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SÆKTU RADDSTYRK Í

11-16

Hádegistilboð
LÍTIL PIZZA

af matseðli og 0,33 cl gos

MIÐSTÆRÐ

af matseðli og 0,33 cl gos

ÍSLENSKA NÁTTÚRU

Voxis hálstöflur
úr íslenskri ætihvönn

1.000 KR.
1.500 KR.

OPIÐ
8-24
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Klassískur Voxis, sykurlaus eða
sykurlaus með engifer.

Þannig mun KR svæði líta út séð eftir endurbyggingu þess. Aðalvöllurinn snýr í austur vestur og stúkur
við báða enda. Yfirbyggð íþrótta- og þjónustusvæði eru meðfram Frostaskjóli en meðfram Kaplaskjólsvegi og Flyðrugranda er gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði.

Miklar framkvæmdir
ráðgerðar á KR svæðinu
Óðinsgata 1 - Reykjavík
Sími: 511 6367

Erum á Óðinsgötu 1
Mán. - fös.: 9:30 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
www.systrasamlagid.is

Miklar framkvæmdir eru ráðgerðar á KR svæðinu.
Gert er ráð fyrir að stækka aðstöðu KR um allt
að 12.000 fermetra auk þess að byggja um 10.000
fermetra þjónustuhúsnæði. Þá er gert ráð fyrir um
10.000 fermetrum fyrir íbúðabyggingar með fram
Kaplaskjólsvegi og Flyðrugranda.
Þetta þýðir að byggingar og önnur aðstaða
á svæðinu munu ná yfir um 30.000 fermetra. Þetta
kemur fram í tillögum starfshóps sem unnið hefur að
undirbúningi þess að stækka og bæta aðstöðu KR á

gamla KR svæðinu í Vesturbænum.
Í tillögunum er gert ráð fyrir að aðalvellinum verði
snúið í austur-vestur og tvær stúkur byggðar við
suður- og norðurhliðar hans. Á svæðinu er meðal
annars gert ráð fyrir fjölnotahúsi 50x75 metra,
nýjum íþróttasal, tveimur æfingavöllum og tveimur
áhorfendastúkum sem rúma munu rúmlega 4.000
manns í sæti. Gert er ráð fyrir að gamli íþróttasalurinn
verði rifinn. Nánar er fjallað um framkvæmdir á KR
svæðinu og birtar fleiri skýringarmyndir á bls. 8.

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

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

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Þegar líða fer að jólum
Helgartilboð 20%
Úrbeinað Hólsfjallahangikjöt

afsláttur

Hreindýrakjöt, villigæsir, krónhjartarkjöt, conﬁt, fasanar, dádýrakjöt, aliendur, aligæsir, Hólsfjalla,
Húsavíkur, KEA og SS hangikjöt, kalkúnar, tvíreykt sauðahangikjöt, sænsk jólaskinka, Ali hamborgarhryggir,
Ali andabringur skoskar rjúpur, villiendur, paté, nautalundir, Beef Wellington, Hornafjarðarhumar o.ﬂ.
Hagamel 39 - Sími 551-0224

Látið fagmenn okkar aðstoða við val á hátíðarmatnum - Munið að panta tímanlega !
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Heimilt að reisa 160 herbergja
hótel á Landsímareitnum

Ritstjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
Netfang: thordingimars@gmail.com
Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
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Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
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Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

Gerbreytt KR svæði
Á

stæða er til að fagna framkomnum hugmyndum um
uppbyggingu á athafnasvæði KR Knattspyrnufélags
Reykjavíkur. Um árabil hefur skortur á aðstöðu háð starfi
félagsins og skammt er að minnast þess að handboltastarf þess
var sett í biðstöðu – að sögn vegna aðstöðuleysis.

N

okkurt púsluspil er að raða saman góðri aðstöðu
fyrir starfsemi fjölbreytts íþróttafélags á því svæði
sem til umráða er við Kaplaskjólveginn, Frostaskjólið og
Flyðrugrandann. Þröngt er um á alla kanta. Íþróttasvæðið
er inn í miðri byggð og þarf nákvæmi við að fella
íþróttamannvirki, hús og velli og aðrar byggingar að
umhverfinu.

Í

hinum framkomnu hugmyndum er gert ráð fyrir að tvinna
nokkuð saman íbúðabyggðina og íþróttasvæðið meðal
annars með húsbyggingum vestan við Kaplaskjólsveginn og
vestur með Meistaravöllunum og Flyðrugrandanum. Eflaust
finnst einhverjum í of mikið lagt að því leyti og að ekki eigi að
bæta í íbúðabyggðina.

E

f yfirlitsmyndir þær sem birtar eru hér í blaðinu eru
skoðaðar er þó ekki að sjá að íbúðabyggingarnar komi
að sök eða skerði möguleika til íþróttaiðkanda eða annars
félagsstarfs á athafnasvæði KR. Þær þétta aðeins skörðótta
byggingamynd sem er á þessu svæði og gefa fólki kost á að búa
í nánd við öflugt íþróttastarf. Nánd sem margir kunna að kjósa.

V

erði þær hugmyndir að veruleika sem nú er unnið á
athafnasvæði KR munu þær ekki einvörðungu styrkja
félags- og íþróttastarf eins elsta íþróttafélags Reykjavíkur.
Þær munu einnig styrkja byggð Mela og Skjóla og styrka
Vesturbæinn sem einn öflugasta borgarhluta Reykjavíkur.

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
Hafðu samband
Við skoðum og gerum tilboð!
www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fyrirhuguð nýbygging á Landsímareitnum.

Borgarráð Reykjavíkur hefur
samþykkt deilis kipul agstil
lögu Landss í mareitsi ns við
Austurvöll. Samkvæmt tillögun
ni er heimild til að reisa 160 her
bergja hótel á byggingarreitn
um. Deilis kipul ag hafði áður
verið samþykkt fyrir reitinn en
þá var talið að hann næði ekki
inn í kirkjugarð Víkurkirkju. Á
síðasta ári kom hins vegar í ljós
að hluti garðsins er innan marka
byggingarreitsins og að þar væri
að finna grafir.
Borgarfullt rúa r Sjálfs tæðis
flokksins vildu fresta afgreiðslu
skipul agstill ögu nna r þar til

niðurstöður fornleifarannsókn
ar á reitnum lægju fyrir og svör
hefðu fengist við fyrirspurn frá
borgarráði um hvaða lagaheim
ildir væru fyrir því að grafinn yrði
kjallari í austurhluta Víkurkirkju
garðs og stór hótelbygging reist
þar ofan á. Tillagan var felld með
fimm atk væðum meirih luta ns
gegn tveimu r atk væðum Sjálf
stæðisflokks. Í bókun Kjartans
Magnússonar borgarfulltrúa
vegna málsi ns segir að Víku rga rður sé elsti kirkjug a rður
Reykvíkinga og að enn eigi eftir
að komast til botns í lögfræðileg
um álitam álu m vegna eigna r

halds garðsins. „Víkurgarður er
helgidómur í hjarta borgarinnar
sem ber að vernda í stað þess að
steypa stórhýsi ofan í hann. Þar
stóð fyrsta kirkja Reykjavíkur og
rök hníga einnig að því að fyrir
kristnitöku hafi þar verið heiðinn
helgistaður. Hingað til hefur verið
talið að grafir skuli vera friðhelg
ar eftir því sem kostur er,“ segir
í bókuninni. Félagið Linda r
vatn ehf. er eigandi fasteigna á
reitnum. Félagið er í helmingseigu
Dalness ehf. og Icelandair Group
hf. Icelandair Hotels, dótturfélag
Icelandair Group. Fyrir liggur
leigus amni ngur til 25 ára um
rekstur hótels á reitnum.

HRINGBRAUT 121, 101 REYKJAVÍK - WWW.MIR.IS - S.551-1990

MYNDLIST Í
JÓLAPAKKANN?
GJAFABRÉFIN
FÁST HJÁ
OKKUR

PC og Apple
tölvuviðgerðir

Fullkomið tölvuverkstæði og margra
ára reynsla og þekking fagmanna

Skeljagrandi 1 · 107 Reykjavík
Sími 899 3417 · www.tolvuland.is

Vesturbæingar

Vonandi fer ég ekki
í Jólaköttinn!
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Átti íslenska útrásin sér
hliðstæður á Miðöldum
- Vesturbæjarblaðið spjallar við Magnús Jónsson sagnfræðing og leiðsögumann sem sérstaklega
hefur rannsakað ferðir Íslendinga á miðöldum og tengsl þeirra við aðrar þjóðir. Hann segir áhugavert
að finna hliðstæður við samtíma okkar og þessa ævarandi trú á víkingagen um yfirburði Íslendinga

Á

miðjum aldri tók Magnús Jónsson
sagnfræðingur og leiðsögumaður
nánast U-beygju í lífinu. Hann
sagði upp góðu starfi og ákvað að
setjast á skólabekk eftir talsvert
langt hlé til að nema sagnfræði. Brennandi
áhugi hans á sögu þjóðar og margvíslegum
tengslum Íslendinga við aðra bæði fyrr og
síðar leiddi hann síðan til þess að leggjast
í rannsóknir á þessu sviði. Og hann hefur
ekki aðeins viðað að sér margvíslegum
upplýsingum og þekkingu í gegnum árin
heldur hefur hann miðlað henni til bæði
gesta og gangandi ef þannig má að orði komast. Magnús sinnti kennslu um árabil og stóð
einnig fyrir námskeiðum í íslenskum miðaldabókmenntum á vegum Endurmenntunar
Háskóla Íslands. Magnús er einnig þekktur fyrir störf sín að ferðaþjónustu. Hann
hefur skipulagt ferðir á eigin vegum og verið
farar-stjóri þar sem að hluta er farið um
söguslóðir þar sem hann miðlar af þekkingu
sinni. Magnús er gróinn Vesturbæingur og
sagði bernskusögu sína í spjalli við Vesturbæjarblaðið fyrir nokkrum árum. En nú er
komið að öðrum kafla í lífssögu hans.
Yfir kaffibolla á Mokka barst talið fyrst
að því af hverju hann ákvað að venda kúrs í
lífinu og snúa sér að hinum sögulegu þáttum
tilverunnar og þá einkum miðöldum eins og
þær koma fyrir í bókmenntaarfi okkar sjálfum
Íslendingasögunum. “Ég hafði sem krakki
mikinn áhuga á Íslendingasögunum, einkum
köppunum; Gretti sterka, Gísla Súrssyni,
Gunnari á Hlíðarenda og Finnboga ramma.
Íslendingasögurnar geyma mikinn fræðilegan
arf um samfélag hér á landi fyrir um og eftir
ætlað landnám. Þær eru flestar skrifaðar áður
en skáldsagnahefð verður til í Evrópu með
sögunum Divine Comedy eða Gleðileikur eftir
Dante og Lasarus frá Tormes eftir ókunnan
höfund. Ég hélt áhuganum við og las sögurnar
mikið og máði mér í ítarefni um þessi mál.”

Kynnin við Jón Böðvarsson
breyttu miklu
En hvað vakti áhuga Magnúsar á að gerast
ferðafrömuður og tengja söguna ferðum með
þeim hætti sem hann gerir. “Fyrir um 30
árum fór ég á námskeið hjá Jóni Böðvarssyni
íslenskufræðingi og það dróg ekki úr áhuga
mínum. Upp úr því tókst mikil vinátta með
okkur Jóni og til að gera langa sögu stutta
fór ég að aðstoða hann við að skipuleggja,

Dr. Sturla sá söguna í hagmælum
En hefur Magnús þá ekki eignast marga
góða ferðafélaga á þessum árum. “Ég á margar
góðar minningar um þessar ferðir og margir
góðir ferðafélagar hafa verið með í för, flestir
oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. “Vinur
minn, ekki látinn fyrir löngu, háaldraður, dr.
Sturla Friðriksson, var með í mörgum ferðum.
Hann var góður hagyrðingur og orðheppinn.
Í Leifsbúð, búð Leifs heppna á Nýfundnalandi
orti hann.
“Einn víkingur náði til Njúfándlands,
og núna þeir séð hafa spor þess manns
og segja þann kauða
víst son Eiríks rauða
Við fórum að leita að Leifum hans.
Og Leifur ‘ann gekk ei sem greifi
í gæruskinns pelsi með reifi
og grædd‘ ekki á berjum,
sem gerjast í kerjum,
því þeir veittu ei vitingar-Leifi.

