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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 Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki

Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Frosin svið 20 % afsláttur
 við kassa.

Skyr.is 10 % afsláttur 
við kassa.

Hákarl í teningum 20 % afsláttur
við kassa.

Okkar frábæru Þorrabakkar
ca.600 gr
1.849 kr.

Þorramatur í miklu úrvali

- á traustum grunni

     

Víðtæk þjónusta til fyrirtækja
Landsbankinn Mjódd veitir stórum jafnt sem smáum fyrirtækjum alhliða 
fjármálaþjónustu og greiðan aðgang að faglegri ráðgjöf. Verið velkomin.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

Leik skól inn Vina minni í Asp ar felli vað 20 ára 14. jan ú ar sl. starf semi skól ans hófst þann dag 1994. 
Vina minni er sjálf stætt starf andi leik skóli í Asp ar felli 10 til 12 í Reykja vík. Mik ið var um dýrð ir í 
skól an um þann dag og var þessi mynd tek in í af mæl is fagn að in um. Sjá nán ari frétt á bls. 7.

Egils Pilsner 500 ml.
Verð áður 160 kr.
Verð núna 98 kr.
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Fólk kem ur víða að. Á sér ýms an bak grunn og hef ur vax ið upp 
við mis mun andi menn ing ar á hersl ur. Á með al nýrra þegna 

reyn ir oft á hæfni til að laga sig að breytt um og jafn vel fram andi 
að stæð um. Sam fé lag ið þarf að bregð ast vel við nýju fólki líkt og 
fólk ið sjálft þarf að laga sig að að stæð um þar sem það hef ur kos ið 
að búa. Gagn kvæmt traust þarf að mynd ast og skiln ing ur að ríkja.

B reið holt ið byggð ist í upp hafi af fólki sem kom víða að. Úr öðr um 
borg ar hlut um. Úr sjáv ar pláss um og sveit um víða að af land inu og 

síð ar frá ýms um heims hlut um. Í Breið holt inu hef ur mynd ast eitt öfl ug
asta fjöl menn ing ar sam fé lag hér á landi þar sem marg vís leg hug mynda
fræði og þjóð leg ar venjur búa að baki fólki. Í því efni reyn ir á fólk. Ekki 
ein vörð ungu þá sem koma og setj ast að held ur einnig hina sem eign
ast nýja ná granna sem eiga sér ann an upp runa en hinn ís lenska. Fólk 
þarf að læra að þekkja hvert ann að og finna hvað bind ur það sam an.

E itt og ann að hef ur ver ið gert til þess að auð velda að komnu fólki 
að lög un að nýju bú svæði og þeim að stæð um sem þar ríkja. Þótt 

starf ið hafi ver ið ár ang urs rík þá er um lengi tíma verk að ræða. Nú 
hef ur nýju verk efni ver ið hleypt af stokk un um í Breið holti und ir for sjá 
Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts og hverf is stjóra. Er þar um að ræða 
„Sögu hring kvenna“ sem kynnt er hér í blað inu. Eitt af mark mið um 
þess er að blanda sam an fólki frá ýms um heims hlut um og menn ing
ar svæð um og finna því sam eig in legt tungu mál. Við þetta verk efni 
verð ur með al ann ars stuðst við leik list og ým is kon ar tján ing ar form 
sem auð velda fólki að lög un að nýj um heim kynn um. Með hinu nýja 
verk efni er lagt upp til þess að auka enn á ný og bet ur að lög un fólks 
sem kýs að byggja sér ból í Breið holti og einnig þeim sem fyr ir eru 
að ná sam an og tengj ast bönd um yfir þjóð erni og menn ing ar heima.

Anita
Anita Hin riks dótt ir frjáls í þrótta kona í ÍR stóð sig af burða vel á linu 

ári og byrj ar nýtt ár með glæsi brag. Hún hef ur bor ið sig ur úr bít
um á hverju íþrótta mót inu af öðru og er hvergi hætt að takast á við þær 
áskor an ir sem frjáls ar íþrótt ir bjóða upp á. Á eng an mun hall að þótt 
Breið holts blað ið leyfi sér að nefna Anitu íþrótta mann blaðs ins árið 2013. 

Nýtt fjöl menn ing ar
verk efni

„Stjórn Íbúa sam ta kanna Betra 
Breið holts hef ur áhuga á að ná 
bet ur sam bandi við íbú ana í 
Breið holti. Einnig hef ur stjórn
in áhuga á að efla upp lýs ing ar 
um það sem er í gangi hverju 
sinni,“ seg ir Helgi Krist ó fers son 
for mað ur Betra Breið holts í sam
tali við Breið holts blað ið. 

Helgi seg ir að ekki séu all ir 

með Face book síð ur og því væri 
mik ill áhugi á því ná sam an póst
lista með net föng um íbúa. Hann 
seg ir að slík ur listi yrði ein ung is 
hugs að ur til að koma skila boð
um til íbúa Breið holts ins. „Til 
þess að þetta gangi þurfa íbú ar 
í Breið holti og aðr ir sem hafa 
áhuga á að fylgj ast með starfi 
samtakanna að skrá sig á póst

lista. Skrán ing in felst í því að 
íbú ar og aðr ir senda tölvu póst á 
betra breid holt@gmail.com“ Helgi 
seg ir að ein ung is þurfi að senda 
nafn og net fang. Ekki sé nauð
syn legt að láta heim il is fang fylgja 
með. Hug mynd in með póst list an
um sé ein göngu að auka upp lýs
inga flæði til í búa Breið holts ins .

Betra Breið holt vill 
koma upp póst lista

Frá ein um af fund um íbúa sam tak anna Betra Breið holts en þeir eru jafn an haldn ir í Gerðu bergi.

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.

Fablab Reykja vík í Eddu felli verð ur opn
að við há tíð lega at höfn á morg un þann 24. 
jan ú ar næst kom andi. Að FabLab Reykja vík 
standa Ný sköp un ar mið stöð, Reykja vík ur
borg og FB. Guð rún Ár dís Öss ur ar dótt ir 
kenn ari á list náms braut FB á fyrsta FabLab 
nám skeið inu í Eddu felli.

Sam starfs samn ing ur um FabLab smiðju, 
sem starf rækt verð ur í Eddu felli 2, var und
ir rit að ur í júlí. FabLab smiðj an er sam starfs
verk efni Reykja vík ur borg ar, Ný sköp un ar
mið stöðv ar og Fjöl brauta skól ans í Breið
holti. Dag ur B. Egg erts son, for mað ur borg
ar ráðs, Þor steinn Ingi Sig fús son for stjóri 
Ný sköp un ar mið stöðv ar og Guð rún Hrefna 
Guð munds dótt ir skóla meist ari FB und ir rit
uðu samn ing inn í Eddu fell inu í Breið holti þar 
sem FabLab Reykja vík verð ur til húsa. Gert 
er ráð fyr ir að FabLab muni opna í októ ber 
sam kvæmt tíma á ætl un en gera  þarf hús
næð ið upp og kaupa tækja kost fyr ir verk efn
ið. Áætl að ur kostn að ur við verk efn ið eru um 
70 millj ón ir króna.

FabLab Reykja vík
opn að á morg un

Guð rún Ár dís Öss ur ar dótt ir kenn ari á list náms braut FB 
sem mun kenna á fyrsta nám skeið inu í Eddu fell inu.
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TILBOÐ
TILBOÐ 2

Gildir ekki með öðrum tilboðum

TILBOÐ 1
Þú sækir pizzu, 2 lítra gos og færð 
aðra pizzu í sömu stærð frítt með
Aðeins greitt fyrir dýrari pizzuna

9“  pizza með tveimur álleggstegundum og lítil gos á 990 kr.
Hamborgari, franskar og lítil gos 990 kr.

Brauðstangir og lítil gos 490 kr.
 Lítill franskar og lítil gos 490 kr. 

Þú kaupir Hamborgara
 franskar og gos og þá fylgir annar 
hamborgari og franskar frítt með  

Sótt Sótt

Sótt TILBOÐ TAKE AWAY

TAKE AWAY TAKE AWAY



Ágústa Hall dóra Gísla
dótt ir tók við starfi 
verk efna stjóra fé lags
starfs í Ár skóg um í 

Breið holti 1. júní á liðnu ári. 
Ágústa er tóm stunda og fé lags
mála fræð ing ur frá Kenn ara
há skóla Ís lands nú Há skóla 
Ís lands. Hún starf aði um tíð 
sem íþrótta og tóm stunda full
trúi í Grinda vík þar sem hún 
býr en tók við starfi íþrótta og 
frí stunda ráð gjafa við Þjón ustu
mið stöð Breið holts fyr ir nok
krum árum þar sem hún starf
aði allt þar til að hún tók við 
verk efna stjórn í Ár skóg um þeg
ar Elsa Har alds dótt ir lét af störf
um sök um ald urs. Þótt Ágústa 
hafi aldrei búið í Breið holti hef
ur hún kynnst byggð og fólki 
frá ýms um hlið um sök um starfa 
sinna og býr einnig yfir því að 
horfa að Breið holt ið utan frá. 
Ágústa spjall ar við Breið holts
blað ið að þessu sinni ásamt 
Adreé Zor en Ivanovitc, Zil vinas 
Balkevici us  sem báð ir starfa 
við fé lags starf ið í Ár skóg um og 
Önnu Krist ínu Bjarna dótt ur sem 
ný ver ið tók við starfi um sjón ar
manns fé lags starfs ins í Gerðu
bergi.  

Ágústa seg ist alltaf hafa haft 
mik inn áhuga á fé lags mál um og 
nán ast koma úr ung menna fé lags
hreyf ing unni. „Ég er fædd í Ólafs
firði og hafði nokkra við komu í 
Reykja vík á æsku ár um þar sem 
ég náði í Mela skól ann og Gaggó 
Vest eins og hann var kall að ur. 
Síð an lá leið mín til Grinda vík
ur þar sem ég hef búið síð an. Í 
Grinda vík kynnt ist ég ung menna
fé lags hreyf ing unni af al vöru. 
Eft ir að ég kom suð ur eft ir var 
haf ist handa við að end ur reisa 
Ung menna fé lag Grinda vík ur af 
mikl um krafti. Þá var mik ill hug
ur inn an ung menna fé lags hreyf
ing ar inn ar und ir for ystu þeirra 
Haf steins Þor valds son ar á Sel
fossi og Sig urð ar Geir dal sem síð
ar varð bæj ar stjóri í Kópa vogi. 
Þeir hrein lega end ur vöktu þessa 
hreyf ingu á sjö unda ára tugn um. 
Ég hafði mik inn áhuga á íþrótt um 
og úti lífi og tók þátt í end ur reisn
ar starf inu sem fór fram í Grinda
vík og starf aði með fé lag inu af 
full um krafti. Þetta hef ur ver ið 
svona sam felld þró un hjá mér. Ég 
sótti nám í Íþrótta skóla Sig urð ar 
Guð munds son ar á Leirá og fór 
síð ar Kenn ara há skól ann þeg ar 
opn uð var braut tóm stunda og 
fé lags mála und ir stjórn Vöndu 
Sig ur geirs dótt ur.“ 

