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A P Ó T E K

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Hólagarði og
Arnarbakka Jól in eru að nálg ast og börn in eru mik il væg ir þátt tak end ur í jó la und ir bún ingn um hvort sem hann fer fram í skól an um 

eða á heim il um. Þessi mynd var tek in af krökk um í Hóla brekku skóla sem voru kom in í jóla skap. Mynd: Katrín Krist ín.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Gjafakort Landsbankans

Úrb. Hangikjöt 
frá Fjallalambi 

20 % Afsláttur við kassa
 

Sagaður Hangiframpartur
frá Fjallalambi

Verð áður 1.598 kr./kg.
Verð núna 998 kr./kg.

Svínabógur
Verð áður 879 kr./kg.
Verð núna 598 kr./kg.

 
Franskur Kalkún

Verð áður 1.798 kr./kg.
Verð núna 1.298 kr./kg.

 

KEA Léttreyktur 
Lambahryggur

Verð áður 2.698 kr./kg.
Verð núna 2.298 kr./kg.

 

Okkar frábæru Pate
eru komin !

Frostnar Andabringur
20 % afsláttur við kassa.

- á traustum grunni

Jólatilboð!

Gleðileg jól!

- bls. 4-5
Viðtal við 

Steingrím J.
Sigfússon
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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Rit stjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
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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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Í búasamtökin Betra Breiðholt leggja til að ef byggður verður
nýr frjálsíþróttavöllur íReykjavíkverðihonumvalin staðurvið
athafnasvæðiÍRíBreiðholti.Tillagaumslíktgeturekkitalistóeðli

leg af tveimurástæðum.Annarsvegarstarfarstærsta frjálsíþrótta
deild landsinsávegum ÍRenhinsvegarer ÍRsvæðiðviðMjóddina
í Breiðholti miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og samgöngur við
það greiðar og góðar. Þrýstingur er á að koma upp frjálsíþrótta
velli þar sem margir telja að frjálsu íþróttirnar eigi ekki samleið
með boltaíþróttum á velli. Þeir hafa eflaust nokkuð til síns máls.

Stórirvellirogönnur íþróttamannvirki hafaveriðbyggðáhinum
ýmsustöðum íborgarlandinuogáhöfuðborgarsvæðinuöllu.Þegar
byggðirvaxaogteygjaangasínavíðarbernauðsyntilþessaðdreifa
almannamannvirkumogeru íþróttamannvirkiþarenginundantekn
ing.Þegarerorðiðþröngtum íLaugardalnumogerfittaðsjá fyrir
hvernigstórumfrjálsíþróttavelliverðurkomiðþar fyrirmeðtilheyr
andimannvirkjumogumferð.

Kostirathafasvæðis ÍReruótvíræðiraðþessu leytibæðimeð til
liti til uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins og samgangna og ekki
síðurþess frjálsíþróttastarfs sem fram ferávegum ÍR.Þvíerkrafa
BetraBreiðholtsum frjálsíþróttavöll íBreiðholtiðbæði réttmætog
sanngjörn.MjóddinerviðaðalumferðtenginguámilliReykjavíkur,
Kópavogs,GarðabæjarogHafnarfjarðar.Borgaryfirvöldgetakomið
tilmótsviðBreiðhyltinga,frjálsíþróttafólkogaðraaðþessuleytiþví
skipulagsvaldiðerhjáborginnilögumsamkvæmt.

Hólagarðurhefursannaðsig

O fterrættumþjónustuíBreiðholtinuogýmsumíbúumfinnst
langtaðsækjamjólkursopannogaðrarlífsnauðsynjarínæstu
verslun.BenteráaðþóttMjóddinséöflugurverslunarog

þjónustukjarnistandihúníútjaðribyggðarinnarogfæstumíbúumsé
færtþangaðnemaíbílum.AföðrumverslunummánefnaÞínaversl
unviðSeljabrautþarsemSímonkaupmaðurhefurstaðiðumárabil
öflugur verslunarmaður í íbúðahverfi. Hólagarður við Lóuhóla er
verslunarmiðstöðámótumHólaogFella.AlltfráþvíGunnarSnorra
sonkaupmaðurbyggðiHólagarðafmikilliframsýnihafaverslanirog
önnurfyrirtækiþarþjónaðBreiðhyltingum–einkumsemnæstirbúa
oggetasóttvörurogþjónustuátveimurjafnfljótumefsvomáaðorði
komast.ÍHólagarðierueinnignæreinuveitingastaðirniríölluBreið
holtinu.ÞóttfyrirtækihafikomiðogfariðhefurHólagarðurfyrirlöngu
sannað sig sem sterk verslunar og þjónustumiðstöð í Breiðholti.

FrjálsíþróttavöllíBreiðholtið

ÍbúasamtökinBetraBreiðholt
vilja að ef byggð verði upp ný
aðstaða fyrir frjálsar íþróttir í
Reykjavík þá verði henni val
in staðir í Suður Mjóddinni
í tengslum við starfssvæði ÍR.
Ályktun þess efnis var sam
þykkt á aðalfundi samtakanna
sem haldinn var í Gerðubergi
21.nóvembersl.

Íyfirlitsræðufórformaðuríbúa
samtakanna Helgi Kristófersson
meðalannarsyfirhvaðgerthefur
verið í umferðaröryggismálum í
Breiðholtinu og hvað hefur ekki
veriðgert.Fariðvaryfirþauverk
efni sem íbúar vilja láta laga og
bætabetur.Rættvarumhvern
ig skipulag Reykjavíkurborgar
virkaroghvernigþaðhefurekki
virkað auk skipulagsvinnunnar
oghvernigsúvinnahefurskilað
sér. Fjallaðvarumhvernighlut
ir geta dottið út af skipulagi og
erþáveriðað talaumhlutisem
hafaveriðá skipulagi tilmargra
áratuga.Áfundinumvarrættum
aðmargiríbúarhafiekkigertsér
grein fyrir því hvernig yfirvöld
reynastundumað faraábakvið
hlutina. Fundurinn taldi að taka

þurfiáreglumborgarinnarumað
hlutirgetiekkidottiðútafskipu
lagi án þess að koma með betri

úrlausn eða að gera grein fyrir
þvísemtekiðerút.Fundarmenn
veltu fyrir sér hvort setja þurfi
viðurlög við þannig vinnubrögð
um sem veiti þeim sem vinna
skipulagsvinnuna aðhald í sinni
vinnu.

Frjálsíþróttavöllurverði
áÍRsvæðinu

Íbúasamtökinskoraáaðskapa
þurfi starfi stærstuog langöflug
ustu frjálsíþróttadeildar landsins
betriaðstöðu innanhússogutan
og hvetja til þess að nýr frjáls
íþróttavöllur verði byggður á
ÍRsvæðinu. Í framhaldi af þeirri
umræðu var samþykkt eftirfar
andi ályktun. „Aðalfundur Íbúa
samtakanna Betra Breiðholt
ályktar að hugað verði að upp
byggingu á nýrri frjálsíþrótta
aðstöðu á ÍR svæðinu þegar ný
frjálsíþróttaaðstaðaverðurbyggð
í Reykjavík. ÍR svæðið er mið
svæðisáReykjavíkursvæðinuog
eðlilegt að horft verði til þessa
svæðis, þar sem ein sterkasta
frjálsíþróttadeildstarfar.

Frjálsíþróttavöllur
verðiáÍRsvæðinu

www.breiðholt.is

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
Hafðu samband í síma 537-9988

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.

Finnum fyrir mikilli eftirspurn eftir 4ra herbergja íbúðum
í Seljahverfi.

VT Fasteignir • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.

FundarmennáaðalfundiBetraBreiðholts.

HelgiKristóferssonflyturyfirlits
ræðusínaáaðalfundinum.
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SKATA
ÞÚ FÆRÐ SKÖTUNA, SALTFISKINN, 

HUMARINN, RÆKJURNAR OG 
LAXINN HJÁ OKKUR

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

Laugardaginn 21. des. kl. 10 - 17
Sunnudaginn 22. des. kl. 10 - 15

Mánudaginn 23. kl. 9  - 18:30
Þriðjudaginn 24. des. lokað



„Við stefnd um ekk ert sér stak
lega á Breið holt ið þeg ar okk ur 
bar nið ur þar. Við átt um litla 
íbúð nið ur í Smá í búða hverfi sem 
varð of lít ið fyr ir stækk andi fjöl
skyldu og þá fór um við að leita 
að stærri hús eign. Þessi leit leid
di okk ur að nettu og skemmti
legu rað hús ið við Brekku sel 
í Breið holti. Okk ur leist strax 
vel á okk ur. Þetta var fal legt og 
barn vænt um hverfi og í skóla
hverfi Öldusels skóla. Ég hygg að 
þess ar að stæð ur hafi átt þátt í 
að Breið holt ið varð fyr ir val inu 
auk þess sem þetta var á þeim 
tíma fram búð ar hús næði fyr ir 
fjöl skyld una,“ seg ir Stein grím
ur J. Sig fús son al þing is mað ur og 
fyrr um ráð herra sem spjall ar við 
Breið holts blað ið að þessu sinni. 
Þótt stjórn mál in hafi löng um ver
ið tengd nafni Stein gríms hef ur 
hann feng ist við eitt og ann að. 
Úti vist og ná lægð við nátt úr una 
hafa lengi ver ið eitt af að al á huga
mál um hans og þar hafi Breið
holt ið þar sem hann hef ur búið 
um þrjá ára tugi marga kosti.

„Við átt um mjög góð an tíma í 
Brekku sel inu. Hús ið þurfti þó sitt 
til sín eins og mörg fleiri hús sem 
voru byggð á þess um árum og ég 
eyddi býsna mörg um vinnu stund
um utan á því. Fljót lega eft ir að 
við flutt um þang að kom í ljós að 
gera þyrfti við sprung ur og bera í 
þær fín ustu efni. En það dugði ekki 
nema í um tvö ár. Þá fóru sprung
urn ar að opn ast á ný og þá fór um 
við í að klæða hús ið að utan. En þá 
var mað ur ung ur og hraust ur og 
ég taldi ekk ert eft ir mér að vinna 
lang an vinnu dag í stig um eða á 
vinnupöll um utan á hús inu. Ég 
nýtti ein fald lega frí tím ann í verk ið 
á með an það stóð yfir. Þetta var 
eng in átta til fjög ur vinna held ur 
mik ið frem ur átta til mið nætt is ef 
má orða það þannig og ég held 
að ná grönn um mín um hafi stund
um fund ist nóg um vinn u gleð ina. 
Mað ur var van ur þessu úr sveit
inni. Að taka svona tarn ir hvort 
sem var sauð burð ur, hey skap ur 
ver tíð í slát ur hús inu eða eitt hvað 
ann að. Þetta tókst allt sam an vel 
en fjöl skyld an hélt áfram að stæk

ka og að því kom að við fór um að 
svip ast um eft ir stærra hús næði. 
Börn in voru orð in fjög ur og við 
bæði ætt uð utan af landi þannig 
að oft var gest kvæmt á heim il inu. 
Á þess um tíma vor um við orð in 
svo vön Breið holt inu og hænd að 
því að við ákváð um að leita ekki 
lengra en inn an ákveð ins hrings 
frá Öldusels skóla. Við tak mörk
uð um leit ina við þenn an hring en 
það eru mörg ágæt is hús á þessu 
svæði. Þetta end aði með því að um 
alda mót in hopp uð um við yfir dal
inn og erum búin að vera í tot unni 
suð vest ast í Selja hverf inu síð an. 
Þar er mjög ró leg ur og góð ur endi 
til þess að búa. Ef mað ur á að segja 
eitt hvað á hin veg inn má benda á 
að stærstu blokk irn ar eru nokk uð 
stór ar og tals verð sam þjöpp un af 
fólki þar en það bygg ing ar lag er að 
ein hverju leyti barn síns tíma. Það 
hef ur líka geng ið á ýmsu með þjón

ustu út í byggð um Breið holts ins 
og rekst ur þjón ustu fyr ir tækja ver
ið erf ið ur en auð vit að er Mjódd
in með allt sem til þarf. Mið bær 
Breið holts ins og stend ur einnig 
mjög vel stað sett sam göngu lega 
séð. Breið holt ið hef ur allt sem þarf 
til þess að vera mynd ugt hverfi 
og gæti ver ið með tals verða sjálfs
stjórn verði sú leið far in að auka 
meira sjálfs stjórn ein stakra byggða 
inn an borg ar heild ar inn ar.“

Litli og stóri hring ur inn í 
Breið holt inu

Stein grím ur er mik ill úti vist ar
mað ur og seg ist oft hafa skokk
að um Breið holt ið. Hann seg ir 
hreyf ing una alltaf hafa ver ið sér 
mik il væga og snemma byrj að að 
stunda frjáls ar íþrótt ir, bolta og 
blak. Síð an hafi úti vist in, skokk
ið og fjall göng urn ar kom ið til sög
unn ar. „Við töl um stund um um 
litla hring inn og stóra hring inn í 
Breið holt inu. Þann litla utan um 
Selja hverf ið en þann stóra utan 
um allt Breið holt ið. Nú er kom inn 
fínn stíg ur á mörk um Breið holts 
og Kópa vogs. Það an er auð velt 
að fara upp á Vatns enda hæð og 
áfram hring inn utan um Breið holt
ið, nið ur í El liða ár dal og til baka 
um Mjódd ina. Þetta er um tíu til 
tólf kíló metra hring ur og mjög fínn 
túr. Vand inn er að allra síð ustu 
árin hef ur mað ur ekki haft næg an 
tíma til að sinna þessu.“ 

