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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Hólagarði og
Arnarbakka

Nautainnralæri
Verð áður 4.239kr./kg.
Verð núna 2.998 kr./kg.

 

Nautagúllash
Verð áður 3.129 kr./kg.
Verð núna 2.299 kr./kg.

Nautasnitzel
Verð áður 3.179 kr./kg.
Verð núna 2.539 kr./kg.

 

Heill ferskur Kjúklingur
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 898 kr./kg.

Lamba Mjaðmasneiðar
Kryddaðar eða í Raspi

Verð áður 1.998 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

Síðsumartilboð

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla,Vesturbergi 
og Arnarbakka

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

For síðu mynd ina að þessu sinni tók Hrefna Björg Gylfa dótt ir af kon um í sund leik fimi í Breið holts laug en 
laug in er mörg um bæði heilsu bót og fé lags leg ur sama stað ur. Hrefna Björg hef ur stund að ljós mynd un um 
nokk urra ára skeið og sýn ir nú mynd ir í bið sal Strætó í Mjódd inni. 
Hrefna Björg hlaut styrk úr heita potti Hins húss ins til sýn ing ar inn ar en við fangs efni henn ar er „hið lit ríka 
Breið holt“. 
Hrefna Björg spjall ar við Breið holts blað ið í Bernskum inningu á bls. 10.
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S tundum er sagt að glöggt sé gests augað. Þeir sem koma
aðsjáihlutina íöðru ljósi enþeir semalisthafauppmeð
þeimumlengri tímaeðaalltsitt líf. ÍþessutölublaðiBreið

holtsblaðsins er rætt við Mariu Sastre um Breiðholtið – hverf
iðþarsemhúnbýr.Mariaer fæddoguppalináSpánienhefur
einnig búið í Hollandi um tíma og í Noregi. Þessi búseta gefur
hennitækifæritilsamanburðaráeinstökumlöndumogsamfélög
umogeinnigþvíhvernigeraðveranýbúiá flerieneinumstað.
Í hennar huga er ágæti Breiðholtsins engum vafa undirorpið.

M aria segir að tungumálið sé lykill að nýjum samfélög
um.Tilþessaðverðahuti afþeimsénauðsynlegtað
læra tungumál innfæddra og geta notað það til þess

að taka þátt í hinu daglega lífi. Maria hófst strax handa við að
læra íslensku eftir að hún kom hingað fyrst og segir að þótt
íslenskaséerfitt tungumálað læraskilikunnátta íþvísérstrax.
Með málakunnáttunni verði fólk mun fyrr virkir þátttakendur í
því samfélagi þar sem það býr. Tungumálið sé samfélagslykill.

M ariahefurheldurekkilátiðsitteftirliggjaviðaðaðstoða
aðra sem hingað hafa leitað til þess að aðlagast nýju
tungumáliogþar með landiogþjóð.Húnervirk íþví

starfi en telur einnig mikilvægtað fólk sem flytur á milli landa
viðhaldimóðurmáli sínuog færikunnáttu íþvíámillikynslóða.
Meðtengdariheimiogflutningifólksámillilandaverðurtvítyngi
æalgengara.Að fólk tali tvöeða jafnvel fleiri tungumál jöfnum
höndum.Hæfniítungumálumrýfureinangrunfólksogveldurþví
aðþað finnur tilöryggisámeðalþeirrasemeigaséannanupp
runa. Íblaðinu ereinnig rætt viðþærMirela Protopaba, Laura
Nesaule og Renata Emilsson Peskova um móðurmálsskólann.

Í slendingar eru almennt ekki mikið tungumálafólk þótt nýir
samfélagsmiðlarhafiorðiðtilþessaðfleiriogfleirigetanotað
enskusér til ágætis. Skólakerfiðhefurallsekki staðið sigað

uppfyllakröfurumtungumálakunnáttu.Aðlátastálpaðanemend
urgrautaímörgumtungumálumaðfornumsiðþykirenneðlilegra
enaðgera fólkalmennlega færtað tjásigáeinuerlendu tungu
máli en hafa önnur sem val. Vankunnátta í tungumálum getur
valdið fólkiákveðinni innilokunogskapaðóttavið fólkaföðrum
menningarogtungumálsvæðumogvaldiðneikvæðniíþessgarð.

M eð þessu tölublaði Breiðholtsblaðsins fylgir blaðauki
umverkefnið„Menntunnúna“semfórafstaðíupphafi
þessaárs.Verkefniðmiðarannarsvegaraðþvíaðauka

tungumálakunnáttu –einkumþeirri semsnýraðnýjumborgur
umeneinnigaðskapa tækifæriogstuðlaaðmenntun fólk sem
af einhverjum ástæðum hefurhættnámi.Hérerumstórmerki
legtverkefniað ræðasemReykjavíkurborgogmenntamálaráðu
neytið standa að og Breiðhyltingar fá meðal annarra að njóta.

Tungumáliðer
samfélagslykill

Nú standa yfir fram kvæmd ir í 
Gerðu bergi sem fela í sér end ur
bæt ur og breyt ing ar á efri hæð 
húss ins. Stað setn ingu kaffi húss
ins hef ur ver ið breytt, vegg ir 
hafa ver ið fjar lægð ir og opn að 
hef ur ver ið inn í bóka safn ið úr 
miðju rými. Með þessu mun flæði 
á milli bóka safns, kaffi húss, 
fund ar og sýn ing ar rýma aukast 
til muna. Þess um breyt ing um er 
ætl að að mæta fram tíð ar þörf
um starf sem inn ar en unn ið er 
að sam ein ingu Borg ar bóka safns 
Reykja vík ur og Menn ing ar mið
stöðv ar inn ar. Með því að sam
eina kraft ana er mark mið ið að 
efla bóka söfn in sem menn ing ar
miðj ur í hverf um borg ar inn ar. 

Pálína Magnúsdóttir borg
arbókavörður segir þetta með
al annars lið í breyttu hlutverki
almenningsbókasafna. Að skapa
fólkiaðstöðu tilaðkomaog láta
sér líðavel.ÞóttGerðubergséá
margan hátt einstakt menning
arhús þá hafi þessa tengingu á
millibókasafnins,kaffihússinsog
menningarmiðstöðvarinnarvant
að.„Lengivelvarekkertkaffihús
íBreiðholti þar semum22þús
und manns búa og kaffiaðstað
aníGerðubergihafðimeðtíman
umveriðaðbreytast íeinskonar
mötuneyti. Borgarbókasafn og
Menningarmiðstöðin Gerðuberg
sameinast um áramótin í eina
stofnun og ætlum við að breyta
skipuriti safnsins í kjölfarið og
stofnadeildsemmunsinnavið
burðum og fræðslu innan þess

ramma sem Gerðuberg starfar
semalhliðamenningarhús,“ seg
ir Pálína. Í frétt frá Gerðubergi
kemurframaðþráttfyriraðfram
kvæmdir séu nú í fullum gangi
muni viðburðadagskrá Gerðu
bergsverðanánastóskert.„Stað
setning viðburða mun að ein
hverju leytibreytast tímabundið,
til aðmyndaaðkaffikvöldverði
haldinífundarsalístaðkaffihúss

í einhver skipti enaðöðru leyti
er vonast til að framkvæmdir
hafisemminnstáhrifástarfsemi
hússins.Þaðerþóóhjákvæmilegt
aðgestirverðivarirviðeinhver
óþægindienstarfsfólkmunkapp
kostaaðhaldaþeim í lágmarki,“
segirífréttinni.

MiklarumbæturíGerðubergi

MargvíslegstarfsemihefurfariðframíGerðubergiígegnumtíðina.
Ein þeirra er fjölbreytt félagsstarf heldri borgara. Hér má sjá Ólaf
RagnarGrímssonforsetaÍslandogDorritMoussaieffíheimsóknhjá
félagsstarfinu.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

BED HEAD
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Vinsælustu hársnyrtivörurnar okkar eru komnar aftur 
til að glæða hárið lífi, lit og heilbrigði

OG SVO ER ÞAÐ ALLT HITT FYRIR HEILBRIGÐI HÁRS OG HÚÐAR

SILKIKREM FYRIR HÁR 
Mýkjandi krem sem glæðir 

hárið lífi og lit. 100 ml. FYLLINGARSJAMPÓ/
-HÁRNÆRING
Eykur fyllingu, lyftingu og 
sveigjanleika. 750 ml.
Verð pr. stk.

ORKUSJAMPÓ/
-HÁRNÆRING

Eykur styrk, endingu 
litar, mýkt og glans.

750 ml.
Verð pr. stk.

KRAFTSJAMPÓ/
-HÁRNÆRING

Endurnærir veikt 
og slitið hár. 

750 ml.
Verð pr. stk.

Argan Oil
Sjampó með Moroccan Oil

Argan Oil. Hand- og sturtusápa 
með Moroccan Oil

Argan Oil
Hármaski með Moroccan Oil

Argan Oil. 
Nætur-serum með Moroccan Oil

Argan Oil
Andlitsþurrkur með Moroccan Oil

Argan Oil
Hárnæring með Moroccan Oil

398398 398

HÁRGLJÁI
Létt hársprey sem 
gefur góðan gljáa. 
200 ml.

398
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BATASJAMPÓ/
-HÁRNÆRING 

Hjálpar þurru hári 
og styrkir lokkana. 

750 ml.
Verð pr. stk.

STYRKINGARSJAMPÓ/
-HÁRNÆRING 
Styrkir, bætir áferð, glans 
og meðfærileika. 750 ml.
Verð pr. stk.

BED HEAD HÁRVÖRUR 
Í MIKLU ÚRVALI

2998
kr. stk.

