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Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is
Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

Hólagarði og
Arnarbakka

Jólin hafa löngum verið hátíð barnanna og í annarri viku desember eru mörg þeirra komin í
jólaskap eins og þessi fallega mynd sem Katrín Kristín tók í Hólabrekkuskóla sýnir.

Óskum eftir eignum
á söluskrá
í Breiðholtinu!
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali, gsm 699-3444
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali, gsm 895-1098

Sími 530-6500

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur
íbúðir í Breiðholti á söluskrá okkar.
Óskað er bæði eftir íbúðum í fjölbýlisog eins einbýlum og par- og raðhúsum.
Sérstaklega óskum við eftir 3ja og 4ra herbergja íbúðum. Hafið samband og við
skoðum og sölumetum samdægurs,
án kostnaðar og skuldbindinga.

Suðurlandsbraut 22 • www.heimili.is

ÓDÝRARI LYF Í

HÓLAGARÐI

–einfalt og ódýrt
Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00 • Lau: 10.00 -14.00

Allt í jólamatinn!

- á traustum grunni

Jólaostar frá MS
í úrvali

Forrréttir í
miklu úrvali.

Fjallalambs Hangilæri
með beini 1.998 kr./kg.

Nóa Konfekt 1 kg.
2.598 kr.

Ódýr Hamborgarhryggur
1.298 kr./kg.
(frosinn)

Lindu konfekt
600 gr.
1498 kr.

Hangiframpartur með
beini 1.298 kr./kg.

Coke cola pakkinn
4 Saman 2 lítra 798 kr. og
Jólanammi fylgir frítt með.
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Virk og góð þátttaka í
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Ritstjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
Netfang: thordingimars@gmail.com
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E

Íbúalýðræði
og hverfastjórnir

f Breiðholtið væri sjálfstætt sveitarfélag væri það fjórða
stærsta sveitarfélagið á Íslandi. Um 20. 600 manns búa í Breið
holti sem er fjölmennasta byggð landsins á eftir Reykjavík,
Kópavogi og Hafnarfirði. Akureyri sem er langfjölmennasta byggðin
utan höfuðborgarsvæðisins er í fimmta sæti með rúmlega 18 þús
und íbúa og þar á eftir kemur Garðabær að viðbættu Álftanesi.

Á

þetta er minnst vegna þess að undaf örnu hafa far
ið fram umr æðu r í landi nu um auki ð íbúal ýðr æði á
sama tíma er rætt um nauðs yn þess að same ina sveit
arf él ög og höfu ðb orga rs væði ð er þar ekki unda ns kili ð.

E

n hvernig er hægt að sameina þau markmið að sameina sveitarfé
lög og auka á sama tíma áhrif íbúa á ákvarðanatöku. Það er hægt
að gera með því að mynda hverfaeiningar sem hefðu, nokkra sjálfs
stjórn, ákveðin fjárráð og verkefni. Hverfaeiningar þar sem kosið
yrði til hverfastjórna jafnhliða almennri kosningu í aðalsveitarstjórn.

U

mræður um breytta skipan sveitarfélaga og aukið íbúalýðræði
hafa enn ekki ná því stigi að farið sé að ræða kosti sem þessa af
alvöru. Nokkuð hefur verið reynt að auka íbúalýðræði innan borgar
innar en spurning er um hversu vel slíkar aðgerðir hafa heppnast.

Í

erindi sem Þorleifur Gunnlaugsson varaborgarfulltrúi hélt á aðal
fundi íbúasamtakanna Betra Breiðholts kvað hann svo að orði að
hverfisráðin, sem komið hefur verið á fót í Reykjavík væru í raun
stofnanir án ákvörðunarvalds og fjármálalegra tengsla við borgar
stjórn. Á sama fundi spunnust umræður um hverjir raunverulega
réðu í borginni og af hverju embættismönnum liðist að taka aftur og
aftur fram fyrir hendur kjörinna borgarfulltrúa um ýmsar ákvarðanir.

Í

stærri stjórnsýslueiningum er fjarlægðin á milli fólksins og kjör
inna fulltrúa meiri og einnig er spurning um hvort þeir koma
nema að takmörkuðu leyti að annarri ákvarðanatöku en stefnu
mörkun. Með svokölluðu flötu stjórnskipulagi sem sumstaðar
hefur verið þróað eru smærri og miðlungsstórar ákvarðanatök
ur hreinlega færðar til embættismanna sem enginn hefur kosið.

M

eð virkum hverfastjórnum sem væru kosnar í almennum
kosningum og önnuðust um hluta verkefna borgarinnar
væru margar ákvarðanir teknar nær íbúunum en annars. Marg
ar ákvarðanatökur sem eru í raun í höndum embættismanna
myndu færast til þeirra. Með kjörnum hverfastjórnum væri unnt
að nálgast kröfuna um aukið íbúalýðræði og skapa valddreif
ingu. En fólk þarf þá einnig að vera duglegt að láta heyra frá sér.

B

æði Breiðholtsþing og aðalfundur Betra Breiðholts voru hald
in í liðnum mánuði. Aðsókn að viðburðum þar sem hlægt er
að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og jafnvel að hafa ein
hver áhrif á ákvarðanatöku er of lítil. Augljóslega þarf að bæta
boðleiðir þessara aðila. Það mætti gera með góðum heimasíð
um og póstlistum. Breiðholtsblaðið gæti einnig lagt því máli lið.

A

ð svo mæltu óska r Breiðh oltsb laði ð lese ndu m gleði
legra jóla árs og friða r og þakka r samf ylgt liði ns tíma.

Taktu þátt í ET leiknum á

endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini

Skrafað og skeggrætt á öðru Breiðholtsþinginu í Gerðubergi.

Mjög virk og góð þátttaka var
í umræðum og í hópverkefnum
á þinginu þar sem horft var til
framtíðar og rædd ýmis hjartans
mál varðandi Breiðholtið. Efst
á baugi voru málefni sem varða
börn og unglinga, umhverfi og
menningu. Þetta er annað Breið
holtsþingið sem efnt er til en hið
fyrsta var haldið fyrr á þessu ári.
Í samantekt úr umræðum og
hópstarfi á þinginu má fyrst geta
um mikilvægi þess að huga betur
að aðbúnaði og viðhaldi skóla
bygginga og skólalóða. Bent var
á að lóð Breiðh oltss kóla væri
gömu l og ekki öru gg börnu m.
Þar væru slysagildrur og áætlan
ir um endurnýjun lóðarinnar hafi
ekki gengið eftir. Rætt var um
að huga þurfi betur að umferðar
öryggi allan hringinn frá Vestur
bergi um Norðurfell, Suðurhóla
og Austurberg og bent á að þar
mætti binda hámarkshraða við
kílómetra.

Ungmennahús
í Breiðholti
Þinggestir töldu þörf á koma
upp ungmennahúsi í Breiðholti
með áherslu á virka þátttöku ung
menna og nýsköpun. Nýta mætti
eitthvað af því húsnæði sem er til
staðar í hverfinu. Í því sambandi
væri mögulegt að þróa starfsem
ina í samstarfi við Miðberg, Þjón
ustumiðstöðina og FB. Í niður
stöðum Breiðholtsþingsins segir
mikilvægt að börn geti stundað
íþróttir án þess að foreldrar séu
að skutla þeim fram og til baka.
Bent var á að íþróttastarf í hverf
inu sé of dreift og komi jafnvel
í veg fyri r þáttt öku barna auk
þess sem vankantar séu einnig á
þjónustu íþróttastrætó og ferðir
hans passi ekki nægilega vel við
íþróttatíma barna.
Þá var rætt var um grunsemdir
þess efnis að verið væri að leigja
ólöglega út hús sem er í enda
Vesturbergs. Þar sé mikil umferð
fólks sem virðist eiga erfitt og
þetta mál þurfi að skoða. Annað
er varðar börn og rætt var á þing
inu er þörf á að bæta er talþjálfun
barna innflytjenda og barna með
þroskafrávik og tryggja þurfi að
þessi börn fái viðhlítandi þjón
ustu talm einaf ræði nga. Einnig
verði skoðaðar leiðir við að ald
urs- og getuskipta börnum og að
aldursskipting í bekki miðist ekki
eingöngu við afmælisdag á alm

anaksári auk þess að íþróttafélög
viðhafi ekki getuskiptingu.

Heyrnarlausir ánægðir
með félagsaðstöðuna
Fram kom á þinginu að heyrna
lausir séu ánægðir með félags
aðs töðu na í Gerðub ergi og að
mikilvægt sé að fólk í samfélaginu
hafi skilning á ólíkum forsendum
þeirra sem fæðast heyrnalausir
og þeirra sem verða heyrnalaus
ir einhvertíma á lífsleiðinni. Lögð
var áhersla á að tryggja þurfi
öryggi heyrnalausra í samfélag
inu. Heyrnalausir vilja vera í sam
félagi með heyrandi, á vettvangi
félagsstarfs og ferðalaga og þurfi
að hafa aðgang að táknmálstúlki.

Stuðla þarf að
bættri umgengni
Í umh verfi sm álu m var lögð
áhersla á fyrirhuguð hjólabraut
upp með Breiðholtsbraut verði
látin liggja í brú yfir Breiðholts
braut rétt austan Norðurfells í
stað þess að hún verði lögð við
skíðabrekkuna og í gegn um und
irgöngin. Lokið verði við U laga
malarstíg í kring um efra Breið
holtið. Hálkuvarnir verði bætt
ar, sérstaklega í botnlöngum og

bröttum götum Mikilvægt sé að
huga að bættum almenningssam
gögnum en hófs sé gætt í strætis
vagnafargjöldum. Þá lagði þingið
áherslu á að stuðla verði að bæt
tri umgengni í Breiðholti. Bæta
þurfi varni r gegn veggjakroti
meðal annars með því að ungir
listamenn myndskreyti ákveðna
veggi. Þá verði lausaganga hunda
tekin föstum tökum.

Undirheimar vannýttir
Í menni nga rm álu m var bent
á að húsn æði í Undi rh eimu m
sé vannýtt og mætti nýta fyrir
ýmsa starfsemi. Þar sé aðstaða
til myndv innslu, uppt ökus túd
íó, eða annað sem gæti jafnvel
gefið af sér í aðra hönd. Frétta
setur gæti haft þar aðsetur sem
myndi senda út jákvæðar frétt
ir úr Breiðh olti nu. Bent var á
að heilsur ækta ra ðs töðu vant
ar í Breiðholt. Einnig að tilval
ið væri að setja upp golfv öll
á Vatnse ndah æð. Það myndi
mæta óskum íbúa og gefa hverf
inu ják væða ímynd. Að loku m
koma fram að efna ætti til Karni
vals í hverfinu einu sinni á ári,
sem myndi styrkja fél agsa uð
og draga fram fjölb reytil eika
samfélagsins í Breiðholti.
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VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUAÐILAR Í MJÓDD
VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUAÐILAR Í MJÓDD

A-E
Apótekarinn í Mjódd
Augastaður Gleraugnaverslun
í Mjódd
AAugnlæknastofan
-E
Bakarameistarinn
Apótekarinn í Mjódd
Biðskýlið
í Mjódd
Augastaður
Gleraugnaverslun
Bowensetrið
Augnlæknastofan í Mjódd
Breiðholtsblóm
Bakarameistarinn
Brúðarkjólaleiga
Katrínar
Biðskýlið í Mjódd
Consello
Vátryggingaráðgjöf
Bowensetrið
Breiðholtsblóm
Curves
heilsuræktarstöð fyrir konur
Brúðarkjólaleiga Katrínar
Dýraland
ConselloBjörg
Vátryggingaráðgjöf
Efnalaugin

Curves heilsuræktarstöð fyrir konur

F-G
Dýraland
Ferðaþjónusta
Fatlaðra
Efnalaugin Björg
Félagsheimili Sjálfstæðismanna í
FBreiðholti
-G
Ferðaþjónusta
Fiskbúð
HólmgeirsFatlaðra
Félagsheimili Sjálfstæðismanna í
Frú Sigurlaug
Breiðholti
Fröken Júlía
Fiskbúð Hólmgeirs
Frú Sigurlaug
Fröken Júlía

Garnbúðin Gauja
Gáski sjúkraþjálfun
Gissur og Pálmi hf Byggingaverktakar
Gleraugnabúðin
í Mjódd
Garnbúðin Gauja
GSC
Öryggisþjónusta
Gáski
sjúkraþjálfun
Gull-Úrið
Gissur og Pálmi hf Byggingaverktakar
Gullsmiðurinn
í Mjódd
Gleraugnabúðin
í Mjódd

H - L GSC Öryggisþjónusta
Gull-Úrið
Hárgreiðslustofan Crinis
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hárgreiðslustofan Möggurnar í Mjódd
H - Heilsugæsla
L
höfuðborgarsvæðisins stjórnsýsla
Hárgreiðslustofan Crinis
Hárgreiðslustofan
Möggurnar
í Mjódd
Heilsugæslan
miðstöð
heilsuverndar
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan
Mjódd
stjórnsýsla
Hjá
Dóra matsala
Heilsugæslan miðstöð
heilsuverndar
Hjálpræðisherinn
á Íslandi
Heilsugæslan
Mjódd
Íslandsbanki
Hjá Dóra
matsala
Klassíski
Listdansskólinn
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Landsamband vörubifreiðastjóra
Íslandsbanki
Landsbanki Íslands
Klassíski Listdansskólinn
Landsamband vörubifreiðastjóra
Landsbanki Íslands

S-Ö
Símabær
Sjúkraþjálfunin í Mjódd
S - Ö Snyrtistofan Pandora
Strætó b.s
Símabær
Subway
Sjúkraþjálfunin
í Mjódd
Svæðisfélagið
í Mjódd
Snyrtistofan
Pandora
Taflfélagið
Hellir
Strætó
b.s
Tannlæknar Mjódd
Subway
Tannlæknastofan
Svæðisfélagið
í Mjódd
Taflfélagið
Hellir
Tölvur og
gögn ehf
Tannlæknar
Mjódd
Vefta tískuvöruverslun
Tannlæknastofan
Þjóðdansafélag Reykjavíkur
Tölvur
og gögn ehf Breiðholts
Þjónustumiðstöð
Vefta
tískuvöruverslun
Ökuog vinnuvélaskólinn ehf
Þjóðdansafélag
Reykjavíkur
Ökukennarafélag
Íslands
Þjónustumiðstöð
Breiðholts
Ökuskólinn í Mjódd
Ökuog vinnuvélaskólinn ehf
Öryggisvarðaskólinn

Lestrarmiðstöð, Auður B. Kristinsdóttir
Linda kjólaklæðskeri
Litla Dótabúðin
Lífsstíll í Mjódd Auður B. Kristinsdóttir
Lestrarmiðstöð,
Lyfjaval
Linda
kjólaklæðskeri
Læknasetrið
Litla
Dótabúðin
Læknasetrið
Lífsstíll
í Mjódd
Lögreglustjórinn í Reykjavík
Lyfjaval
Læknasetrið
M-R
Læknasetrið
Miðstöð heimahjúkrunar
Lögreglustjórinn í Reykjavík
Nemendaþjónustan
M - RNettó
Miðstöð
Penninnheimahjúkrunar
- Eymundsson
Nemendaþjónustan
Pizza
Nettó
Pósturinn
Penninn
- Eymundsson
Prinsessan
Pizza
Prinsinn
Pósturinn
Rannsóknarstofan í Mjódd
Prinsessan
Rauðakrossbúðin
Prinsinn
Röntgen Domus
Rannsóknarstofan í Mjódd
Rauðakrossbúðin
Röntgen Domus

