
Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragn-
ar Grímsson heimsótti Þjónustu-
miðstöð Breiðholts fimmtudag-
inn 4. desember sl. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, borgarstjóri tók á 
móti forsetanum í Mjóddinni og 
á eftir ræddu þau, ásamt Stellu 
Kr. Víðisdóttur, sviðsstjóra Vel-
ferðarsviðs, við starfsfólk þjón-
ustumiðstöðvarinnar sem sinnir 
framvarðastörfum í velferðar- og 
skólaþjónustu hverfisins.

Hanna Birna bauð forseta vel-
kominn í þjónustumiðstöðina í 

Mjódd sem hún sagði að væri mik-
ilvæg eining innan Reykjavíkur-
borgar, þar gætu íbúar leitað eftir 
hvers kyns aðstoð og ráðgjöf. Mið-
stöðin hefði yfir að ráða afar hæfu 
starfsfólki sem hefði sitt sérsvið 
og reyndi eftir fremsta megni að 
leysa úr hinum fjölbreyttu verkefn-
um sem þangað berast. Forsetinn 
heilsaði starfsfólki og sagðist hafa 
áhuga á að heyra hvernig það 
væri að upplifa ástandið í þjóð-
félaginu vegna óvissunnar sem 
ríkt hefði í efnahagsmálum. Bæði 

borgarstjóri og forseti tóku sér 
góðan tíma til að hlusta á og ræða 
við starfsfólkið, sem sagði m.a. frá 
hvernig það hefur upplifað breytt-
ar aðstæður í þjóðfélaginu og 
hvernig það sæi ástandið þróast 
á næstu mánuðum. Á fundinum 
voru einnig fulltrúar leikskóla og 
grunnskóla og nokkrir starfmenn 
frá Þjónustumiðstöð Árbæjar. Var 
ýmsum skoðunum og lausnum 
velt upp, bæði af hálfu starfsfólks 
og embættisfólks.
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Óskum viðskiptavinum okkar og 
öðrum landsmönnum gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári. 
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Eina kjötborðið
í Breiðholti
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Frá forsetaheimsókninni. Standandi frá vinstri eru; Þorsteinn G. Hjartarson, framkvæmdastjóri Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts, Hann Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri og Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands.

BIG PaPaS

Pizza

Mjódd
800-9999

Opið
11-22

bigpapas.is

Fullt af tilboðum
Besta verðið

Frábærar pizzur
100% Ísl ostur

- á traustum grunni

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

Gleðileg jól!



Vinstri beygju lokað
Borgarráð hefur samþykkt að 

loka vinstri beygju af Bústaðavegi 
inn á Reykjanesbraut í Elliðaárdal og 
verður lokunin til reynslu í sex mán-
uði. Breytingunni er ætlað að draga 
úr álagi við gatnamótin og verður 
á reynslutímanum kannað hvort 
biðraðir á annatímum styttist.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Reykjavíkurborg að gatnamót 
Bústaðavegar og Reykjanesbrautar 
hafa verið til skoðunar um nokkurn 
tíma og til umræðu að gera tilraun 
með lokun á vinstri beygjunni inn á 
Reykjanesbraut. Áður en tilraunin 
kemur til framkvæmda verður málið 
kynnt vel fyrir íbúum hverfisins og 
öryggi skólabarna í hverfinu tryggt 
með viðeigandi aðgerðum á Réttar-
holtsvegi. Verði lokunin til þess að 
biðraðir á Reykjanesbraut styttist 
mun það verða til hagsbóta fyrir 
Breiðholtsbúa þar sem ferðatími á 
milli Breiðholts og annarra hverfa 
Reykjavíkur mun styttast. Málið er 
hins vegar umdeilt í Bústaðahverfi 
þar sem íbúar óttast aukna umferð 
um Réttarholtsveg.

Nýsköpunarsetur í 
Elliðaárdal

Borgarráð hefur samþykkti að fela 
borgarstjóra að kanna mögulega 
aðkomu Reykjavíkurborgar að þeirri 
hugmynd að komið verði upp tíma-
bundnu nýsköpunarsetri í Toppstöð-
inni í Elliðaárdal. Áhugamannahópur 
iðnaðarmanna, arkitekta, frumkvöðla 
og fleiri aðila hefur unnið að undir-
búningi málsins, þ.á.m. hugmynda-
vinnu, gerð viðskiptaáætlunar og 
unnið að samráði við ýmsa sem að 
málinu þurfa að koma Í greinargerð 
með tillögunni segir að sérstaklega 
áhugavert sé að styðja við eitt þeirra 
fjölmörgu sjálfsprottnu verkefna á 
sviði nýsköpunar sem sprottið hafa 
fram í kjölfari hruns íslensks efna-
hagslífs og erfiðri stöðu atvinnumála. 
Toppstöðin komst í eigu Reykjavík-
urborgar frá Landsvirkjun nýverið 
með sérstökum samningi þar sem 
meðal annars voru kvaðir um niður-
rif hússins.

Samstíga í   
sóknaráætlun 

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti 
á dögunum einróma tillögu Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, borgarstjóra 
um að undirbúin verði sóknaráætl-
un fyrir Reykjavík vegna þeirra verk-
efna sem borgin stendur frammi fyr-
ir í ljósi breytinga í efnahagsumhverf-
inu. Til undirbúnings hefur verið 
skipaður starfshópur sem hefur það 
hlutverk að kortleggja tækifæri borg-
arinnar til nýsköpunar og vaxtar á 
næstu árum. Hópnum er ætlað að 
vinna á þeim grundvelli hugmyndir 
um það hvernig höfuðborgin hyggst 
mæta nýjum áskorunum. 

Reykjavík ávallt í   
forystu

Markmið með sóknaráætlun 
Reykjavíkurborgar verður að móta 
stefnu til framtíðar um hvernig best 
verði tryggt að Reykjavík verði ávallt 
í forystu hvað varðar lífsgæði fyrir 
borgarbúa og verði fyrsti valkostur 
fólks og fyrirtækja. Hanna Birna Krist-
jánsdóttir, borgarstjóri segir að lögð 
verði áherslu á áframhaldandi póli-
tíska samstöðu um mikilvæg hags-
munamál borgarinnar og borgarbúa 
við núverandi aðstæður. Mikilvægt 
sé og ánægjulegt hversu víðtæk 
sátt hafi orðið um sóknaráætlunina, 
enda hafi hún verið undirbúin af full-
trúum allra flokka á vettvangi aðgerð-
arhóps um fjármál borgarinnar. Í 
samþykkt borgarráðs kemur fram 

að starfshópurinn muni kalla aðila 
til samstarfs og samráðs og hafa til 
hliðsjónar þær áætlanir, rannsóknir 
og viðhorfskannanir sem hafa ver-
ið unnar á vegum borgarinnar. Ein-
nig verði horft til þeirra hugmynda 

sem ræddar hafa verið á vettvangi 
aðgerðarhóps borgarráðs um fjár-
mál borgarinnar vegna breytinga í 
efnahagsumhverfinu, til dæmis til-
lögu um uppbyggingu atvinnulífs 
framtíðarinnar.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Ritstjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904

Netfang: thord@itn.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson

Umbrot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreifing: Íslandspóstur

12. tbl. 15. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

B reiðholtsbúar sem aðrir landsmenn undirbúa nú jólahátíð 
í skugga efnahagskreppu. Að nokkru eru kreppueinkennin 
aðflutt. Hluta þeirra má rekja til bankakreppu sem hófst á 

vesturströnd Bandaríkjanna og breiddist út um hinn vestræna 
heim og jafnvel til annarra heimshluta. En að hluta eru kreppuein-
kennin heimafengin. Ekki fer hjá því að líta verði til hinna miklu 
fjármálaumsvifa í íslensku samfélagi sem einnig náðu til annarra 
landa þegar greina þarf rætur kreppunnar. Þau voru ævintýri líkust 
og stóðu margir; viðskiptamenn, stjórnmálamenn og almenningur 
einnig með stjörnur í augum vegna snilli fjármálaheimsins. Hvern-
ig viðskiptamönnum og bankamönnum virtist auðvelt af framkalla 
ofurverðmæti að því er virtist úr litlu eða engu. Íslenska útrásin 
varð að stolti þjóðar sem skyldi þó ekki til hlítar hvernig farið var 
að en horfði á í forundran. 

Almenningur tók á sinn hátt þátt í efnahagskapphlaupinu. Ekki 
fer hjá því að margur almennur maðurinn og venjulegar fjölskyldur 
nýttu sér það ástand sem skapaðist þegar fé tók að fljóta úr hirslum 
bankanna og hver gat tekið nánast það sem hann vildi. Venjulegt 
fólk fór að fjárfesta í heimilishaldi sínu langt umfram það sem tekj-
ur þess leyfðu því þegar lánin féllu yrðu bara tekin önnur lán. Ungir 
og óreyndir bankamenn í jakkafötum héldu allskonar lánamöguleik-
um að fólki og gátu talið því trú um að heimilin yrðu bara endurfjár-
mögnuð þegar lánin féllu eins og það heitir á máli viðskiptanna.

Eftir komu kreppunnar og falls íslensku bankanna blasir við allt 
annar veruleiki. Fjöldi fólks og heimila situr nú uppi með skuldir 
sem það ræður illa eða alls ekki við að greiða og nú er enga fyrir-
greiðslu að fá hjá ríkisbönkunum. Lánalínur til þeirra eru lokaðar 
og björtu jakkafatadrengirnir eru horfnir. Skrifborð þeirra eru auð 
og slökkt er á stóru tölvuskjáunum. Sumir þeirra eru búnir að 
missa vinnuna og þjóðin þarf að borga. Mönnum gleymdist í öllu 
viðskiptaflóðinu að viðskipti byggjast á trausti. Útrás Íslendinga og 
fjármálaumsvif voru með þeim hætti að traust til þeirra hvarf.

Í þekktri bók er sagt frá tveimur mönnum. Annar byggði hús sitt 
á bjargi og síðan kom rok og regn en húsið stóð það af sér. Hinn 
hafði kosið að byggja á sandi og þegar vindurinn brast á og regnið 
tók að steypast niður skolaði það undirstöðum þess í burtu og það 
hrundi. Þegar horft er til íslensks efnahags- og viðskiptalífs undan-
farinna ára er ljóst að þessi gamla dæmisaga er enn í fullu gildi. Und-
irstöður fjármálalífsins voru byggðar á sandi og þegar ágjöfin barst 
að utan hrundi spilaborgin. 

Stjórnvöld hafa sagt aðdraganda bankahrunsins verða skoðaðan 
og hverjum steini velt við í þeirri skoðun. Fljótt tóku þó að birtast 
efasemdir og hindranir um að slíkt verði að veruleika. Bankaleynd 
er borið við og að ekki sé hægt að skoða umsvif er áttu sér stað 
utan landssteinanna nema að takmörkuðu leyti þar sem lögsögu 
skorti. Fjölskyldu- og ættarbönd hafa einnig komið við sögu fjár-
málaumsvifa í samfélagi fámennis og tengsla, m.a. annars á milli 
feðra og sona. Fleyg urðu orð bóksala nokkurs þegar hann sagði að 
ættfræðinga þyrfti til þess að rannsaka aðdraganda bankahrunsins 
og kreppunnar á Íslandi. 

Stjórnvöld eru í miklum vanda. Þau þurfa að finna ráð til þess að 
koma atvinnulífinu af stað á nýjan leik í skugga vantrúar á fjármála-
líf hér á landi. Til er ætlast að þau grafist fyrir um hverja þá starf-
semi sem leitt gat til ófaranna og þeim er einnig ætlað að skýra af 
hverju þau fylgdust ekki með því sem var að gerast.  

Almenningur er svekktur. Fólk er reitt og gildir þá einu um hvort 
það tók einhvern þátt í fjármálabruðlinu eða ekki. Það á fullan rétt 
á því. Að fólki læðist einnig sá grunur að þeir sem fremstir fóru hafi 
starfað eftir svo óljósum lagaramma að flestar athafnir þeirra geti 
talist innan laga. Stjórnvöld þurfa að taka á sig sína ábyrgð og þeir 
sem fremstir fóru í óvarlegum fjárfestinum verða að taka afleiðing-
um gjörða sinna.

Breiðholtsblaðið óskar þess að fólk eigi ánægjulega jólahátíð 
þrátt fyrir áföll þjóðarinnar og að endurreisnarstarf geti hafist af 
fullum krafti á nýju ári.

Jól í krepputíð
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Öflugt háskólasamfélag er hornsteinn í þeirri uppbyggingu sem nú bíður þjóðarinnar. Með miða í 

Happdrætti Háskólans leggur þú þitt af mörkum og átt um leið mikla möguleika á frábærum vinningum. 

Gakktu í hópinn og brostu og brostu!

- Þú færð miða á hhi.is eða hjá umboðsmanni. 

ÞÚ STYÐUR UPPBYGGINGU 
HÁSKÓLA ÍSLANDS...

TVÆR GÓÐAR 
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“Á næsta ári verða liðin 50 
ára frá því að ég hóf upp raust 
mína og fór að syngja – það er að 
segja opinberlega. Ég var auðvit-
að farin að syngja áður. Ég byrj-
aði strax sem barn að láta í mér 
heyra en það verða vissulega 
tímamót hjá mér þegar ég held 
upp á 50 ára söngafmælið,” segir 
Hjördís Geirsdóttir, söngkona og 
formaður kórs Seljakirkju í við-
tali við Breiðholtsblaðið. Hjördís 
segist hafa alist upp við söng allt 
frá því hún muni eftir sér. 

