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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00   •   Lau: 10.00 -14.00

Hólagarði og
Arnarbakka

Lamba Hjörtu
Verð áður 459 kr./kg.
Verð núna 398 kr./kg.

 

Lamba Lifur
Verð áður 398 kr./kg.
Verð núna 298 kr./kg.

 

Lamba Nýru
Verð áður 298 kr./kg.
Verð núna 198 kr./kg

Ísfugl
Heill Kjúklingur
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 798 kr./kg.

Pepsi og Pepsi Max 
2. lítra

Verð áður 298 kr.
Verð núna 198 kr.

Kjörís 1 lítar allar 
gerðir

Verð áður  769 kr.
Verð núna 598 kr.

  Hausttilboð

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla,Vesturbergi 
og Arnarbakka

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

Allt sem skiptir máli um íbúðalán á landsbankinn.is/istuttumali

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Leiknir sigraði 1. deildina með glæsibrag og tókst að tryggja sér sæti í Pepsideild inni árið 2015. Fé lag ið er 
þar með kom ið í deild þeirra bestu eft ir um 40 ára bar áttu í neðri deild um Ís lenskr ar knatt spyrnu. 
Nán ar er fjall að um Leikn is sig ur inn á bls. 14 og í for ystu grein.
Mynd: Pálmi Ás bjarn ar son.

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Mjólkursamsalan verður með 
kynningu föstudaginn 26. sept.
á Skyrdrykkjum og smurosti.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Eiðistorgi 13-15 • 170 Seltjarnarnes • Pósthólf 172

Rit stjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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L eiknir - litla félagið með stóra hjartað - er komið í efstu
deildina í íslenska fótboltanum eftir 40 ára baráttu í
neðri deildum. Þetta er ekki aðeins  sigur Leiknisstrák-

anna sem léku við Þrótt á Leiknisvellinum með þeim ávinningi
að komast í efstu deildina heldur er þetta sigur Breiðholtsins
– einkum þess efra þar sem þetta félag hefur starfað næstum
frá því hverfið reis af grunni. Skin og skúrir hafa skipst á
í sögu Leiknis en einkunnarorðin ávallt verið að halda áfram.

Hvaðáhugaogálitsemfólkkannaðhafaá fótboltasemslíkum
hefur félagsstarfiðhjáLeiknigertmörgumgott.Þarhafabörnog
ungmenniáttþesskostaðstunda íþróttirogþáeinkumleikið fót-
boltaogeinnigöðlastþann félagslegaþroskaog færnisemöllum
ernauðsynlegáleiðútílífið.Þóttfótboltinnsékeppniþáerhann
líkafélagsíþróttþarsemkepptersamaníliði.Þvíligguríeðlihans
aðtengjafólksaman.Myndasamstöðuoftántillitstilannarraþátta
mannlífsins.

ÍEfraBreiðholtiereittfjölbreyttastasamfélagfjölmenningarhérá
landiþarsemfólkafýmsumupprunadeilirbyggðarlagi.Fótboltinn
erslíkusamfélagieinkarnauðsynlegur.Íhonumgeturfólkafýmsum
menningarstraumumogmargvíslegumtungumálumnáðsaman.Átt
sérsamstöðusemöllumsamfélögumernauðsynleg.Aðstandendur
Leiknis ígegnumtíðinaeigaþaðbestaskilið fyriröflugtogóeigin-
gjarntstarfífjóraáratugi.FullástæðaertilaðóskaLeikniogLeikn-
isfólkitilhamingjumeðþennanstóraáfanga.

Sterkt fé lags mála svæði

M argvíslegtvetrarstarferaðhefjast íBreiðholti.Fyrstmá
nefna Fjölbreytta starfs- og viðburðaáætlun Menningar-
miðstöðvarinnar Gerðubergs þar sem hvergi er slegið

slökuvið.Gerðubergereinstaktíröðmenningarstöðvahérálandi.
Íum fjóraáratugihefurmargskonarmenninguveriðmiðlað.Bók-
menntir,myndlistog tónlisthafaáttþar fastansessallt frábyrj-
unogsíðahafa fleirigreinarbæstvið.Máþarnefnahönnunsem
dæmiendanýturhúnmikilsáhugahérá landiumþessarmundir.

Félagsstarfiðereinnigaðhefja sínavetrardagskrá íGerðubergi
ogíÁrskógum.Fjölbreytniþesserstöðugtaðaukastogfullástæða
ertilþessaðvekjaathygliáaðþaðerfyriralla.Ekkibara60áraog
eldrieðaóskilgreindahópaheldriborgara.

Verkefnið„Menntunnúna“eraðfaraafstaðenþarerumeinstaka
starfsemiaðræðaþarsemmiðaðeraðþvíaðaukatækifæri fólks
semvillkomastaðnámiánýjanleikogeinnigaðtengjafólkaföðr-
umþjóðernumogmenningarheimum íþvíumhverfiogsamfélagi
þarsemþaðbýr.Einkumaðauðveldaþvíaðnátökumáíslenskuen
einnigaðeflamöguleikaþessáaðviðhaldaeigintungumáli.

Haust- ogvetrarstarf kirknanna ereinnig aðhefjast ogmargra
félagasemstarfa íBreiðholtinu.Breiðholtiðer sterkt félagsmála-
svæði.

Litla fé lag ið með 
stóra hjart að

Móðurmál - samtök um tví-
tyngi stóðu fyrir námsskeiðinu
„Málörvunbarna í fjölbreyttum
hóp,á leik-oggrunnskólastigi“
fyrirmóðurmálskennara íHóla-
brekkuskóla um þar síðustu
helgieða12.og13. september.
Aðþessusinnivarnámsstefnan
í samstarfi við leikskóla Holt í
FellunumogPólskaskólann.

Aðalfyrirlesarinn á námsstefn-
unnivarBarbaraNoelDayenhún
varmeðtvöerindiá föstudagog
laugardag.  Hún fjallaði m.a. um
hvernig virkt samstarf foreldra
ogskólastuðlaraðvirkutvítyngi,
málörvunbarnaogbetri árangri
barna í skólum.  Þá kynnti hún
leiðir til málörvunar og þátttak-
endur tókusjálfirþátt ínokkrum
æfingum.  Það er mikilvægt að
kennarar og foreldrar líti á fjöl-
breyttanbakgrunnnemendasem
styrkleika til að byggja á og að
þessifjölbreytnifeliísértækifæri
til aðefla tengslogþátttöku for-
eldraískólastarfinu.

Fróð leg ir fyr ir lestr ar
Fríða Bjarney Jónsdóttir verk-

efnastjóri fjölmenningar í leik-
skólum Reykjavíkur fjallaði m.a.
um læsisstefnu leikskóla Les-
ið í leik og fjölmenningarstefnu
skóla- og frístundasviðs Heim-
urinnerhér. Fríða ræddihvaða
aðferðir geta verið gagnlegar til
að stuðla að virku tvítyngi og
benti á leiðir sem allir kennarar
bæðimóðurmálskennararogleik-
skólakennarar geta notað til að
eflamálþroskaog styðjabörná
leið til læsis. Halldóra B. Gunn-
laugsdóttir leikskólastjóri áHolt-
inu sagði frá Þemakassa-verk-
efninu. Þemakassarnir innihalda
bækur og efni tengt þeim, sbr.
dýr, leikskólinn, fjölskyldan, lit-
ir, form,hugtökog fleira. Íhverj-
umkassaerkennsluáætlun fyrir
starfsmennaðfylgja,einnigsagði
hún frá tilraunaverkefninu Virk-

ir foreldrar. Maria Sastre sagði
frá þriggja daga ráðstefnu sem
hún sótti fyrir móðurmálskenn-
ara í Austurríki og Brynja Hall-
dórsdóttirskipulagðiBarngasem
er þvermenningarlegt spil sem
nýta má í fræðslu um samskipti
í fjölmenningarlegusamfélagiog
Elena Martíner Pérez sagði frá
samþættrinálguntilnáms.

Hvern ig má stuðla  að 
virku tví tyngi

Í lok dags á föstudaginn var
pallborð um móðurmálskennslu
ogmálörvun í leik-oggrunnskól-
um en í pallborðinu sátu Anh
DaoTrankennari í fjölmenningu
við Menntavísindasvið HÍ, Skúli
Helgason formaður skóla og frí-
stundaráðs Reykjavíkurborg-
ar, Guðjón Bragason frá Sam-
bandi íslenskrasveitarfélaga,Líf
Magneudóttir formaður Mann-
réttindaráðs Reykjavíkurborgar
og Kristín Jóhannesdóttir skóla-
stjóri Fellaskóla. Í umræðunum

kom framaðnúerunniðaðþví
að skoða hvernig stuðla megi
aðvirku tvítyngi ogmóðurmáls-
kennslu í grunnskólum borgar-
innar. Guðjón taldiaðnauðsyn-
legtværiaðræðaogfinnalausnir
fyrriminnistaðiálandsbyggðinni
varðandi móðurmálskennslu.  Í
lokumræðnakom framaðmikil-
vægtværiaðnýtaþannmannauð
sem byggi í Móðurmálsskólun-
um og kallað var eftir aðkomu
samtakanna að stefnumótun
sveitarfélaga varðandi móður-
málskennsluogmálörvunískóla-
starfi.Þettaeríannaðskiptisem
samtökin Móðurmál bjóða sín-
um kennurum uppá slíka end-
urmenntun en í fyrsta sinn sem
þauvinnaísamstarfiviðleikskól-
annHolt.Samstarfiðopnaði fyrir
upplýsingaflæðiá milli formlegs
skólastigsogmóðurmálskennslu
semferaðmestu leyti framutan
skólatíma.

Hvern ig má stuðla að 
virku tví tyngi

Hópstarf á námskeiði um móðurmál sem haldið var í Hólabrekku
skólaádögunum.

Grunnskólarnir í Breiðholti,
Breiðholtsskóli, Fellaskóli,
Hólabrekkuskóli, Seljaskóli og
Ölduselsskóliundirrituðunýver-
ið samstarfsyfirlýsingu. Sam-
starfið tekur til fjögurra sviða
– nemenda, námsumhverfis,
mannauðs og grenndarsamfé-
lags.ÍBreiðholtieráralönghefð
fyrir góðu samstarfimilli skóla
og stofnana og hefur það leitt
til fjölmargra smærri og stærri
verkefna.Skólarnirhafat.d.haft
sameiginlega símenntunardaga
nokkrumsinnumyfir skólaárið
til að byggja upp sameiginlegt
lærdómssamfélag til hagsbóta
fyrirnemendur.

Í samstarfsyfirlýsingunni sem
stjórnendur skólanna undirrit-
uðuádögunumer lýstyfir sam-
eiginlegum markmiðum og vilja
til áframhaldandi samstarfs. Að
sögn Kristínar Jóhannesdóttur
skólastjóra íFellaskólavarðyfir-
lýsingin til einmitt til að innsigla
gott samstarfog festaþað form-
lega í sessi. “Það gagnast hverj-
umskóla fyrirsigogskólasamfé-
laginu í Breiðholti sem heild og
berþvíjákvæðaviðhorfisemríkir
til samstarfs glöggt vitni.” Lögð

eráherslaáaðstyrkjaskólana í
Breiðholtisemlærdómssamfélag.
Gottlærdómssamfélagverður

aðeins til fyrir tilstilli góðrar
og faglegrar samvinnu allra sem
í skólunum starfa þar sem ríkir
metnaður, traust, vandvirkni og
virðing íhvívetna.Slíkt samstarf

ereðlilegt fyrir framþróunskóla-
starfsogeykurárangurnemenda.
Í Breiðholti þykja gagnkvæmar
heimsóknirstarfsfólksgrunnskól-
anna mikilvægar auk þess sem
kappkostaðeraðnýtaeftir föng-
um tækifæri til sameiginlegrar
fræðsluognámskeiða.

