
Kópa vogs bær hélt ný lega 
kynn ing ar fund í Saln um fyr ir 
starfs fólk Svæð is skrif stofu mál
efna fatl aðra á Reykja nesi, en 
sem kunn ugt er verða mál efni 
fatl aðra flutt frá ríki til sveit ar
fé laga nú um ára mót in. Rúm lega 
100 nýir starfs menn bæt ast þar 
með í hóp starfs manna Kópa
vogs bæj ar. Guð rún Páls dótt ir, 
bæj ar stjóri Kópa vogs, bauð þessa 
nýja starfs menn hjart an lega vel
komna til starfa og sagði að með 
til komu þeirra yrði Kópa vogs
bær en rík ari af mannauði. 

Á fund in um kom m.a. fram að 
hjá Kópa vogs bæ hefði ver ið unn
ið mark visst að til færsl unni nær 
allt þetta ár með það að mark miði 

að hún myndi ganga sem best fyr
ir sig. Fund ar gest ir spurðu ein
mitt nokk uð út í til færsl una og 
svör uðu starfs menn bæj ar ins því 
til að allt kapp væri lagt á að hún 
yrði snurðu laus þótt skamm ur 
tími væri til stefnu. Í upp hafi fund
ar fór Ein ar Njáls son, for mað ur 
verk efna stjórn ar um yf ir færslu á 
mál efn um fatl aðra, yfir hlut verk 
verk efna stjórn ar inn ar og Helga 
Jó hann es dótt ir, sér fræð ing ur á 
starfs manna skrif stofu fjár mála
ráðu neyt is ins, fór yfir breyt ing ar 
á lög um um mál efni fatl aðra, rétt
ar stöðu starfs manna, stétt ar fé
lags að ild og fé lags leg rétt indi.

Þór ar inn Ey fjörð, fram kvæmda
stjóri Stétt ar fé lags í al manna þjón

ustu, fjall aði um rétt indi starfs
manna, stétt ar fé lags að ild og 
fé lags leg rétt indi og Að al steinn 
Sig fús son, fé lags mála stjóri Kópa
vogs, greindi frá und ir bún ingi til
færsl unn ar. Þor steinn Ein ars son, 
starfs manna stjóri Kópa vogs bæj
ar, fjall aði um Kópa vogs bæ sem 
vinnu stað og Rann veig Ás geirs
dótt ir, bæj ar full trúi og for mað ur 
sér nefnd ar bæj ar ins um til færslu 
mál efna fatl aðra, greindi frá fram
tíð ar sýn bæj ar ins í þess um mála
flokki. Í lok in ávarp aði Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir, for mað ur bæj ar ráðs 
Kópa vogs, sam kom una og bauð 
hún nýja starfs menn hjart an lega 
vel komna til starfa.
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Börn í 1. bekk í Salaskóla, en bekkurinn kallast Músarindlar, voru komin í jólaskap í vikunni og skörtuðu 
af því tilefni rauðum jólahúfum. Eftirvæntingin vegna komandi jólahátíðar hafði greinilega gripið þau.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

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

Hundraðnýirstarfsmenn
tilKópavogsbæjar

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

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

GLEÐILEG JÓL!



Samkópverðlaunar
fyrirforeldrarölt

Á dög un um var verð laun að fyr
ir for eldrarölt af Sam kóp á fundi 
þar sem mættu full trú ar allra 
skól anna í Kópa vogi ásamt full trú
um ÍTK og lög regl unn ar. Á síð asta 
vetri hóf Sam kóp verð launa sam
keppni í þeim til gangi að hvetja 
for eldra til þess að taka þátt í 
for eldrarölt inu í sín um skóla, en 
for eldrarölt ið er mik il væg ur þátt
ur í for vörn. Veitt voru pen inga
verð laun sem nýt ast til að kaupa 
eitt hvað sem kem ur nem end um 
að góð um not um í skól an um. 
Verð laun in hlutu for eldr ar barna 
í Hörðu valla skóla.

Ljóðasamkeppnin
„LjóðstafurJónsúr
Vör“ítíundasinn

Lista og menn ing ar ráð Kópa
vogs efn ir í tí unda sinn til ár legr
ar ljóða sam keppni und ir heit inu 
Ljóð staf ur Jóns úr Vör. Öll um 
skáld um var vel kom ið að senda 
ljóð í keppn ina en skila frest ur 
er út runn inn. Í dóm nefnd eru: 
Gerð ur Kristný, rit höf und ur og 
skáld, Jón Yngvi Jó hanns son bók
mennta fræð ing ur og Sig urð ur 
Páls son, ljóð skáld og rit höf und
ur. Veitt verða veg leg verð laun 
og fær verð launa skáld ið auk þess 
til varð veislu, í eitt ár, göngustaf 
áletrað an með nafni sínu. Hand
hafi hans nú er Gerð ur Kristný. 
Greint verð ur frá nið ur stöð um 
sam keppn inn ar og verð laun veitt 
á af mæl is degi Jóns úr Vör 21. jan
ú ar 2011. Jón úr Vör bjó nán ast 
all an sinn starfs ald ur í Kópa vogi 
en til gang ur keppn inn ar er að efla 
og vekja áhuga á ís lenskri ljóð list.

Fyrirspurnum
söguritun

Gunn ar Ingi Birg is son lagði 
fram fyr ir spurn í bæj ar ráði fyr ir 
nokkru um fram hald sögu rit un
ar Kópa vogs bæj ar. Svar barst frá 
bæj ar stjóra á fundi bæj ar ráðs 9. 
des em ber sl. en ekk ert er bók
að um efni þess í fund ar gerð inni. 
Kem ur bæj ar bú um kannski ekk ert 
við hvern ig geng ur að rita sögu 
bæj ar ins eða hvort yf ir leitt er ver
ið að rita sögu Kópa vogs bæj ar 
en rit un þess átti að vera lok ið 
fyr ir ára mót 2010/2011 ef rétt er 

mun að. Kannski er rétt að biðja 
bæj ar stjóra um svar hér í þess um 
dálk blaðs ins.

Beiðniumrekstur
pylsuvagnshafnað

Um sókn barst bæj ar ráði um 
leyfi til að reka pylsu vagn í Kópa
vogi frá Frið riki Björns syni. Ekki 
er talið koma til greina að bæj ar
ráð taki af stöðu til slíks er ind is án 
þess að fyr ir liggi hver stað setn
ing eigi að vera. Bæj ar ráð hafn aði 
því er ind inu.

StyrktilKvennaráð
gjafarinnarmótmælt

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt að 
styrkja Kvenna ráð gjöf ina um 150 
þús und krón ur. Ár mann Kr. Ólafs
son bæj ar ráðs mað ur lét bóka 
af því til efni að hann teldi ekki 
rétt að styrkja þessa starf semi 
þar sem ýms um sam tök um hafi 
á síð ustu mán uð um ver ið hafn að 
sök um fjár skorts Kópa vogs bæj ar. 
Auk þess benti Ár mann á að ekki 
hefði ver ið lagð ur fram árs reikn
ing ur eða aðr ar upp lýs ing ar um 
rekst ur þess ara sam taka. Guð
ríð ur Arn ar dótt ir, for mað ur bæj
ar ráðs, sagði að fjár hags á ætl un 
næsta árs fylgdi er ind inu. Sagði 
Guð ríð ur að talið væri að ráð gjöf
in væri gagn leg við bót við fé lags
þjón ustu bæj ar ins.

Opnunartími
íþróttahúsastyttur

Frá og með 1. jan ú ar 2011 verð
ur opn un ar tími í öll um íþrótta
hús um Kópa vogs bæj ar stytt ur 
um eina klukku stund að kvöldi. Í 
knatt spyrnu höll un um Kórn um og 
Fíf unni verð ur æf inga tími fé lag
anna stytt ur um eina klukku stund 
á virk um dög um og verð ur frá 1. 
jan ú ar 2011 til kl. 20:00 en ekki 
til kl. 21:00 eins og ver ið hef ur. 
ÍTK mun senda út nýj ar tíma töfl
ur fyr ir þau hús sem eru í rekstri 
bæj ar ins en íþrótta fé lög in þurfa 
að senda út nýj ar töfl ur fyr ir þau 
hús sem eru í þeirra rekstri. Þau 
íþrótta hús sem hér um ræð ir 
eru Íþrótta hús Kópa vogs skóla, 
Íþrótta hús Kárs nes skóla, Íþrótta
hús Linda skóla, Íþrótta mið stöð in 
Kór inn en tím inn frá kl. 22:00  
23:00 í knatt spyrnu höll inni verð
ur leigð ur klefa laus, Íþrótta hús ið 

Digra nes, Íþrótta hús ið Ver sal ir, 
Íþrótta hús ið Smár inn, Knatt
spyrnu höll in Fíf an og Íþrótta hús
ið Fagri lund ur.

Söngvinirí
Digraneskirkju

Fjórða sunnu dag ur í að ventu 
19. des em ber nk. er jóla stund 
fjöl skyld unn ar í Digra nes kirkju. 
Þar munu Söngvin ir, kór aldr aðra 
í Kópa vogi syngja göm ul og ný 
að ventu og jóla lög. Stund in mið
ast fyrst og fremst við söng inn, að 
rifja upp gam al kunn ug að ventu 
og jóla lög og heyra jafn vel eitt
hvað sem ekki er eins kunn ug legt. 
Eft ir jóla stund ina er boð ið upp 
á heitt súkkulaði og pip ar kök ur.  
Zbigni ew Zuchowicz org anisti 
leið ir stund ina.

Kirkjuheimsókná
aðventunni

Eins og venju lega á að ventu 
var far ið í heim sókn í Digra nes
kirkju frá Kópa vogs skóla og fóru 
nem end ur og kenn ar ar skól ans í 
tveim ur hóp um. Í fyrri hópn um 
voru nem end ur í 1. 3. bekk og 8. 
10. bekk og fylgdu elstu nem end
ur skól ans þeim yngstu. Gam an 
var að sjá hversu góð sam vinna 
mynd að ist milli ung ling anna og 
yngri barn anna. Í seinni hópn
um voru svo nem end ur úr 4. 7. 
bekk. Vænt an leg ferm ing ar börn 
úr 8. bekk sáu um dag skrá í kirkju 
auk presta kirkj unn ar. Þetta var 
há tíð leg stund sem kom öll um 
við stödd um í jóla skap.

Tónleikartilheiðurs
EllýVilhjálms

Þriðju dag inn 28. des em ber 
hefði söng kon an Ellý Vil hjálms 
orð ið 75 ára. Af því til efni ætl ar 
söng kon an Guð rún Gunn ars dótt
ir að heiðra minn ingu Ellýj ar, á 
sjálf um af mæl is deg in um, með 
tón leik um í Saln um. Guð rún gaf 
út plötu árið 2003 með upp töku af 
tón leik un um „Óður til Ellyj ar“ og 
hlaut sú út gáfa Ís lensku tón list
ar verð laun in sem besta plat an í 
flokkn um „Ýmis tón list“ það árið. 
Hér er um ein stakt tæki færi að 
heyra lög in henn ar Ellýj ar flutt 
af Guð rúnu Gunn ars, Agn ari Má 
Magn ús syni, Sig urði Flosa syni, 
Birgi Braga syni ofl.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

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 urEvr 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 urJót 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 fjórði sunnu dag ur í að ventu en þá 
er sung ið:

Við kveikj um fjór um kert um á.
Brátt kem ur gest ur inn,
og all ar þjóð ir þurfa að sjá,
að það er frels ar inn.
KÓPA VOGS BLAÐ IÐ ósk ar les end um sín um nær og fjær gleði

legra jóla, árs og frið ar.

     Geir A. Guð steins son

Kristinjólahátíð

DESEMBER 2010

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
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Rúnarsson
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Hér má lesa
og fá að láni -
já, og láta sér
líða vel!

Aðalsafn
Hamraborg 6A
Sími. 570-0450

Lindasafn
Núpalind 7
Sími. 564-0621 www.bokasafnkopavogs.is



3KópavogsblaðiðDESEMBER 2010

Fæst í bókaverslunum um land allt

Við hjónin vorum á Kanarí vorið 1974 og í næsta húsi bjó Einar Arnalds fyrrverandi hæstaréttardómari, fulltrúi Agnars Kofoed 
lögreglu stjóra í upphafi hernáms landsins. Við áttum stundum tal saman. Eitt sinn sagði hann mér, að á hans fyrstu dögum í starfi 
hefði honum verið falið að fara með Erlingi yfirlögregluþjóni upp í Stjórnarráð á fund Hermanns Jónassonar.

En Einar var kvíðinn og kvað sér hafa brugðið óskaplega þegar þeim var vísað inn til forsætisráðherrans og hurðin lokaðist, að 
Erlingur hefur enga kveðju uppi heldur skellir sér í handstöðu á gólfinu. Ekki síður bregður Einari þegar Hermann hrindir frá sér 
stólnum sem hann sat í við skrifborðið og hefur sig upp í handstöðu á borðinu. Svona voru þeir stutta stund í öfugri stöðu, en réttu 
sig við, heilsuðust innilega og samræður hófust. Hvernig ætli sé farið handstöðutækni forsætisráðherra í dag?

„Einhvern tímann var ég staddur á skrifstofu Erlings og hafði hann orðið. Var kominn í ham út af einhverjum pólitískum vanda-
málum á Sturlungaöld. Þá var bankað. Kom inn! kallaði Erlingur hátt og inn kom frændi minn Geirharður Jónsson að vestan, 
 kallaður Geiri. Þarna orðinn trillukarl í Reykjavík, durgslegur í vinnufötum slorugum með derhúfu snjáða og skakka á höfði. Líklega 
nýkominn úr róðri því hann var í bússum brettum niður og allur hinn óásjálegasti. Annars var Geiri andlitsfríður og góðlegur að 
 jafnaði og hafði hylli kvenna eins og við allir frændur.

Hvert er þitt erindi? Spyr Erlingur. Ég ætla að fá byssuleyfi, segir Geiri dimmri röddu. Fyrir ókunnuga hefði mörgum þótt óvarlegt 
að veita þessum manni byssuleyfi eftir útliti hans. En Erlingur spyr áfram: Og hvaðan er maðurinn? Ég er nú Breiðfirðingur, segir 
Geiri. Þá reisir Erlingur sig í sætinu og augun leiftra. Slær í borðið og segir: Heyrðu sko, Breiðfirðingar stóðu vel með Þórði kakala í 
Flóabardaga og þú færð byssuleyfið. Þetta þótti mér sköruleg afgreiðsla og mér minnisstæð.“

„Benedikt Jakobsson var leiðbeinandi okkar í fleiru en 
íþróttum, líka í einkalífi, jafnvel ástamálum, og kvenna-
far bar á góma. Við tengdumst honum sterkum vináttu-
böndum, enda maðurinn hlýr, en um leið kröfuharður 
húsbóndi um árangur. Hann dó um aldur fram, að mér 
og flestum fannst, rúmlega sextugur. Benedikt var merkur 
persónuleiki og maður sem hafði mikil áhrif á framgang 
og framfarir í frjálsum íþróttum.    

Það var makalaust hvað hann sem þjálfari KR, 
 Guðmundur Þórarinsson hjá ÍR og Stefán Kristjánsson 
þjálfari Ármanns lögðu sig fram og fórnuðu tíma sínum 
og kröftum fyrir okkur íþróttafólkið. Héngu yfir okkur 
löngum stundum á Melavellinum í öllum veðrum og þá 
ekki spurt um tíma eða fyrirhöfn og ekki pening, sem 
var lítið af hjá félögunum. Það var hægt að leita til allra 
 þessara manna um aðstoð og tilsögn, án tillits til þess 
hvaða íþróttafélagi íþróttamaðurinn tilheyrði.“ 

„Ég var gerður að formanni Lögreglufélags Reykjavíkur 1988 
og var sem slíkur í sex ár og gekk á ýmsu. „Svarta skýrslan“ 
svokölluð sem við lögreglumenn gerðum um aðbúnað, tækja-
kost og vinnuálag olli miklu fjaðrafoki hjá embætti lögreglu-
stjóra og dómsmálaráðuneyti. Gagnrýndum allt milli himins 
og jarðar en án nokkurs árangurs til bóta.

Að gagnrýna kerfið og embættismenn þess er eins og að 
stökkva köldu vatni á vel alda gæs. Ég var þó kallaður fyrir 
dómsmálaráðherra, Halldór Ásgrímsson, sem skammaði 
mig.“

Erum við kannski enn á þessu stigi?

