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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Hólagarði og
Arnarbakka

Svínakótilettur
Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.298 kr./kg.

 

Svínahnakki
Verð áður 1.698 kr./kg.
Verð núna 1.298 kr./kg.

Kjúklingabringur
Verð áður 2.859 kr./kg.
Verð núna 2.274 kr./kg.

 

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

Coca Cola 2 Lítra
Verð áður 314 kr.
Verð núna 198 kr.

Cambert Smurostur
Verð áður 453 kr.
Verð núna 419 kr.

Sumartilboð

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla,Vesturbergi 
og Arnarbakka

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Félagsmiðstöðvarnar í Breiðholti iða af lífi og fjöri þessa sumardaga sem endra nær. Krakkarnir hafa tekið sér 
eitt og annað fyrir hendur og farið víða um í skoðunar- og kynnisferðir. Hér eru nokkrir krakkar úr Miðbergi 
við Brautryðjandann styttu Einars Jónssonar á Austurvelli. Sagt er frá sumarstarfinu í félagsmiðstöðvunum í 
máli og myndum á bls. 8 og 9.
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E ftir að niðurstöður PISA rannsóknarinnar í ein
stökum skólum borgarinnar voru birtar hafa sjón
ir  beinst að Breiðholtinu. Spurningar hafa vaknað um

hvort nemendur þar og þá einkum í Efra Breiðholti stan
di verr að vígi en nemendur annarra borgarhverfa. Ástæð
ur þess hvernig einstakir skólar koma út í rannsókn sem
þessari geta verið margar en nokkuð ljóst virðist að tví
tyngdir nemendur eða þeir sem eiga sér annað móðurmál
en notað er í skólastarfinu þurfa á sérstakri athygli og jafn
vel kennslu að halda þegar kemur að mál og lesskilningi.

N iðurstöður PISA rannsóknarinnar hljóta að kalla eftir
athugun á því hvort skólakerfið er nægilega búið undir

aðfástviðmóðurmálskennslu–íþessutilvikiíslenskukennslu
þegar fjölbreytt málsamfélag á í hlut. Ljóst má vera að gefa
verður þessari kennslu meiri gaum en verið hefur og veita
skólumbetritækifæritilþessaðsinnaþeimkröfumsemgera
verður til aðbörnaferlendumupprunaogþausembúavið
tvítyngi standi jafnfætisþeimsemeiga séraðeinseittmóð
urmál. Tugumálakunnátta barna og ungmenna sem eiga sér
erlendan uppruna og alast upp að hluta eða öllu leyti við
tvö tungumál er ekki einkamál barnanna og foreldra þeirra.
Tungumálakunnáttanereinnigmálskólaog fræðsluyfirvalda.
EkkimálítaániðurstöðurPISAsemhverfismáleinstakrabyg
gða eða einstakra skóla heldur eru þær áminning um verk
sem íslenskt samfélagverðuraðsjá tilþessaðverðiunnið.

ÚtilistíBreiðholti

S únýbreytniborgaryfirvaldaíReykjavíkaðfálistamenntil
þessaðskapaverkáveggjumbygginga íBreiðholtieða
fáverkþeirratiluppsetningarerbæðiathyglisogáhuga

verð.Meðþessumótierunniðaðþvíaðskreytastórasteypta
fletisemlítiðgefafrásérannaðenlitlausangrámaeneinniger
veriðað færa listformog list tilalmennings.Meðveggskreyt
ingumkomaþessi verk fyrir augu íbúaogannarra sem leið
eigaumumhverfið.Þaukomafyriraugumunfleirienverksem
erugeymdísöfnumenrataeftilvillásýningarstökusinnum
ogsumaldrei.Alltof lítiðergertaðþvíað færamyndlist til
almennings. Bæjar og sveitarfélög hafa um margra áratuga
skeiðfærtfólkiritlisttilaðnjóta.Öflugstarfsemibæjaroghér
aðsbókasafnaberþvívitni.Meðveggskreytingum íBreiðholti
hefurReykjavíkurborgsýnd fordæmiermyndlistinavarðar.

Pisaerekki
hverfismál

Áhugavert verkefni er nú
í gangi í Efra-Breiðholti, en
það snýst um að boðið er upp
á ókeypis íþróttaæfingar fyrir
börn og unglinga. Æfingarnar
erufjölbreyttarogætlaðarbörn-
umí3.til8.bekkgrunnskóla.

Æft er á þriðjudögum og
fimmtudögumá lóðFellaskóla.3.
til5.bekkuræfirkl.15:00til16:15
og 6. til 8. bekkur æfir kl. 16.15
til 17.30. Fjölbreytni er í íþrótta
greinumog líf, fjöroggleði í fyr
irrúmi, engreinarnar semverða
stundaðarísumareruhandbolti,
körfubolti, frjálsar og fótbolti.
Í lok æfinga er síðan farið í lífs
leikniæfingar.

Æfingarnar eruhaldnar áveg
um verkefnis sem heitir SAM
SPIL, en stjórnandi þess er Eva
Dögg Guðmundsdóttir, cand.
mag. íuppeldisogkennslufræði
og menningar og innflytjenda
fræði.EvaDöggsegiraðverkefn
iðsésérstaklegahentugtfyrirþá
semhafaekki tekiðvirkanþátt í
íþróttastarfieðahafaáhugaáað
kynnastöðrumkrökkum í rólegu
og afslöppuðu umhverfi. Hún
hvetur alla krakka til að kíkja á
æfingar og prófa íþróttirnar, en
einsogáðursegireruþærókeyp
is fyrir alla og því sérstaklega

hentugar fyrir þá sem eru ekki
vissirogviljaprófaánskuldbind
ingar.Verkefniðer styrktaf ÍTR
ogunniðísamvinnuviðÍR,Leikni

og Þjónustumiðstöð Breiðholts.
Færirþjálfararávegumfélaganna
annast æfingarnar. Verkefnið
verðurígangiútjúlímánuð.

Ókeypisíþróttaæfingar
fyrirbörnogunglinga

Frá æf ing um á lóð Fella skóla.

www.breiðholt.is

Verkefnið er sér stak lega hent ugt fyr ir þá sem hafa ekki tek ið virk an 
þátt í íþrótta starfi eða hafa áhuga á að kynn ast öðr um krökk um.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.
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Gleraugnaverslunin þín

PIPA
R\TBW

A
  •  SÍA

  •  1333336

MJÓDDIN    Álfa-
bakka 14   
Sími 587 2123

FJÖRÐUR   
Fjarðargötu 13-15   
Sími 555 4789

SELFOSS   
Austurvegi 4 
Sími 482 3949

Frí
sólgler með styrkleika 
fylgja kaupum á gleraugum

DagurB.Eggertssonborgarstjóri
steiguppá lyftara laugardaginn5.
júlísl.tilaðafhjúpavegglistarverk-
iðFjöðrinaeftirSöruRielsemkom-
iðunniðhefurveriðáfjölbýlishús-
inuAsparfelli2til12.Veggmyndin
Fjöðriner samsettúr43 fuglumaf
23tegundumsemskapaeinaheild.
ListakonanSaraRielsegiraðverk-
iðhafim.a.tilvísuníumhverfiðþar
semólíkireinstaklingarskapaeina
heild og samfélag. Hún segir að
þaðhafiveriðstórkostlegtaðkynn-
asthinualþjóðlegasamfélagiíefra
Breiðholtiogeiga samtalvið íbúa
umverkið.Þaðhafijafnframtkom-
ið sér ánægjulega á óvart hversu
margir fuglarvoru ínágrennivið
hanaþegarhúnvannaðverkinu.

Upphaf þessa liggur hjá borg
arráði sem ákvað á síðasta ári að
fjölga listaverkum í opinberu rými
íBreiðholtiogerverkiðhlutiafþví
átaki semhefur fengiðnafniðVegg
list í Breiðholti. Verkefninu er ætl
aðaðbreiðaút list íopinberurými
utan miðborgarinnar, fegra hverfið
ogskapaumræðu.Allsverða fimm
veggmyndir eftir fjóra listamenn
komnar íBreiðholtiðánæstumán
uðumogáttaveggmyndireftirung
menniáaldrinum17til20ára.

Fjórirlistamennogátta
ungmenni

Verk Söru Riel er önnur vegg

myndinsemverðurafhjúpuðíBreið
holtiensíðastahaustvarveggmynd
eftir Theresu Himmer afhjúpuð á
Jórufelli2 til12.TvöverkeftirErró
verðasettupp íBreiðholti ánæst
unni og fjórði listamaðurinn hefur
veriðvalinn til aðgeraveggmynd í
efraBreiðholtiðogverðurnafnhans
tilkynnt innan tíðar.Áttaungmenni
hafaeinnigveriðvalinísumartilað
gera veggmyndir í Breiðholti undir
handleiðslu listamanna og birtast

þauíhverfinuánæstuvikum.Lista
safnReykjavíkurhefurhaftumsjón
með verkefninu sem hefur verið
unniðísamráðiviðíbúaíBreiðholti
oghverfisráð. Listasafniðereinnig
aðsetjaupp tvöverkeftirÁsmund
SveinssoníSeljahverfið.VerkiðFýk
ur yfir hæðir eftir Ásmund verður
staðsett við Seljakirkju og verkið
Móðirmín íkvíkvíverðursettupp
viðSeljatjörn.

Nýttútilistaverká
Asparfelli2til12

Sara Riel vinn ur að vegg mynd sinni í Asp ar felli Álfabakka 14a í Mjódd • 109 Reykjavík • Sími: 527 1519

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐINSTÍGVÉLABÚÐIN

STÍGVÉLABÚÐIN

Stígvél á alla fjölskylduna
fyrir útileguna í sumar

Auglýsingasími: 511 1188



Yfir 300 manns sóttu 
kveðjuguð þjón ustu séra 
Val geirs Ást ráðs son ar í 
Selja kirkju sem hald in 

var sunnu dag inn 25. maí sl. en 
hann læt ur nú af störf um sókn
ar prests sök um ald urs. Val geir 
hef ur þjón að Selja sókn frá upp
hafi. Hann var skip að ur fyrsti 
sókn ar prest ur þar frá  1. sept em
ber árið 1980. Selja hverf ið var 
þá enn í bygg ingu. Sam fé lag ið 
var að mót ast jafnt sem um hverf
ið og því mörg verk efni sem 
lágu fyr ir nýj um sókn ar presti. 
Eng in kirkja var í hverf inu og 
allt starf safn að ar ins ein kennd
ist af að stöðu leysi til að byrja 
með þótt úr því rætt ist. Breið
holts blað ið spjall aði við Val geir 
á dög un um og fékk hann til að 
rifja upp nær 35 ára sögu með 
íbú um Selja hverf is ins. Pláss ins 
vegna var að eins unnt að stik
la á stóru í þess ari löngu sam
starfs sögu prests sem hófst í 
hálf byggðu hverfi og lýk ur nú í 
einu af grón ustu borg ar hlut um 
Reykja vík ur.  

