svæð is ins. 
Hag ræð ing þarf ekki að hafa í för 
með sér að þjón ust an minnk ar því 
kepp kefli okk ar er að halda henni. 
Vinna við fjár hags á ætl un árs ins 
2010 fer nú fram í bæj ar ráði, hjá 
mér sem bæj ar stjóra og fjár mála
stjóra bæj ar ins sem hef ur kall að 
eft ir til lög um frá öll um svið um 
bæj ar ins. Ég full yrði að fleiri hafa 
kom ið að þess ari vinnu nú en 
áður og með miklu öfl ugri hætti. 
Mark mið ið er að þjón ust an skerð
ist ekki og í því sam bandi hafa 
ákveð in svið ver ið þunga miðj an. 
Í fyrsta lagi er það fé lags mála svið
ið, það mæð ir mik ið á því vegna 
ástands ins í þjóð fé lag inu, og eins 
skól ar og leik skól ar. Við ger um 
okk ar ítrasta til að standa vörð 
um þessa þjón ustu.”

- Mega Kópa vogs bú ar þá bú ast 
við að ekki verði dreg ið úr þjón-
ust unni?

,,Það kann að verða ein hver 
skerð ing á fjár magni til grunn og 
leik skól anna á næsta ári en við 

stefn um að því að halda þjón
ust unni í grunn og leik skól um 
óbreyttri. Sam drátt ur kann að 
bitna á öðr um stofn un um með 
því að opn un ar tími þeirra stytt
ist. Það er hart í ári en við ger um 
okk ar besta til að tryggja vel ferð 
íbúa og veita góða þjón ustu.”

- Hvað með við hald gatna, op in-
berra svæða og fjár frek ar op in ber-
ar fram kvæmd ir?

,,Það verð ur hald ið áfram við
haldi og um hirðu eins og ver ið 
hef ur en við vor um ekki að fara í 
marg ar dýr ar fram kvæmd ir þeg
ar þessi efna hag skreppa skall á 
og stönd um því býsna vel. Lok ið 
verð ur við Hörðu valla skóla á vor
mán uð um en það stóð til að ljúka 
fram kvæmd um nú um ára mót in. 
Okk ur tókst að semja við verk tak
ann, Bald ur Jóns son, um það. Það 
er hag stætt, bæði fyr ir verk tak
ann og bæ inn.  Í Boða þingi erum 
við að byggja 44 hjúkr un ar rými í 
sam vinnu við rík ið. Hrafn ista mun 
reka þau og þar verð ur einnig 
fé lags mið stöð fyr ir eldri borg ara.”

Áframhaldiðsamstarfi
viðVinnumálastofnun

- Nokk urt at vinnu leysi hef ur ver-
ið í Kópa vogi eins og víð ar. Bær-
inn fór í sam starf við Vinnu mála-
stofn un um at vinnu á tak sem felst 
í að ráða fólk á at vinnu leys is skrá 
í verk efni sem til heyra ekki reglu-
legu verk sviði sveit ar fé lags ins 
og greiða því mis mun venju legra 
launa og at vinnu leys is bóta. Verð ur 
fram hald á því á nýju ári?

,,Ég á fast lega von á því enda 
hef ur þetta átak heppn ast af skap
lega vel hér í Kópa vogi. Á þessu 
ári höf um við búið til  nær 50 ný 

störf og þetta eru eng in gælu
verk efni eða at vinnu bóta vinna, 
þetta eru verk efni sem hafa skil að 
mjög góðu fyr ir bæj ar fé lag ið ekki 
síð ur en starfs fólk ið. Ég vona að 
við komumst fyrr en seinna út úr 
þess ari efna hag skreppu en með
an á henni stend ur höf um við full
an hug á að vinna gegn af leið ing
um henn ar sem kost ur er. Hin um 
gríð ar legu lóða skil um er að mestu 
hætt og fyr ir skömmu vor um við 
með sem ein býl islóða út hlut an ir 
í bæj ar ráði og tvær hest húsa lóð
ir. Það er því ánægju legt að aft ur 
sé far ið að út hluta bygg inga lóð
um og að ein hverj ir sjái tæki færi 
í þjóð fé lag inu í dag. Nokkr ir hafa 
haf ið bygg ingu á hest hús um en 
það er ljóst að það verð ur tölu
vert af Gust ur um á Glað heima
svæð inu þenn an vet ur inn. Ég 
vona samt að öll starf semi á nýja 
hest húsa svæð inu verði kom in á 
fullt haust ið 2010.”

Gunn steinn hef ur trú á að bæj
ar bú ar geri sér fulla grein fyr ir því 
að unn ið sé í allt öðru um hverfi 
og stöðu en ver ið hafi um langt 
ára bil. Setja þurfi fram aðr ar kröf
ur og vinna með öðr um hætti en 
áður. Hann seg ir að það ríki góð
ur frið ur og ein drægni í bæj ar
stjórn og að bæj ar full trú ar nálgist 
þau verk efni sem við er að glíma 
í sveit ar fé lag inu með sam stilltu 
átaki.

,,Bæj ar stjórn in hef ur gert það á 
þessu ári og það næst betri ár ang
ur ef all ir stilla sam an sína strengi. 
Þó að það séu fjór ir flokk ar í bæj
ar stjórn vill það fólk sem þar sit
ur bæj ar fé lag inu sínu vel. Þeg ar 
hlut irn ir eru rædd ir af yf ir veg un 
er oft styttra milli sjón ar miða 
en gera mætti stund um ráð fyr ir 

fyr ir fram. Þeir opnu fund ir sem 
hafa ver ið haldn ir með ibú um í 
bæn um um að al skipu lag bæj ar
ins hafa skil að heil miklu og þar 
hafa kom ið fram marg ar at hygl is
verð ar hug mynd ir. Oft ast eru það 
skipu lags og um hverf is mál sem 
fólk hef ur helst áhuga á, og svo 
skóla mál.

Auð vit að horfa flest ir á sitt 
nærum hverfi og hafa fyrst og 
fremst skoð an ir á því, og það get
ur stund um ver ið galli að íbúi á 
Kárs nes inu hafi ekki skoð an ir á 
skipu lags mál um upp við El liða
vatn og öf ugt. Fólk læt ur sig helst 
varða það sem er næst því og gef
ur sér oft ekki tíma til ann ars. En 
það á alls ekki við um alla.”

- Nú eru bæj ar stjórn ar kosn ing-
ar í lok maí mán að ar á næsta ári. 
Muntu sækj ast eft ir að leiða lista 
Sjálf stæð is flokks ins við þær kosn-
ing ar?

