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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

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Jólaostar frá MS 
í úrvali

 
Ódýr Hamborgarhryggur 

1.298 kr./kg. 
(frosinn)

Forrréttir í
 miklu úrvali.

 
Lindu konfekt

600 gr.
1498 kr.

 Fjallalambs Hangilæri 
með beini 1.998 kr./kg.

Hangiframpartur með 
beini 1.298 kr./kg.

Nóa Konfekt 1 kg.
2.598 kr.

Coke cola pakkinn
4 Saman 2 lítra 798 kr. og 
Jólanammi fylgir frítt með.

- á traustum grunni

Jól in hafa löng um ver ið há tíð barn anna og í annarri viku des em ber eru mörg þeirra kom in í 
jóla skap eins og þessi fal lega mynd sem Katrín Krist ín tók í Hóla brekku skóla sýn ir.

Óskum eftir eignum 
á söluskrá 
í Breiðholtinu!

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

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali, gsm 699-3444
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali, gsm 895-1098 Sími 530-6500 Suðurlandsbraut 22  •  www.heimili.is

Allt í jólamatinn!



Mjög virk og góð þátt taka var 
í um ræð um og í hóp verk efn um 
á þing inu þar sem horft var til 
fram tíð ar og rædd ýmis hjart ans 
mál varð andi Breið holt ið. Efst 
á baugi voru mál efni sem varða 
börn og ung linga, um hverfi og 
menn ingu. Þetta er ann að Breið
holts þing ið sem efnt er til en hið 
fyrsta var hald ið fyrr á þessu ári.  

Í sam an tekt úr um ræð um og 
hóp starfi á þing inu má fyrst geta 
um mik il vægi þess að huga bet ur 
að að bún aði og við haldi skóla
bygg inga og skóla lóða. Bent var 
á að lóð Breið holts skóla væri 
göm ul og ekki ör ugg börn um. 
Þar væru slysa gildr ur og áætl an
ir um end ur nýj un lóð ar inn ar hafi 
ekki geng ið eft ir.  Rætt var um 
að huga þurfi bet ur að um ferð ar
ör yggi all an hring inn frá Vest ur
bergi um Norð ur fell, Suð ur hóla 
og Aust ur berg og bent á að þar 
mætti binda há marks hraða við 
kíló metra. 

Ungmennahús
íBreiðholti

Þing gest ir töldu þörf á koma 
upp ung menna húsi í Breið holti 
með áherslu á virka þátt töku ung
menna og ný sköp un. Nýta mætti 
eitt hvað af því hús næði sem er til 
stað ar í hverf inu. Í því sam bandi 
væri mögu legt að þróa starf sem
ina í sam starfi við Mið berg, Þjón
ustu mið stöð ina og FB. Í nið ur
stöð um Breið holts þings ins seg ir 
mik il vægt að börn geti stund að 
íþrótt ir án þess að for eldr ar séu 
að skutla þeim fram og til baka. 
Bent var á að íþrótta starf í hverf
inu sé of dreift og komi jafn vel 
í veg fyr ir þátt töku barna auk 
þess sem van kant ar séu einnig á 
þjón ustu íþrótta strætó og ferð ir 
hans passi ekki nægi lega vel við 
íþrótta tíma barna. 

Þá var rætt var um grun semd ir 
þess efn is að ver ið væri að leigja 
ólög lega út hús sem er í enda 
Vest ur bergs. Þar sé mik il um ferð 
fólks sem virð ist eiga erfitt og 
þetta mál þurfi að skoða. Ann að 
er varð ar börn og rætt var á þing
inu er þörf á að bæta er tal þjálf un 
barna inn flytj enda og barna með 
þroska frá vik og tryggja þurfi að 
þessi börn fái við hlít andi þjón
ustu tal meina fræð inga. Einnig 
verði skoð að ar leið ir við að ald
urs og getu skipta börn um og að 
ald urs skipt ing í bekki mið ist ekki 
ein göngu við af mæl is dag á alm

an aks ári auk þess að íþrótta fé lög 
við hafi ekki getu skipt ingu.

Heyrnarlausiránægðir
meðfélagsaðstöðuna

Fram kom á þing inu að heyrna
laus ir séu ánægð ir með fé lags
að stöð una í Gerðu bergi og að 
mik il vægt sé að fólk í sam fé lag inu 
hafi skiln ing á ólík um for send um 
þeirra sem fæð ast heyrna laus ir 
og þeirra sem verða heyrna laus
ir ein hver tíma á lífs leið inni. Lögð 
var áhersla á að tryggja þurfi 
ör yggi heyrna lausra í sam fé lag
inu. Heyrna laus ir vilja vera í sam
fé lagi með heyr andi, á vett vangi 
fé lags starfs og ferða laga og þurfi 
að hafa að gang að tákn mál stúlki.

Stuðlaþarfað
bættriumgengni

Í um hverf is mál um var lögð 
áhersla á fyr ir hug uð hjóla braut 
upp með Breið holts braut verði 
lát in liggja í brú yfir Breið holts
braut rétt aust an Norð ur fells í 
stað þess að hún verði lögð við 
skíða brekk una og í gegn um und
ir göng in. Lok ið verði við U laga 
mal ar stíg í kring um efra Breið
holt ið. Hálku varn ir verði bætt
ar, sér stak lega í botn löng um og 

brött um göt um Mik il vægt sé að 
huga að bætt um al menn ings sam
gögn um en hófs sé gætt í stræt is
vagnaf ar gjöld um. Þá lagði þing ið 
áherslu á að stuðla verði að bæt
tri um gengni í Breið holti. Bæta 
þurfi varn ir gegn veggjakroti 
með al ann ars með því að ung ir 
lista menn mynd skreyti ákveðna 
veggi. Þá  verði lausa ganga hunda 
tek in föst um tök um.  

Undirheimarvannýttir
Í menn ing ar mál um var bent 

á að hús næði í Und ir heim um 
sé van nýtt og mætti nýta fyr ir 
ýmsa starf semi. Þar sé að staða 
til mynd vinnslu, upp töku stúd
íó, eða ann að sem gæti jafn vel 
gef ið af sér í aðra hönd. Frétta
set ur gæti haft þar að set ur sem 
myndi senda út já kvæð ar frétt
ir úr Breið holt inu. Bent var á 
að heilsu rækt ar að stöðu vant
ar í Breið holt. Einnig að til val
ið væri að setja upp golf völl 
á Vatns enda hæð. Það myndi 
mæta ósk um íbúa og gefa hverf
inu já kvæða ímynd. Að lok um 
koma fram að efna ætti til Karni
vals í hverf inu einu sinni á ári, 
sem myndi styrkja fé lags auð 
og draga fram fjöl breyti leika 
sam fé lags ins í Breið holti. 
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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E f Breið holt ið væri sjálf stætt sveit ar fé lag væri það fjórða 
stærsta sveit ar fé lag ið á Ís landi. Um 20. 600 manns búa í Breið
holti sem er fjöl menn asta byggð lands ins á eft ir Reykja vík, 

Kópa vogi og Hafn ar firði. Ak ur eyri sem er lang fjöl menn asta byggð in 
utan höf uð borg ar svæð is ins er í fimmta sæti með rúm lega 18 þús
und íbúa og þar  á eft ir kem ur Garða bær að við bættu Álfta nesi. 

Á þetta er minnst vegna þess að unda förnu hafa far
ið fram um ræð ur í land inu um auk ið íbúa lýð ræði á 

sama tíma er rætt um nauð syn þess að sam eina sveit
ar fé lög og höf uð borg ar svæð ið er þar ekki und an skil ið.

En hvern ig er hægt að sam eina þau mark mið að sam eina sveit ar fé
lög og auka á sama tíma áhrif íbúa á ákvarð ana töku. Það er hægt 

að gera með því að mynda hverfa ein ing ar sem hefðu, nokkra sjálfs
stjórn, ákveð in fjár ráð og verk efni. Hverfa ein ing ar þar sem kos ið 
yrði til hverfa stjórna jafn hliða al mennri kosn ingu í að al sveit ar stjórn.  

Um ræð ur um breytta skip an sveit ar fé laga og auk ið íbúa lýð ræði 
hafa enn ekki ná því stigi að far ið sé að ræða kosti sem þessa af 

al vöru. Nokk uð hef ur ver ið reynt að auka íbúa lýð ræði inn an borg ar
inn ar en spurn ing er um hversu vel slík ar að gerð ir hafa heppn ast.

Í er indi sem Þor leif ur Gunn laugs son vara borg ar full trúi hélt á að al
fundi íbúa sam tak anna Betra Breið holts kvað hann svo að orði að 

hverf is ráð in, sem kom ið hef ur ver ið á fót í Reykja vík væru í raun 
stofn an ir án ákvörð un ar valds og fjár mála legra tengsla við borg ar
stjórn. Á sama fundi spunn ust um ræð ur um hverj ir raun veru lega 
réðu í borg inni og af hverju emb ætt is mönn um lið ist að taka aft ur og 
aft ur fram fyr ir hend ur kjör inna borg ar full trúa um ýms ar ákvarð an ir. 

Í stærri stjórn sýslu ein ing um er fjar lægð in á milli fólks ins og kjör
inna full trúa meiri og einnig er spurn ing um hvort þeir koma 

nema að tak mörk uðu leyti að annarri ákvarð ana töku en stefnu
mörk un. Með svoköll uðu flötu stjórn skipu lagi sem sum stað ar 
hef ur ver ið þró að eru smærri og miðl ungs stór ar ákvarð ana tök
ur hrein lega færð ar til emb ætt is manna sem eng inn hef ur kos ið.

Með virk um hverfa stjórn um sem væru kosn ar í al menn um 
kosn ing um og önn uð ust um hluta verk efna borg ar inn ar 

væru marg ar ákvarð an ir tekn ar nær íbú un um en ann ars. Marg
ar ákvarð ana tök ur sem eru í raun í hönd um emb ætt is manna 
myndu fær ast til þeirra. Með kjörn um hverfa stjórn um væri unnt 
að nálg ast kröf una um auk ið íbúa lýð ræði og skapa vald dreif
ingu. En fólk þarf þá einnig að vera dug legt að láta heyra frá sér.   

Bæði Breið holts þing og að al fund ur Betra Breið holts voru hald
in í liðn um mán uði. Að sókn að við burð um þar sem hlægt er 

að koma sjón ar mið um sín um á fram færi og jafn vel að hafa ein
hver áhrif á ákvarð ana töku er of lít il. Aug ljós lega þarf að bæta 
boð leið ir þess ara að ila. Það mætti gera með góð um heima síð
um og póst list um. Breið holts blað ið gæti einnig lagt því máli lið. 

Að svo mæltu ósk ar Breið holts blað ið les end um gleði
legra jóla árs og frið ar og þakk ar sam fylgt lið ins tíma.

Íbúalýðræði
oghverfastjórnir

Virkoggóðþátttakaí
umræðumáBreiðholtsþingi

SkrafaðogskeggrættáöðruBreiðholtsþinginuíGerðubergi.

Taktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini
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VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUAÐILAR Í MJÓDD

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

F - G
Ferðaþjónusta Fatlaðra
Félagsheimili Sjálfstæðismanna í 
Breiðholti
Fiskbúð Hólmgeirs
Frú Sigurlaug
Fröken Júlía

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

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

Lestrarmiðstöð, Auður B. Kristinsdóttir
Linda kjólaklæðskeri
Litla Dótabúðin
Lífsstíll í Mjódd
Lyfjaval
Læknasetrið
Læknasetrið
Lögreglustjórinn í Reykjavík

M - R
Miðstöð heimahjúkrunar
Nemendaþjónustan
Nettó
Penninn - Eymundsson
Pizza
Pósturinn
Prinsessan
Prinsinn
Rannsóknarstofan í Mjódd
Rauðakrossbúðin
Röntgen Domus

S - Ö
Símabær
Sjúkraþjálfunin í Mjódd
Snyrtistofan Pandora
Strætó b.s
Subway
Svæðisfélagið í Mjódd
Taflfélagið Hellir
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofan
Tölvur og gögn ehf
Vefta tískuvöruverslun
Þjóðdansafélag Reykjavíkur
Þjónustumiðstöð Breiðholts
Öku- og vinnuvélaskólinn ehf
Ökukennarafélag Íslands
Ökuskólinn í Mjódd
Öryggisvarðaskólinn
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Tónskóli Guðmundar
lætur ekki mikið yfir
sér. Hann er staðsett
ur áheimili stofnand
ansogaðalkennarans,

Guðmundar Hauks Jónssonar,
að Hagaseli 15 í Breiðholti en
hefurþóveriðstarfrækturírúm
tuttugu ár og þjónað jafnt ung
um sem hinum eldri. Kennt er
ápíanó,orgel,harmonikku,gít
ar og þverflautu og hafa marg
ir stigið þar sín fyrstu skref á
tónlistarbrautinni. Guðmundur
Haukur á að baki langan tón
listarferil, burt séð frá tónlist
arkennslunni, og var meðal
annars í hinum vinsælu hljóm
sveitumRoofTopsogAlfaBeta,
sem allir miðaldra stuðboltar
kannastvelvið.Þáhefurhann
aðstoðað marga við lagaútsetn
ingar, nú síðast sprellfjöruga
öldungaáHrafnistu semsendu
lag inn í Evróvisjónsamkeppn
ina síðustu, enþvímiðurhlaut
þaðekkibrautargengi inn í for
keppnina.

Það er ann ars jóla legt um að 
lít ast þeg ar bank að er upp á hjá 
Guð mundi Hauki síðla nóv em ber
mán að ar og ekki spill ir fyr ir að 
jóla lag hljóm ar úr kennslu stof
unni. Ung ur hljóm borðs leik ari er 
að æfa sig að spila Bráð um koma 
blessuð jól in og því er ekki úr 
vegi að hefja spjall ið við tón list ar
kennar ann á jóla legu nót un um og 
spyrja um upp á hald s jóla lag hans. 

„Ég á mörg upp á halds lög og það 
fer eft ir því fyr ir hvern ég er að 
spila hvað efst er á list an um en 
ef ég á að velja eitt hér og nú þá 
er það Nú minn ir svo ótal margt 
á jól in vegna þess að ég gerði svo 
skemmti lega pí anó út setn ingu af 
því lagi. Ég spila alltaf á nokkrum 
jóla böll um ár hvert og þá eru 
þessi gömlu góðu lög sem sung in 
eru við jóla tréð alltaf skemmti leg 
en það er reynd ar um hugs un ar
vert hvern ig sum ir text arn ir hafa 
brengl ast í með för um þjóð ar inn
ar en það er önn ur saga.“ 

Framarlega
ínútímavæðingu

Hvenær fékkstu áhuga á tón list? 
„Ég lærði á pí anó í nokk ur ár 

frá barns aldri til ung lings ár anna 
og al ger lega eft ir hinni gömlu 
klass ísku hefð að ekk ert mætti 
spila nema verk efni úr þýsk um 
kennslu bók um og alls ekk ert eft
ir eyr anu. Þetta hef ur sem bet ur 
fer breyst og auð vit að er skól inn 
minn fram ar lega í nú tíma væð ingu 
tón list ar kennslu með ein kunn ar
orð in frjálst og skemmti legt.“

Þrískipturístarfium
þessarmundir

Hvað olli því að þú fórst út í tón
list ar kennslu og það með skól ann 
sjálf an inni á heim il inu?

