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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

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. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Piparkökuhúsagerð
á leikskólanum

Rjúpnahæð
- bls. 10

- Jónas Ingimundarson
heiðursborgari

Kópavogs
- bls. 8

GLEÐILEG JÓL!

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

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

náttúrulega



Bókunviðfjárhagsá
ætlunKópavogsbæjar
2012

FjárhagsáætlunKópavogsbæjar
2012 lýsir metnaðarleysi meiri
hlutans íað takaárekstribæjar
ins.Engin tilraunergerðtilþess
aðspara írekstriogtekjustofnar
þandirtilhinsýtrastaeinsogsjá
má á hækkun fasteignaskattsins
umfram almennar verðhækkanir
og sorphirðugjald sem hækkar
um tæp30%. Þáboðar fjárhags
áætlunin umtalsverða hækkun
á skuldsetningu bæjarins. Fjár
hagsáætlunina skortir pólitíska
sýnogberhúnþessmerkiaðþað
eru fjórir flokkar semstandaað
henni.Engarmarkvissaraðgerð
ir eru lagðar fram um lækkun
skuldaþráttmögulegantekjuauka
meðúthlutunlóðaíkjölfarmikill
ar eftirspurnar. Þessi málamiðl
unaráætlunhefðialdreiorðið til
nemafyrirtilstillisamstilltsátaks
og dugnaðar embættismanna
bæjarins.Undirþessayfirlýsingu
rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðis
flokksins,þauÁrmannKr.Ólafs
son, Gunnar I. Birgisson, Mar
grét Björnsdóttir og Aðalsteinn
Jónsson.

Reiðnámskeiðánýja
Gustssvæðinu

Fyrirhugað er námskeið með
Ísólfi Líndal Þórissyni reiðkenn
ara helgina 1011. desember nk.
á nýja Gustssvæðinu í reiðhöll
inni að Hamraenda 1618. Hver
þátttakandi færeinkatímaá laug
ardeginum en á sunnudeginum
verður tveimur kennt í einu.
ÍsólfurLíndalÞórissonhefurhaft
tamningar ogþjálfun aðatvinnu
frá15áraaldri.HannhlautMorg
unblaðsskeifunaáHvanneyriárið
1998 og hann er reiðkennari frá
Hólaskóla 2005 þar sem hann
hlautLHhestinnfyrirhæstumeð
aleinkunníreiðkennslu.

Snorraverkefnið2012
Á fundi bæjarráðs Kópavogs

var lögð fram beiðni um stuðn
ing við Snorraverkefnið sumar
ið 2012. Lagt er til að bæjarráð
styrkiverkefniðum50.000krón
ur og bjóði einum þátttakanda
starfsþjálfun, eins og samþykkt
var í fyrra. Bæjarráð samþykkir
tillögu að afgreiðslu. Við þessa
bókunvaknaruppspurninghvort
allirsemþetta lesiviti fyrirhvað
Snorraverkefnið stendur.Þaðer
þvímiðurstundumsvoað fund
argerðirbæjarráðs,bæjarstjórnar
og nefnda bæjarins eru oft tor
skildar,nemaþeimsem fundina
sitja. Er ekki tímabært að bæta
þarúr?

Skautasvellá
Vallagerðisvelli

Á fundi bæjarráðs nýverið
óskaðiHjálmarHjálmarsson full
trúiNæstbestaflokksinseftirupp
lýsingum um hvort möguleikar
væruáaðkomauppskautasvelli
áVallagerðisvelli ásamtkostnað
aráætlunvegnaþess.

Umferðareftirlit860
ökumennstöðvaðir

Átta hundruð og sextíu öku
menn voru stöðvaðir víðsvegar
á höfuðborgarsvæðinu um síð
ustu helgi í sérstöku umferðar
eftirliti sem lögreglanheldurnú
útiíumdæminu,m.a.íKópavogi.

Tveirökumenn reyndustölvaðir
viðstýriðogeigaþeirökuleyfis
sviptinguyfirhöfðisér.Fjórumtil
viðbótarvargertaðhættaakstri
sökumþessaðþeirhöfðuneytt
áfengisenvoruþóundir leyfileg
um mörkum. Við umferðareftir
litið um helgina naut lögreglan
á höfuðborgarsvæðinuaðstoðar
félagasinna fráembætti ríkislög
reglustjóra.



Niðurgreiðslaskulda
um1,4milljarðar
krónaánæstaári

Í  til lögu að fjárhagsáætl
un Kópavogsbæjar fyrir árið
2012, sem lögð var fram til fyrri
umræðuíbæjarstjórnergertráð
fyrir 105,6milljónakróna rekstr
arafgangiafsamstæðu.Sjöafell
efubæjarfulltrúumstandaaðfjár
hagsáætluninnieðafulltrúarþeir
rafjögurraframboðasemmynda
meirihluta í bænum auk fulltrúa
Framsóknarflokksins. Í áætlun
innieráframgert ráð fyrirþéttu
aðhaldi írekstribæjarinsenekki
miklumniðurskurði.Reksturbæj
arinsersamkvæmtáætluninniað
styrkjast en framlegð samstæðu
eráætluð tæplega20%.Sem fyrr
er lögðáherslaáaðstandavörð
umgrunnþjónustuna,leikskólana,
grunnskólana og félagsþjónust
una.Áframverðurunniðaðþeim
markmiðum sem sett voru við
gerðsíðustu fjárhagsáætlunaren
samkvæmtþeimáaðgreiða inn
á skuldirbæjarsjóðsaðminnsta
kostimilljarðááriánæstuárum
ogstefnaaðþvíaðveltuféfrárek
stri samstæðu verði að minnsta
kosti 1,5 milljarðar króna á ári
næstuárin. Í áætlunársins2012
verður niðurgreiðsla skulda um
1,4milljarðarkrónaogveltuféfrá
rekstrisamstæðurúmir2,4millj
arðarkróna.

Þörfá
tómstundavagni

Ásíðasta fundi íþróttaráðsvar
tekinfyrirtillagaumaðkannaður
verðikostnaðurvið rekstur tóm
stundavagns.Deildarstjórikynnti
þá vinnu sem farið hefur fram
varðandi rekstur á tómstunda
vagniogtenginguhansviðStrætó
bs.Íþróttaráðbókareftirfarandi:

,,Þörfin fyrir tómstundavagn
helgast ekki síst af dreifðum
æfingatímum íþróttafélaganna
milli íþróttahúsa. Best væri að
skilgreinaþjónustusvæði íþrótta

félagannameðþaðíhugaaðiðk
endur geti stundað íþróttir sem
næst heimili sínu. Það gengur
ekki til lengdar að barn þurfi í
einnivikuaðsækjaæfingaríKór
inn,FífunaogFagralund. Íþrótta
ráð hvetur því bæjarfulltrúa til
að leiða þetta mál til lykta fyrir
næstaæfingatímabil.”

Karlakórsmennmeð
jólatréssölu

Við Dalveg hjá Sorpu selur
Karlakór Kópavogs íslensk jóla
tréúrFossárskógi.Stórfallegfura
og glæsilegt greni á góðu verði.
Karlarnir segjast takavelámóti
á fólki, í jólaskapi með söng í
hjarta.Hverjuseldutréfylgireinn
miðiávortónleikakórsins.

Smáraskóliíalþjóð
leguverkefni

SmáraskólitekurþáttíComeni
usarverkefninu„Thefutureofthe
worldisinourhands.“Verkefnið
snýst um að vekja athygli nem
endaáumhverfismálumogorku
sparnaði.ÞáttökulönderuÍsland,
Finnland, Pólland, Þýskaland,
Tékkland,Ungverjaland,Lettland
og Tyrkland. Einn skóli í hverju
landitekurþátt.Nemendurvinna
ýmis fjölbreytt verkefni og hafa
samskiptiviðnemendur íhinum
þáttökulöndunum.Farnarverðar
ferðir tilhinnaþátttökulandanna
þarsem íeinstaka tilfellumnem
endum gefst tækifæri til að fara
með.Þarkynnastþeirmenningu
og vinnu hinna landanna. Skóla
stjóri Smáraskóla og einn kenn
ari hafa nú þegar farið í ferð til
Finnlandsþarsemverkefniðvar
skipulagt.Íbyrjundesemberfékk
Smáraskóli heimsókn frá fulltrú
umhinnalandanna.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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J ólin eru hátíð ljóssins. Þá gleðst fólk, heimsækir ættingja og vini,
skiptistágjöfumogborðargóðanmat.Þannigviljumviðhafaþað,og
þannighafamargirþað,enþvímiðurekkiallir.Svovirðistsembilið

hinnaríkuogfátækuhafaeitthvaðbreikkaðeftiraðefnahagskreppanskall
á, fjöldimannshefurefniáaðkaupadýraaðgöngumiðaað jólatónleikum
ogfaraíinnkaupaferðir,t.d.tilBoston.Fleiriþurfaaðstoðtilaðlifamann
sæmandilífienoftáður,ekkibaraumjólinhelduralladagaársins.Þeirsem
aflöguerufærirættuaðhugaaðþeimsemminnamegasíníþjóðfélaginu.
MæðrastyrksnefndKópavogsogKópavogsdeildRauðakrossinsveitaneyð
araðstoð fyrirkomandi jól tilþeirrasemeiga lögheimili íKópavogiþann
1.desember2011.Lifumviðígóðuogmannvænuþjóðfélagi?Maðurhefur
leyfitilaðefastumþaðþegartölurumþásemþurfaaðstoðfyrirhátíðarn
arerubirtar.

Aðventaneðajólafastaspannarsíðustufjórarvikurfyrirjól.Þettaersá
tímisemkristnirmenn taka frá til aðundirbúakomu frelsaransog til að
minnastfæðinguhans.AðventukransinnsemnúséstvíðasterNorðurEvr
ópskhefð.HiðsígrænagrenitáknarlífiðsemeríKristioghringurinntáknar
eilífðina. Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, annað kertið nefnist Bet
lehemskertið,þiðjakertiðnefnisthirðakertiðensnauðumogómenntuðum
fjárhirðumvorusögðtíðindingóðuáundanöllumöðrumogfjórðakertið
nefnistenglakertiðogminnirokkuráþásembárumannheimi fregnirnar.
AðventukransinnerupprunninníÞýskalandiáfyrrihluta19.aldar,barsttil
SuðurJótlandsogvarðalgenguríDanmörkueftir1940.Ífyrstuvaraðventu
kransinnaðalleganotaðurtilaðskreytabúðargluggaenásjöundaáratugn
um fórhannað tíðkastá íslenskumheimilum.Fyrir rúmlega40árumorti
norskirithöfundurinnSigurdMuriljóðumaðventukertinfjögursemkallast
„Nåtennervidetførstelys”ogerþaðsungiðviðsænsktlagfrá1898eftir
EmmuChristinuKöhler,áíslenskunefnistþað„Viðkveikjumeinukertiá.”
Næstasunnudagerþriðjisunnudaguríaðventu,enþáersungið:

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

jólaognýárskveðjur.

     Geir A. Guð steins son

Sýnumnáungakærleika
umjólin

DESEMBER 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Njótum aðventunnar saman

óskar öllum 
Kópavogsbúum 
gleðilegra jóla 
og farsældar á 

komandi ári



Leikskólanefnd Kópa
vogsbæjarereinafmik
ilvægarinefndumáveg
um Kópavogsbæjar, þar

er fjallaðumvelferðog framtíð
yngstaborgaraKópavogsbæjar.
Arnþór Sigurðsson, formaður
nefndarinnarvar spurðurhvert
væri verksvið leikskólanefndar
ogvaldsviðefgrípaþarft.d.inn
í starfsemi einstaka leikskóla í
Kópavogi.