,,Það er próf kjör 20. febr ú ar en 
hvort ég tek þátt í því ligg ur ekki 
ljóst fyr ir. Ég hef ein fald lega ekki 
ákveð ið hvað ég mun gera. Þetta 
er stór ákvörð un. Ég hef haft mjög 
mik ið að gera und an farn ar vik ur 
við að vinna fjár hags á ætl un næsta 
árs og því ekki haft mik inn tíma til 
að velta þess um hlut um fyr ir mér 
en ég mun ákveða mig í jóla frí inu. 

Ég held að það séu ýms ir sem vilji 
taka að sér þessi störf og munu 
bjóða sig fram og það er alltaf 
þörf á end ur nýj un á hverj um 
tíma. Það er bæði gott og eðli legt. 
Við erum nú með 5 bæj ar full trúa 
og stefn um að því að halda þeim 
fjölda og helst fjölga þeim. Sum ir 
bjóða sig fram þótt þeir sæk ist 
ekki eft ir efstu sæt un um en vilja 
kom ast í bæj ar mála ráð flokks ins 
og láta til sín taka á þeim vett
vangi. Ég fagna  öll um nýj um and
lit um,” seg ir Gunn steinn Sig urðs
son bæj ar stjóri.
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,,Þaðerhartíárienviðgerumokkarbestatil
aðtryggjavelferðíbúaogveitagóðaþjónustu”

Gunn steinn Sig urðs son bæj ar stjóri.

Verð 3.500 kr.Byrjaðir að taka við bókunum

www.lv.is

Sendum landsmönnum öllum 
okkar bestu óskir um 

gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári

- seg ir Gunn steinn Sig urðs son bæj ar stjóri sem hyggst verja jóla frí inu í að meta hvort hann taki 
þátt í próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins í febr ú ar
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Af hend ing For seta merk is ins 
fór fram við há tíð lega at höfn í 
Bessa staða kirkju laug ar dag inn 
26. sept em ber sl. 

Að þessu sinni fengu 22 rekka
skát ar frá 5 skáta fé lög um af hent 
merk ið, þar af sex frá Kóp um í 

Kópa vogi. Þetta var í 45. sinn 
sem For seta merk ið var af hent en 
Ás geir Ás geirs son, ann ar for seti 
lýð veld is ins, af henti það fyrst árið 
1965.

Það að fá For seta merk ið af hent 
er vissu lega stór stund í lífi hvers 

skáta og við burð ur sem stend ur 
ör ugg lega upp úr þeg ar lit ið er til 
baka og minn ing ar rifj að ar upp. 
Það var því ánægju legt að sjá hve 
marg ir for eldr ar voru við stadd ir 
og nutu þess ar ar stund ar með 
börn um sín um.

Sex Kóp ar hlutu For seta merk iðMyndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588

ForsetiÍslands,ÓlafurRagnarGrímssson,skátahöfðinginnMargrétTómasdóttirogþeirKóparsemhlutu
Forsetamerkið,þauEsterSigurðardóttir,HörðurIngiGunnarsson,TinnaMaríaHalldórsdóttir,UnnurLilja
Úlfarsdóttir,ValdimarMárPéturssonogÞorriHauksson.

Harpa Dís Há kon ar dótt ir, 16 
ára Kópa vogs búi er nú um jól
in að gefa út sína fyrstu bók, 
Galdra stein inn. Bók in fjall ar um 
Erlu, 12 ára, sem tek ur eft ir því 
einn dag inn að all ir í kring um 
hana eru farn ir að ríf ast. Hún 
flæk ist inn í at burð ar rás sem 
leið ir hana til álf heima. Þar þarf 
hún, ásamt kon ungs börn um álf
heima Hlyni og Lauf eyju að stöð
va Sölva svart dverg.  Hann hef
ur kom ist yfir hinn illa Galdra
stein sem er gædd ur þeim mætti 
að láta fólk ríf ast óstjórn lega. 
Krakk arn ir þurfa að leysa ýms
ar þraut ir, en það reyn ist ekki 
áfalla laust því svart dverg arn ir 
eru á hæl um þeirra og ætla ekki 
að láta stoppa sig.

Harpa Dís var í  Mar bakka og 
síð an Kárs nes skóla og nú í haust 
byrj aði hún í Mennta skól an um 
við Hamra hlíð sem hún seg ir vera 
vegna hins list ræna anda sem þar 
ríki. Hún æfir ball ett hjá Sig ríði 
Ár mann, spil ar á pí anó og syng ur 
í Skóla kór Kárs nes. Hug mynd ina 
um Galdra stein inn hef ur Harpa 
Dís ver ið að vinna með síð an hún 
var 11 ára, en áður hef ur hún 
samið marg ar smá sög ur. Salka for
lag gef ur bók ina út og Þór ir Karl 
Braga son Cel in mynd skreytti.

Harpa Dís seg ist alltaf haft 
áhuga á æv in týr um og álf um og 
því hafi þessi skrif eig in lega kom
ið af sjálf um sér. Hún seg ist halda 
áfram að skrifa sög ur því það sé 
ein fald lega svo skemmti legt. Svo 
hafi pabbi henn ar hvatt hana 
óspart og ver ið henn ar helsti ráð
gjafi en mamma hafi líka fylgst 
með. Það sé ómissandi. Harpa 
Dís seg ir næstu bók lík lega verða 

fram hald af Galdra steini.
,,Ég hef alltaf les ið mik ið og hef 

m.a. orð ið fyr ir áhrif um af Harry 
Pott er og Narn íabók un um. Svo 
hef ég líka les ið gaml ar sög ur sem 
voru vin sæl ar þeg ar mamma var 
á mín um aldri, eins og Önnu í 
Grænu hlíð og Nonna og Manna,” 
seg ir Harpa Dís sem seg ir það vel 
koma til greina að verða rif höf
und ur í fram tíð inni.

HarpaDísHákonardóttirmeðbóksína,Galdrastein.

- Bók eft ir 16 ára Kópa vogs búa
Galdra steinn innLaugardagur 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 sunnudaga-

skólanum 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 syn-
gur 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.