Ökukennarafélag Íslands
Ökuskólinn í Mjódd
Öryggisvarðaskólinn

REYKJAN
REYKJAN

ESBRAU

T

ESBRAU

ÁLFABA

T

KKI

ÁLFABA

KKI

ÁLFABAKKI 10
ÁLFABAKKI 10

ÁLFABAKKI 12
ÁLFABAKKI 12

ÞÖNGLABAKKI 1
ÞÖNGLABAKKI 1

ÁLFABAKKI 14, 14A, 14B
ÁLFABAKKI 14, 14A, 14B

ÁLFABAKKI 16
ÁLFABAKKI 16

ÞÖNGLABAKKI 6
ÞÖNGLABAKKI 6

ÞÖNGLABAKKI 4
ÞÖNGLABAKKI 4

ÞARABAKKI 3
ÞARABAKKI 3

www.mjodd.is
www.mjodd.is
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„… það var þetta sem mig
vanta ði að vita“
- spjallað við Guðmund Hauk tónlistarkennara í Breiðholti

T

óns kóli Guðm unda r
lætur ekki mikið yfir
sér. Hann er staðsett
ur á heimili stofnand
ans og aðalkennarans,
Guðmundar Hauks Jónssonar,
að Hagaseli 15 í Breiðholti en
hefur þó verið starfræktur í rúm
tuttugu ár og þjónað jafnt ung
um sem hinum eldri. Kennt er
á píanó, orgel, harmonikku, gít
ar og þverflautu og hafa marg
ir stigið þar sín fyrstu skref á
tónlistarbrautinni. Guðmundur
Haukur á að baki langan tón
listarferil, burt séð frá tónlist
ark ennslu nni, og var meða l
annars í hinum vinsælu hljóm
sveitum Roof Tops og Alfa Beta,
sem allir miðaldra stuðboltar
kannast vel við. Þá hefur hann
aðstoðað marga við lagaútsetn
inga r, nú síða st sprellf jöruga
öldunga á Hrafnistu sem sendu
lag inn í Evróvisjónsamkeppn
ina síðustu, en því miður hlaut
það ekki brautargengi inn í for
keppnina.
Það er annars jólalegt um að
lítast þegar bankað er upp á hjá
Guðmundi Hauki síðla nóvember
mánaðar og ekki spillir fyrir að
jólalag hljómar úr kennslustof
unni. Ungur hljómborðsleikari er
að æfa sig að spila Bráðum koma
blessuð jólin og því er ekki úr
vegi að hefja spjallið við tónlistar
kennarann á jólalegu nótunum og
spyrja um uppáhaldsjólalag hans.

„Ég á mörg uppáhaldslög og það
fer eftir því fyrir hvern ég er að
spila hvað efst er á listanum en
ef ég á að velja eitt hér og nú þá
er það Nú minnir svo ótalmargt
á jólin vegna þess að ég gerði svo
skemmtilega píanóútsetningu af
því lagi. Ég spila alltaf á nokkrum
jólab öllu m ár hvert og þá eru
þessi gömlu góðu lög sem sungin
eru við jólatréð alltaf skemmtileg
en það er reyndar umhugsunar
vert hvernig sumir textarnir hafa
brenglast í meðförum þjóðarinn
ar en það er önnur saga.“

Framarlega
í nútímavæðingu
Hvenær fékkstu áhuga á tónlist?
„Ég lærði á píanó í nokkur ár
frá barnsaldri til unglingsáranna
og alg erl ega efti r hinni gömlu
klassísku hefð að ekkert mætti
spila nema verkefni úr þýskum
kennslubókum og alls ekkert eft
ir eyranu. Þetta hefur sem betur
fer breyst og auðvitað er skólinn
minn framarlega í nútímavæðingu
tónlistarkennslu með einkunnar
orðin frjálst og skemmtilegt.“

Þrískiptur í starfi um
þessar mundir
Hvað olli því að þú fórst út í tón
listarkennslu og það með skólann
sjálfan inni á heimilinu?
„Ég er grunnskólakennari að

mennt og kenndi íslensku í eldri
deildu m grunns kóla ns, sem
reyndar hét gagnfræðaskóli þegar
ég byrjaði kennslu. Það var í Víg
hólaskóla í Kópavogi. Sá skóli var
svo lagður niður og Menntaskól
inn í Kópavogi fékk húsnæðið.
Ég hafði tekið að mér kennslu og
stjórnun í Orgelskóla Yamaha um
það leyti og kenndi þar í áratug
eða svo en sneri mér þá að hljóð
auglýsingagerð en þreifst ekki í
þeim geira. Ég stofnaði, í félagi
við nokkra ágæta snillinga, m.a.
útv arpss töði na Stjörnu na sem
endaði í gjaldþroti svo það var
sjálfhætt. Þetta skipbrot varð til
þess að ég ákvað að láta lítið fyrir
mér fara og gera eitthvað upp á
eigin spýtur þannig að ég auglýsti
eftir nemendum og hóf kennslu í
tónlistarherberginu heima haust
ið 1991. Það kom strax í ljós að
þörf var fyrir svona tónlistarskóla
og þó ég hafi í upphafi aðeins
áætlað að kenna í 2 til 3 ár eru
þau orðin rúmlega 20 en ég hef
alltaf haft fleiri járn í eldinum því
ekki er hægt að lifa af kennslunni
einni saman. Ég hef verið viðloð
andi hljóðfæraleik og söng frá 16
ára aldri í ýmsum hljómsveitum
og þegar harðnaði á dalnum eftir
hrunið 2008 fækkaði nemendum
og ég sá mér þann kost vænst
an að finna mér enn einn starfs
vettvanginn og haustið 2011 fór
ég í Háskólann og lærði leiðsögn.
Þetta var 60 eininga háskólanám
og skrambi erfitt en hressandi fyr
ir sálartetrið því það kom í ljós
að ég gat enn lært og útskrifaðist
reyndar með ágætis einkunnir en
sá skali hafði ekki verið mér sér
staklega hliðhollur í námi mínu
á fyrri tíð. Ég er því þrískiptur í
starfi um þessar mundir.“

Frá Schubert
til Twist and shout
Hverjar voru þínar fyrirmyndir
á sínum tíma (og af hverju einmitt
þær) og á hvers konar tónlist hlust
ar þú aðallega í dag?
„Ég hef alltaf hlustað töluvert
á klassíska tónlist og á mér upp
áhöld þar. Franz Schubert hef
ur t.d. fylgt mér frá barnæ sku
en seinna lærði ég að meta aðra
meistara. Fyrsta hljómplatan sem
ég eignaðist var Silungakvintett
inn eftir Schubert sem mér finnst
ennþá vera algert meistaraverk.
Ég stalst til að æfa svolítið popp
þegar ég var barn og eitt sinn
fann ég í Hljóðfæraverslun Sigríð
ar Helgadóttur útsetningu Carls
Billich á Hreðavatnsvalsinum eftir
Reyni Geirs, eða hvað hann þótt
ist heita, og æfði hann upp á eigin
spýtur alveg hjálparlaust og kann
enn. Ég dáðist að færni Billich
eins og ég dái nú píanósnilling
ana Gunnar Gunnarsson og Davíð
Þór þótt ólíkir séu. Á unglings
árum mínum greiptu önnur goð
sig inn í líf mitt og þegar Bítlarnir
sungu Twist and shout var ekki
aftur snúið. Ég hef verið að spila
og syngja gamla rokkið og „nýja
bítlið“ síðan og jafnvel svokallað
graðhestarokk. Ég kynntist ung
ur brasilískri tónlist og Antonio
Carlos Jobim er sígildur í mínum

Guðmundur Haukur Jónsson - tónlistarkennari af lífi og sál.

huga ásamt meisturum amerískr
ar sveiflu á borð við Ellu og Arm
strong. Ég er samt ekki alæta á
tónlist. Sumt nenni ég alls ekki að
hlusta á en vil ekki ræða það neitt
frekar.“

Allir með nótur
fyrir framan sig
Þá aftur að tónlistarskólanum.
Hvernig fer annars kennslan fram
hjá þér og hafa orðið miklar breyt
ingar á tónlistarkennslunni á und
anförnum árum?
„Ég man að ég lagði upp með
það að leiðarljósi að skólinn sky
ldi umfram allt vera fyrir nemend
urna sjálfa, fyrir þarfir þeirra og
væntingar. Í upphafi notaðist ég
við bækur sem aðrir höfðu gert
en ég var mjög duglegur að spila
inn á tölvuna mína lög og æfing
ar. Þetta get ég prentað út og í
áranna rás hefur orðið til gagna
banki af kennsluefni með yfir 800
lögum, m.a. margar píanóútsetn
ingar en einnig buskera-útsetning
ar þar sem nemandinn fær bara
laglínu og hljóma, þ.e. beinagrind
ina, og á sjálfur að setja kjöt á
beinið. Öll verkefni sem ég set
fyrir nemendur hef ég sjálfur spil
að inn á tölvuna og prentað út
nema sum verkefnin í klassíska
geiranum. Allir nemendur eru því
með nótur fyrir framan sig enda
þótt sumir af eldri nemendun
um verði seint hraðlæsir á þær.
Það komast allir að því að það er

ákveðið öryggi í því að hafa þetta
skráð fyrir framan sig jafnvel þeg
ar við erum að læra að spila eftir
eyranu. Flestum gengur reyndar
ágætlega að læra að lesa. Það er
mjög þroskandi að stunda tónlist
arnám og það á við um alla, jafnt
unga sem gamla og það er aldrei
of seint að byrja. Lærir á meðan
lifir. Víkkar sjóndeildarhringinn.“

Með frábæra
gítarkennara
Þú varst eini kennarinn í skólan
um til að byrja með en svo fjölgaði
í kennaraliðinu?
„Við Björgvin Gíslason höfum
lengi verið vinir og ég fékk hann
til að kenna með mér á gítar í nok
kra vetur því ég er bara „ström
mari“ á það hljóðfæri. Var það
ekki kallað rytmagítarleikari? Flei
ri gítarkennarar hafa komið við
sögu en Björgvin festi endanlega
í sessi gítarkennslu í skólanum
og nú kennir Hlynur Stefánsson á
gítar. Ég var heppinn að fá hann
til liðs við mig eftir að Björgvin
hætti því hann er frábær gítarleik
ari og góður kennari auk þess að
vera drengur góður.“

Uppskeruhátíðirnar
ánægjulegar
Þið hélduð uppskeruhátíð fyrir
stuttu?
„Já það er föst venja alveg frá
fyrsta vetri að halda uppskeru
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Frá nýliðinni uppskeruhátíð Tónskólans.   Nemendahópur haustann
ari nna r, að frát öldu m einu m nema nda, ásamt Guðm undi Hauki,
nokkurn veginn í miðjunni, og gítarkennaranum Hlyni Stefánssyni,
lengst til vinstri.

Ungur hljómborðsleikari fær tilsögn hjá kennara sínum.

hátíð í lok hverrar annar og ég
kalla það ekki nemendatónleika
því ég legg áherslu á vinal egt
andrúmsloft þá sem endranær
og fæ því nemendur til að taka
eitthvað með sér til að setja á
kaffih laðb orði ð og sjálfu r kem
ég líka með eitthvað og svo nýt
ég fulltingis fjölskyldunnar og nú
í seinni tíð bara eiginkonunnar
sem sér um að allt sé í röð og
reglu í og við eldhúsið, kaffi á
könnunni og gos og ávaxtasafi á
borðum. Nemendur bjóða með
sér vinum og vandamönnum og
svo spila þeir lokaverkefnin sín
hver á fætur öðrum á meðan gest
irnir njóta veitinganna. Þetta er
afskaplega ánægjuleg samveru
stund og streitulaus hjá nemend

um þótt þeir þurfi að spila fyrir
aðra. Og þarna var lagavalið fjöl
breytt, allt frá Beethoven til Jóns
Jónssonar með viðkomu hjá Bítl
unum, Led Zeppelin, Jóni Múla
og Cat Stevens.“

Þetta sem mig
vantaði að vita
Fylgistu eitthvað með gömlum
nemendum – gefur þeim jafnvel
góð ráð?
„Í áranna rás hafa svo marg
ir nemendur komið við sögu hjá
mér allt frá því ég byrjað korn
ungur, 22 ára, að kenna og það fer
ekki hjá því að margir hafa orðið
góðir vinir mínir en aðrir góðir
kunni ngja r og enn aðri r kann

ast jafnvel ekkert við mig eins og
gengur. Nokkrir hafa komið sér í
góða stöðu í heimi tónlistarinnar
en ég veit ekki hve mikið ég þori
að þakka mér það - það er æfing
in sem skapar meistarann og ég
held að einurð og dugnaður nem
endanna komi mest við sögu þótt
gott sé að vaxa upp í góðum jarð
vegi. Ég gæti nefnt afburðamenn
úr nemendahópnum en kann ekki
við það. Nokkrir gamlir nemendur
hafa alltaf öðru hvoru samband
við mig eða við hitumst á förnum
vegi og eigum vinalegt spjall um
tónlistina eða bara hvað sem er.
En neme ndu r gera mism un
andi kröfur og hafa mismunandi
væntingar og nokkrir nemenda

minna sem lengst eru komni r
hafa stundað námið vel og æfa
sig reglulega og eru því orðnir
flinkir píanóleikarar og smekkleg
ir skálmarar en á hinum endanum
man ég eftir einum nemanda sem
gerði sér engar grillur um „frægð
og framandi lönd“ og þegar ég
hafði kennt honum að byggja þrí
hljóma í dúr og moll með aðferð
inni að spila fyrstu þrjá tónana í
Litlu andarungarnir og finna þan
nig dúrhljóminn með nafni fyrsta
tóns og lækka svo þríundina til
að fá mollið sagði hann: „Nú þarf
ég ekki að koma í fleiri tíma til þín
því það var þetta sem mig vant
aði að vita.“ Snjallt. Lausnin fund
in. Við erum svo skemmtilega ólík
en það er alltaf gaman að starfa
saman að áhugamálunum, þroska
hæfileika okkar, læra meira og
njóta lífs og listar.“

Jól í Hólagarði

Víða blómlegt starf
í Breiðholtinu
Spjalli okkar er lokið. Í þessum
litla tónlistarskóla, sem líklega er
sá minnsti á landinu að sögn Guð
mundar Hauks, fer fram mjög göfugt
og gott starf. Sá sem þetta viðtal tók
getur vitnað um það – ekki vegna
þess að hann hafi setið þar sjálf
ur við hljóðfæri. Hann spilar ekki á
neitt slíkt og er þess utan algjörlega
laglaus, heldur fór yngsta afkvæmið
hans þangað í nám í ársbyrjun og
líkaði strax afar vel; fer ávallt glatt
í tímana og kemur enn glaðara til
baka. Er hægt að biðja um meira?
Þess vegna hef ég ekki hikað við að
mæla með þessum tónlistarskóla
við þá sem um hann spyrja. Já, það
er víða að finna blómlegt starf í
hverfinu okkar, Breiðholti, og full
ástæða til að vekja á því athygli.
GIE

Persónuleg
þjónusta.
Verslið í vinalegu
umhverfi!

Boltinn í beinni
Krá • Sportbar
Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

Sportvörur • Leikföng • Ritföng
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Fær hverfisráð ekki að vita
um ákvarðanir í hverfinu?

Þorleifur Gunnlaugsson flytur erindi sitt á fundinum.