Gott tæki færi að 
breyta til

En hvað kom til að Ágústa sem 
fyr ir löngu var orð inn inn fædd
ur Grind vík ing ur sótt ist eft ir að 
starfa í Breið holt inu. „Þeg ar þetta 
starf losn aði þá fannst mér það 
vera gott tæki færi til þess að 
breyta til. Mér fannst  Breið holt ið 
vera spenn andi starfs vett vang ur 
og hef ekki orð ið fyr ir von brigð
um að því leyti. Þótt ég þurfi að 
aka nokkra vega lengd í vinn una 
þá sé ég ekki eft ir að hafa tek ið 
þessa beygju í lífi mínu. Þótt mér 
lit ist vel á Breið holt ið strax í byrj
un þá var ég svo lít ið blaut á bak 
við eyr un. Ég þekkti sam fé lag ið 
ekki nema af nokk urri af spurn 
en reyndi að koma þang að með 
op inn huga. Ég var ekk ert hrædd 
við að takast á hend ur verk efni 
í Breið holti þótt það væri um 
tíu sinn um stærra sam fé lag en 
þar sem ég starf aði áður að sam
bæri leg um mál um. Á þeim árum 
sem ég hef starf að hér finnst mér 

kost ir Breið holts ins hafa kom
ið bet ur og bet ur í ljós. Hverf ið 
eða byggð in og fólk ið hef ur vax ið 
mjög við nán ari við kynn ingu. Eitt 
af því sem ég hef veitt sér staka 
at hygli er hversu Breið holt ið er 
barn vænt og góð að staða fyr ir 
fólk til að ala upp börn.“ Ágústa 
kveðst hafa heyrt ým is legt sem 
skrif að hafi ver ið um Breið holt ið 
í gegn um tíð ina – sumt ekki rétt
mætt. „Mað ur komst ekki hjá því 
að sjá hvað skrif að var í blöð in. 
Ég tel að ýms ar blaðaum sagn ir 
í gegn um tíð ina hafi ver ið mjög 
órétt lát ar og jafn vel ekki átt við 
nein rök að styðj ast. Alla vega er 
mín reynsla af allt öðr um toga. 
Vissu lega auð veld aði mér að ég 
kom inn í vel skipu lagt starf sem 
að miklu leyti var unn ið af Þráni 
Haf steins syni syni Haf steins Þor
valds son ar sem lengi var for mað
ur Ung menna fé lags Ís lands. Ég 
hef síð an ver ið að þróa starf ið og 
auka sam starf á milli þeirra að ila 

sem ann ast fé lags og tóm stunda
starf í hverf inu. Ýms ir öfl ug ir 
að il ar hafa kom ið að því verki og 
síð an varð ákveð in stefnu breyt
ing af hálfu borg ar inn ar með 
skip un hverf is stjóra í Breið holti. 
Það er ákveð ið til rauna verk efni 
til þriggja ára og Ósk ar Dýr mund
ur hverf is stjóri hef ur lagt mik ið 
upp úr og unn ið öt ul lega að því 
að efla sam starf ið og skapa því 
eina heild. Ósk ar dreg ur vagn inn 
í þessu starfi og mér finnst nýj ar 
hug mynd ir hafa feng ið góð ar við
tök ur og hljóm grunn.“  

Eldri borg ar ar hraust ari 
en áður 

En af hverju Ár skóg ar. Hvað 
kom til að Ágústa sótt ist eft ir að 
taka við starf inu þar. „Ég held að 
það sé bara þró un. Elsa var að 
láta af störf um og ég hafði kynnst 
Ár skóg um og starf inu þar í gegn
um mitt fyrra starf við Þjón ustu
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Vilj um ná til sem flestra

Adrés Zor en Ivanovitc, Ágústa Hall dóra Gísla dótt ir, Anna Krist ín Bjarna dótt ir og Zil vinas Balkevici us.

AnnA KrIst Ín BArnA dótt Ir

Anna Krist ín Barna dótt ir tók ný ver ið við starfi for
stöðu manns fé lags starfs ins í Gerðu bergi af Guð rúnu 
Jóns dótt ur sem lést á liðnu hausti. Anna Krist ín er Hafn
firð ing ur og hafði starf að um tveggja ára tuga skeið að 
æsku og íþrótta mál um í Hafn ar firði þeg ar hún réðst til 
Gerðu bergs. Hún seg ir góða til breyt ingu fel ast í því að 
koma að fé lags starf inu. ´“Ég tók við ákaf lega góðu búi 
þar sem sam heldni hef ur ríkt í gegn um tíð ina. Þetta er 
góð ur hóp ur sem tek ur þátt í fé lags starf inu og sum ir eru 
bún ir að eiga sam leið með því lengi. Mér finnst ég hafa 
feng ið gott tæki færi til þess að starfa með góðu fólki í 
Gerðu bergi bæði því sem stend ur að fé lags starf inu og 
utan um það og einnig fólk inu sem stýr ir og ann ast um 
rekst ur menn ing ar mið stöðv ar inn ar.“ Anna Krist ín seg ir 
að nýir sið ir fylgi gjarn an nýju fólki en hún hugsi sér að 
þróa þetta hægt og síg andi. „Fólk ið er ánægt en ég mun 
reyna að auka við fjöl breytn ina eft ir því sem tæki færi 
gefst.“

ZIl vInAs BAlKEvIcI us

Zil vinas Balkevici us er frá lit háen og hef ur búið hér í 
um sex ár. Hann er mennt að ur mynd list ar mað ur og er 
með meistara gráðu í skúlp túr. Zil vinas hef ur starf að í 
Ár skóg um um fjög urra mán aða skeið. „Ég fæst eink um 
við að vinna með fólki að and litsteikn ing um og einnig 
smíð um og að vinnu með tré hér í Ár skóg um auk þess 
sem ég starfa í Borg ar leik hús inu. Mér finnst af skap lega 
gott að starfa hér. Fólk ið er áhug samt og hef ur gam an af 
því sem það er að gera.“  Zil vinas starfar einnig í Borg
ar leik hús inu auk þess að vinna að list sinni. Hann tek ur 
nú þátt í lista há tíð inni. „Fersk ir vind ar í Garði“ sem hef
ur ver ið hald in í nokk ur und an far in ár og lista mönn um 
víðs veg ar að boð in þátt taka.

AdrÉs Zor En IvAnovItc 

Adrés Zor en Ivanovitc er frá sloven íu og hef ur búið 
á Ís landi í mörg ár. Hann er mennt að ur í hag fræði, hef
ur sinnt tölvu þjón ustu og starf að við fé lags þjón ust una í 
Breið holti, í Ár skóg um og í Gerðu bergi að und an förnu. 
Eitt af áhuga mál um Adrés er mynda spil fyr ir fólk sem 
far ið er að glata minni eða þjá ist af minnis leysi. „við 
erum kannski of snemma á ferð inni. Það tek ur tíma 
að vinna slíkt spil en það get ur hjálp að fólki sem á við 
minn is vanda að etja að við halda minni og jafn vel að 
þjálfa sig í að end ur heimta eitt hvað af því sem það hef ur 
glat að.



mið stöð ina. Við Elsa voru bún
ar að vinna mik ið sam an og eins 
hafði ég átt ágætt sam starf við 
Krist ján sem var for stöðu mað
ur á und an henni. Mér fannst 
því liggja beint við að bjóða mig 
fram til starfans. Það er líka gam
an að taka þátt í þeim breyt ing
um og þró un fé lags starfs ins sem 
eru að verða með nýrri stefnu 
Reykja vík ur borg ar í fé lags starfi. 
Eldri borg ur um fjölg ar stöðugt 
sem hlut fall af íbúa fjölda – jafnt 
í Breið holt inu sem ann ars stað
ar. Þess ar breyt ing ar fel ast að 
hluta til í því að meira er byggt 
á sjálf stætt starf andi að il um og 
sjálf boða lið um. Þess ar breyt
ing ar miða líka að því að upp
fylla breytt ar þarf ir eldra fólks. 
Þótt eld ir borg ur um fjölgi þá eru 
marg ir sem komn ir eru á efri ár 
mun heilsu hraust ari en end ir 
kyn slóð ir. Þar mun ar miklu um 
að þetta fólk hef ur lif að við önn
ur lífs og starfskil yrði og er ekki 
eins slit ið og illa far ið af mik illi 
erf ið is vinnu og fyrri kyn slóð ir. 
Eldra fólk í dag hef ur því oft mun 
meiri starfs getu og einnig fjöl
breytt ari áhuga mál en áður var.“ 

Unn ið mark visst gegn 
ein angr un

Ágústa seg ir að stæð ur eldra 
fólks þó breyti leg ar og ein stak
lings bundn ar. Eitt af því sem við 
erum að vinna að er að sporna 
gegn ein angr un eldra fólks. Það 
er alltaf nokk uð um að eldra fólk 

ein angr ist. Oft er um að ræða fólk 
sem ekki á nána ætt ingja eða að 
tengsl við þá hafa rofn að af ein
hverj um ástæð um. Oft er lít ið vit
að um þessa ein stak linga og hagi 
þeirra en þeg ar þörf er orð in á 
heim il is þjón ustu. Við reyn um að 
vinna út frá áhuga mál um fólks 
og reyn um að fara eft ir ósk um 
þess þeg ar því er boð in þátt taka 
í ein hverju af því sem fé lags starf
ið hef ur að bjóða.“Ágústa seg ir 
um nokk uð margt að velja. „Við 
erum að bjóða fólki til þátt töku 
í margs kon ar fé lags starfi sem 
ekki er bund ið við starf ið hér í 
Ár skóg um eða í Gerðui bergi. 
Það er svo margt í boði í þess
um efn um á hin um ýmsu stöð um 
auk þess sem fólki býðst fé lags
leg heima þjón usta. Ósk ir fólks 
eru líka marg vís leg ar. Eitt hent ar 
ein um og ann að öðr um og við 
reyn um að virða þarf ir flestra 
eft ir bestu getu enda mark mið

ið að vinna með mark viss um 
hætti gegn  ein angr un fólks.“ Sem 
dæmi um áhuga og þarf ir fólks 
nefn ir Ágústa að hitt ast og spjal
la sam an og sinna handa vinnu 
þar sem tré vinna og út skurð ur 
nýt ur mik illa vin sælda auk fleiri 
tóm stunda þátta. Við leit um eft
ir hug mynd um frá þeim sem 
njóta fé lags starfs ins ekk ret síð
ur en þeirra sem sinna laun uð
um störf um. Við erum með hug
mynda kassa þar sem fólk get ur 
lagt fram hug mynd ir um eitt og 
ann að sem það lang ar til að gera 
eða eitt hvað sem kanna að henta 
starf inu. Mín áhersla er á að sem 
flest ir ver ið virk ir með ein hverju 
móti og geti not ið starfs ins en 
not enda ráð eru starf andi bæði í 
Ár skóg um og Gerðu bergi.“ 

Okk ur vant ar dag vist un 
Ágústa seg ir að það sem helst 

vanti sé mögu leiki á dag vist un í 
Breið holt inu. „Við erum ekki með 
dag vist un og fólk er að fara út um 
allt í borgoinni eft ir þjón ustu sem 
dag vist in veit ir. Eft ir að Fagra
berg ið kom til sög unn ar við Hóla
berg og áfast við Gerðu berg eru 
báð ar fé lags mið stöðv an ar komn
ar í tengsl við íbúa byggð sem er 

kost ur. En það skap ar vanda að 
þurfa að fara með fólk sem þarfn
ast dag vist un ar lang ar leið ir – 
bæði fyr ir fólk ið sjálft og þá sem 
eru að sinna þörf um þess. En í 
heild ina tek ið er mjög ánægju legt 
að starfa hér í Ár skóg um. Hér er 
ynd is legt fólk sem gam an er að 
eiga sam skipti við og starfa með.“
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Löður er með                
á allan bílinn

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

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Augl‡singasími: 

511 1188 & 
895 8298

www.borgarblod.is



Nú get ur fólk kom ið í Gerðu berg í hverj um 
mán uði og spil að val in spil, ásamt leið bein
anda frá Spila vin um því nýrri við burða röð var 
kom ið á fót í Menn ing ar mið stöð inni Gerðu
bergi nú í jan ú ar. Nefn ist hann Spila kaffi og 
verð ur hald in í sam stafi við Spila vini.

