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Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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ALLA DAGA
Á EIÐISTORGI

Frístundamiðstöðin Tjörnin var vinsæll 
áfangastaður hjá fjölskyldum í Vesturbæ, 
Miðborg og Hlíðum milli klukkan 16 og 
18 sl. fimmtudag þegar börnin í frístunda
heimilum Tjarnarinnar héldu jólamarkað 
til styrktar barnaþorpum SOS. Börnin hafa 
undanfarna daga lagt hart að sér við að 
búa til ýmiss konar jólalegan varning sem 
þau selja vinum og vandamönnum á jóla
markaði fjölskyldunnar. Auk markaðarins 
ráku starfsmenn kaffihús í Tjörninni þar 
sem íbúar hverfisins gátu sest niður og 
jólað sig í gang með jólalegum veitingum í 
góðum félagsskap.

Allur ágóði af sölunni rennur óskiptur til 
barnaþorpa SOS en börnin í hverju frístunda
heimili eru að gerast „styrktarsystkini“ 
barns í barnaþorpi SOS og fá að fylgjast með 
því hvernig því vegnar í gegnum reglulega 
mynda og bréfasendingar, en einnig geta 
börnin í frístundaheimilinu sent „styrktar
systkini“ sínu fréttir frá daglegu starfi þeirra 
og þannig myndað samskipta brú við barn 
sem er háð því að fá aðstoð frá betur settur 
þjóðum til að búa við mannsæmandi lífs
skilyrði. Með jólamarkaðinum eru börnin í 
frístundaheimilum Tjarnarinnar að leggja sitt 
af mörkum við að bæta lífskjör barna sem 
búa ekki við jafn góðar aðstæður og þau sjálf 
og hafa þannig áhrif til góðs fyrir önnur börn. 
Börnin sem eru ekki nema 6 til 9 ára leggja 
á sig heilmikla og óeigingjarna vinnu við að 
bæta líf annarra með markaðinum eiga hrós 
skilið fyrir sitt framlag og því megi veita eftir
tekt á sem flestum sviðum.

Fjölmenni á jólamarkaði 
Tjarnarinnar

- Hofsvallagata 52 -

BestuUppáhalds

Happajól!

Mikil gleði ríkti á meðal barnanna á 
jólamarkaði Tjarnarinnar.
Mynd: James Weston.

Gleðileg jól
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Þegar líða fer að jólum

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.

Látið fagmenn okkar aðstoða við val á hátíðarmatnum - Munið að panta tímanlega !

Úrbeinað Hólsfjallahangikjöt

Helgartilboð 20%
afsláttur fimmtudag – sunnudags

12.-15. desember á meðan birgðir endast 

• 2 STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
• 2 MEÐLÆTI AÐ EIGIN VALI
• 2 SÓSUR AÐ EIGIN VALI
• 2 L GOS

AÐEINS 5.990 KR.



Bláa hagkerfið, eða öll starfsemi sem við 
kemur hafinu í kringum Ísland, getur þrefaldast 
að umfangi á næstu tveim áratugum. Í bláa 
hagkerfinu felast því mörg tækifæri til að skapa 
verðmæti og áhugaverð störf til framtíðar. 
Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýju riti 
Íslenska sjávarklasans sem nefnist „Bak við 
yztu sjónarrönd“. Höfundar ritsins eru þeir 
Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson en 26 
sérfræðingar og frumkvöðlar veita einnig álit sitt á 
ýmsum framtíðarviðfangsefnum er lúta að hafinu.

Bróðurpartur veltu bláa hagkerfisins í dag 
er tengdur hefðbundnum sjávarútvegi. Í ritinu 
er talið að vel kunni svo að fara að stór hluti 
bláa hagkerfisins sé lítið eða ekkert tengdur 
hefðbundnum fiskveiðum innan 20 ára. Nýjar 
atvinnugreinar, sem nýta auðlindir hafsins, munu 
skjóta enn frekar rótum og verða fyrirferðarmiklar 
á komandi árum ef rétt er á málum haldið. Í ritinu 
er rætt um líklega þróun í veltu einstakra greina 
sem tengjast bláa hagkerfinu hérlendis næstu tvo 
áratugina. Þær áætlanir byggjast bæði á áætlunum 
sem gerðar hafa verið um veltuaukningu þessara 
atvinnugreina á heimsvísu og á viðtölum við ýmsa 
frumkvöðla og forsvarsmenn fyrirtækja hérlendis.

Tækifæri í líftækni og fullvinnslu
Tækifærin liggja m.a. í aukinni fiskirækt, líftækni, 

fullvinnslu aukaafurða, vaxandi stofnum nýrra 
veiðitegunda við Ísland eins og skelfiski, nýtingu 
þara og ræktun þörunga svo eitthvað sé nefnt. 
Ógnanirnar felast fyrst og fremst aukinni mengun 
í hafinu í kringum Ísland, hitnun og súrnun sjávar 
og plastmengun.

Í ritinu eru nefnd nokkur atriði sem leggja ber 
kapp á til að efla enn frekar bláa hagkerfið. Þar 
er m.a. nefnt mikilvægi þess að Íslendingar skynji 
þau tækifæri sem felast í því að taka sér stöðu 
sem forystuland í í nýsköpun og umhverfisvernd. 
Þá þarf að efla rannsóknir og menntun á þessum 
sviðum,  styrkja enn frekar samkeppnissjóði, treysta 
hafréttarlega stöðu Íslands og efla nýsköpunar- og 
frumkvöðlaumhverfið hérlendis. Hinn 3. desember 
sl. tók frú Eliza Reid á móti fyrsta eintaki af þessu 
riti Í húsi sjávarklasans að Grandagarði 16. Kristján 
Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra flutti ávarp og 
nokkrir frumkvöðlar sýndu nýsköpunarverkefni sem 
bætt geta umhverfið og aukið verðmæti.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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Um brot: Valur Kristjánsson
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur fyrir hönd 
ríkisins gert samning við Reykjavíkurborg um byggingu 

flugvallar í Hvassahrauni sunnan Hafnarfjarðar. Hugmyndir um 
flugvallagerð þar hafa verið til umræðu eftir að Rögnunefndin 
svonefnda lagði til að þar yrði fundið flugvallarstæði.

Nú hefur Icelandair Group bæst í hóp þeirra sem vilja 
athuga möguleikann á flugvelli í Hvassahrauni. Þá er 

ekki verið að horfa til innanlandaflugs sérstaklega heldur 
yrði byggður millilandaflugvöllur sem þjónað gæti bæði 
flugsamgöngum á milli landa og innanlands. 

Forsvarsmenn Icelandair Group telja heppilegt að hafa 
bæði millilandaflug og innanlandsflug frá sama flugvelli 

eins og raunar er víðast hvar um veröldina. Auk þess benda 
þeir á kosti þess að hanna flugvöll frá grunni en mannvirki á 
Keflavíkurflugvelli bindi hendur manna að því leyti.

Með tilkomu Hvassahraunsflugvallar yrði öll flugstarfsemi 
í Vatnsmýrinni lögð niður og svæðið endanlega nýtt 

fyrir aðra atvinnustarfsemi og íbúðabyggð. Eflaust yrði 
Keflavíkurflugvöllur nýttur jafnframt flugvelli í Hvassahrauni. 
Hann liggur til dæmis vel við útvegs- og fiskeldisstöðvum á 
sunnanverðu landinu.

Keflavíkurflugvöllur var byggður af Bandaríkjunum sem 
herflugvöllur. Þótt herlið þeirra hafi farið af landinu 

fyrir allnokkru má vera að í óræðum heimi geti komið fram 
kröfur um meiri notkun hans í hernaðarlegum tilgangi. Aukin 
hernaðarumsvif og vaxandi ferðaþjónusta fara ekki vel saman.

Margt bendir til að framtíð flugs á Íslandi verði í 
Hvassahrauni. Því fylgir að tryggja verður greiðar 

samgöngur við höfuðborgina. Hafnarfjörður er aðal hindrunin 
á leiðinni út á Reykjanes. Hvassahraun er sunnar Hafnarfjarðar. 
Án vegagerðar myndi byggðin við fjöðrinn áfram tefja 
samgöngur við flugvöllinn.

Hvassahraun
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ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

Myndin var tekin þegar kynning bæklingsins "Hvað er bakvið ystu sjónarrönd var kynntur. Á myndinni 
eru; Þór Sigfússon, Júlíus B Kristinsson, Friðrik Sigurðsson, frú Elíza Reid, Davíð Freyr Jónsson, Þórlindur 
Kjartansson og Berta Daníelsdóttir.

Starfsemi úr hafinu getur 
þrefaldast á tveimur áratugum
- nýtt rit um Bláa hagkerfið kynnt í Sjávarklasanum

Gleðilega hátíð og heillaríkt nýtt ár!
Bestu þakkir fyr ir ánægjulegt samstarf á ár inu sem er að l íða

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða



KOMDU Í HEIMSÓKN!
GRANDI

Einar málarameistari tekur  
vel á móti þér á Grandanum

Velkomin á Granda 

Reykskynjarar 
og slökkvitæki  
í miklu úrvali

Þú færð 
eldiviðinn  
hjá okkur

Tilboðsverð
Pottasett
Gourmet 5 stykki.

11.996
41114683

Almennt verð: 15.995 

Tilboðsverð
Rafhlöðu- 
skrúfjárn
IXO VI 3,6V.

8.796
 748640056/7

Almennt verð: 10.995 

Rafmagns- 
verkfæri

20%
afsláttur

25-50%
afsláttur
af allri jólavöru

Skoðaðu 
jólagjafa- 
handbókina  
á byko.is

125
Jólagjafahugmyndir

Tilboðsverð
Junior peysa
Þægilega og hlý hettupeysa.

7.496
93445050-53

Almennt verð: 9.995 

Tilboðsverð
Junior buxur
Sérhannaðar vinnubuxur  
fyrir börn.

8.996
93445040-47

Almennt verð: 11.995 

Tilboðsverð
Rafmagns- 
hlaupahjól
XZ1200.

34.995
41036746

Almennt verð: 39.995 

Rafmagns- 
hlaupahjól
Mi Electric Scooter.  
Svart eða hvítt.

