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Traust og persónuleg þjónusta
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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.

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Hundrað nýir starfsmenn
til Kópavogsbæjar
Kópav ogsb ær hélt nýl ega
kynningarfund í Salnum fyrir
starfsfólk Svæðisskrifstofu mál
efna fatlaðra á Reykjanesi, en
MJÓD
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erÁverða
fatlaðra flutt frá ríki til sveitar
félaga nú um áramótin. Rúmlega
100 nýir starfsmenn bætast þar
með í hóp starfsmanna Kópa
vogsbæjar. Guðrún Pálsdóttir,
bæjarstjóri Kópavogs, bauð þessa
nýja starfsmenn hjartanlega vel
komna til starfa og sagði að með
tilkomu þeirra yrði Kópavogs
bær en ríkari af mannauði.
Á fundinum kom m.a. fram að
hjá Kópavogsbæ hefði verið unn
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
ið markvisst að tilfærslunni nær
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
allt þetta ár með það að markmiði
DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200
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að hún myndi ganga sem best fyr
ir sig. Fundargestir spurðu ein
mitt nokkuð út í tilfærsluna og
svöruðu starfsmenn bæjarins því
til að allt kapp væri lagt á að hún
yrði snurðulaus þótt skammur
tími væri til stefnu. Í upphafi fund
ar fór Einar Njálsson, formaður
verkefnastjórnar um yfirfærslu á
málefnum fatlaðra, yfir hlutverk
verkefnastjórnarinnar og Helga
Jóhannesdóttir, sérfræðingur á
starfsmannaskrifstofu fjármála
ráðuneytisins, fór yfir breytingar
á lögum um málefni fatlaðra, rétt
arstöðu starfsmanna, stéttarfé
lagsaðild og félagsleg réttindi.
Þórarinn Eyfjörð, framkvæmda
stjóri Stéttarfélags í almannaþjón

ustu, fjallaði um réttindi starfs
manna, stétta rf él agsa ði ld og
félagsleg réttindi og Aðalsteinn
Sigfússon, félagsmálastjóri Kópa
vogs, greindi frá undirbúningi til
færslunnar. Þorsteinn Einarsson,
starfsmannastjóri Kópavogsbæj
ar, fjallaði um Kópavogsbæ sem
vinnustað og Rannveig Ásgeirs
dóttir, bæjarfulltrúi og formaður
sérnefndar bæjarins um tilfærslu
málefna fatlaðra, greindi frá fram
tíðarsýn bæjarins í þessum mála
flokki. Í lokin ávarpaði Guðríður
Arnardóttir, formaður bæjarráðs
Kópavogs, samkomuna og bauð
hún nýja starfsmenn hjartanlega
velkomna til starfa.

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
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Kristin jólahátíð

A

ðventan eða jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyr
ir jól. Þetta er sá tími sem kristnir menn taka frá til að
undirbúa komu frelsarans og til að minnast fæðingu
hans. Aðventukransinn sem nú sést víðast er Norður-Evrópsk
hefð. Hið sígræna greni táknar lífið sem er í Kristi og hringur
inn táknar eilífðina. Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, annað
kertið nefnist Betlehemskertið, þiðja kertið nefnist hirðakertið
en snauðum og ómenntuðum fjárhirðum voru sögð tíðindin
góðu á undan öllum öðrum og fjórða kertið nefnist engla
kertið og minnir okkur á þá sem báru mannheimi fregnirnar.
Aðventukransinn er upprunninn í Þýskalandi á fyrri hluta 19.
aldar, barst til Suður-Jótlands og varð algengur í Danmörku eft
ir 1940. Frá Danmörku barst þessi siður til Íslands. Í fyrstu var
aðventukransinn aðallega notaður til að skreyta búðarglugga
en á sjöunda áratugnum fór hann að tíðkast á íslenskum heim
ilum. Fyrir rúmlega 40 árum orti norski rithöfundurinn Sigurd
Muri ljóð um aðventukertin fjögur sem kallast „Nå tenner vi det
første lys“ og er það sungið við sænskt lag frá 1898 eftir Emmu
Christinu Köhler, á íslensku nefnist það „Við kveikjum einu
kerti á.“ Næsta sunnudag er fjórði sunnudagur í aðventu en þá
er sungið:
Við kveikjum fjórum kertum á.
Brátt kemur gesturinn,
og allar þjóðir þurfa að sjá,
að það er frelsarinn.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar lesendum sínum nær og fjær gleði
legra jóla, árs og friðar.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Samkóp verðlaunar
fyrir foreldrarölt

Á dögunum var verðlaunað fyr
ir foreldrarölt af Samkóp á fundi
þar sem mættu fullt rúa r allra
skólanna í Kópavogi ásamt fulltrú
um ÍTK og lögreglunnar. Á síðasta
vetri hóf Samkóp verðlaunasam
keppni í þeim tilgangi að hvetja
foreldra til þess að taka þátt í
foreldraröltinu í sínum skóla, en
foreldraröltið er mikilvægur þátt
ur í forvörn. Veitt voru peninga
verðlaun sem nýtast til að kaupa
eitthvað sem kemur nemendum
að góðu m notu m í skóla nu m.
Verðlaunin hlutu foreldrar barna
í Hörðuvallaskóla.

Ljóðasamkeppnin
„Ljóðstafur Jóns úr
Vör“ í tíunda sinn

Lista- og menningarráð Kópa
vogs efnir í tíunda sinn til árlegr
ar ljóðasamkeppni undir heitinu
Ljóðs tafu r Jóns úr Vör. Öllu m
skáldum var velkomið að senda
ljóð í keppnina en skilafrestur
er útr unni nn. Í dómn efnd eru:
Gerður Kristný, rithöfundur og
skáld, Jón Yngvi Jóhannsson bók
menntaf ræði ngu r og Sigu rðu r
Pálsson, ljóðskáld og rithöfund
ur. Veitt verða vegleg verðlaun
og fær verðlaunaskáldið auk þess
til varðveislu, í eitt ár, göngustaf
áletraðan með nafni sínu. Hand
hafi hans nú er Gerður Kristný.
Greint verður frá niðurstöðum
samkeppninnar og verðlaun veitt
á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. jan
úar 2011. Jón úr Vör bjó nánast
allan sinn starfsaldur í Kópavogi
en tilgangur keppninnar er að efla
og vekja áhuga á íslenskri ljóðlist.

Fyrirspurn um 	
söguritun  

Gunna r Ingi Birgi ss on lagði
fram fyrirspurn í bæjarráði fyrir
nokkru um framhald söguritun
ar Kópavogsbæjar. Svar barst frá
bæjarstjóra á fundi bæjarráðs 9.
desember sl. en ekkert er bók
að um efni þess í fundargerðinni.
Kemur bæjarbúum kannski ekkert
við hvernig gengur að rita sögu
bæjarins eða hvort yfirleitt er ver
ið að rita sögu Kópavogsbæjar
en ritun þess átti að vera lokið
fyrir áramót 2010/2011 ef rétt er

munað. Kannski er rétt að biðja
bæjarstjóra um svar hér í þessum
dálk blaðsins.

Beiðni um rekstur
pylsuvagns hafnað

Ums ókn barst bæja rr áði um
leyfi til að reka pylsuvagn í Kópa
vogi frá Friðriki Björnssyni. Ekki
er talið koma til greina að bæjar
ráð taki afstöðu til slíks erindis án
þess að fyrir liggi hver staðsetn
ing eigi að vera. Bæjarráð hafnaði
því erindinu.

Styrk til Kvennaráð
gjafarinnar mótmælt

Bæjarráð hefur samþykkt að
styrkja Kvennaráðgjöfina um 150
þúsund krónur. Ármann Kr. Ólafs
son bæja rr áðsm aðu r lét bóka
af því tilefni að hann teldi ekki
rétt að styrkja þessa starfsemi
þar sem ýmsum samtökum hafi
á síðustu mánuðum verið hafnað
sökum fjárskorts Kópavogsbæjar.
Auk þess benti Ármann á að ekki
hefði verið lagður fram ársreikn
ingur eða aðrar upplýsingar um
rekstur þessara samtaka. Guð
ríður Arnardóttir, formaður bæj
arráðs, sagði að fjárhagsáæ
 tlun
næsta árs fylgdi erindinu. Sagði
Guðríður að talið væri að ráðgjöf
in væri gagnleg viðbót við félags
þjónustu bæjarins.

Opnunartími 	
íþróttahúsa styttur

Frá og með 1. janúar 2011 verð
ur opnunartími í öllum íþrótta
húsu m Kópav ogsb æja r styttu r
um eina klukkustund að kvöldi. Í
knattspyrnuhöllunum Kórnum og
Fífunni verður æfingatími félag
anna styttur um eina klukkustund
á virkum dögum og verður frá 1.
janúar 2011 til kl. 20:00 en ekki
til kl. 21:00 eins og verið hefur.
ÍTK mun senda út nýjar tímatöfl
ur fyrir þau hús sem eru í rekstri
bæjarins en íþróttafélögin þurfa
að senda út nýjar töflur fyrir þau
hús sem eru í þeirra rekstri. Þau
íþróttah ús sem hér um ræði r
eru Íþróttahús Kópavogsskóla,
Íþróttahús Kársnesskóla, Íþrótta
hús Lindaskóla, Íþróttamiðstöðin
Kórinn en tíminn frá kl. 22:00 23:00 í knattspyrnuhöllinni verð
ur leigður klefalaus, Íþróttahúsið

Bókasafn
Kópavogs

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Digranes, Íþróttahúsið Versalir,
Íþróttah úsi ð Smári nn, Knatt
spyrnuhöllin Fífan og Íþróttahús
ið Fagrilundur.

Söngvinir í 		
Digraneskirkju

Fjórða sunnudagur í aðventu
19. dese mb er nk. er jólas tund
fjölskyldunnar í Digraneskirkju.
Þar munu Söngvinir, kór aldraðra
í Kópavogi syngja gömul og ný
aðventu- og jólalög. Stundin mið
ast fyrst og fremst við sönginn, að
rifja upp gamalkunnug aðventuog jólalög og heyra jafnvel eitt
hvað sem ekki er eins kunnuglegt.
Eftir jólastundina er boðið upp
á heitt súkkulaði og piparkökur.
Zbignie w Zuchowicz orga nisti
leiðir stundina.

Kirkjuheimsókn á
aðventunni

Eins og venjulega á aðventu
var farið í heimsókn í Digranes
kirkju frá Kópavogsskóla og fóru
nemendur og kennarar skólans í
tveimur hópum. Í fyrri hópnum
voru nemendur í 1.- 3. bekk og 8.10. bekk og fylgdu elstu nemend
ur skólans þeim yngstu. Gaman
var að sjá hversu góð samvinna
myndaðist milli unglinganna og
yngri barnanna. Í seinni hópn
um voru svo nemendur úr 4. -7.
bekk. Væntanleg fermingarbörn
úr 8. bekk sáu um dagskrá í kirkju
auk presta kirkjunnar. Þetta var
hátíðleg stund sem kom öllum
viðstöddum í jólaskap.

Tónleikar til heiðurs
Ellý Vilhjálms

Þriðjud agi nn 28. dese mb er
hefði söngkonan Ellý Vilhjálms
orðið 75 ára. Af því tilefni ætlar
söngkonan Guðrún Gunnarsdótt
ir að heiðra minningu Ellýjar, á
sjálfu m afm æli sd egi nu m, með
tónleikum í Salnum. Guðrún gaf
út plötu árið 2003 með upptöku af
tónleikunum „Óður til Ellyjar“ og
hlaut sú útgáfa Íslensku tónlist
arverðlaunin sem besta platan í
flokknum „Ýmis tónlist“ það árið.
Hér er um einstakt tækifæri að
heyra lögin hennar Ellýjar flutt
af Guðrúnu Gunnars, Agnari Má
Magnússyni, Sigurði Flosasyni,
Birgi Bragasyni ofl.

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
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Ný bók að vestan

Við hjónin vorum á Kanarí vorið 1974 og í næsta húsi bjó Einar Arnalds fyrrverandi hæstaréttardómari, fulltrúi Agnars Kofoed
lögreglustjóra 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?

kr. 4.980-

„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, tækjakost og vinnuálag olli miklu fjaðrafoki hjá embætti lögreglustjóra 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?

„Benedikt Jakobsson var leiðbeinandi okkar í fleiru en
íþróttum, líka í einkalífi, jafnvel ástamálum, og kvennafar bar á góma. Við tengdumst honum sterkum vináttuböndum, 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.“

„Einhvern tímann var ég staddur á skrifstofu Erlings og hafði hann orðið. Var kominn í ham út af einhverjum pólitískum vandamálum 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.“

Fæst í bókaverslunum um land allt
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,,Við höfum alltaf búið til íslensk jól
hvar sem við erum stödd”
-segir Sigurjóna Sverrisdóttir, sem bjó um árabil á Ítalíu með fjölskyldunni

S

igurjóna Sverrisdóttir
hefur haldið upp á jólin
í Noregi, í Kópavogin
um, þar sem hún er að
mestu alin upp, og svo
á Ítalí u þar sem hún
bjó í mörg ár með fjölskyldunni
við Gardavatn á Ítalíu en hún er
gift Kristjáni Jóhannssyni óperu
söngva ra. Sigu rjóna segi r jóla
hefðir þar í landi mjög frábrugðn
ar þeim íslensku en að ítalskir
vinir þeirra hafi hrifist af mörgu
því sem fjölskyldan gerði fyrir jól
in. Til dæmis að baka smákökur,
skera út laufabrauð og kveikja á
kertum í skammdeginu en það
að kveikja á kertum tengja Ítalir
frekar sorg eða dauðsfalli fremur
en að lýsa upp skammdegið líkt
og á Íslandi.
Fyrsta minning um jól tengist
Noregi en þá var Sigurjóna fjög
urra ára stelpa þar með foreldrum
sínum, Rannveigu Guðmundsdótt
ur og Sverri Jónssyni, sem var þar
í tækninámi. Íslendingarnir sem
voru þarna mættu niður í norska
útvarpshúsið og lásu þar jólakveðj
ur. Þetta var mjög tilfinningaþrung
in stund, margir skældu frammi á
gangi eftir að hafa lesið jólakveðj
ur til þeirra sem vildu verja jólun
um með heima á Íslandi. ,,Ég var
ekki læs en mamma teiknaði fyr
ir mig á blað myndir og ég lærði
hvað hver og ein þýddi, t.d. elsku
afi og amma, gleðileg jól! Þegar við
komum heim frá Noregi voru jólin
hjá afa og ömmu í Kópavogi, en
afi var skólastjóri í Digranesskóla,
alveg stórbrotin jólahátíð hjá þeim.
Fyrst borðuðum við heima hjá okk
ur en síðan mættu allir til afa og
ömmu og þar voru allir jólapakk
arnir opnaðir. Föðurbróðir minn,
Eddi heitinn, lék oft íslenskan jóla
svein, og áður hafði hann fengið
upplýsingar um hvað hafði verið
að gerast hjá krökkunum og talaði
svo við hvern og einn um eitthvað
sem bara jólasveinninn átti að vita.
Það fannst okkur stóru börnunum
alveg stórkostlegt, þetta var alvöru
jólasveinn! Jólamaturinn var mjög
hefðb undi n, hangik jöt og ham
borgarahryggur og ís og ávextir í
eftirrétt ef ég man rétt og jólatréð
var ekki sett upp fyrr en á Þorláks
messu og pabbi sá um að skreyta
það, stundum með minni hjálp.
Jólaundirbúningurinn var afar
skemmtil egu r. Mamma baka ði
margar smákökutegundir og ter
tubotna og húsið á Hlíðarveginum
ilmaði allt vegna bakstursins og
svo þreif hún húsið frá rjáfri og
niður úr. Og oft saumaði mamma
á mig jólakjólin svo gjafirnir voru
oft aukaatriði, þessi samvera með
mömmu kringum jólin, t.d. kring
um kökubaksturinn og þegar var
verið að máta í saumaskapnum var
ómetanleg, maður fékk svo mikla
athygli við þetta. Svo var auðvitað