Grunn skól arn ir und ir rita 
sam starfs yf ir lýs ingu

Skólastjórarnir Jónína Ágústsdóttir, Hólmfríður G. Guðjónsdóttir og
ÞórðurKristjánssonundirritasamtarfsyfirlýsinguna.
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1. - 4. október

Fyrirtæki og verslanir í Mjódd bjóða upp á
tilboð og afslætti dagana 1. - 4. október

í tilefni haustdaga 2014.

Opið verður til kl. 21:00 fimmtudaginn 2. október.
Verið velkomin í þægilegt og gott umhverfi,

við tökum vel á móti þér.
Næg bílastæði.



Samúel Jón Samúels
son, heimilislæknir og
yfirlæknir á Heilsu
gæslustöðinni í Mjódd
spjallar við Breiðholts

blaðið að þessu sinni. Samúel
er Ísfirðingur í húð og hár og
starfaði sem læknir á Ísafirði
fyrstu árin eftir að Svíþjóðar
dvölognámi lauken flutti svo
suðurogtókviðyfirlæknisstarf
inuíMjóddinni1988.Hannsett
ist að í Seljahverfinu með Þór
hölluGísladótturkonusinniog
börnum. Það telur hann hafa
verið heillaspor og hefur búið
þar síðan.Hann segir kyrrðina
í Kambaselinu þægilega. Eng
innhávaði.Fáttaðtrufla.Engar
umferðargötur fyrir börnin að
farayfiráleiðískólannogall
ar leiðir stuttar. Veðursældin í
skjóliEsjunnarsélíkaótrúleg.

„Ég er að vest an, fædd ur og 
upp al inn á Ísa firði. Mér finnst, 
þeg ar ég hugsa til baka að það 
hafi ver ið merki legt að al ast 
þar upp á sjötta ára tugn um. 
Um hverf ið var svo fjöl breytt, 
at vinnu- og mann líf ið bland að ist 
sam an og við krakk arn ir vor um 
alls stað ar inni á gafli. Það var 
slipp ur rétt fyr ir neð an heim ili 
mitt. Við strák arn ir fór um þang-
að, vor um inn an um skipa við-
gerð ar menn ina, sáum þeg ar þeir 
voru að taka skip in upp, tjarga 
og unnu með stór ar sag ir og 
ýmis önn ur verk færi sem okk ur 
þóttu for vitni leg. Við spjöll uð um 
við þá, kynnt umst þeirra heimi 
og störf um og feng um stund-
um tjöru í dós til að leika okk-
ur með. Fyr ir neð an slipp inn var 
ára bát ur sem við gát um tek ið 
trausta taki og róið út á poll inn. 
Svo var  rækju verk smiðja beint 
fyr ir neð an okk ur. Mað ur fékk 

að fara þar inn og sjá þeg ar var 
ver ið að sjóða rækj una og hand-
pilla. Stund um feng um við rækj ur 
í stóra dós til að fara með út og 
pilla. Ég á mjög góð ar minn ing ar 
um þetta sæl gæti. Mér finnst ég 
aldrei í dag fá al menni leg ar rækj-
ur, unn ar rækj ur eru verk að ar í 
svo miklu vatni að rækju bragð ið 
hverf ur næst um. Svo bar mað ur 
út blöð og seldi. Blað burð ur inn 
var aldrei meiri en þeg ar leið að 
kosn ing um því þá voru stjórn-
mála flokk arn ir að gefa út blöð 
og dreifa þeim um bæ inn. Þá fór 
mað ur inn í prent smiðj una, stóð 
við hlið ina á setj aran um og sá 
hann raða blý inu og sá síð urn-
ar verða til. Og svo voru bænd-
ur næst um inn í bæn um með 
bú pen ing sinn. Ég man eft ir því 
að mað ur faldi sig á bak við stein 
til að fylgj ast með heima slátr un-
inni, þeg ar skepn ur voru af líf að ar 
og gerð ar til. Fyrsta skref ið í að 
búa til mat vör ur. Ég fór líka tvö 
sum ur í sveit, var um sex vik ur í 
hvort skipti. Ég fór alla leið aust-
ur á Kirkju bæj ar klaust ur og var 
hjá séra Gísla Brynj ólfs syni og 
Ástu. Prest ur inn var með nok-
kurn bú skap, tvær til þrjár kýr 
og þar kynnt ist ég sveita störf um 
eins og þau voru í gamla daga, 
þar á með al að ná í kýrn ar inn 
und ir Systrastapa. Þá fór ég í 
mín ar fyrstu flug ferð ir, flaug með 
Kata lín unni frá Ísa firði og svo 
áfram með Þrist in um til Fag ur-
hóls mýr ar og Kirkju bæj ar klaust-
urs. Ég held að öll þessi ná lægð 
við at vinnu líf ið og hin dag legu 
störf fólks ins hafi haft mjög góð 
upp eld is leg áhrif. Nú er ekki leng-
ur hægt að fara nið ur að höfn í 
Reykja vík. Allt er læst af ör ygg is-
á stæð um.“ 

Ætlaðialltafí
læknisfræðina

„Ég fór í mennta skól ann á 
Ak ur eyri og eft ir góð ár í norð-
lenska bæn um valdi ég lækn-
is fræð ina. Þeg ar ég lít til baka, 
finnst mér eins og aldrei neitt 
ann að hafi kom ið til greina. Mér 

gekk ágæt lega að læra og hugs aði 
mik ið um það þeg ar ég var strák-
ur að ég ætti að verða lækn ir. Að 
loknu námi og fram halds námi í 
heim il is lækn ing um í Sví þjóð kom 
ég heim. Þá var stað an öðru vísi 
en í dag. Nægt fram boð var af 
lækn um og erfitt gat ver ið að fá 
stöðu hér heima. Hug ur inn stóð 

til starfa í gamla heima bæn um á 
Ísa firði, en þar losn aði staða. Ég 
tel það góða reynslu fyr ir unga 
lækna að starfa út á landi. Ég var 
þó ekki ein angr að ur á Ísa firði 
eins og er á sum um fá menn um 
stöð um, einn af kost un um var 
teng ing in við sjúkra hús ið. Fæð-
ing ar deild hef ur alltaf ver ið starf-

4 Breiðholtsblaðið SEPTEMBER 2014

V i ð t a l i ð

Okkurhefurliðiðmjögvel
íSeljahverfinu

SamúelJónogÞórhallaGísladóttirkonahansígarðinumheimaíKambaseli.
Mynd:ÞórhallurGísliSamúelsson„Gossi“enhanneryngribróðir„Golla“ljósmyndaraMorgunblaðsins.

  

 Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

 Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms. 

 Meirapróf.

 Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins rétt indanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eft ir farandi f jölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga .

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is
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andi við sjúkra hús ið á Ísa firði og 
um ein fæð ing á viku til jafn að ar 
og einnig starf andi skurð lækn ir 
og aðr ir sér fræð ing ar. Það var 
gott að búa á Ísa firði þessi sjö ár 
og fjöl skyld unni leið vel þar. “

Mikilkyrrðogallar
leiðirstuttar

Talið berst að Breið holt inu 
þar sem Sam ú el Jón hef ur búið 
ásamt fjöl skyldu sinni frá því að 
hann flutti öðru sinni frá Ísa firði. 
Hann seg ir það heilla spor að hafa 
flust þang að. „Okk ur hef ur lið-
ið mjög vel í Selja hverf inu. Við 
vor um með fimm börn þeg ar við 
kom um, elstu kom in á fram halds-
skóla ald ur en það yngsta var á 
fyrsta ári. Við fest um kaup á rað-
húsi í Kamba sel inu og ég held að 
við töl um enn um það í hverri 
viku hversu gott er að búa þar. 
Þarna er mjög ró legt. Mik il kyrrð. 
Eng inn há vaði frá um ferð og all-
ar leið ir stutt ar og veð ur sæld in 
eft ir tekt ar verð. Það var af skap-
lega gott að ala börn in upp við 
þess ar að stæð ur. Ná lægð in við 
nátt úr una mik il. Við hjón in nýt-
um okk ur það, erum dug leg að 
fara í göngu ferð ir, kon an geng ur 
dag lega og við för um flesta frí-
daga sam an nið ur í El liða ár dal 
og get um varla hugs að okk ur líf ið 
án þess. Ég man ein hverju sinni 
að ég hafði ver ið að slá blett inn 
á bak við hús ið, fór svo inn og 
þá voru sjón varps frétt irn ar að 
byrja. Fyrsta frétt in var um óveð-
ur í Reykja vík og mynd ir af bát-
um að sökkva í smá báta höfn inni. 
Ég varð aldrei var við þetta óveð-
ur hér efra. Við erum í svo miklu 
skjóli af Esj unni.“ Sam ú el Jón seg-
ir að þau hafi stund um skoð að 
önn ur hverfi í Reykja vík en ekk-
ert þeirra hafi freist að þeirra til 
þess að flytja úr Kamba sel inu. 
„Við bjugg um í Vest ur bæn um 
þeg ar ég var í námi við Há skóla 
Ís lands en með fullri virð ingu fyr-

ir þeim bæj ar hluta hafa göm ul 
kynni við hann ekki orð ið til þess 
að við höf um far ið að horfa til 
vest urs. Við hjón in erum sam-
mála um að hvergi sé betra að 
búa en í Breið holt inu. En nú 
erum við bara orð in tvö eft ir í 
kot inu, börn in far in að heim an og 
það venst bara nokk uð vel. Dæt-
urn ar tvær búa í Stokk hólmi en 
syn irn ir þrír í Reykja vík.  Barna-
börn in eru orð in sex. Við hitt um 
börn in mik ið og reyn um að heim-
sækja þau sem búa í Sví þjóð eins 
oft og við get um.“

Læknaskorturinnskapar
erfiðleika

Sam ú el Jón hef ur stýrt heilsu-
gæsl unni í Mjódd inni í Breið-
holti um ára bil. Hann læt ur vel 
af starf inu en seg ir að heim il-
is lækna skort ur inn sé far inn að 
skapa veru leg vanda mál. „Við 
höf um aug lýst eft ir lækn um en 
eng ar um sókn ir ber ast. Lækn ar 
eru líka að hætta vegna ald urs og 
ungu lækn arn ir ílengj ast úti þar 
sem þeim bjóð ast betri starfs-
kjör. Við eig um að vera sjö lækn-
ar hjá heilsu gæsl unni Mjódd en 
það eru bara þrjár og hálf staða 
mönn uð. Það þýð ir að starfs á l-
ag ið er allt of mik ið. Við ráð um 
illa við þetta og það kem ur nið ur 
á íbú un um í hverf inu. Bið tím ar 
eru of lang ir. Við sem eft ir erum 
þurf um að sinna skjól stæð ing um 
lækn anna sem hafa hætt og sem 
við þekkj um minna. Okk ur líð ur 
ekki vel yfir því að geta ekki sinnt 
öll um eins vel og þyrfti að vera.“ 
Sam ú el Jón er þeirr ar skoð un-
ar að hver heim il is lækn ir eigi að 
hafa sinn hóp, fólk eigi að hafa 
sinn heim il is lækni. „Þetta kerfi 
sem við búum við í heilsu gæsl-
unni geng ur ekki upp að mínu 
mati. Þjón ust an er þynnt of mik ið 
út og fólk ið sem starfar þar er 
leitt og svekkt yfir að geta ekki 
sinnt öll um eins vel og það vill 

gera. Ég er líka sann færð ur um að 
það myndi lækka kostn að sam fé-
lags ins ef heilsu gæsl an yrði efld. 
Vegna þess hversu langa tíma 
tek ur að fá tíma hjá heilsu gæsl-
unni leit ar fólk á bráða deild ina 
sem er dýr ari kost ur. Fólk sæk ir 
þjón ustu á sjúkra hús sem heilsu-
gæsl an á að veita.“ 