398398



Maria Sastre býr í Fell un
um í Breið holti, í einu 
af hús un um sem flutt 
voru hing að til lands 

eft ir Vest manna eyja gos ið 1973 og 
mynda eins kon ar nor ræna sam
fellu að baki Gerðu bergs og Fella 
og Hóla kirkju. Þetta eru hús með 
görð um sem bjóða hug mynda ríku 
fólki ýmis tæki færi. Mar ía keypti 
hús ið óséð þeg ar hún var að fæða 
yngri son sinn í Nor egi. Hún hef ur 
aldrei séð eft ir þess um kaup um og 
finnst hverf ið ynd is legt. Maria hef
ur lif að fjöl breytt ara lífi en flest ir 
aðr ir. Hún er fædd og upp al in á 
Spáni og vann þar sem eðl is fræð
ing ur í kjarn orku veri í sjö ár. Hún 
hef ur einnig búið í Nor egi og Hol
landi en starfar nú sem geisla eðl
is fræð ing ur á Land spít ala há skóla
sjúkra húsi. Mar ía er með æf ing ar 
fyr ir eldri borg ara í Breið holti og 
vinn ur einnig af krafti fyr ir HOLA, 
sem er fé lag spænsku mæl andi 
fólks á Ís landi, og fyr ir sam tök in 
Móð ur mál sem hafa það að mark
miði að við halda tví tyngi með al 
barna sem hafa alist upp við önn
ur tungu mál en ís lensku. Um leið 
legg ur Mar ía áherslu á mik il vægi 
þess að fólk læri tungu mál ið í 
land inu þeg ar það kem ur sér fyr
ir í nýju sam fé lagi. Sjálf lagði hún 
sig fram um að læra ís lensku fljótt 
um leið og hún kom til lands ins 
og lærði tungu mál ið vel á mjög 
skömm um tíma. Maria spjall ar við 
Breið holts blað ið að þessu sinni.

En hvern ig hófst saga Mariu á 
nýj um slóð um. „Ég kynnt ist ís lensk
um manni árið 1994 og fór að heim
sækja Ís land á hverju sumri, en 
hann kom til mín á vet urna. Fyrsta 
flug ferð in til Ís lands var mér sér
stak lega eft ir minni leg. Þá tók ég 
leiguflug frá Alican te og all ir far
þeg arn ir voru Ís lend ing ar nema ég. 
Flest ir fóru að drekka stíft þeg ar 
þeir komu um borð og börn in léku 
sér stjórn laus um alla vél. Þetta 
var mitt fyrsta menn ing ar sjokk. 
Flug freyj urn ar sáu ekki að ég var 
út lend ing ur og héldu ræð una um 
björg un ar bún að inn bara á ís lensku. 
Þeg ar þær síð an átt uðu sig á því 
að ég var Spán verji báðu þær mig 

af sök un ar mörg um sinn um og end
ur tóku alla ræð una á ensku bara 
fyr ir mig. Mér fannst þetta mjög 
skemmti legt.“

Íslenskunámskeiðhjá
KristniR

„Ég upp götv aði fljót lega hvað 
Ís land er ynd is legt land og fór að 
koma eins oft og ég gat og ferð að
ist um allt. Loks árið 1999 sagði ég 
upp starfi mínu á Spáni og flutti til 
Ís lands þar sem kærast inn bjó. Ég 
fékk strax vinnu því að það er all
taf skort ur á geisla eðl is fræð ing um 
á land inu. Ég tók stutt nam skeið 
í ís lensku hjá Kristni R. Ólafs syni 
í Ma drid rétt áður en ég flutti og 
skráði mig svo strax á ís lensku nám
skeið í Há skóla Ís lands. Eft ir stutt an 
tíma gat ég bjarg að mér á ís lensku. 

Fékkstyrktilaðvinnaí
Hollandi

„Árið 2001 fékk ég Evr ópsk
an rann sókn ar styrk til að vinna á 
stóru sjúkra húsi í Ut recht í Hol
landi. Reynsl an var ótrú lega góð 
og ég kynnt ist mörg um þekkt um 
vís inda mönn um í geisla eðl is fræði. 
Hol lend ing ar eru mjög líf legt fólk, 
það var alltaf eitt hvað um að vera 
og sam skipt in við vinnu fé lag ana 
voru mik il. Ég lærði því mið ur mjög 
litla hol lensku því að í vinn unni var 
mest töl uð enska. En ég var alltaf 
með ann an fót inn á Ís landi og kom 
til baka árið 2003, þeg ar styrkn
um lauk. Fyrsta barn ið mitt fædd
ist þá á Ís landi og ég byrj aði aft ur 
að vinna strax eft ir þriggja mán aða 
fæð ing ar or lof sem ég átti rétt í Hol
landi.“

Norðmennfullirí
“julebord”

Maria var þó ekki sest að fyr ir 
fullt og allt á Ís landi því árið 2005 
fékk hún vinnu á geisla eðl is fræði
deild á Radi um hospita let í Osló í 
Nor egi og var þar í fimm ár. „Deild
in var stór og fjöl breytt og vinnu fé
lag arn ir voru mjög góð ir og hjálp
sam ir, en núna þurfti ég að tala 

norsku, allt var á norsku. Þá hjálp
aði það mér sem bet ur fer mjög 
mik ið að ég kunni ís lensku og fyr ir 
vik ið náði ég fljótt tök um á norsk
unni. Mál fræð in var létt mið að við 
ís lensk una. Maria seg ir Norð menn 
tals vert ólíka bæði Hol lend ing um 
og Ís lend ing um. „Ég fann sér stak
lega fyr ir því að Norð menn eru ekki 
mjög opn ir, nema þeg ar þeir hafa 
feng ið sér í glas, þá er eins og þeir 
eigi loks auð velt með að tjá sig. 
Fyrsta Norska menn ing ar sjokk ið 
fékk ég þeg ar ég kom í “jule bord” 
veislu og sá alla vinnu fé laga mína 
dauða drukkna. Þá gátu þeir tal að, 

dans að og skemmt sér hömlu laust. 
Dag inn eft ir þeg ar ég kom í vinn
una var eins og ekk ert hefði gerst, 
all ir voru aft ur orðn ir eins og þeir 
áttu að sér. Þetta hef ég aldrei upp
líf að á Ís landi. Það er mjög gott að 
ala upp börn í Nor egi og ég bjó 
ná lægt vinnu stað í mjög skemmti
legu hverfi. Leik skól inn var beint 
á móti, búð irn ar rétt hjá og mik il 
nátt úra. Ég átti eng an bíl og hjólaði 
allt árið nema á vet urna, þá fór ég á 
göngu skíð um í vinn una. Norð menn 
eru mik ið úti vi star fólk og ég smit
að ist strax.“

Keyptumhúsiðámilli
hríða

„Árið 2009 eft ir að hafa búið fjög
ur ár í Nor egi kynnt ist ég nú ver
andi eig in manni mín um og fæddi 
yngri son minn. Við höfð um þeg ar 
ákveð ið að flytja til Ís lands og segj
umst oft hafa keypt hús ið í Keilu
felli milli hríða því að við feng um 
gagntil boð með an ég var á fæð ing
ar deild inni. Við keypt um það óséð 
og höf um aldrei séð eft ir því. Áður 
en við flutt um til Ís lands ákváð um 
við að nýta okk ur fæð ing ar or lof ið 
til að ferð ast og vor um þrjá mán uði 
á Spáni og sex í Þýska landi. Þess ar 
ferð ir voru mjög gagn leg ar. Óð inn 
son ur minn sem var þá sex ára fór 
í þýsk an leik skóla í fjóra mán uði og 
lærði mál ið vand ræða laust. Í dag 
tal ar hann spænsku, ís lensku, nor
sku, þýsku og ensku.“ Í Þýska landi 
keypt um við VW T3, “rúg brauð” 
eins og þess ir bíl ar eru kall að ir 
á ís lensku. Við keyrð um hann til 
Os ló ar til að sækja bú slóð ina okk ar 
og kom um með Nor rænu til Ís lands 
rétt fyr ir gos ið í Eyja fjalla jökli. Ég 
fór strax að vinna 40% á Land spít
al an um, þó það hafi ekki ver ið ætl
un in, en þar vant aði eðl is fræð inga. 

Breiðholtiðhefurbreytt
lífimínu

Að búa í Breið holti hef ur breytt 
lífi mínu al gjör lega. Það er svo 
margt að ger ast og það er svo 
margt sem mað ur get ur gert, nóg 
af frí stunda starfi fyr ir krakk ana. 
Um hverf ið í Fell un um er frá bært, 
manni líð ur eins og út í sveit en 
samt er borg in skammt und an. Það 
er mik ið pláss í garð in um okk ar 
fyr ir ým is legt, t.d. gamla VW rúg
brauð ið sem flutti okk ur frá Osló, 
græn met is rækt un og bý flugna rækt
un! Kannski verð ur hun ang í haust! 
Við för um hjólandi allra okk ar ferða 
og tök um með okk ur kerru þeg ar 
við ger um inn kaup. Við eig um raf
magns hjól sem við not um til að 
fara í vinn una niðri í mið bæ. Raf
magns hjól in gera okk ur kleift að 
hjóla auð veld lega líka í vond um 
veðr um þannig að við not um bíl inn 
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Breiðholtiðhefurbreytt
lífimínu

Maria Sastre.  Mynd Cayetano Navarro.
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að al lega til að fara út úr Reykja vik.“ 

LæriágítarhjáPétri
Jónassyni

„Við les um mik ið af bók um bæði 
á spænsku og ís lensku eða spil um 
sam an og strák arn ir okk ar leika sér 
mik ið. Á kvöld in þeg ar um hægist 
og krakk arn ir eru farn ir að sofa er 
ég vön að spila svo lít ið á gít ar. Ég 
lærði á gít ar á Spáni og er núna að 
stunda nám hjá Pétri Jónassyni í 
Lista há skóla Ís lands. Ég hlusta mik
ið á út varp, að al lega Rás 1 og 2 en 
við eig um ekki sjón varp. Teikni
mynd ir geta hins veg ar ver ið frá
bært tæki til að læra tungu mál og 
um helg ar fá syn ir mín ir leyfi til að 
horfa á mynd ir í tölvu og ég passa 
að þær séu mest á spænsku eða 
þýsku þannig að þeir haldi áfram 
að nota tungu mála kunn áttu sína.“

