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Á myndinni eru nemendur úr
Grunnskóla Seltjarnarness með
skókassa sem þau gáfu í söfnunina
„Jól í skókassa“. Alls söfnuðust
163 jólagjafir í skókassa í Mýró frá
nemendum, foreldrum þeirra og
starfsfólki skólans en safnað var að
þessu sinni til munaðarlausra og
fátækra barna í Úkraínu.
Góð þátt
taka var í verk
efn
inu
nú sem endranær. Skólinn þakk
ar öllum sem lögðu hönd á plóg
inn við þetta skemmti
lega og
uppbyggilega verkefni.

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Þú getur tengst Netbankanum þínum
í gegnum farsímann.
Skannaðu kóðann
til að sækja „appið”
frítt í símann.

Þú færð nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/farsiminn

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Hafðu bankann
með þér
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Fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2013:

Leiðari

Áhugaverð fjárhags
áætlun samþykkt
M

argt áhugavert má sjá í nýsamþykktri fjárhagsáætlun Seltjarnar
nesbæjar fyrir árið 2013. Varið verður 85 milljónum til byggingar
hjúkrunarheimilis við hliðina á Seltjarnarneskirkju. Einnig á að veita 65
milljónum til viðgerða á Valhúsaskóla en á það var bent í Nesfréttum á
liðnu hausti að mikið bæri á leka og raka í húsnæði skólans. Eins og sjá
má á öðrum stað í blaðinu er ýmsar minni framkvæmdir einnig á döfinni.
innihlutinn í bæjarstjórn hefur tvo af sjö fulltrúum í Bæjarstjórn
Seltjarnarness og áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum bæjarins og
getur því fylgst vel með gangi mála. Bæjarfulltrúar minnihlutans segja
að oft hafi verið tekið mark á tillögum þeirra og ábendingum. Þau vinnu
brögð sýna að hægt er að vinna saman í pólitík ef skynsemin ræður för
sem er þveröfugt við það sem er að gerast á Alþingi Íslendinga þar sem
sérhagsmunir og eiginhagsmunir ráða afstöðu manna til flestra mála. Því
veður að breyta.
ið á suðvesturhorninu höfum verið heppnin með veðráttuna það
sem af er vetri og varla séð snjókorn. Út um landi er víða allt á kafi í
snjó á sama tíma og er kostnaður sumra bæjarfélaganna orðin ærin við
snjómoksturinn. Vonandi verður veðráttan hjá okkur áfram mild svo að
við losnum við mikinn snjómokstur í vetur. Hann þyngir rekstur sveitar
félaganna og getur því haft afleiðingar á aðrar nauðsynlegar framkvæmd
ir á þeirra vegum
Nú er stutt í jólahátíðina og vonandi verður jólahaldið ánægjulegt hjá
Seltirningum.
Nesfréttir óska Seltirningum gleðilegra jóla.
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ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

414 milljó nu m
króna varið til
fjárf estinga á árinu
Um 85 milljónir í hjúkrunarheimili
og 65 til viðgerða á Valhúsaskóla
Gert er ráð fyrir að veita 85
milljónum króna til byggingar
hjúkrunarheimilis á Seltjarnar
nesi og 65 milljónum króna til við
halds á Valhúsaskóla samkvæmt
fjárhagsáætlun bæjarfélagsins
fyrir næsta ár. Þetta eru stærstu
einstöku fjárfestingarliðir áætlun
arinnar en alls er áætlað að verða
um 414 milljónum króna til fjár
festinga á árinu 2013.
Af öðrum stærri fjárfestingum
má nefna að verja á 35 milljónum
til endurnýjunar gangstétta á Sel
tjarnarnesi og 25 milljónum til mal
bikunar gatna. Vegna dælustöðv
ar og brunna við Tjarnarstíg á að

verja 24 milljónum og 21 milljón til
endurnýjunar fráveitu við Unnar
braut. Um 13 milljónum á að verja
til vatnsveitu við sömu götu og 12
milljónum til hitaveitu við Lindar
braut. Forsendur fjárhagsáæ
 tlunar
Seltjarnarnesbæjar gera ráð fyrir að
verðbólga verði 5% frá upphafi til
loka ársins 2013. Spár gera ráð fyrir
6,5% til 10% atvinnuleysi í landinu.

Nesbúinn

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

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

Sjáumst öll á áramótabrennunni á Valhúsahæð!

Góð jólagjöf!
Reykjavíkur apótek verður með fjölbreytt úrval af allskyns gjafavöru fyrir jólin.
Mikið úrval af bað- og ilmvöru auk ýmissa annarra góðra kosta.

1.180 kr.

6.489 kr.
1.133 kr.

1.841 kr.
12.754 kr.

5.489 kr.
7.948 kr.

6.990 kr.

4.150 kr.
6.990 kr.

21.461 kr.

6.990 kr.

5.990 kr.

9.520 kr.
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Fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2013:

Jákvætt að aðhald
og hagræðing hafa
skilað sér
„Bæjarfulltrúar Samfylkingar og
Neslistans styðja þá fjárhagsáætl
un sem nú liggur fyrir hjá Seltjarn
arnesbæ. Jákvætt er að aðhald í
rekstri og hagræðing hefur skilað
sér svo hægt er að lækka útsvar.
Á móti kemur að fasteignagjöld
munu hækka umtalsvert á næsta
ári vegna hækkunar á fasteigna
mati. Þetta kemur m.a. annars
fram í bókun bæjarfulltrúa Neslist
ans og Samfylkingarinnar.
Í bókuninni segir að naumur
rekstrarafgangur í ljósi ýmissa efna
hags- og rekstrarlegra óvissuþátta,
sem geti haft áhrif bæði á tekjur
og gjöld sveitarfélagsins, þýðir að
gæta þurfi fyllstu aðgæslu á öllum
sviðum. Þó verði að gæta þess að
verja grunnþjónustuna og ekki síst
þá þjónustu sem snýr að börnum
og ungmennum. „Við höfum áhyggj
ur af því að aðhald síðustu ára sé
farið að bíta í grunnþjónustuna en
verðum að treysta því að áætlun
in endurspegli raunþörf til að reka

þessa þjónustu vel; að hún þjóni
þörfum íbúa og tryggi góðar vinnu
aðstæður fyrir starfsfólk bæjarins.
Fjárhagsáætlun hverju sinni þarf að
endurspegla framtíðarsýn, gildi og
áherslur sveitarfélagsins; hvernig
ætlunin er að hlúa að góðu mannlífi
á Seltjarnarnesi, sinna þörfum fjöl
skyldna og vernda náttúrugæði.“
Árni Einarsson bæjarfulltrúi
Neslistans segir að í fjárhagsáætlun
Seltjarnarneskaupstaðar fyrir árið
2013 sé leitast við að koma til móts
við barnafjölskyldur. Tómstunda
styrkir hækki á milli ára og leik
skólagjöld verði óbreytt áfram um
sinn. Þá beri að fagna upptöku sér
stakra húsaleigubóta. Í ályktuninni
segir að Samfylking og Neslisti leggi
áherslu á að til þess að unnt verði
að snúa við íbúafækkun og fækkun
barna í bænum verði Seltjarnarnes
að vera samkeppnishæfur og raun
hæfur búsetuvalkostur barnafjöl
skyldna. Þar vega þjónustugjöld og
félagslegur stuðningur þungt.

Tómstundastyrkir
hækkaðir um 20%
Skattar á íbúa á Seltjarnar
nesi lækka samkvæmt fjárhagsá
ætlun bæjarins fyrir árið 2013.
Útsvarsprósentan lækkar úr 14,18
í 13,66. Rekstur bæjarsjóðs skilar
afgangi og hægt verður að auka
þjónustuna við bæjarbúa. Ásgerð
ur Halldórsdóttir bæjarstjóri segir
í samtali við Nesfréttir að fjárhags
áætlunin hafi verið unna í sam
vinnu meirihluta og minnihluta
í bæjarstjórn. Meðal tíðinda úr
áætluninni er að tómstundastyrk
ir verða hækkaðir um 20% fara í
30 þúsund krónur en þeir voru 25
þúsund krónur. Seltjarnarnes er
því með hæstu styrki af þessu tagi
á landinu.
,,Þessir styrkir koma barnafjöl
skyldum vel og það er samstaða
um að batnandi hagur bæjarsjóðs
skuli komi fjölskyldufólki til góða,”
segir Ásgerður og kveðst ánægð
með að Nesið skuli nú í farabroddi
á landinu hvað varðar tómstunda
styrkina. Frá 1. janúar á næsta ári
verða teknar upp sérstakar húsa
leigubætur. Þær bætur eru ætlað
ar fjölskyldum og einstaklingum
sem eiga í erfiðleikum með húsa
leigu sökum lágra tekna, þungrar
framfærslu eða annarra félagslegra
aðstæðna. Skattar eru almennt
lægstir á Seltjarnarnesi þegar mið
að er við önnur sveitarfélög. Fast
eignaskattur er 0,21% sem er lægsta
hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu,
vatnsskattur 0,11% og fráveitugjald
0,12%. Þegar Ásgerður er innt eftir
fjárhagslegri stöðu bæjarsjóðs seg
ir hún hana sterka. ,,Bærinn hefur
greitt niður skuldir og engin ný lán
hafa verið tekin á árinu. Rekstrar
afgangur verður 18 milljónir króna,

Ásgerður Halldórsdóttir.

samkvæmt áætluninni. Skuldahlut
fall sveitarfélagsins er 70% sem
er með því lægst á landinu og fer
lækkandi.“ Ásgerður kveðst vilja
þakka starfsmönnum bæjarfélags
ins góða rekstarafkomu sem hafi
lagt sig fram um skilvirkan rekstur.
Rúmur helmingur útgjalda aðal
sjóðs bæjarins fer til fræðslumála.
„Þjónustan sem skólarnir veita er
mjög góð og styður nýlega úttekt
frá menntamálaráðuneytinu það
og samanburður á samræmdum
prófum milli skóla landsins.“ Þeg
ar rætt er um íbúafjölgun segir
Ásgerður að hófleg íbúafjölgun á
næstu árum þurfi ekki að kalla á
umfangsmiklar fjárfestingar af hálfu
bæjarfélagsins. „Eins og bæjarbúar
hafa eflaust tekið eftir hafa ýmsar
framkvæmdir verið unnar á þessu
ári. Þá er hafin vinna við að endur
nýja þakið á Eiðistorgi og á næsta
ári verður farið í utanhús viðgerðir
á Valhúsaskóla en ráðgert er fara í
framkvæmdir fyrir um 250 mkr. auk
byggingu hjúkrunarheimilis. Í sum
ar störfuðu um 350 unglingar við
ýmis störf hjá bænum en öllum sem
leituðu til bæjarins um sumarstarf
fékk starf, er það liður í sumarátaki
bæjarins að unga fólkið okkar hafi
starf en gangi ekki um atvinnu
laust. Ég hef orðið vör við almenna
ánægju með þetta framtak bæjar
ins. Auðvitað kostar þetta fjármuni
en þetta er alltaf spurning um for
gangsröðun miðað við aðstæð
ur hverju sinni hvernig skattfé
íbúanna er varið,” segir Ásgerður
Halldórsdóttir bæjarstjóri.

www.borgarblod.is
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Jólatilboðin
eru í Iceland

Verið hjartanlega velkomin í nýju búðina á Fiskislóð

Opið frá 11 - 20 alla daga
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Dagur íslenskrar
tungu
Nemendur og starfsfólk Mýró
héldu dag íslenskrar tungu hátíð
legan á afmælisdegi Jónasar Hall
grímssonar þann 16. nóvember
sl. Unnin voru fjölbreytt verkefni
í öllum árgöngum og hátíðasam
koma var haldin á sal skólans.
Þar var boðið upp á margt
skemmtilegt; 3. bekkingar fluttu
leikþátt um ævi Jónasar Hallgríms

sonar. Ljóð eftir Jónas og fleiri höf
unda voru lesin og sungin og 5.
bekkingar léku sér með íslensk orð
og áhorfendur fengu að geta hvaða
orð var um að ræða. Að lokum
sungu allir nokkur lög saman. Um
30 nemendur úr 5. og 6. bekk heim
sækja svo allar deildir leikskólans
og lesa fyrir krakkana þar.

