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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI
Kór aldr aða tók lag ið á jólahlaðborði félagsmiðstöðvarinnar á Vesturgötu 7. Sjá nánar á bls. 6.

Jólastemning á Vesturgötu

heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 9  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Í okkar augum er dýrið þitt einstakt!
Dýralækningastofa
Helgu Finnsdóttur
Skipasundi 15
Sérgrein: Sjúkdómar hunda og katta
Sími 553 7107  • www.dyralaeknir.com

Dýralæknirinn 
í hjarta Reykjavíkur!

Hagamel 39 - Sími 551-0224 pr
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Gildir frá fimmtudegi til mánudags meðan birgðir endast.

Hólsfjallahangikjötið

HÁTÍÐARMATURINN: Hreindýrakjöt, villigæsir, confit, hamborgarhryggir, foie gras,  kalkúnar, Labeyrie
andabringur, krónhjartarkjöt, svínakjöt, Hólsfjallahangikjöt, KEA hangikjöt, SS-hangikjöt, nautakjöt,  fasanar,
aliendur, stokkandabringur, aligæsir, kengúra, lambakjöt, allskonar villibráð ofl. MUNIÐ AÐ PANTA TÍMANLEGA !

Úrbeinuð læri 20% afsláttur
Verð áður 3498.- kg. Verð nú kr. 2798.- kg. 
Úrbeinaðir frampartar 20% afsláttur
Verð áður kr 2598.- kg. Verð nú  kr. 2079.-



Nöfn á leikskólum
Skóla- og frí stunda ráðs full trú-

ar Sjálf stæð is flokks ins lögðu fram 
svohljóð andi bók un á fundi ráðs-
ins; ,,Leik skól arn ir Tjarn ar borg 
og Öldu kot eiga langa og merka 
sögu að baki. 72 ár eru nú lið in 
frá opn un Tjarn ar borg ar en með 
til komu henn ar var brot ið í blað 
í sögu dag vist ar mála í Reykja vík. 
Leik skól inn Öldu kot var opn að ur 
í jan ú ar 1989 og á hann því ald ar-
fjórð ungs af mæli eft ir nokkr ar vik-
ur. Síð an skól arn ir voru sam ein að-
ir á síð asta kjör tíma bili hafa þeir 
hald ið nöfn um sín um og hef ur það 
ekki háð starf semi þeirra nema 
síð ur sé. Ekki er um það deilt að 
ákveð in menn ing ar verð mæti fel-
ast í þess um nöfn um, sem gætu 
rýrn að með til komu nýs nafns 
og vald ið rugl ingi í starf sem inni. 
Mikl ar um ræð ur hafa orð ið um 
mál ið með al for eldra og starfs-
manna og hafa þeir ít rek að ósk-
að eft ir því að skól arn ir fái áfram 
að halda nöfn um sín um, nú síð ast 
með bréfi frá 2. des em ber. Full-
trú ar Sjálf stæð is flokks ins telja 
að skóla- og frí stunda ráð eigi að 
verða við þess um ósk um for eldra 
og starfs manna og lýsa yfir van-
þókn un sinni á að meiri hluti Sam-
fylk ing ar og Besta flokks ins skuli 
nú þvinga skól ana í nafn breyt ingu. 
Sú nafn breyt ing þjón ar eng um til-
gangi nema ef vera skyldi að þjóna 
kredd um meiri hlut ans.Skóla- og 
frí  stunda ráðs full  trú ar Besta 
flokks ins og Sam fylk ing ar inn ar 
lögðu fram svohljóð andi gagn bók-
un; Mennta ráð sam þykkti regl ur 
22. júní 2011 um að sam ein að ir 
leik skól ar og grunn skól ar skyldu 
velja sér ný nöfn. Börn, for eldr ar 
og starfs fólk skól anna taka þátt í 
að velja nöfn in með hug mynda-
sam keppni. Vel hef ur geng ið að 
velja ný nöfn og stofn an ir hafa 
ým ist not að gömlu heiti skól anna 
sem nafn starfs stöðva eða búið til 
ný. Það eru fleiri leik skól ar í borg-
inni en í vest ur hlut an um, sem eiga 
sér ríka og merki lega sögu. Ekki 
verð ur séð að það séu gild rök 
gegn því að sam ein að ir leik skól ar 
taki upp nýtt nafn sem sam eini 
starfs stöðv arn ar enda hafa leik-
skól ar með ríku lega og mikla sögu 
um alla borg sam ein ast um nýtt 
nafn, nýja skóla námskrá og leik-
skóla starf sem geng ur afar vel.“

Jóla leg ur föstu dag ur 
í Mela skóla

Næsta föstu dag, 13. des em ber, 
þ.e. á morg un, verð ur jóla leg ur 
geði dag ur í Mela skóla. All ir eru 
hvatt ir til að mæta jóla leg ir þenn-
an dag Því biðj um við alla sem 
vett lingi geta vald ið að mæta „jóla-
leg“ í skól ann þann dag. Margt 
má hugsa sér, til dæm is að mæta 
klædd jóla leg um föt um, með jóla-
sveins húfu, í jóla sokk um, með 
jóla skraut í hári eða bara það sem 
ykk ur dett ur í hug. Svo má syn-
gja sam an eða hlusta á jóla lög, 
hafa jóla fönd ur eða lesa jóla bæk-
ur. Þá er til val ið að læra nokkra 
jóla brand ara fyr ir jóla föstu dag-
inn þrett ánda. En um fram allt er 
skor að á alla að taka vel í þetta og 
mæta með jóla skap ið í fyr ir rúmi.

Ung ling arn ir í Haga
skóla lesa fyr ir leik
skóla börn

All ir nem end ur í 10. bekk hafa 
far ið í leik skóla í  Vest ur bæn um 
og les ið fyr ir leik skóla nem end ur. 
Á smiðju morgna hafa nem end-
ur samið barna sög ur og mynd-
skreytt. Því er í öll um til vik um um 

frum samd ar sög ur að ræða. Verk-
efn ið hef ur ver ið mjög skemmti-
legt og nem end ur stað ið sig frá-
bær lega, bæði við samn ingu 
sagn anna og flutn ing. Því til stað-
fest ing ar er brot úr þakk ar bréfi 
frá ein um leik skól anna: ,,Í fáum 
orð um lang ar mig að þakka heim-
sókn ina frá í morg un. Eft ir dag-
inn er það efst í huga hve ung-
menn in úr 10. bekk Haga skóla 
glöddu stóra og smáa í Æg is borg 
með sög um sín um og nær veru. 
Greini legt var að sagna fólk ið hafði 
lagt mikla vinnu til verks ins. Sög-
urn ar voru vel skrif að ar, ríku lega 
mynd skreytt ar og lif andi flutt ar, 
fyr ir nú utan þann mun að að fá 
ein tak í leik skól ann sem lífg ar 
sög urn ar við að nýju í sam veru-
stund um næstu daga. Sög urn ar 
um Fimbimb ul bond ið, Fabrici us 
ein hyrn ing, Stebba mör gæs og 
fleiri ... takk, takk. Ekki spillti prúð-
mennska og natni gest anna fyr ir 
og krakk ar Haga skóla verða sér-
stak ir aufúsu gest ir í Æg is borg hér 
eft ir. Haf ið kæra þökk og sjá umst 
sem fyrst aft ur. Hið minnsta er 
okk ar von er að slík sagna heim-
sókn verði ár viss.“

Spenni stöð in við 
Aust ur bæj ar skóla 
verði fé lags mið stöð

Lagt var fram er indi frá Íbúa-
sam tök um Mið borg ar og For-
eldra fé lagi Aust ur bæj ar skóla á 
fundi Hverf is ráðs Mið borg ar egna 
spenni stöðv ar inn ar við Aust ur-
bæj ar skól ann. Er indi þeirra til 
borg ar ráðs og borg ar full trúa voru 
einnig lögð fram. Jafn framt kom 
fram að við af hend ingu áskor ana 
til borg ar ráðs eft ir kröfu göngu 
hfði kom ið fram hjá borg ar stjóra 
og for manni borg ar ráðs að áætl-
að væri að hefja breyt ing ar á 
spenni stöð inni til þess að gera 
hana not hæfa sem fé lags mið stöð, 
strax á þessu ári og ljúka því á 
næsta ári. Hverf is ráð fagn aði þess-
ari nið ur stöðu og ósk ar íbú um 
til ham ingju.

Leng in gjald skyldu
tíma á bíla stæð um

Á fundi Hverf is ráðs Mið borg ar 
var lögð fram beiðni Bíla stæða-
sjóðs um um sögn vegna fyr ir-
hug aðr ar leng ing ar gjald skyldu-
tíma á gjald svæði 1 til kl. 20:00 
virka daga. Hverf is ráð lagð ist ekki 
gegn til lög unni, en fer fram á að 
um tíma bundna ráð stöf un verði 
að ræða. Að ári falli ráð stöf un-
in nið ur nema sýnt verði fram á 
ótví ræða kosti þessa fyr ir komu-
lags fyr ir bæði íbúa og rekstr ar-
að ila Einnig var lagt fram er indi 
frá Um hverf is- og skipu lags sviði 
vegna end ur skoð un ar á deiliskipu-
lagi Lauga vegs- og Skóla vörðu-
stígs reita.Hverf is ráð gerði ekki 
at huga semd ir.

Áhrif bygg ing ar
reglu gerð ar á nýja 
bú setu val kosti

Hvern ig hef ur ný bygg inga reglu-
gerð áhrif á upp bygg ingu leigu-
mark að ar og fram boð lít illa íbúða 
á höf uð borg ar svæð inu?  Þess ari 
spurn ingu verð ur svar að á mál-
þingi sem Reykja vík ur borg stend-
ur fyr ir í sam vinnu við Mann virkja-
stofn un og fleiri að ila. Mál þing ið 
verð ur hald ið fimmtu dag inn 12. 
des em ber kl. 13 – 16 í Borg ar túni 
12 – 14 í húsa kynn um Reykja vík ur-
borg ar við Höfða torg.  Auk Mann-

virkja stofn un ar og Reykja vík ur-
borg ar hafa fram sögu full trú ar frá 
Bú seta, Fé lags stofn un stúd enta, 
Fé lags bú stöð um og Sam tök um 
iðn að ar ins.  Að lokn um fram sög-
um verða pall borðsum ræð ur. Mál-
þing ið er öll um opið og ókeyp is.

Kvart að um há vaða
Full trúi Íbúa sam taka Mið borg-

ar ræddi á fund ir Hverf is ráðs 
Mið borg ar um há vaða frá hljóm-
flutn ings tækj um veit inga húsa í 
Mið borg inni. Hverf is ráð fól fram-
kvæmda stjóra að óska eft ir því 
við Heil brigð is eft ir lit Reykja vík ur 
að mæld ur verði há vaði frá hljóm-
flutn ings tækj um við veit inga hús ið 
Kofa Tómas ar frænda.

Nýju Reykja vík ur hús
in og  Reykja vík ur í
búð 21. ald ar inn ar 

Reykja vík ur borg hef ur stofn-
að til mik ils og öfl ugs sam starfs 
um upp bygg ingu leigu mark að ar 
og þró un nýrra val kosta í hönn-
un íbúða. Tvö tengd verk efni, 
Reykja vík ur hús in ann ars veg ar 
og Reykja vík ur í búð 21. ald ar inn-
ar hins veg ar, steyta á ákvæð um 
hinn ar nýju bygg ing ar reglu gerð ar 
og er það að al hvat inn fyr ir mál-
þing inu. Verk efn ið Reykja vík ur-
hús in snýst um upp bygg ingu hag-
kvæmra og áhuga verðra fjöl býl is-
húsa þar sem fé lags leg blönd un er 
tryggð. Stefnt er að bygg ingu 400 – 
800 íbúða í 15 – 30 hús um á næstu 
þrem ur til fimm árum. Reykja vík-
ur borg hef ur efnt til sam starfs 
Fé lags bú staða, Fé lags stofn un ar 
stúd enta, Bú seta, bygg ing ar fé lags 
fatl aðra og aldr aðra, auk ann arra 
far sælla upp bygg ing ar að ila á hús-
næð is mark aði um þetta verk efni.

Hraðakst ur á Eiðs
granda í Reykja vík 

Brot 15 öku manna voru mynd-
uð á Eiðs granda í Reykja vík í gær. 
Fylgst var með öku tækj um sem 
var ekið Eiðs granda í aust urátt, við 
Seilu granda. Á einni klukku stund, 
eft ir há degi, fór 351 öku tæki þessa 
akst ursleið og því óku hlut falls-
lega fáir öku menn, eða 4%, of hratt 
eða yfir af skipta hraða. Með al hraði 
hinna brot legu var 62 km/klst en 
þarna er 50 km há marks hraði.Vökt-
un lög regl unn ar á Eiðs granda er 
lið ur í um ferð ar eft ir liti henn ar á 
höf uð borg ar svæð inu.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

F jórð ung ur gjald eyr is tekna þjóð ar inn ar kem ur frá sjáv ar út-
vegi. Marg ir hafa tekj ur af störf um við sjáv ar út veg, einnig 
Vest ur bæ ing ar, þótt hlut fall sjó manna í Vest ur bæn um 

sé kannski ekki eins hátt og víða á lands byggð inni þar sem 
at vinnu líf ið bygg ir á sjó sókn og vinnslu sjáv ar af urða. Sjáv ar-
út veg ur inn er í dag á of boðs lega skemmti leg um tíma punkti 
þar sem þró un í af urð um er að skila okk ur gríð ar lega aukn um 
tekj um, seg ir fram kvæmda stjóri LÍÚ. Hann vís ar þar m.a. í fram-
leiðslu á lækn inga vör um og lyfj um úr af urð um á borð við slóg, 
rækju skel, þör ung um og roði, sem fyr ir skömmu þóttu úr gang-
ur. Öll tak mörk un á fjár fest inga getu sjáv ar út vegs ins hef ur áhrif 
á þetta. Ef við setj um þetta í sam hengi og tök um veiði gjöld in 
eins og þau eru lögð á núna fyr ir þetta ár og reikn um það upp 
og hugs um um sjáv ar út veg inn bara eins og aðr ar at vinnu grein-
ar, sem við eig um að gera, þá er venju legt fyr ir tæki að greiða 
20% í tekju skatt. Ef við reikn um tekju skatt inn sem út gerð in 
greið ir og legg ur veiði gjöld in ofan á út gerð ar hlut ann þá er 
sjáv ar út veg ur inn að greiða um það bil 60 pró sent í tekju skatt. 
Þetta hlýt ur að hafa áhrif á vaxt ar mögu leika sjáv ar út vegs ins. 
Nauð syn legt er að þjóð in setji ekki fjár fest ing ar í sjáv ar út vegi í 
þannig skorð ur að hann geti ekki áfram ver ið það flagg skip sem 
hann er í dag í al þjóð legu sam hengi. Sjáv ar út veg ur myndi nú 
þeg ar skila sam fé lag inu mikl um tekj um og hann ætti að fá að 
njóta sann mæl is um það og í tengsl um við all ar aðr ar grein ar. 
Um ræð an um veiði gjöld in á að mínu viti á að snú ast um að ferð-
ar fræði, þannig að sjáv ar út veg ur inn fái að dafna og skila þjóð ar-
bú inu sem mest um tekj um seg ir fram kvæmda stjóri LÍÚ og und ir 
það skal heils hug ar tek ið. Í Sölku Völku seg ir Hall dór Kilj an Lax-
ness ,,Þeg ar öllu er á botn inn hvolft þá er líf ið þó um fram allt 
salt fisk ur en ekki draumar ín gl.”