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

kökubakstri hjá mér.
Á Ítalíu kemur Santa Lucia með
gjafir fyrir börnin aðfararnótt dags
heilagar Luciu sem er 13. desem
ber en vegna þessa siðar er minna
um gjafir á aðfangadag. Þennan
dag gefa Ítalir aðeins sínum allra
nánustu og þá yfirleitt nytsamar
gafir. Við erum mótmælendatrúar
en ekki kaþólsk og því fengu strák
arnir okkar ekki gjafir frá heilagri
Luciu,” segir Sigurjóna sem segir
að strákunum hafi þótt það súrt í
broti, gjafir frá Lúsíunni hafi verið
veglegri en þær sem þeir fengu í
skóinn!
Íslendingar baka margir hverjir
fyrir jólin en á á Ítalíu er aðalmálið
að kaupa jólakökur hjá ákveðnum
bakaríum sem eru sérhæfð í sæt
indum. Þær pantar maður í ágúst
og sækir í desember og þarf jafnvel
að keyra langar leiðir til að nálgast
þær. Þessi jólakaka Ítala er nokkurs
konar brauð sem kallast Panetto
ne. Á aðfangadag borða Ítalir yfir
leitt fisk og á jóladag er borðað tor
tellini í kjötseyði eða hænuseyði
og svo er endað með jólaköku og
kampavíni. En við vorum alltaf með
íslenskan mat.”

Mest um vert að vera með
þeim sem manni þykir
vænt um

Prúðbúin yngismey við hátíðlegt
tækifæri.

borðuð skata á Þorláksmessu, svo
sterk að það reif virkilega í, hvað
annað hjá Vestfirðingum!”

Skíði í stað dúkkuvagns
Sigurjóna segir að jólagjöf sem
hún fékk í Noregi þegar hún var
fjögurra ára sé nokkuð minnistæð.
Farið var í bæinn til að máta skíði
á besta vin hennar, Palla, sem átti
að fá þau í jólagjöf. Hún var látin
máta blá skíði fyrir Palla og vor
kenndi aumingja Palla innilega að
eiga að fá skíði í jólagjöf. Sigurjónu
langaði mest í dúkkuvagn eða eitt
hvað tengt dúkkum og þegar pabbi
og mamma drógu fram rauð skíði
á aðfangadagskvöld átti hún mjög
erfitt með að vera glöð. ,,Ég get
verið langrækin út í dauða hluti,
og var lengst af meinilla við skíðin

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

Á jólunum á Ítalíu. Börnin í náttfötunum f.v. Sverrir, Rannveig og
Víkingur.

og skíðaferðir! Þegar ég varð eldri
voru bækur það sem mig langaði
helst í og ég las mikið, en ég var læs
7 ára. Á aðfangadagskvöld mátti ég
lesa alla nóttina, og ég gerði það.”

Ítalskt jólahald mjög
frábrugðið því íslenska
,,Jólahald á Ítalíu er mjög ólíkt
því íslenska,” segir Sigurjóna en
þau Kristján bjuggu lengst af í litl
um bæ við Gardavatn á NorðurÍtalíu, en vatnið er er um 52 km á
lengd og margrómað fyrir fegurð
og fjölbreytni í landslagi, menningu
og mannlífi. „Í byrjun desember

var sett upp jólaskraut í verslun
um og ég man að þegar byrjaði að
dimma var kveikt á jólaljósum og
lykt af kaffi og jólaglöggi blandaðist
þokunni í bænum og reykjarlykt frá
arineldum,” segir Sigurjóna bros
andi yfir minningunni.
,,Ég vildi halda í íslenskar jóla
hefðir á Ítalíu, setja í skóinn fyrir
börnin eins og sönnum mótmæl
enda sæmir þó það sé ekki ítölsk
hefð, baka fyrir jólin og kveikja á
kertum út um allt. Þegar vinkonur
mínar komu í heimsókn og sáu öll
þessi kertaljós spurðu þær hvort
einhver væri dáinn. Svo undruðu
þær sig einnig á öllu m þessu m

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

„Svo gerðum við alltaf laufabrauð
á Þorláksmessu. Þá var skorið út
laufabrauð og steikt og og drukk
ið með jólaglögg. Hópu ri nn fór
stöðugt stækkandi sem vildi vera
með, ítölsku vinum okkar fannst
þetta afar skemmtilegur siður, en
kannski líka svolítið sérkennilegur.
Við höfum alltaf búið til íslensk
jól hvar sem við erum stödd en tek
ið mið af kringumstæðum. Eitt sinn
vorum við í Palermo í 18 stiga hita
og þótt víða væri jólaskraut var
aldrei kveikt á því og ekkert sem
minnti á að jólin væru að koma.
Rétt fyrir aðfangadag fundum við
grenigrein sem við skreyttum og
settum pakkana undir, og svo elduð
um við mat á tveimur hellum. Það
sem skiptir mestu máli á jólunum er
að vera með þeim sem manni þykir
vænt um. Við höfum alltaf búið til
jól á hvaða stað sem við erum, en
nauðsynlegast er að hafa sem flesta
í fjölskyldunni nálægt sér. Við feng
um oft gesti frá Íslandi, foreldrar
mínir komu nokkrum sinnum og
tvisvar sinnum kom vinafólk okkar
en þegar við vorum ein voru ítölsku
vinir okkar duglegir að bjóða okkur
í heimsókn svo við fengum einnig
að upplifa ekta ítölsk jól. Jólagjaf
irnar hjá Ítölum eru pakkaðar inn í
versluninni þar sem gjöfin er keypt
og er því merkt henni og getur ver
ið spennandi að sjá hver fær gjöf
frá þessari eða hinni versluninni,
en við héldum alltaf í íslensku hefð
ina að pakka sjálf gjöfunum inn í
jólapappír”.
Sigurjóna segir að á Ítalíu tíðkist
að sitja lengi að borðum á jóladag,
fara síðan í gönguferðir í köldu og
röku loftinu og auðvitað allir í spari
fötunum og heilsa upp á þá sem
maður mætir og bjóða þeim gleði
leg jól, finna lykt af brenndum viði
frá arineldi og púnslykt eða lykt af
jólaglöggi sem skapar jólastemn
inguna. ,,Það er mjög ólíkt því sem
maður vandist á Hlíðarveginum
í Kópavogi, þar var jólastemning
sem ég vil taka upp hér. Við búum í
bryggjuhverfinu í Garðabæ en auð
vitað vildi ég helst að við hefðum
flutt í Kópavoginn en hér er gott að
búa og hér munum við finna okkar
jólagleði og halda heilög jól,” segir
Sigurjóna Sverrisdóttir.
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AF HÁLSINUM

Frábærir tónleikar í
Salnum á aðventunni

Salurinn er kominn í jólabúning.

Út er komin platan „Fúsi Hall
dórs – vinsælustu lögin“ þar sem
landskunnir listamenn túlka lög
Sigfúsar Halldórssonar. Af þessu
tilefni voru tónleikar í Salnum
föstudaginn 10. desember kl. 20
þar sem perlur Sigfúsar verða
fluttar af Stefáni Hilmarssyni,
Andreu Gylfad óttu r og Agli
Ólafssyni. Hljómsveitarstjórn var
í höndum Björns Thoroddsen.
PIPAR\TBWA- SÍA

Þeir
bjarga
lífum

Milli jóla og nýárs, þriðjudag
inn 28. desember hefði söngkon
an Ellý Vilhjálms orðið 75 ára. Af
því tile fni ætla r söngk onan og
Kópav ogsb úi nn Guðr ún Gunn
arsd ótti r að heiðra minni ngu
Ellýjar, á sjálfum afmælisdegin
um, með tvennu m tónl eikum í
Salnum. Guðrún gaf út plötu árið
2003 með upptöku af tónleikun
um „Óður til Ellýjar“ og hlaut sú
útgáfa Íslensku tónlistarverðlaun
in sem besta platan í flokknum
„Ýmis tónlist“ það árið. Hér er um
einstakt tækifæri að heyra lögin
hennar Ellýjar flutt af Guðrúnu
Gunnars, Agnari Má Magnússyni,
Sigurði Flosasyni, Birgi Bragasyni
og fleirum. Það tilheyrir orðið
aðventunni að hlýða á Skólakór
Kársn ess á jólatónleika í Saln
um fyrir alla fjölskylduna sunnu
dagi nn 19. dese mb er. Kóri nn
sló nýlega í gegn með þátttöku í
,,Jólagestum Björgvins.” Vert er
að vekja athygli á því að í Salnum
fást gjafakort í fallegum öskjum
og velur hver og einn þá upphæð
sem hentar.

Reykskynjarar í miklu úrvali

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

Segja má að þessi þáttu r i
Kópavogsblaðinu hafi tekið sér
veglegt sumarfrí, en síðast birt
ist mynd í ágústmánuði. Þá birt
ist mynd af strákum að nærast,
en okkur lék forvitni á að vita
hvar þessar strákar væru stadd
ir, hverjir þeir eru, hvenær þessi
mata rt ími átti sér stað og af
hverju íslenski fáninn er þarna
í bakgrunni.
Enn frekari upplýsingar um það
hvað er að gerast á myndinni eru
auðvitað vel þegnar. Í júlíblað

inu birtist mynd af einhverjum
fundi sem er að hefjast, kannski
foreldrafundi í einum grunnskóla
Kópav ogs. Skýri nga r hafa ekki
borist, hvað sem veldur, en mynd
irnar eru sannarlega úr Kópavogi.
Enn leitum við því svara, og einnig
á þeirri mynd sem nú birtist. Skýr
ing kom þó vegna myndar í maí
blaðinu sem er frá skólaskemmt
un í íþróttas al Snæl andss kóla
1991-1992, þar veifar sigurmerki
(v-i fyrir victoria) Stefán Trausti
Eys teinss on, eða kannski átti

þetta að vera eins konar friðar
merki.
Allar upplýsingar eru vel þegn
ar, smáar sem stórar, vinsamlega
komi ð þeim uppl ýsi ngu m sem
þið búið yfir á framfæri við Hrafn
Sveinb jarna rs on héra ðss kjala
vörð á Héraðsskjalasafni Kópa
vogs að Hamraborg 1. Líta má við
hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja
í hann í síma 544-4710 eða senda
honu m tölvup óst á netf angi ð
hrafns@kopavogur.is

Dansleikhúsgjörningur
í Gerðarsafni
Ísl ensk frums ýni ng á dans
leikhúsgjörningi fjöllistahópsins
Skyr Lee Bob, Squa re Wund
er Globe var í Listasafni Kópa
vogs, Gerðarsafni, um síðustu
helgi. Verkið er samstarfsverk
efni Ernu Ómarsdóttur dansara,
Guðna Gunnarssonar myndlist
armanns og Lieven Dousselaere
tónlistarmanns.
Dansleikhúsgjörningurinn var
nýverið frumsýndur á listahátíð í
Frakklandi við mjög góðar undir

tektir. Erna Ómarsdóttir var gerð
að heiðurslistamanni Kópavogs
árið 2006 og er sýningin í Gerðar
safni styrkt af lista- og menningar
ráði bæjarins. Fjöllistahópurinn
segir að upphafsp
 unktur verksins
sé leit mannsins að veraldlegum
undrum, hinu ótrúlega og hinu
fordæmalausa. „Umgjörðin er hug
myndin um Wunderkammer, eða
Undraskáp, sem hægt er að segja
að hafi verið fyrsta tilraun til safns
á endurreisnartíma Evrópu.“

Undraskápurinn, fyrirrennari
nútímasafnsins, innihélt allt frá
trúar- og sagnfræðilegum hlutum
til listmuna og hönnunartengdra
hluta. Stundum voru hlutirnir og
saga þeirra fölsuð og átti þar með
meiri tengingu í ljóðlist heldur
en fræðim ennsku. Oft á tíðu m
voru hlutir eins og flísar úr krossi
Krists við hlið einhyrningshorna
ásamt hinu m og þessu m upp
stoppuðu dýrum.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 0 - 2 11 9

VEFVERSLUN

Hver? Hvar? Hvenær?

Gleðilega hátíð
og takk fyrir viðskiptin á árinu
Nú líður að áramótum og lokum skoðunarársins. Því er
ráð fyrir þá sem eiga eftir að láta skoða ökutækið að
gera það sem fyrst.

