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Sveppa

Þrír ein stak ling ar og tvö fé lög 
hlutu heið ur svið ur kenn ingu 
fyr ir störf sín á há tíð ar dag skrá 
Breið hylt inga sem fram fór í Ráð-
húsi Reykja vík ur borg ar í til efni 
af Menn ing ar há tíð eldri borg ara. 

Þau sem við ur kenn ing ar hlutu 
eru; Inga Ed ith Karls dótt ir sem 
hef ur frá ár inu 1999 hekl að lang-
s jöl í sjálf boða vinnu. Fal legt hand-
bragð ein kenn ir vör ur henn ar 
sem gleð ur aug að og hef ur ylj ar 
mörg um á hjúkr un ar heim il um og 
víð ar á Stór-Reykja vík ur svæð inu 
að und an förnu. Inga Edith hef ur 
ver ið af kasta mik il og hef ur alls 
hekl að um 800 sjöl. Ann ar við ur-

kenn inga hafi er Sveinn H. Skúla-
son, Breið holts búi og for stjóri 
Hrafn istu heim il ina, en hann er 
að láta að störf um eft ir ára langa 
far sæla þjón ustu. Fé lags starf ið í 
Breið holti hef ur ver ið í nánu sam-
starfi við öll Hrafn istu heim il in, 
Hrafn istu í Reykja vík, Hrafn istu í 
Hafn ar firði, Víf il staði og Víði nes á 
stjórn ar tíma Sveins. Mar ía Gísla-
dótt ir hlaut heið ur svið ur kenn ingu 
en hún hóf störf hjá Reykja vík ur-
borg þeg ar hún tók að sér starf 
for stöðu manns við Selja hlíð, nýtt 
dval ar heim ili Borg ar inn ar árið 
1986. Henni tókst með mikl um 
metn aði og dýr mætri hug sjón að 

leið ar ljósi að gera Selja hlíð að 
hlýju og góðu heim ili og hef ur hún 
náð ótrú lega góð um ár angri. Eng-
um of sög um er sagt þótt full yrt 
sé að að Mar ía sé braut ryðj andi í 
öldr un ar þjón ustu á veg um Reykja-
vík ur borg ar. Þá má nefna Kven fé-
lag Breið holts og Kven fé lag ið Fjall-
kon ur sem eru braut ryðj end ur í 
fé lags starfi aldr aðra í Breið holti. 
Fé lög in hófu störf við frum stæð 
skil yrði í einu fyrsta út hverfi borg-
ar inn ar en kven fé lags kon ur hafa 
alla tíð sett svip sinn á sam fé lag ið 
hvar sem þær fara og lagt sig fram 
um að styrkja það og styðja. 

Fimm hlutu heið ur svið ur kenn ing ar 
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Þau veittu heið ur svið ur kenn ing um við töku á Breið holts há tíð. F.v. Þór anna Þór ar ins dótt ir, Hildigunn ur Gests-
dótt ir, Inga Ed ith Karls dótt ir, Böðv ar Magn ús son (f.h. Sveins) og Mar ía Gísla dótt ir.
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Ekki byggt í  
Breiðholti

Ekki er fyrirhugað að byggja 
neitt verslunar- eða skrifstofuhús-
næði í Breiðholti í skipulagi höfuð-
borgarinnar fyrri tímabilið 1998 til 
2024. Á þessum sama tíma er gert 
ráð fyrir að byggðar verði 17.400 
nýjar íbúðir í Reykjavík. Skipulag 
Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir 
að meira en helmingur af öllu nýju 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði 
sem byggt verður í borginni á tíma-
bilinu 1998 til 2024 verði byggt 
vestan Kringlumýrarbrautar. Auk 
þess sem um 5.700 íbúðir verða á 
byggðar á sama svæði en þar á að 
byggja mest á Mýrargötusvæðinu, 
á Lýsislóðinni og við Seljaveg auk 
um 500 íbúða í sjálfri Miðborginni 
til þéttingar byggðar. Sem stend-
ur eru flestar íbúðir í Breiðholti af 
öllum hverfum Reykjavíkurborgar 
en það gæti breyst þar sem ekki 
er gert ráð fyrir meiri íbúðabyggð 
þar né uppbyggingu á verslunar- 
eða skrifstofuhúnsnæði sem þýðir 
að ekki er gert ráð fyrir aukinni 
atvinnustarfsemi í hverfinu.

4,8 milljarðar til íþrótta- 
og æskulýðsfélaga

ÍBR, Ármann, Þróttur, KR, Fram, 
Víkingur, Fylkir, ÍR, Fjölnir, Leikn-
ir, Skautafélagið Björninn, Hesta-
mannafélagið Fákur, Golfklúbbur 
Reykjavíkur, Íþróttafélag fatlaðra, 
Júdófélag Reykjavíkur, Karatefélag 
Reykjavíkur, Skautafélag Reykja-
víkur, Skylmingafélag Reykjavíkur, 
TBR, Þórshamar, Klifurfélag Reykja-
víkur, Valur, Sundfélagið Ægir, Skáta-
samband Reykjavíkur og KFUM 
og K. hljóta styrki samkvæmt þjón-
ustu- og rekstrarsamingum sem 
Reykjavíkurborg hefur gert við 25 
íþróttafélög og æskulýðssamtök í 
Reykjavík. Stuðningur Reykjavíkur-
borgar til félaganna alls nemur 4,8 
milljörðum króna og eru samning-
arnir til þriggja ára.  

65 milljónir vegna 
starfsmannamála

Borgarráð Reykjavíkur hefur 
samþykkt 65 milljón króna auka-
fjárveitingu til sérstakra aðgerða 
í starfsmannamálum Reykjavíkur-
borgar á árinu 2008. Þetta fjármagn 
kemur til viðbótar við þær 180 millj-
ónir króna sem áður hafði verið 
tekin ákvörðun um og nemur því 
upphæðin samtals 245 milljónum 

króna. Markmiðið er að umbuna 
starfsmönnum sem hafa verið und-
ir miklu álagi undanfarna mánuði 
við að halda uppi nauðsynlegri 
þjónustu við borgarana. Er þá eink-
um horft til grunnskóla, leikskóla, 
frístundaheimila, hjúkrunarheimila 
og annarra starfsstaða sem glímt 
hafa við undirmönnun og mikla 
starfsmannaveltu.

Innritun vegna   
frístundaheimila

Innritun vegna frístundaheimila 
ÍTR haustið 2008, hefst mánudag-
inn 25. febrúar kl. 8.00 á Rafrænni 
Reykjavík. Foreldrar og forráða-
menn fá sendar upplýsingar með 
töskupósti næstu daga. Foreldrar 
barna sem eru að hefja skólagöngu 
í haust munu fá sendar upplýsing-
ar með bréfi um innritun í grunn-
skóla sem hefst á sama tíma.

100 ár frá fyrstu kon-
um í borgarstjórn

Þann 24. janúar sl. en þá voru 
100 ár liðin frá því að konur tóku 
fyrst sæti í Bæjarstjórn Reykjavík-
ur. Í tilefni tímamótanna var efnt 
til veglegrar dagskrár þar sem far-
ið var yfir vegferð kvenna í bæj-
arstjórn og síðar borgarstjórn og 
Minjasafn Reykjavíkur setti upp 
veglega sýningu í Ráðhúsi Reykja-
víkur undir heitinu “Konur í bæjar-
stjórn 1908 til 2008. Götuvaltarinn 
Bríet var einnig fluttur frá Árbæjar-
sagni að Ráðhúsinu í tilefni þessara 
tímamóta. Ástæða þess var sú Bæj-
arstjórn Reykjavíkur eins og borgar-
stjórn hét þá samþykkti að kaupa 
valtara til gatnagerðar árið 1908. 
Knud Ziemsen, sem síðar varð 
borgarstjóri, barðist fyrir kaupum 
á valtaranum auk kvennréttinda-
konunnar Bríetar Bjarnhéðinsdótt-
ir, sem þá var orðin bæjarfulltrúi 
og átti sæti í veganefnd og studdi 
kaup á tækinu. Þótt valtarinn kæmi 
ekki til landsins fyrr en árið 1912 
var hann nefndur Bríet Knútsdóttir 
í höfuðið á þeim Knud og Bríeti.  

Ólafur Kr. skrifstofu-
stjóri 

Ólafur Kr. Hjörleifsson hefur ver-
ið ráðinn í stöðu skrifstofustjóra 
borgarstjórnar Reykjavíkurborgar 
og tekur hann við starfinu af Gunn-
ari Eydal. Ólafur lauk embættis-
prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 
árið 1998 og hefur starfað í opin-

berri stjórnsýslu í tæp 10 ár, fyrst 
sem fulltrúi sýslumannsins í Hafn-
arfirði en frá árinu 2000 á skrifstofu 
borgarstjórnar. Ólafur hefur verið 
staðgengill skrifstofustjóra borgar-
stjórnar frá árinu 2001 og var hann 
settur skrifstofustjóri í eitt ár frá 1. 
maí 2004. Ólafur er 37 ára að aldri, 
kvæntur Vilborgu Á. Sigurðardótt-
ur og eiga þau þrjú börn.

Ólöf Guðný   
aðstoðarmaður

Ólöf Guðný Valdimarsdóttir hef-
ur verið ráðin aðstoðarmaður Ólafs 
F. Magnússonar borgarstjóra. Hún 
er arkitekt að mennt og með próf 
í hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla 
Íslands. 

Ólöf Guðný var formaður Nátt-
úruverndarráðs og Landverndar 
auk þess að vera stjórnarmaður 
í Umhverfisverndarsamtökum 
Íslands. Ólöf Guðný hefur starfað 
mikið að skipulagsmálum, sem 
skipulagsráðgjafi og einnig var hún 
skipulagsfulltrúi í Akraneskaup-
stað. 

Alvarlegum slysum 
fækkar

Samkvæmt nýrri skýrslu Fram-
kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar 
um bætt umferðaröryggi í Reykja-
vík hafa aðgerðir til að draga úr 
umferðarslysum í Reykjavík skilað 
miklum árangri. Skýrslan nær til 
áranna 1996 til 2006 og kemur m.a. 
fram að umferðarslysum í borginni 
fækkaði á tímabilinu úr 603 árið 
1996 í 316 árið 2006. Alvarlegum 
slysum fækkaði einnig um tæplega 
helming. Þau voru 78 árið 1996 en 
40 í lok tímabilsins.  

Vefsetur á fjórum 
tungumálum

Nú er að finna upplýsingasíður 
á ensku, pólsku og tælensku á vef-
setri Reykjavíkurborgar.  Með því 
að velja viðeigandi fána efst á síð-
unni geta notendur nálgast upplýs-
ingar um stjórnkerfi og þjónustu 
Reykjavíkurborgar á áðurnefndum 
þremur tungumálum auk íslensku. 
Sérstök áhersla er lögð á  upp-
lýsingar fyrir barnafjölskyldur af 
erlendum uppruna. Unnið er að 
því að færa helstu umsóknir um 
þjónustu borgarinnar á áðurnefnd-
um tungumálum inn á vefinn.
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F yrir skömmu var opnuð sýning í Gerðubergi á ljósmyndum 
sem unnar voru í sérstöku ljósmyndaverkefni og nefnist 
sýningin “Hið breiða holt”. Ljósmyndaverkefnið var liður 

í því að tengja kynslóðirnar saman en að slíku verkefni hefur 
verið unnið í Breiðholtinu að undanförnu. Með þessu er verið 
að leggja áherslu á Breiðholtið - næsta umhverfi Gerðubergs og 
hlutverk þess að vera menningarmiðstöð í fjölmennasta íbúa-
hverfi Reykjavíkur.

Gerðuberg er um aldarfjórðungs gamalt. Upphaf þess má 
rekja til þess að á árunum 1968 til 1976 lét framkvæmda-

nefnd um byggingaráætlun reisa um tvö þúsund svonefndar 
framkvæmdanefndaríbúðir í Breiðholti. Að þeim framkvæmd-
um loknum varð ljóst að nokkurt fé var eftir af því sem áætlað 
hafði verið til íbúðabygginganna auk fjármuna vegna afskrifta af 
tækjum. Ákveðið var að nýta þessa fjármuni til að byggja menn-
ingarmiðstöð til hagsbóta fyrir íbúa þessara nýja hverfis. Fljótt 
eftir að framkvæmdir hófust við byggingu Gerðubergs kom 
Reykjavíkurborg að málum og hefur alfarið séð um rekstur og 
viðhald menningarmiðstöðvarinnar frá því hún hóf starfsemi. 
Þá má geta þess að Framfarafélag Breiðholts, sem þá var starf-
andi, óskaði eftir að þar yfir komið fyrir bókasafni. Borgarbóka-
safn Reykjavíkur varð við þeirri ósk og við það stækkaði hús 
menningarmiðstöðvarinnar talsvert á teikniborðinu. 

Þótt ekki hafi verið búið að finna Gerðubergi ákveðin né end-
anlegan tilgang þegar húsið var byggt hefur verið efnt til 

margvíslegra viðburða þar í gegum tíðina. Starfið hefur þróast. 
Sýningar hafa verið haldnar. Gerðuberg hefur hýst fundi og 
ráðstefnur og rit- og sjónþing þess eiga sér tæpast hliðstæðu 
þar sem ferill listafólks úr ýmsum greinum hefur verið krufinn 
til mergjar á léttan og skemmtilegan hátt. Þá hefur þróast og 
vaxið öflugt félagsstarf eldri borgara í Gerðubergi þar sem fjöldi 
fólks mætir til hinna ýmsu tómstundastarfa næstum eins og um 
vinnu þess sé að ræða og er fyrir löngu orðinn fastur hluti af 
daglegu lífi margra. 