„Ég er grunn skóla kenn ari að 

mennt og kenndi ís lensku í eldri 
deild um grunn skól ans, sem 
reynd ar hét gagn fræða skóli þeg ar 
ég byrj aði kennslu.  Það var í Víg
hóla skóla í Kópa vogi. Sá skóli var 
svo lagð ur nið ur og Mennta skól
inn í Kópa vogi fékk hús næð ið. 
Ég hafði tek ið að mér kennslu og 
stjórn un í Org el skóla Yamaha um 
það leyti og kenndi þar í ára tug 
eða svo en sneri mér þá að hljóð
aug lýs inga gerð en þreifst ekki í 
þeim geira. Ég stofn aði, í fé lagi 
við nokkra ágæta snill inga, m.a. 
út varps stöð ina Stjörn una sem 
end aði í gjald þroti svo það var 
sjálf hætt. Þetta skip brot varð til 
þess að ég ákvað að láta lít ið fyr ir 
mér fara og gera eitt hvað upp á 
eig in spýt ur þannig að ég aug lýsti 
eft ir nem end um og hóf kennslu í 
tón list ar her berg inu heima haust
ið 1991. Það kom strax í ljós að 
þörf var fyr ir svona tón list ar skóla 
og þó ég hafi í upp hafi að eins 
áætl að að kenna í 2 til 3 ár eru 
þau orð in rúm lega 20 en ég hef 
alltaf haft fleiri járn í eld in um því 
ekki er hægt að lifa af kennsl unni 
einni sam an. Ég hef ver ið við loð
andi hljóð færa leik og söng frá 16 
ára aldri í ýms um hljóm sveit um 
og þeg ar harðn aði á daln um eft ir 
hrun ið 2008 fækk aði nem end um 
og ég sá mér þann kost vænst
an að finna mér enn einn starfs
vett vang inn og haust ið 2011 fór 
ég í Há skól ann og lærði leið sögn. 
Þetta var 60 ein inga há skóla nám 
og skrambi erfitt en hressandi fyr
ir sál ar tetr ið því það kom í ljós 
að ég gat enn lært og út skrif að ist 
reynd ar með ágæt is ein kunn ir en 
sá skali hafði ekki ver ið mér sér
stak lega hlið holl ur í námi mínu 
á fyrri tíð. Ég er því þrí skipt ur í 
starfi um þess ar mund ir.“ 

FráSchubert
tilTwistandshout

Hverj ar voru þín ar fyr ir mynd ir 
á sín um tíma (og af hverju einmitt 
þær) og á hvers kon ar tón list hlust
ar þú að al lega í dag?

„Ég hef alltaf hlust að tölu vert 
á klass íska tón list og á mér upp
á höld þar. Franz Schubert hef
ur t.d. fylgt mér frá barn æsku 
en seinna lærði ég að meta aðra 
meist ara. Fyrsta hljóm plat an sem 
ég eign að ist var Sil unga k vin tett
inn eft ir Schubert sem mér finnst 
enn þá vera al gert meist ara verk. 
Ég stalst til að æfa svo lít ið popp 
þeg ar ég var barn og eitt sinn  
fann ég í Hljóð færa versl un Sig ríð
ar Helga dótt ur út setn ingu Carls 
Billich á Hreða vatns vals in um eft ir 
Reyni Geirs, eða hvað hann þótt
ist heita, og æfði hann upp á eig in 
spýt ur al veg hjálp ar laust og kann 
enn. Ég dáð ist að færni Billich 
eins og ég dái nú pí anó snill ing
ana Gunn ar Gunn ars son og Dav íð 
Þór þótt ólík ir séu. Á ung lings
ár um mín um greiptu önn ur goð 
sig inn í líf mitt og þeg ar Bítl arn ir 
sungu Twist and shout var ekki 
aft ur snú ið. Ég hef ver ið að spila 
og syngja gamla rokk ið og „nýja 
bít lið“ síð an og jafn vel svo kall að 
grað hestarokk. Ég kynnt ist ung
ur brasil ískri tón list og Ant on io 
Car los Jobim er sí gild ur í mín um 

huga ásamt meist ur um am er ískr
ar sveiflu á borð við Ellu og Arm
strong. Ég er samt ekki alæta á 
tón list. Sumt nenni ég alls ekki að 
hlusta á en vil ekki ræða það neitt 
frek ar.“

Allirmeðnótur
fyrirframansig

Þá aft ur að tón list ar skól an um. 
Hvern ig fer ann ars kennsl an fram 
hjá þér og hafa orð ið mikl ar breyt
ing ar á tón list ar kennsl unni á und
an förn um árum?

„Ég man að ég lagði upp með 
það að leið ar ljósi að skól inn sky
ldi um fram allt vera fyr ir nem end
urna sjálfa, fyr ir þarf ir þeirra og 
vænt ing ar. Í upp hafi not að ist ég 
við bæk ur sem aðr ir höfðu gert 
en ég var mjög dug leg ur að spila 
inn á tölv una mína lög og æf ing
ar. Þetta get ég prent að út og í 
ár anna rás hef ur orð ið til gagna
banki af kennslu efni með yfir 800 
lög um, m.a. marg ar pí anó út setn
ing ar en einnig bu skeraút setn ing
ar þar sem nem and inn fær bara 
lag línu og hljóma, þ.e. beina grind
ina, og á sjálf ur að setja kjöt á 
bein ið. Öll verk efni sem ég set 
fyr ir nem end ur hef ég sjálf ur spil
að inn á tölv una og prent að út 
nema sum verk efn in í klass íska 
geir an um. All ir nem end ur eru því 
með nót ur fyr ir fram an sig enda 
þótt sum ir af eldri nem end un
um verði seint hrað læs ir á þær. 
Það kom ast all ir að því að það er 

ákveð ið ör yggi í því að hafa þetta 
skráð fyr ir fram an sig jafn vel þeg
ar við erum að læra að spila eft ir 
eyr anu. Flest um geng ur reynd ar 
ágæt lega að læra að lesa. Það er 
mjög þrosk andi að stunda tón list
ar nám og það á við um alla, jafnt 
unga sem gamla og það er aldrei 
of seint að byrja. Lær ir á með an 
lif ir. Víkk ar sjón deild ar hring inn.“ 

Meðfrábæra
gítarkennara

Þú varst eini kenn ar inn í skól an
um til að byrja með en svo fjölg aði 
í kenn ara lið inu? 

„Við Björg vin Gísla son höf um 
lengi ver ið vin ir og ég fékk hann 
til að kenna með mér á gít ar í nok
kra vet ur því ég er bara „ström
mari“ á það hljóð færi. Var það 
ekki kall að ryt magít ar leik ari? Flei
ri gít ar kenn ar ar hafa kom ið við 
sögu en Björg vin festi end an lega 
í sessi gít ar kennslu í skól an um 
og nú kenn ir Hlyn ur Stef áns son á 
gít ar. Ég var hepp inn að fá hann 
til liðs við mig eft ir að Björg vin 
hætti því hann er frá bær gít ar leik
ari og góð ur kenn ari auk þess að 
vera dreng ur góð ur.“

Uppskeruhátíðirnar
ánægjulegar

Þið héld uð upp skeru há tíð fyr ir 
stuttu? 

„Já það er föst venja al veg frá 
fyrsta vetri að halda upp skeru

4 Breiðholtsblaðið DESEMBER 2012

V i ð t a l i ð

„…þaðvarþettasemmig
vantaðiaðvita“
- spjall að við Guð mund Hauk tón list ar kenn ara í Breið holti

GuðmundurHaukurJónsson-tónlistarkennariaflífiogsál.



há tíð í lok hverr ar ann ar og ég 
kalla það ekki nem enda tón leika 
því ég legg áherslu á vina legt 
and rúms loft þá sem endranær 
og fæ því nem end ur til að taka 
eitt hvað með sér til að setja á 
kaffi hlað borð ið og sjálf ur kem 
ég líka með eitt hvað og svo nýt 
ég full ting is fjöl skyld unn ar og nú 
í seinni tíð bara eig in kon unn ar 
sem sér um að allt sé í röð og 
reglu í og við eld hús ið, kaffi á 
könn unni og gos og ávaxta safi á 
borð um. Nem end ur bjóða með 
sér vin um og vanda mönn um og 
svo spila þeir loka verk efn in sín 
hver á fæt ur öðr um á með an gest
irn ir njóta veit ing anna. Þetta er 
af skap lega ánægju leg sam veru
stund og streitu laus hjá nem end

um þótt þeir þurfi að spila fyr ir 
aðra. Og þarna var laga val ið fjöl
breytt, allt frá Beet hoven til Jóns 
Jóns son ar með við komu hjá Bítl
un um, Led Zepp el in, Jóni Múla 
og Cat Stevens.“  

Þettasemmig
vantaðiaðvita

Fylgistu eitt hvað með göml um 
nem end um – gef ur þeim jafn vel 
góð ráð?

„Í ár anna rás hafa svo marg
ir nem end ur kom ið við sögu hjá 
mér allt frá því ég byrj að korn
ung ur, 22 ára, að kenna og það fer 
ekki hjá því að marg ir hafa orð ið 
góð ir vin ir mín ir en aðr ir góð ir 
kunn ingj ar og enn aðr ir kann

ast jafn vel ekk ert við mig eins og 
geng ur. Nokkr ir hafa kom ið sér í 
góða stöðu í heimi tón list ar inn ar 
en ég veit ekki hve mik ið ég þori 
að þakka mér það  það er æf ing
in sem skap ar meist ar ann og ég 
held að ein urð og dugn að ur nem
end anna komi mest við sögu þótt 
gott sé að vaxa upp í góð um jarð
vegi. Ég gæti nefnt af burða menn 
úr nem enda hópn um en kann ekki 
við það. Nokkr ir gaml ir nem end ur 
hafa alltaf öðru hvoru sam band 
við mig eða við hit umst á förn um 
vegi og eig um vina legt spjall um 
tón list ina eða bara hvað sem er. 

En nem end ur gera mis mun
andi kröf ur og hafa mis mun andi 
vænt ing ar og  nokkr ir nem enda 

minna sem lengst eru komn ir 
hafa stund að nám ið vel og æfa 
sig reglu lega og eru því orðn ir 
flinkir pí anó leik ar ar og smekk leg
ir skálm ar ar en á hin um end an um 
man ég eft ir ein um nem anda sem 
gerði sér eng ar grill ur um „frægð 
og fram andi lönd“  og þeg ar ég 
hafði kennt hon um að byggja þrí
hljóma í dúr og moll með að ferð
inni að spila fyrstu þrjá tón ana í 
Litlu and ar ung arn ir og finna þan
nig dúr hljóm inn með nafni fyrsta 
tóns og lækka svo þrí und ina til 
að fá moll ið sagði hann: „Nú þarf 
ég ekki að koma í fleiri tíma til þín 
því það var þetta sem mig vant
aði að vita.“  Snjallt. Lausn in fund
in. Við erum svo skemmti lega ólík 
en það er alltaf gam an að starfa 
sam an að áhuga mál un um, þroska 
hæfi leika okk ar, læra meira og 
njóta lífs og list ar.“

Víðablómlegtstarf
íBreiðholtinu

Spjalli okk ar er lok ið.  Í þess um 
litla tón list ar skóla, sem lík lega er 
sá minnsti á land inu að sögn Guð
mund ar Hauks, fer fram mjög göf ugt 
og gott starf.  Sá sem þetta við tal tók 
get ur vitn að um það – ekki vegna 
þess að hann hafi set ið þar sjálf
ur við hljóð færi. Hann spil ar ekki á 
neitt slíkt og er þess utan al gjör lega 
lag laus, held ur fór yngsta af kvæm ið 
hans þang að í nám í árs byrj un og 
lík aði strax afar vel; fer ávallt glatt 
í tím ana og kem ur enn glað ara til 
baka. Er hægt að biðja um meira? 
Þess vegna hef ég ekki hik að við að 
mæla með þess um tón list ar skóla 
við þá sem um hann spyrja. Já, það 
er víða að finna blóm legt starf í 
hverf inu okk ar, Breið holti, og full 
ástæða til að vekja á því at hygli.

GIE
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Ungurhljómborðsleikarifærtilsögnhjákennarasínum.

Frá nýliðinni uppskeruhátíð Tónskólans.  Nemendahópur haustann-
arinnar, að frátöldum einum nemanda, ásamt Guðmundi Hauki,
nokkurn veginn í miðjunni, og gítarkennaranum Hlyni Stefánssyni,
lengsttilvinstri.

Jól í  Hólagarði

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar

Persónuleg 
þjónusta.

Verslið í vinalegu 
umhverfi!
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Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

Ungmennaráð Breiðholts
er hópur af kröftugum ung
um Breiðhyltingum á aldrin
um 13 til 18 ára. Ungmenna
ráðiðvinnuraðþvímarkmiði
aðbetrumbætaBreiðholtiðog
ímyndþessmeðskoðanirungs
fólksaðleiðarljósi.

Ungmennaráðiðhittist reglu
lega og fundar um hin ýmsu
málefni og komum hugmynd
um ráðsins sem og annarra
ungmenna á framfæri. Verk
efni ungmennaráðs Breiðholts
á fyrri starfsárum hafa meðal
annars verið frístundastrætó

inn sem var hugsaður sem
betri samgönguleið fyrir ung
menni sem stunda íþróttir
og tómstundir víðsvegar um
hverfið. Ungmennaráð Breið
holts hefur einnig fulltrúa
í ungmennaráði Reykjavík
ur þar sem fulltrúar úr öllum
hverfum borgarinnar koma
saman og bera saman bæk
ur sínar vilji fólk koma skoð
unum sínum á framfæri getur
það skrifað línu til ungmenna
ráðsins og sent á eftirfarandi
netfang:ung.brh@gmail.com

Ungmennaráð
Breiðholts

Aðalfundur íbúasamtakanna
Betra Breiðholts tekur undir
að skipulagi væntanlegs aðal
skiplags er varðar reiðhjóla
stígs upp með Breiðholtsbraut
verðibreyttáþannháttaðekki
verði gert ráð fyrir að stígur
innfariundirþágötuígöngum
við skíðabrekkunaviðJafnasel
heldur fari yfirBreiðholtsbraut
á brú austan Select í samræmi
viðnýjaoggamlaskipulagsupp
drættiafBreiðholtinu.