“Móðir mín spilaði á harmon-
ikku. Hún átti litla takkaharmon-
ikku sem hún spilaði á sem var 
ekki algengt í þá daga eða í kring-
um 1930. Hún var ættuð úr Fló-
anum en ólst upp í Grímsnesinu 
og einhvern veginn hafði harmon-
ikkan laumast inn í fjölskylduna. 
Þau voru 10 systkini. Komust 
reyndar ekki öll á legg en fjögur 
af þeim sem lifðu léku á harmon-
ikku. Móðir mín hét Jónína Sigurð-
ardóttir. Fór ung úr Grímsnesinu 
til Reykjavíkur í vist því þangað lá 
leið margra ungra stúlkna úr sveit-
inni. En Reykjavíkurdvölin varð 
þó ekki löng því þannig atvikaðist 
að hún var fengin til þess koma 
austur í Flóa sem kaupakona til að 
bjarga málum á bæ þar sumarið 
1938. Lífið í sveitinni stóð og féll 
á þessum árum með kaupakonum 
og kaupamönnum og móðir mín 
gerði þetta fyrir vinkonu sína sem 
hún hafði kynnst í Reykjavík. Hún 
hafði aldrei ætlað að gerast sveita-
kona þótt hún tæki að sér að vera 
þar frá því júní og fram í ágústlok. 
Dvölin varð þó lengri. Þarna var 
stór systkinahópur. Alls 16 systk-
ini og átta bræður sem voru óút-
gengnir. Geir faðir minn var einn 
þeirra og hann gekk hvað harð-
ast á eftir nýju kaupakonunni sem 
varð til þess að þau giftust og hún 
endaði sem bóndakona í Byggðar-
horni í Flóa. Hann var hreinn Flóa-
maður eins og móðir mín var líka 
að því foreldrar hennar voru bæði 
upprunnin Flóamegin við Hvítána 
þótt þau flyttust síðan austur yfir. 
Þannig að ég tel mig hreina Flóa-
mær hvenær sem ég er spurð og 
ég er hreinn Árnesingur. Ég hel 
því gjarnan á lofti og skammast 
mín ekki fyrir það.”

Tónlistin úr báðum   
ættum

“En hvað um það. Móðir mín 
spilaði á þessa harmonikku og svo 
var til orgel og hún fór að læra að 
spila á það sem krakki. Hún fór 
til Arndísar Pálsdóttur, húsfreyju 
í Litlu Sandvík. Arndís kunni að 
spila á orgel og móðir mín fór að 
læra hjá henni. Hún hafði bara spil-
að eftir eyranu og gerði það áfram 
en hjá Arndísi fór hún að stauta 
sig fram í nótnalestri. Arndís var 
organisti í Stóru Sandvík og móðir 
mín fór að spila með henni í kirkj-
unni við messur hjá séra Árelíusi 
Níelssyni sem þá var prestur á Eyr-
arbakka og við krakkarnir kölluð-
um Sérilíus Árelíus. Þarna kynnt-
ist ég messuhaldi í fyrsta skipti. Í 
kirkjunni í Stóru Sandvík og síðan 
kynntist ég ágætlega messuhaldi 
í Hraungerði. Þangað var aðeins 
lengra að fara en við fórum bara í 
heimsókn því þar bjó Stefanía föð-
ursystur mín og séra Sigurður Páls-
son, síðar vígslubiskup, foreldrar 
Sigurðar vígslubiskups í Skálholti 
og fréttabræðranna Ólafs og Giss-
urar Sigurðssona. Þetta var leikur 
fyrir okkur krakkana að hitta prest-
börnin, sem felst eru fræg og sér-
staklega drengirnir.” Hjördís seg-
ir Stefaníu hafa verið góða söng-
konu og haft fallega rödd svo um 
var talað og eftir var tekið og hafi 
leitt kirkjusönginn við athafnir hjá 
manni sínum í Hraungerðiskirkju. 

“Tónlistin kemur því að mér úr 
báðum ættum. Gissur bróðir fór 
líka snemma að fikta með harmon-
ikkuna hennar mömmu og við hin 
systkinin gripum líka í hana þan-
nig að við ólumst bara upp með 
þessu og fannst ekkert merkilegt 
við það að spila á hljóðfæri vegna 
þess að alltaf var spilað og sungið 
þegar fleiri en tveir komu saman. 
Ég segi nú ekki að þar sem tveir 
hafi komið saman hafi verið kór 
en það gæti þó stundum hafa átt 
við.”

Sandvíkurböllin víðræg
Hjördís segir í Stór Sandvík hafi 

verið einskonar félagsheimili í 
sveitinni. “Þar var stórt og reisu-
legt hús sem hafði verið byggt á 
milli 1930 og 1940. Þar bjuggu fjór-
ir bræður og risið í húsinu var 
notað sem baðstofa og samkomu-
hús fyrir sveitina. Þar var stund-
um messað og þar voru haldnar 
samkomur. Þar á meðan áramóta-
samkoma í kringum þrettándann 
og þar byrjuðu margir að koma 
fram og skemmta. Þar var spiluð 
félagsvist og drukkið mikið appel-
sín þegar fólkið, ungir sem aldn-
ir komu saman eftir mjaltir. Allir 
sem mögulega gátu komu saman 
til þess að skemmta sér og þessar 
áramótaskemmtanir enduðu yfir-
leitt með dansi þar sem fólk dans-
aði stundum fram á næsta morgun 
þegar fólk þurfti aftur að fara í fjós-
ið. Þetta náði saman á milli mjalta. 
Sandvíkurböllin voru árviss og 
maður hlakkaði allt árið til næstu 
skemmtunar. Jú jú – það urðu til 
hjónabönd á Sandvíkurböllunum. 
Þau voru víðfræg. Engin spurning 
því kaupamenn og kaupakonur 
flykktust austur eftir áramótin til 
þess að taka þátt í þessum sam-
komum og mín kynslóð og eldri 
minnast þessara samkoma með 
mikilli ánægju.” Hjördís segir 
þessa félagsstarfsemi hafi byggst 
á ákveðnu einkaframtaki Sandvík-
urheimilanna. “Rannveig Pálsdótt-
ir og Páll Lýðsson, bóndi og sagn-
fræðingur í Litlu Sandvík, sem lést 
í bílslysi á síðasta ári áttu stóran 
þátt í þessum samkomum, einnig 
Ingibjartur Bjarnason sem fluttist 
í sveitina og var mikill söngmaður 
og bjó í Jórvík, Geirakotssystkinin 
og Gissur bróðir komu þarna öll 
við sögu. Þessi böll blómstruðu 
svona í kringum miðja síðustu öld 
og ég held að þau hafi verið haldin 

allt fram um 1970 að þau fluttust í 
Tryggvaskála á Selfossi og þaðan í 
Þingborg.”

Söng “Mama” í fyrsta 
skipti

Hjördís segist eiga Sandvíkur-
böllunum að þakka að hún komst 
svo ung á svið. “Það var 1959 og 
ég bara 15 ára því ég er fædd í 
apríl. Þá var Gissur bróðir búinn 
að setja saman hljómsveit, sem 
hét tónabræður og spilaði á Sand-
víkurballi. Þá var danska barna-
stjarnan Gytte Henning búin að 
gera lagið “Mama” frægt. Það var 

vinsælt í óskalagaþáttunum hér 
og ungmeyjar vítt og breytt um 
landið voru farnar að apa þetta eft-
ir henni og syngja “Mama”. Ég var 
svo heppin að fjósið heima var 
í gömlum offiseraherbragga frá 
hernum í Kaldaðarnesi sem hafði 
verið keyptur. Þar var óvanalega 
hátt undir loft og hljómburðurinn 
því góður og gott að hljóðin. Bróð-
ir minn og félaga hans æfðu í kjall-
aranum heima og við systurnar 
lágum á hurðinni. Þetta varð til 
þess að okkur var kippt inn fyr-
ir og skellt fyrir framan míkrófón-
inn og þannig vorum við orðnar 
söngkonur með hljómsveitinni. Ég 
söng “Mama” í fyrsta skipti þarna 
í kjallaranum með Gissuri bróður 
og félögum hans í Tónabræðrum 
og söng það með tilþrifum. Þetta 
gekk í liðið og við byrjuðum að 
syngja saman 1959, ég og systir 
mín með mér en hún datt fljót-
lega úr gírnum því hún fór á Hús-
mæðraskólann á Laugarvatni og 
varð ófrísk og eignaðist sitt fyrsta 
barn. Hún hélt ekki áfram að syn-
gja en ég hélt áfram með Gissuri 
bróður og þeim Tónabræðrum og 

var á kafi í því með ýmsum sunn-
lenskum hljómsveitum, Carol kvin-
tett og Safír Sextett og síðan með 
Karli Liljendal á Hótel Loftleiðum 
frá 1966 til 1971. Lengst söng ég 
með Karli en áður var það Suður-
landsundirlendið og Borgarfjörður-
inn og stundum Vestmannaeyjar. 
Ég náði aldrei öllu landinu og mið-
unum því ég fór lítið norður í land 
vegna þess hversu langan tíma 
tók að fara á milli. Vegirnir voru 
öðruvísi en þeir eru í dag og erfitt 
að taka langa túra. Það var líka 
mikið tónlistarlíf í Árnessýslu á 
þessum tíma. Fimm og sex manna 
hljómsveitir með tveimur söngvur-
um og blásturshljóðfærum. Blás-
aramenningin kom með Ásgeiri 
Sigurðssyni sem kom austur á Sel-
foss 1956 og stofnaði Lúðrasveit 
Selfoss og svo varð aukið sönglíf 
með Jóni Sigmundssyni sem stofn-
aði og æfði barnakóra. Þessir tveir 
menn voru miklir frumkvöðlar í 
tónlistarlífi í Árnessýslu. Ásgeir 
blés í trompettinn í Hljómsveit 
Óskars Guðmundssonar sem var 
keppinautur okkar. Það voru tveir 
meginkóngar, Óskar Guðmunds-
son og Gissur Geirs sem stjórn-
uð traffíkinni í músikkbransanum 
og áttu Suðurlandið. Svo kom 
Þorsteinn Guðmundsson þekkt-
ari sem Steini spil og síðan Ólaf-
ur Þórarinsson eða Labbi í Glóru. 
Sunnlendingar hafa alltaf átt góða 
tónlistarmenn. Það var Bassi bróð-
ir Labba sem kenndi mér fyrstu 
gítargripin og að því bý ég enn 
þann dag í dag.”

Með rútu af stelpum á 
sveitaböllin

“Já – ég fór í Húsmæðraskólann 
á Laugarvatni 1961 til 1962 en 
hætti auðvitað ekkert að syngja. 
Ég tók skólastúlkurnar bara með 
mér á böllin. Ég söng bara á sveita-
böllum með heilan kvennaskóla 
með mér og það var mikið fjör þeg-
ar maður kom með fulla rútu af 
stelpum með sér. En svo fórum við 
að skemmta okkur saman skóal-
systurnar og þá varð ég að fara að 
spila sjálf á gítarinn því ég hafði 
ekki undirleikara. Við stofnuðum 
söngkvintett og komum fram á árs-
hátíðum og oftar. Ég reyndi bara 
að nýta mér þessa fínu kunnáttu 
mína frá Bassa eftir bestu getu.” 
Fyrir sex árum var Hjördís fengin 
til þess að leiða sönghóp í Hæð-

argarði. “Og þá kom að því að ég 
varð aftur að draga kunnáttuna 
frá Bassa fram því ég hafði lengi 
haft undirleikara en þarna varð 
ég bæði að leika undir og leiða 
löginn. Ég var farin að stirna en 
þetta kom aftur. Kannski af því lög-
in voru innbyggð í mér og reynsla 
frá því að hafa unnið með frábær-
um hljóðfæraleikurum í gegnum 
árin. Þaðan kemur mitt nám og 
mín reynsla því ég hafði aldrei ver-
ið á skólabekk í söng eða tónfræð-
um fyrr en að ég skellti mér í árs 
nám í vocal complete technic sem 
Hera dóttir mín og söngkona kom 
mér í. En þá komst ég að því að 
ég hafði einhvern vegin álpast til 
þess að gera sumt af því sem ver-
ið var að kenna. Ég veit ekki alveg 
hvernig en ég hef stundað jóga 
og öndunaræfingar og það hefur 
hjálpað mér mikið því að annars 
væri ég trúlega löngu þögnuð. En 
þetta nám kom sér engu að síður 
vel og opnaði mér nýja heima en 
líka augu fyrir því að ég væri ekk-
ert verri en unga fólkið í dag.”

Við sungum bara allt
“Í húsmæðraskólanum datt 

ég inn í það að syngja. Fyrst fyr-
ir austan fjall og síðan í Reykja-
vík. Það byrjaði með því að fyrst 
eftir að ég flutti á mölina fór ég 
að vinna í matvöruverslun sem 
hét Austurver og var í gamla Lídó 
við Skaftahlíðina. Þá var Helena 
Eyjólfsdóttir að syngja með Finni 
Eydal og fleirum í Leikhúskjallar-
anum en varð ófrísk og þá vantaði 
einhverja til þess að leysa hana 
af. Edwin Kaaber hafði heyrt eitt-
hvað um mig og hann kom að 
máli við mig í kjörbúðinni og vildi 
vita hvort ég væri til í að koma og 
leysa Helenu af á meðan hún eign-
aðist barnið. Ég sló til en var þá 
enn að syngja fyrir austan en þá 
bara á laugardagskvöldum þan-
nig að þetta gat rekist á. En ég fór 
einn daginn heim til Edwins og þar 
æfðum við og ég söng prógram-
mið hennar Helenu frá upphafi til 
enda því ég hafði verið að syngja 
þessi sömu lög fyrir austan fjall. Á 
þessum tíma var jassinn og dægur-
lögin nánast eitt og það sama og 
ekki búið að hilluskipta því eins 
og síðar varð. Ég er svo heppin að 
hafa alist upp í því allt frá fyrstu 
tíð að þessar tvær stefnur lágu 
alveg saman. Louis Armstrong, 
Ella Fitsgerald og Elvis. Við sung-
um lög þessara manna og kvenna. 
Svo kom Brenda Lee og Bítlarn-
ir og fleiri og við tókum öll þessi 
lög og ekkert verið að spá í að 
syngja bara ákveðin lög en ekki 
önnur því þau tilheyrðu einhverri 
annarri tónlistarstefnu. Við sung-
um bara allt.”