Ný bók að vestan

kr. 4.980-



S
ig ur jóna Sverr is dótt ir 
hef ur hald ið upp á jól in 
í Nor egi, í Kópa vog in
um, þar sem hún er að 
mestu alin upp, og svo 
á Ítal íu þar sem hún 

bjó í mörg ár með fjöl skyld unni 
við Gar da vatn á Ítal íu en hún er 
gift Krist jáni Jó hanns syni óp eru
söngv ara. Sig ur jóna seg ir jóla
hefð ir þar í landi mjög frá brugðn
ar þeim ís lensku en að ítalsk ir 
vin ir þeirra hafi hrif ist af mörgu 
því sem fjöl skyld an gerði fyr ir jól
in. Til dæm is að baka smákök ur, 
skera út laufa brauð og kveikja á 
kert um í skamm deg inu en það 
að kveikja á kert um tengja Ítal ir 
frek ar sorg eða dauðs falli frem ur 
en að lýsa upp skamm deg ið líkt 
og á Ís landi.

Fyrsta minn ing um jól teng ist 
Nor egi en þá var Sig ur jóna fjög
urra ára stelpa þar með for eldr um 
sín um, Rann veigu Guð munds dótt
ur og Sverri Jóns syni, sem var þar 
í tækni námi. Ís lend ing arn ir sem 
voru þarna mættu nið ur í norska 
út varps hús ið og lásu þar jóla kveðj
ur. Þetta var mjög til finn inga þrung
in stund, marg ir skældu frammi á 
gangi eft ir að hafa les ið jóla kveðj
ur til þeirra sem vildu verja jól un
um með heima á Ís landi. ,,Ég var 
ekki læs en mamma teikn aði fyr
ir mig á blað mynd ir og ég lærði 
hvað hver og ein þýddi, t.d. elsku 
afi og amma, gleði leg jól! Þeg ar við 
kom um heim frá Nor egi voru jól in 
hjá afa og ömmu í Kópa vogi, en 
afi var skóla stjóri í Digra nes skóla, 
al veg stór brot in jóla há tíð hjá þeim. 
Fyrst borð uð um við heima hjá okk
ur en síð an mættu all ir til afa og 
ömmu og þar voru all ir jóla pakk
arn ir opn að ir. Föð ur bróð ir minn, 
Eddi heitinn, lék oft ís lensk an jóla
svein, og áður hafði hann feng ið 
upp lýs ing ar um hvað hafði ver ið 
að ger ast hjá krökk un um og tal aði 
svo við hvern og einn um eitt hvað 
sem bara jóla sveinn inn átti að vita. 
Það fannst okk ur stóru börn un um 
al veg stór kost legt, þetta var al vöru 
jóla sveinn! Jóla mat ur inn var mjög 
hefð bund in, hangi kjöt og ham
borg ara hrygg ur og ís og ávext ir í 
eft ir rétt ef ég man rétt og jóla tréð 
var ekki sett upp fyrr en á Þor láks
messu og pabbi sá um að skreyta 
það, stund um með minni hjálp. 

Jó la und ir bún ing ur inn var afar 
skemmti leg ur. Mamma bak aði 
marg ar smáköku teg und ir og ter
tubotna og hús ið á Hlíð ar veg in um 
ilm aði allt vegna bakst urs ins og 
svo þreif hún hús ið frá rjá fri og 
nið ur úr. Og oft saum aði mamma 
á mig jóla kjól in svo gjafirn ir voru 
oft auka at riði, þessi sam vera með 
mömmu kring um jól in, t.d. kring
um köku bakst ur inn og þeg ar var 
ver ið að máta í sauma skapn um var 
ómet an leg, mað ur fékk svo mikla 
at hygli við þetta. Svo var auð vit að 

borð uð skata á Þor láks messu, svo 
sterk að það reif virki lega í, hvað 
ann að hjá Vest firð ing um!”

Skíði í stað dúkku vagns
Sig ur jóna seg ir að jóla gjöf sem 

hún fékk í Nor egi þeg ar hún var 
fjög urra ára sé nokk uð minni stæð. 
Far ið var í bæ inn til að máta skíði 
á besta vin henn ar, Palla, sem átti 
að fá þau í jóla gjöf. Hún var lát in 
máta blá skíði fyr ir Palla og vor
kenndi aum ingja Palla inni lega að 
eiga að fá skíði í jóla gjöf. Sig ur jónu 
lang aði mest í dúkku vagn eða eitt
hvað tengt dúkk um og þeg ar pabbi 
og mamma drógu fram rauð skíði 
á að fanga dags kvöld átti hún mjög 
erfitt með að vera glöð. ,,Ég get 
ver ið lang ræk in út í dauða hluti, 
og var lengst af meinilla við skíð in 

og skíða ferð ir! Þeg ar ég varð eldri 
voru bæk ur það sem mig lang aði 
helst í og ég las mik ið, en ég var læs 
7 ára. Á að fanga dags kvöld mátti ég 
lesa alla nótt ina, og ég gerði það.”

Ítalskt jóla hald mjög 
frá brugð ið því ís lenska

,,Jóla hald á Ítal íu er mjög ólíkt 
því ís lenska,” seg ir Sig ur jóna en 
þau Krist ján bjuggu lengst af í litl
um bæ við Gar da vatn á Norð ur
Ítal íu, en vatn ið er er um 52 km á 
lengd og marg róm að fyr ir feg urð 
og fjöl breytni í lands lagi, menn ingu 
og mann lífi. „Í byrj un des em ber 

var sett upp jóla skraut í versl un
um og ég man að þeg ar byrj aði að 
dimma var kveikt á jóla ljós um og 
lykt af kaffi og jólaglöggi bland að ist 
þokunni í bæn um og reykj ar lykt frá 
ar in eld um,” seg ir Sig ur jóna bros
andi yfir minn ing unni.

,,Ég vildi halda í ís lensk ar jóla
hefð ir á Ítal íu, setja í skó inn fyr ir 
börn in eins og sönn um mót mæl
enda sæm ir þó það sé ekki ítölsk 
hefð, baka fyr ir jól in og kveikja á 
kert um út um allt. Þeg ar vin kon ur 
mín ar komu í heim sókn og sáu öll 
þessi kerta ljós spurðu þær hvort 
ein hver væri dá inn. Svo undr uðu 
þær sig einnig á öll um þess um 

köku bakstri hjá mér. 
Á Ítal íu kem ur Santa Lucia með 

gjaf ir fyr ir börn in að far arnótt dags 
heilag ar Luciu sem er 13. des em
ber en vegna þessa sið ar er minna 
um gjaf ir á að fanga dag. Þenn an 
dag gefa Ítal ir að eins sín um allra 
nán ustu og þá yf ir leitt nyt sam ar 
gafir. Við erum mót mæl enda trú ar 
en ekki kaþ ólsk og því fengu strák
arn ir okk ar ekki gjaf ir frá heil agri 
Luciu,” seg ir Sig ur jóna sem seg ir 
að strák un um hafi þótt það súrt í 
broti, gjaf ir frá Lús í unni hafi ver ið 
veg legri en þær sem þeir fengu í 
skó inn!

Ís lend ing ar baka marg ir hverj ir 
fyr ir jól in en á á Ítal íu er að al mál ið 
að kaupa jóla kök ur hjá ákveðn um 
bak ar í um sem eru sér hæfð í sæt
ind um. Þær pant ar mað ur í ágúst 
og sæk ir í des em ber og þarf jafn vel 
að keyra lang ar leið ir til að nálg ast 
þær. Þessi jóla kaka Ítala er nokk urs 
kon ar brauð sem kall ast Panetto
ne. Á að fanga dag borða Ítal ir yf ir
leitt fisk og á jóla dag er borð að tor
tell ini í kjöt seyði eða hænu seyði 
og svo er end að með jóla köku og 
kampa víni. En við vor um alltaf með 
ís lensk an mat.”

Mest um vert að vera með 
þeim sem manni þyk ir 
vænt um

„Svo gerð um við alltaf laufa brauð 
á Þor láks messu. Þá var skor ið út 
laufa brauð og steikt og og drukk
ið með jólaglögg. Hóp ur inn fór 
stöðugt stækk andi sem vildi vera 
með, ítölsku vin um okk ar fannst 
þetta afar skemmti leg ur sið ur, en 
kannski líka svo lít ið sér kenni leg ur. 

Við höf um alltaf búið til ís lensk 
jól hvar sem við erum stödd en tek
ið mið af kring um stæð um. Eitt sinn 
vor um við í Pal ermo í 18 stiga hita 
og þótt víða væri jóla skraut var 
aldrei kveikt á því og ekk ert sem 
minnti á að jól in væru að koma. 
Rétt fyr ir að fanga dag fund um við 
greni grein sem við skreytt um og 
sett um pakk ana und ir, og svo eld uð
um við mat á tveim ur hell um. Það 
sem skipt ir mestu máli á jól un um er 
að vera með þeim sem manni þyk ir 
vænt um. Við höf um alltaf búið til 
jól á hvaða stað sem við erum, en 
nauð syn leg ast er að hafa sem flesta 
í fjöl skyld unni ná lægt sér. Við feng
um oft gesti frá Ís landi, for eldr ar 
mín ir komu nokkrum sinn um og 
tvisvar sinn um kom vina fólk okk ar 
en þeg ar við vor um ein voru ítölsku 
vin ir okk ar dug leg ir að bjóða okk ur 
í heim sókn svo við feng um einnig 
að upp lifa ekta ítölsk jól. Jóla gjaf
irn ar hjá Ítöl um eru pakk að ar inn í 
versl un inni þar sem gjöf in er keypt 
og er því merkt henni og get ur ver
ið spenn andi að sjá hver fær gjöf 
frá þess ari eða hinni versl un inni, 
en við héld um alltaf í ís lensku hefð
ina að pakka sjálf gjöf un um inn í 
jóla papp ír”.

Sig ur jóna seg ir að á Ítal íu tíðk ist 
að sitja lengi að borð um á jóla dag, 
fara síð an í göngu ferð ir í köldu og 
röku loft inu og auð vit að all ir í spari
föt un um og heilsa upp á þá sem 
mað ur mæt ir og bjóða þeim gleði
leg jól, finna lykt af brennd um viði 
frá ar in eldi og púns lykt eða lykt af 
jólaglöggi sem skap ar jólastemn
ing una. ,,Það er mjög ólíkt því sem 
mað ur vand ist á Hlíð ar veg in um 
í Kópa vogi, þar var jólastemn ing 
sem ég vil taka upp hér. Við búum í 
bryggju hverf inu í Garða bæ en auð
vit að vildi ég helst að við hefð um 
flutt í Kópa vog inn en hér er gott að 
búa og hér mun um við finna okk ar 
jóla gleði og halda heilög jól,” seg ir 
Sig ur jóna Sverr is dótt ir.
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,,Við höf um alltaf búið til ís lensk jól 
hvar sem við erum stödd”

Við matarborðið á jólunum á Ítalíu 2005. F.v. Sigurjóna, Víkingur, Kristján, Sverrir, Rannveig og            
Rannveig amma. Sverrir afi tók myndina.

-segirSigurjónaSverrisdóttir,sembjóumárabiláÍtalíumeðfjölskyldunni

Ég í fangi pabba, Sverris Jónssonar. Við hlið hans situr amma mín, 
Sigríður Jóhannesdóttir og síðan langamma, Jóna Sigurðardóttir.

Á jólunum heima hjá pabba og mömmu, Rakel dóttir Orra bróður og 
dóttir okkar Kristjáns, Rannveig.

Á jólunum á Ítalíu. Börnin í náttfötunum f.v. Sverrir, Rannveig og 
Víkingur.Prúðbúin yngismey við hátíðlegt 

tækifæri.
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Út er kom in plat an „Fúsi Hall
dórs – vin sæl ustu lög in“ þar sem 
landskunn ir lista menn túlka lög 
Sig fús ar Hall dórs son ar. Af þessu 
til efni voru tón leik ar í Saln um 
föstu dag inn 10. des em ber kl. 20 
þar sem  perl ur Sig fús ar verða 
flutt ar af Stef áni Hilm ars syni, 
Andreu Gylfa dótt ur og Agli 
Ólafs syni. Hljóm sveit ar stjórn var 
í hönd um Björns Thorodd sen. 

Milli jóla og nýárs,  þriðju dag
inn 28. des em ber hefði söng kon
an Ellý Vil hjálms orð ið 75 ára. Af 
því til efni ætl ar söng kon an og 
Kópa vogs bú inn Guð rún Gunn
ars dótt ir að heiðra minn ingu 
Ellýj ar, á sjálf um af mæl is deg in
um, með tvenn um tón leik um í 
Saln um. Guð rún gaf út plötu árið 
2003 með upp töku af tón leik un
um „Óður til Ellýj ar“ og hlaut sú 
út gáfa Ís lensku tón list ar verð laun
in sem besta plat an í flokkn um 
„Ýmis tón list“ það árið. Hér er um 
ein stakt tæki færi að heyra lög in 
henn ar Ellýj ar flutt af Guð rúnu 
Gunn ars, Agn ari Má Magn ús syni, 
Sig urði Flosa syni, Birgi Braga syni 
og fleir um. Það til heyr ir orð ið 
að vent unni að hlýða á Skóla kór 
Kárs ness á jólatón leika í Saln
um fyr ir alla fjöl skyld una sunnu
dag inn 19. des em ber. Kór inn 
sló ný lega í gegn með þátt töku í 
,,Jóla gest um Björg vins.” Vert er 
að vekja at hygli á því að í Saln um 
fást gjafa kort í fal leg um öskj um 
og vel ur hver og einn þá upp hæð 
sem hent ar.

Salurinnerkominníjólabúning.

Frábærirtónleikarí
Salnumáaðventunni

Segja má að þessi þátt ur i 
Kópa vogs blað inu hafi tek ið sér 
veg legt sum ar frí, en síð ast birt
ist mynd í ágúst mán uði. Þá birt
ist mynd af strák um að nær ast, 
en okk ur lék for vitni á að vita 
hvar þess ar strák ar væru stadd
ir, hverj ir þeir eru, hvenær þessi 
mat ar tími átti sér stað og af 
hverju ís lenski fán inn er þarna 
í bak grunni. 

Enn frek ari upp lýs ing ar um það 
hvað er að ger ast á mynd inni eru 
auð vit að vel þegn ar. Í júlí blað

inu birt ist mynd af ein hverj um 
fundi sem er að hefj ast, kannski 
for eldra fundi í ein um grunn skóla 
Kópa vogs. Skýr ing ar hafa ekki 
borist, hvað sem veld ur, en mynd
irn ar eru sann ar lega úr Kópa vogi. 
Enn leit um við því svara, og einnig 
á þeirri mynd sem nú birt ist. Skýr
ing kom þó vegna mynd ar í maí
blað inu sem er frá skóla skemmt
un í íþrótta sal Snæ lands skóla 
19911992, þar veif ar sig ur merki 
(vi fyr ir vict or ia) Stef án Trausti  
Ey steins son, eða kannski átti 

þetta að vera eins kon ar frið ar
merki.

All ar upp lýs ing ar eru vel þegn
ar, smá ar sem stór ar, vin sam lega 
kom ið þeim upp lýs ing um sem 
þið búið yfir á fram færi við Hrafn 
Svein bjarn ar son hér aðs skjala
vörð á Hér aðs skjala safni Kópa
vogs að Hamra borg 1. Líta má við 
hjá Hrafni á skrif stof unni, hringja 
í hann í síma 5444710 eða senda 
hon um tölvu póst á net fang ið 
hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Ís lensk frum sýn ing á dans
leik hús gjörn ingi fjöl lista hóps ins 
Skyr Lee Bob, Squ are Wund
er Glo be var í Lista safni Kópa
vogs, Gerð ar safni, um síð ustu 
helgi. Verk ið er sam starfs verk
efni Ernu Ómars dótt ur dans ara, 
Guðna Gunn ars son ar mynd list
ar manns og Lieven Dous sela ere 
tón list ar manns. 