Sko›unarstö›var:

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

Á jólunum kemur líka
jólakötturinn og aðrar ófreskjur
Jólin eru hátíð barnanna. Öll
erum við börn á einn eða annan
hátt og því eru þau hátíð okk
ar allra. Jólin eru líka háanna
tími kvikinda, óvætta og illþýð
is hverskonar. Þar með taldir
eru jólakettir og fleira af und
arl egu dýrak yni. Jóli n, með
skringil egu m og óttal egu m
kvikindum, eru því einnig sér
staklega áhugaverður tími fyrir
náttúrufræðinga.
Jólakötturinn er ólíkt húskett
inum fremur nýr í fánu Íslands,
líklega ekki nema 200 ára í mesta
lagi. Húskötturinn eða heimilis
kötturinn er hins vegar talinn hafa
borist hingað til lands fljótlega á
landnámsöld. Munu þeir hafa ver
ið hafðir til músaveiða auk annars
eins og getið er í Víga-Styrs sögu
og Vatnsdælu. Í Grágás er einnig
bálkur um verðgildi kattaskinna
og var góður högnafeldur jafnvel
meira metinn en refskinn. Þetta
kann að benda til þess að menn
hafi alið ketti að einhverju leyti
skinnsins vegna og að húskettir,
sem breiddust hratt út í Evrópu
fyrir um 1000 árum, hafi meðal
anna rs þess vegna fylgt land
námsmönnum.
Jólakötturinn í íslensku jóla
haldi tengist þeim aldagamla sið,
sem er mun eldri en jólaköttur
inn, að flest heimilisfólk fékk nýja
flík og sauðskinnsskó, svokallaða
jólaskó, frá húsbændum sínum á
jólunum. Líklega hefur verið um
nokku rsk ona r launau ppb ót að
ræða eftir strit ársins, sem í dag
heitir desemberuppbót, fremur
en einstaklingsbundna kærleiks
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ið nærtækast að búa til jólakött
náskyldan urðarkettinum.
Um urðarketti almennt er það
að segja að þeir eru fæddir venju
legir húskettir, einkum alhvítir
högnar, en leggjast út að fullu og
verða þá úfnir og grimmir. 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 hundum við og verða svo
grimmir að mannsöfnuð þarf til
að ráða niðurlögum þeirra. Komi
urðarköttur upp úr grafreit ber að
forðast að horfa í glyrnurnar því
augnaráðið er bráðdrepandi. Ráð
er að bera spegil fyrir ófreskjuna
því líkt og með mörgum mannin
um þola urðarkettir ekki að hor
fast í augu við sjálfa sig.

Hlustað á frásögn af jólakettinum í Bókasafni Kópavogs. Áheyrendur
augljóslega börn á öllum aldri og jólakötturinn fylgist með!

gjöf. Seinni tíma sögur herma svo
að þeir sem ekki stóðu sig við
jólaundirbúninginn eða voru bara
almennt latir til verka fengu enga
flík og færu í jólaköttinn, þ.e.a.s.
voru étnir af jólakettinum, eða
hann át jólaref viðkomandi – ríf
legan matarskammt sem hver og
einn fékk af öllu því besta sem til
var í búrinu. Einnig herma sögur
að þeir sem enga flík fengu yrðu
að klæða kött í buxur á jólanótt í
augsýn allra heimilismanna. Þótti
þetta greinilega hin mesta háð
ung og þykir sennilega enn því
kettir kunna þvílíkum meðförum
illa og bregðast við grimmir. Aðr
ar sagnir greina svo frá að jóla
klæðalaus maður skuli á aðfanga
dagskvöld skvetta úr hrútshorni

fullu af hlandi í rúm það sem hann
fæddist í.

Jólakötturinn er íslenskt
fyrirbæri
Jólakötturinn íslenski er nokkuð
sér á báti og virðist ekki koma fyr
ir í jólahaldi annarra þjóða. Hins
vegar er það hald manna að hann
sé ættaður frá Noregi, en þar eru
kunnar álíka sögur um óttaleg
kvikindi, að vísu jólageitur, sem
hrella menn sem enga flík fá á jól
unum. Geitur voru fágætar hér á
landi þegar fyrst fer að spyrjast
til jólakattarins, og ekki þekktar
sem óvættir. Það var aftur á móti
urðarkötturinn og má leiða að því
líkur að í geitaleysinu hafi ver

HAFÐU BÍLINN
HREINAN FYRIR J L

HAFNARFJÖRÐUR - KÓPAVOGUR - MOSFELLSBÆR - REYKJAVÍK

Dekraðu við bílinn þinn.
Komdu í Löður.

Ldeahemlm`Z_Zg!m`_Zh`]k^bÖg`"ppp'ldZeahemlnm`Z_Zg'bl
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Þrír Kópavogsbúar
náði kjöri til
Stjórnlagaþings
Liðlega 500 manns buðu sig
fram til setu á Stjórnlagaþings,
þar af 43 Kópavogsbúar. Kosnir
voru 25 fulltrúar, þar af 3 Kópa
vogsb úa r, þeir André s Magn
úss on lækni r, Arnf ríðu r Guð
mundsdóttir prófessor og Gísli
Tryggvason talsmaður neytenda.
8.400 Kópav ogsb úa r neyttu
kosningaréttar síns sem er 37,7%
kjörsókn sem er aðeins yfir lands
meðaltali. Kópavogsbúar eru 9,4%
landsmanna en þessir þrír fulltrú
ar eru 12% þeirra sem náðu kjöri
svo árangur Kópavogsbúa verður
að teljast viðunandi, sé miðað við
búsetu.
Stjórnlagaþing kemur saman í
síðasta lagi 15. febrúar 2011 til að
endurskoða stjórnarskrá lýðveld
isins Íslands. Þingið á að standa
í tvo til fjóra mánuði og þegar
stjórnlagaþing hefur samþykkt

DESEMBER 2010

Leikskólinn Álfaheiði 20 ára:

Starfið byggir á
12 jákvæðum gildum

frumvarp til stjórnskipunarlaga
skal það sent Alþingi til meðferð
ar en hafa skal til hliðsjónar vinnu
Þjóðfundar 2010.

Arnfríður Guðmundsdóttir.

Elstu börnin færa leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra listaverkið ,,Við í skóginum okkar.”

Andrés Magnússon.

Gísli Tryggvason.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

Leikskólinn Álfaheiði hélt upp
á 20 ára afmæli sitt miðvikudag
inn 1. desember sl. Ákveðið var
að raddir barna fengju að njóta
sín við undi rb úni ng afm æli s
ins og voru m.a. lagðar nokkrar
spurningar fyrir börnin. Kenn
ari spurði börnin hvað við gæt
um gert þegar leikskólinn ætti
afmæli og þá varð fjögurra ára
dreng að orði: ,,Gefa leikskólan
um köku, nammiköku, þá fáum
við líka en leikskólinn er ekk
ert með munn hann getur ekki
borðað kökuna, syngja afmælis
sönginn.”
Börni n böku ðu og skreyttu
þessar líka fínu súkkulaðikökur
sem boðið var upp á í afmælis
veislunni. Skólahljómsveit Kópa
vogs spilaði nokkur jólalög úti í
blíðviðrinu og börnin sungu frum
saminn afmælissöng áður en hald
ið var inn til að gæða sér á góðum
veitingum. Sýndar voru myndir
og gamlir munir frá upphafsárum
skólans og hann skreyttur með
listaverkum barnanna. Nýjasta
listav erki ð fékk leiks kóli nn að
gjöf, um morgu ni nn, frá elstu
börnunum sem söfnuðu efnivið í
verkið á útisvæði í Kópavogsdal

sem þau heimsækja í hverri viku.
Fjöldi gesta heimsótti leikskólann
þar á meðal gamlir starfsmenn og
nemendur. Leikskólanum bárust
margar góðar gjafir m.a. kom for
maður foreldrafélagsins færandi
hendi með körfu fulla af ostum og
öðru góðgæti með morgunkaffinu.
Fyrstu börn leikskólans byrjuðu
3. desember árið 1990 og komu
frá Kópaseli í Lækjarbotnum en
þar rak Kópav ogu r leiks kóla,
ásamt hluta af starfsm önnu m
Kópasels. Smíði fyrri hluta leik
skólans var þá að ljúka en drátt
ur hafði orðið á afhendingu hluta
af innréttingum hússins og lóðin
var ófrágengin. Þegar leikskólinn
var fullbyggður dvöldu 112 börn
í Álfaheiði með mislangan dvalar
tíma en fyrstu árin var leikskólinn
tvísetinn og flest börnin í 4 - 5
tíma dvöl. Ýmislegt hefur breyst á
20 árum og má þar nefna að ekki
voru allir leikskólar komnir með
tölvur og allt var handskrifað eða
notuð ritvél. Nú 20 árum seinna
dvelja 84 börn í leikskólanum og
eru flest börnin í dvöl allan dag
inn. Frá árinu 2003 hefur leikskól
inn unnið með námsefnið Lífs
mennt sem byggir á 12 jákvæðum

gildum sem eru, friður, virðing,
kærleikur, ábyrgð, hamingja,heið
arleiki, auðmýkt, umburðarlyndi,
einfaldleiki, samvinna, eining og
frelsi. Meginmarkmið námsefnis
ins er að örva jákvæða sjálfsmynd
nemenda, siðvit og virðingu fyrir
sjálfum sér og öðrum. Frá árinu
2008 hefu r leiks kóli nn flagga ð
Grænfánanum sem er merki um
gott umhverfisstarf í skólum.

FRÁBÆRAR BÆKUR!
Inga Rósa Þórðardóttir

Það reddast

ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR

Með létt skap
og liðugan talanda

Sveinn Sigurbjarnarson
ævintýramaður á Eskifirði lítur um öxl
L Í F S S A G A M A R G R É TA R Í D A L S M Y N N I

Svalasta ævisagan ótrúleg ævintýri Sveins
Sigurbjarnarsonar jöklafara.
Hér flæða sögurnar fram
hver af annarri: Fyndnar,
magnaðar, óhugnanlegar.

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.

Ný jólakúla úr postulíni
fyrir hver jól
Listam aðu ri nn Ólöf Erla
Bjarnadóttir býr í Kópavogi og
er þar með vinnustofu. Undan
farin 7 ár hefur Ólöf Erla hann
að og unnið jólakúlur úr postu
líni, eina á ári. Þær kúlur voru
allar hvítar og hugsaðar út frá
íslenskri vetrarstemmningu þar
sem snjór, ís, krapi, norðurljós
og stjörnur gáfu tóninn.
,,Grunnh ugm yndi n að þess
ari nýju seríu af jólakúlum er líka
íslensk eða þjóðleg en nú er farið
inn á heimilið þar sem jólatréð
ilmar og jólalög og sálmar hljóma
um stofu na,” segi r Ólöf Erla
sem nú er að hefja gerð nýrrar
jólakúluseríu. ,,Kúlan er gerð úr
posutlíni og glerjuð með græn
um gegnsæjum glerungi. Litur
inn á glerungnum vísar til litar
ins á íslenska eininum en á næstu
4 árum mun liturinn á kúlunum
verða í mismunandi grænum lit
brigðum íslenskra barrtrjáa og
sígrænna runna. Kúlan er hugsuð
til að hanga á grænu lifandi jóla
tré en getur einnig hangið í glugga
eða hvar sem hugurinn girnist og
þá einnig með eldri kúlunum.
Textinn á kúlunni er fyrsta lína
þjóðvísunnar „Hátíð fer að hönd
um ein“ en næstu 4 ár verður eitt
vísuorð þessarar vísu grafið í kúl
una á hverju ári þar til vísunni
er lokið. Vísan er fornt viðlag úr
fórum Grunnavíkur-Jóns sem var
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Listamaðurinn Ól Erla Bjarnadóttir hannaði nýja jólkúlu fyrir þessi jól.
Hún heldur á henni í hægri hendinni en í vinstri hendinni er jólakúla
sem hönnuð var fyrir nokkrum árum. Jólakúlurnar eru m.a. seldar í
Kirsuberinu í Vesturgötu í Reykjavík.

uppi á 18. öld. Jóhannes úr Kötl
um orti svo fjögur erindi við þessa
vísu en saman mynda þau sálminn
„Hátíð fer að höndum ein.”
Þjóðvísan er svona:
Hátíð fer að höndum ein
hana vér allir prýðum,
lýðurinn tendri ljósin hrein,
líður að tíðum,
líður að helgum tíðum.

Umbúðir eru í þróun en eru
hugsaðar til að verja kúluna vel
eftir pökkun og eiga að endast
í mörg ár. Kúlurnar eru yfirleitt
teknar niður eftir jól og geymdar
þar til næstu jóla svo umbúðir
þurfa að vera vandaðar og endast
lengi.

Jólakveðja
frá bæjarstjóra
Kæru Kópavogsbúar,
Aðventan og jólin eru sérstak
ur tími í hugum okkar flestra ef
ekki allra. Þau eru tengd hefðum
og siðum sem við höfum vanist
allt frá barnæsku. Bæirnir lifna
við, fólk sést á þönum eftir jóla
gjöfum, ljós eru sett út í glugga
og garðar og hús eru skreytt.
Kópav ogu r er þarna engi n
undantekning. Við tendruðum
ljósin á jólatrénu á Hálsatorgi í
upphafi aðventunnar og héld
um aðventuhátíð með ýmsum
skemmtilegum uppákomum á
menningarholtinu okkar. Jóla
sveinar tóku forskot á sæluna
og jólakötturinn fór á kreik. Það
var ánægjulegt að sjá hve hátíð
in var vel sótt af bæjarbúum
og greinilegt að jólaandinn svíf
ur hér yfir og allt um kring. En
þótt allt okkar umstang þessar
vikurnar snúist fyrst og síðast
um þennan eina dag eða tvo,
aðfangadag og jóladag, megum
við ekki gleyma því að staldra
við og njóta, njóta aðventunnar,
undirbúningsins, jólasálmanna,
bókanna og jólalyktarinnar af
hangikjöti, piparkökum eða öðr
um þeim gómsæta mat sem við
kunnum að gæða okkur á um
hátíðarnar.
Jólin mega með öðrum orð
um ekki snúast upp í andhverfu
sína. Við megum ekki týna okk
ur í kapphlaupinu eftir verald
legum hlutum heldur eigum við

Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri.

að gefa okkur tíma til að rækta
garðinn okkar, sálina og and
ann. Við eigum að hlúa að því
sem skiptir okkur mestu máli,
fjölskyldunni, börnunum, vinun
um, heilsunni og okkar nánasta
umh verfi. Við skulu m heldu r
ekki gleyma þeim sem eiga um
sárt að binda á jólunum, þeim
sem hafi misst ástvini eða geta
ekki vegna veikinda eða annarra
ástæðna notið jólanna. Hugur
okkar er einnig hjá þeim.
Ég vil að lokum óska Kópa
vogsb úu m gleðil egra jóla og
megi nýja árið færa ykkur öllum
gæfu, gleði og hamingju.
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri
Kópavogs

borgarblod.is
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Ömmu og afadagur
Fyrir nokkru var ömmu og afa
dagur á leikskólanum Dal. Börn
in buðu ömmu og afa að koma
í heimsókn til sín á leikskólann
og fengu þá tækifæri til að sýna
þeim hvað þau eru að gera á
daginn, sýna þeim skólann sinn
og kynna þau fyrir kennurum og
vinum.