Hugmyndin að stofnun Gerðubergs var að efna til mennigar-
miðstöðvar fyrir íbúa Breiðholts og má í því efni minna á 

að fyrsta myndlistarsýningin sem þar var haldin var samsýning 
myndlistarfólks úr Breiðholti. Varasamt er að einskorða starf-
semi slíkrar stofnunar við eitt hverfi þótt það sé meginhlutverk 
hennar. Ástæða er þó til að minna á þetta hlutverk vegna þess 
að viðburðir í Gerðubergi virðast stundum betur kynntir öðr-
um en Breiðholtsbúum. Kynningar eru ekki nægileg áberandi í 
hverfinu og spurning um hvert boðskort á viðburði rata. Hugs-
anlega er stuðst við almenna boðslista Reykjavíkurborgar þar 
sem ákveðin elíta er jafnan á blaði burtséð frá því hvað það fólk 
býr í stað þess að leggja áherslu á hverfismiðaðar kynningar.

Þrátt fyrir að rekstur kaffihússins í Gerðubergi sé sá eini í 21 
þúsund manna hverfi ef frá er talið konditori Bakarameistar-

ans í Mjóddinni þá höfðar hann ekki til fólks. Kaffihúsið er nán-
ast tómt mestan hluta dags. Yfirbragð þess minnir á mötuneyti 
og metnaðarleysið blasir við. Tengja þyrfti kaffihúsið betur við 
bókasafnið þannig að um einskonar bókakaffi yrði að ræða. 
Hvernig væri að reyna að fá þekktar kaffihúsakeðjur á borð við 
Kaffitár eða Te og kaffi til að byggja upp aðlaðandi kaffihús í 
Gerðubergi. Sú þróun er út í hött að öll kaffihús eigi að vera í 
101.

Með þessum orðum er ekki verið að ráðast að starfsemi 
Gerðubergs né gangrýna margt sem þar hefur verið gert 

með ágætum. Heldur að hvetja til þess að gera enn betur á 
þeim forsendum að allt megi þróa og bæta. Og einnig að minna 
á það upphaflega hlutverk menningarmiðstöðvarinnar að starfa 
að nokkrum hluta á hverfisgrunni. Verkefnið og sýningin “Hið 
breiða holt” er gott dæmi um hvað má gera.

Gerðuberg
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Ný verslun með sportfatnað í stórum 
stærðum hefur verið opnuð. Verslunin 
heitir Al X ehf og er hún til húsa á  
Hafnarbraut 4  í Kópavogi.
 
Þetta er sportfatnaður frá Danmörku 
sem heitir Beat-x, og er verslunin með 
stærðir frá XL - 8XL.

AL X ehf er með jakka, buxur, boli og 
treyjur, þetta er fatnaður sem hentar til 
daglegra nota og í ræktina.
 

Einnig er AL X ehf með léttan gön-
gufatnað og hægt er að sérpanta 
(skíða)buxur og (skíða)úlpur.
 

Stórar stærðir

AL X ehf ● Hafnarbraut 4 ● 200 Kópavogur ● Sími 587-0545 ● www.alx.is thelsa@simnet.is
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Kynslóðarspýtan var afhent í 
fyrsta skipti á hátíðarsamkomu 
Breiðhyltinga í Ráðhúsinu á 
dögunum. Hún er viðurkenning 
til einstaklinga eða stofnanna í 
Breiðholti sem á einhvern hátt 
hafa sinnt samstarfi kynslóðanna 
í hverfinu. 

Hólabrekkuskóli var þeirra gæfu 
aðnjótandi að fá hana til varðveislu 
næsta árið en skólinn hefur verið í 
fararbroddi varðandi samstarf og 
samvinnu kynslóðanna í hverfinu. 
Hólmfríður G. Guðjónsdóttir skóla-
stjóri tók við spýtunni úr hendi 
Ólafs F. Magnússonar, borgarstjóra. 

Kynslóðaspýtan er listaverk mál-
að á rekavið af alþýðulistakonunni 
Guðmundu S. Gunnarsdóttur.

Hólmfríður G. Guðjónsdóttir tekur við kynslóðaspýtunni frá Ólafi F. 
Magnússyni, borgarstjóra.

Hólabrekkuskóli fékk kynslóðaspýtuna

heimur heillandi hluta og hugmynda

ER VEISLA Í VÆNDUM?

Vantar þig hugmyndir eða leiðbeiningar um útfærslur? 
Leyfðu okkur að aðstoða þig!

Nýtt 
hverfisráð
í Breiðholti

Kosið hefur verið í nýtt 
hverfisráð fyrir Breiðholt í ráð-
inu sitja: Þorkell Ragnarsson, 
Hafsteinn Valsson, Ragnhildur 
Björg Guðjónsdóttir og Egill 
Örn Jóhannesson af FD-lista 
og Stefán Jóhann Stefánsson, 
Salmann Tamimi og Guðlaugur 
Sverrisson af X-lista. Egill Örn 
Jóhannesson er formaður ráðs-
ins. Jafnan er kosið í hverfis-
ráð borgarinnar eftir valdskipti 
og hefur hverfisráð Breiðholts 
því tekið breytingum að und-
anförnu eins og önnur hverfis-
ráð eftir því hvaða flokkar hafa 
farið með meirihluta í borgar-
stjórn hverju sinni.

Kaupi 
hljómplötur 

(LP) rokk, jazz og íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014 

& 534 9648.

Guðrún Jónsdóttir forstöðukona félagsstarfsins Gerðubergi, Guðmunda S. Gunnarsdóttir listakona 
og Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, skólastjóri.

borgarblod.is



„Ég er fæddur og uppalinn á 
Ísafirði og hlaut þar hefðbundna 
skólagöngu í barna-, gagnfræða- 
og menntaskóla. Þarna var ég 
innan um mikla krata þótt þeir 
væru ekkert að flíka pólitískum 
skoðunum sérstaklega. Björgvin 
Sighvatsson, faðir Sighvats fyrr-
um heilbrigðisráðherra, stýrði 
barnaskólanum og Jón Baldvin 
var komin vestur til þess að stýra 
menntaskólanum þegar ég sett-
ist þar á skólabekk,” segir Stefán 
Jóhann Stefánsson, hagfræðing-
ur í Seðlabankanum og Breið-
holtsbúi sem er í viðtali Breið-
holtsblaðsins að þessu sinni, en 
hann hefur sinnt margháttuðum 
félagsstörfum í Breiðholtinu síð-
ustu 15 árin og verið m.a. for-
maður hverfisráðs Breiðholts. 

Hann segir að gott hafi ver-
ið að alast upp á Ísafirði. Frelsi 
krakkanna hafi verið mikið. „Leik-
svæðin voru einkum fjörurnar og 
fjallshlíðarnar þar sem við vorum 
m.a. á skíðum. Kannski er ekki við 
hæfi að segja frá því að við strák-
arnir stunduðum líka jakahlaup á 
Pollinum þegar þannig viðraði og 
tefldum stundum á tæpasta vað, 
annað hvort á bráðnandi ísjökum 
eða ósjófærum bátsskriflum sem 
við ýttum á flot. Ég man að ein-
hverju sinni fórum við út á miðjan 
fjörð á heimasmíðuðum báti. Við 
settum tjöru í botninn á honum 
en hann hriplak engu að síður. 
Við náðum þó að komast að landi 
en það gekk ekki betur en svo að 
allar konurnar í Rækjuvinnslunni 
voru komnar út í glugga til þess 
að verða vitni að því þegar bát-
urinn sykki undan okkur um 30 
metra frá landi. En við höfðum 
það af. Við komumst það nálægt 
landi að við gátum vaðið síðasta 
spölinn eftir að báturinn sökk og 
þurftum ekki að synda. Þetta var 
allt annað líf en við þekkjum hér 
í þéttbýlinu og kannski sem bet-
ur fer. Frelsið var auðvitað mikils 
virði og mikið athafnalíf í gangi 
en í fjölmenninu hér þarf meira 
aðhald og betra eftirlit með börn-
um en tíðkaðist á þessum tíma 
fyrir vestan. Við biðum þó engan 
skaða af þessu. Krakkarnir fóru 
bara út að leika sér því alls staðar 
var hægt að fást við eitt og annað. 
Vissulega urðu slys en þau voru 
sem betur fer fátíð þótt margir 
væru stundum hætt komnir við 
sjóinn. Ég minnist þess þó ekki 
að neinn hafi drukknað við leiki. 
Það var nóg um dauðsföll af þeim 
toga hjá sjómönnunum. Stundum 
fórust heilu skipshafnirnar þeg-
ar óveðrin gengu yfir sem gerðu 
ekki boð á undan sér. Veröld okk-
ar krakkana og unglinganna stóð 
saman af útiverunni með því sem 
henni fylgdi og síðan skólasetu 
hjá þeim sem héldu námi áfram.”

Kommakennari og  
Gervasoni

- Svo fórstu suður? „Ég fór ekki 
suður fyrr en til þess að setjast 
á skólabekk í Háskóla Íslands 
þar sem ég hóf nám í stjórnmála-
fræði. Þar hitti ég fyrir tvo Ísfirð-
inga sem voru þar við kennslu-
störf, þá Ólaf Ragnar Grímsson, 
nú forseta Íslands og Svan Krist-
jánsson, prófessor. Ég útskrifað-
ist síðan frá þeim með BA-próf í 
stjórnmálafræði. Ég tók líka þátt 
í háskólapólitíkinni. Ég velti því 
aðeins fyrir mér í fyrstu hverja ég 
ætti að styðja. Hvort ég ætti að 
styðja hægri mennina í Vöku eða 
vinstri menn. Vinstri mennirnir 
voru aðeins líflegri og höfðuðu 
meira til minna sjónarmiða um 
félagshyggju og náttúruvernd og 
það endaði með því að ég varð 
formaður Stúdentaráðs í eitt ár. 
Á þessum tíma störfuðu vinstri 

menn saman í félagi sem hét Félag 
vinstrimanna og var vinstri póll-
inn á móti Vöku. Umbótasinnaðir 
stúdentar komu einnig við sögu í 
háskólapólitíkinni á þessum tíma. 
Finnur Ingólfsson tók við af mér 
sem formaður Stúdentaráðs.” Stef-
án Jóhann segir oft hafa verið fjör 
í stúdentapólitíkinni. „Við sinnt-
um ýmsum hagsmunamálum stúd-
enta, svo sem húsnæðismálum 
og baráttu fyrir bættum kjörum á 
námslánum, en það komu einnig 
upp önnur mál. Ég man að dönsku-
kennari við heimspekideildina var 
sakaður um að viðhafa pólitískan 
áróður í skólastarfinu og varð af 
því nokkurt mál um hvernig fjalla 
bæri um slík pólitísk viðkvæmnis-
mál innan Háskólans. Ef ég man 
rétt þá var þessi tiltekni kennari 
sakaður um að beita marxískum 
aðferðum og skýringum í kennslu-
starfinu. Ég man ekki hvernig 
þetta mál endaði en ég held þó 
að þessi kennari hafi ekki verið 
endurráðinn við skólann. Það var 
mikið deilt um hvort eðlilegt væri 
að fara svona að manninum eða 
ekki vegna þessa máls og auðvit-
að sýndist sitt hverjum eftir því 
hvar menn stóðu í pólitíkinni. 
Annað mál sem varð mjög frægt 
á þessum tíma var þegar stúdent-
ar skutu skjólshúsi yfir franska 
flóttamanninn Gervasoni. Ekki 
voru allir sammála því hvort rétt 
væri að Stúdentaráð væri að beita 
sér í þeim málum og ef ég man 
rétt þá komu stjórnaslit í landinu 
til umræðu yrði þessum manni 
vísað úr landi þótt ekki yrði af 
því. Málið var engu að síður mjög 
heitt og tekist á um það á hinum 
pólitíska vettvangi bæði í stúd-
entapólitíkinni og einnig á Alþingi. 
Ég held það hafi verið meira líf 
í stúdentapólitíkinni á þessum 
árum. Reyndar höfðum við sem 
töldumst vinstra megin ýmislegt á 
hornum okkar svo sem eðlilegt er. 
Þannig skammaði ég Ólaf Ragnar í 
Stúdentablaðinu fyrir íhaldssama 
kennsluhætti og fékk fyrir vikið 
föðurlegt tiltal um að ég ætti nú 
að beina krítískum hugsunarhætti 

mínum að einhverju sem skipti 
meira máli. En kennslan hjá Ólafi 
skilaði sér, því hann er með bestu 
fyrirlesurum og kennurum sem ég 
hef haft.” 