Tillaga þess efnis var flutt af
GunnariH.Gunnarsyni stjórnar
manni í samtökunum. Í greinar
gerðmeðtillögunnisegiraðtekið
skuli framað til sé fjárveiting frá

ríkinusamkvæmtsamgönguáætl
unríkisinsumaðalreiðhjólastíga
kerfi áhöfuðborgarsvæðinu. Þar
sé gert ráð fyrir 15 nýjum mis
lægum göngu og hjólreiðaleið
um til ársins 2023. Fundarmenn
kvörtuðu yfir leiðarkerfi Strætó
aðþvíhafi fariðmikiðaftureftir
breytingar 2005. Kjartan Magn
ússonborgarfulltrúi tókaðvissu

leiti undir þá gagnrýni og sagði
aðþaðhafikomiðhonumáóvart
þegarfestvorukaupáBSÍhúsinu
íVatnsmýrinnimeðþaðíhugaað
miðstöðStrætóyrðiþaríframtíð
inni.Skýrslurhafisýnt framáað
miðpunktur höfuðborgarsvæðis
miðaðvið íbúadreifinguværialls
ekkiniður ibæogþvíættimið
stöðaðveraáalltöðrumstað.

Reiðhjólastíguryfir
Breiðholtsbrautábrú

Umræður spunnust um stöðu
og vald Hverfisráðs Breiðholts
og stöðu hverfisstjóra einkum
gangvart embættismönnum
borgarinnar á aðalfundi íbúa
samtakanna Betra Breiðholts
sem haldinn var nýlega. Spurt
varumhvorthverfisráðfáiekki
að vita um fyrirhugaðar breyt
ingar í hverfinu og hvert vald
borgarfulltrúa sé í raun veru
gagnvart embættismönnum
borgarinnar. Aðalfundur Íbúa
samtakanna Betra Breiðholt,
semhaldinnvar21.nóvember
sl. ályktaði einnig að Hverf
isstöðinni við Jafnasel í Efra
Breiðholti verðiekki lokaðeða
færðúrhverfinu.

Í yfirlitsræðu HelgaKristófers
sonarformannssamtakannakom
fram að fundað hafi verið með
starfsmönnum stöðvarinnar og
þeim tjáð að loka eigi stöðinni
en enginn virðist þó hafa getað
staðfest það innan borgarkerfis
ins.Helgi sagðiþessa ráðagerð í
algjöriandstöðuviðþaðsemsagt
hafiveriðogvirðistverayfirlýst
stefna meirihluta borgarstjórn
ar.Hannsagðiaðinnaníbúasam
takanna væru miklar áhyggjur
af því að með flutningi stöðvar
innar muni þekking og kunnátta
innan hverfisins hverfa. Gunnar
H. Gunnarsson, stjórnarmaður í
BetraBreiðholtiræddieinnigum
minni þjónustu í hverfinu. Hann
minntiáað  fyrirhugaðhafiver
iðaðaukaþjónustu viðhverfið,
meðal annars með því setja úti
búslökkvistöðvaríeðaviðBreið
holtið. Á sínum tíma hafi verið
fyrirhugað að staðsetja slökkvi
stöð í Elliðaárdalnum fyrir neð
an Stekkjabakka. Því hafi verið
harðlega mótmælt en bent hafi
veriðánokkraaðrastaðisemað
mörgu leiti yrðu heppilegri fyr
ir slökkvistöð. Einn þeirra hafi
veriðvið Jaðarsel.Gunnar sagði
að þörfin væri enn til staðar til
að auka öryggi hverfisins hvað
varðarviðbrögðviðeldsvoðaog
einnig viðbrögð sjúkrabíla. Í því
sambandi beri að geta þess að
íbúar Breiðholtsins séu að eld
astogþví fylgióneitanlegaaukin
þörfásjúkraflutningum.Afþessu
og öðrum umræðum spunnust
umræður um hlutverk og stöðu

Hverfisráðs og hvaða hlutverki
hverfisstjóraséætlaðaðsinnaog
hverværuvöldráðsinsoghverf
isstjóraímálumáborðviðhverf
isstöðina. JónRagnarvildi fáað
vitahvertvaldborgarfulltrúaséí
raunogveru.Undirþessaspurn
ingu tók Magnús Valdimarsson
ognefndisemdæmiaðembætt
ismenntakiendurtekiðframfyrir
hendurnar á fulltrúumogbreyti
eftir sínu eigin höfði að því er
virðistveraákvarðanirborgaryf
irvalda.KjartanMagnússonborg
arfulltrúi svaraði og benti á að
borgarfulltrúarséu15ogþvíhafi
hver og einn aðeins 1 atkvæði
af15.Vissulegaséumtregðuað
ræðaenyfirleittvinnstmálinog
lykilatriðiséað fáályktanirsam
þykktarþvíþáséerfittaðhunsa
þær. Kjartan sagði að vissulega
ætti Hverfisráð að fá vitneskju
um allt sem við komi hverfinu,
ákvörðunartökurog fyrirhugaðar
breytingar innan hverfis en þar
væripotturbrotinn.

Alvarlegtefembættis
mennsegjaósatt

Lárus Rögnvaldur Haraldsson
formaður Hverfisráðs sagði að
Hverfisráðið væri skipað til fjög
urra ára og staða hverfisstjóra
væri tilraunaverkefni til þriggja
ára. Hverfisstjóri sé hugsaður
sem samræmingaraðili ogeigi að
starfa „þvert“ á stjórnskipulagið
og geta kallað alla aðila að verk
efnumhverfisinsántillitstilsviða
eða deildarskiptingar stjórnkerf
isins.Lárus sagðiákveðnaóvissu
vera með Hverfisstöðina en for
ráðamaður hafi tjáð sér og borg
arfulltrúum að ekki yrði af flutn
ingi.Hann taldiþaðalvarlegtmál
ef embættismenn segi ósatt um
svona hluti og upplýsi ekki for
mannHverfisráðs.Áfundinumvar
rætt um að það sé ekki fallið til
aðhvetja tilþátttöku í samtökum
semBetraBreiðholtiefupplýsing
arfáistekkiogefþærfáistséumis
vísandi.Lárusítrekaðiaðyfirmað
urþessamálaflokkshafi fullyrtað
ekkiyrðiumflutningaðræðaeða
lokunHverfisstöðvaríBreiðholti.

Færhverfisráðekkiaðvita
umákvarðaniríhverfinu?

Lárus Rögnvaldur Haraldsson formaður Hverfisráðs Breiðholts í
ræðustól á fundinum. Við hlið hans situr Helgi Kristófersson
formaðurBetraBreiðholts.

Hugmyndinaðbakiþjónustu
miðstöðvunumhefuraldreiorð
ið að veruleika og hverfisráð
inhafa í raunenginvöld.Þetta
komframíerindiÞorleifsGunn
laugssonar varaborgarfulltrúa
um hlutverk íbúa og aðkomu
þeirra að íbúalýðræði á aðal
fundi Betra Breiðholts á dög
unum.Hann sagði einnigaðef
Breiðholt væri sér sveitarfélag
væriþað fjórða stærsta sveitar
félaglandsinsmeð20.600íbúa.

Þorleifur sagði að í raun hafi
íbúalýðræði verið að minnka á
undanförnumárumogvaldiðfjar
lægsthverfiinnanborgarinnarog
íbúa þeirra. Sú hugmyndafræði
semveriðhafi aðbakiþjónustu
miðstöðumhafialdreináðígegn
eða orðið að veruleika. Orsakir
þess væru meðal annars and
staða kjörinna fulltrúa um dreif
stýringu. „Þeirhafa staðið í vegi

fyrir að valdið hafi færst út í
hverfinog til íbúanna. Vitanlega
hafi þetta orðið vegna þess að
þeir hafa litið á það sem valda
afsal að færa valdið til íbúanna.
Þorleifur sagði að í raun hefðu
þjónustumiðstöðvar engin völd
því dreifstýring ætti ekki upp á
pallborðiðhjákjörnum fulltrúum
sem vildu halda í miðstýringu.
Kjörnir fulltrúar og embættis
mennværuekki tilbúniraðslep
pa takinu. Þorleifur benti á að
meiraaðsegjahafi tillöguumað
10% íbúagætuóskaðeftir kosn
inguveriðþröngvaðí33%ímeð
förumkjörinna fulltrúa.Þásagði
hann að borgarkerfið einkennist
af því að erfitt væri að fá upp
lýsingar enda væru upplýsingar
völd. Hugmyndin með hverfis
ráðumværigottframtaktilaðná
frameinhverridreifstýringu en í
raunhafaþessiráðenginvöld.“

ÞorleifurGunnlaugssonflyturerindisittáfundinum.

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

– hóp ur af kröft ug um Breið hylt ing um

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

Hverfisráðinhafa
raunenginvöld

www.breidholt.is
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MánudagsspjalliðíGerðubergi
þann26.nóvembersl.varhelg
aðverkefninuBiðsvæði Torg í
biðstöðusemgengurútáaðlíf
væðasvokölluðbiðsvæðiíborg
inni með tímabundnum lausn
um.Verkefniðhefurverið í full
umgangi á torgumogalmenn
ingssvæðumíborginnifráliðnu
sumri.Það snýstumað lífvæða
og endurskilgreina biðsvæðin
með tímabundnum lausnumen
óvissaríkirumnotkunogmögu
leikaþeirraíframtíðinni.

Biðsvæðunum er úthlutað til
hópa og einstaklinga sem vilja
geratilraunirtilaðglæðaþaulífi.
Um leið er reynt að vekja hags
munaaðila til umhugsunar um
sittnánastaumhverfiogvirkjaþá
tilað takaþátt íaðþróasvæðin

til framtíðar. Lögð er áhersla á
svæði sem tengjastgömluversl
unarogmenningarkjörnumborg
arinnar, t.d. Markúsartorgi við
GerðubergogútisvæðiviðArnar
bakkaíBreiðholti.

Í kynningunni var fjallað um
skilgreininguna á biðsvæðum,
markmiðverkefnisins,hvaðhefur
verið gert og hvert stefnir. Ein
nigverðurlögðsérstökáherslaá
þannhlutaverkefnisinssemsnýr
að úthverfum borgarinnar, sam
vinnuviðíbúaogaðrahagsmuna
aðilaog fórubiðsvæðastjórarnir;
Björn Ingvarsson,HuldaDagmar
Magnúsdóttirog JónGuðmunds
son yfir reynslu sína af verkefn
um sumarsins. Þar sem eitt af
meginmarkmiðum verkefnisins
er samvinna við hagsmunaað

ilaer fólkhvatt tilþessaðmæta
og takaþátt íumræðunni.Hans.
H. Tryggvason arkitekt og verk
efnastjórihjáUmhverfisogsam
göngusviði Reykjavíkurborgar
hafði umsjón með mánudags
spjallinuMánudagsspjallogspek
úlasjónir ernýviðburðaröðsem
unninerísamstarfiviðÞjónustu
miðstöðBreiðholts.Áhaustmiss
eri verður lögð áhersla á skipu
lagsogumhverfismálborgarinn
ar. Hér skapast nýr vettvangur
tilaðberaupphugmyndir, ræða
málinogvekjaathygliáþvísem
vel er gert eða betur má fara.
SpjalliðferframíkaffihúsiGerðu
bergs þar semgestir geta keypt
kaffi og með því og átt fróðlega
ognotalegastundsíðastamánu
dagskvöldiðíhverjummánuði.

Torg í bið stöðu voru til 
um ræðu í mánu dags spjalli

Velferðarsjóður íslenskra
barna og Kiwanisklúbbur
inn Elliði veittu nýverið styrki
til Menningarmiðstöðvarinnar
Gerðubergs og Barna og ung
lingadeildar Landspítalans til
endurhönnunaroguppsetningar
á sýningunni Ormurinn ógnar
langi  Söguheimur norrænnar
goðafræði.

Sýninginverðursettuppíhús
næðiBUGLviðDalbraut.Endur
hönnunsýningarinnargengurút
á að láta sýningargripi og aðra
umgjörð falla að daglegu vinnu
og leikumhverfi barna, foreldra
ogstarfsfólksáBUGL.Þaumunu
geta hreiðrað um sig á afmörk
uðum svæðum, leikið sér og
lifað sig inn í sögurnar sem vís
að er í. Goðafræðin er óþrjót
andi efniviður fyrir starfsfólk að
vinnameðbörnunumáskapandi
og skemmtilegan hátt auk þess

sem sýningin skapar hlýleika
og stemningu í umhverfi spítal
ans.KristínRagnaGunnarsdóttir
myndlistarkonahannaði sýning
una að beiðni Gerðubergs árið
2010 og vakti sýningin mikla
lukku meðal sýningargesta og
sló aðsóknarmet. Flest verkefni
Gerðubergs verið framkvæmd
innan veggja stofnunarinnar en
með þessu verkefni er gengið
skrefinu lengraog reyntað færa
menninguna og upplifunina til
barnannasjálfra;barnasemþurfa
á miklum stuðningi að halda til
að eiga sér betra líf. Með þessu
samstarfsverkefni Gerðubergs
ogBUGLvonumstvið tilaðgeta
lagtokkarafmörkumtilað færa
meira líf og liti inn í daglegt líf
þeirra.Vonastertilaðþettaverk
efniverðivísiraðáframhaldandi
samstarfimenningarogvelferð
arstofnanaíokkarsamfélagi.

Vel ferð ar sjóð ur
og Elliði styrktu 
Gerðu berg

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD

Nú stendur yfir sýning á olíumálverkum Mar
grétar Zóphóníasdóttur í Menningarmiðstöðinni
GerðubergiundiryfirskriftinniVængjablak.Verkin
á sýningunni tengjastöllminningum listamanns
ins.Gestirerutekniráflugídraumkenndumveru
leikaþar semmynstur,ævintýriogdýr tvinnast
saman í einaheild. Sumarminningarbyggjast á
raunverulegumatburðumenþærsterkustueruoft
draumkenndareðaævintýralegarogtengjasthug
hrifum, stemmningu, sögumeðaævintýrum.Það
er undir okkur sjálfum komið að skapa fallegar
minningar.

Margrét leitastviðað flétta samanveruleikaog
þeimhughrifumsem ímyndanir skapaáeinstakan
hátt.Sjálfsegirhúnumsýningunaaðmeðþessum
verkum sínum vilji hún laða fram frelsið i heimi
minninganna. „Óljóssýnopnar innriheim.Sérhver
liðinstundvarparljósiáandartakveruleikans.Eng
inleiðeraðsjáfyrirtenginguámilliliðinnaatburða
semsetjamarksittásálina.Fuglarhefjasigtilflugs
úrhólfisáraukansogþornaundirpensilstrokumen
neitaað festavængina íverkinu.Fótatakberst frá
dýrumsemundrandiskotraaugumtiláhorfandans.
Blómin vakna af værum dvala og sjávardýr fálma
eftirfrelsinu.Minningarnarerusemfalinnfjársjóður
framtíðar,“segirMargrét.MargrétZóphóníasdóttir
stundaði nám við Myndlistaskólann í Reykjavík á
árunum 1974 til 1975, Myndlista oghandíðaskóla
Íslands 1975 til 1977, Danmarks Designskole 1977
til 1981ogDanmarksLærerhøjskole2000 til 2001.
Aukþessaðsinnaeigin listsköpunhefurMargrét

kennt myndlist við Myndlistarskóla Reykjavíkur,
MyndlistaskólaKópavogs og Listaháskóla Íslands
auk kennslu fyrir ýmsa hópa bæði hér heima og
í Danmörku. Vængjablak er fimmta einkasýn
ing Margrétar en hún hefur auk þess tekið þátt í
fjöldasamsýninga.