Alltafhaftáhugaáflugi
“Ég hef alltaf hreyft mig og 

hljóp mik ið þeg ar ég var yngri. Í 
dag spila ég bad mint on og geng 
mik ið. Áhuga mál in eru mörg. Mér 
tókst að sann færa kon una um að 
hún ætti að gefa mér mót or hjól 
í af mæl is gjöf þeg ar ég yrði sex-
tug ur. Hún hélt í fyrstu að þetta 
væri bara í nös un um á mér en 
sá síð an að mér var full al vara 
með það. Hún gaf mér hjól ið og 
hef ég gam an af því að rúnta á 
því þeg ar veðr ið er gott. Ég held 
að hún hafi hald ið að ég myndi 
fara mér að voða en það hef ur 
nú ekki orð ið sem bet ur fer. Ég 
reyni að fara gæti lega.“ Sam ú el 
Jón er ekki al veg all ur þar sem 
hann er séð ur.  Eft ir er il sam-
an dag fer hann stund um út á 
flug völl og sest upp í litla flug-
vél. Hann seg ir gott að bregða 
sér öðru hvoru í loft ið. „Talandi 
um Cata lín una og Þrist inn hér 
áðan þá veit ég ekki hvort þess-
ar fyrstu flug ferð ir kveiktu áhug-
ann en ég hef lengi haft áhuga 
á flugi. Ís firð ing ar eru líka mjög 
háð ir góð um flug sam göng um og 
flug velli í Reykja vík. Á lækn is ár-
un um á Ísa firði fór ég oft í sjúkra-
flug með Herði Guð munds syni. 
Ég fékk stund um að grípa í stýr-
ið hjá hon um á heim leið inni. Ég 
fór svo að læra að fljúga. Árið 
1986 sendi Flug skóli Norð ur lands 
okk ur vél og kenn ara vest ur. Við 
vor um 12 sem hóf um nám ið. Við 
urð um að nýta tím ann vel og 
oft var far ið í flug tíma áður en 
vinna hófst að morgni. Ég tók svo 

einka flug manns próf ið á Ak ur eyri 
1987. Ég not færði mér rétt ind in 
til þess að skreppa á milli staða 
fyr ir vest an, flaug inn í Reykja nes 
eða til Suð ur eyr ar þar sem voru 
starfs stöðv ar frá heilsu gæsl unni. 
Ég var auð vit að mest í þessu þeg-
ar veð ur var hag stætt. Áhug inn 
var svo mik ill á þess um árum 
að ég smíð aði flug vél með fé lög-
un um og við keypt um líka sam-
an gamla flug vél Tripacer 1953 
mod el sem var skemmti leg en því 
mið ur eyði lagð ist hún  í lend ingu 
á Hólma vík. Það varð til þess að 
ég flaug lít ið í mörg ár eft ir að ég 
flutti suð ur.  Raun ar rétt til þess 
að við halda rétt ind un um. En eft ir 
að ég gekk í Geir fugl hér í Reykja-
vík eft ir síð ustu alda mót fór ég 
að fljúga meira. Ég var fljót ur að 

kom ast aft ur á skrið. Ég reyni að 
fara í loft ið þeg ar veðr ið er gott 
og ég hef tíma. Kon an mín vildi 
aldrei fara með mér í flug ferð á 
með an börn in voru heima, fannst 
það óá byrgt og það var auð vit að 
al veg rétt hjá henni. Hún kem ur 
stund um með núna. Sam ú el Jón 
seg ir að áhuga flug mennsk an sé 
nokk uð dýrt sport. „Mað ur þarf 
að hafa mik inn áhuga og kosta 
nokkru til, til þess að gera þetta 
en það gild ir nú um mörg áhuga-
mál eins og t.d. hesta mennsku. 
Það er líka dýrt að halda gæð ing 
og hest hús,“ seg ir heim il is lækn-
ir inn, flug mað ur inn og Vest firð-
ing ur inn sem fyr ir löngu er orð in 
Breið hylt ing ur.

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Fjölbreytt kirkjustarf í Fella- og Hólakirkju!

Fella- og Hólakirkja
Hólaberg 88, 111 Reykjavík. 
Sími 557 3280, 
http://kirkjan.is/fellaogholakirkja/

Æskulýðsstarfið í Fella- og Hólakirkju er 
komið í fullan gang og það er ávallt mikið líf og fjör. 
Æskulýðstarfið er fyrir börn og unglinga í 4. bekk til 
10. Sunnudagaskólin er á sínum stað í vetur og eru 
sunnudagaskólakennararnir Pétur og Hreinn mæt-
tir aftur til leiks og hafa engu gleymt. Brúðan Viktor 
kíkir í heimsókn og verður margt skemmtilegt 
brallað. Sjáumst klukkan 11:00 á sunnudögum.

Dagskráin: 
Leikjafjör í Fella- og Hólakirkju
Á fimmtudögum frá 17:00-18:00 verður 
leikjafjör í Fella- og Hólakirkju fyrir krakka í 4.-7. 
bekk. Dagskráin er mjög fjölbreytt og spennandi og 
er öll þátttaka ókeypis.

Unglingastarf í Fella- og Hólakirkju
Unglingastarfið verður í vetur á fimmtudögum 
klukkan 20:00-21:30 fyrir hressa krakka 
í 8.-10.bekk. 

Það er ókeypis að vera með í þessu 
skemmtilega starfi og vonumst við til 
að sjá ykkur sem flest.

Viltu vera í góðum félagsskap og langar að syngja í kór? 
Þá er kór Fella- og Hólakirkju eitthvað fyrir þig! Við kirkjuna syngur 
um 25 manna blandaður kór undir stjórn Eyþór Franzson Wechner, 
organista.Kórinn leiðir safnaðarsöng við messurnar á sunnudögum 
og flytur umfangsmeiri kórverk þegar við á. Einnig kemur kórinn 
fram við önnur tækifæri og fyrirhugaðir eru tónleikar í vetur.
Kórinn æfir einu sinni í viku, á þriðjudagskvöldum kl. 19:30 til 22:00. 
Kórfélagar skiptast á að syngja í athöfnum.
Kórinn vill bæta við söngfólk í allar raddir. Áhugasamir hafi 
samband við Eyþór Franzson Wechner, Organista, sími 666 2261 
eða netfang: eythor_franz9@hotmail.com

Listasmiðjan Litróf
Í Fella-og Hólakirkju skemmtilegt og fjölbreytt 
tónlistarstarf fyrir börn á aldrinum 8-15 ára. 
Áhersla er lögð á söng, leiklist, dans og hinar 
ýmsu listgreinar. Börnin fá þjálfun í að koma 
fram og taka þátt í skapandi starfi.
Æfingar Litrófs fyrir 3. – 7. bekk eru á 
miðvikudögum kl. 16.00.
Æfingar Litrófs fyrir 7. – 10. bekk eru á 
miðvikudögum kl. 17:00
Umsjón með starfinu hafa 
Sólveig Anna Aradóttir og Örn Ýmis Arason

Eldir borgarastarfið er alla þriðjudaga og hefst með kyrrðarstund 
kl. 12:00 síðan fáum við okkur súpu í safnaðarheimilinu og eigum 
góða samverustund saman. Spilun og prjónum og fáum góða 
gesti í heimsókn. Umsjónamaður Eldri borgarastarfsins  er Kristín 
Kristjánsdóttir, djákni, sími 825 0051 eða netfang: k.k@mi.is



Hvað á barn ið að heita er yf ir
skrift sýn ing ar sem nú stend ur 
yfir í Menn ing ar mið stöð inni 
Gerðu bergi. Á sýn ing unni eru 
skírn ar og nafna kjól ar eft ir 
Berg lindi Birg is dótt ur. Berg lind 
er mennt að ur textíl kenn ari og 
klæð skeri. Hún hef ur lengi unn
ið skírn ar og nafn kjóla úr end
urunn um textíl und ir yf ir skrift
inni Blúnda. Upp haf hug mynd
ar inn ar má rekja allt aft ur til 
árs ins 2005 þeg ar hún fór með 
yngsta barn sitt í mynda töku.

Kjólar Berglindar eru saum
aðirúrgömlum textílmeðsögu.
Grunnsnið þeirra er afskaplega
einfalt en þegar kjólarnir eru
sniðnir læturBerglindefniviðinn,
sem getur verið gömul sængur
ver, dúkar, gardínur eða annað
semhenni leggst til, ráðaútkom
unni.Hvort sett er pífa neðaná

kjól,blúndaeðamilliverk íhann
miðjanræðstaflögunogmynstri
efnisins. Efnið getur verið slitið
og/eða götótt, og því nauðsyn

legtaðsníðaeftir jaðrieðanýta
efnið á annan hátt eftir mynstri
þess. Með þessari aðferð verða
engir tveir kjólar eins. Kjólarnir
eru afskaplega fallegir og næsta
víst að þeir munu kveikja minn
ingar hjá þeim sem kannast við
dúkamynstur,milliverkeðagard
ínuefnifráfyrritíð.Kjólarnirnjóta
sínvelsvífandineðanúrloftisýn
ingarrýmisinssemkallaðerHorn
iðogeráneðrihæðGerðubergs.
Lögðeráherslaánöfneníslensk
stúlkna og drengjanöfn þekja
veggi,nafnabókerástaðnumog
nafndagsinserbirtdaglega.Sýn
ingarstjóri er Kristín Þóra Guð
bjartsdóttir. Sýningin stendur til
1. febrúar 2015 og er opin virka
dagakl.9til18ogkl.13til16um
helgar.
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Sýningánafna-ogskírnarkjólum
íGerðubergi

Jón Kal mann Stef áns son rit
höf und ur mun sitja fyr ir svör
um á rit þingi í Gerðu bergi síð
ari hluta októ ber mán að ar en 
marg ir hafa heill ast af bók um 
hans í gegn um árin. Í til efni af 
Rit þing inu verð ur boð ið upp 
á nám skeið laug ar dag inn 4. 
októ ber kl. 13 til17 þar sem 
fjall að verð ur um þrí leik inn 
Himna ríki og hel víti, Harmi 
englanna og Hjarta manns ins. 

SögusviðbókaJónskalmanns
er íslensk sjávarbyggð undir
lok19.aldaráþeimárumþeg
ar stórtækar breytingar voru
aðeigasérstaðbæðiíatvinnu
háttum og hugarheimi fólks. Á
námskeiðinu verður sjónum
meðalannarsbeintaðsögusviði
og samfélagsmynd verkanna,
ólíkum aðstæðum alþýðu og
borgarastéttar og stöðu kynj
anna. Þá verður einnig hugað
að öðrum verkum Jóns Kalm
ansm.a.ítengslumviðaðalper
sónu þríleiksins, strákinn, og
tengslum hans við aðra stráka
sembirtast íverkumhöfundar
ins.Fleirakannaðberaágóma
svo sem frásagnarháttur þrí
leiksins,hlutverksendibréfaog
máttorðanna.Námskeiðiðer í
höndumIngaBjörnsGuðnason
ar bókmenntafræðings. Hann
útskrifaðistmeðmeistaragráðu
í almennri bókmenntafræði

fráHáskóla Íslandsári 2009og
með BA gráðu frá sama skóla
árið2001.Meistaraprófsritgerð
hans,„SkrifinbakviðBrekkuna“,
fjallarumsveitasöguþríleikJóns
Kalmans sem kom út á seinni
hluta tíunda áratugarins. Ingi
Björnhefuríumáratugbirtrit
dómareglulega,m.a. ávefnum
bókmenntir.is, íVíðsjááRás1
ogíTímaritiMálsogmenningar.
Hann er búsettur á Ísafirði en
sögusvið verkanna sem fjallað
erumánámskeiðinuereinmitt
norðanverðir Vestfirðir. Hann
starfar við Háskólasetur Vest
fjarða en hefur einnig starfað
semdagskrárgerðarmaðuríVíð
sjááRás1ogáGljúfrasteini–
húsiskáldsinsíMosfellsdal.