Spilakaffi. Fyrsta Spilakaffi ársins var hald
iðmiðvikudaginn15. janúarþar semSpilavinir
kynntu fyrirgestumtveggjamannaspileinsog
t.d.Sequence,Qwirkle,10daysspilin,Dominion,
11nimmt,Carcassonneog fleiri spennandispil.
Spilakaffi er haldið á miðvikudagskvöldum en
áþeimkvöldumeralltafeitthvaðumaðvera í
Gerðubergi.Dagskráin skiptistþá íHandverks
kaffi fyrstamiðvikudagskvöldið ímánuði,Spila
kaffi annaðmiðvikudagskvöldið,Heimspekikaffi
þaðþriðjaogBókakaffifjórðamiðvikudagskvöld
ið ímánuðinum.Markmiðiðmeðþessumkvöld
umeraðgefagestumkostáaðkynnastáhugaverðumumfjöllunarefnumínotaleguumhverfi.
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SpilakaffiíGerðubergi

Boð ið verð ur upp á leik list
ar nám skeið í Sögu hring kven
na frá og með sunnu deg in um 
12. jan ú ar og fram í maí. Nám
skeið ið verð ur hald ið í Menn
ing ar mið stöð inni Gerðu bergi 
og Borg ar bóka safni, Gerðu
bergi 3 til 5. Um sjón hafa þær 
Helga Arn alds og Aude Bus
son.

Hist verð ur tvisvar til þris
var í mán uði; dag ana 12. og 26. 
jan ú ar, 2. og 16. febr ú ar, 2. 16. 
og 30. mars, 13. og 27. april og 
11. maí.

Námskeiðið er ókeypis og í
boðiSöguhringskvenna,semer
samstarfsverkefni W.O.M.E.N
Samtaka kvenna af erlendum

uppruna á Íslandi og Borgar
bókasafnsReykjavíkur.Yfirskrift
námskeiðsins erHlustaðáefn
iðogermarkmiðþess fyrstog
fremstaðeigaskemmtilegarog
skapandi stundir saman. Þátt
takendum er boðið uppá ýms
ar leikrænaræfingar semmiða
að því að tala og vinna saman
íhóp, treystaoghlustaáhver
aðra.Aukþesslæraþátttakend
urað tjá sigmeðöðrum hætti
enídaglegulífi.Þaðverðurunn
ið með myndrænt leikhús og
hlutaleikhús í spuna. Nú gefst
frábært tækifæri til að hlæja
mikið og taka þátt í nýju og
skapandi verkefni Söguhrings
kvenna!

Leiklistarnámskeið
íSöguhringkvenna

Helga Jón as dótt ur opn aði 
mynd list ar sýn ingu  í Bog an um 
í Menn ing ar mið stöð inni Gerðu
bergi sunnu daginn 19. jan ú ar. 
Nefn ist sýn ing in Kraft ur sem 
er ein kenn andi fyr ir þessa 
konu sem hef ur ver ið iðin við 
að mála síð ast lið in 17 ár þá 
kom in fast að sjö tugu hún er 
nú 87 ára göm ul.

Helga kveðst ekki líta á sig
sem listakonu heldur hafi hún
byrjaði bara að mála því hana
hafi langað til þess. Þá fór hún
að sækja myndlistarnámskeið
hjá listakonunni og myndlista
kennaranum Hörpu Björnsdótt
ur.Helgamálarmeðolíuástriga
og viðfangsefni hennar er oftast
íslenskt landslag eða náttúra
landsins í fjölbreytileika sínum.
Í verkum Helgu fangar sérstök
litablöndun, ásamt þykkt og
áferð olíulitanna, athygli áhorf
andans.Húnmálarmeðspöðum
í stað pensla. Gróf áferðin sem
þannig fæst dregur fram ljós og
skuggaí formumnáttúrunnarog
gæðir þau kviku lífi. Myndlistin
hefur þó alltaf  blundað í Helgu
sem fékk hæstu einkunn í teikn
ingu í grunnskóla. Húnstundaði
síðan nám  við Menntaskólann
í Reykjavík og síðar  Kennara
skólann þaðan sem hún lauk
prófi. Að því búnu kenndi hún
við Langholtsskóla nánast sam
fellt í 30 ár. Þegar Helga var 58
árafékkhúnlaunaðnámsleyfifrá
kennsluíeittár.Húnhófdönsku
námíHáskólaÍslands.Þegarhún
hafði lokið BA gráðu í dönsku
ákvað hún að fara í meistara
nám og lauk þeirri gráðu þegar
húnvarkominyfirsjötugt.Helga
hefur einnig ætíð verið óhemju
iðin við handavinnu. Hún hefur

heklað,prjónaðogsaumað fatn
að.ÞegarHelgavarumfimmtugt
sótti hún myndlistarnámskeið
hjásamkennarasínum,tónskáld
inu og myndlistamanninum, Sig
fúsiHalldórssyni.Síðarhélthún
áfram námi á námskeiðum við
MyndlistaskólaReykjavíkur.Þeg
ar hún var komin undir sjötugt
skráði hún sig á námskeið hjá
Mímioglagðiþarstundámynd
list undir handleiðslu listakon
unnar og myndlistakennarans
HörpuBjörnsdóttur. Þeirra sam
vinna hefur staðið óslitið síðan.
Sýningunni Helgu Jónasdóttur
lýkur23.mars.

HelgaJónasdóttirsýniríBoganum

Eitt verka Helgu.

www.leynileikhusid.is
info@leynileikhusid.is
Sími: 864-9373

• LEIKGLEÐI!!
•  Spuni
•  Tjáning
•  Sjálfstraust
•  Samvinna

12 vikna námskeið 
 2.  - 10. bekkur 

Námskeið um allt
höfuðborgarsvæðið,
m.a. í Seljaskóla

SKRÁNING HAFIN HJÁ LEYNILEIKHÚSINU!!

Helga Jón as dótt ur

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.
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 Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

 Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms. 

 Meirapróf.

 Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins rétt indanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eft ir farandi f jölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga .

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is

Leik skól inn Vina minni er 
sjálf stætt starf andi leik skóli í 
Asp ar felli 10 – til 12 í Reykja
vík. Hann hóf starf semi sína 14. 
jan ú ar 1994 og varð því 20 ára 
nú 14. jan ú ar 2014. Þetta er stór 
áfangi í starfi leik skól ans og má 
segja að mik ið vatn sé runn ið til 
sjáv ar frá því í jan ú ar 1994 Sól
veig Ein ars dótt ir leik skóla stjóri 
seg ir að fyrstu árin hafi ver ið 
erf ið því sjálf stæð ur rekst ur leik
skóla var ekki upp á pall borð inu 
í þá daga.

„Við leikskólastjórnendurnir
í sjálfstætt starfandi leikskólum
fengumekkiaðvera í félagi leik
skólakennaraogfáumþaðreynd
ar ekki enn þann dag í dag 14.
janúar2014.Sjálfstæðumskólum
fjölgaði jafntogþéttog10.mars
2005voru  stofnuðsamtöksjálf
stæðra skóla. Þetta voru tíma
mót í sögunni, sjálfstæðu skól
arnirmynduðusterksamtöksem
gæta hagsmuna þessara skóla
ogeflasamheldniþeirraogeru í
fyrirsvari fyrir sjálfstæða leikog
grunnskóla gagnvart opinberum
aðilum,þarnaskapaðistvettvang
ur fyrir umræður og skoðana
skiptisemvargullsígildifyrirokk
ur.“SólveigsegiraðþegarVina
minnivarðfimmtánára14.janúar
2009 hafi leikskólinn verið búin
að slíta barnaskónum og komin
yfir á unglingsárin. „Barnaárin
eigaaðveraáhyggjulausþarsem
börningleðjastyfirölluogleggja
allt traust sitt á foreldraog full
orðna sem þau umgangast eins
og t.d. starfsmenn leikskólans.
Unglingsárin geta verið erfið og
umbrotasöm þegar unglingarn
ireruað togastáviðhugsunina
„haltumérslepptumér“enþessi
ár geta líka verið skemmtileg,
fræðandi, öðruvísi en um fram
allt sérstök og áhugaverð. Þan
niggetumvið litiðá leikskólann
Vinaminni,þaðhafakomiðmjög
erfiðir tímarenmeðþrautseigju,
gríðarlegumáhugaog jákvæðum
vilja hafa góðu og skemmtilegu
tímabilin orðið yfirsterkari og
haldiðvelli.“Sólveigsegiraðsíðla
haustsárið2011hafi leikskólinn
stækkaðumhelming. „Húsnæðið
sem Nuddskóli Reykjavíkur var
í losnaðiogokkurbauðstþað til
afnota fyrirskólann.Öllstarfsað
staða fyrir börn og starfsmenn
breyttist til hins betra.  Starfið
með börnunum varð léttara og

skemmtilegra ínýjuog rúmgóðu
húsnæði, starfið er samt enn í
mótunsemerbaraeðlilegurhlut
urþvíeinsogviðvitumþarfallt
að hafa sinn tíma til að ná jafn
vægieftirmiklarbreytingar.“

Kominnáfullorðinsár
„Og nú er leikskólinn kominn

yfirá tímasemviðgetumkallað
fullorðinsár, stór, nokkuð fastur
í skorðum ogá framabrautinni,“
segir Sólveig. „Á fullorðinsárun
umviljumviðaflaokkurreynsluí
starfioglífisemgefurokkurtæki
færiogframaíþvísemviðerum
að gera og við höfum menntað
okkur til.Þaðþarfaðverðaþró
uní leikskólastarfinueinsogöllu
öðruþósvoaðumhyggjaoggleði
þurfiaðráðaríkjumsvoeinhver
þróungetiátt sérstað.Leikskól
inn er samkvæmt lögum fyrsta
skólastigiðogbörnineruþaðdýr
mætastasemviðeigumþaueru
framtíð lands og þjóðar og okk
urberskyldatilþessaðhlúavel
aðþeimog leggjagrunnaðgæði
uppeldis og menntunar þeirra. Í
Vinaminnihöfumviðþróað leik
skólastarfið með börnunum á
þeimtuttuguárumsemeru liðin
síðanhannhófstarfsemisína.“

Leikurinnerbesta
kennslutækið

Sólveig segir fagfólk leikskól

ans skipuleggja og undirbúa
starfiðmeðbörnunum. „Fagfólk
ið ígrundar reglulega starfið og
endurskoðarogendurmeturhvað
ergottoghvaðmættibeturfara.
Síðanerugerðarendurbæturþar
um með hag barnanna í fyrsta
sæti. Við leggjum aðaláherslu á
aðbörnunumlíðivel,aðþauséu
hamingjusöm í leikskólanumsín
um, glöð og hafi nóg að starfa.
Starfiðþarfaðveraþannigaðþað
hvetji börnin áfram í þekkingar
leitsinnisvoþaugetiþroskastog
dafnaðáeigin forsendum ígegn
um leikinn. Við erum svo hepp
iná leikskólastiginuaðhafaþað
bestakennslutækisemtil er fyr
ir börnin en það er „leikurinn“.
Leikurinn í allri sinni fjölbreytni
ogdýrðervinnabarnanna,þau
tjá reynslusína ígegnum leikinn
ogþau lærahvert aföðru.Leik
urinn er kjarninn í uppeldi og
menntunleikskólabarna.

Börnin geta það sem þau fá
tækifæritilaðgera,þauerufróð
leiksfús,áhugasömogþauþyrst
ir í þekkingu. Við sem störfum
með börnunum þurfum að setja
verkefninþannigframaðþauséu
áhugaverðogvekihjábörnunum
löngun til aðvitameira ídagen
þauvissuígær.

Viðsemstörfummeðbörnun
um íVinaminnihorfumbjörtum,
jákvæðumaugum framáveginn
oghlökkumtilaðtakastáviðný

verkefni jafnframt því að halda
áframásömubrautogviðhöfum

veriðá,“segirSólveigEinarsdótt
irleikskólastjóri.