Börnin sendu út boðskort og
bökuðu múffur í tilefni dagsins.
Dagurinn tókst vel, börnunum
fannst gaman að fá ömmur og afa
í heimsókn og ömmum og öfum
fannst gama n að sjá leiks kóla
barnabarnanna.
Hér að neðan má sjá skemmtilegar
myndir frá deginum.

Margt var um manninn á Hálsatorgi þennan dag á Hálsatorgi.

Jólaljósin tendruð á
trénu frá Norrköping
Jólaljósin voru tendruð á vinabæjarjólatré Kópa
vogsbúa á Hálsatorgi 27. nóvember sl. og var
margt manna viðstatt. Jólatréð er gjöf bæjarbúa í
Norrköping í Svíþjóð til Kópavogsbúa.
Sendiherra Svíþjóðar, Anders Ljunggren, afhenti
tréð og Hafsteinn Karlsson, forseti bæjarstjórnar,
tók á móti því fyrir hönd bæjarins. Skólahljómsveit
Kópavogs og Samkór Kópavogs spiluðu og sungu
jólalög og nokkrir jólasveinar tóku forskot á sæluna
og kíktu í heimsókn.
Fjölbreytt dagskrá var í boði í boði í tilefni dags
ins. Jólakötturinn var á kreiki á Bókasafni Kópavogs
og í Náttúrufræðistofu Kópavogs og listamenn í mið
bæ Kópavogs opnuðu vinnustofur sínar upp á gátt.
Þá buðu sjálfboðaliðar á vegum Kópavogsdeildar
Rauða krossins gestum og gangandi upp á heitt kakó
og piparkökur.

Hafsteinn Karlsson, forseti bæjarstjórnar Kópavogs
og Anders Ljunggren, sendiherra Svía á Íslandi.

Vefverslun með ilmvötn og rakspíra á góðu verði
Einfaldaðu jólagjafainnkaupin - verslaðu heima!
Yfir 5000 vörunúmer
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Mislæg gatnamót á mótum Fífuhvammsvegar
og Arnarsnesvegar:

Verslunin Emil og Ída
Eru hluti áætlunar um að létta sérhæfir sig í dönsk
á umferð um Fífuhvammsveg um barnafötum

Unnið hefur verið að gerð mis
lægra gatnamóta á mótum Fífu
hvammsv ega r og vænta nl egs
Arna rn esv ega r, sunna n Sala
skóla og ofan Kópavogskirkju
garðs. Ákveði ð var á síða sta
ári að fresta útboði á verkinu
Arnarnesvegi (411), Reykjanes
braut - Fífuh vammsv egu r um
óákveðin tíma.
Vegag erði n og Kópav ogsb ær
höfðu óskað eftir tilboðum í gerð
Arnarnesvegar, milli Reykjanes
brauta r og Fífuh vammsv ega r.
Verkið felst í gerð Arnarnesvegar
frá nýjum mislægum gatnamót
um við Reykjanesbraut og aust
ur fyrir Fífuhvammsveg, samtals
1.800 metra r. Vegu ri nn verðu r
tvær akbrautir og milli þeirra 3
metra breiður miðdeilir með veg
riði báðum megin hans. Á veg
kaflanum skal gera fern gatna
mót og byggja skal fjögur steypt
undi rg öng auk göngub rúa r úr
stáli. Einnig skal setja upp veg
lýsingu, umferðarljós, gera stíga,
landmótun, hljóðvarnir og ann
að sem nauðs ynl egt er til að
ljúka verkinu. Um svæðið liggja
tveir háspennustrengir, 132kV og
11kV. Strengina þarf að færa til
og endurleggja í samvinnu við
OR. Einnig skal leggja nýja stofn
lögn hitaveitu auk ídráttarröra og
strengja.
Eitth vað virði st því vera að
gerast í þá átt að leggja þenn
an veg sem er löngu tímabært, í
það minnsta má gera sér vonir
um það.

Úr búiðinni. Þar er margt að finna sem gleðji mundi ungar sálir á
jólahátíðinni.

Kort sem sýni r framt íða rs kipa n misl ægra gatnam óta á mótu m
Fífuhvammsvegar og Arnarnesvegar.

Árið 2008 stofnuðu systurn
ar Dagmar og Guðrún Blöndal,
verslunina Kammakarlo Copen
hagen; ,,concept” búð með
vörum erki ð Kammak arlo og
skó frá Bisgaard og Fuzzies.
Um mitt ár 2009 hætti Kamma
karlo í Danm örku rekstri og
var þá ákveðið að halda sig við
dönsk merki og tekið inn WHEAT;
merki sem svipa r á marga n
hátt til Kammakarlo en nær frá
nýburum uppí 14 ára. Við bætt
ust einnig hið litaglaða Metoo
merki fyrir börn frá nýfæddum

til 8 ára og Mini A Ture; hágæða
merki með sígilda hönnum fyrir
börn uppí 10 ára.
Merki frá fleiri framleiðend
um er að finna í búðinni, bráð
skemmtilegar tuskudúkkur og
fleira. Nú hafa íslensku merkin
Sólkskinsbarn og Ígló bæst við
dönsku merkin og hafa viðtök
urnar verið mjög góðar. Sólskins
barn kemur með ullarskokka, ull
arvesti, ullarhúfur og ullarpeys
ur og Ígló með litaglöð og falleg
föt sem börnin elska og eru auk
þess mjög jólaleg.
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Kvennakór Kópavogs:

Afhenti Mæðrastyrksnefnd
afrakstur góðgerðartónleika
Kynna r fyrra kvöldi ð voru þau Bergr ós Halla Gunna rsd ótti r og    
Kristján Óli Ingvarsson, og auðvitað var kynningin á dönsku!

Girnilegt danskt jóla
hlaðborð í Álfhólsskóla

Kvennakór Kópavogs afhenti
Mæðras tyrksn efnd Kópav ogs
660 þúsu nd króna styrk sem
var afrakstur góðgerðartónleika
sem kórinn hélt undir yfirskrift
inni „Hönd í hönd“, til styrktar
Mæðras tyrksn efnd Kópav ogs.
Starfsmenn Mæðrastyrksnefnd
ar tóku á móti styrknum með
hlýju og þakklæti enda hefu r
þörfin fyrir aðstoð aldrei verið
eins mikil og nú og margar fjöl
skyldu r og eins takl inga r sem
þurfa stuðning fyrir þessi jól.
Auk Kvennakórsins komu fram
á tónl eiku nu m Skólak ór Kárs
ness, Barnak ór Álfh ólss kóla,
félagar úr Skólahljómsveit Kópa
vogs, Marg rét Eir, Regína Ósk,
Guðr ún Gunna rsd ótti r, Krist
ján Jóhannsson og Gunnar Sig
urj ónss on prestu r í Digran es
kirkju en þessir aðilar gáfu vinnu
sína til að gera þetta mögulegt.
Kvennak ór Kópav ogs stefni r á
að gera góðgerðatónleika fyrir
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs að
árvissum viðburði og er það ein

Styrkurinn afhentur. Sigurfljóð Skúladóttir, forstöðumaður Mæðra
styrksnefndar Kópavogs tekur við styrknum úr hendi formanns Kvenna
kórs Kópavogs, Sigríðar Tryggvadóttur.  Þá afhenti Mæðrastyrksnefnd
Kvennakórnum jafnframt þakkarbréf þar sem segir orðrétt:   Mæðra
styrsnefnd Kópavogs þakkar af alhug Kvennakór Kópavogs fyrir ómet
anlegan stuðning. Framlag ykkar skiptir starfsemina miklu máli.

læg von kórkvenna að „Hönd í
hönd“ verði áfram vel tekið af

flytje ndu m jafnt sem tónl eika
gestum.

Laufabrauðsdagur í Vatnsendaskóla
Hlaðborðið var einkar glæsilegt.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 40167 11/07

Krakkarnir í 10. bekk Álfhóls
skóla buðu fyrir skömmu for 
eldrum sínum, afa og ömmu eða
jafnvel einhverjum öðrum ætt
ingjum til dansks jólahlaðborðs í

skólanum og þar gættu svo sann
arlega ýmissa rétta sem ekki eru
kannski svo þekktir hérlendis,
en eru ómissandi á jólunum í
Danmörku.
Undir stjórn dönskukennarans,
Sóleyjar Halldórsdóttur, undir
bjuggu krakkarnir alla réttina með
góðri aðstoö svo úr varð verulega
glæsilegt hlaðborð. Og auðvitað
lærðu þau einnig dönsk jólalög.
Vegna sameiningar Digranesskóla
og Hjallaskóla í Álfhólsskóla varð
að hafa tvö dönsk jólakvöld. Um
300 manns sóttu þessa skemmti
legu uppákomu.
Æft var danskt jólalag sem heit
ir ,,På loftet sidder nissen med
sin julegröd” þar sem í textanum
segir m.a.:
Men nissefar han truer med sin
store ske:
,,Vil I nu se að kom´af sted,
For jeg vil ha´min julegröd í ro
og fred,
Og ingen, ingen vil jeg dele
med.”

Laufabrauðsdagur foreldrafélags Vatnsenda
skóla var laugardaginn 27. nóvember sl., tíman
lega fyrir jólin. Þá hittust börn og foreldrar, skáru
út laufabrauð og steiktu þau og einnig var boðið
upp á að skreyta piparkökur.
Það var lengst af mikið fjölmenni í eldhúsinu við
steikinguna sem og við útskurðinn og þar ríkti fyrst
og fremst mikil samheldni og gleði, og auðvitað
jólastemning.
Í andyri skólans seldu nemendur í 10. bekk kaffi,
kakó og kökur á vægu verði, en þetta var frábært
tækifæri fyrir þau til fjáröfluna í ferðasjóð fyrir
útskriftarferð í vor. Skólahljómsveit Kópavogs mætti
á staðinn og kom öllum í skemmtilegt jólaskap með
nokkrum vel völdum jólalögum.
Atli Ómarsson, faðir barna í 5., 7. og 10. bekk var
vel liðtækur við steikinguna, og hefur eflaust tekið
með sér heim margar laufabrauðskökur.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
Krakkarnir í 10. bekk við söluborðið.

borgarblod.is

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

or.is
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Magnús Bjarnfreðsson
Kópavogsbúi sendir frá sér bók <_V[V`dgihcngi^c\j
ZgcdiVaZ\_aV\_[###
Í ríki óttans - örlagasaga hjúkrunarkonunnar Þorbjargar
Jónsdóttur

Magnús Bjarnfreðsson útvarps
maður með meiru hefur skrifað
bók þar sem Þorbjörg Jónsdóttir
Schweizer hjúkrunarkona segir
frá æsku sinni, starfsferli og upp
lifuninni af stríðsárunum síðari
og hvernig þau snertu fjölskyldu
hennar, ekki síst eiginmanninn,
Bruno Schweizer, sem hafði lát
ið andúð sína á nasistunum í ljós
og var ekki vel séður af þeim á
eftir. Að stríðsárunum loknum
var hann samt vændur um að
hafa verið á bandi nasista, svo
að vandlifað var fyrir þennan
friðsama mann og ættingja hans,
þótt ófriða rb áli ð loga ði ekki
lengur.
,,Það var í upphafi síðasta ára
tugar síðustu aldar sem ég kynnt
ist Þorb jörgu,” segi r Magnú s
Bjarnfreðsson. ,,Tildrög þess voru
að fóstra mín, er ég ævinlega kalla
mömmu, hafði slasast á elli- og
hjúkrunarheimilinu Klausturhól
um á Kirkjubæjarklaustri og kon
an mín, Guðrún Árnadóttir, hafði
dvalist þar nokkrar sumarvikur
við að annast hana. Þegar ég kom
í helgarheimsóknir sagði hún mér
frá sérstakri konu sem ávallt væri
tilbúin að rétta hjálparhönd og
kæmi oft til að spjalla. Hún segðist
meira að segja hafa verið leiksyst
ir mömmu norður í Eintúnahálsi.
Þegar hún sagði mér nafn hennar
rak mig óljóst minni til að hafa
í æsku heyrt talað um konuna í
Heiðarseli sem hafði lært hjúkr
un, gifst til Þýskalands, verið þar
í stríðinu og komið snauð heim
með börnin sín í stríðslok. Árátta
mín við að kynnast átökum síðari
heimsstyrjaldarinnar vakti með

6a]a^ÂVhcngi^c\[ng^g`dcjgd\`VgaV
HCNGI>HID;6C

=VbgVWdg\&%'%%@eVkd\jghb^**)"))&)
Ign\\kV\ViV'-&%&GZn`_Vk`**'"*%%*
lll#hcngi^hid[V#^h

Kópavogsdeild Rauða krossins

Magnús Bjarnfreðsson.

mér áhuga á að kynnast henni.
En hver var þessi kona? Hún
hét Þorbjörg Jónsdóttir og ólst
upp í fám ennri sveit í Vestu rSkaftafellsýslu í upphafi síðustu
aldar. Hún kynntist vistabandi
af eigin raun á unglingsárunum
og þrátt fyrir lítil efni tókst henni
að komast til mennta. Hún nam
hjúkrun í tvö ár á Íslandi, en fór
síðan til framhaldsnáms í Dan
mörku og lauk námi við Rigs
hospital et í Kaupm annah öfn.
Varð hún meðal þeirra fyrstu hér
á landi sem sérhæfðu sig í hjúkr
un geðsjúkra og starfaði að námi
loknu sem deildarhjúkrunarkona
á Kleppspítalanum í Reykjavík og
víðar þar til hún giftist þýska mál
vísindamanninum og Íslandsvin

inum Bruno Schweizer, dr. phil.,
og fluttist með honum til Þýska
lands – til Diessen í Bæjaralandi,
þar sem hún meðal annars bjó
á tímum síðari heimsstyrjaldar
innar. Seinna kom hún aftur til
starfa á Kleppspítalanum. Í þess
ari bók segir Þorbjörg frá æsku
sinni, starfsferli og upplifuninni
af stríðsárunum síðari og hvern
ig þau snertu fjölskyldu hennar,
ekki síst eiginmanninn, sem hafði
látið andúð sína á nasistunum í
ljós og var ekki vel séður af þeim
á eftir. Að stríðsárunum loknum
var hann samt vændu r um að
hafa verið á bandi nasista, svo
að vandlifað var fyrir þennan frið
sama mann og ættingja hans, þótt
ófriðarbálið logaði ekki lengur.