Við burða ríkt fimm tugs ár
Stein grím ur komst í frétt ir þeg

ar hann hélt upp á fimm tíu ára 
af mæli sitt með því að ganga þvert 
yfir Ís land auk fleiri við burða. 
Hann seg ir það hafa ver ið árið sem 
hann kom mörgu í verk. „Ég gerði 
sam komu lag við fjöl skyld una um 
að taka mér per sónu legt frí. Ég tók 
frá þrjár vik ur sem ég varði í að 
labba þvert yfir Ís land eitt hvert 
lengsta ská snið sem hægt er að 
fara frá Reykja nestá og norð ur 
á Landa nes font. Ég var ótrú lega 
hepp inn í þessu ferða lagi og náði 

að ljúka því á slétt um þrem ur vik
um. Ég gekk alla daga og oft nokk
uð lang ar dag leið ir en það var mik
ið lán yfir mér að því leyti að ég 
meidd ist ekk ert og sárn aði ekki á 
fót um.“ Stein grím ur gekk stund um 
ein sam all en fékk ferða fé laga öðru 
hvoru sem gengu með hon um spöl 
og spöl. „Ég fékk til dæm is vask an 
mann með mér upp Þjórs ár ver in 
til að vaða vötn og ganga á jökla og 
kom ast upp á Sprengisand. Þetta 
er mjög eft ir minni legt sum ar og 
gott ár 2005 því við hjón in byrj
uð um á að fara í píla gríms ferð á 
mín ar gömlu slóð ir á Nýja Sjá landi 
en þang að hafði ég ekki kom ið í 
næst um 25 ár. Það var óskap lega 
gam an að hitta þar gamla vini og 
ann að sam ferða fólk frá því að ég 
dvaldi þar um tíma ung ur að árum. 
Ég lauk svo þessu fimm tugs árs
prógrammi með því að hlaupa 
mara þon í New York í nóv em ber.“

Dróst að 
stúd entapóli tík inni

Stein grím ur er þekkt ast ur fyr
ir stjórn mál a þátt töku sína í gegn
um tíð ina. Hvað dró ung an bónda
son úr Þistil firði inn í þann heim. 
Hann kveðst al inn upp við áhuga 
á stjórn mál um og ver ið orð inn all
vel póli tísk ur í mennta skóla fyr ir 
tví tugt. „Ég er kom inn af vinstri 
sinn uðu rót tæku fé lags hyggju og 
fram sókn ar fólki sem myndi ef laust 
telj ast nokk uð rót tækt fólk í dag 
eins og sum ir fram sókn ar menn 
voru og flokk ur inn bauð upp á í 
þá daga. Þeg ar ég kom í Mennta
skól ann á Ak ur eyri fór ég fljót lega 
að skipta mér af fé lags mál um og 
blanda mér í þjóð mála um ræð una. 
Árið 1977 inn rit að ist ég í Há skóla 
Ís lands eft ir að hafa flakk að nokk
uð um heim inn og lenti þá inn í 
stúd enta ráði fyr ir vinstri menn. Ég 
var þó ekki geng inn í neinn stjórn
mál flokk á þeim tíma en fljót lega 
varð þó nokk uð ljóst í hvaða flokk 
það myndi verða. Þeg ar far ið var 
á leit við mig að taka sæti á lista 
Al þýðu banda lags ins fyr ir norð an 

í kosn ing un um 1978 varð úr að ég 
sló til. Ég gekk í flokk inn á út mán
uð um 1978 og tók nokkurn þátt 
í þeirri kosn inga bar áttu. Aft ur 
var kos ið ári síð ar og list inn var 
óbreytt ur.“ Stein grím ur seg ir að á 
þess um tíma hafi hann ekki ver ið 
ákveð inn í að hella sér í lands mál
in af þeim kraft sem síð ar varð. 
„Ég hafði gam an af stúd entapóli
tík inni og varð virk ari í frið ar bar
átt unni og sem nemi í nátt úru vís
ind um fór ég að taka meiri þátt í 
um hverf is vernd ar bar átt unni. Ég 
fór að taka þátt í er lend um ráð
stefn um  á veg um stúd enta hreyf
inga. Í raun voru það ut an rík is og 
frið ar mál in, um hverf is mál in og síð
an hefð bund in lífs sýn fé lags hyggj
unn ar sem dró mig í þessa átt. Svo  
at vik að ist það með þeim hætti að í 
for vali fyr ir fram boðs lista Al þýðu
banda lags ins í gamla Norð ur lands
kjör dæmi Eystra fyr ir kosn ing arn
ar 1983 varð ég í fyrsta sæti og 
leiddi þar með list ann. Ég fer inn 
á þing í kosn ing un um í apr íl 1983 
þá 27 ára gam all og er því lagð ur af 
stað inn á fjórða ára tug inn í þing
mennsku sem er orð inn ágæt ur 
tími. Ég er eini þing mað ur inn í dag 
sem starf aði í gamla kerf inu og sat 
bæði í efri og í neðri deild.“ 

Bók in er áfanga skýrsla
Á dög un um kom út bók þar sem 

Stein grím ur J. Sig fús son fjall ar um 
síð ustu fjög ur ár þeg ar hann geg
ndi emb ætt um fjár mála og síð ar 
at vinnu vega ráð herra. Hann seg ir 
að þessi ár séu séu án efa erf ið ustu 
og ef til vill storma söm ustu árin 
í stjórn mála sög unni. „Að kom an 
var ekki góð og erf ið leik arn ir settu 
svip á störf in og einnig að komu 
ein stakra manna að mál um. Ég 
ákvað að taka þessi ár fyr ir og gera 
grein fyr ir glímunni við stærstu 
við fangs efn in og vísa svo lít ið inn í 
bak grunn þeirra og við hvers kon
ar að stæð ur var að glíma. Ým is legt 
var þannig vax ið á þess um tíma 
að erfitt var að ræða það op in ber
lega. Við stóð um í glímu á flest
um víg stöðv um. Spjót in stóðu á 
okk ur alls stað ar frá og þetta var 
bar átta upp á líf og dauða dag frá 
degi. Að fara í rík i s tjórn við þess ar 
að stæð ur var auð vit að ekk ert ann
að en að taka að sér risa stórt verk
efni sem ekk ert var fyr ir séð um 
hvern ig tæk ist að leysa. Ég hafði 
set ið rúm lega tvö og hálft ár í rík
is stjórn á ár un um 1988 til 1991 og 
naut þeirr ar reynslu í nokkru. Ég 
veit ekki hvaða eft ir mæli stjórn
mál menn og flokk ar hefðu feng ið 
sem hefðu skor ast und an þess ari 
áskor un. Við hik uð um ekki mik ið 
en auð vit að velti mað ur þessu fyr
ir sér. Hvað við vær um að taka að 
okk ur vit andi hversu verk efn ið var 
gríð ar lega erfitt. Ég var stund um 
spurð ur að því hvern ig væri að 
vera fjár mála ráð herra við þess ar 
að stæð ur og ég svar aði því jafn
an að ein hver yrði að gera það.“  
Stein grím ur dreg ur enga dul á að 
þetta sé erf ið asti tími fé lags lega 
og póli tískt í sögu lýð veld is ins. „Ég 
held að eng in rík is stjórn hafi starf
að að öðr um eins verk efn um og 
við aðr ar eins að stæð ur. Oft var 
ein ung is um að ræða val á milli 
vondra kosta og nið ur stað an varð 
oft þannig að fara þá leið sem við 
töld um ill skásta.“ Stein grím ur seg
ir að um tíma hafi stjórn völd stað
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ið mjög tæpt á brún inni að ráða 
ekki við ástand ið og að þjóð in 
myndi lenda í greiðslu falli. Mik il
væg asta verk efn ið var að verj ast 
því að þjóð in lenti í þeim hörm
ung um, end ur heimta efna hags legt 
sjálf stæði og koma rík is fjár mál un
um í þannig horf að við gæt um átt 
okk ur fram tíð sem sæmi lega þró að 
og vel byggt ríki. Styrk ur inn fólst í 
því hversu vel Ís land er upp byggt 
og þró að land með sterka inn viði 
en við vor um illi lega löskuð og 
þung ar byrð ar hlóð ust á land og 
þjóð. Mað ur eyddi allri orku sinni 
og öll um tíma í fjög ur ár og því 
mið ur er það svo að þess ari vinnu 
er ekki lok ið.“ Stein grím ur seg ir að 
af leið ing ar hruns ins munu marka 
að stæð ur okk ar langt inn í fram tíð
ina. „Þess vegna reyni ég að draga 
upp bak grunn inn að því sem þurfti 
að gera. Við get um kall að þetta 
áfanga skýrslu sem seg ir „hing að 
erum við kom in“. 

Póli tískt líf eft ir 
ráð herra starf

Stein grím ur seg ir að margt 
hafi tek ist býsna vel og sumt bet
ur en á horfð ist. „Ég tel að mik
ill ár ang ur hafi náðst í glímunni 
við rík is fjár mál in. At vinnu leys ið 
minnk aði nokk uð og okk ur tókst 
að verja sam fé lag ið því í grunn inn 
er ís lenskt sam fé lag óbreytt hvað 
það snert ir að við þurft um ekki 
að leggja af neina starf semi, loka 
stofn un um og hætta vel ferð ar verk
efn um og stuðn ingi en við dróg um 
að sjálfs sögðu úr kostn aði þannig 
að ým is kon ar stuðn ings kerfi í sam
fé lag inu gátu ekki ver ið jafn ríku
leg og áður. En alltaf voru menn 
þó með það í huga að þeg ar áraði 
bet ur mætti færa þessa fjár muni 
til baka. Þar er ég ekki síst að tala 
um heil brigð is og mennta kerf ið. 
Mér finnst að þau við fangs efni sem 
eru framund an snú ist tals vert um 
póli tísk ar áherslu – um hvers kon

ar sam fé lag við vilj um hafa. Okk
ar svar var ein falt. Við vild um og 
vilj um verja nor rænt vel ferð ar fyr
ir komu lag og færa okk ur aft ur í 
átt ina að Norð ur lönd un um. Þetta 
fannst mörg um mót sagna kennt 
því hvern ig get ur nor ræn vel ferð
ar stjórn stað ið und ir nafni þeg ar 
hún er að draga úr út gjöld um til 
fé lags og vel ferð ar mála. Þeg ar ég 
var spurð ur að því hvort ekki væri 
erfitt fyr ir vinstri mann að stýra 
fjár mála ráðu neyt inu þeg ar þyrfti 
að skera nið ur. Ég svar aði því jafn
an til að svo væri ekki vegna þess 
að við ríkj andi að stæð ur væri nið
ur skurð ur inn óum flýj an leg ur og þá 
ekki síst vegna þess að ver ið væri 
að vinna fyr ir fram tíð ina. Ef ekki 
yrði tek ið á í dag vær um við að 
henda reikn ingn um á herð ar börn

um okk ar og barna börn um.“  En 
hvern ig finnst Stein grími að draga 
sam an segl in eft ir það mikla álag 
sem hvíldi á hon um og sam starfs
fólki hans í rík is stjórn. „Það er ekki 
erfitt. Ég hef stund um orð að það 
svo að ég sé frjáls mað ur í dag. 
Sann leik ur inn er sá að ég var fyr
ir nokkru bú inn ákveða að láta af 
for mennsku Vinstri grænna. Fyr
ir mér er lít ið mál að hverfa aft ur 
til al mennra þing starfa. Ég tel það 
mik inn mis skiln ing að fólk geti ekki 
hald ið áfram í stjórn mál um eft ir 
að hafa set ið um tíma í rík is stjórn. 
Ég ætla mér að af sanna þá kenn
ingu að ekki sé póli tískt líf eft ir ráð
herra starf.“

Æsku jól in í hug um flestra
Nú líð ur að jól um og því raun

hæft að spyrja Stein grím hvaða 
mun hann sjái á því jóla haldi sem 
hann man fyr ir um hálfri öld norð
ur í Þistil firði og jóla haldi í borg
ar sam fé lagi nú tím ans. „Það hef ur 
margt breyst en við reyn um engu 
að síð ur að halda í gaml ar venj ur 
og hafa jól in sem fjöl skyldu há tíð. 
Við fáum okk ar hangi kjöt að norð
an. Við hjón in erum bæði úr sveit 
ef þannig má að orði kom ast. Ég 
er að norð an og kon an mín frá Sel
fossi en ætt uð ofan úr Gnúp verja
hreppi. Bernsku jól in og að stæð
urn ar í sveit inni verða manni alltaf 
of ar lega í huga á þess um árs tíma. 
Ætli það sé ekki eitt hvað af því í 
hug um flestra – jól in sem fólk ólst 
upp við sem börn. Jól in voru stór
kost leg há tíð í skamm deg inu fyr ir 

norð an, fásinn inu og ein angr un inni 
þar. En það var allt gert sem hægt 
var til þess að gera þau að til breyt
ingu og til gleði. Ég er svo lán sam
ur að koma úr stórri fjöl skyldu. Við 
erum sex systk in in og eins hef ur 
þetta ver ið hjá okk ur. Við eig um 
fjög ur börn. En það er nú svo að 
jó la und ir bún ing ur inn hef ur oft lent 
meira á öðr um herð um en mín
um. Ég verð að vera heið ar leg ur 
og hrein skil inn með það og segja 
að sum árin hef ég ekki lagt mik ið 
af mörk um til jóla halds ins sér stak
lega frá 2008. En það er nú sama 
hvern ig um horfs er alltaf koma 
blessuð jól in,“ seg ir Stein grím ur 
að lok um. 
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Íbúasamtökin Betra Breiðholt
hafa sent frá sér athugasemdir í
greinargerðvarðandiaðalskipulag
Reykjavíkurborgar. Athugasemd
irnarsnertaallarbyggðíBreiðholti
en í stöðluðu svari umhverfis og
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar
viðfyrirspurnsamtakannaerhver
giminnstáBreiðholtiðheldureru
svörinmjögalmennseðlisogsegja
íraunekkineitt.