Hverfisráðin hafa
raun engin völd
Hugmyndin að baki þjónustu
miðstöðvunum hefur aldrei orð
ið að veruleika og hverfisráð
in hafa í raun engin völd. Þetta
kom fram í erindi Þorleifs Gunn
laugssonar varaborgarfulltrúa
um hlutv erk íbúa og aðk omu
þeirra að íbúalýðræði á aðal
fundi Betra Breiðholts á dög
unum. Hann sagði einnig að ef
Breiðholt væri sér sveitarfélag
væri það fjórða stærsta sveitar
félag landsins með 20.600 íbúa.
Þorleifur sagði að í raun hafi
íbúalýðræði verið að minnka á
undanförnum árum og valdið fjar
lægst hverfi innan borgarinnar og
íbúa þeirra. Sú hugmyndafræði
sem verið hafi að baki þjónustu
miðstöðum hafi aldrei náð í gegn
eða orðið að veruleika. Orsakir
þess væru meða l anna rs and
staða kjörinna fulltrúa um dreif
stýringu. „Þeir hafa staðið í vegi

fyri r að valdi ð hafi færst út í
hverfin og til íbúanna. Vitanlega  
hafi þetta orðið vegna þess að
þeir hafa litið á það sem valda
afsal að færa valdið til íbúanna.
Þorleifur sagði að í raun hefðu
þjónustumiðstöðvar engin völd
því dreifstýring ætti ekki upp á
pallborðið hjá kjörnum fulltrúum
sem vildu halda í miðstýringu.
Kjörni r fullt rúa r og embæ tti s
menn væru ekki tilbúnir að slep
pa takinu. Þorleifur benti á að
meira að segja hafi tillögu um að
10% íbúa gætu óskað eftir kosn
ingu verið þröngvað í 33% í með
förum kjörinna fulltrúa. Þá sagði
hann að borgarkerfið einkennist
af því að erfitt væri að fá upp
lýsingar enda væru upplýsingar
völd. Hugm yndi n með hverfi s
ráðum væri gott framtak til að ná
fram einhverri dreifstýringu en í
raun hafa þessi ráð engin völd.“

Ungmennaráð
Breiðholts

– hópur af kröftugum Breiðhyltingum
Ungm ennar áð Breiðh olts
er hópu r af kröftu gu m ung
um Breiðhyltingum á aldrin
um 13 til 18 ára. Ungmenna
ráðið vinnur að því markmiði
að betrumbæta Breiðholtið og
ímynd þess með skoðanir ungs
fólks að leiðarljósi.
Ungmennaráðið hittist reglu
lega og funda r um hin ýmsu
málefni og komum hugmynd
um ráðsi ns sem og anna rra
ungm enna á framf æri. Verk
efni ungmennaráðs Breiðholts
á fyrri starfsárum hafa meðal
annars verið frístundastrætó

inn sem var hugsa ðu r sem
betri samgönguleið fyrir ung
menni sem stunda íþrótti r
og tóms tundi r víðsv ega r um
hverfi ð. Ungm ennar áð Breið
holts hefu r einnig fullt rúa
í ungm ennar áði Reykjav ík
ur þar sem fulltrúar úr öllum
hverfu m borga ri nna r koma
sama n og bera sama n bæk
ur sínar vilji fólk koma skoð
unum sínum á framfæri getur
það skrifað línu til ungmenna
ráðsins og sent á eftirfarandi
netfang: ung.brh@gmail.com

Augl‡singasími:
511 1188 & 895 8298

Umræður spunnust um stöðu
og vald Hverfisráðs Breiðholts
og stöðu hverfisstjóra einkum
gangvart embæ tti sm önnu m
borgarinnar á aðalfundi íbúa
samt aka nna Betra Breiðh olts
sem haldinn var nýlega. Spurt
var um hvort hverfisráð fái ekki
að vita um fyrirhugaðar breyt
ingar í hverfinu og hvert vald
borga rf ullt rúa sé í raun veru
gagnv art embæ tti sm önnu m
borgarinnar. Aðalfundur Íbúa
samt aka nna Betra Breiðh olt,
sem haldinn var 21. nóvember
sl. ályktaði einnig að Hverf
iss töði nni við Jafna s el í Efra
Breiðholti verði ekki lokað eða
færð úr hverfinu.
Í yfirlitsræðu Helga Kristófers
sonar formanns samtakanna kom
fram að fundað hafi verið með
starfsmönnum stöðvarinnar og
þeim tjáð að loka eigi stöðinni
en enginn virðist þó hafa getað
staðfest það innan borgarkerfis
ins. Helgi sagði þessa ráðagerð í
algjöri andstöðu við það sem sagt
hafi verið og virðist vera yfirlýst
stefna meirihluta borgarstjórn
ar. Hann sagði að innan íbúasam
taka nna væru mikla r áhyggju r
af því að með flutningi stöðvar
innar muni þekking og kunnátta
innan hverfisins hverfa. Gunnar
H. Gunnarsson, stjórnarmaður í
Betra Breiðholti ræddi einnig um
minni þjónustu í hverfinu. Hann
minnti á að   fyrirhugað hafi ver
ið að auka þjónustu við hverfið,
meðal annars með því setja úti
bú slökkvistöðvar í eða við Breið
holtið. Á sínum tíma hafi verið
fyrirhugað að staðsetja slökkvi
stöð í Elliðaárdalnum fyrir neð
an Stekkjabakka. Því hafi verið
harðlega mótmælt en bent hafi
verið á nokkra aðra staði sem að
mörgu leiti yrðu heppilegri fyr
ir slökkvistöð. Einn þeirra hafi
verið við Jaðarsel. Gunnar sagði
að þörfin væri enn til staðar til
að auka öryggi hverfisins hvað
varðar viðbrögð við eldsvoða og
einnig viðbrögð sjúkrabíla. Í því
sambandi beri að geta þess að
íbúar Breiðholtsins séu að eld
ast og því fylgi óneitanlega aukin
þörf á sjúkraflutningum. Af þessu
og öðrum umræðum spunnust
umræður um hlutverk og stöðu

Láru s Rögnv aldu r Hara ldss on form aðu r Hverfi sr áðs Breiðh olts í
ræðus tól á fundi nu m. Við hlið hans situ r Helgi Kristó f erss on
formaður Betra Breiðholts.

Hverfisráðs og hvaða hlutverki
hverfisstjóra sé ætlað að sinna og
hver væru völd ráðsins og hverf
isstjóra í málum á borð við hverf
isstöðina. Jón Ragnar vildi fá að
vita hvert vald borgarfulltrúa sé í
raun og veru. Undir þessa spurn
ingu tók Magnús Valdimarsson
og nefndi sem dæmi að embætt
ismenn taki endurtekið fram fyrir
hendurnar á fulltrúum og breyti
eftir sínu eigin höfði að því er
virðist vera ákvarðanir borgaryf
irvalda. Kjartan Magnússon borg
arfulltrúi svaraði og benti á að
borgarfulltrúar séu 15 og því hafi
hver og einn aðeins 1 atkvæði
af 15. Vissulega sé um tregðu að
ræða en yfirleitt vinnst málin og
lykilatriði sé að fá ályktanir sam
þykktar því þá sé erfitt að hunsa
þær. Kjartan sagði að vissulega
ætti Hverfisráð að fá vitneskju
um allt sem við komi hverfinu,
ákvörðunartökur og fyrirhugaðar
breytingar innan hverfis en þar
væri pottur brotinn.

Alvarlegt ef embættis
menn segja ósatt
Lárus Rögnvaldur Haraldsson
form aðu r Hverfi sr áðs sagði að
Hverfisráðið væri skipað til fjög
urra ára og staða hverfi ss tjóra
væri tilraunaverkefni til þriggja
ára. Hverfi ss tjóri sé hugsa ðu r
sem samræmingaraðili og eigi að
starfa „þvert“ á stjórnskipulagið
og geta kallað alla aðila að verk
efnum hverfisins án tillits til sviða- 
eða deildarskiptingar stjórnkerf
isins. Lárus  sagði ákveðna óvissu
vera með Hverfisstöðina en for
ráðamaður hafi tjáð sér og borg
arfulltrúum að ekki yrði af flutn
ingi. Hann taldi það alvarlegt mál
ef embættismenn segi ósatt um
svona hluti og upplýsi ekki for
mann Hverfisráðs. Á fundinum var
rætt um að það sé ekki fallið til
að hvetja til þátttöku í samtökum
sem Betra Breiðholti ef upplýsing
ar fáist ekki og ef þær fáist séu mis
vísandi. Lárus ítrekaði að yfirmað
ur þessa málaflokks hafi fullyrt að
ekki yrði um flutning að ræða eða
lokun Hverfisstöðvar í Breiðholti.  

Reiðhjólastígur yfir
Breiðholtsbraut á brú
Aðalfundur íbúasamtakanna
Betra Breiðh olts teku r undi r
að skipulagi væntanlegs aðal
skiplags er varða r reiðh jóla
stígs upp með Breiðholtsbraut
verði breytt á þann hátt að ekki
verði gert ráð fyrir að stígur
inn fari undir þá götu í göngum
við skíðabrekkuna við Jafnasel
heldur fari yfir Breiðholtsbraut
á brú austan Select í samræmi
við nýja og gamla skipulagsupp
drætti af Breiðholtinu.
Tillaga þess efnis var flutt af
Gunnari H. Gunnarsyni stjórnar
manni í samtökunum. Í greinar
gerð með tillögunni segir að tekið
skuli fram að til sé fjárveiting frá

www.breidholt.is

ríkinu samkvæmt samgönguáætl
un ríkisins um aðalreiðhjólastíga
kerfi á höfuðborgarsvæðinu. Þar
sé gert ráð fyrir 15 nýjum mis
lægum göngu-  og hjólreiðaleið
um til ársins 2023. Fundarmenn
kvörtuðu yfir leiðarkerfi Strætó
að því hafi farið mikið aftur eftir
breytingar 2005. Kjartan Magn
ússon borgarfulltrúi tók að vissu

leiti undir þá gagnrýni og sagði
að það hafi komið honum á óvart
þegar fest voru kaup á BSÍ húsinu
í Vatnsmýrinni með það í huga að
miðstöð Strætó yrði þar í framtíð
inni. Skýrslur hafi sýnt fram á að
miðpunktur höfuðborgarsvæðis
miðað við íbúadreifingu væri alls
ekki niður i bæ og því ætti mið
stöð að vera á allt öðrum stað.

20% afsláttur

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

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu
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Velferðarsjóður
og Elliði styrktu
Gerðuberg
Velf erða rs jóðu r ísl enskra
barna og Kiwanisk lúbbu r
inn Elliði veittu nýverið styrki
til Menningarmiðstöðvarinnar
Gerðubergs og Barna-  og ung
lingadeilda r Lands pítalans til
endurhönnunar og uppsetningar
á sýningunni Ormurinn ógnar
langi -  Söguheimur norrænnar
goðafræði.
Sýningin verður sett upp í hús
næði BUGL við Dalbraut. Endur
hönnun sýningarinnar gengur út
á að láta sýningargripi og aðra
umgjörð falla að daglegu vinnu- 
og leikumhverfi barna, foreldra
og starfsfólks á BUGL. Þau munu
geta hreiðrað um sig á afmörk
uðu m svæðu m, leiki ð sér og
lifað sig inn í sögurnar sem vís
að er í. Goðaf ræði n er óþrjót
andi efniviður fyrir starfsfólk að
vinna með börnunum á skapandi
og skemmtilegan hátt auk þess

sem sýni ngi n skapa r hlýl eika
og stemningu í umhverfi spítal
ans. Kristín Ragna Gunnarsdóttir
myndlistarkona hannaði sýning
una að beiðni Gerðubergs árið
2010 og vakti sýni ngi n mikla
lukku meða l sýni nga rg esta og
sló aðsóknarmet. Flest verkefni
Gerðub ergs veri ð framk væmd
innan veggja stofnunarinnar en
með þessu verke fni er gengi ð
skrefinu lengra og reynt að færa
menni ngu na og uppl ifuni na til
barnanna sjálfra; barna sem þurfa
á miklum stuðningi að halda til
að eiga sér betra líf. Með þessu
sams tarfsv erke fni Gerðub ergs
og BUGL vonumst við til að geta
lagt okkar af mörkum til að færa
meira líf og liti inn í daglegt líf
þeirra. Vonast er til að þetta verk
efni verði vísir að áframhaldandi
samstarfi menningar-  og velferð
arstofnana í okkar samfélagi.

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.
GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla
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Raunveruleiki og hughrif
í myndum Margrétar
Nú stendur yfir sýning á olíumálverkum Mar
grétar Zóphóníasdóttur í Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi undir yfirskriftinni Vængjablak.Verkin
á sýningunni tengjast öll minningum listamanns
ins. Gestir eru teknir á flug í draumkenndum veru
leika þar sem mynstur, ævintýri og dýr tvinnast
saman í eina heild. Sumar minningar byggjast á
raunverulegum atburðum en þær sterkustu eru oft
draumkenndar eða ævintýralegar og tengjast hug
hrifum, stemmningu, sögum eða ævintýrum. Það
er undir okkur sjálfum komið að skapa fallegar
minningar.
Margrét leitast við að flétta saman veruleika og
þeim hughrifum sem ímyndanir skapa á einstakan
hátt. Sjálf segir hún um sýninguna að með þessum
verkum sínum vilji hún laða fram frelsið i heimi
minninganna. „Óljós sýn opnar innri heim. Sérhver
liðin stund varpar ljósi á andartak veruleikans. Eng
in leið er að sjá fyrir tengingu á milli liðinna atburða
sem setja mark sitt á sálina. Fuglar hefja sig til flugs
úr hólfi sáraukans og þorna undir pensilstrokum en
neita að festa vængina í verkinu. Fótatak berst frá
dýrum sem undrandi skotra augum til áhorfandans.
Blómin vakna af værum dvala og sjávardýr fálma
eftir frelsinu. Minningarnar eru sem falinn fjársjóður
framtíðar,“ segir Margrét. Margrét Zóphóníasdóttir
stundaði nám við Myndlistaskólann í Reykjavík á
árunum 1974 til 1975, Myndlista-  og handíðaskóla
Íslands 1975 til 1977, Danmarks Designskole 1977
til 1981 og Danmarks Lærerhøjskole 2000 til 2001.
Auk þess að sinna eigin listsköpun hefur Margrét

Vængjablak í óræðum heimi ímyndarinnar. Styrkur
fuglsins eða raunveruleikans er mikill í myndinni
samanburði við óræðan bakgrunninn.  

kennt myndlist við Myndlistarskóla Reykjavíkur,
Myndlistaskóla Kópavogs og Listaháskóla Íslands
auk kennslu fyrir ýmsa hópa bæði hér heima og
í Danm örku. Vængjab lak er fimmta einkas ýn
ing Margrétar en hún hefur auk þess tekið þátt í
fjölda samsýninga.