Séra Val geir er Reyk vík ing ur. 
Al inn upp í Laug ar nes inu. Barn
flesta hverfi Reykja vík ur á þeim 
tíma eins og hann kemst að orði. 
Leið hans lá í Mennta skól ann í 
Reykja vík og það an í guð fræði
deild Há skóla Ís lands. En kom 
aldrei neitt ann að til greina í hans 
huga en taka að sér prest starf 
og helga kirkj unni starfsæfi sína. 
„Þannig var að ég dvaldi um tíma 
í Banda ríkj un um og fékk þar mik
inn áhuga á kirkju starfi sem hef ur 
fylgt mér síð an. Ég varð fljótt virk
ur í stofn un um kirkj unn ar og því 
hef ég kom ið nokk uð víða við og 
tek ið þátt í störf um ým issa hópa 
og nefnda.“ 

Köllunaðtakastávið
nýttverkefni

En var prest starf ið aldrei langt 
frá. „Þeg ar ég var að ljúka guð
fræði námi var stað an með þeim 
hætti að það vant aði presta til 
starfa hjá kirkj unni þannig að 
mað ur gat val ið úr ýmsu. Ég 
sótti um starf prests á Eyr ar
bakka þar sem ég átti átta góð 
ár. Ég var nokk uð kunn ug ur í 
Ár nes sýslu eink um í upp sveit un
um og þótt Eyr ar bakki sé nið ur 
við sjó þá er ég ekki frá því að 
þessi tengsl við Suð ur land hafi 
ýtt nokk uð und ir að ég sótt þar 
um starf. Ég kunni vel við mig á 
Eyr ar bakka en þeg ar aug lýst var 
eft ir presti í Selja hverfi – hálf
byggðu hverfi í Reykja vík þar 
sem ekki hafði ver ið sókn og því 
síð ur kirkja greip mig köll un að 
takast á við það verk efni að byg
gja þessa nýju sókn upp. Ég var 

knú inn áfram af hugs un inni um 
skyldu. Mér fannst ég verða að 
gera þetta. Á þess um tíma voru 
al menn ar prest kosn ing ar við lýði 
og við vor um tveir sem sótt um 
um. Hinn um sækj and inn var séra 
Úlf ar Guð munds son sem ver
ið hafði prest ur í Ólafs firði um 
tíma og svo skemmti lega vildi til 
að hann tók við af mér á Eyr ar
bakka og átti þar mörg far sæl ár 
í starfi. Ég varði ein um mán uði 
til þess að kynna mig í hverf inu. 
Ég gekk á milli húsa og tal aði við 
fólk ið sem var að koma sér fyr
ir á nýj um heim il um og leit flest 
björt um aug um til fram tíð ar inn
ar. Ég kynnt ist fólk inu og við
horf um þess. Rætt var um flest á 
milli him ins og jarð ar en ekki síst 
áhuga og elju þessa fólk sem var 
að koma sér fyr ir í nýju hverfi. 
Ég held að þessi ganga um Selja
hverf ið sé eitt hvert besta nám
skeið sem ég hef far ið á.“  

Starfiðvarábyrjunarreit
Um haust ið 1980 var Val geir 

kom in á nýj an stað í líf inu. Orð inn 
prest ur í tæp lega tveggja mán
aða gam alli sókn í borg ar hverfi í 
hraðri upp bygg ingu en með enga 
að stöðu til prests skap ar eða ann
arra kirkju starfa. „Starf ið var allt 
á byrj un ar reit. Sókn in hafði ver ið 
stofn uð í júlí og starfs að stað an 
var eng in. Eitt af fyrstu verk un
um var að fá lán að hús næði fyr
ir skrif stofu og fyrsta árið voru 
guðs þjón ust urn ar haldn ar í sal 
fyr ir ofan kjör búð ina við Selja
braut 54. En síð ar var far ið að 
messa í Öldusels skóla. Við kom
um fljót lega barna starfi á fót því 
Selja hverf ið var eitt barn flesta 
hverfi borg ar inn ar á þess um tíma 
og með al ald ur hverf is búa var 
að eins 19 ár. Það sýn ir vel hvern
ig ald urs sam setn ing in var. Hverf
ið byggð ist upp af ungu fólki með 
börn og eldri borg ar ar voru sjald
séð ir fyrstu árin þótt það hafi 
breyst í tím ans rás. Við byrj uð
um með barna guðs þjón ust ur sem 
við héld um á tveim ur stöð um í 
hverf inu sem voru strax ákaf lega 
vel sótt ar. Ég man að oft komu 
nokk ur hund ruð börn á hverj um 
sunnu dags morgni. Þetta þýddi 
að við urð um að kalla marga til 
þess að koma að kirkju starf inu 
og það stóð ekki á Selja bú um að 
leggja kirkj unni lið. Að kom an og 
að stað an í Selja sókn var þó al veg 
sú sama og ann ars stað ar í Breið
holt inu. Selja sókn in var yngst en 
hin ar voru að ganga í gegn um 
sam bæri leg ar að stæð ur. Hverf ið 
byggð ist mjög hratt og fólks fjöld

inn var mik ill. Einn prest ur var í 
hverri sókn til þess að byrja með 
en það var fá sinna að ætla ein um 
manni að ann ast það starf sem 
byggð ist upp og beið. En auð vit
að urð um við að axla það til að 
byrja með en ég var svo hepp inn 
að fá fljótt margt ynd is legt fólk 
til þess að starfa með. Sókn ar
nefnd in var mjög áhuga söm og 
öfl ug. Það hjálp aði mér einnig 
mik ið og skóla stjór arn ir í hverf
inu þau Ás laug Frið riks dótt ir og 
Hjalti Jón as son hófu sam starf við 
kirkj una sem var mjög gagn legt á 
báða vegu og mér er ljúft að geta 
þess að það sam starf hef ur hald
ist með nýj um stjórn end um.“

Fjölnotakirkjumiðstöð
Selja kirkja er með sér stæð

ari kirkj um lands ins. Hún sam
anstend ur af nokkrum sjálf stæð
um ein ing um eða hús um sem 
býð ur upp á ákveðna mögu leika 
til fjöl breytni í öllu kirkju starfi. 
Val geir seg ir þá hugs un að kirkj
an eða kirkju sam stæð an yrði 
fjöl nota hafa ráð ið ríkj um strax í 
upp hafi.. „Þeg ar við vor um kom in 
af stað með að móta safn að ar
starf ið var far ið að huga að kirkju
bygg ingu. Nefnd var sett á fót til 
þess að und ir búa mál ið og vinna 
því fram gang. Hún var ákaf lega 
virk, vann vel og sú hug mynd 
mót að ist fljótt að um eins kon ar 
kirkju mið stöð yrði að ræða. Við 
skipu lögð um þetta þannig að sú 
bygg ing sem risi af grunni mynd 
nýt ast til fjöl þættr ar kirkju starf
semi. Við lögð um mik ið upp úr 
því að þarna risi þjón ustu mið

stöð þar sem marg vís leg starf
semi gæti far ið fram. Þess vegna 
er kirkj an byggð sem fjög ur hús 
með miðj unni þannig að mis mun
andi starf get ur far ið fram á sama 
tíma. Hún er líka í miðju hverf
is ins. Kirkju sal ur inn var vígð
ur 1987, sjö árum eft ir stofn un 
safn að ar ins sem verð ur að telj
ast nokk urt af rek og síð asti hluti 
kirkju mið stöðv ar inn ar var tek in 
í notk un 1999.  Reynsl an hef ur 
líka sýnt að við veðj uð um á rétt an 
hest þeg ar ákveð ið var að byg
gja kirkju mið stöð ina með þess um 
hætti.“  

Ánægjulegtaðstarfameð
fólkinu

En það er ekki ein göngu kirkju
bygg ing in sem Val geiri er of ar lega 
í huga þeg ar hann lít ur yfir síð
ustu 34 árin. Hið al menna kirkju
starf er hon um einnig um hug að. 
„Þeg ar ég lít til baka. Yfir þenn
an farna veg þá er ég ákaf lega 
ánægð ur með að hafa feng ið 
þetta tæki færi. Það var ánægju
legt að starfa með öllu því fólki 
sem ég vann með og hef kynnst. 
Fólk stóð vel sam an strax í byrj
un og það auð veld aði þessa upp
bygg ingu.“ Val geir kveðst alltaf 
hafa lagt áherslu á að eiga gott 
samt arf við skól anna og stofn an ir 
í sókn inni. „Börn og ungt fólk setti 
mik inn svip á Selja hverfi í byrj un 
en nú er alla ald urs hópa þar að 
finna. Í fyrstu var eng in áhersla 
lögð á starf með eldri borg ur um 
enda þeir tæp ast til í hverf inu. 
Með al ald ur íbú anna hef ur hækk
að mik ið á þess um tíma þótt end

ur nýj un hafi eðli lega átt sér stað. 
Fólk ið sem byggði hverf ið er fast
held ið á heim kynn in sín og nú 
er búið að koma tveim ur öldr un
ar stofn un um á fót í Selja hverfi; 
Ár skóg um og Selja hlíð. Þessi þró
in hef ur orð ið til þess að kirkj an 
hef ur þurft að víkka starf sem ina 
út og ná til fleiri ald urs hópa. Auk 
starfa með börn um og æsku lýðs 
störf um við mik ið með eldri borg
ur um bæði fólki sem er enn í fullu 
fjöri og býr á heim il um sín um og 
einnig þeim sem hafa orð ið þörf 
fyr ir að búa á stofn un um og erum 
bæði stolt af því starfi og þakk lát 
fyr ir að geta innt það af hendi.“  

