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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn
sushismiðjan

Veislubakkar
pantanir í síma 
517 3366
www.sushismidjan.is

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

www.borgarblod.is

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Hagamel 67
Sími 552 1510

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

HEIMILISMATUR ALLA DAGA
FRÁ KL. 10.00 TIL 21.00
ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Organic bistro
Tryggvagötu 8 / 101 Reykjavík

Sími/Tel +354 5 11 11 18

Það var hugljúf og hátíðleg jólastemmning í Fríkirkjunni við Tjörnina sl. sunnudagskvöld á 
aðventukvöldi sem sr. Hjörtur Magni Jóhannsson leiddi. Ræðumaður kvöldsins var Jakob Frímann 
Magnússon, tónlistarmaður og framkvæmdastjóri miðborgarinnar. Sigurður Guðmundsson úr 
hljómsveitinni Hjálmum flutti nokkur lög, tónlistarflutningur var í höndum sönghóps Fríkirkjunnar 
ásamt hljómsveit skipaðri þeim Gunnari Gunnarssyni, Tómasi R. Einarssyni, Matthíasi Hemstock og 
Snorra Sigurðarsyni, auk blásarakvartetts. Í lokin bættist svo barnakór við hópinn. 

Gleðileg jól!

Sími 551-0224 

Úrb. læri kr 2.998 kg  - Úrb.frampartar kr 1.998 kg

HÁTÍÐARMATURINN: Hreindýrakjöt, villigæsir, confit, hamborgarhryggir, foie gras, 
kalkúnar, Labeyrie andabringur, krónhjartarkjöt, svínakjöt, Hólsfjallahangikjöt, KEA hangikjöt,
SS-hangikjöt, nautakjöt,  fasanar, aliendur, stokkandabringur, aligæsir, kengúra, lambakjöt, allskonar villibráð ofl.

Tilboð á Hólsfjallahangikjöti
Quality Street
2 kg kr 3.498.-
aðeins um
helgina

Coca Cola
4x2 ltr kippa
kr. 798.-
aðeins um
helgina

- nú um helgina,  föstudag, laugardag og sunnudag - 14. til 16 desember

Nóa konfekt 
1 kg kr 2.498.-
aðeins um
helgina

Hreindýrakjötið

er komið !

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



JólasýningíLeikvall
arskýlinu,Héðinsvelli

Í Leik vall ar skýl inu á Héð ins velli 
er búið að setja upp tvö göm ul 
jóla tré sem prýddu stof ur tveggja 
heim ila í verka manna bú stöð un um 
á seinni hluta síð ustu ald ar. Ann
að jóla tréð er hefð bund ið gervi jóla
tré eins og þá tíðk uð ust, skreytt 
með gamla skraut inu og dá sam lega 
mjúku engla hári. Á borð ið sem tréð 
stóð á var breidd út bóm ull og jóla
svein ar af ýmsu tagi stóðu þar. Hitt 
tréð smíð aði pabbi fyr ir dótt ur sína. 
Það er úr gömlu kúst skafti og list
um, mál að grænt og skreytt með 
bjöll um og kert um. Nú hef ur jóla
ser ía leyst kert in af hólmi en marg
ar bjöll urn ar eru gaml ar og jafn vel 
eldri en jóla tréð og hafa skrýtt það 
hver jól síð an. Alm an ak ið er frá um 
1960. Það var tek ið fram 1. des em
ber ár hvert og alltaf sama til hlökk
un in að opna nýj an glugga dag lega 
til jóla. 

UMFÍfellurfrá
byggingaáætlunvið
Tryggvagötu

Á fundi borg ar ráðs var lagt fram 
bréf Ung menna fé lags Ís lands, dags. 
14. nóv em ber 2012, varð andi aft ur
köll un vil yrð is um út hlut un lóð ar 
að Tryggva götu 13. Fjár mála skrif
stofu var falið að ganga frá upp gjöri 
á út lögð um kostn aði gegn fram lagn
ingu reikn inga. Telst þar með áður 
gef ið vil yrði úr gildi fall ið. Beiðni 
UMFÍ var sam þykkt.

Íþróttaogtóm
stundaráðkynntisér
starfsemiKR

Í lok nóv em ber mán að ar var hald
inn fund ur íþrótta og tóm stunda
ráðs Reykja vík ur hjá KR í Frosta
skjóli. Mætt voru Eva Ein ars dótt ir 
for mað ur, Eva Bald urs dótt ir, Karl 
Sig urðs son, Stef án Bene dikts son, 
Björn Gísla son og Marta Guð jóns
dótt ir og jafn framt Her mann Vals
son áheyrn ar full trúi, Frí mann Ari 
Ferdin ands son, Stein þór Ein ars son 
skrif stofu stjóri, Ómar Ein ars son 
fram kvæmda stjóri og Helga Björns
dótt ir skrif stofu stjóri. Fram fór 
kynn ing á starf semi KR en Jónas 
Krist ins son fram kvæmda stjóri og 
Guð jón Guð munds son for mað ur KR 
tóku á móti ráð inu og kynntu fé lag
ið og starf semi þess. Tveir full trú ar 
mættu ekki fyrr en klukku tíma eft ir 
að fund ur hófst, hvort sem það var 
af áhuga leysi fyr ir starf semi KR eða 
af öðr um ástæð um.

SpennistöðviðAust
urbæjarskólabreytist
ífélagsmiðstöð

Skóla og frí stunda ráð Reykja
vík ur borg ar hef ur sam þykkt að á 
næsta ári verði haf ist handa við að 
breyta spenni stöð inni við Aust ur
bæj ar skóla í fé lags og menn ing ar
mið stöð fyr ir börn og ung linga og 
aðra íbúa hverf is ins. Jafn framt hvet
ur ráð ið til þess að skoð að ir verði 
mögu leik ar á því að hús ið verði 

stand sett með að stoð for eldra fé
lags skól ans og að fram kvæmd ir 
verði lið ur í verk mennt un nem enda 
í Tækni skól an um sem stunda nám 
í næsta húsi við Aust ur bæj ar skóla. 
Í fjár fest ing ar á ætl un Reykja vík ur
borg ar fyr ir næsta ár er gert ráð 
fyr ir að 20 millj ón um króna verði 
var ið til þessa verk efn is. Skóla og 
frí stunda ráð tel ur þá fjár veit ingu 
skyn sam lega sem fyrsta skref ið við 
end ur bygg ingu spenni stöðv ar inn
ar svo draum ur inn um fé lags og 
menn ing ar mið stöð fyr ir börn og 
ung linga í 101, geti orð ið að veru
leika.

Flotbryggjavið
ráðhúsið

Á fundi skipu lags ráðs borg ar
inn ar 5. des em ber sl. var lagt fram 
er indi frá afa f greiðslu fundi bygg ing
ar full trúa þar sem spurt er hvort 
leyft yrði að stað setja u.þ.b. 30 fer
metra flot bryggju við suð ur hlið ráð
húss Reykja vík ur á lóð nr. 11 við 
Tjarn ar götu. Notk un bryggj unn ar 
verð ur tengd veit inga rekstri kaffi
stofu ráð húss ins. Er ind inu var vís
að til um sagn ar um hverf is og sam
göngu sviðs og var nú lagt fram að 
nýju ásamt um sögn. Skipu lags ráð 
gerði ekki at huga semd ir við er ind ið 
en benti á að sækja þarf um bygg
ing ar leyfi.

Sóttumbyggingu
fjölbýlishússað
Grandavegi44

Á af greiðslu fundi bygg inga full
trúa borg ar inn ar fyr ir skömmu sótti 
Þingvang ur ehf. í Kópa vogi um leyfi 
til að byggja stað steypt fjöl býl is hús, 
ein angr að að utan og klætt flís um 
og málm plöt um, með 99 íbúð um, 
tíu hæð ir og bíla kjall ara fyr ir 73 bíla 
að Granda vegi 44. Af greiðslu var 
frestað og vís að til at huga semda á 
um sókn ar blaði.

Melaskólihlautsilfur
ájólaskákmótiTR

Sunnu dag inn 2. des em ber sl. fór 
fram Jóla skák mót Tafl fé lags Reykja
vík ur og skóla og frí stunda sviðs. 
Mela skóli sendi eina sveit til keppni. 
Í sveit inni voru; Björn Ingi Helga
son, Ell ert Krist ján Ge orgs son, 
Kol beinn Ólafs son, Sig urð ur Kjart
ans son, Katrín Krist jáns dótt ir og 
Svava Þor steins dótt ir. Til leiks voru 
mætt ar 17 sveit ir. Sveit Mela skóla 
stóð sig frá bær lega og náði silfr
inu á mjög ör ugg an hátt með því að 
fá 19.5 vinn inga af 24 mögu leg um. 
Sveit in hafði tryggt sér silfrið fyr ir 
síð ustu um ferð og var skammt á 
eft ir sig ur sveit Rima skóla sem hlaut 
22.5 vinn inga. Reynd ist viður eign 
þess ara tveggja skóla um mitt mót
ið vera úr slita viður eign. Fór hún 31 
fyr ir Rima skóla en um tíma stefndi í 
sig ur Mela skóla.

Aukináherslaá
gæðimáltíðar

Borg ar ráð hef ur sam þykkt að 
leggja aukna áherslu á gæði skóla
mál tíða í leik – og grunn skól un um. 
Áfram verð ur eld að í hverj um skóla, 

en ráðn ir verða til starfa sér fræð
ing ar á sviði nær ing ar, mat reiðslu 
og rekst urs mötu neyta til nýrr ar 
mötu neyt is þjón ustu á skóla og frí
stunda sviði. Þá verð ur inn leidd ur 
þjón ustu stað all mötu neyta fyr ir öll 
eld hús leik og grunn skóla, að því 
gefnu að hann auki gæði en verði 
þó hag kvæm ur. Í grein ar gerð með 
til lögu borg ar stjóra kem ur fram að 
verk efni þjón ustu deild ar mötu neyt
is mála verði m.a. að stýra sam eig
in leg um inn kaup um, sinna fræðslu, 
sí mennt un og ráð gjöf til stjórn enda 
og starfs fólks mötu neyta, veita 
ráð gjöf um gerð mat seðla, tryggja 
gæði mat ar og sinna gæða eft ir liti. 
Starfs hóp ur lagði til að stofn uð yrði 
mötu neyt is þjón usta Reykja vík ur
borg ar sem hafi um sjón með mötu
neyt is mál um á skóla og frí stunda
sviði, en eft ir sem áður verði mat ur 
fram reidd ur á hin um ólíku starfs
stöð um. 

Fyrirmyndaraksturá
Vesturgötu

Nær all ir öku menn voru til fyr
ir mynd ar þeg ar lög regl an var við 
hraða mæl ing ar á Vest ur götu í 
Reykja vík í síð ustu viku. Fylgst var 
með öku tækj um sem var ekið Vest
ur götu í vest ur átt, við Fram nes veg. 
Á einni klukku stund, eft ir há degi, 
fóru 18 öku tæki þessa akst ursleið 
og var þeim öll um nema einu ekið á 
lög leg um hraða, en þarna er 30 km 
há marks hraði. Hinn brot legi mæld
ist 46 km hraða. Vökt un lög regl unn
ar á Vest ur götu er lið ur í um ferð ar
eft ir liti henn ar á höf uð borg ar svæð
inu, en ábend ing ar höfðu borist um 
hraðakst ur á þess um stað. 

 

HraðaksturáHjarðar
hagaíReykjavík

Brot 14 öku manna voru mynd
uð á Hjarð ar haga í Reykja vík fyr ir 
nokkru. Fylgst var með öku tækj um 
sem var ekið Hjarð ar haga í aust
urátt, á milli Dun haga og Tómasar
haga. Á einni klukku stund, fyr ir 
há degi, fóru 48 öku tæki þessa akst
ursleið og því ók hátt í þriðj ung
ur öku manna, eða 29%, of hratt 
eða yfir af skipta hraða. Með al hraði 
hinna brot legu var 42 km/klst en 
þarna er 30 km há marks hraði. Sá 
sem hrað ast ók mæld ist á 50.

Þrettándahátíð
Þrettándahátíð Vesturbæinga 

hefst 6. janúar kl. 18:00 við 
KRheimilið með söng og síðan leiða 
ungmenni úr Hagaskóla skrúðgöngu 
að brennu á Ægissíðu.

2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
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Um brot: Valur Kristjánsson
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Dreif ing: Morgunblaðið
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Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

V est ur bær inn er gott hverfi að búa í. Þar eru góð ir grunn skól ar, 
góð al menn þjón usta á flest um svið um og ná granna kær leik ur 
sem m.a. sýn ir sig í ná granna vörslu sem óvíða er meiri en í 

Vest ur bæn um.  Það er not ar leg til finn ing að geta brugð ið sér af bæ, 
jafn vel til út landa án þess að hafa stór ar áhyggj ur af ver ald leg um verð
mæt um í íbúð inni eða við hana. Góð ir ná grann ar eru mik ils virði, þeir 
eru ofar verð mati dauðra hluta sem þó geta ver ið nauð syn leg eign í 
nú tíma þjóð fé lagi. Þeir íbú ar í Vest ur bæn um sem enn hafa ekki kom ið 
sér sam an um ná granna vörslu eru því ein dreg ið hvatt ar til að drífa í 
mál un um, helst strax á nýju ári. Bæði Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj ar 
og lög regl an veita góð fús lega góð ráð í því sam bandi.  Það er hluti af 
ná granna kær leika að láta gott af sér leiða. Það sýndu nem end ur Haga
skóla svo sann ar lega fyr ir skemmstu þeg ar þeir létu ágóða af dans leik 
renna til Bleiku slauf unn ar, sem  er tákn Krabba meins fé lags ins í bar
átt unni gegn krabba meini í kon um. Til að gæta jafn rétt is kynj anna láta 
Haga skóla nem end ur kannski næsta fram lag renna til Bláa naglans, 
sem er tákn í bar átt unni  gegn krabba meini í blöðru háls kirtli í körl um.