Raun veru leiki og hug hrif
í mynd um Mar grét ar

Vængjablakíóræðumheimiímyndarinnar.Styrkur
fuglsins eða raunveruleikans er mikill í myndinni
samanburðiviðóræðanbakgrunninn.

Álfabakka - 12 Mjódd

- Söngnámskeið fyrir foreldra með ungabörn
  Námskeiðið verður 12 sinnum og hefst 15. janúar.   
  Kostnaður 10.000 kr.
  Skráning í síma 8966303 hjá Rannvá.

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

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

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

Hjálpræðisherinn 
Reykjavíkur flokkur.  

Sími 552 1108.   
www.herinn.is
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Tilboðin gilda 13.  -  16. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana. 

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 
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Styrktaraðilar:

Bjarni Fritzson

Sturla Ásgeirsson

„Frá byrjanda til landsliðsmanns er virkilega vel gerður kennsludiskur, skyldueign 
fyrir alla þá sem vilja ná árangri í handknattleik“  
- Dagur Sigurðsson, þjálfari Füsche Berlín 

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

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

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

Diskurinn er sniðinn að þörfum handknattleiksiðkenda sem 
vilja bæta hæfni sína og því skyldueign fyrir alla sem stunda 
íþróttina.  

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

„Frá byrjanda til landsliðsmanns er diskur sem allir handknattleiksiðkendur 
ættu að horfa aftur og aftur og aftur á“ 

- Ágúst Jóhannson, þjálfari A landsliðs kvenna 

„Hefði Frá byrjanda til landsliðsmanns verið til þegar ég æfði handbolta, þá er ég viss 
um að við Guðjón  Valur þyrftum að deila vinstra horninu hjá  landsliðinu. 

Við hefðum líka pottþétt tekið gullið á Ólympíuleikunum“ 
- Guðjón Davíð Karlsson „Gói“, leikari Bjarna Fritzson og Sturla Ásgeirsson 

afhjúpa leyndarmál handboltans

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

The Expandables

2.398kr.

Stiklur
1977-2005

 4.998kr.

Stundin Okkar
1966-2012

4.998kr.

Frozen Planet
Attenbourough
4 dvd diskar

4.998kr.

Frá byrjun
til landsliðsmanns 

3.498kr.

MinnuM 

á jóla-

bæklinginn

Kræsingar & kostakjör

Um jólin!



„Þegar líkamsleifar manns,
sem hvarf sporlaust fyrir nok
krum áratugum, finnast milli
þils og veggja eyðibýlis á Suð
urnesjum rekast lögreglumenn
irnirJónogLokiá röðgamalla
málasemskildueftirsigsviðna
jörð. Áður en þeir vita af fara
gömul spírasmyglmál að tvinn
astsamanviðglæpastarfsemiog
önnur sakamál í samtímanum.
Félagarnir tveirþurfaeinnigað
glíma við reimleika og hræði
lega fortíð hússins.“ Þannig
hljómar kynning útgefanda á
Glæpasögunni Afturgöngunni
eftirBreiðhyltinginn Ágúst Þór
Ámundason en um er að ræða
frumraunhansáritvellinum.

Ágúst er ekki inn fæddu Breið
hylt ing ur held ur flutti úr sveit
inni eins og hann kemst að orði. 
„Ég er frá Laug um í Reykja dal og 
fædd ur á Húsa vík. Ég ólst upp fyr
ir norð an til 16 ára ald urs en þá 
flutti fjöl skyld an suð ur og þá má 
segja að mín Breið holtsvist hafi 
byrj að. Við bjugg um reynd ar í tvö 
ár Kópa vogs meg in við merk in og 
svo var ég einn vet ur á Ak ur eyri 
og starf aði hjá slát ur húsi KEA 
sem þá var. Það er ef laust sveita
mann in um í mér að kenna að mér 
fannst Breið holt ið ekki eig in lega 
vera í Reykja vík þeg ar ég kom 
suð ur. Mið bær inn 101 var hin eig
in lega Reykja vík í huga mín um og 
það er ekki laust við að enn eldi 
eft ir af þess um hugs un ar hætti. 
Hér er ég í hinni eig in legu Reykja
vík,“ seg ir Ágúst þar sem hann 
sit ur með tíð inda manni á Te og 
Kaffi í bóka búð Máls og menn ing
ar á horni Lauga veg ar og Vega
móta stígs. „Kon an er hins veg ar 
upp al inn Breið hylt ing ur og á sína 
bernsku með al ann ars í Fella skóla 
þannig að allt tal mitt um að flytja 
í mið bæ inn hef ur fall ið í grýtt an 
jarð veg. Hún er al ger Breið hylt
ing ur og við erum líka búin að 
koma okk ur ágæt lega fyr ir efra 
þannig að ég geri ekki ráð fyr ir 
að impra mik ið á flutn ingi nið ur í 
mið bæ í bráð ina. Við eig um orð
ið þrjú börn. Það elsta er kom ið í 

Hóla brekku skóla, næsta er í leik
skóla og það yngsta ný lega fætt 
þannig að við stefn um að því að 
ala þau upp í Breið holt inu.“ 

Skrifaðiáfrívöktum,
stíminuogílandlegum

En aft ur að bók inni. Ágúst seg ir 
að Aft ur gang an sé lög reglu saga 
þar sem fjór ir rann sókn ar lög
reglu menn á ýms um aldri og með 
ólík an bak grunn reyni að brjóta 
mál in til mergj ar. „Ég kem líka 
svo lít ið inn á líf þeirra en þetta 
eru mjög ólík ar per són ur og síð an 
er líka skoð að hvað glæpa menn
irn ir eru að hugsa og gera. Ég hef 
ver ið að lesa James Patt er son og 
Steph an King og ég hef líka les ið 
bæk urn ar eft ir May Sjövall og Per 
Wal höö sem Þrá inn Ber tels son 
þýddi“ en þar á Ágúst við upp
haf skand in av ísku glæpa sög unn
ar en þau voru frum kvöðl ar að 
þeirri glæpa sögu hefð sem þef ur 
þró ast á Norð ur lönd un um frá því 
bæk ur þeirra um rann sókn ar lög
reglu menn inga Mart in Beck og 
Lenn art Kol berg komu fyrst út. Ég 
hef líka les ið ís lensku höf undana 
tals vert; Arn ald Ind riða son og 
Yrsu Sig urð ar dótt ur og ekki síst 
Stef án Mána sem er einn af upp á
halds rit höf und um mín um. Ég hef 
þó gætt þess vel að sækja ekki í 
smiðju ann arra – ekki með bein
um hætti og til marks um það las 
ég ekki eina ein ustu glæpa sögu 
á með an ég var að skrifa Aft ur
göng una til þess að fá ekki áhrif 
ann arra á minn eig in stíl. Hitt er 
ann að mál að höf und ar þroskast 
við lest ur ann arra bóka og áhrifa 
af lestri gæt ir ef laust hjá mér eins 
og ann arra.“ En hvern ig vinn ur 
Ágúst og sam ein ar rit störf in sjó
mennsk unni. „Mað ur er alltaf að 
pæla. Þeg ar mað ur stend ur við 
vinnu á dekk inu er hug ur inn oft á 
fullu. Þetta eru ágæt ar að stæð ur 
til þess að vinna und ir bún ings
vinn una. Svona með að gerð inni. 
Mað ur er að raða at burða rás 
og sam töl um sam an í hug an um 
með þorskinn í annarri hend inni 

og hníf inn í hinni. Stund um með 
blað og penna í brjóst vas an um og 
stund um bara hug ann til þess að 
geyma hug mynd irn ar. Oft koma 
bestu hug mynd irn ar á dekk inu 
með þorskinn og haf ið fyr ir aug
un um. Ég var á Krist ínu ÞH 157 
þeg ar ég skrif aði bók ina. Skrif aði 

mest megn is á sjón um og stund
um í land leg um á Djúpa vogi“

Gömulsmyglmál
komaupp

Aft ur gang an hefst á því að lík
ams leif ar manns finn ast milli þils 

og veggja eyði býl is sem ver ið 
er að rífa. Þá hefst rann sókn á 
gömlu máli sem tvinn ast óbeint 
sam an við glæpi í sam tím an um. 
„Já – mað ur leit ar aft ur í for tíð ina 
og teng ir þá síð an við nú tíð ina. 
Gam all fund ur verð ur til þess að 
far ið er að rekja mál sem löngu 
eru gleymd. Ég byggi sög una á lík
fundi og þeg ar far ið er að leita aft
ur í for tíð ina koma göm ul smygl
mál fram í dags ljós ið og fara þau 
með óbein um hætti að tvinn
ast við glæp a starf semi sem er í 
gangi í und ir heim um Reykja vík ur. 
Þannig er ég í raun bæði dreif býl
ing ur og borg ar búi í sög unni.“ 

Sögukaflargerastí
Breiðholtinu

Ágúst var fljótt harð á kveð inn í 
að koma sög unni á fram færi. Það 
tók nokkurn tíma að ganga frá því 
og finna út gef anda en nú er þetta 
allt kom ið í höfn. Ég leyfði skips
fé lög um mín um að lesa og bar 
sög una und ir þá og sum ir þeirra 
reynd ust mér góð ir gagn rýnend
ur. Það eru bóka orm ar um borð 
og marg ir hafa áhuga á glæpa sög
um. Svo ræða menn efni og inni
hald og skipt ast á skoð un um.“ 
En væri Breið holt ið heppi leg ar 
vett vang ur svona sögu.  „Kafl ar 
úr sög unni eiga sér stað í Breið
holt inu og ég held að þótt  hverf
ið sé frið samt byggð ar lag þá væri 
al veg hægt að spinna und ir heima 
eða glæpa sögu úr þeim mann lega 
jarð vegi sem þar er til stað ar. 
Þetta er yfir 20 þús und manna 
fjöl breytt sam fé lag. Þar er allt lit
róf mann fé lag ins að finna.“
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GlæpasagnahöfundurúrBreiðholtinu

FIMM FRÁBÆRAR!

Hér segir Villi á Brekku 
gamansögur af sér og

samferðarmönnum sínum 
og fer á kostum eins

og hans er von og vísa.

Björn Jóhann kafar í 
sagnasjóð Skagfirðinga og 

útkoman er á þriðja hundrað 
gamansögur sem fá 

alla til að hlægja.

Skvísubók - sem er líka 
fyrir karla.  Ómissandi bók 

fyrir allt skóáhugafólk 
eftir skódrottninguna 

Hönnu Guðnýju
Ottósdóttur.

Sjálfstætt framhald 
metsölubókarinnar 

Dauðinn í Dumbshafi.
Sjá úr bókinni á: 

http://issuu.com/magnusthor/

docs/navigi-issuu

Pétríska orðabókin er ekki 
bara stórskemmtileg heldur 

auðgar hún íslenskt mál 
svo um munar.

Ágúst Þór Ámunda son sjó mað ur og glæpa sagna höf und ur.

Taktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini
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Ofbeldisbrotumhefur fækkað
um 27% í Breiðholti frá árinu
2007. Eignaspjöllum sem til
kynnthafaveriðtillögregluhef
ur fækkað um 28% og slysum
ávegfarendumum63%á sama
tíma. Innbrotum hefur fækkað
um 22% frá 2007 og umferðar
slysum hefur fækkað um 36%.
Þettakomframáíbúafundisem
haldinnvar íBreiðholtsskóla1.
nóvember sl. en þar voru m.a.
lagðarframtölurfrálögreglunni
áhöfuðborgarsvæðinuum tíðni
afbrotaíborgarhlutanumátíma
bilinufrá2007.

Um 87% íbúa á höf uð borg ar
svæð inu eru ánægð ir með störf 
lög reglu sem er svip að hlut fall og 
fyrri ár og 86% íbúa á starfs svæði 
lög reglu stöðv ar 3 eru ánægð ir 
með störf lög reglu sem er meira 
en á ár inu á und an þeg ar um 81% 
íbúa í Breið holti voru ánægð með 
störf lög regl unn ar. Um 61% íbúa 
á höf uð borg ar svæð inu telja lög
reglu að gengi lega. Um 52% sjá 
lög reglu bíl í sínu hverfi nokkrum 
sinn um í mán uði eða oft ar, um 
69% íbúa á starfs svæði lög reglu
stöðv ar 3 telja lög reglu að gengi
lega, um 52% sjá lög reglu bíl í 
um dæmi henn ar nokkrum sinn um 
í mán uði eða oft ar í sínu hverfi. 
Um 57% íbúa í Breið holti telja lög
reglu að gengi lega og 50% þar sjá 
lög reglu bíl í sínu hverfi nokkrum 
sinn um í mán uði eða oft ar. Um 
59% íbúa á höf uð borg ar svæð inu 
segj ast ein hvern tím ann á síð
asta ári hafa ótt ast að verða fyr
ir af broti. Um 59% íbúa á starf
svæði lög reglu stöðv ar 3 segj ast 
ein hvern tím ann á síð asta ári hafa 
ótt ast að verða fyr ir af broti og um 

57% íbúa í Breið holti segj ast ein
hvern tím ann á síð asta ári hafa 
ótt ast hið sama. Um 88% íbúa 
á höf uð borg ar svæð inu telja sig 
ör ugga í sínu hverfi. Um 39%  íbúa 
telja sig ör ugga í mið borg inni og 
um 89% íbúa á starfs svæði lög
reglu stöðv ar 3 telja sig ör ugga í 
sínu hverfi. 

Góð sam vinna mik il væg
Stef án Ei ríks son lög reglu stjóri 

ræddi á fund in um al mennt um 
lög gæsl una og sagði nauð syn
legt að auka sýni leika lög reglu. Þá 
þyrfti að stuðla að mark viss um 
for vörn um með sér stakri áherslu 
á að koma ungu fólki til að stoð
ar áður en kæmi til al var legra 
árekstra við um hverf ið. Til þess 
þurfi að koma til góð sam vinna 
við fé lags þjón ust ur sveit ar fé lag
anna, stofn an ir, fé laga sam tök og 
ein stak linga auk skóla og for eldra. 
Einnig þurfi að afla upp lýs inga og 
nýta til mark viss ara eft ir lits og 
að gerða af hálfu lög regl unn ar og 
sam starfs að ila. Mjög nauð syn legt 
sé einnig að miðla upp lýs ing um 
til al menn ings og benti Stef án 
sér stak lega á lög reglu vef inn í því 
sam bandi en einnig kynn ing ar
fundi auk þess sem svæða blöð 
væru vett vang ur til þess að koma 
upp lýs ing um og ábend ing um á 
fram færi. 

Til kynna strax ef um tæl
ingu gæti ver ið að ræða

Nokkr ir gest ir viðr uðu áhyggj ur 
sín ar af tæl ing ar mál um og nefndu 
dæmi um að börn hefðu fyllst ótta 
eft ir að hafa talið ókunn uga vera 
að reyna að lokka sig upp í bíl. 