,,Þannig er mál um hátt að að 
nýtt skip un ar bréf leik skóla nefnd
ar ligg ur nú fyr ir bæj ar stjórn og 
hef ur ekki borist nefnd inni og er 
því ekki við eig andi að fjalla um 
það,” seg ir Arn þór. ,,Í lög um um 
leik skóla nr 90/2008, seg ir: í 4. 
gr. Um sveit ar fé lög, ,,Sveit ar fé lög 
bera ábyrgð á starf semi leik skóla. 
Sveit ar fé lög hafa for ustu um að 
tryggja börn um leik skóla dvöl 
og bera ábyrgð á heild ar skip an 
skóla halds í leik skól um sveit ar
fé lags, þró un ein stakra leik skóla, 
húnsnæði og bún aði leik skóla, 
sér úr ræð um leik skóla, sér fræði
þjón ustu, mati og eft ir liti, öfl un 
og miðl un upp lýs inga og á fram
kvæmd leik skóla starfs í sveit ar
fé lagi. Sveit ar fé lög setja al menna 
stefnu um leik skóla hald í sveit ar
fé lagi og kynna fyr ir íbú um þess. 

Nefnd kjör in af sveit ar stjórn, 
fer með mál efni leik skóla í 
um boði sveit ar stjórn ar............

Leik skóla full trúi er yf ir mað
ur leik skóla stjóra. Ég tel að leik
skóla nefnd hafi því að eins vald til 
að grípa inn í starf semi leik skóla, 
að starf ið full nægi ekki kröf um 
sem sett ar eru í lög um, reglu
gerð, námskrám eða sam þykkt um 
sveit ar stjórn ar, og að leik skóla
full trúi hafi ekki stað ið við það að 
gera við eig andi ráð staf an ir, eða 
hann telji þörf á að leik skóla nefnd 
fjalli um mál ið.”

- Hver eru þau helstu verk efni 
sem hafa kom ið inn á borð leik-
skóla nefnd ar utan verk efna sem 
snúa að ein stak ling um sem trún að-
ur rík ir vænt an lega um?

,,Mörg og fjöl breytt mál eru tek
in fyr ir á fund um leik skólanend
ar inn ar en hún fund ar að jafn aði 
einu sinni í mán uði. Fyr ir ferða

mest hafa ver ið mál er snúa að 
sparn aði og að haldi í rekstri leik
skól anna. Því mið ur hef ur okk ar 
ágæta bæj ar fé lag ver ið skuld sett 
það mik ið á und an förn um árum 
að rekst ur þjón ustu á borð við 
leik skóla líða fyr ir og er skor in 
nið ur við nögl. Nú hef ur hins veg
ar rekstri bæj ar ins ver ið kom ið 
í var og má segja að bjart ari tím
ar séu framund an í Kópa vogi. 
Einnig hef ur ver ið rætt tölu vert 
um vönt un á leik skóla rým um í 
efri byggð um bæj ar ins, börn í efri 
byggð un um hafa feng ið útlut un í 
eldri hverf un um, mik il vinna hef
ur far ið í það að finna laust þess
ara mála og út lit fyr ir að þau mál 
leys is far sæ lega  með bygg ingu 
nýs leik skóla í Kór a hverfi.”

Spennandihugmyndað
geraleikskóladvölinaað
hlutatilgjaldfría

- Ein hver styr hef ur stað ið um 
skrán ingu í leik skóla, þ.e. hvað 
yngstu börn in eru göm ul sem fá 

pláss. Er pláss fyr ir öll þau börn 
sem sótt er um leik skóla pláss fyr ir 
Í Kópa vogi og hvað eru þau yngstu 
göm ul?

,,Í Kópa vogi er það of sagt að 
styr hafi stað ið um skrán ing
ar barna í leik skól ana ólíkt og í 
ná granna sveita fé lag inu okk ar. 
Ekki hafa borist inn á borð leik
skóla nefnd ar nein slík mál. 

Öll um börn um fædd um 2009 og 
fyrr hef ur ver ið boð in leik skóla
dvöl. Um þ.b. 140 börn um fædd
um fyrri hluta árs ins 2010 eða í 
kring um 18 mán aða ald ur hef ur 
einnig boð ist leik skóla dvöl.”

- Hvað kost ar að hafa barn á 
leik skóla í dag?

,,Sam kvæmt gjald skrá frá 1. 
jan ú ar 2011 kost ar 8 stunda dvöl 
með fullu fæði 25,079 krón ur 
al mennt gjald en 19,618 krón ur 
lægra gjald sem ein stæð ir, ör yrkj
ar og náms menn njóta. Þess má 
geta til fróð leiks að leiskóla dvöl in 
kost ar í raun um 130.000 krón
ur á mán uði. Hlut ur for eldra er 

um 20% en Kópa vogs bær greið ir 
um 80%.

Þær hug mynd ir hafa ver ið 
rædd ar að gera breyt ing ar á 
gjald töku leik skól anna þannig að 
leik skóla dvöl in yrði gjald frí í 5  6  
tíma á dag og fylgja þannig eft
ir þeirri stefnu að gera leik skól
ann að fyrsta skóla stig inu. Samt 
sem áður stæði 8 tíma vist un 
áfram til boða eins og áður en 
sú við bót ar vist un yrði þá á fullri 
gjald skrá en yrði þó aldrei dýr ari 
held ur hefð bund in 8 tíma vist un 
er í dag. Þess ar  hug mynd ir hafa 
kom ið upp í um ræð unni í gegn
um árin og nú í meiri hlut an um í 
bæj ar stjórn inni og mun þetta mál 
verða skoð að á næstu mán uð um 
frá sjón ar hóli barn anna, starfs
manna og starf semi leik skól anna 
og ekki síð ur for eldr anna. Ekki 
er út seð hvort að þessi leið sé 
heppi leg en að mínu mati afar 
spenn andi hug mynd.”

Hlutfallleikskólakennaraí
leikskólumKópavogsbæj
arer38%

- Hversu stór hluti starfs manna 
leik skól anna í Kópa vogi er ekki 
með leik skóla kenn ara rétt indi?

,,Hlut fall leik skóla kenn ara var 
mið að við 1. októ ber sl. 38%, aðr ir 
með upp eld is mennt un eru 15% og 
leið bein end ur 47%. Nán ari upp lýs
ing ar er hægt að finna und ir tölu
leg um upp lýs ing um á heima síðu 
Kópa vogs.” 

- Hver eru byrj un ar laun leik-
skóla kenn ara í dag sem er að ljúka 
námi?

,,Byrj un ar laun leik skóla kenn ara 
sem er að ljúka námi er 265.998 
krón ur fyr ir 34 ára og yngri.”

- Stend ur til að fjölga leik skól um 
í Kópa vogi eða jafn vel að fækka 
þeim eða sam eina ein hverja þeirra 
und ir eina stjórn?

,,Fyr ir hug að er að hefja bygg ingu 
á ein um nýj um leik skóla í Kór a
hverfi á næstu miss er um. Á haust
dög um 2008 voru kom in drög að 
bygg ingu á nýj um leik skóla í Kór
a hverf inu en vegna afar slæm ar 
fjár hag stöðu Kópa vogs bæj ar var 
sú farm kvæmd sett á ís. Eng ar 
bolla legg ing ar hafa ver ið uppi um 
að fækka leik skól un um eða sam
eina yf ir stjórn eða leik skóla,” seg ir 
Arn þór Sig urðs son, for mað ur leik
skóla nefnd ar Kópa vogs bæj ar.
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,,Fyrirhugaðeraðhefjabygginguá
einumnýjumleikskólaíKórahverfi”
- seg ir Arn þór Sig urðs son, for mað ur leik skóla nefnd ar Kópa vogs bæj ar

LeikskólanefndáfundiásamtstarfsmönnumKópavogsbæjar.Hennarverkefnierubæðiyfirgripsmikilog
oftátíðumvandasöm.

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.

Arnþór Sigurðsson, formaður
leikskólanefndarKópavogsbæjar.
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Ljósinvoru tendruðávinabæj
arjólatré Kópavogsbúa á Hálsa
torgi á laugardegi í upphafi
aðventu.Á sama tímavarhaldin
aðventuhátíð með ýmsum uppá
komum ínærliggjandi söfnumog
stofnunum.

Stekkja staur fylgd ist með há tíð
inni ásamt börn un um í Kópa vogi. 
Skóla hljóm sveit Kópa vogs spil aði 
og Sam kór Kópa vogs söng nokk ur 
jóla lög. Jóla tréð er gjöf bæj ar búa í 
Norrköp ing í Sví þjóð til Kópa vogs
búa. Sendi herra Sví þjóð ar, And ers 
Lj ung gren, af henti tréð og Hjálm ar 
Hjálm ars son, for seti bæj ar stjórn ar, 
tók á móti því fyr ir hönd bæj ar ins. 
Fjöl marg ir mættu á Hálsa torg þenn
an laug ar dags eft ir mið dag og laufa
brauðs gerð fór fram í Gjá bakka og 
lista menn í mið bæ Kópa vogs opn
uðu vinnu stof ur sín ar upp á gátt.

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

Dekraðu við bílinn þinn. 
Komdu í Löður.

Jólasálmareruómissandiþáttur.UmþaðsáöflugurSamkórKópavogs.

SkólahljómsveitKópavogslékjólalögfyrirbæjarbúaíupphafiathafnarinnaráHálsatorgi.

JólatrésgjöffráNorrköpingfagnaðáHálsatorgi

Ádegiíslenskrartónlistar,1.
desember sl.,voruspiluðþrjú
íslensklögííslenskumútvarps
sögum og landsmenn hvattir
tilaðhlustaogtakaundir.Það
var víða gert í grunnskólum
og leikskólum landsins, m.a.
í leikskólanum Grænatúni í
Kópavogi.

Börn in höfðu ver ið að renna 
sér í snjón um í brekku á leik
skóla lóð inni og hlust uðu stillt á 
lög in í út varpi sem stung ið var 
út í glugga. Lög in voru Sting
um af, Manstu ekki eft ir mér og 
Kvæð ið um fugl ana og áttu það 
m.a. sam merkt að texta fram
burð ur söngv ara var mjög skír.

Daguríslenskrar
tónlistaríGrænatúni

Barnahópurinnsiturísnjónumoghlustar.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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A F  H Á L S I N U M

www.ils.is  |  Sími: 569 6900  |  Grænt númer: 800 6969  |  Borgartúni 21, 105 Reykjavík

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

Svör bár ust við mynd af stelp
um á reið hjól um sem síð ast birt
ist í Hver – hvar  hvenær. Stelp
an í munstr uðu peys unni heit
ir Eva Sól ey Guð björns dótt ir. 
Mynd in er tek in á auða svæð inu 
á milli Fífu hjalla og Hlíð ar hjalla 
um 1990, þ.e. áður en Hjalla
kirkja var reist. 

Nú birt um við at hygl is verða 
mynd sem fróð legt væri að fá 
ein hverj ar upp lýs ing ar um, s.s. 
nöfn á þess um brosmildu kon um, 
tíma setn ingu og stað setn ingu. 
All ar upp lýs ing ar eru vel þegn
ar, smá ar sem stór ar, vin sam lega 
kom ið þeim upp lýs ing um sem 
þið búið yfir á fram færi við Hrafn 

Svein bjarn ar son hér aðs skjala
vörð á Hér aðs skjala safni Kópa
vogs að Hamra borg 1. Líta má við 
hjá Hrafni Svein bjarn ar syni eða 
Gunn ari Mar el Hin riks syni á skrif
stof unni, hringja í þá í síma 544
4710 eða senda þeim tölvu póst 
á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is 
eða gunn ar mh@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

Ljóð mán að ar ins:
Hernámsljóð

Gylfi Grön dal fædd ist í 
Reykja vík 1936 og hóf ung ur 
fer il sinn sem ljóð skáld. Hann 
átti ljóð í hinni frægu bók, Ljóð 
ungra skálda 1954 og í ár bók 
skálda 1956. Gylfi gaf út átta 
ljóða bæk ur en kunn ast ur er 
hann fyr ir ævi sög ur sín ar rúm
lega tutt ugu tals ins, sem hlutu 
góð ar við tök ur og voru marg ar 
þeirra met sölu bæk ur. 

Til dæm is skrif aði Gylfi ævi sög
ur þriggja fyrstu for seta lýð veld
is ins og sjö af bók um hans fjalla 
um ævi kvenna, eink um þeirra 
sem voru á und an sinni sam tíð í 
jafn rétt is mál um.  Þá skrif aði hann 
um ævi Steins Stein arrs og var 
fyrra bind ið, Leit að ævi skálds, 
til nefnd til Ís lensku bók mennta
verð laun anna. 