Jól in eru há tíð ljóss ins. Þá gleðst fólk, heim sæk ir ætt ingja og vini, 
skipt ist á gjöf um og borð ar góð an mat. Þannig vilj um við hafa það, og 
þannig hafa marg ir það, en því mið ur ekki all ir. Svo  virð ist sem bil ið 
hinna ríku og fá tæku hafa eitt hvað breikk að eft ir að efna hag skrepp
an skall á, fjöldi manns hef ur efni á að kaupa dýra að göngu miða að 
jólatón leik um og fara í inn kaupa ferð ir er lend is. Fleiri þurfa að stoð 
til að lifa mann sæm andi lífi en oft áður, ekki bara um jól in held ur 
alla daga árs ins. Þeir sem af lögu eru fær ir ættu að huga að þeim sem 
minna mega sín í þjóð fé lag inu. Mæðra styrks nefnd, Rauði  kross inn 
og fleiri að il ar veita neyð ar að stoð fyr ir kom andi jól til þeirra sem 
raun veru lega eru hjálp ar þörf. Lif um við í góðu og mann vænu þjóð
fé lagi? Mað ur hef ur leyfi til að ef ast um það þeg ar töl ur um þá sem 
þurfa að stoð fyr ir há tíð arn ar eru birt ar. Sýn um um burð ar lyndi og 
ná granna kær leika í anda jóla há tíð ar inn ar. Það er svo gott fyr ir sál ar
líf ið. Þrátt fyr ir all ar þreng ing ar í efna hags lífi þjóð ar inn ar og hjá allt 
of mörg um ein stak ling um er gott að vera já kvæð ur, það veit ir birtu í 
sál ina. Því má spyrja hvað er gott í heimi hér? Fyrr um var sagt að það 
væri fernt; gam all við ur í ar in eld, gam alt vín til að dreypa á, gaml ar 
bæk ur að glugga í og gaml ir vin ir sem treysta má. Gott að hafa það í 
huga um há tíð arn ar.

VEST UR BÆJ AR BLAÐ IÐ send ir öll um les end um sín um nær og fjær 
hug heil ar jóla og nýárs kveðj ur með ósk um frið á kom andi ári.

     Geir A. Guð steins son

Náungakærleikurog
jákvæðniájólum

Vesturbæingar

Við Vesturbæingar ættum að 
taka hugmyndir Grandaskóla 

um dag rauða nefsins okkur til 
fyrirmyndar sem er að gleðjast 
og gleðja aðra og hafa það að 

markmiði alla daga!

DESEMBER 2012

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888 Taktu þátt í ET leiknum á
endurvinnslutunnan.is
Þú gætir unnið iPad mini
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20%
afsláttur

Góð jólagjöf!

VISOMAT blóðþrýstingsmælir.
Íslenskur leiðarvísir.

Reykjavíkur apótek verður með fjölbreytt úrval af allskyns gjafavöru fyrir jólin. 
Mikið úrval af bað- og ilmvöru auk ýmissa annarra góðra kosta.

7.948 kr. 

4.150 kr. 

6.489 kr. 

9.520 kr. 

6.990 kr. 

6.990 kr. 

6.990 kr. 5.990 kr. 

12.754 kr. 

1.841 kr. 

1.180 kr. 
1.133 kr. 

21.461 kr. 

5.489 kr. 



Geir Reyn ir Tóm as son, 
tann lækn ir í Reykja vík, 
bú sett ur á Há valla göt
unni, er fædd ur 24. júní 

1916 að Mið hús um í Hvol hreppi. 
Móð ir hans bjó í Reykja vík en á 
sumr in var hann mik ið í Mið hús um 
hjá upp eld is bróð ur mömmu hans, 
Þor leifi Niku lás syni og konu hans 
Krist ínu Þor valds dótt ur sem hann 
kall aði ætíð afa og ömmu. For eldr
ar Geirs voru Thom as Thom as
sen, múr ari og út vegs bóndi á Nesi 
í Norð firði og Krist ín Hans dótt ir 
hús freyja í Reykja vík. Eig in kona 
hans er Mar ía El friede Tóm as son, 
hús freyja og snyrti sér fræð ing ur en 
for eldr ar henn ar voru Ernst Bell, 
stór kaup mað ur í Köln í Þýska landi 
og Mar ía Regel. Geir og Mar ía eiga 
þrjá syni. Geir lauk námi í tann
lækn ing um frá Uni verstität zu Köln 
í Þýska landi og síð ar dokt ors námi 
sem fjall aði um berkla í munni.

Á Mennta skóla ár un um komst Geir 
í síma vinnu sem mátti telja mik ið 
lán því hér var á þeim tíma mik ið 
at vinnu leysi. Þá vinnu fékk hann 
gegn um Guð rúnu Árna dótt ur sem 
var lengi í herra deild Har ald ar Árna
son ar en hún var dótt ir Árna Niku
lás son ar sem var fyrsti rak ar inn í 
Reykja vík og var með rak ara stofu í 
Kirkju stræti. Þarna var hann þrjú ár 
í síma vinnu með tveim ur bekkj ar fé
lög um sín um, Þor valdi og Sig urði og 
þeir sváfu sam an í tjaldi. 

,,Ég vildi verða lækn ir en það voru 
erf ið ir tím ar og sjö ára nám en það 
var mjög erfitt fjár hags lega fyr ir mig 
og móð ur mína. Ég ákvað því eft
ir stúd ents próf 1937 að fara í tann
lækna nám, en þá var mik ill skort ur 
á tann lækn um á Ís landi. Nám var 
þá óheyri lega dýrt í Englandi svo ég 
ákvað að sigla til Þýska lands. Nazist
ar sem þá voru komn ir til valda 
sköp uðu svo kall að ,,Reg ister mark” 
sem var til tölu lega ódýrt. Ég kom 
svo aft ur heim í snögga ferð 1939 
en í sept em ber brýst út seinni heim
styrj öld in. Við vor um hér heima þá 
fimm strák ar sem voru við nám á 
ýms um stöð um og þótti afar mið
ur að þurfa að hætta því. Við feng
um lof orð frá Ey steini Jóns syni sem 
var fjár mála ráð herra að við fengj um 
yf ir færlu á pen ing um til Þýska lands. 
Við fór um í sept em ber mán uði með 
Gull fossi, það var erf ið stund fyr
ir okk ur þeg ar við sigld um héð an, 
fram tíð in í skugga styrj ald ar. Þeir 
sem fóru til Þýska lands auk mín 
voru Broddi Jó hann es son sagn fræð
ing ur, Jó hann es Zoëga verk fræð ing
ur og síð an hita veitu stjóri, Svav ar 
Gests son efna fræð ing ur og Stef án 
Bjarna son frá Húsa vík sem fór í verk
fræði nám.

Siglt var með suð ur strönd Ís lands 
og inn á Reyð ar fjörð þar sem tekn ar 

voru um borð nauts og kinda húð ir 
sem skyldi fara til Þýska lands. Frá 
Reyð ar firði var stefnt í norð aust
ur að Ís haf inu og kom ið að landi 
nyrst í Nor egi en það an var siglt til 
Kaup manna hafn ar með fram norska 
skerja garð in um. Með í far angri okk
ar var mik ið af nið ur suðu dós um 
sem ekki var leyfi legt en ég brá á 
það ráð að setja harð fisk efst í tösk
una. Þýski liðs for ing inn sem skoð aði 
mína tösku við toll skoð un var fljót ur 
að loka henni þeg ar harð fisk lykt inn 
gaus á móti hon um. Ég hóf nám við 
tann lækna há skól ann í Jena sem er 
elsti há skóli Þýska lands. Þar var ég 
í tvö miss eri en þá var há skól un um 
í Rín ar lönd um lok að vegna hættu 
á loft árás um. Það var mik ill sstétt
ar mun ur í Þýska landi og pró fess
or arn ir aldrei ávarp að ir nema ,,Já, 
herra pró fess or.”  Mér mis lík aði einu 
sinni við hann vegna fram komu hans 
við einn kven stúd ent inn, og svar aði 
hon um full um hálsi. Því var hann 
al deil is óvan ur, en kall aði mig inn 
á skrif stofu sína en fé lag ar mín ur 
bjugg ust við hinu versta. Þeg ar ég 
kom frá hon um með vind il í munni, 
þeim fyrsta sem ég reykti á æv inni, 
datt al gjör lega af þeim and lit ið af 
undr un. Ég lauk námi í Köln 1941 og 
dokt ors prófi 1943 sem var um berkla 
í munni.”

Innri rödd sagði mér 
að ótt ast ekki

,,Ég var trú lof að ur þýskri stúlku, 
sem síð ar varð kon an mín. Einn 
dag inn tek ur hún á móti mér held
ur dauf í dálk inn en hún hafði þá 
feng ið bréf frá þýsku her stjórn inni 
að koma til starfa. Við ákváð um þá 
að gifta okk ur sam stund is í fal legri 
kirkju skammt frá Köln en með því 
slapp hún und an þess ari kvöð, enda 
orð inn Ís lend ing ur. Tveim ur dög um 
eft ir að við gift um okk ur hvarf kirkj
an í sprengjuregni frá Bret um. Ég 
gerði mér raun ar ekki fulla grein fyr ir 
í hvaða hættu ég var í öllu þessu 
sprenguregni fyrr en löngu seinna. 
Ein hver innri rödd sagði mér að 
ég þyrfti ekk ert að ótt ast. Það var 
oft skelfi legt að heyra neyð ar og 
sárauka óp in frá fólki sem grófst í 
rúst un um. Það reyndi á sál ar líf ið en 
ég hef alltaf haft sterka trú síð an ég 
var dreng ur og alltaf fund ið að það 
hef ur ver ið ein hver með mér.”

- Reyndu nazist arn ir aldrei að fá 
þig til her þjón ustu?

,,Ekki beint í her inn en á her spít
ala sem gat vel ver ið á aust ur víg
stöðv un um aust ur í Rúss landi. Ég 
gat sann fært þá um að ég kæmi að 
betra gagni með því að gera við 
tenn ur í Þjóð verj um í Köln. Síð ar fór
um við heim til Ís lands 1946 en tvö 

ár þar á und an starf aði ég sem hér
að stann lækn ir í Sví þjóð. Lengst af 
var ég með tann lækna stofu á Þórs
götu 1 en ég var einn þeirra sem byg
gði Dom us Med ica og var þar með 
tann læna stofu í 15 ár. Síð ast var ég 
með tann lækna stofu á Sól valla götu 
41 og þar starf aði ég allt þar til ég 
varð átt ræð ur. Síð ast ur í stól inn hjá 
mér var kon an mín.”

Guða veig ar við stúd ents
próf á vín bannsár un um

Við út skrift ný stúd enta frá 
Mennta skól an um í Reykja vík sl. 
vor flutti Geir R. Tóm as son ávarp 
stúd enta árs ins 1937, þ.e. 75 ára 
stúd enta, en af þeim hópi eru enn
þá fimm á lífi. Geir lýs ir því svo að 
árið 1937 hafi þetta ver ið lít ill hóp ur 
fagn andi ung menna, með blik von ar
inn ar í aug un um, trú á Al mætt ið og 
sjálfa sig, hlíð andi í andakt á út skrift
ar ræðu hins ástæla rekt ors Pálma 
heit ins Hann es son ar á sal skól ans 
að við stödd um klökk um og stolt um 
for eldr um.

,,Eft ir há tíð ar stund ina var hald
ið fagn andi út í sól skin ið og sem 
leið lá nið ur á Hress ing ar skál ann í 
Aust ur stræti þar sem sest var að 
sum bli ef slííkt skyldi kalla, sungn ir 
stúd enta söngv ar og glaðst sam an. 
Þetta var á vín bannsár un um, ekk
ert lög legt áfengi að fá. Um kvöld ið 
var hald ið nið ur á Hót el Borg. Þar 
var okk ur karl stúd ent um fljót lega 
stefnt á snyrt ing una, þar sem vön um 
sem óvön um voru rétt ar guða veig
ar – ís lensk an landa! Svona björg uðu 
menn sér í þá daga í trássi við lög 
og regl ur, en slíkt hef ur lengi loð að 
við okk ur Ís lend inga. En árin líða, 
menn eld ast og vitkast, komn ir út 
í hring iðu lífs ins, mis jafn lega vel 
bún ir til að takast á við vel gengni 
og erf ið leika, með seiglu land ans í 

fartesk inu. Þótt Skap ar inn gefi okk
ur vind í segl in, verð ur við þó sjálf 
að draga þau upp. Höf um í huga 
orð in  – hvers vegna – hvers vegna 
við eig um að gera þetta og hitt og 
jafn framt hvers vegna ekki. Ef við 
leit um, knýj um á og biðj um um leið
sögn, fáum við svar ið. Við get um 
ekki end ur skap að okk ur án þján inga, 
því við erum bæði marmar inn og 
mynd höggv ar inn og oft er það svo 
að greind ur nærri get ur en reynd ur 
veit þó bet ur þeg ar á reyn ir. Mennt 
er mátt ur, til góðs eða ills, en þeg ar 
húm ar að kvöldi lífs okk ar, verð ur 
sprut um sól ar lag, hvað við höf um 
unn ið Drott ins ver öld til þarfa, þá er 
oft ast fátt um svör.”

Minnistætt at vik í áheyrn 
norska kon ungs ins

Geir seg ir margs að minn ast og 
þakka þeg ar lit ið sé yfir starfs ár in 55 
hér heima og er lend is. Hann seg ir þó 
eitt at vik á hans tann lækna ferli sér
lega minnistætt, það hverfi hon um 
aldrei úr minni. Árið 1966 sótti hann 
ásamt konu sinni, Mar íu El friede 
Tóm as son, og mörg um ís lensk um 
tann lækn um og mök um 100 ára 
af mæli Skand in av íska Tann lækna fé
lags ins sem hald ið var í Osló. Far ið 
var með Esj unni til Bergen og hrepp
ti skip ið aftaka veð ur svo flest ir lágu 
fyr ir í koj un um, sum ir illa sjó veik ir. 
Að kom í hlut Geirs að halda há tíð
ar ræðu fyr ir hönd ís lenska hóps ins. 
Þar voru mætt ir ýms ir framá menn 
úr norskri mennta stétt með sjálf an 
Nor egs kon ung, Ólaf Há kon ar son í 
far ar broddi. ,,Ég var sá eini ræðu
mað ur hinna Norð ur land anna sem 
flutti ræðu mína blaða laust. Var þó 
með minnis p unkta með mér ef minn
ið brigð ist,” seg ir Geir.

,,Rétt hjá ræðupúlt inu sat kon
ung ur og aðr ir mekt ar menn að baki 

hon um. Ég flutti ávarp mitt, fyrst 
á dönsku og síð an á sænsku, þar 
sem ég vék m.a. að því hvort við 
nor ræn ir tann lækn ar ætt um ekki 
að breyta um nafn gift og kalla okk
ur munn lækna, þar sem munn holið 
væri okk ar sér svið. Nú var kom ið á 
því að skipta yfir á sænsku, þá skeði 
það sem ég ótt að ist mest, að minn ið 
mundi bregð ast mér, sem og skeði!