Dagskrá Lindakirkju á 
aðventu og jólum

Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins
óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
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Þessa dag anna erum við 
minnt í hinu ytra á ýms an 
hátt á komu jól anna. Jóla ljós 
kom inn upp víða og lýsa þau 

upp skamm deg ið með birtu sinni. 
Vöru hús in og versl an irn ar kepp ast 
um að hafa sem glæsi leg ast ar og 
stund um óvenju leg ustu skreyt ing
arn ar.  Fyr ir nokkrum árum mátti 
lesa frá sögn af japönsku versl un ar
húsi, sem fékk einn af starfs mönn
um sín um til að kynna sér mark aðs
setn ingu jól anna í hin um vest ræna 
heimi og flytja þessa mark að setn
ingu yfir til Jap ans. Við kom andi 
starfs mað ur kynnti sér mál ið, en 
ekki nógu vel því hann lagði til að 
utan á vöru hús fyr ir tæk is ins yrði 
sett ur: Kross fest ur jóla sveinn.  Eitt
hvað hef ur hann rugl ast í boð skap 
jól anna og sett jóla svein in upp á eitt 
helsta trú ar tákn krist inna manna, 
það er kross inn. Og ekki var bara 
fæð ing ar há tíð Jesú Krists rugl að 
sam an við jóla svein inn held ur ein
nig pásk un um og boð skap þeirra 
þar sem Jesús Krist ur læt ur líf ið á 
föstu deg in um langa en rís upp á 
páska degi.

Það er auð velt í þessu lífi að rugla 
hlut um sam an og mis skilja eða bara 
skilja á þann hátt sem manni hent ar 
best í hvað og hvert skipt ið. Á blað
síð um tíma rit anna eru nú oft ar en 
ekki um fjall arn ir um jóla þetta eða 
jóla hitt. Frá upp skrift um um réttu 
elda mennsk una á kalkún um til leið
bein inga um hvern ig eigi að klippa 
jólakatusa, svo nokk ur dæmi séu 
nefnd. Sum dag blöð in gefa svo út 
jóla blöð þar sem fjall að er um hitt 
og þetta sem teng ist jól un um. Vissu
lega vakti það at hygli mína að í einu 
dag blað anna hér heima fyr ir nokk
ur um dög um var ekki  fjall að um 
það sem mestu skipt ir á jól un um, 
það er um boð skap þeirra, held ur 
þeim mun meira fjall að um hið ytra.  
Fjöldi af aug lýs ing um er í þess um 
jóla blöð um þar sem ver ald leg um 
hlut um er kom ið í alls kon ar bún ing 
með hin um og þess um skila boð un
um um að þetta eða hitt sé á líka 
þessu frá bæra verði sem mað ur geti 
nú bara alls ekki lát ið fram hjá sér 
fara.Og svo aug lýs ir þekkt al þjóð leg 
versl un ar keðja starfs semi sína í full
ri blað síðu stærð með eft ir far andi 
hætti: ,,Jól in.Frá bær hug mynd.”

Hvað finnst þér?  Eru jól in frá bær 
hug mynd?  Eða eru þau eitt hvað 
meira en hug mynd fyr ir þér?  Eru 
þau skemmti leg mat ar og pakka há
tíð?  Eða eru þau þér þægi leg hvíld 
eft ir allt stress ið á að vent unni?  Eða 
eruð þau þér trú ar há tíð þar sem 

fagn að er fæð ingu frels ar ans?  Þar 
sem hann fædd ist út í fjár húsi að 
nóttu til því það var ekki pláss ann
ars stað ar fyr ir hann. 

Á að vent unni takast gjarn an á hið 
ytra og svo hið innra.  Það er ef til 
vill stress í vinn unni yfir því að það 
þurfi að klára hitt eða þetta eða það 
sé svo mik ið að gera.  Það er ef til 
vill stress heima yfir því að það eigi 
eft ir að kaupa þessa pakka eða hina 
pakk ana. Nú, auð vit að jóla kort in, 

það má nú alls ekki gleyma þeim, og 
best er nú að vera ekki á sein asta 
snún ing með þau eins og í fyrra og 
eða í hitteð fyrra og svona mætti nú 
lengi áfram upp telja um fjöl breytt 
ytri verk efni að vent unn ar.

En hvað með hið innra?  Gleym ist 
það stund um?  Í Róm verja bréf inu 
seg ir að Guð veiti okk ur þol gæð ið 
og hugg un og gefi okk ur að vera 
sam huga að vilja Jesú Krists til þess 
að við gleym um hon um ekki. Og hin 
sanna gleði kem ur með því að líta 
inn í hjarta sitt og kom ast að því að 
jól in eru ekki ,,Fín hug mynd” held
ur veru leiki með magn þrung inn og 
stór kost leg an boð skap. Um fæð ingu 
frels ar ans sem kom í þenn an heim 
til að hjálpa og kenna og boða og 
miðla boð skap um trú, von og kær
leika.  Trú sem ekki bregst í sama 
hvaða lífss ins veðri það er. Von sem 
er stöðug og kær leika sem er óend
an leg ur og ei líf ur. Og þetta eru ekki 
bara fal leg og hug hreystandi orð á 
prenti held ur lif andi veru leiki sem 
aldrei mun und ir lok líða.

Guð gefi þér og þín um far sæl og 
gleði leg jól.

Sig urð ur Arn ar son, sókn ar prest ur 
Kópa vogs kirkju

Á að vent unni takast gjarn an 
á hið ytra og hið innra

Sr. Sig urð ur Arn ar son, sókn ar
prest ur í Kópa vogs kirkju.

Spek ing ar spjalla, nefnd
ist þátt ur í sjón varpi fyr ir all
nokkrum árum sem tengd ist 
veit ingu Nóbels verð laun anna í 
Stokk hólmi. En spek ing ar spjalla 
víða, t.d. í Sund laug Kópa vogs 
þeg ar sundi og hæfi legri dvöl í 
heit um potti og gufu baði er lok
ið.

Ný lega sátu þeir sam an Páll Pét
urs son, Ari Þórð ar son og Ás geir 
Svan bergs son og fengu sér kaffi í 
and dyr inu og ræddu um allt milli 
hins og jarð ar. Ás geir sagð ist hins 
veg ar sjald an fara í sund, en ætti 
þó sund skýlu, og það hefði vak ið 
at hygli barna barna hans þeg ar 

þau upp götv uðu það!
Þeir Ari og Ás geir voru jafn

framt að rifja upp gamla tíma þeg
ar þeir voru nem end ur á Laug
ar vatni fyr ir 60 árum, en eft ir að 
skóla göngu lauk þar höfðu leið
ir þeirra ekki leg ið sam an þar 
til fyr ir skömmu síð an. Það var 
margt skemmti legt rifj að upp.

Mik ill fjöldi eldri borg ara nýt ir 
sér þess ar frá bæru sund laug ar 
sem eru í Kópa vogi, bæði Sund
laug Kópa vogs og Sal ar laug, 
og ein hverj ir taka líka á því í 
lík ams rækt í lík ams rækt ar stöð
inni Nautili us sem er stað sett í 
báð um sund laug un um.

Spekingarspjallaí
SundlaugKópavogs

Páll Pét urs son, Ari Þórð ar son og Ás geir Svan bergs son.

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 al-
tari. 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.