Óskum vi›skiptavinum
okkar gle›ilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Taktu þátt í ET leiknum á

ﬁökkum vi›skiptin

Þú gætir unnið iPad mini

Starfsfólk
Hársnyrtistofunnar Permu

endurvinnslutunnan.is

Hársnyrtistofa

Ei›istorgi 13 - 15
Símar: 561 1160 og 561 1162

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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Launakostnaður
var 995 þúsund
á nemanda
Heildarlaunakostnaður á nem
anda í Grunnskóla Seltjarnarness
var 995 þúsund krónur á árs
grundvelli á árinu 2011. Fjöldi
nemenda það rekstrarár var 525
og 55 starfsgildi kennara með rétt
indi voru við skólann en stöðu
gildi voru alls voru 92,2. Þetta
kemur fram í nýútkomni Skóla
skýrslu Sambands íslenskra sveit
arfélaga vegna rekstrarkostnaðar
2011 en þar er að finna yfirlit yfir
heildarkostnað vegna grunnskóla
hér á landi.
Laun og launatengd og við grunn
skóla Seltjarnarnes námu 522 millj
ónum og annar rekstrarkostnaður

um 290 milljónum þannig að beinn
heildarkostnaður við skólann var
um 812 milljónir króna sem þýðir
rúmar 1,5 milljónir á hvern nem
anda. Skólarnir eru flokkaðir eftir
stærð og gefið upp vegið meðaltal
hvers stærðarflokks. Þar kemur
brúttó rekstrarkostnaður á hvern
nemanda fram, nettó rekstrarkostn
aður á hvern nemanda og launa
kostnað á hvern nemanda. Í öllum
tilvikum er um beinan rekstrar
kostnað að ræða, þar sem ekki er
tekið tillit til sameiginlegra liða.
Tafla
að
neðan
sýnir
rekstrarkostnað á nemenda árið
2011.

Jólatréin ræktuð
innanbæjar
Seltjarnarnesbær verður jóla
legri með degi hverjum og láta
starfsmenn bæjarins sitt ekki eftir
liggja þegar kemur að því að færa
birtu og yl í líf bæjarbúa. Eftir
að hafa komið upp ótal fallegum
jólaljósum á ljósastaurum bæjar
ins hófust þeir handa við að setja
upp jólatré við Norðurströnd og á
Hrólfskálavör.
Jólatréin koma ekki langt að
því í fyrsta sinn í sögu bæjarins
eru þau bæði fengin innan bæjar
markanna úr hinni vinsælu Plútó
brekku. Næsta vor stendur til að
gróðursetja ný tré í stað þeirra
sem nú voru tekin, en vonir manna
standa til að unnt sé að viðhalda
þessari hringrás í nánustu fram
tíð og að bærinn verði sjálfbær
með sín jólatré.

Starfsmenn bæjarins að setja upp
jólatréið við Norðurströnd

Auglýsingasími 511 1188

Áramótabrenna
á Valhúsahæð
Safnast verður saman á Valhúsahæð.
Kveit verður í brennu klukkan 20:30.
Hermann Arason stýrir fjöldasöng.
Íþrótta- og tómstundaráð Seltjarnarness óskar
Seltirningum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
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Limran er eins og skíðastökkpallur
Limrubókin, snjöllustu, fyndn
ustu og furðulegustu limrurnar, er
yfirskrift fyrsta íslenska limrusafns
ins. Óhætt er að segja að það sé
fjölbreytt safn af hinum skemmti
legustu limrum. Það er Pétur
Blöndal sem tekur bókina saman,
en hann er mikill ljóðaáhugamað
ur og hefur haldið úti vísnaþætti
í Morgunblaðinu frá árinu 1995.
Pétur á ekki langt að sækja áhuga
sinn á ljóðum og vísnagerð því fað
ir hans Halldór Blöndal fyrrver
andi ráðherra og alþingismaður
er þekktur vísnaáhugamaður og
hefur m.a. unnið með syni sínum
að vísnaþættinum í Morgunblað
inu. Pétur ólst að verulegu leyti
upp á Seltjarnarnesi og flutti síðan
aftur þangað með fjölskyldu sína.
Seltirningurinn Pétur Blöndal
var tekinn tali í tilefni af útgáfu
bókarinnar.
Hvað eru limra?
„Limrur eru fimm ljóðlínur,
þrjár langar sem ríma sér, og tvær
skammlínur,“ segir Pétur. „Eigin
lega má segja að limran sé eins og
skíðastökkpallur. Hún fer hægt
af stað í fyrstu tveimur línun
um, svo koma tvær stuttar línur
þar sem hraðinn eykst, og loks
tekst hún á loft í fimmtu línunni.
Gott dæmi um það er limra Davíð
Hjálmars Haraldssonar:
Smjörið er kolgrænt í kúpunni
og kasúldin bringan á rjúpunni
á veitingastað
en verst þó að
kokkurinn situr í súpunni.“
Þú fjallar um uppruna og sögu

limrunnar í upphafskafla bókar
innar?
„Já, drýgstur hluti bókarinnar er
einfaldlega limrusafn, en í upphaf
skaflanum rek ég uppruna limrunn
ar og hvernig hún skaut rótum hér
á landi. Það er ekki fyrr en í seinna
stríði að Íslendingar fara að vinna
meðvitað með limruformið og það
var lán okkar Íslendinga að það voru
skáldin sem tóku limruna upp á
sína arma. Eins og ég rek í bókinni
voru Sturla Friðriksson og Jóhann
S. Hannesson allra fyrstir til að
íslenska limruna og Kristján Karls
son í félagi við Jóhann. Fyrsta limr
an sem Kristján sendi Jóhanni í bréfi
var svona:
Af ástæðum ótilgreindum
ef til vill flóknum leyndum
hann gat ekki pissað
það gjörði oss svo hissa að
vér gátum ei heldur sem reyndum.
Aðrir forvígismenn limruhefð
arinnar á Íslandi voru Þorsteinn
Valdimarsson, sem mótaði orðið
limra, Þorsteinn Gylfason og Hrólf
ur Sveinsson, sem er í ætt við Helga
Hálfdanarson. Auðvitað réð þetta
mannaval miklu um að stuðlar og
höfuðstafir voru í íslenskri útgáfu
limrunnar frá upphafi, auk þess sem
hún varð kannski meira abstrakt fyr
ir bragðið. Síðan hefur limruhefðin
breiðst út á Íslandi, eins og sjá má
af því að hátt í 100 limruskáld eru í
bókinni.“
Sumir segja að náttúra lim
runnar sé ónáttúra?
„Víst hafa sumir einungis smekk

Fjölskyldan í Grýlukertaleiðangri í Fljótshlíðinni. Örn Óskar, Pétur,
Ólöf Kristrún og Anna Sigríður Arnardóttir.

fyrir dónalegum limrum. Hjálm
ar Freysteinsson læknir á Akur
eyri hafði raunar áhyggjur af
þessu og orti:
Ég þekki mislyndan múrara
og mér þykir fjandanum súrara,
hann les ekki fínar
limrurnar mínar
en liggur í því sem er klúrara.
Í bókinni vitna ég í inngangsorð
Þorsteins Valdimarssonar, en þar
segir hann: „Það sem varla mátti
hvísla, varð hljóðbært í limrunni;
það sem enginn mátti hugsa, hló
þar undir rós; það sem ekki mátti
prenta, nema þá í Frakklandi – það
fann veg undir og veg yfir boð og
bönn. Og brátt þótti mega skipta
limrum í þrennt: þær sem konum
sómdi að hlýða, þær sem hviðra
mátti að presti sínum – og limrur.“
Ég gæti þess auðvitað að þókn
ast þessum hópi limruunnenda, en
ég sýni líka breidd limrunnar með
útgáfunni. Þarna eru um 300 limrur
af öllum toga, gamanmál, tvíræðni,
ádeila og ljóðræn stemmning. Svo
dæmi sé tekið um limru Hjálmars,
sem er allt í senn gamanvísa, póli
tísk og tvíræðni:

Lífsreynd var Lovísa Dröfn
hún lagði ekki á minnið öll nöfn
þeirra er ástfangnir þóttust
og í hana sóttust
líkt og sandkorn í Landeyjahöfn.“
Og höfundavalið er fjölbreytt?
„Já, þarna eru höfundar úr öllum
þrepum þjóðfélagsstigans, ráðherr
ar, prestar, læknir, sakaskrárritari,
auglýsingagerðarmaður og uppi
standari, baðvörður og forseti lýð
veldisins. Ekki má gleyma listmálar
anum Valtý Péturssyni, en listileg
ar teikningar hans eru mikil prýði
á bókinni eins og lesa má í einkar
jákvæðri umsögn Kolbrúnar Berg
þórsdóttur um Limrubókina sem
birtist í blaði allra landsmanna.“
Ein limra að lokum?
„Davíð Hjálmar Haraldsson er eitt
okkar allra bestu limruskálda eins
og sést á þessari limru, sem er gam
ansöm og um leið ákveðinn spéspeg
ill samtímans:
Atli var illkvittinn sauður,
ófrómur, lyginn og blauður.
Umbreyttist hann
í öndvegismann
í útfararræðunni, dauður.“

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu og
frábærar móttökur á nýja staðnum.
Njótum aðventunnar saman

Munið konukvöldið 12. des. frá kl. 18-21.

Iris og Anna
Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12
iris@salonnes.is | www.salonnes.is
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Menningarhelgi
Hópfaðmlag og
vinavika í Mýró
Vinavika var í Mýrarhúsaskóla
í byrjun nóvember. Þá var unnið
með góð samskipti og vináttu á
margvíslegan hátt í öllum árgöng
um. Eitthvað var um að vera á
hverjum degi, t.d. ný hárgreiðsla,
stelpur mættu í strákafötum og
strákarnir í stelpufötum o.s.frv.
Áttundi nóvember er helgaður
baráttunni gegn einelti og þann dag
fengu allir vinaarmbönd og allir,

nemendur og starfsfólk fór út, leidd
ust og mynduðu hring utan um
skólann. Síðan mynduðu nemendur
hring, þau yngstu voru innst, og síð
an hver bekkjardeild utan um aðra.
Þetta var táknrænt fyrir á umhyggju
og vináttu sem við viljum leggja
áherslu á hér í skólanum. Vinavik
an endaði á að allir komu saman á
sal og dönsuðu „Gangnam style“ af
miklu fjöri.