Ég stóð þarna frammi fyr ir há tign
inni og full um há tíð ar sal, gal tóm ur, 
það var graf ar þögn í þess um stóra 
há tíð ar sal, það hefði mátt heyra 
saum nál detta. Ég mundi ekki hvað 
ég ætl aði að segja á sænsku, sem 
var mér raun ar tamari en danska. 
Mér var sagt að ég hefði ná föln að og 
horft út í sal inn og sá að all ir biðu 
þess í of væni hvað koma mundi út 
úr þess ari kúnstpásu. Mér varð lit ið 
í augu kon ungs og gleymi aldrei upp
örvandi og hlý legu augna ráði hans 
og brosi til mín, hann sá að ég var í 
vanda. Þá var sem stífl an brysti, ég 
fékk mál ið á ný og flutti á sænsku 
blað laust lok ræðu minn ar við góð ar 
und ir tek ir. Það und ar lega var að mig 
var búið að dreyma fyr ir þessu, en 
að allt færi þó vel.”

Í safn að ar stjórn 
Dóm kirkj unn ar

Geir hef ur set ið í safn að ar stjórn 
Dóm kirkj unn ar í mörg ár og og seg
ir í gamni að hann fái ekki að hætta 
þar, aðr ir safn að ar full trú ar vilji að 
hann sitji þar áfram, kannski eins og 
eins kon ar safn grip ur!

- Í upp hafi að ventu fyr ir tveim ur 
árum flutt ir þú hug vekju. Um hvað 
rædd ir þú helst í þess ari hug vekju?

,,Ég er ekki Bibl íu lærð ur mað ur en 
á þó að heita krist inn þó mér finn ist 
mik ið vanta á að bera slíkt heiti. En 
í ófull kom leika mín um trúi ég, og trú 
er ávallt byggð á röklausri lífs reynslu 
þeirra sem trúa. Frá barn æsku var 
ég trú að ur, þökk sé móð ur minni og 
upp eld is syst ur henn ar sem var mér 
sem fóstra. Hjá báð um naut ég elsku 
og fræðslu, það var mér gott vega
nesti síð ar þeg ar gaf á bát inn í storm
viðr um lífs ins. Á langri ævi hefi ég 
upp lif að margt og lært að flas er ekki 
til fagn að ar og að betra sé að fara 
fet ið en þeys ast áfram eins og þeg ar 
mað ur var ung ur og lang aði að njóta 
til ver unn ar í anda æsk unn ar.

Að vent an og jóla há tíð in er bless
un ar rík ur tími til að nálg ast kær leik
ann – Guð og reyna að lifa í sam ræmi 
við vilja Hans. Fyrr ver andi bisk up, 
Sig ur björn Ein ars son, á að hafa sagt, 
þakka það sem var, en trega ekki; 
þakka það sem er, en kvíða ekki, 
sjálf ur vildi ég gjarn an bæta við, 
þakka það sem verð ur en æðr ast 
eigi, en reyna eft ir bestu getu, með 
Guðs hjálp, að vinna úr því óvænta, 
í krafti trú ar inn ar. Meira er ekki hægt 
af nein um að krefjast.”
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,,Innri rödd sagði mér að ótt ast ekki”
- seg ir Geir R. Tóm as son tann lækn ir um náms ár in sín í Þýska landi á stríðs ár un um

Geir R. Tóm as son tann lækn ir.
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Nýlega eignaðist Vesturbæjarskóli nýtt
merki en það er unnið af Helgu Gerði
Magnúsdóttur grafískum hönnuði og fyrr
verandi nemanda skólans. Merkið sýnir
fjórafuglaímismunandilitumsemtáknum
margbreytileikannískólastarfinu.

Fuglarnir geta táknaðnemendur semvið
viljumaðnái flugi ínámi leikogstarfi.Það
má líka sjá V- laga form í merkinu sem er
vísun íV-in þrjú í gildumskólanssemeru
,,Virðing-Vellíðan-Velgengni“ogsvoV-fyrir
nafn skólans.Þaðvill líka svoskemmtilega
til að Magnús Tómasson sem er listamað-
urinnábakvið listaverkiná skólalóðinnier
pabbiHelguGerðarsemnúhefurhannaðfyr-
irVesturbæjarskólanýttmerki.

Vesturbæjarskólieignastnýttmerki

Árlegur jólafundur félagsmið
stöðvarinnar að Vesturgötu 7
fór fram sl. föstudag kl. 13.00.
Almennánægjavarmeðaleldri
borgara að hafa jólafundinn á
þessumtíma,ensíðustuárhefur
hannveriðkl.17.00.

Girnilegt jólahlaðborð kom
frá Vitatorgi, Gróa Hreinsdóttir
sat við flygilinn og spilaði jóla-
lög,Óperudúettinnkom framen
hannskipaþeirStefánH.Stefáns-
sonogDaðiÓlafsson,PéturÞor-
steinssonpresturÓháðasafnað-
arinsfluttigamanmálogsíðanlék
hljómsveit Marínós Björnssonar
fyrirdansi.

Hátíðlegurjólafundur
áVesturgötu7

Rauðklæddurherramaðurog
íjólastemmninguvarmeðal

margragestaájólafundinum.

Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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Friðarljósið
lýsa upp aðventuna

FIMM FRÁBÆRAR!

Hér segir Villi á Brekku 
gamansögur af sér og

samferðarmönnum sínum 
og fer á kostum eins

og hans er von og vísa.

Björn Jóhann kafar í 
sagnasjóð Skagfirðinga og 

útkoman er á þriðja hundrað 
gamansögur sem fá 

alla til að hlægja.

Skvísubók - sem er líka 
fyrir karla.  Ómissandi bók 

fyrir allt skóáhugafólk 
eftir skódrottninguna 

Hönnu Guðnýju
Ottósdóttur.

Sjálfstætt framhald 
metsölubókarinnar 

Dauðinn í Dumbshafi.
Sjá úr bókinni á: 

http://issuu.com/magnusthor/

docs/navigi-issuu

Pétríska orðabókin er ekki 
bara stórskemmtileg heldur 

auðgar hún íslenskt mál 
svo um munar.

GirnilegtjólahlaðborðvartöfraðframafVitatorgi.

Verð:
4.745 kr.

JÓLAGJÖFIN
FÆST Í BRYNJU

Laugavegi 29
sími 552 4320
www.brynja.is

Óperudúetttinn ásamt Gróu Hreinsdóttur sem
spilaðiáflygilhússins.

Merkiðáblaktandifánaframanviðaðalinngangskólans.
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Jólatilboðin
eru í Iceland
Verið hjartanlega velkomin í nýju búðina á Fiskislóð

NÝ VERSLUN
á GRANDA___________

___________

Opið frá 11 - 20 alla daga
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NemendurHagaskólaafhentu
ísíðustuvikuKrabbameinsfélagi
Íslands 100.000 krónur til að
styrkjakrabbameinsrannsóknir. 

Þeir efndu til ,,bleiks balls“ 
þann 14. nóv em ber sl. til að styrk
ja Bleiku slauf una og vildu með 
því fram taki leggja sitt af mörk um 
til bar átt unn ar gegn krabba meini. 
Katrín Stella Frið riks dótt ir, for
mað ur nem enda ráðs Haga skóla, 
af henti Ragn heiði Har alds dótt ur 
frá Krabba meins fé lag inu söfn un
ar féð við há tíð lega at höfn á sal 
Haga skóla. Ragn heið ur þakk aði 
nem end um vel fyr ir gjöf ina, sagði 
fram tak ung ling anna lýsa fal legri 
hugs un og víð sýni sem aðr ir 
mættu taka sér til fyr ir mynd ar.

Hagaskólanemendur
styrktuBleikuslaufuna

Framlag nemenda til Krabbameinsfélagsins afhent á sal Hagaskóla
aðviðstöddumnemendum,kennurumogstarfsfólki.

Við höfum fengið til liðs
við okkur KR-inginn
Eirík Inga og höfum

herraklippinguna á 3.500 kr.

Skólavörðustíg 21a
Sími 551 4050

Lúxus dúnsængur úr 
100%  hvítum gæsadún og 
silkimjúku bómullarsatíni.

Árið 2010 kom út bókin Melastelpan eft
ir Normu E. Samúelsdóttur. Nú er komin út
önnur Melastelpusaga með undirtitlinum
,,GeimveranAdaví.”

Hér er á ferð inni skemmti leg frá sögn stelpu 

sem ólst upp á Mel un um, og er ör ugg lega 
skemmti leg lesn ing, ekki síst þeirra sem þekkja 
til per sóna eða stað hátta. Mela bær hét fyrsti bær
inn vest ur á Mel um – við gamla kirkju garð inn, 
Suð ur götu meg in.

Melastelpan–GeimveranAdaví



Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

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

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

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

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

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

ÞORLÁKSMESSUSKATA

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500

Bjóðum upp á skötu alla daga frá hádegi til 
kvölds fram að jólum, kr. 1.950.- fyrir manninn.

Pantið tímanlega fyrir þorláksmessuna því
færri komast að en vilja. Pöntunarsími 553 1500.

Munið heimasíðuna 
www.saegreifinn.is

REYKTUR 
ÍSLENSKUR ÁLL
heill eða flakaður 

á staðnum
Reyktur íslenskur áll 

er lostæti og ómissandi 
á jólaborðið.
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Börn af leik skól an um Drafn ar borg í 
Vest ur bæn um hafa ver ið að heim sækja 
Þjóð minja safn ið og fræð ast um það 
sem þar er til sýn is. Þrátt fyr ir ung an 
ald ur sýna þau því sem fyr ir augu ber 
mik inn áhuga, enda er leið sögn starfs
manna safns ins til mik ill ar fyr ir mynd ar 
og höfð ar vel til yngstu borg ar anna.

Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og
þjónustustofnun íeigu íslenskaríkisins.
Þvíerætlaðaðveramiðstöðþjóðminja-
vörsluog rannsóknaámenningarsögu-
legumminjum í landinu.Hlutverkþess
eraðaukaogmiðlaþekkinguámenning-
ararfi íslensku þjóðarinnar frá upphafi
til vorradagaogstuðlaaðþvíaðsem
flestir getihaft gagnoggamanaf sögu
ogminjum landsogþjóðar.Meginhluti
safnhússins hýsir grunnsýningu Þjóð-
minjasafnsins:Þjóðverðurtil -menning
ogsamfélagí1200ár.

Drafnarborgarbörninsýndugripum
áÞjóðminjasafninumikinnáhuga

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

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

Bílanes, Bygggörðum 8. Seltjarnarnesi
S:561 1190. www.bilanes.is
bilanes@internet.is

ÞJÓNUSTA
Í HEIMABYGGÐ
BÍLANES ER MEÐ ALMENNA 
VIÐGERÐAÞJÓNUSTU FYRIR BIFREIÐAEIGENDUR

10% afsláttur af smurningu
Verð fyrir fólksbíl kr. 3.800
Verð fyrir jeppa kr. 4.722
Verð eru fyrir utan efniskostnað

•  Harðfiskur
•  saltfiskur
•  stórir HumarHalar
•  skelfléttur Humar

skatan er komin!

Nesvegur 100  •   símar 562-1070, 896-4243
Opið virka daga kl. 10 - 18:30

Dag ur rauða nefs ins var hald inn 
í Granda skóla í fimmta sinn föstu dag
inn 7. des em ber sl. Hug mynd in að 
baki Degi rauða nefs ins er að gleðj ast 
og gleðja aðra.

Allirsemgátukomiðrauðklæddirþenn-
andag,sumirjafnvelmeðjólasveinahúfu
eðaíjólasveinabúning.Kennararlétuekki
sitt eftir liggja. Hljómsveitin Eldpipar,
semeru,,gamlir“nemendurGrandaskóla,
komuogspiluðuííþróttasalnumþarsem
nemendurvorusamankomnir.

DagurrauðanefsinsíGrandaskóla

Hljómsveitin Eldpipar, „gamlir“ nemendur Grandaskóla,
sem nú eru í 8. bekk Hagaskóla, spiluðu fyrir nemendur
ogkennara,oghlutuverðskuldaðloffyrir.

Á ferð um Sali Þjóðminjasafnsins, hlustað á útskýringar og
fornirgripirskoðaðir.

Sunnudagur 16. des. 3. sd. í aðv. 
Aðventusöngvar við kertaljós kl. 20.

Biskup Íslands, sr. Agnes M. Sigurðardóttir 
flytur hugvekju. 

Kirkjukór Háteigskirkju syngur notalega
aðventutónlist. Organisti Kári Allansson.

Miðvikudagur 19. des. kl. 20.
Jólatónleikar Kammerkórs Háteigskirkju. 

Kórinn flytur uppáhalds jólalög okkar allra! 
Organisti og kórstjóri er Kári Allansson.

Aðfangadagur 24. des.
Aftansöngur kl. 18 

Prestur sr. Tómas Sveinsson. 
Organisti Kári Allansson. 

Kammerkór Háteigskirkju syngur. 
Himneskur kórsöngur frá kl. 17:40.

Miðnæturmessa kl. 23:30. 
Prestur sr. Helga Soffía Konráðsdóttir. 

Organisti Kári Allansson.
Kirkjukór Háteigskirkju syngur 

innileg jólakórverk.

Jóladagur 25. des. 
Hátíðarmessa kl. 14. 

Prestur sr. Tómas Sveinsson. 
Organisti Kári Allansson. 

Félagar úr Kammerkór Háteigskirkju syngja.

2. jóladagur 26. des. 
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 14. 

Prestur sr. Helga Soffía Konráðsdóttir.
 Organisti Kári Allansson. 

Samveran er tileinkuð allri fjölskyldunni – 
ungum sem eldri!

Gamlársdagur 31. des.
Aftansöngur kl. 18. 

Prestur sr. Helga Soffía Konráðsdóttir. 
Organisti Kári Allansson. 

Félagar úr Kammerkór Háteigskirkju 
flytja meðal annars Hátíðarsöngva 

sr. Bjarna Þorsteinssonar.

Nýársdagur 1. jan. 2013.
Hátíðarmessa kl. 14. 

Prestur sr. Tómas Sveinsson. 
Organisti Kári Allansson.

Kirkjukór Háteigskirkju flytur meðal annars 
Hátíðarsöngva sr. Bjarna Þorsteinssonar.

Sunnudagur 6. jan. þrettándi.
Messa og barnaguðsþjónusta kl. 11. 