Söngkonan sú eina sem 
var edrú

“Ég var fljót að læra að í þessu 
starfi gildir jákvæðnin fram-
ar öðru og brosið skiptir miklu 
máli. Eitt bros út í salinn gat gjör-
breytt stemningunni á heilu balli, 
Ég lærði líka mikið á því að syn-
gja á Hótel Loftleiðum. Þar fékk 
ég stundum tækifæri til þess að 
syngja hreinan jass án þess að 
nokkur kallaði úr salnum “æi góða 
hættu þessu helvítis gauli” því 
þarna voru oft útlendingar sem 
gistu á hótlinu og höfðu annan 
smekk og voru kurteisari en gekk 
og gerðist á sveitaböllunum þar 
sem fólk vildi bara meira fjör. Það 
var mjög alþjóðleg stemning á Hót-
el Loftleiðum á þessu tíma því farg-
þegar Loftleiða á milli Íslands, Evr-
ópu og Ameríku stoppuðu hér á 
landi og gistu gjarnan þar. Og þeir 
voru leiddir í Víkingasalinn þar 
sem þeir borðuðu og kalda hlað-
borðið á Loftleiðum var lands- ef 
ekki heimsfrægt. Þeir flutti líka inn 
skemmtikrafta sem skemmtu síð-
an hjá okkur á Loftleiðum. Sumir 
greiddu flug og gistingu með því 
að koma fram fyrir aðra gesti. Svo 
söng ég líka á Vellinum. Þegar frí-
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Ég hef alltaf sungið
V I Ð T A L I Ð

Sandvíkurböllin 
voru árviss og 

maður hlakkaði 
allt árið til næstu 

skemmtunar. 
Jú jú – það urðu til 
hjónabönd á Sand-

víkurböllunum. 
Þau voru víðfræg.

Gamlir og nýir félagar sem léku með Hjördísi á hljómdiski sem kom út árið 2001. Í fremri röðinni má m.a. 
sjá Ólaf Þórarinsson (Labba í Glóru), Heru Björk dóttur Hjördísar og Kristjönu Stefánsdóttur, jasssöngkonu 
sem er ættuð frá Selfossi. Allir hljóðfæraleikararnir eru yfir fimmtugu.
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kvöld voru á Loftleiðum sem voru 
miðvikudagskvöld því þá mátti 
ekki veita áfengi og þá fórum við 
á Völlinn. Ég var að syngja alla 
vikuna en komst þó upp með það 
nokkuð lengi að eiga frí á mánu-
dögum og þriðjudögum en fór síð-
an á Völlinn með skemmtikraftana 
og svo byrjaði törnin á Loftleið-
um fram á sunnudagskvöld. Ég 
var talin skrítin á Vellinum vegna 
þess að ég drakk aldrei vín. Sum-
ir sem unnu með mér stóðust 
nú ekki mátið þegar verið var að 
bjóða okkur og jafnvel þeir sem 
áttu að keyra. Við fórum jafnan 
suður eftir í svona 20 manna rút-
um og ef hressilega var tekið á 
því gat það komið fyrir að söng-
konan var sú eina sem var edrú 
þegar átti að fara til baka og var 
þá látin keyra heim. Ég hafði auð-
vitað keyrt Willys í sveitinni og 
líka Forda og Chevorletta, þar á 
meðal gamlan vörubíl frá Flóabú-
inu sem Gissur bróðir notaði til 
þess að flytja hljómsveitir sínar á 
Suðurlandi. Þetta var bíll með 10 
manna farþegahúsi og vöruflutn-
ingapalli aftan við. Boddýbíll eins 
og þeir voru kallaðir þessir gömlu 
mjólkurbílar. Þetta kom sér vel 
þegar ég var kominn undir stýri 
á rútunni. Ég var með bíladellu 
sem unglingur og tók bílpróf dag-
inn eftir að ég varð 17 ára. Og af 
því að ég drakk aldrei þá biðu oft 
þrír eða fjórir bílar eftir mér að 
loknum sveitaböllunum og ég gat 
valið hvorn ég vildi keyra heim. 
Á þessum árum þurfti að greiða 
vegatoll við Reykjanesbrautina og 
það reyndist mér einna erfiðast að 
stoppa nógu nærri tollskýlinu til 
þess að ná inn að lúgunni til að ég 
þurfti nú ekki að fara út til þess að 
borga. Þetta gekk áfallalaust sem 
betur fer og ég man að það voru 
tvenn pör erlendra skemmtikrafta 
sem sögðu mér að þeim fyndist 
þau eiga mér líf sitt að launa því 
að ég hefði keyrt svo gætilega.”

Bónus á fyrsta degi
Svo fór ég að eiga börnin og 

eignaðist fyrstu dótturina 1965. Líf-
förunauturinn Þórhallur Geirsson 
kom úr Þingeyjarsýslu og flutti á 
Selfoss í kringum 1956 eða 1957 
og ég segi að hann hafi farið að elt-
ast við mig þá þegar. Hann var alla 
vega búinn að eltast við mig í eitt 
og hálft ár og svo eignuðumst við 
fyrsta barnið tveimur árum seinna 

dótturina Þórdísi Lóu. Hann er ætt-
aður úr Reykjadal en var fæddur 
og uppalinn á Húsavík þar til að 
hann kom suður. Alla vegar gaf ég 
mig og við trúlofuðum okkar eins 
og þá var gert 1963 og hefur fylgt 
mér síðan. Nei – ég var ekki alveg 
auðunninn en hann gafst ekki 
upp. Ég var síðan á pallinum hjá 
Karli Liljendal og var held ég sú 
fjórða sem söng hjá honum ólétt 
og Kalli sagði að óléttar söngkon-
ur væru álög á sér. Ég hætti svo á 
Loftleiðum og ætlaði þá að snúa 
mér að bústörfum og barneignum. 
Þórhallur var þá í Vestmannaeyj-
um þar sem verið var að lengja 
flugbraut. Og ég skellt mér bara af 
senunni á Hótel Loftleiðum í Fisk-
iðjuna í Vestmannaeyjum þar sem 
ég náði mér í bónus á fyrsta degi. 
Uppúr því fæðist svo Hera Björg 
1972 sem er næst okkar barna og 
Geir og Gissur, ættarnöfnin fæð-
ast svo 1975 og 1978 þannig að 
ég er moldrík. En nú hagar svo 
til að við hjónin sem höfum búið 
í Seljahverfinu í meira en þrjá ára-

tugi erum að hugsa um að flytja í 
Mosfellsbæinn. Við erum þó alls 
ekki orðin óánægð með hverfið 
okkar þar sem okkur hefur liðið 
vel í gegnum tíðina. Við erum bara 
að spá í að skipta um húsnæði 

og þetta hentar þeim hugmynd-
um sem við erum með. Mosfells-
bærinn er ágæt byggð rétt eins og 
Seljahverfið þaðan sem ég minnist 
margra góðra stunda.”  

Carol kvintett á Suðurlandi þar Hjördís var að syngja. Hún er með 
hljóðnemann og Gissur bróðir hennar og hljómsveitarstjóri er henni 
á vinstri hönd.

Ég hafði auðvitað 
keyrt Willys í sveit-
inni og líka Forda 

og Chevorletta, þar 
á meðal gamlan 

vörubíl frá Flóabú-
inu sem Gissur bróð-
ir notaði til þess að 
flytja hljómsveitir 

sínar á Suðurlandi.



Leikskólinn Fellaborg í 
Breiðholti hefur tekið upp það 
nýmæli að bjóða foreldrum að 
borða morgunmat með börnun-
um sínum á föstudagsmorgnum. 
Í boði er ristað brauð og hafra-
grautur og er þetta framlag skól-
ans til frekara foreldrasamstarfs. 
Jafnframt liður í því að bjóða for-
eldra enn frekar velkomin inn í 
leikskólann á skólatíma. 

Morgunmaturinn hefur mælst 

mjög vel fyrir og börnin, foreldr-
arnir og starfsfólkið eru ánægð 
með þetta fyrirkomulag. Morg-
unmaturinn er tilbúinn fyrir þau 
börn sem koma kl. 7:30 og þeir 
foreldrar sem mæta snemma til 
vinnu geta þá gefið sér smá tíma 
með sínu barni og borðað morg-
unmatinn með því í skólanum. 
Morgunmaturinn er á föstudögum 
frá kl. 7:30 til  9:00.
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Aðalfundur Íbúasamtakana 
Betra Breiðholt sem haldinn 
var í Gerðubergi 20. nóvember 
sl. fagnaði því að framkvæmdir 
eru hafnar við skóla og skóla-
lóðir í Breiðholti en fundurinn 
skoraði jafnframt á að borgaryf-
irvöld haldi áfram og ljúki við 
framkvæmdir við skólalóðir og 
sérstaklega Breiðholtsskóla þar 
sem ástandið er að mati samtak-
anna algerlega óviðunandi.

Á fundinum fóru venjubundin 
aðalfundarstörf fram. Helgi Krist-
ófersson, formaður ÍBB setti fund-
inn, Þorsteinn G. Hjartarson fram-
kvæmdastjóri þjónustumiðstöðv-
ar Breiðholts var kosinn fundar-
stjóri og Kolbrún Baldursdóttir, 
sálfræðingur var fundarritari. 
Helgi Kristófersson flutti síðan 
skýrslu stjórnar og Magnús Gunn-
arsson fór yfir reikninga íbúasam-
takanna og þeir samþykktir. Þá 
var komið að kosningu til stjórnar 
og skapaðist það mikill áhugi á 
málefnum samtakanna og stjórn-

arsetu fyrir þau að kjósa varð um 
stjórn í og skapaðist skemmtileg 
stemning í kringum kosninguna. 
Þeir sem voru kosnir í stjórn 
voru; Þorkell Ragnarsson, Magnús 
Gunnarsson, Kolbrún Baldursdótt-
ir, Helgi Kristófersson, Falasteen 
Abu Libdeh, Rut Káradóttir, Anna 
Sif Jónsdóttir, Hafsteinn Valsson, 
Gunnar H. Gunnarsson og Bergljót 
Rist. Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi, formaður, íþrótta- og tóm-
stundarráðs og formaður Mennta-
ráðs flutti erindi á fundinum og 
fjallaði um skólastarf í Breiðholti, 
framkvæmdir við grunnskóla og 
fleiri verkefni sem eru á döfinni 
hjá borgarstjórn. Kjartan kom 
nokkuð víða við í erindi sínu. 
Hann fjallaði m.a. um tengst menn-
ingar og útiveru og gat sérstak-
lega um útsýnisskiltin í Hólahverfi 
og stígakerfi í Breiðholtinu í því 
sambandi. Hann sagði frá því að 
gamli Breiðholtsbærinn verði 
merktur á næst komandi sumri, 
baráttunni gegn veggjakroti og 

hvernig nýta megi hugmyndir frá 
íbúum til þess að gera Breiðholtið 
að betri bæ. Kristín Jóhannesdótt-
ir, skólastjóri Fellaskóla ræddi um  
um skólastarfið í Fellaskóla. Hún 
sagði frá því að 14. nóvember 
sl. hafi verið opnuð ný síða hjá 
skólanum en hún sé enn í vinnslu 
og þróun. Þá ræddi hún um dag 
íslenskrar tungu sem haldinn er á 
hverju ári en þá koma í heimsókn 
nemar úr leikskólum úr nágrenn-
inu ásamt ýmsum fleiri gestum á 
áhugaverða samkomu á sal Fella-
skóla.

Framkvæmdum við 
skólalóðir fagnað

Foreldrarnir 
í morgunmat 

Fyrsti fundur nýrrar stjórnar 2008. Efri röð frá vinstri: Gunnar H. Gunnarsson, Magnús Gunnarsson, Rut 
Káradóttir, Þorkell Ragnarsson og Helgi Kristófersson. Neðri röð frá vinstri: Kolbrún Baldursdóttir, Falas-
teen Abu Libdeh og Anna Sif Jónsdóttir. Bergjlótu Rist vantar á myndina.

Hafragrauturinn borðaður með mömmu í morgunsárið.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Augl‡singasími: 
511 1188 & 
895 8298
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FALLEGU JÓLASERÍURNAR 
FÆRÐU Í GARÐHEIMUM – ÓTRULEGT ÚRVAL!

HEITT SÚKKULAÐI
Alla helgina
í jólatrjáa-
skóginum!Gífurlegt úrval  

af skreytingarefni heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - sími 540 3300 - www.gardheimar.is

40 LJÓSA ÚTISERÍUR ALLIR LITIR

80 LJÓSA ÚTISERÍUR ALLIR LITIR 
875kr

1250kr
TILBOÐ

AMERÍSKU JÓLATRÉN
fjölbreytt úrval – allir verðflokkar

ENDAST
ÁR EFTIR ÁR

Kertaúrvalið er 
í Garðheimum

  JÓLATRÉ
FERSK OG ILMANDI

OPIÐ TIL KL.

22:00
TIL JÓLA
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Þjónustumiðstöð Breiðholts 
stóð fyrir málþingi í Gerðubergi 
6. nóvember síðastliðinn.

Að undirbúningi þingsins 
stóðu auk Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts, fulltrúar foreldra 
leik- og grunnskóla í Breiðholti 
og fulltrúi frá Samfok. Markmið 
málþingsins var að gefa foreldr-
um tækifæri á að skiptast á skoð-
unum um aðstæður og nánasta 
umhverfi barna í hverfinu og 
annað sem lýtur að uppvexti 
þeirra.