Dans leik hús gjörn ing ur inn var 
ný ver ið frum sýnd ur á lista há tíð í 
Frakk landi við mjög góð ar und ir

tekt ir. Erna Ómars dótt ir var gerð 
að heið urs lista manni Kópa vogs 
árið 2006 og er sýn ing in í Gerð ar
safni styrkt af lista og menn ing ar
ráði bæj ar ins. Fjöl lista hóp ur inn 
seg ir að upp haf s punkt ur verks ins 
sé leit manns ins að ver ald leg um 
undr um, hinu ótrú lega og hinu 
for dæma lausa. „Um gjörð in er hug
mynd in um Wunderkamm er, eða 
Undra skáp, sem hægt er að segja 
að hafi ver ið fyrsta til raun til safns 
á end ur reisn ar tíma Evr ópu.“

Undra skáp ur inn, fyr ir renn ari 
nú tíma safns ins, inni hélt allt frá 
trú ar og sagn fræði leg um hlut um 
til list muna og hönn un ar tengdra 
hluta. Stund um voru hlut irn ir og 
saga þeirra fölsuð og átti þar með 
meiri teng ingu í ljóð list held ur 
en fræði mennsku. Oft á tíð um 
voru hlut ir eins og flís ar úr krossi 
Krists við hlið ein hyrn ings horna 
ásamt hin um og þess um upp
stopp uðu dýr um.

Dansleikhúsgjörningur
íGerðarsafni

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935 www.adalskodun.is
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Jól in eru há tíð barn anna. Öll 
erum við börn á einn eða ann an 
hátt og því eru þau há tíð okk
ar allra. Jól in eru líka há anna
tími kvik inda, óvætta og ill þýð
is hvers kon ar. Þar með tald ir 
eru jóla k ett ir og fleira af und
ar legu dýra kyni. Jól in, með 
skringi leg um og ótta leg um 
kvik ind um, eru því einnig sér
stak lega áhuga verð ur tími fyr ir 
nátt úru fræð inga. 

Jóla kött ur inn er ólíkt húsk ett
in um frem ur nýr í fánu Ís lands, 
lík lega ekki nema 200 ára í mesta 
lagi. Húskött ur inn eða heim il is
kött ur inn er hins veg ar tal inn hafa 
borist hing að til lands fljót lega á 
land náms öld. Munu þeir hafa ver
ið hafð ir til músa veiða auk ann ars 
eins og get ið er í VígaStyrs sögu 
og Vatns dælu. Í Grá gás er einnig 
bálk ur um verð gildi katta skinna 
og var góð ur högna feld ur jafn vel 
meira met inn en ref skinn. Þetta 
kann að benda til þess að menn 
hafi alið ketti að ein hverju leyti 
skinns ins vegna og að húsk ett ir, 
sem breidd ust hratt út í Evr ópu 
fyr ir um 1000 árum, hafi með al 
ann ars þess vegna fylgt land
náms mönn um. 

Jóla kött ur inn í ís lensku jóla
haldi teng ist þeim aldagamla sið, 
sem er mun eldri en jóla kött ur
inn, að flest heim il is fólk fékk nýja 
flík og sauð skinns skó, svo kall aða 
jóla skó, frá hús bænd um sín um á 
jól un um. Lík lega hef ur ver ið um 
nokk urs kon ar launa upp bót að 
ræða eft ir strit árs ins, sem í dag 
heit ir des em ber upp bót, frem ur 
en ein stak lings bundna kær leiks

gjöf. Seinni tíma sög ur herma svo 
að þeir sem ekki stóðu sig við 
jó la und ir bún ing inn eða voru bara 
al mennt lat ir til verka fengu enga 
flík og færu í jóla kött inn, þ.e.a.s. 
voru étn ir af jóla k ett in um, eða 
hann át jólaref við kom andi – ríf
leg an mat ar skammt sem hver og 
einn fékk af öllu því besta sem til 
var í búr inu. Einnig herma sög ur 
að þeir sem enga flík fengu yrðu 
að klæða kött í bux ur á jóla nótt í 
aug sýn allra heim il is manna. Þótti 
þetta greini lega hin mesta háð
ung og þyk ir senni lega enn því 
kett ir kunna því lík um með för um 
illa og bregð ast við grimm ir. Aðr
ar sagn ir greina svo frá að jóla
klæða laus mað ur skuli á að fanga
dags kvöld skvetta úr hrúts horni 

fullu af hlandi í rúm það sem hann 
fædd ist í.

Jólakötturinneríslenskt
fyrirbæri

Jóla kött ur inn ís lenski er nokk uð 
sér á báti og virð ist ekki koma fyr
ir í jóla haldi ann arra þjóða. Hins 
veg ar er það hald manna að hann 
sé ætt að ur frá Nor egi, en þar eru 
kunn ar álíka sög ur um ótta leg 
kvik indi, að vísu jóla geit ur, sem 
hrella menn sem enga flík fá á jól
un um. Geit ur voru fá gæt ar hér á 
landi þeg ar fyrst fer að spyrj ast 
til jólakatt ar ins, og ekki þekkt ar 
sem óvætt ir. Það var aft ur á móti 
urð ar kött ur inn og má leiða að því 
lík ur að í geita leys inu hafi ver

ið nær tæk ast að búa til jóla kött 
ná skyld an urð ar kett in um.

Um urð ar ketti al mennt er það 
að segja að þeir eru fædd ir venju
leg ir húsk ett ir, eink um al hvít ir 
högn ar, en leggj ast út að fullu og 
verða þá úfn ir og grimm ir. Verst
ir eru þeir sem grafa sig í kirkju
garða, rífa í sig lík og éta þau, en 
við það vaxa þeir mjög svo að 

slær hund um við og verða svo 
grimm ir að mann söfn uð þarf til 
að ráða nið ur lög um þeirra. Komi 
urð ar kött ur upp úr graf reit ber að 
forð ast að horfa í glyrn urn ar því 
augna ráð ið er bráð drep andi. Ráð 
er að bera speg il fyr ir ófreskj una 
því líkt og með mörg um mann in
um þola urð ar kett ir ekki að hor
fast í augu við sjálfa sig.

Ájólunumkemurlíka
jólakötturinnogaðrarófreskjur

HAFÐU BÍLINN 
HREINAN FYRIR J    L
HAFNARFJÖRÐUR - KÓPAVOGUR - MOSFELLSBÆR - REYKJAVÍK 

Dekraðu við bílinn þinn. 
Komdu í Löður.

HlustaðáfrásögnafjólakettinumíBókasafniKópavogs.Áheyrendur
augljóslegabörnáöllumaldriogjólakötturinnfylgistmeð!



Leik skól inn Álfa heiði hélt upp 
á 20 ára af mæli sitt mið viku dag
inn 1. des em ber sl.  Ákveð ið var 
að radd ir barna fengju að njóta 
sín við und ir bún ing af mæl is
ins og voru m.a. lagð ar nokkr ar 
spurn ing ar fyr ir  börn in. Kenn
ari spurði börn in hvað við gæt
um gert þeg ar leik skól inn ætti 
af mæli og þá varð fjög urra ára 
dreng að orði: ,,Gefa leik skól an
um köku,  nam mi köku, þá fáum 
við líka en leik skól inn er ekk
ert með munn hann get ur ekki  
borð að kök una, syngja af mæl is
söng inn.” 

Börn in bök uðu og skreyttu 
þess ar líka fínu súkkulaði kök ur 
sem boð ið var upp á í af mæl is
veisl unni. Skóla hljóm sveit Kópa
vogs spil aði nokk ur jóla lög úti í 
blíð viðr inu og börn in sungu frum
sam inn af mæl is söng áður en hald
ið var inn til að gæða sér á góð um 
veit ing um. Sýnd ar voru mynd ir 
og gaml ir mun ir frá upp hafs ár um 
skól ans og hann skreytt ur með 
lista verk um barn anna.  Nýjasta 
lista verk ið fékk leik skól inn að 
gjöf, um morg un inn, frá elstu 
börn un um sem söfn uðu efni við í 
verk ið á úti svæði í Kópa vogs dal 

sem þau heim sækja í hverri viku. 
Fjöldi gesta heim sótti leik skól ann 
þar á með al gaml ir starfs menn og  
nem end ur. Leik skól an um bár ust 
marg ar góð ar gjaf ir m.a. kom for
mað ur for eldra fé lags ins fær andi 
hendi með körfu fulla af ost um og 
öðru góð gæti með morg un kaff inu.

Fyrstu börn leik skól ans byrj uðu 
3. des em ber árið 1990 og komu 
frá Kópa seli í Lækj ar botn um en 
þar rak Kópa vog ur leik skóla, 
ásamt hluta af starfs mönn um 
Kópasels. Smíði fyrri hluta leik
skól ans var þá að ljúka en drátt
ur hafði orð ið á af hend ingu hluta 
af inn rétt ing um húss ins og lóð in 
var ófrá geng in. Þeg ar leik skól inn 
var full byggð ur dvöldu 112 börn 
í Álfa heiði með mis lang an dval ar
tíma en fyrstu árin var leik skól inn 
tví set inn og flest börn in í 4  5 
tíma dvöl. Ým is legt hef ur breyst á 
20 árum og má þar nefna að ekki 
voru all ir leik skól ar komn ir með 
tölv ur og allt var hand skrif að eða 
not uð rit vél. Nú 20 árum seinna 
dvelja 84 börn í leik skól an um og 
eru flest  börn in í dvöl all an dag
inn. Frá ár inu 2003 hef ur leik skól
inn unn ið með náms efn ið Lífs
mennt  sem bygg ir á 12 já kvæð um 

gild um sem eru, frið ur, virð ing, 
kær leik ur, ábyrgð, ham ingja,heið
ar leiki, auð mýkt, um burð ar lyndi, 
ein fald leiki, sam vinna, ein ing og 
frelsi. Meg in mark mið náms efn is
ins er að örva já kvæða sjálfs mynd 
nem enda, sið vit og virð ingu fyr ir 
sjálf um sér og öðr um. Frá ár inu 
2008 hef ur leik skól inn flagg að 
Græn fán an um sem er merki um 
gott um hverf is starf í skól um.
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Lið lega 500 manns buðu sig 
fram til setu á Stjórn laga þings, 
þar af 43 Kópa vogs bú ar. Kosn ir 
voru 25 full trú ar, þar af 3 Kópa
vogs bú ar, þeir Andr és Magn
ús son lækn ir, Arn fríð ur Guð
munds dótt ir pró fess or og Gísli 
Tryggva son tals mað ur neyt enda. 

8.400 Kópa vogs bú ar neyttu 
kosn inga rétt ar síns sem er 37,7% 
kjör sókn sem er að eins yfir lands
með al tali. Kópa vogs bú ar eru 9,4% 
lands manna en þess ir þrír full trú
ar eru 12% þeirra sem náðu kjöri 
svo ár ang ur Kópa vogs búa verð ur 
að telj ast við un andi, sé mið að við 
bú setu.

Stjórn laga þing kem ur sam an í 
síð asta lagi 15. febr ú ar 2011 til að 
end ur skoða stjórn ar skrá lýð veld
is ins Ís lands. Þing ið á að standa 
í tvo til fjóra mán uði og þeg ar 
stjórn laga þing hef ur sam þykkt 

frum varp til stjórn skip un ar laga 
skal það sent Al þingi til með ferð
ar en hafa skal til hlið sjón ar vinnu 
Þjóð fund ar 2010.

Þrír Kópa vogs bú ar 
náði kjöri til 
Stjórn laga þings

AndrésMagnússon.

Starf ið bygg ir á 
12 já kvæð um gild um

Elstubörninfæraleikskólastjóraogaðstoðarleikskólastjóralistaverkið,,Viðískóginumokkar.”

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

FRÁBÆRAR BÆKUR!

Svalasta ævisagan - 
ótrúleg ævintýri Sveins 

Sigurbjarnarsonar jöklafara.
Hér flæða sögurnar fram 
hver af annarri: Fyndnar, 

magnaðar, óhugnanlegar.

A N N A  K R I S T I N E  M A G N Ú S D Ó T T I R

L Í F S S A G A  M A R G R É T A R  Í  D A L S M Y N N I

og liðugan talanda
Með létt � ap

Inga Rósa Þórðardóttir

Það reddast

Sveinn Sigurbjarnarson 
ævintýramaður á Eskifirði lítur um öxl

Magga í Dalsmynni 
klikkar ekki - 

bráðskemmtileg bók um 
stórkostlega konu.

Þjóðleg og heillandi frásögn 
af mannlífi á Melrakkasléttu.

Örlagasaga Þorbjargar 
Jónsdóttir Schweizer 

sem fluttist til Þýskalands 
skömmu áður en seinni 
heimsstyrjöldin skall á.

Páll Gíslason hefur víða 
komið við á langri ævi og 

rifjar hér upp ýmsa atburði 
úr læknis- og skátastarfinu 

sem og stjórnmálunum.

LeikskólinnÁlfaheiði20ára:

GísliTryggvason.

ArnfríðurGuðmundsdóttir.



Lista mað ur inn Ólöf Erla 
Bjarna dótt ir býr í Kópa vogi og 
er þar með vinnu stofu. Und an
far in 7 ár hef ur Ólöf Erla hann
að og unn ið jólakúl ur úr postu
líni, eina á ári. Þær kúl ur voru 
all ar hvít ar og hugs að ar út frá 
ís lenskri vetr ar stemmn ingu þar 
sem snjór, ís, krapi, norð ur ljós 
og stjörn ur gáfu tón inn.

,,Grunn hug mynd in að þess
ari nýju ser íu af jólakúl um er líka 
ís lensk eða þjóð leg en nú  er far ið 
inn á heim il ið þar sem jóla tréð 
ilm ar og jóla lög og sálm ar hljóma 
um stof una,” seg ir Ólöf Erla 
sem nú er að hefja gerð nýrr ar 
jólakúluser íu. ,,Kúl an er gerð úr 
posutlíni og glerj uð með græn
um gegn sæj um gler ungi.  Lit ur
inn á glerungn um vís ar til lit ar
ins á ís lenska ein in um en á næstu 
4 árum mun lit ur inn á kúl un um 
verða í mis mun andi  græn um lit
brigð um ís lenskra barr trjáa og 
sí grænna runna. Kúl an er hugs uð 
til að hanga á grænu lif andi jóla
tré en get ur einnig hang ið í glugga 
eða hvar sem hug ur inn girn ist og 
þá einnig með eldri kúl un um.

Text inn á kúl unni er fyrsta lína 
þjóð vís unn ar „Há tíð fer að hönd
um ein“ en næstu 4 ár verð ur eitt 
vísu orð þess ar ar vísu graf ið í kúl
una á hverju ári þar til vís unni 
er lok ið. Vís an er fornt við lag úr 
fór um Grunna vík urJóns sem var 

uppi á 18. öld. Jó hann es úr Kötl
um orti svo fjög ur er indi við þessa 
vísu en sam an mynda þau sálm inn 
„Há tíð fer að hönd um ein.”

Þjóð vís an er svona:
Há tíð fer að hönd um ein
hana vér all ir prýð um,
lýð ur inn tendri ljós in hrein,
líð ur að tíð um,
líð ur að helg um tíð um.

Um búð ir eru í þró un en eru 
hugs að ar til að verja kúl una vel 
eft ir pökk un og eiga að end ast 
í mörg ár. Kúl urn ar eru yf ir leitt 
tekn ar nið ur eft ir jól og geymd ar 
þar til næstu jóla svo um búð ir 
þurfa að vera vand að ar og end ast 
lengi.
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borgarblod.is

Ný jóla kúla úr postu líni 
fyr ir hver jól

ListamaðurinnÓlErlaBjarnadóttirhannaðinýjajólkúlufyrirþessijól.
Húnhelduráhenniíhægrihendinnienívinstrihendinnierjólakúla
semhönnuðvar fyrirnokkrumárum. Jólakúlurnarerum.a. seldar í
KirsuberinuíVesturgötuíReykjavík.

Kæru Kópa vogs bú ar,
Að vent an og jól in eru sér stak

ur tími í hug um okk ar flestra ef 
ekki allra. Þau eru tengd hefð um 
og sið um sem við höf um van ist 
allt frá barn æsku. Bæ irn ir lifna 
við, fólk sést á þön um eft ir jóla
gjöf um, ljós eru sett út í glugga 
og garð ar og hús eru skreytt. 