Morðið á Palme
- Þú lést flutninginn að vestan 

ekki duga? „Nei - eftir BA-prófið 
lagði ég aftur á miðin og hélt til 
Svíþjóðar. Var þá kominn með 
konu og barn. Við fórum til Lund-
ar þar sem ég fór að lesa hagfræði 
og tók þar BS-próf og síðar MS-
próf. Samhliða náminu í Lundi 
starfaði ég við fréttamennsku fyr-
ir Ríkisútvarpið. Ég hafði unnið á 
fréttastofunni hjá RÚV hér heima 
í eitt ár áður en ég hélt utan. Ég 
sinnti fréttasendingum frá Sví-
þjóð, en einnig um tíma frá Dan-
mörku og víðar. Eitt af því sem ég 
lenti í á þessum tíma var að fara 
til Póllands um það leyti sem múr-
inn var að falla. Stærsta fréttamál-
ið sem ég þurfti að fjalla um var 
hins vegar morðið á Olof Palme. 
Ég hafði hitt hann skömmu áður á 
fundi og spjallað við hann. Palme 
var stórbrotinn stjórnmálaskör-
ungur og það kom mér á óvart 
hversu hann virtist vinstrisinnað-
ur. Hann taldi sig sósíalista og þeg-
ar ég bar hann saman við gamla 
Alþýðuflokksmenn hér heima virt-
ist hann mun vinstrisinnaðri en 
íslensku kratarnir sem töldu sig 
ekki beinlínis til sósíalista. Palme 
hefði því trúlega verið nokkuð 
langt til vinstri hefði hann verið 
félagi í gamla Alþýðuflokknum á 
Íslandi. En hann var um margt 
á undan sinni samtíð, svo sem í 
utanríkismálum og jafnréttismál-
um. Þessar skoðanir hans voru 
líka athyglisverðar vegna þess að 
hann kom úr því sem oft er kallað 
efri stéttum þjóðfélagsins. Hann 
hlaut hins vegar pólitískt uppeldi 
undir verndarvæng Tage Erland-
ers, sem var leiðtogi sænskra jafn-
aðarmanna og forsætisráðherra 
Svía um langt árabil, en áður hafði 
Palme reyndar orðið fyrir áhrif-
um af dvöl sinni í Bandaríkjunum 

og Asíu þar sem hann sá mikla 
misskiptingu og óréttlæti. Palme 
vann sig fljótt upp í sænska jafnað-
armannaflokknum, enda var hann 
mikill hugsuður og hraðmælskur. 
Það var frábært að heyra til hans 
og þegar ég hitti hann á fundi í 
Lundi þá virkaði hann eins og 
poppgoð. Við lá að unga fólkið 
æpti af fögnuði þegar hann byrj-
aði að tala.” Stefán kvaðst hafa 
þurfti að leggja sig sérstaklega 
fram við fréttamennskuna og 
sinna því máli vel þegar Palme var 
myrtur á Sveavägen í Stokkhólmi í 
febrúar 1986. „Þetta var flókið mál 
og kannski eru ekki öll kurl komin 
til grafar. Margt bendir til þess að 
morðinginn hafi verið ólánsmað-
ur sem var staddur af tilviljun á 
þessum stað og hafði aðgang að 
vopni. Lisbet kona Palme benti 
á hann við sakbendingu. Ýmsar 
aðrar kenningar voru þó á kreiki 
og margir efuðust um að Krister 
Petterson hefði í raun myrt for-
sætisráðherrann. En hann er nú 
látinn og litlar líkur eru á að þetta 
mál upplýsist að öðru leyti hér 
eftir enda liðnir meira en tveir 
áratugir.”

Handtaka í Póllandi
- Þú fórst víðar í fréttaleit og 

m.a. til Póllands á umbrotatímum? 
„Það var mjög sérstakt að koma 
til Póllands. Þegar ég fór þarna 
fyrst yfir Eystrasaltið var farið að 
hrikta verulega í stoðum kommún-
ismans. Samstaða, samtök Lech 
Walesa, voru í mikilli uppsiglingu 
og mikil mótmæli gegn Jaruselski 
og stjórn hans. Í Stettin og Gdan-
sk voru verkföll og mikið um fund-
arhöld. Lögreglan var alls staðar 
á varðbergi og ég var að þvælast 
um til þess að fylgjast með eins 
og blaðamenn gera gjarnan í leit 
að fréttaefni. Ég hafði farið inn í 
kirkju sem hafði verið miðpunkt-
ur þessara átaka og frægur prest-
ur hennar myrtur af öryggislög-
reglunni. Þar var ég gripinn af sex 
fílefldum, óeinkennisklæddum 
karlmönnum sem þrýstu mér inn 

í sendibíl og óku af stað með mig. 
Ég vissi ekkert hvert þeir voru 
að fara. Þeir töluðu bara pólsku 
og engin leið fyrir mig að gera 
mig skiljanlegan, hvorki á sænsku 
eða ensku. Ég vissi ekki hvað þeir 
vildu annað en að ég kæmi með 
þeim. Þeir óku síðan að lögreglu-
stöð í dágóðri fjarlægð frá þeim 
stað þar sem ég var tekinn. Ég 
þurfti að bíða á meðan verið var 
að athuga pappíra mína. Á end-
anum fundu þeir út að ég hafði 
löggilt skírteini sem blaðamaður 
og leyfi til þess að starfa í land-
inu, þannig að mér var sleppt. En 
þetta var ansi óþægileg upplifun 
meðan á henni stóð og tók líka 
dágóðan tíma.” Stefán segir að 
heimsókn til Póllands á þessum 
tíma hafi verið eins og að fara 
um 40 ár aftur í tímann. „Ég fékk 
þessa tilfinningu strax í ferjunni 
frá Svíþjóð. Allt var svo dökkt og 
olíu- og kolafnykurinn sem alls 
staðar var líður mér seint úr 
minni. Ég fylgdist síðar með fyrstu 
þingkosningunum sem báru að 
því mig minnir upp á sama dag og 
blóðbaðið á Torgi hins himneska 
friðar í Bejing. Þessi tímamót þeg-
ar stjórnkerfið í Austur-Evrópu 
féll í hverju landinu á fætur öðru 
er mjög merkilegur kafli í heims-
sögunni og í mínum huga var mik-
il upplifun að fá tækifæri til þess 
að koma þarna og sjá þetta og 
heyra með eigin augum og eyrum. 
Ég hef farið tvisvar til Berlínar 
eftir fall múrsins og sameiningu 
borgarinnar. Þar skynjaði maður 
sögu Evrópu mjög sterkt. Ég fór 
einu sinni upp í mikinn sjónvarps-
turn í borginni og útsýnið þaðan 
sýndi vel hvar gömlu borgarmörk-
un á milli austurs og vestur lágu 
þótt búið væri að rífa múrinn. 
Byggingarstíllinn sagði allt sem 
þurfti. Kommarnir austan megin 
byggðu flest í ferköntuðum stíl. 
Reyndar mjög hagkvæmum ef ein-
göngu er litið á þá hlið málsins en 
ekki virtist mikið lagt upp úr útliti 
eða gömlum evrópskum hefðum í 
byggingarlist.” 
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Fólk verður að hugsa til hverfisins

Stefán Jóhann Stefánsson, myndin er tekin á siglingu á 
Signu sl. sumar.
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Breið holt ið gott fyr ir 
barna fjöl skyld ur

- Þið haf ið ekki vilj að setj ast að 
í Sví þjóð? „Okk ur leið mjög vel í 
Sví þjóð. Fjöl skyld an stækk aði og 
dafn aði. Tveir syn ir bætt ust við. 
Við höfð um hins veg ar aldrei ætl-
að okk ur að setj ast að þótt mik ið 
væri um Ís lend inga í Sví þjóð á 
þess um tíma. Við vor um um 400 
í Lundi ein um og fjöldi ann ars 
stað ar. Ég hafði líka alltaf ver ið í 
mikl um tengsl um hing að heim. 
Bæði vegna frétta mennsk unn ar 
ytra og svo vann ég nokk uð hjá 
RÚV heima á sumr in. Leið in lá 
því til baka og við fór um að huga 
að hent ug um stað til þess að búa 
á. Og það er þá sem við fór um 
að skoða Breið holt ið. Við leit uð-
um reynd ar víð ar. Raun ar vítt og 
breitt um bæ inn en fest umst síð-
an við Breið holt ið. Ástæð ur þess 
voru eink um þær að þetta var 
gott svæði fyr ir barna fjöl skyld-
ur. Krakk arn ir þurftu ekki að fara 
yfir götu til þess að fara í skól ann 
eins og í flest um eldri hverf un um. 
Fyrst fest um við kaup á blokkar-
í búð og í því um hverfi var eins 
kon ar ná granna varsla við lýði. 
Fólk fylgd ist með því sem var að 
ger ast í garð in um, og við bjugg um 
svo vel að eldri mað ur sem þarna 
bjó pass aði upp á allt og krakk-
ana jafn vel líka þannig að þetta 
var mjög ör uggt um hverfi. Síð ar 
flutt um við svo í rað hús þannig 
að við höf um hald ið okk ur við 
Breið holt ið og strák arn ir luku all-
ir grunn skóla þar.” 

Fór í for eldra starf ið
- Fé lags mál in leiddu svo af 

Breið holt inu? „Það er rétt. Af skipt-
in af fé lags mál um hófust í Breið-
holt inu í for eldra starfi í skól an-
um og íþrótta fé lag inu. Strák arn ir 
stund uðu íþrótt ir, voru bæði í 
fót bolta, frjáls um og körfu sem 
leiddi til þess að ég fór að taka 
þátt í for eldra starf inu. Ein hverj ir 
for eldr ar fara al laf í stjórn í fé lög-

un um og ég lenti í því hlut verki. 
Ég var í stjórn knatt spyrnu deild ar 
ÍR og vann þar að mál um deild-
ar inn ar og fé lags ins sem snú ast 
að miklu leyti um fjár öfl un til að 
halda starf inu gang andi frá ein um 
tíma til ann ars. Menn mega aldrei 
láta deig an síga í þeim efn um. Það 
þarf í raun ekk ert mjög marga 
áhuga sama ein stak linga til að láta 
starf ið ganga upp. Í raun er fjöld-
inn all ur af for eldr um sem sinna 
ein hverj um mál um hjá fé lög un-
um með ein um eða öðr um hætti. 
Þetta get ur þó í sum um til vik um 
orð ið mik il vinna ef menn gæta 
sín ekki og af öllu fé lags starfi sem 
ég hef lent í um dag ana held ég að 
for mennsk an í knatt spyrnu deild-
inni hafi ver ið sú tíma frekasta. 
En við kom um líka meist ara flokki 
karla upp í efstu deild, þótt dvöl in 
yrði ekki lang vinn í það skipt ið. 
Þetta get ur ver ið van þakk látt starf 
og ég held að að eins sé til eitt van-
þakk lát ara starf í knatt spyrn unni 

en það er dóm ara starf ið. Ég hef 
reynd ar líka sinnt því eft ir að ég 
hætti stjórn ar störf um. Mig mun-
ar lít ið um að dæma leik fyrst ég 
þarf oft að vera til stað ar á leikj un-
um á ann að borð og fylgj ast með 
ung við inu og stund um fær mað ur 
skot og skamm ir - en þá að al lega 
frá að komulið un um. ÍR-ing arn ir 
þekkja mig flest ir orð ið og vita 
hvar mörk in liggja, þótt einn og 
einn gleymi sér nátt úru lega við 
og við í hita leiks ins. Það verð ur 
bara að læra inn á þetta. Þarna er 
oft um harða keppni að ræða og 
þeim sem tapa sárn ar og til finn-
ing arn ar gera vart við sig. Það er 
mann legt. Og það geta víst all ir 
gert mis tök.”

Gekk í gamla   
Al þýðu flokk inn

- Og svo varð það póli tík in? 
„Af skipti mín af póli tík fyr ir utan 
stúd entapóli tík ina í HÍ, og ei lít ið 
í hús næð is sam tök um kratanna 

í Sví þjóð, hófust fyr ir um ára tug 
þeg ar ég gekk í gamla Al þýðu flokk-
inn og fór í fram haldi af því að 
taka þátt í starfi Reykja vík ur list-
ans. Ég var í borg ar stjórn ar hópi 
R-list ans og síð an Sam fylk ing ar inn-
ar eft ir að ákveð ið var að flokk arn-
ir sem stóðu að þeim lista byðu 
fram til borg ar stjórn ar hver í sínu 
lagi. Ég er nú ann ar vara borg ar-
full trúi fyr ir Sam fylk ing una og á 
sæti í inn kaupa ráði, íþrótta- og 
tóm stunda ráði og stjórn Eigna-
sjóðs (fram kvæmda ráði), auk 
hverf is ráðs ins í Breið holti. Ég var 
líka fyrsti for mað ur Sam fylk ing ar-
fé lags í Reykja vík. Þetta var eft ir 
að flokk ur inn var stofn að ur og ég 
gegndi því starfi í þrjú ár. Svo átti 
ég þátt í stofn un fé lags Sam fylk-
ing ar inn ar í Breið holti. Ég hef því 
ver ið að breiða boð skap jafn að ar-
mennsk unn ar út í Reykja vík.”