Helgihald í Kópavogskirkju
á aðventu og jólum

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

„Einelti er aldrei 
réttlætanlegt!“

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, 
lögfræðingur og 

alheimsfegurðardrottning.

„Eyðum einelti!“
Katrín Jónsdóttir, fyrirliði 

íslenska kvennalandsliðsins 
í knattspyrnu.

„Það tapa allir 
á einelti!“
Pétur Jóhann Sigfússon, 
leikari.

„Það er ekkert töff við
það að leggja í einelti!“

Sverrir Þór Sverrisson, 
skemmtikraftur.

„Ef þú ert lagður í einelti, mundu 
þá að ÞÚ ert ekki vandamálið.  
ÞAU eru vandamálið!“
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, söngvari.

„Einelti hefur áhrif um leið 
og þú leyfir það. Viðbrögð þín 
skipta líka máli.  Haltu með þér!“
Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari.

„Ef þú leggur 
í einelti, gætir þú 
orðið sek/ur um 
að eyðileggja líf.“
Jóhanna Guðrún 
Jónsdóttir, 
söngkona.
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Njótum aðventunnar saman

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

Soroptim ista klúbb ur Kópa
vogs gef ur út jóla kort í ár eins 
og mörg und an far in ár. 

Jón ína Magn ús dótt ir hef ur 
hann að kort in. Klúbb ur inn hef ur 
einnig látið hanna og fram leiða 
ferða poka sett, en pok arn ir henta 
eink ar vel á ferða lög um. Þetta er 
anns veg ar poki fyr ir óhrein an 
þvott og hins veg ar poki fyr ir skó.

Þessi fjár öfl un er stór lið ur í 
tekju öfl un klúbs ins sem m.a. styð
ur dyggi lega við hjúkr un ar heim il
ið Sunnu hlíð í Kópa vogi. Jólakortineruafarfallegogferðapokarnireinkarnytsamlegir.

Soroptimistaklúbburinn
meðjólakortogferðapoka

Að ventu tón leik ar Kórs Hjalla
kirkju voru haldn ir í Hjalla kirkju 
fyrir skömmu. Á dag skrá voru 
inn lend og er lend að ventu og 
jóla lög, kór söng ur, kvar tett söng
ur, ein söng ur og al menn ur söng
ur.

Stjórn andi var Jón Ólaf ur Sig
urðs son, ein söngv ar ar Krist ín R. 
Sig urð ar dótt ir sópr an, Erla Björg 
Kára dótt ir sópr an og Ein ar Claus
en ten ór. Juli an Ed ward Isa acs 
lék á org el að ventu og jóla lög en 
prest ar Hjalla kirkju, sr. Íris Krist
jáns dótt ir og sr. Sig fús Krisjáns
son lásu jóla kvæði og önn uð ust 
tal að mál.

Syng,barnahjörð

EinsöngvararogkórviðaðventutónleikaíHjallakirkju.

2 dálkar = 9,9 *10




 




WHEAT
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Auðbrekku 1, Kópavogi,  sími:  544-5750 / 892-1284

Áttu von á gestum?

Þægilegt sæti sem þú breytir 
með einu handtaki í notalegt rúm.

Vönduð íslensk hönnun og framleiðsla.

Kynningarverð kr. 89.900,-  (Framleiðsluverð. Beint frá framleiðanda.)

Svefnstóll er lausnin

Er bílsætið ri� ð? 

FYRIR

EFTIR

Útbúum rúmga� a 
eftir þínum óskum

Leður, leðurlíki og 
áklæði á góðu verði

Antikbólstrun

Skrifstofustóla-
viðgerðir
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Stukkumá17.júníaftrampólíni
yfirSkodannhanspabba

Ég, Gyða Dröfn Tryggva dótt
ir, er fædd árið 1963 og ólst 
upp í aust ur bæ Kópa vogs, nán
ar til tek ið á Bjarn hóla stíg 14. 
For eldr ar mín ir, Tryggvi Bene
dikts son (1922) og Sig ríð ur 
Kjart ans dótt ir (1926), sem bæði 
eru lát in, byggðu hús ið ásamt 
Bene dikt afa og Magða lenu 
ömmu. Þar slit um við systk in
in barns skón um, Þór unn Björk 
(1951), Kjart an (1956) og ég 
sem er lang yngst og að þeirra 
mati ekki sér lega vel upp alin. 

Fyrsta minn ing in úr hverf inu 
teng ist snjó. Ég hef ver ið um 
fimm ára og var með Kjart ani 
bróð ur og krökk um úr ná grenn
inu að búa til snjó hús á “stóra 
róló” á Bjarn hóla stíg. Það var allt 
á kafi í snjó og á skömm um tíma 
reis hin mynd ar leg asta snjó
húsa byggð, sem stóð í nokkurn 
tíma því snjór inn fór ekki dag inn 
eft ir eins og við eig um að venj ast 
í dag.

Hús ið okk ar stóð á horni 
Bjarn hóla stígs og Bröttu brekku 
sem þýddi að ég fór í Kópa vogs
skóla en krakk arn ir sem bjuggu 
hin um meg in við Bröttu brekku 
fóru í Digra nes skóla. Ég undi hag 
mín um vel í skól an um enda sá 
Hans ína Björg vins dótt ir kenn
ari vel um okk ur en hún tók við 
Vbekkn um að ég held þeg ar við 
vor um 9 ára göm ul. Ég þurfti 
strax í æsku að tjá mig mik ið 
og tal aði mik ið í tím um og var 
reynd ar hinn mesti óþekkt ar
orm ur. Hans ína hef ur ör ugg lega 
þurft að draga djúpt and ann oft 
og tíð um til að halda ró sinni  
sem henni tókst þó vel en hún 
var okk ur mjög góð. Skóla syst ir 
mín og vin kona hitti Hans ínu á 
förn um vegi fyr ir mörg um árum 
síð an og spurði hún frétta af okk
ur. Ég var þá að vinna hjá Rík is
út varp inu og varð Hans ínu að 
orði að það væri gott að ég fengi 
loks ins borg að fyr ir að tala.

Mér gekk vel í skóla og af ein
hverj um ókunn um ástæð um 
var ég sér lega lið tæk í dönsku. 
Skóla systk ini mín komu fljótt 
auga á þetta og leit uðu eft ir 

hjálp minni við að svara spurn
ing um úr náms efn inu. Ég not aði 
hins veg ar tæki fær ið og spann 
upp ein hverja vit leysu sem vakti 
ekki alltaf mikla hrifn ingu kenn
ara og fengu krakk arn ir stund um 
skamm ir fyr ir sem ég hefði auð
vit að átt að fá. 