Helgin sem tengdi nóvember og
desember var viðburðarík á Sel
tjarnarnesi. Ungmenni bæjarins létu
mikið að sér kveða og sýndu for
eldum og ættingjum afraksturinn af
blómlegu tómstundastarfi vetrarins.
Fyrsti viðburður helgarinnar fór
fram í Bókasafni Seltjarnaness föstu
daginn 30. nóvember þegar opnuð
var sýning Guðmundar Kristinsson
ar Með eigin augum. Nær tuttugu
manna Stórsveit Öðlingaklúbbs FÍH
mætti á staðinn og lék fyrir gesti
margar þekktar dægurperlur. Sýn
ing Guðmundar stendur til 18. des
ember. Daginn eftir laugardaginn 1.
desember stóð Tónlistarskóli Sel
tjarnarness fyrir þrennum jólatón
leikum í Seltjarnarneskirkju þar sem
tónlistarmenn framtíðarinnar létu
ljós sitt skína við húsfylli á öllum tón
leikunum. Sunnudaginn 2. desember
léku svo á fimmtahundrað iðkendur

Gróttu listir sínar á hinni árlegu jóla
sýningu að viðstöddum rúmlega 500
ánægðum áhorfendum. Að kvöldi
sunnudagsins lá leið fjölmargra í
kirkjuna á árlegt aðventukvöld. Sr.
Karl Sigurbjörnsson flutti hugleið
ingu, Litlu snillingarnir og Gömlu
meistararnir sungu undir stjórn
þeirra Ingu Bjargar Stefánsdóttur
tónlistarkennara og Kammerkór Sel
tjarnarneskirkju söng undir stjórn
Friðriks Vignis Stefánssonar, org
anista og kórstjóra. Þá má geta þess
að hin vinsæla tónleikadagskrá Te
og tónlist stóð öllum opin í bókasafn
inu mánudag 3. desember þar sem
Strengjasveit Tónlistarskólans hélt
jólatónleika sem helguð var Helgu
Þórarinsdóttur fiðlukennara við skól
ann og stjórnanda sveitarinnar, sem
nú stríðir við veikindi. Mikill samhug
ur ríkti á tónleikunum, sem voru vel
sóttir venju samkvæmt.

10 Nes fréttir

Jólatrjáa rokk á
Rauða Ljóninu
29. dese mb er
Það verður mikið um dýrðir á
Rauða Ljóninu á Eiðistorgi laug
ardagskvöldið 29. desember þeg
ar hin árlega jólatrjáaskemmtun
viðburðafélagsins H.P. Optime
fer þar fram. Allir velunnarar Sel
tjarnarness eru boðnir velkomn
ir á hátíðina, svo fremi sem þeir
hafi aldur til að sækja staðinn.
Að vanda eru fjölmörg skemmti
atriði á dagskránni, sem nær
hápunkti með áramótatónleikum
hljómsveitarinnar Nesvinir.
„H.P. Optime hefur staðið fyrir
jólatrjáaskemmtun fyrir félagsmenn
í rúman áratug en í fyrra brydduð
um við upp á þeirri nýjung að hafa
hátíðina opna öllum,“ segir Ásmund
ur Haraldsson, einn af forsprökkun
um. „Þetta heppnaðist vonum fram
ar, Ljónið smekkfylltist og einstök
stemning myndaðist enda höfðu
margir þarna ekki hist síðan í Való,
eða jafnvel Mýró!“
Á meðal forvitnilegra dagskrárliða
eru bíósýning og spurningakeppni
þar sem staðgóð þekking á samtíma
sögu Seltjarnarness og helstu íbú
um kemur sér vel. Þannig gæti verið
gott að muna hvar Ninní rak kjör
búð á sínum tíma. Þá verða boðn
ir upp fágætir munir úr sarpi H.P.

Optime. „Ótrú
legir fjársjóðir
hafa komið upp
úr hirslum okk
ar,“ segir Guð
mundur Óskar
son, félagsmaður
í H.P. Optime.
„ T o r k e n n i l e g t
kaldas tríðsg óss
frá Sölunefnd
varna rl iðse igna
og munir sem tengjast auglýsinga
herferðum löngu horfinna fyrir
tækja, eins og Arnarflugs og NFS, eru
á meðal þess sem við höfum boðið
upp í gegnum tíðina. Sjáum til hvað
kemur nú upp úr pokanum.“
En hvers vegna jólatrjáaskemmt
un? „Rétt eins og það er rangt að
tala um jólatréssölu – af því að þar
eru oftast seld fleiri en eitt jólatré
– þá er líka vitlaust að tala um jóla
trésskemmtun,“ segir Ásmundur.
Ekki fylgir þó sögunni hvort jólatréin
á Rauða Ljóninu verði eitt, fleiri eða
kannski ekkert. Til að komast að
raun um það verður að mæta þang
að 29. desember.
Dagskráin
hefst
stund
víslega klukkan 21.00 og er
aðgangur ókeypis.

Taktu þátt í ET leiknum á

endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini

Bókmenntakvöld
og listsýningar
,,Það er alltaf svo vel mætt hjá
ykku r og góðu r mórall“ sagði
einn rith öfu ndu ri nn sem las á
Höfundakynningu bókasafnsins
20. nóvember síðastliðinn. Þröst
ur Helgason bókmenntafræðing
ur stjórna ði umr æðu m kvölds
ins en rith öfu nda rni r sem lásu
úr verkum sínum voru Steinunn
Sigu rða rd ótti r sem las úr Fyri r
Lísu sem er sjálfs tætt framh ald
skáldsögunnar Jójó sem kom út
í fyrra, Eina r Káras on sem las
úr Skáldi og þar með er loki ð
Sturlungasögu hans og Árni Þór
ari nss on sem las úr bók sinni
um Einar blaðamann Ári kattar
ins. Þetta er áttu nda bók Árna
um Einar blaðamann.
Í nóvember voru einnig opnað
ar þrjár myndlistarsýningar. Sú
fyrsta „SexFimmFjórir“ opnaði 2.
nóvember. Þar sýndu fimm ungar
listakonur verk sín. Listakonurnar
sem allar eru útskrifaðar úr Lista
háskóla Íslands voru Guðný Hrönn
Antonsdóttir, Jóhanna María Ein
arsdóttir, Margrét Helga Sesselju
dóttir, Sigrún Guðmundsdóttir
og Sigrún Sæmundsen.
Sýning
sem
opnaði
30. nóvember ber yfirskriftina

Megin eigin augum. Þar sýnir Guð
mundur Kristinsson 44 myndir
unnar með olíupastel, vatnslitum
og þurrpastel. Við opnunina bauð
Guðmundur uppá skemmtilega
jasstónlist sem Stórsveit Öðlinga
klúbbs FÍH flutti. Fjöldi gesta mætti
og gladdist með Guðmundi og fjöl
skyldu. Sýningin stendur frá 30.
nóvember til 18. desember 2012.
Sýningin er opin á afgreiðslutíma
bókasafnsins mánudaga - fimmtu
daga 10:00 til 19:00 og föstudaga
10:00 til 17:00. Sýningin er einnig
opin á laugardögum; 1., 8. og 15.
desember á milli kl. 14 og 17 og þá
er gengið inn í salinn frá Eiðistorgi.

Hringbraut 119

Sími: 55 44444

GEFÐU ÁVÍSUN Á GÓÐA HEILSU Í JÓLAGJÖF
Úrval gjafabréfa í boði í öllu sem viðkemur heilsurækt, snyrti- og nuddmeðferðum.

www.laugarspa.is
www.worldclass.is
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Minningarsýning í
Bókasafni Seltjarnarness

látum

Friðarljósið
lýsa upp aðventuna

Á minni nga rs ýni ngu Sigr íða r Gyðu Sigu rða rd óttu r sem stóð yfir
í Bókas afni nu á Selt jarna rn esi í nóve mb er komu sama n nokkri r
gamlir félagar úr Myndlistarklúbbi Seltjarnarness. Sigríður Gyða var
ein af stofnendum klúbbsins en hann hélt fjölmargar samsýningar
og setti mark sitt á bæjarbraginn. Á myndinni eru talið frá hægri:
Garðar Ólafsson, Björg Ísaksdóttir, Auður Sigurðardóttir, Sigurður
Kr. Árnason og Guðmundur Kristinsson.
Myndina tók Sigurgeir Sigurðsson yngri

PIPAR\TBWA - 102975

Með því að kaupa
FRIÐARLJÓSIÐ
styrkir þú hjálparstarf
og um leið verndaðan
vinnustað.

www.borgarblod.is

Upplifðu jólin...

... með okkur á Skrúð

Frá og með 17. nóv. býður Skrúður á Hótel Sögu upp á girnileg jólahlaðborð
í hádeginu og á kvöldin fram að jólum, alla daga vikunnar. Afslappað
andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga,
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum.
Um helgar sækja fjölskyldur staðinn og eiga þægilega stund saman.
Skemmtilegt leikhorn er fyrir börnin.
Upplifðu notalega jólastemningu – upplifðu jólin á Skrúð.

Radisson BLU Hótel Saga / Sími 525 9900 / www.skrudur.is
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Viðtal við Auði Sigu rða rd óttu r

Viðb rigði að flytja á Nesið

Í

lok nóvember eru farfuglarnir
löngu flognir og hljótt í garð
inum hennar Auðar Sigurðar
dóttur á Bergi á Seltjarnarnesi
en þar eiga þeir sér griðastað á
vorin og sumrin, í garðinum sem
Auður vill kalla óreiðu en flest
samsvarar sér þó vel. Hún segir
að á síðari árum láti hún nægja
að gera það sem hún geti og ann
að sitji á hakanum. Svo er þó ekki
að sjá. Tal um óreiðu er angi af
meðfæddri gamansemi því hvar
vetna er snyrtilega gengið um og
vel hirt. Haustlaufin eru horfin
og trén og gryfjan sem er gam
alt varðskýli frá hernámsárunum
bíða þess að vori á ný og fugl
arnir komi og fylli loftið af söng.
„Krakkarnir mínir segja gjarnan
að vorið sé komið þegar andapar
ið er komið á tjörnina” segir Auð
ur sem spjallar við Nesfréttir að
þessu sinni.
Berg var byggt upp úr 1950 af
Auði og manni hennar Hafsteini
Einarssyni, loftskeytamanni og
síðar kompásstillingamanni. Auð
ur ólst upp skammt austan við
Hringbrautina í Reykjavík, í verka
mannabústöðunum svokölluðu
á mörkum gamla og nýja Vestur
bæjarins sem Hringbrautin skiptir
í tvo bæjarhluta. Faðir Auðar var
Sigurður Guðnason, Tungnamaður
og búfræðingur sem tók sig ung
ur að árum upp frá búskap, hélt til
Reykjavíkur og gerðist verkamaður
á mölinni eins og sagt var á þeirri
tíð. Sigurður lét fljótt félagsmál til
sín taka. Gekk til liðs við Dagsbrún
og var formaður félagsins frá 1942
til 1954 og þingmaður fyrir Sósí
alistaflokkinn frá 1946 til 1956.