Stef án Ei ríks son brýndi fyr ir íbú
um að til kynna öll slík til vik því 
lög regl an taki mál af því tagi mjög 
al var lega. Hann sagði að brugð ist 
væri strax við slík um til kynn ing
um og grennsl ast fyr ir um þau, 
en síð an er öll um upp lýs ing um 
hald ið vel til haga til að auð velda 
lög reglu að hand sama þá sem ger
ast sek ir um slíka hegð un. Stef án 
benti þó á að þeg ar lög regla hef ur 
kom ið á stað inn hafi oft kom ið í 
ljós að grun sam leg hegð un hafi 
átt sér eðli leg ar skýr ing ar. Því er 
brýnt fyr ir fólk að halda ró sinni 
og forð ast að skapa óþarfa ótta 
með al barna út af þess um mál um. 
Á sama tíma er mik il vægt að vera 
á varð bergi og kenna börn um rétt 
við brögð, þ.e. að forða sér og láta 
for eldra vita ef þau telja ein hvern 

ókunn ug an vera að lokka sig inn í 
bíl. Án nokk urr ar und an tekn ing ar 
á að til kynna slík at vik til lög reglu. 
Ómar Smári Ár manns son að stoð
ar yf ir lög reglu þjónn og stöðv ar
stjóri á lög reglu stöð 3, fjall aði 
um stöðu mála í Breið holti út frá 
af brota töl fræði lög reglu og ár legri 
við horfskönn un. Á eft ir hon um 
ræddi Krist ján Ólaf ur Guðna son 
að stoð ar yf ir lög reglu þjónn um 
stöðu um ferð ar mála í hverf inu. 
Í könn un lög reglu kem ur fram 
að hlut fall íbúa í Breið holti sem 
telja sig ör ugga ein ir á gangi í sínu 
hverfi þeg ar myrk ur er skoll ið á 
hækk ar lít il lega og var það þó hátt 
fyr ir. Nið ur stöð urn ar eru í takt við 
af brota töl ur því sam kvæmt þeim 
virð ist sjald an hafa ver ið eins 
ör uggt að búa í Breið holti.

Nei kvæð ur stimp ill á 
Breið holt inu

Í um ræð um sem fram fóru á eft
ir ávörp um þeirra Lárus ar Rögn
vald ar Har alds son ar for manns 
hverf is ráðs Breið holts sem setti 
fund inn, Ósk ars Dýr mund ar Ólafs
son ar hverf is stjóra og full trúa 
lög regl unn ar kom fram hjá nok
krum fund ar manna að nei kvæð ur 
stimp ill hafi fest á hverf ið í gegn
um tíð ina sem erfitt hafi reynst að 
hreinsa. Al gengt sé að um fjöll un 
fjöl miðla um Breið holt ið sé á mun 
nei kvæð ari nót um en geng ur og 
ger ist um önn ur hverfi. Á fund
in um kom skýrt fram að íbú um 
finnst tími til kom inn að breyta 
þessu. Fund ar menn létu í ljósi 
nauð syn þess að fjall að yrði um 
hverf ið með já kvæð ari hætti þan
nig að af því gæti skap ast betri 
og rétt lát ari ímynd. Full trú ar lög
regl unn ar á fund in um tóku und ir 
þetta og bentu á að af brota töl ur 
sýni að ástand mála í Breið holti 
er ekki verra en með al tal á höf uð
borg ar svæð inu.

Meira en 30 ná granna
vörslu göt ur

Gest ir voru al mennt ánægð
ir með þann ár ang ur sem hef ur 
náðst í að fækka brot um og þá 
ekki síst inn brot um. Tal að var 
um að ná granna varsla, sem er 
skipu lögð í meira en 30 göt um í 
hverf inu eigi án efa sinn þátt í að 
fækka inn brot um og því þurfi að 
við halda því starfi og efla það í 
fram tíð inni. 

Af brot um fækk ar í Breið holti

StefánEiríkssonlögreglustjóriáhöfuðborgarsvæðinuræðirviðung
arkonurífundarlok.ViðhliðþeirrastendurÓskarDýrmundurÓlafs
sonhverfisstjóraíBreiðholti.

SKATA
ÞÚ FÆRÐ SKÖTUNA, SALTFISKINN, 

HUMARINN, RÆKJURNAR OG 
LAXINN HJÁ OKKUR

Opnunartími til jóla:
Alla virka daga kl. 9  - 18:30

Laugardaginn 22. des. kl. 10 - 16
Sunnudaginn 23. des. kl. 10 - 16

Mánudaginn 24. des. lokað
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www.breidholt.is

Svokölluð “Regnbogabrú“ á
Markúsartorgi við Gerðuberg,
sem er samvinnuverkefni FB
og borgarinnar var afhjúpuð á
Breiðholtsdögum sem haldnir
voru í liðnum nóvember mán
uði. Um er að ræða umhverf
islistaverk sem nemendur af
listnáms, húsasmíða og raf
virkjabraut Fjölbrautaskólans í
Breiðholtihönnuðuogunnuað
ásamt sexbreskumnemendum
undir leiðsögn kennara sinna.
Verkefnið er liður í Comení
usar verkefni listnámsbraut
ar Fjölbrautaskólans í Breið
holti og breskra nemenda frá
SirRogerManwood’sSchoolof
Sandwich,Kent.

Verk efn ið var einnig unn
ið í sam starfi við um hverf is og 
skipu lags svið Reykja vík ur borg
ar sem und an far ið hef ur unn ið 
að því að fegra og bæta mann líf 
á torg um Reykja vík ur und ir yf ir
skrift inni „Torg í bið stöðu“. Regn
boga brú in er til vís un í brúnna 
Bif röst í nor rænni  goða fræði; 
brú á milli tveggja heima. Verk

efn inu er m.a. ætl að að þjálfa 
sam vinnu og þekk ingu nem enda 
á mis mun andi menn ingu og lífs
sýn. Brú in er skreytt með hefð
bundn um ís lensk um og bresk
um munstr um sem gerð eru úr 
gos flösku töpp um og kalla má 

„tappamósaík“. Að sögn El ín ar 
Rafns dótt ur list náms kenn ara við 
FB voru nem end ur áhuga sam ir, 
fram kvæmda sam ir og hug rakk ir 
við vinnslu verks ins sem er flók ið 
og krefst mik ill ar skipu lagn ing ar, 
sam vinnu og hug vits semi.

Regn boga brú in 
á Mark ús ar torgi

RegnbogabrúináMarkúsartorgi.



Kjallarinnerheitiánýju
starfi fyrir unglinga í
Mjóddinni. Starfið er í
boðiHjálpræðishersins

og fer fram í húsnæði hersins
á fimmtudagskvöldum á milli
kl. 19 og 21. Hjálpræðisherinn
hefur einnig opnað verslun á
samastað íMjóddinniþar sem
allar hefðbundnar vörur sem
finnamáíverslunumhanseru
á boðstóðum. Hjálpræðisbúð
irnarkallastHertexhérálandi
semerkomiðafnorskaorðinu
Fretex en upphaf þess vísar til
Hjálpræðishersins sem kallast
Frelsesarmen á norsku. En af
hverjuvarMjóddinfyrirvalinu
þegar leita þurfti eftirhentugu
húsnæðifyrirverslunogfélags
starfi. Breiðholsblaðið spjallaði
viðþáPaulWilliamMartideild
arstjóra og yfirmann Hjálpræð
ishersins á Íslandi og Trond
AreSchelanderádögunum.

„Það var orð ið þröngt um okk
ur í Kirkju stræt inu. Við höf um 
ver ið þar með gisti hús og mat
sal en þar er lít ið pláss sem við 
get um not að fyr ir vel ferð ar starf
ið. Þeg ar við fór um að horfa eft
ir hent ugu húnsæði vor um við 
fyrst og fremst að hugsa um 
Aust ur borg ina og bönd in bár
ust fljót lega að Breið holt inu. 
Við sáum að með því að opna 
starfs stöð þar gæt um við kom ið 
bet ur til móts við fólk úr aust ur 
hluta borg ar inn ar en fyr ir erum 
við með starfs að stöðu við Eyja
slóð í Örf is ey auk höf uð stöðv
anna í Kirkju stræti og versl un
ar í Garða stræti. Við frétt um af 
þessu húsnæði í Mjódd inni og 
eft ir að hafa skoð að það tók um 
við pláss ið á leigu.“ PaulWilli

am seg ir að ráð ist hafi ver ið í 
nokkr ar end ur bæt ur á hús næð
inu eink um til þess að auka nota
gildi þess vegna þess að um 
fjöl þætt starf sé að ræða. „Við 
skipu lagn ingu versl un ar inn ar 
gætt um við þess að nagl festa 

ekki hús bún að þannig að hægt 
er að færa hann til með skömm
um fyr ir vara og nota versl un ar
pláss ið til funda eða sam komu
halds.“ PaulWilli am seg ir að 
her inn hafi ver ið með barna starf 
í Hóla brekku skóla í nokk ur ár og 

því sé þetta ekki fyrsta starf ið á 
þeirra veg um í hverf inu og marg
ir sem teng ist starfi Hers ins búi í 
Breið holti.  

Enginnhópurskersig
úrsemsækirhjálpar
starfið

„Nei  við erum ekki að fara úr 
Garða stræt inu,“ seg ir PaulWilli
am að spurð ur. „Alla vega ekki í 
bráð ina en þörf in fyr ir hjálp ar
starf hef ur vax ið að und an förnu 
og það út heimt ir betri að stöðu 
og einnig að starfa á fleiri stöð
um í borg inni. Það búa líka fáir 
í þeim hluta Mið borg ar inn ar 
sem við erum og að koma þeirra 
sem koma ak andi er ekki góð.“ 
Þeir PaulWilli am og Trond segja 
að eng inn einn hóp ur skeri sig 
úr um að njóta að stoð ar Hjálp
ræð is hers ins. Meira beri þó á 
ein stæð um kon um og fólki af 
er lend um upp runa. „Við erum 
í sam starfi við Hjálp ar stofn un 
kirkj unn ar um jóla út hlut un og 
svo erum við eins og venju lega 
með veislu á að fanga dags kvöld 
í Kirkju stræt inu. Oft eru um 60 
manns sem borða hjá okk ur og 
hef ur far ið allt upp í 100 manns 
en sveifl ast nokk uð á milli ára 
og svo erum við með há tíða sam
komu á jóla dag en þetta eru fast
ir þætt ir í starf inu þeg ar kem ur 
að jól um. Það eru sjálf boða lið ar 
sem sinna mat ar til bún ingi og sá 
hóp ur hef ur ver ið að stækka. Við 
ætl um að efna til nám skeiðs fyr ir 

sjálf boða liða í febr ú ar á kom
andi ári og trú lega fjölg ar þá enn 
í þess um hóp,“ seg ir Trond og 
PaulWilli am bæt ir við að enn sé 
ekki far ið að huga að jóla haldi 
í starfs stöð inni í Mjódd inni en 
hug mynd ir séu þó um að gera 
það með ein hverj um hætti síð
ar. Í fyrstu verði sam veru stund ir 
með kaffi og spjall á fimmtu dög
um kl. 13 til 15, sauma nám skeið 
og fleira á veg um vel ferð ar
starfs ins  auk þess sem efna á 
til ís lensku nám skeiðs fyr ir nýja 
lands menn. Þá verð ur einnig 
barna og ung linga starf í Mjódd
inni.

Verslun,kaffihús
ogunglingastarf

Anita Ger ber ann ast versl un
ina í Mjódd inni og seg ir hana 
nokk uð ólíka þeim Her tex versl
un um sem fyr ir eru. Pláss ið sé 
tví skipt. Ann ars veg ar versl un in 
þar sem föt og ýmis smávara er 
til sölu en einnig verð ur kaffi
hús og ung linga starf á fimmtu
dags kvöld um. Anita seg ir mark
mið ið að vera þar með lif andi 
tón list eins og hægt er á kvöld in 
en þang að get ur fólk líka leit að 
til okk ar eft ir fé lags ráð gjöf og 
mat ar að stoð. Við vilj um að þessi 
að staða nýt ist ung ling um til að 
koma sam an, til dæm is einu 
sinni í viku til að vinna að list
sköp un eða ein hverju slíku sam
an.“ seg ir Anita Ger ber.
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Enginnhópurskersigúrsem
sækirhjálparstarfið

Paul-William Marti og Trond Are Schelander. Myndi er tekin á
CafeParisþarsemspjallaðvarviðþáfélaga.

HertexversluninogfélagsþjónustaHjálpræðishersinsíMjóddinni.

Smákökur, hálfmánar, lagtertur, 
enskar jólakökur, sælkerabotnar,
döðlubotnar, svampbotnar, 
marens, sérlagaðar tartalettur, 
smákökudeig og eftirréttatertur.

Opið alla daga vikunnar.

Verið velkomin - Veljum íslenskt.

Arnarbakka og Hólagarði
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Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • endurvinnslutunnan.is

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is

m
ag

gi
@

12
og

3.
is

 2
1.

82
9

Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

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

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

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

Stál  
50 m  

Öryggislás

18.900 kr.

14.980 kr.
Stál  50 m

Auka leðuról fylgir
19.900 kr.





Vönduð & falleg úr                    
í leik & starfi F 16592 stál-50m

verð kr. 19.900

Myndlistaskólinn í Reykja
vík hefur undanfarinn mánuð
starfrækt listbúðir í Fellaskóla
í Breiðholti sem bera heitið
Töfralampinn. Nemendur í 3.
bekk úr Hólabrekku, Breið
holts og Fellaskóla hafa allir
tekið þátt í búðunum og sótt
þær í fjóra daga samfellt. Í lok
hverralistbúðahafanemendur
haldiðsýningufyrirforeldraog
varlokasýninginhaldiníFella
skólaföstudaginn2.nóvember.

Þetta er í fimmta skipt ið sem 
list búð ir Mynd lista skól ans í 
Reykja vík eru sett ar upp frá því 
þær fóru fyrst fram árið 2004. 
Til gang ur verk efn is ins er að 
efna til sam starfs á milli Mynd
lista skól ans og grunn skóla í 
Reykja vík og er verk efn ið styrkt 
af Reykja vík ur borg. Nýir skól ar 
taka þátt í hvert sinn og unn ið 
er með ólík an út gangs punkt frá 
ein um skóla til ann ars. Í Töfra
lamp an um í Breið holti hef ur ver
ið unn ið með ljós og skugga og 
hreyfi mynd ir gerð ar til að festa 
töfrana á filmu sem verða til við 

þann leik. Um sjón ar menn Töfra
lampans eru Þor björg Þor valds
dótt ir, Elsa Dóróthea Gísla dótt

ir og Ragn heið ur Gests dótt ir, 
mynd list ar menn og kenn ar ar við 
Mynd lista skól ann í Reykja vík.