En af hverju að tala um sjáv ar út veg þeg ar jól in nálg ast. 
Að vent an eða  jóla fasta spann ar síð ustu fjór ar vik ur fyr ir jól. 
Þetta er sá tími sem kristn ir menn taka frá til að und ir búa komu 
frels ar ans og til að minn ast fæð ing ar hans. Að ventu krans-
inn sem nú sést víð ast er Norð ur-Evr ópsk hefð. Hið sí græna 
greni tákn ar líf ið sem er í Kristi og hring ur inn tákn ar ei lífð ina. 
Fyrsta kert ið nefn ist spá dóma kert ið, ann að kert ið nefn ist Bet-
lehemskert ið, þiðja kert ið nefn ist hirða kert ið en snauð um og 
ómennt uð um fjár hirð um voru sögð tíð ind in góðu á und an öll-
um öðr um og fjórða kert ið nefn ist engla kert ið og minn ir okk ur 
á þá sem báru mann heimi fregn irn ar. Að ventu krans inn er upp-
runn inn í Þýska landi á fyrri hluta 19. ald ar, barst til Suð ur-Jót-
lands og varð al geng ur í Dan mörku eft ir 1940. Frá Dan mörku 
barst þessi sið ur til Ís lands. Í fyrstu var að ventu krans inn að al-
lega not að ur til að skreyta búð ar glugga en á sjö unda ára tugn-
um fór hann að tíðkast á ís lensk um heim il um. Fyr ir rúm lega 40 
árum orti norski rit höf und ur inn Sig urd Muri ljóð um að ventu-
kert in fjög ur sem kall ast „Nå tenn er vi det første lys” og er það 
sung ið við sænskt lag frá 1898 eft ir Emmu Christ inu Köhler, á 
ís lensku nefn ist það „Við kveikj um einu kerti á.” Næsta sunnu-
dag er þriðji sunnu dag ur í að ventu, en þá er sung ið:

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

VEST UR BÆJ AR BLAÐ IÐ send ir send ir öll um les end um sín um 
nær og fjær hug heil ar jóla- og nýárs kveðj ur.

     Geir A. Guð steins son

Líf ið er salt fisk ur,
líka á að vent unni

Vesturbæingar

- Er hugmynd Íbúasamtaka 
Vesturbæjar um íbúahús eða svo-
kallað meðborgarahús fyrir íbúa 
gamla Vesturbæjar, ekki allrar 
athygli verð? Það finnst mér! -

DESEMBER 2013
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Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

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



Ari Gísli Braga son er 
alin upp inn an um 
bæk ur. Hann fór að 
starfa með föð ur sín um 

Braga Krist jóns syni bók sala eft ir 
náms dvöl í Banda ríkj un um og 
seg ist ekki hafa kom ist frá því 
síð an. Hann byrj aði í búð inni 
hjá föð ur sín um í Hafn ar stræt
inu, síð ar á Vest ur göt unni og síð
ustu 14 árin hafa þeir starf að á 
horni Hverf is götu og Klapp ar
stígs. Ari hef ur þó kom ið víð
ar við, með al ann ars við gall er
í hald,  kvik mynda gerð og skrif
að nokkr ar ljóða bæk ur. Hann 
á ekki langt að sækja ljóð ræn
ina því móð ir hans Nína Björk 
Árna dótt ir var eitt af þekkt ari 
ljóð skáld um Ís lend inga upp úr 
miðri síð ustu öld. „Ég hef ekki 
gef ið neitt út legi. Ljóð in koma 
stund um til mín en ég er ekki 
nægi lega dug leg ur að skrifa þau 
nið ur og því falla þau í gleym
sku. Stund um fara þau jafn hratt 
og þau koma,“ seg ir Ari.     

„Ég tel mig Vest ur bæ ing. Full
yrði það reynd ar al veg enda dval
ið lengst þar af öll um stöð um. Ég 
er fædd ur á Mím is veg in um og við 
bjugg um um tíma á Lauf ás veg in
um en lengst á Sól valla götu 30. 
Þar ól umst við bræð urn ir upp. 
Ég, Val garð ur og Ragn ar Ís leif ur. 
Bestu vin ir mín ir áttu líka heima í 
Vest ur bæn um, á  Ásvalla göt unni, 
Eini meln um og víð ar. En svo 
brotn aði Vest ur bæj ar mennsk an 
upp um tíma. Fjöl skyld an flutti 
til Kaup manna hafn ar þar sem 
við vor um í nær þrjú ár. For eldr
ar mínu héldu utan til náms og 
pabbi lagði stund á al þjóða lög á 
þeim tíma og mamma sem alltaf 
var mjög list ræn í sér var að stúd
era leik hús fræði.“ Ari Gísli seg ir 
að Kaup manna hafn ar ár in séu eft
ir minni leg. „Ég var fimm til átta 
ára og byrj aði því skóla göng una 
í dönsk um skóla. Við eldri bræð
urn ir vor um á þeim aldri þeg ar 
börn eru ekki búin að tapa mál
töku þrosk an um þannig að við 
lærð um dönsk una ágæt lega og 
töl uð um hana orð ið reiprenn andi 
þótt við töl uð um alltaf ís lensku 
heima á kvöld in.“ 

Söfnuðumpappírfyrir
vasapeninga

En voru ekki fullt af Ís lend ing
um í kring um ykk ur. „Við vor um 
í svona hálf gerðri Ís lend inganý
lendu þar sem ýms ir þekkt ir 
kvist ir bjuggu,“ svar ar  Ari. „Af 

þeim ná nefna Úlf og Helgu Hjörv
ar for eldra Helga Hjörv ar al þing
is manns, Al freð Flóka mynd list
ar mann og fleiri gengu þar um 
garða. Flóki var barn góð ur og var 
mik ið með okk ur. Ég man að hann 
gaf mér eitt sinn svo stór an ís 
að ég hef aldrei séð neitt því líkt. 
Hann fór líka stund um með mig 
í bíó. Á Robin Hood mynd irn ar 
sem voru vin sæl ar á þeim tíma 
og voru með danskri tal setn ingu. 
Ég man enn lög in um Ro ben Hood 
og Little John.Við lent um líka í 
ýmum æv in týr um þarna. Eitt var 
að ef við vor um dug leg ir að safna 
dag blaða papp ír gát um við feng
ið verð laun. Þetta var eins og 
dósa söfn un in í dag. Við náð um 
að vinna okk ur inn dá lít inn vasa
pen ing við að drösl ast heim með 
göm ul dag blöð og ann að papp írs
dót. Það var oft mik ill gleð skap ur 
í kring um Ís lend ing ana, fólk var 
að koma og fara og fylgd ist með 
okk ur af passív um áhuga en við 
vor um þó tals vert mik ið út af fyr ir 
okk ur.“

Bokkubrjótur-
áfengisvarnarfélag

Svo lauk þessu danska tíma bili. 
„Já, og næst man ég eft ir mér í 
átt unda bekk í Landa kosts skóla 
hjá Mar gréti Möll er. Þetta gekk 
allt sam an vel og í fyll ingu tím ans 
fór ég yfir í Haga skóla eins og lög 
gerðu ráð fyr ir. Þar fór ég að skip
ta mér af fé lags líf inu. Ég fór að 
rit stýra skóla blað inu og við stofn
uð um líka fé lag sem við köll uð um 
Bokku brjót og er eft ir því sem ég 
best veit til enn í dag. Þetta átti 
að vera fé lags skap ur til upp lýsa 
um skap semi áfeng is og ég held 
að þetta fé lag hafi smám sam an 
þró ast í að vera for varna fé lag. 
Kjart an Magn ús son borg ar full
trúi, Þórð ur Þór ar in sson, Ragn ar 
Hall dórs son og fleiri voru með 
mér í þessu svo kall aða áfeng is
varn ar starfi því auð vit að var upp
haf legi til gang ur fé lags ins grín 
og sum ir okk ar að  minnsta kosti 
eitt hvað farn ir að smakka það. En 
auð vit að var besta mál að vara 
aðra við áfengi hvað sem okk ur 
sjálf um leið.“

ÍJesúítaháskólaívillta
vestrinu

„Ég fór svo í MR þar sem ég 
var í fjög ur ár með mis jöfn um 
ár angri en náði ekki að ljúka við 
skól ann. Því fór ég vest ur til Ísa
fjarð ar haust ið eft ir dvöl ina í MR. 

Björn Teits son var skóla meist ari 
og ég átti mjög góð an tíma fyr ir 
vest an. Þetta var bara vest firsk 
para dís og ógleym an legt að hafa 
feng ið tæki færi til þess að kynn
ast þessu. Ég íleng ist þó ekki 
þarna á milli fjall anna og kom 
suð ur um vor ið. Þá kom ég aft ur 
í Vest ur bæ inn en var raun veru
lega flutt ur að heim an og tók á 
litla íbúð á leigu á Rán ar götu 5 
ásamt Stein unni Ás munds dótt ur 
vin konu minni og var boð ið að sjá 
um opnu í Sunnu dags blaði Mogg
ans af meist ara Matth í asi Jo hann
es sen, vini mín um. Eft ir þenn an 
góða skóla í blaða mennsku var 
ég svo gæfu sam ur að kom ast í 
há skóla nám í Vest ur Virg in íu í 
Banda ríkj un um Fór bara af Rán
ar göt unni beint í villta vestr ið og 

hóf nám við skóla sem var í eigu 
Jesúíta regl unn ar. Hvað sem um 
guðs boð skap inn má segja þá var 
þetta góð ur skóli og þessi dvöl 
gaf mér líka tæki færi til þess að 
ferð ast nokk uð um og líta til gam
alla vina sem voru komn ir vest
ur til náms bæði í New York og 
Boston. Ég lagði eink um stund á 
stjórn mál fræði og blaða mennsku 
eða „pro fessional writ ing“. 
Banda rík in eru sér stök að því 
leiti að um mik ið fjöl menn ing ar
sam fé lag og banda ríks menn ing 
raun ar verð ugt rann sókn ar efni. 
Þarna kynnt ist ég fólki úr ýms um 
horn um heims ins þar á með an frá 
Lí banon og Nepal en einnig mörg
um hlið um á banda rísku sam fé
lagi. Það er bæði já kvætt og nei
kvætt og raun veru lega furðu legt 

sam fé lag þar sem frelsi er pré
dik að í hverju orði en get ur ver ið 
fljótt að snú ast upp í and hverfu 
sína. Frels is hugs un in á svo auð
velt með að velt ast koll hnís.“ 

Umboðsmaður
DagsSigurðarsonar

- En þú ílengd ist ekki frem ur en 
á Ísa firði?

„Nei það átti ekki fyr ir mér að 
liggja að ger ast am er ísk ur og ég 
kom aft ur heim eft ir tveggja ára 
dvöl. Og þá byrj aði ég að starfa 
í bóka búð inni hjá pabba og hef 
ekk ert kom ist það an síð an. Þá var 
búð in í Hafn ar stræti 4 og þar var 
nokk uð stór sal ur sem var al veg 
ónýtt ur. Okk ur fannst ótækt að 
vera með þetta pláss svona illa 
not að svo við set um um gall erí í 
saln um þar sem við stóð um fyr ir 
ýms um upp á kom um. Ein þeirra 
var stór sýn ing á verk um Dags 
Sig urð ar son ar. Sýn ing in gekk 
mjög vel og vakti mikla eft ir tekt. 
Dag ur var einn aðal bó hem inn í 
borg ini á þeim tíma og sér stæð
ur með af brigð um. En þrátt fyr ir 
ýms an vanda í lífi hans var gam an 
að kynn ast hon um og ég gerð ist 
um boðs mað ur fyr ir hann í einn 
vet ur. Hann var meist ari en líka 
óag að ur og fór illa með sig. Þrátt 
fyr ir sukk samt líf þá var hann 
hraust ur og hálf gert helj ar menni 
að burð um. Hugsa að þessi inn
byggða hreysti hafi vald ið því 
hversu vel hann þoldi sukk ið. Ég 
hafði feng ið svo lít ið við að yrkja 
og á þess um tíma gaf ég mína 
fyrstu ljóð bók úr en þær urðu alls 
fjór ar. Ég hef haft gam an af að 
glíma við ljóða form ið en hef ekki 
ver ið nægi lega dug leg ur að halda 
því við. Ef til vill á ég eft ir að setj
ast nið ur síð ar og rifja upp gamla 
ljóða takta.“

Mammavarsterkkona
þráttfyrirveikindi

Ari á ekki langt að sækja að 
vera ljóð ræn n. Móð ir hans var 
gott ljóð skála og for eldr ar hans 
bæði þekkt í reyk vísku sam fé lagi. 
„Mamma var ynd is leg kona. Sterk 
á sinn hátt þótt hún ætti við veik
indi að stríða. Hún var af þess ari 
kyn slóð Ís lend inga sem kom fram 
með nýja hugs un og lífs stíl of 
flutti nýj an stíl inn í bók mennt irn
ar. Fóst ur móð ir henn ar var Ragn
heið ur Ólafs dótt ir og blóð móð
ir henn ar Lára Hólm freðs dótt ir, 
báð ar frá Þór eyj arnúpi í Vest ur
Húna vats sýslu. Þær þess ar þrjár 
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Frábærtaðhafaunniðmeðpabba

Ari Gísli í „sett inu“ í Bók inni á Klapp ar stignu þar sem Eg ill Helga son 
hef ur tek ið róm uð við töl við föð ur hans, Braga Krist jóns son. 



yndislegu konur féllu allar frá
meðskömmumillibili árið 2000.
Ogþráttfyriraðnokkuðsemum
liðiðþáfinnstmérofteinsogþær
séuhjáokkurennþá.“

- En Ara nafn ið. Er það ekki sótt 
til þess ara skemmti legu tíma í 
Reykja vík ur sög unni sem for eldr ar 
þín ir eru hluti af?