Fólk verð ur að hugsa til 
hverf is ins

- Hvern ig finnst þér Breið holt ið 
í dag? „Breið holt ið í dag er mjög 
spenn andi borg ar hverfi. Þetta er 
stærsta og fjöl menn asta hverfi 
Reykja vík ur borg ar og hef ur ver-
ið að þró ast og breyt ast á þeim 
árum sem upp bygg ing þess hef ur 
stað ið yfir. Breið holt ið var í fyrstu 
nán ast eins og svefn bær þar sem 
lít ið var um fé lags lega starf semi, 
enda vann fólk að miklu leyti ann-
ars stað ar. Fé lags starf ið hef ur ver-
ið að efl ast og mik ið skóla starf 
fer fram inn an hverf is ins. Þrjú öfl-
ug íþrótta fé lög starfa í Breið holt-
inu; ÍR, Leikn ir og Ægir að hluta, 
auk tafl fé lags. Einnig má nefna 
skáta starf og öfl ugt safn aða starf í 
kirkj un um, fyr ir utan líf legt fé lags-
starf á með al eldri borg ara. Það 
hef ur því ákveð inn fé lag s auð ur 
ver ið að byggj ast upp í hverf inu. 
Fyrstu árin sóttu krakk arn ir eitt-
hvað í  íþrótta fé lag nið ur í bæ, 
með al ann ars þar sem pabb ar og 
afar voru að keyra þau til að æfa 
hjá gömlu fé lög un um sín um. Nú 

heyr ir þetta lið inni tíð til. For eldr-
arn ir hafa far ið að sinna starfi í 
fé lög um hér efra og halda þeim 
gang andi. Við þetta mynd ast 
ákveð in tengsl. Fólk fer að halda 
tryggð við sitt fé lag og sam skipti 
og traust að aukast. Mér finnst 
mik il vægt að fólk haldi áfram að 
byggja upp þetta fé lags lega net 
sem er í hverf inu og auka við 
þann fé lags lega auð sem er svo 
mik il væg ur fyr ir hvert hverfi. Þótt 
at vinnu starf sem in sé ekki mik il 
og fólk fari tals vert ann að til að 
vinna eins og ég geri þá verð ur 
að gæta þess að öfl ug fé lög séu 
og verði til stað ar. Fólk verð ur 
að geta treyst um hverf inu og til 
þess að það megi verða þá verð ur 
fólk að eiga í sam skipt um hvert 
við ann að. Fólk þarf að hugsa til 
hverf is ins með já kvæð um hætti, 
ekki síst ung ling arn ir, enda hef-
ur hverf ið upp á svo margt að 
bjóða. Það er þess vegna sér stak-
lega ánægju legt að nýr meiri hluti 
í borg inni virð ist ætla að fylgja eft-
ir þeim átaks verk efn um í hverfa-
mál um sem borg ar stjórn und ir 
for ystu Dags B. Egg erts son ar 
hafði for göngu um fyr ir ára mót in. 
Það er greini lega að mynd ast um 
það breið sam staða með al allra 
póli tískra afla að nauð syn legt sé 
að ýta á mjög virk an hátt und ir 
já kvæða þró un í hverf um borg ar-
inn ar. Við þurf um auð vit að á mið-
borg inni að halda, en það þarf að 
leggja meiri áherslu á út hverf in. 
Ýms ir hóp ar sem vinna að mál-
efn um mið svæð anna hafa haft sig 
tals vert í frammi og náð að hafa 
áhrif á með an íbú ar út hverf anna 
hafa ver ið held ur ró legri. En nú 
er að verða breyt ing á því, m.a. 
með ný stofn uð um Íbúa sam tök un-
um, Betra Breið holt. Þau hafa átt 
þátt í að breyta að eins um ræð-
unni og við þurf um að vinna að 
því með þeim og fleir um að bæta 
hér skóla lóð ir, bæta sam göng ur, 
að stöðu fyr ir íþrótta iðk end ur og 
því sem bæt ir lífs skil yrð in hér í 
Breið holt inu.”     

Stef án Jó hann Stef áns son, for mað ur knatt spyrnu deild ar ÍR, af hend-
ir leik mönn um verð laun. Frá vinstri: Krist ján Brooks, Guð mund ur 
Pét urs son, Gunn ar Reyn ir Stein ars son, Eyjólf ur Héð ins son og Stef án 
Jó hann. Stef án Jó hann hef ur sinnt marg hátt uð um fé lags mál um í 
Breið holti í gegn um tíð ina.

Komdu með íbúðina/húsið þitt til okkar 
og við seljum fyrir þig. 

Við látum verkin tala.

Guðmundur St. 
Ragnarsson
Löggiltur
fasteignasali

Edda
Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Jóhanna Kristín 
Tómasdóttir
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Björn R. 
Benediktsson
Sölufulltrúi
820 5520
brb@remax.is

Þorkell
Ragnarsson
Sölufulltrúi
898 4596
thorkell@remax.is

VIÐ VINNUM

… og þó það virðist óþarfi viljum við samt 
ítreka að auðvitað veitum við frábæra þjónustu.
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vinnum, vinnum og vinnum !!!

HRINGDU!
VIÐ SVÖRUM

Þess vegna erum við dugleg að selja.

��������������������������������������������Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.
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“Við hugsuðum þetta verkefni 
sem samstarf, samtal og sýningu 
um ljósmyndun,” segir Berglind 
Jóna Hlynsdóttir, verkefnisstjóri 
nokkuð sérstæðs ljósmyndaverk-
efnis sem unnið hefur verið í 
Breiðholtinu í vetur. Viðfangsefni 
verkefnisins var kynslóðabilið 
og samtak tveggja kynslóða. Verk-
efnið var unnið með þeim hætti 
að ungmenni tóku ljósmyndir af 
eldra fólki og öfugt. Valin voru 
15 ljósmyndapör úr Breiðholtinu, 
gjarnan úr sömu fjölskyldu þan-
nig ungmenni og afar og ömmur 
voru gjarnan í hlutverkum ljós-
myndara og fyrirsæta. Afrakstur 
verkefnisins var síðan tilefni sýn-
ingar sem opnuð var í Gerðubergi 
26. janúar sl. Undir heitinu Hið 
breiða holt. Berglind Jóna segir 
heitið vísa til þessa breiða bils 
eða holts sem sé á milli kynslóð-
anna en hið breiða vísi einnig til 
þess sem hefur breitt bak og rúm 
fyrir alla.

Verkefnið byggði einkum á hug-
myndinni á bak við myndatökurn-
ar. Fjöldi ljósmynda var tekin og 
síðan velt upp á hvern hátt skilja 
mætti efni þeirra og innihald. Við 
hvaða aðstæður þær voru teknar 
og hvað væri heillandi við þær út 
frá innihaldi og sjónarhorni. Við 
myndatökurnar var hugað að 
mögulegum nálgunum á borð við 
umhverfi, uppstillingu og klæða-
burð og einnig hvort verið var 
að taka myndir af fólki í eigin 
umhverfi, t.d. inni á heimili sínu 
eða annars staðar. Berglind Jóna 
segir að eitt af því sem verkefna-
hópurinn hafi rætt væru mörk þess 
raunverulega eða raunveruleika fyr-
irsætanna og ljósmyndara og reynt 
að svara spurningunni hvar þeir 
mættust. Hún segir raunveruleik-
ann ekki alltaf mætast á miðri leið 
og mismunandi hver hafi áhrif á 
annan. Af ummælum þátttakenda í 
verkefninu má sjá jákvæða afstöðu 
til þess og til Breiðholtsins sem 
byggðar. „Ég er í nánu sambandi 
við barnabarnið mitt en þátttaka í 
verkefninu styrkti það enn meira 

og okkur þótti báðum skemmtilegt 
að taka þátt í þessu” er haft eftir 
einum þátttakanda af eldri kynslóð-
inni, annar hafði þetta að segja um 
gamla hverfið sitt. „Gaman að tengj-
ast Breiðholtinu aftur. Ég er einn af 
frumbyggjunum, bjó í Stekkjunum í 
27 ár, flutti þangað 1969.” Berglind 
Jóna tók síðan sjálf ljósmyndir af 
pörunum 15 þar saman og segir 
að í þeim myndum sé að finna vís-
bendingar um sitt eigið viðhorf og 
þátttöku sína í verkefninu. Berglind 
Jóna kvaðst vera mjög ánægð með 
þetta verkefni. Það hafi heppnast 
vel og margt skemmtilegt komið 
út úr því. Sýning á myndum úr ljós-
myndaverkefninu stendur nú yfir í 
anddyri Gerðubergs og í Boganum. 
Þegar litið er yfir sýningna sem er 

afrakstur þessa áhugaverða verk-
efnis er ljóst að þátttakendur hafa 
tileinkað sér margvísleg tilbrigði. 
Í sumum myndnna endurspeglast 
tengsl kynslóðanna - tengsl ung-
menna við afa og ömmu. Hver þau 
eru og hvernig þau hafa verið í 
gegnum tíðina. Ef draga má afrakst-
urinn saman í eitthvert eitt atriði 
þá má segja að með þessu verk-
efni hafi tekist að undirstrika þau 
nánu tengsl á milli kynslóða sem 
lengi hafa tíðkast hér á landi. Þau 
eru ekki að hverfa þótt oft hafi á 
þau reynt í samfélagi örrar þróun-
ar og breytinga sem á tímum hefur 
verið svo ör að sjálfir þátttakend-
urnir hafa átt í erfiðleikum með 
að  tileinka sér þær og fylgja þeim 
eftir. 

Margt skemmtilegt 
kom út úr þessu

Berglind Jóna Hlynsdóttir á opnunardaginn í Gerðubergi þar sem 
hún hafði m.a. fengið disk með nýbökuðum pönnukökum að gjöf frá 
ánægðum þátttakanda.

Nemendur í íþrótta-
fræðum í Gerðubergi

Nemendur íþróttafræðasviðs 
Háskólans í Reykjavík kynntu sér 
starfsemi félagsstarfsins í Gerðu-
bergi á dögunum. Háskólinn í 
Reykjavík er betur þekktur fyr-
ir kennslu á sviði viðskipta en 
íþrótta en fyrir tæpum þremur 
árum hófst kennsla þar til BS 
gráðu í íþróttafræðum sem veitir 
íþróttakennsluréttindi á öllum 
skólastigum.  

Fyrsti nemendahópurinn sem 
mun útskrifast í vor hefur farið 
víða á undanförnum árum til að 
kynna sér íþrótta- og félagsstarf 
á vettvangi víðsvegar um samfé-
lagið og var heimsókn þeirra til 
íþrótta- og félagsstarf aldraðra í 
Gerðubergi í Breiðholti liður í því 

starfi. Guðrún Jónsdóttir, forstöðu-
maður félagsstarfsins í Gerðubergi 
tók á móti nemendum af sínum 
alkunna myndarskap og fræddi þá 
um starfsemina. Nemendur tóku 
þátt í dansæfingu eldri borgara, 
hittu eldri borgara við útskurð og 
hannyrðir og fengu fræðslu um 
gönguhóp, vatnsleikfimi, kóra-
starf, kynslóðir saman í Breiðholti, 
Breiðholtshátíð og fjölda annarra 
verkefna sem Gerðurberg stendur 
að.  Nemendur og kennarar íþrótta-
fræðisviðs Háskólans í Reykjavík 
kvöddu Gerðuberg margs vísari 
og betur tilbúin til að takast á 
við störf með eldri borgurum að 
útskrift lokinni. 

Heimsdagur í Gerðu-
bergi og Miðbergi

Efnt var til fjölbreyttrar 
listsmiðju fyrir börn og ung-
linga tengda menningu framandi 
landa undir heitinu Heimsdagur 
í menningarmiðstöðinn Gerðu-
bergi og félagsmiðstöðinni Mið-
bergi 9. febrúar sl. á meðal þess 
sem gert var má nefna Salsa 
danssmiðju, hristugerð, origa-
mi pappírsföndur, japanska let-
urgerð, skuggaleikhús-smiðju, 
töfrabrögð, Oki Haiku Dan 
fjöllistasmiðju og margt fleira. 
Skuggaleikhússýning Helgu Arn-
alds, “Sólarsaga” fór fram í bóka-

safninu í Gerðubergi. 
Auk smiðjanna voru fjölbreytt-

ar uppákomur á göngum Gerðu-
bergs og Miðbergs. Heimsdag-
urinn var samstarfsverkefni 
Menningarmiðstöðvarinnar 
Gerðubergs, félagsmiðstöðvar-
innar Miðbergs, Kramhússins, 
Alþjóðahússins, Borgarbóka-
safns Reykjavíkur og Höfuðborg-
arstofu. Lokadagskrá heimsdags-
ins fór fram í samkomusal Gerðu-
bergs kl. 16.00 til 17.00 þar sem 
afrakstur smiðjanna er sýndur.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

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
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Á þessu ári eru liðin 20 ár síð-
an Fella- og Hólakirkja var vígð. 
Vígsludagur hennar er pálma-
sunnudagur. Ýmislegt verður 
gert í kirkjunni á þessu ári til að 
minnast þessara tímamóta. Má 
þar nefna þrjá viðburði sem rísa 
kannski hæst.