Strákarnirtalasamaná
spænsku

„Ég sé til þess að syn ir mín ir tali 
alltaf spænsku sam an. Það er mjög 
erfitt að læra nýtt tungu mál þeg
ar mað ur er orð inn full orð inn en 
börn geta lært mörg tungu mál og 
hald ið þeim við fyr ir hafn ar laust 
þeg ar þau eru lít il. For eldr ar sem 
eiga ann að móð ur mál en ís lensku 
geta auð veld lega fært það áfram til 
næstu kyn slóð ar með því að nota 
það á heim il inu og sjá til þess að 
börn in noti það líka. Mér finnst 
mik il vægt að börn in mín geti tal
að mitt móð ur mál og þekki minn 
menn ing ar heim. Mér finnst tungu
mála kunn átta mjög mik il væg ur 
þátt ur í mennt un barna og þess 
vegna er ég mjög virk í sjálf boða
sam tök um um tví tyngi sem heita 
Móð ur mál og er vara for mað ur 
fé lags ins. Í þess um sam tök um eru 
13 mis mun andi tungu mála hóp ar 
sem halda kennslu stund ir fyr ir tví
tyngd börn alla laug ar daga í Fella
skóla, leik skól an um Ösp, leik skól
an um Holti, Gerðu bergi og Landa

kot skóla. Árið 2012 tók ég líka þátt 
í að stofna HOLA, fé lag spænsku
mæl andi fólks á Ís landi. Í dag er ég 
for mað ur fé lags ins. Það eru marg ir 
spænsku mæl andi á Ís landi og það 
er mjög gam an að skipu leggja ýmsa 
við burði, sam fé lags fræðslu eða 
ís lensku nám skeið á spænsku.“

Kenniraerobicíaukavinnu
„Ég hef mjög gam an að lík ams

rækt og hef kennt aer obic í auka
vinnu. Ég kenni eldri borg ur um leik
fimi tvisvar í viku í Gerðu bergi og 
Ár skóg um í fé lagi við Mil an Chang 
far alds fræð ing. Þetta verk efni er 
styrkt af Þjón ustu mið stöð Breið
holts og um leið fara fram ít ar leg

ar mæl ing ar á heilsu fari og líð an 
þátttak enda með það að mark miði 
að safna gögn um um áhrif lík ams
rækt ar á aldr aða. 

Frábærthverfi
Breið holt er frá bært hverfi fyr ir 

fé lags starf og Gerðu berg hef ur leik
ið mjög mik il vægt hlut verk. Í gegn
um Gerðu berg og fólk sem vinn ur 
þar hafa ýmis verk efni far ið af stað 
og vanda mál ver ið leyst. Móð ur
mál og HOLA vant aði stað til að 
funda og það var tek ið mjög vel á 
móti okk ur í Gerðu bergi. Móð ur
mál stend ur síð an fyr ir fjöl menn
ing ar leg um við burð um á haustin 
í Gerðu bergi. Ég á ekki orð til að 

þakka þeim góðu mót tök um sem 
við höf um feng ið þar.Við reyn um 
að styðja hverf ið okk ar eins og við 
get um og för um oft og fáum okk ur 
að borða í Viet Hou se í Gerðu bergi, 
þar sem boð ið er upp á mjög góð
an ví etnamsk an mat. Við kaup um 
auð vit að brauð í bak arí inu hérna 

og versl um í búð un um í Hóla garði. 
Sam fé lag ið hér í Breið holti er mjög 
skemmti legt, ég er þakk lát öll um 
þeim sem hafa tek ið þátt í ým iss
kon ar fé lags starfi með mér. Síð ast, 
en ekki síst, vil ég þakka Breið holts
blað inu fyr ir við talið.“

Mjódd - S. 557 5900

Nýjar haust- og 
vetrarvörur streyma inn.

Verðhrun á útsöluslám
í göngugötu
Verið velkomnar



Gerðuberg hefur boðið upp
á dagskrá flest miðvikudags
kvöld og hafa þessir viðburðir
laðaðaðbreiðanhópfólksmeð
mismunandiáhugasviðendaer
dagskráin fjölbreytt. Viðburð
irnir skiptast í Handverkskaffi,
Spilakaffi, Heimspekikaffi og
Bókakaffi.Markmiðiðmeðþess
umkvöldumeraðgefagestum
tækifæritilaðkynnastákveðnu
hugðarefniínotaleguumhverfi.

Dagskráinhaustsinshefstmeð
Handverkskaffi 3. september en
það kvöld kynnir Hjörtur Garð
arsson kayaksmíði. Hjörtur mun
sýna myndir og segja frá smíð
inni. Siglinga, sjóara og jafnvel
veiðisögurmunberaágómaauk
þess sem tilbúinn kayak verður
á staðnum. Tækifæri gefst til að
taka í spilogkynnast fjölbreytt

umborðspilummeðtilsögnSpila
vina á Spilakaffi þann 10. sept
ember.Þargefst tilvalið tækifæri
fyrir fjölskyldur að eiga saman
skemmtilegakvöldstundendaall
ir velkomnir sem á annað borð
mega vera úti á kvöldin. Heim

spekikaffiðer sem fyrr íumsjón
GunnarsHersveinsenhannleiðir
gesti í lifandiumræðuumáhuga
verðmálefniísamfélaginuogfær
tilsíngóðagesti.Heimspekikaffið
hefurveriðmjögvel sóttenþar
er fjallaðámannamáliummikil
vægefnioggestirtakavirkanþátt
í umræðum. Fyrsta Heimspeki
kaffiðermiðvikudagskvöldið17.
septemberogberþaðyfirskrift
ina Þakklæti. Gjöf. Bókasafnið í
Gerðubergi og menningarmið
stöðin standa saman að Bóka
kaffi en þetta misserið er það í
umsjónaðstandendabókabloggs
ins Druslubækur og doðrantar.
Fyrstabókakaffihaustsinsverður
24.septemberenþáverður fjall
að um bókmenntir innflytjenda
meðáhersluáhöfundasem flutt
hafatilogfráAfríkuríkjum.
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LifandiGerðubergá
miðvikudagskvöldum

Fyrsta myndlist arsýning
haustsins í Gerðubergi opn
ar fimmtudaginn 21. ágúst.Þar
sýnir Cayetano Navarro ljós
myndir, myndbandsverki og
þrívíddarmyndum. Navarro er
frá Spáni en hefur hefur dval
isthérá landiundanfarinmiss
eri og skoðar í verkum sínum
með hvaða augum ferðamaður
inn, gestir og heimamenn líta
íslenskanáttúruogfermeðokk
uríhuglægtferðalag.

Cayetano hefur haldið marg
ar einkasýningar bæði á Spáni
og víða um lönd og tekið þátt í
fjölmörgum samsýningum. Verk
hans eru í eigu margra safna og
stofnanaáSpáni.Ljósmyndasería
hans meðal annars valin á sýn
inguna „Cartografía de la creati
vidad“Kortlagningsköpunargáfu
ensúsýningvareinnigsettupp
íMuseumofModernArt (MAM)
íSantoDomingo.Einnigmánefna
þátttökuhansásýningunni„Gabi
netedepapeles“(Pappírsskápur)
enþarvorumeðalsýnendasumir
af þekktustu listamönnum Spán
arsvosemJaumePlensa,Rafael
CanogarogAntonioSaura.Áund
anförnum árum hefur Cayetano
ferðast mikið og eru flest verka
hanstengdupplifunhansafferða
lögum. Hann dvaldist í tvö ár í
Munchen og Berlín og í kjölfar
iðhlautverkefnihans  „Walking

Around the Nature“ viðurkenn
ingu í alþjóðlegri samkeppni
í samtímalist sem haldin er í
Alicanteárhvert.Cayetanohefur
undanfariðárið búið að mestu í
ÞykkvabæhjáJúlíusiMáBaldurs
syni en Júlíus ræktar þar land
námshænur. Cayetano er ráðs
maður á bænum og hefur dvöl
hansþarveriðhonummikill inn
blástursemséstvelásýningunni
Walkingaround IcelandX58sem
stendurtil19.október.

Sýningin er afrakstur hug
mynda sem kviknuðu á tíðum
ferðum Cayetano milli Íslands
ogheimalandsinsásíðastliðnum
árum.Verkhansbjóðaáhorfend
um í samtal sem er á mörkum
ímyndunar og veruleika. Ekki er
aðefaaðþaugetabæðivakiðupp
spurningar og dregið fram stað
reyndirumíslenskanveruleika.

CayetanoNavarro
fjallarumÍsland
ímyndverkum

Klassískir hádegistónleikar
Gerðubergs hafað notið vax
andivinsælda.Tónleikarnireru
tvíteknir, frumfluttir í hádeg
inu á föstudegi og endurtekn
ir á sunnudegi.Nú í september
hefurgöngusínanýtónleikaröð
meðsamasniði,Jazzíhádeginu
þarsemjazztónlistverðuríönd
vegi.

Leifur Gunnarsson kontra
bassaleikari heldur utan um
tónleikaröðina að þessu sinni

og hann fær til liðs við sig val
inkunna tónlistarmenn. Eins og
áðurerþaðNínaMargrétGríms
dóttirpíanóleikarisemleiðirKlas
síkíhádeginu.Tiláramótaverður
hvor tónleikaröðádagskráþris
varsinnumogþvíóhættað lofa
fjölmörgumánægjulegumhádeg
istónum.

Fyrstu tónleikar haustsins eru
Jazz í hádeginu föstudaginn 12.
september og sunnudaginn 14.
september en þá mun kvartett

skipaðurþeimReyniSigurðssyni
ávíbrafón,HaukGröndaláaltsax
ogklarínett,GunnariHilmarssyni
gítarleikara auk Leifs á kontra
bassa töfra frammúsíkmeistara
gullaldarinnarundiryfirskriftinni
Swingkartett.Klassík íhádeginu
– Frauenliebe und leben verður
á dagskrá 26. og 28. september
enþámunokkarástsælasópran
söngkona Þóra Einarsdóttir
ásamtNínuMargrétGrímsdóttur
píanóleikara flytja ljóðaflokkeftir
RobertSchumann.Áhádegistón
leikunum gefst frábært tækifæri
tilaðhlýðaljúfaátónlistíamstri
dagsins, enaðgangurerókeypis
einsogáaðradagskrárliðihúss
ins.