„Heldurbetur.ÉgheitieftirAra
Jósefssyni sem var eitt af efni
legri skáldum þess tíma. Hann
og pabbi voru góðir vinir. Hann
gleymir eflaust seint þeim degi
þegarhannfórniðuráhöfnmeð
Sólveigu Hauksdóttur sem var
heitbundinAra.Þauvoruaðbíða
eftir aðGullfoss legðistaðbryg
gjuenArivarvæntanlegurheim
fráKaupmannahöfnmeðskipinu.
Gullfoss lagðist að bryggju og
þaubiðuogbiðuákantinum.En
Ari kom ekki. Svo kom í ljós að
hannvarekkiumborð.Taliðer
aðhannhafibrugðiðáleikábrú
arvængnum og fallið fyrir borð.
Þaðspurðistaldrei tilhansmeir.
Þau vissu ekkert um þetta fyrir
enaðskipiðvarkomiðað landi.
Þettahafðiekkiaðeinsmikiláhrif
áþauheldurmargaúrþeimstóra
umgengnishópi bókmennta og
listelskandi ungs fólks sem þau
voruhlutiaf.Svokomég íheim
innognafniðvarbaratilbúið.“

KvikmyndumReykjavík
ÞóttArihafi lagst íbækureins

oghannkemstaðorðiþáhefur
hanngripiðífleira.Hannstóðað
gerð heimildarmyndar um höf
uðborgina ásamt Júlíusi Kemp
kvikmyndagerðarmanni og Jóni
Poppe listfræðingi. „Þetta var á
tímaHrafnsGunnlaugssonarhjá
Sjónvarpinu en hann fór stund
umnýjar leiðirviðgerðefnisog
þarámeðalaðkaupaþaðutanúr
bæeðafáaðilautansjónvarpsins
til þess að vinna það. Þetta var

nýmæliídagskrárgerðinniogfyr
irokkurvarmikillskóliaðstanda
íþessu.Viðunnumþettaeinsog
aldarspegil.Lögðumstísögulegar
pælingar.Tókumuppefniennot
uðumeinniggamlarupptökurog
myndir.Myndinvarsíðansýndá
RÚVogereflaust til í safni sjón
varpsins.“

Lauthvarðhálfgertlát
„Eftiraðviðmisstumhúsnæðið

íHafnarstrætinufórumviðuppá
Vesturgötu í gamlaAndersonog
Lauthplássið.Þettavarðhálfgert
látvegnaþessaðþótthúsnæðið
væri ágætt þá var staðsetning
inafleit.Viðvorumkomnirútúr
miðbænum. Pabbi var kannski
farin að sjá eitthvað jákvætt í
mótlætienþarnavarmjöglítiðað
geraöfugtviðþaðsemvaríHafn
arstrætinuogþarnagafst góður
tími tilþessað flokka tímaritog
sinnaannarribókasafnsvinnu.En
þettagekkekkitillengdarogund
iraldamótinkomumviðhingaðá
Klapparstíg25 til27.Éghafðiþá
festkaupáannarrifornbókaversl
un. Bókinni sem Gunnar Valdi
marssonfráTeigi íVopnafirðiog
SnærJóhannessonbróðirHrings
listmálarafráHagaíAðaldalráku
á Grundarstígnum. Við skelltum
þessusamanogauðvitaðvarallt
annaðaðveraáKlapparstígnum.
Umsvifin fóru fljóttaðaukastog
hafaveriðaðaukastallagötusíð
an.Viðhöfumlíkaveriðaðvinna
heimsíðuánetinu, bokin.is, og
égheldaðvið semkomnirmeð
um tíu þúsund titla þangað inn
og þeim fer fjölgandi. Pabbi er
aðmestu hætturað sinnastörf
umhéríbúðinnienkemurviðog
viðeinkumvegnaþessaðhonum
tókstaðverðasjónvarpsstjarnaá
efrialdri.Hanndrómjögúrvinnu
eftiraðhannmeiddist íbaki fyr
ir nokkrum árum en ég er með
tvogóðamennmeðméraukþess

sem koman mín Sigríður Hjalte
stedogdóttirokkarRagnheiður
yngri,semheitireftirömmusinni
koma öðru hvoru til að stoðar
og við erum með opið hér alla
virkadaga frákl11 til18ogein
nig á laugardögum. Fyrir mig er
frábært að hafa fengið tækifæri
tilþessaðvinnameðpabba.Við
unnum saman daglega í yfir 20
ár.“

BobbyFischerfastagestur
Bókin á Klapparstígunum er

viðkomustaðurmargrabæði inn
lendraogútlendraogAristingur
uppáað ljúkaþessuspjallimeð
minningu um einn af þeim sem
teljast verður eftirtektarverður.
Það er enginn annar en Bobby
Fischer. „Hann kom oft til okk
ar.Dvaldiogskoðaðihelstbæk
urumskák.Hannátti tilað tylla
séríhægindastólogsofna.Sæmi

Páls kom stundum með póstinn
tilhanshingað íbúðina.Vissiað
hannmyndkoma.Værieinskon
ar fastagestur.  Einhverju sinni
hafði Sæmi komið með nokkur
bréf til hans og fært mér þau.
Næstþegarhannkomlétéghann
hafabréfin.Eittþessarabréfavar
bleikt á litinn, örugglega aðdá
endabréf enda Booby goðsögn
á heimsvísu. Hann bað mig um
aðopnaþað.Þegaréghafðiopn
að bréfið og rétti honum það
yfir afgreiðsluborðið sagði hann
hvössumrómi:„ThanksAri,butit
ispoisoned“.Hannvarvissumað
það væri eitrað. Hann var alveg
sannfærðurumaðsetiðværifyr
ir lífi sínu, elsku kallinn. Svona
þegarviðsitjumhérnaog rifjum
þetta upp þá er mér hugsað til
aðhannvarauðvitað ekkertað
hugsaumaðégdræpistkannski
afeitrisemhonumværiætlað.En
svonavarFicsher.Einnafþess

umkynlegukvistumsemmaður
hefurmættálífsleiðinni.“
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Þau ger ast alls ekki betri jóla hlað borð in eins og 
það sem boð ið var upp á í fé lags mið stöð aldr aðra 
að Vest ur götu 7 í síð ustu viku. 

BráðskemmtilegurveislustjórivarBergþórPáls

sonsöngvari.Eftiraðallirhöfðusnættnægjusína
og veislustjóri skemmt gestum um hríð, kom kór
aldraðraísalinnogsöngfyrirviðstadda.

Frábærmaturoggóðskemmtan

Þessarstórglæsilegurkonurvoruásvæðinuoglofuðumatinn.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Glæsilegt jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin
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Girnileg jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin og jólabröns laugardaga og sunnudaga – frá 15. nóvember 
og fram til 27. desember. Afslappað andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

www.skrudur.is

FélagsmiðstöðaldraðraaðVesturgötu7:

Séðyfirveislusalinn.

BjarniÁrmanní10.BB
verðlaunaðurádegi
íslenskrartungu

Á degi ís lenskr ar tungu, laug
ar dag inn 16. nóv em ber, voru 
ís lensku verð laun unga fólks ins 
í Bók mennta borg inni Reykja vík 
veitt við há tíð lega at höfn í Norð
ur ljósa sal Hörpu nn ar. 

Frú Vigdís Finnbogadóttir,
verndari verðlaunanna, afhenti
verðlaunagripinn, Þröstinn góða

sem hannaður er af Ingibjörgu
Hönnu Bjarnadóttur. Bjarni
Ármann Atlason í 10.BB hlaut
verðlaunin fyrirhöndHagaskóla
fyrirafburðafærni í íslensku.Það
ersérstaklegaánægjulegtaðnem
endurígrunnskóla,þeirsemeiga
landið að erfa, skuli leggja góða
ræktviðmóturmálið.

BjarniÁrmannAtlason.

Hagaskóli:
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„...hvad du ønsker skal du 
få... “ er sung ið í sí gilda dan
ska jóla lag inu Højt fra træets 
grønne top. Ég á mér jóla ósk. – 
Eða, kannski ætti ég öllu held ur 
að tala um nýársósk. Við erum 
ekki að tala um pakka und ir tréð 
heima hjá mér á að fanga dags
kvöld. Til þess er gjöf in alltof 
stór. Stóra jóla og nýársóskin 
mín er íbúa hús eða svo kall
að með borg ara hús fyr ir íbúa 
gamla Vest ur bæj ar, þar sem ég 
bý. Þannig velt ir Charlotte Böv
ing, sem á sæti í Íbúa sam tök um 
Vest ur bæj ar, vöng um yfir jóla
óskinni.

,,Staðurþarsemungirogaldn
ir og við öll sem flokkumst þar
ámilli, getum hist, borðað sam
an, haldið kvikmyndasýningar
eða fyrirlestrakvöld. Hér væri
hægt að halda prjónakvöld og
spilakvöld. Við gætum bakað
laufabrauð – staðið fyrir nám
skeiðumogsmiðjum–veriðmeð
viðburði fyrirbörn,bæðistórog
lítilbörn–haldiðafmælisveislur
–bingókvöldeðafariðífélagsvist.
Og hvernig væri að redda billi
ardeðaborðtennisborðifyrirlið
iðsemáerfittmeðaðsitjakyrrt?

Það má draga úr hversdags
stressinu með því að skrá sig í
sameiginlegankvöldmat tvöeða
þrjú kvöld í viku. Þú leiðir bara
börnin út í íbúahús og borðar
kvöldmat með nágrönnum sem
hafaskráðsigísameiginlegafyrir
komulagið.Eftirmat leikabörnin

sér og þú spjallar við aðra íbúa
hverfisins um framtíðarverkefni
semþiðgetiðhjálpastaðviðað
hrinda í framkvæmd í nágrenn
inu. Eftir mat röltirðu heim og
kemur krökkunum í rúmið, nú
eðaskreppuráfund–eðaísund.
Enginn frágangur, bara sam
vera. Í staðin fyrir þann munað
að þurfa ekki að elda nokkrum
sinnum íviku,kemursvoaðþér
og þinni fjölskyldu að elda fyr
ir alla hina einu sinni eða tvis
var í mánuði, eftir því hversu

margir eru skráðir í sameigin
legamatarfyrirkomulagið.”

Íbúahúsauðveldarstórar
afmælisveislur

..Flest heimili í Vesturbænum
eru lítilogþaðgeturveriðerfitt
að halda afmælisveislur barna
og fullorðinna. Með íbúahúsi
verður tilmöguleikiáeldhúsiog
borðbúnaði fyrir50manns–eða
meira.Þaðfereftirþvíhvaðahús
viðfinnumíverkefnið.Detturþér
eitthverthúsíhug?

Ef húsið er nógu stórt getum
viðeftilvillhannaðlítiðkaffihús
á fyrstu hæð, sem mætti reka í
sjálfboðavinnu. – Kaffihúsið þitt
íVesturbænum.Hvernighljómar
það?

Fyrstverðumviðað finnahús
ið!Síðanverðumviðaðfinnapen
ing hjá Reykjavíkurborg, ríkinu,
styrktaraðilum og jafnvel seilast
í eigin vasa. Við erum farin að
velta þessu fyrir okkur og leyf
um okkur að láta okkur dreyma
hér í Íbúasamtökum Vesturbæj
ar.Viltþú takaþátt íað látaþig
dreymaogskipuleggjasvonæstu
skref? Því fleiri sem deila sama
draumi,þvímeiri líkureruáþví
aðhannrætist.

Skrifaðu til okkar – vertu í
bandi – kíktu við hjá okkur í
íbúahúsin...neiii,alvegrétt–við
erum enn ekki komin með íbúa
hús. En það kemur! Sendu bara
tölvupóst á ibuasamtokvestur
baejar@gmail.com Íbúasamtök
Vesturbæjar óska öllum Vest
urbæingum gleðilegra jóla og
gæfuríkskomandiárs.

Égámérjólaósk
Hverfiðmitt–Vesturbærinn

Stjórn Íbúa sam taka Vest ur bæj ar stödd á Holta göt unni og er sann ar
lega kom in í jóla skap.

Afgreiðslutími: 
Mánudaga - fimmtudaga 10-19
Föstudaga 11-18
Laugardaga og sunnudaga 13-17  

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
Sími 411 6100
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

www.borgarbokasafn.is  
www.bokmenntir.is 

www.bokvit.tumblr.com
www.artotek.is 

Sunnudag 
15. desember
Skemmtileg smiðja fyrir börn og 
fjölskyldur þeirra. Leiðbeinandi 
er Kristín Arngrímsdóttir 
myndlistarmaður. 
Ekkert þátttökugjald.

Jóladagatalið 2013
Á hverjum degi fram að jólum 
verður hægt að fara inn á jóladagatalið 
á borgarbokasafn.is og svara léttri spurningu. 
Nöfn þeirra barna sem taka þátt fara í sameigin-
legan pott og eftir jólin verður dregið úr og 
nokkrir heppnir þátttakendur fá viðurkenningu.

Föndursmiðja

Getraun og 
glaðningur

Kertastjaki 3.600 kr.
Vetrarljós: 1.450 kr.

Bility

Jón í lit 6.250 kr.
Fæst í mörgum litum
Almar Alfreðsson

Flöskutappar 4.990 kr.
Safnbúðin

Minnisbók fyrir skipulagningu, 
skissur og skáldskap 3.250 kr. 
Safnbúðin

Sérpakkað súkkulaði 650 kr.
Safnbúðin

Jólalínan frá Heklu
Servéttur 950 kr. 
Kerti 1.950 kr. 
Eldspýtur 690 kr.