Kópa vog ur er þarna eng in 
und an tekn ing. Við tendruð um 
ljós in á jóla trénu á Hálsa torgi í 
upp hafi að vent unn ar og héld
um að ventu há tíð með ýms um 
skemmti leg um upp á kom um á 
menn ing ar holt inu okk ar. Jóla
svein ar tóku for skot á sæl una 
og jóla kött ur inn fór á kreik. Það 
var ánægju legt að sjá hve há tíð
in var vel sótt af bæj ar bú um 
og greini legt að jóla and inn svíf
ur hér yfir og allt um kring. En 
þótt allt okk ar um stang þess ar 
vik urn ar snú ist fyrst og síð ast 
um þenn an eina dag eða tvo, 
að fanga dag og jóla dag, meg um 
við ekki gleyma því að staldra 
við og njóta, njóta að vent unn ar, 
und ir bún ings ins, jóla sálmanna, 
bókanna og jóla lykt ar inn ar af 
hangi kjöti, pip ar kök um eða öðr
um þeim góm sæta mat sem við 
kunn um að  gæða okk ur á um 
há tíð arn ar. 

Jól in mega með öðr um orð
um ekki snú ast upp í and hverfu 
sína. Við meg um ekki týna okk
ur í kapp hlaup inu eft ir ver ald
leg um hlut um held ur eig um við 

að gefa okk ur tíma til að rækta 
garð inn okk ar, sál ina og and
ann. Við eig um að hlúa að því 
sem skipt ir okk ur mestu máli, 
fjöl skyld unni, börn un um, vin un
um, heils unni og okk ar nán asta 
um hverfi. Við skul um held ur 
ekki gleyma þeim sem eiga um 
sárt að binda á jól un um, þeim 
sem hafi misst ást vini eða geta 
ekki vegna veik inda eða ann arra 
ástæðna not ið jól anna. Hug ur 
okk ar er einnig hjá þeim.

Ég vil að lok um óska Kópa
vogs bú um gleði legra jóla og 
megi nýja árið færa ykk ur öll um 
gæfu, gleði og ham ingju.

Guð rún Páls dótt ir, bæj ar stjóri 
Kópa vogs

Jólakveðja
frábæjarstjóra

GuðrúnPálsdóttirbæjarstjóri.



10 Kópavogsblaðið DESEMBER 2010

Vefverslun með ilmvötn og rakspíra á góðu verði 
Einfaldaðu jólagjafainnkaupin - verslaðu heima!

Yfir 5000 vörunúmer
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Jóla ljós in voru tendruð á vina bæj ar jóla tré Kópa
vogs búa á Hálsa torgi 27. nóv em ber sl. og var 
margt manna við statt. Jóla tréð er gjöf bæj ar búa í 
Norrköp ing í Sví þjóð til Kópa vogs búa. 

Sendi herra Sví þjóð ar, And ers Lj ung gren, af hent i 
tréð og Haf steinn Karls son, for seti bæj ar stjórn ar, 
tók á móti því fyr ir hönd bæj ar ins. Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs og Sam kór Kópa vogs spil uðu og sungu 
jóla lög og nokkr ir jóla svein ar tóku for skot á sæl una 
og kíktu í heim sókn.

Fjöl breytt dag skrá var í boði í boði í til efni dags
ins. Jóla kött ur inn var á kreiki á Bóka safni Kópa vogs 
og í Nátt úru fræði stofu Kópa vogs og lista menn í mið
bæ Kópa vogs opn uðu vinnu stof ur sín ar upp á gátt. 
Þá buðu sjálf boða lið ar á veg um Kópa vogs deild ar 
Rauða kross ins gest um og gang andi upp á heitt kakó 
og pip ar kök ur.

Margt var um mann inn á Hálsa torgi þenn an dag á Hálsa torgi.

Haf steinn Karls son, for seti bæj ar stjórn ar Kópa vogs 
og And ers Lj ung gren, sendi herra Svía á Ís landi.

Jólaljósintendruðá
trénufráNorrköping

Fyr ir nokkru var ömmu og afa
dag ur á leik skól an um Dal. Börn
in buðu ömmu og afa að koma 
í heim sókn til sín á leik skól ann 
og fengu þá tæki færi til að sýna 
þeim hvað þau eru að gera á 
dag inn, sýna þeim skól ann sinn 
og kynna þau fyr ir kenn ur um og 
vin um. 

Börn in sendu út boðskort og 
bök uðu múff ur í til efni dags ins.

Dag ur inn tókst vel, börn un um 
fannst gam an að fá ömm ur og afa 
í heim sókn og ömm um og öfum 
fannst gam an að sjá leik skóla 
barna barn anna.

Hér að neðan má sjá skemmtilegar 
myndir frá deginum.

Ömmuogafadagur



Unn ið hef ur ver ið að gerð mis
lægra gatna móta á mót um Fífu
hvamms veg ar og vænt an legs 
Arn ar nes veg ar, sunn an Sala
skóla og ofan Kópa vogs kirkju
garðs. Ákveð ið var á síð asta 
ári að fresta út boði á verk inu 
Arn ar nes vegi (411), Reykja nes
braut  Fífu hvamms veg ur um 
óá kveð in tíma. 

Vega gerð in og Kópa vogs bær 
höfðu ósk að eft ir til boð um í gerð 
Arn ar nes veg ar, milli Reykja nes
braut ar og Fífu hvamms veg ar. 
Verk ið felst í gerð Arn ar nes veg ar 
frá nýj um mis læg um gatna mót
um við Reykja nes braut og aust
ur fyr ir Fífu hvamms veg, sam tals 
1.800 metr ar. Veg ur inn verð ur 
tvær ak braut ir og milli þeirra 3 
metra breið ur mið deil ir með veg
riði báð um meg in hans. Á veg
kafl an um skal gera fern gatna
mót og byggja skal fjög ur steypt 
und ir göng auk göngu brú ar úr 
stáli. Einnig skal setja upp veg
lýs ingu, um ferð ar ljós, gera stíga, 
land mót un, hljóð varn ir og ann
að sem nauð syn legt er til að 
ljúka verk inu. Um svæð ið liggja 
tveir há spennu streng ir, 132kV og 
11kV. Streng ina þarf að færa til 
og end ur leggja í sam vinnu við 
OR. Einnig skal leggja nýja stofn
lögn hita veitu auk ídrátt ar röra og 
strengja.

Eitt hvað virð ist því vera að 
ger ast í þá átt að leggja þenn
an veg sem er löngu tíma bært, í 
það minnsta má gera sér von ir 
um það.
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Eruhlutiáætlunarumaðlétta
áumferðumFífuhvammsveg

Kort sem sýn ir fram tíð ar skip an mis lægra gatna móta á mót um 
Fífu hvamms veg ar og Arn ar nes veg ar.

MislæggatnamótámótumFífuhvammsvegar
ogArnarsnesvegar:

Árið 2008 stofn uðu syst urn
ar Dag mar og Guð rún Blön dal, 
versl un ina Kamma karlo Copen
hagen; ,,concept” búð með 
vöru merk ið Kamma karlo og 
skó frá Bis gaard og Fuzzies. 

Um mitt ár 2009 hætti Kamma
karlo í Dan mörku rekstri og 
var þá ákveð ið að halda sig við 
dönsk merki og tek ið inn WHEAT; 
merki sem svip ar á marg an 
hátt til Kamma karlo en nær frá 
ný bur um uppí 14 ára. Við bætt
ust einnig hið litaglaða Metoo 
merki fyr ir börn frá ný fædd um 

til 8 ára og Mini A Ture; há gæða 
merki með sí gilda hönn um fyr ir 
börn uppí 10 ára.

Merki frá fleiri fram leið end
um er að finna í búð inni, bráð
skemmti leg ar tusku dúkk ur og 
fleira. Nú hafa ís lensku merk in 
Sól kskins barn og Ígló bæst við 
dönsku merk in og hafa við tök
urn ar ver ið mjög góð ar.  Sól skins
barn kem ur með ull arskokka, ull
ar vesti, ull ar húf ur og ull ar peys
ur og Ígló með litaglöð og fal leg 
föt sem börn in elska og eru auk 
þess mjög jóla leg.

VersluninEmilogÍda
sérhæfirsigídönsk
umbarnafötum

Úr bú ið inni. Þar er margt að finna sem gleðji mundi ung ar sál ir á 
jóla há tíð inni.
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Kvenna kór Kópa vogs af henti 
Mæðra styrks nefnd Kópa vogs 
660 þús und króna styrk sem 
var af rakst ur góð gerð ar tón leika 
sem kór inn hélt und ir yf ir skrift
inni „Hönd í hönd“,  til styrkt ar 
Mæðra styrks nefnd Kópa vogs. 
Starfs menn Mæðra styrks nefnd
ar tóku á móti styrkn um með 
hlýju og þakk læti enda hef ur 
þörf in fyr ir að stoð aldrei ver ið 
eins mik il og nú og marg ar fjöl
skyld ur og ein stak ling ar sem 
þurfa stuðn ing  fyr ir þessi jól.

Auk Kvenna kórs ins komu fram 
á tón leik un um Skóla kór Kárs
ness, Barna kór Álf hóls skóla, 
fé lag ar úr Skóla hljóm sveit Kópa
vogs, Mar grét Eir, Regína Ósk, 
Guð rún Gunn ars dótt ir, Krist
ján Jó hanns son og Gunn ar Sig
ur jóns son prest ur í Digra nes
kirkju en þess ir að il ar gáfu vinnu 
sína til að gera þetta mögu legt. 
Kvenna kór Kópa vogs stefn ir á 
að gera góð gerða tón leika fyr ir 
Mæðra styrks nefnd Kópa vogs að 
ár viss um við burði og er það ein

læg von kór kvenna að „Hönd í 
hönd“ verði áfram vel tek ið af 

flytj end um jafnt sem tón leika
gest um.

AfhentiMæðrastyrksnefnd
afraksturgóðgerðartónleika

Styrkurinn afhentur. Sigurfljóð Skúladóttir, forstöðumaður Mæðra
styrksnefndarKópavogstekurviðstyrknumúrhendiformannsKvenna
kórsKópavogs,SigríðarTryggvadóttur.ÞáafhentiMæðrastyrksnefnd
Kvennakórnum jafnframt þakkarbréf þar sem segir orðrétt:  Mæðra
styrsnefndKópavogsþakkarafalhugKvennakórKópavogsfyrirómet
anleganstuðning.Framlagykkarskiptirstarfseminamiklumáli.

Krakk arn ir í 10. bekk Álf hóls
skóla buðu fyr ir skömmu for 
eldr um sín um, afa og ömmu eða 
jafn vel ein hverj um öðr um ætt
ingj um til dansks jóla hlað borðs í 

skól an um og þar gættu svo sann
ar lega ým issa rétta sem ekki eru 
kannski svo þekkt ir hér lend is, 
en eru ómissandi á jól un um í 
Dan mörku. 

Und ir stjórn dönsku kenn ar ans, 
Sól eyj ar Hall dórs dótt ur, und ir
bjuggu krakk arn ir alla rétt ina með 
góðri að stoö svo úr varð veru lega 
glæsi legt hlað borð. Og auð vit að 
lærðu þau einnig dönsk jóla lög. 
Vegna sam ein ing ar Digra nes skóla 
og Hjalla skóla í Álf hóls skóla varð 
að hafa tvö dönsk jóla kvöld. Um 
300 manns sóttu þessa skemmti
legu upp á komu.

Æft var danskt jóla lag sem heit
ir ,,På loft et sidd er nis sen med 
sin juleg röd” þar sem í text an um 
seg ir m.a.:

Men niss ef ar han tru er med sin 
store ske:

,,Vil I nu se að kom´af sted,
For jeg vil ha´min juleg röd í ro 

og fred,
Og ingen, ingen vil jeg dele 

med.”

Girnilegtdansktjóla
hlaðborðíÁlfhólsskóla

Kynnar fyrra kvöldið voru þau Bergrós Halla Gunnarsdóttir og
KristjánÓliIngvarsson,ogauðvitaðvarkynninginádönsku!

Laufa brauðs dag ur for eldra fé lags Vatns enda
skóla var laug ar dag inn 27. nóv em ber sl., tím an
lega fyr ir jól in. Þá hitt ust börn og for eldr ar, skáru 
út laufa brauð og steiktu þau og einnig var boð ið 
upp á að skreyta pip ar kök ur. 

Það var lengst af mik ið fjöl menni í eld hús inu við 
steik ing una sem og við út skurð inn og þar ríkti fyrst 
og fremst mik il sam heldni og gleði, og auð vit að 
jólastemn ing.

Í andyri skól ans seldu nem end ur í 10. bekk kaffi, 
kakó og kök ur á vægu verði, en þetta var frá bært 
tæki færi fyr ir þau til fjár öfl una í ferða sjóð fyr ir 
út skrift ar ferð í vor. Skóla hljóm sveit Kópa vogs mætti 
á stað inn og kom öll um í  skemmti legt jóla skap með 
nokkrum vel völd um jóla lög um.

LaufabrauðsdaguríVatnsendaskóla

AtliÓmarsson,faðirbarna í5.,7.og10.bekkvar
velliðtækurviðsteikinguna,oghefureflausttekið
meðsérheimmargarlaufabrauðskökur.
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or.isTakið þátt í jólaleik Orkuveitunnar á www.or.is

Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur

Hlaðborðiðvareinkarglæsilegt.

KvennakórKópavogs:

Krakkarnirí10.bekkviðsöluborðið.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Magn ús Bjarn freðs son út varps
mað ur með meiru hef ur skrif að 
bók þar sem Þor björg Jóns dótt ir 
Schweiz er hjúkr un ar kona seg ir 
frá æsku sinni, starfs ferli og upp
lifun inni af stríðs ár un um síð ari 
og hvern ig þau snertu fjöl skyldu 
henn ar, ekki síst eig in mann inn, 
Bru no Schweiz er, sem hafði lát
ið andúð sína á nas ist un um í ljós 
og var ekki vel séð ur af þeim á 
eft ir. Að stríðs ár un um lokn um 
var hann samt vænd ur um að 
hafa ver ið á bandi nas ista, svo 
að vand lif að var fyr ir þenn an 
frið sama mann og ætt ingja hans, 
þótt ófrið ar bál ið log aði ekki 
leng ur. 

,,Það var í upp hafi síð asta ára
tug ar síð ustu ald ar sem ég kynnt
ist Þor björgu,” seg ir Magn ús 
Bjarn freðs son. ,,Til drög þess voru 
að fóstra mín, er ég æv in lega kalla 
mömmu, hafði slasast á elli og 
hjúkr un ar heim il inu Klaust ur hól
um á Kirkju bæj ar klaustri og kon
an mín, Guð rún Árna dótt ir, hafði 
dvalist þar nokkr ar sum ar vik ur 
við að ann ast hana. Þeg ar ég kom 
í helg ar heim sókn ir sagði hún mér 
frá sér stakri konu sem ávallt væri 
til bú in að rétta hjálp ar hönd og 
kæmi oft til að spjalla. Hún segð ist 
meira að segja hafa ver ið leik syst
ir mömmu norð ur í Ein túna hálsi. 
Þeg ar hún sagði mér nafn henn ar 
rak mig óljóst minni til að hafa 
í æsku heyrt tal að um kon una í 
Heið ar seli sem hafði lært hjúkr
un, gifst til Þýska lands, ver ið þar 
í stríð inu og kom ið snauð heim 
með börn in sín í stríðs lok. Árátta 
mín við að kynn ast átök um síð ari 
heims styrj ald ar inn ar vakti  með 

mér áhuga á að kynn ast henni.
En hver var þessi kona? Hún 

hét Þor björg Jóns dótt ir og ólst 
upp í fá mennri sveit í Vest ur
Skafta fell sýslu í upp hafi síð ustu 
ald ar.  Hún kynnt ist vista bandi 
af eig in raun á ung lings ár un um 
og þrátt fyr ir lít il efni tókst henni 
að kom ast til mennta.  Hún nam 
hjúkr un í tvö ár á Ís landi, en fór 
síð an til fram halds náms í Dan
mörku og lauk námi við Rigs
hospita let í Kaup manna höfn.  
Varð hún með al þeirra fyrstu hér 
á landi sem sér hæfðu sig í hjúkr
un geð sjúkra og starf aði að námi 
loknu sem deild ar hjúkr un ar kona 
á Klepp spít al an um í Reykja vík og 
víð ar þar til hún gift ist þýska mál
vís inda mann in um og Ís lands vin

in um Bru no Schweiz er, dr. phil., 
og flutt ist með hon um til Þýska
lands – til Dies sen í Bæj ara landi, 
þar sem hún með al ann ars bjó 
á tím um síð ari heims styrj ald ar
inn ar.  Seinna kom hún aft ur til 
starfa á Klepp spít al an um. Í þess
ari bók seg ir Þor björg frá æsku 
sinni, starfs ferli og upp lifun inni 
af stríðs ár un um síð ari og hvern
ig þau snertu fjöl skyldu henn ar, 
ekki síst eig in mann inn, sem hafði 
lát ið andúð sína á nas ist un um í 
ljós og var ekki vel séð ur af þeim 
á eft ir.  Að stríðs ár un um lokn um 
var hann samt vænd ur um að 
hafa ver ið á bandi nas ista, svo 
að vand lif að var fyr ir þenn an frið
sama mann og ætt ingja hans, þótt 
ófrið ar bál ið log aði ekki leng ur.