68.995
49620296/7

Frábær 

jólagjöf

Tilboðsverð

Snjóþota
Bobsled

8.246
46216263

Almennt verð: 10.995

Pottar- &  
pönnur

25%
afsláttur

Öll leikföng

25%
afsláttur

B
ir

t m
eð

 fy
ri

rv
ar

a 
um

 p
re

nt
vi

ll
ur

 o
g/

eð
a 

m
yn

da
br

en
gl

.  
Ti

lb
oð

 g
ild

a 
ti

l 1
8.

 d
es

em
be

r 
eð

a 
á 

m
eð

an
 b

ir
gð

ir
 e

nd
as

t.



Í nýútkominni bók Braga 
Ólafssonar Stöðu pundsins, 
sem nýlega var til nefnd 
til Íslensku bókmennta
verðlaunanna, segir frá 

mæðginunum Möddu og Sigur
vin sem ákveða að heimsækja 
gamlan vin látins fjölskyldu
föðurins sem er búsettur á 
Englandi. Í fjörunni við Ægisíðu 
átti sér stað mikilvægur atburður 
í sögu Braga. Bragi segir að í 
grjótinu þar hafi vendi punktur 
sögunnar átt sér stað. Faðirinn 
í þessari litlu fjölskyldu hafi 
ákveðið að koma þangað til 
þess að enda líf sitt. Bragi hefur 
skrifað fjölda skáldsagna og 
smásagna, en einnig ljóð og 
leikhúsverk. Í Stöðu pundsins 
birtast ásamt aðalpersónunum 
nokkrar persónur sem lesend ur 
Braga þekkja úr fyrri verkum 
hans. Meðal annarra má nefna 
Níels Pietur og Ármann Val 
Ármannsson, og tónskáldið 
Markús Geirharð, sem segja má 
að hafi sigrað hjörtu margra 
lesenda fyrri skáldsagna Braga. 
Vesturbæjarblaðið settist 
niður með höfundinum á Kaffi
vagninum að morgni til nú 
á dögunum.

 
Bragi neitar ekki að atburðir 

úr eigin lífi endurgerist í sögunni. 
„Ég byggi þetta mikið til á eigin 
reynslu og atburðum í fjölskyldu 
minni, aðallega móðurfjölskyldu, 
en hnika öllu til og sný á haus. 
Þetta er skáldsaga, en hefur 
undirtitilinn „sjálfsævisaga, 
en ekki mín eigin“. Þess má 
geta að móðir Braga er Soffía 
Mary Sigurjónsdóttir, fyrrum 
bankastarfsmaður sem nú býr 
á Seltjarnarnesi og hefur lagt 
listmálun fyrir sig eftir að hún 
fór á eftirlaun. Faðir Braga var 
Ólafur Stefánsson, lögfræðingur, 
sonur Stefáns Jóhanns 
Stefánssonar frá Dagverðareyri 
við Eyjafjörð, alþingismanns 
og forsætisráðherra um skeið. 
Ríkisstjórn hans var gjarnan nefnd 
eftir honum og kölluð Stefanía.

Ég er enn Vesturbæingur
Eftir að hafa gætt sér á Kaffi 

Ameríkanó var Bragi inntur 
eftir tengslum sínum við 
Vesturbæinn fyrr og síðar. “Ég er 
enn Vesturbæingur. Alla vega að 
hluta enda nýlega fluttur austur 
yfir læk. Ég hafði áður búið við 
Suðurgötuna í 12 ár, í húsi þar 
sem leikarahjónin Helgi Skúlason 

og Helga Bachmann bjuggu 
lengi. Við erum nú flutt í Túnin, 
sem áður töldust til Austur
bæjarins, en eru þó líklega 
hluti af miðbænum í dag. Ég er 
þó mikið með annan fótinn í 
Vesturbænum. Yngri dóttir mín 
er nýbyrjuð í Hagaskóla og ég er 
mikið á ferðinni á mínum gömlu 
slóðum. Ég gekk sjálfur í þessa 
grónu skóla í Vesturbænum, 
Melaskóla og Hagaskóla. Fór 
síðan í Versló, þótt ég hefði í 
raun ekkert að gera þangað. En 
það var einhver uppreisn í mér 
gagnvart MR í þessum tíma, eins 
og hjá fleiri vinum mínum. Eftir á 
finnst mér þó ágætt að hafa lokið 
verslunarprófi, því það skilaði 
mér góðri vélritunarkunnáttu, auk 
þess sem ég lærði að setja upp 
verslunarbréf, sem nýttist mér vel 
við að skrifa Stöðu pundsins. Ég 
lauk aftur á móti stúdentsprófi úr 
Menntaskólanum við Hamrahlíð, 
frá nýmálasviði. Sá skóli átti betur 
við mig.”

Í Purrki Pillnikk og 
Sykurmolunum

Svo fórstu að skrifa? „Ég 
var í raun farinn að skrifa um 
fermingaraldurinn. Við Friðrik 
Erlingsson rithöfundur vorum 
nánir vinir á þessum tíma 
og fylgdumst að í tónlist og 
textagerð. Við sendum hvor 
öðrum þykk og mikil bréf 
með sögum og ljóðum. Fyrsta 
ljóðabókin mín, Dragsúgur, 
kom út 1986, sama ár og ég tók 
þátt í að stofna útgáfufyrirtækið 
Smekkleysu og hljómsveitina 
Sykurmolana. Ég hafði áður spilað 
með Purrki Pillnikk, með þeim 
Friðriki og Einari Erni.“ Of langt 
mál yrði að rekja sögu þessara 
hljómsveita en þar starfaði Bragi 
með Björk Guðmundsdóttur, 
Einari Erni Benediktssyni, Þór 
Eldon, Sigtryggi Baldurssyni, 
Margréti Örnólfsdóttur og 
fleirum. Sykurmolarnir voru 
brautryðjendur á sviði íslenskrar 
tónlistar á sínum tíma, og 
Smekk leysa á sér langa og 
merkilega útgáfusögu. „Já. 
Smekkleysa er reyndar enn til, 
þótt útgáfan sé orðin minni. 
Við höldum úti lítilli plötubúð 
á Óðinsgötunni. Reksturinn 
hefur þó á síðustu árum verið 
nokkuð erfiður. Árið 2006 var 
fjárhagsstaðan orðin slík að við 
brugðum á það ráð að endurlífga 
Sykurmolana fyrir eina tónleika í 
Laugardalshöll, og reistum þannig 

við fjárhag Smekkleysu – að 
minnsta kosti í bili.”

Fannst Magnús Tómasson 
lifa draumalífi

“Ég bjó um tíma í rauðu 
timburhúsi við Vesturgötu 53B 
sem stóð á horni Vesturgötu og 
Framnesvegar, húsi sem löngu er 
búið að rífa. Ég var í sumarvinnu í 
Daníelsslipp á þeim tíma, og gekk 
niður Bakkastíginn í vinnuna, frá 
Vesturgötunni niður á Mýrargötu. 
Við Bakkastíginn bjó Magnús 

Tómasson myndlistarmaður, 
og mér er það mjög minnisstætt 
að hafa oft séð hann fyrir utan 
húsið sitt klukkan hálfátta á 
morgnana með logandi Pall 
Mall sígarettu, væntanlega að 
undirbúa listsköpun dagsins, á 
meðan ég var á leiðinni í einhverja 
leiðinda útivinnu. Ég sá þetta 
fyrir mér sem draumalífið: að 
vera sjálfstæður listamaður. En 
það var oft fjör á Vesturgötunni. 
Ásmundur Jónsson, eða Ási 
í Gramminu, var þá búinn að 

stofna Grammið með Einari 
Erni og var með reksturinn í 
kjallaranum undir hæðinni þar 
sem ég bjó. Það var mjög mikið 
að gerast í kringum Grammið, 
mikil gróska, alveg ógleymanlegur 
tími. Grammið fluttist síðan 
upp á Laugaveg þar sem gamla 
Plötuportið var. Plötuportið 
kemur reyndar fyrir í nýju bókinni 
minni, enda gerist sú saga að 
mestu leyti árið 1976, og fjallar að 
stórum hluta um popptónlist. Og 
það að kaupa sér plötur, meðal 
annars frá Englandi.”

Á stúdentsprófið 
Megasi að þakka

Einhverra hluta vegna víkur 
talinu að Megasi, en Bragi kynntist 
honum um tvítugsaldurinn, og 
spilaði á bassa með honum um 
tíma, meðal annars á tveimur 
plötum með hljómsveitinni 
Íkarus. “Það má eiginlega segja 
að Megas hafi komið mér í 
gegnum stúdentsprófið,“ segir 
Bragi brosandi. „Ég átti bara einn 
stærðfræðiáfanga eftir í MH, til 
að klára skólann, og hafði fallið 
í þeim áfanga tvívegis. Ég var 
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Ég byggi þetta á minni reynslu
- segir Bragi Ólafsson rithöfundur um nýútkomna bók sína Stöðu pundsins

Bragi Ólafsson rithöfundur að störfum. “Og í vissum skilningi má segja að lífið hafi verið tíðindalítið 
síðan, hafi meira átt sér stað í höfðinu,” segir Bragi í viðtalinu.

“Við Bakkastíginn bjó Magnús Tómasson mynd
listarmaður, og mér er það mjög minnisstætt að 
hafa oft séð hann fyrir utan húsið sitt klukkan 
hálfátta á morgnana með logandi Pall Mall 
sígarettu, væntanlega að undirbúa listsköpun 
dagsins, á meðan ég var á leiðinni í einhverja 
leiðinda útivinnu. Ég sá þetta fyrir mér sem 
draumalífið: að vera sjálfstæður listamaður.”

•  Harðfiskur
•  saltfiskur
•  stórir HumarHalar
•  skelfléttur Humar

skatan er komin!

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

föstudaga kl. 10 - 18



eitthvað að barma mér yfir því við 
Megas, og þá datt honum í hug 
að gefa mér lítið kver sem heitir 
að mig minnir Stærðfræðileg 
formúluljóð, sem innihélt vísur og 
stökur með stærðfræðiformúlum. 
Ég las þetta kver áður en ég fór í 
prófið, þriðju tilraunina, og flaug 
í gegnum áfangann, fékk meira 
að segja hæstu einkunn. Ég efast 
reyndar um að formúluljóðin 
hafi í raun komið að einhverju 
gagni, en um svipað leyti hafði 
Megas gefið mér nokkrar mjög 
þunnar bækur með örleikritum 
Samuels Beckett, og eftir á að 
hyggja finnst mér skemmtileg 
tilhugsun að þær bækur hafi 
frekar en formúluljóðin nýst 
mér í stærðfræðinni, þótt áhrifa 
Becketts gæti mjög lítið í því sem 
ég hef skrifað síðan. Held ég.”