Á vígsludaginn, pálmasunnu-
dag 16. mars n.k. verður hátíðar-
messa í kirkjunni kl. 14. Biskup 
Íslands, hr. Karl Sigurbjörnsson 
mun prédika og þjóna fyrir altari 
ásamt prestum og djákna kirkj-
unnar. Mjög verður vandað til tón-
listarflutnings þennan dag. Kór 
Fella- og Hólakirkju syngur í mess-
unni og hefur sérstaklega verið 
vandað til lagavals að þessu sinni. 
Organisti og söngstjóri kirkjunnar, 
Guðný Einarsdóttir hefur staðið í 
ströngu með fórnfúsum kórfélög-
um að undirbúa þá söngveislu og 
mun fyrrverandi organisti Lenka 
Mátéová einnig spila á orgelið. 
Eftir messu verður kirkjugestum 
boðið upp á veitingar í safnaðar-
heimilinu. Þann 3. maí kl. 17 verða 
svo tónleikar í kirkjunni, tónleikar 
sem við köllum „tónlistarstund 
með Jónasi”. Þar ætlar Jónas Ingi-
mundarson að spila á flygil kirkj-
unnar og kynna sjálfur tónlistina 
sem spiluð verður. Einnig munu 
aðrir hljóðfæraleikarar leika með 
honum. Kirkjukór Fella- og Hóla-

kirkju syngur þekkt og falleg lög 
undir stjórn organista og söng-
stjóra kirkjunnar Guðnýjar Ein-
arsdóttur sem leikur einnig stutt 
einleiksverk á orgelið. Mjög verð-
ur vandað til þessara tónleika, 
viðurkennt listafólk kemur fram 
en Fella- og Hólakirkja er einstak-
lega hljómfögur bygging þar sem 
tónlistin nýtur sín vel. Aðgangur 
að tónleikunum er ókeypis og er 
öllum boðið að koma og njóta. 
Í haust er síðan hugmyndin að 
efna til minningarvöku í kirkjunni.   
Ráðgert er að hafa sýningu á göml-
um myndum úr kirkjustarfinu og 
stefnt að því að fá fyrrum leiðtoga 

og þátttakendur í kirkjustarfi lið-
ins tíma til að segja frá ýmsu fræð-
andi og uppbyggilegu úr starfi 
safnaðanna. Er stefnt að því að 
hafa notalega kvöldstund þegar 
haustar og verður það nánar aug-
lýst síðar.

Ef fólk á ljósmyndir í fórum sín-
um úr starfi kirkjunnar eða athöfn-
um þar frá liðnum árum væri 
okkur það heiður að fá þær að 
láni til að mega sýna þær í haust. 
Verður þeim svo skilað aftur. Þess 
er vænst að sóknarbörn og aðr-
ir íbúar í Breiðholti og víðar fjöl-
menni í kirkjuna og fagni þessum 
tímamótum. 

Afmælisár í Fella- og Hólakirkju

Foreldra-
námskeið 
vegna 
hegðunar-
erfiðleika

Þjónustumiðstöð Breiðholts 
stendur nú fyrir PMT foreldra-
námskeiðum sem eru ætluð 
fyrir foreldra barna með 
væga hegðunarerfiðleika 
eða sem eru í áhættu vegna 
hegðunarerfiðleika. Um er að 
ræða átta vikna hópnámskeið 
þar sem 10 til 12 foreldrar fá 
ráðgjöf frá PMT ráðgjafa eða 
meðferðaraðila einu sinni í 
viku og vinna verkefni heima 
á milli tíma. 

Að þessu sinni eru það ein-
göngu ráðgjafar Þjónustumið-
stöðvarinnar sem finna foreld-
rana á námskeiðið og bjóða 
þeim þátttöku, þ.e. foreldrar 
barna sem vísað hefur verið 
til Þjónustumiðstöðvar Breið-
holts af skólunum Meginmark-
mið námskeiðanna er að kenna 
foreldrum að nota styðjandi 
uppeldisaðferðir. Unnið er með 
ákveðna grunnþætti til að stuð-
la að jákvæðri hegðun barnsins 
og draga úr hegðunarvanda. 
Námskeiðið hefst 6. febrúar nk. 
og sér Hrund Þrándardóttir sál-
fræðingur um fræðsluna. Nán-
ari upplýsingar er hægt að fá á 
Þjónustumiðstöð Breiðholts og 
einnig er hægt að lesa um PMT 
á vefnum. Einnig hefur verið 
vakin athygli á foreldranám-
skeiðinu “Uppeldi sem virkar 
- færni til framtíðar” sem hald-
in eru á Miðstöð heilsuverndar 
barna. Námskeið þessi hafa ver-
ið haldin við góðan orðstír und-
anfarin ár og þau hafa reynst 
góð viðbót við þá fræðslu og 
ráðgjöf sem er í boði fyrir for-
eldra ungra barna.  

ıwww.itr.is    sími 411 5000

AFGREIÐSLUTÍMI LAUGAR

Virka daga frá kl. 6:30 – 22:00

Helgar kl. 8:00 – 20:00

ıwww itr is sími 411 5000

BREIÐHOLTSLAUG

ER LAUGIN Í ÞÍNU HVERFI
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Fjölmenni sótti viðburði Menningarhátíð-
ar eldri borgara í Breiðholti sem fór fram 
dagana 6. til 10. febrúar. Hátíðin hófst í 
heitu pottunum í Breiðholtslaug og lauk 

með þátttöku eldri borgara í messum í kirkj-
unum í Breiðholti. Hápunktur hátíðarinnar 
var Hátíðadagskrá í Ráðhúsi Reykjavíkur 
þar sem listamenn og aðrir úr Breiðholti og 

gestir þeirra kynntu verk sín. Hátíðadagskrá-
in var fjölsótt sem jafnan þegar Breiðhylting-
ar leggja leið með verk sín niður í Ráðhús í 
tilefni af Breiðholtshátíð og Vetrarhátíð í 

Reykjavík. Myndirnar á síðunni voru teknar 
á hinum ýmsu viðburðum hátíðarhaldanna 
í Breiðholti og Ráðhúsi Reykjavíkur.

Myndir. VG.

Fjölmenni á Breiðholtshátíð



9BreiðholtsblaðiðFEBRÚAR 2008

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!

Ester og Marinó unnu 
söngvakeppnina

Ester og Marinó úr Seljaskóla 
unnu söngvakeppni Breiðholts 
sem fram fór með pompi og 
prakt föstudaginn 11. janúar sl. 
Þau unnu með laginu Hallo sem 
Evanescene gerði frægt.  Fallegt 
píanóspil Marínós og yndisleg 
rödd Esterar vakti mikla athygli 
viðstaddra og var það einróma 
ákvörðun dómnefndar, undir 
formensku Atla Bollasonar úr 
Sprengihöllinni, að þau ættu sig-
urinn skilið. Þann 8. mars næst-
komandi munu þau koma fram 
fyrir hönd Breiðholtsins á söng-
vakeppni Samfés. Breiðholtsblað-
ið tók púlsinn á þessum ungu og 
efnilegu krökkum að keppninni 
lokinni. 

Hvers vegna var þetta lag fyrir 
valinu? “Þetta er bara æðislegt 
lag og þetta er lag sem að auðvelt 
var að læra á stuttum tíma.” Segir 
Marinó, en þau höfðu lítinn tíma 
til æfinga fyrir keppnina. Hvað 
voruð þið búin að æfa lengi fyrir 
keppnina? Ekki mjög lengi, kanns-
ki þrjár til fjórar vikur. Það er ekki 
langur tími ef vanda skal til verks. 
Hafið þið lært söng og píanóspil 
frá unga aldri? Ester hefur æft 
söng og er í kór og hefur mikla 
unun af því að syngja. Marinó er 
sjálflærður og hefur ekki mætt í 
einn einasta píanótíma. Það er því 
augljóst að það eru snillingar sem 
koma fram fyrir hönd Breiðholts-
ins á Söngvakeppni Samfés. Stefn-

ið þið á frekari tónlistarframa í 
framtíðinni? Það gæti hugsast 
segja Ester og Marínó hugsi. Við 
höfum bæði velt því fyrir okkur. 
Má búast við einhverjum breyting-
um á söng eða framkomu á Sam-
fés söngvakeppninni? Við þurfum 
að minnsta kosti að stytta lagið, 
en það var í þrjár og hálfa mínútu 
á söngvakeppni Breiðholts, en 
hámarks tími á söngvakeppni Sam-
fés eru þrjár mínútur. Annað verð-
ur svo bara að koma í ljós. Við 
óskum þessum efnilegu ungling-
um góðs gengis á söngvakeppn-
inni og getum verið stolt af okkar 
framlagi til keppninnar.

Marinó og Ester að söngvakeppni Breiðholts lokinni.

Kaka ársins

ARNARBAKKA 4-6 • SÍMI: 557 2600
ENGIHJALLA 8 • SÍMI: 564 4620

Félagsmiðstöð Árskógum 4, sími 535-2700. 
Baðþjónusta, smíðastofa/útskurður, handavinnustofa, 
hádegismatur, miðdegiskaffi alla daga:  
Mánudaga: Söngstund kl. 10:30 til 11:30. Félagsvist kl. 13:30. 
Myndlist kl. 16:00.
Þriðjudaga: Leikfimi kl. 09:00, Boccia kl. 09:45. 
Miðvikudaga: Farið í sundleikfimi í Breiðholtslaug kl. 08:55. 
Heilsugæsla kl. 10:00 til 11:30.  
Fimmtudaga: Boccia kl. 09:30-10:55. Helgistund að morgni 
kl. 10:30-11:00. Leikfimi kl. 11:00. Myndlist kl. 13:30. 
Föstudaga: Bingó (2. og 4. föstudag í mánuði) kl. 13:30. 
Næst föstudaginn 23. febrúar.  
Panta þarf hádegismat í síma 535-2700 fyrir kl. 15.00 
daginn áður
Baðþjónusta: pantanir í síma  535-2700.
Málverkasýning  Skula Gunnlaugssonar frá Miðfelli verður
opin út febrúar.

Skógarsel
Leikfimi í ÍR heimilinu við Skógarsel kl. 10:30 alla föstudaga.

Breiðholtslaug
Sund í Breiðholtslaug mánudaga og miðvikudaga kl 09:50 ( 
gjald frjálst). 
 
Félagsstarfið í Gerðubergi
Þriðjudagar og föstudagar: Gönguferð frá Gerðubergi kl. 
10:00 (gjaldfrjálst).          
Miðvikudagar kl. 10:00 Dans í Gerðubergi. 
Mánudagur 10. mars  Skattstofan í Reykjavík veitir 
framtalsaðstoð. Upplýsingar og skráning á staðnum. 
S. 575 7720.

Félagsstarf 

Félagsstarf aldraðra  
- hvað er í boði
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Sverrir Sverrisson, leikari með meiru, betur þekktur sem Sveppi ólst upp í Breiðholtinu til 18 ára aldurs. Hann 
segir þennan tíma hafa verið skemmtilegan og margt brallað. Bakkarnir hafi verið heimur út af fyrir sig með 
blokkum, verslunum og skóla í miðjunni. Ekkert hafi þurft að fara. Hann segir líka að sorglegt sé hvernig farið 
hafi fyrir verslun og þjónustu í hverfinu. Eins og allt hafi dáið og gluggahlerar tekið við af mannlífi.

Ég er fæddur og uppalinn 
í Breiðholtinu. Ég bjó þar alla 
mína tíð. Alveg frá því ég man eft-
ir mér. Upphaflega var ég í Efra 
Breiðholti þar sem við bjuggum 
m.a. í Æsufellinu sem er stærsta 
blokkin, en við bjuggum líka 
annars staðar en ég man ekki 
nákvæmlega hvar það var. En 
svo flutti fjölskyldan í Neðra 
Breiðholtið. Í Eyjabakka 9. Þá 
hef ég verið um fimm ára gamall. 
Ég byrjaði því í Breiðholtsskóla 
skömmu síðar og var þar alla tíð. 
Alveg til 16 ára aldurs. Ég lauk 
grunnskólanum þar og þá lá leið-
in upp í FB. Ég flutti ekki úr Breið-
holtinu fyrr en ég var orðinn 
nærri því fullorðinn. Ég held að 
ég hafi verið 18 ára. Þess vegna 
eru allar mínar minningar frá því 
að maður var pjakkur þaðan.

Þegar ég reyndi að ræna
Þetta var meiriháttar gaman og 

margt var brallað á þessum tíma. 
Bakkarnir eru stutt frá Stekkjun-
um og þar bjó fólk sem var með 
garða. Við fórum oft þangað til að 
stela rabbabara. Við rændum rab-
babara úr görðum og földum okk-
ur svo fyrir strætóbílstjórunum 
því við héldum að þeir væru alltaf 
að hringja á lögregluna vegna þess 
að þeir væru með talstöðvar. Þetta 
var skemmtilegur leikur. Einn 
félagi minn var tveimur árum eldri 
en ég. Ég var oft með honum og 
við vorum alltaf að vesenast eitt-
hvað. Þá var lítið verslunarhverfi 
í Bökkunum. Þar var bókabúð, 
sportbúð, fiskbúð og banki að ég 
man þar sem nú eru flekar í öllum 
gluggum.   Ég hef líklega verið sex 
eða sjö ára. Ég man þetta eins og 
það hefði gerst í gær. Við fórum út 
í sjoppu sem hét Breiðholtskjör til 
þess að nappa okkur Royalbúðing-
um. Þetta var í duftformi og okkur 
fannst svo gott að borða þetta. 
Þetta var nú í eina skiptið sem við 
reyndum að stela þessu góðgæti. 
Við tróðum Royalbúðingapökkum 
í vasana og hlupum svo út úr búð-
inni. En það var kallað á eftir okk-
ur “komi þið til baka” enda vorum 
við mjög grunsamlegir þar sem 
við hlupum út eins hratt og við gát-
um. Vinur minn hljóp áfram en ég 
stoppaði eins og kjáni. Ég settist 
hjá afgreiðslukonunni og fór strax 
að gráta og skilaði búðingnum 
með skottið á milli lappanna. Hún 
fór að spyrja mig hvað mamma 
mín héti. Þá fékk ég aðeins í mag-
ann því ég vildi alls ekki að hún 
fengi að vita af þessu. Ég sagðist 
því ekki muna hvað hún héti. Ég 
nýtti mér að ég væri nú bara sjö 
ára og ég hefði nú alltaf kallað 
hana mömmu og því væri ég ekki 
alveg viss um hvað hún héti. Ég 
fór svo heim og hélt að þetta væri 
allt úr sögunni en þá vissi mamma 
þetta. Ég fékk hnút í magann þegar 
hún vildi fá að ræða við mig. En ég 
veit ekki enn þann í dag hvernig 
hún komst að þessu en þetta var 
lítið samfélag í Bökkunum og það 
hefur eflaust ekki þurft mikið til 
þess að grafa upp hver mamma 
mín væri. Ég man vel hvernig þetta 
atvikaðist allt. Þegar ég reyndi að 
ræna í fyrsta skipi og það eina, því 
ég hef verið laus við þetta síðan. 
Ég hef ekki tekið sénsinn á því aft-
ur og sé ekki eftir því.