LeikskólinnVinaminnier20ára

Börn, for eldr ar og aðr ir vel unn ar ar sam an kom in á af mæl is dag inn. 
Séra Svav ar Stef áns son sókn ar prest ur er til hægri á mynd inni.

Börn in í Vina minni tóku lag ið á af mæl is dag inn en söng ur er hluti af 
þjálf un leik skóla stigs ins.

Gætt sér á afmæliskökunni.

www.breiðholt.is
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Söguhringur kvenna býður
uppáókeypisleiklistarnámskeið
fyrirkonuríMenningarmiðstöð
inni Gerðubergi  Borgarbóka
safni. Námskeiðiðhófst sunnu
daginn 12. janúar  og lýkur
sunnudaginn 11. maí en nám
skeiðin eru tvisvar til þrisvar í
mánuði (26. jan, 2. og 16. feb.,
2.,16.og30mars,13.og27.apr
íl). Umsjón með námskeiðinu
hafaþærHelgaArnaldsogAude
Busson.Skráningánámskeiðið
fer fram hjá  Amelia Mateeva,
í netfangi  amelia@womenin
iceland.is

Á nám skeið inu er unn ið út frá 
yf ir skrift inni  „Hlust að á efn ið“  og 
í kjöl far ið eru leik ræn ar æf ing ar 
sem miða að því að tala og vinna 
sam an í hóp, treysta og hlusta á 
hverja aðra. Þátt tak end ur læra að 
tjá sig með öðr um hætti en í dag
legu lífi en unn ið er með mynd
rænt leik hús og hluta leik hús 
í spuna. Síð ast lið inn sunnu dag 
mættu 23 kon ur á nám skeið ið.  
Und ir rit uð ræddi við Mirelu  einn 
þátt tak enda, Helgu um sjón ar
konu og Krist ínu skipu leggj anda, 
um nám skeið ið.   

Að finna sam eig in legt 
tungu mál

Enn hægt að skrá sig!  Fram 
kom hjá Krist ínu að enn er hægt 
að skrá sig á nám skeið ið og það 
væri gam an að fá fleiri kon ur úr 
Breið holti og ís lensk ar kon ur. Eitt 
að mark mið um verk efn is ins er 
að blanda sam an fólki frá ýms um 
heims álf um. Að finna sam eig in

legt tungu mál. Mirela Protopapa 
starfs mað ur Reykja vík ur borg ar 
og einn þátt taka enda í nám skeið
inu sagði að nám skeið ið hefði 
ver ið frá bær skemmt un og mjög 
góð leið til að kynn ast öðr um 
kon um. Leik ræn tján ing er frá bær 
leið til að opna sig, hlæja og æfa 
sig í leið inni í tungu mál inu. 

Helga, önn ur um sjón ar kvenna 
nám skeiðs ins,  er leik og mynd
list ar kona sem hef ur skrif að leik
rit, rek ið barna leik hús og síð
ustu ár tvinn að sam an að ferð ir 
mynd og leik list ar. Helga hef ur 
áður unn ið með Sögu hringn um 
að gerð lista verks ins Töl um sam
an. Í leik list ar nám skeið inu leggj
um við t.d. áherslu á að finna 
sam eig in legt tungu mál í efni  og 
mynd máli, spinna með efni t.d. 
papp ír.  Helga og Aude eru að 
vinna sama í fyrsta sin en Aude 
er dans ari og með lim ur leik hóps
ins Við og við sem býð ur upp á 
leik list ar nám skeið fyr ir inn flytj
end ur í Borg ar leik hús inu.  Þær 
voru mjög ánægð ar með fyrsta 
tím ann og það var frá bært að sjá 
hve leik list in og önn ur tján ing ar
form leysa  ákveðna orku úr læð
ingi, losa um höft og leyfa okk ur 
full orðnu kon un um að leika okk ur 
og hlægja sam an. 

All ir upp lifðu vellíð an
Krist ín Rann veig Vil hjálms dótt

ir er verk efna stjóri fjöl menn ing ar 
hjá Borg ar bóka safni Reykja vík ur 
og hef ur hald ið utan um skipu
lag nám skeiðs ins . Ég sett ist nið
ur með Krist ínu til að ræða um 

leik list ar nám skeið ið og önn ur 
fjöl menn ing ar verk efni. Krist ín 
sem sjálf tók þátt í nám skeið inu 
fann strax hversu já kvæð áhrif 
leik list a ræf ing ar hafa á sam skipti 
og sjálfs mynd kvenn anna. Þátt
tak end ur komu inn á nám skeið
ið sem ein stak ling ar en gengu 
út sem hóp ur.  Mis mun andi var 
á milli þátt tak enda hvort þær 
væru van ar að koma fram eða 
ekki  en það skipti engu máli all
ir tóku þátt  feimn ir og ófeimn ir, 
extrovert ar og in trovert ar.  All

ir blómstr uðu og upp lifðu þá 
vellíð an sem felst í því að leika 
og hlægja sam an.  Nám skeið ið 
fór að al lega fram á ís lensku en 
einnig á ensku fyr ir þær sem ekki 
höfðu náð tök um á ís lensk unni.  Í 
kaffi tím an um eft ir nám skeið ið var 
lif andi stemm ing og þar hljóm uðu 
fjöl mörg tungu mál.   

Fram kom hjá Krist ínu að leik
list ar nám skeið ið er lið ur í starfi 
Sögu hrings ins sem stofn að ur 
var í nóv em ber 2008 og er sam
starfs verk efni W.O.M.E.N Sam
taka kvenna af er lend um upp runa 
á Ís landi og Borg ar bóka safns 
Reykja vík ur.  Sögu hring ur inn 
legg ur áherslu á að nota sköp
un og list sem tæki til að leiða 
kon ur sam an óháð upp runa og til 
að gera grósku fjöl breyti leik ans 
sýni leg an í sam fé lag inu. Dæmi um 
verk efni Sögu hrings ins eru t.d. 3 
lista verk, eitt í Að al safni Borg ar
bóka safns ins sem heiti „Töl um 
sam an“ og er gert úr töl um, ann
að í Ráð hús inu, „dot.com“, sem 
er tákn um fjöl menn ingu og lit ríkt 
kort af Reykja vík, þriðja lista verk
ið var af hjúpað af Vig dísi Finn
boga dótt ur í haust í Þjóð minja
safn inu og er nýtt Ís lands kort 
sem unn ið var með að ferð um 
frum byggja í Ástr al íu.  Kaffi tár 
pant aði lista verk ið  hjá Sögu
hringn um og verð ur það not að á 
um búð ir fyr ir tæk is ins og í öðru 
kynn ing ar efni . Stuðn ing ur Kaffi
társ við Sögu hring inn greið ir all
an kostn að af leik list ar nám skeiði 
vors ins.   

Önn ur fjöl menn ing ar
verk efni Borg ar bóka
safns ins 

Sögu hring ur inn er eitt af mörg
um fjöl menn ing ar verk efn um sem 
Krist ín vinn ur að.  Hug mynda
fræð in á bak við starf ið al mennt 
er að tengja fólk en bóka söfn in 
eru mik il væg gátt inn í sam fé
lag ið. Við vilj um kynna fólk fyr ir 
bóka söfn un um en um leið gera 
ólíka menn ing ar heima og tungu
mál sýni leg sam an ber verk efni á 
borð við Café Lingua og menn ing
ar móts verk efn inu Fljúg andi Teppi 
ásamt hin um ýms um við burð um 
í sam starfi við ein stak linga, fé lög 
og aðr ar stofn an ir. Verk efn in eru 
fyr ir alla borg ar búa og er það 
mik il væg áhersla í starf inu hjá 
okk ur að ís lend ing ar geri sig grein 
fyr ir því að þeir eru hluti af fjöl
menn ing ar sam fé lag inu. 

Í Gerðu bergi, Bíó Para dís 
og Há skóla Ís lands

Café Lingua er ætl að þeim sem 
hafa áhuga á tungu mál um, sam
skipt um og fjöl breyttri menn ingu 
en þar er lögð áhersla á að varpa 
ljósi á tungu mál og menn ingu 
á lif andi hátt með fyr ir lestr um, 
um ræð um, tón list, bók mennt um, 

kvik mynd um o.s.frv.  Café Lingua 
verð ur á vor önn unn ið í sam starfi 
við Stofn un Vig dís ar Finn boga
dótt ur, deild er lendra tungu mála 
og náms grein ina „ís lenska sem 
ann að mál“ í Há skóla Ís lands, Bíó 
Para dís og Menn ing ar mið stöð ina 
Gerðu berg. Kaff ið verð ur því ekki 
bara í Borg ar bóka safn inu held ur 
einnig í Gerðu bergi, Bíó Para dís 
og Há skóla Ís lands. Fyrsta kaffi 
vor ann ar verð ur í febr ú ar en upp
lýs ing ar um dag skrá verða birt
ar á heima síðu safns ins og sam
starfs að ila og það er einnig hægt 
að ganga í face book hóp inn „Café 
Lingua – lif andi tungu mál“ til að 
fylgj ast með.   

Heila hrist ing ur (www.heila
hrist ing ur.is) er heima náms að
stoð fyr ir 410 bekk sem fer fram 
í Gerðu bergs safni  á mið viku
dög um en það eru sjálf borða lið
ar Rauða Kross ins sem sjá um 
að stoð ina.  Skóla og frí stunda
svið Reykja vík ur borg ar er ný lega 
orð in form leg ur sam starfs að ili í 
verk efn inu en draum ur inn er að 
einnig verði hægt  að bjóða upp 
á tví tyngda heima náms að stoð 
í fram tíð inni, þá gjarn an í nánu 
sam starfi við Móð ur mál – sam tök 
um tví tyngi.  Fyrsti tím inn á nýju 
ári er mið viku dag inn 22. jan ú ar kl. 
14:3016. 

Fljúg andi teppi  Menn
ing ar mót

Fljúg andi teppi   Menn ing ar
mót er  fjöl menn ing ar leg kennslu
að ferð  sem Krist ín skap aði  í 
kenn ara starfi sínu í Dan mörku og 
hef ur þró að síð ustu fjórt án árin 
þar sem og hér lend is. Verk efn ið 
er þver fag legt og er unn ið  inn an 
leik, grunn – og fram halds skóla  
en það snýst um að nem end ur 
kynna sína per sónu lega menn
ingu á marg vís leg an hátt.  Að lok
inni inn lögn og vinnu nem enda er 
hið eig in lega Menn ing ar mót með 
söng, dans og tón list ar at rið um 
og mark aðs torgi þar sem börn in 
kynna það sem skipt ir mestu máli 
í lífi þeirra.  Mark mið verk efn is
ins er að gera styrk leika þátt tak
enda sýni lega og einnig að vekja 
at hygli á það sem við eig um sam
eig in legt.  Verk efn ið bygg ir á sam
starfi við kenn ara, nem enda og 
for eldra og er það nú þeg ar orð ið 
fast ur þátt ur í starf semi sumra 
skóla í Reykja vík, þar á með al á 
Rofa borg, í Öldusels skóla, Fella
skóla, Ing unn arskóla, Há teigs
skóla, Tækni skól an um og Borg
ar holts skóla und ir hand leiðslu 
verk efna stjór ans. 

Nán ari upp lýs ing ar um fjöl
menn ing ar starf Borg ar bóka safns
ins má finna á vef síðu þess www.
borg ar boka safn.is  und ir þjón usta 
og fjöl menn ing ar verk efni. 

SGK

Gleði, leik ur og fjöl menn ing í Gerðu bergi

Þátttakendur í leiklistarnámskeiði Söguhringsins í Gerðubergi staddir við Íslandskortið í Þjóðminjasafninu.