Klassískuhádegistónleikarnir
njótasívaxandivinsælda

Ferðamennvirðaíslensktlands
lag fyrir sér. Hvað skyldu þeir
vera að hugsa. Spurning sem
Navarrospyríþessarimynd.
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Sendum mat 
í áskrift
Sendum mat 
í áskrift

vIðbUrðiR oG tYlLidAgaR
30-31 ágúsT        hAusTfögNuðuR

20-21 SepTeMbeR  sMáhUndAkYnnInG

27-28 SepTeMbeR  sTórHunDaKynNinG

18-19 oKtóbEr      kAtTakYnNinG

lOk okTóbEr        vInKveNnaKvölD gArðhEimA

gArðyRkjU Og FönDurNámSkeIð
2 SepTeMbeR    sVePpaTínSla

9 SepTeMbeR    hAuStlAuKar

24 SepTeMbeR   hAuStkRaNsaGErð

18 nóvEmbEr    AðvEntU Og HUrðaKraNsAgeRð

gRiLlsKólI gArðhEimA oG WEbeR
28 ágúsT        bJór og gRilL

18 SepTeMbeR   rAuTt OG gRilL

30 oKtóbEr      vIlLibRáð oG VíN

eInNig Boðið uPpá séRnámSkeIð FyrIr hópA

NánAri upPlýsIngAr um námSkeIðin má FinNa 
á wWw.gArdHeImaR.Is/fRaeDslA
sKránIng á NamSkeId@gArdHeImaR.iS

20% afsláttur af öllum pottaplöntum

Á döfInnI í gArðhEimUm HOLLT OG LJÚFFENGT
Í HÁDEGINU

Við mælUm Með bLómAkrAfTi 
á BlómStrAnDi PoTtaPlönTur

Fersk pottaplöntusending
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Móðurmál samtök um
tvítyngifenguáliðnu
vori samfélagsverð
laun Fréttablaðs 

ins í flokknum „Frákynslóð til
kynslóðar“ fyrir óeigingjarnt
sjálfboðaliðastarf en samtökin
hafa starfað frá 1994 en voru
formlega stofnuð 2001.  Mark
miðsamtakanaeraðskapavett
vang fyrir móðurmálskennslu
ogumræðuum tvítyngi.Ábak
við Móðurmál standa 20 móð
urmálshópar þar sem um 300
börnogungmenn stundanám.
RenataEmilssonPeskovaerfor
maður stjórnar Móðurmáls en
StefaníaG.Kristinsdóttir ræddi
við hana, Lauru Nesaule frá
lettneska móðurmálshópnum
sem hóf starfsemi sína síðast
liðiðhaust í FellaskólaogMire
lu Protopaba sem tekur þátt i
skipulagningu móðurmálshóps
Albana sem fer af stað næsta
haust. Spurningin er um hvort
móðurmálskennsla sé hluti af
grunnskólanámi eða sjálfboða
vinnaeldhuga?

SamkvæmtbarnasáttmálaSam
einuðu þjóðanna eiga öll börn
réttáaðviðhaldamóðurmálisínu
ogíAðalnámsskrágrunnskólafrá
2011kemurframaðmikilvægtsé
að bjóða nemendum kennslu í
eiginmáliþarsemþeireigaþess
kostaðlæraummál,bókmenntir
ogmenninguog fáþjálfun ímál
notkun. Þrátt fyrir umræðu um
mikilvægi móðurmáls og rann
sóknir sem sýnt hafa fram á að

góður grunnur í móðurmáli sé
lykill að öðru tungumálanámi
þá er móðurmálskennsla nán
astóþekkt inn í grunnskólunum.
Móðurmálshóparnirerurekniraf
sjálfboðaliðumogmeð tilfallandi
styrkjum. Reykjavíkurborg legg
ur samtökunum til húsnæði til
kennslunnaraukþesssemMóð
urmál fékk nýverið fjármagn frá
borginni til að greiða laun verk
efnisstjóra í hlutastarfi gegn því
aðsamtökin takiþátt í fjölmenn
ingarog fræðslustarfiborgarinn
ar. AukMóðurmálsþáeröflugt
starf í Pólska móðurmálsskólan
um en hann er rekinn sjálfsætt.
Gott samstarf er á milli Pólska
skólansogMóðurmálsenskólinn
er líktogmargirmóðurmálshóp
arnir staðsettur í Fellaskóla þar
semkennterálaugardögum.

En er hægt að reka móð ur máls
skól ana á styrkj um og sjálf boða
vinnu?  

Þrátt fyrir að vel hafi gengið
hingað tilþáeru flestirskólarnir
reknirafeldhugumogsjálfboða
liðumsemeruaðleggjaásigallt
að 20 vinnustundir á viku við
undirbúningogkennsluaukþess
sem margir koma að rekstri og
starfsemi Móðurmáls. „Það er í
raun ótrúlegt að skólarnir skuli
hafa gengið í 20 ár án þess að
njóta reglubundinsstuðnings frá
stjórnvöldum. Verkefni Móður
málseru fjölbreytt,samtökineru
meðvefsíðu, takaþátt ímargvís
legum viðburðum tengdum fjöl

menningu, stuðla að samstarfi
kennara og sinna þjálfun þeirra
aukþesssemhaldaþarfutanum
rekstur samtakanna. Ótrúlega
margir fundir semþarfaðsækja
ogerindisemþarfaðsinna,“seg
irRenata.

Móðurmálshóparnir eru mis
virkirogstandaoftog fallameð
einnimanneskju. Misvelgengur
aðaflastyrkja til starfsemiMóð
urmáls en í ár var í fyrsta sinn
ekki til fjármagn tilaðstyðjavið
nýjahópa.Samningarhafanáðst
við velflest sveitarfélög um að
þátttökugjöld í móðurmálsskól
anna megi niðurgreiða með frí
stundakorti sem hefur haft þau
hliðaráhrif að foreldrar hafa
fengiðupplýsingarum frístunda
kortiðoggetanýttþaðfyrirann
að tómstundastarf barna sinna.
Móðurmálsskólarnir hafa einnig
veriðvettvangurfyrirupplýsinga
gjöftilfjölskyldnaumréttindisín
ogþjónustusamfélagsins.

Auka þarf með vit und um 
tví tyngi og fjöl menn ingu

Hvern ig sjá ið þið fyr ir ykk ur að 
móð ur máls kennsla geti flétt ast 
inn í starf semi leik og grunn skóla 
sam an ber fyr ir heit í náms skrám?  

„EittafverkefnumMóðurmáls
samtakanna eraðvinna aðauk
innimeðvitundummikilvægi tví
tyngisog fjölmenningu.Rætthef
ur verið um að byggja upp lista
tengiliða fyrirólík tungumál sem
vinni með grunn og leikskólum.
Styrkurfékkstíslíktverkefniðfyr
irpólskbörnenpólskitengiliður
innMagdalenaferíleikskólanaog
styðurviðbörninogvinnurmeð
starfsmönnum. Mikilvægt er að
tilséuslíkirtengiliðirfyrirsmærri
tungumálin og farandkennarar
fyrirstærritungumálinsemfaraí
grunnskólanaogkennanámsskrá
semerþáum leiðviðurkenndur
hlutiafskólastarfinu.“

Viðurkenning á móðurmáls
námi sem eðlilegum hluta af
grunnskólanámiereittafþvísem
samtökinhafabeitt sér fyrir. „Á
komandi vetri verður stefnt að
þvíaðhefjavinnuviðnámsskrá
fyrir móðurmálskennsluna en
samhliðaeða í kjölfariðermikil
vægtaðsúnámsskráverðiviður
kenndafmenntamálaráðuneytinu
semhlutiafaðalnámsskráGrunn

skóla.Eðlilegteraðgreittséfyrir
móðurmálskennslunalíktogaðra
kennsluogaðkennslan fari fram
áskólatímaogsémetinsemhluti
afnámibarnanna,góðreynslaer
tildæmisafþvíaðtvinnasaman
tónlistarnám við starfsemi skól
anna og vel mætti fara svipaða
leið í mati og skipulagi móður
málskennslu. Misjafnt er hvort
móðurmálshóparnir styðjast
við námsskrá í kennslu, smærri
hópareruoftóformlegirogsam
anstanda af nokkrum foreldrum
semeruaðkennabörnunumsín
um,aðrirhóparerumeðformlegt
starf, stjórn og kennslan miðar
viðnámsskrár fráheimalandiog
viðurkenndir kennarar sjá um
kennsluna.“

Lett neski skól inn 
Lauraerforsvarskonalettneska

Móðurmálsskólansenhúnákvað
að fara af stað með verkefnið
þegar hún var í atvinnuleit eftir
fæðingarorlofog fékk til liðsvið
sig sjö aðra foreldra. Hópurinn
hefurfengiðstuðningogkennslu
efni frá heimalandinu auk þess
að njóta leiðsagnar og reynslu
Juratefrálitháískaskólanumsem
hefurveriðstarfræktur í sjöár. Í
upphafivoru42krakkarískólan
umallt frásjömánaða til 14ára
en kennt var í átta hópum eftir
getu.Margirduttuútúrhópnum
ogernúkennt íþremurhópum
og að jafnaði eru 25 nemendur.
Einnhópurinner fyrirbörn fjög
urraáraogyngri enþarer lögð
áherslaá leik ístuttantíma,ann
arhópurer fyrir fjögurra tilníu
ára gömul börn en þar er lögð
áherslanáskapandistarf. Í elsta
hópnum er lögð áhersla á sam
félagsfræðsluenþaueru lengst í
skólanum.Lettneskiskólinnhefur
nústarfaðíhálftárogþaðhefur
gengiðmjögvel.Í lokskólaársins
varkönnunþarsemframkomað
nemendureru mjög ánægðir þó
mörgumfinnistþaðmikilbinding
aðstundanámiðallalaugardaga.