Jólakort 1.050 kr. 
Pakkakort 495 kr.
Fást í fleiri litum
Deqqor

fallegar 
gjafir á 
góðu verði
safnbúð þjóðminjasafnsins

Jólakötturinn 
1.295 kr. 
Safnbúðin

Sigfús Eymundsson, Myndasmiður 
8.990 kr. Safnbúðin

Bollar 2 saman 5.800 kr. 
Diskar 2 saman 4.250 kr.
Sveinbjörg Hallgrímsdóttir

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu og

frábærar móttökur 
á nýja staðnum.

Iris og Anna

Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12
iris@salonnes.is | www.salonnes.is

Skólavörðustíg 21a
Sími 551 4050

Úrval af gæða
damask sængurfatnaði

í jólapakkann
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Viskubrunnur við Vatnsmýrina.
Háskólatorgi  -  www.boksala.is - www.facebook.com/boksala

Í Bóksölu stúdenta á Háskólatorgi finnur þú meira en þig grunar. 
Njóttu þess að vera í notalegu umhverfi, fáðu þér kaffi og köku í 
Bókakaffi stúdenta, kíktu á nýjustu bækurnar og skoðaðu allar 
skemmtilegu gjafavörurnar í Kaupfélagi stúdenta.

Ekki þvælast um bæinn 
þveran í leit að jólagjöfum. 
Verslaðu heima í héraði 
á hagstæðu verði.

Óviðjafnanleg og innan seilingar
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Bætt þjón usta í takt við 
nýja tíma

Landsbankinn opnaði nýja
kynslóð útibúa að morgni
mánudagsins25.nóvembersl.í
útibúinuviðHagatorgíReykja
vík. Útibúið er hið fyrsta sinn
ar tegundar á Íslandi og hefur
yfir sér nýstárlegt yfirbragð. Í
útibúinu verður lögð höfuðá
hersla á umfangsmeiri ráðgjöf
og persónulegri þjónustu við
viðskiptavini, aukna sjálfvirkni
ogskilvirkariafgreiðslu.

Hægt verð ur að sinna öll um 
al menn um banka við skipt um 
í nýrri kyn slóð hrað banka og 
af greiðsla reiðu fjár verð ur ein
göngu í hrað bönk um sem er mik
il breyt ing frá því sem ver ið hef
ur. Eng ar gjald ker a stúk ur verða 
í úti bú inu og þjón usta með 
öðru sniði en þekk ist. Sam hliða 
þessu hafa ver ið gerð ar gagn
ger ar end ur bæt ur á hús næð inu 
til að styðja bet ur við þess ar 
nýju áhersl ur.

Þess ar breyt ing ar eru svar 
við örum tækni breyt ing um sem 
orð ið hafa í við skipt um, þar 
með talið banka þjón ustu. Nú er 
hægt að sinna öll um al geng ustu 
banka við skipt um með raf ræn
um hætti og jafn framt dreg ur 
stöðugt úr notk un og mik il vægi 
reiðu fjár í dag legu lífi. Lands
bank inn hef ur þeg ar brugð ist við 
þessu með marg vís leg um hætti, 
m.a. breyt ing um á net banka og 
þró un á far síma vef bank ans, li.is.

Þægi legra að gengi að 
starfs fólki

Þessi þró un hef ur óhjá kvæmi
lega haft áhrif á hlut verk úti búa. 
Auk in sjálf virkni skap ar bank an
um tæki færi til að styrkja þjón
ustu við ein stak linga í úti bú um, 
að gengi að starfs fólki verð ur 
þægi legra og vegna auk inn ar 
sjálf virkni við af greiðslu gefst 
svig rúm til að byggja upp öfl ugri 
og sér hæfð ari kunn áttu þannig 

að traust ráð gjöf og per sónu leg 
þjón usta verði ávallt í önd vegi.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Villibráðarmatseðill  Grillsins verður í boði frá 6. til 13. nóvember.

Jólaveisla Grillsins hefst 21. nóvember. Bjóðum upp á þriggja, fjögurra og sjö rétta matseðla með íslensku 
lostæti í hátíðarbúningi.

Framúrskarandi hráefni, metnaðarfullir matreiðslumenn og úrvalsþjónusta gera Grillið að veitingastað 
á heimsmælikvarða. Upplifðu eitthvað sérstakt – komdu í eftirminnilega kvöldstund í Grillið.

Radisson BLU Hótel Saga    8. hæð   sími 525 9960   www.grillid.is
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LandsbankinnopnarnýjakynslóðútibúaviðHagatorg:

Starfsmennirnir voru að sjálfsögðu afar ánægðir með hversu vel
tókstmeðbreytingarnar,ogmáttuveraþað!

Rætt er við viðskiptavini útibús
insíafarnotarlegum,,básum.”

Suðurlandsbraut 48 (bláu húsin í Faxafeni)  · 108 Reykjavík · Sími 553 3450  
Verslunin er opin virka daga 11-18 og laugardaga 11-16

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir
Við aðstoðum þig við að velja spilin.

Úrvalið er hjá okkur!

Sendum  

um allt 
land

www.sp
ila

vinir.i
s

Nýtt

Frábær skemmtun! 8+ 2-12 30+

KALEIDOSKALEIDOS

Nýr lífs stíl á nýju ári?
Vilt þú léttast og lifa orku

meira lífi? Hjónin Elín Sigrún
Jónsdóttir og Sigurður Árni
Þórðarson, bjóða til vetrar
föstu í Neskirkju í samvinnu
við Jóhönnu Vilhjálmsdóttur.
Jóhannahefurumárabil sökkt
sérírannsókniráheilsuogfor
vörnumgegnsjúkdómumoggaf
nýlegaútmetsölubókinaHeilsu
bók Jóhönnu. Elín Sigrún er
ACCmarkþjálfi og lögfræðing
urogdr. SigurðurÁrni erNes
kirkjuprestur.

Þau eru áhuga fólk um mat ar
gerð og ham ingju ríkt líf og hafa 
tek ið matar æði sitt í gegn. Bæði 
eru 10 kg. létt ari en þeg ar þau 
hófu veg ferð sína í sept em
ber 2013. Sig urði hef ur tek ist 

að lækka of háan blóð þrýst ing 
og er hætt ur á kól ester ollyfj um 
sem hann hef ur tek ið sl. 13 ár. 
Lyfja leys inu þakk ar hann hreinu 
matar æði. Þau ætla að halda 
áfram á heilsu veg in um og deila 
sögu sinni, mat ar upp skrift um og 
reynslu með áhuga sömu fólki um 
heil brigði og lífs ham ingju.

Vetr ar fasta Nes kirkju verð ur 
9.27. jan ú ar 2014, þar af er eig in
leg fasta í 10 daga. Á föstu tím an
um verð ur mat reiðslu nám skeið 
og mat reiðslu hefti út deilt, veitt 
nær ing ar ráð gjöf, fræðsla um 
föstu, kyrrð ar dag ur og vinnu stofa 
um per sónu lega stefnu mót un. Þá 
býðst þáttak end um mark þjálf un. 
Skrán ing er hjá El ínu Sig rúnu.

Neskirkja.
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OpiðmálþingumOlweusará
ætlunina gegneinelti varhald
ið í Neskirkju og Hagaskóla
22. nóvember sl. Hagaskóli,
Melaskóli, Vesturbæjarskóli og
Grandaskóli eru virkir þátttak
endur í eineltisáætluninni sem
nær til allra nemenda, starfs
mannaog foreldra.Reynslaog
árangur grunnskólanna í Vest
urbænum hefur vakið mikla
athygli.

UM 95% af nem end um sem 
fara í ung linga deild ir Haga skóla 
koma úr hin um grunn skól un um 
þrem ur. Kom skýrt fram að um 
er að ræða sameg in legt verk efni 
að vel ferð nem enda og fyr ir bætt
um skóla brag og réttri vinnslu 
ein elt is mála. Var starf þeirra 
kynnt sér stak lega og í mál stofu 
var sér stak lega vak in at hygli á 
sam starfi þeirra und ir titl in um. 
„Hvern ig við tök um á móti nýj um 
nem end um?“

Í tengsl um við mál þing ið voru 
skól arn ir fjór ir með sam eig in
legt vegg spjald þar sem varp að 
var ljósi á vinnu brögð og ár ang
ur. Mál þing ið tókst í alla staði vel 
var for svars mönn um Olweus ar á 
Ís landi til mik ils sóma.

Glæsi legt mál þing í Vest ur
bæn um um Olweus ar á ætl un ina

Nokkrirþátttakendanna.

Bíldshöfða 12 - 110 Rvík. - 5771515 - www.skorri.is 

Tilvalin jólagjöf
Hleður og vaktar rafgeyminn þinn í vetur.

12v 5,5A12v 0,8A

   15%
Jólaafsláttur af
þessum frábæru
hleðslutækjum

ÞorlákiHelgasyni
framkvæmdastjóra

Olweusarverkefnisinsvar
nýlegaveittviðurkenningf
yrirötultstarfíbaráttunni

gegneineltiískólum.

Viðskiptavinir  
Íslandsbanka fá  
gjafakortin sér að 
kostnaðarlausu.

Gjafakort Íslandsbanka
Með gjafakorti Íslandsbanka getur þú verið viss um að gjöfin þín hitti í mark. Eins  
og önnur greiðslukort gildir það jafnt í verslunum um allan heim og á netinu. Þú færð 
kortið í fallegum gjafaumbúðum og þarft ekki að gera annað en að velja upphæðina.

Gjafakortið færðu í öllum útibúum Íslandsbanka

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Gjöf sem er alltaf
efst á óskalistanum

Hjálpræðisherinn í Reykjavík býður upp á jólaveislu
þann 24. desember kl. 18.00.

Í Kirkjustræti 2 fyrir þá sem minna mega sín, 
og fyrir þá sem komast ekki heim um jólin.

Skráning í síma 5520788 og á 
netfangið reykjavik@herinn.is.

Gleðileg jól.
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Frábær barnabók!
„Bókin er fallega mynd-
skreytt af Björku Bjarka-
dóttur og tónlist Eivarar 
Pálsdóttur er skemmtileg 
viðbót við vandaða bók.  

Eins og aðrar fyrsta flokks 
barnabækur höfðar bókin 

bæði til barna og  
fullorðinna.“

Ólöf Skaftadóttir, Frbl. 18. okt.

Jólabók 
barnanna!

SKRUDDA
www.skrudda.is

Bók og 
geisladiskur

HHHH

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Betri búð        Betra verð

O p iO p i nn   f r áf r á   k l .k l .   1 11 1 -- 2 3 .2 3 . 00 00   

NesvalNesval   
  Verslun Verslun ––   söluturn söluturn ––   videovideo   

Melabraut 19 Melabraut 19 --   SeltjarnarnesiSeltjarnarnesi   
S: 561S: 561 -- 12301230   
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,,Okkur hjá Þjónustumiðstöð
Vesturbæjar langar að minna
ykkur á að við aðstoðum við
að koma upp nágrannavörslu
í götum/hverfum  í Vesturbæ,“
segir Hörður Heiðr Guðbjörns
son, íþrótta og tómstundaráð
gjafi Þjónustumiðstöðvar Vest
urbæjar. ,,Það eina sem þið
þurfið að gera er að hafa sam
band við mig í síma 4111700
og fá upplýsingar um hvernig
þettaferlier.“

Nágrannavarsla er skipulögð
forvörnþarsemíbúartakahönd
umsaman, tilþessm.a.aðspor
nagegninnbrotumogeignatjóni.
Í upphafi verkefnisins fá íbúar
nauðsynlegar leiðbeiningar og
fræðslu, sem Þjónustumiðstöð
Vesturbæjar hefur milligöngu
um.Um jólin og áramótin heim
sækirfjöldi fólksviniogættingja

um landallt, fer jafnvelerlendis.
Það er því notaleg tilfinning ef
nágranninn,semekkifer íburtu,
eraðfylgjastmeðaðalltsémeð
eðlilegumhættiheimahjáþér.

Nágrannavarslaí
Vesturbæumjólin

Í Kvosinni er verið að gróðursetja ný tré sem
hæfa staðsetningunnibeturenaspirnar sem fyr
irvoru.MeðframTemplarasundikoma4tré,við
Kirkjutorg verða10 tré endurnýjuð og í Lækjar
götu frá Iðnó suðurs eftir Fríkirkjuvegi koma 6
tré. Hugaðverðurbeturað rými fyrir rótarkerfi
trjánnameðrótarvænuburðarlagiundirnærliggj
andihellur. Auknýrra trjáakemurundirgróður,
runnarogfjölæringar.

Aspirnarsemfyrirvoruhöfðuvaxiðútfyrirrými
sittogvoruvíðaskemmdarástofnumogrótarhálsi
meðal annars eftir trjáhlífar og hlemma.  Rætur
þeirrahöfðulyfthellumogtalinvarhættaáaðþau
gætu fallið í vonduveðri. ViðSkólabrúvoruein
nig fjarlægðtrésemskemmdvoruafakstribílaen
engintrékomaístaðþeirravegna lítilsrýmis fyrir
rótakerfi.Gráreynir,virginíuheggurogskrautreynir
koma ístaðaspannanú.Aðmestueruþað sömu
tegundir og notaðar voru þegar breytingar voru
gerðarviðVonarstrætiogTjarnargötuárið2011.

ÞórólfurJónssongarðyrkjustjóriReykjavíkurborg
arsegiraðþaðhafiheppnastvel.„Viðhöfumverið
aðlæraafreynslunniogerumíraunennaðþreifa
okkuráframmeðþaðhvaða tegundirhæfabest,“
segirhann.  „Viðþekktumekkigötutréþegarbyrj
að var á þessari gróðursetningu upp úr 1980. Þá
varunniðeftirþeirriþekkingusemmennhöfðuþá
ogviðhöfðumekkineinaaðrategundenösptilað
veljaúr.Góðgötutréþurfaaðveranægilegabeinog
há,þannigaðkrónansitjihátt.“

Þórólfursegiraðtilstandiaðprófafleiritegundir.
Einnigáaðkannahvortfýsilegtséaðflytjainntré
erlendis frá sem búið er að rækta upp sem götu
tré. Eftir 12áraaðlögunhérværuþau tilbúin til

útplöntunar. Trénog rótarkerfiðsem fjarlægtvar
verðurskoðaðsérstaklegaaffagaðilumm.a.hvernig
trénhafaþroskast íþröngurótarrýmiogafleiðing
araf skemmdumá rótarhálsogstofn.Aspartrén í
Kvosinnieruekkiþaueinusemþurfaaðvíkjaþví
fyrir ligguraðþaðsamamungerastviðLaugaveg
fyrr eða síðar. Stærstu aspartrén þar eru yfir 10
metraháogmörgþeirraillafarinogvíðaervanda
mál með hellulögnina. Reykjavíkurborghefur alls
ekkiafskrifaðöspina,enhenniervalinnstaðurvið
hæfiogbendirÞórólfuráaðöspinþrífistvelíBorg
artúninuogeigivelviðþarsemhússéustærriog
meiraplássfyrirstórartrjákrónur.