Gylfi var blaða mað ur og rit
stjóri um þrjá tíu ára skeið, fyrst 
sam hliða rit störf um en helg aði 
sig þeim síð an al far ið.  Einnig 
vann hann fyr ir Rík is út varp ið og 
gerði ít ar lega heim ilda þætti um 
mörg af helstu skáld um tutt ug
ustu ald ar inn ar. Kópa vog ur var 
heima bær Gylfa ára tug um sam an 
og var hann val inn heið urs lista
mað ur Kópa vogs árið 2003. Gylfi 
lést sjö tug ur að aldri eft ir harða 
bar áttu við krabba mein og síð
asta ljóða bók hans, Eitt vor enn,  
grein ir frá þess ari erf iðu reynslu 
en er um leið óður hans til lífs ins.

Nú stend ur yfir ljós mynda sýn
ing Ingi björns Guð jóns son ar í 
Bóka safni Kópa vogs í Hamra
borg. Ingi björn er líf fræð ing
ur að mennt og hef ur starf að á 
Bóka safni Kópa vogs sl. þrjú ár 
með fram námi. 

Hann er sjálf mennt að ur ljós
mynd ari en áhugi hans kvikn aði 
á ung lings ár um og hef ur sí fellt 
auk ist síð an. Á mennta skóla ár
um tók Ingi björn mynd ir af ýms

um við burð um í skóla líf inu sem 
hafa birst í blöð um og bók um. Að 
auki hafa ljós mynd ir hans með al 
ann ars ver ið not að ar í skjá aug lýs
ing ar fyr ir Bóka safn ið og á bóka
merkj um.

Ljós mynd irn ar á sýn ing unni 
eru að mestu tekn ar síð ast lið in 
tvö ár, að al lega á Ís landi en tvær í 
Sví þjóð. Mynd irn ar eru prent að ar 
á striga og strekkt ar á blindram
ma og eru til sölu.

Ljósmyndasýningí
BókasafniKópavogs

Höfundurinn, Ingibjörn Guðjónsson. Að baki hans má sjá myndir
teknarafhonum.

Sækjum og sendum

Hernámsjól
ÚrHernámsljóðum,1983

Góða stund ylj ar mér
lit fag urt skraut ið
á tré nu í stof unni

leng ur þó
tungl skin og kerta log
í vís um mín um
vél rit uð um á litla bók

Nei ekki lán ast mér
svona löngu seinna
að lifa á papp ír

heið björt
og rauð myrkv uð
her nám sjól

með neista frá norð ur ljós um.

Gylfi
Gröndal.
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Móttaka til heiðurs Jónasi Ingimundarsyni
píanóleikara var haldin í Salnum 4. desember
sl. í tilefniþessaðhannhefurveriðkosinnheið
ursborgari Kópavogsbæjar en hann er hann er
fjórðiheiðursborgaribæjarins,enáðurhafahlot
iðþessanafnbótSigfúsHalldórsson tónskáldog
hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda
Jakobsdóttir sem bæði gegndu starfi bæjar
stjóraíKópavogi.

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, sagði
í ávarpi sínu að Jónas hefði komið að öllu hinu
smæsta til allshinsstærsta í íslensku tónlistarlífi,
alltfráþvíaðkennaungufólkifyrstuskrefinásviði
tónlistaruppíþaðaðverasjálfurflytjandiástærstu
tónlistarviðburðumþjóðarinnar.Þáværuónefndir
stórviðburðirumheimallansemJónashefðiverið

þátttakandi í.Meðheiðursborgaratitlinumvillbæj
arstjórnKópavogssýnaJónasiþakklæti fyrirómet
anlegt starf íþágu tónlistarog tónlistaruppeldis í
Kópavogisemogumalltland.

Jónashefur fráárinu1994starfaðsemtónlistar
ráðunauturKópavogsogvareinnhelstihvatamaður
þessaðSalurinn,tónlistarhúsKópavogs,varbyggð
ur en húsið var vígt í janúar 1999. Hann mótaði
m.a. verkefniðTónlist fyrir alla semmiðaraðþví
að fræðaæsku landsinsum tónlistogbyggðiupp
tónlistarröðinaTíbrá.HjálmarHjálmarsson, forseti
bæjarstjórnar, afhenti Jónasi skjal sem staðfestir
heiðursborgaratitil hans með árnaðaróskum frá
bæjarstjórnKópavogs. Ímóttökunnivoruættingjar
Jónasarognánirvinirogsamstarfsmenntilmargra
áraauk flestrabæjarfulltrúa íKópavogiog tveggja
þingmannaSuðvesturkjördæmis.

Jónas Ingi mund ar son sæmd ur 
heið urs borg ara nafn bót

Jónas Ingi mund ar son spil ar í Saln um þeg ar hann 
var gerð ur að heið urs borg ara.

JólamatseðillFrá 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

Vesturgata 3B  |  101 Reykjavík
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

RESTAURANT- BAR

4.990 kr.

Í byrjun mánaðarins stóðu
félagsmiðstöðvar á Íslandi og
SAMFÉS fyrir Degi félagsmið
stöðvanna. Markmið dagsins
er að gefa áhugasömum færi á
að heimsækja félagsmiðstöðina
í sínu sveitarfélagi eða hverfi,
kynnast því sem þar fer fram,
unglingunumogþeimviðfangs
efnum sem þeir fást við með
stuðningi starfsfólks félagsmið
stöðvanna.

Allir eru velkomnir, sérstak
lega foreldrar og „gamlir“ ung
lingar sem vilja rifja upp kynn
in við gömlu félagsmiðstöðina

sína.Unglingarnirogunglingaráð
félagsmiðstöðvanna bera hit
annogþungannafundirbúningi
dagsinsogmarkmiðiðeraðsýna
þverskurðafþvígróskumiklaog
fjölbreytta starfi sem fer fram á
hverjum stað. Megináherslan er
á framlagogsköpunargleðiung
linganna sjálfra enda unglingar
eitt af mótandi menningaröflum
samtímansogframtíðar.

Víða var boðið upp á kaffi,
kakó,vöfflurogannaðmeðlætien
sumsstaðarerveitingasala fjár
öflun unglinganna vegna ferða
lagaeðaannarraverkefna.

Dag ur fé lags mið stöðv anna 
var hald inn í fyrsta sinn

Þau komu öll fram á at höfn inni í Saln um. F.v. Haf steinn Karls son for mað ur menn ing ar- og þró un ar ráðs 
Kópa vogs, Þór unn Björns dótt ir stjórn andi kórs Kárs nes skóla, Hjálm ar Hjálm ars son for seti bæj ar stjórn ar 
Kópa vogs, Guð rún Páls dótt ir bæj ar stjóri, Krist inn Sig munds son bass bar ít on, Anna Guð ný Guð munds dótt-
ir pí anó leik ari, Jónas Ingi mund ar son og eig in kona hans, Ágústa Hauks dótt ir.

Þess ir stór söngv ar ar hafa all ir hald ið tón leika við 
und ir leik Jónas ar, og flest ir oft. F.v.: Bjarni Thor 
Krist ins son, Ólöf Kol brún Harð ar dótt ir, Jónas 
Ingi mund ar son, Krist inn Sig munds son, Sig rún 
Hjálmtýs dótt ir, Gunn ar Guð björns son og Við ar 
Gunn ars son.

Krakk arn ir í fé lags mið stöð inni Ekkó í Kárs nes skóla mættu vel og 
tóku á móti gest um.
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Fjöl menni á 1. des em ber há tíð 
í Hörðu valla skóla

Þriðjudaginn8.nóvember,var
haldiðuppáþaðaðnú íhaust
eru tíu ár síðan Kársnesskóli
ogÞinghólsskóli sameinuðust í
Kársnesskóla.

Ýmislegt var til gamans gert 
nemendur og starfsmenn hlupu

eða gengu Kársneshlaupið um
morguninn og svo var skólinn
opinn fyrir gesti og gangandi.
Nemendur voru þar með ýmis
skemmtiatriðiístofumogásalog
svoendaðidagskráináóvæntum
atriðumíbáðumbyggingum.

Foreldrar fjölmenntu íHörðu
vallaskóla á 1. desemberhátíð
sem þar var boðið til. Þennan
dag varð Ísland fullvalda ríki
árið1918.

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 tilefni dagsins,
hljómsveitskipuðforeldrumflutti
3 lögviðmikinnfögnuðallravið
staddraogað lokumsunguallir
viðstaddireittjólalag.

Aðþessu loknuvardagskráá
þremur stöðum í skólanum þar
sem viðkomandi bekkjardeildir
voru með dagskrá fyrir foreldra
sínaogaðragesti.

Glað ur hóp ur nem enda að loknu Kárs nes hlaup inu.

Þess ar stelp ur í Kárs nes skóla voru með al marg ara sem 
minnt ust tíma mót anna.

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogi

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.

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

Sung ið fyr ir for eldra.

Skóla kór inn syng ur.
Hilm ar Örn Jóns son í 10. bekk 
flyt ur sína 1. des em ber ræðu.

Ára tugur frá sam ein ingu



Sögufélag Kópavogs var
stofnað 17. nóvember sl.
í safnaðarheimili Kárs
nessóknar, Borgum, og

sóttu um 90 manns stofnfund
inn. Bæjarstjóri Kópavogs, Guð
rún Pálsdóttir, flutti ávarp og
færði félaginu veglega bókagjöf
ogárnaðaróskir.Íupphafifundar
hélt Frímann Ingi Helgason tölu
fyrir hönd undirbúningshópsins
og sagði fráaðdragandaþessað
félagiðvarstofnað.

Undirbúningsnefndskipuðþeim
Arndísi Björnsdóttur, Frímanni
Inga Helgasyni, Gunnari Svavars
syni,ÓlínuSveinsdótturogÞórði
Guðmundssyni ásamt starfs
mönnum Bókasafns Kópavogs
og Héraðsskjalasafns Kópavogs,
þeim Hrafni Harðarsyni, Hrafni
SveinbjarnarsyniogGunnariMar
el Hinrikssyni skipulagði fundinn
ogsamdidrögað lögum fyrirhið
nýja félagsemvorusamþykkt.Þá
var kosin bráðabirgðastjórn fram
að fyrsta aðalfundi og voru þau
Arndís Björnsdóttir, Frímann Ingi
Helgason, Gunnar Svavarsson,
ÓlínaSveinsdóttirogÞórðurGuð
mundsson úr undirbúningshópn
um kosin einróma með lófataki.
NæstfluttiMagnúsÓskarssonstór
fróðlegterindiumupphafþéttbýl
ismyndunar íKópavogioggamlar
myndirúrbænumvorusýndar.

Frímann Ingi sagði við upphaf
tölu sinnar að allir sem ganga í
félagiðframaðaðalfundi2013telj

ast stofnfélagar ,,Ástæðuna fyrir
áhugaásögubæjarinsokkarorð
arenginnbeturenbókavörðurinn
og skáldið okkar ástkæra Jón úr
Vörenmörgokkarhér innikynnt
umsthonumveláárumáður.Hann
lagðigrunninnaðþeirrimikilvægu
stofnun sem Bókasafn Kópavogs
erogstarfaðiþarum langtárabil
afeinstakri ljúfmennsku. Jónsegir
svo í ljóðisínu„Égersvonastór”
semerítímamótaverkihansÞorp
inu. Enginn slítur þau bönd sem
hannerbundinnheimahögumsín
um,móðirþín fylgirþérágötuer
þú leggur af stað út í heiminnen
þorpið fermeðþéralla leið.Rétt
eraðþaðkomi framað fyrir tæp
um30árumvarstofnaðhér íbæ
sögufélagsemstarfaskyldiásama
grunni en það lognaðist fljótlega
útaf. Hugsanlega hefur ástæðan
veriðsúaðýmsir íþví félagi sem
flestir eru fallnir frá stóðunálægt
ýmsum átakaatburðum eða tóku
jafnvelþáttíþeim.Þvíhafaþeiref
til vill lent í einhverri þrætubók
arlistviðskoðunogtúlkunatburða
ervarðamennogmálefni.