Þakkláturfyrirtækifærið
En hvað er Val geir efst í huga 

nú þeg ar hann er að láta af störf
um sem sókn ar prest ur. Hann seg
ir það fyrst og fremst þakk læti 
fyr ir það tæki færi sem hann hafi 
feng ið við að byggja þessa sókn 
upp og starfa með íbú um Selja
herf is. „Ætli ég sé ekki sá ein stak
ling ur sem þekki flesta hverf is
búa og þá miða ég ekki síst út 
frá þeim fjölda barna sem ég 
hef skírt og fermt. Ferm ing arn
ar voru kafli út af fyr ir sig. Fólki 
fannst ekki ann að við eig andi en 
að ferma börn in í kirkju. Á með an 
við átt um enga kirkju var oft úr 
vöndu að ráða. Flest ar ferm ing ar 
fara fram á sama tíma og því gat 
ver ið erfitt að finna lausa kirkju 
til þess að ferma. En við mætt um 
gest risni og feng um að nota flest
ar kirkj ur til þess að ferma. Ég 
líkti þessu stund um við för Ísra
els manna í eyði mörk inni. Út lit ið 
var ekki alltaf gott en það hafð
ist að lok um. Börn in voru fermd 
í kirkj um. Ferm ing arn ar og það 
sem þeim fylg ir ferm ing ar fræðsl
an út heimti mik ið starf. Eink um 
fram an af því þá var fjöld inn svo 
mik ill. Oft ast var ég einn að verki 
á þeim árum en síð ar hafa starf að 
hér fleiri prest ar eins og kunn ugt 
er og verk in dreifst á fleiri herð ar. 
En þetta þjapp aði fólki sam an og 
hjálp aði til við alla upp bygg ing
una. Hvort sem um kirkju bygg
ingu var að ræða eða safn að ar
starf. Allt þetta þjapp aði fólk inu 
sam an.“  

Íbúarnirmega
verastoltir

Eft ir 34 ára bú setu og prest
skap í Selja hverfi hef ur Val geir 
feng ið mikla yf ir sýn yfir mann líf
ið. Hann hef ur fylgst með byggð
inni vaxa frá mold ar haug um og 
hús grunn um til eins grón asta 
borg ar hluta Reykja vík ur. Hann 
seg ir aldrei ann að hafa hvarfl að 
að sér en að búa í hverf inu. „Ég 
byggði mitt eig ið hús og tók ein
nig á þann hátt þátt í lífi íbú anna. 
Selja hverf ið er um margt sér stakt. 
Það er skipu lagt sem ein heild. 
Mörk þess eru ákaf lega skýr og 
að minni hyggju mega íbú ar þess 
vera stolt ir af byggð inni sinni 
og þakk lát ir fyr ir hversu vel hef
ur tek ist. Hverf ið er mjög gró ið 
í hvað skiln ingi sem við beit um. 
Ég hef líka átt því láni að fagna að 
hafa kynnst mörgu góðu fólki á 
þess um tíma í Selja hverf inu. Í svo 
miklu fjöl menni eru gleði til vik in 
mörg og margt til að gleðja hug
ann. En það eru líka marg ir þætt
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V i ð t a l i ð

Hefáttþvílániaðfagna
aðkynnastgóðufólki

Séra Val geir Ást ráðs son.

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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Mjódd - S. 557 5900

Nýjar
sumarvörur

Verið velkomnar

Grilluð 
kjúklingaspjót 
satay
1 kg kjúklingalundir eða bringur 
skornar niður.
Látið marinerast í 100 ml  af 
kókosmjólk og 1 msk turmerik 
í a.m.k. klukkustund.
Gott er að láta spjótin / 
grillpinnana liggja í vatni áður 
en kjúklingurinn er þræddur 
upp á þau.

Satay sósa – 
hægt að gera fyrirfram og hita 
upp áður en borið er fram

150 g hnetusmjör
1 msk soya sósa
1 msk sykur
1 tsk chilliflögur
1 tsk ferskt engifer smátt saxað
1 tsk hvítlaukur smátt saxaður
1 tsk fiskisósa
150 ml kókosmjólk
Safi úr einni límónu
Allt hráefni er sett í pott hitað að 
suðu og látið malla við miðlungs 
hita þar til sósan er farin að 
þykkna, u.þ.b. 10 mín.
Borið fram með hrísgrjónum og 
fersku salati

Uppskrift fyrir 4

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

RéttuR mánaðaRins

Matur og vín:

Mamma Piccini rauðvín – 75 cl 
– 1.590 kr – 
Ítalía / Toskana 
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt, 
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.

Mamma Piccini hvítvín – 75 cl 
– 1.590 kr – 
Ítalía / Toskana 
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, ferskt. 
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

ir sem þarf að taka á sem ekki 
eru þægi leg ir. Það sem ein kenn ir 
starf prests ins er að hann kem ur 
inn í líf fólks á stór um stund um 
– bæði stund um gleði og stund
um sorg ar. Þannig kynn ist hann 
öllu lit rófi mann lífs ins. Við höf um 
feng ið að sjá marga góða hluti 

verða að veru leika. Það þýð ir þó 
ekki að brekk an hafi alltaf ver ið 
nið ur á við. Hún hef ur stund um 
leg ið upp í móti og við höf um 
þurft að upp lifa erf ið og sorg leg 
til vik. Þeg ar fólk stend ur frammi 
fyr ir erf ið leik um kem ur best fram 
hversu trú in er  nauð syn leg

ur þátt ur í mann líf inu. Ég tel að 
aldrei verði gert of mik ið úr mik
il vægi þess að börn fái tæki færi til 
þess að al ast upp við trú rækni,“ 
seg ir Val geir Ást ráð son þeg ar 
hann læt ur nú af störf um sem 
fyrsti sókn ar prest ur Selja sókn ar.

Séra Val geir Ást ráðs son tal ar til sókn ar barna í kveðjuguðs þjón ustu í Selja kirkju á dög un um.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053



Myndir Erró munu þekja tvo
stóra veggi í Breiðholtinu inn
antíðar.Annarsvegarerumað
ræðabogadreginnvegg íþrótta
hússinsviðAusturbergenhins
vegar24metraháanvesturgafl
íbúðablokkarinnarviðÁlftahóla
4 til 6. Erró gefur Reykjavíkur
borghöfundarverksínogverða
verkin tilþessaðbreiðaút list
í opinberu rými utan miðborg
arinnar, fegraEfraBreiðholt og
auka stolt íbúanna af nærum
hverfisínu.

Erró er heið urs borg ari Reykja
vík ur og hef ur í gegn um tíð ina 
sýnt Reykja vík ur borg og Lista
safni Reykja vík ur ein stak an 
rausn ar skap með því að gefa 
safn inu verk sín. Það er mik ill 
feng ur að fá var an legt lista verk 
eft ir þenn an heims fræga lista
mann í al menn ings rými í borg
inni. Verk eft ir Erró hafa ver ið 
sýnd á mörg um helstu söfn um 
Evr ópu og víða um heim. Vegg
mynd ir hans prýða merk ar bygg

ing ar í mörg um borg um og hafa 
reynst mik ið að drátt ar afl og auk
ið um hverf is gæði þar sem þær 
hafa ver ið sett ar upp. Áætl að er 

að kostn að ur vegna fram leiðslu 
og upp setn ing ar á verk um Er rós 
verði um 38,8 m.kr.
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Tvær stór ar Er ró mynd ir
á veggi í Breið holti

Hvers virði er Elliðaárdal
urinn nefnist rannsóknar
verkefni á vegum Reykjavík
urborgar um virði Elliðaár
dalsins stendur yfir í sumar
með styrk frá Nýsköpunar
sjóði námsmanna. Könnun
á notkun Elliðaárdalsins er
hluti af rannsóknarverkefn
inu og mun hún standa yfir
í júlímánuði.  Katrín Svana
Eyþórsdóttir meistaranemi í
Umhverfis og auðlindafræði
viðHáskóla Íslandsvinnurað
rannsókninniísumar.

Í um hverf is og auð linda
stefnu í að al skipu lagi Reykja
vík ur kem ur fram að tryggja 
eigi lífs gæði borg ar búa með 
því að meta auð inn sem felst 
í nátt úru og hreinu um hverfi. 
Til gang ur inn með því að meta 
þjón ustu nátt úr unn ar er að efla 
hana og draga úr nei kvæð um 
um hverf is á hrif um.

Könn un in er byggð upp á 
ákveð inni að ferða fræði sem er 
beitt við hag rænt mat á virði 
nátt úru. Að ferða fræð in felst 

í því að setja upp ímynd að ar 
að stæð ur fyr ir ákveð ið svæði 
og fólk er beð ið um að gefa upp 
hversu mik ið það væri til bú ið 
að greiða fyr ir slík ar að stæð
ur. Að ferð in er frem ur ný af 
nál inni á Ís landi en hef ur áður 
ver ið not uð er lend is og einnig 
sem hluti af heild stæðu verð
mæta mati á Heið mörk. Hún 
er verk færi sem marg ar þjóð ir 
hafa nýtt sér þeg ar kem ur að 
vernd un grænna svæða og nýt
ingu. El liða ár dal ur í Reykja vík er 
borg ar garð ur og hluti af grænu 
belti sem nær frá Öskju hlíð, eft ir 
Foss vogs dal og upp í Heið mörk. 
Fjöldi fólks nýt ir sér dal inn til 
úti vist ar og er hann jafn framt 
vel nýtt sam göngu æð göngu 
og hjól reiða fólks. Þar má finna 
fjöl marg ar teg und ir ís lenskra 
plantna og varp fugla, og villt
ur lax geng ur í El liða ár. Árn ar 
hafa ver ið nýtt ar til raf orku
fram leiðslu í hart nær 100 ár og 
skóg ur ver ið rækt að ur í daln um 
í lið lega 60 ár.

Hvers virði er
El liða ár dal ur inn

Tölvugerð mynd af verki Erró eins og það mun koma til með að líta úr á vesturgaflinum við
Álftahóla4til6.

Nýr borgarstjóri í Reykjavík,
Dagur B. Eggertsson, gerði sér
ferð í Breiðholt þriðjudaginn
18. júní–áfyrstastarfsdegisín
um í embætti, enhann tókvið
lyklavöldumíRáðhúsinuafJóni
Gnarrmánudaginn16.júní.

Dag ur heim sótti með al ann ars 

Þjón ustu mið stöð Breið holts og 
fé lags starf ið í Gerðu bergi þar sem 
hann heils aði upp á þátt tak end ur 
í starf inu sem gerðu sér glað an 
dag að venju. Þá fund aði borg
ar stjóri einnig með Ósk ari Dýr
mundi Ólafs syni hverf is stjóra í 
Breið holti.

Borg ar stjóri
heim sótti Breið holt ið

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Óskar Dýrmundur Ólafsson
hverfisstjóriíBreiðholti.

Þarabakki 3, Mjódd, 
gegnið inn hjá Curves líkamsæktarstöð 

Sími: 849-9620

Tímapantanir í síma 849-9620

Fixa snyrti- og fótaaðgerðastofa

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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Hluti af ferðasumrinu

Glæsilegir vinningar
fyrir glæsileg tilþrif
Í Vegabréfinu eru átta spennandi Minute to Win It – Ísland þrautir 
og auk þess geturðu fengið tvær til viðbótar með því að safna 
stimplum. Á vegabréfaleikur.is getur þú sent inn myndband af 
fjölskyldunni að leysa þrautirnar og unnið glæsilegan vinning.

Ekki vera feimin. Þú gætir unnið þennan glæsilega 
Samsung Galaxy S5 snjallsíma!