Tékk neski og al banski 
hóp ur inn

TékkneskihópurinnsemRena
taeríforsvarifyrirermeðmarg
víslegt starf íGerðubergienauk
móðurmálskennsluþáhefurver

iðstofnaðursaumaklúbbur tilað
styrkja tengslkvennanna íhópn
um.Um100TékkarbúaáÍslandi
og að jafnaði eru um 15 börn á
aldrinum fimmtil tólfára ímóð
urmálsnámi.Tékkneskihópurinn
fékkstuðning fráheimalandinu í
formibókaogkennsluefnis.Mire
lahefurhaldiðutanumvinnuvið
stofnunalbanskshópsenþarer
hugmyndin að nýta námsskrá
fyrir Albani erlendis frá heima
landinu auk þess að nota sögur
og tónlist íkennslunni.Kennslan
hefst næsta haust í Gerðubergi
ogþrírfagmenntaðirkennararfrá
Albaníumunusinnahenni.

Hvern ig sjá ið þið sam tök in Móð
ur mál þró ast í fram tíð inni?  

„Móðurmállegguráhersluáað
kennararólíkraskólamiðli reyn
slusínámilli.Ástjórnarfundum
er fariðyfirkennsluefni íólíkum
hópum auk þess sem fagaðilar
úrskólakerfinukoma íheimsókn
til að kynna sér starfsemi sam
takanna og þjónustu sína. Sam
starfhópannaermikilvægtsagði
Laura og það er mikilvægt fyrir
okkursemeruekki fagmenntaðir
kennarar að njóta reynslu ann
arra,þegarmaðureraðbyrjaþá
erumargarhugmyndir á loftiog
þáergottaðgetaleitaðíreynslu
annarra tilaðákveðahvaðhefur
gengiðveloghvaðekki.“Eitt af
lykilverkefnum framundanerað
setjauppnámskeið fyrirmóður
málskennaraog leikskólakennara
í samstarfivið leikskólannHolt í
FellahverfiogPólskaskólann,auk
þesssemMenntunnúnaverkefn
ið í Breiðholti mun aðstoða við
skipulagningu og utanumhald.
Stefnt er að því að námskeiðið
verði í Gerðubergi í september
enkominerudrögaðdagskráog
reiknaðermeðaðum50kennar
armunusækjanámskeiðið.

Í dag eru Móðurmálssamtökin
ekki í stakkbúinaðgegna form
leguhlutverkiviðþróunog inn
leiðingu á fjölmenningarstefnu í
íslenska skólakerfið. Mikilvægt
eraðsamtökunumverði tryggð
ur rekstrargrunnur og aðstaða
fyrir starfsemi sína bæði til að
styðjaviðólíkahópaenekkisíst
til að fjármagna þróunarstarf á
borð við þjálfun kennara, vinnu
viðnámsskrárogviðurkenningu
móðurmálsnáms,“segirRenata.

Auka þarf með vit und um tví tyngi 
og fjöl men ningu

Mirela Protopaba, Laura Nesaule og Renata Em ils son Peskova.
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Núerveriðerað leggja loka
hönd á veggmynd eftir Erró á
gaflihússinsÁlftahólum4 til 6
í Breiðholti og mun Dagur B.
Eggertssonborgarstjóri afhjúpa
verkið laugardaginn6. septem
bern.k.Samadagverðursýning
á verkum Errós opnuð í Lista
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsi
kl. 16ogverðurErróbæðivið
staddur afhjúpunina og opnun
sýningarinnaríHafnarhúsi.

Veggmynd Errós er hluti af
stærra verkefni sem borgarráð
Reykjavíkur ákvað á síðasta ári
að ráðast í en það er að fjölga
útilistaverkum í Breiðholti. Um
er að ræða fimm stórar vegg
myndir eftir fjóra listamenn og
áttaminniveggmyndireftirunga
listamenn auk annarra verka.
Síðasta haust var afhjúpað verk
Theresu Himmer á húsgafli við
Jórufellog fyrr í sumarvarverk
eftir SöruRielá fjölbýlishúsivið
Asparfellafhjúpað.Þástendur til
aðsetjauppstórakeramikmynd
eftirErróáveggvið íþróttahúsið
viðAusturberg.Enn fremurvoru
settarupptværhöggmyndireftir
Ásmund Sveinsson á þessu ári
og þá verður máluð veggmynd
eftirRagnarKjartansson,enstað
setning hennar hefur ekki verið
ákveðin.

Samkvæmt upplýsngum frá
Reykjavíkurborg kosta útilista

verkinsemReykjavíkurborgsetur
uppíBreiðholti51milljónkróna.
VerkináhúsgöflunumviðAspar
ogJórufellogverkRagnarsmunu
kosta hvert um sig rúmar 3,2
milljónir króna ogkeramikmynd
eftirErrósemsettverðuruppvið
þróttahúsiðviðAusturbergkost
arrúmar24milljónirkróna.

Nokkuðhefurboriðágagnrýni
í Breiðholti vegna staðsetningar
verkseftirErró íÁlftahólum4 til
6. Einkum hefur verið gagnrýnt
að annað íbúðarhúsnæði skyggi
á tæplegahelmingverksinsþan
nig að það sjáist ekki nægilega

vel úr fjarlægð. Helgi Kristófers
son formaður Betra Breiðholts
kveðst mjög ánægður með að
þaðskuliverasettupp listaverk
í Breiðholti. Þarna sé bæði frá
bært og gott framtak á ferðinni
og jákvætt fyrirgotthverfi.Hann
segiraðefumvalhefðiveriðað
ræða hvert fjármunirnir færu í
þetta eða eitthvað annað að þá
hefðimáttnotaþáímargtsemsé
ógert í hverfinu.En málið sé að
þarnaværupeningarsemáttuað
faraílistformogþvíséþettahið
bestamál.

Er ró verk ið af hjúpað 
6. sept em ber

www.tattoo.is

sim
i :7722171

tattoo@tattoo.is

reykjavik

A
rnarbakki 2

Opið 12:00-19:00 mánudaga til föstudaga

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTU
Af stöðu mynd af verk inu á Alfta hóla blokk inni. Frá ákveðnu sjón ar
horni get ur nær liggj andi hús varp að skugga á hluta henn ar en ann
ars er hún vel sýni leg veg far end um.

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar
klipp-art
h á r g r e i ð s l u s t o f a n

Sjávarhöllin

Hólagarður
Persónuleg þjónusta.

Verslið í vinalegu umhverfi!
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Við flutt um suð ur árið 2005 
þeg ar ég var 10  ára göm ul. Við 
flutt um frá Akra nesi þar sem 
ég er fædd og upp al in fram að 
þeim aldri og það var tals vert 
spenn andi í barns hug an um að 
flytja til Reykja vík ur. Ég var það 
ung að ég var ef til vill ekk ert 
að pæla mik ið í þess um skipt um 
eða bera Breið holt ið sam an við 
Skag ann. 

Um haust ið fór ég í Breið holts
skóla og það fór ekk ert fram hjá 
mér að ég var kom in í mik ið stær
ri og fjöl menn ari skóla. Ég á eina 
eldri syst ur og kynnt ist fljót lega 
eft ir að byrj aði í Breið holts skóla 
stelpu sem heit ir Sól veig og hef
ur ver ið besta vin kona mín síð
an. Við erum ann ars fjór ar sem 
kynnt umst þarna í tíu ára bekkn
um og höf um hald ið hóp inn. Ætli 
við end um ekki sem sauma eða 
kannski bara kaffi klúbb ur þeg ar 
við verð um eldri. 

Vorummikiðí
Elliðaárdalnum

Ann að sem ég tók eft ir fyrsta 
vor ið mitt í Stekkj un um var að 
vor in og eink um sumr in í Breið
holt inu voru öðru vísi en upp á 
Skaga. Við vor um mik ið í El liða

ár daln um. Að stökkva í foss inn 
og leika okk ur úti í nátt úr unni. 
Því var eðli legt að leita í foss inn 
fyr ir myndefni þeg ar ég tók þátt 
í ljós mynda keppn inni um árið og 
vann. Ég fékk syst ur mína til þess 
að stökkva í foss inn og þessi 
mynd rataði með al ann ars á for
síðu tíma rits ins Sveit ar stjór nar
mála. Ég eign að ist litla mynda vél 
þeg ar ég var 13 ára og fór strax 
að taka mynd ir og árið eft ir safn
aði ég mér fyr ir stórri vél því ég 
féll al veg fyr ir þessu. Vin kon ur 
mín ar voru dug leg ar að sitja fyr ir 
hjá mér. Ég fékk þær til þess að 
vera á hin um og þess um stöð
um og stund um út bjugg um við 
bún inga og gerfi og þær léku fyr ir 
fram an mynda vél ina. Ég lét þær 
gera fullt af lúða leg um  hlut um en 
líka skemmti leg um. Þannig bjó ég 
mér ýmis mó tív og svo hófst leik
ur inn með mynda vél ina.  

ÍöðrusætiíSkrekk
Við fór um líka mik ið í bíó enda 

stutt að heim an og yfir í Mjódd
ina. Ég fór á leikja nám skeið í Mið
bergi þeg ar við vor um nýflutt í 
Breið holt ið. Það var nýtt fyr ir 
mig lands byggð ar barn ið og var 
mjög gam an. Ég var líka í tón list. 

