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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Hörðuvallaskóli bauð foreldrum að koma á 1. desember dagskrá í skólanum á þessum degi en þann dag
fyrir 93 árum varð Ísland fullvalda ríki. mikilvægi þessa dags fyrir íslenska þjóð hefur að margra mati ekki
verið nógu vel getið undanfarin ár. Börnin mættu mörg með jólahúfu og sungu fyrir foreldra sína, bæði
sameigninlega svo svo var hópnum skipt upp. Sjá nánar á bls. 9.

- Jónas Ingimundarson
heiðursborgari
Kópavogs
- bls. 8

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

- Piparkökuhúsagerð
á leikskólanum
Rjúpnahæð
- bls. 10

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ

OG BÍLAAPÓTE

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4
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Sýnum náungakærleika
um jólin

J

ólin eru hátíð ljóssins. Þá gleðst fólk, heimsækir ættingja og vini,
skiptist á gjöfum og borðar góðan mat. Þannig viljum við hafa það, og
þannig hafa margir það, en því miður ekki allir. Svo virðist sem bilið
hinna ríku og fátæku hafa eitthvað breikkað eftir að efnahagskreppan skall
á, fjöldi manns hefur efni á að kaupa dýra aðgöngumiða að jólatónleikum
og fara í innkaupaferðir, t.d. til Boston. Fleiri þurfa aðstoð til að lifa mann
sæmandi lífi en oft áður, ekki bara um jólin heldur alla daga ársins. Þeir sem
aflögu eru færir ættu að huga að þeim sem minna mega sín í þjóðfélaginu.
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs og Kópavogsdeild Rauða krossins veita neyð
araðstoð fyrir komandi jól til þeirra sem eiga lögheimili í Kópavogi þann
1. desember 2011. Lifum við í góðu og mannvænu þjóðfélagi? Maður hefur
leyfi til að efast um það þegar tölur um þá sem þurfa aðstoð fyrir hátíðarn
ar eru birtar.
Aðventan eða  jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyrir jól. Þetta er sá
tími sem kristnir menn taka frá til að undirbúa komu frelsarans og til að
minnast fæðingu hans. Aðventukransinn sem nú sést víðast er Norður-Evr
ópsk hefð. Hið sígræna greni táknar lífið sem er í Kristi og hringurinn táknar
eilífðina. Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, annað kertið nefnist Bet
lehemskertið, þiðja kertið nefnist hirðakertið en snauðum og ómenntuðum
fjárhirðum voru sögð tíðindin góðu á undan öllum öðrum og fjórða kertið
nefnist englakertið og minnir okkur á þá sem báru mannheimi fregnirnar.
Aðventukransinn er upprunninn í Þýskalandi á fyrri hluta 19. aldar, barst til
Suður-Jótlands og varð algengur í Danmörku eftir 1940. Í fyrstu var aðventu
kransinn aðallega notaður til að skreyta búðarglugga en á sjöunda áratugn
um fór hann að tíðkast á íslenskum heimilum. Fyrir rúmlega 40 árum orti
norski rithöfundurinn Sigurd Muri ljóð um aðventukertin fjögur sem kallast
„Nå tenner vi det første lys” og er það sungið við sænskt lag frá 1898 eftir
Emmu Christinu Köhler, á íslensku nefnist það „Við kveikjum einu kerti á.”
Næsta sunnudag er þriðji sunnudagur í aðventu, en þá er sungið:
Við kveikjum þremur kertum á,
því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ sendir öllum lesendum sínum nær og fjær hugheilar
jóla- og nýárskveðjur.
					

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

Bókun við fjárhagsá
ætlun Kópavogsbæjar
2012

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar
2012 lýsir metnaðarleysi meiri
hlutans í að taka á rekstri bæjar
ins. Engin tilraun er gerð til þess
að spara í rekstri og tekjustofnar
þandir til hins ýtrasta eins og sjá
má á hækkun fasteignaskattsins
umfram almennar verðhækkanir
og sorphirðugjald sem hækkar
um tæp 30%. Þá boðar fjárhags
áæ tlu ni n umt alsv erða hækku n
á skuldsetningu bæjarins. Fjár
hagsáætlunina skortir pólitíska
sýn og ber hún þess merki að það
eru fjórir flokkar sem standa að
henni. Engar markvissar aðgerð
ir eru lagða r fram um lækku n
skulda þrátt mögulegan tekjuauka
með úthlutun lóða í kjölfar mikill
ar eftirspurnar. Þessi málamiðl
unaráætlun hefði aldrei orðið til
nema fyrir tilstilli samstillts átaks
og dugna ða r embæ tti sm anna
bæjarins. Undir þessa yfirlýsingu
rita bæja rf ullt rúa r Sjálfs tæði s
flokksins, þau Ármann Kr. Ólafs
son, Gunna r I. Birgi ss on, Mar
grét Björnsdóttir og Aðalsteinn
Jónsson.

Reiðnámskeið á nýja
Gustssvæðinu

Fyrirhugað er námskeið með
Ísólfi Líndal Þórissyni reiðkenn
ara helgina 10-11. desember nk.
á nýja Gustssvæðinu í reiðhöll
inni að Hamraenda 16-18. Hver
þátttakandi fær einkatíma á laug
ardeginum en á sunnudeginum
verðu r tveimu r kennt í einu.
Ísólfur Líndal Þórisson hefur haft
tamningar og þjálfun að atvinnu
frá 15 ára aldri. Hann hlaut Morg
unblaðsskeifuna á Hvanneyri árið
1998 og hann er reiðkennari frá
Hólas kóla 2005 þar sem hann
hlaut LH-hestinn fyrir hæstu með
aleinkunn í reiðkennslu.

Snorraverkefnið 2012

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
var lögð fram beiðni um stuðn
ing við Snorraverkefnið sumar
ið 2012. Lagt er til að bæjarráð
styrki verkefnið um   50.000 krón
ur og bjóði einum þátttakanda
starfsþjálfun, eins og samþykkt
var í fyrra. Bæjarráð samþykkir
tillögu að afgreiðslu. Við þessa
bókun vaknar upp spurning hvort
allir sem þetta lesi viti fyrir hvað
Snorraverkefnið stendur. Það er
því miður stundum svo að fund
argerðir bæjarráðs, bæjarstjórnar
og nefnda bæjarins eru oft tor
skildar, nema þeim sem fundina
sitja. Er ekki tímabært að bæta
þar úr?

Tveir ökumenn reyndust ölvaðir
við stýrið og eiga þeir ökuleyfis
sviptingu yfir höfði sér. Fjórum til
viðbótar var gert að hætta akstri
sökum þess að þeir höfðu neytt
áfengis en voru þó undir leyfileg
um mörkum. Við umferðareftir
litið um helgina naut lögreglan
á höfuðborgarsvæðinu aðstoðar
félaga sinna frá embætti ríkislög
reglustjóra.

félaganna með það í huga að iðk
endur geti stundað íþróttir sem
næst heimi li sínu. Það gengu r
ekki til lengdar að barn þurfi í
einni viku að sækja æfingar í Kór
inn, Fífuna og Fagralund. Íþrótta
ráð hvetur því bæjarfulltrúa til
að leiða þetta mál til lykta fyrir
næsta æfingatímabil.”

Í till ögu að fjárh agsá æ tl
un Kópav ogsb æja r fyri r árið
2012, sem lögð var fram til fyrri
umræðu í bæjarstjórn er gert ráð
fyrir 105,6 milljóna króna rekstr
arafgangi af samstæðu. Sjö af ell
efu bæjarfulltrúum standa að fjár
hagsáætluninni eða fulltrúar þeir
ra fjögurra framboða sem mynda
meirihluta í bænum auk fulltrúa
Framsóknarflokksins. Í áætlun
inni er áfram gert ráð fyrir þéttu
aðhaldi í rekstri bæjarins en ekki
miklum niðurskurði. Rekstur bæj
arins er samkvæmt áætluninni að
styrkjast en framlegð samstæðu
er áætluð tæplega 20%. Sem fyrr
er lögð áhersla á að standa vörð
um grunnþjónustuna, leikskólana,
grunnskólana og félagsþjónust
una. Áfram verður unnið að þeim
markmiðum sem sett voru við
gerð síðustu fjárhagsáætlunar en
samkvæmt þeim á að greiða inn
á skuldir bæjarsjóðs að minnsta
kosti milljarð á ári á næstu árum
og stefna að því að veltufé frá rek
stri samstæðu verði að minnsta
kosti 1,5 milljarðar króna á ári
næstu árin. Í áætlun ársins 2012
verður niðurgreiðsla skulda um
1,4 milljarðar króna og veltufé frá
rekstri samstæðu rúmir 2,4 millj
arðar króna.

Karlarnir segjast taka vel á móti
á fólki, í jólas kapi með söng í
hjarta. Hverju seldu tré fylgir einn
miði á vortónleika kórsins.

Karlakórsmenn með
Niðurgreiðsla skulda jólatréssölu
Við Dalv eg hjá Sorpu selu r
um 1,4 milljarðar
Karlakór Kópavogs íslensk jóla
tré úr Fossárskógi. Stórfalleg fura
króna á næsta ári
og glæsilegt greni á góðu verði.

Þörf á
tómstundavagni

Á síðasta fundi íþróttaráðs var
tekin fyrir tillaga um að kannaður
verði kostnaður við rekstur tóm
stundavagns. Deildarstjóri kynnti
þá vinnu sem farið hefur fram
varðandi rekstur á tómstunda
vagni og tengingu hans við Strætó
bs. Íþróttaráð bókar eftirfarandi:
,,Þörfi n fyri r tóms tundav agn
helga st ekki síst af dreifðu m
æfi ngat ímu m íþróttaf él aga nna
milli íþróttahúsa. Best væri að
skilgreina þjónustusvæði íþrótta

Smáraskóli í alþjóð
legu verkefni

Smáraskóli tekur þátt í Comeni
usarverkefninu „The future of the
world is in our hands.“ Verkefnið
snýst um að vekja athygli nem
enda á umhverfismálum og orku
sparnaði. Þáttökulönd eru Ísland,
Finnl and, Póll and, Þýskal and,
Tékkland, Ungverjaland, Lettland
og Tyrkland. Einn skóli í hverju
landi tekur þátt. Nemendur vinna
ýmis fjölbreytt verkefni og hafa
samskipti við nemendur í hinum
þáttökulöndunum. Farnar verðar
ferðir til hinna þátttökulandanna
þar sem í einstaka tilfellum nem
endum gefst tækifæri til að fara
með. Þar kynnast þeir menningu
og vinnu hinna landanna. Skóla
stjóri Smáraskóla og einn kenn
ari hafa nú þegar farið í ferð til
Finnlands þar sem verkefnið var
skipulagt. Í byrjun desember fékk
Smáraskóli heimsókn frá fulltrú
um hinna landanna.

óskar öllum
Kópavogsbúum
gleðilegra jóla
og farsældar á
komandi ári

Skautasvell á
Vallagerðisvelli

Á fundi bæja rr áðs nýv eri ð
óskaði Hjálmar Hjálmarsson full
trúi Næstbesta flokksins eftir upp
lýsingum um hvort möguleikar
væru á að koma upp skautasvelli
á Vallagerðisvelli ásamt kostnað
aráætlun vegna þess.

Umferðareftirlit - 860
ökumenn stöðvaðir

Átta hundruð og sextíu öku
menn voru stöðvaðir víðsvegar
á höfuðborgarsvæðinu um síð
ustu helgi í sérstöku umferðar
eftirliti sem lögreglan heldur nú
úti í umdæminu, m.a. í Kópavogi.

Njótum aðventunnar saman
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,,Fyrirhugað er að hefja byggingu á
einum nýjum leikskóla í Kórahverfi”
- segir Arnþór Sigurðsson, formaður leikskólanefndar Kópavogsbæjar

L

eiks kól a n e fn d Kó p a 
vogsbæjar er ein af mik
ilvægari nefndum á veg
um Kópavogsbæjar, þar
er fjallað um velferð og framtíð
yngsta borgara Kópavogsbæjar.
Arnþ ór Sigu rðss on, form aðu r
nefndarinnar var spurður hvert
væri verksvið leikskólanefndar
og valdsvið ef grípa þarf t.d. inn
í starfsemi einstaka leikskóla í
Kópavogi.
,,Þannig er málum háttað að
nýtt skipunarbréf leikskólanefnd
ar liggur nú fyrir bæjarstjórn og
hefur ekki borist nefndinni og er
því ekki viðeigandi að fjalla um
það,” segir Arnþór. ,,Í lögum um
leikskóla nr 90/2008, segir: í 4.
gr. Um sveitarfélög, ,,Sveitarfélög
bera ábyrgð á starfsemi leikskóla.
Sveitarfélög hafa forustu um að
tryggja börnu m leiks kólad völ
og bera ábyrgð á heildarskipan
skólahalds í leikskólum sveitar
félags, þróun einstakra leikskóla,
húnsnæði og búnaði leikskóla,
sérúrræðum leikskóla, sérfræði
þjónustu, mati og eftirliti, öflun
og miðlun upplýsinga og á fram
kvæmd leikskólastarfs í sveitar
félagi. Sveitarfélög setja almenna
stefnu um leikskólahald í sveitar
félagi og kynna fyrir íbúum þess.
Nefnd kjörin af sveitarstjórn,
fer með mále fni leiks kóla í
umboði sveitarstjórnar............
Leiks kólaf ullt rúi er yfi rm að
ur leikskólastjóra. Ég tel að leik
skólanefnd hafi því aðeins vald til
að grípa inn í starfsemi leikskóla,
að starfið fullnægi ekki kröfum
sem setta r eru í lögu m, reglu
gerð, námskrám eða samþykktum
sveitarstjórnar, og að leikskóla
fulltrúi hafi ekki staðið við það að
gera viðeigandi ráðstafanir, eða
hann telji þörf á að leikskólanefnd
fjalli um málið.”
- Hver eru þau helstu verkefni
sem hafa komið inn á borð leik
skólanefndar utan verkefna sem
snúa að einstaklingum sem trúnað
ur ríkir væntanlega um?
,,Mörg og fjölbreytt mál eru tek
in fyrir á fundum leikskólanend
arinnar en hún fundar að jafnaði
einu sinni í mánuði. Fyrirferða

Arnþ ór Sigu rðss on, form aðu r
leikskólanefndar Kópavogsbæjar.