Sæktu Vegabréfið  
og veldu þraut

Veldu flokk og  
taktu myndband

Sendu inn á  
vegabréfaleikur.is

Sýningar hefjast á  
SkjáEinum næsta haust
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Mikið lífog fjörerhjá félagsmiðstöðvunum íBreiðholti í sumar.Krakkarnirhafa
tekiðþátt ínámskeiðum,fariðíkynnisferðir,rekiðkaffihúsogmargtfleira.Ísumar
varsúnýbreytnitekinupphjáFrístundamiðstöðinniMiðbergiaðhaldaútiLIKEsíðu
áFacebookþarsemreynteraðmiðlaupplýsingumumstarfiðáskilvirkanhátttilfor
eldraogannarrasemhafaáhugaáþvíaðfylgjastmeðstarfiMiðbergs.

AllirforeldraeruhvattirtilþessaðsmellaLIKEásíðunaogfylgjastþannigbeturmeð
þvístarfisemboðiðeruppá.FyrirsemognúeruMiðbergeinnigmeðheimsíðu,midberg.
is,þarsemhægteraðnálgastallarfrekariupplýsingarumstarfið.Breiðholtsblaðiðfor
vitnaðistumsumarstörfiníMiðbergoghjáfélagsmiðstöðvunum.

Sumarífélagsmiðstöðvunum

ÍsumarhefurhópurungmennaveriðaðrekakaffihúsíMiðbergi.
Opiðeráfimmtudögumogföstudögumfrákl.11tilkl.14ogerboð
iðuppáfrábæranmatálágmarksverðoftastum500kr.

Í síðustuvikuvar til aðmyndahamborgari,piknikogkók ídósá
aðeins500kr. Kaffihúsiðverðurstarfandiáframút júlí, síðastaopn
unverður25. júlí.Mætinginhefurveriðvonumframarogstemningin
er virkilega góð. Við hvetjum alla Breiðhyltinga til þess að líta við
ogstyrkjaþettaskemmtilegaverkefnisemsetursvosannarlega litá
hverfiðokkargóða.

KaffihúsíMiðbergi

Ísumareruspennandinámskeiðíboðiávegum
Miðbergsfyrirbörnáaldrinum10–12ára.Hafa
börninbrallaðýmislegtskemmtilegt ísumareins
ogskelltséríhvalaskoðun,bogfimi,ratleiki,hjóla
ferðir,vatnsstríð,sundogfleiraskemmtilegt.

Mesthefurveriðleitastviðaðstundaskemmtileg
artómstundirúti.Úrhellihefurnúekkioftstöðvað
krakkanaáframínámskeiðunumenþóhefurstund

umþurftaðbreytadagskránnivegnaveðurs.Krakk
arnirerusíhressirogtilíalltsvohverdagurættiað
hafaveriðskemmtilegur.Ínæstuvikudagana14.til
18. júlíverðurspennandivikunámskeið íboði  fyr
irbörnáaldrinum10 til12árasemheitirSköpun,
smíðarogútivist.Skráningánámskeiðiðerinnáraf
rænniReykjavíkeinsogfyrirhinnámskeiðin.

Spennandinámskeið
fyrir10til12ára

Í sumar hefur einnig verið
starfandivegglistarhópur fyrir
ungmennieldrien16ára.

Þeirrastærstuverkefnieruað
skreytahelstuundirgönghverf
isinsogættuíbúarhverfsinsnú
þegaraðverabúinaðrekaaug
un í fallega skreytt undirgöng.

Til aðmyndaverðaundirgöng
unum milli Miðbergs og Breið
holtslaugarmáluðsem fallegur
frumskógur. Setur þetta verk
efni skemmtilegan og sérstæð
ansvipáhverfiðokkar íheild,
enda virkilega hæfileikaríkir
Breiðhyltingaraðverki.

Veggjalistarhópur
16áraogeldri

www.midberg.is
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Einsogönnursumurhefurveriðblómlegtsum
arstarffyrirbæðibörnogunglingaíboðiíBreið
holtinuávegumfélagsmiðstöðvannaogfrístunda
heimilanna.

Opið hefur verið í tveimur félagsmiðstöðvum
í senn tvö kvöld í viku þar sem hefur verið boð
ið uppá skipulagða dagskrá eins og á vetrardag
skránni.Hefurmikiðveriðumgrill,útileiki,bæjar
ferðirog fleira.FrístundaklúbburinnHellirinnhefur
einnigveriðá ferðog flugi í sumar.Þauhafagert

margtspennandiíhverfinusemogfariðutanhverf
isins í hinar ýmsu ævintýraferðir, til að mynda á
GullfossogGeysi.Frístundaheimilinhafahaftævin
týranámskeiðíboðiogbæðifariðumallanbæsem
og dundað sér í styttri ferðum í hverfinu eins og
spennandi vettvangsferðir í Elliðaárdal. Þau hafa
gertýmislegtskemmtilegt,t.d.aðfaraásöfn,veiða,
siglingarnámskeið,sundferðir,gönguferðirogmargt
margtfleira.Myndirsegjameiraenþúsundorð.

Ævintýramennska,
ferðirogfjör

Fjörliðarnir er vinnuhópur nokkurra unglinga sem voru að
klára 9. bekk, bæði úr félagsmiðstöðinni Hundraðogellefu og
Hólmaseli.

Hafaþausinntýmsumstörfumogbrallaðýmislegtsamanundir
stjórnleiðbeinendafélagsmiðstöðvanna.

FjörliðaríHólmaseli
ogHundraðogellefu
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FjölmenningarsamfélagiðFellaskóli
Í Fella skóla eru um 330 nem

end ur þar af eru um 67% sem 
búa við ann að móð ur mál á 
heim ili en ís lensku. Áhersl ur 
í Starfs á ætl un Fella skóla 2014 
til 2015 end ur spegla það fjöl
menn ing ar sam fé lag sem skól inn 
starfar í en þar kem ur fram að 
fram tíð ar sýn Fella skóla er: All
ir á heima velli. Ein kunn ar orð in 
eru virð ing, ábyrgð, vin semd. Í 
skól an um er lit ið svo á að menn
ing ar leg ur fjöl breyti leiki auðgi 
skóla starf ið og lögð er áhersla 
á að virð ing sé bor in fyr ir upp
runa og menn ingu ein stak linga. 

Skólinn leggur áherslu á að
setjanemandanníöndvegi,rækta
jákvæð viðhorf og samkennd
ogskapameðþvígottnámsum
hverfi.Lögðeráherslaáaðbyg
gja upp sterka sjálfsmynd nem
enda og stuðla að jafnrétti, lýð
ræði, umhyggju og virðingu fyr
ir jöfnu manngildi allra. Það er
skólanumkeppikefliaðnemendur
yfirgefi skólann glaðir og tilbún
ir til að takast á við lífið segir í
starfsáætlun.

Nýlega er búið að endurnýja
skólalóð Fellaskóla og skemmst
er að minnast þess þegar allir
nemendur skólans og starfsfólk
unnu myndlistaverkið Litróf þar
semhvernemandiogstarfsmað
urmálaðieinnstafígrindverkinu
framan við skólann í sínum lit.
Endurspeglarverkiðm.a.þá fjöl
breytni og fjölmenningu sem er
innanskólans.

Tvítyngiogskólastarfið
Skólastarfið byggir á einstak

lingsmiðuðumkennsluháttumþar
sem námsefni er lagað að þörf
umnemenda.Sérstökáherslaer
lögðáaðstarfsmennhafiskilning
og faglega þekkingu ámálefnum
semvarðanemendursembúavið
annað mál á heimiliog þjálfist í
vinnubrögðumsem lútaaðþjón
ustu við þá. Íslenskunám nem
enda sem búa við annað mál á
heimili erþví ekki einkamál inn
flytjendakennaraheldurallrasem
starfameðnemendunum.

Skólinnhefurlögumsamkvæmt
settséráætlunummóttökunýrra
nemenda (kafli 9.15.1 í Skóla
námsskrá  sjá www.fellaskoli.
is).Þarkemurm.a.framaðbæði
nemandiog foreldri eruboðaðir
í móttökuviðtal í skólanum þar
sem boðið er upp á þjónustu
túlks.Fyrirviðtaliðerupplýsinga
aflaðumbakgrunnnemendas.s.
fyrranám. Í viðtalinuer foreldr
umafhenturupplýsingabækling
ur á tungumáli nemanda, auk
þess sem skólahandbók Fella
skóla hefur verið þýdd á fjögur
erlendtungumálþ.e.tagalog,pól
sku,enskuogdönsku.

Foreldrum býðst aðstoð við
að innrita nemendur í skólann
auk þess sem skólinn hefur um
nokkurra ára skeið staðið fyrir
íslenskunámskeiðum fyrir for
eldraþarsemáherslahefurverið
lögð á tengingu við skólastarfið
samanber námskeið sem haldin
voruá leikskólanumÖspinnisíð
astliðinnvetur.Kristín Jóhannes
dóttir skólastjóri telur samstarf
við foreldraafar mikilvægt.Þeir
þurfi að eiga hlutdeild í námi
barna sinna, sýna því áhuga og
talafallegaumskólann.

Framfarirnemendaá
samræmdumprófum

Umræðaum niðurstöðurPISA
rannsóknarhafaveriðtilumræðu
síðustuvikurenþarkomunem
endurúrFellaskóla illaút. Fram
kemur í viðtali Kolbeins Tuma
Daðasonar við Hildi B. Svavars
dóttur íVísi 27. júní síðastliðinn
að mismikil þátttaka hafi verið
meðal nemenda í prófinu eftir
skólum þannig að á meðan nær
allir 15 ára nemendur þreyttu
prófið í Fellaskóla hafi einung
is hluti nemenda þreytt prófið í

öðrumskólumoghafiþaðáhrifá
niðurstöðuna.Kristín skólastjóri
segirniðurstöðurPISAkönnunar
innarvekjaspurningarsemskóla
fólkog foreldrarþurfi að spyrja
sigenbendir jafnframtáaðPISA
sé fyrst fremst ætlað að mæla
árangur af skólakerfum og bera
þausamanenekkimetaárangur
einstakaskólainnansamakerfis.

Fram kemur í viðtalinu við
Hildiaðniðurstöðursamræmdra
prófa í Fellaskólasýnimjöggóð
arframfarirnemendamilliáraog
aukið starf í 1. og 2. bekk sé að
skilagóðumárangri enþarhafa
nemendur fengið lengri skóladag
og notið samfellds skóla og frí
stundastarfs þar sem áhersla er
lögðámarkvissamálörvun, læsi
og félagsfærni nemenda. Lestur
og lestrarþjálfun og heimalestur
í fyrstu fjórum bekkjum grunn
skólaer semkunnugtereinnaf
lykilþáttumárangursínámi.Þjálf
un sem nemendur með íslensku
semannaðmáleigaofterfittmeð
aðfáaðstoðviðheima.