Við hjónin höfu m haft mikinn áhuga á útiv ist. Árið 2010 gengu m við ,,Laugav eginn” á
fimm dögum ásamt barnabörnunum Margréti og Magnúsi, þá níu ára.

standa fyrir ferðum og leiðsegja á söguslóðum
Íslendingasagna innanlands og erlendis. Þetta
leiddi til þess að ég venti mínu kvæði í kross,
sagði lausu góðu starfi og fór í sagnfræði í
Háskóla Íslands. Ástæðan fyrir því að ég valdi
sagnfræði frekar en íslenskar bókmenntir
var að öðlast frekari skilning á íslenska
samfélaginu á miðöldum, þjóðveldinu, sem
hafði skapað þennan einstaka bókmenntaarf.
En ég vildi líka öðlast frekari söguþekkingu á
þeim löndum sem ég ferðaðist um. Eftir að Jón
dró sig í hlé og féll síðar frá hef ég sinnt þessu
að mestu einn í tengslum við námskeið sem ég
hef haldið á vegum Endurmenntunarstofnunar
Háskóla Íslands í nær tvo áratugi.”

Sterk tengsl við meginlandsþjóðir
Magnús hefur skoðað frásagnir með tilliti til
ýmiskonar tengsla okkar við meginlandsþjóðir
og það líf og þá strauma sem lágu um Evrópu
á þessum tíma. Hvernig tengjumst við öðum

löndum og þjóðum þrátt fyrir fjarlægð og
þeirra tíma samgöngutækni er um margt
mjög merkilegt. Fyrir hverju hefur fólk helst
áhuga í svona ferðum – er gangan stór hluti
af ferðunum eða dregur sögu- og kannski
landfræðilegi hlutinn það áfram. “Örugglega.
Ég hef farið í ótal ferðir á söguslóðir um Ísland,
vestur til Nýfundnalands og austur í Hólmgarð
í Rússlandi og allt þar á milli, aðeins með
Íslendinga- og konungasögurnar sem leiðarvísi
eða vegahandbók. Þar má nefna Grænland,
Ameríku, Færeyjar, Hjaltland, Orkneyjar,
England, Skotland, Suðureyjar, Írland, Noreg,
Svíþjóð, Finnland, Danmörku, Þýskaland,
Pólland, Eystrasaltslöndin, Rússland,
Frakkland, Ítalíu, Grikkland, en á eftir að
fara til Sikileyjar, Kænugarðs, Miklagarðs og
Jerúsalem. Íslendingar fóru ótrúlega víða á
miðöldum og því er mjög fróðlegt að skoða
þessa staði í ljósi sögunnar og ekki síður
hvaða áhrif þetta hafði hér heima.”

Er Leifur kom siglandi á súðinni,
‘ann seld‘ af sér allt, inn að húðinni,
Voðir og sloppa,
En varð uppiskroppa.
Og þá lokaði Leifur víst búðinni.”
“Þetta var aldamótaárið 2000, ferðin var
farin í tilefni að þúsund ár voru liðin frá
fundi Nýja heimsins, en þegar Leifur lokaði
sjoppunni má segja að landnám okkar
Íslendinga Vestan hafs hafi lagst af. Og Sturla
greip oftar til orðheppninnar. Á söguslóðum
Danakonunga við Limafjörð á Jótlandi
orti dr. Sturla.”
“Hér var orrusta Haraldar hörð,
Og hryðjuverk mörg voru gjörð.
Menn limi af skutu
og skankana brutu,
og skírðu þar af Limafjörð.”
Í Normandý fylgdum við Haraldi Englandskonungi konungi Guðnasyni og Vilhjálmi

Ilmur af jólum

Kryddin frá okkur
eru ómissandi
í eldhúsið hjá ykkur

bastarði Normandíhertoga eins og segir frá
þeim í Heimskringlu og konungasögunum.
Þá varð Dr. Sturlu að orði eftir að hafa
gengið 347 þrep upp í klaustrið Mon San
Michele.
“Það var fátt, sem að kálað gat köppunum
eða kippt undan riddara löppunum,
en á Sant Mikjálsey,
sagði djákninn; „Ég dey,
einhvern daginn í helvítis tröppunum“.
Hverjir eru upphaldssögustaðir Magnúsar.
“Ein af mínum uppáhalds söguslóðum
eru Orkneyjar. Í Njálu segir frá því að eftir
Njálsbrennu voru Flosi og brennumenn
dæmdir í útlegð. Flosi hét líka að ganga
suður til Rómar. Þeir héldu utan en Kári,
sem slapp einn úr Njálsbrennu fór á eftir
þeim, stuttu síðar, því hefnd hans var ekki
fullkomin, hann hafði fellt 13 brennumenn
en átti eftir að drepa tvo. Flosi og hans menn
dvöldu í Orkneyjum um stund hjá Sigurði
jarli Hlöðvissyni, sem var mikill Íslandsvinur.
Kári frétti þetta, hélt út í Birgisey þar sem
jarlshöllin var. Það bar saman að þegar hann
kom sátu höfðingjarnir að drykkju en einn
brennumanna, Gunnar Lambason, var fenginn
til að segja frá Njálsbrennu. Hann hallaði mjög
máli sínu og laug víða. Kári stóðst ekki mátið
hljóp að og hjó á háls Gunnari svo að af tók
höfuðið og fauk upp á borð höfðingjanna. En í
stuttu máli þá komst Kári undan.”

Íslendingasögurnar vinsælar
Hvaða sögur njóta mestra vinsælda
í ferðum þínum. “Ég ætla að nefna nokkrar
sögur, sem ég hef haft við hendina á ferðum
um söguslóðir erlendis; Grænlendingasaga,
Eiríks saga rauða, Þorfinns saga karlsefnis,
Færeyingasaga, Heimskringla, Orkneyingasaga, Danakonungasögur, Jómsvíkingasaga,
Flateyjabók, Játvarðar saga hins góða, Njáls
saga, Egils saga, Gunnlaugs saga omstungu,
Gísla saga Súrssonar, Finnboga saga ramma,
Eyrbyggja, Vatnsdæla, Sturlunga og fleiri og
fleiri mætti nefna.”

Borgarskipulag Nikulásar ábóta
Eitt af því sem ég hef rekist á í mínu
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grúski og langar að minnast sérstaklega er
Leiðarvísir og borgarskipulag sem Nikulás
ábóti Bergsson ritaði um árið 1153 um
pílagrímsgöngur og lýsti leiðinni, sem hann
hafði gengið þremur árum áður gegnum
Jótland, Þýskaland, Sviss, yfir Alpana og suður
til Rómar og áfram til Jerúsalem. Leiðin frá
Danmörku til Rómar hefur tekið u.þ.b. 10
vikur, stysta dagleið var 16 km en að meðaltali
gekk hann 33 kílómetra á dag. Nikulás vísar
leið og lýsir áningarstöðum pílagríma suður til
Rómar og áfram til Jerúsalem. Leiðarvísirinn
sýnir mikla þekkingu á meginlandi Evrópu og
þótt að hann sé knappur er hann bitastæður
og nákvæmur í samanburði við aðra erlendar
frásagnir frá sama tíma. Hann er alls ekki þurr
aflestrar þótt við hefðum viljað fá miklu meira.
Siena á Ítalíu kallar hann Löngusýn sem hæfir
vel því borgin blasir við úr fjarlægð. Ýmsar
athugasemdir Nikulásar eru gulls ígildi, og við
veltum því fyrir okkur hvað þessi munkur og
verðandi ábóti meinar þegar hann segir að í
Löngusýn „séu konur vænstar.“

Menn sóttu sér lausnir til Rómar
Nú er þekkt að margir Íslendingar héldu
í pílagrímsferðir til Rómar á þessum tíma.
Þetta var þónokkur fjöldi. Af mörgum
þekktum pílagrímum sem gengu suður til
Rómar, ætla ég að nefna þrjá, við skulum
segja að fyrsti íslenski pílagrímurinn sé Auður
Vésteinsdóttir, kona Gísla Súrssonar, hún
gekk árið 985. Guðríður Þorbjarnardóttir,
kona Þorfinns karlsefnis, víðförlasta kona
heims á þessum tíma gekk árið 1025. Sturla
Sighvatsson fékk lausn allra sinna mála og
föður síns árið 1233 og tók stórar skriftir.
„Já - hann var leiddur berfættur á milli allra
kirkna í Rómarborg og hýddur fyrir flestum
höfuðkirkjum. Bar hann það drengilega, sem
líklegt var, en flest fólk stóð úti og undraðist,
barði á brjóstið og harmaði, er svo fríður
maður var svo hörmulega leikinn, og máttu
eigi vatni halda, grétu bæði konur og karlar.“

Hliðstæður við víkinga
Magnús segir að við getum ekki annað en
dáðst að og undrast þekkingu Íslendinga á
12. og 13. öld á umheiminum, vegalengdum,
staðháttum, örnefnum, páfum, erkibiskupum,
konungum, jörlum, drottningum, höfðingjum,
hirðskáldum, atburðum, stríðum, átökum og
svo framvegis og framvegis. “Ég vil undirstrika

að frásagnirnar eru sjaldan þurr upptalning á
nöfnum og örnefnum heldur er þær hlaðnar
frásagnargleði, spennu og eftirvæntingu. Það
er líka undrunarefni hversu margir og hve
víða íslenskir menn sóttu frama og upphefð
erlendis. Þeir gerðu það einkum í gegnum
skáldskap og voru dáðir jafnvel á unglings
aldri. Þetta vísar í stutta frásögn af Gunnlaugi
ormstungu, sem hélt utan í leit að frægð og
frama, aðeins 18 ára gamall.

Hliðstæður við samtímann
Magnús segir mjög áhugavert að finna
hliðstæður við samtíma okkar og þessi
ævarandi víkingagen um yfirburði okkar
Íslendinga og hann heldur áfram að segja
frá. “Í Gunnlaugs sögu segir að Gunnlaugur
hafi siglt fyrst til Þrándheims í Noregi þar
sem hann gekk fyrir Eirík jarl á Hlöðum.
Gunnlaugur var í gráum kirtli, hafði sull á fæti
og freiddi úr blóð og gröftur. Þannig gekk
hann fyrir jarlinn, sem mælti; „Hvað er á fæti
þínum Íslendingur?“ Sullur er á, herra.“ „Og
gekkst þú þó ekki haltur?“ Gunnlaugur svarar:
„Eigi skal haltur ganga, meðan báðir fætur
eru jafnlangur.“ Þá mælti hirðmaður jarls.
„Þessi rembist mikið, Íslendingurinn …“ enda
kemur sú afstaða betur í ljós, á ýmsu gengur
og Gunnlaugur fær jarlinn upp á móti sér og
grípur fyrsta tækifæri og heldur til Englands,
þar réð Aðalráður konungur Játgeirsson. „Ein
var þá tunga á Englandi sem í Noregi og í
Danmörku. En þá skiptust tungur í Englandi,
er Vilhjálmur bastarður vann England; gekk
þaðan af í Englandi valska [franska], er hann
var þaðan ættaður.“ Gunnlaugur gekk fyrir
konung, kvaddi hann vel og virðulega og
sagði „en því hef ég sótt á yðar fund, herra,
að ég hef kvæði ort um yður, og vildi ég,
að þér hlýðið kvæðinu.“ Gunnlaugur flutti
svo kvæðið vel og skörulega. Konungur gaf
honum að bragarlaunum skarlatsskikkju
dregna hinum bestu skinnum og gerði hann
að hirðmanni sínum. Gunnlaugur var með
konungi stutta stund, hélt til Dyflinnar,
þar réð Sigtryggur konungur silkiskegg.
Gunnlaugur gekk fyrir hann og mælti:
„Kvæði hef ég ort um yður og vildi ég hljóð
fá“. Konungur gaf honum af bragarlaunum
gripi góða, sverð, gullhringa og góð klæði.
Gunnlaugur þakkað honum vel en dvaldist
þar skamma stund, honum lá á að heimsækja
Sigurð jarl Hlöðvisson í Orkneyjum. Hann

færði Sigurði jarli gott kvæði og þáði að
kvæðislaunum silfurslegna breiðöxi og jarl
bauð honum að vera hjá sér en það var eins
með Gunnlaug þá og áður, hann þakkaði vel
fyrir sig en þurfti að flýta sér, átti eftir að fara
til Gautlands í Svíþjóð þar sem Sigurður jarl
réð ríkjum.”