Þetta er skiljanlegt því það er
eins með söguskoðun og listrýni,
sé staðið of nálægt listaverki eða
sögulegum atburði verða smáat
riðinyfirgnæfandi.Þaðþarf íbáð
um tilfellum ákveðna fjarlægð til
aðskynjaheildinaoggreinaaðal
atriði.Áhinnbóginnverðursýnin
og skynjunin  óskýr sé staðið of
langt íburtu í tímaog rúmi.Ef til

villertíminnakkúratrétturnúnatil
aðskoðaoggreinahlutlaustýmsa
atburðifráfyrritíð.”

Frímann Ingi nefndi að þegar
hann hafi haft á orði að til stæði
að stofna sögufélag hafi ýmsar
úrtöluraddir spurt í hálfkæringi,
hvaðasöguáKópavogurfyrirutan
þennan eina óhappagjörning sem
Kópavogsfundurinn var? Hvaða
hetjur riðu þar um héruð? Hvað
mikilmenni lifðu eða voru drepin
þarna?Eruþettaekkiallthálfgerð
ar sorgarsögur? Eru ykkar helstu
sögustaðir ekki sakamannadysar
við veginn til danska valdisins á
Bessastöðumþarsemóbótamenn
voruhuslaðiröðrum til viðvörun
ar?Erekkieinabókmenntaverkið
frá fyrri tíð sem tengist Kópavogi
sorgar og erfiljóð Mattíasar um
börnin er drukknuðu í Kópavogs
læknum?Ogsvo til aðbætagráu
ofan á svart gekk ríkið á lagið og
nýtti einu almennilegu bújörðina
ykkarundirhæliogstofnanirfyrir
fatlaða ogberklasjúkrasemþang
aðvoru fluttirhálfgerðumhreppa
flutningi.Voruþeirekki líka fluttir
íKópavoginnsemþjáðustafeinum
afógurlegasta sjúkdómisemþjáð
hefurmannkynið,holdsveikinni?

Saganerekkibaraglens
oggaman

,,Þessum neikvæðu efasemda
röddumerauðveltaðsvara.Auð
vitaðerþettaíaðalatriðumsattog
rétt.Þaðereinmittmáliðþvísvona
ersagan.Húnerekkibaraglensog
gaman með meintum hetjum ríð
andi um héruð vegandi mann og
annan.Hérhefurmikilogdramat

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
hámarkisínu.Ennþanndag ídag
veitir litli vogurinn  með stillum
sínumog fegurðhelsjúku fólkiog
aðstandendum þeirra nokkra ró
og frið á erfiðustu stundum lífs
ins.Reyndarverða350ár liðin frá
fundinumalræmdaánæstaáriog
eðlilegt verður að minnast þess
atburðarþá.Enþráttfyriraðþessi
hlutisöguKópavogsséáhugaverð
urheldégaðfélagiðmuniaðallega
leitaokkurnærítíma.”

Kópavogsleiðin
,,Stundumersagtaðþaðséutil

tvær leiðir til að framkvæmahlut
ina,sú  réttraogsúranga.Envið
bæjarbúar vitum vel að það er
til þriðja leiðin, Kópavogsleiðin,”
sagði Frímann Ingi. ,,Allir þekkja
dæmiumhana,hér íbævareftir
sótta lágabílnúmeriðsettáösku
bílinnmeðan fína fólkið fékk lágu
númerin annarstaðar. Hér var
gatnaogmannvirkjagerðvanrækt
en fjármunirnir settir í skólanaog
börnin. Hér var kona ráðinn bæj
arstjóri löngu áður en það var
algengt að konur væru að vasast
mikið í sveitastjórnarmálum.
Hér var bæjarfélagið okkar skor
ið í tvennt með mikilli gjá þegar
við vorum orðin leið á rápi Hafn
firðinga og Suðurnesjamanna hér
norðureftirogReykvíkingasuður
eftir.Hinsvegarlituönnurbæjarfé
lögáþaðsemhappdrættisvinning
að fá aðkomufólk í bæinn. Þessi

nágrannafóbía gekk það langt að
hér var skipulagt svo flókið götu
systemaðaðeins innfæddirKópa
vogsbúar hættu sér inn í bæinn.
Reyndar var hér byggt frystihús
einsoggertvar í velflestumbæj
arfélögumenviðpössuðumokkur
áþvíaðhafaþaðeinslangtfrásjó
og hægt var svona til öryggis og
hægðarauka.

Þaðermismunandihvernigvið
tökurnýjir íbúarbæjarfélaga fá.Á
þeimstöðumsemviðberumokkur
oftsamanviðAkureyriogHafnar
fjörðtekurþaðlangantímajafnvel
kynslóðiraðöðlastfullaviðurkenn
inguástaðnum.Þettaeraðkomu
fólk er stundum sagt með hálf
gerðri lítilsvirðingu um fjölskyld
ur semhöfðualiðuppbörninsín
í plássinu og búið þar um árabil.
Hér íbævarþessuþveröfugt far
ið,umleiðogeinhverfluttihingað
varhannorðinnKópavogsbúimeð
stóruKendavorumviðöllaðflutt.
Sögur um þessa sérstöðu og ótal
margtfleiraviljumviðrifjauppog
varðveita. Sögur fráþessu sveita
félagisemumskeiðvarþaðrauð
asta á Íslandi og stundum nefnt
LitlaMoskvaenbreyttist svosíð
anístærstuogskærustuperlunaí
bláahálsmeninusemumluktihöf
uðborginaumárabil.Reyndarvar
stjórnmálabaráttan svo óvægin
hérumtímaaðsveitafélagiðgekk
líka undir heitunum LitlaPalest
ína eða Litla Kórea eftir átaka
svæðumúti íhinumstóraheimi,”
sagðiFrímannIngiHelgason.
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Magnús Óskarsson flytur erindi
sitt  um upphaf þéttbýlis  í
Kópavogi.

- Sögu fé lag Kópa vogs stofn að:

Enginnslíturþauböndsemhann
erbundinnheimahögumsínum

Bráðabirgðastjórn Sögufélags Kópavogs, kjörin á stofnfundinum,
f.v. Frímann Ingi Helgason, Ólína Sveinsdóttir, Gunnar Svavarsson,
ArndísBjörnsdóttirogÞórðurGuðmundsson.

Alhliða snyrting fyrir konur og karla

SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
Tryggvagata 28 • 101 Reykjavík • 552-5005

www.snyrtistofa.is

Gjafakort í snyrtingu
er notaleg jólagjöf...



Piparkökuhúsaferlið er verk
efni sem unnið er með elstu
börnumleikskólansRjúpnahæð
ar á hverju ári. Að þessu sinni
voru það börnin á Krumma
hreiðri,alls22 talsins.Markmið
verkefnisins er margþætt en
þar má nefna að vinna saman,
þjálfa börnin í lýðræðislegum
vinnubrögðum, skoðanaskipti,
hlustahvertáannað, taka sam
eiginlegarákvarðanir,æfafram
söguogspyrjaogstýrafundum.
Ferlið hefst í byrjun nóvember
með fundum þar sem bland
að er saman fræðslu, umræðu
og kynningum. Börnin hittast
að meðaltali tvisvar í viku og
ferlinu lýkurvenjulega íbyrjun
desembermánaðar.

Viðupphaf ferlisinsveljabörn
iná fundihvaðatáknmánotatil
þessaðfáorðiðíumræðu.Einnig
veljaþautáknsemkennarinnget
ur notað til að fá þögn. Fræðsl
an fer frambæðimeðumræðum
og beinni kennslu. Þegar beina
kennslan fer framerukennararn
ir með skjásýningu með mynd
um og upplýsa börnin þannig
um byggingar og byggingarlist.
Börninkomameðmyndirafhúsi
semþeimþykiráhugavertogfly
tjaerindi fyrirbörninádeildinni
með því meðal annars að segja
okkurhverbúiþar,hvarþaðer
og úr hverju það er byggt. Síð
anopnarbarniðsemkynnir fyrir
spurningarogstýrirþeimumræð
um. Rætt er um hús, byggingu
þeirra, forhugmyndir barnanna

af húsum, síðan fara fram kosn
ingar og börnin fá einnig að tjá
sínarskoðanir.Ámeðanáþessu
ferli stendur teikna börnin hús
oggera mót afhúsunum sínum.
Er samvinna foreldra mikilvæg
í þessu ferli þar sem smá hluti
af vinnunni vinnst heima þar
sem foreldrum gefst tækifæri á
því að vera hluti af ferlinu með
börnunum.

Þar sem verkefnið er meðal
annarsunniðtilþessaðkennaog
æfalýðræðislegvinnubrögð,sem
felameðalannarsíséraðkomast
að sameiginlegri niðurstöðu, er

mikið lagtuppúrkosningum og
aðbörninfáiaðtjáskoðanirsínar
enlærijafnframtaðhlustaáaðra.
Leikskólakennararnirkynna fyrir
börnunum ástæður kosninga og
hvað það þýðir að kjósa og að
þaðfarieftirfjöldabarnasemkýs
hver niðurstaðan er. Niðurstöð
urkosningaerueinnigútskýrðar
fyrir börnunum þar sem meðal
annars er farið í meirihluta og
minnihluta.

Núíveturkusubörninaðtaka
þátt íPiparkökukeppni Kötlu og
Smáralindar eins og undanfarna
vetur.Þaukusueinnigaðsenda

aðeins eitt hús af þeim 22 sem
þauhöfðubúið tilmótúr.Þessu
varekkilokiðþarnaheldurþurftu
þaunúnaaðveljamilliþessa22
húsa til að senda í keppnina og
varðeitthúsfyrirvalinusemþau
stækkuðuuppogerafreksturinn
nú til sýnis í Smáralindinni og
vonast öll börnin að sjálfsögðu
eftirþvíaðvinna.

,,Það sem okkur kennurun
um fannststandauppúr ívetur

var hvernig börnin gátu staðið
fyrir framan öll börnin á deild
inniogkennaranaogkynnthúsin
sínásamtþvíaðstjórnaumræð
um.Börninstóðusig frábærlega
íaðberavirðingufyrirþeimsem
varað talaogspyrja spurninga.
Oft sköpuðust svoskemmtilegar
umræður að það var ekki hægt
aðstöðvaþær,”segirHrönnVal
entínusardóttir leikskólastjóri
RjúpnahæðaríSalahverfi.
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Puky jólagjöfin í ár

Afraksturlýðræðislegravinnubragða
ogskoðanaskiptabarnanna

Pip ar köku húsa gerð á leik skól an um Rjúpna hæð:

Piparkökuhúsiðsemerafraksturalllangsferils.StoltbörnáKrumma
hreiðrikringumþettaglæsilegapiparkökuhússemsannarlegaverð
skuldarviðurkenningu.
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SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

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

Sími: 527 1040

Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     www.landhelgi.is

Þorrasalir
201 kópavogur

Verð frá: 22.500.000 krafhus.is/verk/thorrasalir1-3/

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

Kópamessa var í Menntaskólanum í Kópavogi
sl. föstudag, 2. desember. Á Kópamessu drekka
útskriftarnemendur og starfsmenn saman morg
unkaffi.Skólameistariávarparnemendurognem
endurkveðjakennara sína.Þaðgerðuþeirmeð
ýmsum hætti, sungu brag um þá, sýndu mynd
band,m.a.meðviðtaliviðeinnkennaranno.fl.

Þessi hluti af dimm is son í MK hef ur mælst mjög 
vel fyr ir. Út skrift fer fram í Digra nes kirkju 20. des
em ber nk., og hafa aldrei fleiri nem end ur út skrif
ast frá MK á haustönn en nú, eða 122, þau 16 ár 

síð an byrj að var að út skrifa á haustönn í MK.

Kópamessusálmur
Kæt ast nú Kóp ar
kem ur senn að lok um.
Senn burtu sóp ar
Sól in vetr ar þok um
Enn er þó eft ir
Upp að rifja hraflið
Tefla próftaf lið.

Nemendurámatreiðslubrautkættustákópamessu.

Aðventukvöld var haldið í
Digraneskirkju fyrir skömmu
ogþarvartónlistífyrirrúmi.