Torg í biðstöðu voru til
umræðu í mánudagsspjalli
Mánudagsspjallið í Gerðubergi
þann 26. nóvember sl. var helg
að verkefninu Biðsvæði -  Torg í
biðstöðu sem gengur út á að líf
væða svokölluð biðsvæði í borg
inni með tímabundnum lausn
um.Verkefnið hefur verið í full
um gangi á torgum og almenn
ingssvæðum í borginni frá liðnu
sumri. Það snýst um að lífvæða
og endurskilgreina biðsvæðin
með tímabundnum lausnum en
óvissa ríkir um notkun og mögu
leika þeirra í framtíðinni.  
Biðsvæðunum er úthlutað til
hópa og einstaklinga sem vilja
gera tilraunir til að glæða þau lífi.
Um leið er reynt að vekja hags
munaa ði la til umh ugsu na r um
sitt nánasta umhverfi og virkja þá
til að taka þátt í að þróa svæðin

til framtíðar. Lögð er áhersla á
svæði sem tengjast gömlu versl
unar- og menningarkjörnum borg
arinnar, t.d. Markúsartorgi við
Gerðuberg og útisvæði við Arnar
bakka í Breiðholti.
Í kynningunni var fjallað um
skilg reini ngu na á biðs væðu m,
markmið verkefnisins, hvað hefur
verið gert og hvert stefnir. Ein
nig verður lögð sérstök áhersla á
þann hluta verkefnisins sem snýr
að úthverfum borgarinnar, sam
vinnu við íbúa og aðra hagsmuna
aðila og fóru biðsvæðastjórarnir;
Björn Ingvarsson, Hulda Dagmar
Magnúsdóttir og Jón Guðmunds
son yfir reynslu sína af verkefn
um sumarsins. Þar sem eitt af
megi nmarkmiðum verke fnisins
er samv inna við hagsm unaa ð

ila er fólk hvatt til þess að mæta
og taka þátt í umræðunni. Hans.
H. Tryggvason arkitekt og verk
efnastjóri hjá Umhverfis-  og sam
göngus viði Reykjav íku rb orga r
hafði ums jón með mánud ags
spjallinu Mánudagsspjall og spek
úlasjónir er ný viðburðaröð sem
unnin er í samstarfi við Þjónustu
miðstöð Breiðholts. Á haustmiss
eri verður lögð áhersla á skipu
lags-  og umhverfismál borgarinn
ar. Hér skapast nýr vettvangur
til að bera upp hugmyndir, ræða
málin og vekja athygli á því sem
vel er gert eða betur má fara.
Spjallið fer fram í kaffihúsi Gerðu
bergs þar sem gestir geta keypt
kaffi og með því og átt fróðlega
og notalega stund síðasta mánu
dagskvöldið í hverjum mánuði.

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Sverrir Einarsson

Allan sólarhringinn
Komum heim til
aðstandenda ef óskað er Kristín Ingólfsdóttir

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

- Söngnámskeið fyrir foreldra með ungabörn

Námskeiðið verður 12 sinnum og hefst 15. janúar.
Kostnaður 10.000 kr.
Skráning í síma 8966303 hjá Rannvá.

- Saumanámskeið og íslenskunámskeið
fyrir nýja landsmenn.
Skráningu hjá Arney í síma 849 0036
á mánudaögum milli 11 og 14
eða í tölvupósti hjalp@herinn.is

- Hertex Fatabúðin er opin þriðjudaga
til föstudaga frá kl 13-18

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Við þökkum öllum sem styrkja velferðarstarfið
okkar bankar. 0514-26-604761

Álfabakka - 12 Mjódd

Hjálpræðisherinn
Reykjavíkur flokkur.
Sími 552 1108.
www.herinn.is
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„Frá byrjanda til landsliðsmanns er virkilega vel gerður kennsludiskur, skyldueign
fyrir alla þá sem vilja ná árangri í handknattleik“
- Dagur Sigurðsson, þjálfari Füsche Berlín

Frá byrjanda til landsliðsmanns er fyrsti íslenski
kennsludiskurinn í handknattleik. Diskurinn inniheldur
tvær klukkustundir af mögnuðu handboltaefni, þar sem
Ólympíufararnir Bjarni Fritzson og Sturla Ásgeirsson fara yfir
öll helstu atriði leiksins með góðri aðstoð frá mörgum af
okkar bestu handknattleiksmönnum. Flott tilþrif úr
landsleikjum koma síðan víðsvegar fram á disknum.
Bjarni Fritzson
Landsliðsmenn og konur gefa ungum iðkendum góð ráð og
að auki er að finna ítarleg viðtöl við okkar skærustu stjörnur svo sem Aron
Pálmarsson, Guðjón Val Sigurðsson og Ólaf Stefánsson. Á disknum er einnig farið
með handboltann út fyrir veggi íþróttahúsanna og farið í marga skemmtilega leiki.
Diskurinn er sniðinn að þörfum handknattleiksiðkenda sem
vilja bæta hæfni sína og því skyldueign fyrir alla sem stunda
íþróttina.

„Frá byrjanda til landsliðsmanns er
frábær kennsludiskur og á erindi við alla
sem iðka íþróttina hvort sem þeir eru
byrjendur eða landsliðsmenn“
- Guðjón Valur Sigurðsson,
landsliðsmaður

„Til að ná árangri í handbolta þá þarf að leggja mikið á sig
og sýna gott hugarfar. Frá byrjanda til landsliðsmanns
gefur ungum handknattleiksiðkendum tilvalið tækifæri til
að læra nýja hluti og dýpka sig í íþróttinni.“
- Aron Kristjánsson, þjálfari A landsliðs karla

183.0 mm

Sturla Ásgeirsson

„Loksins tókst einhverjum að búa til töff og skemmtilegan kennsludisk. Frá byrjanda til
landsliðsmanns er tímalaus snilld“
- Róbert Gunnarsson, landsliðsmaður

„Frá byrjanda til landsliðsmanns er diskur sem allir handknattleiksiðkendur
ættu að horfa aftur og aftur og aftur á“
- Ágúst Jóhannson, þjálfari A landsliðs kvenna

„Hefði Frá byrjanda til landsliðsmanns verið til þegar ég æfði handbolta, þá er ég viss
um að við Guðjón Valur þyrftum að deila vinstra horninu hjá landsliðinu.
Við hefðum líka pottþétt tekið gullið á Ólympíuleikunum“

Bjarna Fritzson og Sturla Ásgeirsson
afhjúpa leyndarmál handboltans

- Guðjón Davíð Karlsson „Gói“, leikari
Styrktaraðilar:

Stundin Okkar
1966-2012

4.998kr.

Frozen Planet
Attenbourough
4 dvd diskar

4.998kr.

Stiklur
1977-2005

Aðvörun: Þessi DVD mynddiskur, og innihald hans er eingöngu ætlða til heimilisö og einkanota hér á landi, en ekki til opinberar
birtingar. Opinber birting telst t.d. sýning í myndbandakerfum fjölbýlishúsa, verslunum, veitingahúsum, vinnustöðum,
fólksflutningabifreiðum , skipum, flugvélum o.s.fvs. hvort sem sýnt er gegn gjaldi eður ei. Fjölföldun á efni mynddisksins er með
öllu óheimil.

129.0 mm

The Expandables

4.998kr. 2.398kr.

14.0 mm

129.0 mm

Frá byrjun
til landsliðsmanns

3.498kr.

Tilboðin gilda 13. - 16. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Glæpasagnahöfundur úr Breiðholtinu
„Þega r líka msl eifa r manns,
sem hvarf sporlaust fyrir nok
krum árat ugu m, finna st milli
þils og veggja eyðibýlis á Suð
urnesjum rekast lögreglumenn
irnir Jón og Loki á röð gamalla
mála sem skildu eftir sig sviðna
jörð. Áður en þeir vita af fara
gömul spírasmyglmál að tvinn
ast saman við glæpastarfsemi og
önnur sakamál í samtímanum.
Félagarnir tveir þurfa einnig að
glíma við reimleika og hræði
lega fort íð hússi ns.“ Þannig
hljóma r kynni ng útg efa nda á
Glæpas ögu nni Aftu rg öngu nni
eftir Breiðhyltinginn Ágúst Þór
Ámundason en um er að ræða
frumraun hans á ritvellinum.
Ágúst er ekki innfæddu Breið
hyltingur heldur flutti úr sveit
inni eins og hann kemst að orði.
„Ég er frá Laugum í Reykjadal og
fæddur á Húsavík. Ég ólst upp fyr
ir norðan til 16 ára aldurs en þá
flutti fjölskyldan suður og þá má
segja að mín Breiðholtsvist hafi
byrjað. Við bjuggum reyndar í tvö
ár Kópavogsmegin við merkin og
svo var ég einn vetur á Akureyri
og starfa ði hjá sláturhúsi KEA
sem þá var. Það er eflaust sveita
manninum í mér að kenna að mér
fannst Breiðholtið ekki eiginlega
vera í Reykjavík þegar ég kom
suður. Miðbærinn 101 var hin eig
inlega Reykjavík í huga mínum og
það er ekki laust við að enn eldi
eftir af þessum hugsunarhætti.
Hér er ég í hinni eiginlegu Reykja
vík,“ segir Ágúst þar sem hann
situr með tíðindamanni á Te og
Kaffi í bókabúð Máls og menning
ar á horni Laugavegar og Vega
mótastígs. „Konan er hins vegar
uppalinn Breiðhyltingur og á sína
bernsku meðal annars í Fellaskóla
þannig að allt tal mitt um að flytja
í miðbæinn hefur fallið í grýttan
jarðveg. Hún er alger Breiðhylt
ingur og við erum líka búin að
koma okkur ágætlega fyrir efra
þannig að ég geri ekki ráð fyrir
að impra mikið á flutningi niður í
miðbæ í bráðina. Við eigum orð
ið þrjú börn. Það elsta er komið í

og veggja eyðib ýli s sem veri ð
er að rífa. Þá hefst rannsókn á
gömlu máli sem tvinnast óbeint
saman við glæpi í samtímanum.
„Já – maður leitar aftur í fortíðina
og tengir þá síðan við nútíðina.
Gamall fundur verður til þess að
farið er að rekja mál sem löngu
eru gleymd. Ég byggi söguna á lík
fundi og þegar farið er að leita aft
ur í fortíðina koma gömul smygl
mál fram í dagsljósið og fara þau
með óbeinu m hætti að tvinn
ast við glæpastarfsemi sem er í
gangi í undirheimum Reykjavíkur.
Þannig er ég í raun bæði dreifbýl
ingur og borgarbúi í sögunni.“

Hólabrekkuskóla, næsta er í leik
skóla og það yngsta nýlega fætt
þannig að við stefnum að því að
ala þau upp í Breiðholtinu.“

Skrifaði á frívöktum,
stíminu og í landlegum
En aftur að bókinni. Ágúst segir
að Afturgangan sé lögreglusaga
þar sem fjóri r ranns ókna rl ög
reglumenn á ýmsum aldri og með
ólíkan bakgrunn reyni að brjóta
málin til mergjar. „Ég kem líka
svolítið inn á líf þeirra en þetta
eru mjög ólíkar persónur og síðan
er líka skoðað hvað glæpamenn
irnir eru að hugsa og gera. Ég hef
verið að lesa James Patterson og
Stephan King og ég hef líka lesið
bækurnar eftir May Sjövall og Per
Walhöö sem Þráinn Bertelsson
þýddi“ en þar á Ágúst við upp
haf skandinavísku glæpasögunn
ar en þau voru frumkvöðlar að
þeirri glæpasöguhefð sem þefur
þróast á Norðurlöndunum frá því
bækur þeirra um rannsóknarlög
reglumenninga Martin Beck og
Lennart Kolberg komu fyrst út. Ég
hef líka lesið íslensku höfundana
talsv ert; Arna ld Indr iðas on og
Yrsu Sigurðardóttur og ekki síst
Stefán Mána sem er einn af uppá
halds rithöfundum mínum. Ég hef
þó gætt þess vel að sækja ekki í
smiðju annarra – ekki með bein
um hætti og til marks um það las
ég ekki eina einustu glæpasögu
á meðan ég var að skrifa Aftur
gönguna til þess að fá ekki áhrif
annarra á minn eigin stíl. Hitt er
annað mál að höfundar þroskast
við lestur annarra bóka og áhrifa
af lestri gætir eflaust hjá mér eins
og annarra.“ En hvernig vinnur
Ágúst og sameinar ritstörfin sjó
mennskunni. „Maður er alltaf að
pæla. Þegar maður stendur við
vinnu á dekkinu er hugurinn oft á
fullu. Þetta eru ágætar aðstæður
til þess að vinna undirbúnings
vinnuna. Svona með aðgerðinni.
Maðu r er að raða atb urðar ás
og samtölum saman í huganum
með þorskinn í annarri hendinni

Sögukaflar gerast í
Breiðholtinu

Ágúst Þór Ámundason sjómaður og glæpasagnahöfundur.

og hnífinn í hinni. Stundum með
blað og penna í brjóstvasanum og
stundum bara hugann til þess að
geyma hugmyndirnar. Oft koma
bestu hugmyndirnar á dekkinu
með þorskinn og hafið fyrir aug
unum. Ég var á Kristínu ÞH 157
þegar ég skrifaði bókina. Skrifaði

mestmegnis á sjónum og stund
um í landlegum á Djúpavogi“

Ágúst var fljótt harðákveðinn í
að koma sögunni á framfæri. Það
tók nokkurn tíma að ganga frá því
og finna útgefanda en nú er þetta
allt komið í höfn. Ég leyfði skips
félögum mínum að lesa og bar
söguna undir þá og sumir þeirra
reyndust mér góðir gagnrýnend
ur. Það eru bókaormar um borð
og margir hafa áhuga á glæpasög
um. Svo ræða menn efni og inni
hald og skiptast á skoðunum.“
En væri Breiðholtið heppilegar
vettvangur svona sögu. „Kaflar
úr sögunni eiga sér stað í Breið
holtinu og ég held að þótt hverf
ið sé friðsamt byggðarlag þá væri
alveg hægt að spinna undirheimaeða glæpasögu úr þeim mannlega
jarðvegi sem þar er til staðar.
Þetta er yfir 20 þúsund manna
fjölbreytt samfélag. Þar er allt lit
róf mannfélagins að finna.“

Gömul smyglmál
koma upp
Afturgangan hefst á því að lík
amsleifar manns finnast milli þils

Taktu þátt í ET leiknum á

endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini

FIMM FRÁBÆRAR!

Hér segir Villi á Brekku
gamansögur af sér og
samferðarmönnum sínum
og fer á kostum eins
og hans er von og vísa.

Björn Jóhann kafar í
sagnasjóð Skagfirðinga og
útkoman er á þriðja hundrað
gamansögur sem fá
alla til að hlægja.

Skvísubók - sem er líka
fyrir karla. Ómissandi bók
fyrir allt skóáhugafólk
eftir skódrottninguna
Hönnu Guðnýju
Ottósdóttur.