Í grein ar gerð Betra Breið holts 
er bent að tími sé kom inn til þess 
að ljúka við Stekkj ar bakka eins og 
stað ið hef ur til. Nú beri svo við að 
Stekkj ar bakki sé ekki í hinu nýja 
skipu lagi og því vilja íbúa sam tök in 
spyrja hvern ig um ferð ar mál in eru 
hugs uð þar til lengri tíma lit ið. Ann
að sem íbúa sam tök in benda á er að 
Göngu brú yfir Breið holts braut sem 
hafi ver ið sett inn í skipu lag fyr ir 30 
árum hafi nú ver ið tek in út án skýr
inga eða að aðr ar lausn ir séu sett ar 
fram. Sam tök in benda á að venj an 
við end ur nýj un skipu lags sé sú að 
verði eitt hvað tek ið út af eldra skipu
lagi sé kom ið fram með betri lausn ir 
í stað inn en þarna sé far in önn ur og 
óþekkt leið. Sam tök in benda á að 
eft ir að úti bú Borg ar bóka safns ins í 
Selja hverfi var lagt nið ur hafi ver ið 
rætt um að þeg ar brú in kæmi yrðu 
sam göng ur það góð ar að það gerði 
þessa lok un sjálf sagða. Má megi 
segja að þau góðu rök séu al ger lega 
fall in með þessu skipu lagi. Bent er á 
að íbú ar Selja hverf is þurfi að sækja 
margs kon ar þjón usta yfir Breið holts

braut ina. Borg ar yf ir völd hafa bent á 
að þeir verði bara að nota sér und
ir göng in við skíða brekk una en það 
sé hins veg ar stað reynd að fólk taki 
al mennt ekki 600 metra krók hvora 
leið til að fara göng in. 

Skíðabrekkanoggrænu
svæðin

Skíða brekk an er búin að vera á 
lista yfir þarf ar fram kvæmd ir hjá 
Betra Breið holti frá ár inu 2006. Í 
grein ar gerð sam tak anna seg ir að nú 

sé ver ið að slétta það svæði og von
andi verði lok ið við fram kvæmd ir 
þar þannig að hægt verði að gang
setja lyft urn ar í vet ur. Þá er bent á 
að bíla stæði við Fálka borg hafi ekki 
feng ist stækk að þar sem hlífa eigi 
græn um svæð um en vegna ör ygg

is gang andi þurfi vera rýmra þar. 
Það fyndna við grænu svæð in sé 
hins veg ar að íbúa sam tök in hafi 
lent í vand ræð um að fá þau sleg in 
á sumr um.

Trukkastæðinburt
Nokk ur trukka stæði fyr ir vöru

bíla og vinnu vél ar eru í Breið holt
inu. Þau eru stað sett í öll um hlut
um hverf is ins og hafa ver ið þyrn ir 
í augum íbúa enda oft inni í miðri 
íbúa byggð. Íbúa sam tök in benda á 
að slysa hætta hljót ist af þeim og 
einnig mik il meng un og því sé að 
áliti þeirra mik il tíma skekkja fólg in í 
því að taka frá pláss fyr ir iðn að ar og 
vinnu tæki í íbúða byggð. Við ósk um 
eft ir að Reykja vík ur borg gangi í það 
að loka trukka stæð um sem eru hvað 
næst íbú um og tek in þar í for gang 
við Selja braut og við Lóu hóla gegnt 
Kríu hól um.

GatnamótáBústaðavegi
Þá kem ur fram í grein ar gerð Betra 

Breið holts að mis læg gatna mót 
Bú staða veg ar og Reykja nes braut ar 
hafi ver ið tek in út af skipu lagi og 
eng in önn ur lausn boð in. Um er að 
ræða önn ur gatna mót  Reykja vík ur 
hvað slysa tíðni varð ar. Þessi gatna
mót eru ekki hugs uð fyr ir Breið
holt ið ein göngu held ur einnig fyr ir 
Kópa vog, Garða bæ, Hafn ar fjörð og 
allt Reykja nes ið að flug vall ar svæð
inu með töldu. Íbúa sam tök in benda 
á að til sé önn ur og betri lausn þar 
sem ekki þurfi að hreyfa við El liða
ár daln um. Með henni sé Reykja nes
braut færð 10 metra til vest urs. Íbúa
sam tök in Betra Breið holt benda á 
að þetta mál virð ist vera mjög við
kvæmt og alltaf stung ið und ir stól. 
Þá er bent á að á áhrifa svæði gatna
mót anna hafi á ár un um 2008 til 2012 
orðið hátt í 90 óhöpp og þar af 22 
minni hátt ar en 7 meiri hátt ar.

Fækkumslysamyndigreiða
framkvæmdinaááratug

Íbúa sam tök in Betra Breið holt hafa 
lát ið gera út tekt um kostn að vegna 
óhappa og slysa á fimm ára tíma
bili og út kom an er um 900 millj ón ir 
króna. Í grein ar gerð sam tak anna seg
ir að áætla megi að mis læg gatna
mót myndu lækka þenn an kostn að 
um a.m.k. 70% eða um 630 millj ón ir. 
Þess ar nið ur stöð ur sýna að þeirra 
mati að fækk un slysa myndi greiða 
fram kvæmd ina við mis læg gatna
mót á um 10 árum. Við það að setja 
mis læg gatna mót myndi meng un 
minnka til muna og þá ekki ein göngu 
meng un frá vél um held ur meng
un frá brems um bíla eins og seg ir í 
grein ar gerð inni.
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Margarathugasemdirviðaðalskipulag

HugmyndaðmislægumgatnamótumámótumBústaðavegarogReykjanesbrautar. ÍbúasamtökinBetra
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Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og
ÞjónustumiðstöðBreiðholtshafagert
samkomulagumsálfræðiþjónustufyr
irnemendurskólans.GuðrúnHrefna
Guðmundsdóttir skólameistari FBog
Hákon Sigursteinsson deildarstjóri
hjáÞjónustumiðstöðundirrituðusam
komulagið1.nóvembersl.

Um er að ræða til rauna verk efni 
sem stend ur út skóla ár ið og er gert á 
grund velli styrks sem FB fékk í gegn
um Lýð heilsu sjóð 2013. Þjón ust an er 
veitt að und an geng inni vinnu náms og 
starfs ráð gjafa í FB. Um sjón með verk
efn inu hef ur Ólöf Helga Þór náms og 
starfs ráð gjafi í FB. Af hálfu Þjón ustu
mið stöðv ar koma að verk efn inu, auk 
Há kons sál fræð ing arn ir Krist björg Þór
is dótt ir og Al dís Ingi bergs dótt ir.

FB ger ir samn ing um
sál fræði þjón ustu

Frá und ir rit un samn ings ins.

Nichole Leigh Mosty, leikskólastjóri í Ösp, og
Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Fellaskóla,
fenguviðurkenninguÍslenskrarmálnefndaráMál
ræktarþingiíÞjóðmenningarhúsinufimmtudaginn
14. nóvember sl. þema verðlaunanna að þessu
sinni var Íslenska sem annað mál og börn með
erlendanbakgrunn í íslenskuskólakerfi.Guðrún
Kvaran, formaður Íslenskrarmálnefndar,afhenti
þeimviðurkenninguna.

Leigh Mosty er leik skóla stjóri á leik skól an um Ösp, 

þar sem mik ill meiri hluti barn anna er með ann að 
móð ur mál en ís lensku. Bæði börn um og for eldr um 
er kennd ís lenska en um leið er met inn sá styrk
leiki sem felst í góðri færni í móð ur mál inu, seg ir í 
til kynn ingu frá ís lenskri mál nefnd. Krist ín Jó hann
es dótt ir er skóla stjóri Fella skóla, þar sem rúm lega 
helm ing ur nem enda býr við ann að tungu mál en 
ís lensku á heim ili. Báð ir skól arn ir taka þátt í verk
efn inu Okk ar mál í Fella hverfi sem mið ar að því að 
efla mál og læsi. 

Nichole og Krist ín hlutu
við ur kenn ingu mál nefnd ar

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

Eins og aðrar fyrsta flokks 
barnabækur höfðar bókin 

bæði til barna og  
fullorðinna.“

Ólöf Skaftadóttir, Frbl. 18. okt.

Jólabók 
barnanna!

SKRUDDA
www.skrudda.is

Bók og 
geisladiskur

HHHH

Skák mót stúlkna var hald ið í Breið holts skóla 27. nóv em ber. 
Snæ dís Birna Árna dótt ir 7. RM varð bik ar meist ari, Ás dís Gunn ars
dótt ir í 8. bekk varð í öðru sæti, Þór anna Vig dís Sig urð ar dótt ir 7. 
RM þriðja sæti og Guð rún Hólm Að al steins dótt ir 8. bekk varð í 4. 
sæti. Á mynd inni má sjá hvar stúlk urn ar sitja að tafli.

Jólatilboð

BókaútgáfanHólarefnirtilspurningagetraunarísamvinnuviðBreiðholtsblaðið.
Spurningarnarskiptastítvennt;fimmbarnaspurningarsemmiðaðareruviðlestrarheim
barnaogsíðanfimmfullorðinsspurningarsemverðaaðteljastíþyngrikantinumþvíþær
krefjastmeiriumhugsunar.Veittverðaþrennverðlaun:
Von-söguAmalTamimi,bókinaumSirAlexFergusonogaðsjálfssögðuSpurningabókina2013.
Svörmásendaánetfangið:thordingimars@gmail.com

Barnaspurningarnar:
1. Hvað eru marg ir reit ir i leikn um Pókó?
2. Í hvaða landi var Gúlli ver?
3. Hvaða dýr er Eyrnaslapi í sög unni um Bangsím on?
4. Hvert er yngsta systkin ið í Simp son-fjöl skyld unni?
5. Hvern ig er spjald ið á lit inn sem gef ur til kynna brott vís un af velli í knatt spyrnu leik?

Fullorðinsspurningar:
1. Mað ur nokk ur átti sex dæt ur og hver þeirra átti einn bróð ur.  Hve mörg börn átti mað ur inn?
2. Und ir hvaða lista manns nafni varð söng kon an Henný Eld ey lands þekkt?
3. Hvað kall ast verð laun in sem Hið ís lenska glæpa fé lag veit ir ár hvert fyr ir bestu ís lensku glæpa sög una?
4. Hvað heit ir sam ein að sveit ar fé lag Ólafs fjarð ar og Siglu fjarð ar?
5. Hvaða dýr er á merki ensku úr vals deild ar inn ar í knatt spyrnu?

Getraun Bóka út gáf unnar Hól a

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.
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opiÐ til kl. 22 
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Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Rótarýfélagar í Rótarýklúbbi
Reykjavík Breiðholt afhentu
Gerðubergskórnum, kórs eldri
borgarastyrkaðupphæðeitthund
raðþúsundkrónurog fórafhend
inginframíGerðubergi.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson for
seti klúbbsins afhenti styrkinn en
Sigurður Már Helgason tók á mót
styrknum fyrir hönd kórsins en
hannereinnafstofnendumrótarý
klúbbsins.  IngvarPálsson, fyrrum
forseti klúbbsins var einnig við
staddur auk Gunnars Guðmunds
sonar, forstjóraGuðmundar Jónas
sonarhf., semtilkynntiviðathöfn
inaað  allurakstur framað jólum
yrði íboðihans fyrirtækis, semsé
kostnaðarlaus fyrirGerðubergskór
innenstuðningur rótarýmanna fer
tilþessaðléttakostnaðvegnaferð
lagakórsins.Þettaer íþriðja sinn
semRótaryfélagarsýnaGerðuberg
skórnum stuðning í verki. Gerðu
bergskórinn söng nokkur lög við
athöfnina undir stjórn Kára Frið
rikssonarogÁrni Ísleifssonspilaði
ápíanó.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson hóf
mál sitt við afhendinguna á að
minnastGuðrúnar Jónsdóttur fyrr
um forstöðumanns félagsstarfsins í
Gerðubergisemléstfyrirnokkruog

hvaðerfitt aðveraþaránhennar.
„AllirsemþekktuGuðrúnuogunnu
meðhennisaknahennarsárt.Guð
rúnvareinstökmanneskja, einlæg
oghjálpsöm,gafmikiðafsér,fram
úrskarandileiðtogihérífélagsstarf
inu iGerðubergi.ÉgkynntistGuð
rúnu árið 1986, þá tiltölulegaung
urborgarfulltrúi. Viðurðumstrax
góðirvinir,vináttaogsamstarfsem
varðií27ár.Þaðvarekkisísthenni
að þakka að augu okkar beindist
að Gerðubergskórnum, kórs eldri
borgaraíBreiðholti,þegarviðfyrir
þremurárumræddumumstuðning
viðsamfélagslegverkefniíhverfinu.
Það var ekki eingöngu sú ástæða

semleidditilákvörðunarokkarum
að styðja kórinn , heldur dugnað
ur og framlag kórsins til betra og
skemmtilegra mannlífs, ekki bara
í Breiðholti, heldur einnig á höf
uðborgarsvæðinu og landsbyggð
inni,ekkisístáhjúkrunarheimilum,
í kirkjum, félagsmiðstöðvum fyrir
aldraða, Breiðholtsdögum og víð
ar. Rótarýfélagar í Rótarýklúbbn
umReykjavík–Breiðholthugsa til
góðra hugsjóna Gerðubergskórs
insþegarþeir samþykkjaeinróma
að veita kórunum 100 þúsund
króna stuðning á starfsári klúbbs
ins 2013 til 2014,“ sagði Vilhjálm
urÞ.Vilhjálmsson.

Rotaryfélagarstyrkja
Gerðubergskórinn

Árni Ís leifs son pí anó leik ari sem hef ur ver ið und ir leik ari kórs ins um ár bil, Sig urð ur Már Helga son kór fé lagi 
sem veitti styrkn um við töku, Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son for seti Rotaryklúbbs Reykja vík – Breið holts og 
Árni Harð ar son stjórn andi kórs ins. Myndi var tek in að lok inni af hend ingu styrks ins.

2  0  1  4

00000

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

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr

 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

2  0  1  4

Frábær árangur varð í lestr
arátaki nemenda í 1. til 7. bekk
Ölduselsskóla. Markmið átaks
ins var að nemendur lesi meira
enþeireruvanirdagsdaglegaen
þannigaukiþeirm.a.lestrarhraða
sinn.Einnigermarkmiðiðaðauka
áhuganemendaálestirmeðþvíað
skapaþeim tækifæri til lestrarog
bjóðaþeimuppáfjölbreyttlesefni.