Hlutfall leikskólakennara í
leikskólum Kópavogsbæj
ar er 38%
Leikskólanefnd á fundi ásamt starfsmönnum Kópavogsbæjar. Hennar verkefni eru bæði yfirgripsmikil og
oft á tíðum vandasöm.

mest hafa verið mál er snúa að
sparnaði og aðhaldi í rekstri leik
skólanna. Því miður hefur okkar
ágæta bæjarfélag verið skuldsett
það mikið á undanförnum árum
að rekstur þjónustu á borð við
leikskóla líða fyrir og er skorin
niður við nögl. Nú hefur hinsveg
ar rekstri bæjarins verið komið
í var og má segja að bjartari tím
ar séu framunda n í Kópav ogi.
Einnig hefur verið rætt töluvert
um vöntun á leikskólarýmum í
efri byggðum bæjarins, börn í efri
byggðunum hafa fengið útlutun í
eldri hverfunum, mikil vinna hef
ur farið í það að finna laust þess
ara mála og útlit fyrir að þau mál
leysis farsælega með byggingu
nýs leikskóla í Kórahverfi.”

Spennandi hugmynd að
gera leikskóladvölina að
hluta til gjaldfría
- Einhver styr hefur staðið um
skráningu í leikskóla, þ.e. hvað
yngstu börnin eru gömul sem fá

pláss. Er pláss fyrir öll þau börn
sem sótt er um leikskólapláss fyrir
Í Kópavogi og hvað eru þau yngstu
gömul?
,,Í Kópavogi er það ofsagt að
styr hafi staði ð um skráni ng
ar barna í leikskólana ólíkt og í
nág rannas veitaf él agi nu okka r.
Ekki hafa borist inn á borð leik
skólanefndar nein slík mál.
Öllum börnum fæddum 2009 og
fyrr hefur verið boðin leikskóla
dvöl. Um þ.b. 140 börnum fædd
um fyrri hluta ársins 2010 eða í
kringum 18 mánaða aldur hefur
einnig boðist leikskóladvöl.”
- Hvað kostar að hafa barn á
leikskóla í dag?
,,Samk væmt gjalds krá frá 1.
janúar 2011 kostar 8 stunda dvöl
með fullu fæði 25,079 krónu r
almennt gjald en 19,618 krónur
lægra gjald sem einstæðir, öryrkj
ar og námsmenn njóta. Þess má
geta til fróðleiks að leiskóladvölin
kostar í raun um 130.000 krón
ur á mánuði. Hlutur foreldra er

um 20% en Kópavogsbær greiðir
um 80%.
Þær hugm yndi r hafa veri ð
rædda r að gera breyti nga r á
gjaldtöku leikskólanna þannig að
leikskóladvölin yrði gjaldfrí í 5 - 6
tíma á dag og fylgja þannig eft
ir þeirri stefnu að gera leikskól
ann að fyrsta skólastiginu. Samt
sem áður stæði 8 tíma vistu n
áfram til boða eins og áður en
sú viðbótar vistun yrði þá á fullri
gjaldskrá en yrði þó aldrei dýrari
heldur hefðbundin 8 tíma vistun
er í dag. Þessar hugmyndir hafa
komið upp í umræðunni í gegn
um árin og nú í meirihlutanum í
bæjarstjórninni og mun þetta mál
verða skoðað á næstu mánuðum
frá sjónarhóli barnanna, starfs
manna og starfsemi leikskólanna
og ekki síður foreldranna. Ekki
er útseð hvort að þessi leið sé
heppileg en að mínu mati afar
spennandi hugmynd.”

- Hversu stór hluti starfsmanna
leikskólanna í Kópavogi er ekki
með leikskólakennararéttindi?
,,Hlutfall leikskólakennara var
miðað við 1. október sl. 38%, aðrir
með uppeldismenntun eru 15% og
leiðbeinendur 47%. Nánari upplýs
ingar er hægt að finna undir tölu
legum upplýsingum á heimasíðu
Kópavogs.”
- Hver eru byrju na rl aun leik
skólakennara í dag sem er að ljúka
námi?
,,Byrjunarlaun leikskólakennara
sem er að ljúka námi er 265.998
krónur fyrir 34 ára og yngri.”
- Stendur til að fjölga leikskólum
í Kópavogi eða jafnvel að fækka
þeim eða sameina einhverja þeirra
undir eina stjórn?
,,Fyrirhugað er að hefja byggingu
á einum nýjum leikskóla í Kóra
hverfi á næstu misserum. Á haust
dögum 2008 voru komin drög að
byggingu á nýjum leikskóla í Kór
ahverfinu en vegna afar slæmar
fjárhagstöðu Kópavogsbæjar var
sú farmk væmd sett á ís. Enga r
bollaleggingar hafa verið uppi um
að fækka leikskólunum eða sam
eina yfirstjórn eða leikskóla,” segir
Arnþór Sigurðsson, formaður leik
skólanefndar Kópavogsbæjar.

FRÁBÆRAR BÆKUR!

Örlög og afdrif
skipalestanna sem fóru
frá Hvalfirði á stríðsárunum.
Mögnuð lesning.

Þar sem sögurnar lifna við.
Sagnameistarinn
Sigurður dýralæknir fer
hér á kostum.
Bráðskemmtileg bók.

Í senn óhugnanleg og hjartnæm.
Það tók mjög á Elfríði Pálsdóttur
að rifja upp æsku sína á
stríðsárunum í Þýskalandi.
Lesendur munu
skilja af hverju svo var.

Einfaldlega langfyndnasta
jólabókin í ár.

Vilhjálmur Hjálmarsson
færir okkur fróðlega og
skemmtilega sagnaþætti
sem allir hefðu gott
af að lesa.
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Jólatrésgjöf frá Norrköping fagnað á Hálsatorgi

Barnahópurinn situr í snjónum og hlustar.

Skólahljómsveit Kópavogs lék jólalög fyrir bæjarbúa í upphafi athafnarinnar á Hálsatorgi.

Ljósin voru tendruð á vinabæj
arjólatré Kópavogsbúa á Hálsa
torgi á lauga rd egi í upph afi
aðventu. Á sama tíma var haldin
aðventuhátíð með ýmsum uppá
komum í nærliggjandi söfnum og
stofnunum.
Stekkjastaur fylgdist með hátíð
inni ásamt börnunum í Kópavogi.
Skólahljómsveit Kópavogs spilaði
og Samkór Kópavogs söng nokkur
jólalög. Jólatréð er gjöf bæjarbúa í
Norrköping í Svíþjóð til Kópavogs
búa. Sendiherra Svíþjóðar, Anders
Ljunggren, afhenti tréð og Hjálmar
Hjálmarsson, forseti bæjarstjórnar,
tók á móti því fyrir hönd bæjarins.
Fjölmargir mættu á Hálsatorg þenn
an laugardagseftirmiðdag og laufa
brauðsgerð fór fram í Gjábakka og
listamenn í miðbæ Kópavogs opn
uðu vinnustofur sínar upp á gátt.

Dagur íslenskrar
tónlistar í Grænatúni
Á degi íslenskrar tónlistar, 1.
desember sl., voru spiluð þrjú
íslensk lög í íslenskum útvarps
sögum og landsmenn hvattir
til að hlusta og taka undir. Það
var víða gert í grunnskólum
og leikskólum landsins, m.a.
í leiks kóla nu m Grænat úni í
Kópavogi.

Jólasálmar eru ómissandi þáttur. Um það sá öflugur Samkór Kópavogs.

HAFÐU BÍLINN
HREINAN FYRIR J L

HAFNARFJÖRÐUR - KÓPAVOGUR - MOSFELLSBÆR - REYKJAVÍK

Dekraðu við bílinn þinn.
Komdu í Löður.

AUGLÝSINGASÍMI:

Börnin höfðu verið að renna
sér í snjónum í brekku á leik
skólalóðinni og hlustuðu stillt á
lögin í útvarpi sem stungið var
út í glugga. Lögin voru Sting
um af, Manstu ekki eftir mér og
Kvæðið um fuglana og áttu það
m.a. samm erkt að textaf ram
burður söngvara var mjög skír.

511 1188 - 895 8298
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AF HÁLSINUM

Ljósmyndasýning í
Bókasafni Kópavogs
Nú stendur yfir ljósmyndasýn
ing Ingibjörns Guðjónssonar í
Bókasafni Kópavogs í Hamra
borg. Ingib jörn er líff ræði ng
ur að mennt og hefur starfað á
Bókasafni Kópavogs sl. þrjú ár
meðfram námi.
Hann er sjálfmenntaður ljós
myndari en áhugi hans kviknaði
á unglingsárum og hefur sífellt
aukist síðan. Á menntaskólaár
um tók Ingibjörn myndir af ýms

um viðburðum í skólalífinu sem
hafa birst í blöðum og bókum. Að
auki hafa ljósmyndir hans meðal
annars verið notaðar í skjáauglýs
ingar fyrir Bókasafnið og á bóka
merkjum.
Ljósm yndi rna r á sýni ngu nni
eru að mestu teknar síðastliðin
tvö ár, aðallega á Íslandi en tvær í
Svíþjóð. Myndirnar eru prentaðar
á striga og strekktar á blindram
ma og eru til sölu.

Hver? Hvar? Hvenær?
Svör bárust við mynd af stelp
um á reiðhjólum sem síðast birt
ist í Hver – hvar - hvenær. Stelp
an í munstruðu peysunni heit
ir Eva Sóley Guðb jörnsd óttir.
Myndin er tekin á auða svæðinu
á milli Fífuhjalla og Hlíðarhjalla
um 1990, þ.e. áður en Hjalla
kirkja var reist.
Höfundurinn, Ingibjörn Guðjónsson. Að baki hans má sjá myndir
teknar af honum.

Nú birtu m við ath ygli sv erða
mynd sem fróðl egt væri að fá
einhverjar upplýsingar um, s.s.
nöfn á þessum brosmildu konum,
tímas etni ngu og staðs etni ngu.
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

Ljóð mánaðarins:

Hernámsljóð

Sækjum og sendum

Sveinb jarna rs on héra ðss kjala
vörð á Héraðsskjalasafni Kópa
vogs að Hamraborg 1. Líta má við
hjá Hrafni Sveinbjarnarsyni eða
Gunnari Marel Hinrikssyni á skrif
stofunni, hringja í þá í síma 5444710 eða senda þeim tölvupóst
á netfangið hrafns@kopavogur.is
eða gunnarmh@kopavogur.is

Gylfi Grönd al fæddi st í
Reykjavík 1936 og hóf ungur
feril sinn sem ljóðskáld. Hann
átti ljóð í hinni frægu bók, Ljóð
ungra skálda 1954 og í árbók
skálda 1956. Gylfi gaf út átta
ljóðab æku r en kunna stu r er
hann fyrir ævisögur sínar rúm
lega tuttugu talsins, sem hlutu
góðar viðtökur og voru margar
þeirra metsölubækur.
Til dæmis skrifaði Gylfi ævisög
ur þriggja fyrstu forseta lýðveld
isins og sjö af bókum hans fjalla
um ævi kvenna, einkum þeirra
sem voru á undan sinni samtíð í
jafnréttismálum. Þá skrifaði hann
um ævi Steins Steinarrs og var
fyrra bindið, Leit að ævi skálds,
tilnefnd til Íslensku bókmennta
verðlaunanna.

Gylfi
Gröndal.

Hernámsjól
Úr Hernámsljóðum, 1983

Gylfi var blaðamaður og rit
stjóri um þrjátíu ára skeið, fyrst
samhliða ritstörfum en helgaði
sig þeim síðan alfarið. Einnig
vann hann fyrir Ríkisútvarpið og
gerði ítarlega heimildaþætti um
mörg af helstu skáldum tuttug
ustu aldarinnar. Kópavogur var
heimabær Gylfa áratugum saman
og var hann valinn heiðurslista
maður Kópavogs árið 2003. Gylfi
lést sjötugur að aldri eftir harða
baráttu við krabbamein og síð
asta ljóðabók hans, Eitt vor enn,
greinir frá þessari erfiðu reynslu
en er um leið óður hans til lífsins.