Móðurmálskennslaí
Fellaskóla

Á laugardögum iðar allt af lífi
í Fellaskóla en þá fer fram ken
nsla ímóðurmálihjá fjölmörgum
móðurmálshópum sem tilheyra
annarsvegar Pólska skólanum
og hinsvegar fjölmörgum móð
urmálshópum innan Móðurmáls
samtakaumtvítyngi.Rannsókn
ir hafa sýnt að góður grunnur í
móðurmáli er lykill að árangri í
öðru tungumálanámi. Í umfjöll
unumMóðurmál í síðastablaði
komframaðtilstenduraðvinna
námsskráumMóðurmálskennslu
semvonirstandatilaðverðihluti
afaðalnámskrágrunnskóla.Mark
miðið er að nám í móðurmáli
verði metið sem hluti af námi í
grunnskólaog fari fram ískólun
umáskólatíma.

ÁherslurFellaskóla
En hverjar eru áherslur Fella

skóla ímóðurmálskennslu?Krist
ín segir umræðuna um móður
málskennslu nemenda sem hafa
annaðmóðurmálveraaðaukast
hérlendis og sé íslenska sem
annað mál og virkt tvítyngi ein
af þremur meginstoðum í nýrri
stefnu skóla og frístundasviðs
Reykjavíkurumfjölmenningarlegt
skóla og frístundastarf. Í aðal
námskrágrunnskólasegiaðmikil
vægtséfyrirsjálfsmyndnemenda
„að tekið sé tillit til þekkingar
þeirraogfærniíeiginmóðurmáli
og nauðsynlegt að þeir viðhaldi
því“ (aðalnámskrá grunnskóla,
2011bls.106). Í Fellaskólabýðst
nemendumstaðnámogfjarnámí
pólskuávegumTungumálavers
ins íLaugalækjarskólaogstunda
þeir það nám oft í stað dönsku.
Þáerueinhverjirnemendurskól
anssemsækjaeinnigmóðurmáls
námíFellaskólaálaugardögum.

ÞróunarverkefniíFella
skóla

Fellaskóli tekurþátt í fjölmörg
umþróunarverkefnumogerm.a.
í samstarfiviðbreskaskólastjór
annJohnMorrissemhefurfeng
ið fjölmargarviðurkenningar fyr
ir sínstörfm.a. sembesti skóla
stjóriBretlands.Johnhefurunnið
með nokkrum skólum í Reykja
vík að því að þróa góða og ein
staklingsmiðaðakennsluhættiog
bekkjarbragþar semviðurkennt
eraðnemendurerumisfljótirað
násettummarkmiðum.

Flókiðstarfsumhverfi
Kristín Jóhannesdóttir skóla

stjóri Fellaskóla segir fjölbreytt
starf eiga sér stað innan skól
ansog telurmikilvægtaðstyðja
og hvetja kennara til hverskon
ar fumkvæðis og nýbreytistarfs

semmiðaraðþvíaðmætabetur
þörfum nemenda og stuðar að
aukinni velgengni þeirra í námi.
Meðalaðferðasemskólinnvinnur
eftireruByrjendalæsi,Orðaforði
og PALS auk aðferða sem inn
leiddarhafaverið í samstarfivið
JohnMorris.  Í Fellaskólastarfar

afar öflugur starfsmannahópur
sem leggursig framumaðskilja
og koma sem best til móts við
þarfir nemenda. Starfsumhverf
ið er óneitanlega nokkuð flókið
og hef ég því stundum sagt að
kennararíFellaskólaþurfiaðvera
tilbúnari til að takast á við fjöl

breyttari úrlausnarefni en eru í
öðrumskólumsegirKristín.

SGK

NemendurúrsjöttabekkFellaskólaáliðnumvetri.

KristínJóhannesdóttirskólastjóri
Fellaskóli.

VILTU KOMAST AÐEINS ÚT ÚR BÆNUM?

Lífræna  
Systrasamlagskaffið  

með lífrænni mjólk. Borið 
fram í  niðurbrjótanlegum 

umbúðum. Það gerist 
ekki betra!

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 

samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 

margt fleira.

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Við sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:  
Virkir dagar 9 - 18
Laugardagar 10 - 16

Sápurnar frá Dr. Bronner 
eru 100% náttúrulegar, 

lífrænar,  ilma dásamlega, 
fair trade og henta allri 

fjölskyldunni.

CMYK
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100 yellow
35 black
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9 yellow

RGB
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105
51
31
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163
220
230

PANTONE
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477
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Reykja vík ur borg hef ur birt op in ber lega nið ur stöð ur PISA rann sókn ar 2012 eft ir skól um. Í nið ur
stöð un um kem ur fram að reyk vísk ir grunn skóla nem ar koma í heild ina best út sé ár ang ur eft ir lands
hlut um skoð að ur. Skóla og frí stunda svið Reykja vík ur borg ar legg ur mikla áherslu á að greina þau 
gögn sem verða til um náms ár ang ur og líð an nem enda í því skyni að starfs fólk grunn skóla hafi góð
ar upp lýs ing ar til að byggja um bæt ur og þró un í skóla starf inu á. PISA rann sókn ir eru eink um not að
ar til þess að vinna sam an burð á stór um heildm nem enda en var ast ber að draga of sterk ar áætl an ir 
af þeim þeg ar ein stak ir skól ar eiga í hlut. 

ÍfréttfráReykjavíkurborgkemurframaðNiðurstöðurúrPISAhafaveriðnýttaríþvískyniaðmiðla
upplýsingumþóttaðPISArannsókninséfyrstogfremsthönnuðtilþessaðgeraáreiðanlegansaman
burðhjá fjölmennumhópumnemenda,þ.e.samanburðámenntakerfumlanda.Þátttaka íPISAerval
frjálsogsvarhlutfallmisjafnteftirskólum.ÍfréttinnisegiraðóvissansemfelstínotkunPISAniðurstaðna
fyrirhvernogeinnskólaséþvímunmeirient.d.ísamræmdumkönnunarprófumsemtekineruárlegaí
íslenskumgrunnskólumogberaðhafaþástaðreyndíhugaviðtúlkunniðurstaðna.Ífréttinnikemurein
nigframaðreykvískirgrunnskólanemendurhafiíheildinastaðiðsigeinnabestséárangureftirlands
hlutumskoðaður.Aukþessmegiígreininguániðurstöðumeinstakraskólasjáaðtalsvertmargirreyk
vískirskólarhafifengiðniðurstöðusemjafnastáviðþaulöndsemhæstskoruðuíPISArannsókninni
2012.Munurámeðaltalireykvískraskólaer ínokkrumtilvikumtölfræðilegamarktækurenþrátt fyrir
þaðsýnaniðurstöðurPISA2012aðmunureftirskólumerlangsamlegaminnsturííslenskaskólakerfinu
aðReykjavíkmeðtalinni.Þaðmerkiraðjöfnuðurmilligrunnskólahérá landiermeðallramestamóti
íheiminum.Einnigmágetaþessaðniðurstöðurumskólabragoglíðannemendaígrunnskólumvoru
sérlegajákvæðar,bæðifyrirReykjavíkoglandiðíheild.SkoðamániðurstöðurPisakönnunarinnarávef
Reykjavíkurborgar. Slóðiner:http://reykjavik.is/sites/default/files/afrit_af_reykjavik_medaltol_haefnist
hrep_fra_namsmatsstofnun.pdf

HvaðerPISA
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Nem end ur okk ar í 10. bekk, 
Ant on Karl Kristen sen, Rafn 
Atli Her manns son og Sig
ur geir Ósk ars son tóku þátt í 
stutt mynda keppni grunn skól
anna Taka 2014 und ir góðri 
leið sögn Eng il berts Ims land 
grunn skóla kenn ara. 

MyndþeirraWhoKnewvann

til 1. verðlauna í flokki stutt
mynda. Myndin er eftir Ant
on Karl og Ásgeir, leikendur í
myndinnieruRafnogSigurgeir.
Anton Karl var leikstjóri og
klipparimyndarinnar.Allsvoru
það tuttugu og fjórar myndir
semkepptuíflokknum.

Stuttmyndagerðí
Hólabrekkuskóla

KKH/Rafn, Anton og Sigurgeir með verðlaunagripinn fyrir
1.sætið,ámyndinavantarÁsgeir.
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Prest kosn ing ar verða í Selja
sókn 16. ágúst næst kom andi 
en séra Val geir Ást ráðs son er 
að láta af emb ætti eft ir 34 ára 
prest skap í sókn inni. Um sækj
end ur eru þrír; Ólaf ur Jó hann 
Borg þórs son prest ur í Selja
sókn, Hans Mark ús Haf steins son 
prest ur og Fritz Már Jörg en son 
guð fræð ing ur.

Ástæðurþessaðefntverðurtil
prestkosningaeruþæraðeftirað
valnefndmæltimeðÓlafiJóhanni
Borgþórssynipresti í Seljasókn í
embætti sóknarprests tók bisk
up Íslands ákvörðun að auglýsa
þaðtilumsóknaraðnýju.Ástæð
ur þess munu eiga sér rætur í
jafnréttismálum þar sem konur
með lengri starfsreynsluenÓlaf
urJóhannvoruámeðalumsækj
enda en valnefnd hafnaði þeim.
Samkvæmt lögum getur hópur
fólks í viðkomandi prestakalli
óskaðeftirprestkosningummeð
undirskriftum sem varð raunin
eftir að biskup ákvað að fram
lengjaumsóknarfrestinn.Áþriðja
þúsundmannsóskaðimeðþeim
hættieftirprestkosningunni.

Varyngstiprestur
landsins

ÓlafurJóhannBorgþórssontók
við prestsstarfi við Seljakirkju í
byrjunárs2007þáaðeins25ára
gamall og var um skeið yngsti
prestur landsins. Hann er fædd
ur og uppalinn í Vestmannaeyj
umogásterkartaugartilheima
haganna sem og til Eyjafjarðar
þar sem hann dvaldist í sveit á
bernskuogungdómsárum.Ólaf
urBorgþór tóksnemmaákvörð
unumaðlæraguðfræðioghefur

starfaðsempresturogeinnigað
öðrummálefnumkirkjunnar síð
anhannlauknámi.