Eyddi    
tombólupeningunum

Annað sem við vorum að gera 
á þessum árum var að safna dóti 
til að halda tombólur. Við fórum 
út um allt að safna. Svo héldum 
við tombólur og einhver tímann 
varð allt vitlaust þegar ég fór og 
eyddi helmingnum af innkomunni 
í sjálfan mig. Peningum sem áttu 
að vera einhverju góðu málefni til 
styrktar. Eldri bróðir minn varð 
alveg brjálaður og hundskamm-
aði mig og sagði að svona virkaði 
þetta ekki. Það ætti ekki að kaupa 
nammi fyrir tombólupeningana. 
En ég man að ég reyndi að svara 
fyrir mig og sagðist ekki hafa eytt 
öllum peningunum. En einhver 
hluti mætti nú alveg renna til þeir-
ra sem ynnu alla vinnuna. Maður 
ætti nú rétt á að fá einhver smá-
laun fyrir erfiðið. 

Hætt að leika sér
En þetta var allt mjög skemmti-

legt. Það var svo mikið af krökk-
um í Bökkunum og margir úti að 
leika. Við fórum í ýmsa leiki og svo 
í fótbolta. Það brutust út stríð á 

milli einhverra Bakka og farið var 
í  drulluslagi. Það var oft mikið 
vesen og maður kom heim grút-
skítugur og í rifnum gallabuxum. 
En þetta er horfinn heimur og mað-
ur saknar hans. Ég á fjögurra ára 
stelpu og hún fer stundum út til 
vinkonu sinnar. Maður hefur gam-
an af að horfa á eftir henni fara út 
í úlpu, með trefil og húfu til þess 
að gera eitthvað. Mér finnst vanta 

í dag að krakkar búi sér til sína 
leiki. Það er mikið til horfið. 

Í fylgd með fullorðnum
Bakkahverfið var ákveðið samfé-

lag. Bakkarnir voru lokaðir og það 
var skóli í miðjunni og verslanir og 
maður var ekki að fara mikið ann-
að. Og maður vogaði sér ekki upp 
í Efra Breiðholt. Ekki þegar maður 
var átta og níu ára. Pabbi var for-
stöðumaður í Fellahelli á þessum 
tíma. Hann vann þar í tíu ár og 
elsti bróðir minn var í Fellaskóla 
þannig að ég fór mikið uppeftir 
en bara í fylgd með fullorðnum. 
Það gengu svo miklar rosa sögur 
um hvað væri mikið af villingum í 
Fellunum. Ég held að þessar sögur 
hafi verið talsvert ýktar og það 
þarf ekki marga ólátabelgi til að 
upphefja svoleiðis orðspor. Svo 
þegar sögurnar voru komnar nið-
ur í Bakka hefur trúlega talsvert 
verið búið að hlaðast utan á þær. 
Það vill eitthvað bætast við hjá 
sérherjum sem segir frá. Þannig 
er sagnamennskan. Það varð auð-
vitað viss rígur á milli hverfa. Ég 
man að ég fór einhvern tíman með 
pabba upp í Seljahverfi og við stóð-

um uppi á hól sem skildu að Fellin 
og Selin. Þá voru einhver rosa læti 
þar. Unglingar að henda steinum. 
Og þetta var fyrir mér pjakknum 
eitthvað sem maður sá í bíómynd. 
Einhverjar tvær klíkur að fara að 
drepa hvor aðra. En þegar maður 
fór að átta sig á þessu þá voru 
þetta bara einhverjir krakkavitleys-
ingar og pabbi tók í hnakkadramb-
ið á þeim og sagði þeim að fara 
heim. 

Þar verður maður laminn 
í klessu

En þetta er ekkert sem maður 
skammast sín fyrir og ég er harð-
ánægður með að hafa alist upp í 
Breiðholtinu. Konan mín ólst upp 
í Sundunum og þegar við erum 
að rifja þessi ár upp. Árin frá sjö 
til tíu ára aldri. Þá var Breiðholt-
ið einhver staður þar sem þeim 
krökkum datt ekki í hug að láta sjá 
sig. “Wo - þar verður maður bara 
laminn í klessu.” Það voru mjög 
neikvæð viðhorf í gangi gagnvart 
Breiðholtinu á þessum árum og 
lengi eftir það. Þetta er að breytast 
núna vegna þess að Breiðholtið er 

orðið svo miðsvæðis á höfuðborg-
arsvæðinu og einnig mörg önnur 
sambærilega úthverfi komin. Á 
þessum tíma í kringum 1984 var 
Grafarvogurinn að byrja að byggj-
ast og síðan hafa fleiri hverfi kom-
ið. Breiðholtið var eina úthverfið á 
þeim tíma sem var hreint úthverfi. 
Önnur hverfi voru frekar framleng-
ing af miðborginni. Svona stór 101. 
Um tíu árum eftir að þessi ósköp 
gengu yfir Breiðholtið bárust frétt-
ir af samskonar látum í einhverj-
um hverfum í Grafarvogi  

Björk snéri öfugt
Það ólst margt ágætt fólk upp í 

Breiðholtinu. Sjón var þarna. Svo 
Gísli Marteinn og Rúnar Freyr. 
Eiður Smári var þar að hluta og 
Ármann sem er stjórnandi Kaup-
þings í Bretlandi í dag. Og svo 
Helgi Áss Grétarsson, skákmaður 
og góður vinur minn og Guðfríð-
ur Lilja systir hans. Einhvertíma 
var viðtal við okkur í tímariti sem 
hét Ský þar sem verið var að taka 
einhverja gamla Breiðhyltinga og 
kanna hvar þeir væru og hvað 
þeir væru að gera í dag. Ég man að 
pabbi sagði mér einhver tímann 
að þegar hann var forstöðumað-
ur í Fellahelli og Valgeir Guðjóns-
son fyrrum Stuðmaður og Margrét 
Sverrisdóttur voru að vinna hjá 
honum þá fékk hann Björku Guð-
mundsdóttur til þess að koma 
og syngja og hún snéri baki við 
áheyrendum á meðan hún söng 
vegna þess að hún var svo feim-
inn. Pabbi vill meina að þetta hafi 
verið í fyrsta skipti sem hún kom 
opinberlega fram og að hann hafi 
bókað hana. Það var gróska þarna 
upp frá og heilmikið í gangi. 

Eitthvað öfugsnúið
Margir sem ólust upp í Breið-

holtinu á þessum tíma búa annars 
staðar í dag. Þar á meðal ég. En 
þó býr talsvert af þessu fólki efra. 
Einn félaga minna býr í Æsufell-
inu og vinkona mín og skólasystir 
úr Breiðholtsskóla býr í Bökkun-
um. Hún er komin með barn sem 
gengum í Breiðholtsskóla þannig 
það hafa ekki allir flúið Breiðholt-
ið. Alls ekki. Mér finnst hins vegar 
sorglegt að sjá hvernig farið hefur 
fyrir þjónustunni í hverfinu, t.d. 
hverfisbúðunum. Þegar maður 
kemur upp í Efra Breiðholtið og 
upp í Fellin þá blasa við negldir 
gluggar við þar sem áður var líf og 
fjör. Eins og eitthvað hafi dáið. Það 
sama má segja um önnur hverfi í 
Breiðholtinu. Þar sem áður voru 
verslanir og önnur þjónusta hafa 
hlerarnir tekið við. Og Mjóddin hef-
ur ekki náð að taka við hlutverki 
þessara þjónsutufyrirtækja. Hún 
er stöðnuð og það þyrfti að djúsa 
hana aðeins upp. Ég veit ekki hvað 
þyrfti að gera en það vantar eitt-
hvað. Eitthvert aðdráttarafl fyrir 
fólk. Þar er þó eini alvöru götu-
markaðurinn á Íslandi og við not-
uðum Mjóddina mikið þegar við 
vorum að taka upp sjónvarpsefni 
fyrir Strákana á Stöð2. Það var svo 
auðvelt að vesenast þar. En það 
vantar eitthvað. Það er eins og 
þjónustuaðilarnir hafi horfið eftir 
því sem hverfið sjálft varð grónara 
og settlegra. Það er eitthvað öfug-
snúið við þetta.

Sverrir Sverrisson annar frá hægri í fremstu röð. Myndin er tekin á skólaárum hans í Breiðholtsskóla.

Þar verður maður laminn í klessu

“Ég var litli bróðir og þurfti því að hafa mig allan við,” segir Sverrir 
Sverrisson.

Að ljúka við veislumatinn á 
árunum í Bökkunum.



Heimili og skóli hefur  rekið vakn-
ingarátak um örugga og jákvæða 
notkun Netsins og annarra nýmið-
la. Verkefnið sem heitir SAFT og 
stendur fyrir Samfélag, fjölskylda 
og tækni, miðar að því að auka 
öryggi og ánægju barna og for-
eldra á notkun Nets og nýmiðla. Í 
stað þess að miðla hræðsluáróðri 
er lögð áhersla á að fræða börn 
og fjölskyldur, kennara og í raun 
samfélagið allt um hvernig við get-
um notið þeirra óendanlegu mögu-
leika sem Netið og önnur ný tækni 
býður upp á. Við höfum lagt ríka 
áherslu á að hver og einn notandi 
temji sér ákveðnar “umferðarregl-
ur” í umgengni við þessa tækni, 
s.s. eins og að gæta að því hvaða 
persónuupplýsingar við gefum 
upp í samskiptum við ókunnuga 
og hvernig við komum fram hvert 
við annað  í netheimum.

Í lok síðasta árs opnaði Heimilli 
og skóli nýja heimasíðu www.nets-
var.is, í samvinnu við Póst- og fjar-
skiptastofnun og Barnaheill. Nets-
var er hjálparlína þar sem börn, 
foreldrar, kennarar, ömmur og afar 
og aðrir áhugasamir, geta fengið 
svör við spurningum sem kunna 
að vakna í daglegri umgengni um 
Netið og aðra nýmiðla. Niðurstaða 

SAFT rannsóknar sem var gerð á 
árinu 2007 sýnir að brýn þörf er 
á þessum upplýsingum þar sem 
rúmlega 60% barna vilja líka fá 
upplýsingar um öryggi á Netinu 
frá foreldrum sínum og 49% barna 
segjast læra mest um Netið hjá for-
eldrum. Það er með Netið eins og 
margar aðrar nýjungar að yngra 
fólkið er oft fljótara að tileinka sér 
hlutina en þeir eldri og margir for-
eldrar tala um vanmátt sinn þeg-
ar kemur að því að fylgjast með 
því sem börnin eru að gera á Net-
inu. Í sömu könnun kom fram að 
66% foreldra telja að þeir þurfi 
frekari upplýsingar um öryggi á 
Netinu til að geta sett viðeigandi 
reglur um notkun og fylgst með 
því sem börnin þeirra eru að gera. 
Á netsvari.is  er hægt að nálgast 
upplýsingar um flest allt sem við-
kemur tölvunotkun barna og ung-
linga s.s. um tölvuleiki, farsíma, 
msn, spjallsíður og margt fleira og 
þeir sem finna ekki svör við sínum 
spurningum geta sent fyrirspurn 
til SAFT. Kynnumst því hvað börn-
in okkar eru að gera á Netinu - 
með þekkingu getum við stuðlað 
að jákvæðri og ánægjulegri net-
notkun þeirra.
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Það er gamall og góður siður að 
halda upp á afmæli fólks. Þegar 
aldurinn stendur á heilum tug 

er gjarnan haldið upp á það með því 
að bjóða fjölskyldu, vinum og félög-
um til fagnaðar, til að gleðjast, njóta 
samvista við góða vini og heiðra 
afmælisbarnið, sýna því þakklæti og 
umhyggju. Sumir færa því gjafir af 
þessu tilefni. Afmæli gefa okkur líka 
oft tilefni til að rifja upp gamla tíma, 
liðnar stundir og atvik sem lifa í end-
urminningunni og eru okkur kær. 
Allt er þetta jákvætt og skemmtilegt, 
gagnlegt og gefur lífi hversdagsins 
litríkan blæ. 

En við gerum meira. Við höldum 
gjarnan upp á afmæli félagasamtaka, 
stofnana og bygginga. Og þá kem ég 
mér loks að því sem mig langaði að 
deila með ykkur að þessu sinni.