Góða stund yljar mér
litfagurt skrautið
á trénu í stofunni
lengur þó
tunglskin og kertalog
í vísum mínum
vélrituðum á litla bók
Nei ekki lánast mér
svona löngu seinna
að lifa á pappír
heiðbjört
og rauðmyrkvuð
hernámsjól
með neista frá norðurljósum.

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs
• Lán til íbúðarkaupa
• Lán til endurbóta og viðbygginga
• Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
• Ráðgjöf og úrræði í greiðsluvanda

www.ils.is | Sími: 569 6900 | Grænt númer: 800 6969 | Borgartúni 21, 105 Reykjavík
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Dagur félagsmiðstöðvanna
var haldinn í fyrsta sinn

Krakkarnir í félagsmiðstöðinni Ekkó í Kársnesskóla mættu vel og
tóku á móti gestum.

Í byrju n mána ða ri ns stóðu
félagsmiðstöðvar á Íslandi og
SAMF ÉS fyri r Degi fél agsm ið
stöðva nna. Markm ið dagsi ns
er að gefa áhugasömum færi á
að heimsækja félagsmiðstöðina
í sínu sveitarfélagi eða hverfi,
kynnast því sem þar fer fram,
unglingunum og þeim viðfangs
efnu m sem þeir fást við með
stuðningi starfsfólks félagsmið
stöðvanna.
Alli r eru velk omni r, sérs tak
lega foreldrar og „gamlir“ ung
lingar sem vilja rifja upp kynn
in við gömlu fél agsm iðs töði na

sína. Unglingarnir og unglingaráð
fél agsm iðs töðva nna bera hit
ann og þungann af undirbúningi
dagsins og markmiðið er að sýna
þverskurð af því gróskumikla og
fjölbreytta starfi sem fer fram á
hverjum stað. Megináherslan er
á framlag og sköpunargleði ung
linganna sjálfra enda unglingar
eitt af mótandi menningaröflum
samtímans og framtíðar.
Víða var boði ð upp á kaffi,
kakó, vöfflur og annað meðlæti en
sums staðar er veitingasala fjár
öflun unglinganna vegna ferða
laga eða annarra verkefna.

Þau komu öll fram á athöfninni í Salnum. F.v. Hafsteinn Karlsson formaður menningar- og þróunarráðs
Kópavogs, Þórunn Björnsdóttir stjórnandi kórs Kársnesskóla, Hjálmar Hjálmarsson forseti bæjarstjórnar
Kópavogs, Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri, Kristinn Sigmundsson bassbaríton, Anna Guðný Guðmundsdótt
ir píanóleikari, Jónas Ingimundarson og eiginkona hans, Ágústa Hauksdóttir.

Jónas Ingimundarson sæmdur
heiðursborgaranafnbót
Mótt aka til heiðu rs Jónasi Ingim unda rs yni
píanóleikara var haldin í Salnum 4. desember
sl. í tilefni þess að hann hefur verið kosinn heið
ursborgari Kópavogsbæjar en hann er hann er
fjórði heiðursborgari bæjarins, en áður hafa hlot
ið þessa nafnbót Sigfús Halldórsson tónskáld og
hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda
Jako bsd ótti r sem bæði gegndu starfi bæja r
stjóra í Kópavogi.
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, sagði
í ávarpi sínu að Jónas hefði komið að öllu hinu
smæsta til alls hins stærsta í íslensku tónlistarlífi,
allt frá því að kenna ungu fólki fyrstu skrefin á sviði
tónlistar upp í það að vera sjálfur flytjandi á stærstu
tónlistarviðburðum þjóðarinnar. Þá væru ónefndir
stórviðburðir um heim allan sem Jónas hefði verið

Þessir stórsöngvarar hafa allir haldið tónleika við
undirleik Jónasar, og flestir oft. F.v.: Bjarni Thor
Kristi nss on, Ólöf Kolb rún Harða rd ótti r, Jónas
Ingim unda rs on, Kristi nn Sigm undss on, Sigr ún
Hjálmtýsd ótti r, Gunna r Guðb jörnss on og Viða r
Gunnarsson.

þátttakandi í. Með heiðursborgaratitlinum vill bæj
arstjórn Kópavogs sýna Jónasi þakklæti fyrir ómet
anlegt starf í þágu tónlistar og tónlistaruppeldis í
Kópavogi sem og um allt land.
Jónas hefur frá árinu 1994 starfað sem tónlistar
ráðunautur Kópavogs og var einn helsti hvatamaður
þess að Salurinn, tónlistarhús Kópavogs, var byggð
ur en húsið var vígt í janúar 1999. Hann mótaði
m.a. verkefnið Tónlist fyrir alla sem miðar að því
að fræða æsku landsins um tónlist og byggði upp
tónlistarröðina Tíbrá. Hjálmar Hjálmarsson, forseti
bæjarstjórnar, afhenti Jónasi skjal sem staðfestir
heiðursborgaratitil hans með árnaðaróskum frá
bæjarstjórn Kópavogs. Í móttökunni voru ættingjar
Jónasar og nánir vinir og samstarfsmenn til margra
ára auk flestra bæjarfulltrúa í Kópavogi og tveggja
þingmanna Suðvesturkjördæmis.

Jónas Ingimundarson spilar í Salnum þegar hann
var gerður að heiðursborgara.

Jólamatseðill

Frá 15. nóvember

Tapas barsins

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk
7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið
Tvíreykt hangikjöts tartar með balsamik vinaigrette
Rauðrófu og piparrótargrafinn lax
Spænsk marineruð síld með koriander og mango
Appelsínugrafin andabringa með malt- og appelsínsósu
Kalkúnabringa með spænskri „stuffing“ og calvados villisveppasósu
Steiktur Saltfiskur með sætri kartöflumús
Hægelduð grísasíða með heimatilbúnu rauðkáli, fíkjum og fjallagrasasósu
Og í lokin tveir ljúfir eftirréttir
Rise a la mande með berjasaft
Ekta súkkulaðiterta

4.990 kr.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Fjölmenni á 1. desemberhátíð
í Hörðuvallaskóla
Foreldrar fjölmenntu í Hörðu
vallaskóla á 1. desemberhátíð
sem þar var boðið til. Þennan
dag varð Ísland fullvalda ríki
árið 1918.
Fyrst mættu börnin í anddyri
skólans, þar leiddi skólakórinn
söng, Helgi Halldórsson skóla
stjóri bauð foreldra velkomna,
Hilmar Örn Jónsson í 10. bekk
fluttu ræðu í tile fni dagsi ns,
hljómsveit skipuð foreldrum flutti
3 lög við mikinn fögnuð allra við
staddra og að lokum sungu allir
viðstaddir eitt jólalag.
Að þessu loknu var dagskrá á
þremur stöðum í skólanum þar
sem viðkomandi bekkjardeildir
voru með dagskrá fyrir foreldra
sína og aðra gesti.

Glaður hópur nemenda að loknu Kársneshlaupinu.

Áratugur frá sameiningu
Þriðjudaginn 8. nóvember, var
haldið upp á það að nú í haust
eru tíu ár síða n Kársn ess kóli
og Þinghólsskóli sameinuðust í
Kársnesskóla.
Ýmislegt var til gamans gert - 
nemendur og starfsmenn hlupu

Sungið fyrir foreldra.

Hilma r Örn Jónss on í 10. bekk
flytur sína 1. desemberræðu.

eða gengu Kársn esh laupi ð um
morguni nn og svo var skólinn
opi nn fyri r gesti og ganga ndi.
Nemendur voru þar með ýmis
skemmtiatriði í stofum og á sal og
svo endaði dagskráin á óvæntum
atriðum í báðum byggingum.

Þessar stelpur í Kársnesskóla voru meðal margara sem
minntust tímamótanna.

Skólakórinn syngur.

ÞARFTU AÐ SELJA EÐA KAUPA FASTEIGN?
• UM 500 EIGNIR SELDAR Á OKKAR FERLI!
• VILTU VITA HVERS VIRÐI EIGNIN ÞÍN ER?
• VIÐ HEITUM ÞÉR AÐ LEGGJA OKKUR 100% FRAM
VARÐANDI KAUP EÐA SÖLU FYRIR ÞÍNA HÖND!
• REYNSLA + VINNUSEMI = ÁRANGUR
• PANTAÐU FRÍTT SÖLUVERÐMAT!
• VIÐ METUM EIGN ÞÍNA MIKILS!

Guðmundur F. Kristjánsson
Söluráðgjafi fasteigna
Sími: 852 3332
gudmundur@remax.is

Þórarinn Jónsson
löggiltur fasteignasali
Sími: 510 7900

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogi

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.
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- Sögufélag Kópavogs stofnað:

Enginn slítur þau bönd sem hann
er bundinn heimahögum sínum
S

öguf él ag Kópav ogs var
stofnað 17. nóvember sl.
í safna ða rh eimi li Kárs
ness ókna r, Borgu m, og
sóttu um 90 manns stofnf und
inn. Bæjarstjóri Kópavogs, Guð
rún Pálsd ótti r, flutti ávarp og
færði félaginu veglega bókagjöf
og árnaðaróskir. Í upphafi fundar
hélt Frímann Ingi Helgason tölu
fyrir hönd undirbúningshópsins
og sagði frá aðdraganda þess að
félagið var stofnað.
Undirbúningsnefnd skipuð þeim
Arnd ísi Björnsd óttu r, Frím anni
Inga Helgasyni, Gunnari Svavars
syni, Ólínu Sveinsdóttur og Þórði
Guðm undss yni ásamt starfs
mönnu m Bókas afns Kópav ogs
og Héraðsskjalasafns Kópavogs,
þeim Hrafni Harða rs yni, Hrafni
Sveinbjarnarsyni og Gunnari Mar
el Hinrikssyni skipulagði fundinn
og samdi drög að lögum fyrir hið
nýja félag sem voru samþykkt. Þá
var kosin bráðabirgðastjórn fram
að fyrsta aðalfundi og voru þau
Arndís Björnsdóttir, Frímann Ingi
Helgas on, Gunna r Svava rss on,
Ólína Sveinsdóttir og Þórður Guð
mundsson úr undirbúningshópn
um kosin einróma með lófataki.
Næst flutti Magnús Óskarsson stór
fróðlegt erindi um upphaf þéttbýl
ismyndunar í Kópavogi og gamlar
myndir úr bænum voru sýndar.
Frímann Ingi sagði við upphaf
tölu sinnar að allir sem ganga í
félagið fram að aðalfundi 2013 telj

ast stofnfélagar ,,Ástæðuna fyrir
áhuga á sögu bæjarins okkar orð
ar enginn betur en bókavörðurinn
og skáldið okkar ástkæra Jón úr
Vör en mörg okkar hér inni kynnt
umst honum vel á árum áður. Hann
lagði grunninn að þeirri mikilvægu
stofnun sem Bókasafn Kópavogs
er og starfaði þar um langt árabil
af einstakri ljúfmennsku. Jón segir
svo í ljóði sínu „Ég er svona stór”
sem er í tímamótaverki hans Þorp
inu. Enginn slítur þau bönd sem
hann er bundinn heimahögum sín
um, móðir þín fylgir þér á götu er
þú leggur af stað út í heiminn en
þorpið fer með þér alla leið. Rétt
er að það komi fram að fyrir tæp
um 30 árum var stofnað hér í bæ
sögufélag  sem starfa skyldi á sama
grunni en það lognaðist fljótlega
útaf. Hugsanlega hefur ástæðan
verið sú að ýmsir í því félagi sem
flestir eru fallnir frá stóðu nálægt
ýmsum átakaatburðum eða tóku
jafnvel þátt í þeim. Því hafa þeir ef
til vill lent í einhverri þrætubók
arlist við skoðun og túlkun atburða
er varða menn og málefni.
Þetta er skiljanlegt því það er
eins með söguskoðun og listrýni,
sé staðið of nálægt listaverki eða
sögulegum atburði verða smáat
riðin yfirgnæfandi. Það þarf í báð
um tilfellum ákveðna fjarlægð til
að skynja heildina og greina aðal
atriði. Á hinn bóginn verður sýnin
og skynjunin   óskýr sé staðið of
langt í burtu í tíma og rúmi. Ef til

Gjafakort í snyrtingu
er notaleg jólagjöf...
Alhliða snyrting fyrir konur og karla

Bráðabirgðastjórn Sögufélags Kópavogs, kjörin á stofnfundinum,
f.v. Frímann Ingi Helgason, Ólína Sveinsdóttir, Gunnar Svavarsson,
Arndís Björnsdóttir og Þórður Guðmundsson.

vill er tíminn akkúrat réttur núna til
að skoða og greina hlutlaust ýmsa
atburði frá fyrri tíð.”
Frím ann Ingi nefndi að þega r
hann hafi haft á orði að til stæði
að stofna söguf él ag hafi ýmsa r
úrtöluraddir spurt í hálfkæringi,
hvaða sögu á Kópavogur fyrir utan
þennan eina óhappagjörning sem
Kópav ogsf undu ri nn var? Hvaða
hetjur riðu þar um héruð? Hvað
mikilmenni lifðu eða voru drepin
þarna? Eru þetta ekki allt hálfgerð
ar sorgarsögur? Eru ykkar helstu
sögustaðir ekki sakamannadysar
við veginn til danska valdisins á
Bessastöðum þar sem óbótamenn
voru huslaðir öðrum til viðvörun
ar? Er ekki eina bókmenntaverkið
frá fyrri tíð sem tengist Kópavogi
sorgar-  og erfiljóð Mattíasar um
börnin er drukknuðu í Kópavogs
læknum? Og svo til að bæta gráu
ofan á svart gekk ríkið á lagið og
nýtti einu almennilegu bújörðina
ykkar undir hæli og stofnanir  fyrir
fatlaða  og berklasjúkra sem þang
að voru fluttir hálfgerðum hreppa
flutningi. Voru þeir ekki líka fluttir
í Kópavoginn sem þjáðust af einum
af ógurlegasta sjúkdómi sem þjáð
hefur mannkynið, holdsveikinni?