Kór Digra nes kirkju söng, 
ein söng sungu þær Að al heið
ur Mar grét Gunn ars dótt ir og 
Þór unn Freyja Stef áns dótt ir. 
Org anisti kirkj unn ar, Zcigni ew 
spil aði bæði á flygil kirkj unn ar 

og org el ið. Sr. Magn ús Björns
son flutti hug vekju í til efni af 
byrj un að vent unn ar. Að ventu
kvöld ið er ár viss við burð ur, 
en all ur ágóði af veit inga sölu 
og all ar gjaf ir fara til styrkt ar 
inn an lands starfi Hjálp ar starfs 
kirkj unn ar.

Fallegtónlistáaðventu
kvöldiíDigraneskirkju

ÞærÞórunnFreyjaStefánsdóttirt.v.ogAðalheiðurMargrétGunn
arsdóttir sungu m.a. tvísöng á aðventukvöldinu og gerðu það
ógleymanlega.

Aldreifleiriútskrifast
áhaustönnfráMK

Kennarakórinnhófuppraustásviðinu.Skólameist
ari,MargrétFriðriksdóttir,leiðirhópinnréttaleið.

Vinátta er eitt af einkunnarorð
umVatnsendaskólaogþessvegna
varárlegvinavikahaldinhátíðleg
dagana28.nóvembertil2.desem
ber sl.Allir lögðu sitt afmörkum
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,hjálpsemiog
umhyggju.Tilþessaðeignastvin
þarf maður að vera góður vinur
sjálfur.

Þetta er þriðja árið sem Vatns
enda skóli hef ur eina viku helg aða 
vin áttu og þá er lögð sér stök áher
sla á þá þætti sem ger ir ein stak
ling að góð um vini en auð vit að er 
alltaf lagt upp úr því að all ir sýni 
hvort öðr um virð ingu og um hyggju í 
Vatns enda skóla.

Í vina vik unni tengja kenn ar ar 
hug tak ið vin átta við hefð bund ið 
kennslu efni eða brjóta upp kennsl
una með því að  bregða á leik með 
nem end um sín um og gera eitt hvað 
sam an sem teng ist vin áttu.  Í Vatns
enda skóla eiga all ir bekk ir vina bekk 
sem hitt ust í vina vik unni og gerðu 

þess ir bekk ir eitt hvað skemmti legt 
sam an.

Í vina vik unn er einnig rætt hve 
mik il vægt er að láta vita ef þau vita 
um ein hvern sem líð ur ekki vel eða 
þeim sjálf um líð ur illa t.d. vegna ein

elt is. Á föstu deg in um lauk vik unni 
með brekku söng und ir stjórn tón
mennta kenn ara skól ans þar sem 
sung in voru vina laug og voru þá leik
skólakrakk ar komn ir í heim sókn og 
tóku þátt í söngn um af heil um hug.

Nemendursýnduhveriröðrum
samkennd,hjálpsemiogumhyggju

Elstunemendurniraðstoðuðuviðjólaföndur.

VinavikaíVatnsendaskóla:
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Unglingar úr Kópavogi stóðu
sig mjög vel í hönnunar, förð
unar og hárgreiðslukeppni
unglinga, STÍL, sem fram fór
fram í lok nóvembermánaðar.
Um 220 unglingar í 55 liðum
hvaðanæva af landinu tóku
þátt.Keppninersamstarfsverk
efnifélagsmiðstöðvaáÍslandi.

Lið fé lags mið stöðv ar inn ar 
EKKÓ í Kárs nes skóla lenti í 2. 
sæti keppn inn ar en í lið inu voru 
en í lið inu voru mód el ið Unn
ur Odd ný Ein ars dótt ir, og með 
henni Ása Kara Smára dótt ir, 
Ynja Mist Ara dótt ir og Guð björg 
Lofts dótt ir. Hóp ur inn var und ir 
áhrif um frá nokkrum æv in týr um, 
svo sem Gosa, Hnotu brjótn um 
og Svana vatn inu við hönn un ina. 
Mód el fé lags mið stöðv ar inn ar 
Pegasus í Álf hóls skóla, Magda
lena Sara Leifs dótt ir, lenti í 3. 
sæti en aðr ir liðs menn Pegasus 
voru Hel ena Ösp Schev ing, 
Andr ea ýr Ómars dótt ir og Hug
rún Mjöll Þórð ar dótt ir. Hóp ur
inn vann út frá æv in týr un um um 
Mary Popp ins og Hans og Grétu. 
Kjóll inn var prjón a ð ur úr rusla
pok um og skreytt ur með lit ríku 
sæl gæti. Fé lags mið stöð in Zero 
á Flúð um sem bar sig ur úr bít
um þetta árið. Fé lags mið stöð in 
Bakk inn þótti vera með bestu 
hár greiðsl una.

Keppendurfráfélagsmiðstöðvunum
EKKÓogPEGASUSí2.og3.sæti

HönnunarkeppninSTÍLL:

KampakátarstelpurfráPEGASUSsemlentuí3.sæti.

KeppendurEKKÓáverðlaunapalli.

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

Fyrsta spilið. Einfalt litalottó.

Fyrsta ólsen ólsen spilið. 

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

Frábært systkinaspil.

Safnaðu fuglum en passaðu þig á köttinum.

Skemmtilegur leikur sem þjálfar litina.

Sími 535 2510 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

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. 

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.

Eflum Jólaskóginn 
á sjálfbæran hátt!

Jarðgerð

1

2

3

1
Tré fyrir tré!

1. Jólatré valið í Heiðmörk

2. Jólartré sótt eftir jólin

3. Jólatrén kurluð í jarðgerð

4. Jólatré gróðursett í Jólaskógi

4

21
.6

22
 m

ag
gi

@
12

og
3.

is

Það er auðvelt að panta hirðingu á www.gamar.is
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Soroptimistar eru samtökkvenna á heimsvísu
semhafaþaðaðmarkmiðiaðvinnaaðmannrétt
indum,bættri stöðukvenna, jafnrétti, framförum
ogfriðimeðalþjóðlegrivináttuogskilningi.Sam
tökSoroptimistabeita sér fyrirþjónustu íheima
byggð,heimalandiogáalþjóðavettvangiog fyrir
þvíaðtakavirkanþáttíákvarðanatökuhvarvetna
íþjóðfélaginu.Þaubeitasérfyrirþvíaðstyðjavið
bakiðákonumogbörnumumallanheimogað
sjálfsögðufjölskyldumþeirra.

Soroptimistaklúbbur Kópavogsvar stofnaður4.
júní1975og í klúbbnumerunúna48konur starf
andi.Klúbburinnereinnaf18klúbbum í landsam
tökumSoroptimistaenþauteljaumþaðbil500kon
ur.SoroptimistaklúbburKópavogsgafKvennadeild

L a n d s p í t a l a n s
350 þúsund krón
ur til tækjakaupa
á 35 ára afmæli
sínuogáþessuári
styrkti það hóp
inn Göngum sam
an sem vinnur að
forvörnum gegn
b r j ó t a k r a b b a 
meini.

A f  n ý l e g u m
styrk vei t ing um
frá klúbbnum má
nefna styrk ti l
Guðmundar Felix
G r é t a r s s o n a r

vegna fyrirhugaðrarhandaágræðsluásjúkrahúsi í
Frakklandiogstyrk tilendurmenntunar ljósmæðra
áKyrrahafseyjumsemerverkefniávegumAlþjóða
sambandsSoroptimista.Aðalfjáröflunklúbbsinser
árlegsalaafjólakortumsemereinmittíganginúna.
Jólakortinerusérstaklegahönnuð fyrirklúbbinnaf
listakonunniNinný/JónínuMagnúsdóttur.Aukþess
selur klúbburinn tækifæriskort og frábæra ferða
pokasemerusérlegahandhægiríhverskonarferða
lögum.SoroptimistaklúbburKópavogshefuralltfrá
stofnunklúbbsins fyrir36árumunniðaðmargvís
legumverkefnumíþágubæjarbúa,landsmannasem
ogáheimsvísu.

SoroptimistaklúbburKópavogs
styrkirGuðmundFelix

Erla Al ex and ers dótt ir for mað ur og Guð laug Ragn
ars dótt ir for mað ur fjár öfl un ar nefnd ar af henda 
Guð mundi Fel ix Grét ars syni styrk frá Soroptim ista
klúbbi Kópa vogs.

www.borgarblod.is

Jólakort 
Kópa vogs klúbbs ins.

Torfi Guðbjörnsson rakari
opnaði rakarastofu 1961 á
Neðstutröð íKópavogi semenn
er í rekstri hálfri öld síðar og
á sama stað, nú íhöndum son
ar hans Gauta og sonarsonar,
Andra Týs en þeir feðgar eru
báðirhársnyrtimeistarar.

Torfivareinnástofunni fyrstu
18árinen1978fórGautiaðnema
iðninaogþeirvorutveirtilársins
2004 er Torfi lést. Sonur Gauta,
Andri, var þá kominn á stofuna
sem lærlingur, en hann ákvað
straxoghannlauknámií10.bekk
að læra rakaraiðninaogaðkom
ast á samning. Hann tók sveins
prófiðárið2007ogmeistararétt
indi2008ogersáyngstisemhef
ur lokiðmeistaraprófi ígreininni,
aðeinstvítuguraðaldri.

Gauti segirviðskiptahópstofn
unnar ákaflega traustan, marg
ir hafi látið klippa sig hjá þeim
áratugum saman. ,,Auðvitað var
lægð íþessuábítlaárunumþeg
ar allir söfnuðu hári. En tískan
endurtekur sig,núer t.d. í tísku
að vera með klippingu eins og
leikararnir Clark Gable og Steve
McQueen.Viðerumíágætusam
bandi við eina elstu rakastofu í
heimi,TruefittandHill íLondon
ogseljumvörurfráþeim,t.d.rak
sápur og bursta gerða úr greif
ingjahári.Karlmennættuaðnota
raksápu sem inniheldur Glyser
ín,eða sápu sem freyðir með
vatni,enforðastfroðuroggeleða
efni sem innihaldadeyfandi efni
og loka húðinni og gera skeggið
stífara,”segirGauti.

RakarastofanHerramenn
áNeðstutröð50ára

Feðgarn ir Gauti Torfa son, og son ur hans Andri Týr á raka stof unni.

Góðurrakstur–meirivellíðan:

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

Aðventukvöld var í Linda
kirkju 27. nóvember sl., á fyrsta
sunnudegi í aðventu,ogvarafar
vel sótt, en það fór fram í aðal
salkirkjunnarsemennerekkitil
búin. Óskar Einarsson organisti
og kórstjóri er himnasending
fyrir söfnuðinn en kirkjukórinn
vexstöðugtogdafnar.Áaðventu
kvöldinu mynduðu þau Bern
harður Guðmundsson og Perla
Magnúsdóttir flott teymisem las
ritningarlestranaafstakrinæmni.
Samskot íHjálparstarfkirkjunnar
voru á annað hundrað þúsund.
Um síðustu helgi var svo sýnt
barnaleikrit í Lindakirkju og á
sunnudeginumvardjassmessa.

HugljúftaðventukvöldíLindakirkju

Ein söngv ar inn Ás laug Helga Hálf dán ar dótt ir að flytja á að ventu
kvöld inu eig ið lag ,,Takk fyr ir allt” ásamt ásamt kór Linda kirkju 
und ir stjórn Ósk ars Ein ars son ar.
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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.

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.

Helgihald í Kópavogskirkju
jól og áramót 2011

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

arionbanki.is  —  444 7000

Gjafakort sem 
hægt er að nota 
hvar sem er
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.

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

Rétt eftir miðnætti fimmtu
daginn 10. nóvember sl. var
Hjálparsveit skáta í Kópavogi
(HSSK)kölluð til leitaráFimm
vörðuhálsi ásamt öðrum björg
unarsveitum á Suðurlandi og
suðvesturhorni landsins. Ung
urSvíihafðióskaðaðstoðaren
hannvarvillturogkalduroggat
ekkigefiðgóðarupplýsingarum
staðsetningu sína. Strax héldu
20félagarsveitarinnarausturtil
leitaráþremurjeppumogbæki
stöðíSkemmunniviðKópavogs
höfnvarvirkjuð.

Ummiðjanóttvarannarsnjó
bíla sveitarinnar búinn til brott
fararogvarkominnuppáFimm
vörðuhálsídögun.