Var Gunnlaugur fyrsti
útrásarvíkingurinn
“Þó ég hafi neyðst til að fara hratt yfir
sögu getum við skynjað að við Íslendingar
þurfum svo sannarlega að hafa húmor fyrir
okkur sjálfum, á öllum tímum, hvernig sem
á stendur. Og ef ekki megi finna í Gunnlaugi
hinn sanna íslenska útrásarvíking sem
við höfum löngum mært og dáð – þá er
ég illa svikinn. Hann var drjúgur með sig,
grobbinn, frakkur, blindur á eigið ágæti, fer
ekki í manngreiningarálit, höfðingjadjarfur,
ófyrirleitinn, tekur ekki tillit til aðstæðna,
hlustar ekki á sér vitrari menn, og fer óvarlega
með fé.”

Sættir, iðrun og fyrirgefning
Magnús segir að af öllum þessum
söguslóðum sem hann hafi lauslega minnst
á, hafi hann einkum vísað í frásagnir frá
Orkneyjum og Rómargöngu, kannski vegna
þess að á næsta ári eru tvær ferðir á dagskrá
hjá sér önnur til Skotlands og Orkneyja og
hin á slóðir pílagríma á Ítalíu. “En að lokum
aftur að Flosa og Kára, þar sem við skildum
við þá í Orkneyjum. Flosi efndi heit sitt og
gekk suður til Rómar. Þar fékk hann svo mikla
sæmd, að hann tók lausn af páfanum sjálfum,
hélt síðan heim til Íslands að Svínafelli, þar
sem hann bjó. Kári hélt líka stuttu síðar suður
og fékk lausn allra sinna mála. Hann hélt til
Íslands, fékk langa og erfiða útivist, braut
skip sitt við Ingólfshöfða, það var kafahríð
og hann tók það ráð að ganga að Svínafelli
og reyna á manngæsku Flosa. Flosi spratt
upp á móti honum, setti hann í hásæti hjá
sér og þeir sættust heilum sáttum. Þannig
lýkur Njálu, forsjá Guðs leiðir óvinina saman
að lokum eftir suðurgöngu beggja, þar sem
þeir iðruðust og tóku aflausn fyrir syndir
sínar. Endanlegar og viðvarandi sættir,
iðrun og fyrirgefning í stað hefndarnauðung
sæmdarinnar. Af þessu má ýmislegt læra.

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Með gjafakorti Landsbankans er ekkert
mál að velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður
upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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– Verið velkomin –
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Íslandsbankahúsið
við Lækjargötu horfið
- gert ráð fyrir 115 herbergja hóteli á fimm hæðum í staðinn

Tölvuteikninga af fyrirhugaðri hótelbyggingu við Lækjargötu.

Verið velkomin
til okkar á Eiðistorgið

Við bjóðum upp á kaffi og ótal bragðtegundir af dásamlegum Örnu ís.

OPIð 9-21 ALLA DAGA
Eiðistorg 15 • 170 Seltjarnarnes

Gamla Íslandsb ankah úsið
í Lækja rg ötu er horfið en
unnið hefur verið að niðurrifi þess að undanförnu. Húsið
var byggt við Lækjargötu 12 á
árunum 1959 til 1964 og hýsti
þá Iðnaðarbankann sem síðar
varð hluti af Íslandsbanka og
þarnæst Glitni.
Í stórbruna sem varð í Lækjargötu þann 10. mars 1967 brunnu
þrjú gömul timburhús í hjarta
Reykjavíkur til grunna og það
fjórða, stórhýsi Iðnaðarbankans skemmdist mikið. Eldurinn
kom upp í Lækjargötu 12a.
Lækjargata 12b og Vonarstræti
2 urðu einnig eldinum að bráð.
Þótt Iðnaðarbankahúsið hafi
verið sterklega byggt í upphafi
var talið að skemmdirnar á því
í brunanum hafi gert það að
verkum að óráðlegt væri að láta
það standa til frambúðar. Gert er
ráð fyrir að hótelið sem byggja
á við Lækjargötu í stað byggingarinnar og hinna eldri húsa
sem brunu verði á fimm hæðum

Bruninn mikli í Lækjargötu í mars 1967. Á myndinni sést hvernig
eldtungur leika um bankahúsið.

og með 115 herb ergju m. Gert
er ráð fyrir að fornminjar sem

fundust á lóðinni fái sess innan
byggingarinnar.
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Við erum komin
í vesturbæinn!

Smáratorg · Korputorg · Helluhraun · Fiskislóð · www.gaeludyr.is
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Tillögur um uppbyggingu
KR svæðisins liggja fyrir
þjónustu við alla íbúa hverfisins.
Þar segir að gerðar séu auknar
kröfur til íþróttafélaga um
félagsstarfemi allan daginn og
eru börn úr grunnskólum hverfisins þátttakendur í fjölbreyttu
félags- og íþróttastarfi alla daga.
KR-ingar hafa að auki áhuga á að
auka aðra félagslega þjónustu
við alla íbúa hverfisins. Það eru
arkitektarnir Bjarni Snæbjörnsson og Páll Gunnlaugsson sem
hafa starfað með starfshópnum
og munu vinna deiliskipulagið í
framhaldi viljayfirlýsingarinnar.

Hugmyndir að íbúðabyggingum
í sambandi við endurbyggingu
KR svæðisins voru unnar af
Borgarbrag sem annaðist ýmiskonar grunnvinnu og útfærslu
á hugmyndum um framtíð KR
svæðisins og Vesturbæjarblaðið
greindi frá á sínum tíma. Það er
skortur á fjölbreyttari íbúðaúrræðum – einkum minni íbúðum
sem varð til þess að skoðað var
hvort hægt væri að koma til móts

Jólagjöf sem
allir geta notað
Gjafakort Arion banka er hægt að
nota hvar sem er. Þú velur fjárhæðina,
þiggjandinn velur gjöfina.
Gjafakortið fæst í öllum útibúum
Arion banka.

tas

kjó

l

Uppbygging KR
og Vesturbæjarins
geta farið saman

fros

Starfshópur um skipulags- og
uppbyggingarmál KR hefur
starfað síðustu mánuði að
tillögum að uppbyggingu á KR
svæðinu og skilaði tillögum
til borgarinnar á liðnu hausti.
Hugmyndir starfshópsins hafa
þegar verið kynntar fyrir hverfisráði Vesturbæjar, íþrótta- og
tómstundaráði og á félagsfundi
hjá KR. Í framhaldi samþykkti
b o r garráð v i l ja yfi r l ýs i n g u
milli KR og Reykjavíkurborgar
um gerð deiliskipulags vegna
mögulegrar uppbyggingar á KRsvæðinu á grundvelli hugmynda
starfshópsins.
Í tillögunum felast miklar
breytingar á KR svæðinu. Í
aðalatriðum að gert er ráð fyrir
rúmlega 30.000 fermetra auknu
byggingarmagn á svæðinu.
Stærsta breytingin er að gert er
ráð fyrir að aðalvellinum verði
snúið í austur-vestur og tvær
stúkur byggðar við suður- og
norðurhliðar vallar. Þá er gert
ráð fyrir að byggðar verði íbúðir
meðfram Kaplaskjólsvegi og
Flyðrugranda. Í tillögum starfshópsins kemur fram að markmiðið með uppbyggingunni sé
að bæta aðstöðu KR og auka

kap

kjó
las

lsv

egu

r

Horft til norðurs eftir uppbyggingu.

DESEMBER 2017
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Nýbygging á að rísa við Snorrabraut 54
- gamla mjólkurstöðin fær að halda reisn sinni

Sama sjónarhorn á sama svæði eins og það lítur út í dag.

við þær þarfir í leiðinni. Fyrir
liggur að íbúðaverð í Vesturbænum hefur rokið upp að undanförnu og ljóst að umbætur á KR
svæðinu bæði hvað íþróttastarf
og þjónustu varðar mun auka vinsældir þess og einnig kalla eftir
ódýrari húsæðiskostum og fleiri
leiguíbúðum. Því verði að huga að
fleiri úrræðum í húsnæðismálum
meðal annars vegna hættu á að
Vesturbærinn þróist meira í þá
átt að verða einsleitt hverfi eldri
íbúa þar sem yngra fólk á erfitt
með að koma undir sig fótunum.
Í þeirri vinnu var lögð áhersla
á að reyna ný vinnubrögð nýja
nálgun við stórt viðfangsefni.
Hvernig áframhaldandi uppbygging Vesturbæjarins og KR geta
farið saman inn í framtíðina.

Ný bygging á allt að fjórum hæðum mun
umlykja gömlu mjólkurstöðina á Snorrabraut
54 nái óskir nýs eiganda sem birtast í
deiliskipulagstillögu fram að ganga. Það er félagið
Snorrabragur ehf. sem átt hefur Snorrabraut 54
frá því í september síðastliðnum.
Samkvæmt tillögunni sem nú er til meðferðar
verður leyft að rífa einnar hæðar bakhús á lóðinni
og byggja 4.450 fermetra byggingu á tveimur til
fjórum hæðum. Nýja byggingin verður skilgreint
fyrir hótel eða íbúðir baka til auk verslunar og
þjónustu við Snorrabrautina. Verði þessarar
fyrirhuguðu framkvæmdir að veruleika munu
byggingar á lóðinni allt að því fjórfaldast.
Bílakjallari er fyrirhugaður undir þeirri byggingunni

FORRÉTTIR — TIL AÐ DEILA

Hugmynd að nýbyggingu við Snorrabraut. Eins
og sjá má er gamla mjólkurstöðin í forgrunni.
sem ætlað er að tengja við gömlu mjólkurstöðina.
Þrátt fyrir nýjar byggingar er áformað að gamla
mjólkurstöðin fái að handa reisn sinni og ásýnd í
götumyndum Snorrabrautar og Bergþórugötu.

AÐALRÉTTIR — VELJIÐ EINN

ÁTTA
RÉTTA

JÓLAMATSEÐILL

JÓLASALAT — GRILLAÐ JÓLASALAT
MEÐ PERUM, GRÁÐOSTI, VALHNETUM
OG RIFSHLAUPI

GRASKER — OFNSTEIKT GRASKER
MEÐ CANNELLINIBAUNAMAUKI, SALSA
VERDE, JÓGÚRTSÓSU OG GRASKERSFRÆJUM

KRÓKETTUR — DJÚPSTEIKTAR
SVARTAR SMOKKFISK-KRÓKETTUR
MEÐ CHILITÓMATSÓSU OG SAFFRAN AIOLI

TINDABIKKJA — GRILLUÐ TINDABIKKJA
MEÐ CAPERS, HVÍTLAUK OG SÍTRÓNU

KRÚDÓ — ÍSHAFSRÆKJU KRÚDÓ MEÐ
GRANATEPLUMOG GERJUÐUM SÍTRÓNUM

EFTIRRÉTTIR — TIL AÐ DEILA

OSTAKAKA LA VIÑA
RISALAMANDE
OG KARAMELLUSÓSA
BISCOTTI ÍS

KORNHÆNA — GRILLUÐ KORNHÆNA
MEÐ BÖKUÐU HVÍTKÁLI, CHORIZO,
VÍNBERJUM, MÖNDLUM OG RAUÐVÍNSJUS

CANNELLONI — CANNELLONI
FYLLT MEÐ RICOTTA, BORIÐ FRAM MEÐ
KÓNGASVEPPASÓSU OG PARMESAN

OPIÐ
Þriðjudaga – sunnudags
11.30 – 22.30

BORÐAPANTANIR
+ 354 519 7766
info@marshallrestaurant.is
marshallrestaurant.is

MARSHALLHÚSIÐ
Grandagarður 20
101 Reykjavík
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Ostajól
Hillur svigna undan
gómgleðjandi ostum
og girnilegum
kræsingum.