Sagan er ekki bara glens
og gaman
SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
Tryggvagata 28 • 101 Reykjavík • 552-5005
www.snyrtistofa.is

,,Þessum neikvæðu efasemda
röddum er auðvelt að svara. Auð
vitað er þetta í aðalatriðum satt og
rétt. Það er einmitt málið því svona
er sagan. Hún er ekki bara glens og
gaman með meintum hetjum ríð
andi um héruð vegandi mann og
annan. Hér hefur mikil og dramat

ísk atburðarás átt sér stað ekki
síst við litla fallega voginn okkar
sem bæjarfélagið heitir eftir. Þar
hafa vissulega fallið mörg tár en
þar hefur líka mannleg reisn náð
hámarki sínu. Enn þann dag í dag
veitir litli vogurinn   með stillum
sínum og fegurð helsjúku fólki og
aðstandendum þeirra nokkra ró
og frið á erfiðustu stundum lífs
ins. Reyndar verða 350 ár liðin frá
fundinum alræmda á næsta ári og
eðlilegt verður að minnast þess
atburðar þá. En þrátt fyrir að þessi
hluti sögu Kópavogs sé áhugaverð
ur held ég að félagið muni aðallega
leita okkur nær í tíma.”

Kópavogsleiðin
,,Stundum er sagt að það séu til
tvær leiðir til að framkvæma hlut
ina, sú   réttra og sú ranga. En við
bæja rb úa r vitu m vel að það er
til þriðja leiðin, Kópavogsleiðin,”
sagði Frímann Ingi. ,,Allir þekkja
dæmi um hana, hér í bæ var eftir
sótta lága bílnúmerið sett á ösku
bílinn meðan fína fólkið fékk lágu
núme ri n anna rs taða r. Hér var
gatna-  og mannvirkjagerð vanrækt
en fjármunirnir settir í skólana og
börnin. Hér var kona ráðinn bæj
ars tjóri löngu áður en það var
algengt að konur væru að vasast
miki ð í sveitas tjórna rm álu m.
Hér var bæjarfélagið okkar skor
ið í tvennt með mikilli gjá þegar
við vorum orðin leið á rápi Hafn
firðinga og Suðurnesjamanna hér
norður eftir og Reykvíkinga suður
eftir. Hinsvegar litu önnur bæjarfé
lög á það sem happdrættisvinning
að fá aðkomufólk í bæinn. Þessi

Magnús Óskarsson flytur erindi
sitt um upph af þéttb ýli s í
Kópavogi.

nágrannafóbía gekk það langt að
hér var skipulagt svo flókið götu
system að aðeins innfæddir Kópa
vogsbúar hættu sér inn í bæinn.
Reyndar var hér byggt frystihús
eins og gert var í velflestum bæj
arfélögum en við pössuðum okkur
á því að hafa það eins langt frá sjó
og hægt var svona til öryggis og
hægðarauka.
Það er mismunandi hvernig við
tökur nýjir íbúar bæjarfélaga fá. Á
þeim stöðum sem við berum okkur
oft saman við  Akureyri og Hafnar
fjörð tekur það langan tíma jafnvel
kynslóðir að öðlast fulla viðurkenn
ingu á staðnum. Þetta er aðkomu
fólk er stundu m sagt með hálf
gerðri lítilsvirðingu um fjölskyld
ur sem höfðu alið upp börnin sín
í plássinu og búið þar um árabil.
Hér í bæ var þessu þveröfugt far
ið, um leið og einhver flutti hingað
var hann orðinn Kópavogsbúi með
stóru K enda vorum við öll aðflutt.
Sögur um þessa sérstöðu og ótal
margt fleira viljum við rifja upp og
varðveita. Sögur frá þessu sveita
félagi sem um skeið var það rauð
asta á Íslandi og stundum nefnt
Litla-Moskva en breyttist svo síð
an í stærstu og skærustu perluna í
bláa hálsmeninu sem umlukti höf
uðborgina um árabil. Reyndar var
stjórnm álab ará tta n svo óvægi n
hér um tíma að sveitafélagið gekk
líka undir heitunum Litla-Palest
ína eða Litla-  Kórea eftir átaka
svæðum úti í hinum stóra heimi,”
sagði Frímann Ingi Helgason.
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Piparkökuhúsagerð á leikskólanum Rjúpnahæð:

Afrakstur lýðræðislegra vinnubragða
og skoðanaskipta barnanna
Piparkökuhúsaferlið er verk
efni sem unni ð er með elstu
börnum leikskólans Rjúpnahæð
ar á hverju ári. Að þessu sinni
voru það börni n á Krumma
hreiðri, alls 22 talsins. Markmið
verke fni si ns er margþ ætt en
þar má nefna að vinna saman,
þjálfa börnin í lýðræðislegum
vinnubrögðum, skoðanaskipti,
hlusta hvert á annað, taka sam
eiginlegar ákvarðanir, æfa fram
sögu og spyrja og stýra fundum.
Ferlið hefst í byrjun nóvember
með fundu m þar sem bland
að er saman fræðslu, umræðu
og kynningum. Börnin hittast
að meðaltali tvisvar í viku og
ferlinu lýkur venjulega í byrjun
desembermánaðar.
Við upphaf ferlisins velja börn
in á fundi hvaða tákn má nota til
þess að fá orðið í umræðu. Einnig
velja þau tákn sem kennarinn get
ur notað til að fá þögn. Fræðsl
an fer fram bæði með umræðum
og beinni kennslu. Þegar beina
kennslan fer fram eru kennararn
ir með skjásýningu með mynd
um og uppl ýsa börni n þannig
um byggingar og byggingarlist.
Börnin koma með myndir af húsi
sem þeim þykir áhugavert og fly
tja erindi fyrir börnin á deildinni
með því meðal annars að segja
okkur hver búi þar, hvar það er
og úr hverju það er byggt. Síð
an opnar barnið sem kynnir fyrir
spurningar og stýrir þeim umræð
um. Rætt er um hús, byggingu
þeirra, forhugmyndir barnanna

Piparkökuhúsið sem er afrakstur alllangs ferils. Stolt börn á Krumma
hreiðri kringum þetta glæsilega piparkökuhús sem sannarlega verð
skuldar viðurkenningu.

af húsum, síðan fara fram kosn
ingar og börnin fá einnig að tjá
sínar skoðanir. Á meðan á þessu
ferli stendur teikna börnin hús
og gera mót af húsunum sínum.
Er samvinna foreldra mikilvæg
í þessu ferli þar sem smá hluti
af vinnu nni vinnst heima þar
sem foreldrum gefst tækifæri á
því að vera hluti af ferlinu með
börnunum.
Þar sem verke fni ð er meða l
annars unnið til þess að kenna og
æfa lýðræðisleg vinnubrögð, sem
fela meðal annars í sér að komast
að sameiginlegri niðurstöðu, er

mikið lagt upp úr kosningum og
að börnin fái að tjá skoðanir sínar
en læri jafnframt að hlusta á aðra.
Leikskólakennararnir kynna fyrir
börnunum ástæður kosninga og
hvað það þýðir að kjósa og að
það fari eftir fjölda barna sem kýs
hver niðurstaðan er. Niðurstöð
ur kosninga eru einnig útskýrðar
fyrir börnunum þar sem meðal
annars er farið í meirihluta og
minnihluta.
Nú í vetur kusu börnin að taka
þátt í Piparkökukeppni Kötlu og
Smáralindar eins og undanfarna
vetur. Þau kusu einnig að senda

Puky jólagjöfin í ár

aðeins eitt hús af þeim 22 sem
þau höfðu búið til mót úr. Þessu
var ekki lokið þarna heldur þurftu
þau núna að velja milli þessa 22
húsa til að senda í keppnina og
varð eitt hús fyrir valinu sem þau
stækkuðu upp og er afreksturinn
nú til sýnis í Smáralindinni og
vonast öll börnin að sjálfsögðu
eftir því að vinna.
,,Það sem okku r kennu ru n
um fannst standa upp úr í vetur

var hvernig börnin gátu staðið
fyrir framan öll börnin á deild
inni og kennarana og kynnt húsin
sín ásamt því að stjórna umræð
um. Börnin stóðu sig frábærlega
í að bera virðingu fyrir þeim sem
var að tala og spyrja spurninga.
Oft sköpuðust svo skemmtilegar
umræður að það var ekki hægt
að stöðva þær,” segir Hrönn Val
entí nusa rd ótti r leiks kólas tjóri
Rjúpnahæðar í Salahverfi.
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Aldrei fleiri útskrifast
á haustönn frá MK
Þær Þórunn Freyja Stefánsdóttir t.v. og Aðalheiður Margrét Gunn
arsdóttir sungu m.a. tvísöng á aðventukvöldinu og gerðu það
ógleymanlega.

Kópamessa var í Menntaskólanum í Kópavogi
sl. föstudag, 2. desember. Á Kópamessu drekka
útskriftarnemendur og starfsmenn saman morg
unkaffi. Skólameistari ávarpar nemendur og nem
endur kveðja kennara sína. Það gerðu þeir með
ýmsum hætti, sungu brag um þá, sýndu mynd
band, m.a. með viðtali við einn kennarann o.fl.
Þessi hluti af dimmisson í MK hefur mælst mjög
vel fyrir. Útskrift fer fram í Digraneskirkju 20. des
ember nk., og hafa aldrei fleiri nemendur útskrif
ast frá MK á haustönn en nú, eða 122, þau 16 ár

síðan byrjað var að útskrifa á haustönn í MK.

Kópamessusálmur
Kætast nú Kópar
kemur senn að lokum.
Senn burtu sópar
Sólin vetrarþokum
Enn er þó eftir
Upp að rifja hraflið
Tefla próftaflið.

Falleg tónlist á aðventu
kvöldi í Digraneskirkju
Aðventukvöld var haldið í
Digraneskirkju fyrir skömmu
og þar var tónlist í fyrirrúmi.
Kór Digran esk irkju söng,
einsöng sungu þær Aðalheið
ur Marg rét Gunna rsd ótti r og
Þóru nn Freyja Stefá nsd ótti r.
Organisti kirkjunnar, Zcigniew
spilaði bæði á flygil kirkjunnar

og orgelið. Sr. Magnús Björns
son flutti hugvekju í tilefni af
byrjun aðventunnar. Aðventu
kvöldi ð er árv iss viðb urðu r,
en allur ágóði af veitingasölu
og allar gjafir fara til styrktar
innanlandsstarfi Hjálparstarfs
kirkjunnar.

Nemendur sýndu hverir öðrum
samkennd, hjálpsemi og umhyggju

Verð frá: 22.500.000 kr

afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Þorrasalir
201 kópavogur
Landhelgi fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegar
3ja herbergja íbúðir með bílskýli á frábærum stað í Kópavogi, í
göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug,
skóla, leikskóla, apótek,matvöruverslun, íþrótta og fimleikahús.
Skoðaðu íbúðirnar á www.afhus.is/verk/thorrasalir1-3/
Upplýsingar veitir Trausti í síma: 618 5200 eða trausti@landhelgi.is
105 Reykjavík

Kennarakórinn hóf upp raust á sviðinu. Skólameist
ari, Margrét Friðriksdóttir, leiðir hópinn rétta leið.

Vinavika í Vatnsendaskóla:

Sími: 527 1040

Skógarhlíð 12

Nemendur á matreiðslubraut kættust á kópamessu.

Sími: 527 1040

www.landhelgi.is

Vinátta er eitt af einkunnarorð
um Vatnsendaskóla og þess vegna
var árleg vinavika haldin hátíðleg
dagana 28. nóvember til 2. desem
ber sl. Allir lögðu sitt af mörkum
og minntu hvert annað á hversu
mikilvægt er að vera góður vin
ur og að vinnáttan snýst um svo
margt, t.d. að sýna hvert öðru
virðingu, samkennd, hjálpsemi og
umhyggju. Til þess að eignast vin
þarf maður að vera góður vinur
sjálfur.
Þetta er þriðja árið sem Vatns
endaskóli hefur eina viku helgaða
vináttu og þá er lögð sérstök áher
sla á þá þætti sem gerir einstak
ling að góðum vini en auðvitað er
alltaf lagt upp úr því að allir sýni
hvort öðrum virðingu og umhyggju í
Vatnsendaskóla.
Í vinav iku nni tengja kenna ra r
hugt aki ð viná tta við hefðb undi ð
kennsluefni eða brjóta upp kennsl
una með því að bregða á leik með
nemendum sínum og gera eitthvað
saman sem tengist vináttu. Í Vatns
endaskóla eiga allir bekkir vinabekk
sem hittust í vinavikunni og gerðu

Elstu nemendurnir aðstoðuðu við jólaföndur.