Gylfi Jón Gylfason, yfirsál-
fræðingur hjá Reykjanesbæ, hóf 
málþingið með því að fjalla um 
“Úlfatímann” en það er tíminn 
frá því að börnin koma heim úr 
leik- og grunnskóla fram að svefn-
tíma. Fyrirlestur Gylfa var bæði 
upplýsandi og skemmtilegur og 
greinilegt að foreldrar könnuðust 
við margt af því sem þar kom 
fram. Að loknum fyrirlestri voru 
málstofur sem fjölluðu um sam-
skipti barna og foreldra, nánasta 
umhverfi, samstarf við skóla, sam-
felldan skóladag og kosti þess 
að búa í Breiðholti. Mikil ánægja 
var meðal þátttakenda og lífleg-
ar umræður spunnust í málstof-
um. Margar góðar hugmyndir að 
úrbótum í hverfinu komu fram. 
Skýrslu málþingsins má nálgast 
undir skýrslur á breidholt.is

Úlfatíminn – frá heimkomu 
að svefntíma

Gestir á málþingi hlýða á fyrirlestur Gylfa Jóns Gylfasonar.

Börn frá leikskólunum Sólborg 
og Vinagerði komu í heimsókn í 
fimmtudags-félagsstarf heyrna-
lausra í Gerðubergi. 

Í leikskólunum Sólborg og Vina-
gerði er unnið með táknmál sem 
annað mál í starfi með börnunum. 
Starfsfólk leikskólanna kom einnig 

og táknmáltúlkur var með í för. 
Heimsókn í Gerðuberg var til að 
skoða starfið og til að syngja jóla-
lög á táknmáli fyrir heyrnarlausa 
og aðra sem taka þátt í félagsstarf-
inu þar. Þessar myndir voru tekn-
ar í heimsókninni.

Kynslóðirnar ræða saman á táknmáli.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

“Sungið” á táknmáli

Jólatextarnir æfðir á táknmáli.

Jólasveinninn með krökkunum frá Sólborg og úr Vinagerði.

Málþingsgestir ræða saman í málstofu að fyrirlestri loknum.

borgarblod.is
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Austurveri  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

P
IP

A
R

 •
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 •

 8
22

19
 

Ilmur af jólum
Smákökur í úrvali Stollen Ensk jólakaka og randalínur

Gjafakörfur frá kr. 1.500

Gómsætt og girnilegt konfekt

Framleitt af
íslenskum fagmönnum

Sama verð og í fyrra!



Rúmlega eitt hundrað grunn-
skólanemar í Reykjavík tóku 
við íslenskuverðlaunum mennta-
ráðs við hátíðlega athöfn í 
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur 
á Degi íslenskrar tungu. Vernd-
ari verðlaunanna er frú Vigdís 
Finnbogadóttir fyrrverandi for-
seti Íslands og formaður nefnd-
ar um íslenskuverðlaunin er 
Marta Guðjónsdóttir varaborg-
arfulltrúi. Íslenskuverðlaunum 
menntaráðs er ætlað að auka 
áhuga á íslenskri tungu og hvet-
ja nemendur til framfara á sviði 
tjáningar, talaðs máls og ritaðs. 

Grunnskólanemarnir sem tóku 
við verðlaunum að þessu sinni 
hafa skarað fram úr á ýmsa vegu, 
í skapandi skrifum, ljóðagerð og í 
munnlegri tjáningu. Þá hafa marg-
ir nemendur með annað móður-
mál en íslensku, sýnt miklar fram-
farir í íslensku. Meðal verðlauna-
hafa eru þrjú systkini úr sama 
skóla, ræðuskörungar, ljóðskáld, 

sagnaskáld og hópur nemenda 
sem samið hefur eigin texta og lag 
við hann. Allir fengu til eignar veg-
legan verðlaunagrip úr gleri sem 
hannaður er af Dröfn Guðmunds-
dóttur myndhöggvara. 

Formaður menntaráðs, Kjartan 
Magnússon setti athöfnina, en að 
því loknu hófst hátíðardagskrá 
með ávarpi frú Vigdísar Finnboga-
dóttur, skemmtiatriði sem teng-
ist verkefninu Músíkalskt par í 
Fellaskóla, verðlaunaafhendingu, 
ljóðalestri og tónlistaratriði nem-
enda úr Vesturbæjarskóla. Fjór-
tán nemendur úr Breiðholti tóku 
við verðlaununum að þessu sinni 
en það voru nemendur úr Breið-
holtsskóla, Fellaskóla, Hólabrekku-
skóla, Seljaskóla og Öldusels-
skóla. Verðlaunahafarnir eru þau:      
Unnur Karen Guðbjörnsdóttir 
Breiðholtsskóla fyrir að vera 
vandvirk, eftirtektarsöm og sam-
viskusöm, með skýrt og lifandi 
málfar. Alicija Maria Mikolajczak 

Breiðholtsskóla fyrir að hafa tek-
ið miklum framförum í íslensku 
á stuttum tíma og fyrir að vera 
til fyrirmyndar. Guðbjörg Heiða 
Einarsdóttir Fellaskóla. Fyrir fram-
úrskarandi árangur í íslensku, mik-
inn orðaforða og skemmtileg skrif. 
Agné Eidukonyté Fellaskóla. Fyrir 
að vera samviskusöm og metnað-
arfull og taka ótrúlegum framför-
um í íslensku. Bjartur Hafþórsson 
Fellaskóla. Fyrir að sýna lifandi 
og skapandi áhuga á íslensku 
máli, tala og skrifa gott mál. Ása 
Kristín Lúðvíksdóttir Hólabrekku-
skóla. Fyrir góða tilfinningu fyrir 
íslensku máli og góð tök á máls-
háttum og orðtökum. Isabella B. 
Lundshöj Petersen Hólabrekku-
skóla fyrir góðan árangur í staf-
setningu, lesskilning og að vera  
góð í málfræði og ljóðagerð. 
Kristín Hulda Þórhallsdóttir Hóla-
brekkuskóla. Fyrir góð tök á öllum 
þáttum íslenskrar tungu, skýran 
og áheyrilegan framburð. Magnús 
Aron Sigurðsson Seljaskóla. Fyrir 
færni, frumleika og sköpunargleði 
við að tjá sig á íslensku í ræðu 
og riti. Magðalena Sif Lýðsdóttir 
Seljaskóla. Fyrir áhuga á íslensku 
og bókmenntum, lestraráhuga, 
sögugerð og góðan orðaforða. 
Rakel Rut Bjarkadóttir Seljaskóla. 
Fyrir miklar framfarir í lestri og 
dugnað við að æfa sig að lesa 
bæði heima og í skólanum. Arn-
ór Gunnar Gunnarsson Öldusels-
skóla. Fyrir mikla færni, furmleika 
og sköpunargleði við að tjá sig á 
íslensku í ræðu og riti. Katla Björk 
Gunnarsdóttir Ölduselsskóla. Fyr-
ir að vera frjó og hugmyndarík, 
nota fjölbreytt orðaval og sýna 
áhuga á ljóðagerð. Sóley Sif Helga-
dóttir Ölduselsskóla. Fyrir að hafa 
tekið óvenjumiklum framförum í 
íslensku frá því að hún hóf skóla-
göngu hér landi. Breiðholtsblaðið 
óskar nemendunum og fjölskyld-
um þeirra til hamingju með verð-
launin.
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Sigurður Páll Sigurðsson, Sigurður A. Magnússon, Marta Guðjónsdótt-
ir, Kjartan Magnússon og Vigdís Finnbogadóttir ásamt nokkrum nem-
enda í Breiðholtinu sem hlutu íslenskuverðlaun.

EFTIR 5. JANÚAR TEKUR VETRAROPNUNAR 
TÍMINN VIÐ AÐ NÝJU. 
Áfram verður tekið við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og 
heimsendingar í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna, 
einnig á auglýstum lokunardögum.

ávallt heitt á könnunni – verið velkomin. 

Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða og óskar öllum gleði-
legra jóla og farsældar á komandi ári.

Englar og Rósir –  (áður Blómav. Michelsen) 
(gengið inn sunnan megin)

Auglýsir opnunartíma um jólin 
Þorláksmessa  kl. 10 – 22.00
Aðfangadagur  kl. 09 – 13.00
25. og 26. des  LOKAÐ 
27. – 29. des  kl. 13 – 16.00
29. og 30. des  venjulegur opnunartími 12 – 18.30
Gamlársdagur          kl. 09 – 13.00
Nýársdagur                 LOKAÐ
2. – 5. janúar            kl. 12 – 18.00

Fjórtán nemendur úr Breiðholti 
hlutu íslenskuverðlaun





 



    


Stöndum saman!
Nú ríður á að þjóðin haldist í hendur 

og velji íslenska framleiðslu. 
Þannig tryggjum við atvinnu og 

spörum gjaldeyri. 
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.



“Við verð um með hnoðtert urn-
ar sem hafa ver ið mjög vin sæl ar 
und an far in ár og einnig ensku 
jóla kök una,” seg ir Ótt ar Bjarki 
Sveins son, fram leiðslu stjóri 
Bak ara meist ar ans í sam tali við 
Breiðholts blað ið. Hann sagði 
að í ár myndi Bak ara meist ar inn 
eink um leggja áherslu á hefð-
bundn ar jóal vör ur á borð við 
smákök ur og þýsku jóla brauð in 
sem not ið hafi mik illa vin sælda 
á und an förn um árum.

“Fólk hef ur tek ið þess um nýj-
ung um okk ar ákaf lega vel og þær 
eru orðn ar fast ar á jóla borð um 
margra fjöl skyldna. Þá get ég 
nefnt mar sípan brauð in og fleira 
sem hafa ver ið að festa sig í sessi 
á und an förn um árum.” Ótt ar seg-
ir fólk vera að byrja að huga að 
jólainn kaup un um og virð ist ætla 
að velja sam bæri leg ar vör ur og 
fyr ir und an far andi jól en þó geti 
efna hags á stand ið haft ein hver 
áhrif á vöru val ið. “Við finn um að 
fólk er far ið að kaupa öðru vísi 
inn. Það er jöfn um ferð í versl an-
ir okk ar en fólk er far ið að velja 
ódýr ari vör ur. Það er eink um um 
helg ar sem vöru val ið er í takt við 
það sem var. Ég á því ekki von á 
öðru en að jóla vör urn ar selj ist 
með nokk uð hefð bundn um hætti. 
Það er eink um í hinni al mennu 

dag legu neyslu vöru sem fólk er 
far ið að spara við sig.” Ótt ar seg-
ir að efna hags á stand ið geti leitt 
til þess að heima bakst ur auk ist. 
“Það er ekk ert ólík legt að fólk 
fari að baka meira heima þeg ar 
kaup mátt ur inn minnk ar og það 
hef ur minna á milli handa. Þetta 
get ur kom ið nið ur á sölu en við 
vilj um koma til móts við við skipta-

vin ina okk ar með því að bjóða 
þeim þær vör ur sem not ið hafa 
mestra vin sælda und an far in jól.” 
Bak ara meist ar inn er alls með sex 
versl an ir. Í Kópa vogi er versl un 
Bak ara meist ar ans á Smára torgi 
en í Mjódd inni í Breið holti. Svo er 
versl un in í Suð ur veri þang að sem 
marg ir hafa lagt leið sína árum 
sam an að sögn Ótt ars Bjarka.   
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Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud.

23. des. 24. des. 25. des. 26. des. 27. des. 28. des. 29. des. 30. des. 31. des. 1. jan. 2.  jan.

Árbæjarlaug 6.30–18 8–12.30 lokað

lokað

lokað

lokað

12–18

lokað

lokað

lokað

lokað

lokað

lokað

lokað

lokað

lokað

12–18

lokað

lokað

lokað

lokað

8–20.30 8–20.30 6.30–22.30 6.30–22.30 8–12.30 lokað 6.30–22.30

6.30–18 8–12.30 8–20 8–20 6.30–22 6.30–22 8–12.30 6.30–22

Grafarvogslaug 6.30–18 8–12.30 8–20.30 8–20.30 6.30–22.30 6.30–22.30 8–12.30 6.30–22.30

Kjalarneslaug 11–15 10–12.30 11–15 11–15 17–21 17–22 10–12.30 17–21

Laugardalslaug 6.30–18 8–12.30 12–18 8–20 8–20 6.30–22.30 6.30–22.30 8–12.30 6.30–22.30

Sundhöllin 6.30–18 8–12.30 8–19 8–19 6.30–21.30 6.30–21.30 8–12.30 6.30–21.30

Vesturbæjarlaug 6.30–18 8–12.30 8–20 8–20 6.30–22 6.30–22 8–12.30 6.30–22

Sunnud.

Breiðholtslaug

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard Sun d

AFGREIÐSLUTÍMI 

SUNDSTAÐA ÍTR 

UM JÓL OG ÁRAMÓT 

2008–2009

Stál & gyllt úr
tilboð Kr 19.600

Verð í Evrópu € 149

Tilboð af völdum
        úrum          úrum  

Leggj um áherslu á 
vin sælu jóla vör urn ar

Úr Bakarameistaranum í Mjódd.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 
895 8298
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“Við leggjum mikla áherslu á 
þægilegt umhverfi hér í Mjódd-
inni,” segir Ragnheiður Sigurð-
ardóttir, framkvæmdastjóri 
Mjóddarinnar í samtali við Breið-
holtsblaðið. “Hér er gott að gera 
jólainnkaupin. Í göngugötunni 
myndast alltaf ákveðin jólastemn-
ing þar sem listafólk og hand-
verksfólk kemur og selur vörur 
sínar. Ragnheiður segir sölubás-
ana löngu orðna að föstum hluta 
tilverunnar í Mjóddinni en ætíð 
færist aukið líf í þá í aðdraganda 
jólanna. 