Söng í Barna kór Breið holtskirkju 
og lærði á pí anó í Hraun bergi 
en er ný lega hætt. Er þó ekki að 
segja end an lega skil ið við það 
en hug ur inn stefn ir á ann að nám 
en að verða pí anó leik ari. Ég æfði 
líka frjás ar hjá ÍR um tíma en það 
varð nokk uð enda sleppt því ég 
náði aldrei að taka grinda hlaup
ið rétt um tök um. Var ein hvern 
 veg in ekki alltaf á rétt um stað við 
grind ina og það stopp aði íþrótta
iðk un mína af. Auð vit að var mað

ur mest í Breið holts skóla með 
krökk un um. Ég tók þátt í að und
ir búa Skrekk. Við lent um eitt sinn 
í öðru sæti í Skrekkn um. Höfð
um gert svart hvítt mynd band í 
Charley Chaplin stíl og það þótti 
svo lít ið cool. Á síð asta ári fór 
ég á lýð há skóla í Dan mörku og 
þar lærði ég að fram kalla film
ur sem var mjög skemmti legt. 
Þótt Photos hop ið sé frá bært for
rit þá bygg ir það að vissu leyti í 
grunn inn á þeirri tækni sem fram

köll un in skap ar. Það get ur ver ið 
mik ið fönd ur við fam köll un ina til 
að ná því úr mynda tök unni sem 
mann lang ar til. Ég þarf að koma 
mér upp betri að stöðu til þess 
að geta gert meira af því. Þessi 
gamla tækni er hreint list form. Ég 
vann loka vekefn ið mitt á lýð há
skól an um á Hass del blad vél. Hún 
er sí gild ljós mynda vél af gamla 
skól an um og svo fékk ég að leika 
mér í myrkra her berg inu.   

Umhverfisfræðiog
hönnun

Svo tók Hamra hlíð in við. 
Mennta skól inn við Hamra hlíð. 
Það er kannski skrít ið að stelpa 
úr Breið holt inu með svona lista
áráttu fari ekki í FB þar sem lista
braut er í boði. Syst ir mín hafði 
áður far ið í Hamra hlíð ina og ég 
hafði áhuga á að fara á nátt úru
fræði braut frem ur enn á lista
braut ina. Við Sól veig vin kona 
mín urð um sam ferða í Hamra
hlíð ina og ég stefni á að halda 
eitt hvað áfram á þeirri braut að 
fram halds skóla nám inu loknu. Ég 
hef bæði áhuga á jarð fræði og 
landa fræði sem gæti leitt til þess 
að ég færi í um hverf is fræði. En 
eft ir Dan merk ur dvöl ina fékk ég 
áhuga á hönn un. Ég hef reynd
ar alltaf haft gam an af að sauma 
og búa til hluti. Ég held ör ugg
lega áfram að mynda því það er 
í blóð inu en hef þó ekki hugs að 
mér að leggja ljós mynd un ina fyr
ir mig sem fag.   

Breiðholtiðerlitríkt
Hug mynd in að baki sýn ing unni 

er sú að ég sá aug lýsta styrki úr 
heita potti Hins Húss ins. Ég hef 
alltaf ver ið að taka ljós mynd ir 
og datt því í hug hvort ekki væri 
upp lagt að sækja um og fá þan
nig tæki færi að sýna eitt hvað af 
því sem ég hef ver ið að gera. Ég 
ákvað að hafa sýn ing una svo lít ið 
lit ríka. Sýna lit ina í þess um marg
breyti lega um hverfi sem Breið
holt ið er. Breið holt ið er mjög lit
ríkt – bæði er varð ar um hverfi og 
ekki síð ur mann líf. Á undn för um 
árum ár hef ur orð ið til svo lít ið 
skrít ið orð spor um það og því er 
gam an að geta sýnt góðu hlut ina 
sem eru í hverf inu.

Breiðholtiðerlitríkt

Hrefna Björg Gylfa dótt ir.

Hrefna fór snemma að vinna mynd ir sína og list rænt form. Hér hef
ur bekk ur inn feng ið nýja stöðu í ná vist vin kvenn ana.

Hér hafa tombólu krakk ar orð ið á vegi Hrefnu og hún ekki sein 
með mynda vél ina.

„Ég lét vin kon ur mína gera fullt af lúða leg um hlut um en líka 
skemmti leg um. Þannig bjó ég mér ýmis mó tív og svo hófst leik
ur inn með mynda vél ina. Þarna hafa þær Sól veig Jak obs dótt ir, Vil
borg Krist ín Þrast ar dótt ir og Krist jana Björk Stein ars dótt ir.Tyllt sér 
úti í nátt úr inni en Hrefna Björg er á bak við mynda vél ina.

Hrefna Björg Gylfa dótt ir opn aði ljós mynda sýn ingu í bið sal Strætó í Mjódd inni á dög un um. Þar sýn ir hún 
ljós mynd ir sem hún hef ur tek ið í Breið holt inu í sum ar. Hrefna hef ur feng ist við ljós mynd un í nokk ur ár og 
vann með al ann ars til verð launa í ljós mynda sam keppni Breið holts fyr ir nokkrum árum. Hrefna er Ak ur
nes ing ur að upp runa en flutti með for eldr um sín um suð ur yfir fló ann þeg ar hún var 10 ára og sett ist fjöl
skyld an að í Stekkj un um gegnt Mjódd inni. Hrefna er því á heima slóð bæði í mynda vali og einnig þeg ar hún 
valdi sýn ingar stað. Hrefna rifj ar Breið holtsæsk una upp að þessu sinni og seg ir frá ljós mynda á huga sín um.

Rölt um Mjódd ina. Þess ar stóðu fyr ir fram an Ap ó tek ar ann.
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Stúdentakortið og 
Íslandsbanka Appið  
gera lífið skemmtilegra

Náðu í Íslandsbanka Appið og skoðaðu úrval af 
fjölbreyttum og spennandi tilboðum sem gilda fyrir 
alla handhafa Stúdentakortsins. Í Appinu er svo einnig 
fljótlegt að afgreiða netbankaaðgerðir; skoða stöðuna, 
millifæra og greiða reikninga.

Námsmenn

Student

Kynntu þér þjónustu og tilboð
til námsmanna á islandsbanki.is

Sæktu Íslandsbanka Appið á islandsbanki.is/app

Marg ir hafa ef laust rek ið aug
un í vel skreytt und ir göng á 
rölti sínu um hverf ið. Þar var að 
verk um Vegg list ar hóp ur sem var 
starf rækt ur á veg um Frí stunda
mið stöðv ar inn ar Mið bergs nú í 
sum ar. Voru þetta nokk ur ung
menni á aldr in um 16 til 20 ára 
sem búa yfir mikl um list ræn um 
hæfi leik um sem lögðu sitt af 
mörk um til þess að fegra hverf
ið. 

Mik ið púð ur var lagt í nokk ur 
und ir göng í hverf inu og eru þau 
öll með sitt þema. Und ir göng in 
við Aust ur berg, milli sund laug
ar Breið holts og Mið bergs eru 
með frum skóg ar þema þar sem 
vegg ur inn býð ur ykk ur vel kom
in í frum skóg inn, er þar að sjá 
ýms ar ver ur og gróð ur. Und ir
göng und ir Breið holts braut ina 
milli Bakka og Selja hverfs ins er í 
anda Eyði merk ur  og þeg ar geng
ið er í gegn um und ir göng in hjá 
Iceland við Vest ur berg er að sjá 
him in geim inn, sól ina og stjörn
ur. Einnig var vegg ur inn á Selja
skóla skreytt um með ýms um ver
um. Lista verk in hafa mætt mik illi 
já kvæðni, enda frá bær ir krakk ar 
að verki und ir góðri hand leiðslu 
starfs manna Mið bergs, þeirra 
Ólafs Hall dórs og Stefn is.

Vegglistarhópurinnhefur
breyttundirgöngunum

Veggja list ar hóp ur inn að störf um.

Innritun á
haustnámskeiðin

er hafin.

Skoðið heimasíðuna
www.myndlistaskoli.is

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson
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HeilsuskóliTanyuvið
landamæriBreiðholtsins

Heilsuskóli Tanyu opnaði í
ágúst 2013 í Kópavogi. Heilsu
skóliTanyuer lítill ogpersónu
legur hverfisheilsuræktarskóli
sem er til á 2. hæð í Smiðju
vegi 4 rétt við landamærin að
Breiðholtinu.Þarernotalegtog
afslappaðumhverfiþarsemfólk
færþá fræðsluog leiðsögn sem
það þarfnast til þess að hugsa
betur um sig og sína heilsu. Í
boði eru mörg fjölbreytt nám
skeið þar sem allir geta fundið
eitthvað við sitt hæfi: svo sem
aðhaldsnámskeið, klassískt
Pilates,kvennaleikfimi,Zumba,
Burlesque dans, Zumba fyrir
börnogstyrkjandinámskeiðfyr
irunglingsstúlkur.

Aðalkennari skólans er Tanya
Dimitrova. Hún býr  yfir 25 ára
reynsluaukþessaðvera löggilt
urheilsuræktarogdanskennari.
„Hjáokkurferþjálfuninframílitl
um lokuðum hópum. Við kynn
umst betur þannig, tölum mikið
saman um okkar markmið og
mataræði, styðjum hvert annað.
Þannigmyndastnýrvinskapurog
aukþessverðurhverhópur fyrir
sig eins og stuðningshópur þar
semþátttakendurhjálpastaðvið
aðnámarkmiðumsínum.Allt er
mjögpersónulegtogeinstaklings
miðað.Hverogeinn færaðgera
æfingarviðsitthæfitilaðnásínu
markmiði, hvort sem það er að
grennast, styrkjast, auka þol og
þrekeðabætadanskunnáttunaog
sjálfstraustið,“segirTanya.

Fráfjögurraára
tilsjötugs

ÍHeilsuskólanumerunemend
ur fráaldrinum fjögurraogupp í
70ára.Heilsuskólinnerekkibara
fyrir konur, karlmenngeta skráð
sig í Pilates, aðhaldsnámskeið
og Zumba. „Hjá okkur er ekkert
stressoghávaði,nemaþegarvið
hækkum aðeins tónlistina í fjör
ugumdanstímum.Ogþaðeralltaf

heitt á könnunni, svo þetta er
líkaeinskonar lítil félagslegmið
stöðtilaðhittaskemmtilegt fólk,
æfa,dansaogspjallasamandags
daglega í rólegheitunum.Nýsex
viknanámskeiðhefjast 18. ágúst
og fjögurraviknanámskeiðhefj
ast1. september.Nánariupplýs
ingareraðfinnaáheimssíðuskól
ans:www.tdimitrova.zumba.com.

www.borgarblod.is

1,5 – 2 kg lambakótilettur 
(4-5 stk á mann)

Kryddblanda 
2 msk salt
2 tsk sykur
½ tsk paprika
¼ tsk turmerik
¼ tsk laukduft
¼ tsk hvítlauksduft
Kótilettunum er velt upp
úr kryddblöndunni og 
grillaðar í 3-4 mín á 
hvorri hlið, lengur ef vill.