Úr Kópa vogs skóla lá leið in í 
Víg hól þar sem ég hitti m.a. fyr ir 
nem end ur Þór unn ar syst ur. Hún 
byrj aði ung að árum að kenna í 
Digra nes skóla og kenndi ár gangi 
1963. Ég heyrði nem end ur henn
ar stund um hvísl ast á hvort 
þarna væri ekki syst ir Þór unn ar 
á ferð. Sem bet ur fer var orð spor 
henn ar gott enda er hún frá bær 
kenn ari og enn er ég beð in fyr ir 
kveðj ur til henn ar frá göml um 
nem end um.

Flikkflakkog
heljarstökk

Sterk ustu minn ing arn ar úr 
bernsku tengj ast án efa Gerplu 
en þar stund aði ég fim leika um 
ára bil. Þar tengd umst við stelp
urn ar marg ar sterk um vina bönd
um enda eydd um við meiri tíma 
sam an held ur en með fjöl skyld
unni. 

Fyrstu minn ing arn ar eru úr 
leik fimisaln um í Kópa vogs skóla, 
sem var nú ekki stór í snið um. 
Oft dugði lengd hans ekki til 
þeg ar fram kvæma átti sér lega 
vanda söm stökk yfir hest inn. Því 
var brugð ið á það ráð að byrja 
tillhlaup ið í bún ings her berg inu 
til að ná al menni legu stökki. 

Fyrsta fim leika sýn ing in sem 
ég tók þátt í var á ung menna fé
lags móti UMFÍ á Akra nesi. Þetta 
var ótrú lega mik ið æv in týri því 
við fór um með Akra borg inni um 
miðja viku og gist um í tjöld um 
fram á sunnu dag. UMSK bar sig
ur úr být um og kom með bik ar
inn heim sem var nú ekki leið in
leg ur end ir á frá bæru æv in týri.

StokkiðyfirSkodann
hanspabba

Árið 1978 flutti Gerpla starf

semi sína að Smiðju vegi og þar 
átti ég nán ast heima þar til ég 
hætti í fim leik um. Við lögð um 
nótt við dag við að koma hús
næð inu í stand, spörsl uð um og 
mál uð um og feng um frá bæra 
að stöðu til okk ar iðk un ar. 

Við æfð um mik ið og feng um 
m.a. þjálf ara frá Rúss landi. Leon 
hét hann og átti nú ekki alltaf 
sjö dag ana sæla með okk ur sem 
þótt umst allt vita, ekki síst ég, 
enda sagði hann oft að ég væri 
eins og strák ur. Hann reynd ist 

okk ur hins veg ar mjög vel. Und
ir stjórn Mar grét ar Bjarna dótt
ur sýnd um við oft hérna heima 
og eins fór um við í sýn ing ar og 
keppn is ferð ir til Dan merk ur 
og Nor egs. Það var t.d. frægt 
at riði á 17. júní þeg ar pabbi 
kom keyr andi á Skod an um inn 
á Rúts tún og síð an stukk um við 
af trampólíni yfir bíl inn. Sýn ing
arn ar hjá Mar gréti voru flott ar 
enda lá jafn an að baki mik ill und
ir bún ing ur og ferð irn ar út eru 
mér einnig ógleym an leg ar.

Gamlirtaktarrifjaðir
upp

Ég hef próf að að flytja úr 
Kópa vog in um nokkrum sinn um 
en virð ist ekki geta hald ið mig 
frá bæn um nema stutt an tíma í 
einu. Nú uni ég hag mín um vel í 
einu af ný legri hverf um bæj ar ins 
með Gerplu hús ið í ná grenn inu. 
Síð ast lið ið vor byrj uðu ,,gömlu” 
einmitt að hitt ast aft ur og í haust 
tók Berg lind Pét urs dótt ir við 

hópn um sem  þyk ir sýna ,,snilld
ar takta”. Við höld um okk ur þó 
al gjör lega á jörðu niðri og lát um 
nægja skemmti leg spor á gólfi 
en lát um yngri kyn slóð inni eft ir 
að sprikla á slánni og tvís lánni. 
Hver veit nema við end um á fim
leika boln um á nem enda sýn ingu 
Gerplu í vor?

Flotturbekkur.Neðstaröðf.v.Þórdís,SiggaMaja,Sóley,Erna,Kata,Hulda,Hólmfríður
Miðjuröðf.v.:Gyða,Elín,Helga,Ingi,Sigrún,JóiF.,Þóra,Ásta,BjörkogHansínakennari.
Efstaröðf.v.:Magnússkólastjóri,Siggi,Bjössi,Guðsteinn,Óskar,Skarphéðinn,Jón,Sigtryggur,Bjarni,
Einar.

GyðaDröfnTryggvadóttir.

BikarmeistararGerpluífimleikum1977.Égönnurf.h.íaftariröð

Góðirendurfundir. ÉgogÁslaugÓskarsdóttirvinkonamínásamt
gamla þjálfaranum okkar Leon í Moskvu árið 1987. Við og  fleiri
,,gamlar” hittum hann þegar Evrópumeistaramót í fimleikum var
haldiðþarenþáhöfðumviðekkiséðhanníansimörgárþannig
aðþaðvorugóðirendurfundir.

Ég á slánni. Jafnvægissláin var
nú ekki mín sterkasta grein í
fimleikum, ég skalf oft eins
og lauf í vindi og náði aldrei
sérlega góðri leikni á henni.
Kannski það hafi eitthvað með
það að gera að ég sá ekki úr
augumút?
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4. sunnudagur í aðventu, 20. desember
Jólasöngvar fjölskyldunnar kl. 11. Sr. Íris Kristjánsdóttir þjónar. Allir syngja saman aðventu- 

og 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.

Að al fund ur Golf klúbbs Kópa
vogs og Garða bæj ar, GKG, var 
hald inn í golf skál an um við Víf
il staða veg mánu dag inn 30. nóv
em ber sl. Góð ur rekst ur hef ur 
ver ið á klúbbn um, mik ið að hald 
í rekstri og það skil aði sér í rúm
lega 14 millj ón króna hagn aði. 

Skulda staða klúbbs ins hef ur 
batn að mik ið á ár inu en heild
ar skuld ir klúbbs ins lækk uðu 
um ríf lega 20%. Þrátt fyr ir mik ið 
að hald var mik ið starf unn ið við 
betrumbæt ur á völl um klúbbs
ins sem hef ur skil að sér í mik illi 
ánægju fé lags manna. Alls voru 
leikn ir 50.788 hring ir á völl um 
klúbbs ins og er það aukn ing um 
12.000 hringi frá ár inu á und an.