Á heimasíðu skólans kemur
fram að nemendur hafi staðið sig
frábærlega að vanda og allir náð
þeimárangri semkallast „stórsel
ur“ en stóru selirnir segja til um
fjöldamínútnasemárgangurinnles.
Ámiðstiginuvarmikil keppnimilli
árgangaenfórsvoaðþeirnemend
ur semsigruðu í fyrra sigruðuaft
ur íárenerunúkomnir í 7.bekk.

Sigurvegarar á yngra stiginu voru
nemendur í 3. bekk og voru þeir
jafnfram hástökkvarar átaksins
í ár. Þeir áttu að lesa í 30. mínút
urádagen lásu aðmeðaltali 49,7
mínútur.Átakið fórþannig framað
hverárgangur fékksinneigin litog
þegarnemandihafði lesiðeitthvað
ákveðið mikið og lengi fékk hann
lítinnselmeðlitárgangsinsogskrif
aði nafn sitt, bekk, titill bókar og
blaðsíðufjölda.Tilþessaðárgangur
fái stórannselþarfákveðinn fjöldi
nemendaað lesa íeinhvernákveð
inn tíma, t.d þurfa 37 nemendur í
1.bekkað lesa í10mín tilþessað
árgangurinnfáieinnstóransel.Síð
an eru allir litlu og stóru selirnir
hengdirupp ínetsem líturúteins
ogalda.

Frábærárangur
ílestrarátaki

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

JÓLATILBOÐ

Er frá Þýskalandi
www.grillbudin.is

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

FULLT VERÐ 
109.900

94.900
13,2
kw/h 

Yfir 11 ára 
reynsla á 

Íslandi

Hannað fyrir 
Ísland

ÞETTA ER AÐEINS BROT 
AF ÞEIM VÖRUM SEM 

ERU Á TILBOÐI

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

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

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

Gleðileg jól.
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Jóla-
bæklingur
nettó er  
kominn út 
– fullur  
af frábærum  
tilboðum

  m
ar

kh
ön

nu
n e
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í jólaskapi

Tilboðin gilda 12. - 18. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Breiðholtsþing foreldra var
haldið13.nóvember sl.Áþing
inu ræddu þær Hildur Jóna
Bergþórsdóttir sálfræðingur og
MariaSastregeislafræðingurum
sýn aðfluttra foreldra í Breið
holtiðogeinnig íslenskt samfé
lag í samhengi við það hvern
igmegi stuðlaaðgóðuuppeld
isumhverfi fyrir börnin. Hildur
ogMaria rædduviðBreiðholts
blaðiðumviðhorf sín tilBreið
holtsins.HildurerReykvíkingur
ogbjó síðast íVogahverfinuen
flutti íBreiðholtið fyrir tveimur
árum.Mariaerfæddoguppald
ináSpánienhefureinnigbúiðí
HollandiogíNoregi.

„Ég kem úr Reykja vík og bjó 
síð ast í Vog hverf inu þar sem ég 
hafði búið í mörg ár. Þeg ar talið 
barst að því að við vær um að 
hugsa um að flytja í Breið holt ið 
þá voru við brögð fólks mis jöfn, 
all ir virt ust hafa skoð un á Breið
holt inu. Ég var spurð hvort við 
ætl uð um virki lega að fara þarna 
upp eft ir. Ég fann fyr ir ákveðn um 
for dóm um í garð þessa borg ar
hluta og virt ist litlu skipta um 
hvaða hluta Breið holts ins var 
að ræða,“ seg ir Hild ur Jóna. „En 
við tók um sjéns inn á að flytja 
og hrakspárn ar gegnu ekki eft ir, 
enda voru marg ir vin ir og vanda
menn í Breið holt inu bún ir að 
mæla með hverf inu, flest búin að 
búa þar lengi.“ 

Heilsa strák anna batn aði
„Við búum í ná grenni við Selja

kirkju og Hólma sel og ég varð 
þess fljótt áskynja hversu gott er 
að vera hér. Sér stak lega þeg ar 
mað ur er með ung börn. Hverf ið 
er þannig upp byggt að strák arn ir 
okk ar geta geng ið í skóla og frí
stund ir án þess að þurfa fara yfir 

mikl ar um ferð ar göt ur og mik ið 
af grænu svæði til þess að leika 
sér á. Þeg ar við bjugg um í Voga
hverf inu voru strák arn ir okk ar 
oft mik ið veik ir, þeir fengu reglu
lega lungna bólgu og voru báð ir 
með asma. Þetta hef ur gjör breyst 
eft ir að við flutt um í Breið holt
ið. Það er mun meiri meng un í 
Voga hverf inu en í Breið holt inu 
sem stafar að miklu leyti frá mik
illi um ferð og ná lægð inni við hafn
ar svæð ið. Mér skilst t.d. að það 
fari um 14 þús und bíl ar á dag 
um Skeið ar vog inn. Það er mik il 
svifryks meng un sem ligg ur yfir 
Voga hverf inu sem ég bjó í enda 
nán ast alltaf logn þar. Ég var fljót 
að sjá meng un ina í glugga kist un
um ef opn að ur var gluggi og ég 
varð oft að láta strák ana sofa inni. 
Svifryk ið var svo mik ið. Eft ir að 
ég flutti í Breið holt ið hef ur heilsa 
strák ana batn að mjög mik ið, auð
vit að skýrist það að hluta til af 
því að þeir eru orðn ir eldri en ég 
er sann færð um að hreina „fjalla
loft ið“ í Breið holt inu geri þeim 
gott. Hvor ug ur þeirra hef ur t.d. 
þurft á asmalyfj um að halda síð an 
við flutt um. Ég get ekki líkt þessu 
sam an.“

Of langt í þjón ust una
„Ef ég á að benda á ein hverja 

galla við að vera hér í Selja hverf
inu þá finnst mér vanta meiri 
þjón ustu í hverf ið. Selja hverf ið er 
til dæm is ekki nægi lega vel tengt 
og að búa hér er að sumu leyti 
eins og að vera úti í sveit. Í Voga
hverf inu, þar sem ég bjó áður, 
var öll þjón usta við hönd ina, það 
var stutt í versl an ir og ann að sem 
mað ur þarf að sækja. Mjódd in er 
ágæt is versl un ar og þjón ustu
kjarni en hún er í út jaðri byggð
ar inn ar og ég fer þang að ekki 

nema í neyð, hef í raun ekki hug
mynd um hvaða þjón usta er þar. 
Á sama hátt er langt í Gerðu berg 
og ég skil ekki rök in fyr ir að loka 
bóka safn inu sem var hér í Selja
hverfi, á ekki að leggja áherslu á 
læsi barna? Það mætti líka nýta 
litla kjarn an um við Hólma sel ið 
mun bet ur. Það vant ar meira líf 
þang að. Selja hverf ið er svo lít ið 
sér byggð ar lag, “ seg ir Hild ur.  

Fer mik ið í Gerðu berg
„Ég flutti hing að árið 2000 en 

ég bjó um tíma í Hollandi og í 
Nor egi. Ég hafði búið í Hlíð un um 
áður en við fór um út. Eig in lega 
réð til vilj un því að við keypt um í 
Breið holt inu. Við frétt um af hús
inu til Nor egs. Það var skoð að 
fyr ir okk ur en við höfð um aldrei 

séð það þeg ar við fest um kaup á 
því. En ég sé ekki eft ir því. Stað ur
inn er frá bær ná lægt Gerðu bergi 
og sund laug inni. Ég fer mik ið í 
Gerðu berg. Mér finnst frá bært 
að koma þang að og eldri strák
ur inn minn er mik ið í fé lags starf
inu í Mið bergi og á góða fé laga 
þar. Mér finnst merki legt að ala 
börn in upp á Ís landi og er búin að 
ákveða að vera hér áfram. Börn in 
hafa ákveð in rétt indi og við meg
um ekki eyði leggja þann tíma sem 
þau eru börn. Þau þurfa að lag ast 
að sam fé lag inu,“ seg ir Maria. 

Erum við að of dekra 
börn in?

Mar ía velt ir upp eld inu fyr ir sér 
frá sjón ar hóli þess sem víð ar hef
ur búið. „Við erum oft að gera 

allt  sem börn in vilja. En þetta 
er ekki gott upp eldi, a.m.k. í mín
um aug um. For eldr ar bera ábyrgð 
á börn um sín um og að ala upp 
rétta mann eskju til að búa í sam
fé lagi okk ar með rétt indi og skyld
ur. Við full orðna fólk ið get um ekki 
alltaf gert eins og okk ur sýn ist. 
Ef börn in læra þetta ekki sem 
börn verða þau frekj ur sem gera 
eins og þeim finnst án þess að 
hugsa um af leið ing ar. Líka erum 
við oft, bæði for eldr ar, að vinna 
fyr ir utan heim il ið, börn in eru 
mest al ein eða með ömmu sem 
að sjálf sögðu dekr ar barna börn in 
sín. Þeg ar okk ar vinnu tíma er lok
ið keyr um við börn in hér og þar 
í frí stund ir. Betra væri að vera 
ekki í svo miklu frí stunda starfi og 
njóta tím ans með þeim: spjalla, 
lesa bók eða leika. Þeg ar við erum 
heima erum við oft ast þreytt eft
ir vinnu og setj umst við tölv una, 
kíkj um á frétt ir eða tölvu póst
inn. Aft ur töp um við tíma til að 
njóta barn anna. Við erum kannski 
þreytt og leyf um börn un um gera 
eins og þau vilja. En kannski er 
þetta nú tíma ís lenskt sam fé lag?“

Þetta er „Qu ality of live.“
Maria seg ir að Gerðu berg sé 

að gera mik ið til að breyta við
horfi til út lend inga. „En, eins og 
Jón Gnarr sagði, menn ing eru 
ekki töl fræði held ur breyt ist 
hún með tím an um, hvað er þá 
“ís lensk menn ing” ekki ann að en 
blanda af norskri og kelt neskri 
menn ingu krydd aðri með “evr
ópsku” salti.“ Í hverf inu mínu í 
Efra Breið holt eru góð ar strætó 
sam göng ur, búð ir, bak arí, fiski
búð, pólsk búð með frá bær um 
pyls um, ví etnamsk ur veit inga
stað ur með ódýr an og frá bær an 
mat, sund laug, tón lista skóli og 
El liða ár dal ur. Mig vant ar kannski 
lík ams rækt fyr ir al menn ing en 
ekki er langt í Ár bæj ar þrek eða 
Worldclass. Við löbb um eða hjól
um alls stað ar í hverf inu, það eru 
marg ar hjóla leið ir og göngu leið ir. 
Þetta er „Qu ality of live.“ 

Hreint og barn vænt hverfi

Maria Sastre og Hild ur Jóna Berg þórs dótt ir.
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Tónskóli Eddu Borg er 25 ára
um þessar mundir. Skólastjórn
endur og kennarar skólans ætla
að gera starfsárið eftirminnilegt
með fjölbreyttum tónleikum og
ýmsumuppákomumsemdreifast
yfir skólaárið. Einnig ætlar skól
inn að leita til fyrrverandi nem
endaskólansogjafnvelfáþátilað
takaþátt í tónleikahaldi. Í tilefni
afmælisins er ætlunin að brjóta
upp kennsluna á næstu önn og
hafa opna viku fyrstu vikuna í
mars.Súvikamunsvoendaenda
svo með afmælistónleikum í 8.
mars íSeljakirkju,þar semvænst
er að sjá fyrrverandi, núverandi
ogtilvonandinemendur.

Önn ur tíma mót eru í skóla starf
inu því Tón skóli Eddu Borg út skrif
ar nú í fyrsta skipti nem anda af 
fram halds skóla stigi. Fram að þessu 
hef ur skól inn sent nem end ur frá 
sér þeg ar kom ið er áleið is í nám
inu, en á und an förn um árum hef ur 
skól inn í auknu mæli haf ið sam starf 
við aðra tón list ar skóla svo unnt sé 
að bjóða nem end um upp all ar þær 
auka grein ar og sam spil sem þarf 
til að klára tón list ar nám ið við skól
ann. Eins og fram kem ur á heima
síðu skól ans er Tón skóli Eddu Borg 
al hliða tón list ar skóli með kennslu á 
fjöl breytt úr val hljóð færa. Yf ir leitt 
byrja nem end ur fimm til  ára í for
skóla sem stend ur yfir í tvö ár. Að 
for skóla lokn um velja nem end ur 
sér hljóð færi. Á fyrsta starfs ári skól
ans voru um 70 nem end ur í skól an
um en núna nema um 150 nem end
ur við skól ann. Pí anó ið hef ur alltaf 
ver ið vin sælasta hljóð fær ið en nú 
er kennt á flest öll hljóð færi en jafn
an eru nokkr ar sveifl ur í vin sæld um 
hljóð færa á milli ára. Kennt er eft ir 
Að al námskrá Tón list ar skóla út gef
inni af Mennta mála ráðu neyt inu. 
Nem end ur taka áfanga próf eft ir því 

sem nám inu mið ar áfram. Í áfanga
kerf inu eru þrjú próf; Grunn próf, 
Mið próf og Fram halds próf. Áfanga
próf er aug ljós lega sá áfangi sem 
er mest um verð ur í nám inu en þar 
á eft ir koma stigs próf sam kvæmt 
gamla stiga kerf inu og vor próf sé 
hvor ugt hinna tek ið.

Best er ef nem end ur byrja ung
ir að læra tón list og fara þá í For
skóla, sem er und an fari hljóð færa
kennsl unn ar. Mark mið for skól ans 
er að búa nem end ur sem best 

und ir hljóð færa nám. Nem end ur fá 
al hliða þjálf un í tón list. Mik ið er 
lagt upp úr að nem end ur læri tón
list í gegn um söng, hlust un, hreyf
ingu, leik og sköp un. Ýmis tákn og 
hug tök tón list ar inn ar eru kynnt 
og nem end um er kennt að leika á 
áslátt ar hljóð færi. Einnig læra nem
end ur að leika á blokk flautu. Fé lags
legi þátt ur inn er mjög viða mik ill í 
for skóla nám inu, þar sem kennt er 
í hóp um. For skóla nem end ur taka 
virk an þátt í tón leika haldi skól ans.