MagnúsBjarnfreðsson
Kópavogsbúisendirfrásérbók

MagnúsBjarnfreðsson.

24. des. Aðfangadagur:
Jólastund barnanna kl. 16:00.

 
Aftansöngur kl. 18:00. Tónlistarflutningur frá kl. 17:30, 

Einsöngvari: Hrafnhildur Björnsdóttir. 
(Hátíðarsöngvar Sr. Bjarna Þorsteinssonar).

 
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23:30. 

Einsöngvari: Kristín R. Sigurðardóttir.
 

25. des. Jóladagur:
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00. 

Einsöngvari: Erla Björg Káradóttir. (Hátíðarsöngvar Sr. Bjarna Þorsteinssonar).
 

29. des. 
Jólasamvera eldri borgara kl. 14:00. Söngvinir syngja.

 
31. des. Gamlársdagur. 

Aftansöngur kl. 18:00. Einsöngvari: Gunnar Jónsson
(Hátíðarsöngvar  Sr. Bjarna Þorsteinssonar).

Sjá nánar á www.hjallakirkja.is

Dagskrá Hjallakirkju  
um jól og áramót

Íríkióttans-örlagasagahjúkrunarkonunnarÞorbjargar
Jónsdóttur

Kópavogsdeild Rauða krossins 

óskar sjálfboðaliðum og 

samstarfsfólki gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári með þökk 

fyrir samstarfið á árinu 

sem er að líða.
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Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
hélt afar vel heppn aða haust tón
leika fyr ir skömmu í Há skóla bíói 
en fram komu 140 nem end ur 
sem léku við hvern sinn fing ur. 
Skóla hljóm sveit Kópa vogs hef
ur fest sig í sessi sem ein besta 
skóla hljóm sveit lands ins, ef ekki 
sú besta. 

Þau fluttu bæði spænsk og 
ís lensk lög. Sér staka at hygli vakti 
flutn ing ur elstu barn anna á syrpu 
með lög um Þursa flokks ins góð
kunna. Um sex til sjö hund ruð 
gest ir nutu tón leik anna og var 
tón list ar mönn un um ungu vel 
fagn að í lok þeirra. Efni tón leik
anna var kynnt bæði á spænsku 
og ís lensku af þeim Mal in Eir 
Christ ans dótt ur Rigollet og Arn
ari Inga Inga syni, sem bæði var 
óvenju legt og skemmti legt.

Tón leik ar sem þess ir eru haldn
ir á hverju hausti. Haldn ir verða 
tón leik ar um jól in og eft ir ára mót 
verð ur far ið að æfa fyr ir vor tón
leik ana í Há skóla bíói í mars byrj
un. Um 170 nem end ur eru í Skóla
hljóm sveit Kópa vogs. Um þrjá tíu 
þeirra hófu tón list ar nám í haust 
og eru þau því ekki enn far in að 
spila á tón leik um.

Afar skemmti leg kvöld stund 
með Skóla hljóm sveit Kópa vogs

KaritasMaryBjarnadóttirlék
einleikmeðB-sveitinniílaginu

Bláuaugunþíneftir
GunnarÞórðarson.

A-sveitinfluttim.a.LegendoftheAlhambraogLaBamba.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

Smurstöðin ehf. - Dalvegi 16a - 201 Kópavogi - Sími: 554 3430 - www.smurstodin.is

Þann 1. des em ber sl. var opið 
hús í Heilsu gæsl unni í Hamra
borg 8, og var til efn ið það að 
fagna 30 ára af mæli Heilsu
gæsl unn ar í Kópa vogi og 5 
ára af mæli heilsu gæsl unn ar í 
Hamra borg 8. 

Fjöldi manns kom til að sam
fagna starfs fólk inu en þjón ustu 
heilslu gæsl unn ar hef ur fjöldi 
manns not ið gegn um tíð ina. 

Skóla kór Kárs nes skóla söng nokk
ur jóla lög og Krist jana Kjart ans
dótt ir yf ir lækn ir ávarp aði gesti. 
Hjúkr un ar for stjóri er Sig ríð ur 
A. Pálma dótt ir. Heilsu gæsl an í 
Hamra borg er hverf is stöð og er 
fyrst og fremst ætl að að þjóna 
íbú um Kópa vogs sem búa vest
an Digra nes veg ar að Bröttu
brekku, norð an Fífu hvamms og 
Ný býla veg ar.

Heilsu gæsl an í 
Kópa vogi hef ur 
starf að í þrjá ára tugi

Fjöldimannskomíheilsugæslunaþennandag.

Nem end ur í MK sem út skrif
ast nú fyr ir jól in kvöddu fyr ir 
nokkru kenn ara sína, mess að 
var yfir þeim í skól an um og 
far ið með gam an mál. 

Þessi upp á koma kall ast Kópa
messa. Dimmiter in fór fram 
26. nóv em ber sl. og klædd ust 
nem end ur ís bjarn ar bún ing um 
og vöktu verð skuld aða at hygli 
hvert sem þau fóru þenn an dag. 
Út skrift fer fram 17. des em ber 
nk. og út skrif ast 61 stúd ent, 20 
iðn nem ar með sveins próf og 
10 nem ar af skrif stofu braut. 
Út skrift fer fram í Digra nes
kirkju.

Kópa messa í MK

Hópurútskriftarnema
ímatsalskólans.

Sam kór Kópa vogs söng fyr ir 
heim il is fólk ið í Sunnu hlíð

Sam kór Kópa vogs kom 
ný lega í dval ar heim il ið Sunnu
hlíð og söng þar fyr ir vist fólk 
og gesti jóla lög og jóla sálma. 

Kór fólk var allt með jóla
húf ur sem setti skemmti leg an 

svip á hóp inn. Þeir sem vilja 
hlutsta á kór inn nú á að vent
unni geta heyrt hann syngja 
í Smára lind næsta laug ar
dag kl. 13.00 og þriðju dag inn 
21. des em ber nk. 20.00.

SamkórinnþenurraddböndiníSunnuhlíð.
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Hlíðasmára 15
Kópavogi

S. 55 12345

Hlíðasmára 15
Kópavogi

S. 55 12345

 Einn afsláttarmiði per pizzu - Gildir ekki með öðrum tilboðum

Gildir 2010
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 Einn afsláttarmiði per pizzu - Gildir ekki með öðrum tilboðum

Gildir 2010

Glæsilegur veitingastaður 
í hverfinu þínu

Þunnbotna Pizzur • Ýmis salöt
Hvítlauksbrauð  • Brauðstangir
Barnabox  •  Ýmsir eftirréttir

Take Away

Einnig frí heimsendingarþjónusta fyrir Kópavogsbúa

Erum fyrir ofan Smáralind í alfaraleið

Kynntu þér málið á www.italiano.is

Komdu út að borða og láttu okkur sjá 
um matinn í jólaundirbúningnum

Hlíðasmára 15 • Sími 55-12345

Jólin eru tími 
fjöldskyldunnar
Rannsóknir sýna að samvera 
fjölskyldunnar skiptir miklu 

máli í forvörnum

Njótum samveru um 
jól og áramót

Gleðileg jól

Fornvarnanefnd Kópavogs
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Lions klúbb ur Kópa vogs og 
Karla kór Kópa vogs standa nú 
ann að árið í röð fyr ir frá bærri 
skötu veislu í Lions saln um Lundi, 
Auð brekku 25-27 þann 22. des-
em ber nk. frá kl. 17.00. Á mat-
seðl in um verð ur sterk og mild 
skata, tinda bikkja, skötu stappa, 
salt fisk ur, plokk fisk ur, hangi-
flot, hams ar, hnoð mör, brauð og 
með læti.

Tveggja starfs ára verk efni 
Lions klúbbs ins Mun ins að mála 
Hjúkr un ar heim il ið Sunnu hlíð að 
utan var form leg af hent full trú
um Sunnu hlíð ar á fundi 3. nóv em
ber sl. og er þetta í fimmta sinn 
sem klúbb ur inn mál ar Sunnu hlíð. 
Verð mæti gjaf ar inn ar er met ið á 
3,8 millj ón ir króna. Strax í upp hafi 
var ákveð ið að skipta þessu verk
efni á tvö starfs ár vegna um fang 
þess. Vor ið 2009 var haf ist handa 
við mál un á suð ur hlið Sunnu hlíð
ar og nú í vor voru út hlið arn ar 
tekn ar. Vask ur hóp ur Mun ins fé
laga réðst í verk efn ið af mikl um 
móð og stóð það bæði þessi vor. 
Sunnu dag inn 24. októ ber sl. var 
far ið með eldri borg ara í Kópa

vogi og hlýtt á messu hjá séra 
Þór halli Heim is syni í Þjóð kirkj
unni í Hafn ar firði. Að messu lok
inni var ekið að Lions heim il inu 
Lundi þar sem fé lag ar í Lkl. Ýr 
buðu upp á kaffi og með læti. 

20. jan ú ar nk. bjóða svo fé lag ar í 
Lions klúbbn um Mun inn og Lions
klúbbi Kópa vogs eldri borg ur um í 
Kópa vogi til nýj árs fagn að ar.

Við af hend ing una. F.v.: Jó hann Ólafs son, Már Guð munds son, 
Þórð ur Dav íðs son, Guð jón Magn ús son, Jó hann Árna son, Ein ar Long 
Sig urodds son sem var for mað ur við upp haf verk efn is ins og Gísli B. 
Lár us son for mað ur 2010 – 2011.

Lionsfélagarbjóðatilskötuveislu

Kvöldskóli FBKvöldskóli FB
TréiðnabrautTréiðnabraut

RafiðnabrautRafiðnabraut

SjúkraliðabrautSjúkraliðabraut

Almennt námAlmennt nám

Kennt er frá 17:20 til 22:20, mánudaga til fimmtudaga.

Netinnritun er í gangi á www.fb.is/kvöldskóli. 

Þar eru allar upplýsingar um innritun, verð og annað.

85 áfangar í boði.

Kennsla hefst 12. janúar.

WWW.fb.is

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti

Umboðsala á skrautfiskum 

Vefverslun með fiska og búnað fyrir fiskabúr.

www.skrautfiskur.is

Hunda og kattavörur í miklu úrvali

 

www.loppur.is 
 loppur@loppur.is

Eins og á síð asta ári verð ur 
Gáma þjón ust an hf. með sam starf 
við Skóg rækt ar fé lag Reykja vík ur 
varð andi söfn un jólatrjáa á höf uð-
borg ar svæð inu.

Sam starf ið geng ur út á það að 
fyr ir hvert jóla tré sem Gáma þjón
ust an safn ar gróð ur set ur Skóg
rækt ar fé lag ið tré í jóla skóg in um í 
Heið mörk inni. 

Laug ar dag inn 19. júni s.l. komu 
nokkr ir starfs menn og við skipta

vin ir Gáma þjón ust unn ar sam an í 
jóla skóg in um og að stoð uðu starfs
menn Skóg rækt ar fé lags ins við 
gróð ur setn ing una. Að loknu góðu 
verki var boð ið upp á pyls ur og 
gos, sem alltaf er vin sælt, sér stak
lega hjá yngri kyn slóð inni.Með fylgj
andi mynd  var tekin við þetta tæki
færi. Ekki þarf að fjöl yrða um upp
eld is legt gildi þessa starfs, börn in 
læra mik il vægi þess að stuðla að 
sjálf bærni í Jóla skóg in um.

Gámaþjónustan
safnarjólatrjám

JÓLASUND
Þjónustutími sundlauganna í Kópavogi um jól og áramót:

www.sund.kopavogur.is

Aðra daga er sundlaugin opin eins og venjulega 

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

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

Þorláksmessa    23. des.  6:30 – 20:00 
Aðfangadagur   24. des.  08:00 – 12:00 
Jóladagur     25. des.  Lokað 
Annar í jólum    26. des.  Lokað 
Gamlársdagur   31. des.  08:00 – 12:00 
Nýársdagur       01. jan.  Lokað

Sundlaugin Versölum
v/Versali, 

201 Kópavogur,
sími: 570 0480

Sundlaug Kópavogs
v/Borgarholtsbraut, 

200 Kópavogur
sími: 570 0470
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Gefðu góðar
stundir!
Gjafakort í Salinn er jólagjöfin!

Þú velur sjálf(ur) 
upphæðina 

á gjafakortinu.

Gjafakortin koma í fallegum 
umbúðum og fást í miðasölu 

Salarins Hamraborg 6, 
s. 5700400. 

Opið virka daga 
kl. 14–18.

salurinn.is

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Þann 17. nóv em ber sl. varð heilsu leik skól inn 
Urða hóll í Kópa vogi 10 ára. Árið 1995 aug lýsti 
Kópa vogs bær eft ir skóla stjóra í leik skól ann Skóla
tröð í Kópa vogi, og fékk Unn ur Stef áns dótt ir stöð
una og sinnti henni í 12 ár. Þetta var lít ill 34 barna 
skóli og strax í upp hafi vildi Unn ur koma með nýj
ar hug mynd ir inn í leik skóla starf á Ís landi og varð 
heilsu stefna nið ur stað an. 

Kenn ar arn ir Sig rún Hulda, nú ver andi leik skóla
stjóri, Guð laug Sjöfn og Arn dís Ásta og mat ráð ur inn 
Ás gerð ur sem komu til starfa í Skóla tröð voru einnig 
til bún ar i þetta frum kvöðla starf. Mark mið in voru 
að að auka gleði og vellíð an barna með áherslu á 
nær ingu, hreyf ingu og list sköp un. Hugs un in er sú 
að ef barn fær holla nær ingu og  mikla hreyf ingu þá 
sprett ur fram þörf til að skapa.

Til þess að mæla það hvern ig börn un um geng
ur að ná mark mið um skól ans var sam in Heilsu bók 
barns ins. ,,Hvert barn fær bók við upp haf skóla
göngu og kenn ari skrá ir í hana tvisvar á ári haust 
og vor og í fram haldi af skrán ingu fá for eldr ar við tal 
við kenn ara,” seg ir Unn ur. ,,Skráð er heilsu far, hæð 
og þyngd, nær ing og sjálf hjálp, lífs leikni, hreyf ing 
og list sköp un. Skrán ing in ger ir kenn ur um kleift að 
fylgj ast með þroska fram vindu barns ins og er einnig 
tæki til að upp lýsa for eldra um stöðu þess í leik skól
an um. Ári eft ir stofn un Skólatrað ar var hann vígð ur 
sem fyrsti heilsu leik sól inn á Ís landi en kenn ar arn ir 
héldu áfram að þróa heilsu stefn una. Næst út bjugg
um við skrán ing ar blöð til að auð velda skrán ingu í 
heilsu bók ina og einnig sömd um við leið bein ing ar 
fyr ir kenn ara um notk un bók ar inn ar.  Í sept em ber 
1998, þeg ar þetta var allt til bú ið, héld um við  160 
manna ráð stefnu í Smár an um í Kópa vogi  og kynnt
um  þetta efni og í fram haldi var heilsu bók in til bú in 
til sölu. Kópa vogs bær stóð þétt við bak ið á okk ur.”

Árið 1997 var tek ið við rekstri Stubbasels á Kópa
vogs braut 19, en þar var áður rek inn leik skóli á 
veg um rík is spít al anna. Árið 1999 hóf Kópa vogs bær 

bygg ingu  nýs  leik skóla á lóð Stubbasels sem þró
að ist í það að sam ing ur var gerð ur um að Unn ur 
tæki að sér rekst ur leik skóla í Skóla tröð, Stubba seli 
og Urð ar hól sem eina stofn un und ir heit inu Heilsu
leik skól inn Urða hóll. Í þess ari nýju stofn un voru 
tæp lega 150 börn og rúm lega fjöru tíu starfs menn og 
í nýja hús inu var eld hús fyr ir öll börn in.