óskar sjálfboðaliðum og
samstarfsfólki gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári með þökk
fyrir samstarfið á árinu
sem er að líða.

Dagskrá Hjallakirkju
um jól og áramót
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
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Heilsugæslan í
Afar skemmtileg kvöldstund
Kópavogi hefur
með Skólahljómsveit Kópavogs
starfað í þrjá áratugi

Fjöldi manns kom í heilsugæsluna þennan dag.

Þann 1. desember sl. var opið
hús í Heilsugæslunni í Hamra
borg 8, og var tilefnið það að
fagna 30 ára afm æli Heilsu
gæslu nna r í Kópav ogi og 5
ára afm æli heilsugæslunnar í
Hamraborg 8.
Fjöldi manns kom til að sam
fagna starfsfólkinu en þjónustu
heilslug æslu nna r hefu r fjöldi
manns noti ð gegnu m tíði na.

Skólakór Kársnesskóla söng nokk
ur jólalög og Kristjana Kjartans
dóttir yfirlæknir ávarpaði gesti.
Hjúkru na rf ors tjóri er Sigr íðu r
A. Pálmad ótti r. Heilsug æsla n í
Hamraborg er hverfisstöð og er
fyrst og fremst ætlað að þjóna
íbúum Kópavogs sem búa vest
an Digran esv ega r að Bröttu
brekku, norðan Fífuhvamms- og
Nýbýlavegar.

Skólah ljóms veit Kópav ogs
hélt afar vel heppnaða hausttón
leika fyrir skömmu í Háskólabíói
en fram komu 140 nemendur
sem léku við hvern sinn fingur.
Skólahljómsveit Kópavogs hef
ur fest sig í sessi sem ein besta
skólahljómsveit landsins, ef ekki
sú besta.
Þau fluttu bæði spænsk og
íslensk lög. Sérstaka athygli vakti
flutningur elstu barnanna á syrpu
með lögum Þursaflokksins góð
kunna. Um sex til sjö hundruð
gestir nutu tónleikanna og var
tónl ista rm önnu nu m ungu vel
fagnað í lok þeirra. Efni tónleik
anna var kynnt bæði á spænsku
og ísl ensku af þeim Mali n Eir
Christansdóttur Rigollet og Arn
ari Inga Ingasyni, sem bæði var
óvenjulegt og skemmtilegt.
Tónleikar sem þessir eru haldn
ir á hverju hausti. Haldnir verða
tónleikar um jólin og eftir áramót
verður farið að æfa fyrir vortón
leikana í Háskólabíói í marsbyrj
un. Um 170 nemendur eru í Skóla
hljómsveit Kópavogs. Um þrjátíu
þeirra hófu tónlistarnám í haust
og eru þau því ekki enn farin að
spila á tónleikum.

Samkór Kópavogs söng fyrir
heimilisfólkið í Sunnuhlíð

Samkórinn þenur raddböndin í Sunnuhlíð.

S a m k ó r K ó p a v o g s k o m
nýlega í dvalarheimilið Sunnu
hlíð og söng þar fyrir vistfólk
og gesti jólalög og jólasálma.
Kórf ólk var allt með jóla
húfur sem setti skemmtilegan

svip á hópinn. Þeir sem vilja
hlutsta á kórinn nú á aðvent
unni geta heyrt hann syngja
í Smáral ind næsta lauga r
dag kl. 13.00 og þriðjudaginn
21. desember nk. 20.00.

A-sveitin flutti m.a. Legend of the Alhambra og La Bamba.

Karitas Mary Bjarnadóttir lék
einleik með B-sveitinni í laginu
Bláu augun þín eftir
Gunnar Þórðarson.

Kópamessa í MK
Nemendur í MK sem útskrif
ast nú fyrir jólin kvöddu fyrir
nokkru kennara sína, messað
var yfir þeim í skólanum og
farið með gamanmál.
Þessi uppákoma kallast Kópa
messa. Dimmiteri n fór fram
26. nóvember sl. og klæddust
nemendur ísbjarnarbúningum
og vöktu verðskuldaða athygli
hvert sem þau fóru þennan dag.
Útskrift fer fram 17. desember
nk. og útskrifast 61 stúdent, 20
iðnn ema r með sveinsp róf og
10 nema r af skrifs tofub raut.
Úts krift fer fram í Digran es
kirkju.
Hópur útskriftarnema
í matsal skólans.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

Smurstöðin ehf. - Dalvegi 16a - 201 Kópavogi - Sími: 554 3430 - www.smurstodin.is
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Glæsilegur veitingastaður
í hverfinu þínu
Gildir 2010

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

,WDOLDQR

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

Hlíðasmára
15
Take Away
Kópavogi
Einnig frí heimsendingarþjónusta
S. 55 12345 fyrir Kópavogsbúa
,WDOLDQR
Pizzeria

Erum fyrir ofan Smáralind í alfaraleið

Einn afsláttarmiði per pizzu - Gildir ekki með öðrum

9HLèLNRUWLè
Gildir 2010

Kynntu þér málið á www.italiano.is
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,WDOLDQR
Pizzeria

Hlíðasmára 15 • Sími 55-12345

Hlíðasmára 15
Kópavogi
S. 55 12345

,WDOLDQR

00000

afsláttarmiði per pizzu - Gildir ekki með öðrum

 Einn 6NHPPWLOHJMyODJM|I
Pizzeria
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Jólin eru tími
fjöldskyldunnar
Rannsóknir sýna að samvera
fjölskyldunnar skiptir miklu
máli í forvörnum
Njótum samveru um
jól og áramót


















Fornvarnanefnd Kópavogs










Gleðileg jól
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Gámaþjónustan
safnar jólatrjám

Eins og á síða sta ári verðu r
Gámaþjónustan hf. með samstarf
við Skógræktarfélag Reykjavíkur
varðandi söfnun jólatrjáa á höfuð
borgarsvæðinu.
Samstarfið gengur út á það að
fyrir hvert jólatré sem Gámaþjón
usta n safna r gróðu rs etu r Skóg
ræktarfélagið tré í jólaskóginum í
Heiðmörkinni.
Laugardaginn 19. júni s.l. komu
nokkrir starfsmenn og viðskipta

vinir Gámaþjónustunnar saman í
jólaskóginum og aðstoðuðu starfs
menn Skógr ækta rf él agsi ns við
gróðursetninguna. Að loknu góðu
verki var boðið upp á pylsur og
gos, sem alltaf er vinsælt, sérstak
lega hjá yngri kynslóðinni.Meðfylgj
andi myndvar tekin við þetta tæki
færi. Ekki þarf að fjölyrða um upp
eldislegt gildi þessa starfs, börnin
læra mikilvægi þess að stuðla að
sjálfbærni í Jólaskóginum.

Hunda og kattavörur í miklu úrvali

DESEMBER 2010

Lionsfélagar bjóða til skötuveislu
Lionsk lúbbu r Kópav ogs og
Karlakór Kópavogs standa nú
annað árið í röð fyrir frábærri
skötuveislu í Lionssalnum Lundi,
Auðbrekku 25-27 þann 22. des
ember nk. frá kl. 17.00. Á mat
seðlinum verður sterk og mild
skata, tindabikkja, skötustappa,
saltf isku r, plokkf isku r, hangi
flot, hamsar, hnoðmör, brauð og
meðlæti.
Tveggja starfsá ra verke fni
Lionsklúbbsins Munins að mála
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð að
utan var formleg afhent fulltrú
um Sunnuhlíðar á fundi 3. nóvem
ber sl. og er þetta í fimmta sinn
sem klúbburinn málar Sunnuhlíð.
Verðmæti gjafarinnar er metið á
3,8 milljónir króna. Strax í upphafi
var ákveðið að skipta þessu verk
efni á tvö starfsár vegna umfang
þess. Vorið 2009 var hafist handa
við málun á suðurhlið Sunnuhlíð
ar og nú í vor voru úthliðarnar
teknar. Vaskur hópur Muninsfé
laga réðst í verkefnið af miklum
móð og stóð það bæði þessi vor.
Sunnudaginn 24. október sl. var
farið með eldri borgara í Kópa

Við afh endi ngu na. F.v.: Jóh ann Ólafss on, Már Guðm undss on,
Þórður Davíðsson, Guðjón Magnússon, Jóhann Árnason, Einar Long
Siguroddsson sem var formaður við upphaf verkefnisins og Gísli B.
Lárusson formaður 2010 – 2011.

vogi og hlýtt á messu hjá séra
Þórhalli Heimissyni í Þjóðkirkj
unni í Hafnarfirði. Að messu lok
inni var ekið að Lionsheimilinu
Lundi þar sem félagar í Lkl. Ýr
buðu upp á kaffi og meðl æti.

20. janúar nk. bjóða svo félagar í
Lionsklúbbnum Muninn og Lions
klúbbi Kópavogs eldri borgurum í
Kópavogi til nýjársfagnaðar.

JÓLASUND

Þjónustutími sundlauganna í Kópavogi um jól og áramót:
Umboðsala á skrautfiskum

Vefverslun með fiska og búnað fyrir fiskabúr.

www.skrautfiskur.is

www.loppur.is
loppur@loppur.is

Þorláksmessa 		
Aðfangadagur 		
Jóladagur
		
Annar í jólum 		
Gamlársdagur 		
Nýársdagur
		

23.
24.
25.
26.
31.
01.

des.
des.
des.
des.
des.
jan.

6:30 – 20:00
08:00 – 12:00
Lokað
Lokað
08:00 – 12:00
Lokað

Aðra daga er sundlaugin opin eins og venjulega

Kvöldskóli FB
Fjölbrautaskólinn
í Breiðholti

Tréiðnabraut
Rafiðnabraut
Sjúkraliðabraut
Almennt nám

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.

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.

Sundlaugin Versölum

Sundlaug Kópavogs

85 áfangar í boði.
Kennsla hefst 12. janúar.

v/Versali,
201 Kópavogur,
sími: 570 0480

v/Borgarholtsbraut,
200 Kópavogur
sími: 570 0470

WWW.fb.is

www.sund.kopavogur.is
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Heilsuleikskólinn Urðahóll 10 ára
Þann 17. nóvember sl. varð heilsuleikskólinn
Urðahóll í Kópavogi 10 ára. Árið 1995 auglýsti
Kópavogsbær eftir skólastjóra í leikskólann Skóla
tröð í Kópavogi, og fékk Unnur Stefánsdóttir stöð
una og sinnti henni í 12 ár. Þetta var lítill 34 barna
skóli og strax í upphafi vildi Unnur koma með nýj
ar hugmyndir inn í leikskólastarf á Íslandi og varð
heilsustefna niðurstaðan.
Kennararnir Sigrún Hulda, núverandi leikskóla
stjóri, Guðlaug Sjöfn og Arndís Ásta og matráðurinn
Ásgerður sem komu til starfa í Skólatröð voru einnig
tilbúnar i þetta frumkvöðlastarf. Markmiðin voru
að að auka gleði og vellíðan barna með áherslu á
næringu, hreyfingu og listsköpun. Hugsunin er sú
að ef barn fær holla næringu og mikla hreyfingu þá
sprettur fram þörf til að skapa.
Til þess að mæla það hvernig börnunum geng
ur að ná markmiðum skólans var samin Heilsubók
barnsins. ,,Hvert barn fær bók við upphaf skóla
göngu og kennari skráir í hana tvisvar á ári haust
og vor og í framhaldi af skráningu fá foreldrar viðtal
við kennara,” segir Unnur. ,,Skráð er heilsufar, hæð
og þyngd, næring og sjálfhjálp, lífsleikni, hreyfing
og listsköpun. Skráningin gerir kennurum kleift að
fylgjast með þroskaframvindu barnsins og er einnig
tæki til að upplýsa foreldra um stöðu þess í leikskól
anum. Ári eftir stofnun Skólatraðar var hann vígður
sem fyrsti heilsuleiksólinn á Íslandi en kennararnir
héldu áfram að þróa heilsustefnuna. Næst útbjugg
um við skráningarblöð til að auðvelda skráningu í
heilsubókina og einnig sömdum við leiðbeiningar
fyrir kennara um notkun bókarinnar. Í september
1998, þegar þetta var allt tilbúið, héldum við 160
manna ráðstefnu í Smáranum í Kópavogi og kynnt
um þetta efni og í framhaldi var heilsubókin tilbúin
til sölu. Kópavogsbær stóð þétt við bakið á okkur.”
Árið 1997 var tekið við rekstri Stubbasels á Kópa
vogsbraut 19, en þar var áður rekinn leikskóli á
vegum ríkisspítalanna. Árið 1999 hóf Kópavogsbær

Á afm æli sd egi Urða rh óls föðmu ðu börni n
leikskólann.

byggingu nýs leikskóla á lóð Stubbasels sem þró
aðist í það að samingur var gerður um að Unnur
tæki að sér rekstur leikskóla í Skólatröð, Stubbaseli
og Urðarhól sem eina stofnun undir heitinu Heilsu
leikskólinn Urðahóll. Í þessari nýju stofnun voru
tæplega 150 börn og rúmlega fjörutíu starfsmenn og
í nýja húsinu var eldhús fyrir öll börnin.
,,Það er mikið talað um hagræðingu í leikskólum
og í öllu samfélaginu í dag. Fyrir tíu árum kom þessi
hagræðing að góðum notum fyrir alla. Ég var komin
með óskastarfið, fjölmennan leikskóla, heilsustefnan
fékk tækifæri til að blómstra, áhersluþættir skólans
fengu nýtt vægi og við vorum með löglegt eldhús
til að elda okkar holla og góða mat. Síðast en ekki
síst hagnaðist Kópavogsbær og þar með við öll sem
í honum búum um verulegar fjárhæðir. Þrátt fyrir
aðhald í rekstri, hefur í engu verið slakað á hinum
faglega þætti í starfinu,” segir Unnur Stefánsdóttir.