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

RéttuR mánaðaRins

Matur og vín:

Masi Modello rauðvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra, mild tannín. 
Rauð ber, lyngtónar, vanilla.

Masi Modello hvítvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, mild sýra. 
Ljós ávöxtur, epli, melóna.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Lambakótilettur með 
kryddsmjöri

Kryddsmjör
250 g mjúkt smjör
1 dl BBQ-sósa
1 msk graslaukur, smátt saxaður
½ rautt chilli, fræhreinsað og smátt saxað
1 tsk maple sýróp
Gott er að blanda smjörið með töfrasprota 
og geyma í kæli þar til það er notað.
Gott er að nota t.d. ostaskera til að fá 
þunnar sneiðar af kryddsmjöri og leggja
yfir kótiletturnar um leið og þær eru 
teknar af grillinu.
Borið fram með frönskum kartöflum
eða bakaðri kartöflu,fersku salati og 
grilluðum maís.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Nokkrir„nemendur“heilsuskólansbregðaáleik.

Kæru nemendur og foreldrar.

Ölduselsskóli verður settur í 39. sinn föstudaginn 
22. ágúst næstkomandi á sal skólans. Nemendur 
mæta þann dag sem hér segir:

1. - 4.  bekkur kl. 09.00

5. -.7.  bekkur kl. 10.00

8. -10. bekkur kl. 11.00

Foreldrar eru hjartanlega velkomnir með 
nemendum. Vinsamlegast gangið inn um 
aðalinngang. Skólasetningin hefst á sal skólans en 
síðan er haldið með umsjónarkennara í kennslustofur.

Skólasetning 
Ölduselskóla 2014
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ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414
Skráning á 

www.myndlistaskolinn.is
og í síma: 551 1990

ALMENN NÁMSKEIÐ:

TEIKNING

MÁLUN

KERAMIK

ÝMIS NÁMSKEIÐ

NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG  
UNGT FÓLK:

4 - 5 ÁRA NÁMSKEIÐ

6 - 9 ÁRA NÁMSKEIÐ
í JL-húsinu og Miðbergi Breiðholti

8 - 12 ÁRA NÁMSKEIÐ

10 - 12 ÁRA NÁMSKEIÐ

13 - 16 ÁRA NÁMSKEIÐ

Málun 1 
Málun 2
Málun 3 
Málun framhald

Frjáls málun
Vatnslitun
Vatnslitun og teikning

Teikning 1   
Teikning 2

Módelteikning
Módelteikning framhald

Leirkerarennsla
Leirmótun og rennsla

Gifsmótagerð

Litaskynjun
Gróðurhús hugmyndanna
Íslensk listasaga

Textílteiknun
Silkiþrykk / textílþrykk

þriðjudaga / föstudaga / laugardaga

mánudaga / þriðjudaga / miðvikudaga / 
fimmtudaga / föstudaga / laugardaga

Leirrennsla og mótun Leirrennsla og skúlptúr

Teikning - málun - grafík
Teiknileikni
Myndlist

Videó og hreyfimyndagerð
Myndasögur

Teikning - málun - grafík
Teikning

Vöruhönnun og leir

N
Á

M
SK

EI
Ð

 Á
 H

A
US

TÖ
N

N

20% FRAMHALDSSKÓLAAFSLÁTTUR 
NÁMSKEIÐIN ERU STYRKHÆF HJÁ FLESTUM STÉTTARFÉLÖGUM

KVÖLD- OG MORGUNTÍMAR
KENNSLA HEFST 10. SEPTEMBER

KENNSLA HEFST 12. SEPTEMBER

Svo lengi lærir sem lifir!

Býrð þú í Breiðholti og ert 18-25 ára?
Þá er er þetta kannski eitthvað fyrir þig:

Menntun núna: Námskraftur í Breiðholti

Kennslugreinar: íslenska, stærðfræði, sjálfsefling, 
námstækni, náms- og starfsráðgjöf.

Kennslutímabil: 21. ágúst - 15. október. 
Mánudaga – fimmtudaga kl. 11:00-14:30 eða 14:50. 

Litlir hópar.

Námið er nemendum að kostnaðarlausu, 
en kaupa þarf stílabækur/vinnubækur.

Nánari upplýsingar á http://namsflokkar.is/

Skráning: idunn.antonsdottir@reykjavik.is eða
esther.agustsdottir@reykjavik.is

	  

Ökum 
varlega!

Skólarnir
eru að 
byrja!

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Um miðj an júlí héldu um 40 
strák ar frá Leikni í ferð til Sví
þjóð ar til að leika á hinu frá
bæra Gothia Cup móti sem hald
ið er í Gauta borg. Gothia Cup er 
stærsta ung linga mót sem hald ið 
er í Evr ópu ár hvert. Sú hefð hef
ur tíðkast hjá Leikni að 4. flokk
ur og 3. flokk ur fara ann að hvert 
ár á Gothia Gup.

Í ár var eng in breyt ing á nema 
að 3. flokk ur er sam ein að ur 
með ÍR og lék lið ið und ir nafn
inu Leikn ir/ÍR eins og það hef ur 
gert allt tíma bil ið. 4. flokk ur karla 
átti frá bært mót. Lið ið end aði 
í 3. sæti í sín um riðli og fór í B 
úr slit keppn inn ar. Þar fóru strák
arn ir á fulla ferð og komust alla 
leið í úr slita leik inn sem er frá bær 
ár ang ur. Lið ið lék þar hörku leik 
sem því mið ur tap að ist en gott 
mót samt sem áður að baki. 3. 
flokk ur var með tvö lið, 1 og 2. Lið 
1 kom sér í Aúr slit í mót inu en 
þurfti að lúta í lægra haldi í fyrsta 
leik í um spili. Lið 2 lenti í 4. sæti 
í sín um riðli og fóru í Búr slit en 
líkt og lið 1 duttu þeir út í fyrsta 
leik í um spili. Lið in þóttu spila 

góð an bolta og marg ir hörku leik ir 
sáust við er lend lið sem var frá
bær skemmt un. Auk fót bolt ans 
fór hóp ur inn í Skara Sommer land 
sem er vatns renni brauta garð ur 
og Tivolí ið Lisa berg. Einnig fengu 
flest ir dreng ir í ferð inni lista frá 

mæðr um sín um og systr um og 
þurftu því að eyða smá pen ing
um í versl un ar mið stöð inni í mið
borg Gauta borg ar. Frá bær ferð að 
baki og hóp ur inn stóð sig frá bær
lega inn an vall ar sem utan eins og 
sann ir Leikn is menn.

FrábærGothiaCupferðaðbaki

Silfurlið4.flokkskarla.

Meist ara flokk ur Leikn is leik ur 
í 1. deild karla og hafa átt mjög 
gott sum ar. Lið ið er í harðri bar

áttu um að fara upp um deild 
þeg ar fimm leik ir eru eft ir af 
mót inu. 

Við hvetj um alla Breið hylt inga 
til að styðja við bak ið á lið inu á 
loka sprett in um. Þess ir leik ir eru 
eft ir hjá Leikni:

Laug ar dag ur 23. ágúst kl. 14:00 
Leikn ir R.  ÍA, Leikn is völl ur

Föstu dag ur 29. ágúst kl. 18:30
Vík ing ur Ó.  Leikn ir R ,Ólafs vík

Fimmtu dag ur 4. Sept. kl. 18:00
Leikn ir R.  Þrótt ur R., 
Leikn is völl ur

Laug ar dag ur 13. Sept. kl. 14:00 
HK  Leikn ir R., Kór inn.

Laug ar dag ur 20. Sept. kl. 14:00 
Leikn ir R.  Tinda stóll, 
Leikn is völl ur

Leikniríharðritoppbaráttu
í1.deild

Skólasetning verður föstudaginn 22. ágúst

kl. 09:00        2. - 5. bekkur
kl. 11:00        6. - 10. bekkur

Eftir skólasetningu í hátíðarsal skólans fara nemen-
dur með umsjónarkennara í sínar heimastofur. 
Nemendur í 1. bekk verða boðaðir sérstaklega í 
viðtöl með foreldrum sínum 22. og 25. ágúst.

Kennsla nemenda í 2. - 10. b. hefst samkvæmt stun-
daskrá mánudaginn 25. ágúst.
Kennsla nemenda í 1. b. hefst samkvæmt stun-
daskrá þriðjudaginn 26. ágúst.

Skólastjóri.

Skólasetning 
Hólabrekkuskóla 2014

Skólasetning Fellaskóla verður í hátíðarsal 
skólans föstudaginn 22. ágúst 2014.

Nemendur 2. -10. bekkja mæti kl. 9.00.

Nemendur 1. bekkja verða boðaðir
bréfleiðis eða símleiðis til viðtals, 
ásamt foreldrum.

Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 
mánudaginn 25. ágúst.

Skólastjóri.

Skólasetning 
Fellaskóla 2014

Knatt spyrnu sam band Ís lands boð ar á hverju ári 64 
stráka til æf inga yfir helgi á Laug ar vatni. Síð ast liðna 
helgi 15. til 17. ágúst var sú helgi og er þetta fyrsta 
skref drengja í átt að U17 ára lands liði Ís lands. Í ár 
voru það leik menn fædd ir 1999 sem voru boð að ir til 
æf inga.

Leikn is menn áttu einn full trúa á æf ing un um um helg
ina en það var Dan í el Dag ur Bjarma son leik mað ur 3. 
flokks karla. Dan í el er dug leg ur og sam visku sam ur strák
ur sem hef ur æft fót bolta frá því hann var 6 ára hjá Leik
ni. Hann leik ur í dag sem miðju mað ur og þrátt fyr ir að 
vera á yngra ári í 3. flokki hef ur hann einnig leik ið með 2. 
flokki í sum ar. Dan í el er einnig hluti af af reks starfi Leikn is 
og Krón unn ar. 