MyndlistaskólinníReykjavík
meðlistbúðiríFellaskóla

Nemendur í Hólabrekku- og Breiðholtsskóla héldu sýningu fyrir
fjölskyldursínarogáVimeo-síðuMyndlistaskólansíReykjavíkmásjá
hreyfimyndirnarsembörninunnuafskuggaborgumsínum.Áþessari
myndernemandiaðvinnaílistbúðunum.

Augl‡singasími: 

511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is www.breidholt.is
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Um 150 nem end ur á höf
uð borg ar svæð inu höfðu fil
ippseysku sem móð ur mál árið 
2011 sam kvæmt upp lýs ing um 
frá Hag stofu Ís land. Fólk af fil
ippseysku ætt erni er næst fjöl
menn asti hóp ur nem enda með 
er lent móð ur mál á Ís landi. Fil
ippseyska móð ur máls fé lag ið 
stend ur fyr ir kennslu í móð ur
máli fólks frá Fil ipps eyj um og 
vill stuðla að auk inni fræðslu og 
kynn ingu þess ara nem anda á 
móð ur máli sínu.

Byrjað var að kenna börnum
og unglingum á liðnu hausti og
nú í lokhaustönnerætluninað

hafa skemmtiviðburð fyrir alla.
Þessi viðburður er einnig hugs
aður til að opna umræðu með
al filippinskra foreldra með það
að leiðarljósi að efla þekkingu
ogskilningámikilvægi tvítyngis.
Einnig er ætlunin að veita þeim
nemendum viðukenningu sem
hafaveriðduglegiraðmæta í fil
ippseyskumóðurmálskennsluog
efla meiri þátttöku fyrir næstu
önn.Þáerætluninaðkomaupp
lýsingum til almennings um fil
ippseyskamenningu,arfleifð,og
tungumál með því aðhafa þjóð
búningasýningu, danssýningu
aukfleiriatriða.

Filippseyskamóður
málfélagiðhófmóður
málskennsluíhaust

Mjódd - S. 557 5900

Þú færð jólagjöfina
hennar hjá okkur

Full búð af spennandi kvenfatnaði

Fyrir konur á öllum aldri

Verið velkomnar

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn í Mjódd

Gleðilega hátíð

GerðubergskonurprjónuðujólakúlurájólatréfélagsstarfsinsíGerðubergientréðergjöffráGarðheim
um.ÁmyndinnieruMargrétMargeirsdóttirogGuðrúnJónsdóttiraðafhenda jólakúlurnarsemGerðu
bergskonurprjónuðuádögunum.JólatréðmeðkúlunumverðuríGarðheimumframaðaðventuenverð
urþáfluttífélagsstarfiðGerðubergi.ÁmyndinniereinnigSigurrrósKristinsdóttirfráGarðheimum,sem
tókámótikonunumogafhentitréðGerðubergitileignar.

f
HÓLAGARÐI · LÓUHÓLUM 2-4 · SÍMI 557 5959

Fætur     fegurðff &

f f

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

Handa þeim sem þér 
þykir vænt um.

Gjafakort frá Fætur og fegurð, gjöf 
sem gleður alla, mömmur, pabba,

afa, ömmur, kærustur, kærasta, vini 
og vinkonur.

Óskum ykkur gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

www.breidholt.is



Að vent an er geng in 
í garð. Ljósa skreyt
ing ar prýða heim il in 
og jólatón list ómar í 

út varp inu. Orð ið ”að venta” þýð
ir ”koma” og að vent an bend ir á 
komu Jesú, hvern ig Guð sjálf ur 
nálg að ist okk ur mann eskj urn
ar á ein stak an hátt í syni sín
um Jesú Kristi. Í Bibl í unni er 
Jesú lýst sem ljósi sem kom í 
heim inn. Jesús sagði: ”Ég er 
ljós heims ins, sá sem fylg ir mér 
mun ekki ganga í myrkri held ur 
hafa ljós lífs ins”. Að ventu krans
inn er eitt af aug ljós ustu merkj
um þess að að vent an er geng in 
í garð. Log andi kert in merkja 
komu Krists, á komu ljóss ins, 
sem aldrei slokkn ar. Ljós ið sem 
get ur tek ið sér bú stað í lífi okk
ar, í hjört um okk ar og lýst upp 
til veru okk ar. Með því að gleðja 
okk ur, blessa, upp örva, styrkja, 
hugga og leið beina. 

Til er stutt saga um kertin
fjögur á aðventukransinum. Það
varbúiðaðkveikjaáöllum fjór
um kertunum á aðventukrans
inum. Í kringum þau ríkti þögn.
Ef einhver hefði verið nálægur
þá hefði hann heyrt kertin tala
saman. Fyrstakertiðandvarpaði
og sagði: „Ég heiti Friður. Ljós
mitt lýsir en fólkið býr samt
ekki í friði hvert við annað. Því
er alveg sama um mig” Ljósið á
fyrsta kertinu dofnaði þangað
til það slokknaði alveg. Ljósið á
öðrukertinu flöktiog sagði: „Ég
heitiTrú.Enégvirðistveraalgjör
óþarfi.Fólkinueralvegsamaum
Guð, það vill ekkert með trúna
hafa. Það virðist engan tilgang
hafaaðljósséámér.“Krafturinn
í kertinu sem nefndi sig trú var
þrotinn.Lítilltrekkurdugðitilað
ljósiðáþvíslokknaði.Með lágri,
dapurri röddu tók þriðja kertið
til máls: „Ég heiti Kærleikur. En
éghefengaorku tilþessað láta
ljósmittskína.Fólkiðerbúiðað
ýta mér til hliðar. Það sér bara
sig sjálft og ekki náungann sem
þarfákærleikanumaðhalda.“Að
þessum orðum mæltum slokkn
aði á þriðja kertinu. Lítið barn
kom inn í herbergið þar sem
aðventukransinnstóðáborðinu.
Með tárin í augunumsagðiþað:
„Mérfinnstekkigamanþegarþið
lýsiðekki“Þásvaraðifjórðakert
ið: „Ekki vera hrætt, kæra barn.
Meðan ljós er á mér getum við
kveikt á hinum kertunum. Ég

heitiVon.“Þaðvargleðisvipurá
andlitibarnsinsþegarþaðnotaði
ljósiðafvonarkertinu tilþessað
kveikja á kærleikskertinu, trúar
kertinu og friðarkertinu. Að því
loknu sagði barnið eins og við
sjálft sig: „Nú geta jólin komið í
alvöru.“

Jólin benda á ljós heimsins,
ljósið sem gefur líf, ljósið sem
gefur birtu og yl, ljósið sem
stenduralltmyrkurafséroglæt
urekkertógnasér.Ljóssemlýs

ir, samaáhverjugengurogekk
ertfærþvígrandað.Þaðslokknar
ekkiáþvíljósiogþóokkurfinnist
við vart sjá nema litla týru eða
skímu,þámegumviðtreystaþví
aðljósiðerásínumstaðoghop
arhvergi. Ljósiðgefurvon inn í
allarkringumstæður.Ljósið sem
skín ímyrkrinuer JesúsKristur,
ljósiðfráGuðisemerætlaðokk
ur öllum. Guð hefur gefið okkur
ljósiðtilaðlýsaíhjörtumokkar,
hið innra með okkur, óháð því
hvernigaðstæðurokkarerueða

hvernigtilfinningarokkareru.
Guð gefi þér og fjölskyldu

þinni friðsæla aðventu og gleði
leg jól. Megi gleði, friður og

fögnuður helgrar hátíðar fylgja
ykkuránýjuári.

Starfsfólk Fella og Hólakirkju
þakkar ykkur samfylgdina og
allar góðu samverustundirnar í
Fella og Hólakirkju á árinu sem
eraðlíða.Veriðinnilegavelkom
iníkirkjunaokkaryfirhátíðarnar
ogánýjuári.

RagnhildurÁsgeirsdóttir,
djákniíFella-ogHólakirkju.
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20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Lýsandi ljós

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 09.00-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 Lokað

Breiðholtslaug 09.00-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Grafarvogslaug 09.00-18.00 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 08.00-18.00 08.00-12.30 Lokað  12.00-18.00 08.00-12.30 12.00-18.00

Sundhöllin 10.00-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

Vesturbæjarlaug 09.00-18.00 08.00-12.30 Lokað  Lokað  08.00-12.30 Lokað

*

Afgreiðslutími sundstaða 
um jól og áramót 2012-2013  

Heilsulindir í Reykjavík

Gefðu 
sundkort 
í jólag jöf
Fullorðnir
6 mán. kort  15.000 
Árskort  28.000  
Börn
6 mán. kort  6.000
Árskort  

0 

0

fð
und

f
jóla

orðnir
án. kort 00

28.00

ort 6.000

dkoort
00000 
00

0

GefG
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Nú stend ur yfir í and dyri 
Nor ræna húss ins sýn ing á 
verk um Þór eyj ar Ey þórs dótt
ur. Þórey hef ur stund að mynd
list um ára tuga skeið og hald ið 
fjöl marg ar sýn ing ar heima og 
er lend is auk þátt töku í sam
sýn ing um. Þórey sæk ir á marg
vís leg mið í list sköp un sinni 
og beit ir bland aðri tækni við 
úr vinnslu hug mynda sinna. 
Eink um vinn ur hún í vef eða 
not ar einnig vatns liti og síð ast 
en ekki síst þá blönd uðu tækni 
sem hún hef ur ver ið að þróa á 
und an förn um árum.

Sýningin í Norræna hús
inu stendur saman af tveimur
þáttum myndsköpunar Þór
eyjar. Annars vegar veflist
inni þar sem af vefstól hennar
og höndum hafa vaxið litlar
landslagsmyndir er eiga upp
tök í fjallasýn. Áður hafði hún
sýnt sum þeirra mótíva unna
með vatnslitum en með þræð
inum og skyttunni hefur hún
náðaðskapameiridýpt íverk
in. Skerpa fjallasýnina og láta
vindana leika um bungur og
hnjúka.Þóreyhefurveriðbúsett
íNoregiöðruhvoruogsegirað
þegarhúndvelji íhinuskógum
skrýdda umhverfi leiti móður
landiðáhugann.Fjöllinogber
angrið. Andstaðan við hið allt
umliggjandi græna sem kem
ur fram í vefmyndunum sem
húnsýnirnú.

Hinn hluti sýningarinnar
byggir á stærri myndum gerð
um með blandaðri tækni þar
sem einkum er notast við efni
sem eiga uppruna úr náttúr
unni.Pappír, skinn, litiogann
að sem til fellur. Innstu rætur
þeirra mynda eiga sér upp
tök í hinum eilífu spurningum
mannsandans. Hvaðan komum

við. Hver erum við. Hvert för
umvið.Húnbeitir jafnanhefð
bundnumaðferðumklippitækn
innar við myndbygginguna.
Leiðir samanólíkefnioggefur
táknmyndunum líf. Þórey hef
urstarfaðsemtalmeinafræðing
ur tilmargraáraogunniðmeð
fólki sem hefur skaðast á mál
færum til að öðlast tjáningar
færniáný.Ísumumtáknmynda
hennar má greina áhrif frá því
vandasama verki að færa fólki
málhæfni með sífelldri endur
tekninguogþjálfun.Hinareilífu
spurningar eru á reiki þegar
unnið er á því sviði og þá er
leitaðísmiðjutáknfræðinnartil
þessaðbúatilmyndirsemlýsa
hugarferlinu.Kaffibollieða létt
ur lunch, ferð á bókasafnið og
sýninguÞóreyjaríanddyriNor
rænahússinsergóðhádegislif
unáannasamriaðventunni.

Fjallsýnirogtákn
ummannlegatilurð

Frú Sig ur laug og Linda kjóla
klæð skeri tóku sig upp og 
fluttu um set í Mjódd inni fyrr 
nokkru. Full þröngt var orð
ið um þær í gamla hús næð inu í 
Álfa bakka 12. 

Þærfluttusigírúmgottogbjart

húsnæði að Þönglabakka 6 og
eruhæstánægðar ínýjahúsnæð
inu. Nú bjóða þær viðskiptavini
velkomna í nýja húsnæðinu þar
sem finna má nýjar fallegar vör
ur ímikluúrvaliogaðsjálfsögðu
sömugömluoggóðuþjónustuna.

FrúSigurlaugogLindakjóla
klæðskerifluttuíÞönglabakkann

Að breyt ast úr barni í ung menni í fjöl skyldu sem 
lif ir í ströngu trú ar sam fé lagi er við fangs efni Önnu 
Heiðu Páls dótt ur bók menna fræð ings í ný út komni 
ung linga bók henn ar sem ber heit ið „Mitt eig in 
harma gedón“.. Bók in fjall ar ann ars veg ar um þetta 
þroska skeið mann eskj unn ar en hins veg ar um árek
stra sem geta orð ið þeg ar fram vinda manns þroskans 
rekst á þröngt túlk að ar trú ar skoð an ir þar sem lít il frá
vik frá bók stafn um eru lið in. Sögu svið bók ar inn ar er 
eins ná lægt hinu dag lega lífi og hugs ast get ur. Bakka
hverf ið og að hluta Hóla og Selja hverf ið í Breið holti. 
Sögu hetj an býr í blokk í Bökk un um og geng ur í Breið
holts skóla, synd ir í Breið holts laug og á tengsl við fjöl
skyldu sem býr í Selja hverfi og er hluti af sama trú
fé lagi. Þetta er áhuga vert við fangs efni en hvað kom 
Önnu Heiðu sem sjálf býr í Bökk un um í Breið holti 
til að velja þetta sem sögu efni í ung linga bók. Anna 
Heiða spjall ar um bók ina við Breið holts blað ið. 

„Upphafið má rekja til þess að kvöld nokkurt
skömmufyrir jólvarégstöddfyrirutaneinablokkina
íBökkunum.Fólkvarbúiðaðsetja jólaljós ígluggana
ogskreytahjásérítilefnijólanna.Íeinniíbúðinnivoru
engin jólasljósogengarskreytingarsjáanlegar.Ég fór
aðhugsaumaðþarbyggi fólksemhéldiengin jólog
kannski mætti ekki nefna jólahátíðina í þessari fjöl
skyldu.Ég fóraðvelta fyrirmérhverjirhélduekki jól
ogþákomuVottar Jehóva fljótt íhugann.Þeirhalda
ekkijólogeruaukþessnokkuðfastirákenningusinni
og sannfæringu og leyfa fáar undantekningar. Þarna
varðkveikjanaðþessarskáldsögusemégskrifaðifyrir
unglingaogreyndareinnigfyrirfullorðnaþóttsöguper
sónurnarséuáæskuárum.ÉgvaldiJehóvanaþegarað
því komað finna trúfélagþar sem lífmanneskjunnar
er mjög skorðað af kenningum. Dagbjört söguhetjan
míneralinuppísamfélagiVottaJehóvaogþegarhún
kemstáunglingsárin faraströngáhrifuppeldisinsað
takastáviðdagleganveruleik í lífiunglingsins.Sumar
ið semhúnverður16ára færhúnsumarvinnu í leik
skólaogumsvipað leytikynnisthúnnýjumvinumog
ástinferaðgeravartviðsigþegarhúnkynntiststrák.
Hvorugt fellur vel að hinu stranga uppeldi sem hún
hefurfengiðþarsemfólkinnansafnaðarinshefurmest
samneyti innanákveðinssamfélagsJehóvannnaogrík
áherslaeráaðfólkfinnisérmakainnanasamasamfé
lags.Þarnafarahlutirniraðrekasthvoráannan,“segir
AnnaHeiða.