Þegar Breiðholtsblaðið bar að 
garði síðast liðinn föstudag höfðu 
nokkrir söluaðilar komið sér fyr-
ir í göngugötunni. Ein þeirra var 
Guðrún Pétursdóttir. Hún var með 
allskyns prjónavörur á boðstólum 
og einnig áhugaverða skartgripi. 
Ásdís Stefánsdóttir var að selja 
dömuhúfur og annan fatnað eink-
um fyrir börn. Guðfinna Þorvalds-
dóttir var búin að koma sér vel 
fyrir í sínum bás með allskyns gler-
vörur og til þess að leggja áherslu 
á árstímann og stemninguna hafði 
hún sett upp jólasveinahúfu. Gerð-
ur Benediktsdóttir, nuddari not-
ar sölubásana í Mjóddinni mikið 
til þess að kynna starfsemi sína 
og vörur þar sem íslensk jurta-

smyrsl eru í fyrirrúmi. Gerður 
vinnur smyrslin m.a. úr vallhumli 
og birki en einnig úr grösum á 
borð við rjúpnalauf, gullmuru og 
baldursbrá svo nokkurs sé getið. 
Einkennandi er fyrir vörur Gerð-
ar að þær eru unnar úr íslenskri 
náttúru án nokkurrar aukaefna. 
Kartöflur úr Þykkvabænum voru 
einnig á boðstólum og harðfiskur. 
En það eru ekki aðeins básarnir 

sem taka á sig jólabúning. Versl-
anirnar byggja jólastemninguna 
upp hver á sinn hátt og mæta við-
skiptavinum hver með sínu móti. 
Margbreytileg verslunarstarfsemi 
fer fram í Mjóddinni. Allt frá fæðu 
til klæða og ýmiskonar sérvöru 
að heilsuvörunum ógleymdum. 
Þá má geta þess að ÍR-ingar verða 
með sölu á jólatrjám í göngugöt-
unni í Mjódd fyrir jólin.

Guðfinna Þorvaldsdóttir var komin í jólaskap í sölubás sínum.

Jólastemning á 
torginu í Mjódd

Gerður Benediktsdóttir, nuddari var að kynna jurtakrem fyrir           
viðskipavini þegar Breiðholtsblaðið bar að garði.

Apótekarinn, snyrtivöruverslun og optiker
“Apótekin eru hluti af heilbrigð-

isþjónustunni þar sem einstakling-
ar geta gengið beint inn af göt-
unni og fengið faglega ráðgjöf um 
rétta lyfjanotkun. Markmið okkar 
er að leggja okkar að mörkum til 
að gera gott heilbrigðiskerfi enn 
betra,” segir Sigríður Pálína Arn-
ardóttir lyfjafræðingur hjá Apó-
tekaranum í Mjódd.

Rétt ráðgjöf sparar   
lyfjakostnað

Hún segir starfið bæði fjölbreytt 
og skemmtilegt. Hún kveðst hlak-
ka til að kynnast fólkinu hér og 
sérstaklega bjóða einstaklinga vel-
komna í lyfjafræðilega ráðgjöf. “Við 
tökum þátt í því að gæta þess að 
lyfjagjöfin sér rétt, að einstakling-
ar taki ekki saman lyf sem valda 
milliverkunum og aukaverkunum, 
sem valda vanlíðan. Það kemur fyr-
ir að einstaklingar fara til margra 
lækna sem vita ef til vill ekki af 
hvor öðrum, þá getur verið gott að 
koma með athugasemdir.” Sigríður 
segir að með réttri ráðgjöf sé hægt 
að spara þjóðfélaginu lyfjakostnað 
og annan kostnað annars staðar  í 
heilbrigðiskerfinu. “Rétt lyfjanotk-
un getur bjargað mannslífum, hún 
eykur lífsgæði og er þjóðfélagslega 
hagkvæm. Vitað er að lyfjaskápar 
heimilanna eru yfirfullir af lyfjum 
sem ekki eru notuð, lyf sem hafa 
verið ávísuð til sjúklinga sem taka 
þau ekki inn af ýmsum ástæðum. 
Því er mikilvægt að veita réttar 
upplýsingar um lyfin, um notkun, 
milliverkanir og aukaverkanir þeir-
ra. Markmiðið er að bæta lífsgæði 
einstaklinga.”

Hægt að kaupa   
fíkniefnapróf

“Við í Apótekaranum í Mjódd 
bjóðum upp á ráðgjöf fyrir reyk-
ingafólk sem vill hætta að reykja. 
Um er að ræða einkaviðtöl. Ráð-
gjöfin hentar einnig þeim sem vilja 
hætta að nota munntóbak eða 
notkun nikótínlyfja. Verkefnið er 
alþjóðlegt og eru markmið alþjóða-
heilbrigðisstofnunarinnar WHO 

höfð að leiðarljósi um reyklausa 
veröld. Markmið okkar með þess-
ari þjónustu er að auka lífsgæði 
landsmanna og taka þátt í forvarn-
arstarfi. Hægt er að fá allar upp-
lýsingur um þetta verkefni í apó-
tekinu okkar. Eitt af því sem ógnar 
heilbrigði okkar er fíkniefnaneysla. 
Við verðum að styðja hvert annað 
og reyna allt hvað við getum til að 
ná árangri þar í forvörnum. Við 
seljum fíkniefnapróf sem eru auð-
veld í notkun,” segir Sigríður og 
býður alla velkomna í Apótekarann 
til þess að fá nánari upplýsingar 
og ráðgjöf. Hún segir að starfsfólk 
heilbrigðisstétta sé bundið þagna-
skyldu og mikil áhersla lögð á að 
fólk haldi hana.

Örugg og þægileg   
lyfjaskömmtun

“Við bjóðum einnig upp á lyfja-
skömmtun sem er mjög örugg og 
þægileg í notkun og sparar samfé-
laginu peninga. Einstaklingar fá þá 
afgreiddan hálfan eða einn mánuð 
í einu. Þegar einstaklingar þurfa 
að taka margar tegundir lyfja þá er 
þessi afhendingarmáti mjög þægi-
legur og eykur meðferðarheldni.
Við veitum einnig upplýsingar um 

næringarfræði,  mælum blóðþrýst-
ing og kolmoníxið í útöndunarlofti 
hjá reykingarmönnum. Við einbeit-
um okkur einnig að því aðstoða 
einstaklinga sem þurfa á hjúkrunar-
vörum að halda og sykursýkisvör-
um.Veitum upplýsingar um sjúkra-
sokka og stómavörur  svo fátt eitt 
sé nefnt. Þverfagleg ráðgjöf nýtist 
samfélaginu best og sparar mikla 
peninga. Ég sé fyrir mér aukna sam-
vinnu heilbrigðisstétta, lyfjafræð-
inga, lækna og hjúkrunarfræðinga 
ásamt fleiri fagstéttum. Þar sem 
unnið er saman í skipulögðu teymi 
með aukin lífsgæði einstaklinga að 
markmiði.

Sjónmælingar og vönduð 
vara

Apótekarinn í Mjódd er skemmti-
lega uppsettur í samvinnu við 
snyrtivörubúð og optiker. Harald-
ur Stefánsson, optiker segist leggja 
áherslu á alla almenna þjónustu 
sem tengist sjónmælingum og 
öðru sem snertir sjónskerta. Hann 
býður mjög fjölbreytt úrval af gler-
augnaumgjörðum og öðru sem 
snertir faglega þjónustu og öðru 
sem tengist notkun sjóntækja. “Ég 
legg mikla áherslu á að vera með 

vandaða vöru og geta boðið við-
skiptavinum hana á sanngjörnu 
verði. Það eru nokkur ár síðan opti-
kerar fóru að annast sjónmælingar 
á fólki en það er eins og fólk sé enn 
að uppgötva þessa þjónustu.” Har-
aldur kveðst ekki mæla með því að 

fólk sé að kaupa sér gleraugu án 
sjónmælingar. Nauðsynlegt sé að 
vita hvað styrkur henti best í hver-
ju tilviki og svo geti alltaf einhver 
frávik komið í ljós við sjónmælingu 
sem nauðsynlegt sé að taka tillit til 
þegar gerð gleraugna er valin.

Guðrún Pétursdóttir með prjónavörur og skartgripi í sölubás.

Þessar ágætu konur taka vel á móti gestum Apótekarans í Mjódd.       
Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur er þriðja frá.

Una Magnúsdóttir og Haraldur Stefánsson, optiker í Mjóddinni.

Það fást fallegar gjafir í GULL-ÚRINU.  Axel Eiríksson úrsmíða-
meistari og Sigurrós Arthursdóttir verslunarkona halda á falleg-
um íslenskum skartgripum gerðum af Valdimar gullsmiði á Akur-
eyri. Á milli þeirra má sjá nýstárlegt skartgripasett frá Breuning í 
Þýskalandi. Þeir sem leita að vönduðum úrum eða fallegum skart-
gripum til gjafa ættu að líta við í GULL-ÚRINU í Mjódd.
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Laugardagur 13. des.
kl. 11:00-16:00

Sunnudagur 14. des.
kl. 11:00-17:00

Mánudagur 15. des - þriðjudagur 16.des.
kl. 10:00-18:00

MiðviMiðvikudagur 17.des - fimmtudagur 18. des.
kl. 10:00-20:00

Föstudagur 19.des.
kl.10:00-22:00

Laugardagur 20.des - sunnudagur 21.des.
kl.11:00-20:00

Mánudagur 22.des.
kl:10:00-22:00kl:10:00-22:00

Þriðjudagur 23. des.
kl. 10:00-23:00

Miðvikudagur 24. des.
kl. 10:00-12:00 
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Í Breiðholtsskóla hefur sú 
nýbreytni verið tekin upp að 
efna til morgunsöngs á morgn-
ana núna fyrir jólin. 

Þá eru sungin jólalög við harm-
onikkuundirleik Þorvaldar Jóns-
sonar, harmonikkuleikara sem er 
Breiðhyltingum að góðu kunnur. 
Þetta er sérstaklega vel til fundið 
af hálfu skólans og krökkunum 
þykir skemmtilegt að taka lagið 
við undirleik Þorvaldar. Foreldr-
um og forráðamönnum barna í 
1. bekk Breiðholtsskóla var boð-
ið að koma með og taka þátt í 
söngnum mánudaginn 15. des sl.

Morgunsöngur í Breiðholtsskóla 

Krakkarnir sungu jólalög við undirleik Þorvaldar Jónssonar, harmonikkuleikara.

Þú færð jólagjöfina 
hjá okkur

Munið gjafabréfin

Verið velkomnar.

Mjódd • Sími: 5575900
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511 1188 & 895 8298
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Höfundar hafa að undanförnu heimstótt félagsstarfið í Gerðubergi og 
lesið úr bókum sínum. Einn þeirra var Sigmundur Ernir Rúnarsson sem 
las úr bók sinni um hvunndagshetjuna Magneu Guðmundsdóttur, sem 
lifað hefur tvenna tíma en komist klakklaust út úr ýmsum erfiðleikum 
á borð við missi barna sinna. Sigmundur fór á kostum í lestrinum eins 
og honum einum er lagið. Myndin var tekin meðan á lestri Sigmundar 
Ernis stóð og situr söguhetjan Magnea Guðmundsdóttir við hliða hans.

Þjónustumiðstöð Breiðholts var 
stofnuð formlega árið 2005 og er 
með skrifstofur sínar í Álfabakka 12 
í Mjóddinni. Þrátt fyrir að verkefni 
stöðvarinnar séu flest á sviði félags-
legrar þjónustu, sem heyra undir 
Velferðarsvið, sinnir Þjónustumið-
stöðin einnig öðrum verkefnum fyr-
ir Menntasvið, Leikskólasvið, Íþrót-
ta- og tómstundasvið og Reykjavík-
urborg. Meginmarkmið starfsem-
innar er að veita aðgengilega og 
markvissa þjónustu með samþætt-
ingu verkefna, eflingu félagsauðs 
í hverfinu og samstarfi við íbúa, 
félagasamtök, skóla, frístundamið-
stöðvar, lögreglu og stofnanir. Þjón-
ustumiðstöð Breiðholts vinnur að 
fjölbreytilegum viðfangsefnum með 
hverfisráði Breiðholts, íþrótta- og 
tómstundafélögum, heilsugæsl-
unni, trúfélögum, Íbúasamtökunum 
Betra Breiðholti og fleirum. Eitt af 
þessum viðfangsefnum er að halda 

úti hverfissíðu á Internetinu sem 
miðlar fréttum, fróðleik og upplýs-
ingum til borgarbúa, sjá nánar á 
www.breidholt.is. Eitt helsta mark-
mið með þjónustu  Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts er að vinna að 
forvörnum og fyrirbyggjandi starfi 
í hverfinu og veita fólki á öllum 
aldri hjálp til sjálfshjálpar sem get-
ur stuðlað að auknum lífsgæðum. 
Það er til að mynda gert með því 
að bjóða uppá fjölbreytt úrræði, 
námskeið og fræðslu. Starfsstöðv-
ar Þjónustumiðstöðvar Breiðholts 
eru skrifstofurnar á Álfabakka 12, 
Félagsmiðstöðin í Árskógum 4, 
Skólaselið Keilufelli 12, Stuðningur-
inn heim – uppeldisráðgjöf í Hraun-
bergi 15, Unglingasmiðjan Tröð, 
Keilufelli 12 og frá næstu áramót-
um færist Félagsstarfið Gerðubergi 
til Velferðarsviðs og verður þá hluti 
af öflugri þjónustukeðju Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts í hverfinu. 