Fólkiðkemuraftur
Ólafur er búinn að starfa í

Seljasókn í á áttunda ár.  Hann
segist ekki merkja miklar breyt
ingar enda um gróna byggð að
ræða. „Ég hef vissulega kynnst
byggðinni og fólkinu á þessum
tímaenáytraumhverfinuerekki
um stórar breytingar að ræða.
Fólk kemur og fer og það hefur
orðið hér eins og annarsstað
ar. Fólkeldistogannaðkemur í
staðinn en mér finnst áberandi
hversufólki liðurvelhér.Égveit
um margt fólk sem hefur alist
upphér íSeljahverfinuog leggur
miklaáhersluáaðbúahéráfram.
Fólkhefur flutt tímabundið.Ef til
vill vegna námsdvalar eða fest
kaup á fyrstu eign annarsstaðar
en sækist eftir að koma til baka
ogalabörninsínupp ígamlaog
góðahverfinusínu.“

Fjölbreytninopnar
kirkjudyrnarfyrirfleirum

Kirkjustarfiðhefur tekiðbreyt
ingumáundanförnumárum.Ólaf
ur segir þetta fjölbreytta starf
opnakirkjudyrnarfyrirfleirumog
lækkiþröskuldinnaðsumu leyti.
Félagsstarfið sé miðað við hin
ýmsu áhugasvið fólks og myndi
þannig ákveðna hópa. „Við get
um tekið ungmennastarfið sem
dæmi.Þaðhöfðarsérstaklega til
ungmenna í efribekkjumgrunn
skólans. AA fundir miðast við
þá sem styðjast við þau sam
tökogmyndameðsér félagskap

til þess að halda sér frá neyslu
áfengis.Tónlistarlífiðmyndarlíka
hópa.Hér fer frambiblíufræðsla
þar semrætt erumBiblíunaog
kenningar hennar. Guðfræðileg
ir fyrirlestrarhöfða til sumaren
ekki annarra þótt þeir hafi mik
ið fræðslugildi og svona mætti
áframtelja.Enhvaðsemsegjamá
umstarfseminaþáergrundvöll
urinnalltafhinnsamiaðfræðaog
boðakristnatrú.“

Byggðavitundinersterk
Ólafur kveðst hafa alist upp

viðsterkabyggðavitund íheima
bæsínumVestmannaeyjumþótt
stærðarmunurinn sé allnokkur.
Þessabyggðavitundupplifihann
að nokkru leyti í Seljahverfi.
„Seljahverfið ótrúlega barnvænt
og raunar hefur allt Breiðholtið
svomargagóðakostieinkumfyr
ir fólkmeðbörn.Skólastarfiðer
gott. Leikskólastarfið einnig og
þetta er allt unnið af gríðarlegri
fagmennsku.Maðurheyrir varla
gagnrýnisraddir eða verið sé að
tala illa um skólastofnanirnar í
Breiðholti.Svoerutvödvalarog
hjúkrunarheimilihér íSeljahverf
inu;ÁskógarogSeljahlíðsemvið
sinnumlíkavel,höfumguðsþjón
ustureinusinniímánuðiogsinn
umöðrustarfi fyrir íbúaþessara
heimila.“Ólafursegirvelbúiðað
flestusemsémikilvægtáerfiðum
tímum sem reynt hafi á ýmsan
háttámarga.Viðþæraðstæður
sé mikilvægt að stoðþjónustan
sétilstaðarhvortsemerafhálfu
borgar, kirkjunnar eða annarra
semkomaðþvíaðveitahana.“

ÓlafurJóhannsækist
eftirkjörisóknarprests
íSeljasókn

SéraÓlafurJóhannBorgþórssonpresturíSeljasókn.
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Tveir hóp ar úr val grein inni 
starfskynn ing ar í Öldusels skóla 
fóru í heim sókn á Klepp í vet
ur og fengu frá bæra kynn ingu á 
starf semi Klepps spít ala, geð sjúk
dóm um og for vörn um. 

Það var móð ir nem anda í 
10. bekk sem bauð nem end um 
í þessa góðu heim sókn en hún 
starfar á ör ygg is deild spít al ans 
sem sjúkra liði.  Heim sókn in hafði 
mik il áhrif á nem end ur sem í 
þakk læt is skyni vildu safna fyr ir 

deild ina og söfn uð ust 70 þús und 
krón ur á vor há tíð inni sem hald in 
var í maí. Þann 27. maí fóru nem
end ur í nem enda ráði 10. bekkj
ar á Klepp spít ala, af hentu pen
inga gjöf ina og var boð ið í veg legt 
köku boð í til efni dags ins. Frétta
menn frá Rík is sjón varp inu og 
Frétta blað inu voru á staðn um til 
að fylgj ast með þess um glæsi legu 
ung menn um sem skól inn er ákaf
lega stolt ur af.

Í starfskynn ingu
á Kleppi

www.tattoo.is
sim

i :7722171

tattoo@tattoo.is

reykjavik

A
rnarbakki 2

Opið 12:00-19:00 mánudaga til föstudaga

Fréttamennfylgjastmeðpeningaafhendingunni.

Skemmti leg ur brag ur var 
flutt ur við út skrift 10. bekk inga 
úr Breið holts skóla á liðnu vori. 
Að vanda fluttu skóla stjóri, full
trúi nem enda og full trúi for eldra 
ávörp við út skrift ina og nem end
ur sáu um tón list ar at riði. 

Veitt ar voru við ur kenn ing
ar fyr ir náms ár ang ur, kenn ar ar 
sungu fyr ir nem end ur og að lok
um var sest að veislu borði þar 
sem for eldr ar lögðu til veislu föng. 
Hér má sjá brag inn sem sung inn 
var við lag ið „Þeg ar sól in á vor
morgni......“. 

Brag ur flutt ur við út skrift í Breið holts skóla

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson
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FráútskriftíBreiðholtsskóla.

Þau eru að kveðja svo in dæl og góð, 
af þessu til efni syngj um við ljóð. 
Mörg hafa í tíu ár trítl að hér um, 
tals vert við mun um frá skóla ár un um. 
 
Stærð fræð isjení in sjá má víst enn 
sund kappa, fiðl ara og tal gefna menn 
Fé lags málatröll in oft fara á kreik 
frá bær ir krakk ar sem bregða á leik. 
 
Til ham ingju með áfang ann allt gangi í hag 
með ánægju og gleði við mun um þenn an dag. 
Gæf an ykk ur fylgi og gæt ið að því 
við gamla skól ann seinna vilj um fá ykk ur í. 
 
Metn að ar full eru mörg af þeim hér 
mik ið þau læra og standa sig vel. 
Klukk an er erf ið þeim, aldrei með þras 
en óskapa voða legt skelf ing ar mas. 
 
Í tækni mál un um vinna þau víst 
og vand að ar ljós mynd ir taka ekki síst. 
Úti á þekju sitja sum ir og má 
sann lega banka fast dyr þeirra á. 
 
Til ham ingju með áfang ann allt gangi í hag 
með ánægju og gleði við mun um þenn an dag. 
Gæf an ykk ur fylgi og gæt ið að því 
við gamla skól ann seinna vilj um fá ykk ur í. 

Í frí mín út um þau fús hjálpa til 
og fót bolta kapp arn ir sparka ´onum til. 
Á gít ar og horn eru gríð ar leg spil 
þeim gekk allt í Fjöl braut svo mik ið í vil. 
 
Í skóla hreysti kepptu það ágæt ast er 
einnig er plötu snúð ur magn að ur hér. 
Hurða spörk og skelli við heyr um þeim frá 
Þau hafa í nám inu tek ið vel á. 
 
Til ham ingju með áfang ann allt gangi í hag 
með ánægju og gleði við mun um þenn an dag. 
Gæf an ykk ur fylgi og gæt ið að því 
við gamla skól ann seinna vilj um fá ykk ur í. 
 
Fram tíð ar ráða menn finn ast svo hér 
far menn og mál ara sjá um við hér. 
Lækni og kenn ara, lög reglu þjón 
lög fræð inga og svo kannski hjón. 
 
Þið eruð minn is stæð, mas gef in, hress 
mynd ar leg ur hóp ur er seg ir nú bless. 
Hjálp söm og dug leg þið hald ið á leið 
Ham ingju ósk ir og leið in sé greið. 
 
Til ham ingju með áfang ann allt gangi í hag 
með ánægju og gleði við mun um þenn an dag. 
Gæf an ykk ur fylgi og gæt ið að því 
við gamla skól ann seinna vilj um fá ykk ur í. 

SigurjónaBjörgvinsdóttir

Fjór ir nem end ur úr Selja skóla komust í úr slit 
ný sköp un ar keppn inn ar á liðnu vori og tóku þátt 
í vinnu smiðju í HR. Það voru Dag ur Kári Guðna
son og Giss ur Þór Magn ús son með hug mynd
ina „Bolta vekj ari“ sem er vekjaraklukka hlað in 
tækni bún aði að hætti þeirra fé laga. 

Þessi hug mynd vakti verð skuld aða at hygli fyr ir 
tækni lausn ir og sér lega frum lega kynn ingu. Fyr ir 
þessa hug mynd fengu þeir sér stök „tækni verð
laun“, bik ar sem kennd ur er við Paul Jo hanns
son stofn anda keppn inn ar og af henti hann sjálf ur 
verð laun in. Bjarni Dag ur Svans son og Óli ver Úlf ar 
Helga son tóku einnig þátt með upp finn ing una 
„Tröppu gang andi hjóla stóll“. Þessi hug mynd á að 
auð velda að gengi fatl aðra um stiga og er ætl að 
sem ódýr ari lausn en lyft ur. Þeir fluttu kynn ingu á 
sínu verki sem tókst með prýði. Að lok um má geta 
þess að Óli ver að stoð aði For seta Ís lands við að 
opna sýn ing una form lega.

Af öðr um verk um nem enda Selja skóla má nefna 
þát töku þeirra í sýn ing unni „Him inl geim ur inn“ 

en alls mættu 
um 100 manns 
á sýn ing una. 
Segja má að 
sýn ing in sé 
konfekt fyr ir 
aug að og hafi 
sleg ið í gegn 
og sjá mátti 
bros og stolt á 
hverju and liti. 
Sýn ing in var 
krökk un um til 
mik ils sóma 
og hvatn ing til 
frek ari sköp
un ar.  Þá má nefna að nem end ur í söng og leik
list ar vali Selja skóla settu upp sýn ing una Hár ið á 
vor dög um. Æf ing ar stóðu yfir frá ára mótm og var 
sýn ing in af rakst ur þeirr ar vinnu. 

Ný sköp un ar keppni, Him in geim ur inn og Hár ið í Selja skóla

Frá sýningunniHimingeimurinn í
Seljaskóla.
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Margt er að ger ast í Vinnu skóla Reykja vík ur
borg ar í Breið holti þessa dag ana. Breið holts blað
ið fór á stúf ana og spjall aði lít il lega við nokkra 
krakka sem þar eru að störf um. Mynd irn ar segja 
meira en orð um starf ið í Vinnu skól an um.