NýtrésemhæfaKvosinni

Fjöldi manns kem ur í Kvos ina ár lega, og Reyk vík
ing ar vilja að nátt úr an, sem og ann að fólk, taki vel 
á móti öll um.
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Mennt er máttur, það verður
aldreiofofttekiðfram.Áðuren
Menntaskólinn í Kópavogi var
settur í fyrsta sinn 22. septem
ber 1973 af Ingólfi A. Þorkels
syni, skólameistaravarMReini
menntaskólinn á höfuðborgar
svæðinu áður en MK hóf starf
semi,enaðeins tveiraðrirvoru
þá á landinu, Menntaskólinn á
LaugarvatniogMenntaskólinná
Akureyri. Síðan hefur mennta
skólum og fjölbrautarskólum
fjölgað mikið, sumir mundu
segjaalveggríðarlega.

HollvinafélagMenntaskólans í
Reykjavík var stofnað á fullveld
isdaginn,1.desembersl.Tilgang
urfélagsinseraðeflatengslfyrr
um nemenda skólans og þeirra
semberahaghansfyrirbrjóstiog
styðja við uppbyggingu skólans.
Formaður stjórnar félagsins er
Benedikt Jóhannesson.Allir sem
hafaútskrifast fráMRgeta sjálf
krafa orðið félagar í Hollvinafé
laginuóskiþeirþessoggetaaðrir
sótt um inngöngu til stjórnar. Á
stofnfundi Hollvinafélagsins var
samþykkt að skora á Alþingi að
tryggja skólanumviðunandi fjár
framlög í yfirstandandi meðferð
fjárlaga. Óásættanlegt er að MR
fáilægriframlögensambærilegir
skólar. Menntaskólinn í Reykja
víkskipardýrmætansess í sögu
þjóðarinnar, þar var Þjóðfund
urinnhaldinn,oghefursérstöðu
hvað varðar gæði og framboð
náms en langvarandi fjársvelti

stefnireinstökuskólastarfiívoða.
HollvinirMRtakaheilshugarund
irmeðkröfumnemendaskólans,
skólanefnd og yfirstjórn um að
MRnjóti jafnræðisviðafgreiðslu
fjárlaga2014.

Benedikt segir að eitt af verk
efnunum í vetur verði að safna
netföngum útskrifaðra MRinga
tilaðkynnaþeimfélagiðogstarf
semi þess. Einnig þarf að sam
band við fyrirtæki og fá þau til
þessaðstyrkjaskólann.Nemend
urskólanshafaskarað framúrá
mörgum sviðum ognauðsynlegt
aðhlúaðþvígóðastarfisemunn
iðer innanhans.Þeimsemvilja
félaginuliðerbentáaðhafasam

band við Benedikt í póstfangið
benedikt@heimur.is

Nemendur Menntaskólans í
Reykjavík fjölmenntu og gengu
fylktuliðifráskólanumíhádegis
hléinumánudaginn25.nóvember
sl. á fund til Illuga Gunnarsson
ar mennta og menningarmála
ráðherra til að afhenda honum
mótmæli við lágum fjárframlög
umtilskólans.Ráðherrabauðfor
svarsmönnumnemenda til fund
ar við sig þar sem rætt var um
málefniskólans.Ífundarlokþakk
aði ráðherranemendum fyrir að
vekjaathygli á stöðuskólansog
sagðiaðráðuneytiðmyndi fara í
saumanaámálinu.

HollvinafélagMRstofnað:

ÞORLÁKSMESSUSKATA

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500

Bjóðum upp á skötu alla daga frá hádegi til 
kvölds fram að jólum, kr. 1.950.- fyrir manninn.

Pantið tímanlega fyrir þorláksmessuna því
færri komast að en vilja. Pöntunarsími 553 1500.

Munið heimasíðuna 
www.saegreifinn.is

REYKTUR 
ÍSLENSKUR ÁLL
heill eða flakaður 

á staðnum
Reyktur íslenskur áll 

er lostæti og ómissandi 
á jólaborðið.

MargirVesturbæingarhafasótt
menntuníMenntaskólanníReykjavík

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm

ag
n@

m
i.i

s

Mennta skól inn í Reykja vík.
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,,Þegarbörninokkarvoruyngrivar föstvenja
aðheimsækja langömmuáMelhaganumþvíþar
komlyktinaf jólunumsvosnemmaoglangamma
var alltaf að gera eitthvað skemmtilegt,“ segir
HalldórHalldórsson,oddviti Sjálfstæðisflokksins
íReykjavík.

,,Til há tíð ar brigða vildu þau stund um  aka fram hjá 
þar sem pabbi átti heima á Fram nes veg in um þeg
ar hann var lít ill og velta fyr ir sér hvort bíl ar hefðu 
ver ið til í þá daga. Því í barns hug an um er svo óra
lang ur tími frá því að for eldr ar manns eru litl ir og 
þar til mað ur fæð ist sjálf ur. Þetta rifj ast upp í hvert 
skipti sem mað ur fer um þess ar slóð ir. Og það kem
ur upp í hug ann hvað tím inn líð ur í raun inni hratt og 
að það sem er verð ur ekki að ei lífu. Við get um ekki 
heim sótt langömmu á Mel hag an um leng ur og breyt
ing arn ar verða allt í kring um okk ur hvort sem okk ur 
lík ar bet ur eða verr. Reynd ar lík aði flest um ef ekki 
öll um svo illa við breyt ing arn ar á Hofs valla göt unni 
að það er eitt af fáum dæm um þar sem við vilj um 
frek ar hverfa aft ur til fyrri tíma en sitja uppi með 
þann hluta nú tím ans.“

- Nú ert þú nýr odd viti Sjálf stæð is manna í Reykja vík 
og munt leiða fram boðs lista þeirra í borg ar stjórn ar-
kosn ing un um 31. maí á næsta ári. Hver er af staða þín 
til flug vall ars ins í Vatns mýr inni?

,,Ný stað fest að al skipu lag Reykja vík ur borg ar til 
árs ins 2030 boð ar breyt ing ar sem að mínu mati eru 
marg ar hverj ar skyn sam leg ar og eðli leg ar í sam
bandi við að þró ast áfram í rétta átt. Aðr ar eru það 
hins veg ar ekki. Mér finnst ekki eðli legt að höf uð
borg in okk ar af sali sér flug vell in um og þar með 
hlut verki sam göngu mið stöðv ar. Það eru gríð ar leg 
verð mæti fólg in í því að vera með flug völl sem er 
stór vinnu stað ur og vett vang ur helstu al menn ings
sam gangna inn an lands og líka með teng ingu við 
Fær eyj ar og Græn land. Kannski finnst ann ar góð ur 
stað ur í höf uð borg inni í þeirri leit sem framund an er 
en ef ekki þá verð um við að búa bet ur að nú ver andi 
flug velli á nú ver andi stað.

Þó Vest ur bær inn sé rót gró ið hverfi hef ur að al
skipu lag ið áhrif þar eins og ann ars stað ar. Mark mið
ið er að þétta mik ið á svæð inu mið borggamla höfn 
sem hef ur óneit an lega tölu verð áhrif á um ferð ina á 
svæð inu. Ekki síst vegna þess að mikl ir flutn ing ar 

eru frá hafn ar svæð inu þar sem verð mæta sköp un in 
fer í gáma sem flutt ir eru inn í Sunda höfn til út flutn
ings. Þessu get ur fylgt auk ið álag á Hring braut ina frá 
því sem nú er. Alla þessa þætti þarf að vega og meta 
af yf ir veg un og gæta að heild ar mynd inni. Gæta þess 
að þrengja ekki um of að hafn ar svæð inu með bygg
ingu íbúð ar hús næð is sem gæti haft slæm ar af leið
ing ar fyr ir at vinnu líf ið. Það eru mik il verð mæti fólg in 
í hafn ar svæð inu.“

- Aukn ing í ferða þjón ustu sem ekki síst verð ur vart í 
Vest ur bæn um og Mið borg inni hef ur vænt an lega áhrif 
á at vinnu líf ið þeg ar fram í sæk ir, eða hvað?

,,Við sjá um hvern ig fjöl breytn in með sam spili 
at vinnu lífs ins sem var fyr ir, ferða þjón ust unn ar, veit
inga hús anna og ann arr ar menn ing ar eyk ur að drátt
ar afl svæð is ins. Gæt um vel að því um leið og við 
reyn um eft ir bestu getu að nýta bygg ing ar land af 
skyn semi með það að mark miði að þétta borg ina og 
bæta hana,“ seg ir Hall dór Hall dórs son.

,,Breytingarsemaðmínu
matierumargarhverjar
skynsamlegarogeðlilegar“

Halldór Halldórsson, nýr oddviti Sjálfstæðismanna
íReykjavík.

- seg ir Hall dór Hall dórs son

Verð:
4.745 kr.

JÓLAGJÖFIN
FÆST Í BRYNJU

Laugavegi 29
sími 552 4320
www.brynja.is

Verð:
kr.4.910.-

Snyrtistofan Leila að Eiðistorgi 2. hæð er
að opna fimmtudaginn 12. des. kl. 17.00.

Snyrti og förðunarfræðingurinn
Laufey Birkisdóttir vinnur upp úr
Clarins snyrtivörum.



Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Ein stærsta og fullkomnasta bílaþvottastöð landsins

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Svampburstastöð, 54 m löng

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð

Háþrýstiþvottur

Bónstöð

              er nú í boði á öllum 
þvottastöðvum Löðurs

Nóatúns
hamborgarhryggur
Fyrir 6

1 stk. Nóatúns hamborgarhryggur 
(u.þ.b. 3 kg)

1 Nóatúns hamborgarhryggur
2 dósir tómatpúrra (litlar)
1 malt í gleri (330 ml)
1 appelsín í gleri (330 ml)

Hryggurinn er soðinn rólega í 50 mín. 
í vatni, malti, appelsíni og tómatpúrru, 
þá er hann tekinn upp úr og látið 
renna af honum.

G L J Á I

250 g púðursykur
125 g tómatsósa
125 g sætt sinnep
375 ml rauðvín (eða rauðvínsedik)

Allt sett í pott og látið krauma í um
5 mín. Hryggurinn penslaður og settur í 
ofn á 180 °C í um það bil 20-25 mín.

RJÓMALÖGUÐ PÚRTVÍNSSVEPPASÓSA

300 g sveppir
50 g smjör
2 greinar garðablóðberg (ferskt)
200 ml púrtvín
500 ml rjómi
Sveppakraftur
Salt og pipar

Skerið sveppina gróft niður í pott og 
brúnið í smjörinu ásamt blóðberginu, 
salti og pipar í 4 mín. Hellið þá 
púrtvíni út í og látið sjóða niður um 
helming. Gott er að setja 1-2 msk. af 
sveppakrafti út í eða eftir smekk.
Bætið þá rúmlega 500 ml af vatni 
saman við og látið sjóða í um 30 
mín. Bætið þá rjóma við og látið suðu 
koma upp. Gott er að smakka til með 
kjötkrafti og sveppakrafti. Þykkið með 
smjörbollu eða maizena mjöli.

Masi Modello delle Venezie 
– 1.850 kr.
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra, mild 
tannín. Berjablámi, kirsuber, lyng.

Piccini Memoro rautt – 1.999 kr. 
(vínið er líka til í 1,5.litr pakkningu)
Dökkkirsuberjarautt. Meðalfylling, hálfþurrt, 
fersk sýra, mild tannín. Dökk ber, kirsuber, 
vanilla, eik, plóma, fíkjur.

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi víni við þennan rétt:

Uppskrift mánaðarins
Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér 
með tillögur að tveimur víntegundum sem hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.
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LöðurmeðRain-Xáallanbílinn
Miklarendurbæturhafaverið

gerðar á svampburstastöð Löð
urs á Fiskislóð 29 þar sem nýr
hugbúnaðurhefurverið tekin í
notkun auk þess sem boðið er
upp á þá nýjung að yfirborðs
hyljaallanbílinnmeðRainX.

,,Við erum að bjóða upp á Rain-
X á all an bíl inn en þetta efni er 
vel þekkt um all an heim og býð ur 
upp full komna yf ir borðs vörn á 
bíl inn. Það gef ur okk ur sér stöðu 
að við erum að yf ir borðs hylja all-
an bíl inn með Rain-X en ekki bara 
fram rúð una eins og hef ur tíðkast 
víða,“ seg ir Páll Magn ús son, 
rekstr ar- og tækni stjóri Löð urs.

Páll seg ir að svamp bursta-
stöð in hafi ver ið end ur bætt og 
m.a. hafi ver ið feng inn full kom-
inn tölvu hug bún að ur sem hef ur 
ver ið m.a. sett ur upp hjá Audi í 
Þýska landi. ,,Þetta er raun ar ný 
stjórn stöð sem ger ir alla vinnsl-
una á þess um 55 metra löngu 
þvotta braut ör ugg ari og skil virk-
ari. Þvott ur inn fer fram með fín-
ustu ná kvæmni. Við önn um ein-
nig fleiri bíl um sem þýð ir að það 
dreg ur úr bið tíma við skipta vina 
á há anna tím um. Boð ið er upp á 
dekkjasvertu sem er einnig nýj-
ung og auk þess ný efni.  Löð ur 

býð ur einnig upp á Rain-X á all-
an bíl inn á snerti lausu þvotta-
stöðv um fyr ir tæk is ins á Fiski-
slóð 29, Grjót hálsi 8, Skúla götu 

9 og Stekkj ar bakka 2 í Reykja vík. 
Löð ur er einnig við Bæj ar lind 18 
og Haga smára 9 við Smára lind í 
Kópa vogi.

- boð ið upp á dekkjasvertu

Hver vill ekki yf ir borðs vörn á all an bíl inn?

Árlegur jólamarkaður fjöl
skyldunnarverðurhaldinní frí
stundamiðstöðinni Frostaskjóli
12.desember,þ.e.ídag,millikl.
16.30og17.30.