Nú í ár verður þess minnst að 
20 ár verða liðin síðan kirkjan mín, 
Fella- og Hólakirkja, var vígð. Það 
var á pálmasunnudag 1988 að kirkju-
húsið var vígt af þáverandi biskupi 
Íslands, sr. Pétri Sigurgeirssyni. Það 
var hátíðleg stund, söguleg stund í 
þróun mannlífs í hinum unga hverfi 
efst í Breiðholti. Kirkjuhús gegna 
nefnilega afar þýðingarmiklu hlut-
verki í lífi fólks. Kirkjan er oftast eins 
konar miðdepill samfélagsins, sá 
staður sem fólk kemur til á gleði- og 
sorgarstundum lífs síns. Ótal marg-
ir binda sérstakar taugar til kirkju 
sinnar. Þau 5 ár sem ég hef þjónað 
sem prestur í Fella- og Hólakirkju 
kemur oft fyrir að fólk sem áður bjó 
í Efra-Breiðholti en er nú flutt í aðra 
hluta borgarinnar biður um að fá 
kirkjulega þjónustu í sinni „gömlu 
og góðu kirkju”.

Fella- og Hólakirkju má hiklaust 
telja með fegurri kirkjum borgarinn-
ar og er afar vel gert, hentugt og 
glæsilegt hús. Mér hefur stundum 
verið hugsað til þess hvort íbúar í 
Efra-Breiðholti geri sér í raun grein 
fyrir hvílíka perlu þeir eiga í þessari 
kirkju. Hún er fallega hönnuð, afar 

fallega skreytt að innan, á einstak-
lega falleg, íslensk messuklæði og 
búnað. Þá er hljómburður í kirkjunni 
sérlega góður og bæði orgel kirkj-
unnar og flygill hljómfögur og vönd-
uð. Og alla tíð hefur verið vandað 
til alls þess sem tilheyrir búnaði og 
viðhaldi kirkjunnar

En kirkjan er ekki bara hús. Hún 
er fólk og það ætti að vera okkur 
öllum ljúf skylda að sækja kirkju á 
helgum dögum og nota sóknarkirkj-
ur okkar. Kristin trú hefur reynst í 
gegnum kynslóðirnar það haldbesta 
veganesti sem liðsinnir í dagsins önn 
og amstri. Það er auðug manneskja 
sem hlúir að trúarloga sínum með 
því að sækja kirkju og uppbyggjast. 
Í Fella- og Hólakirkju er nú starfrækt 
blómlegt og fjölbreytt helgihald og 

annað safnaðarstarf sem er vel sótt.
Vígsluafmælis Fella- og Hólakirkju 

verður minnst á pálmasunnudag 16. 
mars n.k. með hátíðarmessu kl. 14. 
Biskup Íslands, hr. Karl Sigurbjörns-
son, prédikar og þjónar fyrir altari 
ásamt prestum kirkjunnar og öðru 
starfsfólki. Sjá nánar um dagskrá 
vegna afmælisins í annarri grein 
í þessu blaði. Við í Fella- og Hóla-
kirkju bjóðum öllum Breiðholtsbú-
um og öðrum til veglegrar afmælis-
veislu á pálmasunnudag og ég hvet 
alla til að fagna þessum tímamótum 
með okkur. Við viljum líta til baka í 
þakklæti og fram á við í bjartri trú 
og vissu um að við erum að leggja 
góðu mannlífi blæbrigði trúar og 
heilbrigðs þroska. Til þess þurfum 
við þitt liðsinni.

Hvers virði er afmæli?

TIL UMHUGSUNAR
Eftir sr. Svavar Stefánsson

ÍTR · Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 411-5000 · www.itr.is · itr@itr.is

frístundastarfi?

Frístundakortið er 
styrkjakerfi í frístundastarfi 
fyrir 6-18 ára börn og 
unglinga í Reykjavík.
Nánari upplýsingar á 
www.itr.is

Er barnið þitt í 

Frístundakortið 
25.000 kr. 

fyrir árið 2008 

Netsvar - upplýsinga-
veita fyrir alla 

Hlíf Böðvarsdóttir, verkefnastjóri 
SAFT skrifar:

Þýskt fyrirtæki LR Health 
and Beauty Systems hefur þró-
að megrunaraðferð sem jafn-
framt styrkir líkaman, eykur 
vellíðan, svefn, vöðvabólgur 
og margt fleira. Megrunarað-
ferðin byggist á að stilla efni 
líkamans svo þau haldist í jafn-
vægi eins og líkamanum er 
eðlilegt. Fyrst er sýrustig stillt 
og síðan blóðsykur og insúlín. 
Þetta gerir líkamanum léttara 
að vinna úr fitulögum án allra 
annarra átaka og hreyfinga. 

Fjölmargir Íslendingar hafa 
reynt LR kúrinn með slíkum 
árangri að um er talað. Margir 
hafa á nokkrum mánuðum léttst 
um allt að 50 kg og haldið síðan 
í horfinu. Kúrinn fer nú sigurför 
um Evrópu með þróunaraðferð-

um Danans Henning Klausens 
og dr. Hans Wohlfahrt lækni 
Þýska landsliðsins í knattspyrnu 
í farabroddi.

Jafnframt er Aloe vera djús LR 
margverðlaunaður fyrir bragð, 
gæði og hreinleika. LR er eina 
fyrirtæki sinnar tegundar sem 
fær að selja vörur sínar inn á 
sjúkrahús.  

LR hefur mikið úrval af öðrum 
Aloe Vera vörum og um 1000 
öðrum vöruflokkum t.d. snyrti-
vörur, húðvörur og fengið fjölda 
verðlauna og viðurkenninga fyr-
ir náttúruleg gæði og hreinleika. 
Vörurnar eru í hæsta gæðaflokki 
en á lágu verði og aðeins seldar 
í beinni sölu. Upplýsingar um 
vörurnar gefur Eiríkur Einars-
son s. 562 6261 eða 869 3846.

Fjölmargir Íslendingar 
hafa reynt LR kúrinn

Mikið úrval af undirfötum,
                                            náttfötum og sundfötum
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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
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Elsa Benjamínsdóttir, kennari 
í Fellaskóla er lesandi Breiðholts-
blaðsins að þessu sinni.

 Þegar ég hugsa um bækur, dett-
ur mér fyrst í hug hillan í stofunni 
heima þegar ég var lítil stelpa.  Ég 
var að byrja í skóla og bókahillan 
var hærri en ég og stóð á besta 
stað í stofunni. Mér fannst margar 
þeirra vera hinir mestu dýrgrip-
ir. Mér dettur í hug  “Bókin um 
manninn”, sem var hnausþykkur 
doðrantur fullur af merkilegum 
myndum. Verst var að þegar ég 
var að reyna að tosa eina til mín 
var hætta á að hillan fylgdi með, 
svo þétt var raðað. Þarna voru 
samankomnar allar þær bækur 
sem foreldrum mínum fannst taka 
að hafa í stofunni. Uppi á háalofti 
voru margir kassar sem pabbi náði 
í handa mér þegar ég lá í nokkr-
ar vikur fótbrotin í gifsi og vant-
aði sárleg eitthvað skemmtilegt 
að lesa. Upp úr þeim komu nokkr-
ar lúðar bækur sem ég man enn 
þann dag í dag hvað mér þóttu 
dásamleg lesning þó ekki væru 
þær nógu mikið augnayndi handa 
bókahillunni. Þarna voru skáld-
verk Charles Dickens, Oliver Tvist 
og David Copperfield að ógleym-
dri sögunni um Tomas Alva Edi-
son, hinn mikla uppfinningamann 
ljósaperunnar og hljóðritans.

Fótbrotið gréri og ég fór aftur 
á stjá og komst upp á lag með að 
nota Borgarbókasafnið, 5 stykki 
mátti maður fá í einu ef ég man 
rétt. 

Mamma var dugleg að fara 
á safnið og ég leitaði stundum í 
staflann hennar og náði mér í bók 
og bók og komst að því að móðir 
mín hafði mjög tilfinningaþrunginn 
smekk og yfir hennar bókavali var 
oft gott að gráta. Hún vildi nefni-
lega að bækur væru efnismiklar 
eins og hún kallaði það og þarna 
vorum við mæðgurnar oft á sama 
máli.  Ekki minnist ég þess að 
pabbi vendi komur sínar á safn-

ið en hitt man ég að hann óskaði 
sér alltaf bók í jólagjöf og þá helst 
spennubók. Strákabækurnar um 
Tom Swift, uppfinningamanninn 
unga og ævintýri Ármanns Kr. 
Einarssonar um Árna í Hraunkoti 
voru oft í bókasafnspoka bræðra 
minna sem gerði  að verkum að ég 
las  strákabækur í bland.

Annars var bókavertíðin um jól-
in sá tími sem bætti við bókaeign 
fjölskyldunnar. Við vorum þrjú 
systkinin og ég man að við köstuð-
um uppá hvert okkar fengi að lesa 
nýjustu ævintýrabók Enid Blyton 
um fimmmenningana og páfagauk-
inn Kíki á jólanótt. 

Eftir á að hyggja finnst mér bæk-
ur ekki einungis hafa verið bundn-
ar jólum og löngum vetrardögum 
heldur tengist þær ákveðnum ævi-
skeiðum og þá um leið því sem 
var að gerast í lífi mínu. Það voru 
tímabil þar sem bækur voru ekki 
í brennidepli. Ég tel skólabækurn-
ar ekki með sem í mörgum tilfell-
um voru fremur skyldulesning 
en frjálst val, með nokkrum und-
antekningum sem betur fer. Oft 
fannst mér ég aldrei hafa tíma til 
þess að lesa. Ég var svo önnum 
kafin við að lifa og bókalesturinn 
var ekki  hluti af því lífi. Bækurnar 
komu þó aftur inn í tilveru mína á 
mjög ánægjulegan hátt því ég eign-

aðist fjögur börn og hef því farið 
fjórum sinnum í barneignarfrí og 
stórkostleg lestrarupplifun fylgdi 
hverju barni.  Þær stundir naut ég 
þess að hverfa inn í veröld sem 
var bara fyrir mig. Ég var að rifja 
þetta upp um daginn með einni 
vinkonu minni. Bækurnar sem til-
heyrðu börnunum fjórum eru þess-
ar: Anna Karenina eftir Leo Tolstoj, 
Lygn streymir Don eftir Scholokoff, 
Þrúgur reiðinnar eftir Steinbeck og 
Leyndamál góðrar grannkonu eftir 
Doris Lessing. Allt voru þetta ynd-
isleg bókmenntaverk sem veittu 
mér mikla gleði eins og drengirnir 
mínir fjórir sem fylgdu þeim.

Ég gef mér meiri tíma til þess að 
lesa í dag heldur en ég gerði lengi 
vel. Og ekki vantar mig bækurn-
ar. Þær streyma til mín. Vinir og 
vandamenn færa mér þær að gjöf 
og þar að auki höfum við þann 
háttinn á í Fellaskóla að skiptast 
á bókum. Þannig hefur ýmislegt 
ratað inn á borð til mín sem ég 
annars hefði ef til vill ekki lesið. 

Um daginn keypti ég bók sem 
ég verð að hafa orð á. “Velgengni 
og vellíðan”, er yfirskrift þessar-
ar litlu bókar og í inngangi segir 
höfundur að hugmyndin að baki 
henni hafi verið sú að hvetja fólk 
til þess að hlúa að geðheilsunni 
og gera sér grein fyrir hvað liggi til 
grundvallar geðorðunum 10. Marg-
ir hafa þau uppá vegg hjá sér eða 
á ísskápshurðinni og ég hef þau 
mér til halds og trausts í kennslu-
stofunni og nota þau oft í vinnu 
minni með unglingum. 