Bókmenntanámskeið
ogritþingum
JónKalmann

Þann 19. októ ber verð ur svo
nefnd ur ljóða jazz flutt ur í há deg
inu í Gerðu bergi. Ljóð eru efn
is tök þess ara ein stöku tón leika 
en Leif ur Gunn ars son hef ur 
samið safn verka við ís lensk ljóð 
í gegn um árin.

Í frétt fráGerðubergisegirað í
verkunum tvinnast saman falleg
irog lýrískir textarviðnorræna
hljómfleti og spuna. Flytjendur
eruIngridÖrkKjartansdóttirsem
syngur, Kjartan Valdemarsson
leikurápíanóogLeifurGunnars

sonleikurákontrabassa.Dagana
14. og16. nóvember n.k. verður
flutt tónlistardagskrá íhádeginu
í Gerðubergi sem nefnist Mínir
uppáhalds standardar. Þar fer
Sigurður Flosason saxafónleik
ar fyrir fríðum flokki hljóðfæra
leikaraígegnumnokkraafsínum
uppáhalds jazzstandördum.Með
honumspilaAgnarMárMagnús
sonápíanó,LeifurGunnarssoná
kontrabassaogEinarSchevingá
trommur.

Ljóðajazzíhádeginu

Jón Kal mann Stef áns son 
rit höf und ur.

Einn skírn ar- og nafna kjóla 
Berg lind ar á sýn ing unni. 

„Að kunna að gefa með gleði 
og þakka af heil um hug er meira 
virði en marg ur hygg ur, það er 
jafn vel for senda vel gengni í líf
inu,“ seg ir Gunn ar Her sveinn 
rit höf und ur og heim spek ing ur 
sem ann ast hef ur heim speki kaff
ið í Gerðu bergi und an far in ár. 
Heim speki kaff ið hef ur heppn ast 
vel und an far in miss eri. Þar er 
fjall að á manna máli um mik il
væg efni og  viska gesta lokk
uð fram með skemmti leg um 
um ræð um. Dag skrá in hefst hefst 
jafn an klukk an 20.00 og eru all ir 
vel komn ir.

Gunnar hóf vetrarstarfið 7.
septembersl.þarsemhannfjall
aðiumþakklætioggjöf

Gunnar Hersveinn býður upp
á umræðu um mikilvæg hugtök.
Næstaheimspekikaffi verður15.
október þar sem hann fær Vil
borguDavíðsdóttur rithöfund til
liðsviðsigenmuntalaumhvern
ig þakklæti er stysta leiðin frá
reiði og vanlíðan. Hún segir að
þakklæti sé lykill að hamingju í
allskynsaðstæðum,jafntíamstri
hversdagsins sem í erfiðleikum
og sorg vegna missis. Gunnar

munsvoþann19.nóvember fjal
la um mildi og ofbeldiog skapa
umræðurummikilvægviðhorfog
viðbrögð.

Þrjúheimspekikaffiá
vormisseri

Heimspekikaffið,semhófgöngu
sína haustið 2011 og hefur not
ið mikilla vinsælda. Þar stjórn
arGunnarHersveinn,heimspek
ingur og rithöfundur, lifandi

umræðumumýmismálefni sem
eruofarlegaábaugiogfærtilsín
góðagesti.Ívorverðaþrjúheim
spekikvöld.

Gunnar Hersveinn hefur tekið
virkan þátt í samfélagsumræð
unni til margra ára og skrifað
bækurumgildilífsogþjóðar.Þær
heita Gæfuspor  gildin í lífinu,
Orðspor  gildin í samfélaginu
og Þjóðgildin  sprottin af visku
þjóðar.Hannhefur jafnframtgef
iðút ljóðabækur,núsíðast ljóð
aumslagið Sjöund. Gunnar Her
sveinn hefur einnig starfað sem
blaðamaður og hlotið verðlaun
og viðurkenningar fyrir greina
skrif og framlag sitt sem samfé
lagsrýnir. Heimspekikaffið er
hluti af dagskrá á miðvikudags
kvöldum í Gerðubergi. Fyrsta
miðvikudagskvöld hvers mán
aðar er Handverkskaffi, annað
miðvikudagskvöld er Spilakaffi,
það þriðja er Heimspekikaffi og
það fjórða er Bókakaffi. Það er
því um að gera að líta við, eiga
notalega stund í kaffihúsinu
og taka þátt í skemmtilegri og
fræðandidagskrá.

Heimspekikaffiðádagskrá
Gerðubergsívetur

Gunn ar Her sveinn 
heim spek ing ur og rit höf und ur.

Sig urð ur Flosa son.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

LesandiBreiðholtsblaðsinshafði sambandviðblaðiðogsendi
þvíþessamyndsemtekinvar íBreiðholtinunýlega.Ámyndinni
másjánotaðanog trúlegaónýtan ísskápsemkomiðhefurverið
fyrir inn í trjárunna. Í þessu felst yfirgengilegur sóðaskapur og
virðingarleysi fyrirnánastumhverfi.Tekiðerámótihlutumsem
ekkierlengurnotfyrirístöðvumSorpu.Þeireigaekkiheimaítrjá
gróðrinéannarstaðaráútivistarsvæðum.

Yfirgengilegursóðaskapur

www.borgarblod.is
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Haust ið fer vel af stað í Fab Lab (Fab
rication Laboratory) í Fella görð um. Fjöl
marg ir nem enda og starfs manna hóp ar 
komu í kynn is ferð í smiðj una þar á með
al starfs menn í Þjón ustu mið stöð Breið
holts og hjá Mími sí mennt un. Nem end ur 
í Fab Lab áfanga í Fjöl braut ar skól an um í 
Breið holti (FB) og nem end ur í 10 bekk í 
Fella og Hóla brekku skóla eru að vinna í 
Fab Lab.  

Fab Lab Reykjavík í Fellagörðum opn
aði 24. janúar 2014 og er samstarfsverk
efni Reykjavíkurborgar, Fjölbrautarskól
ans íBreiðholti ogNýsköpunarmiðstöðv
ar Íslands.FabLaberstafrænsmiðjaþar
sem þú getur fengið aðstoð við að nýta
stafræna tækni til að látahugmyndirþín
arverðaaðveruleikahvortsemumerað
ræða vöruþróun eða listsköpun. Í smiðj
unniereingöngustuðstviðopinhugbún
aðogþarhefur fólkaðgengiað ferlumog
tækjum á borð við vínilskera, þrívíddar
prentara,laserskeraogfræsara.Þáerhægt
hanna og forrita rafrásir, búa til mót og
afsteypur.

Öllnotkunátækjumerókeypis
Fab Lab Reykjavík var fjórða Fab Lab

smiðjansemopnuðvaráÍslandioghlutiaf
alþjóðlegusamstarfsnetiFabLabsmiðja í
heiminum.Öllnotkunátækjumerókeypis
enfólkgeturkeyptefniíuppfinningarsínar
ákostnaðarverðieðakomiðmeðefnisjálft.
HugmyndafræðiFabLabsnýstumaðbyg
gja upp og deila þekkingu og því þurfa
notendureðanjótendurFabLabaðmiðla
reynslu sinni til annarra.Hægt er að líta
viðíFabLabáopnumtímumáþriðjudög
umeftirhádegieðaáfimmtudagskvöldum
en þá er opið til klukkan níu. Jafnframt
erhægteraðpanta tímaogaðstoðeftir
hádegiallavirkadagaengrunnog fram
haldsskólar í hverfinu og Reykjavík nýta
FabLabfyrirhádegi. ÍFabLabstarfa fjór
ir starfsmenn í tveimur stöðugildumBas
Withagen er framkvæmdastjóri Fab Lab
ReykjavíkogstarfsmaðurNýsköpunarmið

stöðvar,LindaWanders, JasminVajzovic
ogStefaníaKristinsdóttir fráFjölbrautar
skólanum íBreiðholti.BæðiLindaogBas
eruútskrifuðúrFabAkademíunnioghafa
umtalsverða reynslu að vöruþróun, ken
nsluográðgjöfíFabLab.

NámíFabLab
Íhaust fórafstaðFabLabáfangi íFjöl

brautarskólanumíBreiðholtiFabLab103.
Námið fer fram í Fab Lab tvo morgna í
viku þar sem nemendur nýta möguleika
stafrænnar tækni, frjáls hugbúnaðar við
hönnunogframleiðslu.Kennterátvívídd
arogþrívíddar teikniforritáborðvið Ink
scape og Google Sketchup, þar sem þau
vinna hönnunarverkefni sem eru síðan
framkvæmd eða prentuð út í vélum Fab
Lab.Boðiðvaruppávaláfanga í10.bekk
í Fella og Hólabrekkuskóla Fab Lab og
tækni í samstarfi viðFB.Tilganguráfang
ans er að kynna verk og tækninám fyrir
nemendum. Nemendur kynnast námi á
tveimurbrautumíFBþ.e.rafvirkjabrautog
húsasmíðabrautaukþessaðkynnastFab
Lab smiðjunni. Áfanginn er að öllu leyti
verklegur og fá nemendur tilsögn undir
handleiðslu kennarabrautannaallan tím
annaukþessverðurþeimkynntstarfssvið
húsasmiða og rafvirkja. FB Kennararnir
Heimir Jónsson, Júlíus JúlíussonogSoffía
M. Magnúsdóttir halda utan um kennsl
una en Soffía sér jafnframt um Fab Lab
áfangann íFBaukþessaðkennakennur
um. Námskeiðið Litli uppfinningaskólinn
nýtti séraðstöðuna í FabLab í sumaren
RósaGunnarsdóttir,doktor ínýsköpunar
fræðum, hannaði námskeiðið  fyrir börn
áaldrinum912ára.Krakkarnir leitaeftir
þörfumísamfélaginu,finnalausniráþeim
ogheimsækjaFabLabtilaðbúatillíkönog
frumgerðir.

NýsköpuníFabLab-frumgerðir
verðatilíFabLab

Fjölmargirfrumkvöðlarhafanýttsérþau

tækifæri sem felast í FabLabensmiðjan
hentarveltilþessaðvinnaaðfrumgerðum
semsíðaneru jafnvelsendar í fjöldafram
leiðsluerlendis.Meðalhönnuðasemhefur
nýtt sér aðstöðuna er Ragnar Kristjáns
sonsemhannarundirvörumerkinuBörk
ur design en hann hefur nýtt Fab Lab til
aðþróa frumgerðiraðsímahulstrumsem
hannseluríýmsumlífsstílsogminjagripa
búðums.s.Minju,MaclandogEpal.