Þar selja börn in úr frí stunda-
heim il um Frosta skjóls ým iss kon-
ar varn ing sem þau hafa fönd rað 
und an far ið gegn frjáls um fram-
lög um til styrkt ar hjálp ar stari 
RKÍ í Malaví. Jafn framt er hægt 

að kaupa heitt súkkulaði, pip ar-
kök ur og krap í jóla lit un um. All ir 
for eldr ar grunn skóla barna í Vest-
ur bæn um eru hvatt ir til að mæta 
með börn um sín um, kom ast í 
jóla skap ið og leggja góðu mál efni 
lið. Minnt er á að ekki er hægt að 
greiða með korti i Frosta skjóli, 
þannig að mæta þarf með reiðu fé 
- ásamt að sjálf sögðu hinn sanna 
anda jól anna.

Jóla mark að ur fjöl skyld unn ar á síð asta ári.

Jólamarkaðurfjölskyld-
unnaríFrostaskjóli

Sendum viðskiptavinum okkar óskir 
um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með kærri þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Afgreiðslutími um jólin:
24. desember, Aðfangadagur   09.00 - 17.00
25. desember, Jóladagur         12.00 - 17.00
26. desember, Annar í jólum   10.00 - 23.30
31. desember, Gamlársdagur   09.00 - 17.00
1.  janúar, nýársdagur             13.00 - 17.00

Ránargötu 15

Það er óþarf i að
eldast um aldur fram

Dr. Earl Mindell:
“Hver sem er á að geta haft útlit og líðan fyrir

að vera 5-15 árum yngri en hann er.”

Gréta Mörk, hjúkrunarfræðingur: Eftir langvarandi vanlíðan prófaði ég Life Extension. Strax á fyrsta 
glasi leið mér verulega betur. Þrek og lífsþróttur hefur aukist stórum, ég sef betur og þoli miklu meira 
álag. Er léttari og jákvæðari í skapi og er orðin félagslyndari. Mér finnst ég vera áratugum yngri. 
Húðin er orðin mýkri, hrukkurnar færri og frískari yfirbragð. Ég mun taka Life Extension inn áfram.   

Aukið álagsþol og jafnvægi 
dregur úr streitu, vær svefn 
og léttari lund.
Næring fyrir DNA og RNA starfsemi 
frumanna. Hefur áhrif á teygjanleika 
og stinnleika líkamans. Góður 
árangur við síþreytu, vefjagigt 
og vöðvabólgu

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og Fríhöfninni.
www.celsus.is

2 mán skammtur
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www.borgarblod.is

Í tilefni afútgáfunýjustubókar
Huldu Kristínar Jóhannesdóttur,
Friðar Kvers, var blásið til bóka
kynningaroggleðskapar íGrænni
heilsuheilsubúð,Ægisíðu121.Fjöl
margir lögðu leið sína íVesturbæ
innþennandagendavarmikiðum
dýrðir.

Það eru sjálf sagt marg ir lands-
menn sem kann ast við nafn ið Hul in 
Viska, sem með al ann ars gef ur út 
bæk urn ar henn ar Huldu, svo okk-
ur lék for vitni á að vita hvað Hul in 
Viska stend ur fyr ir. Á bak við Hul in 
Viska standa þau Hulda og Þor geir 
Þor geirs son arki tekt og mið ill en 
eins og nafn ið gef ur til kynna snýst 
starf sem in um and leg mál efni og 
mann rækt. Að nafn inu til var Hul in 
Viska stofn uð í Vest ur bæn um í ágúst 
2010 þá fyrst sem fikt inni á face-
book, til raun sem hef ur held ur bet ur 
hlað ið utan um sig því inn á síð una 
birt ast gull mol ar á hverj um degi þar 
sem hund ruð vina kíkja inn og þakka 
af heil um hug. En starf sem in hafði 
stað ið yfir mun leng ur og lengi vel 
voru þau með vinnu sína á Kapla-
skjóls veg in um í íbúð Huldu en eru 
nú flutt með starf sem ina í versl un 
Gjaf ir Jarð ar, Lauga vegi 48b.

Þeir sem komu í Græna heilsu 
þenn an dag komust ekki hjá því að 
taka eft ir litl um Chi hu ahua hundi, 
klædd an í KR-galla og spurð um 
Huldu nán ar út í þenn an litla KR-ing. 
Já hann Hjútli minn kom til mín í 
Vest ur bæ inn árið 2010 og byrj aði 
strax að færa mér lukku á hin um 
ýmsu svið um. Alltaf þeg ar við geng-
um hring inn í kring um KR-völl inn þá 
unnu KR-ing ar. Það fór ekk ert á milli 
mála að hér var mik ið lukkutröll á 
ferð. Þess vegna fannst mér upp lagt 
að leyfa öðr um að njóta og stofn-
aði því face book síðu sem hef ur 
vak ið mikla lukku, jafnt hjá for ráða-
mönn um, leik mönn um og stuðn-
ings mönn um KR. En það var einmitt 
lukkutröllið sem tengdi sam an Græn 
heilsa og Hul in Viska. Hjútli hef ur 
set ið fyr ir á mynd um og aug lýst þær 

frá bæru vör ur sem með al ann ars 
meist ara flokk ur KR tek ur, með góð-
um ár angri. Og það var ekki ann-
að að sjá en að Hjútli, ásamt öðr-
um gest um, kynnu að meta þá fjöl-
breyttu heilsu drykki frá Lifestr eam; 
Spirul ina drykk sem freyð ir af holl-
ustu, líf ræn an Græn met is drykk og 
drykk úr 7 teg und um af Of ur berj um, 
sem Græn heilsa bauð uppá í til efni 
dags ins.

Um hvað fjall ar svo bók in sem allt 
til stand ið stóð um? Frið ar Kver – Að 
finna neist ann í sjálf um sér, sýn ir 
okk ur að hver er sinn ar gæfu smið ur 
og við get um treyst á okk ur sjálf. Eft-
ir að hafa far ið um grýtt lands lag lífs-
ins og ofan í hyl dýpi, spyrnti ég mér 
upp aft ur. Að biðja um hjálp, öðl ast 
von á ný og leita inn á við reynd ist 
lyk il inn að innri ró og betra lífi.

Í bók inni er ekki ein göngu að finna 
mikla hvatn ingu, held ur einnig hald-
góð ar leið bein ing ar og fræðslu. Ég 
skrifa með al ann ars um leið bein-
end ur sem við öll höf um og get um 
virkj að í dag legu lífi. Sálna ald ur er 
út skýrð ur og hvern ig hægt er að 
nota hug leiðslu til að gera hvern 
dag að æv in týri, þú stjórn ar ferð-
inni! Frið ur í hjarta, og frið ur manna 
á með al, er von sem get ur orð ið að 
veru leika ef við leys um úr læð ingi 
sterkasta aflið, kær leik ann.

Frið ar Kver ið er m.a. hægt að 
kaupa í versl un um Ey munds son og 
hér í vest ur bæn um í Úlf ars felli Haga-
mel 67 og að sjálf sögðu í Grænni 
heilsu Ægi síðu 121.

Friðarkver-bókumhvatningu

Tv. Hulda Krist ín  Jó hann es dótt ir ásamt Önnu Björgu Hjartardóttur.

Njótum aðventunnar saman

JÓLAGJÖF TIL STARFSFÓLKSINS
SEM ALLIR GETA NOTIÐ

Gjafakort Arion banka er hægt að nota hvar sem er. 
Þú velur fjárhæðina, starfsmaðurinn velur gjöfina.

Komdu í næsta útibú Arion banka eða pantaðu 
gjafakortin á vef bankans, arionbanki.is.

Óskum viðskiptavinum okkar 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Blómagallerí
Hagamel 67 • Sími 552 6070
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Skráning á námskeið í barna-
ogunglingadeildogalmennnám-
skeið á framhaldsskólastigi hjá
Myndlistaskólanum í Reykjavík
ávorönn2014ernúhafin.Fyrir
fullorðna (16áraogeldri) eru í
boðinámskeið í teikningu,mód-
elteikningu, málun, vatnslitun,
litaskynjun,leirkerarennslu,lista-
sögu, form-rými-hönnun, silki-
þrykki, gifsmótagerðog forritun-
umInDesignogPhotoshop.

Ýmis nám skeið eru einnig í boði 
fyr ir börn og ung linga í ald urs hóp
un um 45 ára, 69 ára, 1012 ára og 
1316 ára, s.s. í teikn ingu, mál un, 
graf ík, leir mót un og rennslu, vid
eó og hreyfi mynda gerð, mynda
sög um, sem og al menn mynd list
ar nám skeið. Líkt og á haustönn 
verð ur einnig boð ið upp á nám
skeið fyr ir börn á veg um Mynd
lista skól ans í Reykja vík í Breið holti 
en skrán ing á þau nám skeið hefst í 
næstu viku.

Vak in er at hygli á því að að þeir 
sem skráð ir eru á nám skeið við 
skól ann á vor önn geta sótt lista
sögu nám skeið ið Út úr kass an um: 
Saga sam tíma list ar inn ar, sem Ein
ar Gari baldi Ei ríks son kenn ir, á 

sér stök um af slátt ar kjör um. Fyrsti 
kennslu dag ur á al menn um nám
skeið um á fram halds skóla stigi á 
vor önn 2014 er fimmtu dag ur inn 
16. jan ú ar. Fimmtu dag ur inn 16. 
jan ú ar er einnig fyrsti kennslu dag
ur vor ann ar í barna og ung linga
deild, en þeir nem end ur sem voru 
skráð ir á nám skeið í barna og ung
linga deild á haustönn sækja einn 
tíma eft ir ára mót, í vik unni 9. jan ú
ar til 15 jan ú ar.

Verkstæðissýning
diplómadeildanna

Um síð ustu helgi var opn
uð verk stæð is sýn ing nem enda í 
þrem ur diplóma deild um Mynd
lista skól ans í Reykja vík, MÓT UN, 
TEIKN INGU og TEXTÍL. Sýn ing in 
var hald in í vinnu stof um og á verk
stæð um skól ans í JL hús inu við 
Hring braut 121. Sýnd voru verk 
sem nem end ur hafa unn ið á önn
inni en nem end ur sýndu einnig 
verk stæði og vinnu að stöðu deild
anna. Nám ið er verktengt hönn
un ar nám er skipu lagt í sam starfi 
Mynd lista skól ans í Reykja vík við 
Tækni skól ann og er lendra há skóla. 

Áhugasamirnemendur.

Skráninghafinánámskeið
ávorönn2014

15. des. sun. kl. 14:00.
Guðsþjónusta 3. sunnudagur í aðventu.

22. des. sun. kl. 14:00.
Jólatrésskemmtun Fríkirkjunnar

 í Reykjavík. 
Hefst með jólastund í kirkjunni. 

Síðan haldið upp í 
Safnaðarheimili og sungið og dansað 
í kringum jólatréð með jólasveininum.  

Kaffi og meðlæti fyrir alla.

22. des. sun. kl. 17:00.
Heilunarguðsþjónusta á vegum
Sálarrannsóknarfélags Íslands,

Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins.

24. des. þri. kl. 18:00.
Aftansöngur á aðfangadagskvöldi.

Einsöngur Nathalía Druzin 
Halldórsdóttir.

Sönghópur Fríkirkjunnar syngur jólin inn 
og leiðir safnaðarsöng undir 

stjórn Gunnars Gunnarssonar. 
Sr. Hjörtur Magni.

24. des. þri. kl. 23:30.
Miðnætursamvera á jólanótt.

Páll Óskar og Monika Abendroth
ásamt strengjasveit. Sr. Hjörtur Magni,

Sönghópur Fríkirkjunnar
ásamt Gunnari Gunnarssyni.

Mætið vel tímanlega til að fá góð sæti!

25. des. mið. kl. 14:00.
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag.

Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól.
Egill Ólafsson söngvari syngur og 

spjallar um tónlistarval sitt. sr. Hjörtur 
Magni, Sönghópur Fríkirkjunnar ásamt 

Gunnari Gunnarssyni.

31. des. þri. kl. 14:00.
Hátíðarguðsþjónusta á dvalar og 

hjúkrunarheimilinu Grund.

31. des. þri. kl. 17:00.
Aftansöngur á Gamlárskvöldi.

FRÍKIRKJAN Í REYKJAVÍK
HELGIHALD OG TÓNLEIKAR

MyndlistaskólinníReykjavík:

Systrasamlagið á Seltarnarnesi sem stofnað var um 
mitt þetta ár hefur m.a. annars sérhæft sig í vörum 
sem hafa sterka hugsun á bakvið sig.  Áhersla 
okkar er  á að andinn sé í efninu. Þannig hugum við 
allt í senn að fallegu handbragði, fallegum efnum, 
fallegri hugsun og fallegu innihaldi. Það á jafnt við 
um fatnaðinn, ilmina, jógavörurnar, snyrtivörurnar, 
matinn okkar, kaffið og teið, vítamínin og bætiefnin 
og gjafavörurnar. 
 
Hér eru nokkur dæmi um það sem Systrasamlagið 
hefur fram að færa...

…úrval af gullfallegum, notalegum og 
frábærlega hönnuðum þæginda/jóga/
pilates/dansara og tækifærisfatnaði 
úr lífrænni (eiturefnalausri) fjórofinni 
siðgæðisvottaðri bómull. Við trúum á 
að þetta sé framtíðin. 

...Manduka jógadýnurnar eru 
besta fjárfestingin sem í boði 
er í dag. Bjóðum fjórar tegundir 
jógadýna og marga fylgihluti 
með s.s. jógatöskur, jógahand-
klæði, vatnsbrúsa, jógabönd og 
jógateppi. Eitthvað við flestra 
hæfi.

…Flothettan & Fótaflotið 
hefur notið mikilla vinsælda 
í Systrasamlaginu, ekki síst 
vegna þess að við höfum 
staðið fyrir Samfloti í Sundlaug 
Seltjarnarness. Ein af stærstu 

gjöfum flotsins (skv vísindalegum rannsóknum) er að 
hægt er að ná stöðugu þetabylgju ástandi á skömmum 
tíma (sama ástand og munkar hafa náð með reglulegri 
iðkun). Flot er í senn róandi, skapandi og gefandi.

…ilmir frá Indlandi og Pacifica
 ilmvötn unnin úr náttúrulegum 

ilmkjarna- og ilmolíum. Endast 
lengi, ilma unaðslega og fara 
frábærlega í veski. Eru líka 
alveg “vegan”.