Menntun núna  Tilrauna
verkefni um eflingu menntun
ar í Breiðholti er í undirbún
ingi. Verkefniðer liður í átaki
til þess að hækka menntunar
stig í íslensku atvinnulífi og er
eittafnokkrumverkefnumsem
sett voruaf stað í framhaldi af
kjarasamningum aðila vinnu
markaðarins. Verkefnið er á
ábyrgð stýrihóps um verkefnið
„Nám er vinnandi vegur“. Yfir
verkefninu er sjálfstæð verk
efnastjórn sem í sitja fulltrúar
helstu samstarfs og hagsmuna
aðilaþ.e.stéttarfélagannaEfling
ar og VR, Samtaka Iðnaðarins,
Mímis símenntunar, IÐUNNAR
fræðsluseturs, Fjölbrautarskól
ans í Breiðholti, Háskólans í
Reykjavík, Tækniskólans auk
fulltrúa Reykjavíkurborgar en
hverfisstjóri Breiðholts, Óskar
DýrmundurÓlafssoner formað
urverkefnisstjórnar.

Unn ið hef ur ver ið að und ir bún
ingi verk efn is ins frá því í sum ar 
en skýrsla og til lög ur verk efn is
stjórn ar munu fara fyr ir stýri hóp 
ráðu neyt is ins föstu dag inn 24. jan
ú ar þar sem tek in verð ur ákvörð
un um fram hald og fjár hags
stuðn ing við verk efn ið.  Ósk ar 
Dýr mund ur Ólafs son hverf is stjóri 
var já kvæð ur á nið ur stöð ur fund
ar ins „Mik il vinna hef ur ver ið lögð 
í und ir bún ing verk efn is ins og í 
skýrslu verk efn is stjórn ar kem ur 
m.a. fram að brýn þörf sem er til 
stað ar í hverf inu (nærum hverfi 
íbúa) fyr ir þá þjón ustu og stuðn
ing sem ætl un in er að bjóða upp 
á.  Þá er verk efn ið frá bært tæki
færi til þess að flétta sam an þau 
kerfi, að ila og þjón ustu sem tengj
ast mennt un og náms stuðn ingi 
hjá borg inni, fram halds fræðsl
unni, að il um vinnu mark að ar ins, 
fram halds og há skól un um.  Þær 
góðu frétt ir bár ust í upp hafi árs 
að sam bæri legt verk efni í Norð
vest ur kjör dæmi hafi ver ið sam
þykkt, þannig að við erum von
góð“ seg ir Ósk ar.  

Mark mið verk efn is ins:  er að 
auka fram boð og um ræðu um 
mennt un í Breið holti sam hliða 
því að byggja upp og sam þætta 
þjón ustu og stuðn ing við inn flytj
end ur og full orð ið fólk sem ekki 
hef ur lok ið form legu námi eft ir 
grunn skóla.  Ætl un in er að ná til 
fólks, vekja áhuga þess á námi, 
hvetja og styðja við þá sem vilja 
hefja nám að nýju.  Jafn framt 
verð ur sjón um beint að inn flytj
end um og ís lensku kennslu sem 
for sendu frekara náms, starfs þró
un ar og að lög un ar að sam fé lag
inu. Vett vang ur verk efn is ins verð
ur í fé lags að stöð unni í  Gerðu
bergi en þar er m.a. búið að setja 
upp tölvu ver fyr ir náms menn auk 
þess sem til stend ur að bjóða þar 
upp á náms stuðn ing og að stöðu 
til heima náms.

Ráð gjafa þjón usta 
án end ur gjalds

Sam starfs að il ar í verk efn inu 
leggja til mis mun andi úr ræði og 
þjón ustu en áætl að er að þjón
usta og úr ræði á veg um Mennt
un ar núna fari af stað strax í febr

ú ar. Eft ir far andi ráð gjöf verð ur 
veitt af sam starfs að il um í Gerðu
bergi án end ur gjalds:  Mat á námi 
og starfs reynslu til stytt ing ar á 
fram halds skóla námi. Náms og 
starfs ráð gjöf, al menn við töl og 
áhuga sviðs grein ing ar 

Ráð gjöf varð andi mat og 
grein ingu á les blindu. Stöðu
próf í ís lensku fyr ir inn flytj end ur 
og ráð gjöf vegna um sókn ar um 
ís lensk an rík is borg ara rétt 

Fé lags og 
fjár mála ráð gjöf 

Í Gerðu bergi munu sam starfs
að il ar standa fyr ir ís lensku og 
sam fé lags nám skeið um fyr ir inn
flytj end ur, mennta smiðju, tölvu
nám skeið og und ir bún ings námi 
fyr ir fram halds skóla í Breið holti. 
Jafn framt verð ur boð ið upp 
á stutt opin nám skeið og ýmsa 
við burði. Mik ið og gott sam starf 
verð ur við Fjöl braut ar skól ann í 
Breið holti t.d. varð andi þjón ustu 
náms og starfs ráð gjafa og nýt
ingu á að stöðu í Fab Lab sem 
opn ar form lega í Fella görð um í 
lok jan ú ar. 

Gert er ráð fyr ir að verk efn ið 
ljúki í ágúst 2015 en mark mið ið 
er að í verk efn is lok verði hægt, 
með áfram hald andi að komu 
og stuðn ingi sam starfs að ila, að 
bjóða áfram upp á þá þjón ustu og 
stuðn ing sem byggð verð ur upp í 
verk efn inu.  Horft er til mögu leik
ans á því að yf ir færa þá þekk ingu 
og sam starfs ferla sem verða til 
í verk efn inu yfir á önn ur hverfi í 
borg inni og stærri sveit ar fé lög í 
land inu. 

Nán ari kynn ing á þjón ustu, 
ráð gjöf og nám skeið um á veg um 
verk efn is ins verð ur send til Breið
hylt inga í febr ú ar, en auk þess 

verð ur verk efn ið kynnt á heima
síðu Breið holts (www.breid holt.
is). Einnig má setja sig í sam band 
við verk efn is stjóra Mennt un ar 

Núna, þau Stef an íu G. Krist ins
dótt ur (stef ania@ein urd.is) og 
Björn Vil hjálms son (bjorn.vil
hjalms son@reykja vik.is).  
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Gerðubergssafn, 
Gerðubergi 3-5

sími 557 9122
gerduberg@borgarbokasafn.is

www.borgarbokasafn.is
Verið vinir okkar á facebook!

Afgreiðslutími 
Mán, þri, fim 10-18

Mið 10-21
Fös 11-18

Lau + sun 13-16

Á dö�nni í 
Gerðubergssafni

Verið velkomin! Ókeypis aðgangur á alla viðburði.

Heimanámsaðstoð 
fyrir 5.-10. bekk. 
Sjálfboðaliðar Rauða 
krossins aðstoða á 
miðvikudögum 
kl. 14.30-16.00. 

Heilahristingur 

Café Lingua 
Áhugafólk um tungumál, mannlíf og samskipti hittist 
í kaffihúsinu í Gerðubergi.
22. febrúar kl. 14 -  Albönsk tunga og menning
 Umsjón: Félag Albana á Íslandi. 
29. mars kl. 14 - Ítölsk tunga og menning
Umsjón: Ítalska félagið á Íslandi. 
 26. apríl kl. 14 - Filippseysk tunga og menning
Umsjón: Filippseyingar á Íslandi.

Fjölskyldustundir
Fjölskyldur með börn á aldrinum 0-6 ára koma saman og 
eiga notalega samverustund á þriðjudögum kl.13.30. 

Laugardagar eru barnadagar 
Alla laugardaga kl. 14 er eitthvað skemmtilegt um að vera í 
barnadeildinni t.d. búningar, spil, litir og litablöð. Einu sinni 
í mánuði er skipulögð dagskrá. 
8. febrúar kl. 13 - Heimsdagur barna Margskonar listsmiðjur 
og skemmtun fyrir börn og alla fjölskylduna. 
8. mars kl. 14 - Viltu spila við mig? Spiladagur með Spilavinum 
sem kynna alls konar spil fyrir börn og fullorðna. 
12. apríl kl. 14  Páskaföndur fjölskyldunnar 
Búum til skemmtilegt páskaskraut! Allt efni á staðnum.

Bókaka�  
29. janúar kl. 20 - Minnisvarði í Manitoba
Í tilefni af hundrað ára fæðingarafmæli Jóns Sigurðssonar 1911 
skipulögðu Vestur Íslendingar fjársöfnun um gervalla álfuna. 
Jónas Þór rekur söguna og ræðir bók sína Varðinn í vestri. 
26. febrúar kl. 20 - Lygar, ýkjur og fals: sjálfsævisagan og 
sannleikurinn. Gunnþórunn Guðmundsdóttir fjallar um 
væntingar til sjálfsævisagna, sannleiksgildi og trúnað.
26. mars kl. 20 - „Það mælti mín móðir …“ 
Magnús Jónsson fjallar um Egil Skallagrímsson, bernskuár 
hans, sonamissi og glímuna við sorgina og sjálfan sig. 
29. apríl kl. 20 - Af blokkum og ekki 
Björn Unnar Valsson leiðir bókmenntagöngu frá Gerðubergi og 
beinir sjónum að ljóðum sem kallast beint á við Breiðholtið 
eða ákveðna þætti í landslagi hverfisins.

Mennt un til rauna verk efni í Breið holti

Verk efn is stjórn og starfs menn Mennt un núna (MN) í Gerðu bergi, frá vinstri:  Ósk ar Dýr mund ur Ólafs son, 
hverf is stjóri Breið holts, for mað ur, Sól veig Lilja Snæ björns dótt ir, fag stjóri starfs mennta mála VR, Guð rún 
Hrefna Guð munds dótt ir, skóla meist ari FB, Atli Lýðs son, fræðslu stjóri Efl ing ar, Mirela Protopapa starfs
mað ur MN, Björn Vil hjálms son verk efn is stjóri MN, Hulda Ólafs dótt ir, fram kvæmda stjóri Mím is, Hild ur 
Elín Vign ir, fram kvæmda stjóri IÐ UNN AR og fyr ir fram an hóp inn Stef an ía G. Krist ins dótt ir verk efn is stjóri 
MN. Á mynd ina vant ar eft ir far andi full trúa í verk efn is stjórn þau: Björn Þór Jóns son, for seta tölv un ar
fræði deild ar HR, Jón B. Stef áns son, skóla meist ara Tækni skól ans, Katrínu Dóru Þor steins dótt ur, for stöðu
mað ur hug verka iðn að ar og mannauðs hjá SI og Mar íu Guð munds dótt ur, upp lýs inga og fræðslu full trúi 
Sam taka ferða þjón ustu.
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Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is

Fjölbrautaskólinn íBreiðholti
útskrifaðinemenduraf23náms
brautumskólans,enútskrift frá
skólanumfórframviðhátíðlega
athöfníHáskólabíóifimmtudag
inn19.desember.Þettavarí75.
skipti semútskrifaðer frá skól
anum.Allsútskrifuðust95nem
endur af stúdentsbrautum og
60 nemendur af margvíslegum
starfsnámsbrautum.

Egill Anton Hlöðversson var
Dúx skólans að þessu sinni.