Átökviðstrangtrúaðanföður
AnnaHeiðaerbókmenntafræðingurog fjallardokt

orsritgerð hennaráþví sviðiumbarna ogunglinga
bækur.Þvímáttiheitaeðlilegtaðhúnveldisérþennan
staðbókmenntannaogsviðsemhúnhefurkannað til
hlítarþegarhúnsjálfákvaðaðskrifabók.Viðundirbún
ingaaðgerðsögunnar lagðisthún í rannsóknarvinnu
ogfóraðskoðasöguJehóvannaogkynnasérritþeirra.
„ÉgáttaðimigáaðýmsirrugluðuMormónumogJehóv
umsamanenþarerumgerólíkakennisiðiaðræðaog
engin tengsl þar á milli.“ Hún segir margt með öðru
sniðihjáVottumJehóvaenþeimsemekkitilheyriþví
samfélagiogkomimargtafþví fram íbókinnieinkum
ísamskiptumDagbjartarvið föðursinnstrangtrúaðan
Jehóva. „Dagbjörtu langar tildæmisað fara í læknis
námþegarframhaldsskólanumlýkur.Húnhefurmikinn
áhugaoghorfirá„Grey'sAnatomy“álaun.Þettastang
astalgerlegaáviðhugmyndirJehóvannasembyggjast
áþvíaðhafaallsenganmetnaðtillangtímahlutaoger
langskólanámogeinnigvelgengniáviðskiptasviðihluti
afþví.RíkiJehóvannaerþúsundáraríkiðsemalltmið
astviðogþvíáallsekkiaðberjasttilmetorðaíþessu
lífi.Faðirhennarermjögandvíguröllumhugmyndum
umlangskólanámbarnasinnavegnaþessaðþaðstang
astáviðtrúna.“

Andlátmóðurinnar
AnnaHeiðadregur íbókinni framýmsarhugmynd

irJehóvannaoghvernigþærstangastáviðdaglegt líf
þorra fólks.Dæmiumþaðerþegar faðirhennar ferá

fundskólastjórans íBreiðholtsskóla tilþessað ræða
um jólinog tilkynnaaðhannvilji ekkiaðheiðnieins
oghannkallarkristindóminnséhaldiðaðbörnumsín
umogtekurmeðþvíáhættuáaðkallaeineltiyfirþau.
„Dagbjörtreynirþráttfyrirþessaraðstæðuraðlifaeins
venjulegu lífi og hún getur. Hún á vinkonu í Austur
bergi, ferísundíBreiðholtslauginnienfereinnigmeð
föðursínumásamkomurtrúfélagsinssemeruhaldnar
íheimahúsi í Seljahverfi.Trúingrípurallsstaðar inn í
hiðveraldlegalífogmargirunglingarviljaekkivingast
viðDagbjörtuafóttaviðátroðningþarsemeinafskyld
umJehóvannaeraðútbreiða trúna.Fólkóttastað fá
ágenganföðurhennarádyraþrepintilþessaðafhenda
bæklingaogviljaræðavið fólkumBiblíunaogtrúna.“
Einnigkomaframíbókinnileyndarmálúrfortíðinniþar
semumdauðamóðurhennareraðræða.Eittafboðum
Jehóvannaeraðfólkmáekkifáblóðgjafireðaneittsem
kemurafblóðiog léstmóðirhennar löngu fyriraldur
framvegnaþessaðtrúintókframfyrirhendurlæknis
fræðinnar.Svolendireinnvinurhennaráspítalaogmá
heldurekkifáblóð.

Spurningarfaraaðvakna
Eitt af vandamálum Dagbjartar er að hún má ekki

lesaneittumaðra trúeðakynnastöðrumtrúfélögum
áneinnhátt. „Í sumarvinnusemhún færvið leikskóla
kynnisthúnhinsvegarbörnum foreldrasembúavið
alltannaðtrúarlegtumhverfiogþáfaraaðvaknaýms
ar spurningar hjá henni. Þar kynnist hún allt öðrum
viðhorfumenþeimsemhúnhefurheimanað frásér.
Krakkarnir semhúnkynnist spyrjavenjulegra spurn
ingaogleitasvaraenfáþauekkigefinfyrirframúrtrú
arritum.Meðalannarsspurningaumguð.“AnnaHeiða
segiraðeftiraðhúnfóraðrannsakabarnabækur,bæði
íslenskareneinnigenskarhafihúnkomistaðþvíað
margirvirðistveigrasérviðaðtakaádýprivandamál
umsemunglingargetiþurft að fástvið.Þeirhræðist
að taka erfiðari viðfangsefni fyrir. „Ég hugsaði mikið
umþettaámeðanégvaraðskrifabókinaogvarlengi
ívafaumhvortégættiaðtakaþettaefnifyrirogvinna
úrþví.Hvortaðégværiaðráðastaðtrúfélögum.Égtel
migekkigeraþaðhelduraðberasamanlífogaðstæður
þarsemmismunanditrúarlegmenningerfyrirhendi.Í
mínumhugaerbókinekkibeingagnrýniáJehóvaeða
önnurtrúfélögheldurerveriðaðfjallaumspurninguna
umgagnrýnahugsunoghvernigungmennibregðastvið
áþeimtímamótumþegarhúnberaðgarði.Þettafærði
éginníbúningunglingasögu.“

UnglingabókúrBreiðholti

Anna Heiða Páls dótt ir bók mennta fræð ing ur 
og rit höf und ur.

Þórey Ey þórs dótt ir við verk sitt 
„Sperm og egg“ þar sem hún 
nota klippi tækn ina til að tákna 
upp haf mann eskj unn ar.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298
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577-5757

Græna tunnan er fyrir 
endurvinnanlegt hráefni 
eins og dagblöð og 
tímarit, mjólkurfernur, 
sléttan pappa, 
bylgjupappa, málma, 
plast  og jólapappír

Starfsfólk Íslenska 
Gámafélagsins óskar 

Reykvíkingum 
grænna og gæfuríkra jóla

990 kr. á 
mánuði

Við bjóðum Reykvíkingum 
afnot af Grænu tunnunni  

frítt í tvo mánuði



Nú eru um 40 ár síð an hár
snyrti stof an var opn uð í Hóla
garði. Segja má að upp haf henn
ar hafi ver ið í heima húsi í Hóla
hverf inu, í Dúfna hól um þar sem 
Guð finna Jó hanns dótt ir Hoog
land stofn andi stof unn ar sinnti 
hár snyrti störf um í byrj un og var 
ein af fyrstu rekstr ar að il un um 
sem fluttu í Hóla garð. Þeg ar fjöl
skylda henn ar stækk aði flutti 
hún vinnu stof una út úr íbúð inni 
hjá sér og veðj aði þá á Hóla
garð sem fram tíð ar stað fyr ir 
hár snyrti stofu eða hár greiðslu
stofu eins og þær voru kall að ar 
á sín um tíma. Þeg ar hún flutti úr 
hverf inu tók Birna Sig fús dótt ir 
við rekstri hár snyrti stof unn ar 
og rak hana í um fimm ár en þá 
tók Svea Soff ía Sig ur geirs dótt ir 
hár snyrt ir við og er búin að reka 
hana und ir nafn inu Ýr í 15 ár og 
held ur upp á þau tíma mót þessa 
dag ana. Vegna þeirra tíma móta 
hef ur stof an ver ið betrumbætt 
á ýms an hátt. Búið að taka hana 
alla í gegn að inn an og nafni 
henn ar breytt í Klipp–Art. 

Eigendumstofunnarhefur líka
fjölgað því í Mars á þessu ári
komu inn í reksturinnþærRann
veigIngaÞórarinsdóttirogSelma
Hafsteinsdóttir sembáðar lærðu
hjá Sveu hárgreiðslumeistara.
Rannveig var fyrsti hárgreiðslu
neminnsemSveaútskrifaðiárið
1997 og hefur starfað hjá henni
síðan. Selma er einnig förðun
armeistari sem lærði förðun á
Íslandi2007og tóksíðanmaster
í einumvirtasta förðunarskólan
um í New York á árunum 2010
til 2011enhúnstarfareinnigað
hluta til í Borgarleikhúsinusem
hárog förðunarfræðingur.Þámá
geta þess að Hildur Karen Ein
arsdóttir erhárgreiðslunemihjá
þeimídag.

„Í dag bjóðum við uppá alla
almennahársnyrtiþjónustuásamt
förðunogerumeinnigmeðmjög

fjölbreytt úrval af hársnyrtivör
um.Viðerumaðselja förðunar
vörur fráNNcosmeticsogerum
með opnunartíma frá 10 til 18
en 10 til 20 alla fimmtudaga og
á laugardögum frá 10 til 14. Við
erum líka alltaf með 15% afslátt
fyrir eldri borgara alla virka
morgna frá10 til12afallriþjón
ustu,“ segir Svea í samtali við
Breiðholtsblaðið.Eitt afverkefn
um KlippArt er námskeiðshald
og er nú boðið uppá ýmis nám
skeið reglulega. Eitt af þeim er
fléttunámskeið sem slegið hefur
rækilega í gegn. Um námskeið
inná fræðast frekar íheimssíðu
stofunnar semerwww.klippart.
is/. Sveasegir aðstofaneigi sér
mjög breiðan hóp viðskiptavina
semkomabæðiúrnágrenninuen
einnig víðar að. Þótt við höfum
áttgóðanogfastanhópviðskipta
vina þá er stöðugt að bætast í
hann. Viðskiptavinirnir eru oft
fastheldnirþegar kemur að hár

snyrtingu.Þeirveljasérstofuog
svomyndasttengslsemhalda.Ég
heldaðþettaséeins°og ímörgu
öðru. Þetta er hluti af tilveru
Hólagarðs,“segirSvea.„Starfsemi
þarsemeittdregurfólkaðöðru.“
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Út er kom ið hjá bóka út gáf unni 
Hól um í Breið holti nýtt stór virki 
eft ir Magn ús Þór Haf steins son 
en á síð asta ári sendi hann frá 
sér bók ina Dauð inn í Dumbs
hafi. Nýja bók in er sjálf stætt 
fram hald henn ar og ber heit ið 
Ná vígi á norð ur slóð um – Ís hafs
skipa lest irn ar og ófrið ur inn 
19421945. Þar er með al ann ars 
sagt er frá her skip um Breta sem 
lágu á Poll in um við Ak ur eyri á 
Þor láks messu kvöld árið 1943 en 
einmitt þar und ir bjuggu Bret ar 
hrika leg ustu sjóorr ustu sem háð 
hef ur ver ið í norð ur höf um þeg
ar þýska orr ustu skip inu Scharn
horst var sökkt við Norð ur höfða 
í Barents hafi.

Miklarskipalestirfórusemfyrr
um hafsvæðin við Ísland. Rauði
herinnfékkþaðsemtilþurftisvo
sigramættiherinasista.Austur
Evrópa féll í hendur Stalíns og
félaga hans. Sovétríkin héldu
velli. Siglingum Íshafsskipalest
anna fylgdu hatrammar orrust
ur Bandamanna við herskip og
kafbáta Þjóðverja auk árása á
Noreg. Stærstu herskipum Þjóð
verja var að lokum eytt í einum
mestu flotaaðgerðum sögunnar.
Þjóðverjarbrennduniðurbyggð
ir NorðurNoregs og hröktu íbú
ana brott. Lega Íslands skipti

höfuðmáli í þessum ofsafengnu
átökumþarsemalltvarlagtund
ir íbaráttuum flutningaleiðirog
aðgengiaðauðlindum.Valdahlut
föllánorðurslóðumgerbreyttust.
Kaldastríðiðhófst.Návígiánorð
urslóðumersneisafullafupplýs
ingum um ótrúlega atburði sem
gerðust ínæstanágrenni Íslands
á mestu örlagatímum í sögu
mannkyns en hafa ekki komið
framáíslenskufyrrennú.

NávígiáNorðurslóðum
-nýbókumsjóhernað-
innístríðinu

Njótum aðventunnar saman

Klipp-ArtíHólagarði
færandlitslyftingu

Klipp-Art stelp urn ar þær Rann veig Inga, Selma, Svea Soff ía og Hild ur 
Karen í hinni end ur hönn uðu hár greiðslu stofu í Hóla garði.

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

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

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

www.borgarbokasafn.is   -   www.bokmenntir.is   -   www.bokvit.tumblr.com  -  www.artotek.is

Afgreiðslutími yfir hátíðirnar 
í söfnum Borgarbókasafns
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Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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Friðarljósið
lýsa upp aðventuna

Fjöl brauta skól inn í Breið
holti (FB) býð ur fjöl breytt, 
fram sæk ið og skap andi nám á 
verk náms braut um, list náms
braut um og bók náms braut um 
fram halds skóla. Nem end ur eru 
bún ir und ir áfram hald andi 
nám, krefj andi störf og virka 
þátt töku í nú tíma þjóð fé lagi sem 
víð sýn ir, ábyrg ir og sjálf stæð ir 
ein stak ling ar. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
er framsækinn og í fararbroddi
framhaldsskóla. Áhersla er lögð
á verknám, listnám og bóknám
sem kennt er í dagskóla, kvöld
skóla og sumarskóla. Sveigjan
leiki til náms er mikill. Nemend
umlíðurvelískólaþarsemríkir
festa, agi og sköpunarkraftur.
Jákvæðni og gleði eru höfð að

leiðarljósi. Fjölbreytileiki skól
ansgefurhverjumogeinumfæri
áaðnýtastyrksinnoghæfileika.

Hefðireruræktaðaroghafðar
íheiðriíFB.Þaðáeinnigviðum
,,dimission“ nemenda skólans
semeruaðútskrifast,enáðuren
próflestur hefst er nauðsynlegt
að rækta mannlífið og skemmta
sér í einn dag. Það gerðu nem
endur ósvikið, fóru m.a. niður
í miðborgina og gáfu mannlíf
inu þar skemmtilegan og hress
an blæ. Nú á haustönn útskrif
ast 170 nemendur frá brautum
skólans þann 21. desember nk.
í Háskólabíói. Í FB eru í dag
1.480 nemendur í dagskóla og
630 nemendur í kvöldskóla, svo
FB er ekki aðeins framsækinn
og metnaðarfullur skóli, heldur

líka einn af stærstu framhalds
kólum á landinu. Umhverfisvit
und starfsmanna og nemenda
er sterk og er skólinn handhafi
grænfánaLandverndar.

Nem end ur FB að dimitt era á Lækj ar torgi fyr ir skömmu. Svo tók al var an og próflest ur við og síð an gleði á 
út skrift ar dag inn, 21. des em ber þeg ar sól ar gang ur er hvað styst ur á Ís landi.