Lærði að vinna á daginn
Fórstu eftir þetta út á 

ritbrautina? “Ég var alltaf með 
annan fótinn þar þótt tónlistin 
hafi verið fyrirferðarmeiri 
á þessum tíma. En eftir að 
Sykurmolarnir hættu fór ég að 
vinna á auglýsingastofu, við 
textagerð og prófarkalestur, og 
var þar í fimm ár með hléum. 

Þar vandist ég hefðbundnum 
vinnutíma, að vinna frá níu til 
fimm. Sem hefur nýst mér vel 
æ síðan, enda krefjast ritstörf 
ákveðinnar reglu, að minnsta 
kosti í mínu tilviki.” 

Í nálægð við anda Laxness
Bragi kveðst hafa búið á 

nokkrum stöðum í Vesturbænum 
áður en hann flutti í hús Helgu 
og Helga við Suðurgötuna. „Ég 
bjó meðal annars við Hagamel, 
Grenimel, Kvisthagann og 
Fálkagötuna. Á Fálkagötunni, í 
hinni svokölluðu Hollywoodblokk, 
bjuggum við í sama stigagangi og 
Halldór Laxness hafði átt íbúð 
á efstu hæð. Eftir það fluttum 
við í hús á Laufásvegi 25, en þar 
hafði Halldór Laxness líka búið, á 
efstu hæð, með fyrri konu sinni, 
Ingibjörgu Einarsdóttur. Og 
Kristmann Guðmundsson reyndar 
líka, en hann og Laxness áttu 
sama tengdaföður um tíma, Einar 
Arnórsson. Af Laufásveginum 
fórum við síðan beint í vestur, 
yfir Tjörnina, á Suðurgötuna, þar 
sem Halldór Laxness kom enn 
og aftur við sögu.” Bragi segir að 
nokkuð sérstök tilfinning hafi fylgt 
því að flytja inn í þetta hús. „Ég 

hafði alveg frá því ég mundi eftir 
mér tekið eftir þessu sérstaka 
húsi við kirkjugarðinn. Og í 
endurminningunni var það fyrsta 
sem vakti athygli mína þegar ég 
kom inn í húsið ein lítil, ryðguð 
nál, eða nagli, í ramma á veggnum 
í forstofunni. Sagan á bakvið 
þann hlut var sú að Helga og 
Helgi höfðu sýnt Halldóri Laxness 
nálina einhverju sinni þegar hann 
kom í heimsókn, þau höfðu fundið 
hana í garðinum, og Halldór 
hafði strax þóst vita hvað þetta 
væri. Þetta kæmi frá Magnúsi 
í Melkoti, bænum sem var 
fyrirmyndin að Brekkukoti Björns 
í skáldsögu Halldórs. Melkot 
hafði staðið rétt hjá húsinu við 
Suðurgötuna, á lóðinni þar sem 
Ráðherrabústaðurinn stendur. 
Magnús hefði líklega notað nálina 
við að riða net.”

Á „beinu brautinni“ 
frá 2001

Bragi segist hafa farið á beinu 
brautina árið 2001. „Þá fékk 
ég full rithöfundalaun í fyrsta 
skipti og gat leyft mér að yfirgefa 
auglýsingastofuna. Og í vissum 
skilningi má segja að lífið hafi 
verið tíðindalítið síðan, hafi 
meira átt sér stað í höfðinu.” 
Bragi glottir eilítið að þessum 
orðum sínum, en frá því hann 
sagði skilið við hinn almenna 
vinnumarkað hefur hann gefið 
út fjölda bóka og leikrita. Og 
hann er enn að. Situr við skriftir í 
Miðborginni eða Austurbænum, 
og heimsækir Vesturbæinn nær 
daglega. “Hér hefur ansi margt 
breyst og flest til batnaðar. 
Þótt auðvitað sé það synd að 
rauða húsið við Vesturgötuna 
hafi verið rifið.” Hann lítur út 
um gluggann á Kaffivagninum. 
Örfiseyjan og Grandinn eru 
orðin allt önnur. „Hér hefur 

orðið til mjög skemmtilegt 
umhverfi með fyrirtækjum, 
verslunum og veitingastöðum.” 
Það líður að hádegi og svanga 
ferðamenn drífur að. Matarlykt 

er að fylla vitin en við Kaffi 
Ameríkanómennirnir göngum út 
í góða veðrið. Jólafastan orðin 
að öfugmæli og bókavertíðin 
í fullum gangi.
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ÞORLÁKSMESSUSKATA

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500

Frá 17. des. bjóðum við upp á skötu alla daga frá hádegi 
til kvölds fram að jólum, kr. 2.590.- fyrir manninn.

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

Munið heimasíðuna 
www.saegreifinn.is

“Við erum nú flutt í Túnin, sem áður töldust 
til Austurbæjarins, en eru þó líklega hluti af 
miðbænum í dag. Ég er þó mikið með annan 
fótinn í Vesturbænum. Yngri dóttir mín er 
ný byrjuð í Hagaskóla og ég er mikið á ferðinni 
á mínum gömlu slóðum. Ég gekk sjálfur í þessa 
grónu skóla í Vesturbænum, Melaskóla og 
Hagaskóla.”
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Alliance húsið hefur verið selt. Reykjavíkurborg 
hefur selt félaginu Alliance þróunarfélagi húsið 
sem er við Grandagarð 2 á 900 milljónir króna. 

Alliance þróunarfélag varð hlutskarpast í auglýs-
tu samkeppnisferli þar sem kaupverð hafði 50% 
vægi á móti hugmyndafræði, hönnun og samráði 
við nærumhverfi. Tilboð Alliance þróunarfélags 
var metið áhugaverðast út frá bæði verði og 

hugmyndum um starfsemi og þróun á reitnum. 
Húsið er selt með leigusamningum, en þar er nú 
starfrækt Sögusafnið og veitingastaðurinn Matur og 
drykkur auk þess sem listamenn hafa aðstöðu á efri 
hæðinni. Reykjavíkurborg keypti húsið árið 2012 og 
var húsið lagað að utan í framhaldinu en ytra byrði 
þess er friðað.

Alliance húsið á Grandagarði.

Alliance húsið selt

578 88 88
pizzan.is

Stór pizza af matseðli og 2l gos að eigin vali
9. - 19. desember

1.990 kr.

*opnunartilboðopnunartilboð
höfum opnað nýjan stað í jl húsinu

*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM

Birgir Bieltvedt hefur sótt um leyfi til að breyta fyrrum 
húsnæði Bólstrunar Ásgríms á Bergstaðastræti 2 í ölstofu. Húsið 
hefur staðið autt síðan í ársbyrjun 2018. Birgir festi kaup á 
húsinu af Agli Ásgrímssyni bólstrara. 

Birgir sótti um leyfi til að opna veitingastað í kráarflokki, 
lækka kjallaragólf um 50 cm. og setja stiga upp á aðra hæð við 
norðurgafl hússins. Endanleg ákvörðun um málið liggur ekki 
fyrir hjá borginni. Rauða húsið hefur verið kennileiti neðst við 
Bergstaðastrætið um langan tíma eða í um sex áratugi. Egill tók 
við bólstruninni af föður sínum en hætti störfum í byrjun árs 
2018. Birgir er með nokkur umsvif á þessum slóðum. Hann rekur 
Joe & The Juice á horni Laugavegar og Bergstaðastrætis þar sem 
veitingastaðurinn Asía var áður og þar áður hljómtækjaverslunin 
Nesco sem var í eigu Óla Antons Bieltvedt.

Kemur Krá 
í gömlu 
bólstrunina?

Rauða húsið við Bergstaðastræti þar sem Bólstrun Ásgríms var í 
áratugi. Nú hefur verið sótt um leyfi til að opna ölstofu eða krá 
í húsinu.

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

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.



HÁTÍÐAR GJAFAKÖRFUR
Nú er tíminn til að panta osta- og 

sælkerakörfurnar fyrir hátíðarnar. Hver 
karfa inniheldur handvalið úrval af 

ostum og öðru góðgæti — allt eftir þínum 
óskum. Körfurnar eru fáanlegar í ýmsum 

stærðum og gerðum, en nú getur þú einnig 
valið á milli hefðbundinnar ostakörfu eða 

pappaöskju. Öskjurnar eru bæði endurunnar og 
endurvinnanlegar. Gómsætt fyrir þig og gott  

fyrir umhverfið.

VEISLUÞJÓNUSTA
Þegar líða fer að veislu erum við hjá 

Ostabúðinni til þjónustu reiðubúin. Við 
bjóðum upp á fjölbreytta veisluþjónustu, 

hvort sem þú kýst ostabakka og snittur 
eða fullbúna veislumáltíð. Fáðu sent heim 

eða njóttu þess að láta stjana við þig í 
glæsilegum veislusal Ostabúðarinnar  

á Granda — allt eftir þínum óskum.
Nánari upplýsingar á ostabudin.is  
eða í síma 562 2774. Við hlökkum 

 til að heyra í þér.

OPIÐ FYRIR 
PANTANIR

ER STYTTIST TIL JÓLA — HRINGDU Í JÓA
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Mikilla breytinga er að vænta á undirbúningi 
framkvæmda hjá Reykjavíkurborg. Gert er ráð 
fyrir að rekstraraðilar á þeim stöðum þar sem 
framkvæmdir eru fyrirhugaðar verði látnir vita 
af þeim í tíma og þeim þannig gefin kostur á að 
bregðast við. Þessar breytingar eru fyrirhugaðar 
í framhaldi þess að framkvæmdir við neðanverða 
Hverfisgötu drógust langt fram úr áætlun og 
einnig við Óðinsgötu og Týsgötu. Mikillar óánægju 
gætti á meðal þeirra sem stunduðuð og stunda 
atvinnurekstur á þessum vinnusvæðum en göturnar 
sem unnið var við voru nánast ófærar gangandi fólki 
allt liðið sumar. Í upphaflegum hugmyndum var 
fyrirhugað að framkvæmdum við Hverfisgötu yrði 
kokið í lok ágúst en þær drógust fram í nóvember 
og framkvæmdir við Óðinsgötu og Týsgötu 
drógust lengur.