Prestur sr. Tómas Sveinsson. 
Organisti Kári Allansson. 

Nánari upplýsingar um starfsemi 
kirkjunnar er á www.hateigskirkja.is

Dagskrá aðventu, jóla og 
áramóta í Háteigskirkju



Radisson BLU Hótel Saga / Sími 525 9900 / www.skrudur.is

Frá og með 17. nóv. býður Skrúður á Hótel Sögu upp á girnileg jólahlaðborð
í hádeginu og á kvöldin fram að jólum, alla daga vikunnar. Afslappað 
andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

Um helgar sækja fjölskyldur staðinn og eiga þægilega stund saman.
Skemmtilegt leikhorn er fyrir börnin. 

Upplifðu notalega jólastemningu – upplifðu jólin á Skrúð.

U�l�ðu jólin... 
... �ð okkur á Skrúð

GLÆSILEG GJÖF FYLGIR
FRAMTÍÐARREIKNINGI

Við stofnun eða innlögn á Framtíðarreikning barns að upphæð 5.000 kr. eða 
meira fylgir Stóra Disney heimilisré�abókin með*. 

Tilvalin jólagjöf sem vex með barninu. Komdu við í næsta útibúi Arion banka.

Framtíðarreikningur — gjöf til framtíðar

*Á meðan birgðir endast©DISNEY
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Njótum aðventunnar saman

FLUGELDASALA 
BJÖRGUNARSVEITANNA

Við 
Holtagarða

Við BT í  
Skeifunni

Gróubúð
Grandagarði

Við Vestur-
bæjarlaugina

Við Heklu
Laugavegi

28. des. kl. 10-22
29. des. kl. 10-22

30. des. kl. 10-22
31. des. kl. 8-16

Munið 

þrettánda- 

söluna!

Við Engjateig 11 
(með Kiwanis- 
klúbbnum Esju)

Gaujabúð 
við Bakkavör

Gísli Mart einn Bald urs son, 
borg ar full trúi og for mað ur 
Hverf is ráðs Vest ur bæj ar, seg ist 
mjög ánægð ur með að Vest ur
bær inn skuli fá sín eig in jóla ljós 
til að lýsa upp skamm deg ið.

,,Þetta eru ekki mikl ar skreyt
ing ar enn sem kom ið er, en þó 
fáum við jóla tré á Haga torg, fal
leg snjó korn á ljósastauta á Hofs
valla götu og svo höf um við beð ið 
um ser í ur í tré á Landa kots túni. 
Smám sam an bæt ist svo von andi 
í jóla skraut ið sem Vest ur bæ ing ar 
geta kall að sitt. Fyr ir eru auð vit að 
fal leg ar skreyt ing ar sem við höf
um haft um ára bil, svo sem jóla
trén á Mela búð inni og skreyt ing
arn ar við Haga skóla sem Hverf
is ráð Vest ur bæj ar gaf á sín um 
tíma. Það er gam an að það bæt ist 
smám sam an í þetta.

Skreyt ing arn ar núna eru til
komn ar vegna íbúa kosn ing ar
inn ar á dög un um, þar sem pen
ing ur var sett ur til hlið ar til að 

fjár festa í jóla skrauti. Hverf is
ráð ið pass aði vel upp á að pen
ing ur inn færi ekki í ein hverja 
hít, held ur að Vest ur bæ ing

ar myndu sjá jóla skraut á nýj
um stöð um, sem gera hverf ið 
okk ar enn jóla legra en áður,” 
seg ir Gísli Mart einn.

Vesturbærinnfær
síneiginjólaljós

FallegarjólaskreytingaráHofsvallagötunnilífgauppáumhverfið.

Jólakveðja frá Vesturgarði
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar Vesturbæingum sem 
og öðrum gleðilegra jóla árs og friðar og þakkar kærlega 
fyrir gott samstarf á liðnum árum.

Veltusundi 1 • Sími 564 3248  
www.gull.is

Gjöf til jóla
frá Gullsmiðju Óla



ÍSLENSKA 
GÁMAFÉLAGIÐ

ÍSLENSKA 
GÁMAFÉLAGIÐ

ÍSLENSKA 
GÁMAFÉLAGIÐ

ÍSLENSKA 
GÁMAFÉLAGIÐ

ÍSLENSKA 
GÁMAFÉLAGIÐ

Grænn litur
CMYK litir: C91, M12, Y92, K44   •  Pantone litur: 349  •  Avery plastfilma:  Emerald 781

Letur
Helvetica Neue (T1), 83 Heavy Extended

www.gamur.is     gamur@gamur.is    

577-5757

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

Starfsfólk Íslenska 
Gámafélagsins óskar 

Reykvíkingum 
grænna og gæfuríkra jóla

990 kr. á 
mánuði

Við bjóðum Reykvíkingum 
afnot af Grænu tunnunni  

frítt í tvo mánuði
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660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

Skólp og drenlagnir í yfir 20 ár
Meistaraábyrgd og 50 ára ending

www.bmarkan.is

	  

Sunnudagur 16. des.
Kl.11 norsk messa sr. Hjálmar Jónsson.

Kl. 16 dagskrá í umsjá Sveins Einarssonar 
leikhússtjóra. Leikhópurinn Bandamenn flytur

„Lilju“ Eysteins Ásgrímssonar.
Kl. 20. Æðruleysismessa

Þriðjudagur 18. des.
Kl. 20, tónleikar, Anna Sigríður Helgadóttir, 

undirleikari Aðalheiður Þorsteinsdóttir,
(enginn aðgangseyrir).

Miðvikudagur 19. des.
Kl. 22, jólatónleikar Dómkórsins, 

Kári Þormar stjórnar (enginn aðgangseyrir).

Sunnudagur 23. des. Þorláksmessa
Kl. 11 messa, sr. Sveinn Valgeirsson.

Aðfangadagur jóla
Kl. 15 dönsk jólamessa, sr. María Ágústsdóttir.

Kl. 18 Aftansöngur, sr. Hjálmar Jónsson 
og sr. Sveinn Valgeirsson.

Kl. 23.30 messa, sr. Karl Sigurbjörnsson og 
Hamrahlíðarkórinn, stj. Þorgerður Ingólfsdóttir.

Jóladagur
Kl. 11 hátíðarmessa, biskup Íslands 
sr. Agnes M. Sigurðardóttir prédikar 

sr. Hjálmar Jónsson þjónar fyrir altari.

Annar í jólum
Kl. 11 messa, sr. Sveinn Valgeirsson.

Gamlársdagur 31. des.
Kl. 18, aftansöngur, sr. Hjálmar Jónsson 

og sr. Sveinn Valgeirsson.

Aðventu- og hátíðarmessur
í Dómkirkjunni

Dómkirkjan óskar sóknarbörnum og öðrum Reykvíkingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári og þakkar samstarfið á árinu sem er að líða. 

Minnum á helgihald og tónleika í desember og bjóðum alla hjartanlega velkomna. 

Krakkarnir á leikskólanum Hagaborg fóru fyr
ir skömmu síðan í Neskirkju þar sem sr. Sigurvin
Jónsson æskulýðsprestur tók á móti þeim ásamt
fleirastarfsfólkikirkjunnar.Krakkarnirvorufræddir

umýmsamuni íkirkjunnioghlutverkþeirra,hvað
aðventanværiog fleira semer fólkihugleikiðum
þessarmundir.Ekkivarannaðaðsjáenkrakkarnir
nytuvelþessararferðaríkirkjuna.

KrakkarniráHagaborg
fræddustumjólaguðspjallið
íNeskirkju

Kveikt á að ventu kert inu, af lítilli stúlku með dyggri aðstoð starfsliðs.

Augu Líru eftir 
Evu Joly og 

Judith Perrignon. 
Æsispennandi 
skáldsaga úr 

undirheimum 
fjármálalífsins, 

þar sem Eva Joly 
þekkir hvern krók 

og kima.

Ógnvekjandi!

SKRUDDA
www.skrudda.is

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu



,,Ég hætti í Bón us fyr ir tveim ur 
árum síð an og var í hafti í fram
haldi áf því vegna þess að ég 
samdi við þá sem yf ir tóku fyr ir
tæk ið að koma ekki ná lægt mat
vöru versl un ar rekstri um tíma, en 
eft ir þann tíma fór ég að hugsa 
mér til hreyf ings,” segi Jó hann es 
Jóns son, oft kennd ur við Bón us 
en hef ur nú opn að nýja Iceland
versl un á Granda. Í haust opn aði 
hann versl un á Engi hjalla í Kópa
vogi. ,,Ég er mjög ánægð ur með 
að vera kom inn aft ur í Vest ur bæ
inn en ég var með Bón usversl un 
á Sel tjarn ar nesi en var hrak inn 
það an og opn aði þá Bón us versl
un hér á Granda.”

- Versl un in er hér á milli tveggja 
stórra sam keppn is að ila á mat vöru-
mark aðn um, Bón us og Krón unn ar. 
Óttastu það ekk ert?

,,Nei,nei.Eféggerihlutinavel
semégætlaaðgeraþarfégekki
að hafa áhyggjur af því. Ef hlut
irnirerugerðirveleralltafpláss.
Þetta er gott fyrir alla aðila því
ef valkostirnir eru fleiri á einum
punkti þá er það af hinu góða
fyrir alla. Það er tilboðsverð
á ýmsum vörum hér við opn
unina og svo geta viðskiptavin
ir Iceland fundið hér jólavörur
semhvergi finnastannars staðar
hérlendis. Markaðssvæði þess
ararverslunarer fyrstog fremst
Vesturbærinn og Seltjarnarnes
ið og Miðbærinn en á því svæði

býralltað25þúsundmanns.”
VerslunináGrandaerstærrien

sú íKópavogi, en reyndar stend
ur til stækkun á þeirri verslun.
Jóhannes segir ekkert vandamál
hafiveriðaðráðastarfsfólk,marg
irkvartiþvíþvíatvinnuleysisbæt
urerusvoháarmargirvilji frekar
veraheimaogvinnakannskiein
hverjasvartavinnumeð. Jóhann
essegiraðáþvíþurfi stjórnvöld
aðtakastrax.

,,Égætlaaðbjóða lægstavöru
verðiðeinsogéghafigertsíðustu
20árin.Éghefverið í góðusam
bandiviðMalcolmWalkereiganda

Iceland og hann spurði mig af
hverjuégopnaðiekkibaraverslun
á Íslandiundir Icelandnafninuog
hann mundi útvega honum vör
ur frá fyrirtækinu.Þettaeruaðal
lega frystivörur rá Iceland keðj
unni svosem forsnarmáltíðirog
meðlæti.Þáverðureinnigopnuð
netverslunþar sem hægt verður
aðkaupaþyngriogumfangsmeiri
vörur.Íframhaldinubirtastýmsar
aðrarvörursemekki fástannars
staðarhérlendis.Þettaeruvörur
í skemmtilegum umbúðum, fljót
legtaðhitaþært.d.íörbylgjuofni
fyrirþásemerueinireðahafaekki

mikinntímatileldamennsku.
Mér fannsthugmyndinaðnafn

inugóðaukþesssemmérstóðþá
tilboðaað fáþessarvörurenég
ætlaðiméralltafafstaðaftureftir

að ég var búinn að endurheima
heilsuna, en ég læknaðist af því
meini sem hreppti mig um tíma.
Mér líður vel nú hvern einasta
dag,”segirJóhannesJónsson.
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SALON REYKJAVÍK

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101  REYKJAVÍK
OPIÐ  MÁN-FÖS: 9-18    LAU: 10-13     SÍMI:   56 85 305

 

KYNNIR HÁRLIT ÁN AMMONÍAKS, PARABENS, 
FORMALDEHYDE, RECORCINOL EÐA PLASTS

• GEFUR FRABÆRÁN GLANS
• ÞEKUR GRÁTT HÁR 100%
• ENDAST MJÖG LENGI
• SKAÐAR EKKI HÁRIÐ
• VEGAN VIÐURKENNT 
    (PETA VOTTAÐ) 
• LIFRÆNT VOTTAÐ 
   INNIHALDSEFNI*
    (SOIL ASSOCIATION) 

• EKKI PRÓFAÐ 
   Á DÝRUM 
    (PETA VOTTAÐ) 

   *(SUMAR EFNI)

,,Ætlaaðbjóðalægstavöruverðið
íIceland-verslununum”

Jó hann es Jóns son, stolt ur eig andi á opn un ar deg in um með eig in kon
una, Guð rúnu sér við hlið.

- seg ir Jó hann es Jóns son

*Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 320 kr./mán. greiðslugjald. 
10 GB á mánuði í heilt ár fylgir með GSM símum í áskrift eða frelsi hjá Tali.

Birt með fyrirvara um verðbreytingar og prentvillur.

TALJÓL 2012

VerSlanir  |  KrinGlan  |  SMáralind |  GlerárTorG  |  www.Tal.iS

SVonA á SAmbAnd Að VerA

ÞAð er goTT Að ViTA Af ÞVí Að með 
hVerJum SnJALLSímA Sem keypTur 
er hJá TALi fyLgir 10 gb noTkun á 
mánuði í heiLT ár.*

kíkTu í næSTu VerSLun TALS og 
nýTTu Þér hugheiLT JÓLAVerð

GleðileGa 
hátíð oG 
farsælt 
komandi tal

* m.v. kortalán Valitors 

iPhone 4  8 Gb

4.690 kr. á mán.
Vaxtalaust í 18 mán.*
10 gb á mánuði fyLgJA ÞeSSum SímA,  
120 gb á ári

STAðgreiðSLuVerð 74.900 kr.

* m.v. kortalán Valitors 

iPhone 5  16 Gb

9.790 kr. á mán.
Vaxtalaust í 18 mán.*
10 gb á mánuði fyLgJA ÞeSSum SímA,  
120 gb á ári
STAðgreiðSLuVerð 159.990 kr.

* m.v. kortalán Valitors 

iPhone 4s   16 Gb

6.890 kr. á mán.
Vaxtalaust í 18 mán.*
10 gb á mánuði fyLgJA ÞeSSum SímA,  
120 gb á ári
STAðgreiðSLuVerð 110.900 kr.
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A u s t u r b æ j a r s k ó l i  s i g r 
aði í SKREKK, en úrslitin fóru
fram fyrir skemmstu í Borgar
leikhúsinu. Jón Gnarr borgar
stjóri afhenti Austurbæjarskóla
Skrekksstyttuna í lok spenn
andi úrslitakvölds. Átta skólar,
Ölduselsskóli,Háteigsskóli, Ing
unnarskóli, Kelduskóli, Fella
skóli, Hlíðaskóli, Austurbæjar
skóli og Breiðholtsskóli voru
mættir til þess að keppa um
Skrekkinn, dyggilegar studdir
nemendumúrsínumskólum.