Íbúar eru hvatt-
ir til að leita 
upplýsinga og 
hika aldrei við 
að hafa sam-
band við okkur 
á Þjónustumið-
stöðinni þegar 
þeir hafa þörf 
fyrir að ræða 
það sem brenn-
ur á. Við hvetj-
um ykkur til 
þess að koma með ábendingar, ósk-
ir og hugmyndir með því að hringja 
í síma 411-1300, senda fyrirspurnir 
rafrænt í gegnum svarbox á heima-
síðunni www.breidholt.is eða að 
senda tölvupóst á netfangið breid-
holt@reykjavik.is. 

Með góðri jóla- og nýárskveðju 
Þorsteinn Hjartarson 
framkvæmdastjóri

Hvað er verið að gera á 
Þjónustumiðstöð Breiðholts? 

Þorsteinn
Hjartarson.

Nú er Veiðikortið komið út fyrir 
árið 2009. Við viljum endilega benda 
lesendum á kosti Veiðikortsins, sem 
er fín jólagjöf, núna þegar kreppir að 
enda veitir kortið heimild til veiða á 
yfir 30 vatnasvæðum, vítt og breytt 
um landið, allt næsta sumar. Í mörg-
um tilfellum er innifalin heimild til 
að tjalda endurgjaldslaust. Það er 
viðbúið að Íslendingar ferðist innan-
lands á komandi sumri og þá getur 
verið gott að hafa Veiðikortið með-
ferðis. Hvert kort gildir fyrir einn 
fullorðinn og börn yngri en 14 ára í 
fylgd með korthafa.

Næsta sumar er 5. árið sem Veiði-

kortið er fáanlegt. Það kom fyrst út 
árið 2005 og gilti þá á rúmlega 20 vatna-
svæðum. Vinsældir þess hafa aukist 
stórlega ár frá ári, enda frábært að hafa 
meðferðis á ferð um landið. Kortið veit-
ir aðgang að mörgum vinsælustu veiði-
vötnum landsins eins og t.d. Þingvalla-
vatni, Meðalfellsvatni, Úlfljótsvatni, 
Hítarvatni svo eitthvað sé nefnt, enda 
veiðistaðirnir rúmlega 30 og eru í öll-
um landshlutum. Þeir sem vilja kynna 
sér veiðistaðina og fá frekari upplýs-
ingar um Veiðikortið geta farið inn á 
vefslóðina www.veidikortid.is hvar eru 
ýtarlegar upplýsingar um veiðistaðina 
og allt sem viðkemur kortinu. Þar er 

jafnframt hægt 
að kaupa Veiði-
kortið og fá það 
sent heim. 

Við  óskum 
Veiðikortinu til 
hamingju með 
5. starfsárið og 
viljum endilega 
hvetja lesend-
ur til að kynna sér Veiðikortið og öllu 
því sem það innifelur á rétt fáránlega 
lágu verði. Annars fæst kortið einnig 
á öllum afgreiðslustöðum N1, veið-
vöruverslunum og þeim öndvegisstað 
Brautarstöðinni Ármúla 42.

Frábær jólagjöf sem endist lengur

Lesið í Gerðubergi
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, stjórnmálahagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands og varaformaður 
menntaráðs Reykjavíkurborgar  rifjar bernskuna í Breiðholtinu upp að þessu sinni. Lilja er 
alin upp við Vesturbergið og gekk í Fellaskóla á mótunarárum Efra Breiðholtsins. Hún segir 
mikinn kraft og lífsgleið hafa einkennt unga fólkið sem verið hafi að alast upp í hverfinu og 
mjög vel hafi verið búið að því í Fellaskóla.

Ég er úr Breiðholtinu. Má 
segja að ég sé fædd í Vesturberg-
inu þar sem foreldrar mínir 
byggðu sér raðhús 1972. Ég er 
fædd árið eftir og bjó þar alveg 
þar til að ég fór í Háskólann og 
fór svo á flakk eins og  gengur 
og gerist. Nú bý ég á Flókagöt-
unni og það sem ég sakna mest 
frá Breiðholtinu eru útivistar-
möguleikarnir. 

Þótt ég hafi Miklatúnið við bæj-
ardyrnar og fari oft þangað með 
strákinn minn og hundinn, þá 
voru svo miklir útivistarmögu-
leikar í Breiðholtinu. Það var svo 
stutt út í móa. Við fórum mikið 
niður í Indíánagil og víðar og 
ég var dugleg að hlaupa og það 
var mikið af góðum göngustíg-
um víða í Breiðholtinu. Svo verð 
ég líka að hæla almenningssam-
göngunum. Strætó stoppaði svo 
nálægt öllu sem maður þurfti 
að fara og notaði strætó mikið á 
skólaárunum. Ég fór í MR. Hafði 
lengi stefnt að því þótt komin 
væri ágætur framhaldsskóli 
í Breiðholtið með mörgum val-
möguleikum. Þetta var bara mín 
ákvörðun. En eftir reynslu mína 
frá árunum í MR hika ég ekki við 
að mæla með almenningssam-
gönum sem ég held að aldrei 
hafi notið þeirra hylli sem nauð-
synlegt er í borgarsamfélagi.

Frábær skólamaður
Ég gekk í Fellaskóla. Fellaskóli 

var mjög skemmtilegur á þeim 
tíma. Hann var mjög stór og 
fullt af krökkum. Mig minnir að 
það hafi verið 10 bekkjardeildir 
í tíunda bekk þegar ég var að 
ljúka skóla. Rosaleg fjölbreytni 
einkenndi skólastarfið og félags-
lífið hjá okkur krökkunum. Þarna 
var fólk að alast upp sem fór í 
íþróttir, listir og margt annað. 
Í minningunni finnst mér mjög 
gaman að hafa fengið tækifæri 
til þess að alast upp í þessu 
umhverfi. Ég var formaður nem-
endaráðs í Fellaskóla þegar ég 
var í 10. bekk. Örlygur Richter 
var þá skólastjóri og hann var 
og er algjörlega frábær skóla-
maður eins og krakkarnir segja 
auk þess sem margir mjög góðir 
kennarar störfuðu við skólann. 
Við krakkarnir stóðum fyrir mjög 
öflugu félagslífi í skólanum og 
við vorum líka í nánu samstarfi 
við Fellahelli sem var félagsmið-
stöðin í hverfinu og var til húsa 
í Fellaskóla. Það var nóg að gera 
á hverjum einasta degi og all-
ar helgar var eitthvað í gangi í 
tengslum við skólann. 

Mikil samheldni á meðal 
okkar

Ég man að á þessum tíma var 
stundum talað niður til Fellanna. 
Við vorum auðvitað ekki ánægð 
með það og svöruðum fyrir okk-
ur fullum hálsi. Þetta umtal var 
bæði ósanngjarnt og óverðskuld-
að en stundum kannski byggt á 
misskilningi út frá sögusögnum 
sem fóru af stað og þá oft án mik-
illa tilefna. Ég held að flestum 
krökkum hafi liðið vel í skólan-
um. Það var mikil samheldni á 

meðal nemenda. Það var mjög 
vel mætt á viðburði hvort sem 
það voru kappleikir, ræðukeppni 
eða eitthvað annað. Krakkarnir 
létu sig ekki vanta og við stóð-
um okkur líka alveg bærilega í 
þessum keppnum þegar við 
vorum að keppa við aðra skóla. 
Fellaskóli var ekkert síðri að því 
leyti nema að síður væri. Það 
sköpuðust ákveðnir fordómar 
vegna fólks sem bjó í félagslegu 
húsnæði í Fellunum og átti í ein-
hverjum erfiðleikum og það vill 
verða fylgifiskur slíkra búsvæða. 
En síðar var tekin ákvörðun um 
að selja hluta af þessum íbúðum 
á frjálsum markaði og dreifa hús-
næði Félagsbústaða um borgina 
sem auðvitað var rétt ákvörðun. 
Ekki bara vegna Fellanna held-
ur einnig þeirra sem nýta sér 
þessa þjónustu borgarinnar því 
þá blandast fólk meira við aðra 
borgara og fellur betur inn í sam-
félagsmyndina. En ég held að á 
þessum árum hafi margir liðið 
fyrir fáa vegna þess að flestir 
íbúar félagslegu íbúðanna voru 
mjög gott fólk og krakkarnir sem 
komu þaðan blönduðust öðrum 
krökkum oftast mjög auðveld-
lega.

Samheldin árgangur
Eitt af því sem einkennir okkur 

sem vorum í Fellaskóla á þess-
um tíma, alla vega minn árgang 
og ég held að svo sé um fleiri 
að við höldum miklu sambandi 
enn þann dag í dag. Sem dæmi 
um það er minn árgangur við 
að skipuleggja Reunion næsta 
ári. Þá stendur til að bjóða öllum 

kennurunum sem kenndu okkur 
og að sjálfsögu Örlygi. Ég held 
að þetta sýni nú hvað samskipt-
in eru mikil, samheldnin er sterk 
og hvað þetta er góður hópur. Ég 
finn að það er mikil eftirvænting 
hjá fólki að hittast aftur. 

Eftirvænting að komast í 
jólaleikritið

Ég hef ekkert annað en gott 
um uppvaxtarár mín í Breiðholt-
inu að segja, samferðanemend-
ur og kennara. Þetta var öflugur 
kennarahópur í Fellaskóla sem 
vildi gera allt fyrir okkur krakk-
ana. Einn þeirra sem ég minnist 
sérstaklega er Ágúst Pétursson, 
eiginmaður Kolbrúnar Halldórs-
dóttur, leikstjóra og þingmanns. 
Hann stóð fyrir mjög öflugu leik-
listarlífi í skólanum. Fastur liður í 
skólalífinu voru jólasýningar sem 
12 ára krakkar stóðu að. Þær 
voru mjög metnaðarfullar og 
krakkarnir lögðu sig alla fram. Ég 
man hvað það var mikil eftirvænt-
ing hjá mér um hvort ég kæmist 
í jólaleikritið þegar ég var 12 ára. 
Svo má ekki gleyma félags- og 
tómstundalíf í Fellahelli sem við 
sóttum. Ég sótti það kannski 
minna vegna þess að ég lærði 
aldrei að reykja og hef alltaf ver-
ið mikið á móti reykingum. Þar 
var reykherbergi og mér fannst 
mikið reykt þar. Ég fór auðvitað 
í Fellahelli með vinum mínum 
en ég held að þessar reykingar 
hafi dregið úr áhuga mínum því 
þær voru mér aldrei að skapi. En 
Fellahellir var frábær hugmynd 
og einnig hvernig starfið þar 

þróaðist í takt við þarfir og vilja 
krakkanna. Þar gátu krakkarnir 
komið með hljómsveitina sína 
eða tekið þátt í listsköpun, ver-
ið að leira eða gera annað sem 
hugur þeirra stóð til. Ég veit ekki 
hvernig þetta er í dag en þegar 
ég var þar þá var mikið um val-
möguleika fyrir krakkana. Fella-
skóli var líka alltaf opinn. Húsið 
var opið fyrir okkur á kvöldin 
og við gátum komið saman utan 
skólatíma. Ég man að við vor-
um með leiklistarnámskeið og 
ræðulið og við þurftum aldrei að 
hafa neinar áhyggjur af aðstöðu 
til þess að æfa. Öll þjónusta við 
nemendur var til fyrirmyndar. Ég 
held að Fellaskóli hafi verið skref-
inu á undan að þessu leyti því 
mörg skólahús stóðu bara tóm 
þegar venjulegum skóladeginum 
var lokið.

Hefði ekki viljað fara á 
mis við Fellaskóla

Það var líka mikil nálægð í 
hverfinu. Það var örstutt í skól-
ann og íþróttaaðstöðuna. Allir 
gátu labbað. Ég er Frammari. Ég 
komst ekkert hjá því í uppeld-
inu en krakkarnir úr Fellaskóla 
dreifðust nokkuð á íþróttafélög-
in. Sumir strákanna æfðu með 
Fram. Aðrir með KR og fleiri 
félögum. Ég held svona eftir á 
séð að hefði borgin verið fyrri 
til þess að byggja almennilega 
æfinga- og keppnisaðstöðu fyrir 
Leikni þá hefðu fleiri leitað þang-
að og Leiknir orðið mun öflugra 
félag fyrr en varð. Ef eitthvað 
klikkaði þarna í Efra Breiðholtinu 
þá var það að búa ekki betur að 
Leikni strax í byrjun og gefa félag-
inu tækifæri til þess að þróast og 

eflast. Ég álít að það hefi breytt 
ýmsu fyrir hverfið vegna þess 
að það hafa komið margir mjög 
góðir knattspyrnumenn úr Breið-
holtinu. Og Breiðhyltingar eru 
víðar en í fótboltanum. Ég vinn 
í Seðlabankanum og þar starfa 
ótrúlega margir sem ólust upp í 
Breiðholtinu. Ég held að það hafi 
komið bæði skemmtilegt og líka 
litríkt fólk úr þessu hverfi. Hverf-
ið var í mótun þegar ég var að 
alast upp. Íbúar þess komu víða 
að og þetta var mjög skemmtileg 
blanda af ólíku fólki, með ólíkan 
uppruna og ólík viðhorf. Þetta 
efldi fjölbreytnina og það koma 
oft bæði öflugir og skemmtilegir 
einstaklingar úr slíku umhverfi. 
Þeir sem alast upp við marg-
breytileikann drekka í sig og mót-
ast af ýmsum viðhorfum og venj-
um. Ég hefði alls ekki viljað fara 
á mis við að alast upp í Breiðholt-
inu og vera í Fellaskóla.

Hefði ekki viljað fara á mis við Fellaskóla

Lilja Dögg ásamt Eysteini Alfreð syni sínum.

Úti að leika sér við kisu í Vesturberginu.

Lilja Dögg á menntaskóla-    
árunum.
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Þótt að efnahagsástandið á 
Íslandi sé kannski ekki uppá 
sitt besta þessa  dagana, er samt 
margt sem við Íslendingar get-
um og eigum að vera þakklát 
fyrir. Pabbi minn á heima út á 
Indlandi og í sumar fór ég í heim-
sókn til hans og var þar í einn 
mánuð. 