Gefðu upplifun. Gjafabréf
í ostaskóla Búrsins er
tilvalinn í skóin.

Gómgleðjandi Gjafaöskjur
- sérsniðnar eða staðlaðar
að hætti hússins

Grandagarður 35 · 101 Rvk · 551 8400 · www.burid.is

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188

Glæsilegur

náttfatnaður og undirfatnaður
í verslunni Ynju Glæsibæ

DESEMBER 2017

Áform um nýbyggingu við
Gamla garð endurskoðuð
Ákveðið hefur verið að endurskoða áform um uppbyggingu
stúdentagarða og stækkun á
vísindagarðareits á háskólasvæðinu og ætlar starfshópur
á vegum Hás kóla Íslands og
Reykjavíkurborgar mun fara yfir
áform um uppb yggi ngu stúd
entagarða og stækkun vísindaga rðareits á hás kólas væðinu.
Ástæður þess eru að Minjastofnun hefur gert alvarlegar athugasemdir við hugmyndir um
nýbyggingu við Gamla garð á
lóðinni nr. 29 við Hringbraut.
Í athugasemdum Minjastofnunar kemur m.a. að fyrirhuguð
bygging muni gerbreyta ásýnd
svæðisins og skyggja verulega
á Gamla garð sem hefur verið
að nokkru leyti falinn á bak við
hana. Starfshópurinn á að fara
yfir málið með það að markmiði

Gamli garður við Hringbraut. Hluti af heildarmynd háskólasvæðisins.

að góð sátt nái st um nýti ngu
lóðarinnar nr. 29 við Hringbraut
og skilgreina aðra möguleika til
byggingar stúdentagarða. Í bókun

Hátíðarmessur og tónleikar
í Dómkirkjunni
Dómkirkjan óskar sóknarbörnum sínum og landsmönnum öllum gleðiríkra jóla og
Guðs blessunar á nýju ári, með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða.
Sunnudagurinn 17. desember.
Messa kl. 11:00.
Sveinn Valgeirsson, prédikar og þjónar fyrir altari.
Sunnudagaskólinn á kirkjuloftinu í
umsjón Ólafs Jóns og Sigurðar Jóns.
Æðruleysismessa kl. 20.
Séra Fritz Már Berndsen og
Díana Ósk Óskarsdóttir leiða stundina,
Kristján Hrannar Pálsson leikur á flygilinn.
Þriðjudaginn 19. desember kl. 20.30-21.00.
Bach tónleikar Ólafs Elíassonar, frítt inn.
Fimmtudaginn 21. desember
Jólatónleikar Dómkórsins kl. 22.
Flutt verða hefðbundin jólalög
í bland við ný, erlend sem innlend.
Aðgangur að tónleikunum er ókeypis.
Föstudagurinn 22. desember.
Mozart við kertaljós í
Dómkirkjunni kl. 21.00.
Kammerhópurinn Camerarctica heldur
sína árlegu kertaljósatónleika.
Aðgangseyrir er kr. 2800 og
kr. 2000 fyrir nemendur og eldri borgara.
Frítt er inn fyrir börn.
Aðfangadagur 24. desember.
Dönsk messa kl. 15:00,
séra Þórhallur Heimisson prédikar.

Glæsibær - Álfheimar 74 - S. 544 4088 - www.ynja.is

háskólaráðs kemur fram að um
mjög viðkvæmt svæði sé að ræða
og því mikilvægt að breið sátt
náist um nýtingu þess.

Aftansöngur kl. 18:00,
Séra Sveinn Valgeirsson prédikar og
séra Hjálmar Jónsson þjónar.
Dómkórinn og organisti er Kári Þormar
Miðnæturguðsþjónusta kl. 23:30
sr. Karl Sigurbjörnsson biskup og
Hamrahlíðarkórinn stjórnandi Þorgerður
Ingólfsdóttir. Kári Þormar dómorganisti.
Jóladagur 25. desember
Messa kl. 11:00
Biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir prédikar,
séra Sveinn Valgeirsson þjónar.
Annar í jólum 26. desember
Messa kl. 11:00
sr. Sveinn Valgeirsson prédikar,
Dómkórinn og organisti Kári Þormar.
Gamlársdagur 31. desember
Aftansöngur kl. 18:00
sr. Sveinn Valgeirsson prédikar.
Nýársdagur 1. janúar 2018
Hátíðarmessa kl. 11:00,
Biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir,
sr. Sveinn Valgeirsson þjónar.
Dómkórinn og organisti er Kári Þormar.
Sjá nánar á fésbókinni eða domkirkjan.is.
Hjartanlega velkomin í Dómkirkjuna.

OPIÐ TIL KL 21:00 ÖLL KVÖLD

takk!

þökkum frábærar
móttökur í smáralind

nautasalat xo

Líklega besti holli
skyndibitinn Á íslandi
XO

HU
MA
RB
AK
A

RI
O
O
D
N
TA

jl húsinu & smáralind
www.Xofood.is
571-3888

4,5

*

FACEBOOK.COM/
XO VEITINGASTAÐUR

4,7

*
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Nýbygging við Tryggvagötu
Risin er sex hæða nýbygging
við Tryggvagötu 13 við hlið
Borgarbókasafnsins. Safnið
fær aukið rými í byggingunni
en margvísleg starfsemi verður
í húsinu.
Verslunar- og þjónustuhúsnæði
er á fyrstu hæð en íbúðir og
skrifstofurými á efri hæðum. Um
er að ræða 38 íbúðir í húsinu, allt
frá 55 fermetra stúdíóíbúðum upp
í rúmlega 160 fermetra íbúðir.
Húsið er í samræmi við byggingar
sem fyrir eru á reitnum. Það mun
einnig rúma aukna starfsemi og
þjónustu Borgarbókasafnsins
auk þess sem aðgengismál verða
stórbætt í safninu.

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Gómsæti í göngufæri

Nýbyggingin við Tryggvagötu 13.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

Göngugötur í miðborginni á aðventu

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Eins og undanfarin ár verður völdum götum í miðborginni
breytt í göngugötur hluta úr aðventunni. Tímabil göngugatna í ár
helst í hendur við lengdan afgreiðslutíma verslana í miðborginni
og verður því að þessu sinni frá 14. til 23. desember.
Göngugötusvæðið verður eins og áður Laugavegur og
Bankastræti milli Vatnsstígs og Þingholtsstrætis, Skólavörðustígur
neðan Bergstaðastrætis, Pósthússtræti milli Kirkjustrætis og
Hafnarstrætis og Austurstrætið ásamt Veltusundi og Vallarstræti.
Í frétt frá Reykjavíkurborg segir að aðventan sé vinsæll árstími
í miðborginni og eftir því sem nær líði að jólum megi búast við
miklum fjölda fólks í miðborginni, til að versla, sækja menningu
og viðburði eða gera vel við sig á annan hátt í undirbúningi
hátíðarhaldanna. Nokkurrar óánægju hefur gætt á meðal
verslanaeigenda einkum við neðanverðan Skólavörðustíg og
Laugaveg með að loka fyrir bílaumferð og vilja þeir meina að
lokanirnar fæli fólk frá Miðborginni.

Gangandi vegfarendur fá að njóta sín í miðborginni á aðventunni því allar helgar til
jóla verða valdar götur göngugötur frá kl.
13 á laugardegi til kl. 8 á mánudagsmorgni.
Á Þorláksmessu og á aðfangadag verða
göngugötur opnar frá klukkan 15.00.

ÞORLÁKSMESSUSKATA
Frá 17. des. bjóðum við upp á upp á skötu alla daga frá
hádegi til kvölds fram að jólum, kr. 2.350.- fyrir manninn.
Pantið tímanlega fyrir Þorláksmessuna því
færri komast að en vilja. Pöntunarsími 553 1500.
Munið heimasíðuna
www.saegreifinn.is

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum
þeim í réttar hendur hratt og örugglega.

Við komum því til skila
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Réttindaganga barna er árlegur viðburður
Frístundamiðstöðin Tjörnin stóð á dögunum
fyrir réttindagöngu barna, en gangan er
árlegur viðburður sem ætlaður er til að minna
á barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og
mikilvægi hans.
Vikuna fyrir gönguna lærðu börnin í
frístundaheimilum Tjarnarinnar um sáttmálann og
eigin réttindi, meðal annars í gegn um allskonar
réttindasmiðjur, spurningakeppnir þar sem reynir
á þekkingu þeirra á réttindum barna, ljóðasmiðjur
og listasmiðjur tengdar þemanu, en rauði þráðurinn
í starfi frístundaheimilanna er að börnin hafi val
um þátttöku og viðfangsefni og að lýðræðisleg
vinnubrögð séu í heiðri höfð þannig að raddir

þeirra, skoðanir og þarfir leggi grunninn að starfinu.
Börn í öðrum bekk í þjónustu Tjarnarinnar gengu
þannig frá Skólavörðuholti og niður Skólavörðustíg,
alla leið niður að Alþingishúsi, þar sem tekið var á
móti áskorunarbréfum, en skorað var á stjórnvöld
til að hafa réttindi barna hugföst og minnt var á þær
skyldur sem barnasáttmálinn leggur á löggjafann
í allri vinnu sinni. Eftir herlegheitin fór hópurinn í
ráðhúsið þar sem tekið var vel á móti hópnum.
Með réttindagöngunni lauk þemavikunni
um réttindi barna, en vinnunni með lýðræðisleg
vinnubrögð og réttindi barna er þó hvergi nærri
lokið í frístundaheimilunum.

Kröfuspjöldin voru litskrúðug.

Börnin á leið niður Skólavörðustíginn.

Slökun í borg
VEGAN
HÁTÍSKUNAGLAKK
Dýrðlegt litaúrval
og gæði.
Laust við 12
skaðlegustu efnin.

MÖNTRU ARMBÖND
& -HÁLSMEN

JÓGADÝNUR
Í JÓLAGJÖF

Í einstaklega fallegum
gjafaumbúðum.
Silfur, gull, rósagull.
Klassísk ást-vinagjöf.

Manduka í miklu úrvali.
20 ára saga:
Einstök gæði
Margar tegundir og fylgihlutir.

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
Ný heimasíða: www.systrasamlagid.is
www.facebook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

Slökun í borg:
Daglega 11.-19. des.
kl. 16.30.

FLOTHETTAN

Frábær hönnun og fáanleg
í fjórum litum /munstrum:
Tilboð 15.000 kr.
til 17. des.
Líka í netsölu á
www.systrasamlagid.is
AFGREIÐSLUTÍMI:
Mán. - fös.: 9:30 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

JÁKVÆÐAR
VATNSFLÖSKUR
Vatnsflöskur úr þýsku
ölpunum hlaðnar
jákvæðum náttúrusteinum.
Einstök gæðahönnun.
Skoðaðu málið í
Systrasamlaginu.

Sérstakur jólaafgreiðslutími:
Lau 16/12: 11-18.
Sun 17/12 : 13-17.
20-22/12 : 9.30-20.
Þorláksmessa 11-22.30.