,,Það er mik ið tal að um hag ræð ingu í leik skól um 
og í öllu sam fé lag inu í dag.  Fyr ir tíu árum kom þessi 
hag ræð ing að góð um not um fyr ir alla.  Ég var kom in 
með ós ka starf ið, fjöl menn an leik skóla, heilsu stefn an 
fékk tæki færi til að blómstra, áherslu þætt ir skól ans 
fengu nýtt vægi og við vor um með lög legt eld hús 
til að elda okk ar holla og góða mat.  Síð ast en ekki 
síst hagn að ist Kópa vogs bær og þar með við öll sem 
í hon um búum um veru leg ar fjár hæð ir.  Þrátt fyr ir 
að hald í rekstri, hef ur í engu ver ið slak að á hin um 
fag lega þætti í starf inu,” seg ir Unn ur Stef áns dótt ir.

Á af mæl is degi Urð ar hóls föðm uðu börn in 
leik skól ann.

HeilsuleikskólinnUrðahóll10ára

Guð rún Páls dótt ir, bæj ar 
stjóri Kópa vogs, hef ur hvatt til 
þess að bæj ar yf ir völd, íbú ar 
og at vinnu rek end ur á Kárs nesi 
taki hönd um sam an á næstu 
vik um og mán uð um og hreinsi 
til á at vinnu svæði Kárs ness sem 
af markast af Kárs nes braut, Vest
ur vör og Bryggju vör. 

Bæj ar stjór inn legg ur til í dreifi
bréfi til um sjón ar manna at vinnu

lóða á Kárs nesi að hreins
unar átak inu verði lok ið í mars 
2011. Skipu lags og um hverf is
svið bæj ar ins hef ur gert út tekt 
á um ræddu svæði og tel ur að 
um gengn inni sé mjög ábóta vant. 
Alls kyns einskisnýt um hlut um, 
dóti og drasli hef ur ver ið safn að 
þar sam an sem ekki er bjóð andi 
bæj ar fé lag inu. Vak in er at hygli á 
því að fyr ir tæk in Fura í Hafn ar

firði og Hringrás í Reykja vík taka 
við bíl hræj um og járni til förg un
ar. Þá er á geymslu svæð inu við 
Straums vík í Hafn ar firði hægt að 
geyma hluti sem nýta má síð ar.

„Tök um hönd um sam an. Bæt
um um gengni á at vinnu svæði 
Kárs ness og ger um hreint fyr
ir okk ar dyr um,“ seg ir Guð rún 
Páls dótt ir.

Bæjaryfirvöldviljasamvinnuum
tiltektíKársnesi
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Ég byrj aði mína skóla göngu í tíma kennslu 
hjá góðri konu á Bjarn hóla stíg”

Ég heiti Tómas Rasm us og ólst 
upp við Hlíð ar veg inn á ár un um 
1960 til 1975.

For eldr ar mín ir flutt ust úr 
Kefla vík í Kópa vog inn sum ar ið 
sem ég varð 6 ára. Pabbi, Hend
rik Rasm us, var skrif stofu mað ur 
og jafn framt jas spí anisti, hann 
vann lengst um á her stöð inni í 
Kefla vík við skrif stofu störf og 
jass aði svo á Hót el Borg um helg
ar. Mamma, Hrefna Þór ar ins dótt
ir, var saum kona og verka kona, 
hún vann við ræst ing ar við Kópa
vogs skóla í ein hverja ára tugi. 
Einnig saum aði hún fatn að fyr ir 
ýms ar versl an ir í Reykja vík og 
fyr ir ein stak linga sem leit uðu eft
ir henn ar hæfi leik um. Við vor um 
3 systk in in, Hugo fædd ur 1952, 
ég fædd ur 1954 og Stein unn 
fædd 1956. 

Sum ar ið 1960 flytj um við í sum
ar hús sem nefnt var Barma hlíð. 
Þetta hús hafði föruramma mín 
og henn ar mað ur byggt á ár un um 
1930 til 1932. Föð ur amma mín var 
Mar grét Rasm us sem var um ára
bil skóla stjóri Heyrn leys ingja skól
ans í Reykja vík, henn ar mað ur var 
Gustav Krist i an Rasm us þý skætt
að ur Dani eða danskætt að ur Þjóð
verji sem kom hing að til lands í 
byrj un síð ustu ald ar til að setja 
upp spuna verk smiðju og minn ir 
mig að pabbi hafi sagt að hann 
hefði sett upp vél ar og stjórn að 
spuna verk smiðj unni Heklu. Hann 
var löngu dá inn þeg ar ég man 
fyrst eft ir mér og Mar grét amma 
dó þeg ar ég var al gert peð, svona 
5 ára.

Kópa vog ur var sveit
Fyrstu minn ing ar um Kópa vog

inn vöru þær að þetta var eins og 
sveit. Fyr ir neð an hús ið okk ar var 
feikistórt tún sem náði al veg nið ur 
á Fífu hvamms veg. Við Fífu hvamms
veg var mjög spenn andi stað ur 
sem var Kópa vogs læk ur inn en 
hin um meg in við læk inn var síð an 
nýr og stór heim ur, næsta hús sem 
við sáum ef við lit um í suð ur var 
bónda bær sem hér Smára hvamm
ur, þar sem nú er Smára lind. Við 
systk in in fór um yf ir leitt í sveit á 
sumr in vest ur í Barða stranda sýslu 
á bæ sem heit ir Reyk hól ar en þar 
bjó móð ur amma okk ar Stein unn 
ásamt stjúpafa okk ar Tómasi. Við 
löð uð umst að Smára hvammi og 
vor um oft að vappa í kring um 
bónda bæ inn. Þar bjuggu ynd is leg 
hjón Dúna og Krist ján, einnig var 
þar bróð ir Krist jáns, vinnu mað
ur sem var alltaf kall að ur Gvend
ur í Smára hvammi. Við krakk arn ir 
vor um frek ar spor létt og ein hvern 
tím ann feng um við Hugo að smala 
af rétt með Gvendi í Smára hvammi, 
mig minn ir að þá höf um við geng ið 
uppá hæð ina sem nú eru landa
merki Garða bæj ar og Kópa vogs 
og rák um við féð í rétt í Smára
hvammi. Strax á eft ir fór um við 
upp í Fífu hvamm og sótt um þar 
ein hverj ar roll ur. Við end uð um 
svo dag inn á að hjálpa gömlu kon
unni á Breið holts bæn um við að 
smala henn ar svæði og kom um vel 
þreytt ir heim að kveldi.

Hlíð ar veg ur inn var nokk uð þétt 
byggð ur á þess um árum, alla vega 
vest ari hluti hans en aust an við 
okk ur voru bara hús á stangli og 
aust an við okk ur og sunn an Hlíð
ar veg ar voru bara sum ar bú stað ir. 
Hvamm arn ir voru full byggð ir og 
Skúla hverf ið og Hrauntung an voru 
hægt að bít andi að byggj ast upp.

Ég byrj aði mína skóla göngu 
í tíma kennslu hjá góðri konu á 
Bjarn hóla stíg, ég man bara ekki 
hvað hún hét.  En það var talið 
nauð syn legt að kenna mér eitt hvað 
áður en ég væri í al vöru skóla.

7 ára byrj aði ég í Kópa vogs skóla 
og var nátt úru lega sett ur í tossa
bekk því ég kunni ekki að lesa. Ég 
var síð an í tossa bekk næstu 2 árin 
því þetta vesen með lest ur inn gekk 
bara ekki upp. Mér fannst miklu 
skemmti legra að teikna eða reikna 
og ham að ist við það í stað inn, síð
an hafði ég óskap lega gam an af að 
smíða og var alltaf að finna upp ný 
leik föng. Því mið ur var ekki búið 
að finna upp tækni legoið á þess
um árum en ég eign að ist fyrstu 
legokubbana rétt fyr ir ferm ing una. 
Það var síð an í 9 ára bekk að ég 
náði það góð um tök um á lestr in
um að skóla yf ir völd töldu eðli legt 
að færa mig upp í ,,betri bekk.”

Stofn uð um hljóm sveit
Í 9 ára bekk var mér ætl að að 

sitja við hlið ina á strák sem hét 
Gunn ar Steinn Páls son. Við urð um 
strax mikl ir mát ar og áður en vet
ur inn var lið inn vor um við orðn
ir mik il fé lags málatröll. Við stofn
um hljóm sveit, ég á nikku, Gunni 
á blokk flautu og æfð um nokk ur 
lög sem pabbi út setti fyr ir okk ur. 
Síð an stofn uð um við skák klúbb, 
íþrótta klúbb og frí merkja klúbb. 
Hljóm sveit in starf aði bara þetta 
haust, haust ið sem við vor um í 9 
ára bekk. Því kenn ar inn okk ar Ólaf
ur Guð munds son síð ar skóla stjóri 

í Kópa vogs skóla fékk ein hvern 
pata af þessu hljóm sveit ar gutli og 
bað okk ur að troða upp á litlu jól
un um og spila fyr ir bekk inn. Við 
Gunni æfð um al veg rosa lega og 
kunn um öll lög in ut an að og gát
um spil að þau með lok uð aug un 
nótu laust. Dag inn sem við átt um 
að spila drösl að ist ég með nikk una 
hans pabba í skól ann og við báð
um kennar ann um að leyfa okk ur 
að eins að fara af síð is því við þyrft
um að eins að setja okk ur í rétt an 
gír.  Við lædd umst inn á kló sett 
og vor um í alla vega 10 mín út ur að 
greiða okk ur. Við vild um ná sömu 
hár greiðslu og El vis Prestley, sem 
sagt við greidd um í píku sem kall
að var. Síð an mætt um við gal vask ir 
inn í stofu og slóg um í. Fyrsta lag ið 
var ,,Hún var svo væn og rjóð”, en 
eng inn klapp aði.

Næsta lag var ,,Tíu litl ir negra
strák ar”, þá klöpp uðu ein hverj ir 
en flest ir pú uðu og heimt uðu Bítla
lag. Við kunn um eng in Bítla lög og 
spil uð um ekki meira þann dag inn.  
Þeg ar ég kom heim seinni part inn 
þenn an dag þá henti ég nikkunni 
upp í stofu sóffa, pabbi var heima 
og spurðu mig spennt ur hvern ig 
hefði geng ið. Ég svar aði að ég væri 
hætt ur að spila, þess ir krakk ar eru 
svo sér kenni leg ir þeir vilja bara 
hlusta á ein hverja bítla, ég ætla 
aldrei aft ur að spila á nikku.

Þetta voru fyrstu stóru von
brigð in í mínu lífi. En við Gunni 
vor um áfram vin ir og fór um á fullt 
í að æfa lang hlaup, frjáls ar, fót bolta 
og skák. Einnig vor um við svo lít ið 
að æfa vopna burð og smíð uð um 
okk ur nokk uð góða boga. Flest ir 
dag ar eft ir skóla voru fót bolti og 
aft ur fót bolti. Við Hugo fór um nið
ur á völl ásamt flest um gutt un um 
í hverf inu og það var skipt í lið og 
spark að með an við stóð um í lapp
irn ar. Með fyrstu snjó um var far ið 
að huga að skíð um eða ein hverju 
til að renna sér á. Lóð in heima 

hent aði mjög vel og tug ir krakka 
söfn uð ust þar á skíð um og all
skyns sleð um. Enn í dag sér mað ur 
krakka renna sér þar og nú heit ir 
það í átta haga fræði svæð is ins að 
renna sér á Hugo. Þeg ar brekk urn
ar heima voru orðn ar of litl ar og 
kröf ur um auk inn hraða juk ust þá 
varð mað ur að líta í kring um sig 
eft ir meiri bratta. Þá mundi ég eft ir 
góð um brekk um frá því við smöl
uð um með Gvendi í Smára hvammi 
fyr ir norð an Víf il staða vatn ið. Ég 
var ca. 12 ára þeg ar ég rölti með 
skíð in á bak inu og í skíða kloss un
um upp að Víf il staða vatni. Síð an 
tróð mað ur brekk una með því að 
ganga upp, eng in lyfta og eng in 
lux us. Mað ur fékk síð an að njóta 
þess að renna sér nið ur og upp
lifði adrena lin ið þjóta um æð arn ar.  
Þeg ar dag ur var kom inn að kvöldi 
var síð an rölt af stað heim með 
græjurn ar á öxl inni.

Mín hilla í líf inu næstu 
árin var skák in

Vet ur inn sem ég varð 12 ára ætl
aði ég að slá í gegn en þá var ver
ið að stofna Skóla hljóm sveit Kóa
vogs. Ein hvern tíma und ir vor var 
áhuga söm um smal að í ein hverja 
úr töku. Ég mætti en féll á próf inu, 
þetta var al veg bölv að, flest ir gæj
arn ir komust í band ið og all ar sæt
ustu stelp urn ar. Nokkrum dög um 
síð ar var ver ið að skil greina 5 flokk 
karla í Breiða blik og ég komst ekki 
í B lið ið. Þetta stefndi í hræði legt 
vor hjá mér.

En þá birti til, þá var stofn að 
Tafl fé lag Kópa vogs.  Ég elti Hugo 
bróð ir á ein hvern fund um Tafl
fé lag Kópa vogs og þar var mín 
hilla í líf inu næstu árin.  Hugo var 
hins veg ar fasta mað ur í að al liði 4. 
flokks í fót bolt an um en hann var 
sterk ur í skák inni líka.

Fyrstu æf ing ar sem ég man eft ir 
voru með köpp um eins og Fjölni 
Stef áns syni skóla stjóra Tón list

a r  s k ó l  a n s , 
Bjarna Ólafs
syni ís lensku
f r æ ð  i n g  o g 
Gísla Ólafi Pét
urs syni stærð
fræði kenn ara. 
En Gísli var þá 
byrj  að ur  að 
þjálfa krakka 
í skák í Kópa
vogs skóla.  Ég 
hef alltaf  bor ið 
mikla virð ingu 
fyr ir þess um höfð ingj um, þeir voru 
góð ar fyr ir mynd ir. 

Vet ur inn sem ég varð 13 ára 
byrj aði mað ur í gaggó. Þá var 
krökk un um safn að sam an úr öll um 
Kópa vogi í einn skóla fyr ir ald ur
inn 13 til 16 ára. Þessi skóli var 
Víg hóla skóli sem stóð við Digra
nes veg.  Þá stokk uð ust upp all ar 
gaml ar klík ur og nýir fé lag ar urðu 
mik il væg ir í líf inu. Þeg ar mað ur er 
tán ing ur þá skipta fé lag arn ir meira 
máli en flest ann að.

Því var mað ur svo lít ið átta villt ur 
fyrsta miss er ið. Það var svo skrít
ið að mað ur gat mætt í skól ann 
í Kópa vogs skóla snoð klippt ur  í 
lopa peysu og vað stíg vél um þeg
ar mað ur var 12 ára en þrem ur 
mán uð um seinna þurfti mað ur 
helst að vera kom inn með bítla hár 
í jakka föt í nælon skyrtu og með 
lakk rís bindi. Það var kult ur sjokk 
fyr ir sveita strák inn mig. Það tók 
mig al veg fyrsta árið að verða mér 
útum smá lubba fram á enn ið og 
jakka föt in mættu ekki fyrr en eft
ir ferm ing una. En í Víg hóla skóla 
kynnt ist mað ur nýj um krökk um 
og eru mér minn is stæð ir nokkr ir 
úr mínu ná grenni svo sem Hafliði 
Sæ valds son og Gunni Ragn ars á 
Digra nes veg in um og síð an klík an 
efst á Álf hóls veg in um en þar voru 
Hösk uld ur Þór halls son, Stef án 
Guð steins son og Sturla Ein ars son. 

Marg ir af eldri nem end un um 
voru þeg ar öfl ug ir í skák inni og Víg
hóla skól inn var lang sterkasti skóli 
lands ins í skák á þess um árum. 
Ég man þeg ar ég ör verp ið komst í 
að al lið ið starx í fyrsta bekk ( sama 
og 8 bekk ur í dag ) en það voru 
6 menn í að al lið inu og 2 til vara. 
Við fór um síð an og keppt um á ein
hverju móti sem hét Sveita keppni 
í skák fyr ir Reykja vík og ná grenni. 
Víg hóla skóli rúll aði þessu móti 
upp, hin ir áttu ekki séns. Í að al
liði skól ans voru  að mig minn ir 
Helgi Sig urðs son, Gest ur Ólafs son, 
Ro bert Eyj ólfs son, Smári Ferd ín
ands son, Jónas Hall dórs son, Hugo 
Rasm us, Tómas Rasm us og Sig urð
ur Þor steins son.