Í öðru sæti var Ing unn arskóli 
með at rið ið Okk ur er ekki sama 
og Hlíð ar skóli í því þriðja með 
at rið ið Stína og strák arn ir. At riði 
Aust ur bæj ar skóla Criter ia fjall aði 
um þá grimmd sem að víða leyn
ist gagna vart þeim sem reyna að 
brjóta sig út úr norm inu. Þau túlk
uðu ein stak linga sem að finna fyr
ir pressu að til heyra ákveðn um 
hópi. Þetta gerðu þau með því að 
búa til vél sem að hreyfð ist í takt 
og hver ein stak ling ur var að eins 

vilja laust tann hjól, hins veg ar fer 
allt úr skorð um þeg ar ein ver an 
fær sjálf stæða hugs un.

Aust ur bæj ar skóli fær ham
ingju ósk ir, þeirra at riði var vel að 
sigrin um kom ið. 

SiguratriðiAusturbæjarskóla
fjallaðiumgrimmd

CriteriaAusturbæjarskóla.

O p iO p i nn   f r áf r á   k l .k l .   1 11 1 -- 2 3 .2 3 . 3 03 0   

NesvalNesval   
  Verslun Verslun ––   söluturn söluturn ––   videovideo   

Melabraut 19 Melabraut 19 --   SeltjarnarnesiSeltjarnarnesi   
S: 561S: 561 -- 12301230   

 
U m  l e i ð  o g  N e s v a l  ó s k a r  y k k u r  
g l e ð i l e g r a  j ó l a  o g  f a r s æ l d a r  á   

k o m a n d i  á r i  
 

Þ á  m i n n u m  v i ð  y k k u r  á  
o p n u n a r t í m a  o k k a r  y f i r  h á t í ð a r n a r  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i ð  t ö k u m  á v a l l t  v e l  á  m ó t i  y k k u r  í  
b e t r i  v e r s l u n  

 

A l l t a f  g ó ð  t i l b o ð  í  g a n g i  
 

O p n u n a r t í m i  u m  
j ó l a h á t í ð a r n a r  

 
2 4 .  d e s  1 1 - 1 7 , 0 0  
2 5 .  d e s  1 3 - 2 1 , 0 0  
2 6 .  d e s  1 1 - 2 3 , 3 0  
2 7 .  d e s  1 1 - 2 3 , 3 0  
2 8 .  d e s  1 1 - 2 3 , 3 0  
2 9 .  d e s  1 1 - 2 3 , 3 0  
3 0 .  d e s  1 1 - 2 3 , 3 0  
3 1 .  d e s  1 1 - 1 7 , 0 0  
0 1 .  j a n  1 3 - 2 3 , 3 0  

J ó l a s v e i n a r  
 

 L í t i ð  v i ð  í  
N e s v a l

 

 

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Betri búð        Betra verð

Skrekkur2012:

 

TM

®

 

 

 

  

                      

Valið „favorite age-defying“

Gefðu orku og góða heilsu i jólagjöf,

Úrval af lífrænum bætiefnum:  - pökkum í gjafapakkningar. 

af tímaritinu MS London

Hrukkur og línur sléttast út um 43%*

Húðin á andliti og öllum líkama
verður mýkri og þéttari um 35%*

Aukin fylling í vörum

Sterkari hár og neglur
  
Frábært fyrir liðina, aukin liðugleiki og betri líðan

Árangur sést og finnst eftir 3 vikur

»

»

»

»
»

»

Collagen
til inntöku

*Húðgreining eftir 6 vikan inntöku á 2.4g af 
 Pure Logicol collagen í blindprófs samanburði. 

   

Tilboðsverð á 

gjafapakkningum

Ægisíða 121  |  Sími 551 1717

13. des. fim. kl. 20:30
Tónleikar, Esther Jökulsdóttir 
syngur lög Mahaliu Jackson.

Gestasöngvari, Bjarni Arason.

16. des. sun. kl. 14:00 
Jólatrésskemmtun Fríkirkjunnar.
Hefst með jólastund í kirkjunni. 

Barn borið til skírnar. Síðan haldið upp 
í Safnaðarheimili og sungið og dansað 
í kringum jólatréð með jólasveininum. 

Kaffi og meðlæti fyrir alla.

16. des. sun. kl. 17:00
Heilunarguðsþjónusta á vegum 
Sálarrannsóknarfélags Íslands, 

Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins. 
Friðbjörg Óskarsdóttir leiðir hugleiðslu 

og heilun, ásamt sr. Hirti Magna. 
Gunnar Gunnarsson, organisti og 
Sigurður Flosason, saxafónleikari 

sjá um tónlistina.

16. des. sun. kl. 20:00
Tónleikar, Svavar Knútur, Hilmar Örn 

Agnarsson, Karítur Íslands ofl.

20. des. fim. kl. 20:00
Jólatónleikar, Kristjana Arngrímsdóttir 

ásamt Gunnari Gunnarssyni, píanó, og 
Jóni Rafnssyni, kontrabassa.

21. des. fös. kl. 20:00
Tónleikar, Anna María Björnsdóttir.

22. des. lau. kl. 20:00
Tónleikar, Sturla Kaspersen.

23. des. sun. kl. 21:00
Jólatónleikar, Árstíðir.

24. des. mán. kl. 18:00
Aftansöngur á aðfangadagskvöldi. 

Anna Sigríður Helgadóttir 
syngur einsöng. 

Sönghópur Fríkirkjunnar syngur jólin inn 
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar.

Sr. Hjörtur Magni predikar.

24. des. mán. kl. 23:30
Miðnætursamvera á jólanótt.

Páll Óskar og Monika Abendroth 
ásamt strengjasveit. Sr. Hjörtur Magni 

Jóhannsson talar til viðstaddra. 
Sönghópur Fríkirkjunnar syngur við 
undirleik Gunnars Gunnarssonar, 
organista. Mætið vel tímanlega 

til að fá góð sæti!

25. des. þri. kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag. 

Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól. 
Egill Ólafsson söngvari syngur og 

spjallar um tónlistarval sitt. Sr. Hjörtur 
Magni þjónar fyrir altari. Sönghópur 

Fríkirkjunnar syngur undir stjórn 
Gunnars Gunnarssonar.

30. des. sun. kl. 14:00
Fermingar- og skírnarguðsþjónusta.

31. des. mán. kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta á dvalar og 

hjúkrunarheimilinu Grund. 

31. des. mán. kl. 18:00
Aftansöngur á gamlárskvöldi.

FRÍKIRKJAN Í REYKJAVÍK
HELGIHALD OG TÓNLEIKAR
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Óbyggðaleiðir

SKRUDDA
www.skrudda.is

Spennandi og 
fáfarnar ferðaleiðir 
um hálendi Íslands. 

Bók sem allir 
fjallamenn verða 
að hafa í bílnum.

Hinn fullkomni 
ferðafélagi!

Á ÍSLANDIEitt sinn var uppi bisk up 
nokk ur er Ross nefnd
ist. Var hann einn þeirra 
frem ur fáu sem nutu hylli 

Frið riks Wil helms fjórða Prússa
kon ungs. Það er al kunna að 
kóng ar, sér stak lega kóng ar eins 
og þeir prúss nesku, hafa gam an 
af að hengja á menn skraut muni 
eins og orð ur, og al veg til val ið að 
gera slíka við burði að sér stök um 
há tíð is dög um. Eitt sinn á orðu
degi hafði kon ung ur orð á því við 
bisk upinn, að sjálf sagt ættu and
legr ar stétt ar menn erfitt að velja 
við eig andi ritn ing ar texta við ýmis 
tæki færi, t.d. eins og í þetta sinn. 
,,Þetta er alls ekki erfitt” svar aði 
bisk up. ,,Ég myndi t.d. í dag velja 
orð in í Matteus ar guð spjalli 2:10.” 

,,Nú, hvern ig hljóða þau?” 
spurði kóng ur.

,,En er þeir sáu stjörn una 
glödd ust þeir harla mjög.” 

Það get ur ver ið at hygl is vert að 
bera sam an þessa tvo hópa, vitr
ing ana þrjá, og orðu þeg ana. Ég 
held að Ross bisk up hafi ekk ert 
van met ið þá sem bjugg ust við 
upp hefð inni; vafa laust hafa þeir 
verð inni lega glað ir og upp með 
sér yfir þeim sóma sem Frið rik 
Vil hjálm ur fjórði sýndi þeim. Og 
ekki þurf um við að ætla þeim það 
að þeir hafi ekki unn ið fyr ir orð
unni. Það er þó allt vegna hins 
liðna, vegna þess sem þeg ar er 
gert. Nokk urs kon ar klapp á bak
ið, þakka þér fyr ir og vertu sæll. 

Á hinn bóg inn sjá um við fyr
ir okk ur þrjá menn á ferða lagi; 
gjarn an eru þeir sett ir á úlf alda 
en fyrst og fremst er það stjarna 
sem skín fyr ir þeim sem fang ar 
at hygl ina. Stjarn an sem leið ir þá 
áfram og þeir urðu harla glað ir 

að sjá. Þessi stjarna er ekki ris
in til þess að varpa ljóma á fyrri 
sigra, minna menn á það sem lið
ið er og hlaða und ir forna frægð. 
Nei, þessi stjarna bend ir fram á 

við, er til merk is um upp haf nýrra 
tíma; hún er von ar stjarna. Þessi 
stjarna, sem vitr ing arn ir fylgja, 
er til merk is um að mann kyn allt 
eigi náð ar tíma í vænd um þar sem 
all ir hlut ir verða sett ir í nýtt sam
hengi, ný vídd í til ver unni opn ast. 

Og þeir glödd ust þeg ar þeir sáu 
stjörn una.

Hvern ig má líka ann að vera? 
“Sjá ég hef nýtt í hyggju”, seg ir 
Drott inn. Hið fyrra skipt ir ekki 
sama máli og okk ur fannst það 
gera, því Guð hef ir gef ið okk ur 
son sinn. Með hon um er ný öld 
upp runn inn, það verða skil í sög
unni.

Að venta og jól minna okk ur á 
von ina, sem aldrei má slokkna. 
Guð gefi þér gleði leg jól.

Sr. Sveinn Val geirs son
dóm kirkju prest ur

Vonarstjarna

Sr.SveinnValgeirsson.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu og

frábærar móttökur 
á nýja staðnum.

Iris og Anna

Salon Nes | S: 562 6065 | Austurströnd 12
iris@salonnes.is | www.salonnes.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Gleðilega hátíð
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Sú hefð hef ur mynd ast við rit un 
æskuminn inga úr Vest ur bæn um að 
segja nokk ur deili á sér og sín um í 
og með til að svala for vitni þeirra 
sem vilja kunna ein hver skil á höf
undi. Ég ætla að fylgja þess ari hefð 
en hef eft ir far andi að drag anda.

Um tíma þurfti ég vegna starfa 
minna að dvelja ár lega um þrig
gja vikna skeið í Sviss. Ég var þar 
í fé lags skap landa. Einn í þess um 
hópi var mjög með vit að ur um ætt 
sína og upp runa. Á góð um stund
um feng um við ferða fé lag ar hans 
ósjald an að heyra að við vær um 
óbreytt ir sveita menn sem hefð um 
flust á möl ina. Hann væri sá eini 
í hópn um sem gæti kall ast sann
ur Reyk vík ing ur. Amma hans hafði 
nefni lega búið í til tekn um stein bæ 
á Bráð ræð is holt inu á seinni hluta 
19. ald ar. Ég vissi að það var rétt og 
tók það svo sem ekk ert sér stak lega 
nærri mér að vera kall að ur sveita
mað ur. Ferða fé lag arn ir voru hins 
veg ar ekki sér lega ánægð ir með 
nafn gift ina.

Víkurjörðin
Um þetta leyti hög uðu ör lög in því 

þannig að tvennt gerð ist sem hér 
skipt ir máli. Á ár inu 2004 var mér 
falið að koma út á bók niðja tali sem 
hafði ,,brunn ið inni” við gjald þrot 
Geneolog ia Is land or um. Bók in kom 
út árið 2006 und ir heit inu Laug ar
dal sætt. Í henni eru nöfn um 11 þús
und niðja. Af því leiddi að ég öðl að
ist meiri þekk ingu á for feðr um og 
for mæðr um en fram að þeim tíma 
hafði ætt fræð in ekki ver ið mín sterka 
hlið. Seinna at rið ið snéri að sund
hópn um í Vest ur bæj ar laug inni sem 
geng ur und ir nafn inu ,,Vin ir Dóra” 
eft ir for ingj an um Hall dóri Berg mann. 
Á þess um tíma var dr. Stef án Karls
son hand rita fræð ing ur einn af traust
ustu fé lags mönn um sund hóps ins. 
Það mun hafa ver ið ein hvern laug
ar dag vor ið 2005 að dr. Stef án bauð 
okk ur sund fé lög um sín um í Árna safn 
að skoða hand rit. Af sal Reykja vík
ur eða Vík ur jarð ar inn ar var eitt af 
því sem vakti at hygli okk ar en það 
hafði ný lega kom ið í leit irn ar. Að 
sjálf sögðu rýndi ég í texta af sals ins 
eins og all ir aðr ir. Þar kem ur fram 
að Guð rún Magn ús dótt ir ekkja Narfa 
Orms son ar sýslu manns, sem var 
síð asti sjálfs eign ar bóndi Reykja vík
ur eða Vík ur jarð ar inn ar, af sal aði 
Dana kon ungi jörð ina en fékk í stað
inn þrjár jarð ir: Bakka á Kjal ar nesi, 
Kiðja berg í Kjós og svo Laug ar vatn 
í Ár nes sýslu. Kon ungs bréf þessu til 

stað fest ing ar var gef ið út árið 1616. 
Þarna var áhugi minn vak inn. Vegna 
vinn unn ar við niðja talið vissi ég að 
langalanga far mín ir bæði í föð ur og 
móð ur ætt tengd ust Laug ar daln um 
og Laug ar vatni. Eft ir smá rann sókn
ar vinnu kom í ljós það sem mig grun
aði. Ég var kom inn út af Guð rúnu 
Magn ús dótt ur og Narfa Orms syni. 
Ég þótt ist nú held ur bet ur hafa bætt 
minn hag. Næst þeg ar hinn ,,eini og 
sanni Reyk vík ing ur” hóf þul una um 
sveita menn ina var þessu að sjálf
sögðu spil að út. Það varð löng þögn 
við þess um óvæntu upp lýs ing um 
og and lit ið á hin um eina og sanna 
varð eitt spurn inga merki. Síð an kom: 
„Skyldi hann rigna á morg un pilt
ar?” Síð an hef ur ekki ver ið á mál ið 
minnst. Þess má geta að talið er að 
Vík ur bær inn hafi stað ið nokkurn veg
inn þar sem Herkastal inn stend ur nú 
við enda Að al stræt is, á horni Kirkju
stræt is og Tjarn ar götu. Við hjón in 
búum við hinn enda Tjarn ar göt unn ar 
en kona mín er Jón ína Vala Krist ins
dótt ir lekt or við mennta vís inda svið 
Há skóla Ís lands.