Bæjaryfirvöld vilja samvinnu um
tiltekt í Kársnesi

Guðr ún Pálsd ótti r, bæja r 
stjóri Kópavogs, hefur hvatt til
þess að bæjaryfirvöld, íbúar
og atvinnurekendur á Kársnesi
taki höndum saman á næstu
vikum og mánuðum og hreinsi
til á atvinnusvæði Kársness sem
afmarkast af Kársnesbraut, Vest
urvör og Bryggjuvör.
Bæjarstjórinn leggur til í dreifi
bréfi til umsjónarmanna atvinnu

lóða á Kársn esi að hreins
unarátakinu verði lokið í mars
2011. Skipulags- og umhverfis
svið bæjarins hefur gert úttekt
á umræddu svæði og telur að
umgengninni sé mjög ábótavant.
Alls kyns einskisnýtum hlutum,
dóti og drasli hefur verið safnað
þar saman sem ekki er bjóðandi
bæjarfélaginu. Vakin er athygli á
því að fyrirtækin Fura í Hafnar

firði og Hringrás í Reykjavík taka
við bílhræjum og járni til förgun
ar. Þá er á geymslusvæðinu við
Straumsvík í Hafnarfirði hægt að
geyma hluti sem nýta má síðar.
„Tökum höndum saman. Bæt
um umgengni á atvinnusvæði
Kársness og gerum hreint fyr
ir okkar dyrum,“ segir Guðrún
Pálsdóttir.

salurinn.is

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

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.

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

,,Ég byrjaði mína skólagöngu í tímakennslu
hjá góðri konu á Bjarnhólastíg”
Tómas Rasmus ólst upp á Hlíðarveginum, fór í göngur í Smárahvamm og Fífuhvamm og var
afar liðtækur í skákinni
Ég heiti Tómas Rasmus og ólst
upp við Hlíðarveginn á árunum
1960 til 1975.
Fore ldra r míni r fluttu st úr
Keflavík í Kópavoginn sumarið
sem ég varð 6 ára. Pabbi, Hend
rik Rasmus, var skrifstofumaður
og jafnframt jasspíanisti, hann
vann lengstum á herstöðinni í
Keflavík við skrifstofustörf og
jassaði svo á Hótel Borg um helg
ar. Mamma, Hrefna Þórarinsdótt
ir, var saumkona og verkakona,
hún vann við ræstingar við Kópa
vogss kóla í einh verja árat ugi.
Einnig saumaði hún fatnað fyrir
ýmsar verslanir í Reykjavík og
fyrir einstaklinga sem leituðu eft
ir hennar hæfileikum. Við vorum
3 systkinin, Hugo fæddur 1952,
ég fæddu r 1954 og Steinu nn
fædd 1956.
Sumarið 1960 flytjum við í sum
arhús sem nefnt var Barmahlíð.
Þetta hús hafði föruramma mín
og hennar maður byggt á árunum
1930 til 1932. Föðuramma mín var
Margrét Rasmus sem var um ára
bil skólastjóri Heyrnleysingjaskól
ans í Reykjavík, hennar maður var
Gustav Kristian Rasmus þýskætt
aður Dani eða danskættaður Þjóð
verji sem kom hingað til lands í
byrjun síðustu aldar til að setja
upp spunaverksmiðju og minnir
mig að pabbi hafi sagt að hann
hefði sett upp vélar og stjórnað
spunaverksmiðjunni Heklu. Hann
var löngu dái nn þega r ég man
fyrst eftir mér og Margrét amma
dó þegar ég var algert peð, svona
5 ára.

Kópavogur var sveit
Fyrstu minningar um Kópavog
inn vöru þær að þetta var eins og
sveit. Fyrir neðan húsið okkar var
feikistórt tún sem náði alveg niður
á Fífuhvammsveg. Við Fífuhvamms
veg var mjög spennandi staður
sem var Kópav ogsl æku ri nn en
hinum megin við lækinn var síðan
nýr og stór heimur, næsta hús sem
við sáum ef við litum í suður var
bóndabær sem hér Smárahvamm
ur, þar sem nú er Smáralind. Við
systkinin fórum yfirleitt í sveit á
sumrin vestur í Barðastrandasýslu
á bæ sem heitir Reykhólar en þar
bjó móðuramma okkar Steinunn
ásamt stjúpafa okkar Tómasi. Við
löðuðumst að Smárahvammi og
voru m oft að vappa í kringu m
bóndabæinn. Þar bjuggu yndisleg
hjón Dúna og Kristján, einnig var
þar bróðir Kristjáns, vinnumað
ur sem var alltaf kallaður Gvend
ur í Smárahvammi. Við krakkarnir
vorum frekar sporlétt og einhvern
tímann fengum við Hugo að smala
afrétt með Gvendi í Smárahvammi,
mig minnir að þá höfum við gengið
uppá hæðina sem nú eru landa
merki Garðabæjar og Kópavogs
og rákum við féð í rétt í Smára
hvammi. Strax á eftir fórum við
upp í Fífuhvamm og sóttum þar
einh verja r rollu r. Við endu ðu m
svo daginn á að hjálpa gömlu kon
unni á Breiðholtsbænum við að
smala hennar svæði og komum vel
þreyttir heim að kveldi.

a r s k ó l a n s ,
Bjarna Ólafs
syni ísl ensku
f r æ ð i n g o g
Gísla Ólafi Pét
urssyni stærð
fræðik enna ra.
En Gísli var þá
b y r j a ð u
 r að
þjálfa krakka
í skák í Kópa
vogss kóla. Ég Tómas
hef alltaf borið Rasmus.
mikla virði ngu
fyrir þessum höfðingjum, þeir voru
góðar fyrirmyndir.

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

Hlíðarvegurinn var nokkuð þétt
byggður á þessum árum, alla vega
vestari hluti hans en austan við
okkur voru bara hús á stangli og
austan við okkur og sunnan Hlíð
arvegar voru bara sumarbústaðir.
Hvammarnir voru fullbyggðir og
Skúlahverfið og Hrauntungan voru
hægt að bítandi að byggjast upp.
Ég byrja ði mína skólag öngu
í tímakennslu hjá góðri konu á
Bjarnhólastíg, ég man bara ekki
hvað hún hét. En það var talið
nauðsynlegt að kenna mér eitthvað
áður en ég væri í alvöru skóla.
7 ára byrjaði ég í Kópavogsskóla
og var náttúrulega settur í tossa
bekk því ég kunni ekki að lesa. Ég
var síðan í tossabekk næstu 2 árin
því þetta vesen með lesturinn gekk
bara ekki upp. Mér fannst miklu
skemmtilegra að teikna eða reikna
og hamaðist við það í staðinn, síð
an hafði ég óskaplega gaman af að
smíða og var alltaf að finna upp ný
leikföng. Því miður var ekki búið
að finna upp tæknilegoið á þess
um árum en ég eignaðist fyrstu
legokubbana rétt fyrir ferminguna.
Það var síðan í 9 ára bekk að ég
náði það góðum tökum á lestrin
um að skólayfirvöld töldu eðlilegt
að færa mig upp í ,,betri bekk.”

Stofnuðum hljómsveit
Í 9 ára bekk var mér ætlað að
sitja við hliðina á strák sem hét
Gunnar Steinn Pálsson. Við urðum
strax miklir mátar og áður en vet
urinn var liðinn vorum við orðn
ir mikil félagsmálatröll. Við stofn
um hljómsveit, ég á nikku, Gunni
á blokkflautu og æfðum nokkur
lög sem pabbi útsetti fyrir okkur.
Síðan stofnuðum við skákklúbb,
íþróttaklúbb og frímerkjaklúbb.
Hljómsveitin starfaði bara þetta
haust, haustið sem við vorum í 9
ára bekk. Því kennarinn okkar Ólaf
ur Guðmundsson síðar skólastjóri

í Kópav ogss kóla fékk einh vern
pata af þessu hljómsveitargutli og
bað okkur að troða upp á litlu jól
unum og spila fyrir bekkinn. Við
Gunni æfðum alveg rosalega og
kunnum öll lögin utanað og gát
um spilað þau með lokuð augun
nótulaust. Daginn sem við áttum
að spila dröslaðist ég með nikkuna
hans pabba í skólann og við báð
um kennarann um að leyfa okkur
aðeins að fara afsíðis því við þyrft
um aðeins að setja okkur í réttan
gír. Við læddumst inn á klósett
og vorum í allavega 10 mínútur að
greiða okkur. Við vildum ná sömu
hárgreiðslu og Elvis Prestley, sem
sagt við greiddum í píku sem kall
að var. Síðan mættum við galvaskir
inn í stofu og slógum í. Fyrsta lagið
var ,,Hún var svo væn og rjóð”, en
enginn klappaði.
Næsta lag var ,,Tíu litlir negra
strákar”, þá klöppuðu einhverjir
en flestir púuðu og heimtuðu Bítla
lag. Við kunnum engin Bítlalög og
spiluðum ekki meira þann daginn.
Þegar ég kom heim seinnipartinn
þennan dag þá henti ég nikkunni
upp í stofusóffa, pabbi var heima
og spurðu mig spenntur hvernig
hefði gengið. Ég svaraði að ég væri
hættur að spila, þessir krakkar eru
svo sérkennilegir þeir vilja bara
hlusta á einhverja bítla, ég ætla
aldrei aftur að spila á nikku.
Þetta voru fyrstu stóru von
brigðin í mínu lífi. En við Gunni
vorum áfram vinir og fórum á fullt
í að æfa langhlaup, frjálsar, fótbolta
og skák. Einnig vorum við svolítið
að æfa vopnaburð og smíðuðum
okkur nokkuð góða boga. Flestir
dagar eftir skóla voru fótbolti og
aftur fótbolti. Við Hugo fórum nið
ur á völl ásamt flestum guttunum
í hverfinu og það var skipt í lið og
sparkað meðan við stóðum í lapp
irnar. Með fyrstu snjóum var farið
að huga að skíðum eða einhverju
til að renna sér á. Lóðin heima

hentaði mjög vel og tugir krakka
söfnu ðu st þar á skíðu m og all
skyns sleðum. Enn í dag sér maður
krakka renna sér þar og nú heitir
það í áttahagafræði svæðisins að
renna sér á Hugo. Þegar brekkurn
ar heima voru orðnar of litlar og
kröfur um aukinn hraða jukust þá
varð maður að líta í kringum sig
eftir meiri bratta. Þá mundi ég eftir
góðum brekkum frá því við smöl
uðum með Gvendi í Smárahvammi
fyrir norðan Vífilstaðavatnið. Ég
var ca. 12 ára þegar ég rölti með
skíðin á bakinu og í skíðaklossun
um upp að Vífilstaðavatni. Síðan
tróð maður brekkuna með því að
ganga upp, engin lyfta og engin
luxus. Maður fékk síðan að njóta
þess að renna sér niður og upp
lifði adrenalinið þjóta um æðarnar.
Þegar dagur var kominn að kvöldi
var síðan rölt af stað heim með
græjurnar á öxlinni.

Mín hilla í lífinu næstu
árin var skákin
Veturinn sem ég varð 12 ára ætl
aði ég að slá í gegn en þá var ver
ið að stofna Skólahljómsveit Kóa
vogs. Einhvern tíma undir vor var
áhugasömum smalað í einhverja
úrtöku. Ég mætti en féll á prófinu,
þetta var alveg bölvað, flestir gæj
arnir komust í bandið og allar sæt
ustu stelpurnar. Nokkrum dögum
síðar var verið að skilgreina 5 flokk
karla í Breiðablik og ég komst ekki
í B liðið. Þetta stefndi í hræðilegt
vor hjá mér.
En þá birti til, þá var stofnað
Taflfélag Kópavogs. Ég elti Hugo
bróðir á einhvern fund um Tafl
félag Kópavogs og þar var mín
hilla í lífinu næstu árin. Hugo var
hins vegar fasta maður í aðalliði 4.
flokks í fótboltanum en hann var
sterkur í skákinni líka.
Fyrstu æfingar sem ég man eftir
voru með köppum eins og Fjölni
Stefánssyni skólastjóra Tónlist

Vetu ri nn sem ég varð 13 ára
byrja ði maðu r í gaggó. Þá var
krökkunum safnað saman úr öllum
Kópavogi í einn skóla fyrir aldur
inn 13 til 16 ára. Þessi skóli var
Víghólaskóli sem stóð við Digra
nesveg. Þá stokkuðust upp allar
gamlar klíkur og nýir félagar urðu
mikilvægir í lífinu. Þegar maður er
táningur þá skipta félagarnir meira
máli en flest annað.
Því var maður svolítið áttavilltur
fyrsta misserið. Það var svo skrít
ið að maður gat mætt í skólann
í Kópavogsskóla snoðklipptur í
lopapeysu og vaðstígvélum þeg
ar maður var 12 ára en þremur
mánu ðu m seinna þurfti maðu r
helst að vera kominn með bítlahár
í jakkaföt í nælonskyrtu og með
lakkrísbindi. Það var kultursjokk
fyrir sveitastrákinn mig. Það tók
mig alveg fyrsta árið að verða mér
útum smá lubba fram á ennið og
jakkafötin mættu ekki fyrr en eft
ir ferminguna. En í Víghólaskóla
kynntist maður nýjum krökkum
og eru mér minnisstæðir nokkrir
úr mínu nágrenni svo sem Hafliði
Sævaldsson og Gunni Ragnars á
Digranesveginum og síðan klíkan
efst á Álfhólsveginum en þar voru
Hösku ldu r Þórh allss on, Stefá n
Guðsteinsson og Sturla Einarsson.
Margi r af eldri neme ndu nu m
voru þegar öflugir í skákinni og Víg
hólaskólinn var lang sterkasti skóli
landsins í skák á þessum árum.
Ég man þegar ég örverpið komst í
aðalliðið starx í fyrsta bekk ( sama
og 8 bekkur í dag ) en það voru
6 menn í aðalliðinu og 2 til vara.
Við fórum síðan og kepptum á ein
hverju móti sem hét Sveitakeppni
í skák fyrir Reykjavík og nágrenni.
Víghólaskóli rúllaði þessu móti
upp, hinir áttu ekki séns. Í aðal
liði skólans voru að mig minnir
Helgi Sigurðsson, Gestur Ólafsson,
Robert Eyjólfsson, Smári Ferdín
andsson, Jónas Halldórsson, Hugo
Rasmus, Tómas Rasmus og Sigurð
ur Þorsteinsson.
Þessir guttar mættu reglulega
á æfingar í Taflfélagi Kópavogs
og mynda ði st sérs takl ega góð
stemning í hópnum. Ef einhver
lærði sniðugt trikk þá var það not
að á næstu æfingu og eftir að and
stæðingur hafði fallið fyrir því var
ekkert mál að kenna viðkomandi
andstæðingi í hverju trikkið var
fólgið. Þannig uxum við hver með
öðrum í fræðinni og urðum nokkuð
efnilegir.
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Skemmtilegur
varningur seld
ur í Gjábakka
Fél agsh eimi li ð Gjáb akki í
Hamraborginni í Kópavogi er
opin fólki á öllum aldri enda þótt
starfs emi n þar sé sérs takl ega
ætluð eftirlaunafólki búsettu í
Kópavogi.
Kópav ogsb ær reku r fél ags
heimi li ð og eru alli r velk omn
ir óháð félagsaðild. Einnig rek
ur Kópavogsbær félagsheimilið
Gullsmára í Gullsmára 13. Fastir
liðir í daglegu starfi eru félagsog tómstundastarf af ýmsu tagi,
heitur matur framreiddur í hádeg
inu, heitt á könnunni allan daginn,
heimabakað meðlæti, dagblöðin
liggja frammi og hægt er að hlusta
á útvarp og horfa á sjónvarp. Oft
koma góðir listamenn í heimsókn
og skemmta viðstöddum.
Tómstundastarfið gefur ýmis
legt af sér, og nýlega var verið að
selja þar ýmislegt nytsamlegt og
skemmtilegt.