Hann hlaut verðlaun fyrir bæði
bestan árangur á stúdentsprófi
og einnig í rafvirkjun. Þá fengu
Berta Maria Hreinsdóttir, Björg
Gunnarsdóttir,EvaGunnarsdótt
ir, Helga Guðrún Ingvarsdóttir,
HólmfríðurDröfnGuðmundsdótt
ir og Kolbrún Arna Jónsdóttir
einnigverðlaunfyrirgóðannáms
árangur. Fjölmargir aðilar gáfu
útskriftarnemendumverðlaun,en
þeireruArionbanki,Byko,Sam
tök iðnaðarins, Reykjavíkurdeild

Sjúkraliðafélags Íslands,Gídeon
félagið, Rotaryklúbbur Breið
holts, Soroptimistaklúbbur Hóla
ogFellaogGámaþjónustan.Þrír
útskriftarnemendur fluttuávarp,
þau Anton Reynir Hafdísarson,
Íris Kristrún Kristmundsdóttir
og Eliana Patricia C. Rodriguez,
enhúnkomsem flóttamaður til
Íslandsfyrir7árumásamtmóður

sinni og fimm systkinum. Lýsti
húnfyrirviðstöddumhvernigfjöl
skyldanþurftiað flýjaheimaland
sitt vegna borgarastyrjaldar og
hvernig fjölskyldan hefði hafið
nýttogbetralífáÍslandiþarsem
hennihafim.a.gefist tækifæri til
aðstundanámviðFB.Nýstúdent,
AuðurKristínGunnarsdóttirsöng
tvölögviðundirleikPálmarsÓla

sonar, fyrrum kennara skólans,
enþauvoru Leyndarmál ogHin
fyrstujól.AðlokumfluttiGuðrún
Hrefna Guðmundsdóttir, skóla
meistari FB kveðju til útskriftar
nemendaogóskaðþeimm.a.vel
farnaðar íþvísemþautækjusér
fyrirhendur.

ÚtskriftarnemendurfráFB19desembersl.

Útskriftaf23námsbrautum

Óskar viðskiptavinum 
sínum gleðilegs árs og 

þakkar viðskiptin á liðnu ári.   

Bjóðum gamla og nýja 
viðskiptavini velkomna.

Kveðja Berglind, Bryndís, 
Gréta, Silla og Vilborg.

Hársnyrtistofan 
Galtará

Hraunbergi 4 • sími: 5572440

Rótarýklúbburinn Reykja
víkBreiðholt veitti viðurkenn
ingu fyrir lofsverða ástund
un og framfarir í námi við
útskriftarathöfn Fjölbrauta
skólansíBreiðholtiviðútskrift
nemenda af haustönn þann
21.desember2013.Þettaer í
44. sinnaðnemandi sem lýk
urstúdentsprófifráFjölbrauta
skólanum í Breiðholti hlýtur
námsverðlaun frá klúbbnum
og viðurkenningarskjal og
nemurnámsstyrkurinn50þús
undkrónum.

Til verðlaunanna var stofn
að í minningu Jóns Stefáns
Rafnssonar, tannlæknis, eins
af stofnfélögum Rótarýklúbbs
insárið1983en JónStefán féll
frá langt um aldur fram tveim
ur árum síðar. Guðrún Hrefna
Guðmundsdóttir, skólameistari,
kynnti val verðlaunaþegansog
sagði:

„Það er ósk klúbbsins að
verðlaunin verði veitt þeim
nemanda sem skólinn telur
hafa sýnt lofsverða ástundun
ogframfarirínámi,enaukþess
veriðmjögvirkurífélagslífiinn
anskólans.

Ég flyt rótarýklúbbnun þakk
ir skólans.BertaMaríaHreins

dóttirhlautverðlauninaðþessu
sinni. Hún lauk stúdentsprófi
með fyrstu einkunn og hefur
allan námstímann tekið virkan
þátt í félagslífi skólansogsinnt
nefndarstörfum.Vilhjálmur Þ.

Vilhjálmsson, forseti Rótarý
klúbbsins ReykjavíkBreiðholt,
var viðstaddur athöfnina í
Háskólabíóiog fluttiBertuMar
íuhamingjuóskirfráklúbbnum.

BertaMaríahlaut
viðurkenninguRótarý

BertaMaríaHreinsdóttirmeðverðlaunaskjaliðásamtVilhjálmiÞ.
VilhjálmssyniforsetaRótarýklúbbsinsReykjavík-Breiðholt.
Ljósm.JóhannesLong.



Löðurbýðurnúuppánýjung
í bílaþvotti en um er að ræða
undraefniðRainX semerúðað
yfirbílanaaðþvotti loknum til
að þeir hrindi óhreinindunum
frásér.Löðurereinafyrirtækið
áÍslandisembýðuruppáRain
Xáallanbílinn.

,,Löður býður upp á RainX á
allan bílinn á öllum sex þvotta
stöðvum fyrirtækisins á höfuð
borgarsvæðinu.Þettaefni ervel
þekkt um allan heim og býður
upp fullkomna yfirborðsvörn á
bílinn.Það gefur Löðri sérstöðu
aðfyrirtækiðeraðyfirborðshylja
allan bílinn með RainX en ekki
bara framrúðuna eins og hef
ur tíðkast víða. RainX verndar
bílinn, eykur útsýni og öryggi í
umferðinni,“ segir Páll Magnús
sonhjáLöðri.

Mikilánægjaviðskipta
vinameðRainX

Vörurnar frá RainX þekkja
margirbílaunnendurenþærhafa
þanneiginleikaaðhrinda frásér
vökva og óhreindum. Algengast
er að nota efnið á rúður og var
einkaleyfi fengið fyrirefninuárið
1972.Árið2005varfariðaðnota
RainXáþvottastöðvumíBanda
ríkjunumogefninusemfyrrsegir
úðaðyfirallanbílinn.Efniðhefur
ásíðustuárumfengiðmörgverð
launþarámeðalverðlauninMost
Innovative New Product á Car
Care World Expo 2006. Þó svo
að efnið hafi verið notað á ótal
bílaþvottastöðvum í Bandaríkj
unumerþaðfyrstnúnasemþað
er reynthérá landiábílaþvotta
stöðvumLöðurs.

RainX er dýrt efni en þrátt
fyrir aukinn kostnaðgreiðir við
skiptavinurinnennsamaverðog
áðurþvíLöðurbætti efninuein
faldlegainnílínunahjásér.,,Það
hefur verið mikil ánægja með
RainX hjá fjölda viðskiptavina
okkar og við finnum sannarlega
fyrirþvíaðþettaefnieraðskora
hátt.“

Stöðvarryðmundun
,,Það þekkja allir ryð á eldri

bílum, þá sérstaklega í kringum
brettakantaogframmrúður.Með
þvíaðþvobílinnreglulegastöðv
arþúþannhægaefnabrunasem
á sér stað vegna rúðuvökva og
seltuágötumúti. Skolaðubílinn
ogverðuhannmeðbóni.RainX
stöðvar ryðmynduná jafnvel illa
förnumbílum.Þaðkemurvissu
lega ekki í staðinn fyrir lakkhúð
en heldur því í skefjum og eyk
urendinguálakki íraunútíhið
óendanlegaefþaðernotaðreglu
lega,“segirhann.

Hreinnbíllsparar
eldsneyti

,,Þaðer auðvitaðalltaf gaman
aðakaumáhreinumogglasan
di bíl. En hreinn bíll sparar líka

eldsneyti.Bíllinnsmýgurbetur í
gegnum loftið ef hann erhreinn
og gljáandi. Skítugur bíll getur
eytt allt að 7% meira eldsneyti.
Smáatriðin skipta máli. Fugla
skítur á bifreið getur raunveru
legaaukiðeyðsluumbrotabrot,“
segirPállogbætirviðaðþessar
upplýsingar komi fram hjá Bíl
greinasambandinu, Umhverfis
stofnunogOrkusetri. Löður rek

ursexþvottstöðvaráhöfuðborg
arsvæðinuogþareruallsstaðar
snertilausar þvottastöðvar en
auk þess er hin vinsæla svamp
þvottastöðáFiskislóð29þarsem
einnigerboðiðuppádekkjasver
tu í viðbótviðallt annað.Löður
ermeðopið alla daga vikunnar,
líkaásunnudögum.
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Nýtt eimbað

í Breiðholtslaug

Nú er lokið framkvæmdum við nýtt eimbað í Breiðholtslaug. 

Við þökkum sundlaugargestum kærlega fyrir þolinmæði og skilning á meðan 

á framkvæmdum stóð um leið og við bjóðum þá velkomna

í glæsilega nýja eimbaðið.

Laugarnar í Reykjavík

Heilsulindir í Reykjavík

Afgreiðslutími 
Breiðholtslaugar
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudaga   6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 18:00

  Fyrir 
líkama
og sál

LöðurbýðurRain-Xáallanbílinn

PállMagnússonhjáLöðri.

Nýjungíbílaþvotti



Húslestur hófst í Seljaskóla
10.janúaroglýkurhonumídag
þann 23. Húslestur er heitið á
lestrarspretti semallirnemend
urSeljaskólatakaþáttíþrisvar
sinnumáhverjuskólaári.ÍHús
lestrilesanemendurájafnréttis
grundvelli.

Bækur eru ekki taldar heldur
þærmínútursemnemendurlesa.
Einnigmáskráþærmínútursem
foreldrarlesafyrirbörnsín.Hlut
verk foreldra er að hvetja barn
ið sitt áfram í lestrinum, mæla
lestrarmínúturogskráþærásér
stakt eyðublað. Þétt hefur ver
iðsetið íbókasafniSeljaskólaað
undanförnu. Nýlega var keyptur
stór og þægilegur sófi í safnið
þar sem börnin sækjast eftir að
látafaravelumsigíoglesabæk
ur.Aðsóknábókasafniðermikil
og lestraráhuginn eftir því eins
ogsjámáámyndinniafbörnum
meðbækurísófanumgóða.
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HúslesturíSeljaskóla

ÞéttsetinbekkurinngóðiíbókasafniSeljaskóla.

Mjódd - S. 557 5900

ÚTSALAN 
Í FULLUM 

GANGI

Verið velkomnar

Mikil verðlækkun

Sem uppalandi þriggja barna
og virkur þátttakandi í foreldra
starfi leikskóla, grunnskóla, frí
stundastarfsog íþróttafélaga,hef
égkynnstmikilvægustarfiborg
arinnaríþessumefnum.Viðþurf
umaðbætakjörbarnafjölskylda
og horfa á það sem skiptir þær
mestu máli, ekki síst aðbúnað
barnanna okkar í skólum, leik
skólumogtómstundastarfi.

Styðjumviðforeldrastarf
ÍBreiðholtierugóðriskólaren

þar líkt ogannarsstaðar þurfum
við að tryggja meiri samfellu í
skólastarfinuognánarasamstarf
leikskóla,skólaogfrístundaheim
ila við foreldra. Það tel ég vísa
leið að bættum árangri og betri
líðanbarnannaokkar.

Því er haldið fram að 30%
námsárangurs nemenda megi
rekjatilþesssemframferískól
anum sjálfum, það er kennslu,
skólabrags,aðbúnaðarogstjórn
unar.Þaðeittaðískólunumstarfi
afburðafagfólkerþvíekkinógtil
að tryggja árangur í námi.  Allt
að70%afnámsárangrinemenda
máskýrameðáhrifaþáttumutan
skólans,hérerfyrstogfremstátt
við fjölskyldurnemendaogvini.
Þessum mikilvægu þáttum þurf
umviðaðgefamunmeirigaumá
komandiárumogþarþarfborg
in að leggja meira af mörkum.
Ábyrgðinerhinsvegaráherðum
okkar allra sem í skólasamfélag

inuhrærumstogsemborgarfull
trúivillégtakaþáttíaðeflaþetta
samtalogsamvinnuskólaognær
samfélags.

Gjaldfrjálsarskólamál
tíðirogval

Skólamáltíðir eru einnig mik
ilvægur þáttur í skólastarfi sem
er stórlega vanmetin, hvort
semhorfter tilárangurs í skóla
starfi eða heilsu nemenda. Mér
erþaðhjartansmálaðallirskól
ar íReykjavíkverðiheilsueflandi
skólar. Skólamáltíðir ættu að
standaöllumbörnumtilboðaán
gjaldtökuogþaðværieðlilegtað
val væri á milli tveggja valkosta
í öllum máltíðum. Sem næring
arrekstrarfræðingur veit ég að
valiðeittogsér ræðurmikluum
það hversu mikið börnin borða
oghversumikiðferíruslið.Stað
reyndin er nefnilega sú, að með
auknu vali má minnka sóun á
mat,bætamatarlistogaukaheil
brigðiogstarfsorkunemenda.