Dan í el stóð sig vel og var sjálf um sér og Leikni til sóma.

DaníelDagurvalinníúrtakshópKSÍ

DaníelDagurfyrirmiðjuámyndinni.

Skólasetning verður föstudaginn 22. ágúst 
og eiga nemendur að mæta í skólann sem 
hér segir:

2. - 4. bekkur  klukkan 13:00

5. - 7. bekkur  klukkan 14:00

8. - 10. bekkur klukkan 15:00

Kennsla í 2. - 10. bekk hefst samkvæmt 
stundaskrá mánudaginn 25. ágúst.

Skólasetning 
Breiðholtsskóla 2014

MeistaraflokkurLeiknisfagnar.

www.leiknir.com



Kvenna og karla lið ÍR sigr uðu 
glæsi lega í Bik ar keppni FRÍ og 
lið ið í heild sigr aði 6. árið í röð. 
Kon urn ar hlutu 92,5 stig en lið 
FH varð í 2. sæti með 89 stig. 
Karla lið ið átti hreint frá bæra 
helgi og sigr uðu með nokkrum 
yf ir burð um 99,5 stig á móti 77 
stig um FHing ar. 

ÍR lið ið hlaut sam tals 192 stig 
en lið FH 165. Alls hlutu ÍRing
ar 18 bik ar meist aratitla en alls 
voru 36 titl ar í boði. 1000m boð
hlaups sveit ÍR kvenna kór ón aði 
svo helg ina með Ís lands meti 
fé lags liða 2:09,78 mín en í sveit
inni hlupu þær Dóróthea Jó hann
es dótt ir, Krist ín Birna Ólafs dótt ir, 
Hrafn hild Eir Her móðs dótt ir og 
Aníta Hin riks dótt ir. ÍR átti gamla 
met ið 2:13,78 mín.
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Íþrótta fé lag Reykja vík ur (ÍR) 
hverf is í þrótta fé lag Breið holts ins 
er eitt stærsta og fjöl menn asta 
íþrótta fé lag lands ins og hef ur 
starfað af krafti í 107 ár. 

Eins og fram kom í við tali 
við Hauk Þór Har alds son fram
kvæmda stóra ÍR í  Breið holts
blað inu í sum ar hef ur fé lag inu 
og deild um þess tek ist að koma 
fjár hags leg um rekstri í við un andi 
horf og skulda stað an ekki leng ur 
hamlandi fyr ir íþrótta starf ið.  

Gæðiíþjálfunaukin
Með stöð ug leika í rekstri hafa 

nú skap ast mögu leik ar til að bæta 
innra starf ið í deild um fé lags ins. 
Á næstu mán uð um og árum verð
ur lögð höf uð áhersla á auk in 
gæði í þjálf un hjá öll um deild um 
ÍR. Íþrótta námskrá ÍR, íþrótta
stefna fé lags ins  var sam þykkt 
fyr ir nokkrum árum og hún verð
ur út færð nán ar á næst unni fyr ir 
hverja deild til skerpa á stefn unni 
í þjálf un fé lags ins frá barns aldri 
til full orð ins ára.  Hjá ÍR starfa nú 
á ann að hund rað þjálf ar ar sem 
leggja á sig ómælda vinnu með 
iþrótta fólki fé lags ins á öll um 
aldri.  Til að stilla sam an streng

ina fyr ir vet ur inn  verð ur hald
inn fund ur í lok ágúst með öll um 
þjálf ur um yngri flokka og svo sér 
fund ur með öll um meist ara flokks
þjálf ur un um.  Á fund un um verða 
kynnt ar áætl an ir um auk in gæði 
í íþrótta starfi fé lags ins sem unn
ið verð ur að á næstu mán uð um 
og árum.  Fé lag ið og deild ir þess 
munu leggja sér staka  áherslu á 
að ráða vel mennt aða, reynslu
mikla og færa þjálf ara til að star
fa sam kvæmt þjálf un ar stefnu 
fé lags ins.  Fé lag ið mun stuðla að 
auk inni mennt un og færni  allra 
þjálf ara sinna með nám skeiða
haldi, reglu leg um þjálf ara fund um 
og verk leg um æf ing um.  Vetr ar
mán uð irn ir verða svo nýtt ir til að 
út færa gæða þjálf un ar stefnu fyr ir 
all ar íþrótta deild ir fé lags ins sem 
mun byggja á áður sam þykktri 
íþrótta námskrá ÍR.  Þrá inn Haf
steins son, íþrótta fræð ing ur og 
íþrótta stjóri ÍR stýr ir starf inu um 
auk in gæði í þjálf un hjá ÍR.  Von
ast er til að áhrifa þess ar ar vinnu 
verði vart með al iðk enda fé lags
ins í vet ur og að gæð in auk ist svo 
jafnt og þétt á næstu árum og ÍR 
verði leið andi í há gæða íþrótta
starfi á Ís landi. 

ÍR-ingarefla
gæðastarfið

Fram boð íþrótta sem ÍR býð ur upp á í vet ur verð ur fjöl breytt
ara en nokkru sinni fyrr.  Alls verð ur boð ið upp á æf ing ar í tíu 
íþrótta grein um auk æf inga fyr ir yngstu og elstu iðk end urna. 

Skrán ing er haf in á www.ir.is en hér er það sem er í boði hjá ÍR í 
vet ur:

Íþrótta skóli barn anna fyr ir 25 ára
ÍR skokk fyr ir byrj end ur og lengra komna
ÍRA leik fimi og boccia fyr ir eldri borg ara

Dans fyr ir 68 ára
Fim leik ar fyr ir 57 ára
Frjáls í þrótt ir fyr ir 6 ára og eldri
Hand knatt leik ur fyr ir 6 ára og eldri
Júdó fyr ir 7 ára og eldri
Keila fyr ir 6 ára og eldri 
Knatt spyrna fyr ir 6 ára og eldri
Körfuknatt leik ur fyr ir 6 ára og eldri
Skíði fyr ir 5 ára og eldri
TaeKwonDo fyr ir 6 ára og eldri
All ir vel komn ir á æf ing ar hjá ÍR sem legg ur sér staka áherslu á 

fag lega þjálf un í öll um íþrótta starfi sínu.  Nán ari upp lýs ing ar um 
æf inga tíma, æf inga gjöld og æf inga staði á www.ir.is und ir hnappn
um ,,Æf inga töfl ur og gjöld“ eða í síma 5877080 og ir@ir.is .

Skráninghafiníhágæða
íþróttastarfÍRívetur

Bikarmeistarar6.áriðíröð

Aníta Hin riks dótt ir var með al 
kepp enda í 800m hlaupi á EM í 
frjáls í þrótt um í Zurich í Sviss og 
varð í 11. sæti af 32 kepp end
um. Hún stóð sig frá bær lega á 
mót inu og stóð full kom lega und
ir vænt ing um í keppni með al 
þeirra bestu í Evr ópu.

Aníta hljóp mjög vel í und an úr
slit un um, hljóp þar á sín um árs
besta tíma en komst ekki alla leið 
í 8 kvenna úr slit til þess hefði hún 
þurft að hlaupa á 2:01.58 mín en 
Aníta á best 2:00,49 mín út ur frá 
því í fyrra sem reynd ar hefði dug
að í 3. sæti í und an úr slit un um. 
Aníta sem er að eins 18 ára er jöfn 
með al jafn ingja þó svo að þeir 

jafn ingj ar séu oft mörg um árum 
eldri og hokn ir af reynslu. Aníta 
get ur því far ið stolt heim af EM 
með frá bæra reynslu fyr ir fram
tíð ina í fartesk inu. Til ham ingju 
Aníta við erum stolt af þér. Guð
mund ur Sverr is son keppti í spjót
kasti en var óhepp inn að ná ekki 
neinu gildu kasti en hver kepp
andi fær 3 köst í und ankeppn
inni. Guð mund ur hefði þurft að 
kasta lengra en 78.22 m en hann 
á á einmitt best 78,29 m frá því í 
maí á þessu ári. Kári Steinn Karls
son var með al kepp enda í mara
þon hlaupi en keppni í mara þoni 
var ekki lok ið þeg ar blað ið fór í 
vinnslu. 

Anitastóðsigfrábærlega

Skólarnir eru að byrja!

ÍR- og Leiknisvörur

Skólatöskur, 
pennaveski og
 ritföng í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Hilm ar Örn Jóns son kastaði 
6 kg sleggj unni lengst 77,54 m 
á inn an fé lags móti Frjáls í þrótta
deild ar Sel foss 12. ágúst sl. 

Þetta er bæt ing um rúm an met

er en hann átti best 76,51 m. Þessi 
ár ang ur set ur Hilm ar Örn í 5. sæti 
á heims lista IAAF með 6 kg sleggj
unni þetta árið og  í 28. sæti yfir 
lengstu kast ara frá upp hafi. Þess 

má einnig geta að þetta er næst 
lengsta kast Norðu landa búa frá 
upp hafi með 6 kg sleggj unni. 

HilmarÖrnmeðenneittsleggjumetið



STUDY ICELANDIC
AT MÍMIR

Skráning hefst júní

COURSES START SEPTEMBER 15th 

Learning Icelandic at Mímir
• At Mímir everyone is welcome and the atmosphere is relaxed.

• Courses are based on the curriculum of Icelandic as a second language 
 published by The Ministry of Education, Science and Culture.

• Solid training in comprehension, listening, reading, writing and speaking.

• Variety of courses, diverse teaching material and fun teaching methods.

Registration: tel: 580 1800 or at www.mimir.is

AUTUMN 2014

Register now

Vesturlandsvegur

Höfðabakki 9 Entrance to
Mímir-símenntun

CITY
CENTER

NEW
LOCATION

EAST
CITY

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík    Bus line no. 6 from downtown and bus line no. 12 from Breiðholt

Öldugata 23, 101 Reykjavík


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16