Tíma mót í Tón skóla Eddu Borg

Seljabraut 54 og Langarima 21
Take-away - Heimsending

Nýir og glæsilegir staðir

Sími 5 444444

Þú sækir stóra pizzu, 2 lítra gos og stóran skammt af 
frönskum og færð aðra stóra pizzu frítt með. 

Greitt er fyrir dýrari pizzuna!

eða 20% afsláttur af pizzum þegar þú sækir   

(gildir ekki með öðrum tilboðum)

JÓLATILBOÐ!

PLANET PIZZA
PIZZA GRILL

5 444444
PIZZA.IS

Pizzur - Hamborgarar - Pítur - Franskar - Salöt

Þ o r g r í m 
ur  Þrá ins 
son kom í
h e i m s ó k n
í Öldusels
skólafimmtu
d a g i n n  3 .
október síð
astliðinn og
héltkynning
ar fyrir 10.
bekkingaum
markmið. Í
kynningunni
kenndi hann unga fólkinu að
setjasérmarkmiðogbætasig í
samskiptumviðannaðfólk.

Hann sagði einnig sög ur af 
öðru fólki sem lét drauma sína 
ræt ast og sýndi okk ur mynd
bönd. Þor grím ur tal aði mik ið um 
hring sem er byggð ur af hlut
um sem við vilj um bæta okk ur í. 
Mað ur gef ur sjálf um sér ein kunn 
frá 0 til 10 í hlut um eins og t.d. 
„hrós“‚ „vin ir“ og „fjöl skylda“. 
Núll er miðj an á hringn um en 10 
er á hringn um sjálf um. „Mað ur 
reyn ir að bæta sig í öll um hlut
un um, hrósa fólki, eyða tíma með 
fjöl skyld unni o.s.frv. Með tím an
um ætti mað ur að geta teikn að 
frek ar stór an og rétt an hring og 
lín an manns ætti einnig að vera 
sam kvæmt því,“ sagði Þor grím ur. 
Hann sagði einnig að það hjál
pi mik ið að setja sér mark mið, 
hversu stór eða lít il þau kunni að 
vera. Kynn ing in var flott og var 
mik il hvatn ing til að stíga út fyr ir 
þæg ind ara mmann og gera það 
sem manni lang ar að gera í líf inu, 
setja sér mark mið og stefna hátt.

Þor grím ur 
kynnti 
mark mið

Þor grím ur
Þrá ins son 
rit höf und ur.

Edda Borg, skóla stjóri, Jónas Ás geir Ás geirs son, harm óníku nem andi 
og Bjarni Svein björns son, að stoð ar skóla stjóri.



Fellaskóli komst í undan
úrslit Skrekks og dögunum
og keppti síðan við og Lauga
lækjarskóla sem tryggð sér sig
ur. Þetta er annað árið í röð
sem Fellaskóli kemst áfram í
hæfileikakeppninni.

Nemendursýnduleik-ogdans-
atriðisemþeirhöfðuæftvikurn-
aráundanogþvívarfrábærtað
komastáfram íúrslit.Nemendur
Fellaskóla stóðu sig einnig með
prýðiáúrslitakvöldiSkrekkssem
fórframíBorgarleikhúsinu.Mikill
metnaður var í liðinu og undir-
búningurinnskilaðiþeimárangri
semnáðist.Allskepptuáttaskól-
arumSkrekkinn íBorgarleikhús-
inu mánudaginn 25. nóvember
og á dómnefnd valdi síðan tvo
síðustu skólana úr hópi þeirra
semþegarhafatekiðþáttogurðu
FellaskóliogLaugalækjaskólifyrir
valinu.
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Sex vikna námskeið  Jóga
í vatni hefst  í Breiðholtslaug
þriðjudaginn 14. janúar. Kenn
ariverðurArnbjörgKristínKon
ráðsdóttir sem er jógískur ráð
gjafi,Kundalini jógakennari og
stofnandiJógaívatni.

Jóga í vatni er endurnæring,
hvíldogheilunfyrirlíkama,huga
og sál. Gerðar eru jógaæfingar
semhafaveriðaðlagaðaraðvatni
oghentabyrjendumsem  lengra

komnum. Rík áhersla er lögð á
að hlusta á líkamann og fylgja
eigin takti íæfingunum.Hægter
aðgeraþærhratteðahægtmeð-
an verið er að byggja upp styrk
og þol. Falleg tónlist er spiluð í
tímunum sem hefur góð áhrif á
hugannmeðanæfingarerugerð-
ar. Í slökunarhlutanumernotast
viðhljóðfæriernefnistgongsem
hjálpar líkamanumaðslakabet-
urá,losaspennuúrtaugakerfinu
og byggja það upp. Jóga í vatni
hentar bæði þeim sem eru við
góðaheilsuogþeimsemeigavið
heilsufarsvandamál að stríða.
Fjölmargir gigtveikir einstakling-
arhafaupplifað jákvæðanmuná
daglegrilíðanmeðanánámskeiði
stendur. Námskeiðið verður á
þriðjudögumogfimmtudögumkl.
20:30til21:30íBreiðholtslaugog
hefstþriðjudaginn14.janúar.

Sex vikna námskeið kostar
kr. 9.500. Nánari upplýsingarog
skráningerísíma862-3700eðaá
netfangiðakk@graenilotusinn.is

Jóga í vatni í 
Breið holts laug

Fella skóli í ann að sinn
í und an úr slit

JógaæfingaríBreiðholtslaug.

Keppnisliðsemkomskólanumíundanúrslit.

Mjódd - S. 557 5900

Verið velkomnar

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6
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Tveir hress ir 
frá slökkvi
lið inu

Tveir hressir  menn frá
Slökkviliði Höfuðborgarsvæðis
ins heimsóttu þriðjubekkinga í
Hólabrekkuskólameð forvarna
fræðslu á dögunum. Nemend
urlærðuýmislegtmeðalannars
um reykskynjara, brunateppi,
umgengniviðkertioghvernigá
aðhagasérefuppkemureldur.

Að fræðslu lokinni fengu all-
ir að skoða slökkviliðsbílinn og
kynnasttækjumhans.Slökkviliðs-
mennirnir gáfu öllum nemend-
umbókinaumLogaogGlóðauk
þesssemallirsemleysaverkefni
bókarinnar fá vasaljós að gjöf
sem gott er að hafa á náttborð-
inuefrafmagnið fer.Viðþökkum
slökkviliðsmönnumkærlega fyrir
komuna.

Annar hinna hressu slökkviliðs
manna spjallar við krakkana í
þriðjabekkíHólabrekkuskóla.

 

Mjódd: 

 

Opið þriðjudag - föstudag  
kl.13-18 

Um hátíðarnar. 
23.des.kl 10-23 

Lokað 24 des -1 jan,  w.w.w.herinn.is 

Þú færð jólagjöfina
hennar hjá okkur

Full búð af spennandi kvenfatnaði

Fyrir konur á öllum aldri
Munið gjafabréfin!

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

Höfum bætt við okkur flottu úramerki BERING en úrin frá þeim 
eru stílhrein og smíðuð úr bestu efnum. 

Hönnuðir BERING hafa að leiðarljósi hreinleika, 
einfaldleika og fegurð norðursins. 

Verið velkomin.
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Gleðilega hátíð

Við óskum þér gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.

Starfsfólk Íslandsbanka Þarabakka

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD

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

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir
Við aðstoðum þig við að velja spilin.

Úrvalið er hjá okkur!

Sendum  

um allt 
land

www.sp
ila

vinir.i
s

Nýtt

Frábær skemmtun! 8+ 2-12 30+

KALEIDOSKALEIDOS

Tværævisögureru ámeðalþeirrabóka
semBókaútgáfanHólaríBreiðholtinugefur
útaðþessusinnienfjölmargarbækurhafa
komiðútáþessuári.

ÖnnurævisaganheitirGullinskýog fjallar
umævisöngkonunnarHelenuEyjólfsdóttur,
sem þrátt fyrir brosmildi sitt hefur fengið
aðupplifasittafhverjuogekkialltánægju-
legt. ÓskarÞórHalldórsson fjölmiðlamaður
skráði ævisögu Helenu. Hin ævisagan sem
HólargefaútheitirVonogersagaAmalTam-
ini. HúnererfæddoguppaliníJerúsalemí
Palestínu.Húnvarsjöáraþegarstríðiðskall
á, 13áravarhún fangelsuðaf Ísraelsmönn-
umvegnagrjótkasts,16áravarhúngift.Árið
1995 flúði hún heimilisofbeldi eiginmanns
sínsog fórmeðbörnin sín fimmtil Íslands.
FlóttinnvarævintýralegurogAmalhræddist
um líf sitt. Nafnið Amal merkir von en von
Amalhefurávalltveriðaðkomiðséframvið
hana af virðingu og væntumþykju eins og
allaraðramanneskjur.ÞaðerKristjanaGuð-
brandsdóttirblaðakonasemskráirævisögu
Amal.

Sir Alex á Ís lensku
SirAlex,eftirGuðjónIngaEiríksson,erein-

stök saga Fergusontímans hjá Manchester
United ogekki vantar stórsjörnurnar: Cant-
ona, Schmeichel, Solskjær,Keane,Ronaldo,
Rooney, Beckham, Scholes. Vidic, Giggs og
VanPersieogeruþáfáirnefndir. Ábakvið
þettastóðsvoarkitektinnaðöllumævintýr-
unum,SirAlexFerguson.Frábærfótboltabók
-stútfullafsnilldartilþrifum,ruddalegumtæk-
lingum,rauðumspjöldumogallskynsfótboltakryddi.

Húmör í Hafn ar firði
Húmör íHafnarfirði, í samantekt IngvarsViktors-

sonarkennaraog fyrrumbæjarstjóraþar, inniheld-
urgamansögur afHafnfirðingum.  SmávaxnirHafn-

firðingarmeðLeifGarðars,Þóri Jónsson,
Halla í Botnleðju, Leif Helga, Viðar Hall-
dórsogÓlaDanberahöfuðiðháttþrátt
fyrirsmæðina.HörðurMagnússongáir til
veðurs.Gíslipólumkringirmann.Kennar-
arviðFlensborgarskólannskreppaíbíóog
hafameðsérrauðvínskút.ÞórðurÞórðar-
sonboðar„strandáDansgötunni“.Gunnar
Rafn Sigurbjörnsson lýsir starfsmönnum
Hafnarfjarðarbæjar. Gummi Valda mætir
draghaltur til vinnu. Hildur Guðmunds-
dóttirbiðurnemandasinnaðbítaá jaxl-
inn.MaggiÓla ferásjó.GeirGunnarsson
neitar. Adolf Björnsson týnist og Ingileif
Ólafsdóttirpantarhangikjöt.

Skag fir skar skemmti sög ur
Þákemurútþriðjaheftiðafhinumvin-

sæluSkagfirskuskemmtisögum, í saman-
tekt Björns Jóhanns Björnssonar blaða-
manns, en tvö hin fyrri runnu út eins
og heitar lummur, enda bráðsniðugar.
Gamansemi Skagfirðinga er líka óþrjót-
andisagnabrunnur.Héreruóborganlegar
sögur af m.a. af  kaupmanninum Bjarna
Har,Halla íEnni,FriðrikiáSvaðastöðum,
DúddaáSkörðugili,BjarnaMarons,Pálma
Rögnvalds og Álftagerðisbræðrum og
sveitungum þeirra. Einnig af Jóni Drang-
eyjarjarli,BirniíBæ,Ýtu-Kela,BinnaJúlla,
Jóhanni í Kúskerpi, Marka-Leifa, Sigga í
Vík,GunnaRögnvalds,SigguáEyrarlandi
ogfyndnumFljótamönnum.

Af öðrum Hólabókum má nefna Bestu
barnabrandarana, Spurningabókina2013,

ManchesterUnitedspurningabókognafnarímiðAllir
krakkarnir, semer í sennkærleiksríktogkvikindis-
legt.ÁðurerkominútbókinUndirhraun,eftirSiggaá
Háeyri,enhúnfjallarumgosiðíHeimaey1973,flótt-
annuppáfastalandiðogþaðsemíhöndfórhjáEyja-
mönnumogírauninnilandsmönnumöllum.

Hel ena, Amal og Sir Alex
frá Hól um
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NemendurBreiðholtsskólaskólafengustviðmargvíslegverkefni í
tilefnidagsíslenskrartunguádögunum.Góðurgestur,Ragnheið
urÞóraGrímsdóttirsagnaþulaogkennari,heimsóttiskólann,gekk
íbekkinaogsagðinemendumsögur.Einnigvarunniðmeðtungu
máliðíöllumárgöngum.Verkefnivorufjölbreyttogmáþarnefna
vinnumeðmálshættiogvísnagátur,ljóðalesturásal,stöðvavinnu
þar sem árgangar unnu saman að sagna og vísnagerð, spiluðu
orðaspilogm.fl.Elstunemendurnirlásueinnigsögurfyriryngstu
börnin. Þessar stúlkur eru úr fjórða og fimmta bekk Breiðholts
skóla.

Nóatúns
hamborgarhryggur
Fyrir 6

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

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

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

G L J Á I

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

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

RJÓMALÖGUÐ PÚRTVÍNSSVEPPASÓSA

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

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

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

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

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi víni við þennan rétt:

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

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

Verði ykkur að góðu.

Hún hljóm ar stöðugt 
nú þessi góða kveðja. 
Stund um er hún sögð 
stutt ara lega eins og af 

vana.  Oft ar von andi með ein
lægri ósk, vel vilja og kær leika. 
Gleði leg jól,  það skipt ir miklu 
að svo sé, og að þess verði 
not ið.  Kveðj an sem englarn ir 
fluttu á hin um fyrstu jól um var 
líka sú, að ver ið væri að boða 
mik inn fögn uð og hann ætti að 
veit ast öllu fólki. Þess vegna 
segj um við: „Gleði leg jól“.