Bráðræðis
holtogGrímstaðarholt

Langafi minni í föð ur ætt var 
Brynjólf ur Eyj ólfs son bóndi á Mið
hús um í Bisk ups tung um. Hann var 
son ur Eyj ólfs Eyj ólf son ar bónda og 
hrepp stjóra og Guð rún ar Magn ús
dótt ur yngri. Þau bjuggu á Laug ar
vatni sem var föð ur jörð Guð rún
ar. Eyjólf ur var son ur Ragn heið ar 
Bjarna dótt ur og Eyj ólfs Þor leifs
son ar á Snorra stöð um í Laug ar dal. 
Brynjólf ur var kvænt ur Ás dísi Sig urð
ar dótt ur frá Star dal í Mos fells sveit. 
Afi minn Sig urð ur Brynj ólfs son flutti 
á möl ina og keypti hús sem kall að 
var Lilju stað ir á Bráð ræð is holt inu 
að mig minn ir árið 1916. Hann var 
kvænt ur Dag nýju Ní els dótt ur frá Flat
ey á Breiða firði. Hún var syst ir séra 
Ár el í us ar Ní els son ar sem marg ir af 
minni kyn slóð kann ast við. Afa bróð ir 
minn Magn ús Brynj ólfs son og kona 
hans Mar grét Ólafs dótt ir fengu leyfi 
afa og ömmu til þess að byggja hús 
við hlið ina sem varð Granda veg ur 
37. Þetta hús geng ur und ir nafn inu 
Úlf ald inn. Ann ar afa bróð ir minn 
var Eyjólf ur Brynj ólfs son. Hann og 
kona hans Krist ín Árna dótt ir frá Mið
dalskoti í Laug ar dal byggðu sér hús á 
Grím stað ar holt inu nán ar til tek ið nr. 
28 við Smyrils veg. Þau áttu 10 börn. 
Frá þeim er kom inn mik ill ætt garð ur 
eins og nærri má geta. Allt ein stakt 
úr vals fólk og nokkr ir traust ir KRing

ar. Í þeim hópi er ein af upp halds
frænk um mín um Guð rún Eyj ólfs dótt
ir sem lengi rak bóka búð á Dun haga 
og síð ar á Víði meln um. 

Bræðraborgarstígur
ogTúngata

Langafi minn í móð ur ætt var Run
ólf ur son ur Magn ús ar Eyj ólfs son
ar bónda og hrepp stjóra í Lykkju á 
Kjal ar nesi. Þess má geta að Magn ús 
í Lykkju og Eyjólf ur á Laug ar vatni 
voru bræð ur. Katrín hét ein syst
ir þeirra. Hún var móð ir Magn ús ar 
Andr és son ar prests á Gils bakka í 
Hvít ar síðu. Þeir bræð ur voru ein
stak lega kyn sæl ir og áttu hvor um 
sig um 20 börn og náði meiri hluti 
þeirra full orð ins aldri. Run ólf ur og 
kona hans Guð rún Guð munds dótt ir 
hófu bú skap í stein bæ við Bræðra
borg ar stíg sem bar nafn ið Mið hús 
sem nú er Bræðra borg ar stíg ur 21b. 

Þeg ar fjöl skyld an stækk aði og efn
in urðu meiri byggði langafi minn 
reisu legt timb ur hús á grunni gamla 
stein bæj ar ins. Flutt var inn í nýja 
hús ið í kring um árið 1920. Þar búa 
nú Þór unn Klem ens dótt ir og Þröst
ur Ólafs son. Run ólf ur var í hópi 
þeirra sem hafði kon ungs bréf upp 
á að mega starfa sem fisk mats mað
ur. Við það vann hann hjá versl un 
H.P. Duus  í Kvos inni og síð ar í fisk
verk un Dvergs á Bráð ræð is holt inu. 
For eldr ar langömmu minn ar Guð
rún ar voru Guð björg Mart eins dótt ir 
og Guð mund ur Jóns son. Þau bjuggu 
um tíma í Brekk holti við Drafn ar stíg 
en síð ar í Gunn ars holti þar sem nú 
er Holts gata 6. Móð ur afi minn Guð
mund ur Run ólfs son byggði hossi ló á 
lóð inni við Bræðra borg ar stíg, sem á 
þeim tíma var nokk uð stór, þar sem 
hann og amma mín Sess elja Frið riks
dótt ir bjuggu sín fyrstu bú skap ar ár. 
Í hús inu við Bræðra borg ar stíg 21b 

bjuggu einnig afa syst ir mín Magda
lena Run ólfs dótt ir og Guð mund ur 
H. Guð munds son  hús gagna smíða
meist ari og um  skeið bæj ar full trúi 
fyr ir Sjálf stæð is flokk inn. Þau byggðu 
sér síð ar glæsi legt hús núm er 32 við 
Tún götu. Son ur þeirra var Gunn ar 
Guð munds son hæsta rétt ar dóm ari. 
Bræð ur þeirra voru Eyjólf ur múr
ara meist ari og Magn ús skip stjóri. 
Um þann síð ar nefnda skrif aði Guð
jón Frið riks son eina af sínu fyrstu 
bók um en hún heit ir Tog ara saga 
Magn ús ar Run ólfs son ar. Sess elja var 
dótt ir Frið riks Ólafs son ar hús varð
ar í Ís lands banka við Aust ur stræti 
og Ket il ríð ar Frið geirs dótt ur. Þeirra 
er þar með get ið í nýj um bóka flokki 
Þor steins Jóns son ar um Reyk vík inga. 
Ég þyk ist vita að ein hver sé að velta 
því fyr ir sér hvort hann hafi ver ið afi 
Frið riks stór meist ara í skák. Svar ið 
við því er já. Ket il ríð ur var hins veg
ar ekki amma hans held ur Val gerð ur 
Sig ríð ur Magn ús dótt ir. Hinn bráð
mynd ar legi Frið rik langafi minn var 
ekki við eina fjöl ina feld ur í kvenna
mál um.  Hann átti börn með a.m.k. 
fjór um kon um að því best er vit að.

Vesturgatan
Syst ir Sess elju ömmu minn ar var 

Þór unn Frið riks dótt ir. Hún var gift 
Krist ó fer Eg ils syni járn smið. Þau 
bjuggu að Vest ur götu 52 þar sem nú 
stend ur fjöl býl is hús. Á jarð hæð þess 
var lengi úti bú Bún að ar bank ans. 
Guð mund ur afi minn lærði járn smíði 
hjá Krist ó fer og þar kynnt ist hann 
ömmu minni. Tengsl in við fólk ið á 
Vest ur götu 52 voru mik il og náin. 
Með al af kom enda þeirra Krist ó fers 
og Þór unn ar var Kol beinn lækn ir. 
Son ur hans er Eg ill tann lækn ir góð ur 
vin ur minn og fyrr ver andi skóla bróð
ir í MR. Það voru fleiri teng ing ar við 
Vest ur göt una. 

Neð ar lega við göt una á núm er 
23 rak Viggó And er sen rak ara stofu. 
Hann var kvænt ur annarri ömmu
syst ur minni Guð rúnu Frið riks dótt ur. 
Móð ir mín Auð ur Guð munds dótt ir 
var með al þeirra kvenna sem fyrst ar 
lærðu hár sker a iðn ina og var á samn
ingi hjá Viggó. Hann átti vanda til að 
koma til okk ar á Granda veg inn og 
fá móð ur mína til að hjálpa sér við 
að brýna skær in sem brúk uð voru 
á rak ara stof unni. Viggó tal aði þessa 
skemmti legu dönsku skotnu ís lensku. 
Guð rún og Viggó áttu tvær dæt ur 
Sig ríði og Ketty Sig ur björgu köll uð 
Susta. Hún flutt ist til Wa les á stíðs
ár un um og bjó þar til ævi loka með 
manni sín um Franc is Snowden. Ég 
heim sótti þau nokkrum sinn um. Ein
stök og eft ir minni leg sæmd ar hjón. 
Dótt ur son ur Sustu er Howell Ro berts 
forn leifa fræð ing ur sem hef ur búið á 
Ís landi í ára tug og stund að forn leifa
rann sókn ir, með al ann ars á Gás um.

Með þessu tel ég mig hafa gert 
ætt minni og upp runa nokk uð góð 
skil. Áður er kom ið fram að afi minn 
og amma keyptu hús við Granda veg 
á Bráð ræð is holt inu. Upp úr sein
na stríði var byggt utan um þetta 
hús og því breytt í fjöl býl is og fjöl
skyldu hús. Í því voru fimm íbúð ir. 
Það er núna núm er 39. Ég ólst sem 
sagt upp í þessu húsi þar til for eldr
ar mín ir fluttu sig enn vest ar eða á 
Sel tjarn ar nes þar sem þau byggðu 
hús við Unn ar braut sem er í landi 
Bakka. Þetta var árið 1960 en þá var 
ég 10 ára. Næsta jörð við Bakka var 
Bakka kot en þar stund aði langafi 
minn Frið rik Ólafs son bú skap um 
ald mót in 1900 þar til hann flutti sig í 
Aust ur stræt ið.

For eldr arn ir höfðu eðli lega sam

Bernskuminningar úr Vesturbænum
Gylfi Krist ins son stjórn mála fræð ing ur sem býr í Tjarn ar göt unni rifj ar upp bernskuminn ing ar í Bráð ræð is holt inu

Ogþáfannstokkurjólingenginígarð!

Langafi minn Frið rik Ólafs son á fáki sín um.

Sjö ára gam all með for eldr un um Auði Guð munds dótt ur og Kristni B. 
Sig urðs syni. Mynd in er tek in árið 1957.

Með afa mín um Sig urði Brynj ólfs syni. Hann var af þeirri kyn slóð 
sem fór ekki hatt laus út úr húsi.
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band við fjöl marga í Vest ur bæn um. 
Á þeim tíma var mun al geng ara að 
fólk sótti hvort ann að heim en nú er. 
Ég fór oft með móð ir minni í Stóru 
Mörk sem stóð við Rán ar götu. Þar 
bjuggu Kar ít as Árna dótt ir og Berg
dís Jóns dótt ir. Þær eru í hópi bestu 
vin kvenna henn ar. Kari t í as var gift 
Þóri bróð ur Berg dís ar. Þau voru 
börn Jóns Jóns son ar sem lengi var 
verk stjóri hjá Hall grími Bene dik syni. 
Seinna átti ég því láni að fagna að 
kynn ast dótt ur Hall gríms Ingi leifi 
Hall gíms dótt ur móð ur bekkja bróð ur 
okk ar hjóna Gunn ars Snorra Gunn
ars son ar sendi herra. Svava Hjalta
dótt ir var í hópi vin kvenna móð ur 
minn ar. Hún var dótt ir þess fræga 
manns Hjalta Jóns son ar sem fyrst ur 
kleif Eld ey og fékk fyr ir það þrek
virki við ur nefn ið Eld eyj arHjalti. 
Hjalti byggði hús við hlið ina á Stóru
Mörk sem enn stend ur á horn inu á 
Rán ar götu og Bræðra borg ar stíg.

Kjörlendibarna
Þeg ar ég lít til baka finn ast mér 

það hafa ver ið mik il for rétt indi að 
fá að al ast upp á Bráð ræð is holt inu. 
Það var kjör lendi fyr ir hug mynda
ríka og at orku sama krakka. Fyrstu 
minn ing arn ar eru tengd ar Bráð ræði. 
Sveinn Jón Ein ars son, sem aldrei 
var kall að ur ann að en Sveinjón, 
hafði þar á þess um árum hænsni. 
Ég var nokkrum sinn um send ur til 
Sveinjóns að kaupa hjá hon um egg. 
Mér er einnig minn is stætt að verða 
vitni að því að lamb kom í heim inn 
á Jó fríð ar stöð um sem stóð gengt 
knatt spyrnu velli KR. Hest ar voru á 
beit í Þor finns stað ar mýr inni. Sam
band ís lenskra sam vinnu fé laga var 
að koma sér fyr ir á holt inu með 
bygg ing ar vöru versl un og geymslu
svæði sem til allr ar lukku fyr ir okk
ur krakk ana var ógirt. Þarna ægði 
sam an bíl um af öll um teg und um 
að al lega am er ísk um, trakt or um, 
jarð vinnslu tækj um, him in háum 
stæð um af móta timbri, fjöll af ein
angr un ar korki, steypu styrkt ar járni, 
vatns rör um o.fl. o.fl. Á þessu dá sam
lega leik svæði undi krakka skar inn 
sér frá því dag leg um vinnu tíma 
verka mann anna lauk og þar til sól 
gekk til við ar. Og svo voru það eplin 
og app el sín urn ar. Á stríðs ár un um 
og fram á sjö unda ára tug inn voru 
ýms ar vör ur háð ar inn flutn ings leyf
um og skammt að ar. Þetta gilti m.a. 
um ávexti. Lengi vel sáust þeir ekki 
í versl un um fyrr en í jóla mán uð in
um. Okk ur krökk un um á Bráð ræð
is holt inu fannst jól in ganga í garð 
þeg ar vöru bíl ar streymdu frá höfn
inni að vöru skemm um Sam bands ins 
hlaðn ir epla og app el sínu köss um. 
Oft biðu tug ir þess á Granda vegi og 
jafn vel nið ur eft ir Fram nes vegi að 
Hring braut að vera af fermd ir þessu 
fá gæta lost æti. Ávaxtailm inn lagði 
yfir Bráð ræð is holt ið. Para dís gat 
ekki tek ið þessu fram.