Stimplarogframleiðsla
ákortum

Halla Kolbeinsdóttir er frumkvöðull úr
tæknigeiranumsemákvað íkjölfar starfs
breytingaaðlátagamlandraumrætastum
aðvinnameðeiginhönnun. Íhausthefur
Halla unniðaðhönnunoggerðstimpla í
FabLabsemhúnnotarsíðan til að fram
leiðagjafakort. „Mig langaði til aðbyrjaá
einhverjueinföldu tilaðkynnastvöruþró
unarferlinu. Stimplarnir eru nú klárir og
fyrstufrumgerðirnarafkortunumsemhún
seluráEtsy.comundirmerkinuTheGent
lewomen. Þaðvar frábærtaðvinna íFab
Lab. Linda og Bas, starfsmenn Fab Lab,
kenndumérá tækinogvorumjöghjálp
leg íþróunarferlinu.Næstuskrefhjámér
erumarkaðsmálintilaðkomakortunumá

framfæri.Égvonast til að læraafþessari
prufutilaðnýtaméríþróunánæstuhug
mynd.SjáumstíFabLab!”Halladeilirreyn
slusinniafþróunsimplannaáhttp://wiki.
fablab.is/wiki/Lasercut_linoleum_stamps.

Hún mun einnig kynna vöruna sína og
vöruþróunarferliðáopnuhúsiFélagskven
naíatvinnulífinuogFabLabþann24.sept
embernæstkomandi.

HaustiðfervelafstaðíFabLabíFellagörðum

Stimpl ar sem Halla Kol beins dótt ir hef ur 
gert.

Frá kennslu í Litla upp finn ing askól an um.

Bas Wit hagen fram kvæmda stjóri Fab Lab 
Reykja vík og starfs mað ur Ný sköp un ar-
mið stöðv ar að kenna krökk um.

Félagsstarf í Breiðholti
Félagsstarf á vegum Reykjavíkurborgar er starfrækt á tveimur starfsstöðum Þjónustumiðstöðvar Breiðholts:
í Félagsstarfinu í Gerðubergi og í Félagsmiðstöðinni Árskógum 4.
Félagsstarfið er fyrir alla fullorðna og opið alla daga. Frjálst starf og ókeypis aðstaða er fyrir hendi
en einnig er starf þar sem þátttakendur greiða fyrir umsjón leiðbeinenda. Eins eru haldin ýmis námskeið
sem verktakar sjá um.
Dagskrá liggur frammi á staðnum og einnig má nálgast hana á www.breidholt.is, undir félagsstarfi.
Notendaráð er starfandi í báðum félagsmiðstöðvunum.

Félagsmiðstöðin Árskógum 4 sími 535-2700
Boðið er upp á allskonar hreyfingu í Árskógum og best að athuga dagskrá.
Þeir sem áhuga hafa á að spila hvort heldur Brids, Canasta eða félagsvist skoði dagskrá.
Helgistund er í umsjón presta frá Seljakirkju.
Matur er seldur í Árskógum, reglur og matseðil má finna á www.breidholt.is undir félagsstarf.

Félagsstarfið í Gerðubergi sími 575-7720
Ýmis hreyfing er í boði í Gerðubergi fyrir unga sem aldna.
Prjónakaffi er á föstudögum í umsjá hressra kvenna.
Gerðubergskórinn er með æfingar tvisvar í viku undir stjórn Kára Friðrikssonar.
Billjard er að fara af stað, góð aðstaða í nýju rými.
Helgistund er í umsjón presta frá Fella- og Hólakirkju.
Matur er seldur í Gerðubergi, reglur og
matseðil má finna á www.gerduberg.is
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Ókeypis
aðgangur

Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg

26. september föstudag  kl. 12.15 – 13.00 
28. september sunnudag kl.  13.15 – 14.00

Frauenliebe und leben
Robert Schumann samdi ljóðaflokkinn árið 
1840, sama ár og hann giftist æskuástinni sinni 
Klöru. Textinn endurspeglar líf hans og fjallar 
um ástina, hjónabandið og dauðann. 

Flytjendur: Þóra Einarsdóttir sópran og Nína Margrét 
Grímsdóttir píanóleikari.

24. október föstudag  kl. 12.15 – 13.00 
26. október sunnudag kl.  13.15 – 14.00

englahorn og lágpípa
Á efnisskránni er flæmsk, frönsk og þýsk tónlist 
eftir tónskáldin Loeillet, Carl Maria von Weber 
og hið gáskafulla Tríó Francis Poulenc. 

Flytjendur: Daði Kolbeinsson óbóleikari, Darren Mikaelsson 
fagottleikari og Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari.

28. nóvember  föstudag  kl. 12.15 – 13.00 
30. nóvember sunnudag kl.  13.15 – 14.00

aríur ingibjargar
Ingibjörg flytur úrval af uppáhaldsaríum 
sínum og óperuaðdáenda 
um allan heim. 

Flytjendur: Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran 
og Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari.

17. október föstudag  kl. 12.15 – 13.00 
19. október sunnudag kl.  13.15 – 14.00

ljÓðajazz
Safn tónverka við íslensk ljóð eftir Leif 
Gunnarsson. Hér tvinnast saman fallegir og 
lýrískir textar við norræna hljómfleti og spuna. 

Flytjendur: Leifur Gunnarsson leikur á kontrabassa, Kjartan 
Valdemarsson á píanó og Ingrid Örk Kjartansdóttir syngur.

14. nóvember  föstudag  kl. 12.15 – 13.00 
16. nóvember sunnudag kl.  13.15 – 14.00

Mínir uppáhalds standardar
Sigurður Flosason leiðir fríðan flokk hljóðfæra-
leikara í gegnum nokkra af sínum uppáhalds 
jazzstandördum. 

Flytjendur: Sigurður Flosason leikur á saxafón, Agnar Már 
Magnússon á píanó, Leifur Gunnarsson á kontrabassa og Einar 
Scheving á trommur.

Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510 9380 eða á hringsja.is

Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast  
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi

Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna  
slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla  
grunnmenntun eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. Auk námskeiða býður Hringsjá  
líka fullt nám í 3 annir. 

Um er að ræða eftirfarandi námskeið:

ÚFF -  
Úr frestun í  
framkvæmd

Farið yfir ástæður frestunar, 
einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og 
fara að ná árangri í lífinu. 

Fjölskyldan  
og ég

Með aukinni þekkingu tileinka 
þáttakendur sér leiðir til að 
verða betri fjölskyldumeðlimir, 
makar og uppalendur.

Minnistækni Kennd er tækni til þess að efla 
og bæta minnið. Hentar þeim 
sem eiga við gleymsku eða 
skert minni að stríða.

TÁT -  
Tök á  
tilverunni

Bjargráð og færni í að takast 
betur á við daglegt líf og  
hindranir sem upp koma. 

Í fókus - Að ná 
fram því besta 
með ADHD

Eykur skilning á ADHD  
(athyglisbresti/ofvirkni) og 
hvernig hægt er að ná betri 
tökum á ADHD

Sjálfstyrking Styrkir nemendur í að tjá sig, 
sýna öðrum örugga framkomu  
og almennt að vera til!

Tölvugrunnur Tölvunotkun fyrir byrjendur.  
Unnið á eigin hraða með 
aðstoð.

Fjöldi fólks mætti til að líta 
lista verk ið aug um og að sam
gleðj ast Erró og Reykja vík ur
borg með verk hans sem kom ið 
hef ur ver ið fyr ir á gafli húss ins 
við Álfa hóla 4 til 6 þeg ar því 
var form lega fagn að á dög un
um. Efri hluti mynd ar inn ar sést 
úr mik illi fjar lægð en neðri 
hlut inn birt ist svo þeg ar kom
ið er ná lægt mynd inni. Dag ur 
B. Egg erts son borg ar stjóri lýsti í 
ávarpi sínu við at höfn ina mik illi 
ánægju með verk ið og sam starf 
við lista menn um að færa list
ina inn í Breið holt en borg ar
ráð ákvað á síð asta ári að fjölga 
lista verk um í op in beru rými í 
hverf inu til að fegra það, skapa 
um ræðu og laða gesti borg ar inn
ar þang að.

Hugmyndin með uppsetning
unni er að láta listaverkið kalla
fólk langt að og bjóða því inn í
hverfið til aðnjótaheildarmynd
arinnar. Erró útfærði teikningu
sína í samráði við Listasafn
Reykjavíkur á tvær byggingar í
Breiðholti, annarsvegará Álfta
hólaoghinsvegará íþróttamið
stöðina við Austurberg. Fígúrur
úr myndinni á gaflinum á Álfta
hólum verða stækkaðar á boga
dreginn vegg íþróttahússins við

Austurberg.Erróerheiðursborg
ari Reykjavíkur og hefur í gegn
um tíðina sýnt Reykjavíkurborg
og Listasafni Reykjavíkur rausn
arskap með því að gefa safninu
verksín.VerkeftirErróhafaver
ið sýnd á mörgum helstu söfn
um Evrópu og víða um heim.

Veggmyndir hans prýða merkar
byggingar í mörgum borgum og
hafamikiðaðdráttaraflogaukið
umhverfisgæðiþarsemþærhafa
veriðsettarupp.

Fjöldi fólks sam gladd ist 
Erró við Álfta hóla

Þrír mál arar á staðn um þeir Arn ar, Helgi Grét ar og Erró höf und ur 
lista verks ins.

www.tattoo.is

sim
i :7722171

tattoo@tattoo.is

reykjavik

A
rnarbakki 2

Opið 12:00-19:00 mánudaga til föstudaga
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Nú er fé lags starf ið í Ár skóg um, Gerðu
bergi og í Selja hlíð kom ið af stað af full
um krafti eft ir sum ar ið. Breið holts blað
ið hitti Ágústu Hall dóru Gísla dótt ur for
stöðu mann í Ár skóg um, Önnu Krist ínu 
Bjarna dótt ur for stöðu mann í Gerðu bergi 
og Arn g unni Atla dótt ir deild ar stjóra 
fé lags starfs ins á heim ili aldr aðra í Selja
hlíð. „Við byrj um á föstu lið un um eins og 
venju lega. Höld um stutt nám skeið í hinu 
og þessu eft ir því sem eft ir spurn er. Þessi 
nám skeið geta ver ið frá einu skipti og 
upp úr, hvert um sig. Þeir sem eru bún ir 
að vera í fé lags starf inu áður og jafn vel 
árum sam an þekkja þetta og vita oft hvað 
þeir vilja gera. Postu líns nám skeið in eru 
eitt af því sem ætíð nýt ur vin sæld ar og 
línu dans inn er líka mjög vin sæll,“ seg ir 
Anna Krist ín en hann hefst núna 18. sept. 
kl. 13 í Fé lags starf inu Gerðu bergi.

Listvinnaog föndureruvinsæl í félags
starfinu.Eitt afþví sem fariðeraf stað í
Gerðubergiersvokallaðpappamódelnám
skeiðþar sem Einar Jónassonsem hefur
veriðaðfástviðaðbúatilogskapahlutiúr
pappamunkynnamódelsmíðinaogkenna
fólkiaðnotaþettahráefni tilsköpunarog
aðgerahlutiáborðviðgjafaöskjur,bygg
ingarogaðramuni.Ekkihefurveriðboðið
upp á þetta áður í Gerðubergi og gaman
verðurþví að fylgjastmeðáhuganumog
þátttökunni – jábarahvernigþettamuni
takasttil.