þessir bekkir eitthvað skemmtilegt
saman.
Í vinavikunn er einnig rætt hve
mikilvægt er að láta vita ef þau vita
um einhvern sem líður ekki vel eða
þeim sjálfum líður illa t.d. vegna ein

eltis. Á föstudeginum lauk vikunni
með brekkusöng undir stjórn tón
menntak enna ra skóla ns þar sem
sungin voru vinalaug og voru þá leik
skólakrakkar komnir í heimsókn og
tóku þátt í söngnum af heilum hug.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

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

Keppendur frá félagsmiðstöðvunum
EKKÓ og PEGASUS í 2. og 3. sæti
Unglingar úr Kópavogi stóðu
sig mjög vel í hönnunar-, förð
una r-  og hárg reiðsluk eppni
ungl inga, STÍL, sem fram fór
fram í lok nóvembermánaðar.
Um 220 ungl inga r í 55 liðu m
hvaðanæva af landi nu tóku
þátt. Keppnin er samstarfsverk
efni félagsmiðstöðva á Íslandi.
Lið fél agsm iðs töðva ri nna r
EKKÓ í Kársn ess kóla lenti í 2.
sæti keppninnar en í liðinu voru
en í liði nu voru móde li ð Unn
ur Oddný Einarsdóttir, og með
henni Ása Kara Smárad ótti r,
Ynja Mist Aradóttir og Guðbjörg
Loftsdóttir. Hópurinn var undir
áhrifum frá nokkrum ævintýrum,
svo sem Gosa, Hnotubrjótnum
og Svanavatninu við hönnunina.
Móde l fél agsm iðs töðva ri nna r
Pegasus í Álfhólsskóla, Magda
lena Sara Leifsd ótti r, lenti í 3.
sæti en aðrir liðsmenn Pegasus
voru Hele na Ösp Schevi ng,
Andrea ýr Ómarsdóttir og Hug
rún Mjöll Þórðardóttir. Hópur
inn vann út frá ævintýrunum um
Mary Poppins og Hans og Grétu.
Kjóllinn var prjónaðu
 r úr rusla
pokum og skreyttur með litríku
sælg æti. Fél agsm iðs töði n Zero
á Flúðum sem bar sigur úr bít
um þetta árið. Félagsmiðstöðin
Bakki nn þótti vera með bestu
hárgreiðsluna.

Skemmtilegur leikur sem þjálfar litina.
Fyrsta spilið. Einfalt litalottó.

Safnaðu fuglum en passaðu þig á köttinum.
Fyrsta ólsen ólsen spilið.

Keppendur EKKÓ á verðlaunapalli.

Vertu fyrsti apinn upp að bananatrénu
og passaðu þig á bananahýðinu.
Frábært systkinaspil.

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

Kampakátar stelpur frá PEGASUS sem lentu í 3. sæti.

Tré fyrir tré!
1

Eflum Jólaskóginn
á sjálfbæran hátt!
Um leið og við óskum ykkur gleðilegra jóla
viljum við minna á að Skógræktarfélag Reykjavíkur
og Gámaþjónustan hf taka aftur saman höndum
við söfnun jólatrjáa á Reykjavíkursvæðinu.

4

1. Jólatré valið í Heiðmörk
2. Jólartré sótt eftir jólin
3. Jólatrén kurluð í jarðgerð
4. Jólatré gróðursett í Jólaskógi

2

Fyrir hvert tré sem Gámaþjónustan hf safnar
gróðursetur Skógræktarfélag Reykjavíkur eitt tré
í Jólaskóginum í Heiðmörkinni.
Fyrir 800 krónur losnar þú við gamla tréð á einfaldan
og ódýran hátt og eflir Jólaskóginn í leiðinni.
Það er auðvelt að panta hirðingu á www.gamar.is

21.622 maggi@12og3.is

Jarðgerð

3
Sími 535 2510 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is
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Góður rakstur – meiri vellíðan:

Feðgarnir Gauti Torfason, og sonur hans Andri Týr á rakastofunni.

Rakarastofan Herramenn
á Neðstutröð 50 ára

Torfi Guðb jörnss on raka ri
opna ði raka ras tofu 1961 á
Neðstutröð í Kópavogi sem enn
er í rekstri hálfri öld síðar og
á sama stað, nú í höndum son
ar hans Gauta og sonarsonar,
Andra Týs en þeir feðgar eru
báðir hársnyrtimeistarar.
Torfi var einn á stofunni fyrstu
18 árin en 1978 fór Gauti að nema
iðnina og þeir voru tveir til ársins
2004 er Torfi lést. Sonur Gauta,
Andri, var þá kominn á stofuna
sem lærl ingu r, en hann ákvað
strax og hann lauk námi í 10. bekk
að læra rakaraiðnina og að kom
ast á samning. Hann tók sveins
prófið árið 2007 og meistararétt
indi 2008 og er sá yngsti sem hef
ur lokið meistaraprófi í greininni,
aðeins tvítugur að aldri.

Gauti segir viðskiptahóp stofn
unnar ákaflega traustan, marg
ir hafi látið klippa sig hjá þeim
áratugum saman. ,,Auðvitað var
lægð í þessu á bítlaárunum þeg
ar allir söfnuðu hári. En tískan
endurtekur sig, nú er t.d. í tísku
að vera með klippingu eins og
leikararnir Clark Gable og Steve
McQueen. Við erum í ágætu sam
bandi við eina elstu rakastofu í
heimi, Truefitt and Hill í London
og seljum vörur frá þeim, t.d. rak
sápur og bursta gerða úr greif
ingjahári. Karlmenn ættu að nota
raksápu sem inniheldur Glyser
ín,eða sápu sem freyði r með
vatni, en forðast froður og gel eða
efni sem innihalda deyfandi efni
og loka húðinni og gera skeggið
stífara,” segir Gauti.

www.borgarblod.is
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Soroptimistaklúbbur Kópavogs
styrkir Guðmund Felix
Soroptimistar eru samtök kvenna á heimsvísu
sem hafa það að markmiði að vinna að mannrétt
indum, bættri stöðu kvenna, jafnrétti, framförum
og friði með alþjóðlegri vináttu og skilningi. Sam
tök Soroptimista beita sér fyrir þjónustu í heima
byggð, heimalandi og á alþjóðavettvangi og fyrir
því að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna
í þjóðfélaginu. Þau beita sér fyrir því að styðja við
bakið á konum og börnum um allan heim og að
sjálfsögðu fjölskyldum þeirra.
Soroptimistaklúbbur Kópavogs var stofnaður 4.
júní 1975 og í klúbbnum eru núna 48 konur starf
andi. Klúbburinn er einn af 18 klúbbum í landsam
tökum Soroptimista en þau telja um það bil 500 kon
ur. Soroptimistaklúbbur Kópavogs gaf Kvennadeild
L a n d s p í t a l a n s
350 þúsund krón
ur til tækjakaupa
á 35 ára afm æli
sínu og á þessu ári
styrkti það hóp
inn Göngum sam
an sem vinnur að
forv örnu m gegn
brjótakrabba
meini.
A f n ý l e g u m
s t y r k v e i t i n g u m
frá klúbbnum má
nefna styrk til
Jólakort
Guðmundar Felix
Kópavogsklúbbsins.
G r é t a r s s o n a r

Erla Alexandersdóttir formaður og Guðlaug Ragn
arsd ótti r form aðu r fjárö flu na rn efnda r afh enda
Guðmundi Felix Grétarssyni styrk frá Soroptimista
klúbbi Kópavogs.

vegna fyrirhugaðrar handaágræðslu á sjúkrahúsi í
Frakklandi og styrk til endurmenntunar ljósmæðra
á Kyrrahafseyjum sem er verkefni á vegum Alþjóða
sambands Soroptimista. Aðal fjáröflun klúbbsins er
árleg sala af jólakortum sem er einmitt í gangi núna.
Jólakortin eru sérstaklega hönnuð fyrir klúbbinn af
listakonunni Ninný/Jónínu Magnúsdóttur. Auk þess
selur klúbburinn tækifæriskort og frábæra ferða
poka sem eru sérlega handhægir í hverskonar ferða
lögum. Soroptimistaklúbbur Kópavogs hefur allt frá
stofnun klúbbsins fyrir 36 árum unnið að margvís
legum verkefnum í þágu bæjarbúa, landsmanna sem
og á heimsvísu.

Hugljúft aðventukvöld í Lindakirkju
Aðv entuk völd var í Linda
kirkju 27. nóvember sl., á fyrsta
sunnudegi í aðventu, og var afar
vel sótt, en það fór fram í aðal
sal kirkjunnar sem enn er ekki til
búin. Óskar Einarsson organisti
og kórs tjóri er himnas endi ng
fyrir söfnuðinn en kirkjukórinn
vex stöðugt og dafnar. Á aðventu
kvöldi nu myndu ðu þau Bern
harður Guðmundsson og Perla
Magnúsdóttir flott teymi sem las
ritningarlestrana af stakri næmni.
Samskot í Hjálparstarf kirkjunnar
voru á annað hundrað þúsund.
Um síðustu helgi var svo sýnt
barnal eikr it í Lindak irkju og á
sunnudeginum var djassmessa.

Einsöngvarinn Áslaug Helga Hálfdánardóttir að flytja á aðventu
kvöldinu eigið lag ,,Takk fyrir allt” ásamt ásamt kór Lindakirkju
undir stjórn Óskars Einarssonar.

Í ÞANNIG BÆ
VIL ÉG BÚA
Nú fer fram vinna við gerð nýs aðalskipulags
Kópavogsbæjar. Íbúar eru hvattir til að taka
virkan þátt og senda inn hugmyndir.
Sjá nánar á kopavogur.is
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HSSK tók þátt í þriggja daga leit á
Fimmvörðuhálsi og Sólheimajökli
Rétt efti r miðn ætti fimmtu
dagi nn 10. nóve mb er sl. var
Hjálparsveit skáta í Kópavogi
(HSSK) kölluð til leitar á Fimm
vörðuhálsi ásamt öðrum björg
una rs veitu m á Suðu rl andi og
suðvesturhorni landsins. Ung
ur Svíi hafði óskað aðstoðar en
hann var villtur og kaldur og gat
ekki gefið góðar upplýsingar um
staðsetningu sína. Strax héldu
20 félagar sveitarinnar austur til
leitar á þremur jeppum og bæki
stöð í Skemmunni við Kópavogs
höfn var virkjuð.
Um miðja nótt var annar snjó
bíla sveitarinnar búinn til brott
farar og var kominn upp á Fimm
vörðuháls í dögun.

Leit við erfiðar aðstæður
Áfram streymdu félagar Slysa
varnafélagsins Landsbjargar til
leitar og í birtingu á fimmtudag
fóru enn fleiri félagar HSSK aust
ur og þeir sem höfðu leitað alla
nóttina fengu kærkomna hvíld.
Aðstæður til leitar voru ekki góð
ar, dagsbirtu naut ekki lengi við,
áköf og stöðug úrk oma, miki ll
vindur og slydduél. Þrátt fyrir
góðan búnað reyndi verulega á
björgunarmenn sem urðu blaut
ir og þreka ði r. Snjób íla r, vett
vangsstjórnstöð í Baldvinsskála
og stórt sjúkratjald við skálann
veittu kærkomið skjól milli leitar
verkefna. Síðdegis á fimmtudag
breyttust forsendur aðgerðarinn
ar þegar bílaleigubíll sem hinn

Skyggnst ofan í djúpa jökulsprungu á Sólheimajökli. Aðstæður til
leitar voru hrikalegar á köflum.

týndi hafði tekið á leigu fannst við
jökulsporð Sólheimajökuls. Birtu
var tekið að bregða og enn á ný
komið að vaktaskiptum hjá sjálf
boðaliðum HSSK.-ísklifrarar voru
m.a. kallaðir til leitar og leituðu
á skriðjöklinum alla nóttina. Leit
armenn og hundar leituðu einnig
heiðar og mela í nágrenni jökuls
ins. Er birta tók á föstudegi var
unnt að síga í svelgi og sprung
ur.Á laugardag voru allar björg
unarsveitir landsins kallaðar til
leiks. Tæplega 30 félagar HSSK
lögðu af stað austur kl. 5:00 svo
unnt væri að nýta dagsbirtu sem
mest. Veður var með ágætasta
móti og leitarskilyrði góð og unn
in hafi verið góð undirbúnings
vinna að hálfu stjórnenda leit
arinnar alla nóttina. Hinn týndi

fannst um hádegisbil á jöklinum
í um 7 km fjarlægð frá bíl sínum.
Hann reyndist látinn. Rúmlega 50
félagar HSSK fóru austur til leitar.
Af þeim fóru margir tvisvar sinn
um austur og eru þá ótaldir .þeir  
félagar sem mönnuðu bækistöð
HSSK en félagar bækistöðvarhóps
HSSK veita félögum sínum á vett
vangi nauðsynlegan stuðning við
að komast af stað í útkall, skipu
leggja flutningsmál, sinna gagna
öflu n í aðg erð og skipul eggja
móttöku hópa til baka. Nýliðar
sveitarinnar sem nú búa sig undir
björgunarsveitarstarf með þjálfun
og námskeiðum tóku á móti félög
um með heitri máltíð og þrifu bif
reiðar sveitarinnar.