Þess ir gutt ar mættu reglu lega 
á æf ing ar í Tafl fé lagi Kópa vogs 
og mynd að ist sér stak lega góð 
stemning í hópn um. Ef ein hver 
lærði snið ugt trikk þá var það not
að á næstu æf ingu og eft ir að and
stæð ing ur hafði fall ið fyr ir því var 
ekk ert mál að kenna við kom andi 
and stæð ingi í hverju trikk ið var 
fólg ið. Þannig uxum við hver með 
öðr um í fræð inni og urð um nokk uð 
efni leg ir. 

Við systkinin, systir mín, Steinunn; ég, Tómas og bróðir minn, Hugo.

Tómas Rasm us ólst upp á Hlíð ar veg in um, fór í göng ur í Smára hvamm og Fífu hvamm og var 
afar lið tæk ur í skák inni

Tómas 
Rasm us.
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Fé lags heim il ið Gjá bakki í 
Hamra borg inni í Kópa vogi er 
opin fólki á öll um aldri enda þótt 
starf sem in þar sé sér stak lega 
ætl uð eft ir launa fólki bú settu í 
Kópa vogi. 

Kópa vogs bær rek ur fé lags
heim il ið og eru all ir vel komn
ir óháð fé lags að ild. Einnig rek
ur Kópa vogs bær fé lags heim il ið 
Gull smára í Gull smára 13. Fast ir 
lið ir í dag legu starfi eru fé lags 
og tóm stunda starf af ýmsu tagi, 
heit ur mat ur fram reidd ur í há deg
inu, heitt á könn unni all an dag inn, 
heima bak að með læti, dag blöð in 
liggja frammi og hægt er að hlusta 
á út varp og horfa á sjón varp. Oft 
koma góð ir lista menn í heim sókn 
og skemmta við stödd um.

Tóm stunda starf ið gef ur ým is
legt af sér, og ný lega var ver ið að 
selja þar ým is legt nyt sam legt og 
skemmti legt.

Skemmtilegur
varningurseld
uríGjábakka

Prjónavörur eru alltaf vinsælar.

Þú færð skemmtilegu gjafirnar  
á bónusverði hjá okkur

Smáratorgi + Kópavogi + sala@a4.is + www.a4.is + Sími: 580-0000

Vinsælustu geisladiskarnir í góðu úrvali

Mikið úrval af töskum fyrir ferðafólkið

Allir vinsælustu DVD diskarnir 

Leikspilin fyrir unga sem aldna
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Verð 230 kr/kg í ca. 
10 kg pokum en geri tilboð 

í stærri pantanir. 
Nánari uppl. veitir Magnús 

í síma 898 8572 og 
magnus@sperra.is

Eldiviður fyrir kamínur 
og arin til sölu

Þeir 
bjarga 
lífum

Reykskynjarar í miklu úrvali
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Hnetu hjúp að ur tún fisk ur
Fyr ir 4 

Þetta er auð veld en mjög góð að ferð við að fram
reiða tún fisk á fljót leg an og auð veld an hátt. Fólk 
held ur oft að elda tún fisk sé mjög erfitt eða vanda
samt en það er það alls ekki hérna er mín leið og 
þið meg ið endi lega prufa ykk ur áfram með krydd 
og að ferð ir

Yell owf in saku tuna er tún fisk ur inn sem ég not aði 
í þetta og hann er mjög þægi leg ur eng in af skurð ur 
og hann er til bú inn í frosn um 300 gramma steik
um. Hann fæst með al ann ars í Fisk búð Hólm geirs 
í Mjódd inni, Fisk búð inni Haf berg í Gnoða vogi, 
Fiskiprins in um Híða smára og Fisk búð inni Vega
mót um á Sel tjarn ar nesi.

Hrá efn is listi:
Tún fisk ur 700 gr
Wasa bihnet ur 100 gr
Salt hnet ur 100 gr
Svört sesam fræ 50 gr
Kellog´s korn flex 50 gr
Kasjúwhnet ur 50 gr
Syk ur 200 gr
Soja 200 ml
Sharlottu lauk ur 3 stk
Hvít lauk ur 2 geir ar
Chili 1 stk
Rauð ur perlu lauk ur  10 stk
Spínat 250 gr
Snjó baun ir 20 stk
Córí and er 1 askja
Hrís grjónanúðl ur 500 gr
Salt og pip ar
Lime 1 stk

Setj ið tvo potta yfir á suðu með vatni og salti 
ann an til að sjóða núðl urn ar og hinn til að snögg
sjóða snjó baun irn ar. 

Því næst eru wasa bihnet ur 100 gr, salt hnet ur 
100 gr, svört sesam fræ 50 gr, Kellog´s korn flex 
50 gr, kasjúwhnet ur 50 gr og syk ur 50 gr tek inn í 
mat vinnslu vél og pass ið að skál in sé al veg þurr og 
ekki láta þetta verða að dufti.  Hjúp ur inn á að vera 
svo lít ið gróf ur, eit ur grænn á köfl um og salt og pip
ar eft ir þörf um. 

Tún fisk ur inn er tek inn úr pok an um og lagð ur í 
smá olíu og ekk ert verra að dassa smá soja sósu 

útí ol í una og því næst 
er tún fisksteik un um 
velt upp úr hjúpn um 
og steikt ur á sjóð andi 
heitri pönnu í bara 
ör skamma stund bara rétt að loka hon um á öll
um hlið um og pass ið að hnet urn ar og syk ur inn í 
hjúpn um brenna mjög hratt á pönnuni. Hann er 
síð an eld að ur inní ofni í 1mín í einu í 170 gr. heit
um ofn in um og altaf tek inn út og lát inn standa í 5 
mín á milli gæti þurft að end ur taka 34 sinn um fer 
eft ir ofn in um. Mark mið ið er að ná hon um lít ið sem 
ekk ert eld uð um en samt að hann sé al veg volg ur / 
heit ur inní miðju. Ef að hann ofeld ast er hann ekki 
jafn góð ur hann á að bera fram rare.

Sjóða hrís grjónanúðl urn ar eft ir upp lýs ing um á 
pakk an um og taka þær upp úr og beint í kalt vatn 
og smá olíu útí vatn ið og svona eru þær klár ar til 
hlið ar og geymd ar til síð ar. Snjó baun irn ar er skorn
ar í litla bita og snöggsoðn ar í bull sjóð andi vatni í 
30 sek og það an í kalt vatn.

Sharlottu lauk ur inn (skor inn í fín ar sneið ar), hvít
lauk ur inn (saxað ur), rauð ur chili (skor inn í helm
inga og fræ in hreins uð inn an úr hon um), perlu
lauk ur inn skræld ur og skor inn í helm inga. Þetta 
er svo allt sam an steikt á wok pönnu eða í djúp um 
potti í smá stund og þá er bætt við 150 gr af sykri 
og þetta kar mell að smá sam an áður en þið hellið 
200 ml af soja og hálf um lítra af vatni og leyf ið 
þessu að ná suðu áður en þið bland ið núðl un um 
var lega sam an við. Og í lok in er bætt útí snjó baun
un um, spínat inu, söx uð um córí and er og rist uð um 
kasjúwhnet um útí, smakka til með salti, pip ar, 
limesafa og ekki láta þetta sjóða neitt eft ir það til 
að láta þetta líta sem best út

Gangi ykk ur vel og verði ykk ur að góðu
Kv. Ingi mar

Öndvegisréttirogeðalvín
Ingi mar Alex Bald urs son mat reiðslu mað ur á Hót el Holti og höf und ur af 

Eft ir rétti árs ins 2010 gef ur les end um upp skrift ir að önd veg is rétt um, ásamt því 
að hann  mæl ir með eð alvín um  sem  henta ein stak lega vel með rétt un um.

www.landsvirkjun.is

Sendum landsmönnum öllum 
okkar bestu óskir um 

gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári

Þú finnur Spilavini á

Langholtsvegur 126 · 104 Reykjavík · Sími 553 3450 · www.spilavinir.is

Spil ársins 2010

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna

MASI MODELLO DELLE 
VENEZIE  (Ítalía) 
Verð kr. 1.699
Ljóssítrónugult. 
Létt fylling, þurrt, ferskt. 
Sítrus, ljós ávöxtur, 
grösugt. 

MASI MOD ELLO VENEZIE 
Verð 1.699 kr. 
(Rauð vín – Ítal ía – Veneto)
Kirsu berjarautt. Létt með
al fyll ing, þurrt, ferskt, 
miðl ungs tannín. Rauð ber, 
kirsu ber, lyng.

Kópa vogs bú ar láta ekki sitt 
eft ir liggja þeg ar kem ur að bóka
skrif um. Út er kom inn hjá Orms
tungu bók með end ur minn ing um 
Há kons Sig ur gríms son ar sem ber 
hið skemmti lega heiti „Svo þú 
ert þessi Há kon!“ Í bók inni rek
ur Há kon minn ing ar frá upp vexti 
sín um í Fló an um, náms ár un um og 
frá starfs ferl in um sem hef ur ver ið 
mjög fjöl breytt ur.

Há kon er fædd ur 1937, yngst ur 
í níu systk ina frá Holti í Stokks eyr
ar hreppi. Ung ur heill að ist hann af 
tón list og  hugð ist gera hana að ævi
starfi sínu, en það fór á ann an veg. 
Eft ir nám í Versl un ar skóla Ís lands 
og skól um í London og Stokk hólmi 
hóf hann störf hjá Fram leiðslu ráði 
land bún að ar ins og var það upp
haf ið að 48 ára starfs ferli hans fyr ir 
land bún að inn. Ís lensk ur land bún
að ur stóð um þetta leyti frammi fyr
ir af leið ing um of fram leiðslu í kjöl far 
vax andi tækni væð ing ar og auk inn ar 
fram leiðslu getu. Miklu varð aði að 
þessi und ir stöðu at vinu veg ur þjóð
ar inn ar í þús und ár kæmi stand
andi nið ur úr því um róti. Há kon 
átti þátt í að móta þær að ferð ir sem 
þar var beitt, m.a. sem að stoð ar
mað ur Stein gríms Her manns son
ar þeg ar hann var land bún að ar

ráð herra. Sem fram kvæmda stjóri 
Stétt ar sam bands bænda árin 1980 
– 1995 og síð ar sem skrif stofu stjóri 
í land bún að ar ráðu neyt inu stóð 
hann  í miðj um þeim ólgu sjó deilna 
og átaka sem urðu um fram kvæmd 
þess ara mála.

Þótt tón list yrði ekki ævi starf 
Há kon ar hef ur hann kom ið víða við 
sögu í þeim efn um m.a. sem for
mað ur stjórn ar Sin fón íu hljóm sveit
ar Ís lands um skeið og með þátt
töku í starfi Pólý fónkórs ins um ára
bil. Há kon reisti sér hús á Kárs nes
braut inni og hef ur alla tíð búið þar.

,,Svo þú ert þessi 
Há kon”

HákonSigurgrímsson.

- Kópa vogs búi birt ir at hygl is verð ar 
end ur minn ing ar
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Vinnustaðaskírteini

Kvöld skóli Fjöl brauta skól
ans í Breið holti hef ur nú ver ið 
starf rækt ur í hart nær þrjá tíu 
ár. Við kvöld skól ann er hægt 
að stunda nám við nán ast all ar 
braut ir skól ans og allt nám get
ur leitt til út skrift ar. Hægt er að 
taka ein staka áfanga, braut ir, 
stúd ents próf eða starfs rétt indi, 

eft ir áhuga hvers og eins. Hægt er 
að stunda m.a. bók nám, iðn nám 
og heil brigð is nám. Fjöl menn ustu 
braut irn ar eru raf iðna, tré iðna 
og sjúkra liða braut, þar sem hægt 
er að ljúka fag námi að fullu.

Braut ir skól ans eru í stöðugri 
end ur skoð un og upp bygg ingu. 
Ný lok ið er fram kvæmd um við end

ur nýj un hús næð is tré iðna braut ar 
FB. Þar var öll að staða til kennslu 
betrumbætt, en einnig kaffi að
staða nem enda og vinnu að staða 
kenn ara. Þar eru menn bjart sýn ir 
og hlakka til að taka á móti nýj
um nem end um á næstu önn. Hluti 
nem enda Kvöld skóla FB er að búa 
sig und ir há skóla nám og ann að 
fag nám. Víða er stúd ents próf sett 
sem inn töku skil yrði en það verð
ur æ al geng ara að há skól ar meti 
starfs reynslu og ann að nám en 
hefð bund ið bók nám. Þá er við kom
andi „met inn inn” í skól ann, hafi 

hann lok ið til greind um áföng um, 
þó hann hafi ekki stúd ents próf. Hið 
fjöl breytta náms val Kvöld skóla FB 
auð veld ar fólki þenn an und ir bún
ing með því að bjóða hluta þeirra 
áfanga sem gerð er krafa um í slík
um til vik um. Um sjón ar mönn um 
kvöld skól ans er mjög um hug að að 
halda skól an um sterk um þrátt fyr ir 
erf ið ar ytri að stæð ur. Reynt er að 
halda skóla gjöld um í lág marki og 
gefa fólki kost á að skipta greiðsl
um, ef svo ber und ir. Eft ir erf ið an 
nið ur skurð á þeirri önn sem nú er 
að ljúka er ljóst að 40% fleiri áfang

ar verða í boði á vor önn 2011. Það 
er fagn að ar efni og fyrsta skref ið í 
end ur upp bygg ingu kvöld skól ans.

Kennslu tími er al mennt frá 
kl. 17:20 – 22:20,  mánu daga til 
fimmtu daga.

Inn rit un á net inu er nú í full um 
gangi (www.fb.is  Kvöld skóli). Þar 
er hægt að fá all ar upp lýs ing ar, 
t.d. at huga verð, kennslu tíma o.fl. 
Inn rit un verð ur í skól an um í byrj
un jan ú ar og verð ur það aug lýst á 
heima síðu skól ans. Kennsla hefst 
síð an í Kvöld skóla FB mið viku dag
inn 12. jan ú ar.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Bók in Ís lensk knatt spyrna 
2010 eft ir Víði Sig urðs son er 
kom in út hjá Bóka út gáf unni 
Tindi. Þetta er þrí tug asta árið í 
röð sem ár bók in um ís lenska fót
bolt ann er gef in út en sú fyrsta 
leit dags ins ljós árið 1981. Bók in 
er 240 blað síð ur en fyrsta bók in 
sem kom út árið 1981 var 88 síð
ur í heild ina. M.a. eru í bók inni 
lit mynd ir af meist ara lið um árs
ins í öll um flokk um, öll um lið um 
í efstu deild karla ásamt mörg um 
fleir um.

Í bók inni er fjall að um allt sem 
gerð ist í ís lensk um fót bolta á 
ár inu 2010. Mjög ít ar lega er sagt 
frá gangi mála á Ís lands mót inu í 
öll um deild um og flokk um. Mest 
að sjálf sögðu um efstu deild ir 
karla og kvenna, og 1. deild karla, 
þar sem gang ur mála er rek inn 
frá um ferð til um ferð ar, en líka 
um keppni í 2. og 3. deild karla 
og 1. deild kvenna. Hægt er að 
sjá hverj ir spil uðu með hvaða 
ein asta liði í öll um deild um, hvað 
þeir léku marga leiki og hve mörg 
mörk þeir skor uðu og mikl ar upp
lýs ing ar er að finna um fé lög in og 
leik menn ina.

Þá er fjall að mjög ít ar lega um 
alla lands leiki Ís lands, við töl við 
Al freð Finn boga son úr Breiða bliki 
sem var val inn besti leik mað ur 
Ís lands móts karla, og við Rakel 
Loga dótt ur, Ís lands meist ara með 
Val og fleiri. Höf und ur bók ar inn ar 
er Víð ir Sig urðs son, íþrótta f rétta
mað ur á Morg un blað inu og Kópa
vogs búi, sem hef ur skrif að bók ina 
sam fleytt frá ár inu 1982. Sig urð ur 
Sverr is son skrif aði fyrstu bók ina 
árið 1981 og hann og Víð ir sáu í 
sam ein ingu um bók ina 1982.

Ósk ar Örn Hauks son úr KR er 
stoðsend inga kóng ur inn 2010. 
Krist inn Jóns son Breiða bliki lagði 
upp 8 mörk ásamt Atla Guðn a
syni í FH og Baldri Sig urðs syni í 
KR. Þess ir leik menn voru við ur
kennd ir af bóka út gáf unni auk Eyj
ólfs Sverr is son ar sem fékk heið ur
verð laun fyr ir frammi stöðu 21árs 
lands liðs karla á ár inu.