Vilj um fá hug mynd ir frá fólk inu 
sjálfu

Ágústa H. Gísladóttir verkefnastjóri
félagsstarfs íBreiðholtssegiraðaukhefð
bundinna námskeiða muni verða efnt til
nýjunga eftir því sem áhugi verður fyrir.
„Við viljum fá sem mest af hugmyndum
frá fólkinusjálfu.Spyrjaáhverjuþaðhafi
áhugaoghvaðþaðlangitilaðgera.Núer
boðiðupp bútasaumsnámskeið íÁrskóg
umogtölvunámskeiðávegumverkefnisins

Menntunnúnaog tölvuverið í félagsstarf
inu íGerðubergiverðuropiðámillikl.10
og12áföstudögum.“Ágústasegiraðfleiri
og fleirihafiáhugaá tölvum.Bæðiséum
aðræða fólksemaldreihafikynnst tölvu
tækninnieneinnigaðrasemaukaviljivið
færni sínaogþáekki sístviðað leitasér
upplýsinga á netinu. Anna Kristín tekur
undir þetta og segir opnun tölvuversins
jákvæðaoggóðaviðbótviðannaðstarf. Í
Árskógumerboðiðuppáallskonarhreyf
ingu og best að athuga dagskrána. Brids
ogfélagsvisterspilaðámiðvikudögumen
Canastaeftiráhugaogatvikum.Þámágeta
þessaðhádegismaturerseldur íÁrskóg
umallavirkadagaogmatseðilmáfinnaá
www.breidholt.isundirfélagsstarf.ÍGerðu
bergierýmishreyfingíboðifyrirungasem
aldnasvosemsjálfbærgönguhópur sem
gengur saman fráGerðubergiumhverfið
tvisvaríviku.Prjónakaffiogbútasaumurer
íumsjáhressrakvenna.Gerðubergskórinn
ermeðæfingar tvisvar ívikuundirstjórn
Kára Friðrikssonar. Helgistund er í öllu
félagsstarfiíumsjónpresta.

Rækt un ar hóp ur í Gerðu bergi
Áliðnusumrivarefnttilræktunarhópsí

félagsstarfinuíGerðubergienfélagsstarfið
varopiðíalltsumar.„Viðbyrjuðumaðeins
meðþettaog fórumhægtaf stað.Létum
smíðanokkraræktunarkassasemvarkom
iðfyrirhérálóðinni.Hérerfólksemhefur
áhuga á heimaræktun og ætlunin er að
aukaþettanæstasumar.Komafleiriköss
um fyrirog jafnvelað finnaþeimbetriog
sólríkaristaðhér fyrirutan.Éghefáhuga
áaðfleirimunikomatilmeðaðtakaþáttí
þessuþegaraðstaðanbatnar,“segirAnna
Kristín og bíður tíðindamanni að ganga
á bak við hús og líta á gróðurinn. „Þetta
spratt ekki alveg nægjanlega vel í sumar
endaekkimjögsólríkten trénhér íkring
skyggja líkanokkuðá.Áþessuætlumvið
aðráðabót,“segirAnnaKristín.

Fé lags starf ið er öll um opið
Ágústa kveðst sérstaklega vilja leggja

áhersluáaðfélagsstarfiðeröllumopiðán
tillit tilaldurseðaannarrarstöðuísamfé
laginu. „Égveitaðþessmisskilningsgæti
ennað félagsstarfiðséeingöngu fyrirhel
dri borgara. Það á rætur í upphafi þess
þegar neðri aldurstakmörk voru sett en
lönguerbúiðaðafnemaþau.Hingaðeru
allrivelkomnirogekkisíðuraðleggjafram
hugmyndir.Þettageturverið tilvalið fyrir
hópa að tala sig saman, koma með eigin
hugmyndirog geraeitthvaðskemmtilegt
með tímann sinn. Góður göngu og leik
fimihópurhefurvaliðaðhafaaðstöðuíÍR
heimilinueinusinniíviku,borgarleikfimi
kennaranumsemerverktaki,kemursíðan
ogborðarhádegismatinnhér íÁrskógum.
Oft er erfiðast að byrja,“ heldur Ágústa
áfram.Stígafyrstuskrefinenhugmyndirn
ar fæðastoftþegar fólkerkomiðaf stað.
Þaðerokkar reynsla. Fólkþekkir ekki til
starfsinsogteluraðþarséekkertaðfinna
viðþesshæfi.Ofthefurgefistvelfyrirfólk
að koma í kaffi og spjalla og svo er líka

nauðsynlegtaðfréttirafstarfinuberistfrá
manni tilmanns.“AnnaKristínogÁgústa
segjaaðfólksemhefurtekiðþátt í félags
starfinuef til villum lengri tímaverðiað
látaþaðberasttilannarra.„Viðerumopn
ar fyrir öllu og erum reiðubúnar til þess
aðgeraokkarbestatilþessaðvinnameð
fólki.Núerbaraað látasjásigogheyra í
sér.Þaðgeturorðiðvísiraðmeiru,“segja
þærAnnaKristínogÁgústaHalldóra.

Fjöl breytt fé lags starf í Selja hlíð
Félagsstarfið í Seljahlíðermeðnokkuð

öðrumhætti.Þarerekkiumopið félags
starfaðræða.Starfiðer tilhúsa íkjallara
Seljahlíðar og er opið alla virka daga kl.
8.30til16.0nemaáföstudögumhefstþað
kl.10.00ogstendurtilkl.14.00.Arngunnur
Atladóttirsegiraðíhandverkinuséboðið
upp á almenna handavinnu, t.d. leirmót
un og kertagerð. Innanhússjónvarp er í
gangi með praktískum upplýsingum þar
ámeðalmatseðilog fróðleik.Heimilisfólk
getur stillt á ákv. rás á sjónvarptækinu
hjá sér. Ágætt bókasafn er og opið alla
virkadaga,þeirsemætlaað fábækurað
lánihafa sambandviðstarfsmenn félags
starfs. Nettengda tölvuverið er opið alla
dagaogerstaðsettíkjallara.Níuholupút
tvöllurer sunnanmeginviðhúsið, flögg,
kylfur og kúlur eru í vörslu starfsmanna
félagsstarfs.ÞámágetaþessaðSeljakráin
eropin fyrsta föstudag íhverjummánuði
kl.16.00 til18.00. Margir viðburðir eru á
dagskrá Seljahlíðar. Má þar nefna dekur
stundþarsemboðiðeruppáhandarbað
ognuddfyrirþásemkjósa.Leikfimieralla
daga. Boccia er spilað á mánudögum og
lestur úr dagblöðum og bókum eru fast
ir liðir í félagsstarfinu. Menningardagar,
Seljagleðiogþorrablóteruásínumstað í
tilverufélagsstarfsinsíSeljahlíðaukmargs
annars.

Fé lags starf ið er fjöl breytt og öll um opið

Anna Krist ín Bjarna dótt ir og Ágústa H. 
Gísla dótt ir gæða sér á heima rækt uðu 
græn meti í bak garði Gerðu bergs. 

Við leitum að starfsmönnum í skemmtilega og gefandi vinnu. 
Um er að ræða stuðningsþjónustu í Breiðholti.

Óskað er eftir fólki í hlutastarf eða tímavinnu.  Vinnutími er sveigjanlegur.
 
Helstu verkefni stuðningsþjónustu eru:
•         Stuðningsfjölskyldur fyrir börn með fötlun eða raskanir.
•         Félagsleg liðveisla eða stuðningur við einstaklinga með fötlun.
•         Félagslegur stuðningur við börn og ungmenni.
 
Hæfniskröfur:
•         Góð, almenn menntun.
•         Aldur yfir 18 ára.
•         Hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfshæfni og sveigjanleiki.
•         Vilji og löngun til að starfa með fólki.
•         Sjálfstæði og frumkvæði.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Vegna sértækra þjónustuþarfa eru karlmenn sérstaklega hvattir 
til að sækja um í stuðning við börn og ungmenni og fyrir einstaklinga 
með fötlun.

Hægt er sækja um starf með því að senda ferilskrá á 
netfangiðbreidholt@reykjavik.is.
Nánari upplýsingar um starfið veita Þuríður Sigurðardóttir eða 
Lára S. Baldursdóttir í síma 411-1300 eða með því að senda 
fyrirspurn á ofangreint netfang.

Þjónustumiðstöð Breiðholts
auglýsir

Sjávarhöllinni og bjóða nýjir eigendur 
alla velkomna til að koma og heilsa upp 
á okkur.

Við leggjum höfuðáherslu á 

sem eru tilbúnir beint í ofninn.

Heit súpa 
allan daginn.

og franskar.

frá Tungusilungi

Fiskisúpa 
Sjávarhallarinnar

Heimilisfang
Hólagarði

Lóuhólum 2-6
111 Reykjavík

Opnunartími
Mán.-fös. kl. 10-18:30
Símanr. : 581-1500
Netfang:

Fiskbúðin Sjávarhöllin
kynnir nýja áhöfn:
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Grindverk við Fellaskóla í Breiðholti vekur
verulega athygli. Þetta er verk nemenda og
starfsfólks skólans sem hafa málað grindverk
við skólann í öllum regnbogans litum. Grind
verkiðáaðmyndatáknummannbreytileikann
í skólasamfélaginu. Sérhver nemandi og sér
hver starfsmaður málaði einn staf í grindverk
inu í sínum lit. Hver stafur er því táknrænn
geisli í litrófi skólasamfélagsins í Fellaskóla en
skólinn er eitt stærsta fjölmenningarsetur hér
á landi og margbreytilega menningaráhrif eru
ráðandi.

Það er Dan í el Heið ar Guð jóns son list- og verk-
greina kenn ari sem átti hug mynd ina að verk inu 
og bar hit ann og þung ann af því að koma því í 
fram kvæmd. Hann seg ir að líta megi á verk ið 
Lit róf sem sam eig in legt ljós allra í Fella skóla, 
horfa megi á það sem mál verk og skúlp túr sem er 
sí breyti leg ur eft ir því hvað an á það er horft. All s 
komu 318 nem end ur skól ans að verk inu og mál-
aði hver sinn staf í lit róf ið auk þess sem 70 starfs-
menn tóku sér pensil í hönd. Enn eru þó nokkr-
ir staf ir ómál að ir og með því verð ur að sögn 
Dan í els sköp un ar pláss fyr ir þá sem eiga eft ir að 
koma í skól ann. „Þetta er fyrst og fremst tákn-
mynd fyr ir okk ur hér í skól an um og þörf áminn-
ing um hversu fjöl breytt fólk er hér og með marg-
breyti leg an bak grunn.“

MiklarbreytingarálóðFellaskóla
Á und an förn um árum hef ur skóla lóð in við Fella-

skóla tek ið gagn ger um breyt ing um. Dag ný Bjarna-
dótt ir lands lags arki tekt ann að ist hönn um henn ar 
sem skipt ist upp í leik svæði fyr ir ólík ald urs-
stig. Rauð ur þráð ur teng ir sam an leik svæð in á 
mynd ræn an hátt og býð ur jafn framt upp á leik-
mögu leika þar sem hann er mót að ur í hæð ir og 
lagð ur mjúku gúmmí efni. Lit ir eru not að ir á mark-
viss an hátt, til að lífga upp á svæð ið og skapa 

hlý legt yf ir bragð. Þá hafa ver ið út bún ir set stall ar, 
eins kon ar úti leik hús sem nýt ist fyr ir sýn ing ar og 
tón leika ut andyra, og batta völl ur og bolta vell ir 
eru komn ir á vest ur enda lóð ar inn ar.

Fjölbreytileikinntúlkaður
ígrindverki

RegnbogiskólasamfélagsinsíFellaskóla.

Tiltekt,skákog
umferðamálí
brennidepli

Nemendur í bekk 42 í Hóla
brekkuskóla fóru ásamt kenn
araaðmorgni11.septemberog
tókutiláskólalóðinni.Ýmislegt
varlagfærtoginkaupakerrusem
þar fannst var skilað í Bónus í
Hólagarði.

Margt er á döf inni í Hóla brekku-
skóla á haust dög um og m.a. ætl-
ar skól inn að bjóða nem end um 
í 2. til 7. bekk upp á skák kennslu 
þeim að kostn að ar lausu þar sem 
þau Páll Þórs son og Birna Sig ur-
jóns dótt ir ann ast kennslu. Hóla-

brekku skóli á sér langa skák hefð 
sem vert er að halda við. Um ferð-
ar mál in eru einnig í brennid epli 
skóla starfs ins á haustnótt um. 
Tveir starfs manna hans sinna nú 
gang braut ar vörslu á þeim tím um 
sem flest ir nem end ur eru á leið 
til skóla. Þá hafa for ráð menn sem 
fylgja börn um sín um í skól ann 
ver ið hvatt ir til að vera þeim góð-
ar fyr ir mynd ir með því að nota 
gang braut ir og gang stétt ir en var-
ast að vera á gangi á ak braut um.