...baggu leðurtöskur, -skjóður og 
–buddur.  Leður og rúskinn unnið 
með gamaldags súturnaraðferð 
sem er mun umhverfisvænna 
en tíðkast í dag. Framúrskarandi 
hönnun.

...gefandi mölur og hálsfestar ýmist beint frá Nepal eða 
hönnuð af Ingu Óskars úr efnivið frá Nepal. Gera jólin 
litríkari, innhaldsríkari og fallegri.

....Tau frá Tógó. Gullfallegar 
vörur frá Sól í Tógó fást í 
Systrasamlaginu. Allur ágóði 
rennur til saumastofu Divine 
Providence í Aneho í Tógó og 
til heimilis systur Victorine, 

sjá nánar á facebook /Tau frá Togo.

...og svo er það lífræna bragðgóða kaffið okkar, 
chai-ið , te-ið, þeytingarnir, croissantið, biscotturnar, 
samlokurnar og allt það. Allt úr eðalhráefni.

Allt til jóla og jógaiðkunar
í Systrasamlaginu!

www.itr.is  ı  sími 411 5000* Á öðrum dögum er opið samkvæmt 

   hefðbundnum afgreiðslutíma*

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur  Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

  23. des  24. des  25. des  26. des  31. des  1. jan

Árbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 Lokað

Breiðholtslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Grafarvogslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Klébergslaug 11.00-15.00 10.00-12.30 Lokað  Lokað  10.00-12.30 Lokað

Laugardalslaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 12.00-18.00

Sundhöllin 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Vesturbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

*

Afgreiðslutími sundstaða 

Jól og áramót 2013-2014

Heilsulindir í Reykjavík

SUNDKORT ER 
GÓÐ JÓLAGJÖF

ur Nýársdagur

R 
ÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Systrasamlagið – heilsuhof Seltjarnarnesi 
v/Sundlaug Seltjarnarness
Sérstakir opnunartímar fyrir jól: 
Sun 22. des 12–16 og Þorláksmessa 9-20  
Opið alla daga frá 9 til 18. Á lau frá 10 til 16 / Sími: 5116367 
www.facebook.com/systrasamlagid



Skammdegið er sérstætt tíma
biláokkarnorðlæguslóðum.
Hverdagurbyrjar ímyrkriog
löngu fyrr en kvöld er komið

myrkur á ný. Við þessu er brugðist
meðþvíaðhaldahátíð.Viðbyrjum
jólin snemma og kveikjumþví fleiri
ljós sem myrkrið verður meira. Við
höfumþvíekkiframlengtheldur“for
lengt” jólahátíðina. Það veldur því,
aðá sama tímaogkuldinnermest
ur stendur yfir hlýjasta tímabilið í
íslensku samfélagi. Mikið er um að
veraogfólkáferðogflugi.Viðskiptin
dafna,tónlistarviðburðiróteljandiog
samkomur af ýmsu tagi. Við óskum
hvertöðrugleðilegrajóla.

Gleðierhugarástandsemframkall
aránægju,sáttognotakennd.Orðið
“gleði”greinirþaðsemviðhelstvilj
um fyrir líf okkar. Við verjum tíma
okkarogstarfitilþessaðöðlastgleði
ogvinnumoftfyrirþvíhörðumhönd
um. Við gleðjumst af að gleðja ann
að fólk,gefum jólagjafir tilaðgleðja.
Jólin eru tími til að gleðjast við. Þá
leggjum við hæfilega til hliðar erf
iðleikaog raunirheimsinsog okkar
sjálfra, sköpum andrúm til þess að
gleðjast með fjölskyldum og vinum.
Dýpstaþráhjartanserað lifagleði
og ánægjustundir. Mörgum finnst
þeirhafaoflítiðafþeimmunaðisem
gleðiner.Ogþegarviðeldumstnjót
umviðgleðinnarmeðþvíaðfylgjast
meðungumástvinum,rifjumþaðupp
þegarviðvorumungogalltafvareitt
hvaðnýttogspennandiaðsjáoglifa.
Umstundarsakirlosumviðokkurvið
kaldhæðniogsvartsýniheimsins.Jól
ingefaokkurþettatækifæriogflestir
taka því fegins hendi. Við hugsum
meira til annars fólks en endranær
oghugarfariðverðuralmennthlýrra.
Gjafir eru gefnar, kveðjur og óskir
fluttar, bréflega, munnlega og raf
rænt.Þettaertímisembætirmannlíf
iðogstyrkirtengslfólksámilli.

Égerþakklátur fyrirþennan tíma,

mér finnst hann skemmtilegur, fjör
legur andi svífur yfir vötnum. Ég
hugsa líka með þakklæti til þeirra
seméghefkynnstá lífsleiðinni.Það
ersvoholltaðrifjauppkynniaffólki
sem hefur fært lífi manns birtu og
hlýju.Fólki,semstyrkir,hvetur,upp
örvar,leiðbeinir,huggar.Þettaþekkja
flestir. Þú hefur sótt styrk lífi þínu
til þinna nánustu og til vinasamfé
lags þíns. Með tilliti til niðurstöðu
könnunarinnará læsiogmenntuner
gottaðrifjauppþaðsemhinnmerki
skólamaður, Pálmi Hannesson rekt
orMenntaskólans íReykjavík, ritaði
eitt sinn um hinn mikilvæga grunn
menntunaroglífsvisku:

,,Flestardyggðirsemviðeigumeru
tengdarheimilinu.Þarerfyrstavagga
kærleikans.Sásemhefurekkilærtað
elska þann stað, sem hýsir allt hið
fegursta,semmannlífiðá,hannlærir
ekki að elska neitt í heiminum. Þar
nemum við frumatriði allrar visku.
Þar lærum við í smáu þá veraldar
visku,semviðættumaðfylgjaogæfa
í stóru: Að halda frið, hafa rétt við,
unnareglu,beitasigaga,elskaaðra
einsogsjálfansig.“

Hann endar á tilvitnun í tvöfalda
kærleiksboðorðið, grunn kristinnar
breytni og lífsstíls. Við fáum oft að

hittafólk,kynnastfólki,semerhöndl
aðafkærleikaGuðs.Ogafþvígetum
við mikið lært um traust og trú og
staðfestu. Englar eru víða á ferð og
þÞeir eru ekki endilega með vængi
eðahvítklæddir.

Fyrir réttum 20 árum vorum við
hjóninogþrjúbörnokkaraðakainn
íbæ íConnecticut fylki íBandaríkj
unum.Réttáðurenkomiðvaraðfjöl
förnum gatnamótum drap bíllinn á
sér. Eftir nokkrar tilraunir taldi ég
vonlaustaðkomahonumígang.Við
ýttumþvíbílnumút íkantog fórum
aðvelta fyrirokkurhvaða ráðværu
í stöðunni. Þá kom gangandi ungur
maðuryfirgötuna.Sérstaklegaveitti
égþvíeftirtekt í fyrstu,aðhannvar
íóhreinumsamfestingiogmeðolíu
bletti áandlitinu.Líkasturvarhann
þeimúrbíómyndunum,semeru lík
legir til annars en að aðstoða veg
farendur. Hann bauð gott kvöld og
bauðsttilaðaðstoðaíþessumvand
ræðum. Þaðkom líka fljótt í ljósað
hannkunniveltilverka.Eftirumnok
kraathugunfannhannúthvaðhafði
bilaðogtókstaðgeraviðþað.

Viðvorumaðsjálfsögðuallshugar
feginogþegarviðkvöddumréttiég
honum 20 dollara seðil. Hafði ekki
vanistöðruenBandaríkjamennskil
duþannþakklætisvott.Enþessiungi
maður afþakkaði mjög eindregið og
sagði: ,,Migmunarekkertum þenn
anklukkutíma.Næstþegarþúhittir
einhvern sem þarf á hjálp að halda
ogþúhjálparþáerumvið jafnirog
kvittir. Ég vil hafa heiminn betri en
hanner.Ogefégvilþað íalvöruþá
sýniégþað íverki.“Síðanbaðhann
Guðaðblessaokkurog sagði: “Pay
it forward.“Svofórhannleiðarsinn
ar,hvarfeinsoghannbirtist,glaður
oglétturíspori.Þettadimmakvöldí
nóvemberlokárið1993ermjögbjart
í vitund okkar. Ljós skein fram úr
myrkri, þarsemviðáttumekkivon
á því. Fyrirtækið sem Jesús Kristur

stofnaði fyrir alla staði og stundir,
varðsýnilegt.

Guðhefurgefiðþaðhugarfarsem
geturbreyttdimmu ídagsljós.Hann
gefur okkur langt umfram það sem
viðkunnumaðbiðjaumeðaviðget
umþakkaðmeðendurgjaldi.Þaðsem
hannvill í staðinneraðsjá lífsham
ingjuokkar.Einskiskrefsthann fyr
ir sig, öllu sínu vill hann deila með
okkur.

Við erum ekki komin í þennan
heim til einskis.Okkarer að læraá
lífsins leið. Okkar er líka að svara
þeimkærleikasemGuðogmennauð
sýnaokkur.Tilþesseraðeinseinleið
–rétteinsogþaðeraðeinseinleiðtil
að lifa hamingjusömu lífi. Að leggja

af mörkum sjálfur. Að miðla, bæta
ogstuðlaaðgóðusamfélagi.Aðljós
ið sem lýsirokkur lýsa í gegnum líf
okkar.Aðleitastviðaðlátahugarfar
kærleikansstjórnaorðioggerð.Jóla
gjafirokkará jólumeruhugsaðar til
aðberakærleikanumvitni.Helstvild
umviðgetagefiðöllumgjafir.Helst
vildum við geta lagt af mörkum til
þessaðöllumliðivelíveröldinni.En
viðgetumhaftsamaháttinnáogungi
maðurinnsemeghitti íBandaríkjun
um–aðlátakærleikannberast.Krist
urgefurslíkthugarfarogblessarþað.
Það fáumviðsvomargfaltað reyna
þegarviðleggjumsjálfafmörkum.

Gleðilegjól!
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Sunnudagurinn 15. desember - 
3. sunnudagur í aðventu

Ljósamessa og barnastarf kl. 11.00 
Sameiginlegt upphaf. Fermingarbörn 
lesa, leiða bænagjörð og tendra ljós. 

Félagar úr Kór Neskirkju syngja. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 

Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 
og þjónar fyrir altari. Söngur, sögur, 

brúður, leikir og gleði í barnastarfinu. 
Umsjón Ása Laufey, Katrín og Ari. 
Samfélag og veitingar á Torginu 
eftir messu. Seld verða kerti fyrir 

Hjálparstarf kirkjunnar.

Þriðjudagurinn 17. desember
Jólasöngvar kl. 20.00

Fram koma; Barnakór Neskirkju, 
Stúlknakór Neskirkju, Hljómur - kór 

eldri borgara og Kór Neskirkju. 
Stjórnendur Jóhanna Halldórsdóttir og 
Steingrímur Þórhallsson. Eftir stundina 
verður boðið upp á kakó og piparkökur.

Sunnudagurinn 22. desember - 
4. sunnudagur í aðventu

Messa og barnastarf kl. 11.00
Sameiginlegt upphaf. Félagar úr 

Kór Neskirkju leiða safnaðarsöng. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar 

og þjónar fyrir altari. Söngur, sögur, 
brúður, leikir og gleði í barnastarfinu. 

Umsjón Ása Laufey, Katrín og Ari. 
Samfélag og veitingar á Torginu 

eftir messu.

Helgihald á jólum
Aðfangadagur 24. desember 
Jólastund barnanna kl. 16.00

Umsjón með stundinni hafa starfsmenn 
barnastarfsins. Barna- og Stúlknakór 

Neskirkju syngja. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Prestur dr. Sigurður Árni Þórðarson

Aftansöngur kl. 18.00
Einsöngur Hallveig Rúnarsdóttir. 

Trompet Steinar Kristinsson. 
Kór Neskirkju syngur. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 

og þjónar fyrir altari.

Jólanótt kl. 23.30
Háskólakórinn syngur. Organisti og 

stjórnandi Gunnsteinn Ólafsson. 
Prestur sr. Örn Bárður Jónsson.

25. desember  –  Jóladagur 
Hátíðarmessa kl. 14.00
Kór Neskirkju syngur. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 

Hátíðarsöngvar sungnir. Sr. Örn Bárður 
Jónsson prédikar og þjónar fyrir altari.

26. desember – Annar í jólum 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00

Hljómur, kór eldri borgara syngur. 
Stjórnandi Jóhanna Halldórsdóttir. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 

Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 
og þjónar fyirr altari.

Jólaskemmtanir
26. desember – Annar í jólum 

Jólaskemmtun barnastarfsins kl. 11.00
Sögð verður saga og söngvar sungnir. 

Gengið verður í kringum jólatré og 
gestir koma í heimsókn.

Föstudagurinn 27. desember
Jólaskemmtun eldri borgara kl. 13.30

Sr. Kristján Valur Ingólfsson, 
vígslubiskup, og 

Margrét Bóasdóttir, söngkona. 
Umsjón dr. Sigurður Árni Þórðarson

Helgihald um áramót
Sunndudagurinn 29. desember

Messa og barnastarf kl. 11.00
Sameiginlegt upphaf. Félagar úr Kór 

Neskirkju leiða safnaðarsöng. Organisti 
Steingrímur Þórhallsson. Dr. Sigurður 

Árni Þórðarson prédikar og þjónar 
fyrir altari. Söngur, sögur, brúður, leikir 
og gleði í barnastarfinu. Umsjón Ása 
Laufey, Katrín og Ari. Samfélag og 

veitingar á Torginu eftir messu.

Gamlársdagur 31. desember
Aftansöngur kl. 18

Trompet Baldvin Oddsson. 
Kór Neskirkju syngur. Organisti 

Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar og 

þjónar fyrir altari.

Nýársdagur 1. janúar
Hátíðarmessa kl. 14

Hátíðarmessa kl. 14.00. Einsöngur 
Gissur Páll Gissurason. Kór Neskirkju 

syngur. Organisti Steingrímur 
Þórhallsson. Dr. Sigurður Árni Þórðar-

son prédikar og þjónar fyrir altari.