Ýmsar skýringar hafa verið gefnar vegna þessa 
dráttar á verklokum. Skýringar á boð við að jarðvinna 
hafi verið erfiðari og umfangsmeiri en gert hafi verið 
ráð fyrir og að Veitur hafi ekki haft fyrirliggjandi efni 
til lagna. Þáttur verktaka hefur minna verið til umræðu 

en engin vinnandi hendi sást jafnvel dögum saman á 
þessum vinnusvæðum í sumar. Í framhaldi af þessu 
er ætlunin að boða rekstraraðila við þær götur sem 
áformað er að endurbyggja á næsta ári að borðinu 
strax í janúar þannig að búið verði að ræða við þá og 
kynna framkvæmdaáætlun áður en verk verða boðin 
út. Annað sem ætlunin er að gera er að starfsmaður 
skipulagssviðs verði ávallt á verkstað á meðan verk 
stendur yfir og fylgist með hvort unnið sé að verkinu 
og hvort útboðsskilmálum sé framfylgt. Hann á einnig 
að fylgja því eftir að það sé tryggt aðgengi á verkstað 
og bæta samskipti á milli borgarinnar, verktaka 
og rekstraraðila. Þetta eru nýjungar því ferlið var 
þannig að þegar búið væri að teikna verk, bjóða það 
út og samþykkja útboð var fyrst farið að tilkynnt 
um framkvæmdirnar. Það voru ekki síst við þessi 
vinnubrögð sem rekstraraðilar við Hverfisgötu og 
víðar í miðborginni voru ósáttir á liðnu sumri. Nú eru 
fyrirhugaðar breytingar á neðri hluta Laugavegar og 
svæðinu við Hlemm. Þær eru til athugunar sem næstu 
framkvæmdir í gatnamálum borgarinnar.

Þannig var umhorfs á Óðinsgötunni lengi sumars. Framkvæmdir þar ásamt framkvæmdum við Týsgötu 
og Hverfisgötu drógust vikum og jafnvel mánuðum saman. Nokkur dæmi eru um að fyrirtæki hafi hætt 
rekstri þegar viðskipti drógust mjög saman vegna mikilla og ófyrirséðra tafa við gatnaframkvæmdir. Eins 
og sjá má er engin hönd að verki þótt gatan sé sundurgrafin.

Breytt verklag við framkvæmdir hjá Reykjavíkurborg

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf www.grantthornton.is
Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af  fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton 
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir 
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant 
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.

Hverfisgötuvandræðin eiga 
ekki að endurtaka sig

Það eru allir brjálaðir í Vestfjarðabækurnar
þó það séu ekki glæpasögur!

Fást í bókaverslunum 
um land allt.

Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra hefur gert samkomulag fyrir hönd ríkisins við 
Reykjavíkurborg, um flutning innanlandsflugs úr Vatnsmýrinni 
yfir í Hvassahraun, að því gefnu að rannsóknir á veðurfari, 
vatnsverndarsvæðum og fleiru verði hagfelldar. 

Forsvarsmenn Icelandair Group telja að best færi á því að 
rekstur innanlandsflugs og alþjóðaflugs væri á sama flugvelli 
á suðvesturhorninu. Þá gagnrýnir félagið hversu langan tíma 
hefur tekið að kanna valkosti fyrir framtíð flugs á Íslandi. Þetta 
kemur fram í áherslum Icelandair Group sem birtar eru í viðauka 
í skýrslu um flugvallakosti á suðvesturhorni landsins sem kynnt 
var fyrir helgi. Samkvæmt skýrslunni er ekki talið fýsilegt að færa 
innanlandsflug til Keflavíkur, en nauðsynlegt er talið að hafa tvo 
flugvelli á suðvesturhorni landsins. Icelandair hefur sjálft kannað 
möguleikann á sameiginlegum innanlands- og alþjóðaflugvelli í 
Hvassahrauni. Flugfélagið fékk bandaríska ráðgjafarfyrirtækið 
Landrum & Brown árið 2015 til að kanna fýsileika þess að byggja 
slíkan völl, í samanburði við uppbyggingaráform Isavia í Keflavík. 
Ástæðan var í stuttu máli sú að nýr flugvöllur í Hvassahrauni 
væri hannaður frá grunni samkvæmt nýjustu viðmiðum um 
tengiflugvelli en framtíðarhönnun Keflavíkurflugvallar væru 
hins vegar settar ákveðnar skorður vegna þeirra mannvirkja 
sem þar eru fyrir. Þar segir jafnframt að millilandaflugvöllur 
í Hvassahrauni byði upp á að samþætta millilanda- og 
innanlandsflug á einum flugvelli sem væri þar að auki 
umtalsvert nær höfuðborgarsvæðinu en Keflavíkurflugvöllur. 
Forsvarsmenn Icelandair Group töldu að þetta myndi styrkja 
verulega rekstrargrundvöll innanlandsflugsins þar sem erlendum 
ferðamönnum sem nýttu sér innanlandsflugið myndi fjölga.

Hvassahraun
á dagskrá

Þannig sjá hönnuðir fyrir sér að nýr alþjóðaflugvöllur í 
Hvassahrauni gæti litið út.

- hentugast að hafa millilandaflug 
og innanlandsflug á sama flugvelli





10 Vesturbæjarblaðið DESEMBER 2019

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.is 410 4000Landsbankinn

Reykjavíkurborg,KópavogsbærogVegagerðin
hafaauglýsteftirráðgjöfumtilaðtakaþáttísam
keppni um hönnun brúar yfir Fossvog. Með því
erveriðað stíga fyrsta skrefiðvarðandihönnun
brúar,semveriðhefurtilumfjöllunaríallmörgár.

Gert er ráð fyr ir um 270 metra langri brú yfir 
Foss vog. Frá norðurenda Bakka braut ar á Kárs
nesi að flug brautar enda Reykja vík ur flug vall ar 
vest an Naut hóls vík ur.

Mark miðið er að bæta sam göngu teng ing ar milli 
Reykja vík ur og Kópa vogs og styðja við vist væna 
sam göngu kosti. Brú in verður fyr ir um ferð gang andi, 
hjólandi og al menn ings sam göng ur. Um er að ræða 
opið for val þar sem val in verða fimm hönn un ar  
t eymi til að taka þátt í sam keppni á grund velli hæfni 
og fyrri reynslu. Til boðum á að skila fyr ir kl. 12.00 
föstu dag inn 20. des em ber 2019. 

Tölvugerð mynd sem sýnir hvernig umrædd Fossvogsbrú gæti litið út. Hönnun brúarinnar er þó 
ekki hafin. 

Forval um hönnun FossvogsbrúarVilja byggja verslunar- 
og íbúðarhúsnæði við 
Laugaveg 73

Kvikabankihefur sóttumaðbyggja fimmhæðaverslunar
og íbúðarhúsnæði við Laugaveg 73. Byggingafulltrúa barst
nýlegaóskfráFiskistígehf.semeríeiguKvikubankaumleyfi
tilþessaðreisahúsnæðiálóðinni.

Í umsókn um leyfið kemur fram að um fimm hæða steinsteypt 
húsnæði sé að ræða auk kjallara fyrir bílageymslu. Á fyrstu hæð 
er gert ráð fyrir verslunum og þjónustu og tíu íbúðir á annarri 
til fimmtu hæð hússins. Í bókun byggingafulltrúa er vísað til 
athugasemda og afgreiðslu frestað.



Bankastræti 4  I  101 Reykjavík

ERIKA hálsmen

KOLGA lokkar

ERIKA hálsmen

ERIKA hringur

ERIKA lokkar ERIKA armband

SINDUR lokkar

FÁLKI hálsmen

FRÍ HEIMSENDING af www.aurum.is
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Áhugasamir krakkar þræddu 
skólann í  s töðvavinnu á 
Þemadögum í Melaskóla dagana 
14. og 15. nóvember. Á meðan 
heyrðist ómurinn af söng og tón-
list niður úr hátíðarsalnum þar 
sem 7. bekkur var önnum kafinn 
við að undirbúa jólaleikritið. 

Nemendur úr 1. til 6. bekk voru 
í blönduðum hópum og fengu að 
sinna fjölbreyttum verk efnum 
sem tengdust ólíkum grein
um Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. Markmið þemadaga í 
ár er að efla þekkingu okkar allra 
á Barnasáttmálanum, gefa okkur 
færi á að setja okkur í spor hvors 
annars og sjá hvað margbreyti
leikinn er fallegur. Víðsvegar 
um skólann má nú sjá ýmis verk 
nemenda eftir þemadaga.

Myndirnar tók Elmar nemandi í 
4. bekk í Melaskóla.

Þemadagar 
í Melaskóla 



KOMDU ÚT Á GRANDA
VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR

Á GRANDA 
FINNUR ÞÚ SÖMU 

GÓÐU VÖRUMERKIN 
OG Í ÖÐRUM ELKO 

VERSLUNUM
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Fjórir grunnskólar í Vestur
bæ, jafn mörg frístunda heimili 
og ein félagsmiðstöð fengu 
viðurkenningu UNICEF sem 
Réttindaskólar og Réttinda
frístund. Þetta eru Grandaskóli 
og frístundaheimilið Undraland, 
Hagaskóli og félagsmiðstöðin 
Frosti, Melaskóli og frístunda
heimilið Selið, Vesturbæjarskóli, 
Skýjaborgir og Frostheimar. 
Hátíðardagskrá var í öllum 
skólunum þar sem fulltrúar 
UNICEF afhentu réttindaráðum 
skólanna og frístundastarfsins 
viðurkenningu fyrir vel unnin 
störf en unnið hefur verið að 
þessu verkefni í rúmt ár.

Í  V e s t u r b æ j a r s k ó l a  l é k 
Skólahljómsveit Vesturbæjar og 
samsöngur var að lokinni athöfn 
þar sem fulltrúar í Réttindaráði 
nemenda og Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri flutti ávörp. Í Mela
skóla var samsöngur hjá yngstu 
bekkjum og miðstigi á sal þegar 
tekið var á móti viðurkenningu 
UNICEF en einnig sérathöfn fyrir 
eldri nemendur. Nemendur í 
Grandaskóla sungu Imagine fyrir 
sína gesti og Réttindaráðið tók 
við sínum viðurkenningum.