Reykskynjarar í miklu úrvali

PIPAR\TBWA- SÍA

Þeir
bjarga
lífum

Prjónavörur eru alltaf vinsælar.

Þú færð skemmtilegu gjaﬁrnar
á
hjá okkur

bónusverði

VEFVERSLUN

Allir vinsælustu DVD diskarnir

YFIR

Vinsælustu geisladiskarnir í góðu úrvali

5ITL0AR0AF

T

BÓKUM

Eldiviður fyrir kamínur
og arin til sölu
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

Leikspilin fyrir unga sem aldna

Mikið úrval af töskum fyrir ferðafólkið

Smáratorgi + Kópavogi + sala@a4.is + www.a4.is + Sími: 580-0000
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,,Svo þú ert þessi
Hákon”

- Kópavogsbúi birtir athyglisverðar
endurminningar
Kópav ogsb úa r láta ekki sitt
eftir liggja þegar kemur að bóka
skrifum. Út er kominn hjá Orms
tungu bók með endurminningum
Hákons Sigurgrímssonar sem ber
hið skemmtil ega heiti „Svo þú
ert þessi Hákon!“ Í bókinni rek
ur Hákon minningar frá uppvexti
sínum í Flóanum, námsárunum og
frá starfsferlinum sem hefur verið
mjög fjölbreyttur.
Hákon er fæddur 1937, yngstur
í níu systkina frá Holti í Stokkseyr
arhreppi. Ungur heillaðist hann af
tónlist og hugðist gera hana að ævi
starfi sínu, en það fór á annan veg.
Eftir nám í Verslunarskóla Íslands
og skólum í London og Stokkhólmi
hóf hann störf hjá Framleiðsluráði
landbúnaðarins og var það upp
hafið að 48 ára starfsferli hans fyrir
landbúnaðinn. Íslenskur landbún
aður stóð um þetta leyti frammi fyr
ir afleiðingum offramleiðslu í kjölfar
vaxandi tæknivæðingar og aukinnar
framleiðslugetu. Miklu varðaði að
þessi undirstöðuatvinuvegur þjóð
arinnar í þúsund ár kæmi stand
andi niður úr því umróti. Hákon
átti þátt í að móta þær aðferðir sem
þar var beitt, m.a. sem aðstoðar
maður Steingríms Hermannsson
ar þegar hann var landbúnaðar

Öndvegisréttir og eðalvín
Ingimar Alex Baldursson matreiðslumaður á Hótel Holti og höfundur af
Eftirrétti ársins 2010 gefur lesendum uppskriftir að öndvegisréttum, ásamt því
að hann mælir með eðalvínum sem henta einstaklega vel með réttunum.

Hnetuhjúpaður túnfiskur
Hákon Sigurgrímsson.

ráðherra. Sem framkvæmdastjóri
Stéttarsambands bænda árin 1980
– 1995 og síðar sem skrifstofustjóri
í landb úna ða rr áðun eyti nu stóð
hann í miðjum þeim ólgusjó deilna
og átaka sem urðu um framkvæmd
þessara mála.
Þótt tónlist yrði ekki ævistarf
Hákonar hefur hann komið víða við
sögu í þeim efnum m.a. sem for
maður stjórnar Sinfóníuhljómsveit
ar Íslands um skeið og með þátt
töku í starfi Pólýfónkórsins um ára
bil. Hákon reisti sér hús á Kársnes
brautinni og hefur alla tíð búið þar.
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Fyrir 4
Þetta er auðveld en mjög góð aðferð við að fram
reiða túnfisk á fljótlegan og auðveldan hátt. Fólk
heldur oft að elda túnfisk sé mjög erfitt eða vanda
samt en það er það alls ekki hérna er mín leið og
þið megið endilega prufa ykkur áfram með krydd
og aðferðir
Yellowfin saku tuna er túnfiskurinn sem ég notaði
í þetta og hann er mjög þægilegur engin afskurður
og hann er tilbúinn í frosnum 300 gramma steik
um. Hann fæst meðal annars í Fiskbúð Hólmgeirs
í Mjóddinni, Fiskbúðinni Hafberg í Gnoðavogi,
Fiskiprinsinum Híðasmára og Fiskbúðinni Vega
mótum á Seltjarnarnesi.
Hráefnislisti:
Túnfiskur 700 gr
Wasabihnetur 100 gr
Salthnetur 100 gr
Svört sesam fræ 50 gr
Kellog´s korn flex 50 gr
Kasjúwhnetur 50 gr
Sykur 200 gr
Soja 200 ml
Sharlottulaukur 3 stk
Hvítlaukur 2 geirar
Chili 1 stk
Rauður perlulaukur 10 stk
Spínat 250 gr
Snjóbaunir 20 stk
Córíander 1 askja
Hrísgrjónanúðlur 500 gr
Salt og pipar
Lime 1 stk
Setjið tvo potta yfir á suðu með vatni og salti
annan til að sjóða núðlurnar og hinn til að snögg
sjóða snjóbaunirnar.
Því næst eru wasabihnetur 100 gr, salthnetur
100 gr, svört sesam fræ 50 gr, Kellog´s korn flex
50 gr, kasjúwhnetur 50 gr og sykur 50 gr tekinn í
matvinnsluvél og passið að skálin sé alveg þurr og
ekki láta þetta verða að dufti. Hjúpurinn á að vera
svolítið grófur, eiturgrænn á köflum og salt og pip
ar eftir þörfum.
Túnfiskurinn er tekinn úr pokanum og lagður í
smá olíu og ekkert verra að dassa smá soja sósu

Þú finnur Spilavini á
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útí olíuna og því næst
er túnf isksteiku nu m
velt uppú r hjúpnu m
og steiktur á sjóðandi
heitri pönnu í bara
örskamma stund bara rétt að loka honum á öll
um hliðum og passið að hneturnar og sykurinn í
hjúpnum brenna mjög hratt á pönnuni. Hann er
síðan eldaður inní ofni í 1mín í einu í 170 gr. heit
um ofninum og altaf tekinn út og látinn standa í 5
mín á milli gæti þurft að endurtaka 3-4 sinnum fer
eftir ofninum. Markmiðið er að ná honum lítið sem
ekkert elduðum en samt að hann sé alveg volgur /
heitur inní miðju. Ef að hann ofeldast er hann ekki
jafn góður hann á að bera fram rare.
Sjóða hrísgrjónanúðlurnar eftir upplýsingum á
pakkanum og taka þær uppúr og beint í kalt vatn
og smá olíu útí vatnið og svona eru þær klárar til
hliðar og geymdar til síðar. Snjóbaunirnar er skorn
ar í litla bita og snöggsoðnar í bullsjóðandi vatni í
30 sek og þaðan í kalt vatn.
Sharlottulaukurinn (skorinn í fínar sneiðar), hvít
laukurinn (saxaður), rauður chili (skorinn í helm
inga og fræin hreinsuð innan úr honum), perlu
laukurinn skrældur og skorinn í helminga. Þetta
er svo allt saman steikt á wok pönnu eða í djúpum
potti í smá stund og þá er bætt við 150 gr af sykri
og þetta karmellað smá saman áður en þið hellið
200 ml af soja og hálfum lítra af vatni og leyfið
þessu að ná suðu áður en þið blandið núðlunum
varlega saman við. Og í lokin er bætt útí snjóbaun
unum, spínatinu, söxuðum córíander og ristuðum
kasjúwhnetum útí, smakka til með salti, pipar,
limesafa og ekki láta þetta sjóða neitt eftir það til
að láta þetta líta sem best út
Gangi ykkur vel og verði ykkur að góðu
Kv. Ingimar

Masi Modello Venezie
Verð 1.699 kr.
(Rauðvín – Ítalía – Veneto)
Kirsuberjarautt. Létt með
alfylling, þurrt, ferskt,
miðlungs tannín. Rauð ber,
kirsuber, lyng.

Sendum landsmönnum öllum
okkar bestu óskir um

Spil ársins 2010

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna

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

gleðileg jól

og farsæld á komandi ári

www.landsvirkjun.is

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

Kvölds kóli Fjölb rautas kól
ans í Breiðholti hefur nú verið
starfr æktu r í hartn ær þrját íu
ár. Við kvölds kóla nn er hægt
að stunda nám við nánast allar
brautir skólans og allt nám get
ur leitt til útskriftar. Hægt er að
taka eins taka áfanga, brauti r,
stúdentspróf eða starfsréttindi,

eftir áhuga hvers og eins. Hægt er
að stunda m.a. bóknám, iðnnám
og heilbrigðisnám. Fjölmennustu
brautirnar eru rafiðna-, tréiðnaog sjúkraliðabraut, þar sem hægt
er að ljúka fagnámi að fullu.
Brautir skólans eru í stöðugri
endu rs koðu n og uppb yggi ngu.
Nýlokið er framkvæmdum við end

Vinnustaðaskírteini

urnýjun húsnæðis tréiðnabrautar
FB. Þar var öll aðstaða til kennslu
betrumbætt, en einnig kaffia ð
staða nemenda og vinnuaðstaða
kennara. Þar eru menn bjartsýnir
og hlakka til að taka á móti nýj
um nemendum á næstu önn. Hluti
nemenda Kvöldskóla FB er að búa
sig undir háskólanám og annað
fagnám. Víða er stúdentspróf sett
sem inntökuskilyrði en það verð
ur æ algengara að háskólar meti
starfsreynslu og anna ð nám en
hefðbundið bóknám. Þá er viðkom
andi „metinn inn” í skólann, hafi

hann lokið tilgreindum áföngum,
þó hann hafi ekki stúdentspróf. Hið
fjölbreytta námsval Kvöldskóla FB
auðveldar fólki þennan undirbún
ing með því að bjóða hluta þeirra
áfanga sem gerð er krafa um í slík
um tilvikum. Umsjónarmönnum
kvöldskólans er mjög umhugað að
halda skólanum sterkum þrátt fyrir
erfiðar ytri aðstæður. Reynt er að
halda skólagjöldum í lágmarki og
gefa fólki kost á að skipta greiðsl
um, ef svo ber undir. Eftir erfiðan
niðurskurð á þeirri önn sem nú er
að ljúka er ljóst að 40% fleiri áfang

ar verða í boði á vorönn 2011. Það
er fagnaðarefni og fyrsta skrefið í
enduruppbyggingu kvöldskólans.
Kennslut ími er alm ennt frá
kl. 17:20 – 22:20, mánudaga til
fimmtudaga.
Innritun á netinu er nú í fullum
gangi (www.fb.is - Kvöldskóli). Þar
er hægt að fá allar upplýsingar,
t.d. athuga verð, kennslutíma o.fl.
Innritun verður í skólanum í byrj
un janúa
 r og verður það auglýst á
heimasíðu skólans. Kennsla hefst
síðan í Kvöldskóla FB miðvikudag
inn 12. janúar.
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Íslensk knattspyrna 2010 komin út:

Aðventumorgun
hjá Aðalskoðun

Aðalskoðun bauð viðskiptaog vilda r v inu m í árl ega n
aðventumorgun fimmtudaginn
9. desember.
Skapast hefur hefð fyrir jóla
boðum þeirra, sem haldin eru
að morgni dags, fyrripart des
ember ár hvert og er þetta í 16.
sinn. Starfsfólk skreytir húsa

Taldi raunhæft að Breiðablik
yrði í 3. sæti PEPSI-deildar karla

kynnin í Helluhrauni með kert
um og jólaskrauti, setur bílalyft
ur í rétta hæð og dúkar þær og
svigna þær undan krásum, kaffi
og jólaöli. Viðskiptavinir áttu
notalega morgunstund á menn
ingarlegum nótum með tónlist
og góðri jólastemmningu.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•
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Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Bóki n Ísl ensk knatts pyr na
2010 efti r Víði Sigu rðss on er
komi n út hjá Bókaú tg áfu nni
Tindi. Þetta er þrítugasta árið í
röð sem árbókin um íslenska fót
boltann er gefin út en sú fyrsta
leit dagsins ljós árið 1981. Bókin
er 240 blaðsíður en fyrsta bókin
sem kom út árið 1981 var 88 síð
ur í heildina. M.a. eru í bókinni
litmyndir af meistaraliðum árs
ins í öllum flokkum, öllum liðum
í efstu deild karla ásamt mörgum
fleirum.
Í bókinni er fjallað um allt sem
gerði st í ísl ensku m fótb olta á
árinu 2010. Mjög ítarlega er sagt
frá gangi mála á Íslandsmótinu í
öllum deildum og flokkum. Mest
að sjálfs ögðu um efstu deildi r
karla og kvenna, og 1. deild karla,
þar sem gangur mála er rekinn
frá umferð til umferðar, en líka
um keppni í 2. og 3. deild karla
og 1. deild kvenna. Hægt er að
sjá hverji r spilu ðu með hvaða
einasta liði í öllum deildum, hvað
þeir léku marga leiki og hve mörg
mörk þeir skoruðu og miklar upp
lýsingar er að finna um félögin og
leikmennina.
Þá er fjallað mjög ítarlega um
alla landsleiki Íslands, viðtöl við
Alfreð Finnbogason úr Breiðabliki
sem var valinn besti leikmaður
Íslandsmóts karla, og við Rakel
Logadóttur, Íslandsmeistara með
Val og fleiri. Höfundur bókarinnar
er Víðir Sigurðsson, íþróttafrétta
maður á Morgunblaðinu og Kópa
vogsbúi, sem hefur skrifað bókina
samfleytt frá árinu 1982. Sigurður
Sverrisson skrifaði fyrstu bókina
árið 1981 og hann og Víðir sáu í
sameiningu um bókina 1982.
Óskar Örn Hauksson úr KR er
stoðsendi ngak óngu ri nn 2010.
Kristinn Jónsson Breiðabliki lagði
upp 8 mörk ásamt Atla Guðna
syni í FH og Baldri Sigurðssyni í
KR. Þessir leikmenn voru viður
kenndir af bókaútgáfunni auk Eyj
ólfs Sverrissonar sem fékk heiður
verðlaun fyrir frammistöðu 21-árs
landsliðs karla á árinu.