Kom 22 ára á Nesið
Auður var 22 ára þegar hún flutt
ist út á Seltjarnarnes. „Ég bjó heima
hjá foreldrum mínum fyrst eftir að
við Hafsteinn kynntumst en1952
ákváðum við að byggja okkur hús
á Nesinu. Hann var ættaður þaðan,
sonur Einars frá Nesi og vildi hvergi
annarsstaðar búa. Hann var fædd
ur í Bollagörðum og ættarsagan
hans á Nesinu nær um tvær aldir
aftur í tímann. Kristín í Nesi amma
Hafsteins missti manninn sinn í sjó
slysi 1906 þegar Einar tengdafaðir
minn var aðeins 15 ára. Hann lét
það þó ekki aftra sér frá sjósókn
og fór í Stýrimannaskólann og til
sjós og var meðal annars skipstjóri
hjá Birni Ólafs mági sínum í Mýr

Hersetan á stríðsárunum hafði líka
mótað umhverfið hér nokkuð,“ seg
ir Auður. „Herinn var hér í túninu
og eitt af því sem hann gerði var að
sprengja fyrir virki. Þar voru her
menn á vakt, eftirlitsmenn sem áttu
að fylgjast með öllum skipaferðum
inn til Reykjavíkur. Stríðinu lauk og
herinn fór en ummerkin eru enn
þá hér á garðinum. Virkið og gang
brautin. Okkur vantaði einhverju
sinni mold í garðinn og Hafsteinn
sagði þá að nóg væri af henni, við
þyrftum bara að grafa virkið upp
sem við gerðum. Virkið setur mik
inn svip á garðinn og krökkunum
fannst þetta ekki ónýtt leiksvæði –
sjálft Bretavirkið.“

Verst að missa heita vatnið

Auður Sigurðardóttir í stofunni heima á Bjargi. Fyrir ofan hana er
mynd sem hún málaði eftir mótívi frá Hornafirði. Inntakið í myndinni
er einkum smæð vitans í samanburði við klettótt fjöruborðið. Smæð
hins mannlega í samanburði við náttúruna.

arhúsum. Einar tengdafaðir minn
var afburða sjómaður og sérlega
veðurglöggur en svo kom að því
að hann hætti á sjónum og ákvað
þá að hefja búskap Bollagörðum.
Þarna var talsvert jarðnæði og því
hægt að vera með nokkrar mjólkur
kýr og selja mjólkina á Nesinu. En
þegar hann var búinn að koma sér
upp bústofni var Mjólkursamsalan
stofnuð og allir settir undir sama
hatt með búvörulögum þannig að
engin framtíð reyndist vera í mjólk
urframleiðslunni. Hann gerðist síð
an fiskmatsmaður lengst af hjá Bæj
arútgerð Reykjavíkur.“

Bretavirki í bakgarðinum
“Við Hafsteinn fengum land úr
Bollagarðatúninu sem var tilheyrði
fjölskyldu hans“ heldur Auður
áfram. „Einar gaf okkur lóðina en
hún var sá hluti túnsins sem hann
mátti helst missa. Lóðin var dálítið
grýtt en var miklu skemmtilegri fyr

ir vikið og ekki eins flöt og landið í
nágrenninu. Ég man að við fengum
jarðýtu hjá kunningja okkar til þess
að ýta grjótinu saman. Það kom
svo mikið af stórgrýti úr grunnin
um að við gátum búið til mun sjón
rænna umhverfi en annars hefði
orðið.“ Húsið var lítið í upphafi og
Auður segir að fara hafi þurft eftir
ströngum skömmtunarreglum við
bygginguna. „Á þessum tíma voru
ákaflega strangar reglur um allar
húsbyggingar. Ekki mátti byggja
stærra en 80 fermetra eða smáí
búðahús eins og þau voru kölluð.
Það voru líka ákveðnar teikningar
sem varð að byggja eftir en við gát
um hagað því þannig að auðvelt var
að byggja við húsið sem við gerð
um síðar. Húsið stóð ekki við neina
götu og við þurftum að fá nafn á
það og þannig varð Bergsnafnið til.
Það var heldur engin gata heim að
húsinu og við urðum að draga allt
efni á handvagni hingað uppeftir.

Auður segir það hafa verið tals
verð viðbrigði fyrir sig af fara úr
verkamannabústöðunum norðan
Hringbrautarinnar og út á Seltjarn
arnes. „Mestu viðbrigðin voru að
missa heita vatnið. Það var engin
hitaveita komin á Seltjarnarnesi.
Við þurftum að hita upp með olíu.
Strætó kom sex sinnum á dag alla
leið út á Seltjarnarnes og vinkonur
mínar skyldu ekkert í mér að vilja
flytja út á þennan útnára sem þeim
fannst Nesið vera. Seltjarnarnes var
líkara sveit en bæ á þessum tíma
og ef ég hefði alist upp í sveit hefðu
viðbrigðin ekki orðið svona mikil.
En á móti kom að hér var gott að
vera með börn,“ segir Auður sem
á þrjú uppkomin börn sem búa öll í
nágrenni við hana á Nesinu.

Lærði hjá Konna Kompás
Sjómennskan gekk enn í erfð
ir og Hafsteinn fór á sjóinn, fyrst á
vertíðir sem unglingur. Hann lærði
til loftskeytamanns og starfaði um
tíma hjá Eimskip en leiddist alltaf á
sjónum. „Fjarveran frá fjölskyldunni
átti ekki við hann og því fór hann
að huga að starfi í landi. Á þessum
tíma var Konráð Gíslason skipstjóri
„aðalkompásexpert“ þessa lands og
starfaði við að stilla kompása eða
áttavita. Hafsteinn fór til Konna sem
tók hann í læri og eftir það starfaði
hann alfarið við viðgerðir og still
ingar á þessum leiðsögutækjum.“

Var eiginlega seld með
saumavélumboðinu
Á þessum árum var ekki algengt
að húsmæður væru að vinna úti en
fór þó vaxandi. Auður var heima
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með börnin á meðan Hafsteinn
stundaði sjóinn en fór svo að vinna
úti hálfan daginn. „Það voru engin
barnaheimili í þá daga. Ég vann eitt
hvað í fiski hjá Skúla á Snoppu þeg
ar börnin voru lítil. Svo fór ég að
vinna við verslunarstörf hjá ýmsum
aðilum og lengst hjá Heimilistækj
um. Ég hafði komið að því að kenna
fólki að nota saumavélar þegar Silli
og Valdi voru að selja þær í Austur
strætinu og var eiginlega seld með
saumavélaumboðinu til Heimilis
tækja á sínum tíma. Ég vann lengst
hálfan daginn en stundum lengur
þegar mikið var að gera eins og
fyrir jólin.“

Fólk á að vinna saman að
bæjarmálunum
Auður kom nokkuð að bæjar
málunum á Seltjarnarnesi og átti
sæti í bæjarstjórninni um tíma.
„Faðir minn var verkalýðsforingi
og sat á þingi fyrir Sósíalistaflokk
inn þannig að það fór aldrei leynt
úr hvaða pólitískum jarðvegi ég var
vaxin. Konráð Gíslason eða Konni
Kompás sat í bæjarstjórninni hér
fyrir vinstri menn og átti einhverju
sinni í erfiðleikum með að fá ein
hvern með sér á framboðslista. Ég
lét til leiðast og er því trúlega í hópi
þeirra kvenna sem fyrstar sátu í
sveitarstjórnum hér á landi. Þetta
var skemmtilegt og fróðlegt og sam
skiptin voru oftast góð nema rétt
fyrir kosningar. Mín skoðun er að
fólk eigi að reyna að vinna saman
að bæjarmálunum en ekki að bít
ast út af smáatriðum. Ég hætti svo
afskiptum af þessum málum þegar
ég var um fimmtugt því þá var ég
orðin þreytt á þessu. Það var Guð
rún Katrín Þorbergsdóttir heitin og
tók við merkinu eftir að ég hætti.
Við þekktumst vel úr æsku, báðar
aldar upp í Verkamannabústöðun
um. Ég man eftir því að hún kom
kvöld eitt gangandi með ungum
manni sem var nágranni okkar hér
á norðanverðu nesinu. Ég kann
aðist líka við hann en hafði enga
hugmynd um að þau væru þá að

Auður situr hér í handvagninum sem þau Hafsteinn urðu að draga
byggingarefnið á yfir vegleysuna því enginn vegur var heim að húsinu
í fyrstu. Byrjað var að byggja húsið upp úr 1950 en myndin er trúlega
tekin um eða eftir 1960

draga sig saman. Það var Ólafur
Ragnar Grímsson og átti heima
við Barðaströndina.“

Alltaf með skissubókina
með mér
Auður er einn af stofnendum
Myndlistarfélags Seltjarnarness
og hefur lengi verið virk í mynd
listinni. Hún nam hjá ýmsum og

einkum hjá Hring Jóhannessyni
listmálara. Áhrifa frá honum gætir
í sumum verka hennar og að henn
ar sögn var það Hringur sem fékk
hana til þess að nota spaðann við
að mála. “Við stóðum nokkur að
stofnun myndlistarfélagsins sem
höfðum áhuga á listinni og héldum
sýningar hér á Nesinu. Ég tók líka
nokkrar tarnir við Myndlistarskól
ann í Reykjavík. Mér fannst alltaf

www.gilbert.is

gaman að teikna og teiknaði mikið
sem barn. Ég vann til hádegis en
kenndi talsvert á saumavélarnar á
kvöldin. Ég gat þá málað í eftirmið
daginn og segist stundum einkum
hafa málað á föstudagseftirmið
dögum þegar aðrar konur voru að
skúra.“ Þegar gengið er um húsið á
Bergi kemur fljótt í ljós að húsmóð
irin hefur verið talsvert iðinn með
pensilinn og þó einkum spaðann.
„Við Hafsteinn ferðuðumst tals
vert um landið og ég var alltaf með
skissubókina með mér og skissaði
upp það sem mér fannst áhuga
vert.” Að loknu spjalli gengur Auð
ur út í garðinn með komumanni.
Garðurinn er ekki síður myndrænn
en málverkin. Hún hefur greinilega
yndi af garðinum sem hún vill endi
lega kalla óreiðu. „Ég hlýt að hafa
verið moldvarpa í fyrra lífi. Ég hef
svo gaman af því að annast um
garðinn. Hún gengur á undan stíg
inn sem liggur í gegnum garðinn og
endar í virkinu þar sem hermenn
irnir stóðu vörðinn á stríðsárun
um. „Nú þarf ekki lengur að fylgjast
með skipaferðum inn til Reykjavík
ur. Nú er garðurinn viðkomustaður
vorfuglana þegar þeir koma af flugi
sínu yfir Atlandshafið.“
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UMHVERFISHORNIÐ