Leitviðerfiðaraðstæður
Áframstreymdu félagarSlysa

varnafélagsins Landsbjargar til
leitar og í birtingu á fimmtudag
fóruenn fleiri félagarHSSKaust
ur og þeir sem höfðu leitað alla
nóttina fengu kærkomna hvíld.
Aðstæðurtilleitarvoruekkigóð
ar,dagsbirtunautekki lengivið,
áköf og stöðug úrkoma, mikill
vindur og slydduél. Þrátt fyrir
góðan búnað reyndi verulega á
björgunarmennsem urðu blaut
ir og þrekaðir. Snjóbílar, vett
vangsstjórnstöð í Baldvinsskála
og stórt sjúkratjald við skálann
veittukærkomiðskjólmilli leitar
verkefna. Síðdegis á fimmtudag
breyttust forsenduraðgerðarinn
ar þegar bílaleigubíll sem hinn

týndihafðitekiðáleigufannstvið
jökulsporðSólheimajökuls.Birtu
var tekiðaðbregðaogennáný
komiðaðvaktaskiptumhjásjálf
boðaliðumHSSK.ísklifrararvoru
m.a. kallaðir til leitar og leituðu
áskriðjöklinumallanóttina.Leit
armennoghundar leituðueinnig
heiðarogmela ínágrenni 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
lögðuaf staðausturkl. 5:00svo
unntværiaðnýtadagsbirtusem
mest. Veður var með ágætasta
mótiogleitarskilyrðigóðogunn
in hafi verið góð undirbúnings
vinna að hálfu stjórnenda leit
arinnar alla nóttina. Hinn týndi

fannst umhádegisbil á jöklinum
íum7kmfjarlægðfrábílsínum.
Hannreyndistlátinn.Rúmlega50
félagarHSSKfóruausturtilleitar.
Afþeim fórumargir tvisvarsinn
umausturogeruþáótaldir .þeir
félagar sem mönnuðu bækistöð
HSSKenfélagarbækistöðvarhóps
HSSKveitafélögumsínumávett
vanginauðsynleganstuðningvið
aðkomastaf stað íútkall, skipu
leggja flutningsmál, sinnagagna
öflun í aðgerð og skipuleggja
móttöku hópa til baka. Nýliðar
sveitarinnarsemnúbúasigundir
björgunarsveitarstarfmeðþjálfun
ognámskeiðumtókuámótifélög
ummeðheitrimáltíðogþrifubif
reiðarsveitarinnar.

HSSKtókþáttíþriggjadagaleitá
FimmvörðuhálsiogSólheimajökli

Skyggnst ofan í djúpa jök ul sprungu á Sól heima jökli. Að stæð ur til 
leit ar voru hrika leg ar á köfl um.



Við síð ustu taln ingu voru meira 
en 210 þús und bæk ur til á Bóka
safni Kópa vogs, en engu að síð
ur fann deild ar stjóri á safn inu, 
Arn dís Þór ar ins dótt ir, sig knú
inn til að bæta einni til í hóp inn. 
Fyrsta skáld saga Arn dís ar, Játn
ing ar mjólk ur fernu skálds kom 
út hjá Máli og menn ingu nú í 
októ ber mán uði. 

Arndís er deildarstjóri í Heita

pottinum, sem er fjölbreytt deild
á safninu í Hamraborg þar sem
ljóð eru í sambýli við myndasög
ur,Íslendingasögureruínávígivið
unglingabækurogbókmenntafræði
ogvampírubækurlifaísáttogsam
lyndi. Í deildinni má einnig finna
ritlistabókakost safnsins, en Arn
dís hefur leitt ritsmiðju á safninu
síðustu ár. Segir sagan af 13 ára
fyrirmyndarnemandanum Höllu

sem lenti í því að verða rekin úr
skólaogfreistarþessaðhefjanýtt
líf sem vandræðaunglingur í nýju
hverfi,meðæðimisjöfnumárangri.

Skáldsagaámánuði
Úti í hinum stóra heimi tóku

menn sig saman fyrir nokkrum
árum um að nóvembermánuður
yrði helgaður skáldsagnaskrif
um, en öllum er frjálst að vera
með og freista þess að skrifa
50.000orðauppkastaðskáldsögu
á þrjátíu dögum nóvembersmán
aðar. Bókasafn Kópavogs er eitt
af fjölmörgum samstarfssöfnum
NationalNovelWritingMonth,eða
NaNoWriMo,enhiðeinaá Íslandi.
Ínóvembervoruþvívikulegarsam
skriftirásafninueinsogundanfar
intvöár.Þátttakendurvoruhvatt
ir til þess að koma á safnið milli
kl. 17.00og19.00á fimmtudögum
og skrifa hlið við hlið og fá þan
nig bæði stuðning og hvatningu
við þetta yfirþyrmandi verkefni.
Útkomanerafýmsumtoga–marg
irerubarameðsér til skemmtun
ar, enaðrir freistaþessað leggja
drögaðalvarlegriverkum.Þannig
er fyrrnefnd skáldsaga Arndísar,
sem heldur utan um NaNoWriMo
verkefniðábókasafninu,ígrunninn
afraksturnóvembermánaðar2009.
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Nú er opið þar all an sóla hring
inn í Nettó í Mjódd inni og verð ur 
versl un in sól ar hrings versl un að 
minnsta kosti fram til jóla. Bjarki 
Þór Árna son, versl un ar stjóri seg
ir að hug mynd in sé kom in frá 
við skipta vin um versl un ar inn ar, 
sem lát ið hafi í ljós ósk ir um að 
geta kom ið og versl að seint á 
kvöld in og þá sér stak lega í jóla
mán uð in um. 

Því hafi verið ákveðið að gera
tilraunmeðsólarhringsopnunnú
fram að jólum og auðvelda við
skiptavinum þannig jólaundir
búninginn. „Skemmst er frá því
að segja að viðtökur hafa verið
gríðarlegagóðar,endahöfumvið
fylgt þessu vel eftir með nokkuð
öfgafullum tilboðum bæði í sér
vöru og ferskvöru. Við köllum
þetta tilboð sem þola ekki dags
ljósið segir Bjarki í samtali við
Kópavogsblaðið.

„Bækurnar sem fengu að finna
fyrir fyrstu nætursprengjunni og
voruvinsælirtitlarboðnirmeðallt
að 60% afslætti. Bækurnar seld
ustuppáhverrinóttuogumferð
fólks var umtalsverð yfir hánótt
ina.Aðundanförnuhöfumviðver
iðaðbjóðaJólakjötiðogýmislegt

fleiragóðgætihefurveriðboðiðá
hreint ótrúlegum verðum í þess
um nætursprengjum sem hefjast
ummiðnættiogstandatilklukkan
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 alveg óskaplega skemmti

legt verkefni og það sé gaman
að hitta á viðskiptavininn hér á
svonaóhefðbundnumtíma.„Mað
urþekkirmargtafþessufólkisem
fastaviðskiptaviniíversluninnien
aðrir eru nýir og koma oft gagn
gerttilaðnýtasértilboðinoggera
jólaverslunina í friði frá skarkala
dagsins,“segirBjarkiÞórÁrnason
verslunarstjóri.

NettóíMjóddopinallan
sólarhringinn

ÖrtröðviðbókaborðiníNettó.

- ótrú lega mik ið að gera, seg ir versl un ar stjór inn

ArndísÞórarinsdóttirgefurút
,,Játningarmjólkurfernuskálds”

Arndís Þórarinsdóttir áritar
eintak af Játningum mjólk
urfernuskálds í útgáfuhófinu
11. október sl., og hefur greini
legagamanaf.

Breyting á áætluðum kostnaði
við flutning Héraðsskjalasafns
KópavogsínýtthúsnæðiaðDigra
nesvegi 7 hefur vakið furðu. Þeg
ar málið var fyrst kynnt í bæjar
ráði átti nýja húsnæðið að kosta
28milljónir krónaogvar taliðað
viðgerðarkostnaður að yrði svip
aðurogkaupverðið. Íheildinaátti
húsnæðiðþvíaðkostasamkvæmt
fyrstuáætlunum55milljónirkróna,
tilbúiðtilnotkunar.

Á þessum tímapunkti var ég
sammálaþvíaðráðastíkaupinog
taldiaðmiðaðviðþessar forsend
ur væri bærinn að gera reyfara
kaup, jafnvel þótt húsnæðið væri
afskaplega lélegt. Ekki gekk það
eftir og var loks gert kauptilboð
uppá34milljónirkróna.Þegarhér
varkomiðviðsöguvarþegarorð
ið ljóstaðáætlanirum viðgerða
kostnaðvoruaðfaralangtframúr
því sem fyrstuáætlanirgerðuráð
fyrir. Það var því um algeran for
sendubrestaðræða.Nýjarupplýs
ingarurðuþví tilþessaðég lagð
istgegnmálinuogsamþykktiekki
hækkun tilboðsins. Mér leist ein
faldlegaekkiáþróunmálaískugga
niðurskurðar í viðkvæmum mála
flokkum, auk þess sem meirihlut
innvarbúinnaðmissa fjárhagsá
ætluninaframúráætlunsvohund
ruðummilljónaskipti.

Þegarmálintókuaðskýrastkom

í ljós að 115
milljónir króna
v o r u  n æ r r i
lagi. Hækkun
in frá fyrstu
h u g m y n d u m
voru því bún
ar að hækka
um 105%. Það
sérhvermaður
að þegar mál
ið var reifað í
fyrstu virtist
bærinn vera
aðgerareyfarakaup.Þærupphæð
ir semþarvorukynntar tókusíð
an stökkbreytingum. Mér fannst
það því ábyrg afstaða af minni
hálfu og annarra bæjarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins að fara gegn
þessum kaupum. Því var meiri
hlutinnósammálaogskildi safnið
flutt,endatruflaðiþaðhannmikið
aðþaðsé tilhúsa íhúsnæði sem
Sjálfstæðisflokkurinnáaðstórum
hluta. Það skal þó tekið fram að
leigan var boðin út á sínum tíma
ogalltafljóstaðekkivarumfram
tíðarhúsnæði að ræða. Aðalmálið
varaðkomasafninuútúrhúsnæð
inuhelststrax.Burtséðfráaðstæð
um íþjóðfélaginuogkostnaðivið
aðgerðina.

ÁrmannKr.Ólafsson
bæjarfulltrúiSjálfstæðisflokks

Kostnaðurbreyttistúr
55í115milljónirkróna

Hér aðs skjala safn Kópa vogs:

ÁrmannKr.
Ólafsson

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
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skegg- 
snyrting

klipping

rakstur

litun

strípur

þvottur

rakarstofan

50 ára

Ung linga deild Leik fé lags 
Kópa vogs frum sýndi í nóv em
ber mán uði sl. glæ nýtt leik verk í 
leik hús inu Funa lind 2 er nefn ist 
,,Vertu úti.” Verk ið er byggt á 
á þekkt um þjóð sög um og þjóð
sagna minn um. 

Þar segir frá systkinum sem
leggja á Heiðina þegar allra
veðra er von, fleiri reynast vera
á sveimi á sama tíma. Fólk hitt
ist eða fer á mis og allra bíða
margvísleg örlög. Níu leikarar
taka þátt í sýningunni sem er í
leikstjórnGrímuKristjánsdóttur.
Fleiri sýningar eru fyrirhugaðar
enþærverðasennilegaekki fyrr
eneftiráramót.

Leikfélag Kópavogs frumsýndi
leikdagskránaFernu ínóvember
sl. en aðeins var um tvær sýn
ingar að ræða. Dagskráin sam
anstóð af 4 leikþáttum, tveimur
íslenskumog tveimurerlendum.
ÍslenskuþættirnirvoruXXXeftir
JónínuLeósdótturogVeranneft
irHrefnuFriðriksdóttur.Erlendu
þættirnir nefnast Fjölskylda 2.0
og Vegsummerki minninga. Átta
leikarar tókuþáttogþarafvoru
fimm að þreyta frumraun sína
með leikfélaginu. Fyrirhugað er
aðLeikfélagKópavogshefji sýn
ingar í byrjun febrúarmánaðar
á heimasmíðu verki sem hefur
fengið vinnuheitið Hringurinn.
Sviðþessersirkus.