SigurinnáKRvar 
prófsteinninn

Kópa vogs blað ið spurði Víði Sig
urðs son hvaða lik ur hann hefði 
talið í upp hafi móts að Breiða blik 
yrði Ís lands meist ari.

,,Ég taldi eins og flest ir aðr ir að 
KR og FH myndu slást um Ís lands
meist ara tit il inn og gerði ráð fyr ir 
að tvö efstu sæt in væru frá tek in 
fyr ir þau en átti von á að lið eins 

og Breiða blik og Kefla vík yrðu á 
hæl um þeirra. Mér fannst mjög 
raun hæft að Breiða blik yrði í bar
átt unni um Evr ópu sæti og spáði 
sjálf ur lið inu þriðja sæt inu.”

- Var það bara í loka um ferð inni 
sem þú tald ir að þeir mundu standa 
uppi sem sig ur veg ar ar, eða var það 
fyrr og þá eft ir hvaða leik?

,,Sig ur inn á KR í 20. um ferð inni 
var stóri próf steinn inn á lið ið og 
ég tel að hann hafi ráð ið úr slit um 
um hvar Ís lands meist ara tit ill inn 
hafn aði í ár. Frammi staða Blika í 
þeim leik var slík að ég var sann
færð ur eft ir hann að lið ið yrði ekki 
stöðv að í síð ustu tveim ur um ferð
un um. Þar sýndi Blikalið ið end an
lega að það var til bú ið til að fara 
alla leið.”

-Hverj ir voru burða rás ar í lið inu 
í sum ar, og kom ein hver leik mað ur 
þér óvart, var að blómstra í sum ar?

,,Al freð Finn boga son var að 
sjálf sögðu sá leik mað ur sem stóð 
upp úr hjá Breiða bliki, enda kjör
inn besti leik mað ur deild ar inn ar í 
öll um mögu leg um kosn ing um og 

ein kunna gjöf um. Krist inn Stein
dórs son, Jök ull I. El ísa bet ar son 
og Krist inn Jóns son voru í stór um 
hlut verk um og Ingv ar Þór Kale 
í mark inu fleytti lið inu yfir mik
il væga hjalla. Ann ars var þetta 
sterk og þétt liðs heild og hæg lega 
hægt að telja upp flesta af fasta
mönn um liðs ins.

Ég get varla sagt að neinn leik
mað ur hafi kom ið mér sér stak lega 
á óvart. Ég þekkti vel til flestra 
þess ara stráka og vissi nokkurn 
veg inn hvað þeir gætu. Ef eitt hvað 
kom á óvart var það helst hvern ig 
Jök ull smellpass aði inní lið ið, og 
að Elf ar Freyr Helga son skip aði 
sér í hóp bestu mið varða deild ar
inn ar.” 

- Hvaða lið í PEPSI-deild inni olli 
mest um von brigð um í sum ar?

,,Það er eng in spurn ing að KR 
olli mest um von brigð um, mið að 
við vænt ing arn ar, enda þótt lið ið 
hefði loks sýnt sín ar réttu hlið ar 
seinni hluta móts ins. Fylk ir, Kefla
vík og Grinda vík voru líka lið sem 
ég hélt að yrðu betri en raun in 
varð á,” sagði Víð ir Sig urðs son.

TaldiraunhæftaðBreiðablik
yrðií3.sætiPEPSI-deildarkarla

Höfundur bókarinnar, Víðir Sigurðsson, sem er Kópavogsbúi,hefur
skrifaðbókinasamfleyttfráárinu1982.SigurðurSverrissonskrifaði
fyrstubókinaárið1981oghannogVíðirsáuísameininguumbókina
1982.Þeireruhérmeðtværfyrstubækurinarognýjustubókina.

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0 

N j a r ð v í k ,  F it jabraut 12, sími 421 1399 
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Mastercraft hefur framleitt dekk 
síðan 1909 og byggir því á y�r 
100 ára reynslu.

Mastercraft jeppadekk
– nú á lægra verði
Dekkin frá Mastercraft eru sérhönnuð fyrir stærri bifreiðar og jeppa, veita 
hámarksöryggi og eru á sama tíma einkar hljóðlát. Vertu því öruggari í vetur 
með Mastercraft undir bílnum.

UNGLINGAVEIKI
Hjálparsími Rauða krossins 1717

mér bara líður illa!

ÉG ER EKKI MEÐ

Íslenskknattspyrna2010kominút:

Að al skoð un bauð við skipta 
og vild ar  vin um í ár leg an 
að ventu morg un fimmtu dag inn 
9. desember.

Skap ast hef ur hefð fyr ir jóla
boð um þeirra,  sem hald in eru 
að morgni dags, fyrripart des
em ber ár hvert og er þetta í 16. 
sinn. Starfs fólk skreyt ir húsa

kynn in í Hellu hrauni með kert
um og jóla skrauti, set ur bíla lyft
ur í rétta hæð og dúk ar þær og 
svigna þær und an krás um, kaffi 
og jóla öli. Við skipta vin ir áttu 
nota lega morg un stund á menn
ing ar leg um nót um með tón list 
og góðri jólastemmn ingu.

Aðventumorgun
hjáAðalskoðun
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„Kraftablikar”með54stig
íÍslandsmeistarakeppni
kraftlyftingaliða

Breiða blik varð í 3. sæti á 
Ís lands meist ara mót inu í rétt
stöðu lyftu – og náðu því í 
brons verð laun í þess ari  keppni 
fé lags liða á þessu keppn is ári. 

Sig ur veg ari varð Kraft lyft inga
deild Massa – UMFN og í 2. sæti 

varð Kraft lyft inga deild Ár manns. 
Kraft lyft inga deild Breiða bliks er 
nú að fá æf inga að stöðu í nýju 
stúku Kópa vogs vall ar, sem ger
breyt ir allri að stöðu deild ar
inn ar. Æf inga að stað an er nefnd 
,,Camelot.” 

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Fim leika mað ur árs ins 2010 er 
Dýri Krist jans son í Gerplu. Dýri 
hef ur átt lang an og far sæl an fim
leika fer il, fyrst sem kepp andi og 
lands liðs mað ur í áhalda fim leik
um og nú í seinni tíð í hóp fim
leik um. Fer il inn spann ar 21 ár, 
hann er elsti kepp and inn á mót
um fim leika sam bands ins og nú 
sem ávallt í fremstu röð. 

Hann hef ur sleg ið í gegn sem 
hinn við kunna legi íþrótta álf ur og 
þannig haft áhrif á heilsu og lífstíl 
þús unda barna hér lend is sem og 
á er lend um vett vangi. Dýri hlýt
ur tit il inn fim leika mað ur árs ins 
2010 fyr ir fram úr skar andi ár ang
ur fyrsta karla lands liðs Ís land á 
Evópu mót inu í hóp fim leik um sem 
fram fór í Mal mö nú í haust. Lið ið 
hafn aði þar í 4. sæti í fjöl þraut og 
náði einnig í 3. sæti í gól f æf ing um. 

Fim leika kona árs ins, Íris Mist 
Magn ús dótt ir, einnig í Gerplu, var 
lyk il mað ur í Evr ópu meist ara liði 
Ís lands. Hún er stoð og stytta í 
liði sínu og á stór an þátt í góðu 
gengi liðs ins í Mal mö. Hún hef ur 
lengi vel ver ið besta trampolín

stökk kona Evr ópu og stökk t.a.m. 
erf ið ustu stökk in á mót inu í haust 
sem hafði mikla þýð ingu fyr ir 
loka ein kunn liðs ins. Dýnu stökk in 
fram kvæm ir hún af mik illi yf ir
veg un og geisl ar af lífi í dans in um. 

Lið ið vann all ar grein ar á mót inu 
og má því með sanni segja að Íris 
Mist sé ein af allra bestu fim leika
kon um Evr ópu sem lyk il mað ur á 
öll um víg stöðv um í keppni.

DýriogÍrisMistfimleikamaður
ogfimleikakonaársins

Fimleikamaðurársins2010,DýriKristjánssonogfimleikakonaársins,
ÍrisMistMagnúsdóttir,bæðiíGerplu.

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 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Skrif að var und ir end ur nýj
un á sam starfs samn ingi á milli 
HK og Teng is í nóv em ber og er 
samn ing ur inn til þriggja ára. 

Að sögn Þór is Sig ur geirs sonar 
fram kvæmda stjóra Teng is vill 
fé lag ið með þessu sýna sam fé
lags lega ábyrgð og styðja við 
öfl ugt upp eld is og for varn starf 
íþrótta fé lags ins. Tengi hef ur ver
ið stuðn ings að ili HK til margra 

ára og því mik il ánægja að geta 
hald ið þeim stuðn ingi áfram.

Al ex and er Arn ar son, for mað ur 
hand knatt leiks deild ar HK, seg ir 
að stuðn ing ur Teng is geri fé lag
inu kleyft að halda áfram upp
bygg ingu hand knatt leiks deild ar
inn ar. HK er með stærstu hand
knatt leiks deild lands ins sem fer 
ört vax andi.

Samningurinníhöfn.ÞórirSigurgeirssonog
AlexanderArnarsonhandsalahann.

Hött ur vann Breiða blik í 
1. deild karla í körfuknatt leik 
8476 í leik sem fór fram á Eg ils
stöð um. 

Dan í el Terrell var allt í öllu 
hjá Aust firð ing un um og skor
aði 31 stig, tók 5 frá köst og átti 5 
stoðsend ing ar. Hjá Breiða bliki var 
Þor steinn Gunn laugs son stiga
hæst ur með 22 stig og tók 12 frá
köst, Að al steinn Páls son skor aði 
12 stig og tók 8 frá köst. Blik arn ir 
áttu und ir högg að sækja all an 
leik inn, unnu að eins 2. leik hluta 
en töp uðu hin um þrem ur leik hlut
un um.

Breiða blik er nú í 6. sæti 1. 
deild ar með 6 stig, unn ið 3 leiki 
en tap að 5 leikj um. Þór Þór láks
höfn er á toppi deild ar inn ar með 

16 stig, hef ur unn ið alla leiki sína 
til þessa. Síð asti leik ur Breiða

bliks var gegn Val 15. des em ber 
sl. í Kópa vogi.

Breiðablikí6.sæti1.deildar

Árið sem er að líða var fyr ir 
nokkra hluta sak ir afar merki legt 
ár í íþrótta starfi Golf klúbbs Kópa
vogs og Garða bæj ar en gerð ar 
voru nokkr ar skipu lags breyt ing ar  
sem höfðu já kvæð áhrif á starf
ið. Af reks og ung linga nefnd GKG 
voru sam ein að ar í eina nefnd, 
Íþrótta nefnd. 

Þar sem tölu verð skör un er á hlut
verk um þessa tveggja nefnda þá var 
þetta talið eðli legt skref til þess að 
ein falda boð leið ir og auka sam vinnu 
milli nefnd anna. Und ir lok sein asta 
árs hófst vinna að Gæða hand bók 
fé lags ins, sem er eins kon ar leið ar
vís ir fyr ir fé lags menn og starfs fólk 
GKG. Mark mið ið var að setja á prent 
helstu mark mið og stefn ur fyr ir 
hina ýmsu mála flokka sem lúta að 
starf inu, hvort sem það er fyr ir hinn 
al menna fé laga, for eldra iðk enda 
í barna og ung linga starfi, iðk end
urna sjálfa, þ.m.t. af rekskylfing ana, 
auk þjálf ara og leið bein enda. Í hand
bók inni er m.a. að finna ná kvæma 
skrá yfir hvern ig þjálf un og skipu
lagi æf inga er hátt að.

Fjöldi iðk enda held ur áfram að 
aukast og eru nú um 300 fé lags
menn 18 ára og yngri. Þar af tóku 
210 þátt í æf ing um á sl. sumri, sem 
er aukn ing um 50% á tveim ur árum. 
Stærstu klúb b arn ir, sem GKG ber 
sig sam an við, kom ast ekki ná lægt 
þess um töl um. Þessi aukn ing er til 
marks um að sú þjón usta sem boð
ið er uppá er vel met in af iðk end um 

og að stand end um þeirra, en þetta 
væri ekki fram kvæm an legt nema 
hafa gott teymi af hæf um þjálf ur um 
og leið bein end um. Í sum ar var lögð 
lögð um við sér staka áherslu á að 
auka þátt töku stúlkna á æf ing um, og 
það heppn að ist vel. Á sum aræf ing
un um störf uðu tveir PGA mennt að ir 
þjálf ar ar, Derrick Moore og Har ald
ur Þórð ar son. Auk þeirra þjálf uðu 
þeir Birg ir Leif ur Haf þórs son, Sig
mund ur Ein ar Más son, Hauk ur Már 
Ólafs son, Guð jón Henn ing Hilm ars
son, Gest ur Gunn ars son og Tómas 
Sig urðs son. Á barna nám skeið um 
GKG störf uðu tíu af rekskylfing ar úr 
röð um fé lags ins.

Í sum ar voru tvær mót arað ir 
barna og ung linga, Svala móta röð in 
og Ung linga móta röð in. Svala móta
röð in, sem er ætl uð þeim sem eru 
að stíga fyrstu skref in í keppni, 12 
ára yngri, og heppn að ist gríð ar lega 
vel, en alls tóku 90 börn þátt í a.m.k. 
einu móti.

ÞrírÍslandsmeistaratitlar
GKG –kylfing ar náðu þrem ur 

Ís lands meist aratitl um; Birg ir Leif ur 
sigr aði á Ís lands mót inu í högg leik 
og holu keppni. Sveit drengja 15 ára 
og yngri varð einnig Ís lands meist
ari. Eink ar ánægju legt var að kon
urn ar náðu sín um besta ár angri frá 
upp hafi þeg ar þær höfn uðu í 2. sæti 
í sveita keppni kvenna 1. deild.

Já kvæð ar lag fær ing ar voru gerð

ar á æf inga að stöð unni, en helstu 
breyt ing ar voru gerð ar á svæð inu 
með fram Víf ils staða veg in um, en 
þar voru slegn ar 5 stutt ar braut ir 
(4060 m), sem hent uðu vel fyr ir 
barna nám skeið in og æf ing ar fyr ir 
styttri inn á högg. Einnig var bætt við 
flagg stöng um á gras svæð inu hand
an Vetr ar braut ar, og högg svæð in 
af mörk uð svo nýt ing in yrði betri og 
fleiri gætu æft í einu. Þessi breyt
ing heppn að ist vel og er það mik ill 
kost ur að geta sleg ið þessi mik il
vægu inn á högg af grasi. Í vor var 
hald inn golf dag ur þar sem öll um 
starfs mönn um Kópa vogs og Garða
bæj ar var boð ið í heim sókn og þeim 
gef inn kost ur á að kynn ast íþrótt
inni og starfs semi GKG.

Vetr a r æf ing ar hófust í nóv em ber 
með barna, ung linga og af reks hóp
um sem stunda æf ing ar í Kórn um. 
Æf ing ar standa í 10 1/2 mán uð á ári 
und ir hand leiðslu þjálf ara. Vet ur inn 
er mik il væg ur fyr ir iðk end ur , en á 
þeim tíma gefst mesta tæki fær ið til 
að bæta golf tækn ina og lík am lega 
form ið.

Umhverfisstefna
Á að al fundi GKG 29. nóv em ber 

sl. var Guð mund ur Odds son end ur
kjör inn for mað ur. Rekst ur inn skil
aði 23.211.115, króna hagn aði og 
voru skuld ir klúbbs ins lækk að ar um 
30,7 millj ón ir króna. Á fund in um var 
sam þykkt um hverf is stefna GKG.

Samþykktvarumhverfisstefnagolfklúbbsins
ReksturGKGskilaðigóðumhagnaði:

HalldórEyþórssonfórfyrir„Kraftablikum”á Íslandsmótinu í rétt
stöðulyftu–settiÍslandsmetogsigraðií82,5kg.þyngdarflokkiog
varðí2.sætiíheildarstigakeppnilóðréttáallakarlakeppnisflokka
samkvæmtalþjóðlegriWILKSstigatöflu!

HKgerirsamstarfssamning
viðTengi

FráleikBreiðabliksgegnLeiknifyrrívetur.



28.
desember 75

milljónir
á einn miða

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 eða hjá næsta umboðsmanni.

Fáðu þér 
miða á hhi.is

FÆRÐ ÞÚ STÆRSTA

VINNING ÁRSINS?
vertu með 28. desember
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