Vesturbæjarblaðið

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN

Gjafabréf Icelandair eru ávísun á ævintýri

Gjafabréf eru góð jólagjöf
Gefðu sólarfrí á framandi slóðum, menningarferð til spennandi
borgar eða indæla heimferð til að knúsa pabba, mömmu og
alla hina. Hvern vilt þú gleðja?
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Farið að spyrja um nautakjöt á jólaborðið
- segir Jón Örn Stefánsson í Kjötkompaníinu sem verslar nú á Grandanum
Kjötkompaníið er komið
í Vesturbæinn og hefur opnað
glæsilega búð á Grandanum.
Búðin er staðsett þar sem Matarbúrið var áður til húsa. Fyrirtæki
er átta ára gamalt. Var stofnað
2009 og hefur verið með starfsemi sína í Hafnarfirði frá upphafi.
Nú er það komið á hinn enda
höfuðborgarsvæðisins. Af hverju
varð hann fyrir valinu. Vesturbæjarblaðið settist niður með
Jóni Erni Stefánssyni eiganda
Kjötkompanísins einn kaldan
vetrarmorgun á Grandanum.
“Við höfum verið í Hafnarfirði
frá því fyrirtækið var stofnað og
vorum farin að horfa til þess að
opna verslun annars staðar á
höfuðborgarsvæðinu. Umsvifin
voru farin að kalla eftir því. Við
vorum lengi búin að horfa á þetta
svæði en þegar tækifærið bauðst
varð ekki aftur snúið. Þetta er
hentugt pláss fyrir starfsemi okkar
og þarna var verslunin Matarbúrið
með kjötvörur áður. Við horfðum
til þeirrar miklu uppbyggingu
í verslun og þjónustu sem verið
hefur á þessu svæði og er ekki
lokið. Þarna er iðandi mannlíf
alla daga vikunnar og ánægjulegt
að vera kominn í þennan hóp.”
En hvað er kjötkompaní.
“Kjötkompaní er kjötverslun
sem leggur áherslu á sérunnar
kjötvörur. Við vorum búin að vera

með þessa hugmynd í höfðinu
í nokkurn tíma þegar við fórum
af stað 2009. Við höfðum mikla
trú á henni og bjartsýnin og trúin
á að þetta myndi ná til fólks rak
okkur af stað. Nei – við höfðum
aldrei áhyggjur af að vera staðsett
í Hafnarfirði. Starfsemi hefur farið
stig vaxandi alveg frá því að við
byrjuðum.”

allar sósur og eftirrétti sem við
höfum tilbúna á boðstóðum. Við
höfum það líka sem markmið
að framl eiða sem mest sjálf af
þeim vörum sem við seljum og
gerum miklar kröfum um það
kjöt sem við erum að meðhöndla
hverju sinni.”

Veitingar á pari við það
sem er á veitingahúsum

Nautakjötið er aðall Kjötkompanísins. Jón segir ákaflega
mikilvægt að allt kjöt fái góða
verku n. Nautakjötið verði til
dæmis að hanga og við rétt
hitastig í talsverðan tíma svona
25 til 30 daga áður en hægt er að
meðhöndlað það til eldamennsku.
Margir hafa átt í erfiðleikum
með að matbúa góðar máltíðir
úr nautakjöti. Fólk virðast
ekki alltaf hafa náð tökum á
eldamennskunni. “Þetta er alveg
rétt,” segir Jón. “Fólk hefur verið
að koma til okkar bæði til að
versla og fá ráðleggingar. Þetta
getur átt sér ýmsar orsakir. Að
fólk hafi ekki fengið nægilega
gott hráefni Nautakjötið er
vandmeðfarið og ef það er ekki
látið hanga nægilega lengi og
meirna getur það leitt til þess
að það verði seigt. Svo þarf líka
að passa eldunaraðferðirnar. En
með réttri meðhöndlum og eldun
er hægt að búa til úrvals rétti úr
nautakjöti.

Jón er búinn að vera viðloðandi
kjötvinnslu í tæpa tvo áratugi.
Hann er matreiðslumeistari að
mennt og lærði á sínum tíma hjá
Skúla Hansen á Arnarhóli. Hann
segir að um það leyti hafi opnast
nýjar víddir í veitingarekstri
sem hægt hafi verið að vinna
úr. Hluti af hugmyndinni að baki
Kjötkompaní hafi strax verið að
geta boðið fólki heildarlausnir í
matarkaupum. “Heildarlausnirnar
urðu strax vinsælar. Fólk hefur
lítinn tíma í dag til að standa í
mikilli matargerð heima fyrir
og frá okkur á fólk að geta farið
heim með veitingar sem eru
á fyllilega á pari við það sem
gerist á veitingahúsum út í bæ.“
Fólk kemur með óskir og við
vinum úr þeim. Við meðhöndlum
kjötið og meðlæti með því.
Kartöfurétti, sósur og annað

Nautalund Wellington
með villisveppasósu

Verkunin er mikilvæg

Jón Örn Stefánsson ásamt eiginkonu sinni fyrir utan Kjötkompaní á
Grandanum.

sem til þarf. Þetta gildir bæði
fyrir stærri veislur og minni.
Matarboð á heimilum og jafnvel
borð fyrir tvö ef því er að skipta.

Í eldhúsinu okkar í Hafnarfirði
framleiðum við allt meðlæti með
máltíðum bæði stórum og smáum.
Þar framleiðum við til dæmis

s

6. JANÚAR 2018
MELASKÓLI

Kl. 18:00

Nauta lund Wellington
Hráefni:
1,4 kg. nauta lund
smjördeig
olía (til steikingar)
1000 g sveppir, saxaðir
3 dl saxaður skalotlaukur
250 ml púrtvín
sjávarsalt og nýmalaður pipar
2 egg (til penslunar)
3 msk ólívuolía
1 stk hvítlauksgeiri
6 sneiðar skinka
Einn stilkur ferskt timjan
½ til 1 dl ljóst rasp
Aðferð:
Byrjið á því að steikja sveppina
á pönnu í 3-4 mínútur, setjið þá
laukinn og hvítlaukinn saman við
og steikið áfram í nokkrar mínútur, hellið þá púrtvíni á pönnuna
og sjóðið vel niður að lokum
bætið raspi saman við og kryddið
til, kælið síðan.
Steikið nauta lundina vel
á öllum hliðum kryddið með
sjávarsalti og nýmöluðum pipar
og kælið.
Takið smjördeigið og fletjið
það út í hæfilega þykkt, smyrjið
sveppamauki á miðju deigsins og
leggið lundina ofan á, setjið einnig
sveppamauk ofan á lundina og
pakkið síðan lundinni inn í deigið,
penslið samskeyti með eggjum.

Penslið allt deigið með eggjum
og bakið í ofni við 190 – 200 °c í 20
– 30 mín eða með kjarnhitamæli í
52° í kjarna. Látið síðan standa í
ca 10 mínútur áður enn skorið er.
Villisveppasósa
Hráefni:
20 gr villisveppir þurrkaðir
350 ml vatn (heitt)
500 ml Rjómi (matreiðslurjómi)
30 gr smjör
Ferskt timjan (bara lítið)
1 stk laukur saxaður
Sjávarsalt og nýmalaður pipar
Nautakjötkraftur
Aðferð:
Sveppirnir eru settir í skál og
heitu vatni hellt yfir, látið standa
í ca hálftíma síðan er vatninu hellt
af sveppunum og vatnið er geymt
en sveppirnir eru saxaðir gróft.
Smjörið er hitað á pönnu,
laukurinn settur á pönnuna og
látinn krauma í ca 3-4 mínútur,
sveppunum bætt saman við,
kryddað með sjávarsalti, ferku
timjan, nýmöluðum pipar og
kjötkrafti síðan er rjómanum bætt
samanvið og látið sjóða í ca 10 til
15 mínútur.
Njótið vel.
Jón Örn Stefánsson.

ÞRETTÁNDAHÁTÍÐ
KVEIKT
Í BRENNUNNI

FLUGELDASÝNING

kl. 18:30

Í SAMSTARFI VIÐ KR-FLUGELDA

kl. 18:45

UNGMENNI
ÚR GRUNNSKÓLUM
VESTURBÆJAR LEIÐA
FJÖLDASÖNG VIÐ
MELASKÓLA.
UNDIRLEIKARI:
SVEINN BJARKI TÓMASSON

HÁTÍÐIN HEFST KL. 18.00 VIÐ MELASKÓLA - ÞAR VERÐA SUNGIN NOKKUR LÖG
OG SÍÐAN GENGIÐ MEÐ BLYS AÐ BRENNUNNI Á ÆGISÍÐU.
HRESSANDI VEITINGAR Á VÆGU VERÐI
FORELDRAFÉLÖG VESTURBÆJAR-, GRANDA-, HAGA- OG MELASKÓLA, TJÖRNIN FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ
OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ VESTURBÆJAR, MIÐBORGAR OG HLÍÐA
Styrktar- og samstarfsaðilar

Gott hráefni en vantar
meiri stöðugleika
En hvað með íslenska hráefnið.
Er það sambærilegt við það sem
gerist annars staðar þar sem
öflugir kjötstofnar og ræktun
er til staðar. “Íslensk hráefni er
„frábært“. Stofninn sé þó tæpast
nægilega stór til þess að hægt sé
að ná öllum gæðaflokkum og það
vantar enn nokkurn stöðugleika.
En hér er unnið að kynbótum.
Bændur eru vel vakandi yfir þessu
og breytingar eru til batnaðar. Ég
hef trú á að við náum betri tökum
bæði á ræktun og framleiðslu
innan tíðar. Ég finn þetta á því
hráefni sem við fáum til vinnslu.”

Allt kjöt er upprunamerkt
En Kjötkompaníið fæst ekki
aðeins við að framleiða úr
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nautakjöti þótt það sé ef til vill
fyrirferðamest í framleiðslu
þessu. “Nei – alls ekki. Við eigum
hráefni á heimsmælikvarða sem
er lambakjötið. Við höfum verið
að þreifa okkur áfram með að
fara óhefðbundnar leiðir við
matreiðslu þess og bjóða fólki
upp á eitthvað nýtt, t.d hefur
lambakonfektið okkar slegið í
gegn. Þótt hefðbundna lambalærið
standi alltaf fyrir sínu þá má líka
breyta út af og prufa nýjar leiðir.
Eins er með grísakjötið. Þar er
hægt að gera margt skemmtilegt
bæði í mareningu og kryddi en
við seljum meira af nauta- og
lambakjötinu.” En hvaðan kemur
kjötið sem Kjötkompaníð vinnur
úr. “Nautið og lambið eru frá
Norðlenska. Allt nautakjöt er
upprunamerkt og hægt að sjá
hvaðan það kemur – frá hvað

Flott jólaföt, fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

bæ og hjá hvaða bónda það er
framleitt. Upprunnin fylgir
hverjum bita alla leið.

Nautakjöt á jólaborðið
Nú er að líða að jólum og fólk
farið að huga að jólamatnum.
Verður Jón var við nýjungar í
matargerð um jólin. “Já – við

verðum það, en við verðum varir
við vaxandi áhuga fólks á að reyna
nýjungar. Þar er t.d nautalund
Wellington gríðarlega vinsæl og
virðist verða vinsælli með hverju
árinu hjá okkur, við afgreiðum
nautalundina tilbúna og pakkaða
í smjördeigið tilbúna í ofninn,
einfaldara gæti það ekki verið að

Nature Collection

arc-tic Retro ÚRIN
Fyrir DÖMUR og HERRA
VERÐ FRÁ:

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

bera fram veislumáltíð. Fólk er
farið að spyrja meira um nautakjöt
og hvernig best sé að matreiða
það oft með jólaboðin í huga. Við
verðum einnig með lambalærin og
úrbeinaða lamba hryggi í sérstakri
jóla útfærslu ásamt okkar rómaða
tvítaðreykta hangilæri á beini.”

29.900,-

VIÐ SUÐURSTRÖND
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Þetta snýst ekki
um okkur
Helgihald í Neskirkju
um jól og áramót
Aðfangadagur, 24. desember
Jólastund barnanna kl. 16

Helgistund fyrir börn og fjölskyldur. Barnakór Neskirkju syngur undir stjórn Jóhönnu
Halldórsdóttur. Helgileikur með búningum verður settur á svið með viðstöddum.
Sr. Ása Laufey Sæmundsdóttir leiðir dagskrána ásamt starfsfólki barnastarfsins.
Stundin styttir börnunum biðina og öll lifum við okkur inn í gleði og hátíð jólanna.

Aftansöngur kl. 18

Hallveig Rúnarsdóttir syngur einsöng og Baldvin Oddsson leikur á trompet.
Kór Neskirkju syngur undir stjórn Steingríms Þórhallssonar organista.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar verður flutt.
Prestar eru sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir og sr. Skúli S. Ólafsson sem prédikar.

Söngvar á jólanótt kl. 23.30

Sungnir verða jólasálmar og vonartextar Biblíunar lesnir. Háskólakórinn syngur og leiðir
söng undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir leiðir
stundina. Stund sem færir okkur kyrrð og helgi jólanætur eftir gleði og glaum kvöldsins.