Þetta ferðalag mitt breytti 
skoðunum mínum og gildismati 
á lífið. Á  Indlandi eru milljónir 
manna sem svelta og eiga ekki 
þak yfir höfuðið. Að labba í gegn-
um fátækra hverfið í Mumbai var 
ákveðin lífsreynsla fyrir sig, þar 
sem munaðarlausir krakkar héngu 
utan á manni og grátbáðu um 
mat. Fólkið þarna hoppaði hæð 
sína ef það fann leifar í rusli sem 
hægt var að  borða. Mér fannst 
ljótast af öllu að sjá hversu grim-
mt fólk getur orðið í svona fátækt. 
Eitt skipti þegar ég ætlaði að fara 
með frænku minni út að borða 
hékk munaðarleysingja hópur 
utan í okkur og við þurftum nán-
ast að berjast við þau til að kom-
ast inná veitingastaðinn. Áður en 
við fórum út af veitingastaðnum 
keyptum við fullt af brauði og 
hreinu vatni til að láta börnin fá. 
Börnin urðu ótrúlega glöð þegar 
við létum þau fá matinn og við 
löbbuðum í burtu, mjög glaðar 
að geta hjálpað þeim. Eftir smá 
stund leit ég á börnin í fjarska 
og var að fylgjast með einni lítilli 
stelpu sem var ekki með neina 
putta reyna að borða brauðið 
sitt, allt í einu sá ég mann koma, 
henda stelpunni í burtu og hrifsa  
allan matinn sem við höfðum gef-
ið henni. Þegar ég kom heim frá 
Mumbai sagði ég pabba mínum 
þessa sögu og hann sagði mér að 
það væri mjög algengt að foreldr-
ar sköðuðu börnin sín strax eftir 
fæðingu, t.d skerðu af þeim putt-
ana til að þeim myndi ganga betur 
að betla. Foreldrarnir lifði síðan 
kannski bara ágætlega og kæmu 
alltaf í lok dags og hirtu af börn-
unum allt það sem þau hefðu náð 
að krækja sér í. Þessi saga finnst 
mér vera mjög gott dæmi um 
hversu sjálfselskt og eigingjarnt 
fólk getur orðið þegar ekki er nóg 
til af peningum handa öllum. Við 
Íslendingar skulum vera þakklát 

fyrir að vera 
e k k i  o r ð i n 
það illa stödd 
að við þurfum 
að höggva af 
b ö r n u n u m 
okkar putt-
ana. Þótt að 
við þurfum 
kannski  að 
sleppa því að 
kaupa okkur 
nýjustu dies-

el buxurnar þá höfum við það 
bara helvíti gott miðað við fólk 
út í heimi. Það er líka mikilvægt 
að við stöndum öll saman og 
hjálpum hvort öðru í þessum erf-
iðleikum, og ekki má gleyma því 
langmikilvægasta sem er að vera  
bjartsýn og þakklát fyrir það sem 
við höfum. 

Eva Brá 16 ára unglingur í Selja-
skóla og er bæði í Hólmaselsráði 
og Ungmennaráði Breiðholts.  

Brosum í kreppunni

Bílastæðasjóður

ÞÚ ÁTT BÍLSKÚR
 Í BÆNUM

Njóttu þess að koma í hlýjan bílinn 
í bílastæðahúsum borgarinnar eftir 
jólainnkaupin.

Bílastæðahúsin eru opin til kl. 23 
frá 15. desember til 22. desember 
og til miðnætti á Þorláksmessu.

Stjörnuport er nýtt og rúmgott bílastæðahús ofarlega á 

Laugaveginum. Þú greiðir ekkert gjald fyrir fyrstu 3 tímana 

sem þú leggur í Stjörnuporti alla fimmtudaga og föstudaga 

fram að jólum.

Það bíður þín hlýr 
og rúmgóður bílskúr 
í bænum.
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Bílastæðahús Reykjavíkur:  Kolaportið  |  Bergstaðir  |  Ráðhús Reykjavíkur  |  Vesturgata 7  |  Traðarkot  |  Vitatorg  |  Stjörnuport

Rótgróið, þekkt 
veitingahús getur 

tekið að sér 
nema í matreiðslu.

 
Upplýsingar veitir 

Sigríður, 691-2435 
milli 10-12 og 14-17 eða 
sigridur@laekjarbrekka.is

Lækjarbrekka

Eva Brá.

Ingibjörg Guðlaugsdóttir verslunarkona í Fröken Júlíu býður 
mikið úrval af kvenfatnaði frá ESPIRIT, SHARE OG JENSEN svo 
eitthvað sé nefnt af því mikla úrvali sem fæst hjá henni. Hún 
býður allar konur, ungar sem eldri, velkomnar í verslunina í 
Mjóddinni. “það finna allar eitthvað við sitt hæfi hjá okkur” 
sagði Ingibjörg okkur.

Augl‡singasími: 

511 1188 & 895 8298



Leik- og lista há tíð frí stunda heim il anna

18 Breiðholtsblaðið DESEMBER 2008

Frí stunda heim il in í Breið holti 
héldu sína ár legu leik- og lista há tíð 
í sal Breið holts skóla föstu dag inn 5. 
des em ber.  Börn in úr 2. til 4. bekk 
frí stunda heim il anna sýndu leik rit 
og söngva sem þau voru búin að 
æfa síð ustu vik ur. 

Sýn ing in fór fram fyr ir full um sal af 
for eldr um og öðr um gest um. Krakk-
arn ir frá Bakka seli sýndu jóla sveina-
leik rit sem þau höfðu samið sjálf.  
Denni Dæma lausi sýndi leik rit um 
úlfinn og kiðling ana sjö. Krakk arn-
ir frá Plútó sungu jóla lög og Æsku-
fell sýndi óhefð bund in söng leik um 
Þyrni rós. Krakk arn ir úr Álf heim um  
sýndu frum samda út gáfu um æv in-
týr ið um Rauð hettu og úlfinn. At rið-
ið var með fullt af auka per són um 
þar sem með al ann arra komu fram 
Kara te Kid og “Svart höfði. “For set-
inn og Dor rit” björg uðu deg in um 
með því að vitja ömmu gömlu eft ir 
að úlf ur inn hafði étið hana.

Blóm og gjafavara 
í miklu úrvali!
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Við óskum Breiðholtsbúum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári.

Við þökkum viðskiptin á liðnu ári.

Tek ið yfir sal inn. Jón Víð is, verk efn is stjóri Álf heima var kynn ir og 
stjórn aði leikj um á milli at riða.

Rímnaflæði í Mið bergi 
Rímnaflæði var hald ið í 

fé lags mið stöð inni Mið bergi 21. 
nóv em ber með pompi og prakt. 
Rímnaflæði er rapp keppni sem 
hald in hef ur ver ið á veg um sam-
fés frá 1999. 

Í ár er óhætt að full yrða að 
það hafi ver ið met þátt taka en 
alls tóku 15 kepp end ur þátt. Það  
má því segja að hip-hop menn-
ing in er aft ur kom in á fullt skrið. 
400 áheyr end ur létu sjá sig og 
var því mik ið um dýrð ir. Sig ur-
veg ar inn í ár kom alla leið frá 

Sauð ár króki, en þess má geta að 
kepp end ur og áheyr end ur komu 
víðs veg ar af land inu. 

Í des em ber verð ur nóg um að 
vera í Mið bergi. Auk hefð bund-
in ar dag skrár ætl um við að 
bjóða upp á Jóla bingó, Jóla fönd-
ur, jóla vídeó, jóla ball og margt 
fleira. Í jóla föndr inu ætl um við 
að bjóða ung ling um upp á að 
koma og föndra jóla gjaf ir handa 
sín um nán ustu fyr ir lít ið fé. 
Söngvakeppni Breið holts verð ur 
síð an hald in há tíð leg milli jóla 

og nýárs eða 29. des. En sig ur-
veg ar inn þar mun keppa fyr ir 
hönd fé lags mið stöðva Breið holts 
á söngvakeppni Sam fés. Sama 
kvöld slá um við upp jóla ball inu, 
og má því bú ast við gríð ar legri 
skemmt un.

Til gam ans má geta að til 
stend ur að breyta nafni fé lags-
mið stöðv ar inn ar um ára mót. 
Ætl um við því að nota tæki fær ið 
og bjóða fólki að skella sinni hug-
mynd  í hatt inn sem er á skrif-
stofu Mið bergs.

For set inn heimsækir FB
For seti Ís lands, Ólaf ur Ragn ar 

Gríms son kom í heim sókn í Fjöl-
brauta skól ann í Breið holti um 
miðj an októ ber ásamt for seta-
frúnni Dor rit Moussa ieff. 

For set inn ávarp aði starfs menn 
og nem end ur skól ans í fyr ir lestr-
ar sal. Heim sókn in var lið ur í ferð 
for set ans vítt og breitt um land ið 
þar sem hann hef ur stapp að stál-
inu í fólk á þess um erf ið leika tím-
um. Góð ur róm ur var gerð ur að 
orð um for seta og virt ust starfs-
menn og nem end ur ánægð ir með 
heim sókn ina. Að loknu ávarpi 
gengu þau hjón um skól ann, skoð-
uðu sig um og sögðu margt mjög 
at hygl is vert sem ver ið væri að 
gera í skól an um.

Skóla meist ar ar FB ásamt for seta Ís lands. Stef án Bene dikts son, 
að stoð ar skóla meist ari, Krist ín Arn alds, skóla meist ari og Ólaf ur 
Ragn ar Gríms son, for seti.
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Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur

H.S.bólstrun 
Auðbrekku 1 kóp

Pantanir í síma 899-1946 

Flott Jólagjöf

Grjónastólar

Vandað leðurlíki 
 í ýmsum litum

Pantið tímalega 
fyrir jól

ARNARBAKKA 4-6 • SÍMI 557 2600

Verk færa lager inn – Smára torgi 1

Flest ir Reyk vík ing ar kann ast 
við Verk færa lager inn sem var 
um ára bil til húsa í Skeif unni, en 
hef ur nú flutt sig um set í bjart 
og stórt hús næði að Smár torgi 1 
þar sem ELKO var áður.

Við lit um inn í Verk færa lager inn 
og röbbuð um við Gunn ar Brynj-
ólfs son eig anda og stofn anda 
versl un ar inn ar. Gunn ar sagði okk-
ur að nú væri mik ið rýmra um 
þau held ur en á gamla staðn um 
og því mun þægi legra að versla 
og ekki vant aði bíla stæð in.

“Við bjóð um fjöl breytt úr val 
af verk fær um, áhöld um og bún-
aði til flestra verka. Verð in eru 
þau bestu sem fólki býðst.” Sagði 
Gunn ar okk ur. “Ég vil bjóða Breið-
holts búa vel komna til okk ar á 
nýja stað inn, og benda á að við 
eig um mik ið vöru úr val sem er 
hent ugt til jóla gjafa og ekki spill-
ir verð ið. Svo erum við kom in í 
næsta ná grenni við Breið holt ið. 
Ekki nema 5 mín út ur að skjót ast 
hing að til okk ar.” Bætti hann við.

Við rölt um um bjarta og rúm-
góða versl un ina og þar gaf að líta 
ótrú legt úr val af verk fær um, verk-
færa sett um, topp lykla sett um og 
nán ast hverju því sem þarf til lag-
fær inga og við halds heim il is ins. 
Svo er nú vert að benda á fönd ur 
og mynd lista vör urn ar sem fást í 
Verk færa lagern um í miklu úr vali. 
Þarna gaf að líta trön ur, striga í 
ótal stærð um, vatns liti, olíu- og 
akrylliti, pensla og allt það sem 
þarf til list mál un ar, á ótrú lega hag-
stæðu verði.

Of langt mál yrði að telja upp 
allt það sem fæst í versl un inni  en 
sjón er sögu rík ari. Því vilj um við 
ein dreg ið hvetja les end ur til að 
líta við í Verk færa lagern um fyr ir 

jól in því þar má finna góð ar gjaf ir 
handa öll um, stór um og smá um, 
kon um og köll um.

Við ósk um Gunn ari til ham ingju 
með flutn ing inn á nýja stað inn.

Nyt sam ar gjaf ir á besta verði

Gunn ar Brynj ólfs son eig andi Verk færa lagers ins í björtu og rúm góðu 
hús næði versl un ar inn ar að Smára torgi 1 í Kópa vogi. En versl un in 
flutti ný lega í hús næð ið sem hýsti ELKO áður.

Mik ið úr val mynd lista vara fæst í Verk færa lagern um.

Bestu óskir um gleðileg jól og 
farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD
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Ég var að fletta upp skrifta bók 
um dag inn og skoða upp skrift-
ir að jóla smákök um. Upp skrift-

irn ar  voru fjöl breyti leg ar, smákök-
ur með kókos, súkkulaði bita kök ur 
og allt mögu legt. Þá var mér allt 
í einu hugs að til hug taks ins upp-
skrift, við þurf um svo oft að hafa 
upp skrift að öllu mögu legu. Erum 
við kannski með upp skrift að jól-
un um? 

Nú tíma mann eskjan virð ist hafa 
heil mikla þörf fyr ir upp skrift ir af 
ýms um toga.      