Rauður þráður tengir leiksvæðin og skemmtileg
form.

KerranfannstáskólalóðinniogvarákveðiðaðskilahenniíBónus.

1 kg kjúklingur

Hægt er að kaupa góð naan 
brauð sem þarf einungis að 
setja á grillið í 1-2 mínútur

Kóríander-basilolía
1 búnt kóríander
1 búnt basil
1 hvítlauksgeiri
½ rautt chilli
Safi úr einni límónu 
Safi úr einni sítrónu
1 dl olía
Salt og pipar eftir smekk
Allt sett í blandara 

Réttur mánaðarins
Rétt mánaðarins leggur til Þorvaldur Egilson sem hefur langa og góða reynslu í eldamennsku þar 
sem hann hefur annast matreiðslu meðal annars á Hótel Gíg, KEA Akureyri auk þess sem hann 
starfrækti Hreðavatnsskálann í ein 8 ár þar sem margir rétta hans nutu mikilla vinsælda.

RéttuR mánaðaRins

Matur og vín:

Montalto ORGANIC Nero 
d‘Avola (lífrænt-ræktað ) 75 cl 
– 1.799 kr – 
Ítalia / Sikiley
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra, 
lítil þurrkandi tannín. Rauð ber, laufkrydd.

Montalto ORGANIC Cataratto 
(lífrænt-ræktað ) 75 cl 
– 1.799 kr – 
Ítalía / Sikiley 
Ljóslímónugrænt. Létt meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra. Epli, melóna, stjörnuávöxtur.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Kjúklingalundir/bringur á naan brauði 
með kóríander-basilolíu og salati

Grilluðum kjúklingalundunum
eða -bringunum er velt upp 
úr olíunni og borið fram með 
grilluðu naanbrauði.
Ferskt salat og sýrður rjómi 
passa vel með þessum rétt.



+ Bókaðu núna á icelandair.is
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
 Í WASHINGTON D.C.
  Verð frá 33.200*

 kr.
  Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Njóttu hverrar mínútu 

Abraham Lincoln er meitlaður í stein. Það er óþarfi að drífa sig að sjá hann. Eða reyna að sjá 
Hvíta húsið, Washington minnismerkið og Georgetown á einum og sama degi. Það sem 
skiptir máli er að anda rólega. Fylgjast með öndunum sem svamla fyrir framan minnisvarðann. 
Borða með öllum skilningarvitunum. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.
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Félagsmiðstöðvarnaraf
staðaffullumkrafti

Þegarað laufinbyrjaað falla
af trjánum og fjúka deyjandi
umgöturborgarinnargul,brún
og rauð þá kviknar líf í félags
miðstöðvunumhér íBreiðholti.
Viðhöfumnúopnaðaftur eftir
stutt en gott sumarfrí. Eins og
undanfarin ár eru þrjár félags
miðstöðvar íBreiðholti, enþað
eruBakkinn,semerstaðsetturí
Breiðholtsskóla, Hundraðogell
efu sem er staðsett í Miðbergi
og Hólmasel sem er staðsett í
Hólmaseli4til6.

Í sum ar hafa far ið fram mikl ar 
breyt ing ar og bæt ing ar á hús næði 
Hólmasels, ver ið er að gera hús ið 
enn betra í stakk búið til að taka 
við öll um þeim fjölda sem þang að 
sæk ir þjón ustu. Í hús inu er bæði 
þjón usta fyr ir krakka í 3. og 4. 
bekk í Selja skóla og Öldusels skóla  
sem þang að sækja frí stunda
heim ili og svo fé lags mið stöð fyr ir 
krakka allt frá 5. bekk og upp í 10. 
bekk. Á með an ver ið er að klára 
að gera hús ið til bú ið fyr ir ung ling
ana þá er fé lags mið stöð hverf is
ins stað sett í Kleif ar seli 18. Þetta 
er ein ung is tíma bund ið og flyt ur 
fé lags mið stöð in inn í Hólma sel 
um leið og fram kvæmd um lík ur 
sem ætti að vera á allra næstu 
dög um, til kynn ing um það mun 
birt ast á mid berg.is.

Afstaðmeðmiklum
krafti

Starf ið í fé lags mið stöðv un
um þrem ur hef ur far ið af stað af 
mikl um krafti og mik ill fjöldi sæk

ir starf ið, fjöl breytt dag skrá er í 
boði og eitt hvað við allra hæfi. 
Einn af stóru við burð um árs ins 
er Amazing race rat leik ur fé lags
mið stöðv anna en hann fór fram 
þann 10. sept em ber og þátt tak an 
var frá bær. Mik ill fjöldi ung linga 
þeysti um borg ina og leysti hin ar 

ýmsu þraut ir, t.d var far ið í sjó
sund, há karl snædd ur og marg ar 
aðr ar skemmti leg ar þraut ir leyst
ar. Það er því líf og fjör í fé lags
mið stöðv un um og við hvetj um 
alla for eldra/for ráða menn til þess 
að hvetja börn sín og ung linga til 
þess að taka þátt í starf inu. 

Á góð um degi í Mið bergi.

Allirútaðgangaí
Breiðholtsskóla

Allir nemendur og starfsfólk
Breiðholtsskólafóruútaðganga
og gengu bakkahringinn sam
an. Tilefnið var átakið göngum
í skólann semhófst 10. septem
ber og lýkur 8. október n.k. og
þáætlaalliríBreiðholtsskólaað
endurtakagönguna.

Átak ið göng um í skól ann bygg
ir á hvatn ingu til þess að ganga 

eða hjóla í skól ann í stað þess að 
nota einka bíl og láta mömmu eða 
pabba skutla sér. Í Breið holts skóla 
hafa ver ið út bún ir þrír trjá stofn ar, 
einn fyr ir hvert ald urs stig. Nem
end ur hafa keppst við að skrýða 
stofn ana lauf um. Hver nem andi 
setti eitt lauf blað á stofn inn á dag, 
grænt fyr ir að ganga eða hjóla og 
rautt ef þeir koma ak andi 

All ir út að ganga í Breið holts skóla.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Ó s k u m  L e i k n i  t i l  h a m i n g j u
 m e ð  s æ t i  í  ú r v a l s d e i l d !

Mjóddinni

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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FBhlýturstórarErasmusstyrk
Fjölbrautaskólinn íBreiðholti

hefur hlotið stóran styrk úr
Erasmussjóðnum.Meðstyrknum
geturFBveittnemendumástarf
námsbrautum skólans tækifæri
til að fara í starfsnámhjá fyrir
tækjumog stofnunum íEvrópu.
Námið er hluti af starfsþjálfun
viðkomandi nemanda ogmetið
tilfullsaðdvöllokinni.Umerað
ræða nemendur af snyrtibraut,
húsasmiðabraut, rafvirkjabraut
og sjúkraliðabraut. Markmið
náms og þjálfunarferða nem
enda er að auka hæfni þeirra
ogþekkinguásínufagsviði,efla
sjálfstraust og tungumálakunn
áttu, sem og að kynnast menn
ingu ogvenjum annarra landa.
Styrkurinn nær einnig til ferða
starfsfólksá sömubrautumsem
gefstnútækifæritilaðtilaðefla
færni og þekkingu sem nýtist
innanskólans.

FB hef ur und an far in fjöl mörg 
ár feng ið styrki úr sjóð um Evr
ópu sam bands ins og hafa bæði 
kenn ar ar og nem end ur not ið 
góðs af og er það mark mið skól
ans að sem flest ir starfs og verk
námsnem end ur eigi þess kost að 
ljúka hluta af starfs þjálf un sinni 
er lend is. Á veg um mennta á ætl
un ar Le on ardo fóru í sum ar tveir 
út skrift ar nem ar af snyrti braut til 
Belg íu í starfs þjálf un í einn mán uð 
og störf uðu þar við góð an orðstír 
á spa hót eli í smá bæn um Limel

ette. Það voru þær Alma Rós 
Ás björns dótt ir og Benný Magn ús
dótt ir. Við spurð um Ölmu hvern
ig upp lif un það var: “ Þetta var 
dá sam leg lífs reynsla og mik ill lær
dóm ur. Ég er þakk lát FB fyr ir gefa 
mér þetta tæki færi. Það var líka 
mjög gam an að kynn ast annarri 
menn ingu tengdri snyrtifræði og 
frá bært tæki færi til að fylgja eft ir 
loka rit gerð inni minni sem fjall ar 
um „Menn ingu og snyrt ingu.“

Hér má sjá þær Ölmu sem er þriðja frá hægri og Benný fjórða frá 
hægri í snyrti skól an um Institut St. Jos eph i Jambes.

Fréttamolarúr
Fella-ogHólakirkja
Nú þegar hausta tekur hefst kirkjustarfið hjá Fella – og Hólakirkju aftur 
að loknu sumarfríi. 

Upphaf sunnudagskólans var fagnað með fjölskylduguðþjónustu 
7. september. Það var mikið fjör, söngur og gleði þar sem ungir og aldnir 
skemmtu sér saman og áttu góða stund. Pétur og Hreinn mætu aftur hressir og 
tilbúnir til starfa. Sunnudagaskólaefnið var kynnt og sögð var Biblíusaga.

Sunnudagaskólinn í Fella- og Hólakirkju er alla sunnudaga kl. 11:00. Boðið 
er upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá. Umsjón hafa Hreinn Pálsson og 
Pétur Ragnhildarson og svo er brúðan Viktor sjaldan fjarri góðu gamni

Barna og unglingastarf Fella – og Hólakirkju er fjölbreytt og skemmtilegt. 
Unglingastarf í samstarfi við KFUM og K verður á fimmtudagskvöldum 
í vetur klukkan 20:00-21:30 fyrir hressa krakka í 8.-10.bekk. Við munum 
bralla ýmislegt skemmtilegt saman og slá á létta strengi. Unglingastarfið er 
opið öllum ungmennum og hvetjum við fermingarbörnin sérstaklega til að 
taka þátt

Leikjafjör Fella- og Hólakirkju í samstarfi við KFUM og KFUK verður á 
fimmtudögum í vetur frá 17:00-18:00 fyrir hressa krakka á aldrinum 
4.-7.bekk. Það verður mjög skemmtileg dagskrá sem hentar öllum og verður 
mikið sprellað. 
Umsjón með Leikjafjörinu og unglingastarfinu eru Pétur, Hreinn, Gunnar og 
Lilja Rós. 

Listasmiðjan Litróf er skemmtilegt og fjölbreytt tónlistarstarf fyrir börn 
á aldrinum 8-15 ára. Áhersla er lögð á söng, leiklist, dans og hinar ýmsu 
listgreinar. Börnin fá þjálfun í að koma fram og taka þátt í skapandi starfi. 
Umsjón með starfinu eru Sólveig Anna og Örn Ýmis. 
Allt barna – og unglingastarf á vegum Fella- og Hólakirkju er foreldrum að 
kostnaðarlausu. 

Eldri borgarastarfið er alla þriðjudaga frá 12:00 til 16:00. Starfið hefst 
með kyrrðarstund kl. 12:00 í kirkjunni. Jóhanna og Kristín kirkjuverðir og 
meðhjálparar töfra fram súpu, kaffi og meðlæti eftir kyrrðarstundina og síðan 
er hefðbundin dagskrá, tekið verður í spil, prjónað og spjallað. Við fáum góða 
gesti með fróðleg og skemmtileg erindi til okkar í haust. 