 Þeg ar far ið er með jóla kveðj
una, oft eins og sjálf sagð an 
hlut, skyld um við hafa í huga 
að gleð in og fögn uð ur eru ekki 
alltaf það sjálf sagða. Eins og 

öll önn ur dýr mæti er gleð in 
vand með far in, verð ur að byggj
ast á rétt um for send um. Mörg
um finnst ein kenni gleð inn ar 
vera hlát ur og kátína. Það á oft 
við en ekki nærri alltaf. Hlát ur 
og fyndni, svo ynd is legt sem 
það hvort  tveggja get ur ver
ið, er á stund um yf ir varp til 
að hylja eitt hvað und ir niðri 
sem er eins and stætt gleði og 
mögu legt er.

Stund um er tal að um sanna 
gleði,  ein læga gleði. Þá er átt 
við hug ar far, eitt hvað það sem 
ger ist innst í mann eskj unni. 
Þar get ur fylgt hlát ur, en þan
nig þarf það þó alls ekki að 
vera.  Það hug ar far þarf ekki 
að vera bund ið veislu höld um 
eða amstri, það stend ur miklu 
dýpra í mann eskj unni. Gleð
in sú er skýrð með hug tök um 
eins og frið ur, sátt, fyr ir gefn
ing, þakk læti, auð mýkt, stund
um líka rósemi.  Allt það sem 
mann eskjan skynj ar og nýt ur 
þeg ar hún nær því að vera í 
sam hljóma við sjálfa sig og 
um hverfi, gef ur af sér til þess 
að geta þeg ið, lif ir í sátt við 
sjálfa sig og allt. Ger ir sér grein 
fyr ir því að líf ið er ekk ert sjálf
sagt, það er gjöf og skil ur þá að 
hver sem hef ur þeg ið svo mikla 
gjöf er í ábyrgð sett ur. Á þeim 
skiln ingi hvíl ir gleð in.

Eins og öll önn ur dýr mæti 
er gleð in vand með far in.  Þar 
þarf leið sögn og hjálp. Þeg
ar tal að er í jóla guð spjall inu 

um að fögn uð ur sé til boða, er 
líka tal að um hjálp og stuðn
ing.  „Yður er í dag frels ari 
fædd ur, sem er Krist ur Drott
inn“.  Inn tak þess boð skap ar 
er um dýpstu sann ind in, það 
sem skipt ir mestu máli í líf inu. 
Það sem get ur veitt gleði. Boð
skap ur jól anna er um tengsl við 
al mætti Guðs, um leið bæn ar
inn ar sem get ur veitt ör ugga 
leið til sannr ar gleði. Um það 
skul um við hugsa og muna eft ir 
þeg ar við segj um sem oft ast : 
„Gleði leg jól“.

Gleðilegjól

ValgeirÁstráðsson
sóknarpresturíSeljakirkju.

EftirséraValgeirÁstráðsson



SKYNDIHAPPDRÆTTI 
KNATTSPYRNUDEILDAR ÍR
Taktu vel á móti sölumönnum okkar

Frábærir vinningar!
ICELANDAIR - gjafabréf flug til Evrópu
Ársmiðar á leiki m.fl. ÍR knatt/handb/karfa - Gildistími: 01.05.2014 - 30.04.2015
Gisting á hótel Borg fyrir 2 
AH 32 Landmannalaugar by bus fyrir 2 Iceland Exursions
AH 30 South Coast and Þórsmörk by bus fyrir 2 Iceland Exursions
Líkamsræktarkort í GÁSKA 
Gjafabréf frá Vodafone
Íslenskir fjallaleiðsögumenn.  Jöklaganga fyrir 2 
Hellaskoðun.  Dagsferð fyrir 2 hjá Iceland Exursions 
Grillveisla hjá Sjávargrillinu fyrir 2
Promennt - inneignarbréf upp í námskeið
Gjafabréf frá Þín verslun Seljabraut
Úttekt í TENGI
4 vikna námskeið hjá Bootcamp að eigin vali 
Leiksport - Hummel fóltboltaskór 
Gjafabréf frá gleraugnaversluninni Sjáðu Hverfisgötu
Kaffivél frá BYKO
Leiksport - Hummel íþróttagalli 
Hundrað ára saga íslenskrar knattspyrnu -2 bindi frá KSÍ
Heilsa - heilsuvörur
Gjafabréf frá fiskbúð Hólmgeirs
Nokia C1 - O1 frá Hátækni 
Gjafabréf frá Kjötsmiðjunni
Leiksport - Alias fjölskylduspil
Þrifvörur fyrir bíla frá Fálkanum Suðurlandsbraut 
Brauðrist frá BYKO
Errea fótbolti
Gjafabréf frá NINGS
NIVEA - gjafasett kvenna
NIVEA - gjafasett karla

Heildarverðmæti vinninga er:
1.029.655

Verð: 1000.-
Aðeins 4000 miðar

Dregið 
31. jan 
2014
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Ég heiti Katrín Ósk Jó hanns
dótt ir. Ég er 23 ára og er ein
stæð móð ir með tvo stráka 
fimm ára og tveggja ára. Ég hef 
búið í Selja hverf inu í Breið holti 
frá ár inu 1994 að ég var fjög
urra ára göm ul. Ég hef ákveð
ið að láta æsku draum ræt ast 
og gefa út bæk ur. Ég gerði það 
eft ir að vin ur lýsti áhyggj um 
sín um yfir því að mín ir draum
ar færu í ævi langa bið vegna 
barn eigna minna. Ég féllst ekki 
á þetta og bæk urn ar eru tvær 
og eru hugs að ar sem upp haf 
syrpu. 

Karólínaköngulóersöguhetj
an og fyrri bókin, Karólína og
týnduskórnir,kennirbörnumá
helstu litinaensagangengurút
áaðhúnleitaraðskónumsínum
átta sem allir eru í sitthvorum
lit.Seinnibókin,Karólínaogegg
ið,kennir tölurnar fráeinumað
tíuog fjallarumþegarKarólína
finnur lítið fuglsegg og kemur
því aftur heim í hreiðrið sitt.
Lesendahópurinn er leikskóla
aldurinn.Yngstubörnin læraaf
bókunumoghafamjöggamanaf
þeimenelstubörninhafagaman
afsöguþræðinum,þóþaukunni
flestþegarátölurogliti.

Aldrei of gam all til að 
læra

Égvar fjögurraáraþegar for
eldrarmínir fluttuúrHlíðunum
íSeljahverfiðogþauhafaverið
þar síðan. Ég hef því alist upp
sem Breiðhyltingur og er ekk
ert á leiðinni þaðan. Ég innrit
aðimigíHáskólaíslandsáliðnu
haustiogfannstégverasvofull
orðinaðégákvaðaðsækjaum
stúdentaíbúðenáttaðimigsvo
að ég hefði ekkert við hana að
gera.Éggætibúiðáfram íkjall
aranum hjá pabba og mömmu.

Það hefðu líka orðið viðbrigði
fyrir strákana að fara fráþeim.
Þeireigajafntheimahjámérog
afasínumogömmu.Þeirganga
baraámillihæðanna.Ámeðan
maður er einstæður er gott að
eigastuðningpabbaogmömmu.
Ereraðvinna í Seljahlíðogað
skrifa bækur. Það er nóg í bili.
Maðurverðuraldreiofgamalltil
aðfaraaðlæra.

Selja hverf ið er barn vænt
Seljaherfið er líka ákaflega

barnvæntogégmanhvaðmér
leið vel þegar ég var barn að
alast þar upp. Þetta er dásam
legurstaðurtilþessaðalabörn
uppogéggeri ráð fyrirað láta
mína stráka alast þar upp. Það
verðuraðviðhalda íbúafjöldan
um íSeljunumþví fólkiðþarer
fariðaðeldast.Égbyrjaðiskóla
gönguna íSeljaskólaogvarþar
íþrjúár.Þaðáttiekkialvegvið
mig. Mér fann mig ekki nógu
vel í skólanum. Besta vinkona
mín hafði farið í Ísaksskóla en
hættiþareftirþrjúáriogfórþá
íÖlduselsskólannogég fékkað
fljótameðhenni.

Til finn inga leg tengsl við 
Öldusels skóla

ÉgáttimjöggóðáríÖldusels
skóla ogermeð rosalega sterk
tilfinningaleg tengsl við hann.
Ég finn enn til saknaðar þegar
égkemþangað inn.Svo lá leið
in í FB eins og margra í Breið
holtinu.Égheldaðéghafiverið
hlýðin og góður krakki þótt sé
segi sjálf frá en þá kom dálítið
unglingaútrásyfirmig.Foreldrar
mínirvildunefnilegaaðég færi
í framhaldsskóla með bekkjar
kerfi.Mig langaðiaðprufa ann
aðogað finnahvarmittáhuga
sviðværi.Þaulétuþaðeftirmér

ogégfóríáfangakerfiðíFB.Þau
voru mér líka ákaflega hjálpleg
þegar drengirnir fæddust. Ég
ætlaðimérekkiaðeignastbarn
þegarégvar17 áraoglétþess
vístgetið.Vikusíðaraðég lýsti
barneignaleysinu yfir komst ég
aðþvíaðégværiorðinólétt.Ég
hugleiddiafhverjukonurgerðu
þetta aftur og aftur. Að verða
óléttarogeignastbörn.Égsky
ldiþaðekki.Eneftiraðégeign
aðist eldri drenginn breyttist
þetta.Allt í kringum fæðinguna
varmeðþeimhættiaðégskyldi
þettabetur.Égvarekkertóvön
börnumþvívið systkininerum
fimmaðtölu.Éggeriþóekkiráð
fyrir að ná foreldrum mínum í
barneignum. Ég bæti kannski
einu við en ég ætla aðeins að
bíðameðþað.Éghefnokkurár

til stefnu en ef ég fjölga meira
ætlaégaðgeraþaðfyrirþrítugt.

Oft ösku dag ur hjá okk ur
Mér fannstyndislegtaðalast

upp í Seljahverfinu. Við búum
í botnlanga og þar er maður
svo frjáls.Þegarégvarbarnþá
var ekki búið að byggja í món
um fyrir ofan okkur. Ég fór oft
þangaðtilþessaðleikamér.Ég
hafði lesiðHeiðubækurnareftir
JóhönnuSpyriogvarmjögupp
tekinafHeiðu.Viðáttumheim
ilishundogég fóroftmeðhann
með mér og þá þóttist ég vera
Heiða og hafði hundinn fyrir
geitina.Hannvargeitinmín.En
þávantaði Péturhina söguper
sónuna í Heiðubókunum. Það
bjó strákur sem heitir Pétur í

samabotnlanganumogégreyn
distundumaðfáhannmeðmér
og hundinum eða geitinni upp
ímóenhannvarþremurárum
eldri,hafðiekki lesiðHeiðubæk
urnarogsýndiþessuuppátæki
mínuþvíminniáhugaenégvildi
að hann gerði.  Ég og vinkona
mín vorum rosalega kátar og
opnar. Við gengum mikið íhús
og bönkuðum upp á hjá fólki.
HúnspilaðiáBaníóogégsöng
ogviðfengumoftastkexaðlaun
um. Það var því oft öskudagur
hjáokkur.

Synd að við vær um 
ósátt ar

Viðvinkonurnarfórumlíkaoft
í kirkju.Viðbyrjuðumsnemma
að klæða okkur í sparikjóla og
fara í kirkjuna. Ég man þegar
viðfengumaðfaraeinarífyrsta
skipti. Við fórum svo í kórinn
og fengumaðslökkvaákertun
um. Ég man að við vorum ein
hverju sinni ekki alveg sáttar
þegarviðkomumíkirkjuna.Ein
hver spenna var í loftinu. Séra
Valgeir tók efir því og fór að
tala um þetta við okkur. Hon
umleystekkertáaðviðværum
ekkisáttar.Viðsemværumvin
konur.Hannsagðiaðþaðværi
synd ef við værum ekki sáttar.
Við vorum eiginlega hálf aldn
aruppíkirkjunni.Þákomuyfir
leittmunfleiri íkirkju.Stundum
varfulltútúrdyrum.Ídagkoma
færri. Éghef líka lagtáhersluá
að kenna eldri syni mínum um
Jesú. Við förum samt ekki mik
ið í kirkju ídag.Hannersvona
morgunkúrari. Finnst gott að
lúraámorgnana.Kannskiáþað
eftiraðbreytast.

Meira um Kar ólínu
En aftur að bókunum. Sagan

Karólínu kóngurló er saga sem
égvaraðsegjasynimínum.Ég
varbúinnaðhugaaðþvíaðgefa
hana út. Þegar kom að því að
gefa Karólínubókina út skellti
ég í aðra sögu um Karólínu og
bættihennivið.Þessvegnaeru
bækurnar tvær. Mig langar til
þess að skrifa og gefa út bæk
ur. Pabbi segir að það sé ekk
ertseméggetiekkigert.Ogég
ætla að halda áfram. Þegar ég
hafðisambandviðútgáfunavar
égeiginlegabúinnað fáútgáfu
samninginn. Hann var tilbúinn
þegarégkomíviðtal.Égerlangt
komin með næstu bók. Hún er
ekki um Karólínu því ég bjóst
ekkiviðaðhúnyrði svonavin
sæl. En ég á örugglega eftir að
skrifameiraumKarólínuogvon
andi fleira. Það þarf að virkja
innlenda barnabókamenningu.
Við fáum mikið af þýddu efni.
Smásaga í myndabúningi nær
svoveltillitlukrakkanna.

Ákvað að láta æsku draum inn ræt ast

Katrín Ósk ásamt sonum sínum Jóhanni Andra og Brynjari Atla.

Katrín Ósk Jó hanns dótt ir rifj ar Breið holtsæsk una upp að þessu sinni. Hún er dótt ir hjón anna 
Jó hanns Hall dórs Al berts son ar og  Mar grét ar Stef áns dótt ur, en afi henn ar og amma voru 
Al bert Guð munds son knatt spyrnu mað ur og síð ar al þing is mað ur og ráð herra og Bryn hild ur 
Jó hanns dótt ir. Katrín Ósk á tvo syni. Jó hann Andra og Brynj ar Atla. Katrín hef ur lengi haft 
gam an af að skrifa og nú hafa fyrstu bæk ur henn ar kom ið út ríku lega mynd skreytt ar og eru 
ætl að ar börn um á leik skóla aldri.