Tugir milljóna í góð mál
Hátíðinni á 30 ára afmæli 

Barna  sát tmála  Sameinuðu 
þjóðanna lauk svo í Hagaskóla 
þar sem nemendur höfðu tvö
falda ástæðu til að gleðjast. Í 
fyrsta lagi afhentu þeir afrakstur 
af góðgerðarsamkomunni Gott 
mál til tveggja samtaka sem þeir 
kusu að styðja að þessu sinni, en 
alls hafa nemendur Hagaskóla 
gefið um 25 milljónir króna til 
góðgerðarmála á undanförnum 
árum. Að þessu sinni styrktu 
þeir annars vegar skólastarf sam
takanna Bjartrar sýnar í Kenýa 
um röska milljón krónur og 
sama upphæð fór til umhverfis
samtakanna Landvernd. Rétt
indaráð Hagaskóla tók svo við 
viðurkenningu UNICEF fyrir að 
innleiða ákvæði Barnasáttmálans 
í allt skóla og frístundastarfið. 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
hrósaði unglingunum fyrir 
frábært starf og sagði þá hafa 
sýnt það í verki að þeir skildu 
ákvæði Barnasáttmálans, bæði 

heima og að heiman. Þá þakkaði 
Bergsteinn Jónsson framkvæm
dastjóri UNICEF þeim fyrir eins
taklega fallegt framlag til barna í 
þriðja heiminum.  

Barnasáttmálinn 
og rödd barna

Barnasáttmálinn fjallar um 
ýmis mikilvæg réttindi barna, en 
þeim má í grófum dráttum skipta 
í þrjá flokka; vernd, umönnun og 
þátttöku. Almennur skilningur er 
á því að börn eigi rétt á umhyggju 
og vernd, jafnt foreldra sinna 

sem og samfélagsins alls, enda 
eru vernd og umhyggja í hugum 
flestra tengd grunnréttindum 
barna órjúfanlegum böndum. 
Réttur barna til þátttöku og þess 
að tekið sé tillit til skoðana þeirra 
á málum er þau varða í samræmi 
við aldur þeirra og þroska. Með 
löggildingu Barnasáttmálans var 
réttur barna til þátttöku hins 
vegar gerður jafn rétthár rétti 
þeirra til verndar og umhyggju. Á 
það var bent í Réttindagöngunni 
sem miðar að því að styrkja rödd 
barna í samfélaginu. 

Réttindadagur í Vesturbæ

Ýmsar áletranir mátti sjá á spjöldum sem börnin báru í réttinda
göngunni sem farin var í tilefni dagsins.

- grunnskólar og frístundaheimili hlutu viðurkenningar

Börn eiga rétt til að leika sér

– gerir lífið bjartara

Stækkunarglerslampar

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur 
og fína vinnu. 
Góð birta.

kr. 14.990,-

kr. 19.900,-

 kr. 29.990,- 

Verið velkominá jóladagskráÁrbæjarsafns
   22.des. 

sunnudagana 15. og   kl. 13–17
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Fjór ir nýir land gang ar verða settir upp í Suður bugt og Vest ur
bugt. Þeir eru 18 metra lang ir og full komn ari og ör ugg ari fyr ir 
gang andi fólk en þeir eldri. Flot bryggj urnar fyrir smærri báta 
hafa verið fjar lægðar tíma bundið úr Suðurbugt fyrir framan 
grænu verbúðirnar sem nú hýsa veitingastaði. 

Flotbryggjunum hefur verið komið fyr ir til bráðabirgða í Vest
ur bugt inni fyr ir fram an Sjó minja safnið. Einnig hef ur gam all 
brimbrjót ur verið fjar lægður og nýj um og öfl ugri verður komið 
fyr ir. Verk taka fyr ir tækið Króli hef ur ann ast þetta verk. Þá hefur 
verið unnið að því að dýpka Suður bugt ina. Verkið var unnið með 
prammanum Reyn i en efnið flutt burt með flutn ingapramm anum 
Pét ri mikla en skipin eru á vegum Björgunar. Efnið úr bugtinni var 
flutt í sandnámu sem er á hafsbotni í Faxaflóa. Flot bryggj un um 
verður komið fyr ir að nýju í Suður bugt að verki loknu.

Fjórir nýir landgangar 
í Suðurbugt

Unnið að því að flytja flotbryggjurnar úr Suðurbugtinni.

Netverslun: systrasamlagid.is
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1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Við í Samfélagshúsinu Afla
granda 40 þökkum ykkur kær
lega fyrir skemmtilega samveru 
á árinu sem er að líða undir 
lok. Okkur hlakkar til að byrja 
nýja árið með ykkur aftur og 
eiga með ykkur góðar stundir 
á aðventunni.  

Aðventudagskráin er ekki af 
verri endanum og höfum við átt 
margar góðar stundir saman. 
Til dæmis þegar við náðum að 
slá aðsóknar met í bókaspjallinu 
hans Hrafns Jökulssonar þegar 
rúmlega 80 manns mættu til að 
hlusta á hana Vigdísi Grímsdóttur 
og Hr. Guðna Th. forseta Íslands. 
Börn úr 2. bekk í Grandaskóla 
komu einnig til okkar og hjálpuðu 
okkur við að skreyta fyrir jólin 
og fengu að hitta Magnús Stein
grímsson meistara tálgara og 
hann Friðrik Friðriksson skipa
smíða meistara, börnin voru 
mjög áhugasöm og höfðum við öll 
gaman af. 

Vel hefur gengið að opna Sam
félagshúsið okkar fyrir öllum 
aldri, börn hafa sótt hjá okkur 
námskeið á vegum Leynileikhús
sins og einnig höfum við verið í 
meira samstarfi við grunnskólana 
í hverfinu. Sjálfboðaliðunum sem 
sinna félagsstarfinu í húsinu send
um við einnig kærar þakkir, vinna 
þeir ötult starf við að halda uppi 
skemmtilegum viðburðum, s.s. 

bingó alla föstudaga, félagsvist, 
söngstund og margt fleira. 

Við óskum ykkur gleðilegra jóla 

kæru Vesturbæingar og hlökkum 
til að taka á móti ykkur á nýju ári.

Yfir 80 manns komu að 
hlusta á Guðna forseta

Aðventa á Aflagrandanum

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

Við bjóðum gott úrval af hágæða Julbo skíðagleraugum 

og skíðahjálmum fyrir börn og fullorðna. 

Komdu og skoðaðu úrvalið.

JÓLATILBOÐ
Skíðagleraugu og skíðahjálmur kr. 24.900

Barnaskíðagleraugu og skíðahjálmur kr. 12.900

Þú færð jólagjöfina hjá okkur
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Leður jakkaveður nefnis t 
ný útkomin ljóðabók eftir Fríðu 
Ísberg. Fríða hefur nú gefið út 
tvær ljóðabækur auk smásagna
safns sem hafa skipað henni á 
bekk með athyglisverðum höfun
dum. Af öðrum bókum hennar 
má nefna Kláða og Slitförina. Í 
Kláða bregður hún sér í heim 
smásagnahöfundarins. Þar var 
hún að reyna fyrir sér á nýjum 
vígstöðvum þar sem hún fór 
af lipurð á milli hugarheima 
einstaklinga sem klæjar undan 
væntingum eða kröfum samtíma 
síns. Í nýju bókinni Leðurjak
kaveður snýr hún til baka. Á vit 
ljóðlistarinnar. Gauti Kristmanns
son þýðandi og bókmenntarýnir 
Víðsjár hjá RÚV segir í umfjöllun 
um Leðurjakkaveður að skáldið 
haldi utan um þemu sín af miklu 
öryggi í gegnum bókina og gefi 
þar með ljóðræna sýn á tilveruna 
með því að takast á við tilvistar
angist umkomuleysisins, bæði í 
ljósi eigin æsku og annars fólks. 
Vesturbæjarblaðinu lék hugur 
á að hitta þessa athyglisverðu 
konu og rithöfund. Hún býr á 
Reynimelnum og varð litla kaffi
húsið í Bóksölu stúdenta fyrir 
valinu sem fundarstaður. 

En er Fríða Vesturbæingur. “Nei 
– og ég er nýlega komin þangað. Ég 
bjó á Stúdentagörðunum í tvö á og 
flutti síðan á Reynimelinn. Ég kann 
afskaplega vel við mig og finnst 
eiginlega að ég sé kominn heim. 
Þetta er umhverfi sem heillar mig. 
Mér finnst yndisleg að geta farið 
út í göngu á morgn ana. Farið í 
sund og komið við í bakaríinu á 
leiðinni til baka. Þá er kominn tími 
til þess að fá sér kaffi og þá er ég 
tilbúin fyrir að takast á við verkefni 
dagsins.” Fríða er ættuð úr 
Vestmannaeyjum en fluttist þaðan 
með fjölskyldu sinni Lindahverfið 
í Kópavogi. “Þar átti ég 17 góð ár 
áður en ég flutti í Vesturbæinn. 
Þótt ég ætti gott uppeldi og væri 
í góðu yfirlæti í Kópavogunum þá 
átti þetta umhverfi akki allskosta 
við mig. Það vantar alla fagurfræði 
í byggðina sem ég skynja svo 
vel í Vesturbænum. Þarna var 
nær enginn gróður og skipulagið 
miðaðist einum um of við bíla. 
Þetta er með allt öðrum hætti í 
Vesturbænum.”