Á fjórt ánda ár inu fékk ég sum
ar vinnu hjá bygg ing ar vöru versl un 
SÍS og vann þar í sjö sum ur. Lang
ur vinnu tími gaf góð ar tekj ur sem 
komu sér vel. Þetta var ekki það 
eina. Á Bráð ræð is holt inu hafði Lýsi 
hf. starf semi og í næsta ná grenni 
fyr ir tæki Jóns Lofts son ar sem fram
leiddi steina úr vikri sem not að ir 
voru við hús bygg ing ar. Í port inu hjá 

Jón Lofts syni var hægt að eiga góða 
stund ir við að klífa fjallstinda úr 
vikri sem í okk ar aug um voru jafn ok
ar Ev er est sem Ed mont Hill ary hafði 
ný lega sigr að.

SjómennogKRingar
Það var samt fjar an og höfn in sem 

hafði mesta að drátt ar aflið. Ég hef 
senni lega ekki ver ið nema fimm til 
sex ára þeg ar ég fór að leggja leið 
mína á þessa staði auð vit að í fylgd 
með bestu vin un um þeim Jóni Má 
Óla syni og Stef áni Ein ars syni. Jón 
eða Nonni átti heima í Stóra Skip
holti við Granda veg. Hann er son
ur Guð nýj ar Guð bergs dótt ur og Óla 
B. Jóns son ar knatt spyrnu kappa 
og eins sig ur sælasta þjálf ara KR. Í 
þessu sam bandi verð ur ekki kom ist 
hjá því að minn ast á aðra hetju KR 
en það var Þórólf ur Beck sem átti 
heima við Lág holts veg. Skammt frá 
átti Stebbi heima í Steina bæ. Hann 
er son ur Ing veld ar Dag bjarts dótt ur 
og Ein ars Sig urðs son ar skip stjóra 
á Að al björgu RE5. Á stríðs ár un um 
seinni vann Ein ar fræki legt björg un
ara frek á Við eyj ar sund um sem lengi 
verð ur í minn um haft. Þeir bræð
ur Sig urð ur, Guð bjart ur og Stef án 
hafa hald ið uppi merk inu og gera út 
tvær Að al bjarg ir og reka fisk vinnslu 
í Öfirs ey. Guð bjart ur lést fyr ir sköm
mu langt fyr ir ald ur fram. Í ný legri 
bók Ólafs Hauks Sím on ar son ar 
Fugla líf á Fram nes vegi er að finna 
smellna lýs ingu á því þeg ar Ein ar 
Sig urðs son varð fyrst ur manna á 
Bráð ræð is holt inu til að kaupa sjón
varp. Þetta olli nokk urri öf und á 
holt inu í garð Steina bæj ar bræðra 
en Ein ar sá við því. Sjón varp inu var 
ein fald lega snú ið þannig að roll ing
arn ir á holt inu gátu leg ið á glugg an
um utan dyra og fylgst með því sem 
fram fór í varp inu. Þetta var á tím um 
Kefla vík ur sjón varps ins sem sum ir 
köll uðu Dáta sjón varp ið. Mestra vin
sælda nutu þætt irn ir um feðgana í 
Bon anza. Ég var í for rétt inda stétt
inni og sat inn an dyra.

Selsvörin
Þótt sjón varp ið væri spenn andi 

nýj ung hafði fjar an vinn ing inn. Þar 
var hægt að etja kappi við Pét ur 
Hoffman um ,,gullið” á því sem hann 
kall aði Gull strönd ina í bráð skemmti
legri sam tals bók ,,Þér að segja” sem 
Stef án Jóns son fyrr um frétta mað ur 
Rík is út varps ins tók sam an. Það fólst 
í því að fara að ,,gramsa” en það var 
leit að smá pen ing um og kop ar sem 
Ægir kon ung ur hafði skol að úr ösku
haug um Reykja vík ur sem þá voru 
á Eið is granda. Þetta skap aði nokkr
ar tekj ur sem fóru í sæl gæt is kaup 
hjá Gesti í Sval barða eða hjá Júlla 
í Baldri sem voru á þess um tíma 
helstu ný lendu vöru versl an irn ar við 
Fram nes veg inn. Ann ars skipti ,,hark
ið”  meira máli ef vel gekk. Hagn að
ur inn af því gat skil að kóki og Prins 
Póló. Auð vit að voru haug arn ir svart
ur blett ur á um hverf inu og sjálf sagt 
ekki bein lín is heilsu sam legt að stika 
um sorp ið frá borg ar bú um. En í aug
um okk ar krakk anna buðu haug arn
ir upp á stöðug ar rann sókn ar ferð ir 
sem ég leyfi mér að full yrða að hafi 
tek ið land könn un ar ferð um fyrr og 
síð ar langt fram. 

Eiði stjörn in var á okk ar mæli
kvarða sem gríð ar legt inn haf og á 
henni mátti sigla fl eyj um af marg
vís leg um stærð um og gerð um. 
Í Selsvör inni var líf leg út gerð. Þar 
sóttu grá sleppukarl ar sjó inn. Í 
þeirra hópi var Sig urð ur afi og fað ir 
minn Krist inn Björg vin sem hafði af 
þessu nokkr ar auka tekj ur. Hann er 
prent ari að iðn og vann sem slík ur 
fyrst hjá Jóni Helga syni, síð ar sem 
prent smiðju stjóri hjá Al þýðu blað
inu og loks verk stjóri í prent smiðj
unni Eddu. Oft ar en ekki var far ið 
nið ur í vör ina til þess að hjálpa til 
við að bera afl ann upp á fjöru kamb
inn og nausta bát ana. Það var mik
ið óhappa verk þeg ar fyllt var upp í 
Selsvör ina í kring um árið 1960. Hafn
ar svæð ið og Örfirisey in höfðu sitt 
að dátt ar afl. Fátt jafn að ist á við það 
að fara nið ur á höfn og renna fyr
ir ufsa eða kola en oft varð mað ur 
að láta sér lynda að fá bara mar
hnút á öng ul inn. Tím inn leið eins og 
ör skot og helsta vanda mál ið var að 
fá krakk ana til þess að koma í mat 
eða hátt inn. 

Af mörgu fleiru er að taka. Skóla
gang an var hefð bund in, fyrst Mela
skól inn og síð an Haga skóli. Kamp 
Knox setti sinn svip á Vest ur bæ inn 
á ár un um eft ir stríð og fram á sjötta 
ára tug síð ustu ald ar. Mann líf ið þar 
var fjöl breytt og ekki alltaf fal legt 
eins og fram kem ur í bók um Ein
ars Kára son ar og frá bærri mynd 
Frið riks Þórs Frið riks son ar Þar sem 
djöfla eyja rís. Ef til vill gefst síð ar 
tæki færi til gera mann líf inu í Vest
ur bæn um og Bráð ræð is holt inu frek
ari skil en hér verð ur að láta stað ar 
numið að þessu sinni.

Í sum ar vinnu með góð um vini Hilm ari J. Hauks syni (t.v.) á at hafna
svæði Bygg ing ar vöru versl un ar SÍS á Bráð ræð is holt inu. Hilm ar lést 
árið 2007 að eins 57 ára gam all. Í bak sýn má sjá hlaða af móta timri. 
Mynd in er tek in 1967.

Þrír fé lag ar af Bráð ræð is holt inu við Að al björgu RE5 í Reykja vík ur
höfn. F.v.: Jón Már Óla son, Gylfi Krist ins son og Stef án Ein ars son.

Óskum viðskiptavinum okkar 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Blómagallerí
Hagamel 67 • Sími 552 6070

Sendum viðskiptavinum okkar óskir 
um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með kærri þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Afgreiðslutími um jólin:
Aðfangadagur 9–17 /  Jóladag 12–17

Annar í jólum 10–23.30
Gamlársdagur 9–17 / Lokað nýársdag

PÉTURSBÚÐ
Opin og vinalegRánargötu 15
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Landsbankinn í Vesturbæ fagnar um þessar
mundir fimmtíuáraafmæli.Útibúiðvaropnað í
nýrriogglæsilegribygginguHáskólabíósþann1.
desemberárið1962enopnunþessvarliðuríað
eflaþjónustuviðeinstökhverfiíborginni.Útibúið
varlengstafínorðvesturendabíóhússinsenflutti
síðar ínýjaviðbygginguhússins,þarsemútibúið
ernúna.

Í til efni af tíma mót un um buðu starfs menn við
skipta vin um sín um og sam starfs fólki í af mæl is veislu 
með jólaí vafi mánu dag inn 3. des em ber. Boð ið var 
upp á heitt súkkulaði, kaffi og kök ur. Auk þess voru 
möndl ur ristað ar fyr ir utan úti bú ið og Há skóla kór
inn söng jóla lög fyr ir gesti og gang andi. 

Samhenturhópurstarfsmanna
„Í Lands bank an um í Vest ur bæ starfar nú fimmt án 

manna sam hent ur hóp ur. Starfs fólk með ríka þjón
ustu lund og góða há skóla mennt un. Meg in á hersl an 
er lögð á fram úr skar andi banka þjón ustu og ráð gjöf 
jafnt til ein stak linga og fyr ir tækja,” seg ir Brynjólf ur 
Ægir Sæv ars son úti bús stjóri.

LandsbankinníVesturbæ50ára

StarfsfólkVesturbæjarútibús.

- tíma mót un um fagn að með veg legri af mæl is veislu

Háskólakórinnsöngjólalögfyrirutanútibúiðundir
stjórnHelgaMargrétMarzellíusardóttir.

BrynjólfurÆgirSævarssonútibússtjóriLandsbank
ans íVesturbæogLiljaH.Ægisdóttiraðstoðarúti
bússtjórimeðafmælistertuna.

Boðið var upp á ristaðar möndlur og heitt
súkkulaðiíafmælinu.

16. desember - 
Þriðji sunnudagur í aðventu

Ljósamessa og barnastarf kl. 11.00.
Sameiginlegt upphaf. Fermingarbörn 

lesa, leiða bænagjörð og tendra 
ljós. Félagar úr Kór Neskirkju leiða 

safnaðarsöng. Organisti Steingrímur 
Þórhallsson. Sr. Sigurður Árni Þórðars-

son prédikar og þjónar fyrir altari. 
Söngur, sögur, brúður, leikir og gleði 
í barnastarfinu. Umsjón sr. Sigurvin, 

Katrín og Ari. Samfélag og veitingar á 
Torginu eftir messu. Seld verða kerti 

fyrir Hjálparstarf kirkjunnar eftir messu.

20. desember – fimmtudagur
Jólasöngvar kl. 20.00.

Kór Neskirkju, Barna- og Stúlknakór 
Neskirkju og Hljómur, kór eldri borgara 

syngja. Stjórnendur Steingrímur 
Þórhallsson og Jóhanna Halldórsdóttir. 
Einsöngur Ragnheiður Þórhallsdóttir.

23. desember - 
Fjórði sunnudagur í aðventu 
Messa og barnastarf kl. 11.00.

Sameiginlegt upphaf. Félagar úr Kór 
Neskirkju leiða safnaðarsöng. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar 

og þjónar fyrir altari. Söngur, sögur, 
brúður, leikir og gleði í barnastarfinu. 

Umsjón sr. Sigurvin, Katrín og Ari. 
Samfélag og veitingar á 

Torginu eftir messu.

24. desember - 
Aðfangadagur

Jólastund barnanna kl. 16.00.
Umsjón með stundinni hafa starfsmenn 
barnastarfsins. Barna- og Stúlknakór 

Neskirkju syngja. Organisti Steingrímur 
Þórhallsson. Prestur Sigurvin Jónsson.

Aftansöngur kl. 18.00.
Einsöngur Ragnhildur 

Þórhallsdóttir. Tompet Baldvin Odds-
son. Kór Neskirkju syngur. Organ-

isti Steingrímur Þórhallsson. Sr. Örn 
Bárður Jónsson prédikar og þjónar 

fyrir altari.

Jólanótt kl. 23.30.
Töfrar söngs, sögu og Guðskomu. 

Áhersla verður lögð á söng jólasálma 
og spádómstextar verða lesnir og 
guðspjall jólanna. Háskólakórinn 
syngur. Organisti og stjórnandi 

Gunnsteinn Ólafsson. 
Prestur sr. Sigurður Árni Þórðarson.

25. desember  - 
Jóladagur

Hátíðarmessa kl. 14.00.
Kór Neskirkju syngur. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Hátíðarsöngvar sungnir. 

Sr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 
og þjónar fyrir altari.

26. desember - 
Annar í jólum 

Jólaskemmtun barnastarfsins kl. 11.00. 
Sögð verður saga og söngvar sungnir. 

Gengið verður í kringum jólatré og 
gestir koma í heimsókn.

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00. 
Hljómur, kór eldri borgara syngur. 
Stjórnandi Jóhanna Halldórsdóttir. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar 

og þjónar fyirr altari.

30. desember - 
Sunnudagur 

Messa og barnastarf kl. 11.00.
Sameiginlegt upphaf. Félagar úr Kór 

Neskirkju leiða safnaðarsöng. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 

Sr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 
og þjónar fyrir altari. Söngur, sögur, 

brúður, leikir og gleði í barnastarfinu. 
Umsjón sr. Sigurvin, Katrín og Ari. 

Samfélag og veitingar á 
Torginu eftir messu.

31. desember - 
Gamlárskvöld

Aftansöngur kl. 18.00.
Kór Neskirkju syngur. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 

og þjónar fyrir altari.

1. janúar - 
Nýársdagur 

Hátíðarmessa kl. 14.00. 
Einsöngur Gissur Páll Gissurason. 

Kór Neskirkju syngur. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar og 

þjónar fyrir altari.

6. janúar - 
Sunnudagur

Messa og barnastarf kl. 11.00.
Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar 

og þjónar fyrir altari. Söngur, sögur, 
brúður, leikir og gleði í barnastarfinu. 

Umsjón sr. Sigurvin, Katrín og Ari. 
Samfélag og veitingar á 

Torginu eftir messu.

Helgihald í Neskirkju
um jól og áramót

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Munið að panta tímalega fyrir jólin.

Hlynur, Sara, Anna og Edda

Áramótadiskarnir 
gleðja heimili landsins.

Áramótadiskarnir fást hjá 
Tólf tónum, Skífunni og í fleiri verslunum.

Áramóta- og þrettándastund í Háskólabíói 30. des. kl.14:00. 
Áramótastund á þjóðlegum nótum, aðeins þetta eina skipti.

Góð gjöf í jólapakkann og fyrir alla sem vilja 
upplifa notalega áramótastemmningu.