Katrín Ósk Jóhannsdóttir á heimaslóðum í Seljahverfinu.

Sagan um hvernig Karólína kongurló bjargaði egginu eftir 
Katrínu Ósk.
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Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Þönglabakka 4  -  S : 571-2288

www.gauja.is

Viljiðþiðvinnaflugeldapakka?

ee. is [út l it&umbrot ]

FLUGBJÖRGUNARSVE ITIN
REYKJAVÍK

MERKI
(LÓGÓ)

Krakkarnúgetiðþið
unniðskemmtilegan
flugeldapakka.
Þiðklippiðútþessa
mynd,litiðhanaog
komiðhenniáflugelda
söluFlugbjörgunarsveit
arinnaríÍRheimilinuvið
Skógarselekkiseinna
en29.desember.
Áhádegiþann30.
desemberdrögumvið
svoút10myndirogþeir
semþæreigafáflotta
krakkapakkaafflugeld
um.Þann30.desember
hengjumviðlíkaupp
fulltaffallegummyndum
áflugeldasölunnisvo
kíkiðviðtilaðsjáhvort
ykkarmynderekkiá
meðalþeirra.

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

   hefðbundnum afgreiðslutíma*

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur  Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

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

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

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

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

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

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

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

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

*

Afgreiðslutími sundstaða 

Jól og áramót 2013-2014

Heilsulindir í Reykjavík

SUNDKORT ER 
GÓÐ JÓLAGJÖF

ur Nýársdagur

R 
ÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
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Ís landsmeist aramótið í
sundi í25metra laug fór fram
helgina 22. til 24. nóvember
að Ásvöllum í Hafnafirði. Þar
átti Sf.Ægirvaska sveit sund
manna.

Árangurvargóðurogmikiðaf
bætingumenhæstbarþóárang
urEyglóarÓskarGústafsdóttur
en hún setti fimm íslandsmet
á mótinu 200 bak á tímanum
2.06.59bættimetiðum41brot.
Annað frábært Íslandsmetkom
svohjáEyglóuÓsk í200metra
fjórsundienþarbættihúnmet
ið um 1.6 sekúndu á tímanum
2.13.41, þriðja metið í fyrsta
spretti100bakátímanum59.56
í boðsundi, fjórða í 400 metra
fjórsundi á tímanum 4.46.36
að lokum fimmta metið en þá
bættihúnsvometiðí100metra
baksund kvenna aftur en hún
fór á tímanum 59.42 glæsileg
ur árangurþað.Þeir semurðu
íslandsmeistarar voru Birkir
SnærHelgason– Jakob Jóhann
Sveinsson–EyglóÓskGústafs
dóttir og Inga Elín Cryer í ein
staklingssundum en svo vann
kvennaliðsSf.Ægistvotitlaogí
sveitinnivoru:EyglóÓsk– Inga
Elín RebekkaJaferianogElena
DísVíðisdóttir.

Mótinu lauk svo með upp
skeruhátíðaðÁsvöllumenþar
voru þeir sundmenn sem voru
með stigahæstu sundin á mót
inu heiðruð og voru það tveir
Ægiringar: hjá körlum Jakob
JóhannSveinsson fyrir50brin
gu755FINAstigogstigahæsta
konan Eygló Ósk Gústafsdótt
ir með 852 FINA stig fyrir 200
metra baksund. Sf. Ægir fékk
svoflestatitlaámótinuíallt14
íslandsmeistaratitla. Jólamót
félagsins fer svo fram íLaugar

dalnum 15. desember en það
ereinnig stigamót. Tveir sund
menn frá Sf. Ægi sem eru við
námíBandaríkjunumgerðuþað
einniggott.

AntonSveinnmeð
háskólaliðnuUniversity
ofAlabama

Anton Sveinn McKee: synd
ir með háskólaliðnu University
of Alabama. Í 200 jarda bringu
varðhann íöðrusæti á tíman
um 1.56,07 og á hann nú sjö
undabesta tímanná tímabilinu
íháskóladeildinnienþarvantar
honum aðeins tæpar tvær sek
úndur tilaðnáA lámarki.Einn
ing er þetta þriðji besti tíminn
hjáskólaliðinu.100jardabringu
syntihanná54,06oghafnaði í
fimmtasætiogerá listayfir25
bestu á tímabilinu. Síðan synti
hann 500 jarda skrið og lenti í

fjórtándasætiátímanum4.29,98
en aðal áherslan hjá honum á
þessu móti var bringusundið.
Hefur hann nú náð þremur B
lágmörkum fyrir NCAA mótið í
mars2014JóhannaGerðaGúst
afsdóttir: syndir með háskóla
liðinuFlorida InternationalUni
versity.Húnavanntværgreinar
ámótinuenþaðvoru200yarda
fjórsundenþarsyntihúnátím
anum 1.58.27 sem er skólamet
ogbestitímiársinsíC–USAog
erréttviðC–USAmetiðenþað
er sá Conferance sem skólinn
hennartekurþáttí,þettaerein
nigátjandibesti tíminnáþessu
sundári í landinu. Jóhanna
Gerða vann einnig 200 yarda
baksund á tímanum 1.55.74, í
100yardabaksundsyntihúná
tímanum54.38.Allirþessirþrír
tímareruBtímaráNCAAmótið.

VöskÆgissveitá
Íslandsmeistaramótinu

www.breidholt.is

ÍM-lið Ægis er vösk sveit sund manna.

Afgreiðslutími: 
Mán-þri og fim 10-18
mið 10-21, fös 11-18
Lau og sun 13-16 

Gerðubergssafn 
Sími 557 9122
gerduberg@borgarbokasafn.is

www.borgarbokasafn.is  
www.bokmenntir.is 

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

Athugið að Gerðubergssafn verður lokað hátíðar-
dagana og einnig mánudaginn 30. desember 

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

Getraun og 
glaðningur

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

Margtskemmtilegthefurverið
ígangiþettahaustiðífélagsmið
stöðvunum íBreiðholti ognóv
embervarsérstaklegaviðburða
ríkur mánuður. Almennar opn
anir félagsmiðstöðvanna hafa
veriðásínumstaðþarsemhorft
er á sjónvarpið, spilaðir tölvu
leikir, spilað billjard og borð
tennis, spjallað, föndrað,haldin
stelpukvöldog strákakvöld, far
ið íheimsóknirogmargtmargt
fleira. Snemma í mánuðinum
var svo  félagsmiðstöðvadagur
inn haldin hátíðlegur með til
heyrandivöffluáti,kakódrykkju
og heimsóknum frá foreldrum
svoeitthvaðsénefnt.

Dagurinngekkvel í Breiðholt
inuoggamanaðsjáhvaðmarg
ir foreldrarsáusér færtaðkíkja
í heimsókn í félagsmiðstöðv
arnar. Þar á eftir var hin árlega
rappkeppni Rímnaflæði haldin í
Miðbergiþarsemunglingaralls
staðaraðaf landinukomubæði
sem keppendur og áhorfendur.
Keppningekkmjögvelogfrábært
eraðsjáallaþessaupprennandi
rapparaspreytasig fyrir framan
fjöldaáhorfenda.Daginneftirvar
svo haldið á hönnunarkeppnina
Stíl íHörpu.Þarsýnduyfir50lið
afrakstur sinn.Þrjú lið tókuþátt

fyrirhöndBreiðholtsinsogstóðu
þausigöllmeðmikilliprýði.Síð
ast en ekki síst var haldið jóla
hlaðborð unglinga nú í byrjun
desember. Á hlaðborðið komu
þó nokkrir  prúðbúnir ungling
ar. Farið var í bingó, pakkaleik,
skemmtiatriði sýnd og auðvitað
borðaðurheillhellingurafdýrind
isjólamat.Þessadaganaertíman
umeyttíkomaséríjólaskapmeð
piparkökuáti, föndri, jólaskreyt

ingum, jólamyndaáhorfi og jóla
söngvum.Síðastenekkisístóska
félagsmiðstöðvarnar íBreiðholti
öllum gleðilegra jóla og farsæls
komandiárs.

Með jóla kveðju og til hlökk un í 
að eyða nýju ári með frá bær um 
ung ling um,

Starfs fólk fé lags mið stöðv anna í 
Breið holti

Viðburðaríkurnóvember

Glaður hópur á góðu kvöldi í Miðbergi.



facebook.com/mappan.is www.mappan.isMappan   Stórhöfða 29   110 Reykjavík   580 1000

Taktu á móti póstinum þínum í Möppunni

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

Hvernig geri ég pappírspóstinn rafrænan?

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

• Þægileg - Aðgengileg hvar og hvenær sem er 
• Umhverfisvæn - Pappírslaus póstur 
• Örugg - Pósturinn er geymdur á öruggu formi 
• Ókeypis - Þú borgar ekkert fyrir Möppuna 
• Fljótleg - Pósturinn berst þér samdægurs
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Mikil aukninghefurverið í að
leikmenn Leiknis séu kallaðir
á landsliðsæfingar hjá KSÍ. Alls
hafaníu leikmennveriðkallaðir
til skoðunarhjá landsliðsþjálfur
unumíU16tilU17ogU19.

Sindri Björns son, Frymezim Ves
alaj, Frið jón Magn ús son, Árni El var 
Árna son, Krist ó fer Bær ing Sig urð
ar son, Daði Bær ings Hall dórs son, 
Ey þór Atli Guð munds son, Ern
ir Freyr Guðna son og Vign ir Már 
Más son hafa all ir ver ið kall að ir á 
æf ing ar.

Daði og Sindri vald ir í 
loka hópa

Tveir leik menn hafa spil að 
lands leik á þessu ári fyr ir Ís land. 
Daði Bær ings Hall dórs son er fædd
ur 1997 og er leik mað ur Meist ara 
og 2.fl Leikn is. Daði leik ur sem 
miðju mað ur og hef ur bætt sig mik
ið und an far ið. Hann lék með U17 
ára lands liði Ís lands á æf inga móti 
í Wa les í mars síð ast liðn um og lék 

einnig með lið inu í Und an riðli Evr
ópu keppn inn ar í Rúss landi í haust 
þar sem Ís lands komst áfram.

Sindri Björns son leik mað ur 
meist ara flokks karla er fædd ur 
1995 og hef ur leik ið með U17 og 
U19 ára lands liði Ís lands á und
an förn um tveim ur árum. Hann 
tók með al ann ars þátt í loka móti 

EM með U17 ára lið inu á 2012 
og hef ur ver ið í verk efn um með 
U19 á þessu ári. Sindri leik ur sem 
miðju mað ur. All ir þess ir strák ar 
eru hluti af af reks starfi Leikn is og 
mega Leikn is menn vera stolt ir af 
þess um strák um og gam an verð ur 
að fylgj ast með þeim öll um og fleir
um í fram tíð inni. 

Leikn is strák ar í lands lið um

Daði Bærings Halldórsson t.v. og Sindri Björnsson.

Yngri flokkarnir eru farnir á
fulltíReykjavíkurmótunum.Annar
flokkurLeiknishófleikgegnKRen
leikiðvaríEgilshöll.Okkarstrákar
áttuflottanleik,boltinnrúllaðivel
milli manna og vinnusemin góð.
Niðurstaðan var sanngjarn sigur
Leiknis41.MörkLeiknisskoruðu:
Friðjón Magnússon, Árni Elvar,
BenediktJónogFrymezimVesalaj.

Þriðji flokk ur Leikn is er sam ein
að ur við ÍR þetta keppn is tíma bil
ið en strák arn ir hafa stað ið sig vel 
það sem af er. Um 35 leik menn æfa 
í flokkn um og stefnt er á að fara á 
Gothia Cup næsta sum ar. Leikn ir/
ÍR léku sína fyrstu leiki í Reykja
vík ur mót inu á dög un um en í Alið
um voru það Þrótt ar ar sem komu 
í heim sókn. Okk ar strák ar spil uðu 
skemmti lega og unnu góð an 10 
sig ur þar sem Ern ir Freyr skor aði 
mark ið en þess má geta að Vign ir 
Már Más son varði víta spyrnu frá 
Þrótt ur um. Blið ið lék einnig og voru 
það Vík ing ar sem komu í heim sókn. 
Um var að ræða hörku leik þar sem 
okk ar menn höfðu bet ur 32.  Fjórði 
flokk ur spil aði sína fyrstu leiki gegn 
KR. Þetta árið er stillt upp tveim ur 
lið um í 4. flokki. Í Alið um var hörku
leik ur þar sem lið in skipt ust á að 

sækja og spila góð an fót bolta. Leik
ur inn end aði með 54 sigri KR en 
okk ar strák ar sýndu fín an karka t er 
og skor uðu fjög ur góð mörk gegn 
sterku liði KR. Blið ið lék einnig gegn 
KR og voru and stæð ing ar okk ar 

sterk ari að il inn unnu 52 sig ur í ann
ars fín asta fót bolta leik.

Reykja vík ur mót ið er spil að fram í 
lok mars og von andi að lið in okk ar 
haldi áfram að bæta sig og spila góð
an Leikn is fót bolta.

Yngri flokk arn ir byrja vel

Strák arn ir í 4. flokki Leikn is.

ÞjálfaramálLeiknis eruklár
fyrir næsta tímabil. Davíð
SnorriJónassonogFreyrAlex
andersson munu áfram þjálfa
Meistaraflokkkarla.Báðirhafa
þeirlokiðUEFAAprófifráKSÍ.
SævarÓlafssonkemurnýrinn
enhannþjálfaðihjáLeiknifyr
irnokkrumárumogerkominn
til baka. Sævar spilaði lengi
fyrirmeistaraflokkLeiknisog
ereinnaf10 leikjahæstu leik
mönnumísögufélagsins.Sæv
armunþjálfa2.flokkog6.flokk
félagsins. Sævar hefur lokið
UEFABprófi fráKSÍaukþess
aðverabúinnmeðfimmstig.