Jóladagur, 25. desember
Hátíðarmessa kl. 14

Kór Neskirkju og Drengjakór Reykjavíkur syngja undir stjórn Steingríms Þórhallssonar
organista. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt.
Prestar eru sr. Skúli S. Ólafsson og sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, sem prédikar.

Annar í jólum, 26. desember
Jólaskemmtun barnanna kl. 11

Við göngum í kringum jólatré og syngjum dátt. Kátir bræður koma í heimsókn,
gefa börnum jólaglaðning og skemmta ungum sem öldnum.
Umsjón hafa prestar og starfsfólk barnastarfsins.

Hátíðarguðþjónusta kl. 14

Hljómur, kór eldri borga í Neskirkju syngur undir stjórn Hildigunnar Einarsdóttur.
Organisti er Steingrímur Þórhallsson. Prestur er sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir.
Eftir guðsþjónustu er hátíðarkaffi á Torginu.

Gamlárskvöld, 31. desember
Aftansöngur kl. 18.

Baldvin Oddsson leikur á trompet.
Kór Neskirkju syngur undir stjórn Steingríms Þórhallssonar organista.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Prestur er sr. Skúli S. Ólafsson.

Aðventuhugleiðing séra Skúla Ólafssonar

S

ú var tíðin að við töldum að þetta snerist
allt um okkur, í orðsins fyllstu merkingu.
Við vissum ekki betur en að hnettirnir og
allt það annað sem er fyrir „ofan” okkur,
væru á sífelldri hringrás um kjarna alls, jörðina og
mennina sem þar búa.
Þessi afstaða birtist okkur í margvíslegri mynd
og mikið hafa menn lagt á sig í gegnum tíðina
til að staðsetja sjálfa miðjuna. Steinaldarmenn
drösluðu ógnarstórum björgum frá einum stað
til annars sem líklega hafa táknað sjálft hjarta
heimsins. Í kristnum sið var Jerúsalem löngum
talin vera í miðjunni og reyndar má rekja upptök
hennar til þess er Jakob reisti stein á þeim stað
þar sem hann glímdi við Guð. Hjá Múslímum
var það borgin Mekka og þar ganga pílagrímar
í kringum steininn svarta. Egyptar slógu upp
mögnuðum steinturnum eða óbelískum með
oddhvössum enda sem benti ákveðið upp til
himins: Já, þetta er miðjan! Sumar þeirra voru um
síðir fluttar yfir Miðjarðarhafið til Evrópu þar sem
þær fengu sess á áberandi stöðum í borgum. Eitt
er í Vatíkaninu við hlið Péturskirkjunnar, rækilega
rammað inn af hringlaga formum. Það var eins
og páfinn hafi viljað sýna fram á að ferðalangar
sem þangað kæmu þyrftu ekki að leita lengra að
sjálfum kjarna alls: Hérna er hjarta alheimsins.
Engan skyldi undra að margur hafi orðið ókyrr
þegar hugmyndir komu fram um að miðjuna sé
hvergi að finna og að allt sé á fleygiferð. Þótt
fjarlægar stjörnur komi okkur í sjálfu sér ekki
mjög mikið við (nema ef við erum spennt fyrir
stjörnuspeki) þá höfðu þeir Kópernikus, Bruno,
Galilei og aðrir frömuðir vísinda og frjálsrar
hugsunar ekki bara áhrif á það hvernig við litum
á hringi, leiðir og hnetti uppi á himinhvolfinu.
Verk þeirra breyttu mestu um það hvernig við
litum á okkur sjálf. Í raun sendu þeir manninn
út á ómælisdjúpið, stefndu honum fjarri kjarna
alls þar sem hann fann sér ekkert fast land undir
fótum. Verst kom það sér fyrir valdhafana sem
höfðu markað sér stað í miðju alls. Starf þessara
vísindamanna var fyrir vikið áhættusamt og
sumir fórnuðu lífinu fyrir sannfæringu sína.

Miðjan skiptir greinilega máli
Senn gengur í garð þessi mikla hátíð sem er
á margan hátt ákveðinn upphafspunktur. Við
miðum jú tímatal okkar við atburðinn sem
guðspjöllin lýsa. Jólafrásögnin lýsir því þegar að
barn var lagt í lágan stall. Mitt í öllu því látleysi
umhverfist líf okkar og saga. Atburðurinn hefur

síðan verið endurfluttur
í málverkum, tónlist,
leikritum og með
öðrum þeim hætti sem
mannsandinn kann til að
tjá það sem er stórt og
merkilegt.
Það er eins og við
séum búin að finna þar Séra Skúli Ólafsson
ákveðna miðju. Hún er þó sóknarprestur í
ekki borin fram af þunga Nessókn.
auðs og valda heldur
þvert á móti í öllu látleysi fátækrar fjölskyldu
sem varð vitni að viðburði sem er í senn ofur
hversdagslegur og risastórt kraftaverk. Allir hafa
jú einhvern tímann fæðst en um leið er fæðing
barns á einhvern hátt stórbrotin og engu öðru lík.
Fæðingarfrásögnin er okkur hugleikin á jólum
og þá er jafnvel eins og við finnum til samhljóms
með liðnum kynslóðum. Séra Einar í Heydölum
orti á 16. öld tímalaust ljóð um vísnasönginn sem
hrærir vöggu Jesúbarnsins. Í allri þeirri rósemd er
ekki fjallað um himintungl sem svífa um geiminn
eða frekjulegar yfirlýsingar um að þessi staður sé
kjarninn, miðjan og hjartað. Í sinni vaggandi hægð
tekur skáldið líkingu af kjarna hvers manns, já
sjálfu hjartanu sem í brjósti okkar býr og hvetur
okkur til að gera það að bústað hins nýfædda
barns. Og til að undirstrika að miðja þessi er ólík
öðrum þeim sem veröldin þekkir og standa sem
minnisvarðar um yfirburði og völd yrkir skáldið:
Þér gjöri' eg ei rúm með grjót né tré,
gjarnan læt ég hitt í té,
vil ég mitt hjartað vaggan sé,
vertu nú hér, minn kæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri
Við ættum að leita miðjunnar í eigin hjarta og
halda áfram að spyrja okkur stórra spurninga um
tilgang, líf og tilvist. Við vitum ekki betur en að í
öllu þessu stóra rými óreiðu, þenslu og aðdrætti
sé ekkert annað til sem kann þá list að spyrja,
trúa og leita að lífinu. Ef við öxlum ekki það
hlutverk, þá verður alheimurinn svo óendanlega
miklu snauðari fyrir vikið. Og sá sem lagður var
í jötu á hinum fyrstu jólum benti staðfastlega
á það að hið sanna og góða líf birtist í störfum
okkar fyrir náungann. Sífellt minnti hann á þetta
og sagðist sjálfur mæta okkur í okkar minnstu
systkinum. Þar er kjarni hins góða lífs.
Með öðrum orðum: Þetta snýst ekki um okkur.

Nýársdagur, 1. janúar

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14

Kór Neskirkju syngur undir stjórn Steingríms Þórhallssonar organista.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Prestur er sr. Skúli S. Ólafsson.

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Gleðilega
hátíð

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða þakkar fyrir samstarfið á liðnu ári
og óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Starfsfólk Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðbæjar og Hlíða
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Yfirlitssýning í Hafnarhúsinu

Hvað einkennir íslenska
myndlist á 21. öld
G óður hópur í Dómkirkjunni að lokinni messu sl. sunnudag. Karl
Sigurbjörnsson biskup prédikaði, Dagbjört Andrésdóttir söng
einsöng. Baldvin Oddsson lék á trompet og faðir hans Oddur
Björnsson las ritningarlestrana ásamt Eygló Rut.
Unga daman Eva Björk Sturludóttir tendraði á Betlehemskertinu.

Góður hópur
í Dómkirkjunni

Ný sýning hefur verið sett upp í Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsi. Nefnist hún Í hlutarins
eðli – skissa að íslenskri samtímalistasögu.
Sýningin var opnuð 25. nóvember sl. og mun
standa til 1. maí á næsta ári.
Til sýningar hafa verið valin nokkur verk á
safnaeign listasafnsins þar sem náttúrufyrirbæri,
manngerðir hlutir og ýmisskonar efni liggja til
grundvallar með tilliti til eiginleika, eðlis, merkingar
og gildis. Í frétt frá safninu segir að sýningin sé hluti
nokkurs konar skissuvinnu Listasafns Reykjavíkur
að íslenskri samtímalistasögu. Hugmyndin er að
safnið haldi áfram að velja verk úr safneigninni og
setja í samhengi tilraunar til að skrifa listasöguna
jafnóðum. Í fréttinni segir einnig að við innkaup
listaverka í safnið eigi sér stað val sem endurspeglar
fjölbreytileika listsköpunar hverju sinni en hér
er reynt að greina enn frekar þær sameiginlegu
áherslur sem er að finna í deiglu samtímans.
Listamenn sem eiga verk á sýningunni eru: Dodda
Maggý, Elín Hansdóttir, Finnbogi Pétursson,
Gabríela Friðriksdóttir, Guðný Rósa Ingimarsdóttir,

Á meðal verka á sýningunni er composition 2016
eftir Hrein Friðfinnsson.

Harpa Árnadóttir, Hildigunnur Birgisdóttir, Hreinn
Friðfinnsson, Hulda Stefánsdóttir, Ívar Valgarðsson,
Jóhann Eyfells, Magnús Árnason, Tumi Magnússon
og Styrmir Örn Guðmundsson.

Laugarnar í Reykjavík

Liðið er á jólaföstuna og skammt til jóla. Í svartasta
skammdeginu ljómar birtan frá jötunni og hátíð ljóss og friðar
á einmitt að hvetja okkur til þess að bera ljósið áfram og
efla friðinn.
Í dýrðarsöng englanna á Bethlehemsvöllum er sá einmitt
boðskapurinn sem þeir færa frá Guði. Þeir boða frið Guðs og
velþóknun hans með mönnum. Dómkirkjan óskar þér gleðilegra
jóla um leið og minnt er á helgihald í Dómkirkjunni um hátíðirnar
og tónleika á aðventunni. Dómkirkjan óskar sóknarbörnum sínum
og landsmönnum öllum gleðiríkra jóla og Guðs blessunar á nýju
ári, með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. Sjá nánar
á fésbókinni og á domkirkjan.is

Heilsubót
um jólin

www.borgarblod.is
HRINGBRAUT 121, 101 REYKJAVÍK - WWW.MIR.IS - S.551-1990

NÁMSKEIÐ
VOR 2018
JL HÚSIÐ,
MIÐBERG Í
BREIÐHOLTI,
KORPÚLFSSTAÐIR

Afgreiðslutími
sundstaða
um jól og áramót
2017 - 2018

SUNDKORT
ER GÓÐ
JÓLAGJÖF

Árbæjarlaug

Þorláksmessa
Þorláksmess

Aðfangadagur

Jóladagur

Annar í jólum

Gamlársdagur

23. des

24. des

25. des

26. des

31. des

Nýársdagur
1. jan

09.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

12.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

Breiðholtslaug

09.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

Lokað

09.00-13.00

Lokað

Grafarvogslaug

09.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

Lokað

09.00-13.00

Lokað

Klébergslaug

11.00-15.00

10.00-13.00

Lokað

Lokað

10.00-13.00

Lokað

Laugardalslaug

08.00-18.00

08.00-13.00

Lokað

12.00-18.00

08.00-13.00

12.00-18.00

Sundhöllin

08.00-18.00

08.00-13.00

Lokað

12.00-18.00

08.00-13.00

12.00-18.00

Vesturbæjarlaug 09.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

12.00-18.00

09.00-13.00

Lokað

Ylströnd

Lokað

Lokað

Lokað

Lokað

11.00-15.00

11.00-16.00

Sími: 411 5000 • www.itr.is

Glæsileg verslun með
gæðamerki á góðu verði
Eyesland gleraugnaverslun er nú komin í nágrennið og leggur metnað sinn í að bjóða viðskiptavinum sínum
vandaðar vörur á góðu verði. Heimsþekkt vörumerki og fjölbreytt vöruval. Í boði eru allskonar gleraugu,
lesgleraugu sem og margskipt gleraugu, linsur, sólgleraugu, hjólagleraugu, hlaupagleraugu, skíðagleraugu,
fjallagleraugu, veiðigleraugu með eða án styrks. Kíktu í heimsókn og skoðaðu úrvalið.