Jólaljós og rafmagnsöryggi
Rafmagn er einn stórvirkasti brennuvargur
nútímans. Á hverju ári verða margir eldsvoð
ar sem eiga upptök sín í rafbúnaði. Stundum
kviknar í vegna bilunar en oftast er um að ræða
að gáleysi í umgengni við rafmagn valdi slysum
eða íkveikju.
Jólin eru hátíð ljóssins og er þá kveikt á fleiri
ljósum og þau oft látin loga lengur en aðra daga
ársins. Hluti af undirbúningi jólanna á að vera
að ganga úr skugga um að þau ljós sem nota á
séu í góðu lagi. Óvandaður, skemmdur og rangt
notaður ljósabúnaður getur valdið bruna og
slysum.
Atriði sem vert er að hafa í huga:
• Látum aldrei loga á ljósunum á jólatrénu
yfir nótt eða þegar við erum að heiman
• Hendum gömlum jólaljósum sem eru úr
sér gengin
• Notum ætíð ljósaperur af réttri gerð, stærð
og styrkleika
• Gætum þess að brennanleg efni séu ekki
nálægt jólaljósum
• Óvarinn rafbúnaður getur valdið raflosti
• Vörum okkur á óvönduðum jólaljósum
• Inniljós má aldrei nota utandyra
• Förum eftir leiðbeiningum um uppsetningu
og notkun
• Látum logandi kerti aldrei standa ofan á
raftæki
• Góður siður er að skipta um rafhlöður í
reykskynjurum fyrir hver jól
• Notum réttar perur og látum ljósin ekki
loga yfir nótt.
Flestar nýrri ljósakeðjur til notkunar inn
andyra eru þannig gerðar að þegar ein pera
„deyr“ logar áfram á hinum. Eftir því sem
logar á færri perum eykst ljósstyrkur hverr
ar peru og þar með hitinn. Ljós sem ofhitna
geta auðveldlega valdið bruna. Því ber að
skipta strax um bilaðar perur í ljósakeðjum og
hafa í huga að nota rétta gerð af peru. Röng
gerð, stærð eða styrkur getur valdið ofhitn
un sem leiðir til íkveikju. Til þess að fá örugg
lega rétta peru í stað bilaðrar er best að taka
ljósabúnaðinn með sér þegar ný er keypt.

Sölumenn eiga að vita hvaða perur henta best.

Ljós og brennanleg efni
eru hættuleg blanda
Vegna hitans sem stafar frá ljósaperum er
mikilvægt að alltaf sé nægileg fjarlægð frá ljósi
í brennanlegt efni. Rafljós geta t.d. kveikt í
gluggatjöldum engu síður en kertaljós.
Sýnum sérstaka varúð gagnvart jólastjörn
um og öðru pappírsskrauti sem sett er utan um
ljósaperur. Ef ljósapera liggur við brennanlegt
efni eins og pappír er mikil hætta á íkveikju.
Logandi kerti eru vitaskuld alltaf varasöm en
komist þau í kynni við rafmagn er hætta á ferð
um. Því er brýnt að láta kerti aldrei standa ofan
á raftækjum eins og sjónvarpi eða hljómflutn
ingstækjum. Kertið getur brætt sér leið niður
í tækið og kveikt í því. Einnig getur kveikurinn
fallið logandi af kertinu ofan í tækið eða vax lek
ið niður í það og valdið íkveikju.

Notum ekki úr sér gengin ljós
Algengt er að fólk haldi upp á gömul jólaljós
sem eru úr sér gengin. Oft endar þessi hirðu
semi með íkveikju eða slysi af völdum ljósanna.
Réttast er að henda gömlu ljósunum eða láta
fagmann yfirfara þau ef minnsti grunur leikur á
að þau séu í ólagi.
Þegar farið er yfir jólaljósin er áríðandi að
skipta tafarlaust um brotnar klær og brotin
perustæði. Göngum einnig úr skugga um að all
ar rafmagnsleiðslur séu heilar, að einangrun sé
alls staðar í lagi og að ekki sjái í bera víra.
Ekki er til neitt eitt ráð til að ganga úr skugga
um hvort jólaljós séu af vandaðri gerð. Vert er
þó að hafa í huga að sérlega ódýr jólaljós eru
yfirleitt ekki eins vönduð og dýrari ljós af svip
aðri gerð. Gæði og öryggi fara saman í þessu
sem öðru.

Notum aldrei inniljós úti
Jólaljós utandyra eiga að vera sérstaklega
gerð til slíkrar notkunar. Á öllum jólaljósum
eða umbúðum þeirra, sem seld eru hér á landi

sem inniljós, á að
standa á íslensku að
þau séu eingöngu
til notkunar innan
húss. Að nota inni
ljós utandyra getur
verið lífshættulegt.
Útiljósakeðjur eiga
að vera vatnsvarðar.
Brýnt er að perur úti
ljósa vísi ávallt niður
svo að ekki sé hætta
á að vatn safnist í perustæðin. Einnig er mikil
vægt að festa útiljós vandlega þannig að perur
geti ekki slegist við og brotnað.
Mikil aukning hefur orðið á undanförnum
árum í notkun svokallaðra „slönguljósa“ sem
hægt er að kaupa í metravís. Því miður er nokk
uð um íkveikjur af völdum slíkra ljósa og nær
undantekningarlaust er það vegna þess að ekki
er vandað nægilega til samsetninga. Það er því
afar brýnt að fá nákvæmar leiðbeiningar frá
söluaðilum um samsetningu slíkra ljósakeðja
og fara eftir þeim í einu og öllu. Þá hefur ein
nig orðið mikil aukning í notkun ljósakeðja með
hliðtengdum perum sem ekki hitna mikið og
eru þær oft hafðar með ýmisskonar skreyting
um eða látnar í hrúgu í skálar. Mikilvægt er að
hafa í huga að þannig má eingöngu nota ljós
keðjur sem til slíkra hluta eru ætlaðar, alls ekki
margar þeirra ljósakeðja sem algengastar hafa
verið á markaðnum undanfarin ár - þær geta
hitnað of mikið og valdið íkveikju.
Engin jólaljós eru svo örugg að hægt sé að
útiloka íkveikju af þeirra völdum. Varasamt er
að láta loga á jólaljósakeðjum (jólaseríum), sem
og öðrum jólaljósum innanhúss, yfir nótt eða
þegar við erum að heiman. Það á ekki síst við
um ljós á jólatrjám.
Heimildir: Mannvirkjastofnun.
Gleðileg jól,
f.h. umhhverfisnefndar,
Margrét Pálsdóttir, formaður.

Skatan er komin!
•
•
•
•

Harðfiskur
Saltfiskur
Stórir humarhalar
Skelfléttur humar

Nesvegur 100 • Símar 562-1070, 896-4243
Opið virka daga kl. 10 - 18:30
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Gamla myndin
Nesfréttir ætla á næstunni að birta gamlar myndir af Seltjarnarnesi úr
myndasafni Snæbjarnar Ásgeirssonar fyrrverandi bæjarfulltrúa á Seltjarnarnesi.

Útkall hjá Björgunarsveitinni Albert: Kvenfélagið Seltjörn vantaði
jólasveina á Jólatrésskemmtun. Jólasveinarnir á myndinni eru:
Guðjón Jónatansson t.v. og Snæbjörn Ásgeirsson.
GLEÐILEG JÓL !

Auglýsingasími 511 1188

Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Seltirninga
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!

Seltirningar, 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.

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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Kirkjuhlaup TKS
Trimmklúbbur Seltjarnarness
stendur fyrir kirkjuhlaupi á
annan í jólum.
Lagt verður af stað frá
Seltjarnarneskirkju klukkan
10:00.

Leiðin liggur fram hjá eftirfarandi kirkjum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni
Landakotskirkju
Hjálpræðishernum
Dómkirkjunni
Fríkirkjunni
Kirkju aðventista
Hallgrímskirkju
Háteigskirkju
Kirkju óháða safnaðarins
Fossvogskapellu
Neskirkju
Seltjarnarneskirkju

Hver og einn getur hlaupið á sínum hraða en vegalengdin er
u.þ.b. 14 km. Auðvelt er að stytta leiðina ef fólk vill.
Að loknu hlaupi býður Seltjarnarneskirkja hlaupurum upp á
heitt kakó og smákökur.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Munið að panta tímalega fyrir jólin.
Hlynur, Sara, Anna og Edda

Jóhannes Jónsson, stoltur eigandi á opnunardeginum.

Iceland-verslun
opnar á Grandanum
- Jóhannes Jónsson óttast
ekki samkeppnina
,,Ég hætti í Bónus fyrir tveimur
árum síðan og var í hafti í fram
haldi af því vegna þess að ég
samdi við þá sem yfirtóku fyrir
tækið að koma ekki nálægt mat
vöruverslunarrekstri um tíma, en
eftir þann tíma fór ég að hugsa
mér til hreyfings,” segi Jóhannes
Jónsson, oft kenndur við Bónus
en hefur nú opnað nýja Icelandverslun á Granda.
Í haust opnaði hann verslun á
Engihjalla í Kópavogi. ,,Ég er mjög
ánægður með að vera kominn aftur
í Vesturbæinn en ég var með Bón
us-verslun á Seltjarnarnesi en var
hrakinn þaðan og opnaði þá Bónus
verslun hér á Granda.”
- Verslunin er hér á milli tveggja

stórra samkeppnisaðila á matvöru
markaðnum, Bónus og Krónunnar.
Óttastu það ekkert?
,,Nei, nei. Ef ég geri hlutina vel
sem ég ætla að gera þarf ég ekki
að hafa áhyggjur af því. Ef hlutirnir
eru gerðir vel er alltaf pláss. Þetta
er gott fyrir alla aðila því ef valkost
irnir eru fleiri á einum punkti þá er
það af hinu góða fyrir alla. Það er
tilboðsverð á ýmsum vörum hér
við opnunina og svo geta viðskipta
vinir Iceland fundið hér jólavörur
sem hvergi finnast annars staðar
hérlendis. Markaðssvæði þessarar
verslunar er fyrst og fremst Vestur
bærinn og Seltjarnarnesið og Mið
bærinn en á því svæði býr allt að 25
þúsund manns,” segir Jóhannes.
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Fráb ært 1. des. kvöld hjá Való
Hin árlega 1. des. skemmtun Valhúsaskóla
var haldin í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi
fimmtudaginn 29. nóvember. Skemmtun
in er haldin fyrir alla nemendur 10. bekkjar,
foreldra þeirra og kennara. Á hverju ári setja
nemendur 10. bekkjar í Valhúsaskóla upp leik
sýningu sem þeir frumsýna á 1. des skemmt
uninni. Krakkarnir æfa einnig hina ýmsu
samkvæmisdansa í íþróttatímum hjá Mettu og
Hrund nokkrum vikum fyrir hátíðina og sýna
síðan afraksturinn á 1. des.
Krakkarnir bjóða svo foreldrum sínum uppí
dans, sem er alltaf jafn skemmtilegt. Nemendur
sjá um skemmtiatriði kvöldsins, og í ár voru þau
ekki af verri endanum. Kynnar kvöldins voru þau
Lillý og Kristján Hilmar. Viktor Orri, formaður
nemendaráðs í Valhúsaskóla, startaði kvöldinu
með stuttu ávarpi. Einar Túdorel tók vinnings
lagið í undankeppni Selsins fyrir Rímnaflæði og
Pálína Ingibjörg söng jólalag, við góðar undirtekt
ir viðstaddra. Krakkarnir hafa staðið í ströngu
síðustu vikur við að setja upp dansleikinn Foot
loose undir leikstjórn Boga Hallgrímssonar. Enn
og aftur kemur það í ljós hvað við eigum hæfi
leikaríka, flotta og duglega krakka á Nesinu. Leik
sýningin var frábær, dansarnir og söngatriðin
framúrskarandi, og leikhópurinn í heild sinni til
fyrirmyndar.
Hljómsveitin Silfur slúttaði svo kvöldinu með
heljarinnar dansiballi, þar sem krakkarnir okkar
dönsuðu frá sér allt vit og svitnuðu eins og brjál

Mikil glaðværð ríkti hjá þeim sem tóku þátt í 1. des.