Sigurinn á KR var 		
prófsteinninn
Kópavogsblaðið spurði Víði Sig
urðsson hvaða likur hann hefði
talið í upphafi móts að Breiðablik
yrði Íslandsmeistari.
,,Ég taldi eins og flestir aðrir að
KR og FH myndu slást um Íslands
meistaratitilinn og gerði ráð fyrir
að tvö efstu sætin væru frátekin
fyrir þau en átti von á að lið eins

Höfundur bókarinnar, Víðir Sigurðsson, sem er Kópavogsbúi, hefur
skrifað bókina samfleytt frá árinu 1982. Sigurður Sverrisson skrifaði
fyrstu bókina árið 1981 og hann og Víðir sáu í sameiningu um bókina
1982. Þeir eru hér með tvær fyrstu bækurinar og nýjustu bókina.

og Breiðablik og Keflavík yrðu á
hælum þeirra. Mér fannst mjög
raunhæft að Breiðablik yrði í bar
áttunni um Evrópusæti og spáði
sjálfur liðinu þriðja sætinu.”
- Var það bara í lokaumferðinni
sem þú taldir að þeir mundu standa
uppi sem sigurvegarar, eða var það
fyrr og þá eftir hvaða leik?
,,Sigurinn á KR í 20. umferðinni
var stóri prófsteinninn á liðið og
ég tel að hann hafi ráðið úrslitum
um hvar Íslandsmeistaratitillinn
hafnaði í ár. Frammistaða Blika í
þeim leik var slík að ég var sann
færður eftir hann að liðið yrði ekki
stöðvað í síðustu tveimur umferð
unum. Þar sýndi Blikaliðið endan
lega að það var tilbúið til að fara
alla leið.”
-Hverjir voru burðarásar í liðinu
í sumar, og kom einhver leikmaður
þér óvart, var að blómstra í sumar?
,,Alf reð Finnb ogas on var að
sjálfsögðu sá leikmaður sem stóð
uppúr hjá Breiðabliki, enda kjör
inn besti leikmaður deildarinnar í
öllum mögulegum kosningum og

einkunnagjöfum. Kristinn Stein
dórsson, Jökull I. Elísabetarson
og Kristinn Jónsson voru í stórum
hlutverkum og Ingvar Þór Kale
í markinu fleytti liðinu yfir mik
ilvæga hjalla. Annars var þetta
sterk og þétt liðsheild og hæglega
hægt að telja upp flesta af fasta
mönnum liðsins.
Ég get varla sagt að neinn leik
maður hafi komið mér sérstaklega
á óvart. Ég þekkti vel til flestra
þessara stráka og vissi nokkurn
veginn hvað þeir gætu. Ef eitthvað
kom á óvart var það helst hvernig
Jökull smellpassaði inní liðið, og
að Elfar Freyr Helgason skipaði
sér í hóp bestu miðvarða deildar
innar.”
- Hvaða lið í PEPSI-deildinni olli
mestum vonbrigðum í sumar?
,,Það er engin spurning að KR
olli mestum vonbrigðum, miðað
við væntingarnar, enda þótt liðið
hefði loks sýnt sínar réttu hliðar
seinni hluta mótsins. Fylkir, Kefla
vík og Grindavík voru líka lið sem
ég hélt að yrðu betri en raunin
varð á,” sagði Víðir Sigurðsson.

ÉG ER EKKI MEÐ
UNGLINGAVEIKI
mér bara líður illa!

Hjálparsími Rauða krossins 1717

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.
Mastercraft hefur framleitt dekk
síðan 1909 og byggir því á yfir
100 ára reynslu.

SÓLNING

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 , Fitjabraut 12, sími 421 1399
S e l f o s s, G a g n h e i ð i 2 , s í mi 4 8 2 2 7 2 2
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Dýri og Íris Mist fimleikamaður
og fimleikakona ársins
Fimleikamaður ársins 2010 er
Dýri Kristjansson í Gerplu. Dýri
hefur átt langan og farsælan fim
leikaferil, fyrst sem keppandi og
landsliðsmaður í áhaldafimleik
um og nú í seinni tíð í hópfim
leikum. Ferilinn spannar 21 ár,
hann er elsti keppandinn á mót
um fimleikasambandsins og nú
sem ávallt í fremstu röð.
Hann hefur slegið í gegn sem
hinn viðkunnalegi íþróttaálfur og
þannig haft áhrif á heilsu og lífstíl
þúsunda barna hérlendis sem og
á erlendum vettvangi. Dýri hlýt
ur titilinn fimleikamaður ársins
2010 fyrir framúrskarandi árang
ur fyrsta karlalandsliðs Ísland á
Evópumótinu í hópfimleikum sem
fram fór í Malmö nú í haust. Liðið
hafnaði þar í 4. sæti í fjölþraut og
náði einnig í 3. sæti í gólfæfingum.
Fimleikakona ársins, Íris Mist
Magnúsdóttir, einnig í Gerplu, var
lykilmaður í Evrópumeistaraliði
Íslands. Hún er stoð og stytta í
liði sínu og á stóran þátt í góðu
gengi liðsins í Malmö. Hún hefur
lengi vel verið besta trampolín

stökkkona Evrópu og stökk t.a.m.
erfiðustu stökkin á mótinu í haust
sem hafði mikla þýði ngu fyri r
lokaeinkunn liðsins. Dýnustökkin
framkvæmir hún af mikilli yfir
vegun og geislar af lífi í dansinum.

Liðið vann allar greinar á mótinu
og má því með sanni segja að Íris
Mist sé ein af allra bestu fimleika
konum Evrópu sem lykilmaður á
öllum vígstöðvum í keppni.

Halldór Eyþórsson fór fyrir „Kraftablikum” á Íslandsmótinu í rétt
stöðulyftu – setti Íslandsmet og sigraði í 82,5 kg. þyngdarflokki og
varð í 2. sæti í heildarstigakeppni lóðrétt á alla karlakeppnisflokka
samkvæmt alþjóðlegri-WILKS-stigatöflu!

Breiðablik varð í 3. sæti á
Íslandsmeistaramótinu í rétt
stöðul yftu – og náðu því í
bronsverðlaun í þessari keppni
félagsliða á þessu keppnisári.
Sigurvegari varð Kraftlyftinga
deild Massa – UMFN og í 2. sæti

varð Kraftlyftingadeild Ármanns.
Kraftlyftingadeild Breiðabliks er
nú að fá æfingaaðstöðu í nýju
stúku Kópavogsvallar, sem ger
breyti r allri aðs töðu deilda r
innar. Æfingaaðstaðan er nefnd
,,Camelot.”

HK gerir samstarfssamning
við Tengi

Frá leik Breiðabliks gegn Leikni fyrr í vetur.

16 stig, hefur unnið alla leiki sína
til þessa. Síðasti leikur Breiða

bliks var gegn Val 15. desember
sl. í Kópavogi.

Rekstur GKG skilaði góðum hagnaði:

Samþykkt var umhverfisstefna golfklúbbsins
Árið sem er að líða var fyrir
nokkra hluta sakir afar merkilegt
ár í íþróttastarfi Golfklúbbs Kópa
vogs og Garðab æja r en gerða r
voru nokkrar skipulagsbreytingar
sem höfðu jákvæð áhrif á starf
ið. Afreks- og unglinganefnd GKG
voru same ina ða r í eina nefnd,
Íþróttanefnd.
Þar sem töluverð skörun er á hlut
verkum þessa tveggja nefnda þá var
þetta talið eðlilegt skref til þess að
einfalda boðleiðir og auka samvinnu
milli nefndanna. Undir lok seinasta
árs hófst vinna að Gæðahandbók
félagsins, sem er einskonar leiðar
vísir fyrir félagsmenn og starfsfólk
GKG. Markmiðið var að setja á prent
helstu markm ið og stefnu r fyri r
hina ýmsu málaflokka sem lúta að
starfinu, hvort sem það er fyrir hinn
almenna félaga, foreldra iðkenda
í barna- og unglingastarfi, iðkend
urna sjálfa, þ.m.t. afrekskylfingana,
auk þjálfara og leiðbeinenda. Í hand
bókinni er m.a. að finna nákvæma
skrá yfir hvernig þjálfun og skipu
lagi æfinga er háttað.
Fjöldi iðkenda heldur áfram að
aukast og eru nú um 300 félags
menn 18 ára og yngri. Þar af tóku
210 þátt í æfingum á sl. sumri, sem
er aukning um 50% á tveimur árum.
Stærstu klúbbarnir, sem GKG ber
sig saman við, komast ekki nálægt
þessum tölum. Þessi aukning er til
marks um að sú þjónusta sem boð
ið er uppá er vel metin af iðkendum

„Kraftablikar” með 54 stig
í Íslandsmeistarakeppni
kraftlyftingaliða

Fimleikamaður ársins 2010, Dýri Kristjánsson og fimleikakona ársins,
Íris Mist Magnúsdóttir, bæði í Gerplu.

Breiðablik í 6. sæti 1. deildar
Höttu r vann Breiðab lik í
1. deild karla í körfuknattleik
84-76 í leik sem fór fram á Egils
stöðum.
Daní e l Terrell var allt í öllu
hjá Austf irði ngu nu m og skor
aði 31 stig, tók 5 fráköst og átti 5
stoðsendingar. Hjá Breiðabliki var
Þors teinn Gunnl augss on stiga
hæstur með 22 stig og tók 12 frá
köst, Aðalsteinn Pálsson skoraði
12 stig og tók 8 fráköst. Blikarnir
áttu undir högg að sækja allan
leikinn, unnu aðeins 2. leikhluta
en töpuðu hinum þremur leikhlut
unum.
Breiðab lik er nú í 6. sæti 1.
deildar með 6 stig, unnið 3 leiki
en tapað 5 leikjum. Þór Þórláks
höfn er á toppi deildarinnar með
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og aðstandendum þeirra, en þetta
væri ekki framkvæmanlegt nema
hafa gott teymi af hæfum þjálfurum
og leiðbeinendum. Í sumar var lögð
lögðum við sérstaka áherslu á að
auka þátttöku stúlkna á æfingum, og
það heppnaðist vel. Á sumaræfing
unum störfuðu tveir PGA menntaðir
þjálfarar, Derrick Moore og Harald
ur Þórðarson. Auk þeirra þjálfuðu
þeir Birgir Leifur Hafþórsson, Sig
mundur Einar Másson, Haukur Már
Ólafsson, Guðjón Henning Hilmars
son, Gestur Gunnarsson og Tómas
Sigurðsson. Á barnanámskeiðum
GKG störfuðu tíu afrekskylfingar úr
röðum félagsins.
Í suma r voru tvær móta raði r
barna og unglinga, Svalamótaröðin
og Unglingamótaröðin. Svalamóta
röðin, sem er ætluð þeim sem eru
að stíga fyrstu skrefin í keppni, 12
ára yngri, og heppnaðist gríðarlega
vel, en alls tóku 90 börn þátt í a.m.k.
einu móti.

Þrír Íslandsmeistaratitlar
GKG –kylfinga r náðu þremu r
Íslandsmeistaratitlum; Birgir Leifur
sigraði á Íslandsmótinu í höggleik
og holukeppni. Sveit drengja 15 ára
og yngri varð einnig Íslandsmeist
ari. Einkar ánægjulegt var að kon
urnar náðu sínum besta árangri frá
upphafi þegar þær höfnuðu í 2. sæti
í sveitakeppni kvenna 1. deild.
Jákvæðar lagfæringar voru gerð

ar á æfingaaðstöðunni, en helstu
breytingar voru gerðar á svæðinu
meðf ram Vífi lss taðav egi nu m, en
þar voru slegnar 5 stuttar brautir
(40-60 m), sem hentuðu vel fyrir
barnanámskeiðin og æfingar fyrir
styttri innáhögg. Einnig var bætt við
flaggstöngum á grassvæðinu hand
an Vetrarbrautar, og höggsvæðin
afmörkuð svo nýtingin yrði betri og
fleiri gætu æft í einu. Þessi breyt
ing heppnaðist vel og er það mikill
kostur að geta slegið þessi mikil
vægu innáhögg af grasi. Í vor var
haldinn golfdagur þar sem öllum
starfsmönnum Kópavogs og Garða
bæjar var boðið í heimsókn og þeim
gefinn kostur á að kynnast íþrótt
inni og starfssemi GKG.
Vetraræfingar hófust í nóvember
með barna-, unglinga- og afrekshóp
um sem stunda æfingar í Kórnum.
Æfingar standa í 10 1/2 mánuð á ári
undir handleiðslu þjálfara. Veturinn
er mikilvægur fyrir iðkendur , en á
þeim tíma gefst mesta tækifærið til
að bæta golftæknina og líkamlega
formið.

Samningurinn í höfn. Þórir Sigurgeirsson og
Alexander Arnarson handsala hann.

Skrifað var undir endurnýj
un á samstarfssamningi á milli
HK og Tengis í nóvember og er
samningurinn til þriggja ára.
Að sögn Þóris Sigurgeirssonar
framkvæmdastjóra Tengis vill
félagið með þessu sýna samfé
lagslega ábyrgð og styðja við
öflugt uppeldis og forvarnstarf
íþróttafélagsins. Tengi hefur ver
ið stuðningsaðili HK til margra
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Umhverfisstefna
Á aðalfundi GKG 29. nóvember
sl. var Guðmundur Oddsson endur
kjörinn formaður. Reksturinn skil
aði 23.211.115,- króna hagnaði og
voru skuldir klúbbsins lækkaðar um
30,7 milljónir króna. Á fundinum var
samþykkt umhverfisstefna GKG.

ára og því mikil ánægja að geta
haldið þeim stuðningi áfram.
Alexander Arnarson, formaður
handknattleiksdeildar HK, segir
að stuðningur Tengis geri félag
inu kleyft að halda áfram upp
byggingu handknattleiksdeildar
innar. HK er með stærstu hand
knattleiksdeild landsins sem fer
ört vaxandi.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is
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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
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