Á að al fund in um var sam þykkt 
að fullt ár gjald hækki úr 69.000 
krón um í 75.000 krón ur, eða um 
8,7% og ár gjald 67 ára og eldri 
hækki úr 45.000 krón um í 49.000 
krón ur, eða um 8,8%.  Eng ar hækk
an ir verða á ár gjöld um barna og 
ung linga und ir 20 ára aldri. Þá 
var einnig sam þykkt að ekk ert 
inn töku gjald verði árið 2010 en 
árið 2011 verði inn töku gjald aft
ur tek ið upp.  

Guð mund ur Odds son var end
ur kjör inn for mað ur, Jón Snorri 
Snorra son er vara for mað ur, 
Krist inn Jör unds son, gjald keri 
og Sím on Krist jáns son, rit ari.            

Fram kvæmda stjóri er Ólaf ur E. 
Ólafs son.

GKG á Evr ópu mót 
klúbbliða

Í haust fór fram Evr ópu mót 
klúbbliða í Tyrk landi. Þátt töku
rétt öðl ast sá golf klúbb ur á 
Ís landi sem sigr ar í Sveita keppni 
GSÍ, en GKG varð Ís lands meist ari 
sveita í 3. sinn síð an 2004 á ný af

stöðnu keppn is tíma bili. Í sveit
inni voru Al freð Brynj ar Krist ins
son, Guð jón Henn ing Hilm ars son 
og Sig mund ur Ein ar Más son en 
með þeim fór þjálf ar inn Derrick 
Moore. GKGsveit in varð í 10. sæti 
af 24 þjóð um en Tyrk ir urðu sig
ur veg ar ar. Sig mund ur Ein ar lék 
best af liðs mönn um GKG, lék 
hring ina þrjá á 7 högg um und ir 
pari og hafn aði í 8. sæti í ein stak
lingskeppn inni.

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

GKG skil aði 14 millj ón 
króna rekstr ar hagn aði

Kvenna kór Kópa vogs stóð fyr ir 
tón leik um til styrkt ar Mæðra
styrks nefnd í Kópa vogi þann 8. 
nóv em ber sl. 

Hönd í hönd var nafn ið sem 
val ið var á skemmt un ina en hún 
var nefnd eft ir verk efni sem varð 
til þeg ar Kópa vogs bær, prest ar í 
Kópa vogi, Mennta skól inn í Kópa
vogi, Heilsu gæsl an, Kópa vogs deild 
Rauða kross ins og Mæðra styrks
nefnd Kópa vogs tóku hönd um sam

an til að styðja við Kópa vogs búa í 
því erf iða ástandi sem skap að ist við 
hrun fjár mála mark að ar ins. Tón leik
arn ir voru haldn ir í Hjalla kirkju við 
ágæt ar und ir tekt ir en á tón leik un
um kom fram fjöldi tón list ar fólks.

Á full veld is dag inn, 1. des em ber 
sl., komu svo kvenna kórs kon ur fær
andi hendi í að stöðu Mæðra styrks
nefnd ar inn ar í Fann borg í Kópa vogi 
með af rakst ur tón leik anna, 400 þús
und krón ur.

Söngsyst ur úr Kvenna kór Kópa vogs ásamt stjórn Mæðra styrks nefnd
ar við af hend ingu styrks ins.

Af hentu Mæðra styrks
nefnd Kópa vogs 
400.000 krón ur

Dagskrá aðventu, jóla og 
áramóta í Hjallakirkju

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.

Engihjalla 8 • SÍMI 564 4620
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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

Íþróttahátíð Kópavogs 2009 
verður haldin

5. janúar 2010 kl. 18.00 í Salnum í Kópavogi



Rakel Ósk Páls dótt ir, níu 
ára Kópa vogs búi, varð Ís lands
meist ari í sín um ald urs flokki, 
8 – 9 ára,  á Ís lands mót inu í 
gömlu döns un um en mót ið var 
hald ið í í Fé lags heim ili Sel tjarn
ar nes sunnu dag inn 22. nóv em
ber. sl. Það var Dans ráð Ís lands, 
fé lag dans kenn ara, sem hélt 
keppn ina.

Rakel Ósk er nem andi í Linda
skóla og í Dans skóla Jón Pét urs 
og Köru.
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Nýtt íþrótta mann virki vígt 
á HK-svæð inu í Fagra lundi

Í síð asta mán uði var opn að 
form lega nýtt íþrótta mann virki 
á fé lags svæði HK í Fagra lundi 
í Foss vogs dal. Um er að ræða 
íþrótta hús sem nýt ist hand knatt
leiks og blak fólki HK auk nem
end um Snæ lands skóla. Fé lags að
staða HK hef ur jafn framt ver ið 
stór lega bætt sem og að koma að 
hús un um. Jafn framt var skrif að 
und ir nýj an samn ing milli Kópa
vogs bæj ar og HK um rekst ur á 
mann virk inu. Gunn steinn Sig
urðs son, bæj ar stjóri í Kópa vogi, 
og Ómar Stef áns son, for mað ur 
bæj ar ráðs, und ir rit uðu samn ing
inn fyr ir hönd bæj ar ins og Sig
ur jón Sig urðs son, for mað ur HK, 
fyr ir hönd fé lags ins. Ragn heið ur 
K. Guð munds dótt ir, for mað ur 
ÍTK, og Magn ús Gísla son, vara
for mað ur HK, vott uðu samn
ing inn. Að því loknu var klippt 
á borða í íþrótta saln um til að 
opna mann virk ið með tákn ræn
um hætti og því næst boð ið upp 
á veit ing ar í nýju fé lags að stöð
unni.

Gunn steinn Sig urðs son ávarp
aði gesti við opn un ina og færði 
HK og Snæ lands skóla ham ingju
ósk ir sín ar og bæj ar stjórn ar inn
ar. „Þetta er stór dag ur í sögu 
íþrótta mála í Kópa vogi og í sögu 
HK,“ sagði Gunn steinn og fór yfir 
bygg ing ar sög una í stuttu máli. 
„Þetta hús á eft ir að efla enn frek
ar það góða starf sem er unn ið 
inn an HK. Ég óska þess að gæfa 
fylgi þessu húsi.“

„Þetta hús sýn ir enn og aft ur 
hug bæj ar stjórn ar til unga fólks
ins í Kópa vogi,“ sagði Ómar Stef
áns son. „Þetta hef ur gjör breytt 
allri um gjörð í kring um blak deild 
HK og bæði hand bolti og borð
tenn is njóta góðs af.“

For mað ur HK sagði að fram tíð 
fé lags ins væri björt með til komu 
þessa húss. „Fé lag ið er í dag í 
hópi fjöl menn ustu íþrótta fé laga 
lands ins. Bæj ar yf ir völd um vil ég 
enn og aft ur þakka fyr ir stór hug 
og fram tíð ar sýn á gildi íþrótt anna 
sem eitt af því mik il væg asta í upp
eldi ungs fólks.“

Verk þetta í Fagra lundi var aug
lýst í lok uðu al út boði í nóv em ber 
2007 og að því loknu var geng
ið til samn inga við bygg ing ar fé
lag ið Eykt ehf. sem tald ist vera 
með hag stæð asta til boð ið. Heild
ar kostn að ur við fram kvæmd ina 
er áætl að ur 736 millj ón ir króna, 
þar af eru verð bæt ur 151 millj ón 
króna, á verð lagi sept em ber 2009.