Sunnudagurinn 5. janúar
Messa og barnastarf kl. 11

Sameiginlegt upphaf. Félagar úr Kór 
Neskirkju leiða safnaðarsöng. Organisti 
Steingrímur Þórhallsson. Dr. Sigurður 

Árni Þórðarson prédikar og þjónar 
fyrir altari. Söngur, sögur, brúður, leikir 
og gleði í barnastarfinu. Umsjón Ása 
Laufey, Katrín og Ari. Samfélag og 

veitingar á Torginu eftir messu.

Helgihald í Neskirkju
um jól og áramót

Hugleiðingáaðventuínálægðjóla
Sr. Hjálm ar Jóns son dóm kirkju prest ur:

Sr. Hjálm ar Jóns son.

15. desember
kl. 11:00 norsk messa sr. Hjálmar Jónsson

kl. 20:00 Æðruleysismessa sr. Hjálmar 
Jónsson, sr. Karl V. Matthíasson 

og Sveinn Valgeirsson.
Ástvaldur Traustason leikur á flygilinn. 

20. desember 
Jólamessa Menntaskólans við Reykjavík 

kl. 14, sr. Hjálmar Jónsson.

22. desember 
kl. 11:00  messa sr. Anna Sigríður Pálsdóttir

kl. 14:00 Kolaportsmessa 
sr. Anna Sigríður Pálsdóttir

Þorvaldur Halldórsson sér um tónlistina. 

Aðfangadagur jóla, 24. desember 
Kl. 15:00 dönsk messa sr. María Ágústsdóttir

kl. 18.00 Aftansöngur sr. Anna Sigríður 
Pálsdóttir prédikar og sr. Hjálmar Jónsson þjónar 

fyrir altari.

kl. 23:30  miðnæturmessa 
sr. Karl Sigurbjörnsson biskup.

Hamrahlíðarkórinn syngur undir stjórn 
Þorgerðar Ingólfsdóttur

Jóladagur 25.desember
kl. 11:00 hátíðarmessa biskup Íslands, 

frú Agnes M. Sigurðardóttir prédikar
sr. Anna Sigríður Pálsdóttir þjónar fyrir altari.

Annar dagur jóla 26. desember
kl. 11:00 sr. Hjálmar Jónsson

 29. desember
Messa kl. 11:00  sr. Sveinn Valgeirsson prédikar

Gamlársdagur 31. desember
kl. 18.00 Aftansöngur sr. Hjálmar Jónsson

prédikar – sr. Anna Sigríður Pálsdóttir 
þjónar fyrir altari.

Nýársdagur 1. janúar
kl. 11 hátíðarmessa Biskup Íslands, 
frú Agnes M. Sigurðardóttir prédikar.

Sr. Anna Sigríður Pálsdóttir og 
sr. Sveinn Valgeirsson þjóna fyrir altari.

Dómkórinn syngur við messurnar undir 
stjórn Kára Þormar dómorganista. 

Fjölbreytt tónlistardagskrá á aðventunni,
meðal annars jólatónleikar Dómkórsins 19. 

desember kl. 22:00 frítt inn.

Sjá nánar á domkirkjan.is Verið hjartanlega velkomin.

Aðventu- og hátíðarmessur
í Dómkirkjunni

Dómkirkjan óskar sóknarbörnum sínum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári, með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. 
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Meistari Tumi er ný barna
bókeftirVesturbæinginnFríðu
BonnieAndersen.Bókin,semer
fyrsta skáldverk Fríðu, kom út
sl.þriðjudaghjáforlaginuÓðins
auga.

Tumi er 11 ára og líf ið snýst 
um fót bolta. Allt ætl ar um koll 
að keyra þeg ar frétt ist að halda 
eigi fót bolta nám skeið og safna 
í úr valslið skól anna. Lið ið sem 
vinn ur fær að fara til Eng lands 
svo það er til mik ils að vinna. En 
heima fyr ir geng ur allt á aft ur fót
un um og Tumi fær ekki leyfi til 
að taka þátt í nám skeið inu. Þeg ar 
eldri syst ir hans dett ur af hest
baki og slasast er for eldr um hans 
vandi á hönd um. Hver á nú að 
passa þriggja ára syst ur Tuma? 
Þótt Tuma langi miklu frek ar að 
spila fót bolta býðst hann til að 
passa Möggu litlu og fær í stað inn 
að taka þátt í fót bolta nám skeið
inu. En hvern ig á hann að passa 
syst ur sína og mæta á æf ing ar á 
sama tíma? Kemst Tumi á úr slita
leik inn?

Keypti fót bolta til að 
öðl ast þátt töku rétt með 
strák un um

,,Í æsku fannst mér alltaf gam an 
að spila fót bolta og reyndi eins 
og ég gat að hanga í Kalla bróð
ur til að fá að vera með. Seinna 
keypti ég mér fót bolta og mætti 
með hann í frí mín út ur í skól an
um, þannig tryggði ég mér þátt
töku rétt með strák un um. Það var 
fyrst þá sem einn skóla bróð ir 

minn spurði mig hvers vegna ég 
æfði ekki fót bolta. Á þeim tíma 
vissi ég bara um eitt stelpulið í 
fót bolta og það var Breiða blik. Ég 
bjó í Laug ar nes inu og fyr ir mér 
gat Kópa vog ur al veg eins ver ið á 
Kópa skeri. Auð vit að voru fleiri lið 
á þeim tíma en það vant aði alla 
hvatn ingu, stelp ur spil uðu ekki 
fót bolta,” seg ir rit höf und ur inn 
Fríða Bonnie.

- En hvers vegna er sögu per són-
an ekki stelpa þar sem svo marg ar 
stelp ur spila fót bolta í dag?

,,Sann leik ur inn er sá að Tumi 
kom til mín og varð smátt og 
smátt til í hug skoti mínu. Eft ir 
að hafa reynt að koma hon um á 

fram færi við nokk ur bóka for lög 
velti ég því fyr ir mér hvort ég ætti 
að breyta Tuma í stelpu. Ég gerði 
tvær til raun ir en Tumi er strák
ur og vildi ekki breyt ast í stelpu! 
Það eru hins veg ar stelp ur í bók
inni sem spila fót bolta, þær eiga 
ef laust eft ir að birt ast af full um 
krafti síð ar meir.

Ég er sjálf stætt starf andi sjúkra
þjálf ari, fer í heima hús og þjálfa 
þá sem ekki kom ast að heim
an. Áður var ég yf ir sjúkra þjálf
ari á hjúkr un ar heim il inu Grund 
í Reykja vík og um tíma á Ási í 
Hvera gerði.

Leik ur morð kvendi og 
gef ur út barna bók

Í frí stund um hef ur ég stund
að leik list með áhuga leik fé lag
inu Hug leiki, skrif að leik rit, mál
að leik mynd ir, spil að í leik hús
hljóm sveit um, leik ið á sviði og 
nú síð ast lék ég morð kvenndi í 
sjón varps þátta röð un um Sönn um 
ís lensk um saka mál um (Dauða
dóm ur inn). 

Ör leik rit eft ir mig, Karl, var 
sýnt í RÚV 2005 í leik stjórn Lárus
ar Ýmis Ósk ars son ar.”

Fríða Bonnie held ur utan um 
heima síð una hljóm blik.is sem er 
minn ing ar síða um afa henn ar, 
tón skáld ið Björg vin Guð munds
son. Heima síð an á að vera gagna
grunn ur um tón list Björg vins og 
mun í fram tíð inni hýsa raf ræn an 
að gang að nótna safni Björg vins.

Fjall ar um strák þar sem líf ið snýst 
um fót bolta

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

VesturbæingurinnFríðaBonnieAndersenskrifar
barnabók:

Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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Friðarljósið
lýsa upp aðventuna

Kápa bók ar inn ar.www.borgarblod.is
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Taktu á móti póstinum þínum í Möppunni

Nú geturðu fengið allan póstinn þinn rafrænt 
í Möppuna. Enginn pappír og þú getur nálgast 
póstinn hvar og hvenær sem er.

Hvernig geri ég pappírspóstinn rafrænan?

Við einfaldlega skönnum hann inn fyrir þig.
Skráðu þig á Mappan.is og sæktu um 
skönnunarþjónustu!

• Þægileg - Aðgengileg hvar og hvenær sem er 
• Umhverfisvæn - Pappírslaus póstur 
• Örugg - Pósturinn er geymdur á öruggu formi 
• Ókeypis - Þú borgar ekkert fyrir Möppuna 
• Fljótleg - Pósturinn berst þér samdægurs
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Ágætu Vesturbæingar

Stöndum saman allir sem einn og 
látum ljós okkar skína svo um munar um áramótin!

Flugeldasalan hefst í KR-heimilinu 28. desember.

VIÐ ERUM SVARTIR,
VIÐ ERUM HVÍTIR

OG Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM 
UM ÁRAMÓTIN.



KR vann Breiða blik 6-2 í 
úr slita leik Bose-bik ars ins 7. des-
em ber sl. laug ar dag en leik ur-
inn fór fram í Laug ar dals höll. 
Bald ur Sig urðs son, Aron Bjarki 
Jós eps son, Hrann ar Ein ars son, 
Gary Mart in (2) og Torfi Karl 
Ólafs son sem skor uðu mörk KR 
en mörk Breiða bliks skor aði 
Guð jón Pét ur Lýðs son. 

Blikarnir komust yfir snemma
leiksenBaldur jafnaðimeðskoti
af stuttu færi eftir hornspyrnu
Atla.AronBjarkikomKRyfirmeð
markiúrvítaspyrnuenvítiðvar
dæmteftiraðeinnBlikinnhrinti
Þorsteini í vítateignum. Blikar
jöfnuðuenKRsvaraðmeðtveim
urmörkum.FyrstskoraðiHrann
ar þegar hann fylgdi eftir sláar
skotiGaryogsíðanskoraðiGary
þegarhannkomst inn í vítateig
inn hægra megin og sendi bolt
annmeðföstuskotiímarkhornið
nær.GaryMartinskoraðifimmta
markið íupphafi síðarihálfleiks.
Þorsteinn lék upp á endamörk
unum vinstra megin við markið

og sendi á Gary sem skoraði af
stuttu færi.Torfi skoraði síðasta
markiðmeðskallaeftirsendingu
fráAtla.ÞorsteinnMárRagnars
sonvarútnefndurmaðurleiksins.

Liðiníúrvalsdeildinnihafahaf
iðæfingarafkraftienalltofsnem
mt er að meta getu þeirra nú í
jólamánuðinum. BOSEmótið er
haldiðafFjölni.
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KR-síÐan
KR vann Ís lands meist ara 

Kefla vík ur í deild ar keppn inni 
með 10 stiga mun þeg ar lið in 
mætt ust í Frosta skjól inu fyr ir 
skömmu. 

Sigrún Sjöfn Ámundadóttir
sá til þess að stigin sem í boði
voru færu ekki til Keflavík en
hún skoraði 24 stig, tók 12 frá
köst og stal boltanum 6 sinnum
fráSuðurnesjastúlkunum.Ebone
Henry áttieinnig frábærandag,
skoraði 23 stig, tók 15 fráköst,
komst 6 sinnum inn í sendingar
og varði 4 skot. Björg Guðrún
Einarsdóttir skoraði 13 stig, tók
4fráköstogátti5stoðsendingar.
Aðrir leikmenn skoruðu minna
eníheildáttiliðiðgóðandag.

Hjá Keflavík skoraði  Porsche
Landry 28 stig og tók 7 fráköst
enKeflavíkurliðiðmátti sín lítils
gegn einbeittum sigurvilja KR
stúlkna. Það verður gaman að
fylgjast með KR í næsta leik en
það er gegn Grindavík á þeirra
heimavelli 14. Desember nk. og
það er jafnframt síðasti leikur
þeirrafyrirjól.

Karlalið KR, sem ekki hefur
tapað leik tilþessa,vannSkalla
grím í síðasta leik í Borgarnesi
með 44 stiga mun, leikur gegn
Valíkvöld,fimmtudag,ogsíðan
gegnHaukum næsta sunnudag í
Frostaskjólinu.

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

Dominosdeildkvennaíkörfuknattleik:

KR-liðiðhefurheldursóttsigþegarliðiðhefuráveturinn.Þessimynd
er af liðinu þegar það lék æfingaleik gegn Stjörnunni fyrir upphaf
Dominosdeildarinnar.

HÁTÍÐIN HEFST KL. 18.00 VIÐ KR-HEIMILIÐ ÞAR SEM SUNGIN VERÐA NOKKUR LÖG 
OG SÍÐAN GENGIÐ MEÐ BLYS AÐ BRENNUNNI Á ÆGISÍÐU 

- KAKÓ OG KLEINUR TIL SÖLU Á VÆGU VERÐI -
Gætum fyllsta öryggis við meðhöndlun flugelda - Foreldrafélög grunnskóla Vesturbæjar og Þjónustumiðstöð Vesturbæjar

ÞRETTÁNDAHÁTÍÐÞRETTÁNDAHÁTÍÐ

6. JANÚAR 2014
KR-HEIMILIÐ Í FROSTASKJÓLI 

Kl. 18:00

 
FLUGELDASÝNING 

kl. 19:00

KVEIKT 
Í BRENNUNNI 
kl. 18:30

Þú færð 
KR-vörurnar 
hjá okkur!

Ármúli 36 • Reykjavík 108 
S: 588 1560

KR vann Ís lands meist ara Kefla vík ur

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR vann Breiða blik
í úr slita leikn um

KRíleikgegnVestmanneyingum
íFrostaskjóliásl.sumri.

BOSE-bikarinníknattspyrnu:



Við bjóðum ykkur velkomin í útibú Landsbankans við Hagatorg í Vesturbæ. 
Allar nánari upplýsingar um breytingarnar er að finna á landsbankinn.is/nyutibu.

Breytt meðhöndlun á reiðufé Aukin þjónusta Við tökum vel á móti þér

Öll meðhöndlun seðla er í nýrri gerð 
hraðbanka þar sem m.a. er hægt að 
leggja inn reiðufé og greiða reikninga.

Með nýrri tækni hefur skapast tæki-
færi til að gera þjónustu bankans enn 
persónulegri og sérhæfðari.

Starfsfólk bankans tekur vel á móti 
viðskiptavinum og leiðbeinir þeim eftir 
þörfum við öll bankaviðskipti í nýju 
útibúi. 

Við þökkum fyrir
frábærar móttökur

Landsbankinn opnaði í nóvember nýja kynslóð útibúa 
við Hagatorg í Vesturbæ. Viðtökur hafa verið frábærar 
og viljum við þakka fyrir þær af heilum hug.
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