Togstreita á 
milli viðkvæmni 
og töffaraskapar

Hefur Fríða fengist lengi við 

að skrifa. “Ég hef verið að skrifa 
frá unglingsárunum – jafnvel 
bernsku. Ég las mikið sem barn 
og unglingur. Ég fór eiginlega að 
semja um leið og ég byrjaði að 
skrifa. Fór að bulla sögur. Og svo 
þróaðist þetta. Leðurjakkaveður 
er þriðja bókin mín. Þar er ég að 
fjalla um lífið og tilveruna. Ég er að 
fjalla um togstreituna á milli þess 
að vera viðkvæmur og að vera 
töffari. Oft er einkenni viðkvæmra 
að láta líta út eins og þeir séu 
töffarar. Leðurjakkinn getur orðið 
merki þeirra. Þeir vilja tjá eitthvað 
með honum. Eitthvað annað en 
er innra fyrir. Þaðan er nafnið á 
bókinni komið.” Fríða segir að við 
séum komin á öld einlægninnar.” 
Mér finnst það áberandi í bókum 
sem eru að koma út og einnig í 
viðtölum í fjölmiðlum. Fólk sækist 
eftir að tjá sig. Segja frá ósigrum 
ekkert síður en sigrum. Hvernig 
þurft hafi að takist á við allskonar 
tilbrigði í lífinu. Nú eru margir 
að koma fram sem virðast í þörf 
fyrir að segja frá. Oft einhverju 
sem flestir hefðu viljað sveipa 
þögn áður fyrr. Mér finnst líka 
áhugavert að fjalla um sársaukann 
þótt ég fari mínar eigin leiðir í því. 
Ég kem inn á hann í bókinni. Við 
erum á áratug þegar ýmislegt er 
að brjótast út eftir tímann þegar 
aðdragandinn að hruninu stóð yfir. 
Tímann þegar allir áttu að vera 
svo sterkir, flottir og glansandi. 
Fólk var að setja heilu leikritin 
á svið í kringum sig. Svo hrundi 
þessi gerviheimur.”

Í þremur hlutum en 
flakkar á milli

Fríða skiptir bókinni Leður
jakkaveður í þrennt. Hún kallar 
bókarhlutana fyrstu persónu, aðra 
persónu og nefnir lokahlutann 
einfaldlega með orðinu við. 
Þetta eru kaflar og höfundurinn 
hleypur nokkuð á milli. Notar 
samsvarandi tákn gegnum ljóðin 
og verkið í heild. Leðurjakkinn 
er eitt dæmi þessa aðferð. Hann 
kemur fyrir í nokkrum ljóðanna. 
Hann er tákn töffarans en einnig 
skrápur til varnar umhverfinu 
eins og Fríða lýsir tilvist hans yfir 
kaffibolla í Bóksölunni. En hvað 
er Fríða að fast við þessa dagana. 
“Ég er að skrifa. Er með drög að 
skáldsögu í smíðum. Ég veit þó 
ekki alveg hvenær hún kemur út. 
Ef til vill um næstu jól eða þá að 
ég bíð aðeins lengur. Að skrifa 
skáldsögu er öðruvísi en að skrifa 
ljóð. Nei  ég er er ekki komin með 
titil að bókinni. Titlarnir verða að 
vekja athygli. Þeir gegna ótrúlega 
mikilvægu hlutverki til þess að 
vekja athygli á innihaldi bóka. 
Þeir verða að segja ákveðna hluti 
án þess þó að segja of mikið. 
Stundum koma þeir snemma á 
ferlinu. Þá geta þeir bundið mann 
við að þróa sig áfram. Skapa 
ramma sem erfitt er að fara út 
fyrir. Hugsanlega kemur næsta bók 
út á næsta ári. Ég er búin að gefa 
út þrjár bækur á þremur árum. Ef 
til vill væri gott að hvíla sig í eitt 
ár. En hver veit,” segir þessi unga 
skáldkona á Reynimelnum.

Leðurjakkaveður - togstreita á 
milli viðkvæmni og töffaraskapar

Fríða Ísberg.

- segir Fríða Ísberg um nýútkomna bók sína

Landakotsskóli 
vann gull í skák

A sveit 4. til 10. bekkjar Landakotsskóla vann gull á 
Jólaskákmóti grunnskóla Reykjavíkur sem haldið var 
sunnudaginn 24. nóvember síðastliðinn. 

Sveitina skipuðu þau Iðunn í 7. bekk, Matthías Björgvin í 5. 
bekk, Styrmir í 6. bekk og Leon í 4. bekk. Auk sigursveitarinnar 
sendi Landakotsskóli þrjár sveitir til viðbótar á mótið og 
höfnuðu bæði A sveit 1. til 3. bekkjar og 8. til 10. bekkjar í 4. 
sæti, hársbreidd frá bronsi og fínn árangur. Jólamót grunnskóla 
Reykjavíkur er samstarfsverkefni Skóla og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar og Taflfélags Reykjavíkur. 

A sveit Landakotsskóla.

#1©Íslandsapótek Stílbók 2017

STÍLBÓK
#1©Íslandsapótek Stílbók 2017

STÍLBÓK

Sjálfstætt 
starfandi apótek 

sem býður 
persónulega 
þjónustu og 

hagstæð verð á 
lyfjum og öðrum 
heilsutengdum 

vörum.
L augavegi 46 S: 414 4646

Elli- og örorkulífeyrisþegar njóta sérkjara hjá Íslands Apóteki

Opnunar-
tímar:

Virka daga 
09.00-19.00
Laugardaga 
10.00-16.00
Sunnudaga 
12.00-16.00

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888
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Sendum viðskiptavinum okkar óskir 
um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með kærri þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Afgreiðslutími um jólin:
24. desember, Aðfangadagur     09.00 - 17.00
25. desember, Jóladagur            12.00 - 17.00
26. desember, Annar í jólum      10.00 - 22.00
31. desember, Gamlársdagur     09.00 - 17.00
1.  janúar, Nýársdagur                12.00 - 17.00

Ránargötu 15

Wild Grace húðlínan er ný 
og mögnuð.

Jógadýnur úr korki eru framtíðin. 
Frábær gæði.

Hugleiðslupúðar og mottur. 
Einstök fegurð.

Við heiðrum Flothettuna.

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-18
Lau: 11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK 
systrasamlagid.is 
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

JÓGAGJAFIR
& VELLÍÐAN

Nailberry naglalökk. 
Eiturefnalaus og vegan.

Möntrubönd og -hringir. 
Mikið úrval.

Möntrubollar, kristalsvatnsflöskur 
og korkbrúsar.

Lífrænn jógasamfestingur
er sígildur.

ATH. Lengri afgreiðslutímar í desember. Fylgstu með á facebook.
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Bráðum koma blessuð jólin

Bráðum koma blessuð jólin er yfirskrift jóladag
skrár sem boðið verður upp á í Árbæjarsafni sun
nudagana 15. og 22. des n.k. Jóladagskráin er mör
gum ómissandi hluti aðventunnar í borginni enda 
leitun að stað sem er eins notalegt og skemmtilegt 
að heimsækja á þessum tíma árs.

Dagskráin er á öllu safnsvæðinu og geta ungir sem 
aldnir rölt á milli húsanna og fylgst með undirbúningi 
jólanna eins og hann var hér áður fyrr. Hrekkjóttir 
jólasveinar gægjast á glugga og kíkja í potta. Börn 
og fullorðnir dansa í kringum jólatréð á torginu og 
syngja vinsæl jólalög. 

Margt í boði
Húsin á Árbæjarsafni bera upprunaleg og skem-

mtileg nöfn. Í Árbænum sitja fullorðnir og börn með 
vasahnífa og skera út laufabrauð en uppi á baðstofu-
lofti er spunnið og prjónað. Í Kornhúsinu  búa börn 
og fullorðnir til fallegt jólaskraut. Í Hábæ er hangikjöt 

í potti sem gestir fá að bragða á. Í Nýlendu má fylgjast 
með tréútskurði og í Miðhúsum er hægt að fá pren-
taða jólakveðju. Í Efstabæ er jólaundirbúningurinn 
kominn á fullt skrið og skatan komin í pottinn. Í 
hesthúsinu frá Garðastræti eru búin til tólgarkerti og 
kóngakerti eins og í gamla daga. Jólahald heldra fólks 
við upphaf 20. aldar er sýnt í Suðurgötu 7 og í Kram-
búðinni er  kramarhús, konfekt og ýmis jólavarningur 
til sölu.

Fastir liðir
Fastir liðir eru að kl. 14:00 er guðsþjónusta í saf-

nkirkjunni og klukkustund síðar eða kl. 15.00 verður 
dansað í kringum jólatréð á torginu og sungin jólalög. 
Á tímabilinu frá kl. 14:00 til 16:00 skemmta jólasvein-
ar gestum og taka þátt í söng og dansi í kringum jóla-
tréð. Að vanda býður Dillonshús upp á ljúffengar og 
hefðbundnar jólaveitingar. Aðgangur fyrir 18 ára og 
eldri kr. 1.700 en börn og öryrkjar fá ókeypis aðgang.

Jólasveinar á ferð með krökkum um Árbæjarsafn. Í jóladagskrá safnsins er saga liðinna ára og áratuga 
rifjuð upp á margan hátt.

- jóladagskrá Árbæjarsafns 15. og 22. desember

15.des. sun. kl. 14:00
Jólatrésskemmtun Fríkirkjunnar í Reykjavík.

Stundin hefst með samveru í kirkjunni. Síðan verður haldið upp í safnaðarheimili 
þar sem verður sungið og dansað í kringum jólatréð með jólasveininum.

Kaffi og meðlæti fyrir alla.

22. des. sun. kl. 14:00
Heilunarguðsþjónusta á vegum Sálarrannsóknarfélags Íslands, 

Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins.  

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

Þóra Einarsdóttir sópran syngur einsöng.
Sönghópurinn við Tjörnina ásamt strengjakvartett kirkjunnar syngur jólin inn 

og leiðir safnaðarsöng undir stjórn Gunnars Gunnarssonar.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina.

25. des. mið. 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. þri. kl. 16:00
Aftansöngur á gamlársdag.

Hljómsveitin Eva ásamt Sönghópnum við Tjörnina leiða safnaðarsöng 
ásamt Gunnari Gunnarssyni. 

Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina

FRÍKIRKJAN Í REYKJAVÍK
HELGIHALD um JóL oG áRAmót

VIÐ SUÐURSTRÖND
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BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

Nú líður að jólum og undir
búningur þessarar helgu hátíðar 
ljóss og friðar stendur yfir. Í 
Dómkirkjunni er aftansöngurinn 
kl. 18 hápunktur jólahaldsins og 
hafa margir nefnt það víða um land 
að þögnin í útvarpinu síðustu 10 
mínúturnar fyrir útsendingu marki 
fyrir þeim upphaf hátíðarinnar. 