Íþrótta hús ið
Íþrótta sal ur inn er 25x46 metr ar 

að stærð (inn an mál) og frí loft
hæð 7 metr ar. Sal ur inn er hugs
að ur sem æf inga sal ur fyr ir ýms ar 
íþrótt ir (hand bolta, blak, körfu
bolta) og verð ur jafn framt nýtt ur 
til íþrótta kennslu við Snæ lands
skóla. Á neðri hæð tengi bygg
ing ar eru þrír nýir bún ings klef ar, 
þrek sal ur, að staða fyr ir dóm ara 
og starfs menn, sjúkra her bergi, 
áhalda geymsla og tækni rými. Á 
efri hæð tengi bygg ing ar er fjöl
nota sam komu sal ur, eld hús, 

að staða fyr ir starfs fólk og sal erni. 
Stærð íþrótta sal ar er 1200m2. 
Stærð við bygg ing ar neðri hæð
ar er 550 m2   heild ar stærð eft
ir stækk un 920 m2. Stærð við
bygg ing ar efri hæð ar er 415 m2 
– heild ar stærð eft ir stækk un 765 
m2. Stærð tækni rým is í þaki er 50 
m2. Sam tals voru því byggð ir um 
2.215 m2 og heild ar stærð Fagra
lund ar eft ir stækk un er um 2.935 
m2. Hönn uð ir húss ins eru arki
tekt arn ir Finn ur Björg vins son og 
Hilm ar Björns son.

Við und ir skrift samn ings milli HK og Kópa vogs bæj ar um rekst ur 
íþrótta mann virkj anna í Fagra lundi. F.v: Magn ús Gísla son vara for
mað ur HK, Sig ur jón Sig urðs son for mað ur HK, Gunn steinn Sig urðs son 
bæj ar stjóri, Ómar Stef áns son for mað ur bæj ar ráðs og Ragn heið ur K. 
Guð munds dótt ir for mað ur ÍTK.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

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

17-26 okt.

Nýbýlavegi 32 Nýbýlavegi 32

Opið til 22:00 alla daga

Smakkaðu 200 kr ís í brauði, miðstærð

Gunn steinn Sig urðs son og Ómar Stef áns son klippa á borð ann í 
íþrótta saln um. Fjær sést Gunn ar Guð munds son íþrótta full trúi og 
tveir státn ir HKing ar.

Rakel Ósk Páls dótt ir, t.h., ásamt 
dans fé laga sín um, Odd nýju 
Guð rúnu Guð munds dótt ur.

Níu ára Kópa vogs búi 
Ís lands meist ari í dansi

Grensásvegur
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Sund deild Breiða bliks stóð fyr
ir frá bæru jóla móti í Sund laug 
Kópa vogs um síð ustu helgi og 
var þátt taka góð og all ir þátt tak
end ur sem áhorf end ur skemmtu 
sér vel, sund menn, for eldr ar og 
garp ar.

Mót ið var óform legt í hæsta 
máta enda var m.a. keppt í 
mandar ínu sundi, kerta sundi og 
vatns glasssundi, þ.e. það var 
boð sund. Það fór þannig fram að 
kepp andi synti 25 m með mandar
ínu í munn in um, þar var mandar
ín an borð uð og synt til baka með 
log andi kerti. þá tók við baksund 
með vatns glas á enn inu og svo til 
baka með ann að kerti.

Þá var synt tvís und, þannig 
að kepp end ur héld ust í hend ur 
í sund inu og máttu ekki sleppa. 

Í heild var mik il ánægja með 
skemmt un ina, nú taka við æf ing ar 
fram til jóla og síð an koma fyrstu 
mót árs ins í jan ú ar. En sjón er 
sögu rík ari, mynd irn ar tala sínu 
máli.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Meist ara mót UMSK í sundi var 
hald ið um mán að ar mót in með 
þátt töku frá þrem ur fé lög um inn
an UMSK; Aft ur eld ingu, Breiða
bliki og Stjörn unni. Breiða blik 
var ótví ræð ur sig ur veg ari móts
ins, með gull silf ur og brons í 
flest um grein um móts ins og alla 
bik ara nema einn, sem fór til 
Aft ur eld ing ar. 

Mót ið tókst mjög vel, mik ið um 
fram far ir milli ára og góð ar bæt
ing ar hjá efni leg um sund mönn um 
úr öll um fé lög um.Guð laug Edda 
Hann es dótt ir og Frið berg Jens
son í Breiða bliki unnu Af reks bik ar 
móts ins í flokki 15 ára og eldri. 
Harpa Þöll Ei ríks dótt ir og Ingi
mar Logi Guð laugs son í Breiða
bliki í flokki 13 til 14 ára og Helga 
Þ. Guð jóns dótt ir, Stjörn unni og 
Ed mund Zu kovskis í Breiða bliki í 
flokki 12 ára og yngri.

Ólöf Lilja Bjarna dótt ir, Breiða

bliki og Hug inn Hilm ars son, Aft
ur eld ingu, fengu Bæt inga bik ar inn 

fyr ir mestu bæt ing ar milli ára.

Blik ar sig ur veg ar ar á 
Meist ara móti UMSK í sundi

Keppt í mandar ínu sundi, 
vatns glassundi og kerta sundi

HK gerði góða ferð í Hafn ar
fjörð í sl. viku þeg ar HK vann FH 
2824. HKing ar mættu ákveðn ir 
til leiks og náðu fljótt góðri for
ystu sem þeir létu aldrei af hendi 
þrátt fyr ir áhlaup FHinga sem 
reyndu hvað þeir gátu en sig ur inn 
var síst of stór. Mark varsl an var 
góð enda vörn in að spila fanta
vel, hraða upp hlaup litu dags ins 
ljós og sókn ar leik ur inn lengst af 
góð ur. Marka hæst ir voru Valdi
mar Fann ar Þórs son með 8 mörk 
og Sverr ir Her manns son með 6 
mörk. Svein björn Pét urs son var 
með 17 skot var in í mark inu.