Foreldramorgnar eru alla fimmtudagsmorgna í safnaðarheimili kirkjunnar. 
Boðið er upp á notalegar stundir fyrir foreldra og börn. Heitt á könnunni og 
morgunhressing.
Við kirkjuna syngur um 25 manna blandaður kór undir stjórn Eyþór Franzson 
Wechner organista. Æfingar kórsins eru á þriðjudögum kl. 19:30-22. Kórinn 
getur bætt við sig söngröddum. 
Dagskráin og allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu kirkjunnar 
Nýir starfsmenn kirkjunnar eru Kristín Kristjánsdóttir, djákni sem munu leiða 
starf eldri borgara í vetur og Eyþór Franzson Wechner organisti hann mun 
leysa Guðnýu Einarsdóttur af fram á vor.

Guðþjónustur alla sunnudaga kl. 11.00.  
Prestar, Séra Guðmundur Karl Ágústsson og Séra Svavar Stefánsson.

Reykjavíkurborg  ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is
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Sýnum samborgurum okkar tillitssemi og tryggjum greiðar 
og öruggar göngu- og hjólaleiðir. Hugum að trjágróðri sem 
vex út fyrir lóðarmörk yfir gangstéttir og stíga.
  
Umferðarmerki eiga að sjást vel og trjágróður má ekki 
byrgja götulýsingu. Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs 
þar sem vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar þurfa 
að fara um.  

Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin sé greið allt árið!

Er leiðin
      greið? 
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Stígvél á alla
fjölskylduna

www.breidholt.is

Augl‡singasími: 
511 1188

borgarblod@simnet.is
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Leiknir er kominn í Pepsi
deildinaífyrstaskipti.Afþeim
sökum verður fimmtudagurinn
4. september sl. lengi í minn
umhafðurenþátryggðiLeikn
ir Reykjavík sér sæti í deild
þeirra bestu árið 2015. Litla
félagið með stærsta hjartað er
komiðídeildþeirrabestueftir
um40árabaráttuíneðrideild
umíslenskrarknattspyrnu.

Þróttur kom í heimsókn og
eins og allir þekkja höfðu okkar
mennsigur2-1.Leikurinnsjálfur
var prýðileg skemmtun og var
sýndur beint á Sporttv.is. Smá
skrekkur var í okkar mönnum
í byrjun en 850 Leiknismenn
komu og horfðu á félagið sitt
tryggja sér sæti í Pepsi deild-
inni. Mörk Leiknismanna skor-
uðuAndriFannarStefánssonog
Hilmar Árni Halldórsson. Bæði
mörkin voru stórkostlegt. Það
fyrrahjáAndrauppísamskeytin
með skoti utan vítateigs og hið
síðarafráHilmaristönginoginn
af20metrafæri.

Þróttur svaraði með marki í
síðari háfleik og eftir það var
mikið jafnræði með liðunum.

Okkarmennhéldufengnumhlut
og allt Breiðholtið þusti inn á
völlinnþegarÞóroddurHjaltalín
dómariflautaðitilleiksloka.

Draumur alls Leiknisfólks er
orðinn að veruleika. Áralöng
þrotlaus vinna innan vallar sem
utan loks orðin að þeim veru-

leika sem Leiknisfólki hafði
dreymt svo lengi um.  Pepsi
deildin bíður handan hornsins
og verður það að teljast spenn-
andi verkefni fyrir félagið sem
og hverfið að fá loksins úrvals-
deildarfélagíknattspyrnutilað
styðjaeftirmargraárabið.

Leiknirídeildþeirrabestu

SigurglaðirLeiknismennfagnaúrslitunum.

Allirsemkomiðhafaaðupp
bygginguLeiknisog lagthönd
áplógmeðeinumeðaöðrum
hætti geta verið mjög stolt
ir í dag. Það eru ekki margir
klúbbar sem leggjaupp í veg
ferðmeðgjörsamlegaekkert í
höndunumfyrir15árumíþað
að koma klúbbnum í Pepsi
deildinaífyrstaskipti.Þettaer
búið að vera langt og strangt
ferðalag hjá Leikni, en með
þolinmæði, vinnusemi, fórn
fýsi, hugrekki, æðruleysi og
síðast en ekki síst samheldni
þá er afraksturinn svo miklu
sætarifyrirvikið.

Til að draga saman þennan
langa pistil ætla ég að enda á
dæmum um þá þrautseigju
sem einkennir Leiknismenn:
Við fengum ekki félagsaðstöðu
fyrrenárið1988enviðhéldum
áfram.Við notuðum ‘sumarbú-
staðinn’okkartilársins2008en
viðhéldumáfram.Sumirstrákar
hélduávitævintýrannahjáöðr-
um liðum íyngri flokkunumen
viðhéldumáfram.

Við höfum verið kallaðir
Breiðholtsvillingar á mörgum
útivöllum í gegnum tíðina en
viðhéldumáfram.Viðþurftum
að sætta okkur við malarvöll
til ársins 1993 en við héldum
áfram. Meistaraflokkur spilaði
ekkiíBreiðholtifyrren1994en
við héldum áfram. Við fengum
ekki grasvöll fyrr en árið 1995

en við héldum áfram. Félagið
var tæknilega gjaldþrota um
aldamótinenviðhéldumáfram.
Félagiðvarábarmisameiningar
við erkifjendurna en við héld-
umáfram.Annarhver leikmað-
ur íHinnihliðinniá fotbolti.net
sagðist aldrei vilja spila fyrir
Leiknienviðhéldumáfram.Við
féllum niður í neðstu deild en
viðhéldumáfram.

Við lentum 3-0undir í erfiðu
einvígienviðhéldumáfram.Við
vorum efstir í 16 umferðum af
18 án þess að komast upp en
við héldum áfram. Sex árum
síðar lendumviðaftur íþvíað
komast ekki upp í lokaumferð-
inni en við héldum áfram. Við
misstumokkardyggastastuðn-
ingsmannenviðhéldumáfram.
Við misstum frábæran þjálfara
og vin en við héldum áfram.
Viðbjörgumokkurfráfalliúr1.
deildtvöáríröðenviðhéldum
áfram.Viðerumkomin íPepsi-
deild í fyrstaskiptiogviðmun-
um halda áfram, því vegferðin
erréttaðbyrja.

Þaðeraldreiofseintað taka
þátt í þessari vegferð og því
hvetégþig,kæri lesandi, tilað
mæta á völlinn á laugardaginn
ogtakaþáttíþessumeðokkur.

Leiknir - stolt Breiðholts að
eilífu.

HaukurGunnarsson

StoltBreiðholts

Samstarfshópur
um forvarnir

SigurglaðirLeiknismennfagnasætiíúrvalsdeildinni.



Gróskan og stemmningin
í handboltanum hjá ÍR heldur
áframaðaukastognýttkeppn
istímabilfervelafstað.Ánýaf
stöðnu Reykjavíkurmóti stóðu
lið frá ÍR sig með eindæmum
velþegarsigrarunnustí fjórum
flokkum.

VigfúsÞorsteinssonþjálfari 4.
flokks karla leiddi sitt lið til sig-
ursogsamagerðiErlendurÍsfeld
með 3. flokk karla. 3. flokkur
kvennasigraði einnigenþjálfar-
ar stelpnannaeruBjörgvinRún-
arssonogGunnarValurArason.
Lokahnykkur Reykjavíkurmóts-
insvarsvogóðursigurmeistara-
flokks karla undir stjórn Bjarna
Fritzsonar og Einars Hólmgeirs-
sonar. Vonandi er árangurinn
aðeinsforsmekkurinnaðþvísem
koma skal á Íslandsmótum ein-
stakraflokkaívetur.
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ReykjavíkurmeistararÍRímeistaraflokkikarlaíhandbolta2014.

Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is
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ÍR átti fjóra keppendur af 13
áNMunglinga19áraogyngri
sem fram fór í Kristiansand í
Noregi 16.  17. ágúst. Hilmar
Örn Jónsson sigraði örugglega
í sleggjukastinu, kastaði 75,99
mog4metrumlengraennæsti
maður, Hilmar á best 77,43 m
fráþvínýverið.

Skemmtilegt er að segja frá
því að um mótsmet er að ræða!
GuðniValurGuðnasonstórbætti
sinnbestaárangur í kringlukasti
með1,75kgsleggjuogsetti jafn-
framt Íslandsmet þegar hann
kastaði hvorki meira né minna
en 52,87 m, hann átti best áður
49,45 m en eldra metið, sett af
Óðni B. Þorsteinssyn árið 1998
var 50,55m. Gríðarlega flott hjá
Guðna en hann varð í 5. sæti.
Guðni Valur varð 5. í kúluvarpi
(6kg)ogkastaði16,83msemer
um50cmfráhansbesta.Krister
Blær Jónsson varð 6. í stangar-
stökkimeð3.60menhannhefur

verið að stökkva 3.69 m undan-
farið. Sæmundur Ólafsson varð
6.í1500m4:03,47mínenþettaer
bætingáársbestahjáhonumúr
4.06mínogaðeins40/100sekfrá
hansbestaárangri.

HilmarÖrn
sigraðiörugglega

Lið ÍR varð sigurvegari í Bikarkeppni 15 ára og yngri í
frjálsumíþróttum, en piltaliðið sigraði einnig glæsilega. Liðið
sigraðiíheildarstigakeppninnimeð152stigenFHvarðí2.sæti
með128stig.

ÍRpiltarhlutu79stigen liðFH59stigámeðanstúlknaliðFH
hlaut75stigeða2stigummeiraenliðÍR.ReyndarsendiÍRtvölið
tilkeppninnarogvarðB-liðið í7. sætiaf9 liðum.Þettavarbetri
árangurentvösíðastliðinárenþaráundanhafðiliðiðsigraðsam-
felltíþrjúárogveriðí2.sætiþrjúárþaráundan.

Bikarmeistarar
15áraogyngri

Reykjavíkurmeistararífjórum
handboltaflokkum

Heimasíða
www.ir.is

ÍR- og Leiknisvörur
í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

ReykjavíkurmeistararÍRí
3.flokkikvennaí
handbolta2014.

Hilmar Örn býr sig undir að
kasta.

Kári SteinnKarlssonvarð34. af 50
keppendum sem luku keppni á EM í
frjálsíþróttumen72keppendur lögðu
af staðogþví voruafföllmikil til að
mynda hætti einn sem átti 2:07 og
annar2:09maður.

Kári Steinn hljóp á 2:21,56 klst. sem
erfjórarmínúturfráhansbestaensamt
fínn árangur. Fáir voru að hlaupa sitt
bestahlaupendabrautinerfiðenreynd-
ar var sigurvegarinn Danielle Meucci
semhljópá2:11,08klst.aðbætasig.

KáriSteinnKarlsson
áEvrópumótinu

KáriSteinnKarlsson.
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ÚRVAL AF SNYRTI- OG HREINLÆTISVÖRUM

Adidas Deep Energy 
og Ice Dive svitalyktareyðir

Dove handsápa
2 í pk.

Bead Head
batasjampó/hárnæring

Bead Head
silkikrem fyrir hár

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

298 2998 kr.
stk.

Batiste 
þurrsjampó

498kr.
stk.

WC pappír
12 rúllur

598 kr.kr. 398 stk.
kr. 2998 kr.

stk.

BLEIUTILBOÐ
Nýttu tækifærið og nældu þér 

í Pampers bleiur á frábæru verði!

PAMPERS ORIGINAL SIMPLY DRY
BLEIUR

2098
kr. pk.

LÆKKAÐ
VERÐ!
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