Sjálfstætt framhald
metsölubókarinnar
Dauðinn í Dumbshafi.
Sjá úr bókinni á:
http://issuu.com/magnusthor/
docs/navigi-issuu

Pétríska orðabókin er ekki
bara stórskemmtileg heldur
auðgar hún íslenskt mál
svo um munar.
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Afbrotum fækkar í Breiðholti
Ofbeldisbrotum hefur fækkað
um 27% í Breiðholti frá árinu
2007. Eignas pjöllu m sem til
kynnt hafa verið til lögreglu hef
ur fækkað um 28% og slysum
á vegfarendum um 63% á sama
tíma. Innbrotum hefur fækkað
um 22% frá 2007 og umferðar
slysum hefur fækkað um 36%.
Þetta kom fram á íbúafundi sem
haldinn var í Breiðholtsskóla 1.
nóvember sl. en þar voru m.a.
lagðar fram tölur frá lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu um tíðni
afbrota í borgarhlutanum á tíma
bilinu frá 2007.
Um 87% íbúa á höfuðborgar
svæðinu eru ánægðir með störf
lögreglu sem er svipað hlutfall og
fyrri ár og 86% íbúa á starfssvæði
lögr eglus töðva r 3 eru ánægði r
með störf lögreglu sem er meira
en á árinu á undan þegar um 81%
íbúa í Breiðholti voru ánægð með
störf lögreglunnar. Um 61% íbúa
á höfuðborgarsvæðinu telja lög
reglu aðg engil ega. Um 52% sjá
lögreglubíl í sínu hverfi nokkrum
sinnum í mánuði eða oftar, um
69% íbúa á starfssvæði lögreglu
stöðvar 3 telja lögreglu aðgengi
lega, um 52% sjá lögr eglub íl í
umdæmi hennar nokkrum sinnum
í mánuði eða oftar í sínu hverfi.
Um 57% íbúa í Breiðholti telja lög
reglu aðgengilega og 50% þar sjá
lögreglubíl í sínu hverfi nokkrum
sinnum í mánuði eða oftar. Um
59% íbúa á höfuðborgarsvæðinu
segja st einh vern tíma nn á síð
asta ári hafa óttast að verða fyr
ir afbroti. Um 59% íbúa á starf
svæði lögreglustöðvar 3 segjast
einhvern tímann á síðasta ári hafa
óttast að verða fyrir afbroti og um

Neikvæður stimpill á
Breiðholtinu

57% íbúa í Breiðholti segjast ein
hvern tímann á síðasta ári hafa
ótta st hið sama. Um 88% íbúa
á höfuðborgarsvæðinu telja sig
örugga í sínu hverfi. Um 39% íbúa
telja sig örugga í miðborginni og
um 89% íbúa á starfssvæði lög
reglustöðvar 3 telja sig örugga í
sínu hverfi.

Góð samvinna mikilvæg
Stefán Eiríksson lögreglustjóri
ræddi á fundinum almennt um
lögg æslu na og sagði nauðs yn
legt að auka sýnileika lögreglu. Þá
þyrfti að stuðla að markvissum
forvörnum með sérstakri áherslu
á að koma ungu fólki til aðstoð
ar áður en kæmi til alv arl egra
árekstra við umhverfið. Til þess
þurfi að koma til góð samvinna
við félagsþjónustur sveitarfélag
anna, stofnanir, félagasamtök og
einstaklinga auk skóla og foreldra.
Einnig þurfi að afla upplýsinga og
nýta til markvissara eftirlits og
aðgerða af hálfu lögreglunnar og
samstarfsaðila. Mjög nauðsynlegt
sé einnig að miðla upplýsingum
til alm enni ngs og benti Stefá n
sérstaklega á lögregluvefinn í því
sambandi en einnig kynningar
fundi auk þess sem svæðablöð
væru vettvangur til þess að koma
upplýsingum og ábendingum á
framfæri.

Tilkynna strax ef um tæl
ingu gæti verið að ræða
Nokkrir gestir viðruðu áhyggjur
sínar af tælingarmálum og nefndu
dæmi um að börn hefðu fyllst ótta
eftir að hafa talið ókunnuga vera
að reyna að lokka sig upp í bíl.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu ræðir við ung
ar konur í fundarlok. Við hlið þeirra stendur Óskar Dýrmundur Ólafs
son hverfisstjóra í Breiðholti.

Stefán Eiríksson brýndi fyrir íbú
um að tilkynna öll slík tilvik því
lögreglan taki mál af því tagi mjög
alvarlega. Hann sagði að brugðist
væri strax við slíkum tilkynning
um og grennslast fyrir um þau,
en síðan er öllum upplýsingum
haldið vel til haga til að auðvelda
lögreglu að handsama þá sem ger
ast sekir um slíka hegðun. Stefán
benti þó á að þegar lögregla hefur
komið á staðinn hafi oft komið í
ljós að grunsamleg hegðun hafi
átt sér eðlilegar skýringar. Því er
brýnt fyrir fólk að halda ró sinni
og forðast að skapa óþarfa ótta
meðal barna út af þessum málum.
Á sama tíma er mikilvægt að vera
á varðbergi og kenna börnum rétt
viðbrögð, þ.e. að forða sér og láta
foreldra vita ef þau telja einhvern

ókunnugan vera að lokka sig inn í
bíl. Án nokkurrar undantekningar
á að tilkynna slík atvik til lögreglu.
Ómar Smári Ármannsson aðstoð
aryfirlögregluþjónn og stöðvar
stjóri á lögr eglus töð 3, fjalla ði
um stöðu mála í Breiðholti út frá
afbrotatölfræði lögreglu og árlegri
viðhorfskönnun. Á eftir honum
ræddi Kristján Ólafur Guðnason
aðs toða ry fi rl ögr egluþ jónn um
stöðu umferðarmála í hverfinu.
Í könnu n lögr eglu kemu r fram
að hlutfall íbúa í Breiðholti sem
telja sig örugga einir á gangi í sínu
hverfi þegar myrkur er skollið á
hækkar lítillega og var það þó hátt
fyrir. Niðurstöðurnar eru í takt við
afbrotatölur því samkvæmt þeim
virði st sjalda n hafa veri ð eins
öruggt að búa í Breiðholti.

Í umræðum sem fram fóru á eft
ir ávörpum þeirra Lárusar Rögn
valda r Hara ldss ona r form anns
hverfisráðs Breiðholts sem setti
fundinn, Óskars Dýrmundar Ólafs
sona r hverfi ss tjóra og fullt rúa
lögreglunnar kom fram hjá nok
krum fundarmanna að neikvæður
stimpill hafi fest á hverfið í gegn
um tíðina sem erfitt hafi reynst að
hreinsa. Algengt sé að umfjöllun
fjölmiðla um Breiðholtið sé á mun
neikvæðari nótum en gengur og
gerist um önnur hverfi. Á fund
inum kom skýrt fram að íbúum
finnst tími til kominn að breyta
þessu. Fundarmenn létu í ljósi
nauðsyn þess að fjallað yrði um
hverfið með jákvæðari hætti þan
nig að af því gæti skapast betri
og réttlátari ímynd. Fulltrúar lög
reglunnar á fundinum tóku undir
þetta og bentu á að afbrotatölur
sýni að ástand mála í Breiðholti
er ekki verra en meðaltal á höfuð
borgarsvæðinu.

Meira en 30 nágranna
vörslugötur
Gesti r voru alm ennt ánægð
ir með þann árangur sem hefur
náðst í að fækka brotum og þá
ekki síst innbrotum. Talað var
um að nág rannav arsla, sem er
skipulögð í meira en 30 götum í
hverfinu eigi án efa sinn þátt í að
fækka innbrotum og því þurfi að
viðhalda því starfi og efla það í
framtíðinni.

SKATA
ÞÚ FÆRÐ SKÖTUNA, SALTFISKINN,
HUMARINN, RÆKJURNAR OG
LAXINN HJÁ OKKUR

Opnunartími til jóla:
Alla virka daga kl. 9 - 18:30
Laugardaginn 22. des. kl. 10 - 16
Sunnudaginn 23. des. kl. 10 - 16
Mánudaginn 24. des. lokað
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Regnbogabrúin
á Markúsartorgi
Svokölluð “Regnbogabrú“ á
Markúsartorgi við Gerðuberg,
sem er samv innuv erke fni FB
og borgarinnar var afhjúpuð á
Breiðholtsdögum sem haldnir
voru í liðnum nóvember mán
uði. Um er að ræða umhverf
isl istav erk sem neme ndu r af
listn áms-, húsas míða-  og raf
virkjabraut Fjölbrautaskólans í
Breiðholti hönnuðu og unnu að
ásamt sex breskum nemendum
undir leiðsögn kennara sinna.
Verke fni ð er liðu r í Comení 
usa r verke fni listn ámsb raut
ar Fjölb rautas kóla ns í Breið
holti og breskra nemenda frá
Sir Roger Manwood’s School of
Sandwich, Kent.
Verke fni ð var einnig unn
ið í samstarfi við umhverfis- og
skipulagssvið Reykjavíkurborg
ar sem undanfarið hefur unnið
að því að fegra og bæta mannlíf
á torgum Reykjavíkur undir yfir
skriftinni „Torg í biðstöðu“. Regn
bogabrúin er tilvísun í brúnna
Bifröst í norrænni goðaf ræði;
brú á milli tveggja heima. Verk

Regnbogabrúin á Markúsartorgi.

efni nu er m.a. ætla ð að þjálfa
samvinnu og þekkingu nemenda
á mismunandi menningu og lífs
sýn. Brúin er skreytt með hefð
bundnu m ísl ensku m og bresk
um munstrum sem gerð eru úr
gosf löskut öppu m og kalla má

„tappa-mósaík“. Að sögn Elínar
Rafnsdóttur listnámskennara við
FB voru nemendur áhugasamir,
framkvæmdasamir og hugrakkir
við vinnslu verksins sem er flókið
og krefst mikillar skipulagningar,
samvinnu og hugvitssemi.

www.breidholt.is
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jallarinn er heiti á nýju
starfi fyri r ungl inga í
Mjóddinni. Starfið er í
boði Hjálpræðishersins
og fer fram í húsnæði hersins
á fimmtud agsk völdum á milli
kl. 19 og 21. Hjálpræðisherinn
hefur einnig opnað verslun á
sama stað í Mjóddinni þar sem
alla r hefðb undna r vöru r sem
finna má í verslunum hans eru
á boðstóðu m. Hjálpr æði sb úð
irnar kallast Hertex hér á landi
sem er komið af norska orðinu
Fretex en upphaf þess vísar til
Hjálpræðishersins sem kallast
Frelsesarmen á norsku. En af
hverju var Mjóddin fyrir valinu
þegar leita þurfti eftir hentugu
húsnæði fyrir verslun og félags
starfi. Breiðholsblaðið spjallaði
við þá Paul-William Marti deild
arstjóra og yfirmann Hjálpræð
ish ersi ns á Ísl andi og Trond
Are Schelander á dögunum.
„Það var orðið þröngt um okk
ur í Kirkjustrætinu. Við höfum
verið þar með gistihús og mat
sal en þar er lítið pláss sem við
getum notað fyrir velferðarstarf
ið. Þegar við fórum að horfa eft
ir hentugu húnsæði vorum við
fyrst og fremst að hugsa um
Austu rb orgi na og böndi n bár
ust fljótl ega að Breiðh olti nu.
Við sáum að með því að opna
starfsstöð þar gætum við komið
betur til móts við fólk úr austur
hluta borgarinnar en fyrir erum
við með starfsaðstöðu við Eyja
slóð í Örfisey auk höfuðstöðv
anna í Kirkjustræti og verslun
ar í Garðastræti. Við fréttum af
þessu húsnæði í Mjóddinni og
eftir að hafa skoðað það tókum
við plássið á leigu.“ Paul-Willi
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Enginn hópur sker sig úr sem
sækir hjálparstarfið

Paul-Willia m Marti og Trond Are Schelande r. Myndi er teki n á
Cafe Paris þar sem spjallað var við þá félaga.

am segi r að ráði st hafi veri ð í
nokkrar endurbætur á húsnæð
inu einkum til þess að auka nota
gildi þess vegna þess að um
fjölþætt starf sé að ræða. „Við
skipul agni ngu verslu na ri nna r
gættu m við þess að naglf esta

Arnarbakka og Hólagarði

Smákökur, hálfmánar, lagtertur,
enskar jólakökur, sælkerabotnar,
döðlubotnar, svampbotnar,
marens, sérlagaðar tartalettur,
smákökudeig og eftirréttatertur.
Opið alla daga vikunnar.
Verið velkomin - Veljum íslenskt.

ekki húsbúnað þannig að hægt
er að færa hann til með skömm
um fyrirvara og nota verslunar
plássið til funda- eða samkomu
halds.“ Paul-Willia m segi r að
herinn hafi verið með barnastarf
í Hólabrekkuskóla í nokkur ár og

Hertexverslunin og félagsþjónusta Hjálpræðishersins í Mjóddinni.

því sé þetta ekki fyrsta starfið á
þeirra vegum í hverfinu og marg
ir sem tengist starfi Hersins búi í
Breiðholti.

Enginn hópur sker sig
úr sem sækir hjálpar
starfið
„Nei - við erum ekki að fara úr
Garðastrætinu,“ segir Paul-Willi
am aðspurður. „Alla vega ekki í
bráðina en þörfin fyrir hjálpar
starf hefur vaxið að undanförnu
og það útheimtir betri aðstöðu
og einnig að starfa á fleiri stöð
um í borginni. Það búa líka fáir
í þeim hluta Miðb orga ri nna r
sem við erum og aðkoma þeirra
sem koma akandi er ekki góð.“
Þeir Paul-William og Trond segja
að enginn einn hópur skeri sig
úr um að njóta aðstoðar Hjálp
ræði sh ersi ns. Meira beri þó á
eins tæðu m konu m og fólki af
erl endu m uppr una. „Við erum
í sams tarfi við Hjálpa rs tofnu n
kirkju nna r um jólaú th lutu n og
svo erum við eins og venjulega
með veislu á aðfangadagskvöld
í Kirkjustrætinu. Oft eru um 60
manns sem borða hjá okkur og
hefur farið allt upp í 100 manns
en sveiflast nokkuð á milli ára
og svo erum við með hátíðasam
komu á jóladag en þetta eru fast
ir þættir í starfinu þegar kemur
að jólum. Það eru sjálfboðaliðar
sem sinna matartilbúningi og sá
hópur hefur verið að stækka. Við
ætlum að efna til námskeiðs fyrir

sjálfb oðal iða í febrú a r á kom
andi ári og trúlega fjölgar þá enn
í þessum hóp,“ segir Trond og
Paul-William bætir við að enn sé
ekki farið að huga að jólahaldi
í starfsstöðinni í Mjóddinni en
hugmyndir séu þó um að gera
það með einhverjum hætti síð
ar. Í fyrstu verði samverustundir
með kaffi og spjall á fimmtudög
um kl. 13 til 15, saumanámskeið
og fleira á vegu m velf erða r
starfsins auk þess sem efna á
til íslenskunámskeiðs fyrir nýja
landsm enn. Þá verðu r einnig
barna- og unglingastarf í Mjódd
inni.

Verslun, kaffihús
og unglingastarf
Anita Gerber annast verslun
ina í Mjóddi nni og segi r hana
nokkuð ólíka þeim Hertex versl
unum sem fyrir eru. Plássið sé
tvískipt. Annars vegar verslunin
þar sem föt og ýmis smávara er
til sölu en einnig verðu r kaffi
hús og unglingastarf á fimmtu
dagskvöldum. Anita segir mark
miði ð að vera þar með lifa ndi
tónlist eins og hægt er á kvöldin
en þangað getur fólk líka leitað
til okka r efti r fél agsr áðg jöf og
mataraðstoð. Við viljum að þessi
aðstaða nýtist unglingum til að
koma sama n, til dæmi s einu
sinni í viku til að vinna að list
sköpun eða einhverju slíku sam
an.“ segir Anita Gerber.
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Myndlistaskólinn í Reykjavík
með listbúðir í Fellaskóla


Myndl istas kóli nn í Reykja
vík hefur undanfarinn mánuð
starfrækt listbúðir í Fellaskóla
í Breiðh olti sem bera heiti ð
Töfral ampi nn. Neme ndu r í 3.
bekk úr Hólab rekku-, Breið
holts-  og Fellas kóla hafa alli r
teki ð þátt í búðu nu m og sótt
þær í fjóra daga samfellt. Í lok
hverra listbúða hafa nemendur
haldið sýningu fyrir foreldra og
var lokasýningin haldin í Fella
skóla föstudaginn 2. nóvember.
Þetta er í fimmta skiptið sem
listb úði r Myndl istas kóla ns í
Reykjavík eru settar upp frá því
þær fóru fyrst fram árið 2004.
Tilg angu r verke fni si ns er að
efna til samstarfs á milli Mynd
listas kóla ns og grunns kóla í
Reykjavík og er verkefnið styrkt
af Reykjavíkurborg. Nýir skólar
taka þátt í hvert sinn og unnið
er með ólíkan útgangspunkt frá
einum skóla til annars. Í Töfra
lampanum í Breiðholti hefur ver
ið unnið með ljós og skugga og
hreyfimyndir gerðar til að festa
töfrana á filmu sem verða til við

18.900 kr.