HK lék síð an við Gróttu í Digra
nesi Digra nesi og unnu 3222 og 
unnu svo hitt Hafn ar fjarð ar lið ið, 
Hauka á mánu dags kvöld ið 2619 
þar sem Svein björn Pét urs son fór 
á kost um í mark inu og varði 24 
skot en marka hæst ur var Valdi

mar Þórs son með 8 mörk. HK er í 
5. sæti með 11 stig eða jafn mörg 
og Val ur, FH og Ak ur eyri en vegna 
inn byrð is úr slita kemst lið ið ekki 
í deild ar bik ar keppn ina milli jóla 
og nýárs. Hauk ar eru á toppn um 
með 14 stig. Næsti leik ur Hauka er 
ekki fyrr en 4. febr ú ar gegn Stjörn
unni í Mýr inni vegna Evr ópu keppni 
lands liða í Aust ur ríki í lok jan ú ar 
þar sem Ís land leik ur í riðli með 
Serbíu, Aust ur ríki og Dan mörku. 
HK vann Sel foss í und an úr slit um 
bik ar keppn inn ar í hand bolta og 
eru þar ásamt Val, Gróttu og Hauk
um en leik ið er 13. febr ú ar nk.

HKlið ið í N1deild kvenna lék 
gegn Hauk um sl. laug ar dag og fór 
leik ur inn 2534 fyr ir Hauka stúlk
ur. Lið ið tap aði svo stórt fyr ir Val 
4122 og er í 7. sæti deild ar inn ar. 
Næsti leik ur liðs ins er gegn Fram í 
Digra nesi 9. jan ú ar nk.

HK í und an úr slit 
bik ar keppn inn ar

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Breiða blik vann Fjölni 8784 á 
úti velli í mik il væg um botns slag 
en leik ur inn fór fram í Graf ar
vogi. Hrafn Krist jáns son, þjálf
ari Breiða bliks, var sig ur reif ur í 
leiks lok. 

,,Þessi var lang þráð ur og góð 
til finn ing að landa hon um. Lið ið 
er nú í þeirri mynd sem við erum 
sátt ir við og nú er bara að vinna 
í að bæta það sem bet ur má fara. 
Sókn ar leik ur inn var ansi ryðg að ur 
á köfl um en nýj ir leik menn eiga 
eft ir að að lg ast hon um enn frek ar. 
Eft ir slak an varn ar leik í fyrri hálf
leik héld um við Fjöln is mönn um 

und ir 20 stig um í síð ustu tveim ur 
leik hlut un um sem er ásætt an legt 
mið að við hrað ann í leikn um.”

Breiða blik lék gegn liði Vest
manna ey inga í Subwa ybik ar keppn
inni um síð ustu helgi og unnu leik
inn stórt, 12158. Meist ara flokk ur 
karla vann þar sinn ann an leik á 
þrem ur dög um. Blik ar eru komn ir 
í 8liða úr slit keppn inn ar og mega 
ör ugg lega eiga von á mun erf ið ari 
leik í næstu um ferð.

Næsti leik ur Breiða bliks í 
N1deild inni er gegn Stjörn unni 
fimmtu dag inn 17. des em ber í 
Smár an um.

Frá leik HK gegn Hauk um í N1deild kvenna.

Blik ar unnu botns lag-
inn gegn Fjölni í Iceland 
Ex press deild inni

Guð laug Edda Hann es dótt ir og Frið berg Jens son í Breiða bliki unnu 
Af reks bik ar móts ins í flokki 15 ára og eldri.

Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
er ein af stærstu knatt spyrnu
deild um lands ins. Alls voru á 
síð asta tíma bili yfir 900 iðk end
ur í 3.  8. flokk karla og kven
na. Við höf um úr vals þjálf ara og 
að stoð ar menn sem hafa hald ið 
vel utan um sína flokka og sinnt 
starfi sínu með sóma. Sem dæmi 
má nefna að 5.flokk ur karla fór 
með 12 lið á N1 mót ið í sum ar, 
alls um 120 drengi. Til að allt 
gangi upp hjá svona stór um hóp 
þá skipt ir starf for eldra höf uð
máli sem sjá um skipu lagn ingu 
á slík um ferð um í sam ráði við 
þjálf ara.

Við hjá Breiða bliki erum ákaf
lega stolt af ár angri  á mót um sum

ars ins en flokk ar frá Breiða bliki 
urðu meist ar ar á Goða mót inu, N1 
mót inu, Pæj u mót inu, Króks mót
inu og Síma mót inu. Far ið var á 
fjöl mörg mót en aðr ir flokk ar og 
lið lentu of ar lega á þeim mót um 
sem þeir tóku þátt í. 

Nokkr ir Ís lands meist aratitl
ar komu í hús , 4.flokk ur karla í 
Alið um, 5.flokk ur kvenna í AB og 
Clið um og  5. flokk ur karla í A og 
C lið um. Og einnig spil uð um við 
úr lita leik í VISA bik ar en töp uð um 
naum lega.

Dag ana 16. 19. júlí var Síma
mót ið hald ið á fé lags svæði Breiða
bliks. Þar komu sam an tæp lega 
1300 stúlk ur á aldr in um 513 ára. 
Að halda svo stórt mót kall ar á 

mik inn mann skap í sjálf boða vinnu 
og leit um við til for eldra í fé lag
inu, meist ara flokk karla og kvenna 
ásamt 2. flokki til að að stoða okk
ur við að manna vakt ir í skól um, 
mat sal og dóm gæslu. Vil ég nota 
tæki fær ið og þakka þeim fyr ir sitt 
fram lag á mót inu. 

Há punkt ur inn var svo í haust 
þeg ar meist ara flokk ur karla varð 
VISAbik ar meist ari og skil uðu inn 
fyrsta stóra titli til Breiða bliks. Það 
mun efla alla unga knatt spyrnu 
drengi  og stúlk ur hjá fé lag inu.

Mar inó Ön und ar son 
for mað ur ung linga ráðs 
knatt spyrnu deild ar

Frá bært keppn is tíma bil 
hjá yngri flokk um Breiða bliks

Þær kepptu sam an í treyju sem 
var veru lega við vöxt.

Með slopp með mandar ínu í 
munni og barn á baki. Magn ús þjálf ari tók sig vel út.

Flottar, en kannski ekki þægileg 
sundföt.

Synt með vatns glas á enni.

Þessi pabbi synti í nátt föt um 
með jóla sveina húfu á höfði!



FEGURÐ SEM HRÍFUR

SKARTAÐU
  ÞÍNU
  FEGURSTA

SKARTAÐU

  FEGURSTA

www.NIVEA.com

MEÐ PURE DIAMOND
FÖRÐUNARLÍNUNNI

COLLECTION
PURE DIAMOND