ÞjónustumiðstöðBreið
holts–vinuríraun

Þjónustumiðstöð Breiðholts
þarfeinnigaðefla,þannigaðhún
getiennfrekarreynstíbúumeins
og trausturvinur íhverfinusem
allir geta leitað tilþegareitthvað
bjátar á  fengið ráð, styrk og
hjálp.Öllvitumviðaðefeitthvað
bjátaráhjábarninuþínueðaein

h v e r j u m
nákomnum
ættingja þá
líður öll fjöl
skyldan og
nærumhverf
iðeinnig.Því
lengur sem
fólk er án
s t u ð n i n g s
eðaþjónustu
viðhæfi,því
minnilífgæði
hjá allri fjöl
skyldunni.

Þaðerþví
afarmikilvægtaðstarfsemiþjón
ustumiðstöðvarinnar séaðgengi
leg, einstaklingsmiðuð,vingjarn
legoghúnvirkiveloghratt.Þan
niggeturhúnstuttennbeturvið
íbúa Breiðholtsins og það góða
starf sem fer fram í leikskólum,
grunnskólumogáþjónustustofn
unumfatlaðraogaldraðra.

Ég vil gera Reykjavík að enn
betriborgfyrirbörn,unglingaog
barnafjölskyldur því allt samfé
lagið hagnast á öflugri þjónustu
viðbarnafjölskyldur.Meðal ann
arsþessvegnabýðégmigframí
flokksvaliSamfylkingarinnarsem
haldiðverðu78 febrúarogóska
eftirstuðningií34sæti.

Heiða Björg Hilm is dótt ir, for
mað ur kvenna hreyf ing ar Sam fylk
ing ar inn ar og deild ar stjóri á LSH.

BetraBreiðholtfyrir
barnafjölskyldur

HeiðaBjörk
Hilmisdóttir.

Rithöfundarkomuoglásuúrbókumsínumfyrirkrakkana í4.-8.Bekk íFellaskóla ídesember.Þeim
varveltekiðogkrakkarnirhöfðumjöggamanaf.

Pizza Planet er pizzastaður
við Seljabrautina. Nánar tiltek
iðviðSeljabraut54viðhliðina
á þinni verslun. Högni Jökull
Gunnarssontókviðrekstristað
arinsfyrirnokkru.

HögnisagðiísamtaliviðBreið
holtsblaðið leggja mikla áherslu
áheimsendingarþjónustuna.„Við
erum í alfara leiðviðSeljabraut
inaogþvíauðveltaðveitabæði
snöggaoggóðaþjónustu.Þaðmá
segjaaðhéðanséstuttíallaráttir
hvort sem þær eru innan Breið
holtsins, í austari hluta Kópa
vogs, á Norðlingaholti eða yfir í

ÁrbænumogSelásnum.“Matseð
ilinnhjáHögnaerfjölbreytilegur.
„Viðbökumpizzurnarásteiniog
bjóðumnýjar tegundirafpizzuá
leggisemfólkhefurekkiséáður.
Við bjóðum einnig hamborgara
meðfrönskum.Égveitekkihvort
fólk hefur séð hamborgara með
bernessósuenþeireruáboðstól
umhjáokkur.Annarserbaraað
komaviðogkíkjaá staðinneða
fara inná síðunaokkarþar sem
allarupplýsingarerað finna.Ég
vonaað fólkverðiekki fyrirvon
brigðum,segirHögni.“

PizzaPlanetvið
Seljabrautina

Högnisnýrpizzubotniaffagmennsku.

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.450.-

Tímapantanir í sími 552 1345
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Breiðhyltingar fengu nýlega
afhentnýttgufubaðeðaeimbað
eins og það er stundum kall
aðviðBreiðholtslaug. Baðið er
hannaðafarkitektastofunniArk
inn og er allt hið glæsilegasta.
Þaðermjögrúmgottogerflatar
málþessum38fermetraroger
þarmeðtaliðhvíldarherbergi.

Eimbaðið er staðsett  nánast
á sama stað og eldra eimbað á
austanverðu laugarsvæðinuupp
við íþróttahúsiðAusturberg.Það
stendur örlítið framar en það
gamlavarogerum30m2geyms
la á bakvið sem nýtist vel fyrir
ýmis tæki. Einnig voru útisturt
urendurnýjaðar.Eimbaðiðerúr
steinsteypuoggleri,klættogein
angraðaðutanenflísalagtaðinn
an.UmburðarvirkisáTeiknistof
an Óðinstorgi, verkfræðistofan
Mannvithannaði loftræstinguog

lagnirogverktakivarViðhaldog
Nýsmíði.  Þetta eimbaðer sann
arlegakærkomið fyrirgesti laug

arinnaroggóðviðbótviðannars
frábæralaug.

Nýtteimbaðvið
Breiðholtslaug

Eimbaðiðerstaðsettnánastásamastaðogeldraeimbaðáaustan-
verðulaugarsvæðinuuppviðíþróttahúsiðAusturberg.

Útsýnierekkimikiðígufunnienþarnamásjáfyrstugestihinsnýja
eimbaðsviðBreiðholtslaug.

Mikið er gaman að vera formaður hverfisráðs
Breiðholtsins.Breiðholtsbúar“toppuðu”aðraborg
arbúaíhugmyndaauðgiínóvembersl.Þávarsafn
að hugmyndum að framkvæmdaverkefnum fyrir
þettaár,undirmerkjumBetriReykjavíkur.Umalla
borg lagði fólkhöfuðið íbleytioghugsaðiumþað
sem betur mætti fara í þeirra hverfi. Niðurstaðan
var skýr, 80 hugmyndir að verkefnum bárust frá
Breiðholtsbúum, mun fleiri en frá íbúum annarra
hverfa. Þessar80hugmyndirvorusíðanmetnaraf
framkvæmdafólkiborgarinnar.Sumverkefninvoru
kominááætluns.s.endurbæturáskólalóðÖldusels
skólasemgerðarverðaísumar,annaðvarofstór
tækt fyrirhverfapottinneinsog fótboltahöllbæði
viðÍRogLeikniogsumartillögurtengdusteignum
semborginhefurekkiyfirráðyfir,einsoggóðhug
mynd um torg við Hólagarða. Ýmsar hugmyndir
semeigaheimaundiröðrumframkvæmdaliðumvar
vísaðtilviðeigandistofnannaogerþvíekkiaðdaga
uppi,heldur faraþær íannan farveg.31hugmynd
fórífrekarivinnslu.

FrisbívölluríEfraBreiðholti?
Breiðholtiðmunhafa46.5milljónirkrónatilverk

efna þessa árs, sem er sama upphæð og síðast
liðin2ár, þegar ráðisthefurverið í verkefni sem
borgarbúarhafaóskaðeftirogsíðankosiðum.Nú
fóru31hugmyndir íhönnunogkostnaðarmat,en
kosið verður um tillögurnar í mars og þær verða
síðan framkvæmdarsíðaráárinu.Þarsemeinung
is má kjósa milli 20 hugmynda fékk hverfisráðið

þaðverkefninúádögunumað
forgangsraða hugmyndunum.
Þauverkefni sem fengumesta
athygli voru valin s.s. endur
nýjun gangstétta íBökkum og
SeljahverfiogFrisbívölluríEfra
Breiðholti.Hverfisráðiðtryggði
jafna dreifingu verkefna, þan
nig tengjast 6 af verkefnunum
NeðraBreiðholti,6EfraBreið
holtiog6Seljahverfi.Þáeru2
verkefnióstaðsett.HvaðBreið
holtsbúar velja kemur síðan í
ljós,þvífjármagniðertakmark
að. Í næsta Breiðholtsblaði
verða hugmyndirnar kynntar
ogsvoerþaðokkaraðkjósamilliverkefnaímars.

NýjagufaníBreiðholtslaug
Að lokum verð ég aðeins að nefna nýju gufuna

okkar.Þaðfórekkimikiðfyriropnuninniáþriðjudag
í síðustuviku.Fastagestirþurfaekkertveramóðg
aðirþóþeimhafiekkiveriðboðið ívígsluna.Mér
varheldurekkiboðið,hvorkisemfastagestinéfor
mannihverfisráðs.Viðsitjumöllviðsamaborðog
höfumöllsömumöguleikatilaðnjótagufunnarnú
þegarhitinnerorðinn45 47°C.Sjáumstþareða í
pottinum.

Kærkveðja,Björk

Breiðholtsbúarhugmyndaríkastir
borgarbúa
...eftirBjörkVilhelmsdóttur

Björk
Vilhelmsdóttur.

Sextánnemenduráunglingastigi,þaraffimmtánnemendurúr10.bekkogeinnnemandiúr9.bekk,
luku íslenskuáfanga 102 í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti með glæsibrag. Áfanginn var í boði í vali
fyrirunglingastigoghafaíslenskukennararíBreiðholtsskólaséðumkennslunaísamstarfiviðFB.Þá
hafatveirnemendur í10.bekk lokiðstærðfræðiáfanganum203 í fjarnámi íVerslunarskóla Íslandsá
haustönninni.



14 Breiðholtsblaðið JANÚAR 2014

LeiknirReykjavíkmunífyrsta
skipti halda Þorragleði laugar
daginn8.febrúarnæstkomandi.

Húsiðopnarkl.19.00enborð
hald hefst kl 19.30. Hefðbund
inn Þorramatur verður á borð
umeinsog fólkgetur í sig látið.
Kjötiðnaðarmeistararnir og
Leiknismennirnir Jóhannes Geir
Númason og Guðni Egilsson
sjáumaðallir fáinógádiskinn
sinn.Veislustjóri erValurGunn
arsson Leiknismaður en einnig
verða skemmtiatriði frá Leikn
ismönnum sem og frægum
skemmtikröftum.

Miðaverðer4.500kr.og20ára
aldurstakmark.Opnaðhefurver
ið fyrirmiðapantanirenhægter
aðpantamiðameðþvíaðsenda
email á leiknir@leiknir.com eða
hringja í Leiknishúsið 5578050.
Einnigerboðiðuppáhópapant
anir.Hægteraðpantaborð fyr
ir fjóraogborð fyriráttamanna
hópa. Aðeins 70 sæti í boði.
Greiðaþarf fyrirmiðadagana3.
til5.febrúaríLeiknishúsinu.

A l l a r  n á n a r i  u p p l ý s 
ingar er hægt að nálgast
með því að senda email á
leiknir@leiknir.com.

- Það er kom ið að því !

ÍR- og Leiknisvörur

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

ÍþróttafélagiðLeiknirogRea
ding Football Club á Englandi
hafaundanfarinþrjúárverið í
samstarfi sínámilli. Síðastliðið
sumarfórufjórirleikmennúr4.
flokkiLeiknistilæfingahjáung
lingaliðiReadingFootballClub
ogæfðumeðU14liðiþeirra.

Drengjunumgekk mjög vel og
stóðustAkademíudrengjumRea
ding snúninginn, enda framtíð
arknattspyrnumennallir saman.
Ferðinstóðyfir ívikuogvaræft
alladaganautaneinsdags,enþá
skelltuokkarmennséraðskoða
stórborgina London. Samstarf
ReadingogLeiknisermargþætt.
Þjálfarar okkar hafa flestir farið
utan í heimsóknir og fengið að

kynnast því hvernig stórt enskt
félagþjálfarsína leikmenn.Fund
aðhefurveriðmeðyfirmönnum
knattspyrnumála hjá Reading
og hugmyndafræði þeirra hefur
veriðkynntokkarþjálfurum.Ein
nig hafa fulltrúar þeirra komið í
heimsókn til okkar ogkynnt sér
aðstæðurhjáLeikni.Þessmágeta
aðgestirnirhrifustafaðstæðum
og gáfu félaginu góðar ráðlegg
ingar.