Við vilj um gjarn an fá upp skrift 
að ham ingju sömu lífi, góðu hjóna-
bandi, upp eldi barn anna okk ar, 
upp byggi leg um sam skipt um, og 
svo mætti lengi telja. Það er eitt-
hvað við lífs stíl okk ar  sem ger ir 
það að verk um að við leit um oft ar 
en ekki eft ir ein hverj um alls herj ar 
patent lausn um – ein hverri upp-
skrift sem við vild um geta far ið 
eft ir til að upp fylla þarf ir okk ar og 
vænt ing ar.  Innst inni vit um við 
kannski að þær upp skrift ir eru ekki 
til þó við get um feng ið fræðslu, 
leið bein ing ar og stuðn ing.  En það 
eru eng ar töfra lausn ir – eða patent 
svör við því hvern ig við eig um að 
lifa líf inu. En víkj um nán ar að upp-
skrift inni að jól un um? Hver er sú 
upp skrift, hvern ig er hún sam sett 
og hvaða þarf ir á hún að upp fylla?  
Jól in og að venta eiga sterk ítök í 
okk ur öll um, það er ekki nokk ur 
vafi á því að þessi tími skip ar sér-
stak an sess í hug um okk ar.  Okk ur 
finnst að sá tími sem nú fer í hönd 
eigi að vera tími þar sem gleði og 
ham ingja rík ir í hug um okk ar,  sátt 
í sam skipt um okk ar við ann að fólk, 
frið ur og innri kyrrð og ró.  Að vent-
an flyt ur  með sér ákveðna helgi – 
stemn ingu sem hef ur áhrif á okk ur 
og kem ur okk ur í snert ingu við það 
sem skipt ir máli í til ver unni. Við 

vilj um ein beita okk ur að því að 
hlúa að því sem er upp byggi legt og 
gott – vilj um sinna fjöl skyld um okk-
ar, vin um og sam ferða fólki. Samt 
sem áður get um við ekki geng ið út 
frá því sem vísu að góð ar minn ing-
ar teng ist jafn an að ventu og jól um. 
Ýms ar að stæð ur geta gert það að 
verk um að þessi tími er erf ið ur, 
kvíð væn leg ur og langt frá því að 
vera  til hlökk un ar- eða fagn að ar-
efni. Og á að ventu erum við hvött 
til þess að muna eft ir því fólki bæði 
hér heima og er lend is sem á við 
vanda að etja og býr við erfitt hlut-
skipti. Hjálp ar starf kirkj unn ar legg-
ur með okk ar  hjálp sitt af mörk um 
til þess að lið sinna þeim sem erfitt 
eiga og ég vil hvetja okk ur öll til 
þess að styðja það starf og muna 
eft ir því nú á að ventu. 

Kannski má segja að við öll eig-
um okk ar upp skrift að að ventu og 
jól um sem  hef ur orð ið til í með-
för um okk ar og fjöl skyldna okk-
ar. Flest ar fjöl skyld ur hafa skap að 
með sér ákveðn ar hefð ir í kring um 
þenn an tíma. Við bök um, föndr um, 
kaup um gjaf ir, út bú um ákveð inn 
mat og höf um ýmsa siði sem bara 
eru við hafð ir á þess um tíma. Stund-
um segj um við sem svo að jól in 
geti ekki kom ið nema við séum 
búin að gera eitt hvað ákveð ið sem 
okk ur finnst til heyra þeim og við 
höf um alltaf gert svo lengi sem við 
mun um. En við vit um að sjálf sögðu 
að há tíð in kem ur samt hvern ig svo 
sem að stæð ur okk ar eru og hvort 
sem við höf um náð að fram fylgja 
öll um  okk ar jóla hefð um eður ei.  
En er til upp skrift að jól un um? 
–  Við þurf um í raun inni ekki að 
leita langt yfir skammt til að sækja 
okk ur upp skrift að jól um.  Jól in eru 
fyrst og fremst trú ar há tíð krist inn-
ar kirkju og upp skrift að jól um er 
að finna í trú ar boð skap henn ar. 
Boð skap ur jól anna er þó ekki bund-

inn við jól in held ur á hann við líf-
ið í hnot skurn – há tíð sem virk an 
dag. Upp skrift in að jól um snýst um 
boð skap að vent unn ar það að upp-
lifa nær veru Guðs og beina sjón um 
okk ar að komu Guðs í syni sín um 
Jesú Kristi.  Jesú Kristi sem birti 
nær veru Guðs, nær veru ljóss ins, 
kær leik ans og frið ar ins. Guð kom 
í ein stök um at burði fyr ir rúm um 
2000 árum og Guð kem ur enn og 
vill gefa okk ur sem nú lif um af nær-
veru sinni. 

  
Að lifa í nær veru Guðs – það er 

jóla upp skrift in sem bregst ekki. 
Guð gefi þér og fjöl skyldu þinni 

frið sæla að ventu og gleði leg jól. 

Uppskrift að jólunum
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EKKI SNÚA BAKI
VIÐ VANDANUM

Drekkurðu oft eða mikið í einu?
Á virkum dögum sem helgum?

Alein/n sem í félagsskap? Ef svo er, þá
er kominn tími til að snúa við blaðinu. 
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www.lv.is

Sendum landsmönnum öllum 
okkar bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsæld á komandi ári

Tilvalin jólagjöf

TIL UM HUGS UN AR
Eft ir Ragnhildi Ásgeirsdóttur, djákna

Engihjalla 8 - Kópavogi
Sími 5540744

Gefðu gjafakort, 
gjöf sem gleður.

Jólatilboð á mörgum 
snyrtimeðferðum 

10-15% afsl.
Mjög gott verð á 
gjafakössum og 
snyrtivörum.

Fallegt trekkt vasaúr
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REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Þórður Einarsson (Doddi) 
er þjálfari 6. og 2. fl. karla hjá   
Leikni. 

Hvað segir Doddi gott á þessum 
krepputímum? 

“Ég segi svo sem fínt. Senn rís 
hús hjá okkur, liðið okkar hefur 
aldrei verið aðkeypt og framtíðin 
bara nokkuð björt.” 

Annar flokkurinn er kominn í 
þínar hendur, hvernig lýst þér á 
það verkefni?

”Þar mættu vera fleiri leikmenn 
við æfingar. Þurfum svo að leysa 
ákveðin vandamál varðandi leik-
stöður og vanda okkur sérstak-
lega vel svo ekki verði brottfall 
leikmanna.”

Hvernig er flokkurinn um þessar 
mundir? 

“Of fámennur en þó ágæt gæði 
í þeim sem æfa. Fínn efniviður en 
vantar tvo til þrjá leikmenn uppá 
breiddina og einn til að styrkja 
byrjunarliðið.”

Nú ertu einnig með 6. flokk, 
hvernig er veturinn framundan 
þar?

”Þeir drengir eru magnaðir 
kappar. Hef verið með yngra árið 
í tvö ár og þetta er þriðja árið en 
var með eldra árið í eitt ár áður. 
Virkilega efnilegir piltar sem hafa 
sýnt frábærar framfarir. Ekkert 
svo stór hópur en góður. Gætu 
máski verið aðeins stilltari, það 
er klárlega hægt. En ofboðslega 
góðir strákar samt allir. Það ættu 
einhverjir að geta orðið flottir fót-
boltamenn út þessum hóp.”

Gengur vel að fá foreldra til að 
taka þátt í starfinu?

”Já ég er nú nokkuð sáttur við 
þá foreldra sem hafa unnið að mál-

um í mínum flokkum. Í 6. flokki 
eru mjög fínir foreldrar sem styð-
ja vel við bakið á sínum börnum. 
Hef ekki haft áhyggjur af því, þau 
eru boðin og búin til að hjálpa til 
og mæta þess utan vel á æfingar 
og fylgjast með því sem er í gangi. 
Það er búið að margsýna sig 
í gegnum tíðina að þeir for-
eldrar sem styðja og hvetja 
börn sín í íþróttum gengur 
betur þegar líða tekur á. 
Annars vil ég benda foreldr-
um almennt á að alltaf er 
þörf á fólki í starf íþróttafé-
laganna. Svo endilega bjóða 
sig fram ef ykkur langar að 
hjálpa.”

Er framtíðin björt í Efra-
Breiðholti?

”Í aðstæðum sem þessum 
sér maður í raun hvað það 
er mikilvægt að halda sinni 
stefnu. Nýta þá leikmenn 

sem koma uppúr flokkunum okk-
ar og byggja liðið í kringum kjar-
na Leiknismanna. Þannig næst 
besti árangurinn til lengri tíma 
litið. Skjótur árangur á kostnað 
efnahagsreikninga félaga er ekki 
fýsilegur kostur og ekki líklegur 
til árangurs, heldur þvert á móti. 
Nefni ég þar Skallagrím sem lif-
andi dæmi þessa. Við eigum ekki 
endilega bestu yngri flokka lands-
ins, en gerum vel í þjálfun tel ég 
og eigum alltaf nokkra efnilega í 
hverjum flokki. Þeim þarf að skila 
áfram í starf meistaraflokks og þá 
er framtíðin björt.”

Eitthvað að lokum?
Fylkjum okkar á bakvið liðið 

okkar í vetur og næsta sumar. Ger-
um þannig lífið yndislegra. Áfram 
Leiknir, hið eina og sanna stolt 
Breiðholts.

Viðtöl við aðra þjálfara hjá 
Leikni birtast í næsta tölublaði.

Mikilvægt að halda sinni stefnu

Þórður Einarsson, Doddi ásamt 
ungum knattspyrnumanni.



Þessa dagana er stöðugur straumur barna úr 
Breiðholti í Öskjuhlíðina þar sem keiludeild ÍR æfir 
sína íþrótt.  Keiludeildin fór af stað með verkefni 
ásamt öðrum aðilum í keiluhreyfingunni og buðu öll-
um börnum í tveimur árgöngum skólanna í hverfinu 
að fara í keilu undir stjórn þjálfara deildarinnar.  

Þetta er skólunum að kostnaðarlausu og meðal 

annars þess vegna lítum við á þetta sem frábært 
framtak deildarinnar.  Þau sem eru búin að fara 
hafa verið mjög ánægð enda gaman að fá leiðsögn í 
greininni og spila leik með bekkjarsystkinum sínum.  
Þetta brýtur líka upp skóladaginn og gerir skólastarf-
ið enn líflegra. 
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Hin árlega Lottó Open dans-
keppni var haldin þann 8. 
nóvember sl. Dansíþróttafélag 
Hafnarfjarðar stóð að keppn-
inni nú sem endranær en 
keppnin var haldin í 17. sinn.

Fjölmörg pör frá dansdeild ÍR 
tóku þátt í keppninni og stóðu 
sig með ágætum. Tvö danspör 
urðu tvöfaldir Lottómeistarar, 
þ.e. unnu bæði keppnina í ball-
room og latin dönsum. Pörin 
sem um ræðir eru Bjarni Sævar 
Sveinsson og Júlíana Borg Stef-
ánsdóttir sem keppa í Börn II 
A og Kristófer Aron Garcia og 
Elva Rán Oddgeirsdóttir sem 
keppa í Unglingar II K. 

Það hefur verið fjör í ÍR heim-
ilinu það sem af er vetri, en þar 
fer fram leikfimi fyrir fólk á besta 
aldri, eins og maður segir.  Fólk 
sem hefur orðið meiri tíma fyrir 
sjálfan sig og nýtur þess virkilega 
að hreyfa sig í góðra vina hópi, 
ef ekki í ÍR þá á Kanarí.  Hátt í 30 
manns eru skráðir en oftast er 
rúmur helmingur þeirra að mæta 
í hvert skipti.  Það má alltaf bæta 
í hópinn þannig að fólk, ca. 60+, 
er hvatt til að líta í íþróttasal ÍR 
að Skógarseli 12 á mánud. kl. 9:00-
10:30 og á föstudögum kl.13:00-
14:30. Leikfimi og/eða hópleikirnir 
ringó og boccía.

Yfirþjálfari júdódeildarinnar 
hefur stundum komið til að sýna 
fólki fallæfingar, annars er íþrótta-
kennari hópsins Júlíus Arnarsson. 
Júlíus er einnig með hóp í Garða-
bæ.  Fyrirhugað er að þessir hóp-
ar og aðrir hittist, heimsæki hvor 
aðra á æfingar og keppi jafnvel 
sín á milli. Eins og fólk veit þá býr 
heilbrigð sál í hraustum líkama 
og það er aldrei of seint að fara af 
stað í leikfimi sem eykur blóðflæð-
ið í líkamanum, liðkar liði, styrkir 
vöðva og eykur þol. Alltaf heitt á 
könnunni og nauðsynlegt er að 
taka létt spjall fyrir og eftir tím-
ana.

Fjör, ringó og boccía

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

ÍR-ingar á Lottó Open

Nemendum 5. og 6. bekkja 
boðið í Keiluhöllina

Elva Rán Oddgeirsdóttir Kristófer og Aron Garcia.

Sportvörur og leikföng

ÍR- og Leiknisvörur

Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Veiðikortið veitir aðgang að
31 vatnasvæði vítt og breitt um landið,

í allt sumar fyrir aðeins 6000 kr.
Þú ákveður svo hvar og hvenær þú veiðir.

Handbók með ítarlegum upplýsingum, kortum o.fl. fylgir.
     Frí heimsending þegar verslað er á www.veidikortid.is

Boccía iðkendur búa sig undir að taka slaginn.

Starfsfólk ÍR óskar ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju 
ári og þökkum við kærlega fyrir þau samskipti sem við höfum átt á 
árinu sem senn er á enda.

Bestu jólakveðjur til ykkar allra. Sjáumst hress á nýju ári.

Starfsfólk ÍR

Kæru ÍR-ingar og aðrir góðir Breiðhyltingar

Hressir strákar tilbúnir í keilu

Ákveðnar í að hittaÆtli ég hafi það.

Höfum allt í 
jólapakkann!

Mikið úrval af vörum úr enska boltanum

Heimasíða 
ÍR er 

www.irsida.is



Bjóðum úrval fallegra gjafapakka
frá ýmsum þekktum merkjum.

Nú höfum við opið 
laugardaginn 20. des kl. 11-18
og kl. 10-23 á Þorláksmessu.

FULLT AF 
JÓLAPÖKKUM
Í APÓTEKARANUM
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