Sjá midi.is undir allir atburðir.



Ágætu Vesturbæingar

Stöndum saman allir sem einn og 
látum ljós okkar skína svo um munar um áramótin!

Flugeldasalan hefst í KR-heimilinu 28. desember.

VIÐ ERUM SVARTIR,
VIÐ ERUM HVÍTIR

OG Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM 
UM ÁRAMÓTIN.



Matreiðslumaðurinn Þórir
Bergssonopnaðinýjanveitinga
stað í Templarasundi um mitt
þettaárundirnafninuBergsson
mathús. Staðurinn hefur þeg
ar vakið ómælda lukku enda
spennandi nýjung í íslenskri
veitingahúsaflóru.Áherslanhef
urtilþessaveriðámorgun–og
hádegisverð,aendaopið frá sjö
til sjöalladagavikunnar.Brátt
munþóbætaíogverðaopiðtil
tíuákvöldin.Þarerlíkalögðrík
áhersla á að fólk taki með sér
matheimá leiðúrvinnunniog
erverðinumjögstilltíhóf.

Í stuttu máli má segja að í boði 
sé ís lensk ur gæða mat ur með Mið
jarð ar hafsí vafi úr fers kasta hrá
efn inu hverju sinni. Það þýð ir að 
mik ið er not að af skemmti leg um 
og góð um krydd um í óvæntu 
sam hengi. Rétt irn ir eru létt ir og á 
Bergs son má gjarn an fá hægeld að 

lamb, alls kon ar bragð góð an fisk, 
frá bæra græn met is rétti, lasagna, 
nær ing ar rík ar súp ur, og fersk 
salöt úr árs tíð ar bundnu hrá efni 
ásamt allskyns kök um, brauði 
og eðal kaffi drykkj um. Þá þyk ir 

bröns inn á Bergs son sá al besti 
í bæn um. Síð ast en ekki síst er 
Bergs son mat hús fyrst veit inga
húsa til að bjóða upp á ný bak
að súr deiga brauð á hverj um 
ein asta morgni.
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www.itr.is  ı  sími 411 5000* Á öðrum dögum er opið samkvæmt hefðbundnum afgreiðslutíma*

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur  Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

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

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

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

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

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

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

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

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

*

Afgreiðslutími sundstaða 
um jól og áramót 2012-2013  

Heilsulindir í Reykjavík

Gefðu 
sundkort 
í jólag jöf
Fullorðnir
6 mán. kort  15.000 
Árskort  28.000  
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6 mán. kort  6.000
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Í til efni að vent unn ar býð ur Þór ir Bergs son á Bergs son mat húsi upp á 
2 fyr ir 1 af “take away “rétt um dags ins út des em ber, til að létta þeim 
líf ið sem eru önn um kafn ir. Þið get ið fylgst með frétt um af rétt um 
dags ins á Face book síðu Bergs son und ir “Bergs son mat hus”.

Íslenskurgæðamatur
meðMiðjarðarhafsívafi

Bræðraborgarstígurinn
milli Vesturgötu og Ránar
götuernúallur sundurgraf
inn, og hefur verið það um
hríð.Framkvæmdineráveg
umORogerveriðaðendur
leggjalögnsembilaði.

Fram kvæmd verks ins hef ur 
því mið ur  far ið fram úr tíma á
ætl un m.a. vegna þess að verk
taki hef ur þurft að vinna á mik
illi klöpp sem tor veld að hef ur 
fram kvæmd ina langt um fram 
það sem áætl að var. Áhersla 
er lögð á að OR og verk taki 
ljúki verk inu sem fyrst.

Lagnir
endurnýjað
aráBræðra
borgarstíg

Um svif in eru mik il en vinn
an hef ur dregst vegna þess 
að vinna hef ur þurft á harðri 
klöpp.

BergssonmathúsíTemparasundilétturokkurlífiðáaðventunni:
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR vann Íslandsmeistara
Njarðvíkur 6863 í leik liðanna
í Dominosdeild kvenna fyrir
skömmu.StigahæstKRingavar
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir
með21 stigog6 fráköst, Björg
GuðrúnEinarsdóttir skoraði13
stig, Sigrún Sjöfn Ámundadótt
ir 10 stigoghirti 10 fráköstog
Patechia Hartman skoraði 10
sgig og hirti 10 fráköst, aðrir
leikmenn skoruðu minna. Lele
HardyvaralltíölluíleikNjarð
víkinga,skoraði31stig,hirti16
fráköst, átti 6 stoðsendingarog
stalfimmboltum.

KR lék gegn Hauk um á sunnu
dag og vann KR 16 stiga stig ur á 
Hauk um, 8367, og er nú að eins 
tveim ur stig um á eft ir Snæ felli í 
þriðja sæti deild ar inn ar með 18 
stig. Sig rún Sjöfn Ámunda dótt ir 
spil aði afar vel fyr ir KR en hún 
skor aði 23 stig og tók 11 frá köst. 
KR og Snæ fell mætt ust í leik í 
Stykk is hólmi í gær kvöldi, mið
viku dag, en síð an er hlé fram yfir 
ára mót.

Lið KR í Dom in osdeild karla 

leik ur í kvöld, fimmtu dag, í Borg
ar nesi gegn Skalla grími en síð an 
er jóla frí í deild inni fram yfir ára
mót. KRing ar eru 5. sæti Dom
in osdeild ar karla fyr ir leik inn í 
kvöld, fjór um stig um á eft ir Þór 
Þor láks höfn, Grinda vík og Snæ
felli og tveim ur stig um á eft ir 
Stjörn unni.

KRingarkomnir
í3.sæti

Fyrirskömmusíðanvaryngraár6.flokkskarla
ogyngraár6.flokkskvennaaðkeppaásínuöðru
móti vetrarins. Strákarnir kepptu íDigranesi og
vorumeðtvölið.Aliðiðkepptií3.deildogspilaði
5leiki.2leikirtöpuðustmeðeinumarki,2leikir
unnust en sá fimmti tapaðist stórt.Tveir strákar
af8íliðinueruásínu3.áriíhandbolta,allirhin
irbyrjuðuþegarþónokkuðvar liðiðá tímabilið í
fyrraogsvonúnaíhaust.

Mikl ar bæt ing ar eru þó í gangi og voru hreyf ing
ar, skot, mark vörsl ur og ákvörð un ar tök ur að sjást 
á mót inu sem lengi vel sáust ekki fram an af vetri. 
Blið ið spil aði í 5. deild. Í því liði voru níu strák ar, 
þar af fjór ir í 7. flokki, tveir þeirra voru meira segja 
á yngra ári í 7. flokki. Tveir þeirra byrj uðu á fyrstu 
æf ingu á síð asta tíma bili, all ir hin ir 7 strák arn ir byrj
uðu í haust. Fyrsti leik ur inn var gegn HK og vannst. 
Næstu tveir leik ir töp uð ust á móti FH og Gróttu en 
strák arn ir voru stað ráðn ir í því að enda mót ið vel 
og gefa allt sem þeir áttu í síð asta leik inn sem svo 
vannst á móti Stjörn unni. Gríð ar leg bar átta, leik gleði 
og stemm ing ein kenndi þann leik og fóru strák arn ir 
al sæl ir heim af mót inu, reynsl unni rík ari.

Stelp urn ar voru með eitt lið og kepptu í Fylk is
heim il inu í 3. deild. Stelp urn ar lentu í hörku leik á 
móti ÍBV sem tap að ist 96. Næsti leik ur var við mjög 
gott lið Sel foss. Stelp urn ar komust óvænt yfir 41 
og í stöð unni 65 fengu stelp urn ar tvo sénsa til að 
kom ast 2 mörk um yfir og fara lang leið ina með það 
að vinna sig ur í leikn um. Sel foss stelp urn ar voru 
þó klók ari á enda sprett in um og sigr uðu 86. Sig ur 
vannst í tveim ur næstu leikj um, gegn Stjörn unni 
og Fylki. Stelp urn ar eiga sann ar lega fram tíð ina fyr
ir sér, höfðu gríð ar lega gam an af spila mennsk unni 
og allri sam veru, utan sem inn an vall ar. Sann ar lega 
réttur íþrótta andi.

Stöðugarframfarirhjáyngraári
6.flokkskarla&6.flokkskvenna

Frá leik KR gegn Grinda vík og 
birkar keppni í haust. Það er 
Björg Guð rún Ein ars dótt ir sem 
geys ist að vörn Grind vík inga 
með bolt ann.

Körfuboltapiltar sem fæddir
eru1999skipa8.flokkKRnáðu
einstökum árangri helgina 24.
og25.Nóvember sl.enþá tóku
þeirþátt íBriðlamóti9. flokks
á Íslandsmeistaramótinu. Þeir
gerðu sér lítið fyrir og unnu
alla leikinaogeruþvíkomnir í
Ariðil. Þeir kepptu við Stjörn
una, FSU, Hauka og Fjölni. 8.
flokkur KR körfuboltapilta eru
um margt einstakur. Drengirn
ir eru réttum20og tefla fram
tveimur jafnsterkum liðum í
Íslandsmeistaramótinu þar sem
þeir keppa við jafnaldra sína
fædda1999.Liðintvölendaalla
jafnaí1.3.sæti íriðlakeppnum
Íslandsmeistaramótsins.

Þeg ar þeir hafa keppt upp fyr ir 
sig í 9. flokkn um hafa þeir yf ir
leitt lent í 2.3. sæti Brið ils.  Um 
síð ustu helgi tóku þeir hins veg ar 
á hon um stóra sín um og unnu 
alla leiki rið ils ins.  Pilt arn ir sýndu 
mik inn karakt er, vinnu semi og 
elju og upp skáru sæti í Ariðl
in um fyr ir vik ið.  Þeir munu því 
mæta 9. flokks liði KR sem skip
að er drengj um fædd um 1998 í 
næstu riðla keppni. Bú ast má við 
skemmti leg um leik þar sem lands
ins bestu lið sitt hvors ár gangs ins 
mun etja kappi. 9. flokk ur er líka 
skip að ein stök um leik mönn um 
sem hafa sigr að í öll um leikj um 
síð ast lið in tvö ár.

Leikirhelgarinnar
All ir leik irn ir sem 8. flokk ur

inn spil aði í 9. flokks riðla keppni 
Ís lands móts ins voru æsispenn
andi.  Fyrri dag inn spil uðu þeir 
við Hauka og Stjörn una. Leik
ur inn við Hauka var jafn á flest
um töl um en end aði með ótrú

legri bar áttu þreki KRdrengja 
og vannst 4948.  Leik ur inn við 
Stjörn una var með ólík ind um 
spenn andi.  KRpilt ar spil uðu 
fá dæma góða en um leið prúða 
vörn. Jafnt var eft ir venju leg an 
leik tíma 4545.  Var því fram lengt 
og tóku þar KRing ar mál in föst
um tök um og upp skáru verð
skuld að an 5452 sig ur.

Seinni dag inn mættu KRing
arn ir FSU og Fjölni.  KR hafði góð 
tök á leikn um við FSU, spil uðu 
góða vörn og sóttu af skyn semi. 
KR vann leik inn sann fær andi 
5134.  Mest eft ir vænt ing var fyr ir 
síð asta leik móts ins sem var við 
Fjölni.  Fjöln ir er eitt sterkasta lið

ið í riðl in um og hef ur á að skipa 
ein um af betri körfu bolta pilt um 
98 ár gangs ins. Bar átt an var gíf
ur leg frá fyrstu sek úndu. Lið in 
skipt ust á for yst unni og var leik
ur inn fyr ir vik ið mjög skemmti leg
ur.  Ekki skemmdi fyr ir að bæði 
lið spil uðu skemmti leg an körfu
bolta með vönd uð um út færsl um 
og gaf leik ur inn meist ara flokks
leikj um lít ið eft ir.  Í síð asta leik
hluta náði KR tök um á leikn um og 
vann 5448. Leikk erf in og áhersl
an á varn ar leik inn sem Boj an 
Desnica þjálf ari hef ur lagt áher
slu á að kenna pilt un um skil uðu 
frá bær um ár angri.

Sterktlið8.flokks
KRvannBriðil9.flokks

Sig ur reif ir KRing ar í 8. flokki sem spil uðu upp fyr ir sig í 9. flokki og 
unnu Briðil inn og spila því í Ariðli.

Frábærárangur8.og9.flokksKRíkörfubolta:

Þú færð 
KR-vörurnar 
hjá okkur!

Handbolti:

Í leik gegn Stjörn unni.

Leik gleði er mik il væg í öll um íþrótt um, ekki síst 
flokka í þrótt um. Hér er sigri fgn að eft ir leik í 6. 
flokki kvenna.

Dominos-deildkvenna:

Ármúli 36 • Reykjavík 108 
S: 588 1560



Mikið úrval bóka á góðu verði.
Jólatilboð á tugum nýrra íslenskra bóka.
Kynntu þér úrvalið á boksala.is
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Háskóli Íslands  Háskólatorgi  S. 570 0777 - Háskólinn í Reykjavík  Sólinni  Nauthólsvík  S. 599 6469  boksala@boksala.is 

Allar jólabækurnar
og mikið úrval klassískra bóka á góðu verði

Bóksala stúdenta - Háskólatorgi

Afgreiðslutími á Háskólatorgi til jóla:
Virkir dagar. . . . . . . . . . . . . . . .  9–18
Laugardagurinn . . . . . .15. des.  11–16
Laugardagurinn . . . . . .22. des.  11–18
Þorláksmessa . . . . . . . . . . . . . .  10–18
Aðfangadagur . . . . . . . . . . . . .  9–12
Gamlársdagur. . . . . . . . . . . . . .  9–12

Okkar verð: 

4.885 kr.
Okkar verð: 

4.965 kr.
Okkar verð: 

4.495 kr.
Okkar verð: 

2.490 kr.
Okkar verð: 

3.995 kr.

Okkar verð: 

4.495 kr.
Okkar verð: 

1.825 kr.
Okkar verð: 

3.495 kr.
Okkar verð: 

2.520 kr.
Okkar verð: 

13.380 kr.

Klassískar kiljur 
í hundraðatali. 

Tilvalin jólagjöf!

Okkar verð: 

549 kr.
Okkar verð frá: 

390 –1.990 kr.

Okkar verð: 

4.395 kr.
Okkar verð: 

3.540 kr.
Okkar verð: 

4.895 kr.
Okkar verð: 

3.690 kr.
Okkar verð: 

4.490 kr.