Helgihald í Kópavogskirkju
jól og áramót 2011
11. desember, kl. 11:00. Barnaguðsþjónusta á aðventu með
þátttöku barna af leiksskólanum Kópasteini. Lenka Mátéová leikur á orgel.
Sunnudagaskólinn tekur þátt í guðsþjónustunni.
18. desember, kl. 11:00. Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson,
héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli hefst í
kirkju og fer svo í safnaðarheimilið "Borgir".
24. desember, kl. 15:00. Aðfangadagur. “Beðið eftir jólunum”.
Helgistund barnanna með tónlistarhátíðarívafi.
24. desember, kl. 18:00. Aðfangadagur. Aftansöngur. Áður verða
hátíðartónlist flutt. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar sungnir.
25. desember, kl.14:00. Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta.
Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar
25. desember, kl. 15:15. Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta í Sunnuhlíð.
Félagar úr Kópavogskirkju syngja undir stjórn Lenku Mátéóvá.
26. desember, kl. 14:.00. Annar jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta.
Barna- og fjölskyldustund. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, þjónar fyrir
altari og prédikar.
31. desember kl. 17:30. Gamlársdagur. Tónleikar “Vocal Project.”
31. desember kl. 18:00 Gamlársdagur. Hátíðarguðsþjónusta.
“Vocal Project” syngur undir stjórn Matthíasar Baldurssonar.
1. janúar 2012, kl. 14:00. Nýjársdagur. Hátíðarguðsþjónusta.
Rósa Björk Þorbjarnardóttir, prédikar.
Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar sungnir.

Gjafakort sem
hægt er að nota
hvar sem er

15. janúar, kl. 11:00. Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson,
héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli
Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum og messum nema
að annað sé tekið fram. Kantor: Lenka Mátéová. Sunnudagaskólinn
hefst í kirkjunni klukkan 11:00 en eftir ritningarlestrana fara börnin ásamt
foreldrum í safnaðarheimilið Borgir (nema annað sé tekið fram).
Sóknarprestur Kársnessafnaðar sr. Sigurður Arnarson, þjónar og
prédikar í hverri guðsþjónustu og messu nema annað sé tekið fram.

Finnur þú ekki réttu gjöfina?
Gjafakort Arion banka hentar við öll tækifæri.
Hægt er að nota gjafakortið við kaup á vöru
og þjónustu hvar sem er. Þú velur fjárhæðina,
þiggjandinn velur gjöfina. Einfaldara getur
það ekki verið.

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

•

T R AU S T

Gjafakortið fæst í öllum útibúum Arion
banka og er án endurgjalds í desember.
Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
arionbanki.is — 444 7000

Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Nettó í Mjódd opin allan
Kostnaður breyttist úr
sól
a
r
h
ring
i
nn
55 í 115 milljónir króna - ótrúlega mikið að gera, segir verslunarstjórinn
Héraðsskjalasafn Kópavogs:

Breyting á áætluðum kostnaði
við flutni ng Héra ðss kjalas afns
Kópavogs í nýtt húsnæði að Digra
nesvegi 7 hefur vakið furðu. Þeg
ar málið var fyrst kynnt í bæjar
ráði átti nýja húsnæðið að kosta
28 milljónir króna og var talið að
viðgerðarkostnaður að yrði svip
aður og kaupverðið. Í heildina átti
húsnæðið því að kosta samkvæmt
fyrstu áætlunum 55 milljónir króna,
tilbúið til notkunar.
Á þessu m tímap unkti var ég
sammála því að ráðast í kaupin og
taldi að miðað við þessar forsend
ur væri bærinn að gera reyfara
kaup, jafnvel þótt húsnæðið væri
afskaplega lélegt. Ekki gekk það
eftir og var loks gert kauptilboð
upp á 34 milljónir króna. Þegar hér
var komið við sögu var þegar orð
ið ljóst að áætlanir um   viðgerða
kostnað voru að fara langt fram úr
því sem fyrstu áætlanir gerðu ráð
fyrir. Það var því um algeran for
sendubrest að ræða. Nýjar upplýs
ingar urðu því til þess að ég lagð
ist gegn málinu og samþykkti ekki
hækkun tilboðsins. Mér leist ein
faldlega ekki á þróun mála í skugga
niðurskurðar í viðkvæmum mála
flokkum, auk þess sem meirihlut
inn var búinn að missa fjárhagsá
ætlunina fram úr áætlun svo hund
ruðum milljóna skipti.
Þegar málin tóku að skýrast kom

í ljós að 115
milljónir króna
voru nærri
lagi. Hækku n
in frá fyrstu
h u g m y n d u m
voru því bún
ar að hækka
um 105%. Það
sér hver maður
að þega r mál Ármann Kr.
ið var reifað í Ólafsson
fyrstu virti st
bæri nn vera
að gera reyfarakaup. Þær upphæð
ir sem þar voru kynntar tóku síð
an stökkbreytingum. Mér fannst
það því ábyrg afs taða af minni
hálfu og anna rra bæja rf ullt rúa
Sjálfstæðisflokksins að fara gegn
þessu m kaupu m. Því var meiri
hlutinn ósammála og skildi safnið
flutt, enda truflaði það hann mikið
að það sé til húsa í húsnæði sem
Sjálfstæðisflokkurinn á að stórum
hluta. Það skal þó tekið fram að
leigan var boðin út á sínum tíma
og alltaf ljóst að ekki var um fram
tíðarhúsnæði að ræða. Aðalmálið
var að koma safninu út úr húsnæð
inu helst strax. Burtséð frá aðstæð
um í þjóðfélaginu og kostnaði við
aðgerðina.
Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks

Sendum Kópavogsbúum okkar bestu kveðjur
um gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár
með þökk fyrir viðskiptin á liðnu ári.

DALVEGI 4 - S: 564 4700 •

HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Nú er opið þar allan sólahring
inn í Nettó í Mjóddinni og verður
verslunin sólarhringsverslun að
minnsta kosti fram til jóla. Bjarki
Þór Árnason, verslunarstjóri seg
ir að hugmyndin sé komin frá
viðskiptavinum verslunarinnar,
sem látið hafi í ljós óskir um að
geta komið og verslað seint á
kvöldin og þá sérstaklega í jóla
mánuðinum.
Því hafi verið ákveðið að gera
tilraun með sólarhringsopnun nú
fram að jólum og auðvelda við
skiptav inu m þannig jól au ndi r
búninginn. „Skemmst er frá því
að segja að viðtökur hafa verið
gríðarlega góðar, enda höfum við
fylgt þessu vel eftir með nokkuð
öfgafullum tilboðum bæði í sér
vöru og ferskvöru. Við köllu m
þetta tilboð sem þola ekki dags
ljósið segir Bjarki í samtali við
Kópavogsblaðið.
„Bækurnar sem fengu að finna
fyrir fyrstu nætursprengjunni og
voru vinsælir titlar boðnir með allt
að 60% afslætti. Bækurnar seld
ust upp á hverri nóttu og umferð
fólks var umtalsverð yfir hánótt
ina. Að undanförnu höfum við ver
ið að bjóða Jólakjötið og ýmislegt

Örtröð við bókaborðin í Nettó.

fleira góðgæti hefur verið boðið á
hreint ótrúlegum verðum í þess
um nætursprengjum sem hefjast
um miðnætti og standa til klukkan
átta að morgni og þannig verð
launum við viðskiptavinin fyrir
að koma og versla þegar annars
væri rólegt að gera.“ Aðspurður
segir Bjarki að þetta sé búið að
vera alv eg óskapl ega skemmti

legt verke fni og það sé gama n
að hitta á viðskiptavininn hér á
svona óhefðbundnum tíma. „Mað
ur þekkir margt af þessu fólki sem
fasta viðskiptavini í versluninni en
aðrir eru nýir og koma oft gagn
gert til að nýta sér tilboðin og gera
jólaverslunina í friði frá skarkala
dagsins,“ segir Bjarki Þór Árnason
verslunarstjóri.

Arndís Þórarinsdóttir gefur út
,,Játningar mjólkurfernuskálds”
Við síðustu talningu voru meira
en 210 þúsund bækur til á Bóka
safni Kópavogs, en engu að síð
ur fann deildarstjóri á safninu,
Arndís Þórarinsdóttir, sig knú
inn til að bæta einni til í hópinn.
Fyrsta skáldsaga Arndísar, Játn
inga r mjólku rf ernus kálds kom
út hjá Máli og menni ngu nú í
októbermánuði.
Arndís er deildarstjóri í Heita

pottinum, sem er fjölbreytt deild
á safninu í Hamraborg þar sem
ljóð eru í sambýli við myndasög
ur, Íslendingasögur eru í návígi við
unglingabækur og bókmenntafræði
og vampírubækur lifa í sátt og sam
lyndi. Í deildinni má einnig finna
ritlistabókakost safnsins, en Arn
dís hefur leitt ritsmiðju á safninu
síðustu ár. Segir sagan af 13 ára
fyri rm ynda rn ema nda nu m Höllu

Arnd ís Þóra ri nsd ótti r árita r
eint ak af Játni ngu m mjólk
urf ernus kálds í útg áfuh ófi nu
11. október sl., og hefur greini
lega gaman af.

sem lenti í því að verða rekin úr
skóla og freistar þess að hefja nýtt
líf sem vandræðaunglingur í nýju
hverfi, með æði misjöfnum árangri.

Skáldsaga á mánuði
Úti í hinu m stóra heimi tóku
menn sig sama n fyri r nokkrum
árum um að nóvembermánuður
yrði helga ðu r skálds agnas krif
um, en öllu m er frjálst að vera
með og freista þess að skrifa
50.000 orða uppkast að skáldsögu
á þrjátíu dögum nóvembersmán
aðar. Bókasafn Kópavogs er eitt
af fjölmörgum samstarfssöfnum
National Novel Writing Month, eða
NaNoWriMo, en hið eina á Íslandi.
Í nóvember voru því vikulegar sam
skriftir á safninu eins og undanfar
in tvö ár. Þátttakendur voru hvatt
ir til þess að koma á safnið milli
kl. 17.00 og 19.00 á fimmtudögum
og skrifa hlið við hlið og fá þan
nig bæði stuðning og hvatningu
við þetta yfirþyrmandi verkefni.
Útkoman er af ýmsum toga – marg
ir eru bara með sér til skemmtun
ar, en aðrir freista þess að leggja
drög að alvarlegri verkum. Þannig
er fyrrnefnd skáldsaga Arndísar,
sem heldur utan um NaNoWriMo
verkefnið á bókasafninu, í grunninn
afrakstur nóvembermánaðar 2009.

Leikfélag Kópavogs:

,,Vertu úti” áfram eftir áramót
og ,,Hringurinn” í febrúar
Ungl ingad eild Leikf él ags
Kópavogs frumsýndi í nóvem
bermánuði sl. glænýtt leikverk í
leikhúsinu Funalind 2 er nefnist
,,Vertu úti.” Verkið er byggt á
á þekktum þjóðsögum og þjóð
sagnaminnum.
Þar segi r frá systki nu m sem
leggja á Heiði na þega r allra
veðra er von, fleiri reynast vera
á sveimi á sama tíma. Fólk hitt
ist eða fer á mis og allra bíða
margv ísl eg örl ög. Níu leika ra r
taka þátt í sýningunni sem er í
leikstjórn Grímu Kristjánsdóttur.
Fleiri sýningar eru fyrirhugaðar
en þær verða sennilega ekki fyrr
en eftir áramót.
Leikfélag Kópavogs frumsýndi
leikdagskrána Fernu í nóvember
sl. en aðeins var um tvær sýn
ingar að ræða. Dagskráin sam
anstóð af 4 leikþáttum, tveimur
íslenskum og tveimur erlendum.
Íslensku þættirnir voru XXX eftir
Jónínu Leósdóttur og Verann eft
ir Hrefnu Friðriksdóttur. Erlendu
þættirnir nefnast Fjölskylda 2.0
og Vegsummerki minninga. Átta
leikarar tóku þátt og þar af voru
fimm að þreyta frumraun sína
með leikfélaginu. Fyrirhugað er
að Leikfélag Kópavogs hefji sýn
ingar í byrjun febrúarmánaðar
á heimasmíðu verki sem hefur
fengi ð vinnuh eiti ð Hringu ri nn.
Svið þess er sirkus.
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Hátíð ljóss og friðar
lýsir okkur veg réttlætis
og góðra verka

Sr. Guðni Már Harðarson, prestur í Lindakirkju í Kópavogi.