Nú í sumar fenguLeiknismenn
svo leikmann frá Reading sem
komúr19áraliðiþeirra.

Mikilvægur liður í samstarf
inu er aðgengi ungra leikmanna
LeiknisaðReadingenfélagiðhef
urgefiðokkarefnilegustupiltum

grænt ljós á að koma til æfinga
hjá unglingarliðum Reading líkt
ogvargertsíðastliðiðsumar.

SamstarfviðReadingFootballClub

Íþróttafélagið Leiknir hefur
um árabil haldið úti æfingum
fyrirbörnáforskólaaldri.Æfing
arnar hafa verið í íþróttahúsi
Fellaskóla á laugardögum yfir
veturinn og yfir sumartímann
á Leiknisvelli. Það sem hefur
dregið fólk að héðan og það
an úr borginni er sú magnaða
staðreynd að æfingarnar eru
án endurgjalds. Það er frítt að
æfameð8.flokkurLeiknis.Þess
utaneruþjálfararnirmeðUEFA
A og UEFA B og hafa áralanga
reynslu.

Alltafermikiðlífogfjörálaug
ardögum í ÍþróttahúsiFellaskóla.
Æfingarnarhefjastkl.13.00oger
áherslalögðáleikiíblandviðfót
bolta,eitthvaðsemættiaðhenta

öllumkátumkrökkum.
Nú á haustmánuðum var svo

ákveðiðaðgeraennbetur í vet
ur og bjóða einnig upp á æfing
arámiðvikudögumkl.17.00fyrir
þennansamaaldurshóp.Áþeim
æfingum er fótboltinn alls ráð
andi og hvergi gefið eftir. Það
hefurhreinlegaveriðmagnaðað
fylgjast með krökkunum í vetur
ogfylgjamyndirmeðafæfingum
8. flokks frásíðastliðnusumriog
núíbyrjunvetrar.

Íþróttafélagið Leiknir hvetur
foreldra allra barna í Breiðholti
að kíkja á æfingar og prófa  og/
eða fá frekari upplýsingar um
ókeypis æfingar forskólabarna í
síma8697794eðameðtölvupósti
ádoddi_tjalfari@hotmail.com.

Fríttaðæfameð
8.flokkiLeiknis

Hólabrekkuskóli og Leiknir
Reykjavíkhafa fjórðaárið í röð
komist í samkomulagium sam
starf í unglingadeild skólans.
Hólabrekkuskóli býður þeim
iðkendum í 810.bekk sem æfa
hjá Leikni að velja Fótboltaval
sem er aukaæfing á skólatíma.
Markmiðiðmeðþessueraðgefa
þeim iðkendum sem æfa fót
boltahjáLeiknikostáaðrækta
hæfileikanasínaennmeiraogá
bestatíma.

Davíð Snorri Jónasson ann
ar af þjálfurum meistaraflokks
Leiknis sér um æfingarnar sem
fara fram á Leiknisvelli kl. 11.30
á föstudögum. ,, Við hjá Leikni
erummjögsáttirmeðþettasam
starf.Viðhófumsamstarfiðvetur
inn2010oghefurþettamælstvel
hjá iðkendum. Hólabrekkuskóli
ámikiðhrós skiliðað takavel í
hugmyndinaokkarogþróahana
með okkur. Þjónustan sem iðk
endur Leiknis hafa aðgang að í
dag er frábær og vonum við að
þaðverði rauninumókominár,,
sagði Davíð Snorri þjálfari Fót
boltavalsins. ,,Mér finnst mjög
mikilvægt að skóli og grenndar
samfélag vinni vel saman, með
velferðbarnaogunglinga íhuga.
Samstarfið við Leikni hefur ver

ið einstaklega gott og gefandi.
Í ljósi þessarar góðu reynslu af
samstarfinu, varðandi val i ung
lingadeild, langar mig til að efla
þaðenn frekar. FyrirhöndHóla
brekkuskólaþakkaégsamstarfið,,
sagðiHólmfríðurG.Guðjónsdótt
ir, skólastjóri. Í dag eru 17 iðk
endursemnýtasérfótboltavalið.
ÞettaerfrábærtframtakogLeikn

ir Reykjavík þakkar Hólabrekku
skólafyriraðgefaiðkendumokk
ar tækifæri á að æfa enn meira
aukalega. Hólabrekkuskóli er
jafnframtbrautryðjandi enþetta
er fyrsti skólinn íReykjavíksem
býðuruppáþessaþjónustufyrir
nemendursína.

HólabrekkuskóliogLeiknirísamstarf

Strákarnirífótboltavalinu

ÞorragleðiLeiknis
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ÍþróttafélagReykjavíkurkaus
Anítu Hinriksdóttur og Sturlu
Ásgeirsson sem íþróttamenn
ársins2013.

Þauvoruvalinúrhópi íþrótta
manna sem deildir félagsins til
nefndu. Bæði Aníta og Sturla
hafa sýnt einstakan árangur og
veriðöflugirmerkisberar félags
insbæðiinnanlandsogámótum
erlendis.

AnítaogSturlaíþróttamenn
ársins2013hjáÍR

Aníta Hinriksdóttir setti
Ís landsmet og Evrópumet
19 ára og yngri á Reykjavík
International games í frjálsí
þróttumÍRátti43keppenduraf
112 á glæsilegu RIG móti sem
fram fór í Laugardalshöll 19.
janúar. Keppt var í 19 keppn
isgreinum karla og kvenna og
vorukeppendurBretlandi,Dan
mörku, Þýskalandi, Írlandi og
Færeyjummeðámótinu.Kepp
endur sýndu frábæra takta og
er ljóst að íslenskt afreksfólk í
frjálsíþróttum hefur æft vel og
kemur sterkt inn í nýtt frjálsí
þróttaár semer fullt af verðug
umáskorunum.

Þaðsemstóðuppúrvareinvígi
AnítuHinriksdóttur,AlineKrebs
frá Þýskalandi og hinnar írsku
RoseAnneGalliganí800mhlaupi
sem lauk með sigri Anítu, nýju
Íslandsmeti innanhúss og nýju
Evrópskuunglingameti19áraog
yngri,2:01.81mín,

Fleiri ÍRingar áttu góðan dag,
KáriSteinnKarlssonsemkepptií
fyrstasinnundirmerkjum ÍRvar
aðeins5sekfráeiginÍslandsmeti
í 3000m en Kári Steinn kom þar
langfyrstur ímarká8:16.74mín.
Arnar Pétursson kom þriðji í
mark á 8.46,41 mín með gríðar
lega góða bætingu en hann átti
best9:04,01mínsemhannhljóp
umsl.helgi,

Aðrir RIG meistarar úr röðum
ÍRinga voru Mark W. Johnson í
stangarstökkimeð4,72m,Hrafn
hildEirHermóðsdóttir í60mþar
sem hún skaut Hafdísi Sigurð
ardóttur UFA ref fyrir rass með
glæsileguhlaupiogtímanum7,69

sek. Björg Gunnarsdóttir hljóp
flott 400m hlaup og stóð uppi
semsigurvegariá tímanum55,98
sekogsamamásegjaumSindra
Lárussonsemsigraði íkúluvarpi
karlameð16,08mogEinarDaða
Lárusson í 60m grindahlaupi á
8.46 sekenEinareraðkoma til
baka, sterkur, eftir meiðslatíma
bil.ArnaStefaníaGuðmundsdótt
ir sigraði einnig í 60m grinda
hlaupihljópá8,83sekenhúnátti
best 9,06 sek, sem er gríðalega
fínbæting.Arnavarðsíðanönn
uríþríþrautarkeppniRIG.Kristín
LívSvabo Jónsdóttir sýndigóða
takta í hástökkinu þar sem hún
sigraði í umstökkskeppni með
1,61m, fínbyrjunhjáKristínuog
hennarársbesta.

Arnar Freyr Guðmundsson
og Ólafur Matthíasson úr ÍR
hafa verið valdir í U16 ára
landsliðikarlaíhandbolta.

Alls voru valdið 36 ungir
menn fyrirþettaverkefniog á
ÍRhandboltiþví tvo flotta full
trúaþar.

ArnarogÓlafuríU-16ára

Anita Hinriksdóttir á hlaupa
brautinni.

AnítameðÍslands-
ogEvrópumet

ÍRingar urðu  Íslandsmeist
ara félagsliða 11. árið í röð og
í öllum flokkum á MI 15 til 22
ára.Allsunnust36Íslandsmeist
aratitlarámeistaramóti15til22
áraíLaugardalshölládögunum
og ÍRingar urðu Íslandsmeist
arar félagsliða 11. árið í röð
meðalls487stig,en liðBreiða
bliksvarðí2.sætimeðtæp200
stigog liðFH íþriðja sætimeð
160 stig.Aukþessvannst stiga
keppni allra aldursflokka og
getaÍRingarþvívelviðunað.

ÍRingarmættuöflugirámeist
aramót Íslands15 til 22árasem
fram fór í Laugardalshöll 10. og
11. janúar en yfir 200 keppend
ur frá 16 félögum spreyttu sig í
fjórum aldursflokkum stúlkna
og drengja. ÍRingar lönduðu 36
Íslandsmeistaratitlum auk þess
sem liðið varð Íslandsmeistari
félagsliða11.árið í röðmeðalls
487stig.LiðBreiðabliksvarð í2.
sætimeðtæp200stigogliðFHí
þriðjasætimeð160stig.Aukþess
vannst stigakeppni allra aldurs
flokkaoggetaÍRingarþvísannar
legavelviðunað.

Tristan Freyr Jónsson, sem
nýlega hefur gengið í raðir ÍR
inga, varð Íslandsmeistari í fjór
umkeppnisgreinum;60m,200m,
60mgrindahlaupiogkúluvarpiog

BjörgGunnarsdóttir ÍRvarðþre
faldurÍslandsmeistariísínumald
ursflokki,2022árastúlknaí60m,
200mog400m.

Eftirfarandi ÍRingar urði
Íslandsmeistararítveimurkeppn
isgreinum:HörðurFranzPéturs
son í flokki 15 ára pilta í 60m,
200m,ThelmaLindKristjánsdótt
irí1617áraflokkistúlknaíbæði
langstökkiogþrístökki,Sæmund

urÓlafssoníflokki1819árapilta
í 800m og 1500m, Krister Blær
Jónsson, semgekk í raðir ÍRum
áramótin, varð Íslandsmeistari
1819árapiltaí60mgrindahlaupi
og hástökki, Aníta Hinriksdóttir
sigraði í flokki 1819ára stúlkna
íbæði200mog800mogað lok
umvarðÍvarKristinnJasonarson
Íslandsmeistari í flokki 2022ára
piltaí;60mog200m.

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

AnítaHinriksdóttirog
SturlaÁsgeirsson

íþróttamennÍR2013.

Íslandsmeistarar11.áriðíröð

Íslandsmeistararfélagsliða11.áriðíröð.

ÍþróttafólkÍR2013.
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Tjörnin er ekki nafli andaheimisins
Skoskar endur í Glasgow halda því fram að Green Park og Doulton gosbrunnurinn séu miklu betri staður. 
Þúsundir Íslendinga, sem heimsækja Glasgow á hverju ári, eru á sama máli. Þeim finnst þeir hvergi fá betra 
tækifæri til að fyllast af andagift og freyðandi fjöri en einmitt í borginni á bökkum Clyde. Og það verður að 
viðurkennast að skoskir sekkjapípuleikarar hafa það fram yfir kríur að þeir ganga í pilsum.

BÆTTU SMÁ 
GLASGOW Í LÍF ÞITT
Verð frá 19.800* kr.
 Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.