æðingar. Síðan fóru allir heim, dauðþreyttir en
sáttir eftir “frábært” kvöld!
Fyrir mér, sem fyrrverandi nemenda Valhúsa
skóla, er 1. des skemmtunin hátíðlegasti og
skemmtilegasti viðburður minnar skólagöngu.
Ég man ennþá eftir spennunni, stressinu, fjör
inu og gleðinni sem fylgdi því að setja upp leikrit
með samnemendum mínum og hvað við kynnt
umst öll vel á æfingarferlinu. Ég man ennþá eftir

því þegar ég bauð pabba uppí dans og við ætl
uðum aldrei að ná að vera í takt við hvort ann
að. Ég er mjög þakklát, sem starfsmaður í Selinu,
að fá að taka þátt í þessari skemmtun og búa til
þessar góðu minningar með krökkunum sem þau
munu búa að alla ævi.
F.h. starfsmanna Selsins
Sigríður Margrét Einarsdóttir

Árviss stórviðburður!

JÓLATRJÁASKEMMTUN
NESVINA OG H.P. OPTIME
Rauða ljóninu
laugardaginn 29. desember
Bjór, 9-bíó, leynigestur, pubquiz, Nesvinir leika jólalög og margt fleira!
Fyllum Rauða Ljónið á þessum einstaka jóla- og menningarviðburði.
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Eldri bæjarbúar
í jólaskapi

Fimmtudagskvöldið 29. nóvem
ber héldu eldri bæjarbúar aðventu
kvöld í salnum Skólabraut. Boðið
var uppá jólahlaðborð frá Veisl
unni, Múmín-kvartettinn söng jóla
lög, Benedikt Antonsson stýrði
gamansöng og skemmtisögum og
séra María Ágústsdóttir flutti hug
vekju. Í lok kvöldsins kveiktu gestir
á kertum og sungu Heims um ból.
Yfir 60 manns mættu í jólaskapi og
áttu saman ánægjulega kvöldstund.
Fyrsta sunnudag í aðventu var
haldið aðventukvöld í kirkjunni
þar sem m.a. gömlu meistararnir
(þ.e. kór eldri bæjarbúa) og litlu
snillingarnir sungu saman jóla
lög. Húsfyllir var í kirkjunni og
var þetta virkileg hátíðarstund.
Tónlistardagskrá í desember.
Félagsheimili Seltjarnarness,

miðvikudaginn 12. desember
kl. 20.00.
Selkórinn heldur tónleika fyrir
eldri bæjarbúa. Flutt verða jólalög
í bland við aðra tónlist og að venju
verður boðið upp á heitt súkkulaði
og meðlæti.
Salurinn
skólabraut
3-5,
miðvikudaginn 19. desember
kl. 15.00.
Hljóðfæraleikarar frá Tónlistar
skóla Seltjarnarness verða á flakki
þennan dag og koma við í salnum
Skólabraut og leika nokkur jólalög.
Myndlistasýning Guðmundar
Kristinssonar í Bókasafni Seltjarn
arness er opin til 18. des.
Önnur dagskrá er hefðbundin.
Söngur 7. og 14. des. Félagsvist 6.
des. og jólabingóið 20. des. Helgi
stund 11. des. á Skólabraut og
hjúkrunarfræðingur þriðjudaginn
18. des. Síðasti jógatími fyrir jól
er 20. des. Síðasti handavinnu og
námskeiðsdagur er miðvikudagur
inn 19. des. Dagskráin heftst svo
aftur mánudaginn 7. janúa r 2013.
Félags og tómstundasvið eldri
bæjarbúa óskar öllum samstarfsað
ilum gleðilegrar hátíðar og þakkar
liðnar stundir.

Vegna forfalla getur skólinn innritað
nokkra nemendur á gítar og
blásturshljóðfæri frá og með
næstu áramótum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans
sem opin er virka daga
frá 11:00 15:00.
Tónlistarskóli Seltjarnarness við Skólabraut
Sími 5959-235 • tonlistarskolinn@seltjarnarnes.is
www.seltjarnarnes.is/tonlistarskoli

Skólastjóri

Jón Hjaltason gefur út
eigin þýðingu á Tennison
Nesbúinn Jón Hjaltason hefur
sent frá sér nýja bók en það eru
þýðingar hans á ljóði eða öllu
heldur ljóðabákinum „Locksley
Hall“ eftir Alfred Tennison sem
var uppi á árunum frá 1809 til
1892. Ljóðið segir frá þreyttum
hermanni sem er á leið heim og
nálgast æskuslóðir sínar ásamt
flokki sínum í Lincolnskíri á
Englandi.
Jón fer aðra leið og er þýðing
hans að mestu laus við orðskrúð
19. aldar og mun nútímalegri að
framsetningu en þýðing Guðmund
ar. Af þeim sökum er hún mjög
aðgengileg venjulegum lesanda á
Íslandi í upphafi 21. aldar. Ljóst að
í nokkuð er ráðist hjá Jóni að þýða

þennan ljóðabálk sem af mörgum
er talinn einn af meistaraverkum
Tennisons en Jón hefur löngum
fengist við allt annað en bókmenna
verk og þýðingar. Í ágripi um sjálf
an sig á bókarkápu kveðst hann
hafa byrjað að starfa á eyrinni eins
og það er kallað en síðar haldið til
sjós á togurum og á millilandaskip
um. Eftir það hóf hann nám við m.a.
við verslunarstörf og sölumennsku
og hefur tekið þátt í atvinnu- og
viðskiptalífinu síðan. Bókmenntaá
huginn hefur þó fylgt honum eftir
þótt um áhugamál sé að ræða og af
þýðingu hans má sjá að hann leggur
sig allan fram þegar hann tekur sér
verk fyrir hendur á því sviði.

Taktu þátt í ET leiknum á

endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini

Við höfum fengið til liðs
við okkur KR-inginn
Eirík Inga og höfum
herraklippinguna á 3.500 kr.
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Hefjum nýtt heilsuár af krafti
stjórnun
frá
Endurmenntun
Háskóla Íslands. Hún rekur einnig
hóptímakennaraskóla í World Class
ásamt að vera löggiltur einkaþjálf
ari frá A.C.E. American Council on
Exercise og F.I.A. Fitness Industry
Alliance. Unnur hefur kennt um
heim allan heilsurækt, hóptíma
kennslu & dans í 20 ár og á að baki
fjölda Íslandsmeistaratitla í þolfimi
og dansi. Unnur hlakkar til að hefja

störf á Seltjarnarnesi en hún hefur
starfað lengi í World Class.

Þekking og þjónusta
Gildi World Class er þekking,
þjónusta og samvinna sem endur
speglar þann mannauð sem starfar
í öllum 10 starfsstöðvunum. Hjá
okkur starfa fremstu og reyndustu
einkaþjálfarar og hóptímakennarar

landsins. Hægt er að nálgast allar
upplýsingar um þjónustu stöðv
arinnar, einkaþjálfun, hóptíma,
skráningu á námskeið á heimasíðu
World Class - www.worldclass.is og
í afgreiðslu okkar.
Vertu velkomin til okkar í heilsu
rækt fyrir þig. Við hlökkum til að
taka á móti þér.
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tur
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Skorpubrauð
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Kanelskonsur
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R
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Klessukökur

Snikkerterta

Snúðar
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Sérbökuðvínarbrauð
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Makkarónuvínarbrauð

Welshvínarbrauð
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Gráfíkjukex

Franskar vöfflur

Smjörkökur
Sm
S
öku
Kanilkringla

Gulrótarmuffins

Eyjabrauð
yj rauð

Napóleonskökur

Panini

Eplakókoskaka

Beyglur

Snittubrauð
au

S
Samlokubrauð
kubra ð
Heiilk
kornab
k
brau
rauð

Hafrakex

Kring
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Hrískökur
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Karamellumuffins
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a
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SanFranciscobrauð
Möndlulengjur

Hafrak
Hafraklessurr

Skin uho
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Gheilsubrauð

Hunangsstykki

Súkku aðicroissan

tyk
Graskersrúnstykki

Þriggjakornabrauð
gjak

Heilhveitihorn

Birkrúnstykki

Ostaslaufur
s

Unnur Pálmarsdóttir er nýráð
in stöðvarstjóri World Class á Sel
tjarnarnesi. Unnur útskrifaðist með
MBA gráðu, Master í viðskiptafræði
og stjórnun, frá Háskóla Íslands í
júní 2012 og hefur lokið Mannauðs

Gulrótarkökur

FlatCroissa
Flatköku
urrnt
Croissant
Múslíbrauð
slíb

Sjónvarpskökustykki
Kransakökur

Unnur nýráðin
stöðvarstjóri

Hjónabandssæla
Hjó
d
la
Marsipantertur

Súkkulaðimuffins
Haustbrauð
stbra

Rúgkjarnabrauð

Rúllutertur

Súkkulaðikökur

Hrökkrauð

Kjallarabollur
Opnunartími:
mánudaga-föstudaga...........7.30 -17.30
laugardaga.........................8.00 -16.00
sunudaga............................8.00 -16.00
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Kleinur

Marsipanstykki

MiniPizzur

Ciabatta
Skinkuhorn
Ástarpungar
Ás
arpungar ....og margt fleira
Kleinur

Stjörnurúnstykki

Við hefjum nýtt heilsuár af
krafti, orku og gleði. Fjölbreytt og
spennandi hóptímadagskrá hefst
2. janúar í World Class á Seltjarn
arnesi þar sem allir ættu að finna
námskeið og hóptíma við sitt hæfi.
Við erum ávallt fremst í líkams
rækt og heilsu. Í janúar bjóðum
við upp á nýjung í hóptímum Nike
Training Club, NTC, sem er vin
sælt líkamsræktarkerfi um allan
heim. Zumba, Hot Yoga, Spinning
og TABATA er ávallt vinsælt og
verður á sínum stað í hóptímatöflu
okkar. Við bjóðum upp á vönduð
og fjölbreytt námskeið við allra
hæfi í fjölskyldunni og má þar
nefna Súperform, FitPilates og
Unglingahreysti.
Vorönn Dansstúdíósins er gríðar
lega vinsæl þar sem endað verður á
glæsilegri danssýningu í Borgarleik
húsinu. Andrúmsloftið hjá okkur er
notalegt, rólegt og fjölskylduvænt.
Okkar sérstaða er að bjóða upp á
líkamsrækt fyrir alla aldurshópa
og má þar nefna að Hressingarleik
fimin hjá Ástbjörgu er ávallt vinsæl
og stór hópur af glæsilegum kon
um iðkar þá hóptíma í hverri viku.
World Class stöðin á Seltjarnarnesi
er glæsileg 2000 fermetrar að stærð
með fullbúnum tækjasal, fallegri
Baðstofu, þremur hóptímasölum og
rúmgóðri barnagæslu. Dansstúdíó
World Class býður upp á dans fyrir
börn og unglinga á öllum aldri, vor
önnin hefst mánudaginn 14. janúar.