,,Vertuúti”áframeftiráramót
og,,Hringurinn”ífebrúar

LeikhópurunglingadeildarLK.

Leik fé lag Kópa vogs:

Hafnfirðingurvarskríðandivið
ljósastaur, augljóslega leitandi
aðeinhverju, þegar maður gekk
aðhonumogbaðst til aðhjálpa
honumað leita. –Já,ég finnekki
lyklana mína. Ég skil, hvar mis
stirðuþá?

–Þarnahinumegináhæðinni!
Núafhverjuertuþáaðleitahér
viðljósastaurinn?Æi,þaðermun
meiraljóshérna!

Allatíðhefurmanneskjanleitað
íljósiðsembægirburtmyrkrinu.

Þetta finnum við sterkt þegar
jólaljósin lýsa í skammdeginuog
veitaauknabirtu.

Það er falleg birta sem stafar
fráhinum fyrstu jólum,móðirinn
unga hjúfraði barnið að sér og
meðtókhlýjuþess,andardráttog
kærleika.

Barnið sem Davíð Stefánsson
ortisíðarum:Fráþínumástareldi
fáallirheimarljós.

Enokkurer tamtaðnjótaekki

ljóssins, glæða ekki logann. Það
séstbestáörlögumlitlabarnsins
í jötunni,þvísíðarvarsakleysið,
birtanogvoninkrossfest.

En því lauk ekki á krossinum,
heldur í upprisunni. Friðarhöfð
inginn,undraráðgjafinn,vannsig
urámyrkrinu,dauðanumogvon
leysinu.

Hátíð ljóssog friðar lýsirokk
urveg réttlætisoggóðraverka.
,,Þvíhversemfylgirmérmunekki
ganga í myrkri heldur hafa ljós
lífsins“segirJesús.

Hafnfirðingurinnþráðiljósiðen
bar það ekki áfram þangað sem
vandinn lá.Okkarhlutverkersjá
birtuGuðsoglátahanabægjafrá
myrkrinu.

LeitahinstýndameðljósiGuðs
ogbirtu.

Gleðilegjól!

Sr.GuðniMárHarðarson

Sr.GuðniMárHarðarson,presturíLindakirkjuíKópavogi.

Há tíð ljóss og frið ar 
lýs ir okk ur veg rétt læt is 
og góðra verka

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi



Meirihluti bæjarstjórnar Kópa
vogs ásamt bæjarfulltrúa Fram
sóknarflokksins hafa lagt fram
fjárhagsáætlunbæjarsjóðsKópa
vogsbæjar fyrir árið 2012. Þessi
hópurhelduráframásömubraut
og mörkuð var í fjárhagsáætlun
þessa árs, þ.e. skattahækkanir á
íbúaKópavogs,enþávarsettmet
í auknum álögum. Helstu atriði
sem vert er að nefna í áætlun
þessarierueftirfarandi:

1. Fasteignaskattar hækka um
45% að raunvirði, þ.e. álagspró
sentan0.32% af fasteignamati er
óbreytt, en fasteignamat íbúar
húsnæðis hækkkar um tæp 10%
milliára.

2.Vatnsskatturogholræsagjald
hækka að raunvirði um 45% en
þau eru reiknuð sem hlutfall af
fasteignamati.

3. Sorphirðugjald hækkar um
tæp 30% og nú er svo komið að
liðurinn hreinlætismál skilar
hagnaðiuppá30milljónirkróna,
en ætti að vera að lágmarki á
sléttu.

4. Leikskólagjöld hækka um
5%eneinsogkunnugterhækk
uðuþessigjöldum25%fyrirárið
2011.

5. Búið er að leggja niður all
ar stöðurer tilheyrðumenningu
og listum í yfirstjórn bæjarins.
Það ersérkennilegráðstöfunhjá
stjórnmálaflokkumsemhafasagst
standa fyrir framgangi í þessum
málaflokki.

6. Framlög til fræðslumála
aukast verulega á milli ára, sem
eráhyggjuefni,enþessimálaflokk
ur tekur til sín tæpa tvo þriðju
af rekstrargjöldum bæjarins. Ef

ekki er hægt
a ð  s p a r a  í
þessum mála
flokki er ekki
von á góðu
með afkomu
b æ j a r s j ó ð s .
Kostnaður á
hvern nem
anda hækkar
verulega frá
árinu2010,eða
um9%ásama
verðlagi.

KOSTNAÐURPR.NEMANDA
20101144þúsundkrónur
20111303þúsundkrónur
7.Rekstrarniðurstaða fjárhags

áætlunarinnar fyrir árið 2012 er
réttyfirnúllinuog tilfinningmín
ersúaðhúnmuniekkistandast.

8. Áætlanir um niðurgreiðslu
skulda eru að engu orðnar með
þessariáætlun.

9.Ekkiergert ráð fyrir tekjum
af söluá byggingarrétti ánæsta
ári, enda áhugi meirihlutans á
þeim málum í lágmarki. Skipu
lagsmáleru íbiðstöðuogólestri
og framtíðarsýn meirihlutans
skortirgjörsamlega.

10.Lóðaleigahefurhækkaðum9%.
11.Þaðermerkilegtaðbæjar

fulltrúi Framsóknarflokksins er
með meirihlutanum í þessari
fjárhagsáætlun. Vallarstjórinn á
Kópavogsvelli hugsar greinilega
meira um eigið skinn en hags
muniKópavogsbúa.

GunnarBirgisson
bæjarfulltrúiogfyrrverandi
bæjarstjóri
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1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

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.   

Við Ís lend ing ar stát um okk ur af fers kasta og 
besta fiski í heimi og höf um ör ugg lega nokk uð til 
okk ar máls. Því má telja víst að “sus hi”, þar sem 
grunn ur inn er hrár, nýr og fersk ur fisk ur, ætti 
held ur bet ur að slá í gegn hér á landi. 

Þriðjudaginn 29. nóvember opnaði splungunýr
“Sushistaður” íÞingholtsstræti5.Mörgokkarættu
aðkannastviðeigendurna,enþeireruhannBento
Costa áTapasbarnum ásamt Gunnsteini Helga og
EyþóriMarogsamanstofnsettuþeirþrírveitinga
staðinnUnoíHafnarstræti.

Sushisamba sérhæfir sig í matargerð frá Japan
ogSuðurAmeríku. Japanskur sushimeistari Schin
ichiroHaramunannastsushimatreiðsluna,enhann
hefurstarfaðviðmatreiðsluásushivíðaumheim.
NúnasíðastíMónakó.Þeirmunulíkastandavaktina
meistarasushikokkarnirAriAlexanderogOliveira,
ensásíðarnefndihefuráveitingastaðnumSticksog
SushiíKaupmannahöfn.Þaðeruþvíeðalsushimeist
ararsemmunuannastsushigerðinaástaðnum.

Þessmátilgamansgetaaðeigendurnirhafaleitað
liðsinnis fólksíBrasilíu,PerúogJapantilaðskapa
réttustemningunaástaðnum.Þvískreytanústað
inn50 japönsk fuglabúrognánastóteljandihand
gerðirtrémunirfráþorpinuAbaetetubaíBrasilíu.

Þegarbrasilískriogjapanskrimatargerðerbland
aðsamanþáverðurútkomanaldeilis frábærogsú
blandaer lönguþekkt ímatreiðsluheiminum,enda
hófsthúnstraxíbyrjunsíðustualdarþegarJapanir
fluttusttilSuðurAmeríku.

Meðal nýjunga á matseðlinum má nefna
smárétti á borð við hrefnu tataki, taquitos

cheviceogvatnsmelónufranskar.
Við skorum á lesendur að mæta á Sushisamba

ogkynnastmeistarasushi frá fyrstuhendi,þvígott
bragðogferskupplifunsegjameirennokkurorðfá
lýst.Verðiöllumaðgóðu.

Japönsk-peruisk-brasilísk
meistaraeldamennska

SushisambaíÞingholtsstræti:

Þeir eru girnilegir réttirnir á Sushisamba.

Hinn árlegi laufabrauðsdagur Foreldrafélags
Kópavogsskólavarhaldinn íbyrjunaðventuog
varþarmargtummanninnáöllumaldri.Seldar

voru útfalltar kökur en allir komu með skurð
bretti,ílátundirsteiktarkökuroglaufabrauðsjárn
eðaeitthvaðannaðtilaðskeraútmeðt.d.hnífog
gaffal.Kaffisalaogkökubasarvarástaðnum.

LaufabrauðsdaguríKópavogsskóla

Sr. Gunn ari Matth í assyni 
fórst steik ing in vel úr hendi.

Agla Mar ía, 
nem andi í 
4. bekk, að 
skera út 
laufa brauð af 
mik illi list.

Gunn ar I. 
Birg is son

Ennmeiri
skattahækkanir

GunnarBirgissonfjallarumfjárhags
áætlunKópavogsbæjar2012:

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
www.borgarblod.is
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JÓLASUND
Þjónustutími sundlauganna í Kópavogi um jól og áramót:

www.sund.kopavogur.is

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

Sundlaugin Versölum
Versölum 3

201 Kópavogur,
sími: 570 0480

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17-19

200 Kópavogur
sími: 570 0470

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæj
arvar lögðframtil fyrriumræðu
íbæjarstjórnKópavogsþann29.
nóvember sl.  Í nýjum lögum er
kveðiðáumaðskuldirsveitarfé
lagamegiekkiverahærrien150%
af reglulegum tekjum. Árið 2010
námu heildarskuldir Kópavogs
bæjar242%afárstekjum.Þaðer
auðvitað langt umfram heimild
ir nýrra sveitarstjórnarlaga. Því
er eitt helsta markmið bæjaryf
irvaldaþessimisserinaðná tök
umáskuldumbæjarinsoggreiða
þærniðurmeðþaðmarkmiðað
lækkaþettahlutfall.

Fari hlutfall skulda af tekjum
yfir 250% mun bænum verður
skipuð eftirlitsnefnd eða  fjár
málastjórn af innanríkisráð
herra.  Þá er  bæjarstjórn ekki
lengurheimiltaðtakaákvarðanir
um fjárútlátnemameðsérstöku
samþykkieftirlitsnefndarinnarog
má þá aðeins ráðstafa fjármun
um til lögbundinnar þjónustu,
launa og aðgerða sem telja má
aðnauðsynlegar séu til aðkoma
í veg fyrir verulegt tjón. Það er
því mikið í húfi að vandlega sé
haldið um fjármál bæjarins og
þannig tryggja áframhaldandi
þjónustu við bæjarbúa, því stór
hluti af útgjöldum bæjarins fell
ur utan lögbundinnar þjónustu,
svo sem stuðningur við íþrótta
og tómstundastarf, menningarlíf
ogfleira.Viðgerumráðfyriraðí
lokárs 2011verðiskuldahlutfall
bæjarins komið niður í 214% og
áætlun næsta árs gerir ráð fyrir
aðhlutfalliðfariniðurfyrir200%.

Við settum okkur vandaða og
velútfærða3jaáraáætlunásíð
asta ári samhliða fjárhagsáætl

un þessa árs.  Þar gerðum við
ráð fyrir verulegri hagræðingu í
rekstri bæjarins með það mark
miðaðgreiðaniður skuldir.Allt
bendir til að okkur sé að takast
á ná markmiðum okkar og að á
næstaáriverðirúmlega100millj
ónarekstrarafgangur.

Rekstur bæjarins er á mjög
góðri siglingu.Þótt fjárhagsstað
an sé í augnablikinu erfið mun
strangtaðhaldogábyrgfjármála
stjórnverðafljótaðskilabænum
á gott ról fjárhagslega.  En slík
umárangri er ekkináðánerfið
leika.Þaðhefurekkireynstokkur
auðveltaðtakafjölmargarerfiðar
ákvarðanir s.s  gjaldskrárhækk
anirogskerðinguáþjónustuvið
bæjarbúa.  Slíkthefurekkiverið
tilvinsældafalliðenenguaðsíð
urerþaðokkarhelstaábyrðsem
stjórnendur bæjarins að verja
hagsmunibæjarbúatillengritíma
ogþaðverðurbestgertmeðþví
aðlækkaskuldir.