Um170nemendur
útskrifastfráFB
21.desembernk.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

borgarblod@simnet.is
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ÆgiringartókuþáttíÍslands
meistaramótinuísundisemfór
framí25metralaugeðaÍM25í
Ásvallalaug Hafnarfirði 16. til
18.nóvembersl.

Sterkasta sund fólk lands ins 
tók þátt í mót inu. Sund fé lag ið 
Ægir vann til 28 verð launa á 
ÍM25, þar af 13 gull-, 11 silf ur- og 
4 brons verð launa. Ant on Sveinn 
McKee var sig ur sæll á mót inu, 
en hann vann til 8 gull verð launa.

28 verð laun á ÍM 25

LeiknismennsigruðuTindastól
í æfingaleik 6  0 laugardaginn
í Egilshöll 1.desember sl. Leik
urinnvar lengstumeinstefnaað
markiTindastóls en íþeirra lið
vantaði3til4leikmenn.

Þeir koma ef laust til með að 
styrkja lið sitt með 3 til 4 er lend-

um leik mönn um sem breyta svo 
enn frem ur ásýnd liðs ins. Leikn is-
menn skor uðu tvö í fyrri hálf leik 
en hefðu átt að skora 5 - 6 mörk. 
En þrátt fyr ir að yf ir burð ir okk ar 
mann hafi ver ið tals vert minni í 
síð ari hálf leikn um gekk bet ur að 
skora. 

Leikn ir vann Tinda stól 
6 – 0 í æf inga leik

Enskar fótboltavörur í úrvali

ZOON-úlpur í barna-
og fullorðinsstærðum

ÍR- og Leiknisvörur 
jólapakkann!

Leikföng
í úrvali

Gönguskór
Ítalskir gæða gönguskór á

frábæru verði
kr. 13.998.-

Stærðir frá 36-46.
Herra- og dömuskór

UngirÆgiringarápalli.

Uppskeruhátíð Sundsam
bands Íslands var haldin eft
irvelheppnað ÍM25þar sem
sundárið 2011 til 2012 var
gert upp. Þar var glæsilegt
hlaðborð og happadrætti auk
þess sem veittar voru viður
kenningar fyrir helstu afrek
ásundárinu.

Þar voru Ægir ing arn ir Ant-
on Sveinn McKee og Eygló Ósk 
Gúst afs dótt ir tíð ir gest ir á svið-
inu. En þau hlutu bæði við ur-
kenn ingu fyr ir besta af rek unn-
ið á ÍM25. Ant on Sveinn fyr ir 
1500 m skrið sund karla og 
Eygló Ósk fyr ir 200 m baksund 
kvenna en það voru stiga hæstu 
sund in á ÍM25. Þau hlutu ein-
nig við ur kenn ingu og tit il inn 
ann að árið í röð, sund mað ur og 
sund kona árs ins fyr ir sund ár ið 
2011 til 2012. Þá hlutu þau silf-
ur merki SSÍ fyr ir þátt töku sína á 
Ólymp íu leik un um 2012.

Það var einnig kos inn af reks-
þjálf ari árs ins 2012 og þann tit-
il hlaut yf ir þjálf ari Ægis Jacky 

Peller in, en Ant oni hjá ÍRB var 
val inn ung linga þjálf ari árs ins. 
Sund fé lag ið Ægir ósk ar þeim 
hjart an lega til ham ingju með 

ár ang ur inn og við ur kenn ing arn-
ar, og erum mjög stolt yfir frá-
bærri frammi stöðu okk ar magn-
aða sund fólks. 

Eygló Ósk og Ant on Sveinn sund fólk árs ins

EyglóÓskGústafsdóttirogAntonSveinnMcKeevorutíðirgestirá
sviðinuáuppskeruhátíðSundsambandsÍslands.

Árlegur minningarleikur
Leiknis við nágrannana í ÍR
var háður í lok nóvember og
fórhann framáágervigrasinu
í Neðra Breiðholti. Leikið var
tilminningarumHlynÞórSig
urðsson sem féll frá árið 2007
á æfingu með 2. flokk félags
ins.Markaðiþessileikurákveð
in tímamót hjá Leiknisliðinu
en um var að ræða fyrsta leik
Leiknisliðsins síðanFreyrAlex
anderssonogDavíðSnorriJón
asson tóku við þjálfarastöðu
Leiknis.Freyrvaraðvísu fjarri
góðugamni í leiknumenhann
er staddur í Noregi um þessar
mundir svo Davíð Snorri var
einníbrúnni.

Leikn islið ið hélt meira bolt an-
um í fyrri hálf leikn um og skap aði 
sér urmul færa sem ekki nýtt ust 
nægi lega vel. Eina mark hálf leiks-
ins kom eft ir langa send ingu upp 

miðj una frá Agli Atla sem hleypti 
Óla Hrann ari ein um í gegn um og 
kláraði hann fær ið. Í síð ari hálf-
leik spil aði lið ið bein skeytt ari 
bolta á kostn að þess að halda 
bolt an um eins vel inn an liðs ins 
sam an ber fyrri hálf leik inn. Þrjú 
mörk litu hins veg ar dags ins ljós 
og það fyrsta skor aði Óli Hrann ar 
eft ir að hafa feng ið bolt ann inní 
teig þar sem hann sýndi mikla 
yf ir veg un og klók indi er hann 
setti bolt ann lag lega yfir að víf-
andi mark vörð heima manna. 
Þriðja mark leiks ins skor aði Pét-
ur Már Harð ar son með virki lega 
góðu skoti eft ir laus an bolta úr 
teig ÍR-liðs ins. Fjórða og síð asta 
mark Leiknis full komn aði svo 
þrennu Óla Hrann ar en þá átti 
Hrann ar Jóns mjög góða fyr ir-
gjöf frá vinstri í fyrsta sem rataði 
beint á pönn una á Óla sem gerði 
vel og í net inu end aði bolt inn. 

Leiknissig ur í 
minn ing ar leik

Ægiringaráttu tvokeppend
ur á Evrópumeistaramóti í 25
m laug sem fram fór dagana
22.til25.nóvemberenþaðeru
þauEyglóÓskGústafsdóttirog
Birkir Snær Helgason en alls
fórusjösundmennfráÍslandi.

Ant on Sveinn McKee hafði 
einnig náð lág mörk um á EM25, 
en kaus að vera heima vegna 
ný legra meiðsla. Þjálf ari Ægis 
og lands liðs þjálf ari Jacky Peller-
in var einnig með í för ásamt 
Klaus þjálf ara SH. Tveir ís lensk ir 

dóm ar ar þau Svan hvít Jó hanns-
dótt ir og Har ald ur Hregg viðs son 
störf uðu við dóm gæslu á EM25. 
Eygló Ósk Gúst afs dótt ir komst 
í und an úr slit í 100 metra bak-
sundi. Eygló varð í 15. sæti af 41 
kepp anda. Hún synti á tím an um 
59,87 sek únd um en Ís lands met 
henn ar í grein inni er 59,75 sek-
únd ur. Sund fólk Ægis tók þátt í 
Ung linga móti Fjöln is 1. til 2. des-
em ber s.l. marg ir voru að bæta 
ár ang ur sinn og vinna til verð-
launa. Til ham ingju Ægir ing ar !

Eygló og Birk ir Snær 
á EM25 í Frakk landi

00000

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

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
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Nú í janúar hefst kennsla
í sjálfsvörn í ÍR heimilinu
Skógarseli 12. Leiðbeinandinn
Björn H. Halldórsson (4. Dan)
hefurlagtstundásérstakarsjálfs
varnaræfingar fráárinu1998og
æft og kennt júdó síðan  1974,
meðalannarsíJapanogKróatíu.

Kenndar verða áhrifaríkar 
aðferðir sem þurfa ekki mikinn 
kraft og henta því bæði konum 

og körlum.  Þessi námskeið 
hafa einnig verið kennd í íþrót-
tahúsi Sjálandsskóla í Garðabæ. 
Kennt verður á mánudögum 
og miðvikudögum frá klukkan 
20-21. Hvert námskeið stendur í 
2 mánuði.  Áhugasamir hafi sam-
band við Björn í síma 8963035 eða 
bjornjudoka@gmail.com. Mánu-
daginn 7. janúar 2013 hefst nám-
skeiðið og skráning er á vef ir.is

Kennsla í sjálfsvörn

Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Mynd sími: 587 7081 
Tölvu póst ur: hordur@irsida.is
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

FrjálsíþróttadeildÍRhéltídag
sínaárleguSilfurleikaÍRíflokk
um17áraogyngriíLaugardals
höllinni. Mótið er nefnt Silfur
leikar til að minnast stórkost
legs afreks ÍRingsins Vilhjálms
Einarssonar semvann til silfur
verðlaunaíþrístökkiáÓlympíu
leikunumíMelbourneíÁstralíu
árið1956.

Því var vel við hæfi glæsi leg ur 
ár ang ur Fann ars Inga Rafns son ar 
frá Þór í Þor láks höfn  sem stökk 
12,64 m í þrístökki í flokki 14 ára 
pilta og spurn ing hvort að þar 
sé kom inn arf taki Vil hjálms eins 
og þul ur móts ins hinn reynslu-
mikli Þrá inn Haf steins son komst 
að orði við verð launa af hend ing-
una. Þór dís Eva Stein ars dótt ir FH 
átti góð an dag og sigr aði í fjölda 
greina og setti Ís lands met í 60 m 
grinda hlaupi og 600 m hlaupi í 
sín um ald urs flokki, 12 ára stúlk-
ur. Reyn ir Zoega Geirs son Breiða-
bliki setti Ís lands met í kúlu varpi 
13 ára pilta. Aníta Hin riks dótt ir 
átti enn eitt frá bært hlaup í 800 m 
2:05.94 mín.

Silf ur leik ar ÍR er opið frjáls í-
þrótta mót sem hef ur átt mikl um 
vin sæld um að fagna und an far-
in ár en keppt er í hefð bundn-
um frjáls í þrótta grein um frá 11 
ára aldri og upp í 17 ára flokk-
inn. Hins veg ar hafa 10 ára og 
yngri tek ið þátt í hinni sí vin sælu 
þraut abraut en hún geng ur út á 
mis mun andi þraut ir sem tengj-

ast keppn is grein um frjáls í þrótta. 
Þraut irn ar reyna á ým is kon ar 
þætti og hæfi leika en mark mið ið 
er að börn in skemmti sér vel og 
vinni sam an sem lið. Kepp end ur 
þar voru 280 tals ins í yfir 20 lið-
um en einn liðs stjóri fylgdi hverju 
þeirra þannig að þar taka for eldr-
ar jafn an þátt í íþrótta iðk un barna 
sinna en met fjöldi áhorf enda var 
mætt ur til að fylgj ast með keppn-
inni.

Heild ar fjöldi kepp enda sló nýtt 
met þeg ar 666 íþrótta menn frá 
22 fé lög um mættu ásamt fjölda 
þjálf ara,  for eldra og yngri systk-
ina. 180 kepp end ur kepptu und ir 

merkj um ÍR. Í heild ina var fjölg-
un in milli ára, 110 kepp end ur 
og 130 fleiri tóku þátt í þrauta-
braut inni. Marg ir fóru því ánægð-
ir heim með sinn verð launa pen-
ing, jafn vel verð launa pen inga, en 
gleði og lið sandi er haft í há veg-
um á mót inu þó svo að keppn-
isandi og löng un í ár ang urs bæt-
ingu hafi einnig svif ið yfir saln um 
enda gekk mót ið bet ur nú er nok-
kru sinni fyrr enda um 100 starfs-
menn úr röð um meist ara flokks 
frjáls í þrótta manna og for eldra 
að störf um. ÍR-ing ar þakka öll um 
sem mættu í Laug ar dals höll ina í 
fyr ir dag inn. 

17. silf ur leik ar ÍR

ÍR hafði betur gegn Akureyri 28  26 er liðin
áttustvið íBreiðholtinunýverið í tíunduumferð
N1deildarkarlaíhandknattleik.Staðaníhálfleik
var13 11 fyrirheimamenn.Eftir sigurinner ÍR
komiðuppaðhliðAkureyrarenbæðiliðhafaell
efustigíöðrutilþriðjasætideildarinnar.Haukar
erusemfyrríefstasætinumeðsautjánstig.

Bjarni Fritzson var marka hæst ur í liði Ak ur eyr ar 
og skor aði níu mörk, þar af tvö úr vít um. Guð mund-

ur Hólm ar Helga son skor aði átta mörk, Berg vin Þór 
Gísla son fimm mörk, Geir Guð munds son tvö mörk 
og þeir Heim ir Örn Árna son og Hreinn Þór Hauks-
son sitt hvort mark ið. Jov an Kuk obat varði nítján 
skot í marki Ak ur eyr ar. Í liði ÍR var Sturla Ás geirs son 
marka hæst ur með sjö mörk, þar af þrjú úr vít um, og 
þeir Ingi mund ur Ingi mund ar son og Sig ur jón Frið-
björn Björns son skor uðu fimm mörk hvor.

ÍR hafði bet ur gegn Ak ur eyri
Heima síða ÍR er www.ir.is

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

FrásilfurleikumÍRílaugardalshöllinni.

ÍRstrákarnir í 4. flokkiE í 2.
deildbörðusthetjulegribaráttu
gegn Þrótti sl. sunnudag þegar
liðinmættustenmjöghávaxnir
Þróttararnir voru þeim ofviða
þegaruppvarstaðið.

En ÍR-ing ar eiga hrós skil ið fyr-
ir hetju lega bar áttu. Þeir eru í 6. 
sæti rið ils ins, hafa unn ið Fylki, 
Fram og Hauka en tap að fyr ir Vík-
ingi, HKR (sem er í efsta sæt inu), 
KA og Þrótti.

Hetju leg bar átta strák anna í 4. flokki

EittmarkaÍR-inga
íuppsiglingu.

Handbolti:

Um 500 börn og foreldrar
voru mætt á Jólamót Nettó og
ÍRsemframfóríSeljaskólahelg
ina1. til 2.desember sl.Þarna
skemmtusér fólkáöllumaldri,
leikmenn sem foreldrar og
aðstandendur.

Það var ekki var bara ver ið að 
spila frá bær an körfu bolta, held ur 

var góða skap ið alls ráð andi. Mik-
ill upp gang ur er í körfu bolt an um 
hjá ÍR sam an bor ið við þátt tök una 
í fyrra vet ur.

Það voru mætt á Nettómót-
ið 66 lið frá 11 fé lög um svo það 
virð ist sem körfu bolt inn sé víða 
í mik illi upp sveiflu, og er það 
auð vit að vel.

Mik il þátt taka á 
Jóla móti Nettó og ÍR

Leikgleðinspilaðistórthlutverk,ogerþaðauðvitaðvel.
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Við bjóðum
góða þjónustu

Gleðilega hátíð

Við óskum þér gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.

Starfsfólk Íslandsbanka í Þarabakka