En fleira gerist í Dómkirkjunni 
en aftansöngurinn og viljum við 
sérstaklega vekja athygli á því 
að á jólanótt, kl. 23:30, verða 
fluttir níu ritningarlestrar og 
jafnmargir jólasálmar sungnir. 
Guðsþjónustuformið er að enskri 
fyrirmynd en allt frá 1918 hefur 
saga og undirbúningur fæðingar 
Krists verið flutt með þessum hætti 
í King´s College í Cambridge. Er það 
vafalítið nýlunda mörgum að engin 
predikun verður flutt; orð og tónlist 

jólasöngvanna og lestrarnir sjálfir 
standa fyrir sínu. 

Fyrsti ritningarlesturinn fjallar 
um fyrirheit þess að sonurinn 
muni fæðast og sigra hið illa. 
Því næst koma spádómar um 
endurlausnarann og að sjálfsögðu 
eru öll jólaguðspjöllin lesin. Þeir 
sálmar sem sungnir verða eru valdir 
með það í huga að söfnuðurinn eigi 
gott með að taka undir enda fyrst 
og fremst gert ráð fyrir almennum 

safnaðarsöng.
Sömuleiðis var leitað til fólks sem 

býr innan sóknarinnar til þess að 
lesa lestrana. Þessar stundir hafa 
frá upphafi verið afar vinsælar í 
King´s College og er það von okkar 
að eins verði hér. Þessi jól verða 
önnur í röðinni þar sem þetta form 
verður viðhaft enda lánaðist það 
ljómandi vel í fyrra. Um annað 
starf og helgihald í Dómkirkjunni 
yfir hátíðirnar bendum við á 
facebooksíðu Dómkirkjunnar og 
domkirkjan.is

 
Allir eru hjartanlega velkomnir. 
Níu lestrar og jólasöngvarhefst 

kl. 23:30. 
 
Prestar og starfsfólk 

Dómkirkjunnar óska þér gleðilegar 
jóla og farsældar á ári komanda.

Miðnæturguðsþjónusta 
að enskri fyrirmynd á jólanótt

Dómkirkjan

15. desember - 3. sunnudagur í aðventu
Messa og barnastarf kl. 11.

Aðventukvöld og ljósahátíð kl. 20.
Kór Neskirkju syngur og leiðir söng. 

Fermingarbörn lesa ritningartexta og lýsa upp stundina. 
Dr. Eiríkur Bergmann prófessor flytur hugvekju. 

Að lokinni samveru í kirkjunni er boðið 
upp á hressingu í safnaðarheimilinu.

19. desember - 4. sunnudagur í aðventu
Aðventustund fjölskyldunnar kl. 17.

22. desember - 4. sunnudagur í aðventu
Messa og barnastarf kl. 11.

Aðfangadagur, 24. desember 
Jólastund barnanna kl. 16.

Helgistund fyrir börn og fjölskyldur þeirra meðan beðið 
er eftir jólunum. Barnakór Neskirkju syngur. 

Viðstöddum býðst að taka þátt í að leika jólasöguna
og við lifum okkur inn í gleði og hátíð jólanna.

Aftansöngur kl. 18.
Kór Neskirkju syngur undir stjórn Steingríms 
Þórhallssonar organista. Hátíðartón sr. Bjarna 

Þorsteinssonar verður flutt. Sesselja Kristjánsdóttir 
syngur einsöng. Prestar eru sr. Steinunn Arnþrúður 
Björnsdóttir og sr. Skúli S. Ólafsson sem predikar.

Söngvar á jólanótt kl. 23.30.
Sungnir verða jólasálmar og vonartextar 

Biblíunar lesnir. Háskólakórinn syngur og leiðir söng 
undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. 

Sr. Skúli S. Ólafsson leiðir stundina. Þessi samvera færir 
okkur kyrrð og helgi eftir gleði og glaum kvöldsins.

Jóladagur, 25. desember
Hátíðarmessa kl. 14.

Drengjakór Reykjavíkur og Kór Neskirkju syngja undir 
stjórn Þorsteins Freys Sigurðarsonar og 

Steingríms Þórhallssonar organista. 
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. 

Prestar eru sr. Skúli S. Ólafsson og 
sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir sem predikar.

Annar í jólum, 26. desember
Jólaball sunnudagaskólans kl. 11.

Helgistund í kirkjunni fyrir alla fjölskylduna. 
Að henni lokinni hefst jólaball sunnudagaskólans. 
Góðir gestir kíkja við, gefa börnum jólaglaðning 

og skemmta ungum sem öldnum.

Sunnudagurinn 29. desember
Messa og barnastarf kl. 11.

Gamlárskvöld, 31. desember
Aftansöngur kl. 18.

Félagar úr kór Neskirkju syngja undir stjórn 
Steingríms Þórhallssonar organista. 

Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. 
Prestur er sr. Skúli S. Ólafsson.

Nýársdagur, 1. janúar 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.
Kór Neskirkju syngur undir stjórn 
Steingríms Þórhallssonar organista. 

Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. 
Prestur er sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir

Sunnudagurinn 5. janúar
Messa og barnastarf kl. 11.

Hátíð í bæ
Aðventa og jól í Neskirkju

Coffee house & bar

Við gömlu höfnina

reykjavikrost.is

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 |     VersluninBelladonna
Netverslun á www.belladonna.is

Flott föt, fyrir flottar konur

www.systrasamlagid.is
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Áður en lánstímabil rafhjóla 
hófst notuðu 85% þátttakenda í 
könnun sem gerð var um málið 
bíl að jafnaði til að komast til og 
frá vinnu. Ári síðar eða sumarið 
2019 var þessi tala komin 
niður í 58% meðal þátttakenda. 
Þetta kemur fram í rannsókn 
umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar.

Tilgangur með því að lána 
rafhjól var að fá fram hvort þau 
myndu geta breytt ferðahegðun 
umfram aðra valkosti og gert 
samgöngur umhverfisvænni. 
Þeir sem fengu rafhjól að láni 
svöruðu spurningum fyrir 
tímabilið, meðan á því stóð og 
að því loknu. Meðal annars var 
spurt um ferðamáta til og frá 
vinnu. Niðurstaðan í  stuttu máli 
sú að fólk upplifi sig jafn öruggt á 
rafhjóli og á venjulegu hjóli.

Reykvíkingar eru áhugasamir 
um rafhjól, en alls bárust rúmlega 
þúsund umsóknir á síðasta ári 
og voru konur í meirihluta 
umsækjenda. Áhugi er einnig í 
flestum aldurshópum og öllum 
hverfum borgarinnar, auk þess 

sem nokkuð var um umsóknir 
frá íbúum nágrannasveitarfélaga. 
Í  könnuninni kom fram að 
þátttakendur sögðust upplifa 
jákvæð áhrif á bæði heilsu og 
líðan. Þeir töldu sig líklegri til 
að notast við rafhjól og ólíklegri 

til að notast við einkabíl eftir 
reynslu sína af rafhjóli.

Þátttakendur voru líklegri til að 
nota hjól lengur fram á haust og 
töldu sig geta byrjað að hjóla fyrr 
á vorin.

Mikill áhugi á rafhjólum

Auðvelt og áreynslulítið er að komast um á rafhjóli.

Strætó ekur aftur 
um Hverfisgötu

Strætó hóf akstur um Hverfisgötu á nýjan leik 8. desember sl. 
en strætóferðir hafa legið niðri frá því í sumar vegna viðgerða 
á götunni.

Nú aka leiðir 1, 6, 11, 12, 13 og 14 á ný um götuna í stað 
þess að fara um Sæbraut. Leið 3 heldur áfram að akstri um 
Sæbraut. Næturleiðirnar munu, samkvæmt tilkynningu, aka á ný 
um Hverfisgötu aðfaranótt laugardagsins 14. desember. Í þessu 
felst mikið bót. Farþegar Strætó eiga greiðari leið að miðborginni 
og íbúar við Hverfisgötu, Laugaveg og götur ofan Laugavegar eiga 
auðveldara með að nota strætisvagnana.

Fimmtudagur 12. desember
Tíðasöngur með séra Sveini Valgeirssyni

 kl. 16.45-17.00. 

Orgeltónleikar Kára Þormar kl. 18.00-18.30.

Föstudagur 13. desember
Sálmastund með Guðbjörgu Hilmarsdóttur og  

Kára Þormar kl. 17.00-17.30.

Sunnudagurinn 15. desember
Messa kl. 11:00. 

Séra Elínborg Sturludóttir prédikar

Norsk messa kl. 14.
Séra Þorvaldur Víðisson prédikar.

Æðruleysismessa kl. 20:00. 
Séra Fritz Már Jörgensson og 

séra Sveinn Valgeirsson. 
Kristján Hrannar leikur á flygilinn.

Mánudagurinn 16. desember 
Hljómeyki kl. 21.00. 

Hljómeyki boðar til SAMLÆTISSÖNGS Á AÐVENTU. Tónleikarnir 
hefjast á því að Hljómeyki flytur nokkur vel valin jólalög, 

en síðan mun kórinn leiða jólalegan 
samsöng með tónleikagestum.

Þriðjudaginn 17. desember 
Bæna-og kyrrðarstund kl. 12.10. 

Bach tónleikar Ólafs Elíassonar 
kl. 20.30-21.00.

Miðvikudagur 18. desember
 Örpílagrímaganga með 

séra Elínborgu Sturludóttir kl. 18.00.

Miðvikudaginn 18.desember 
Jólatónleikar Dómkórsins kl. 22.00.

Flutt verða hefðbundin jólalög í bland 
við ný, erlend sem innlend.

Aðgangur að tónleikunum er ókeypis.
 Í huga margra eru jólatónleikar Dómkórsins í dimmasta 

skammdeginu ómissandi sem hluti aðventu og jólaundirbúningsins.

Sunnudagur 22. desember 
Messa kl. 11.00.

Kristján Valur fyrrverandi vígslubiskup prédikar.

Mozart við kertaljós kl. 21.00. 
Kammerhópurinn Camerarctica 

heldur sína árlegu kertaljósatónleika. 
Að venju lýkur tónleikunum á því að 

Camerarctica leikur jólasálminn 
„Í dag er glatt í döprum hjörtum“, sem er úr

 Töfraflautunni eftir Mozart.

Aðfangadagur 24. desember
Dönsk messa kl. 15:00. 

Séra Ragnheiður Jónsdóttir prédikar, 
Bergþór Pálsson, Kári Þormar.