Leikhópur unglingadeildar LK.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Hafnfirðingur var skríðandi við
ljósastaur, augljóslega leitandi
að einhverju, þegar maður gekk
að honum og baðst til að hjálpa
honum að leita. –Já, ég finn ekki
lyklana mína. -Ég skil, hvar mis
stirðu þá?  
–Þarna hinu megin á hæðinni!
-Nú af hverju ertu þá að leita hér
við ljósastaurinn? -Æi, það er mun
meira ljós hérna!
Alla tíð hefur manneskjan leitað
í ljósið sem bægir burt myrkrinu.  
Þetta finnum við sterkt þegar
jólaljósin lýsa í skammdeginu og
veita aukna birtu.
Það er falleg birta sem stafar
frá hinum fyrstu jólum, móðirinn
unga hjúfraði barnið að sér og
meðtók hlýju þess, andardrátt og
kærleika.  
Barnið sem Davíð Stefánsson
orti síðar um: Frá þínum ástareldi
fá allir heimar ljós.
En okkur er tamt að njóta ekki

ljóssins, glæða ekki logann. Það
sést best á örlögum litla barnsins
í jötunni, því síðar var sakleysið,
birtan og vonin krossfest.
En því lauk ekki á krossinum,
heldur í upprisunni. Friðarhöfð
inginn, undraráðgjafinn, vann sig
ur á myrkrinu, dauðanum og von
leysinu.
Hátíð ljóss og friðar lýsir okk
ur veg réttlætis og góðra verka.
,,Því hver sem fylgir mér mun ekki
ganga í myrkri heldur hafa ljós
lífsins“ segir Jesús.
Hafnfirðingurinn þráði ljósið en
bar það ekki áfram þangað sem
vandinn lá. Okkar hlutverk er sjá
birtu Guðs og láta hana bægja frá
myrkrinu.  
Leita hins týnda með ljósi Guðs
og birtu.
Gleðileg jól!
Sr. Guðni Már Harðarson

rakarstofan

50 ára

skeggsnyrting

strípur

rakstur

klipping

litun
þvottur
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Gunnar Birgisson fjallar um fjárhags Sushisamba í Þingholtsstræti:
áætlun Kópavogsbæjar 2012:

Enn meiri
skattahækkanir
Meirihluti bæjarstjórnar Kópa
vogs ásamt bæjarfulltrúa Fram
sókna rf lokksi ns hafa lagt fram
fjárhagsáætlun bæjarsjóðs Kópa
vogsbæjar fyrir árið 2012. Þessi
hópur heldur áfram á sömu braut
og mörkuð var í fjárhagsáætlun
þessa árs, þ.e. skattahækkanir á
íbúa Kópavogs, en þá var sett met
í auknum álögum. Helstu atriði
sem vert er að nefna í áætlu n
þessari eru eftirfarandi:
1. Fasteignaskattar hækka um
4-5% að raunvirði, þ.e. álagspró
sentan 0.32% af fasteignamati er
óbreytt, en fasteignamat íbúar
húsnæðis hækkkar um tæp 10%
milli ára.  
2. Vatnsskattur og holræsagjald
hækka að raunvirði um 4-5% en
þau eru reiknuð sem hlutfall af
fasteignamati.
3. Sorphirðugjald hækkar um
tæp 30% og nú er svo komið að
liðu ri nn hreinl æti sm ál skila r
hagnaði upp á 30 milljónir króna,
en ætti að vera að lágm arki á
sléttu.
4. Leiks kólag jöld hækka um
5% en eins og kunnugt er hækk
uðu þessi gjöld um 25%  fyrir árið
2011.
5. Búið er að leggja niður all
ar stöður er tilheyrðu menningu
og listum í yfirstjórn bæjarins.
Það   er sérkennileg ráðstöfun hjá
stjórnmálaflokkum sem hafa sagst
standa fyrir framgangi í þessum
málaflokki.
6. Framl ög til fræðslum ála
aukast verulega á milli ára, sem
er áhyggjuefni, en þessi málaflokk
ur tekur til sín tæpa tvo þriðju  
af rekstrargjöldum bæjarins. Ef

ekki er hægt
að spara í
þessum mála
flokki er ekki
von á góðu
með afk omu
b æ j a r s j ó ð s .
Kostna ðu r á
hvern nem
anda hækka r
verul ega frá Gunnar I.
árinu 2010, eða Birgisson
um 9% á sama
verðlagi.  
KOSTNAÐUR PR. NEMANDA
2010  1144 þúsund krónur
2011  1303 þúsund krónur
7. Rekstrarniðurstaða fjárhags
áætlunarinnar fyrir árið 2012 er
rétt yfir núllinu og tilfinning mín
er sú að hún muni ekki standast.
8. Áætlanir um niðurgreiðslu
skulda eru að engu orðnar með
þessari áætlun.
9. Ekki er gert ráð fyrir tekjum
af sölu á byggingarrétti á næsta
ári, enda áhugi meirihlutans á
þeim málum í lágmarki. Skipu
lagsmál eru í biðstöðu og ólestri
og framt íða rs ýn meirih luta ns
skortir gjörsamlega.
10.  Lóðaleiga hefur hækkað um 9%.
11. Það er merkilegt að bæjar
fulltrúi Framsóknarflokksins er
með meirih luta nu m í þessa ri
fjárhagsáætlun. Vallarstjórinn á
Kópavogsvelli hugsar greinilega
meira um eigið skinn en hags
muni Kópavogsbúa.
Gunnar Birgisson
bæjarfulltrúi og fyrrverandi
bæjarstjóri

Japönsk-peruisk-brasilísk
meistaraeldamennska

Við Íslendingar státum okkur af ferskasta og
besta fiski í heimi og höfum örugglega nokkuð til
okkar máls. Því má telja víst að “sushi”, þar sem
grunnurinn er hrár, nýr og ferskur fiskur, ætti
heldur betur að slá í gegn hér á landi.
Þriðjudaginn 29. nóvember opnaði splungunýr
“Sushistaður” í Þingholtsstræti 5. Mörg okkar ættu
að kannast við eigendurna, en þeir eru hann Bento
Costa á Tapasbarnum ásamt Gunnsteini Helga og
Eyþóri Mar og saman stofnsettu þeir þrír veitinga
staðinn Uno í Hafnarstræti.
Sushisamba sérhæfir sig í matargerð frá Japan
og Suður-Ameríku. Japanskur sushimeistari Schin
ichiro Hara mun annast sushimatreiðsluna, en hann
hefur starfað við matreiðslu á sushi víða um heim.
Núna síðast í Mónakó. Þeir munu líka standa vaktina
meistarasushikokkarnir Ari Alexander og Oliveira,
en sá síðarnefndi hefur á veitingastaðnum Sticks og
Sushi í Kaupmannahöfn. Það eru því eðalsushimeist
arar sem munu annast sushigerðina á staðnum.
Þess má til gamans geta að eigendurnir hafa leitað
liðsinnis fólks í Brasilíu, Perú og Japan til að skapa
réttu stemninguna á staðnum. Því skreyta nú stað
inn 50 japönsk fuglabúr og nánast óteljandi hand
gerðir trémunir frá þorpinu Abaetetuba í Brasilíu.
Þegar brasilískri og japanskri matargerð er bland
að saman þá verður útkoman aldeilis frábær og sú
blanda er löngu þekkt í matreiðsluheiminum, enda
hófst hún strax í byrjun síðustu aldar þegar Japanir
fluttust til Suður-Ameríku.
Meða l nýju nga á mats eðli nu m má nefna
smár étti á borð við hrefnu tataki, taquitos

Þeir eru girnilegir réttirnir á Sushisamba.

chevice og vatnsmelónufranskar.
Við skorum á lesendur að mæta á Sushisamba
og kynnast meistarasushi frá fyrstu hendi, því gott
bragð og fersk upplifun segja meir en nokkur orð fá
lýst. Verði öllum að góðu.

Laufabrauðsdagur í Kópavogsskóla
Hinn árlegi laufabrauðsdagur Foreldrafélags
Kópavogsskóla var haldinn í byrjun aðventu og
var þar margt um manninn á öllum aldri. Seldar
Agla María,
nemandi í
4. bekk, að
skera út
laufabrauð af
mikilli list.

voru útfalltar kökur en allir komu með skurð
bretti, ílát undir steiktar kökur og laufabrauðsjárn
eða eitthvað annað til að skera út með t.d. hníf og
gaffal. Kaffisala og kökubasar var á staðnum.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
www.borgarblod.is

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Sr. Gunna ri Matthí a ssyni
fórst steikingin vel úr hendi.

Miðvikudagur 21. desember.
20:00 Regína Ósk um gleðileg jól. Fjölskyldu- jólatónleikar Regína Óskar. Miðaverð 2.900 kr.
Aðfangadagur jóla.
16:00 Jólastund fjölskyldunnar.
18:00 Aftansöngur. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.
Einsöngur: Guðrún Óla Jónsdóttir. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
23:30 Miðnæturmessa. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.
Einsöngur: Guðrún Óla Jónsdóttir. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.
Jóladagur
14:00 Hátíðarguðsþjónusta. Söngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdóttir, sópran og Jóhanna
Héðinsdóttir, alt leiða safnaðarsönginn og flytja einsöng. Undirleikari er Antonia Hevesi. Sr. Guðni
Már Harðarson þjónar.
2. í jólum
11:00 Sveitamessa. Jólasálmarnir leiknir í country&western stíl. Tónlistarstjórn er í höndum Óskars
Einarssonar. Guðrún Gunnarsdóttir syngur með Kór Lindakirkju, kántrýhljómsveit leikur undir.
Báðir prestar Lindakirkju þjóna.
Gamlársdagur
17:00 Hátíðarguðsþjónusta. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar.
Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
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Guðríður Arnardóttir um fjárhagsáætlun
Kópavogsbæjar 2012:

Rekstur bæjarins er á
mjög góðri siglingu

Helgihald í Digraneskirkju
jól og áramót 2011
Fjórði sunnudagur í aðventu 18. desember
Jólaball sunnudagaskólans kl. 11.
Jólasveinarnir Giljagaur og Stekkjastaur koma í heimsókn með glaðning
handa börnunum. Gengið er í kringum jólatré og sungin jólalög. Heitt
súkkulaði er í boði eftir stundina í safnaðarsalnum ásamt piparkökum.
Jólastund fjölskyldunnar kl. 16.
Þar munu Söngvinir, kór aldraðra í Kópavogi syngja gömul og ný aðventuog jólalög. Stundin miðast fyrst og fremst við sönginn, að rifja upp gamalkunnug aðventu- og jólalög og heyra jafnvel eitthvað sem ekki er eins
kunnuglegt. Eftir jólastundina er boðið upp á heitt súkkulaði og piparkökur.
Tónlistarmenn leiða stundina ásamt prestunum.
Jólahelgihald í Digraneskirkju
Aðfangadagur jóla 24. des kl. 18. Aftansöngur.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór Digraneskirkju.
Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson.
Organisti: Zbigniew Zuchowicz. Einsöngur: Einar Clausen
Aftansöngnum er varpað á skjávarpa bæði í safnaðarsal og
kapellu á neðri hæð.
Aðfangadagur jóla 24. des kl. 23.30. Aftansöngur.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór Digraneskirkju.
Prestur sr. Magnús Björn Björnsson. Organisti: Zbigniew Zuchowicz
Jóladagur 25. des kl. 14. Hátíðarguðsþjónusta.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór Digraneskirkju.
Báðir prestarnir þjóna í messunni. Organisti: : Zbigniew Zuchowicz.
Annar jóladagur 26. des kl. 11. Glaðvær jólastund.
Glaðvær jólastund í Digraneskirkju . Prestarnir og Zbigniew Zuchowicz
annast um stundina. Kór Digraneskirkju.
Miðvikudagurinn 28. desember:
Jólastund aldraðra í Digraneskirkju klukkan 14
Við bjóðum öldruðum úr Hjalla- og Digranessöfnuðum að koma og
eiga notalega stund saman. Eftir helgistund verður boðið upp á
heitt súkkulaði og jóladagskrá.
Gamlársdagur 31. des kl. 18. Aftansöngur.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið af kór Digraneskirkju.
Allir prestar Digraneskirkju þjóna við aftansönginn.
Organisti: Zbigniew Zuchowicz.
Messa á nýári 8. janúar 2012.
Tónlistarguðsþjónusta kl. 11 á vegum Zbigniew Zuchowicz, organista
Digraneskirkju og sóknarnefndar.

Veiðikortið
37 vötn
Eitt kort
6.000 kr.