Enþaðhefurlíkanáðstveruleg
uráranguríhagræðinguárekstri
bæjarinssemhefurekkifaliðísér
þjónustuskerðingarviðbæjarbúa.
Þaráégt.d.viðsameininguDigra
nesskólaogÁlfhólsskólasemog
leikskólanna  Smárhvamms og
Kjarrsins.Þaðeruslíkaraðgerð
ir sem raunverulega spara háar
fjárhæðir.

Enég fullyrðiaðþaðverstaer

að baki. Við
erum farin að
sjá til lands.
Nú er mark
mið okkar að
halda áætlun
ogmáþágera
ráð fyrir að í
einhverjumtil
fellum hækki
gjaldskrárskv.
verðlagsþró
un ársins en
ekkertumfram
það.Ekkierstefntaðfrekarsam
einingumenntastofnanaíbænum
þóttviðséumauðvitaðalltaf til
búinaðgrípatækifæritilhagræð
ingarefþaðhefurekki í förmeð
sérþjónustukerðinguviðbæjar
búa. Fjárhagsáætlun ársins 2012
verðurafgreiddþann13.desem
ber nk.  Það er viðbúið að ein
hverjar breytingar verði á milli
umræðna m.a. liggja endanlegar
gjaldskrár ekki fyrir fyrr en þá.
Égþakkastarfsfólkibæjarins fyr
ir frábærtstarfáárinuogþeirra
framlag á erfiðum tíma og bæj
arbúum fyrir þann skilning sem
þeirhafasýntokkur í aðgerðum
okkarviðaðréttaaf fjárhagbæj
arfélagsins.

GuðríðurArnardóttir
formaðurbæjarráðsog
bæjarfulltrúiSamfylkingar

Rekstur bæjarins er á 
mjög góðri siglingu

GuðríðurArnardóttirumfjárhagsáætlun
Kópavogsbæjar2012:

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 aðventu- 
og jólalög. Stundin miðast fyrst og fremst við sönginn, að rifja upp gamal-

kunnug 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.

Helgihald í Digraneskirkju
jól og áramót 2011

00000

Frábær jólagjöf!

Veiðikortið
37 vötn
Eitt kort
6.000 kr.
  www.veidikortid.is 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Í síð asta mán uði fór fram í Lar
vik í Nor egi Norð ur landa mót í 
hóp fim leik um og sigr aði Gerpla í 
hóp fim leik um kvenna. Sam eig in
legt lið Stjörnu og Ár manns lenti 
í þriðja sæti keppni bland aðra 
flokka en í fyrsta sæti varð lið frá 
Oll er up þar sem 3 ís lensk ar stúlk
ur voru hluti af lið inu. Þetta er 
í ann að sinn sem Gerpla vinn ur 
Norð ur landa meist ara tit il inn en 
árið 2007 unnu þær í fyrsta sinn 
en náðu ekki að verja hann 2009. 

Gerplustúlkur skipuðu síðan
landslið Íslands þegar þær urðu
Evrópumeistarar landsliða og nú
Norðurlandameistarar félagsliða
2011. Frábærárangur!Gerplavar
með tvö liðámótinuog lentihitt
liðið í 6. sæti semeinnigermjög
góðurárangurhjásvounguliði.

Sömuhelgi fór fram íUppsala í
Svíþjóð keppni á Norður-Evrópu-
mótinuíáhaldafimleikumþarsem
Íslandáttitvölið,kvennaogkarla.
Íslenskakvennaliðið lenti í 3.sæti

ogkarlaliðið í4.sæti.ThelmaRut
Hermannsdóttir varð í 9. sæti og
efstíslenskustúlknannaífjölþraut-
arkeppninni, bræðurnir Róbert

og Viktor Kristmannssynir voru
jafnirí7.sætiíkeppnikarlaogþar
áeftirÓlafurGarðarGunnarsson
í9.sæti.

Gerpla Norð ur landa meist ari 
í hóp fim leik um kvenna
- brons á Norð ur-Evr ópu móti í áhalda fim leik um kvenna

Olweus ar dag ur gegn ein elti 
var hald inn í Snæ lands skóla 
1. des em ber sl. Þá hitt ust vina
bekk ir, föndr uðu sam an og 
hengdu m.a. upp jóla skraut. 

Þaðvargamanaðsjáhvernig
mismunandi aldurshópar geta
vel unnið saman þegar viljinn
er fyrir hendi. Þær Alma Rún
Stefánsdóttir og Mattý Rós í
2.bekkS sögðuþaðgamanað
búatilskrautígluggannískóla-

stofunnioggamanaðverameð
eldrikrökkum,þaðværisvolítið
,,töff.”RagnheiðurKaraogRafa-
elStyrmirí7.bekkÞsögðubest
aðvinnameðrólegumkrökkum
ogsagðiRagnheiðurKaraaðtil-
hlökkun til jólanna væri farin
að gera vart við sig en Rafael
Styrmir sagði aftur á móti að
engin tilhlökkun væri í gangi,
þettaværubaraeinsoghverjir
aðrirdagaráárinu.

Þau voru að föndra sam an, þær Alma Rán og Mattý Rós í 2. bekk 
og Ragn heið ur og Raf a el í 7. bekk. Síð an var skraut ið hengt upp.

Olweus ar dag ur í Snæ lands skóla

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

Gerplu stúlk urn ar í Larvik, sann ar lega glæsi legt.

Norð ur landa meist ar ar Gerplu 2011.



Breiða blik skil aði tveim ur stig
um í hús í Kópa vog in um eft ir 
sann fær andi sig ur á Skaga mönn
um í síð asta leik liðs ins, 8865, 
en stað an var í hálf leik, 4129, 
Blik um í vil. Eft ir leik inn eru 
Blik ar í 4. sæti 1. deild ar með 
10 stig. 

Blikar, sem léku í grænu bún-
ingum á heimavelli að þessu
sinni,höfðu tögl og hagldirnær
allan leikinn og leiddu en náðu
samtaldreiaðhristabaráttuglaða
Skagamenn af sér. Næsti heima-
leikurerekkifyrreneftiráramót.
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GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Lands lið ið í kara te keppti fyr
ir nokkru á Stock holm Open og 
stóð sig frá bær lega, upp sker an 
var 6 gull, 6 silf ur og 6 brons. 

ÞeirBlikarsemhlutugullverð-
laun voru Davíð Freyr Guðjóns-
son, Birkir Indriðason, Heiðar

Benediktsson, Kristín Magnús-
dóttir og Svana Katla Þorsteins-
dóttir. Glæsilegt, og sannarlega
ástæða til að fylgjast vel með
þessu frábæra íþróttafólki og
mætaámóthérlendis oghvetja
þaðtilfrekaridáða.

Kát ir Blik ar eft ir frá bær an ár ang ur í kara te.

Fagn aði frá bær um 
ár angri í Stokk hólmi

HK er í topp barátt unni í 
N1deild karla í hand bolta, var 
fyr ir leik inn sem er í kvöld í 
Kaplakrika gegn FH, í 2. sæti, 
þrem ur stig um á eft ir Hauk um.

Liðið er einnig áfram í
Eimskipsbikarnum, en leik-
ur þarnæst gegn ÍBV-2 íVest-
mannaeyjumá föstudagskvöld.
Síðasti heimaleikur í Digra-
nesinu fyrir jól er gegn Fram
fimmtudaginn15.desember.Þrír heima sigr ar í röð í 1. 

deild karla í körfu bolta

Þeim yngstu finnst mik il upp hefð í því að leiða leik menn inn á völl
inn fyr ir leiki, og það er það. Hér ganga Blik ar inn á völl inn fyr ir leik 
gegn Fsu, leið andi brosmilt ung við ið.

Dag ana 25. og  26. nóv em
ber sl. fór fram í Kópa vogs laug 
meist ara maót UMSK í sundi. 
Þetta mót hef ur ver ið hald ið af 
sund deild Breiða bliks í lok nóv
em ber ár hvert und an far in ár. 

Mótið er á vegum UMSK eða
Ungmennasmabandi Kjalarnes-
þings sem er samband flestra
íþróttarfélaga íKópavogi,Garða-
bæ, Mosfellsbæ, Bessastaða-
hreppi, Seltjarnarnesi og Kjós.
Þrjú sundfélög eru innan sam-
bandsins,AftureldingogStjarnan
ásamtBreiðabliki.Mikilluppgang-
urhefurveriðhjáBreiðablikeftir
að nýr yfirþjálfari tók við félag-
inu í haust og hefur árangurinn
ámótumekki látiðásérstanda.
Nokkur Breiðabliksmet féllu á
mótinuenþauhafamörgfalliðnú
íhaustsemoghéraðsmet.Verð-
launámótinuskiptustþannigað
Breiðablikhlaut71gull, 55silfur
og51brons;Afturelding24gull,
28 silfur og 18 brons og Stjarn-
an 20 gull, 17 silfur og 8 brons.
Bætingabikar er veittur í karla
ogkvennaflokki fyrirbætingará
milli áraámeistaramótinuoger
bætingunni deilt niður á hverja
50metra til aðgæta jafnræðisá
milligreina.Bætingabikarkvenna

hlautaðþessusinniAþenaKara-
olani í Aftureldingu sem bætti
sig um 22,03 í 100m skriði eða
11,02áhverja50m.Bætingabikar

karla féll í skautKristófersVíðis
SkaptasonarBreiðabliki fyrir8,34
sekúndnabætinguí50mskriði.

Blik ar sig ur sæl ir í sundi

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

HK í topp bar átt unni 
í N1-deild karla

Ragn heið ur Karls dótt ir, Guð ný Erna Bjarna dótt ir, Ingi mar Logi Guð
laugs son,  Athena Neve Leex og Brynjólf ur Óli Karls son með bik
ara fyr ir stiga hæstu sund in. Ragn heið ur fyr ir 200 metra skrið sund, 
2:15.83, 556 stig; Brynjólf ur fyr ir 400 metra skrið sund 5:11.24, 319 
stig; Athena fyr ir 400 metra skrið sund 4:55, 504 stig; Dav íð Fann
ar Ragn ars son fyr ir 400 m skrið sund, 4:58.57, 361 stig; Lín ey Ragna 
Ólafs dótt ir fyr ir 50 metra skrið sund 29.49, 490 stig og Ingi mar Logi 
fyr ir 400 metra fjór sund 4:48.09, 558 stig.

Guð ný Erna Bjarna dótt ir, Lín ey Ragna Ólafs dótt ir og Anna Stein unn 
Ing ólfs dótt ir á verð launa palli.

Karate deild Breiða bliks:

Á fundi BUR  hand knatt leiks deild ar HK 
fyr ir skömmu sagði Ólaf ur Finn boga son 
starfi sínu lausu sem yf ir þjálf ari. Ástæð
urn ar eru per sónu legs eðl is. Barna og ung
linga ráð þakk aði hon um fyr ir sam starf ið og 
ósk ar hon um alls hins besta í þeim verk efn
um sem fyr ir hon um liggja á þess um tíma
mót um. 

Ljóstvaraðgrípaþyrfti til aðgerðaþegar
í stað til að fylla skarðið sem Ólafur skilur
eftirsigogleitaðiBarna-ogunglingaráðhand-
knattleiksdeildarinnarþví til valinkunnragæðinga til að leysaverk-
efnið.Samningarhafanú tekistviðErlingRichardsson,KristinnGuð-
mundssonogHilmarGuðlaugssonsemmynda fagráðBURþaðsem
eftirlifirvetrar.Þeirþríreruþekktastirfyriraðveraþjálfararmeistara-
flokkahandknattleiksdeildarHKásamtþvíaðsinnaþjálfunbarna-og
unglingaífélaginu.Þaðerljóstaðaldreihefurjafnöflugtteymiverið
settsamantilaðstýrafagmálumíhandknattleiknumíHK.

Öfl ugt teymi stýr ir fag mál um 
barna- og ung linga ráðs HK

Yf ir þjálf ar an um, Örnu Þóreyju 
Svein björns dótt ur, var varp að í 
lok móts ins í laug ina í öll um föt
um af kepp end um Breiða bliks.

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda
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