Centro Style 56342 umgjörð kr. 16.800,-

Jensen JNB-400C1 umgjörð kr. 18.900,-

USA umgjörð 727017 kr. 11.510,-

Red Bull 754-01 umgjörð kr. 24.950,-

Ray-Ban 5228-2126 umgjörð kr. 22.900,-

Centro Style 56200 umgjörð kr. 16.800,-

Tommy Hilfiger 1123 umgjörð kr. 26.850,-

Gott verð á glerjum

Jensen 8013 umgjörð kr. 14.900,-

Einfókus gler (USA) - verð frá kr. 7.380,Margskipt gler (USA) - verð frá kr. 19.980,(einungis í USA umgjarðir)

Einfókus gler - verð frá kr. 16.900,Margskipt gler - verð frá kr. 41.900,-

Eyesland . Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð . sími 510 0110 . www.eyesland.is

Centro Style 56040 barnaumgjörð kr. 13.800,-

RedBull Paddock 011 kr. 14.950,-

Ray-Ban 8412 umgjörð kr. 29.900,-

CEBÉ sportgleraugu kr. 21.900,-

22

Vesturbæjarblaðið

Sunna Dís í þriðja sæti
Félagsmiðstöðin Frosti tekur þátt í
ýmsum skemmtilegum viðburðum til að
virkja fjölbreytta hæfileika unglinganna og
höfða til mismunandi áhugamála þeirra.
Í nóvember fór fram Rímnaflæði
sem er rappkeppni Samfés, samtaka
félagsmiðstöðva á Íslandi. Hin hæfileikaríka
Sunna Dís Helgadóttir tók þátt fyrir hönd
Frosta og hreppti 3. sætið með lagi sínu
Lygasaga. Fjöldi áhorfenda úr Frosta
mættu á viðburðinn til að styðja Sunnu Dís
og fylgjast með næstu kynslóð íslenskra
Sunna Dís flytur lag sitt Lygasaga.
rappara stíga sín fyrstu skref í tónlistinni.

DESEMBER 2017

Vesturbæjarútibú 55 ára
Vesturbæjarútibú Landsbankans hélt upp á 55 ára afmæli
sitt 1. desember síðastliðinn en útibúið er eitt af elstu útibúum
Landsbankans og hefur alla tíð verið starfrækt í sama húsnæðinu.
Mikill fjöldi viðskiptavina heimsótti útibúið á afmælisdaginn.

H a ll d ór Ó m a r S i g u r ð s s o n d y ravö r ð u r í H á sk ó l a bí ó i m æ t t i að
sjálfsögðu í afmælið og er hér ásamt útibússtjóranum Önnu Kristínu
Birgisdóttur.

Starfsfólk Vesturbæjarútibúsins.

Skatan er komin!
• Harðfiskur
• Saltfiskur
• Stórir humarhalar
• Skelfléttur humar

Nesvegur 100 •

Símar 562-1070, 896-4243

Opið mán - fim kl. 10 - 18:30
Föstudaga kl. 10 - 18
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Börn í frístundamiðstöðinni Tjörninni

Söfnuðu meira en 30 þúsund
krónum fyrir RKÍ
Múgur og margmenni lagði leið sína í
frístundamiðstöðina Tjörnina fimmtudaginn 7.
desember, þegar börnin í frístundaheimilunum
okkar héldu sinn árlega jólamarkað til styrktar
góðu málefni, en í ár rennur allur ágóði af sölunni
róskiptur til hjálparstarfs RKí við börn í Malaví.
Börnin náðu að safna vel yfir 300.000 krónur þetta

árið og sýna enn eitt árið hvers börn eru megnug
fái þau rétta hvatningu og stuðning. Við þökkum
krökkunum kærlega fyrir óeigingirnina sem þau
sýndu í þessu verkefni, en þau mega vera stolt af
sér. Svo vonum við auðvitað að fullorðna fylgi þeirra
góða fordæmi og láti líka gott af sér leiða fyrir jólin.
Gleðileg jól frá öllum kátu krökkunum í Tjörninni.

FRÍKIRKJAN Í REYKJAVÍK
HELGIHALD um jól og áramót
14. des. fim. kl. 20:00
Aðventukvöld, fjölbreytt og
glæsilegt tónlistarkvöld.
Gestir kvöldsins verða hjónin Jóga Gnarr og
Jón Gnarr. Jón mun lesa úr bókinni þúsund
kossar og síðan svara þau hjón fyrirspurnum
á eftir. Fram koma: Kammerkór Hafnarfjarðar
undir stjórn Helga Bragasonar, Sönghópurinn
við Tjörnina og hljómsveitn Mantra ásamt
Gunnari Gunnarssyni sem jafnframt er
organisti kirkjunnar og stjórnandi sönghóps,
barnakór Fríkirkjunnar undir stjórn Álfheiðar
Björgvinsdóttur og barnakór Landakotsskóla
undir stjórn Nönnu Hlífar Ingvadóttur.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina.
17. des. sun. kl. 14:00
Heilunarguðsþjónusta á vegum
Sálarrannsóknarfélags Íslands,
Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins.

Margt af fallegum hlutum var til sölu á jólamarkaðnum og glæsilegar veitingar og börnin létu sitt ekki
eftir liggja.

24. des. sun. kl. 18:00
Aftansöngur á aðfangadagskvöldi.
Auður Guðjohnsen syngur einsöng.
Sönghópurinn við Tjörnina syngur jólin inn
og leiðir safnaðarsöng
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina.

24. des. sun. kl. 23:30
Miðnætursamvera á jólanótt.
Ellen Kristjánsdóttir söngkona
ásamt strengjasveit.
Sr. Hjörtur Magni talar til viðstaddra.
Sönghópurinn við Tjörnina ásamt
Gunnari Gunnarssyni.
Mætið vel tímanlega til að fá góð sæti!
25. des. mán. kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag.
Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól.
Egill Ólafsson söngvari syngur og spjallar
um tónlistarval sitt.
Sr. Hjörtur Magni, Sönghópurinn
við Tjörnina ásamt Gunnari Gunnarssyni.
31. des. sun. kl. 17:00
Aftansöngur á gamlársdag.
Hljómsveitin Eva
ásamt Sönghópnum við Tjörnina
leiða safnaðarsöng ásamt
Gunnari Gunnarssyni, organista.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina

jól og áramót
í hallgrímskirkju
ALLIR VELKOMNIR
24. desember. Aðfangadagur jóla
Aftansöngur kl. 18.00
Dr. Sigurður Árni Þórðarson og
Inga Harðardóttir.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi: Hörður Áskelsson.
Barna- og unglingakór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi: Ása Valgerður Sigurðardóttir.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.
Miðnæturguðsþjónusta á jólanótt kl. 23.30
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir.
Schola cantorum syngur.
Forsöngur: Guðmundur Vignir Karlsson.
Einsöngur: Hildigunnur Einarsdóttir.
Organisti: Hörður Áskelsson.

25. desember. Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir.
Messuþjónar.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.
26. desember. Annar í jólum
Vonarlestrar og jólasöngvar kl. 14.00
Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Messuþjónar.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Organisti: Hörður Áskelsson.
27. desember
Morgunmessa – altarisganga kl. 8.00
Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Messuþjónar.

30. desember
Hátíðarhljómar við áramót kl. 16.30
31. desember. Gamlársdagur
Ensk messa kl. 14.00
Sr. Bjarni Þór Bjarnason.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.
Hátíðarhljómar við áramót kl. 16.30
Aftansöngur kl. 18.00
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar og þjónar
fyrir altari ásamt sr. Irmu Sjöfn Óskarsdóttur.
Messuþjónar.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi: Hörður Áskelsson.
Einsöngvari: Elmar Gilbertsson.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.

1. janúar. Nýársdagur
Hátíðarmessa kl. 14.00
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar og þjónar
fyrir altari ásamt sr. Jóni Dalbú Hróbjartssyni.
Messuþjónar.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.
Prestar safnaðarins sjá um helgihald
á Droplaugarstöðum og Vitatorgi.

hallgrímskirkja
www.hallgrimskirkja.is
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Sjúkraþjálfun Reykjavíkur flutt á Fiskislóð
Sjúkraþjálfun Reykjavíkur flutti í
Ellingsenhúsið við Fiskislóð fyrir nokkru.
Vesturbjarblaðið spjallaði við Gauta
Grétarsson sjúkraþjálfara af því tilefni og
spurði hann fyrst um aðstöðuna sem hann
segir bæði betri og stærri. Húsnæðið við
Fiskislóð sé mun rýmra en fyrra húsnæði
sem var í Héðinshúsinu við Seljaveg og
gefi þannig meiri möguleika í þjálfun
bæði einstaklinga og hópa.
“Frá því að við hófum starfsemi fyrir
29 árum höfum við verið í fararbroddi
þess að vinna að forvörnum hvers konar
bæði fyrir íþróttahreyfinguna, fyrirtæki
og einnig fyrir almenning,” segir Gauti.
“Þegar litið er til þess að mikil aukning
hefur verið í álagseinkennum ýmis konar
á undanförnum árum er mikilvægt að geta
boðið upp á fjölbreytta viðgerðarmöguleika
á líkamanum. Gauti segir að á næstu árum
sé ljóst að öldruðum mun fjölga verulega.
“Mikil umræða hefur verið að undanförnu
um að fjölga elli – og hjúkrunarheimilum.
Ég tel að með samstilltu átaki sé hægt að
bæta líkamsástand þeirra sem eru 55 ára
og eldri þannig að líkur á að þeir þurfi að
fara á hjúkrunarheimili í framtíðinni verði
minni. Þekking okkar á öldrun og leiðum til
að hægja á henni er miklu meiri en hún var
fyrir 10 til 20 árum síðan. Með því að nota
þær aðferðir sem við þekkjum er hægt að
bæta jafnvægi, vöðvastyrk og úthald fólks
á öllum aldri og þannig auka lífsgæði þess,
ekki bara núna heldur einnig í framtíðinni.
Hér hjá Sjúkraþjálfun Reykjavíkur bjóðum
við upp á bæði þjálfun í hópum en einnig
einstaklingsþjálfun sem miðar að því að
bæta hreyfigetu fólks og koma þannig í veg
fyrir sjúkdóma og ótímabæra hrörnun.”

Mun sykursýki 2 tilfellum fjölga
í framtíðinni
Gauti segir að samhliða aukinni offitu og
hreyfingarleysi muni þeim sem þróa með
sér sykursýki 2 fjölga verulega í framtíðinni.
“Með því að grípa inn í sjúkdómsferli
snemma er hægt að koma í veg fyrir og
hægja á þróun þessa skelfilega sjúkdóms
sem kostar mikla skerðingu á lífsgæðum,
hreyfigetu og orsakar marga sjúkdóma
sem dýrt er að vinna á. Einnig þarf að huga
mikla fjölgun stoðkerfiseinkenna.
Helstu stoðkerfisvandamál fólks má
rekja til lífsstíls og áverka sem fólk verður
fyrir á fyrri hluta æviskeiðs. Áverkar eins
og krossbandaslit í hné valda ekki bara
tímabundinni skerðingu heldur geta þessir
áverkar einnig haft áhrif á að meiri líkur

Myndirnar eru frá opnu húsi hjá Sjúkraþjálfun Reykjavíkur sem fór fram nýlega í nýju húsakynnunum.

eru á sliti á hnéliðnum sem leiðir til þess að
viðkomandi þarf að fá gervilið í hné síðar
á lífsleiðinni.” Gauti segir að skipta megi
hreyfingu í tvennt. “Annars vegar tölum við
um frjálsan leik og hins vegar kerfisbundna
þjálfun. Kerfisbundin þjálfun er oftast mjög
einhæf og eftir því sem fólk stundar þessa
einhæfu þjálfun oftar eru afleiðingarnar
oft slæmar. Tökum sem dæmi krakka sem
stundar eina íþrótt 5 sinnum í viku. Vegna
þessa mikla æfingamagns telja foreldrar
að hreyfiþörf barnsins sé fullnægt. Þess
vegna finnst þeim í lagi að keyra krakkann í
skólann, á æfingar og allt sem krakkinn þarf
að fara og hvetur barnið síður til að fara út
að leika sér. Frjáls leikur okkar fullorðna
fólksins er að fara gangandi á milli staða,
taka lyftu upp á milli hæða, taka til og
ryksuga heima hjá sér og stunda fjölbreytta
hreyfingu eins og sund, fjallgöngur, slá
garðinn og fleira. Þess í stað telur fólk að
nóg sé að fara í jóga, fara í spinning tíma
eða lyfta lóðum sem er í rauninni mjög
einhæf þjálfun og svarar ekki öllum þeim
þörfum sem líkaminn þarfnast til að
viðhalda og bæta líkamlegt atgervi.”