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæj
ar var lögð fram til fyrri umræðu
í bæjarstjórn Kópavogs þann 29.
nóvember sl.   Í nýjum lögum er
kveðið á um að skuldir sveitarfé
laga megi ekki vera hærri en 150%
af reglulegum tekjum. Árið 2010
námu heildarskuldir Kópavogs
bæjar  242% af árstekjum. Það er
auðvitað langt umfram heimild
ir nýrra sveitarstjórnarlaga. Því
er eitt helsta markmið bæjaryf
irvalda þessi misserin að ná tök
um á skuldum bæjarins og greiða
þær niður með það markmið að
lækka þetta hlutfall.  
Fari hlutfall skulda af tekjum
yfir 250% mun bænu m verður
skipu ð efti rl itsn efnd eða   fjár
málas tjórn af inna nr íki sr áð
herra.   Þá er   bæjarstjórn ekki
lengur heimilt að taka ákvarðanir
um fjárútlát nema með sérstöku
samþykki eftirlitsnefndarinnar og
má þá aðeins ráðstafa fjármun
um til lögb undi nna r þjónu stu,
launa og aðgerða sem telja má
að nauðsynlegar séu til að koma
í veg fyrir verulegt tjón. Það er
því mikið í húfi að vandlega sé
haldið um fjármál bæjarins og
þannig tryggja áframh alda ndi
þjónustu við bæjarbúa, því stór
hluti af útgjöldum bæjarins fell
ur utan lögbundinnar þjónustu,
svo sem stuðningur við íþrótta
og tómstundastarf, menningarlíf
og fleira. Við gerum ráð fyrir að í
lok árs   2011 verði skuldahlutfall
bæjarins komið niður í 214% og
áætlun næsta árs gerir ráð fyrir
að hlutfallið fari niður fyrir 200%.
Við settum okkur vandaða og
vel útfærða 3ja ára áætlun á síð
asta ári samhliða fjárhagsáætl

un þessa árs.   Þar gerðum við
ráð fyrir verulegri hagræðingu í
rekstri bæjarins með það mark
mið að greiða niður skuldir. Allt
bendir til að okkur sé að takast
á ná markmiðum okkar og að á
næsta ári verði rúmlega 100 millj
óna rekstrarafgangur.
Rekstu r bæja ri ns er á mjög
góðri siglingu. Þótt fjárhagsstað
an sé í augnablikinu erfið mun
strangt aðhald og ábyrg fjármála
stjórn verða fljót að skila bænum
á gott ról fjárhagslega.   En slík
um árangri er ekki náð án erfið
leika. Það hefur ekki reynst okkur
auðvelt að taka fjölmargar erfiðar
ákvarðanir s.s   gjaldskrárhækk
anir og skerðingu á þjónustu við
bæjarbúa.   Slíkt hefur ekki verið
til vinsælda fallið en engu að síð
ur er það okkar helsta ábyrð sem
stjórne ndu r bæja ri ns að verja
hagsmuni bæjarbúa til lengri tíma
og það verður best gert með því
að lækka skuldir.
En það hefur líka náðst veruleg
ur árangur í hagræðingu á rekstri
bæjarins sem hefur ekki falið í sér
þjónustuskerðingar við bæjarbúa.
Þar á ég t.d. við sameiningu Digra
nesskóla og Álfhólsskóla sem og
leikskólanna   Smárhvamms og
Kjarrsins. Það eru slíkar aðgerð
ir sem raunverulega spara háar
fjárhæðir.
En ég fullyrði að það versta er

AUGLÝSINGASÍMI:

að baki. Við
erum farin að
sjá til lands.
Nú er mark
mið okka r að
halda áætlu n
og má þá gera
ráð fyri r að í
einhverjum til
fellu m hækki
gjaldskrár skv.
Guðríður
verðl agsþ ró
un ársi ns en Arnardóttir.
ekkert umfram
það. Ekki er stefnt að frekar sam
einingu menntastofnana í bænum
þótt við séum auðvitað alltaf til
búin að grípa tækifæri til hagræð
ingar ef það hefur ekki í för með
sér þjónustukerðingu við bæjar
búa. Fjárhagsáætlun ársins 2012
verður afgreidd þann 13. desem
ber nk.   Það er viðbúið að ein
hverjar breytingar verði á milli
umræðna m.a. liggja endanlegar
gjaldskrár ekki fyrir fyrr en þá.  
Ég þakka starfsfólki bæjarins fyr
ir frábært starf á árinu og þeirra
framlag á erfiðum tíma og bæj
arbúum fyrir þann skilning sem
þeir hafa sýnt okkur í aðgerðum
okkar við að rétta af fjárhag bæj
arfélagsins.
Guðríður Arnardóttir
formaður bæjarráðs og
bæjarfulltrúi Samfylkingar

511 1188 - 895 8298

JÓLASUND
Þjónustutími sundlauganna í Kópavogi um jól og áramót:
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

www.veidikortid.is

00000

Frábær jólagjöf!
FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ

Sundlaugin Versölum

Sundlaug Kópavogs

Versölum 3
201 Kópavogur,
sími: 570 0480

Borgarholtsbraut 17-19
200 Kópavogur
sími: 570 0470

www.sund.kopavogur.is
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Gerpla Norðurlandameistari
í hópfimleikum kvenna
- brons á Norður-Evrópumóti í áhaldafimleikum kvenna

Þau voru að föndra saman, þær Alma Rán og Mattý Rós í 2. bekk
og Ragnheiður og Rafael í 7. bekk. Síðan var skrautið hengt upp.

Olweusardagur gegn einelti
var haldinn í Snælandsskóla
1. desember sl. Þá hittust vina
bekki r, föndru ðu sama n og
hengdu m.a. upp jólaskraut.
Það var gaman að sjá hvernig
mismunandi aldurshópar geta
vel unnið saman þegar viljinn
er fyrir hendi. Þær Alma Rún
Stefá nsd ótti r og Mattý Rós í
2. bekk S sögðu það gaman að
búa til skraut í gluggann í skóla

stofunni og gaman að vera með
eldri krökkum, það væri svolítið
,,töff.” Ragnheiður Kara og Rafa
el Styrmir í 7. bekk Þ sögðu best
að vinna með rólegum krökkum
og sagði Ragnheiður Kara að til
hlökkun til jólanna væri farin
að gera vart við sig en Rafael
Styrmir sagði aftur á móti að
engin tilhlökkun væri í gangi,
þetta væru bara eins og hverjir
aðrir dagar á árinu.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

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

Kristín Ingólfsdóttir

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

Norðurlandameistarar Gerplu 2011.

Í síðasta mánuði fór fram í Lar
vik í Noregi Norðurlandamót í
hópfimleikum og sigraði Gerpla í
hópfimleikum kvenna. Sameigin
legt lið Stjörnu og Ármanns lenti
í þriðja sæti keppni blandaðra
flokka en í fyrsta sæti varð lið frá
Ollerup þar sem 3 íslenskar stúlk
ur voru hluti af liðinu. Þetta er
í annað sinn sem Gerpla vinnur
Norðurlandameistaratitilinn en
árið 2007 unnu þær í fyrsta sinn
en náðu ekki að verja hann 2009.
Gerplus túlku r skipu ðu síða n
landslið Íslands þegar þær urðu
Evrópumeistarar landsliða og nú
Norðurlandameistarar félagsliða
2011.   Frábær árangur! Gerpla var
með tvö lið á mótinu og lenti hitt
liðið í 6. sæti sem einnig er mjög
góður árangur hjá svo ungu liði.
Sömu helgi fór fram í Uppsala í
Svíþjóð keppni á Norður-Evrópu
mótinu í áhaldafimleikum þar sem
Ísland átti tvö lið, kvenna og karla.
Íslenska kvennaliðið lenti í 3.sæti

og karlaliðið í 4. sæti. Thelma Rut
Hermannsdóttir varð í 9. sæti og  
efst íslensku stúlknanna í fjölþraut
ark eppni nni, bræðu rni r Rób ert

og Viktor Kristmannssynir voru
jafnir í 7.sæti í keppni karla og þar
á eftir Ólafur Garðar Gunnarsson
í 9. sæti.

Gerplustúlkurnar í Larvik, sannarlega glæsilegt.

Blikar sigursælir í sundi
Daga na 25. og 26. nóve m
ber sl. fór fram í Kópavogslaug
meista ram aót UMSK í sundi.
Þetta mót hefur verið haldið af
sunddeild Breiðabliks í lok nóv
ember ár hvert undanfarin ár.
Mótið er á vegum UMSK eða
Ungmennasmabandi Kjalarnes
þings sem er samb and flestra
íþróttarfélaga í Kópavogi, Garða
bæ, Mosf ellsb æ, Bessas taða
hreppi, Seltjarnarnesi og Kjós.
Þrjú sundfélög eru innan sam
bandsins, Afturelding og Stjarnan
ásamt Breiðabliki. Mikill uppgang
ur hefur verið hjá Breiðablik eftir
að nýr yfirþjálfari tók við félag
inu í haust og hefur árangurinn
á mótum ekki látið á sér standa.
Nokku r Breiðab liksm et féllu á
mótinu en þau hafa mörg fallið nú
í haust sem og héraðsmet. Verð
laun á mótinu skiptust þannig að
Breiðablik hlaut 71 gull, 55 silfur
og 51 brons; Afturelding 24 gull,
28 silfur og 18 brons og Stjarn
an 20 gull, 17 silfur og 8 brons.
Bætingabikar er veittur í karla
og kvennaflokki fyrir bætingar á
milli ára á meistaramótinu og er
bætingunni deilt niður á hverja
50 metra til að gæta jafnræðis á
milli greina. Bætingabikar kvenna
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hlaut að þessu sinni Aþena Kara
olani í Aftureldingu sem bætti
sig um 22,03 í 100m skriði eða
11,02 á hverja 50m. Bætingabikar

karla féll í skaut Kristófers Víðis
Skaptasonar Breiðabliki fyrir 8,34
sekúndna bætingu í 50m skriði.

Ragnheiður Karlsdóttir, Guðný Erna Bjarnadóttir, Ingimar Logi Guð
laugsson, Athena Neve Leex og Brynjólfur Óli Karlsson með bik
ara fyrir stigahæstu sundin. Ragnheiður fyrir 200 metra skriðsund,
2:15.83, 556 stig; Brynjólfur fyrir 400 metra skriðsund 5:11.24, 319
stig; Athena fyrir 400 metra skriðsund 4:55, 504 stig; Davíð Fann
ar Ragnarsson fyrir 400 m skriðsund, 4:58.57, 361 stig; Líney Ragna
Ólafsdóttir fyrir 50 metra skriðsund 29.49, 490 stig og Ingimar Logi
fyrir 400 metra fjórsund 4:48.09, 558 stig.

Karatedeild Breiðabliks:

Fagnaði frábærum
árangri í Stokkhólmi

Kátir Blikar eftir frábæran árangur í karate.

Landsliðið í karate keppti fyr
ir nokkru á Stockholm Open og
stóð sig frábærlega, uppskeran
var 6 gull, 6 silfur og 6 brons.
Þeir Blikar sem hlutu gullverð
laun voru Davíð Freyr Guðjóns
son, Birki r Indr iðas on, Heiða r

Benediktsson, Kristín Magnús
dóttir og Svana Katla Þorsteins
dóttir. Glæsilegt, og sannarlega
ástæða til að fylgja st vel með
þessu fráb æra íþróttaf ólki og
mæta á mót hérlendis og hvetja
það til frekari dáða.

HK í toppbaráttunni
í N1-deild karla
Yfi rþ jálfa ra nu m, Örnu Þóreyju
Sveinbjörnsdóttur, var varpað í
lok mótsins í laugina í öllum föt
um af keppendum Breiðabliks.

Guðný Erna Bjarnadóttir, Líney Ragna Ólafsdóttir og Anna Steinunn
Ingólfsdóttir á verðlaunapalli.

Þrír heimasigrar í röð í 1.
deild karla í körfubolta
Breiðablik skilaði tveimur stig
um í hús í Kópavoginum eftir
sannfærandi sigur á Skagamönn
um í síðasta leik liðsins, 88-65,
en staðan var í hálfleik, 41-29,
Blikum í vil. Eftir leikinn eru
Blikar í 4. sæti 1. deildar með
10 stig.
Blikar, sem léku í grænu bún
ingu m á heimav elli að þessu
sinni, höfðu tögl og hagldir nær
allan leikinn og leiddu en náðu
samt aldrei að hrista baráttuglaða
Skagamenn af sér. Næsti heima
leikur er ekki fyrr en eftir áramót.

Öflugt teymi stýrir fagmálum
barna- og unglingaráðs HK
Á fundi BUR - handknattleiksdeildar HK
fyrir skömmu sagði Ólafur Finnbogason
starfi sínu lausu sem yfirþjálfari. Ástæð
urnar eru persónulegs eðlis. Barna- og ung
lingaráð þakkaði honum fyrir samstarfið og
óskar honum alls hins besta í þeim verkefn
um sem fyrir honum liggja á þessum tíma
mótum.
Ljóst var að grípa þyrfti til aðgerða þegar
í stað til að fylla skarðið sem Ólafur skilur
eftir sig og leitaði Barna- og unglingaráð hand
knattleiksdeildarinnar því til valinkunnra gæðinga til að leysa verk
efnið. Samningar hafa nú tekist við Erling Richardsson, Kristinn Guð
mundsson og Hilmar Guðlaugsson sem mynda fagráð BUR það sem
eftir lifir vetrar. Þeir þrír eru þekktastir fyrir að vera þjálfarar meistara
flokka handknattleiksdeildar HK ásamt því að sinna þjálfun barna- og
unglinga í félaginu. Það er ljóst að aldrei hefur jafn öflugt teymi verið
sett saman til að stýra fagmálum í handknattleiknum í HK.

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS
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HK er í toppb aráttu nni í
N1-deild karla í handbolta, var
fyrir leikinn sem er í kvöld í
Kaplakrika gegn FH, í 2. sæti,
þremur stigum á eftir Haukum.
Liði ð er einnig áfram í
Eims kipsb ika rnu m, en leik
ur þar næst gegn ÍBV-2 í Vest
mannaeyjum á föstudagskvöld.
Síða sti heimal eiku r í Digra
nesinu fyrir jól er gegn Fram
fimmtudaginn 15. desember.

Þeim yngstu finnst mikil upphefð í því að leiða leikmenn inn á völl
inn fyrir leiki, og það er það. Hér ganga Blikar inn á völlinn fyrir leik
gegn Fsu, leiðandi brosmilt ungviðið.

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00
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