Stál
50 m
Öryggislás

Nemendur í Hólabrekku- og Breiðholtsskóla héldu sýningu fyrir
fjölskyldur sínar og á Vimeo-síðu Myndlistaskólans í Reykjavík má sjá
hreyfimyndirnar sem börnin unnu af skuggaborgum sínum. Á þessari
mynd er nemandi að vinna í listbúðunum.

þann leik. Umsjónarmenn Töfra
lampans eru Þorbjörg Þorvalds
dóttir, Elsa Dóróthea Gísladótt

Vönduð & falleg úr
19.900
kr. & starfi
í leik

ir og Ragnh eiðu r Gestsd ótti r,
myndlistarmenn og kennarar við
Myndlistaskólann í Reykjavík.

Augl‡singasími:
511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is

kr.
F 16592 14.980
stál-50m
Stál 50 m
Auka19.900
leðuról fylgir
verð kr.

GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI
Álfabakka 16 • sími 587 4100
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

www.breidholt.is

Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga
Fernur
Pappi

Rafhlöður

Pappír

Málmar

Dagblöð/
tímarit

Plastumbúðir

Fyrir 7 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings.
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:
Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.
Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

ET+

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á

endurvinnslutunnan.is

maggi@12og3.is 21.829

Þarft þú að losna við raftæki?
Við sækjum stærri raftæki til viðskiptavina Endurvinnslutunnunnar þeim að
kostnaðarlausu.

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • endurvinnslutunnan.is
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Filippseyska móður
málfélagið hóf móður
málskennslu í haust
Um 150 neme ndu r á höf
uðb orga rs væði nu höfðu fil
ippseysku sem móðurmál árið
2011 samk væmt uppl ýsi ngu m
frá Hagstofu Ísland. Fólk af fil
ippseysku ætterni er næst fjöl
mennasti hópur nemenda með
erlent móðurmál á Íslandi. Fil
ippseyska móðu rm álsf él agi ð
stendur fyrir kennslu í móður
máli fólks frá Filippseyjum og
vill stuðla að aukinni fræðslu og
kynni ngu þessara nemanda á
móðurmáli sínu.
Byrjað var að kenna börnum
og unglingum á liðnu hausti og
nú í lok haustönn er ætlunin að

hafa skemmtiviðburð fyrir alla.
Þessi viðburður er einnig hugs
aður til að opna umræðu með
al filippinskra foreldra með það
að leiðarljósi að efla þekkingu
og skilning á mikilvægi tvítyngis.
Einnig er ætlunin að veita þeim
neme ndu m viðuk enni ngu sem
hafa verið duglegir að mæta í fil
ippseysku móðurmálskennslu og
efla meiri þátttöku fyrir næstu
önn. Þá er ætlunin að koma upp
lýsingum til almennings um fil
ippseyska menningu, arfleifð, og
tungumál með því að hafa þjóð
búni ngas ýni ngu, danss ýni ngu
auk fleiri atriða.

Gefðu jólagjöf sem
allir vilja fá.......

Gerðubergskonur prjónuðu jólakúlur á jólatré félagsstarfsins í Gerðubergi en tréð er gjöf frá Garðheim
um. Á myndinni eru Margrét Margeirsdóttir og Guðrún Jónsdóttir að afhenda jólakúlurnar sem Gerðu
bergskonur prjónuðu á dögunum. Jólatréð með kúlunum verður í Garðheimum fram að aðventu en verð
ur þá flutt í félagsstarfið Gerðubergi.  Á myndinni er einnig Sigurrrós Kristinsdóttir frá Garðheimum, sem
tók á móti konunum og afhenti tréð Gerðubergi til eignar.

www.breidholt.is

Handa þeim sem þér
þykir vænt um.
Gjafakort frá Fætur og fegurð, gjöf
sem gleður alla, mömmur, pabba,
afa, ömmur, kærustur, kærasta, vini
og vinkonur.

f
ff
Óskum ykkur gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.

Gleðilega hátíð

ff Fætur & fegurð

HÓLAGARÐI · LÓUHÓLUM 2-4 · SÍMI 557 5959

Þú færð jólagjöfina
hennar hjá okkur

Full búð af spennandi kvenfatnaði
Fyrir konur á öllum aldri
Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900

Landsbankinn í Mjódd

landsbankinn.is

410 4000
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Lýsandi ljós
A

ð v e n ta n e r g e ngi n
í garð. Ljósas kreyt
inga r prýða heimi li n
og jólatónl ist ómar í
útvarpinu. Orðið ”aðventa” þýð
ir ”koma” og aðventan bendir á
komu Jesú, hvernig Guð sjálfur
nálgaðist okkur manneskjurn
ar á einstakan hátt í syni sín
um Jesú Kristi. Í Biblíunni er
Jesú lýst sem ljósi sem kom í
heimi nn. Jesús sagði: ”Ég er
ljós heimsins, sá sem fylgir mér
mun ekki ganga í myrkri heldur
hafa ljós lífsins”. Aðventukrans
inn er eitt af augljósustu merkj
um þess að aðventan er gengin
í garð. Logandi kertin merkja
komu Krists, á komu ljóssins,
sem aldrei slokknar. Ljósið sem
getur tekið sér bústað í lífi okk
ar, í hjörtum okkar og lýst upp
tilveru okkar. Með því að gleðja
okkur, blessa, uppörva, styrkja,
hugga og leiðbeina.
Til er stutt saga um kerti n
fjögur á aðventukransinum. Það
var búið að kveikja á öllum fjór
um kertu nu m á aðv entuk rans
inum. Í kringum þau ríkti þögn.
Ef einhver hefði verið nálægur
þá hefði hann heyrt kertin tala
saman. Fyrsta kertið andvarpaði
og sagði: „Ég heiti Friður. Ljós
mitt lýsi r en fólki ð býr samt
ekki í friði hvert við annað. Því
er alveg sama um mig” Ljósið á
fyrsta kerti nu dofna ði þanga ð
til það slokknaði alveg. Ljósið á
öðru kertinu flökti og sagði: „Ég
heiti Trú. En ég virðist vera algjör
óþarfi. Fólkinu er alveg sama um
Guð, það vill ekkert með trúna
hafa. Það virðist engan tilgang
hafa að ljós sé á mér.“ Krafturinn
í kertinu sem nefndi sig trú var
þrotinn. Lítill trekkur dugði til að
ljósið á því slokknaði. Með lágri,
dapurri röddu tók þriðja kertið
til máls: „Ég heiti Kærleikur. En
ég hef enga orku til þess að láta
ljós mitt skína. Fólkið er búið að
ýta mér til hliðar. Það sér bara
sig sjálft og ekki náungann sem
þarf á kærleikanum að halda.“ Að
þessum orðum mæltum slokkn
aði á þriðja kertinu. Lítið barn
kom inn í herb ergi ð þar sem
aðventukransinn stóð á borðinu.
Með tárin í augunum sagði það:
„Mér finnst ekki gaman þegar þið
lýsið ekki“ Þá svaraði fjórða kert
ið: „Ekki vera hrætt, kæra barn.
Meðan ljós er á mér getum við
kveikt á hinu m kertu nu m. Ég

heiti Von.“ Það var gleðisvipur á
andliti barnsins þegar það notaði
ljósið af vonarkertinu til þess að
kveikja á kærleikskertinu, trúar
kertinu og friðarkertinu. Að því
loknu sagði barnið eins og við
sjálft sig: „Nú geta jólin komið í
alvöru.“
Jóli n benda á ljós heimsi ns,
ljósið sem gefur líf, ljósið sem
gefu r birtu og yl, ljósi ð sem
stendur allt myrkur af sér og læt
ur ekkert ógna sér. Ljós sem lýs

ir, sama á hverju gengur og ekk
ert fær því grandað. Það slokknar
ekki á því ljósi og þó okkur finnist
við vart sjá nema litla týru eða
skímu, þá megum við treysta því
að ljósið er á sínum stað og hop
ar hvergi. Ljósið gefur von inn í
allar kringumstæður. Ljósið sem
skín í myrkrinu er Jesús Kristur,
ljósið frá Guði sem er ætlað okk
ur öllum. Guð hefur gefið okkur
ljósið til að lýsa í hjörtum okkar,
hið innra með okkur, óháð því
hvernig aðstæður okkar eru eða

fögnuður helgrar hátíðar fylgja
ykkur á nýju ári.

hvernig tilfinningar okkar eru.
Guð gefi þér og fjöls kyldu
þinni friðsæla aðventu og gleði
leg jól. Megi gleði, friðu r og

Starfsfólk Fella-  og Hólakirkju
þakka r ykku r samf ylgdi na og
allar góðu samverustundirnar í
Fella-  og Hólakirkju á árinu sem
er að líða. Verið innilega velkom
in í kirkjuna okkar yfir hátíðarnar
og á nýju ári.
Ragnhildur Ásgeirsdóttir,
djákni í Fella- og Hólakirkju.

Heilsulindir í Reykjavík

Geff ð
G
ðu
sundkort
und
dkoo rt
í jóla
jólag jöf

Fullorðnir
orðnir
án. kort 15.000
00
00
0
6 mán.
28.00
00
0
Árskort
28.000
Börn
ort 6.000
0
6 mán. kort
Á
Árskort

Afgreiðslutími sundstaða
um jól og áramót 2012-2013
Árbæjarlaug
Breiðholtslaug
Grafarvogslaug
Klébergslaug
Laugardalslaug
Sundhöllin
Vesturbæjarlaug

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

Þorláksmessa
23. des
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
11.00-15.00
08.00-18.00
10.00-18.00
09.00-18.00

Aðfangadagur
24. des
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30
10.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

* Á öðrum dögum er opið samkvæmt hefðbundnum afgreiðslutíma*

Jóladagur
25. des
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað

Annar í jólum
26. des
12.00-18.00
Lokað
Lokað
Lokað
12.00-18.00
Lokað
Lokað

Gamlársdagur
31. des
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30
10.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

www.itr.is

Nýársdagur
1. jan
Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
12.00-18.00
Lokað
Lokað

ı

sími 411 5000

*
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Frú Sigurlaug og Linda kjóla
klæðskeri fluttu í Þönglabakkann

Frú Sigurlaug og Linda kjóla
klæðs keri tóku sig upp og
fluttu um set í Mjóddinni fyrr
nokkru. Full þröngt var orð
ið um þær í gamla húsnæðinu í
Álfabakka 12.
Þær fluttu sig í rúmgott og bjart

húsn æði að Þönglab akka 6 og
eru hæstánægðar í nýja húsnæð
inu. Nú bjóða þær viðskiptavini
velkomna í nýja húsnæðinu þar
sem finna má nýjar fallegar vör
ur í miklu úrvali og að sjálfsögðu
sömu gömlu og góðu þjónustuna.

Fjallsýnir og tákn
um mannlega tilurð
Nú stendu r yfir í andd yri
Norr æna hússi ns sýni ng á
verkum Þóreyjar Eyþórsdótt
ur. Þórey hefur stundað mynd
list um áratuga skeið og haldið
fjölmargar sýningar heima og
erlendis auk þátttöku í sam
sýningum. Þórey sækir á marg
vísleg mið í listsköpun sinni
og beitir blandaðri tækni við
úrv innslu hugm ynda sinna.
Einkum vinnur hún í vef eða
notar einnig vatnsliti og síðast
en ekki síst þá blönduðu tækni
sem hún hefur verið að þróa á
undanförnum árum.
Sýni ngi n í Norr æna hús
inu stendur saman af tveimur
þáttu m mynds köpu na r Þór
eyja r. Anna rs vega r veflist
inni þar sem af vefstól hennar
og höndu m hafa vaxi ð litla r
landslagsmyndir er eiga upp
tök í fjallasýn. Áður hafði hún
sýnt sum þeirra mótíva unna
með vatnslitum en með þræð
inum og skyttunni hefur hún
náð að skapa meiri dýpt í verk
in. Skerpa fjallasýnina og láta
vindana leika um bungu r og
hnjúka. Þórey hefur verið búsett
í Noregi öðru hvoru og segir að
þegar hún dvelji í hinu skógum
skrýdda umhverfi leiti móður
landið á hugann. Fjöllin og ber
angrið. Andstaðan við hið allt
uml iggja ndi græna sem kem
ur fram í vefm yndu nu m sem
hún sýnir nú.
Hinn hluti sýni nga ri nna r
byggir á stærri myndum gerð
um með blanda ðri tækni þar
sem einkum er notast við efni
sem eiga uppr una úr náttú r
unni. Pappír, skinn, liti og ann
að sem til fellur. Innstu rætur
þeirra mynda eiga sér upp
tök í hinum eilífu spurningum
mannsandans. Hvaðan komum

Unglingabók úr Breiðholti
Að breytast úr barni í ungmenni í fjölskyldu sem
lifir í ströngu trúarsamfélagi er viðfangsefni Önnu
Heiðu Pálsdóttur bókmennafræðings í nýútkomni
ungl ingab ók henna r sem ber heiti ð „Mitt eigi n
harmagedón“.. Bókin fjallar annars vegar um þetta
þroskaskeið manneskjunnar en hins vegar um árek
stra sem geta orðið þegar framvinda mannsþroskans
rekst á þröngt túlkaðar trúarskoðanir þar sem lítil frá
vik frá bókstafnum eru liðin. Sögusvið bókarinnar er
eins nálægt hinu daglega lífi og hugsast getur. Bakka
hverfið og að hluta Hóla- og Seljahverfið í Breiðholti.
Söguhetjan býr í blokk í Bökkunum og gengur í Breið
holtsskóla, syndir í Breiðholtslaug og á tengsl við fjöl
skyldu sem býr í Seljahverfi og er hluti af sama trú
félagi. Þetta er áhugavert viðfangsefni en hvað kom
Önnu Heiðu sem sjálf býr í Bökkunum í Breiðholti
til að velja þetta sem söguefni í unglingabók. Anna
Heiða spjallar um bókina við Breiðholtsblaðið.
„Upph afi ð má rekja til þess að kvöld nokku rt
skömmu fyrir jól var ég stödd fyrir utan eina blokkina
í Bökkunum. Fólk var búið að setja jólaljós í gluggana
og skreyta hjá sér í tilefni jólanna. Í einni íbúðinni voru
engin jólasljós og engar skreytingar sjáanlegar. Ég fór
að hugsa um að þar byggi fólk sem héldi engin jól og
kannski mætti ekki nefna jólahátíðina í þessari fjöl
skyldu. Ég fór að velta fyrir mér hverjir héldu ekki jól
og þá komu Vottar Jehóva fljótt í hugann. Þeir halda
ekki jól og eru auk þess nokkuð fastir á kenningu sinni
og sannfæringu og leyfa fáar undantekningar. Þarna
varð kveikjan að þessar skáldsögu sem ég skrifaði fyrir
unglinga og reyndar einnig fyrir fullorðna þótt söguper
sónurnar séu á æskuárum. Ég valdi Jehóvana þegar að
því kom að finna trúfélag þar sem líf manneskjunnar
er mjög skorðað af kenningum. Dagbjört söguhetjan
mín er alin upp í samfélagi Votta Jehóva og þegar hún
kemst á unglingsárin fara ströng áhrif uppeldisins að
takast á við daglegan veruleik í lífi unglingsins. Sumar
ið sem hún verður 16 ára fær hún sumarvinnu í leik
skóla og um svipað leyti kynnist hún nýjum vinum og
ástin fer að gera vart við sig þegar hún kynntist strák.
Hvorugt fellur vel að hinu stranga uppeldi sem hún
hefur fengið þar sem fólk innan safnaðarins hefur mest
samneyti innan ákveðins samfélags Jehóvannna og rík
áhersla er á að fólk finni sér maka innana sama samfé
lags. Þarna fara hlutirnir að rekast hvor á annan,“ segir
Anna Heiða.  