Tölvu- og farsímanotkun
veldur skaða
Gauti segir að oft sé fólk ekki að velja
sér hreyfingu og að afleiðingar kyrrsetu og
tölvuumhverfis birtist víða. “Afleiðingar
kyrrsetu og slæmar setstöður, hafa áhrif
á bak, hálseinkenni og axlir. Mikil tölvu-

Sjúkraþjálfun Reykjavíkur er flutt að Fiskislóð þar sem Ellingsen er til húsa.

og farsímanotkun veldur mun meiri skaða
en fólk gerir sér grein fyrir. Þannig hefur
staðan á hálsinum þegar höfuðið er
hallandi fram áhrif á djúpöndun þannig
að þindin sem stjórnar önduninni fær ekki
nægilega örvun sem hefur afleiðingar á
súrefnisupptöku og þannig á marga hluti
tilverunnar.”

Þjálfun fyrir alla aldurshópa
En hvað er til ráða. “Hjá okkur bjóðum
við upp á þjálfun fyrir alla aldurshópa
og ekki eingöngu fyrir þá sem eru með
sjúkdóma eða kvilla heldur einnig fyrir
einstaklinga sem vilja bæta afköst sín
og lífsgæði. Við erum með hóptíma fyrir

hlaupara, kylfinga og unga íþróttamenn
og konur. Við erum búin að vera með
hóptíma fyrir karla og konur sem hafa
það að markmiði að bæta hvers konar
færni, jafnvægi og afreksgetu. Við höfum
verið í fararbroddi þess að gera mælingar
á afkastagetu bæði með kraftmælingum
og svo kölluðum mjólkursýrumælingum.
Við mælum virkni á vöðvum grindarbotns
sem eru mjög mikilvægir bæði fyrir konur
og karla. Á næstu misserum ætlum við að
auka enn frekar upp á fræðslu fyrir þjálfara,
heilbrigðisstarfsfólk og almenning í því
augnamiði að örva enn meira tækifæri sem
rétt þjálfun hefur á lífsgæði.”

Bragðgóð jólag jöf
Gefðu g jafabréf sem gildir ekki bara á eitt, heldur fjögur af vinsælustu veitingahúsum
Reykjavíkur. Gjöf sem hittir í mark hjá sælkerum sem geta þá valið sinn uppáhaldsstað.
Gjafabréfin fást á stöðunum fjórum og eru að upphæð 10.000 og 20.000 kr.
Gjöf sem gælir við bragðlaukana!

TAPASBARINN, Vesturgötu 3b, tapas.is
SUSHI SOCIAL, Þingholtsstræti 5, sushisocial.is
APOTEK, Austurstræti 16, apotek.is
SÆTA SVÍNIÐ, Hafnarstræti 1-3, saetasvinid.is

GASTROPUB
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Er listamaður í
þinni fjölskyldu?
Mikið úrval af
myndlistarvörum,
gjafasettum
og trönum.

KR í samstarfi við Félagsmiðstöðina á Aflagranda 40
er með leikfimi ALLA MÁNUDAGA klukkan 10:30.

Sjúkraþjálfar sjá um leikfimina og mun hún henta
bæði þeim sem geta æft standandi og sitjandi.
VIÐ VILJUM ENDILEGA SJÁ YKKUR SEM FLEST

Tilvalið í n
n
jólapakka

RÚTA FER Í KR HEIMILIÐ FRÁ:

Sama leið til baka - Frítt í rútuna

Aflagranda
Grandavegi

kl. 10:15
kl. 10:20

Borgartúni 22, Reykjavík • Gleráreyrum 2, Akureyri • Opið: 8-18 virka daga og 10-14 laugardaga • slippfelagid.is

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

Afgreiðslutími um jólin:
Hægt er að greiða
fyrir gjaldskyld stæði með
mynt, greiðslukortum og
greiðsluappi leggja.is.
Sjáið fjölda lausra stæða í
bílahúsum á www.bilahus.is

Stjörnuport-Traðarkot-Kolaport-Vitatorg-Vesturgata 7-Ráðhúsið

24. desember, Aðfangadagur
25. desember, Jóladagur
26. desember, Annar í jólum
31. desember, Gamlársdagur
1. janúar, nýársdagur

Ránargötu 15

10.00 - 17.00
12.00 - 17.00
10.00 - 23.30
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00
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Ása kvæðakona
í Landakotsskóla

gana 3.
10. og 1
kl. 13–1
7. des.
7

www.borgarsogusafn.is

Verið ve
l ko m i n
á jó l ad a
g
Á rb æ j a s k r á
rsafns
sunnuda

Í síðustu viku fengu nemendur á yngsta stigi og
unglingastigi hana Ásu Ketilsdóttur kvæðakonu í
heimsókn í Landakotsskóla.
Ása er býr á Laugalandi í Skjaldfannardal, norðanmegin í Ísafjarðardjúpi. Hún er þekkt fyrir að kveða,
syngja og segja sögur og hefur m.a. haldið námskeið
og gefið út bækur. Ásta átti góða stund með
börnunum í fyrsta til fjórða bekk, sagði þeim sögur
og tók lagið fyrir þau með sínum hætti.
Hér er Ása að ræða við
börnin í Landakotsskóla.

Útikennsla í Landakotsskóla

Nemendur sem völdu útikennslu fá að upplifa
ótrúlega spennandi hluti.
Í nóvember fóru krakkar úr Landakotsskóla

ásamt kennaranum sínum, Micah Quinn, á
Sólheimajökul. Þetta var frábær ferð og mikil gleði
var ríkjandi í hópnum.

Á myndunum má sjá glaða krakka úr Landakotsskóla á Sólheimajökli.

Njóttu stemningarinnar
Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri
Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.
Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd,
Lyf og heilsa; Granda, Kringlu og
Austurveri, Snyrtivöru- búðin
Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver, Reykjavíkur
Apótek, Árbæjarapótek, Urðarapótek.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup og
Krabbameinsfélagið.

Skötuhlaðborð á Restaurant Reykjavík 23. desember

ÞORLÁKSMESSUSKATA
Á Þorláksmessu bjóðum við upp á
einstaklega girnilegt skötuhlaðborð.

Nánar um sölustaði á facebook

SÍLDARVEISLA

AÐALRÉTTIR

EFTIRRÉTTTIR

Lauksíld
Appelsínumarineruð síld
Fennel og agúrku síld
Jólasíld
Lakkríssíld

Kæst Tindabikkja
Reyktur Lax
með hvítlaukssósu
Skötustappa
Saltfiskur
Plokkfiskur

Ris a la mande
Kanil og rósmarin
ostaterta
Piparköku–Brownie
Úrval af ísum
Frómas

Verð kr.

4.900

Í hádeginu og
um kvöldið

Í hádeginu verður
Eyjólfur Kristjánsson
í jólaskapi með gítarinn

Bókið tímanlega í síma

552 3030

www.101.is
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KR-ingar í yngri landsliðum
Níu KR ingar hafa verið valdir í yngri landslið
karla í knattspyrnu en æfingar fara fram milli jóla
og nýárs.
Þeir leikmenn sem hafa verið valdir í landslið U19
eru; Atli Hrafn Andrason, Ástbjörn Þórðarson, Ólíver

Dagur Thorlacius, og Guðmundur Andri Tryggvason.
KR ingar eiga einnig leikmenn í yngri landsliðum
kvenna líkt og karla en þær eru: Kristín Erla Ó.
Johnsson, Emilía Ingvadóttir og Alma Gui Mathiesen.

Þú færð
KR-vörurnar
hjá okkur!
Óskum KR-ingum og öllum
Vesturbæingum gleðilegra jóla.

Ármúli 36 • Reykjavík 108
S: 588 1560

Efnilegir KR-ingar sem hafa verið valdir í yngri landsliðin í fótbolta.

Markmannabikar KR 2017
Hin árlega afhending markmannabikars KR fór fram 25.
nóvember sl, Markmannafélag
KR sá um afhendinguna, en
gefandinn Heimir Guðjónsson fyrrum markmaður KR og
lands-liðsins er nú búsettur á
Spáni. Heimir var markvörður
meistaraflokks KR á árunum
1955 til 1965 og var lykilmaður í
sigur-sælu liði KR á þessum tíma
og vann alla titla sem í boði voru
og lék að auki með landsliðinu.
Kunna KR ingar vel að meta
ræktarsemi hans fyrir gamla
félaginu og ber að þakka það.
Það er markamannsþjálfari
yngri flokka, Valþór Halldórsson, sem ber hitann og þungann
af valinu þetta árið. Við valið er
einkum horft til frammistöðu á
vellinum, ástundun við æfingar
og framkomu innan sem utan
vallar. Markmenn KR 2017 eru: Í
kvennaflokki voru það markmenn
5. flokks þær Birna Guðlaugsdóttir og Helena Sörensdóttir
sem urðu fyrir valinu. Þær léku
vel í sumar, mættu vel á æfingar

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA
S: 562 5999

S: 669 5999

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK
Frá vinstri: Magnús Guðmundsson, Guðmundur Pétursson, Ómar
Castaldo, Halldór Pálsson, Valþór Hilmarsson, Kristján Finnbogason,
Birna Guðlaugsdóttir og Helena Sörensdóttir

og tóku miklum framförum og
haldi sem horfir með þær verða
markmannsmálin í kvennaknattspyrninnu hjá KR í góðum
höndum næstu árin.
Í karlaflokki var Ómar Castaldo
markmaður 3. flokks valinn. Hann
var lykilmaður í liði 3. flokks

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.
13:00-14:30

í sumar og eins og stelpurnar
mætti hann vel á æfingar, tók
miklum framförum og sýndi góða
framkomu utan vallar sem innan.
Þá var hann valinn í U 17 ára
landsliðið og tók þátt í tveimur
leikjum í Norðurlandamótinu sem
fram fór hér heima.

Fimmtudaga
13:00-14:30 og 17:00-19:30
Föstudaga
13:00-14:30

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00
Skólar og sérhópar:
Mánudag til föstudags 10:00 til 15:00.

GETRAUNANÚMER

KR ER 107

25%

Harðir pakkar
með notagildi

AFSLÁTTUR

SKRÚFVÉL
IXO V & IXOLino
3,6V, fullorðins og barna.

6.745kr.

RAFHLÖÐUVÉL
PSR 14,4Li, 2x2,5Ah

748640055
Almennt verð: 8.995kr.

19.495kr.

ÖNNUR

74864116
Almennt verð: 25.995kr.

25%

Ein
fyrir
barnið

20%

RAFMAGNSAFSLÁTTUR
VERKFÆRI

AFSLÁTTUR

14.-17. desember

14,4V

25%

smáraftæki

Moomin
eftirlæti
allra takmarkað
magn

AFSLÁTTUR

Gerðu
frábær
kaup!

MOOMINBOLLI
30cl. ýmsar gerðir

2.895kr./stk
46304939

LEIKFÖNG
OG SPIL

POTTAR OG
PÖNNUR

MATAR-, KAFFI OG
HNÍFAPARASETT

25% 25% 20% 25%
14.-17.
desember

Ð
LÓ
KIS
FIS

OPIÐ

VIRKA DAGA 8-18
LAUGARDAGA 10-18
SUNNUDAGA 11-17
WWW.BYKO.IS
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KOMDU Í HEIMSÓKN!
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