Vöffludeig
eig

Vínarbrauðslengjur

Marengstertur

Unnur Pálmarsdóttir er nýráðin
stöðvarstjóri World Class á
Seltjarnarnesi.

Oreobananakaka

kif i t t
Langlokurr TMúslíkubba
Múslíkubbar
Kókoskúlur

Sími: 561 1433
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Helgihald um jól og áramót
í Seltjarnarneskirkju
15. desember  - Nýung!
Kyrrðardagur í Seltjarnarneskirkju
kl. 14-18. Hvíld og kyrrð í erli aðvent
unnar. Fjölbreytt og uppbyggileg dag
skrá. Skráning í síma 561-1550
16. desember
Guðsþjónusta kl. 11. Selkórinn
syngur. Íbúar í Bollagörðum, Hof
görðum, Sævargörðum og Sefgörðum
taka þátt. Sóknarprestur, organisti og
félagar í Kammerkór kirkjunnar þjóna.
Veitingar.
23. desember
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11.
Mikill söngur. Jólasveinninn kemur í
heimsókn með glaðning. Veitingar.
Orgeltónar við kertaljós kl. 23-24.
Friðrik Vignir Stefánsson, organisti.
24. desember
Aftansöngur kl. 18. Sóknarprestur,
organisti og Kammerkór kirkjunnar
þjóna.
Miðnæturguðsþjónusta kl. 23.30.
Kór Menntaskólans í Reykjavík syng
ur. Sóknarprestur og organisti kirkj
unar þjóna.
25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14. Sr. Irma
Sjöfn Óskarsdóttir þjónar. Organisti
og Kammerkór kirkjunnar þjóna.
26. desember
Helgistund kl. 09.50 með hlaupur

um í Trimmklúbbi Seltjarnarness er
taka þátt í árlegu kirkjuhlaupi.
30. desember – Nýjung!
Fjölskyldustund kl. 11. Dansað í
kringum jólatréð.
31. desember – Nýjung!
Heitta kakó og orgeltónar kl. 20.4522.00. Friðrik Vignir Stefánsson leikur
sálma og áramótalög á orgelið. Heitt
kakó fyrir þá sem fara á eða koma af
brennu.
1. janúa r
Hátíðarguðsþjónsta kl. 14. Guð
mundur Einarsson, formaður sóknar
nefndar, flytur hugleiðingu. Sóknar
prestur, organisti og Kammerkór kirkj
unnar þjóna.
Þriðjudagurinn 8. janúar kl. 11.
Stund fyrir eldri borgara í
Seltjarnarneskirkju. Gestur fundarins
verður Sigríður Arnardóttir (Sirrý),
fjölmiðlakona og rithöfundur. Hún
mun lesa úr bók sinni ,,Laðaðu til þín
það góða.” Léttur hádegisverður í
boði kirkjunnar.

Gjafakort í snyrtingu
er notaleg jólagjöf...

Grótta Íslandsmeistari
í kraftlyftingum 2012
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir
og Aron Lee Du Teitsson frá kraft
lyftingadeild Gróttu hlutu stigabik
ara kvenna og karla á Bikarmóti
Kraftlyftingasambands Íslands sem
fór fram í Ármannsheimilinu laug
ardaginn 24. nóvember síðastlið
inn. Hildur Sesselja setti alls fimm
Íslandsmet á mótinu og Aron setti
fjögur Íslandsmet. Þá setti Ragn
heiður Kr. Sigurðardóttir úr Gróttu
Íslandsmet í bekkpressu og Arn
dís María Erlingsdóttir einnig úr
Gróttu, setti Íslandsmet í réttstöðu
lyftu. Elín Melgar Aðalheiðardóttir
úr Gróttu, setti Íslandsmet unglinga
í réttstöðulyftu.
Grótta hefur unnið flest stig allra
liða á landinu á Íslands- og Bik
armótum í kraftlyftingum. Grótta
vann Íslandsmeistaramótið í bekk
pressu og einnig í kraftlyftingum
og í réttstöðulyftu og lenti í öðru
sæti á Bikarmótinu í kraftlyftingum
og varð þar með Íslandsmeistari
í kraftlyftingum 2012. Þetta verð
ur að teljast glæsilegur árangur hjá
kraftlyftingadeild sem var stofnuð
fyrir um einu ári síðan eða þann
28. nóvember 2011.
Kraftlyftingadeild Gróttu var
stofnuð að frumkvæði Ingimundar
Björgvinssonar, Borghildar Erlings
dóttur, Erlu Kristínar Árnadóttur
og Hildar Sesselju sem sitja meðal
annarra í stjórn deildarinnar. Eins

og árangurinn gefur til kynna hef
ur lið Gróttu á að skipa mörgum
frábærum keppendum sem hafa
sett fjölda Íslandsmeta á árinu. Þá
keppti Gróttukonan Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir fyrir hönd Íslands á
Evrópumóti unglinga í júní mánuði
og vann til silfurverðlauna í bekk
pressu.
Þjálfari liðs Gróttu er Ingimundur
Björgvinsson, sem er þrautreynd
ur kraftlyftingakappi og hefur stýrt
liðinu vel á öllum mótum auk góðra
aðstoðarmanna. Má með sanni
segja að hann sé maðurinn á bak
við árangurinn. Þá má geta þess
að sérstaklega fjölmennt og traust
stuðningslið fylgir Gróttu ætíð á
áhorfendapöllunum sem er ómetan
legur þáttur í árangri liðsins á mót
um. Kraftlyftingadeild Gróttu leggur
meðal annars áherslu á klassískar
kraftlyftingar, þ.e. lyftingar án útbún
aðar en sú tegund kraftlyftinga hefur
notið sífellt meiri vinsælda um heim
allan á síðustu misserum. Aron Lee
Du stefnir á að k eppa á heimsmeist
aramótinu í klassískum kraftlyfting
um sem fram fer í Rússlandi í júní
næstkomandi en miðað við núver
andi heimslista á hann möguleika á
að blanda sér í baráttu þeirra bestu.
Þá verður Norðurlandamót unglinga
í kraftlyftingum haldið á Íslandi í
febrúar á næsta ári og mun Grótta
eiga fulltrúa á því móti.

Alhliða snyrting fyrir konur og karla

HÚSNÆÐI TIL LEIGU

SNYRTISTOFAN

- Gott 60 m2 húsnæð á 2 hæði til leigu að
Austurströnd 1, Seltjarnarnesi.
- Gott umhverfi -

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

Upplýsingar í síma:
892 0394 og 661 8661
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„Kom blessuð, ljóssins hátíð“

ólin eru sannarlega hátíð ljóssins í huga
okkar. Þá kveikjum við ljós við ljós og
hrekjum burt vetrarnáttmyrkrið, eða eins
og Guðmundur Guðmundsson orti svo fallega
í jólasálmi sínum:
    Kom blessuð, ljóssins hátíð, - helgi þín
    minn hug og vilja, göfgi, vermi, fylli,
    svo máttug verði´ og heilög hugsun mín
    og hörpu mína Drottins andi stilli.
Það er þessi helgi jólanna sem skáldið tal
ar um. Hún skal göfga huga okkar og vilja sem
og verma og fylla hugsun okkar svo að hún
verði máttug og heilög. Er þetta ekki stórkost
leg mynd sem birtist okkur í þessum ljóðlín
um? Helgi jólanna er hér í brennidepli. Hún er
þessi einstaka tilfinning sem er sinnar tegund
ar. Er ekki eftirsóknarvert að finna til þessarar
tilfinningar? Henni fylgir ákveðin samstilling
við Drottin Guð. Við stillum huga okkar inn á
bylgjulengd Guðs á jólum. Þegar jólin ganga í
garð kl. 18 á aðfangadagskvöld verður allt heil
agt. Hátíðleikinn er mikill. Margir fara í aftan
söng í Seltjarnarneskirkju á þeim tíma. Aðr
ir eru heima og hlusta á beina útsendingu frá

Dómkirkjunni, eins og þeir hafa gert jafnvel
áratugum saman. Svo eru það þeir sem kjósa
að koma í miðnæturguðsþjónustu í Seltjarnar
neskirkju kl. hálf tólf og taka þátt í helgihaldi á
heilagri jólanótt.
Fólk getur upplifað helgi jólanna þrátt fyrir
misjafnar aðstæður. Það er ávallt spurning um
hugarafstöðu, sem byggist á innri gleði okkar.
Eigum við þennan jólahug eða ekki? Gleðjumst
við yfir fæðingu jólabarnsins eða ekki? Skiptir
innihald jólanna okkur einhverju máli? Þegar
öllu er á botninn hvolft er þetta spurning um
trúarafstöðu okkar.
Á helgum jólum viljum við gleða þá sem okk
ur þykir vænt um. Með jólagjöfinni erum við
að segja við vini og vandamenn: „Mér þykir
vænt um þig og mig langaði til þess að segja
þér það með þessari gjöf.“ Þá skiptir verðmæti
gjafarinnar ekki máli. Umhyggjan og kærleikur
inn eru hafinn yfir allt slíkt. Það eru oft smáu
gjafirnar sem skipta máli. Hugurinn sem að
baki býr. Hvað gleður til dæmis foreldra meira
en teiknuð mynd eða eitthvað annað sem
barnið hefur sjálft búið til?

Jesús sagði að við
ættum að verða eins
og börnin, einlæg og
sönn, enda finnum við
tæra trúarafstöðu hjá
þeim. Við eigum að líkj
ast þeim að þessu leyti.
Bjarni Þór
Í þessari trú barnsins er Bjarnason.
falslaust traust á Guði.
Biðjum Guð að gefa okk
ur þessa trúarafstöðu,
þennan hreinleika, svo við getum tekið á móti
barninu í jötunni á þessum jólum fegins huga.
    Ó, gef mér barnsins glaðan jólahug,
    við geisla ljósadýrðar vært er sofnar.
    Þá hefur sál mín sig til þín á flug,
    og sérhvert ský á himni mínum rofnar.
Guð gefi þér og þínum gleðileg jól í
Jesú nafni.
Bjarni Þór Bjarnason,
Sóknarprestur í
Seltjarnarnesprestakalli.
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G r ó t t u s í Ð a n

www.grottasport.is

Flottar helgar hjá
5. flokki karla

Glæsilegur hópur iðkenda sem tóku þátt í afreksæfingum
Gróttu og DHL.