Átök við strangtrúaðan föður

Þórey Eyþórsdóttir við verk sitt
„Sperm og egg“ þar sem hún
nota klippitæknina til að tákna
upphaf manneskjunnar.

við. Hver erum við. Hvert för
um við. Hún beitir jafnan hefð
bundnum aðferðum klippitækn
inna r við myndb yggi ngu na.
Leiðir saman ólík efni og gefur
táknmyndunum líf. Þórey hef
ur starfað sem talmeinafræðing
ur til margra ára og unnið með
fólki sem hefur skaðast á mál
færum til að öðlast tjáningar
færni á ný. Í sumum táknmynda
hennar má greina áhrif frá því
vandasama verki að færa fólki
málhæfni með sífelldri endur
tekningu og þjálfun. Hinar eilífu
spurni nga r eru á reiki þega r
unnið er á því sviði og þá er
leitað í smiðju táknfræðinnar til
þess að búa til myndir sem lýsa
hugarferlinu. Kaffibolli eða létt
ur lunch, ferð á bókasafnið og
sýningu Þóreyjar í anddyri Nor
ræna hússins er góð hádegislif
un á annasamri aðventunni.

Augl‡singasími:
511 1188 & 895 8298
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Anna Heiða er bókmenntafræðingur og fjallar dokt
orsritgerð hennar á því sviði um barna-  og unglinga
bækur. Því mátti heita eðlilegt að hún veldi sér þennan
stað bókmenntanna og svið sem hún hefur kannað til
hlítar þegar hún sjálf ákvað að skrifa bók. Við undirbún
inga að gerð sögunnar lagðist hún í rannsóknarvinnu
og fór að skoða sögu Jehóvanna og kynna sér rit þeirra.
„Ég áttaði mig á að ýmsir rugluðu Mormónum og Jehóv
um saman en þar er um gerólíka kennisiði að ræða og
engin tengsl þar á milli.“ Hún segir margt með öðru
sniði hjá Vottum Jehóva en þeim sem ekki tilheyri því
samfélagi og komi margt af því fram í bókinni einkum
í samskiptum Dagbjartar við föður sinn strangtrúaðan
Jehóva. „Dagbjörtu langar til dæmis að fara í læknis
nám þegar framhaldsskólanum lýkur. Hún hefur mikinn
áhuga og horfir á „Grey's Anatomy“ á laun. Þetta stang
ast algerlega á við hugmyndir Jehóvanna sem byggjast
á því að hafa alls engan metnað til langtímahluta og er
langskólanám og einnig velgengni á viðskiptasviði hluti
af því. Ríki Jehóvanna er þúsund ára ríkið sem allt mið
ast við og því á alls ekki að berjast til metorða í þessu
lífi. Faðir hennar er mjög andvígur öllum hugmyndum
um langskólanám barna sinna vegna þess að það stang
ast á við trúna.“

Andlát móðurinnar
Anna Heiða dregur í bókinni fram ýmsar hugmynd
ir Jehóvanna og hvernig þær stangast á við daglegt líf
þorra fólks. Dæmi um það er þegar faðir hennar fer á

Anna Heiða Pálsd ótti r bókm enntaf ræði ngu r
og rithöfundur.

fund skólastjórans í Breiðholtsskóla til þess að ræða
um jólin og tilkynna að hann vilji ekki að heiðni eins
og hann kallar kristindóminn sé haldið að börnum sín
um og tekur með því áhættu á að kalla einelti yfir þau.
„Dagbjört reynir þrátt fyrir þessar aðstæður að lifa eins
venjulegu lífi og hún getur. Hún á vinkonu í Austur
bergi, fer í sund í Breiðholtslauginni en fer einnig með
föður sínum á samkomur trúfélagsins sem eru haldnar
í heimahúsi í Seljahverfi. Trúin grípur allsstaðar inn í
hið veraldlega líf og margir unglingar vilja ekki vingast
við Dagbjörtu af ótta við átroðning þar sem ein af skyld
um Jehóvanna er að útbreiða trúna. Fólk óttast að fá
ágengan föður hennar á dyraþrepin til þess að afhenda
bæklinga og vilja ræða við fólk um Biblíuna og trúna.“
Einnig koma fram í bókinni leyndarmál úr fortíðinni þar
sem um dauða móður hennar er að ræða. Eitt af boðum
Jehóvanna er að fólk má ekki fá blóðgjafir eða neitt sem
kemur af blóði og lést móðir hennar löngu fyrir aldur
fram vegna þess að trúin tók fram fyrir hendur læknis
fræðinnar. Svo lendir einn vinur hennar á spítala og má
heldur ekki fá blóð.

Spurningar fara að vakna
Eitt af vandamálum Dagbjartar er að hún má ekki
lesa neitt um aðra trú eða kynnast öðrum trúfélögum
á neinn hátt. „Í sumarvinnu sem hún fær við leikskóla
kynnist hún hins vegar börnum foreldra sem búa við
allt annað trúarlegt umhverfi og þá fara að vakna ýms
ar spurningar hjá henni. Þar kynnist hún allt öðrum
viðhorfum en þeim sem hún hefur heiman að frá sér.
Krakkarnir sem hún kynnist spyrja venjulegra spurn
inga og leita svara en fá þau ekki gefin fyrirfram úr trú
arritum. Meðal annars spurninga um guð.“ Anna Heiða
segir að eftir að hún fór að rannsaka barnabækur, bæði
íslenskar en einnig enskar hafi hún komist að því að
margir virðist veigra sér við að taka á dýpri vandamál
um sem unglingar geti þurft að fást við. Þeir hræðist
að taka erfiðari viðfangsefni fyrir. „Ég hugsaði mikið
um þetta á meðan ég var að skrifa bókina og var lengi
í vafa um hvort ég ætti að taka þetta efni fyrir og vinna
úr því. Hvort að ég væri að ráðast að trúfélögum. Ég tel
mig ekki gera það heldur að bera saman líf og aðstæður
þar sem mismunandi trúarleg menning er fyrir hendi. Í
mínum huga er bókin ekki bein gagnrýni á Jehóva eða
önnur trúfélög heldur er verið að fjalla um spurninguna
um gagnrýna hugsun og hvernig ungmenni bregðast við
á þeim tímamótum þegar hún ber að garði. Þetta færði
ég inn í búning unglingasögu.“

Við bjóðum Reykvíkingum
afnot af Grænu tunnunni
frítt í tvo mánuði
Græna tunnan er fyrir
endurvinnanlegt hráefni
eins og dagblöð og
tímarit, mjólkurfernur,
sléttan pappa,
bylgjupappa, málma,
plast og jólapappír
990 kr. á
mánuði

ÍSLENS
GÁMAF

ÍSLENS
GÁMAF

Starfsfólk Íslenska
Gámafélagsins óskar
Reykvíkingum
ÍSLENS
grænna og gæfuríkra jólaGÁMAF

ÍSLENSKA
GÁMAFÉLAGIÐ
www.gamur.is

G

gamur@gamur.is

577-5757
Grænn litur
CMYK litir: C91, M12, Y92, K44

Letur

• Pantone litur:

Helvetica Neue (T1), 83 Heavy Extended

20

Breiðholtsblaðið

Návígi á Norðurslóðum
- ný bók um sjóhernað
inn í stríðinu
Út er komið hjá bókaútgáfunni
Hólum í Breiðholti nýtt stórvirki
eftir Magnús Þór Hafsteinsson
en á síðasta ári sendi hann frá
sér bókina Dauðinn í Dumbs
hafi. Nýja bóki n er sjálfs tætt
framhald hennar og ber heitið
Návígi á norðurslóðum – Íshafs
skipal esti rna r og ófriðu ri nn
1942-1945. Þar er meðal annars
sagt er frá herskipum Breta sem
lágu á Pollinum við Akureyri á
Þorláksmessukvöld árið 1943 en
einmitt þar undirbjuggu Bretar
hrikalegustu sjóorrustu sem háð
hefur verið í norðurhöfum þeg
ar þýska orrustuskipinu Scharn
horst var sökkt við Norðurhöfða
í Barentshafi.
Miklar skipalestir fóru sem fyrr
um hafsvæðin við Ísland. Rauði
herinn fékk það sem til þurfti svo
sigra mætti heri nasista. AusturEvrópa féll í hendur Stalíns og
fél aga hans. Sové tr íki n héldu
velli. Siglingum Íshafsskipalest
anna fylgdu hatrammar orrust
ur Bandamanna við herskip og
kafb áta Þjóðv erja auk árása á
Noreg. Stærstu herskipum Þjóð
verja var að lokum eytt í einum
mestu flotaaðgerðum sögunnar.
Þjóðverjar brenndu niður byggð
ir Norður-Noregs og hröktu íbú
ana brott. Lega Ísl ands skipti

höfuðmáli í þessum ofsafengnu
átökum þar sem allt var lagt und
ir í baráttu um flutningaleiðir og
aðgengi að auðlindum. Valdahlut
föll á norðurslóðum gerbreyttust.
Kalda stríðið hófst. Návígi á norð
urslóðum er sneisafull af upplýs
ingum um ótrúlega atburði sem
gerðust í næsta nágrenni Íslands
á mestu örl agat ímu m í sögu
mannk yns en hafa ekki komi ð
fram á íslensku fyrr en nú.
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Klipp-Art í Hólagarði
fær andlitslyftingu
Nú eru um 40 ár síðan hár
snyrtistofan var opnuð í Hóla
garði. Segja má að upphaf henn
ar hafi verið í heimahúsi í Hóla
hverfinu, í Dúfnahólum þar sem
Guðfinna Jóhannsdóttir Hoog
land stofnandi stofunnar sinnti
hársnyrtistörfum í byrjun og var
ein af fyrstu rekstraraðilunum
sem fluttu í Hólagarð. Þegar fjöl
skylda hennar stækkaði flutti
hún vinnustofuna út úr íbúðinni
hjá sér og veðja ði þá á Hóla
garð sem framtíðar stað fyrir
hársnyrti stofu eða hárgreiðslu
stofu eins og þær voru kallaðar
á sínum tíma. Þegar hún flutti úr
hverfinu tók Birna Sigfúsdóttir
við rekstri hársnyrtistofunnar
og rak hana í um fimm ár en þá
tók Svea Soffía Sigurgeirsdóttir
hársnyrtir við og er búin að reka
hana undir nafninu Ýr í 15 ár og
heldur upp á þau tímamót þessa
dagana. Vegna þeirra tímamóta
hefur stofan verið betrumbætt
á ýmsan hátt. Búið að taka hana
alla í gegn að innan og nafni
hennar breytt í Klipp–Art.
Eigendum stofunnar hefur líka
fjölga ð því í Mars á þessu ári
komu inn í reksturinn þær Rann
veig Inga Þórarinsdóttir og Selma
Hafsteinsdóttir sem báðar lærðu
hjá Sveu hárg reiðslum eista ra.
Rannveig var fyrsti hárgreiðslu
neminn sem Svea útskrifaði árið
1997 og hefur starfað hjá henni
síða n. Selma er einnig förðun
armeistari sem lærði förðun á
Íslandi 2007 og tók síðan master
í einum virtasta förðunarskólan
um í New York á árunum 2010
til 2011 en hún starfar einnig að
hluta til í Borgarleikhúsinu sem
hár og förðunarfræðingur. Þá má
geta þess að Hildur Karen Ein
arsdóttir er hárgreiðslunemi hjá
þeim í dag.
„Í dag bjóðu m við uppá alla
almenna hársnyrtiþjónustu ásamt
förðun og erum einnig með mjög

Klipp-Art stelpurnar þær Rannveig Inga, Selma, Svea Soffía og Hildur
Karen í hinni endurhönnuðu hárgreiðslustofu í Hólagarði.

fjölbreytt úrval af hársnyrtivör
um. Við erum að selja förðunar
vörur frá NN cosmetics og erum
með opnunartíma frá 10 til 18
en 10 til 20 alla fimmtudaga og
á laugardögum frá 10 til 14. Við
erum líka alltaf með 15% afslátt
fyri r eldri borga ra alla virka
morgna frá 10 til 12 af allri þjón
ustu,“ segi r Svea í samtali við
Breiðholtsblaðið. Eitt af verkefn
um Klipp-Art er námskeiðshald
og er nú boðið uppá ýmis nám
skeið reglulega. Eitt af þeim er
fléttunámskeið sem slegið hefur
rækilega í gegn. Um námskeið
in ná fræðast frekar í heimssíðu
stofunnar sem er www.klipp-art.
is/. Svea segir að stofan eigi sér
mjög breiðan hóp viðskiptavina
sem koma bæði úr nágrenninu en
einnig víðar að. Þótt við höfum
átt góðan og fastan hóp viðskipta
vina þá er stöðugt að bætast í
hann. Viðskiptavinirnir eru oft
fastheldnir þegar kemur að hár

snyrtingu. Þeir velja sér stofu og
svo myndast tengsl sem halda. Ég
held að þetta sé eins°og í mörgu
öðru. Þetta er hluti af tilv eru
Hólagarðs,“ segir Svea. „Starfsemi
þar sem eitt dregur fólk að öðru.“

Njótum aðventunnar saman

Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5,
gerduberg@borgarbokasafn.is, s. 557 9122

Gleðilega hátíð

Starfsfólk Gerðubergssafns þakkar gestum sínum
ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða, með
ósk um gleðiríka hátíð og farsæld á komandi ári.