Selma Rún Frið jóns dótt ir í 
10. bekk Breið holts skóla
Hvaðeruykkarhelstuverkefni?  
Reita arfa, týna rusl og flokka.
Hvaðerskemmtilegastviðvinnuna?
Fé lags skap ur inn og sú stað reynd að mað ur er að 
gera gott fyr ir borg ina.
Eitthvaðaðlokum?
Ég hvet alla sem geta til að vinna á þess um frá
bæra vinnu stað.
 
Mar ía Mjöll Hrafns dótt ir í 
10. bekk Breið holts skóla
Erfólkiðíhverfinumikiðaðspyrjaykkurútívinn
unaogsegjaykkurtil?
Já það kem ur fyr ir, fyrr í dag komu eldri hjón til 
okk ar og hrósuðu okk ur fyr ir vel unn in störf.
 
Haf steinn Snær Þor steins son í 
10. bekk Breið holts skóla
Hvaðerskemmtilegastviðvinnuna?
Fé lags skap ur inn og að hlusta á tón list á með an 
mað ur vinn ur.

Þínhelstuverkefni? 
Reita arfa og gera borg ina fal legri.
 
Guð ný Mar ía Torfa dótt ir í 
9. bekk Öldusels skóla
Hvaðeruþínhelstuverkefniivinnunni?
Reita arfa, laga til inn í skól an um.
Erfólkiðíhverfinumikiðaðspyrjaykkurútívinn
unaogsegjaykkurtil?
Verk stjór inn, hann er mjög skemmti leg ur og að 
vera öll sam an og hafa gam an í vinn unni.
Erfólkiðíhverfinumikiðaðspyrjaykkurútívinn
unaogsegjaykkurtil?
Ekki marg ir sem labba hér fram hjá en þeir sem 
hafa gert það hafa hrós að okk ur.
 
Har ald ur Bjarni Dav íðs son í 
9. bekk Öldusels skóla
EfþúmyndirlýsaVinnuskólanumíeinuorði?
Frá bær.
 
Natan a el Dem is sew Ket ema í 
9. bekk Öldusels skóla
Ervinnanöðruvísienþúbjóstvið?
Já, að eins öðru vísi.
HvaðerskemmtilegastviðVinnuskólann?
Pásurn ar.
Ætlarðuaðkomaafturtilvinnuánæstaári?
Já al gjör lega.

Vinnu skól inn

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Myndirnar voru teknar í Vinnuskólanum einn þurran dag fyrir
skömmu.

www.borgarblod.is
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Dætur Breiðholts fjölmenntu
hjá sameinuðu liði kvenna hjá
ÍR/Leikni norður í Skagafjörð
Helgina27. til 29. júní.Þarvar
haldið hið árlega Landsbanka
mótTindastóls fyrir stelpur í5.
–til7.flokki. ÍR/Leiknir sendi til
leiksfjögurliðúr6.og7.flokki
eðanánartiltekiðí6.B,7.A,7.B
og7.D.Breiðhyltingarnirmættu
snemma norður og hertóku
besta svæðið á tjaldstæðinu
og var mikill samhugur meðal
foreldra.

Á laug ar deg in um hófu stelp
urn ar leika við fyrsta hana gal. 
Þar var ljóst að þær ætl uðu að 
selja sig dýrt og til að auka sam
hug með al þeirra tóku nokkr ar 
mömm ur til sig og flétt uðu stóð ið 
og mál uðu í margs kon ar lit um. 
Bar átt an var til fyr ir mynd ar og í 
lok fyrri keppn is dags trón aði lið 
7.A á toppn um og stelp urn ar í 7.B 
voru í fjórða sæti. Stúlk urn ar fóru 
sig ur reif ar í kjarn góð an kvöld
mat áður en þær höfðu sig til og 
mar ser uðu á epíska kvöld vöku. 
Þar fór heima mað ur inn Auð unn 
Blön dal fyr ir her sveit þotu liðs
ins og taldi í skag firska slag ara. 
Með hon um voru meist ar arn ir 
Jón Jóns son og Steindi nokk ur 
Jr. Okk ar stúlk ur tóku vel und ir 
þeg ar lag ið um glað asta hund inn 
ómaði um Skaga fjörð inn og voru 
afar lún ar þeg ar þær lögðst á 

kodd ann eft ir við burða rík an dag.

Að vera Breið holt inu til 
sóma

Á sunnu deg in um fór ekki fram
hjá nein um að stelp urn ar ætl uðu 
að vera Breið holt inu til sóma. 
Þær héldu upp tekn um hætti og 
börð ust eins og ljón um all an 
völl. Þeg ar dóm ar inn blés lokaf
laut móts ins þá var ljóst að stelp

urn ar í 7.A voru sig ur veg ar ar í 
sinni keppni. Þær unnu alla leik
ina og sýndu frá bæra takta. Hin 
lið in okk ar stóðu sig frá bær lega 
en komust þó ekki í efstu þrjú 
sæt in. Mik ið var fagn að og var 
gam an að sjá stelp ur úr öll um 
öng um Breið holts fall ast í faðma 
og hrósa hvor annarri. Dæt ur 
Breið holts ins geta ver ið stolt ar 
eft ir af rakst ur helg ar inn ar.

Dæt ur Breið holts frá bær ar á 
Lands banka móti Tinda stóls

DæturBreiðholtssemfóruáLandsbankamótiðáKróknum.

Úrval af nýjum
ÍR- og Leiknisvörum
                                      
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

SjöungirogefnilegirLeikn
ismenn rituðu undir samning
við félagið á dögunum. Leik
mennirnir sem um ræðir eru
; Birkir Björnsson sem þegar
hefur leikið nokkra deildar
leiki fyrir Leikni og er fædd
ur 1993. Hrannar Bogi Jóns
son sem hefur vakið athygli
fyrir fína frammistöðu í vetur
og Frymezim Veselaj, fæddur
1995 sem margir hafa hrifist
af í vetur. Þessir þrír kappar
verða í herbúðum Leiknis í
sumar.

Hin ir fjór ir sem rit uðu und
ir samn ing en það voru Frið jón 

Magn ús son og Daði Bær ings 
Hall dórs son sem enn eru á 2. fl 
aldri og þeir leika með KB í sum
ar. Loks rit uðu fé lag arn ir Skúli 
Brag ason og Krist ján Her mann 
Þor kels son und ir samn inga. 
Krist ján Her mann er sent er og 
er í æf inga hópi Leikn is og Skúli 
Braga son leik ur í vörn Ein herja 
á Vopna firði en æfir með Leikni 
í sum ar. Allt eru þetta fram tíð
ar leik menn fé lags ins og því afar 
ánægju legt að þeir séu bundn
ir klúbbn um sín um til næstu 
tveggja ára. Þeir hafa far ið í 
gegn um af reks starf Leikn is og 
Krón unn ar.

Ung ir Leikn is menn skrifa 
und ir samn inga við Leikni

MeistaraflokkurLeiknishefur
farið vel af stað í 1. deildinni
þettaáriðenliðiðersemstend
ur á toppnum með 20 stig að
loknumníuleikjum.

Síð asti leik ur Leikn is var gegn 
sterku liði Þrótt ar þar sem okk
ar strák ar unnu góð an 30 úti sig
ur. Mörk in skor uðu Hilm ar Árni, 
Krist ján Páll og Sindri Björns son.

Í kvöld, fimmtu dag inn 10.júlí, 
kem ur HK í heim sókn á Leikn is

völl. Leik ur inn hefst kl. 20.00 og 
hvetj um við alla Breið hylt inga til 
að fjöl menna á Leikn is völl.  Um 
að gera mæta snemma og fá sér 
bestu vall ar borg ara á Ís landi áður 
leik ur inn hefst. HK eru sterkt lið 
en þeir sitja sem stend ur í þrið
ja sæti deild ar inn ar. Bú ast má 
því við hörku leik og stuðn ing ur 
Breið hylt inga skipt ir miklu máli.

Áfram Leikn ir !!

Leikn ir og HK í kvöld

Sjötti flokkur Leiknis hélt á
Shellmótið í Vestmannaeyjum
í síðustu viku. Nokkur ár eru
síðan Leiknismenn tóku þátt
í Shellmótinu og því spenna í
hópnum.17vaskirLeiknisstrák
arhéldu íþetta ferðalagásamt
fjölmennri sveit foreldra sem
studdi vel við bakið á strákun
um. Leiknisliðin tvö spiluðu
hvort fyrir sig alls 10 leiki og
voru strákarnir til fyrirmyndar
innanvallarsemutan.

Á föstu dag var svo hinn róm
aði leik ur þar sem Lands lið og 

Pressulið Shell móts ins mætt ust á 
Há steins velli. Dav íð Júl í an Jóns
son og Leon Andri Hauks son voru 
vald ir úr röð um Leikn is og voru 
fé lag inu til sóma.  Luku svo bæði 
lið mót inu á laug ar dag og áttu 
það bæði sam eig in legt að hafa 
spil að flott an fót bolta alla dag
ana þrjá. Frá bær ir dag ar í Eyj um 
tóku svo loks enda. Létt leik andi 
Leikn is strák ar sem geisl uðu af 
leik gleði, sam stöðu og já kvæðni 
kvöddu eyj una fjögru grænu þeg
ar stig ið var uppí Herj ólf og hald
ið heim í Efra Breið holt.

Sam ba sveifla
á Shell móti

SjöttiflokkurLeiknissemfóráShellmótiðíEyjum.

Markifagnað!



Öflugt uppbyggingarstarf ÍR
inga á undanförnum árum er
heldur betur að sýna sig í frá
bærum árangri ÍRinga í mörg
umíþróttagreinum.

 Á und an förn um vik um og mán
uð um hafa ÍRinga ver ið vald ir í 
lands lið eða ung linga lands lið 
Ís lands í sex mis mun andi íþrótta
grein um eða til keppni á Norð ur
landa. Evr ópu, eða Heims meist
ara mót um. 

Knatt spyrna:
Efni leg ur knatt spyrnu mað ur úr 

ÍR, Máni Arn ar son var val inn til 
þátt töku í lands liðsúr taki 14 ára 
og yngri í júní og stóð sig frá bær
lega í æf inga búð um sem lið ið tók 
þátt í.  

Hand knatt leik ur
Hand knatt leiks kon an Sig rún 

Ása Ás gríms dóttt ir var val in til 
að leika með ung linga lands liði 
Ís lands 18 ára og yngri í hand
bolta á Opna Evr ópu mót inu 
í byrj un júlí.  Von andi á Sig rún 
Ása eft ir að leiða ungt meist ara
flokkslið ÍR til góðra verka á kom
andi tíma bili.  