Óli Hall dór Sig ur jóns son 
hef ur tek ið við sam ein uðu liði 
Leikn is og ÍR í 3.flokki karla. Óli 
hef ur lok ið UEFA A prófi frá KSÍ. 
Hon um til að stoð ar verð ur Atli 
Þór Sig urðs son fyrr um leik mað
ur Leikn is og KB. Þórð ur Ein ars
son eða Doddi eins og hann er 
best þekkt ur mun þjálfa 4. flokk 
og 7. flokk karla á næsta tíma
bili. Doddi hef ur lok ið UEFA A 

prófi frá KSÍ. Hann hef ur um sjón 
með 8. flokki en þar koma krakk
ar á elsta ári í leik skóla sam an 
og spila fót bolta. Æft er í Fella
skóla og eru all ir vel komn ir 
en það er frítt að æfa með 8. 
flokki Leikn is. Nán ari upp lýs
ing ar um 8. flokk er að finna á 
www.leikn ir.com. Hlyn ur Helgi 
Arn gríms son mun halda áfram 
að þjálfa 5. flokk karla. Hlyn ur 
er ung ur að árum en gríð ar
lega efni leg ur þjálf ari sem stóð 
sig vel á síð asta tíma bili með 
5. flokk karla. Hlyn ur hef ur lok
ið UEFA B prófi frá KSÍ. Hon um 
til að stoð ar meist ari Örn Þór 
Karls son. UEFA er knatt spyrnu
sam band Evr ópu. All ir þjálf ar ar 
Leikn is er mennt að ir með UEFA 
gráðu frá KSÍ sem al þjóð leg ar 
gráð ur í þjálf un. Það er gleði
efni en fé lag ið hef ur lagt mik ið 
upp úr því að þjálf ara séu vel 
mennt að ir og kynni sér nýj ung
ar í þjálf un til að gera allt starf 
fé lags ins fag legra.

All ir þjálf ar ar Leikn is 
með UEFA mennt un

Sæv ar Ólafs son þjálf ari 2.flokks karla.

22. desember 4. sunnudagur í aðventu
Kl. 11 Barnaguðsþjónusta

Kl. 14. Guðsþjónusta
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar

24. des.aðfangadagur jóla
kl. 18 Aftansöngur

sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Blandaður kór syngur 

Jólatónlist leikin frá kl. 17:30

kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta
sr. Valgeir Ástráðsson prédikar

Kirkjukórinn syngur. 
Einsöngvari er Elín Ósk Óskarsdóttir

Jólatónlist leikin frá kl. 23

25. des. jóladagur
kl. 14 Guðsþjónusta

sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kirkjukórinn syngur

26. des. annar jóladagur
kl. 14 Guðsþjónusta

sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar 
Kirkjukórinn syngur

kl. 16 Guðsþjónusta Skógarbæ
sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar

31. des. gamlársdagur
kl. 18 Aftansöngur

sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kirkjukórinn syngur

Einsöng syngur Anna Margrét 
Óskarsdóttir

1. janúar nýársdagur Altarisganga
kl. 14 Guðsþjónusta

sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Kirkjukórinn syngur

Kl. 16. Guðsþjónusta í Skógarbæ
sr. Valgeir Ástráðsson prédikar

Organisti við guðsþjónusturnar er Tómas 
Guðni Eggertsson

Helgihald í Seljakirkju
um jól og áramót

Enskar fótboltavörur í úrvali

ZOON-úlpur

ÍR- og Leiknisvörur 
jólapakkann!

Leikföng
í úrvali

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

www.borgarblod.is
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Keiludeildin er með æfingar
fyrirbörnogungmenniá aldr
inum7til23ára.Iðkendurgeta
valiðhvortþeiræfa íKeiluhöll
inniÖskjuhlíðeðaKeiluhöllinni
í Egilshöll ogeinnighvortþeir
æfa tvisvar eða fjórum sinnum
í viku. Æfingarnar eru í Keilu
höllinni íÖskjuhlíðámánudög
umogmiðvikudögumkl. 17:00
–18:30ogíKeiluhöllinniíEgils
höll á þriðjudögum og fimmtu
dögum frá kl. 17:00 – 18:30.
Sjá æfingatöflu Keiludeildar ÍR
http://www.ir.is/media/PDF/Aef
ingatafla_Keiludeildar.pdf

Fjölg un iðk enda hef ur ver
ið gríð ar lega mik il eft ir að keilu
sal ur inn í Eg ils höll var opn að
ur haust ið 2012 og marg ir nýir 
iðk end ur á öll um aldri komu 
þá inn. Sér stak lega hef ur ver ið 
ánægju legt hvað stúlk um hef
ur fjölg að hjá deild inni. Í dag 
eru það 45 krakk ar sem æfa hjá 
keilu deild inni að jafn aði og er 
þeim skipt upp í þrjá flokka eft
ir getu, byrj end ur, milli stig eða 
lengra komna. Lögð er áhersla 
á grunn þjálf un fyr ir byrj end ur, 
en þeir sem lengra eru komn ir 
í íþrótt inni stunda einnig tækni
æf ing ar og lík ams þjálf un. Nú er 
svo kom ið að varla kom ast fleiri 
iðk end ur að á barna og ung linga
æf ing um hjá deild inni. Sam hliða 
fjölg un iðk enda hef ur þurft að 
fjölga þjálf ur um og eru nú 8 þjálf
ar ar sem mynda þjálf arateymi 
deild ar inn ar. 

ÍR ung ar
Keilu deild in er einnig þátt tak

andi í verk efn inu ÍR ung ar ásamt 
fimm öðr um deild um ÍR. Þar fá 
börn í tveim ur yngstu bekkj um 
grunn skóla að æfa eins oft og þau 
vilja fyr ir eitt gjald fyr ir önn ina. 
Þannig get ur barn ið flakk að á 
milli íþrótta að eig in vilja og æft 
hand bolta, frjáls ar íþrótt ir, knatt
spyrnu, körfu bolta, keilu og skíði. 
http://www.vis ir.is/as sets/pdf/
XZ14631023.PDF 

Komdu í keilu
Flest ir iðk end ur hjá keilu deild

inni taka þátt í keppni á mót um 
og er þar gleði og ánægja í fyr ir
rúmi. Flest mót fyr ir börn og ung
linga á aldr in um 7 til 20 ára eru 
á veg um Keilu sam bands Ís lands 
og þar er mið að við að keppt sé 
til skipt is í keilu söl un um þannig 

að all ir fái að keppa þar sem þeir 
æfa. Kepp end um er skipt í flokka 
eft ir aldri og keppt er í pilta og 
stúlkna flokk um nema í Ís lands
móti ung linga liða þar sem keppt 
er í ein um flokki og kepp end ur á 
aldr in um 12 – 16 ára. Sjá móta
skrá ung linga móta á heima síðu 
KLÍ  http://www.kli.is/mot/ung
linga/ Einnig eru hald ið Reykja
víku mót ung linga fyr ir þá sem 
æfa hjá Reykja vík ur fé lög un um. 
Elstu iðk end urn ir í ung menna
flokk un um keppa síð an í mót um 
full orð inna bæði í ein stak lings og 
liða keppn um og einnig á keilu
deild in marga full trúa í öll um 
yngri lands lið um í keilu. Haf ir þú 
áhuga á að fara að æfa keilu hafðu 
endi lega sam band við þjálf ara 
deild ar inn ar.

Mik il upp gang ur í barna 
og ung linga starfi

QubicaAMF Bowling World
Cup, heimsmeistaramót einstak
linga í keilu það 49. Í röðinni
var haldið í borginni Krasnoy
arsk í Síberíu í Rússlandi dag
ana 15. nóvember til 2. desem
ber s.l. Fulltrúar Íslands voru
nýkrýndir Íslandsmeistararpara,
Guðný Gunnarsdóttir og Arn
ar Sæbergsson, bæði úr ÍR. En
þau unnu sér rétt til þátttöku á
mótinu með sigri á AMF móta
röðinni síðasta vetur og kepptu
bæði á sínu þriðja Qubica AMF
heimsbikarmóti.

QubicaAMF World Cup er 
stærsta al þjóð lega mót ið sem hald
ið er ár lega, ef mið að er við fjölda 
kepp enda. Að þessu sinni tóku 74 
karl ar og 64 kon ur þátt í keppn
inni. Þar á með al voru tveir fyrr ver
andi móts meist ar ar auk fjöl margra 
kepp enda sem höfðu keppt á mót
inu áður. Mót ið var spil að í nýj um 
32 brauta keilu sal sem form lega 
var opn að ur 20. sept em ber s.l. og 
spila mennska á mót inu var óvenju
lega há og marg ir 300 leik ir voru 
spil að ir bæði í karla og kvenna
flokki. Kepp end ur ÍR náðu ágæt
um ár angri á mót inu þrátt fyr ir að 

þeim hefði ekki tek ist að kom ast 
áfram í 24 manna úr slit in eins og 
stefnt var að. Guð ný Gunn ars dótt ir 
lauk keppni í 34. sæti með sam tals 
4.705 pinna eða 196,04 að með al tali 
í 24 leikj um og var þetta henn ar 
besti ár ang ur. Arn ar Sæ bergs son 
varð í 28. sæti með sam tals 5.373 
pinna og 223,88 að með al tali í 24 
leikj um, en besti ár ang ur hans var 
árið 2005.

AnítaHinriksdóttir varkjör
in frjálsíþróttakona ársins og
frjálsíþróttamaður ársins 2013
fyrir frábæranárangur sinn á
árinubæðiáheims,Evrópuog
norðurlandamótiunglinga svo
ogöll Íslandsmetinogafrekin
áinnlendriogerlendrigrundu.
Hún er í 44. sæti áheimslista
fullorðinna fyrir árið 2013 og
í 8. sæti á heimslista stúlkna
fráupphafifyrirárangursinní
800mhlaupi,2:00,49mín.Hún
var íhaustkjörinvonarstjarna
EvrópuífrjálsíþróttumafFrjáls
íþróttasambandiEvrópu.Aníta
hlauteinnigviðurkenningufyr
irtvöÍslandsmetsemhúnsetti
áárinu.

Guð  mund  ur  Sverr  i s  son 
spjót kast ari var kjör inn frjáls í
þrótta karl árs ins og átti óvæn
tasta af rek ið fyr ir 80.66 m í 

spjót kasti en það setti hann í 
46. sæti á heims list an um og 3. 
sæti á ís lenskri af reka skrá frá 
upp hafi.  Aðr ir sem hlutu við ur
kenn ingu voru Helen Ólafs dótt ir 
en hún var kjör in hlaup ari árs
ins í götu hlaup um fyr ir ár ang
ur sinn í heilu mara þoni en sá 
tími, 2:53.22 klst. skip aði hana 
í ann að sæti á ís lenskri af reka
skrá kvenna frá upp hafi og jafn
framt í Ólymp íu hóp FRÍ. Fríða 
Rún Þórð ar dótt ir var kjör in öld
ung ur árs ins í kvenna flokki fyr ir 
ár ang ur sinn inn an húss í byrj un 
árs en miða er við ár ang ur sam
kvæmt stiga töflu öld unga þar 
sem ald ur og ár ang ur er haft til 
hlið sjón ar. Frjáls í þrótta fólk ÍR 
var at kvæða mik ið á upp skeru
há tíð FRÍ á dög un um og hlutu  
ÍRing ar  sex verð laun af níu sem 
er frá bær ár ang ur. 

Aníta og Guð mund ur frjáls í þrótta fólk árs ins

Guð ný Gunn ars dótt ir og Arn ar 
Sæ bergs son fóru á QubicaAMF 
World Cup í Rúss landi.

Guð ný og Arn ar á heims
meist ara móti í Rúss landi

Árlegt jólamótÍRogNettóíkörfuboltafórfram
í íþróttahúsi Seljaskóla, Hertzhellinum á dögun
um. Tæplega 600 keppendur á aldrinum 6 til 9
áramættutilleikseníárvorualls22liðskráðtil
keppni.

Dag skrá helg ar inn ar var að von um þétt en áætl að 
er að um 1.500 manns hafi lagt leið sína í Hertzhell
inn á laug ar dag og sunnu dag. Spil að var frá morgni 
til kvölds alla helg ina. Mót ið gekk afar vel fyr ir sig og 
voru kepp end ur, þjálf ar ar og aðr ir sem sóttu mót ið 
fra bær ir gest ir í alla staði. Ánægj an skein úr hverju 
and liti. Körfuknatt leiks deild ÍR vill nýta tæki fær ið og 
þakka þátt tak end um fyr ir kom una, senda þakk ir til 
Nettó og einnig öll um þeim fjöl mörgu sjálf boða lið um 
sem komu að skipu lagn ingu og um gjörð móts ins. Án 
þeirra væri óger legt að halda mót eins og jóla mót ÍR 
og Nettó.

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

Krakk ar úr fimmta flokki ÍR í keilu.

Um 600 krakk ar á jóla móti

KeiludeildÍR:

Á haustdögum kynnti Frjáls
íþróttadeild ÍR nýja stefnu í
afreksmálum. Markmið afreks
stefnunnareraðstyðjaennbet
urviðmestuafreksmenndeild
arinnar en jafnframtaðþjappa
hópnum saman og gera þau
sýnileg sem góðar fyrirmyndir
ogfyriraðraíþróttamenndeild
arinnarogfélagsins.

Hóp inn skipa 21 íþrótta mað ur 
og er þeim skipt upp í Ólymp íu
hóp, A og B hóp. Þær for send
ur sem liggja að baki eru þrenns
kon ar. Ólymp íu hóp ur ÍR mið ast 
við að vera með lim ur í Ólymp
íu hópi FRÍ en þar gilda til tek in 
við mið sem taka mið af lág marki 
á Ólymp íu leika. Fyr ir A og Bhóp 
er mið að við ár ang ur sam kvæmt 

al þjóð lega stiga töflu al þjóða 
frjáls í þrótta sam bands ins (IAAF). 
Ahóp ur mið ast við 1000 stig eða 
meira en Bhóp ur mið ast við 950 
– 999 stig. Einnig er horft til þát
töku á al þjóð leg um mót um það 
er Ólymp íu leik um, heims og 
Evr ópu meist ara mót um.

Nýr Af reks hóp ur Frjáls í þrótta deild ar ÍR

Ein beitt ur í körf unni.
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