Afgreiðslutími yﬁr hátíðirnar
í söfnum Borgarbókasafns
24. desember
Lokað í öllum söfnum
25. - 26. desember
Lokað í öllum söfnum
27. desember
Öll söfn opin nema Ársafn
28. - 30. desember
Opið í öllum söfnum
31. desember
Opið í aðalsafni kl. 10-14,
önnur söfn lokuð
1. janúar
Lokað í öllum söfnum
2. janúar
Opið í aðalsafni, Ársafni
og Kringlusafni, önnur
söfn lokuð.

www.borgarbokasafn.is - www.bokmenntir.is - www.bokvit.tumblr.com - www.artotek.is
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Um 170 nemendur
útskrifast frá FB
21. desember nk.
leiða rl jósi. Fjölb reytil eiki skól
ans gefur hverjum og einum færi
á að nýta styrk sinn og hæfileika.
Hefðir eru ræktaðar og hafðar
í heiðri í FB. Það á einnig við um
,,dimission“ neme nda skóla ns
sem eru að útskrifast, en áður en
próflestur hefst er nauðsynlegt
að rækta mannlífið og skemmta
sér í einn dag. Það gerðu nem
endu r ósviki ð, fóru m.a. niðu r
í miðb orgi na og gáfu mannl íf
inu þar skemmtilegan og hress
an blæ. Nú á haustönn útskrif
ast 170 nemendur frá brautum
skólans þann 21. desember nk.
í Hás kólab íói. Í FB eru í dag
1.480 neme ndu r í dags kóla og
630 nemendur í kvöldskóla, svo
FB er ekki aðe ins frams æki nn
og metnaðarfullur skóli, heldur

Nemendur FB að dimittera á Lækjartorgi fyrir skömmu. Svo tók alvaran og próflestur við og síðan gleði á
útskriftardaginn, 21. desember þegar sólargangur er hvað stystur á Íslandi.

líka einn af stærstu framhalds
kólum á landinu. Umhverfisvit
und starfsm anna og neme nda
er sterk og er skólinn handhafi
grænfána Landverndar.

látum

Friðarljósið

Augl‡singasími:
511 1188 & 895 8298

lýsa upp aðventuna

borgarblod@simnet.is

Með því að kaupa
FRIÐARLJÓSIÐ
styrkir þú hjálparstarf
og um leið verndaðan
vinnustað.
PIPAR\TBWA - 102975

Fjölb rautas kóli nn í Breið
holti (FB) býðu r fjölb reytt,
framsækið og skapandi nám á
verkn ámsb rautu m, listn áms
brautum og bóknámsbrautum
framhaldsskóla. Nemendur eru
búni r undi r áframh alda ndi
nám, krefja ndi störf og virka
þátttöku í nútímaþjóðfélagi sem
víðsýnir, ábyrgir og sjálfstæðir
einstaklingar.
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
er framsækinn og í fararbroddi
framhaldsskóla. Áhersla er lögð
á verknám, listnám og bóknám
sem kennt er í dagskóla, kvöld
skóla og sumarskóla. Sveigjan
leiki til náms er mikill. Nemend
um líður vel í skóla þar sem ríkir
festa, agi og sköpu na rk raftu r.
Jákvæðni og gleði eru höfð að

www.breidholt.is
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Leiknissigur í
minningarleik
Árl egu r minni nga rl eiku r
Leikni s við nág ranna na í ÍR
var háður í lok nóvember og
fór hann fram á á gervigrasinu
í Neðra Breiðholti. Leikið var
til minningar um Hlyn Þór Sig
urðsson sem féll frá árið 2007
á æfingu með 2. flokk félags
ins. Markaði þessi leikur ákveð
in tímam ót hjá Leikni sliði nu
en um var að ræða fyrsta leik
Leiknisliðsins síðan Freyr Alex
andersson og Davíð Snorri Jón
ass on tóku við þjálfa ras töðu
Leiknis. Freyr var að vísu fjarri
góðu gamni í leiknum en hann
er staddur í Noregi um þessar
mundir svo Davíð Snorri var
einn í brúnni.
Leiknisliðið hélt meira boltan
um í fyrri hálfleiknum og skapaði
sér urmul færa sem ekki nýttust
nægilega vel. Eina mark hálfleiks
ins kom eftir langa sendingu upp

28 verðlaun á ÍM 25

miðjuna frá Agli Atla sem hleypti
Óla Hrannari einum í gegnum og
kláraði hann færið. Í síðari hálf
leik spilaði liðið beinskeyttari
bolta á kostnað þess að halda
boltanum eins vel innan liðsins
samanber fyrri hálfleikinn. Þrjú
mörk litu hinsvegar dagsins ljós
og það fyrsta skoraði Óli Hrannar
eftir að hafa fengið boltann inní
teig þar sem hann sýndi mikla
yfirvegun og klókindi er hann
setti boltann laglega yfir aðvíf
andi markv örð heimam anna.
Þriðja mark leiksins skoraði Pét
ur Már Harðarson með virkilega
góðu skoti eftir lausan bolta úr
teig ÍR-liðsins. Fjórða og síðasta
mark Leiknis fullk omna ði svo
þrennu Óla Hrannar en þá átti
Hrannar Jóns mjög góða fyrir
gjöf frá vinstri í fyrsta sem rataði
beint á pönnuna á Óla sem gerði
vel og í netinu endaði boltinn.

Leiknir vann Tindastól
6 – 0 í æfingaleik
Leiknismenn sigruðu Tindastól
í æfingaleik 6 -  0 laugardaginn
í Egilshöll 1. desember sl. Leik
urinn var lengstum einstefna að
marki Tindastóls en í þeirra lið
vantaði 3 til 4 leikmenn.
Þeir koma eflaust til með að
styrkja lið sitt með 3 til 4 erlend

um leikmönnum sem breyta svo
ennfremur ásýnd liðsins. Leiknis
menn skoruðu tvö í fyrrihálfleik
en hefðu átt að skora 5 - 6 mörk.
En þrátt fyrir að yfirburðir okkar
mann hafi verið talsvert minni í
síðari hálfleiknum gekk betur að
skora.

Eygló og Birkir Snær
á EM25 í Frakklandi
Ægiringar áttu tvo keppend
ur á Evrópumeistaramóti í 25
m laug sem fram fór dagana
22. til 25. nóvember en það eru
þau Eygló Ósk Gústafsdóttir og
Birkir Snær Helgason en alls
fóru sjö sundmenn frá Íslandi.
Anto n Sveinn McKee hafði
einnig náð lágmörkum á EM25,
en kaus að vera heima vegna
nýlegra meiðsla. Þjálfari Ægis
og landsliðsþjálfari Jacky Peller
in var einnig með í för ásamt
Klaus þjálfara SH. Tveir íslenskir
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dómarar þau Svanhvít Jóhanns
dóttir og Haraldur Hreggviðsson
störfuðu við dómgæslu á EM25.
Eygló Ósk Gústafsdóttir komst
í undanúrslit í 100 metra baksundi. Eygló varð í 15. sæti af 41
keppanda. Hún synti á tímanum
59,87 sekúndum en Íslandsmet
hennar í greininni er 59,75 sek
úndur. Sundfólk Ægis tók þátt í
Unglingamóti Fjölnis 1. til 2. des
ember s.l. margir voru að bæta
árangur sinn og vinna til verð
launa. Til hamingju Ægiringar !

Ægiringar tóku þátt í Íslands
meistaramótinu í sundi sem fór
fram í 25 metra laug eða ÍM25 í
Ásvallalaug Hafnarfirði 16. til
18. nóvember sl.
Sterkasta sundfólk landsins
tók þátt í mótinu. Sundfélagið
Ægir vann til 28 verðl auna á
ÍM25, þar af 13 gull-, 11 silfur- og
4 bronsverðlauna. Anton Sveinn
McKee var sigursæll á mótinu,
en hann vann til 8 gullverðlauna.

Ungir Ægiringar á palli.

Eygló Ósk og Anton Sveinn sundfólk ársins
Upps keruh át íð Sunds am
bands Íslands var haldin eft
ir vel heppnað ÍM 25 þar sem
sundá ri ð 2011 til 2012 var
gert upp. Þar var glæsil egt
hlaðborð og happadrætti auk
þess sem veittar voru viður
kenni nga r fyri r helstu afr ek
á sundárinu.
Þar voru Ægiri nga rni r Ant
on Sveinn McKee og Eygló Ósk
Gústafsdóttir tíðir gestir á svið
inu. En þau hlutu bæði viður
kenningu fyrir besta afrek unn
ið á ÍM25. Anton Sveinn fyrir
1500 m skriðs und karla og
Eygló Ósk fyrir 200 m baksund
kvenna en það voru stigahæstu
sundin á ÍM25. Þau hlutu einnig viðu rk enni ngu og titi li nn
annað árið í röð, sundmaður og
sundkona ársins fyrir sundárið
2011 til 2012. Þá hlutu þau silf
urmerki SSÍ fyrir þátttöku sína á
Ólympíuleikunum 2012.
Það var einnig kosinn afreks
þjálfari ársins 2012 og þann tit
il hlaut yfirþjálfari Ægis Jacky

Eygló Ósk Gústafsdóttir og Anton Sveinn McKee voru tíðir gestir á
sviðinu á uppskeruhátíð Sundsambands Íslands.

Pellerin, en Antoni hjá ÍRB var
valinn unglingaþjálfari ársins.
Sundf él agi ð Ægir óska r þeim
hjarta nl ega til hami ngju með

árangurinn og viðurkenningarn
ar, og erum mjög stolt yfir frá
bærri frammistöðu okkar magn
aða sundfólks.

ÍR- og Leiknisvörur
jólapakkann!
Enskar fótboltavörur í úrvali

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

ZOON-úlpur í barnaog fullorðinsstærðum

Gönguskór
Ítalskir gæða gönguskór á
frábæru verði
kr. 13.998.-

FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ

00000

w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Leikföng
í úrvali

Stærðir frá 36-46.
Herra- og dömuskór

17. silfurleikar ÍR

Frjálsíþróttadeild ÍR hélt í dag
sína árlegu Silfurleika ÍR í flokk
um 17 ára og yngri í Laugardals
höllinni. Mótið er nefnt Silfur
leikar til að minnast stórkost
legs afreks ÍR-ingsins Vilhjálms
Einarssonar sem vann til silfur
verðlauna í þrístökki á Ólympíu
leikunum í Melbourne í Ástralíu
árið 1956.
Því var vel við hæfi glæsilegur
árangur Fannars Inga Rafnssonar
frá Þór í Þorlákshöfn sem stökk
12,64 m í þrístökki í flokki 14 ára
pilta og spurning hvort að þar
sé kominn arftaki Vilhjálms eins
og þulur mótsins hinn reynslu
mikli Þráinn Hafsteinsson komst
að orði við verðlaunaafhending
una. Þórdís Eva Steinarsdóttir FH
átti góðan dag og sigraði í fjölda
greina og setti Íslandsmet í 60 m
grindahlaupi og 600 m hlaupi í
sínum aldursflokki, 12 ára stúlk
ur. Reynir Zoega Geirsson Breiða
bliki setti Íslandsmet í kúluvarpi
13 ára pilta. Aníta Hinriksdóttir
átti enn eitt frábært hlaup í 800 m
2:05.94 mín.
Silfurleikar ÍR er opið frjálsí
þróttamót sem hefur átt miklum
vins ældum að fagna undanf ar
in ár en keppt er í hefðbundn
um frjálsíþróttagreinum frá 11
ára aldri og upp í 17 ára flokk
inn. Hins vegar hafa 10 ára og
yngri tekið þátt í hinni sívinsælu
þrautabraut en hún gengur út á
mismunandi þrautir sem tengj
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Fréttir

Íﬂróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080
Myndsími: 587 7081
Tölvupóstur: hordur@irsida.is
Heimasíða: ir.is

Mikil þátttaka á
Jólamóti Nettó og ÍR
Frá silfurleikum ÍR í laugardalshöllinni.

ast keppnisgreinum frjálsíþrótta.
Þrauti rna r reyna á ými sk ona r
þætti og hæfileika en markmiðið
er að börnin skemmti sér vel og
vinni saman sem lið. Keppendur
þar voru 280 talsins í yfir 20 lið
um en einn liðsstjóri fylgdi hverju
þeirra þannig að þar taka foreldr
ar jafnan þátt í íþróttaiðkun barna
sinna en metfjöldi áhorfenda var
mættur til að fylgjast með keppn
inni.
Heildarfjöldi keppenda sló nýtt
met þegar 666 íþróttamenn frá
22 félögum mættu ásamt fjölda
þjálfara, foreldra og yngri systk
ina. 180 keppendur kepptu undir

Um 500 börn og fore ldra r
voru mætt á Jólamót Nettó og
ÍR sem fram fór í Seljaskóla helg
ina 1. til 2. desember sl. Þarna
skemmtu sér fólk á öllum aldri,
leikm enn sem fore ldra r og
aðstandendur.
Það var ekki var bara verið að
spila frábæran körfubolta, heldur

var góða skapið allsráðandi. Mik
ill uppgangur er í körfuboltanum
hjá ÍR samanborið við þátttökuna
í fyrravetur.
Það voru mætt á Nettómót
ið 66 lið frá 11 félögum svo það
virðist sem körfuboltinn sé víða
í miki lli upps veiflu, og er það
auðvitað vel.

merkjum ÍR. Í heildina var fjölg
uni n milli ára, 110 keppe ndu r
og 130 fleiri tóku þátt í þrauta
brautinni. Margir fóru því ánægð
ir heim með sinn verðlaunapen
ing, jafnvel verðlaunapeninga, en
gleði og liðsandi er haft í háveg
um á mótinu þó svo að keppn
isandi og löngun í árangursbæt
ingu hafi einnig svifið yfir salnum
enda gekk mótið betur nú er nokkru sinni fyrr enda um 100 starfs
menn úr röðum meistaraflokks
frjálsí þ róttam anna og fore ldra
að störfum. ÍR-ingar þakka öllum
sem mættu í Laugardalshöllina í
fyrir daginn.

Handbolti:

Hetjuleg barátta strákanna í 4. flokki
ÍR-strákarnir í 4. flokki E í 2.
deild börðust hetjulegri baráttu
gegn Þrótti sl. sunnudag þegar
liðin mættust en mjög hávaxnir
Þróttararnir voru þeim ofviða
þegar upp var staðið.
En ÍR-ingar eiga hrós skilið fyr
ir hetjulega baráttu. Þeir eru í 6.
sæti riðilsins, hafa unnið Fylki,
Fram og Hauka en tapað fyrir Vík
ingi, HKR (sem er í efsta sætinu),
KA og Þrótti.
Leikgleðin spilaði stórt hlutverk, og er það auðvitað vel.
Eitt marka ÍR-inga
í uppsiglingu.

Heimasíða ÍR er www.ir.is

ÍR hafði betur gegn Akureyri
ÍR hafði betur gegn Akureyri 28 -  26 er liðin
áttust við í Breiðholtinu nýverið í tíundu umferð
N1-deildar karla í handknattleik. Staðan í hálfleik
var 13 -  11 fyrir heimamenn. Eftir sigurinn er ÍR
komið upp að hlið Akureyrar en bæði lið hafa ell
efu stig í öðru til þriðja sæti deildarinnar. Haukar
eru sem fyrr í efsta sætinu með sautján stig.
Bjarni Fritzson var markahæstur í liði Akureyrar
og skoraði níu mörk, þar af tvö úr vítum. Guðmund

ur Hólmar Helgason skoraði átta mörk, Bergvin Þór
Gíslason fimm mörk, Geir Guðmundsson tvö mörk
og þeir Heimir Örn Árnason og Hreinn Þór Hauks
son sitthvort markið. Jovan Kukobat varði nítján
skot í marki Akureyrar. Í liði ÍR var Sturla Ásgeirsson
markahæstur með sjö mörk, þar af þrjú úr vítum, og
þeir Ingimundur Ingimundarson og Sigurjón Frið
björn Björnsson skoruðu fimm mörk hvor.

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

Kennsla í sjálfsvörn
Nú í janúar hefst kennsla
í sjálfsvörn í ÍR heimilinu
Skógarseli 12. Leiðbeinandinn  
Björn H. Halldórsson (4. Dan)
hefur lagt stund á sérstakar sjálfs
varnaræfingar frá árinu 1998 og
æft og kennt júdó síðan   1974,
meðal annars í Japan og Króatíu.
Kenndar verða áhrifaríkar
aðferðir sem þurfa ekki mikinn
kraft og henta því bæði konum

og körlum. Þessi námskeið
hafa einnig verið kennd í íþróttahúsi Sjálandsskóla í Garðabæ.
Kennt verður á mánudögum
og miðvikudögum frá klukkan
20-21. Hvert námskeið stendur í
2 mánuði. Áhugasamir hafi samband við Björn í síma 8963035 eða
bjornjudoka@gmail.com. Mánudaginn 7. janúar 2013 hefst námskeiðið og skráning er á vef ir.is
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Gleðilega hátíð

Við óskum þér gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Starfsfólk Íslandsbanka í Þarabakka

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