Körfuknatt leik ur:
Hinn stór efni legi Há kon Örn 

Hjálm ars son lék með ung linga
lands liði 15 ára og yngri á Opna 
Kaup manna hafn ar  mót inu í 
körfuknatt leik.   Há kon Örn var 
stiga hæsti leik mað ur liðs ins í öll
um leikj um þess en lið ið tap aði 
fyr ir sterku liði Svía í úr slita leik 
móts ins.  Matth í as Orri Sig urðs
son og Ragn ar Örn Braga son sem 
báð ir leika með meist ara flokki ÍR 
í körfuknatt leik voru vald ir í 20 
ára ung linga lands lið Ís lands sem 
tók þátt í Norð ur landa mót inu í 
júní og stóðu sig mjög vel, en lið ið 
vara að eins hárs breidd frá  sigri 
í mót inu en end aði að lok um í 
þriðja sæti.

Skíði:
Skíða mað ur inn efni legi Sig urð

ur Hauks son tók þátt í Heims
meist ara móti ung linga á skíð um í 
febr ú ar og stóð sig með sóma.

Keila:
Hinn efni legi Ein ar Sig urð ur Sig

urð ar son kepp ir á Heims meist
ara móti 23 ára og yngri í Hong 
Kong í júlí og fimm ÍRkon ur hafa 
ver ið vald ar til und ir bún ings fyr ir 
Heims meist ara mót ið í keilu árið 
2015.  Þær eru Guð ný Gunn ars
dótt ir, Linda Hrönn Magn ús dótt

ir, Ástrós Pét urs dótt ir, Katrín 
Fjóla Braga dótt ir og Berg þóra 
Rós Ólafs dótt ir.  Þær taka all ar 
þátt í und ir bún ings móti í London 
í ágúst.

Frjáls ar:
Í júní náði lands lið Ís lands í 

frjáls í þrótt um þeim merka áfanga 
að fara upp um deild í Evr ópu
keppni lands liða.  Helm ing ur 
ís lenska lands liðs ins í keppn inni 
var skip að ur ÍRing um eða 15 af 
30 liðs mönn um. Að eitt lið eigi 
svo hátt hlut fall lands liðs manna 
er eins dæmi í frjáls í þrótta sögu 
Ís lands. ÍRing arn ir í lands lið
inu voru þess ir: Hrafn hild Eir 
Her móðs dótt ir, Aníta Hin riks

dótt ir, Krist ín Birna Ólafs dótt ir, 
Björg Gunn ars dótt ir, Ívar Krist
inn Jason ar son, Ein ar Daði Lár
us son, Juan Ramon Borges, Ari 
Bragi Kára son, Hlyn ur Andr és
son, Arn ar Pét urs son, Kári Steinn 
Karls son, Guð mund ur Sverr is son, 
Stef án Árni Haf steins son, Mark 
John son og Hilm ar Örn Jóns son.  
Krist er Blær Jóns son keppti með 
lands liði Ís lands í Evr ópu keppni 
lands liða í tug þraut í byrj un júlí.   
Þá keppa Aníta Hin riks dótt ir og 
Hilm ar Örn Jóns son á Heims
meist ara móti ung linga 19 ár og 
yngri í júlí en þau eru bæði á með
al fimm bestu í heim in um í sín um 
grein um.
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U15unglingalandsliðiðíkörfuknattleikmeðHákonÖrnHjálmarsson
ÍR-inginnanborðs.

Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is
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Landslið Íslands í Frjálsíþrótt
umskrifaðinýttblað í íslenskri
frjálsíþróttasöguíEvrópukeppni
landsliða í frjálsíþróttum sem
fram fór í Georgíu dagana 21.
og22.júnísl.Markmiðiðvarað
komastuppumdeild íEvrópu
keppnilandsliðaogvarðþaðað
veruleikaámótinu.Umhelming
urkeppendannaogþjálfaranna
komuúrÍR.„Þettaertímamóta
árangurhjá íslenska liðinu sem
stóðsigfrábærlega,“segirFríða
RúnÞórðardóttirvaraformaður
frjálsíþróttadeildarÍR.

Of langt mál er að tí unda all
an ár ang ur ÍRing anna á mót inu 
en hér verð ur stikl að á stóru. 
Guð mund ur Sverr is son sigr aði 
spjót kast skeppn ina með 73,13 m 
sem þó er nokk uð frá hans besta. 
Aníta Hin riks dótt ir sigr aði sinn 
riðil í 800 m. Hún hljóp á 2:02,70 
min. og varð lang fyrst. Hún hljóp 
þó ekki al veg nógu hratt til að 
sigra hlaup ið en það gerði kepp
andi Al ban íu sem hljóp á 2:00,90 
mín. Aníta kom síð an 2. í mark í 
1500 m, á tím an um 4:18,49 mín, 
sig ur veg ar inn frá Al ban íu hljóp á 
4:08 mín en hún á best rétt um 4 
mín út ur.  

Hilm ar Örn Jóns son byrj aði 
keppn ina vel fyr ir ís lenska lið
ið en hann varð í 3. sæti í sleg
gjukasti með 65.88 m og varð í 3. 
sæti sem er frá bær ár ang ur hjá 
þess um 18 ára pilti. 

Krist ín Birna Ólafs dótt ir setti 
frá bær an tón í kvenna keppni 
lands liðs ins með 2. sæti í 400 m 

grinda hlaupi. Hún hljóp á 59,55 
sek sem er fínn ár ang ur og henn
ar besta í ár en hún átti best 60.94 
sek síð an í Amster dam í maí. 

Ein ar Daði Lár us son varð 5. í 
110 m grinda hlaupi, hljóp á tím
an um 14,70 sek tími hans er al veg 
við hans árs besta og vind ur inn 
var +1 m/sek og því vel inn an 
lög legra marka. Ein ar Daði stökk 
einnig  há stökk og varð í 7. sæti, 
hann stökk yfir byrj un ar hæð sína, 
1.90m en feldi síð an 2 m. Hrafni
hild Eir Her móðs dótt ir, varð þrið
ja í 100m en hún hljóp á 11,82 
sek í lög leg um vindi og bæt ing úr 
12.07 sek síð an árið 2013 

Kári Steinn Karls son varð í 3. 
sæti í 5000 m á tím an um 14:55.02 
mín og í 5. sæti í 3000 m hlaup inu 
á 8:29,63 min. Ívar Krist inn Jason
ar son hljóp 400 m grinda hlaup 
og varð í 5. sæti á tím an um 53,27 
sek. Hann átti best 55,35 sek síð
an á Vor móti ÍR þar sem hann 
hljóp við mjög góð ar að stæð ur 

Karla sveit in í 4 x 100 m boð
hlaupi, skip uð þeim Juan Ramon 
Borges ÍR, Ara Braga Kára syn ir 
ÍR, Kol beini H. Gunn ars son UFA 
og Jó hann Björn Sig ur björns son 
UMSS, gerði sér lít ið fyr ir og setti 
glæsi legt Ís lands met í 4 x 100m 
boð hlaupi 40.84 sek. Kon urn ar 
í 4 x 100 m boð hlaup inu komu í 
2. sæti í mark á 46,44 sek en þær 
Björg Gunn ars dótt ir og Hrafn
hild Eir Her móðs dótt ir báð ar í 
ÍR, Haf dís Sig urð ar dótt ir og Stein
unn Erla Dav íðs dótt ir skip uðu 
sveit ina. 

Nýtt blað brot ið í 
frjáls í þrótta sög unni

Fimmtíu unglingar frá ÍR
tóku þátt í Gautaborgarleik
unumsem fram fóruáhinum
sögufræga Ullevi leikvangi í
Gautaborghelgina, 28. til 29.
júlí Um 3500 keppendur frá
20 löndum tóku þátt í þessu
stærsta frjálsíþróttamóti sem
haldiðerárlegaáNorðurlönd
um.Frá1995hafaÍRingarfar
ið í reglulegar keppnisferðir
með stóra hópa til Svíþjóðar
ogferðinnúnasútíundaíröð
inni.

Ár ang ur hóps ins var mjög 
góð ur og sam tals voru 142 per
sónu leg met bætt. Ell efu sinn

um komust ÍRing ar í A úr slit 
og fjór um sin um í B úr slit. Í 
sjö til fell um voru ein stak ling
ar í hópn um að vinna sér sæti 
í Úr vals hópi FRÍ með ár angri 
sín um. ÍRing arn ir unnu til fjög
urra verð launa á mót inu sem 
er frá bær ár ang ur á svo sterku 
móti. Guð björg Jóna Bjarna dótt
ir varð þriðja í 200m hlaupi 13 
ára stúlkna á 26,55 sek. Ti ana 
Ósk Whitworth varð önn ur í 
lang stökki 14 ára stúlkna með 
5,17m og Bjart ur Snær Sig urðs
son vann til silf ur verð launa 
bæði í kúlu varpi og spjót kasti 
með 14,81m og 52,11m köst um.

Fimm tíu ÍR-ing ar
á Ul levi

ÍR-ing ar í lands liðs hóp um 
í sex íþrótta grein um

AnítaHinriksdóttirogHilmarÖrnJónssonvoru
meðal keppenda á DLV Junioren Gala eins og
tvöundanfarinárenþauhafahlotiðverskuldaða
athygliþarfyrirárangursinnogframgöngu.DLV
JuniorenGalaereittstærstaunglingaboðsmótiðí
frjálsíþróttumogfórframíMannheim5.til6.júlí
sl.AllsfórusexkeppendurfráÍslandi.

Aníta hljóp bæði 400 m og 800 m en Hilm ar kast
aði sleggj unni. Jón, fað ir Hilm ars var einn af þjálf ur

un um en einnig kepptu Jó hann Björn Sig ur björns
son UMSS í 200 m og 400 m hlaupi, Kol beinn Höð ur 
Gunn ars son UFA einnig í 200 m og 400 m hlaupi, 
Sindri Hrafn Guð munds son FH í spjót kasti og Vig dís 
Jóns dótt ir FH í sleggjukasti. Öll nema Vig dís verða 
síð an með al kepp enda á HM ung menna í Eu gene í 
Or egon í Banda ríkj un um síð ar í júlí og var mót ið í 
Mann heim mik il væg ur hluti af loka und ir bún ingn um 
fyr ir það mót.

Anita og Hilm ar Örn á Juni or en Gala

U20áraunglingalandsliðið í körfuknattleik með ÍR-inganaMatthías
OrraSigurðssonogRagnarÖrnBragasonmeðalliðsmanna.

Heimasíða
www.ir.is



GEGGJAÐ 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

TILBOÐ!

Gos* 0,5 L og samloka ....398 kr.
Gos* 0,5 L og langloka....498 kr.
*Pepsi, Pepsi Max, Kristall Mexican Lime, Mountain Dew og AppelsínPI
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