Góð þátttaka í
afreksæfingum
Fyrsta námskeið afreksæfinga
handknattleiksdeildar Gróttu og
DHL fór fram dagana 6. til 23. nóv
ember. Um var að ræða þriggja
vikna námskeið fyrir áhugasama
iðkendur þar sem farið var ítar
lega í ákveðna áhersluþætti.
Áhersluþættir þess námskeiðs
sem nú er nýlokið var skot og
fintur. Mikil aðsókn var á þetta
fyrsta námskeið en þar sem far
ið var í nákvæm tækniatriði var
þátttakan á námskeiðin takmörk
uð og eingöngu 20 iðkendur sem
komust að.
Þess vegna var fullt á þetta fyrsta
námskeið en tvö önnur námskeið
verða haldin í vetur. Þau fara fram
eftir áramót og verða auglýst bet

ur þegar nær dregur. Æfingarnar
fóru fram tvisvar sinnum í viku á
morgnana kl. 06:30 til 07:40 en eft
ir æfinguna fengu þátttakendur létt
morgunsnarl sem er nauðsynlegt
áður en krakkarnir fara í skólann.
Rakel Dögg Bragadóttir, lands
liðskona í handknattleik og fyrr
verandi atvinnumaður ræddi við
krakkana eitt miðvikudagskvöldið
um það sem þyrfti til að komast á
toppinn, hvaða atriði þyrfti að hafa
í huga, hverju þyrfti að fórna og
fleira. Foreldrum þátttakenda var
velkomið að mæta á fyrirlesturinn
og nýttu mörg sér það. Krakkarnir
fylgdust vel með og spurðu Rakel
Dögg síðan spjörunum úr í lok
fyrirlestursins.
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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

Grótta 1 á eldra ári gerði sér lítið fyrir og vann 2. deildina.

Fimmti flokkur karla yngri og
eldra í handbolta léku í nóvem
ber á öðru Íslandsmótinu sínu í
vetur. Grótta 1 á eldra ári gerði
sér lítið fyrir og vann 2. deildina
eftir mikla dramatík á lokametrun
um. Grótta 2 á eldra ári endaði í
4. sæti í 4. deild eftir einn sigur og
þrjú töp. Yngra árið lék í 3. deild
og lenti í 3. sæti í þeirri deild eftir
tvo sigra og tvö töp.

Eldra árið lék því miður ekki
stöðugan leik á mótinu, sumir kafl
ar voru slakir en aðrir hrikalega
góðir. Yngra árið mun leika aftur í
3. deildinni á næsta móti og ætlar
klárlega að gera tilkall til 2. deild
ar. Til þess þurfa leikmenn að æfa
vel eins og þeir hafa gert hingað til.
Stöðugar framfarir hafa einkennt
liðið núna í haust og vonandi verð
ur áframhald á því.

Jens Elvar ráðinn
aðstoðarþjálfari Gróttu
Knattspyrnudeild Gróttu hefur
ráðið nýjan aðstoðarþjálfara í meist
araflokki karla í knattspyrnu. Sá
er Jens Elvar Sævarsson og hefur
hann komið víða við í fótboltanum.
Jens Elvar spilaði lengst með
Þrótti Reykjavík. Þá spilaði Jens
einnig með Fylki og Fjarðabyggð
áður en hann var ráðinn sem spilandi
þjálfari hjá Hvöt frá Blönudósi, en
þar var hann árin 2009 til 2010. Á síð
ustu leiktíð var Jens spilandi þjálfari
hjá Reyni Sandgerði. Jens spilar alla
jafna sem varnar- eða miðjumaður
og væntir Grótta mikils af honum og
bíður hann velkominn til starfa.

Jens Elvar tv. ásamt Hilmari
Sigurðssyni formanni
knattspyrnudeildar Gróttu.

www.grottasport.is
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Fimleikar í snjónum
á Akureyri
Haustmót FSÍ í áhaldafimleikum
var haldið á Akureyri helgina 17.
– 19. nóvember síðastliðinn. Keppt
var í 5. þrepi, 4. þrepi og 3. þrepi
stúlkna og drengja. Stór hópur frá
fimleikadeild Gróttu lagði af stað
með rútu á föstudegi og mikil spenna
var meðal keppenda en mótinu hafði
áður verið frestað vegna veðurs.
Spennan fólst ekki síst í því hvort
yrði fært norður þessa helgina. Mikil
ánægja var í hópnum þegar loksins
var komið í allan snjóinn á Akureyri
eftir langa rútuferð. Hópurinn gisti
í Síðuskóla ásamt fleiri keppendum
úr öðrum liðum. Keppni hófst strax
á laugardagsmorgun og stóð fram á
sunnudags eftirmiðdag.
Góður árangur Gróttukrakka var
eftirtektarverður og einnig gaman að
fylgjast með góðum keppnisanda og
gleði þessara ungu keppenda. Stór
hópur stuðningsmanna fylgdi hópn
um, sem lét sitt ekki eftir liggja á áhorf
endapöllunum með góðri hvatningu til
keppendanna. Árangur krakkanna lét
ekki á sér standa en sem betur fer var

nóg pláss í rútunni fyrir öll verðlaunin.
María Elísabet Björnsdóttir varð í
3. sæti á tvíslá í 3. þrepi. Sóley Guð
mundsdóttir var í 2. sæti á stökki, 3.
sæti á tvíslá, 3. sæti á gólfi og 3. sæti
samanlagt í 4. þrepi og Sunna Krist
ín Gísladóttir var í 3. sæti á stökki í 4.
þrepi. Símon Kristjánsson Sullca var í
3. sæti á gólfi, 1. sæti á stökki, 3. sæti
á tvíslá, 2. sæti á svifrá og 2. sæti sam
anlagt í 4. þrepi. Katrín Sigurðardótt
ir var í 3. sæti á tvíslá, 1. sæti á gólfi
og 2. sæti samanlagt í 5. þrepi en þar
fengu einnig Brítet Bjarnadóttir viður
kenningu fyrir 8. sæti og Teresa Nuk
un Steingrímsdóttir varð í 10. sæti
samanlagt.
Til að fagna frábæru gengi og mjög
skemmtilegri ferð var borðaður góður
matur á Blönduósi með dásamlegum
eftirrétti. Mikil og góð upplifun enda
flestir sem voru að fara í sína fyrstu
alvöru keppnisferð út á land. Það
voru sáttir krakkar sem komu heim á
sunnudagskvöldið, reynslunni ríkari
og með góðar minningar.

Seltirningur mánaðarins að þessu
sinni er Hildur Sesselja Aðalsteins
dóttir en hún hlaut á dögunum stiga
bikara kvenna á Bikarmóti Kraftlyft
ingasambands Íslands og setti alls
fimm Íslandsmet á mótinu.
Hildur segist vera Seltirningur í
húð og hár. Hún býr á Seltjarnar
nesi ásamst manninum sínum Birni
Hjaltested Gunnarssyni og tveim
ur börnum þeirra. Hún hefur rekið
leikfangaheildsöluna HB Heildversl
un síðan 2004 ásamt því að stunda
kraftlyftingar með tveimur vinkonum
sínum þeim Erlu Kristínu Árnadóttur
og Borghildi Erlingsdóttur hjá Ingi
mundi Björgvinssyni.
Fullt nafn? Hildur Sesselja Aðalsteins
dóttir.
Fæðingard. og ár? 10. mars 1977.
Starf? Heildsali.
Helstu kostir? H-m veit ekki alveg, get
verið mjög stundvís sem getur líka alveg
verið ókostur stundum.
Eftirlætis matur? Steik og Saffran pizza
þessa dagana.
Eftirlætis tónlist? Hef mjög blandaðan
tónlistarsmekk, tek alls konar æði núna
er ég til dæmis með aftur eftir smá pásu
Michael McDonals á repeat.
Eftirlætis íþróttamaður?
Nadia Comaneci fimleikakona.
Skemmtilegasta sjónvarpsefnið?
Breskir og danskir spennuþættir og Borgen.
Besta bók sem þú hefur lesið?
Ætli það sé ekki One day, kannski ekki
mjög menningarleg en sæt og skemmtileg
bók. Svo fannst mér ótrúlega gaman að
lesa Stieg Larsson bækurnar.
Uppáhalds leikari? Sean Penn, Justin
Timberlake og Drew Barrymore.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð?
Þori nú varla að segja það en það er
Braveheart, Pretty in Pink og núna nýlega
Bridesmaids.

Hvað gerir þú í frístundum þínum?
Æfi kraftlyftingar og sinni stjórnarstörfum
hjá Fimleikadeild Gróttu.
Fallegasti staður sem þú hefur
komið á? Mér finnst Ísland í heild sinni
það fallegasta í heimi.
Hvað metur þú mest í fari annarra?
Húmor og heiðarleika.
Hvern vildir þú helst hitta?
Veit að ég er ekki 18 ára en mig myndi
langa að hitta Justin Timberlake.
Uppáh
 alds vefsíða?
www.netaporter.com.
Hvað vildir þú helst fá í afmælisgjöf?
Ég yrði yfir mig ánægð að fá mynd eftir sex
ára son minn.
Hvað myndir þú gera ef þú ynnir
5 milljónir í happdrætti? Setja helming
inn á banka og spara því ég er ekki mjög
góð í því og svo helming í að styrkja fim
leikadeild Gróttu til áhaldakaupa.
Hvað myndir þú gera ef þú værir
bæjarstjóri í einn dag? Byggja nýtt
fimleikahús fyrir fimleikadeild Gróttu.
Að hverju stefnir þú í framtíðinni?
Að taka amk 150 kg. í hnébeygju, 150 kg.
í réttstöðu og 75 kg. í bekk + auðvitað að
vera góð við mína nánustu og passa vel
upp á fjölskylduna mina.
Hvað gerðir þú í sumarfríinu?
Fór í frábæra hjólhýsaferð með
fjölskyldunni minni og vinum.
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Allar jólabækurnar
og mikið úrval klassískra bóka á góðu verði
Bóksala stúdenta - Háskólatorgi

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

4.965 kr.

4.885 kr.

4.495 kr.

2.490 kr.

3.995 kr.

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

Okkar verð:

4.495 kr.

13.380 kr.

1.825 kr.

2.520 kr.

3.495 kr.

Klassískar kiljur
í hundraðatali.
Tilvalin jólagjöf!

Okkar verð:

Okkar verð frá:

549 kr.

390 –1.990 kr.
Afgreiðslutími á Háskólatorgi til jóla:
Virkir dagar. . . . . . . . . . . . . . . . 9–18
Laugardagurinn . . . . . . 15. des. 11–16
Laugardagurinn . . . . . . 22. des. 11–18
Þorláksmessa . . . . . . . . . . . . . . 10–18
Aðfangadagur . . . . . . . . . . . . . 9–12
Gamlársdagur. . . . . . . . . . . . . . 9–12
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Mikið úrval bóka á góðu verði.
Jólatilboð á tugum nýrra íslenskra bóka.
Kynntu þér úrvalið á boksala.is
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