Aftansöngur kl. 18:00. 
Séra Sveinn Valgeirsson prédikar og 

séra Elínborg Sturludóttir þjónar fyrir altari.

Níu lestrar og jólasöngvar á jólanótt 
kl. 23:30.

 Þá verða fluttir 9 ritningarlestrar og jafnmargir jólasálmar sungnir. 
Guðsþjónustuformið er að enskri fyrirmynd, en allt frá 1918 hefur 

saga og undirbúningur fæðingar Krists verið flutt með þessum hætti 
í King´s College í Cambridge.

Jóladagur 25. desember 
Hátíðarmessa kl. 11.00.

Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir prédikar og 
séra Elínborg Sturludóttir þjónar fyrir altari.

Annar dagur jóla 26. desember. 
Messa kl. 11.00.

Sunnudagurinn 29. desember 
messa kl. 11.00. 

Séra Sveinn Valgeirsson.

Tónleikar kl. 17.00.  
Herdís Linnet

Gamlársdagur 31. desember 
kl. 18.00. 

Aftansöngur, dómkirkjuprestar þjóna.

Nýársdagur 1. janúar 2020 
kl. 11.00. 

Hátíðarguðþjónusta, biskup Íslands, 
Agnes M. Sigurðardóttir prédikar og 
dómkirkjuprestar þjóna fyrir altari.

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. 

	  

Þannig lítur hin nýendurgerða Hverfisgata út.

Óskum viðskiptavinum okkar gleði-
legra jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Iris, Alexandra og Anna

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

Hagamel 67  -  S: 552 6070

Opið: Mánud. – föstud. kl. 9 - 18
Laugard. og sunnud. kl. 11 - 18

Mikið úrval af afskornum blómum, skreytingum
 og gjafavöru fyrir aðventuna, jólaborðið, 

gestgjafann og ástvini.

Opið alla daga fram að jólum,
Þorláksmessa opið frá kl. 9 – 22.

Aðfangadagur frá kl. 9 – 14.

Blómleg jólahátíð

Dómkórinn syngur við messurnar 
og Kári Þormar dómorganisti leikur

á orgelið við guðþjónusturnar.

Hjartanlega velkomin í Dómkirkjuna.
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Nemendur heimsóttu Þjóðminjasafnið

Nemendur í 4. bekk Landakotsskóla hafa undanfarið unnið með íslenska þjóðhætti og heimsóttu 
Þjóðminjasafnið til fróðleiks og skemmtunar. Heimsóknin var einstaklega ánægjuleg og þökkum við 
Þjóðminjasafninu kærlega fyrir góðar móttökur. Á myndinni má sjá nemendur 4. bekkjar í safninu.

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

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

Árbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 Lokað

Breiðholtslaug 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  Lokað  08.00-13.00 Lokað

Grafarvogslaug 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  Lokað  08.00-13.00 Lokað

Klébergslaug 15.00-18.00 10.00-13.00 Lokað  Lokað  10.00-13.00 Lokað

Laugardalslaug 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Sundhöllin 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Vesturbæjarlaug 06.30-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Ylströnd   10.00-16.00 Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  11.00-15.00

Húsdýragarður 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00

  

Afgreiðslutími sundstaða um jól og áramót 2019 - 2020

SUNDKORT 
ER GÓÐ
JÓLAGJÖF

S: 411 5000
www.itr.is

Laugarnar í Reykjavík

Heilsubót
um jólin

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

www.borgarbokasafn.is
Borgarbókasafnið

@borgarbokasafn

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

10 - 19 11 - 18 11 - 18.30 11 - 18 LOKAÐ

13 - 16 11 - 17 13 - 17 10 - 15 12 - 16

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

13 - 16 11 - 17 13 - 17 LOKAÐ LOKAÐ

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

10 - 18 10 - 19 10 - 18:30 LOKAÐ 10 - 19

27.  DESEMBER

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ

GERÐUBERGI GRÓFINNI KRINGLUNNI SÓLHEIMUM SPÖNGINNI

LOKAÐ 10 - 19 10 - 18:30 10 - 19 10 - 19

28 . DESEMBER

 29. DESEMBER

 30. DESEMBER

 31. DES. - 01.  JAN.

02. JANÚAR

 24. - 26. DESEMBER

OPNUNARTÍMAR
 Í MENNINGARHÚSUM BORGARBÓKASAFNSINS

ÁRBÆ

LOKAÐ

ÁRBÆ

LOKAÐ

ÁRBÆ

10 - 19

ÁRBÆ

12 -16

ÁRBÆ

10 - 19

ÁRBÆ

LOKAÐ

ÁRBÆ

LOKAÐ

BB
S
2
0
1
9

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

PC og Apple
tölvuviðgerðir

Fullkomið tölvuverkstæði og margra 
ára reynsla og þekking fagmannaAUGLÝSINGASÍMI:  

511 1188
www.borgarblod.is
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GETRAUNANÚMER

KR ER

107

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.

13:00-14:30
 

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

 

Föstudaga
13:00-14:30

 

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00

 

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

Þú færð 
KR-vörurnar 
hjá okkur!

Ármúli 36 • Reykjavík 108 
S: 588 1560

Óskum KR-ingum og öllum 
Vesturbæingum gleðilegra jóla.

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

Á Þorláksmessu bjóðum við upp á  
einstaklega girnilegt skötuhlaðborð. 

Bókið tímanlega í síma 

552 3030

Í hádeginu verður 
Eyjólfur Kristjánsson    

í jólaskapi með gítarinn

ÞORLÁKSMESSUSKATA
Skötuhlaðborð á Restaurant Reykjavík 23. desember

Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Njóttu stemningarinnar  

     Verð kr. 4.900 
Í hádeginu og  
   um kvöldið

N afn hans skal vera Immanúel, Guð með 
oss.

Þannig er sagt í upphafi Mattheusar
guðspjalls, þegar guð spjalla maðurinn fjallar um 
erindi Krists í heiminn. Með þessum orðum er 
grunntónn guðspjallsins sleginn, sem ómar þar 
út í gegn. Í fæðingarfrásögn Mattheusar,   sem 
að vísu bliknar eilítið í samanburði við Lúkas, 
 heyrum við enduróm af þessum orðum í öllu 
starfi Jesú Krists, þegar hann boðar guðsríkið, 
bæði í orði en ekki síður því sem hann gerði 
og framkvæmdi. Við heyrum þennan tón þegar 
Hann gengur á Golgata og sterkastur er hann í 
undri páskadagsins; sonur Guðs gengur á hólm 
við dauðann og hefur sigur. Og hvernig lýkur svo 
guðspjallinu? Jú, Jesús stendur á fjallinu, eftir 
upprisu sína og segir við lærisveinana: "Farið og 
gerið allar þjóðir að lærsveinum, skírið þá í nafni 
föður og sonar og heilags anda og kennið þeim að 
halda allt sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með 
yður alla daga allt til enda veraldar." 

“Ég er með yður” 
 

Þ etta segir hann sjálfur og ég held það sé 
með ráðum gert að guðspjalla maðurinn 
innrammar guðspjallið á þennan hátt. Til 

að undirstrika það að Guð er kominn í heiminn 
í Jesú Kristi; hann verður eitt með sköpuninni, 
þó án þess að láta heiminn ná neinu siðferðilegu 
valdi yfir sér. “Ég er með yður” þetta er margrætt; 

hann styður vissulega 
o g  e r  a l l s  s t a ð a r 
nálægur þeim sem 
leita hans. En hann er 
líka að finna í hverjum 
þeim sem þarfnast 
aðstoðar okkar; “Allt 
sem þér gerið einum 
minna minnstu bræðra, 
það gerið þér mér” og 
„Hungraður var ég og 
þér gáfuð mér að eta…” 

Ákallið er 
auðheyranlegt

 

G uð var kominn í heiminn. Drengurinn 
nýfæddi skyldi látinn heita Jesús; Guð 
frelsar. Hann, sem er Orðið, frá upphafi 

hjá guði og er Guð; sá sem kom til eignar sinnar 
en heimurinn tók ekki við, þekkti ekki. Og þó 
hann hafi ekki fengið rúm hjá mönnum fyrstu 
nóttina sem hann lifði í heiminum þá útilokar 
hann mannkyn ekki frá náð sinni, heldur þvert 
á móti tekur hann þá að sér; hann er Immanúel; 
Guð meðal vor; 

Guð með oss.
Þetta er erindi jólanna.
 
Guð gefi þér uppbyggilega aðventu og gleðileg jól.

Jólahugvekja

Séra Sveinn Valgeirs-
son sóknarprestur 
dómkirkjunnar.

- eftir séra Svein Valgeirsson

www.kr.is
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bjartur-verold.is

HVÍTI  DAUÐI EFTIR RAGNAR JÓNASSON
Það standa fáir Ragnari Jónassyni á sporði við að 

skapa spennandi og grípandi sögu sem rígheldur 

lesandanum allt fram að óvæntum endalokunum.

„Ragnar Jónasson hefur vaxið jafnt og 
þétt sem höfundur glæpasagna, hefur 

fest sig í sessi í fremstu röð og sennilega 
er Hvítidauði besta bók hans til þessa. 
Hann er á fleygiferð í annars rólegri og 

yfirvegaðri sögu og lesandinn er með frá 
upphafi til loka. Ekki er hægt að biðja um 

mikið meira.”
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

★★★★

MILLJÓNASTAEINTAKIÐ AF 
BÓKUM RAGNARSSELDIST Á DÖGUNUM!

4. SÆTI
BÓKSÖLULISTINN

ÍSLENSK

SKÁLDVERK

Drungi
Sunday Times valdi Drunga í vikunni 
sem eina af fimm bestu glæpasögum 

ársins í Bretlandi

Dimma
Sunday Times valdi hana eina af 
hundrað bestu glæpasögum frá 

stríðslokum.

Snjóblinda
Blackwell’s bókabúðakeðjan valdi 

hana eina af 100 bestu 
glæpasögum sem komið hafa út.

Metsölulisti
Eymundsson

3.
Innbundin
skáldverk

„FLÉTTUMEISTARINN“
 ÁGÚST BORGÞÓR SVERRISSON, DV

„Hvítidauði er ljómandi 
glæpasaga, persónugalleríið 

fjölbreytt og mannlegt og vel 
haldið utan um þræði. … 
Spennandi og vel fléttuð 

glæpasaga.“ 
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU
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