Jákvæðni, væntumþykja, lífs-
reynsla og lærdómur er inntak 
þessarar bókar. Hvatning til þess 
að setja sér takmark í lífinu, rækta 
hæfileika sína og láta draumana 
rætast. Ég trúi því að allar góðar 
bækur geti á einhvern hátt stuðlað 
að aukinni lífsfyllingu og vellíðan 
og þar er þessi litla bók svo sann-
arlega engin undantekning.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Betri árangur í lífi og starfi er 
yfirskrift lausnamiðaðar meðferð-
ar sem Helga Þórðardóttir, kenn-
ari, félagsráðgjafi og fjölskyldu-
fræðingur býður en hún er með 
starfsstöð í Þarbakka 3 á þriðju 
hæð í Glitnsihúsinu í Mjóddinni í 
Breiðholti. Helga segir meðferðina 
hafa reynst árangursríka auk þess 
sem um sannprófaða leið sé að 
ræða til þess að ná fram jákvæð-
um breytingum hjá einstakling-
um, fjölskyldum og hópum. Hún 
segir þessa meðferð fela í sér að 
líta á málin frá nýju sjónarhorni, 
þar sem leitað er eftir því sem 
koma á í stað vandans. “Það er 
framtíðin en ekki fortíðin og það 
sem gengur vel en ekki það sem 
gengur illa, sem ég legg áherslu 
á að vinna með segir hún,og með-
ferðin gengur út á að hjálpa fólki 
að finna nýjar leiðir í samskiptum 
og styrkja sjálfsmyndina”. Auk 
þess að bjóða upp á fjölskyldu-
meðferð og handleiðslu fagfólks 
býður Helga upp á ýmis nám-
skeið. “Námskeiðin sem ég býð 
upp á og hef verið að halda heita: 
Betri árangur í lífi og starfi. Það er 
námskeið sem er opið fyrir alla 
sem vilja ná meiri árangri í lífinu. 
Annað námskeið nefnist Börn eru 
klár og er byggt á bók með sama 
heiti. Hún er eftir Ben Furman, 
sem er finnskur geðlæknir og hef-
ur komið út í minni þýðingu. Þetta 
námskeið er einkum ætlað foreldr-
um og öðrum uppalendum, svo 
og leik- og grunnskólakennurum 
yngri bekkja. Þriðja námskeiðið 
nefnist. Lausnamiðuð fjölskyldu-
meðferð og er einkum ætlað fag-
fólki sem vinnur með málefni fjöl-
skyldna. Fjórða námskeiðið er svo 
Liðsheildarnámskeið og er sér-
staklega sniðið fyrir starfshópa.” 
Helga segir að miklar breytingar 
hafi orðið á fjölskyldugerðinni á 
síðari árum, sem kalli oft á meiri 
varfærni og þolinmæði í samskipt-
um fólks. “Oft er um nýjan maka 
að ræða sem jafnvel kemur með 
inn í nýtt samband, börn úr fyrra 
sambandi, hjónabandi eða sam-
böndum. Á heimilinu er kanski 
börn fyrir, sem gengið hafa í gegn-
um skilnað með foreldrum sínum. 
Við þessar aðstæður reynir mjög 
á samstöðu nýja parsins og tíma 
tekur að skapa nýjan “kúltúr”, 
ný hlutverk, nýjar reglur og þróa 
tengsl. Börn taka þessum breyt-
ingum misjafnlega og sumir þurfa 
meiri tíma en aðrir til að aðlagast 
nýju fjölskyldunni eins og gengur. 
Börn fara einnig á milli foreldra 
sinna og nýrra fjölskyldna þeirra.” 
Helga segir að við þetta geti marg-
vísleg vandamál komið fram. Skap-
ferli passi ekki alltaf saman og 
einnig geti mismunandi aðstæður 
á heimilum skapað vanda. “Stund-
um er mismunandi efnahagur til 
staðar hjá foreldrum eftir skilnaði 
eða sambandsslit og börn búa því 
stundum við mismunandi aðstæð-
ur eftir því hjá hvoru foreldriu 
þau eru. Mikilvægt er að fólk geti 
leitað sér aðstoðar þegar erfið-
leikarnir eru farnir að hafa áhrif 
á vellíðan þeirra. Oft speglast van-
líðan barna í skólanum og foreldr-
ar átta sig kanski ekki á hversu 
mikið álag er á barninu og er þá 
mikilvægt að skólinn geti brugðist 
rétt við því. Vellíðan barna er und-
ir umhverfinu komið og því er mik-
ilvægt að hafa á því heildarsýn og 
bjóða upp á stuðning sem styrkir 
stoðirnar.” Helga segir fólk sækja 
í meira mæli eftir því að koma í 
fjölskyldumeðfer/ráðgjöf og leit-
ar að eigin frumkvæði.  “Þetta er 
af hinu góða því fólk finnur að 
það er komið í þrot og leitar þá 
aðstoðar. Stundum er gott að fá 

stuðning hlut-
lauss aðila, 
þegar sam-
skipti hjóna 
eða foreldra 
o g  b a r n a 
eru ekki að 
ganga sem 
skyldi.  Svo 
lendir  fólk 
einnig í alls 
konar hremm-
ingum í lífinu, 
fæstir komast 
alveg hjá því. Veikindi, atvinnu 
missir og sorg af ýmsum toga get-
ur tekið sinn toll og þá er gott að 
fá aðstoð til að halda í vonina og 
halda áfram. Við þannig aðstæður 
leita margir til presta en önnur 
fagleg meðferð getur einnig haft 
hlutverki að gegna þegar þannig 
stendur á í lífi einstaklinga og fjöl-
skyldna. Þá er einnig hópur fólks 
sem hreinlega skortir sjálfstraust 
til þess að takast á við verkefni 
sín og umhverfi. Því finnst e.t.v. 
það ekki vera gjaldgengt og slíkar 
tilfinningar geta orðið til af ýms-
um ástæðum. Við slíkar aðstæður 
er oft nauðsynlegt að fá aðstoð 
og finna út með hvað hætti er 
hægt að byggja sjálfstraustið upp 
og auka það.” Helga bendir á að 
samfélagið í dag sé dálítið “töff” 
og geri oft miklar kröfur til fólks 
sem því gangi misjafnlega að rísa 
undir. “Stundum verður það til 
þess að fólk kiknar undan kröf-
unum og missir sjónar á framtíð-
inni. Fólk finnur til öryggisleysis 
og vanmáttar og á jafnvel á hættu 
að einangrast.” En hvernig er 
lausnamiðuð meðferð frábrugðin 
öðrum aðferðum? “Með því að 
hafa augastað á lausninni, leita 
hreinlega að henni, finna hana og 
ræða um hana þá getur fólk farið 
út úr óæskilegu mynstri. Margir 
halda því fram að ef orsökin fyr-
ir vandanum finnist þá sé málið 
leyst,  en svo er jú auðvitað ekki 
raunin, margir hafna einmitt í því 
að vera alltaf í árangurslítilli leit 
að orsökinni og dvelur því enda-
laust í fortíðinni. Orsökin er sjald-
an eitt einangrað fyrirbæri og ég 
lít svo á að þetta sé mikil tímasó-
un að velta sér of mikið upp úr 
því hvað gerðist og áhrifa ríkara 
sé að skoða hvenig við viljum að 
framtíðin verði og í hvað við vilj-
um eyða kröftunum. Fortíðinni 
getum við ekki breytt sama hvað 
við reynum, en við getum skap-
að framtíðina. Þannig höfnum 
við þeirri hefðbundnu skoðun að 
vandamálin leysist aðeins með 
því að kryfja vandamálið.”

Helga segir að orsakir andlegrar 
vanlíðunar fólks geti verið margar 
og margvíslegar en engin tvö til-
vik séu eins, þótt vandinn byrtist 
á svipaðan hátt. “Hver og einn er 
sérfræðingur í eigin lífi og enginn 
veit betur en hann sjálfur hvað 
hann vill og getur, kúnstin er því 
að hjálpa fólki að leita uppi réttu 
lausnina og greina með því skref-
in í átt að lausn sem raunhæft er 
að taka. Fólk er oft að taka skref 
sem eru hjálpleg en koma ekki 
auga á þau vegna þess að sjón-
arhornið er ekki á réttum stað. 
Fólk horfir og mikið á það sem 
er að ganga illa og mistakast en 
sér ekki það sem það er að gera 
sem getur verið hjálplegt til að 
halda áfram. Trúin og vonin um 
að hlutir geti breyst til batnaðar 
er grundvöllurinn að árangri. Fólk 
þarf að hafa trú á því að það sjálft 
geti stjórnað því hvernig líf þeirra 
verður. Helga segir að sitt innlegg 
sé hjálp til sjálfshjálpar.

Helga
Þórðardóttir.

Betri árangur
í lífi og starfi

Helga Þórðardóttir, félagsráðgjafi og 
fjölskyldufræðingur

Elsa Benjamínsdóttir.

Kynning framhaldsnámi á höfuð-
borgarsvæðinu fyrir grunnskóla-
nema og foreldra þeirra fór nýlega 
fram í Fjölbrautarskólanum í Breið-
holti. Það voru náms- og starfsráð-
gjafar grunnskólanna í hverfinu 
sem stóðu fyrir kynningunni í sam-
vinnu við Þjónustumiðstöð Breið-
holts. Kynningin var hugsuð sem 
tækifæri fyrir nemendur í 9. og 
10. bekk og foreldra þeirra og for-
ráðamenn til að fá á einum stað 
upplýsingar og kynningu á því 
framhaldsnámi sem í boði er. Hver 
framhaldsskóli var með sérstakan 
kynningarbás og fulltrúar skólanna 
mættu og ræddu við nemendur og 
foreldra á staðnum.  

Margrét Björk Arnardóttir, náms- 

og starfsráðagjafi í Breiðholtsskóla 
og Guðný Þ. Pálsdóttir, náms- og 
starfsráðgjafi í Seljaskóla segja kynn-
inguna hafa heppnast afskaplega vel. 
Mæting hafi verið góð miðað við að 
um fyrstu kynninguna af þessi tagi 
væri að ræða og ljóst að mikill áhugi 
sé fyrir hendi á meðal ungmenna 
að skoða hvað skólar henti þeim 
best að grunnskóla loknum. Einnig 
hafi verið ánægjulegt að sjá hversu 
margir foreldrar komu með börnum 
sínum og sýndu málinu áhuga. Þær 
segja nokkuð algengt að foreldrar 
fylgist ekki nægilega vel með áhuga 
barna sinna þegar kemur að þess-
um tímamótum í lífi þeirra en láti 
þeim eftir að ákveða hvaða stefnu 
þau taki. Þá ráði oft vali á framhalds-

skóla hvert ákveðinn kunningjahóp-
ur stefni alveg burt séð frá því hvers-
konar skóli eða námsbrautir henti 
hverjum og einum. Svo finni þau það 
sem þeim henti ekki og því  hætta á 
að þau hverfi frá námi án þess að 
ljúka neinum áföngum eða brautum. 
“Krakkar geta verið vinir og sam-
an í hóp eða klíku en að öðru leyti 
svo ólík en alls ekki sé víst að sama 
námsfyrirkomulag eða námsgreinar 
henti þeim. Því vill það brenna við 
að krakkar velja sér framhaldsskóla 
eftir því hvert vinirnir fara en ekki 
eftir því hvert raunverulegur áhugi 
þeirra stefni,” segja Margrét og Guð-
ný. Þær benda á að allir eigi rétt á 
framhaldsskóla og hnykkt sé á þeim 
rétti í frumvarpi til nýrra laga sem 
liggur fyrir Alþingi. “Áherslan á stúd-
entsprófið og á almennar bóklegar 
greinar hefur orðið til þess mörgum 
krökkum finnst að framhaldsskólinn 
sé ekki til annars en að ljúka því 
hvert sem hugur þeirra stefnir að 
öðru leyti. Í þessu felst misskilning-
ur vegna þess að framhaldsskólarn-
ir bjóða upp á margt fleira. Það er 
ekki verið að loka neinum leiðum 
þótt stefnan sé ekki sett á stúdents-
prófið. Það eitt og sér veitir heldur 
engin réttindi önnur en til inngöngu 
í háskóla. Á hinn bóginn eru marg-
ar námsbrautir í boði sem sumum 
hverjum lýkur með starfsréttindum. 
Þess vegna geta ungmenni byrjað í 
framhaldsskóla og lokið námsbraut-
um og starfsréttindanámi án þess að 
hafa tekið ákvörðun um hvort þau 
ætla sér að taka stúdentspróf eða að 
hefja nám í háskóla. Þá ákvörðun má 
taka síðar og oft þarf ekki svo mikla 
viðbót til þess að ná einingafjölda til 
stúdentsprófs,” segja þær Margrét 
og Guðný. “Með þessu erum við líka 
að vinna á móti brottfallinu úr fram-
haldsskólanum sem er staðreynd. 
Við teljum að ef krakkarnir eru með-
vitaðir um út í hvað þau eru að fara 
og fá aðstoð við að finna það sem 
hentar þeim þá á hættan á að þau 
hverfi frá námi að minnka.”

Námskynningin verður 
árlegur viðburður

Námsráðgjafar grunnskólanna í Breiðholti taldir frá vinstri: Hrönn 
Baldursdóttir - Fellaskóla, Arnar Þorsteinsson - Ölduselsskóla, Guðný 
Þ. Pálsdóttir - Seljaskóla, Margrét Björk Arnardóttir - Breiðholtsskóla, 
Sigríður Magnea Njálsdóttir - Hólabrekkuskóla, Guðrún Erla Ingva-
dóttir - Fellaskóla.
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Hinir svokölluðu fáránleik-
ar voru haldnir hátíðlega í 
Miðbergi og Hólmaseli vikuna 
20. til 25. janúar. Þessir leikar 
voru hugsaðir til að sameina 
unglinga í Breiðholti og halda 
keppni í heldur óhefðbundn-
um greinum.

Keppt var í t.d. kappáti, fót-
bolta með grímu, dagblaða-
bandy o.fl .  skemmtilegu. 
Keppninni var þannig háttað 
að unglingadeildir skólanna 
áttust við og kepptu allir við 

alla. Þátttakan var ekki eins 
og við hefðum vonað, en engu 
að síður erum við bjartsýn á 
framhaldið, þar sem þetta var 
fyrsta keppni og höfum við í 
hyggju að hafa þetta árlega. Í 
lok keppnisvikunnar var haldið 
sundlaugarpartý í Breiðholts-
laug, þar sem verðlaun voru 
afhent stigahæsta skólanum 
sem var að þessu sinni Selja-
skóli og fagna þau því fyrsta 
sigri í þessari keppni.

Fáránleikar 
Miðbergs og 
Hólmasels

Nú í skammdeginu þegar kaldir 
vetrarvindar næða á Fróni hugsar 
margur til hlýrri landa þar sem 
sól skín í heiði og vínviðurinn 
vex. Þorra er að ljúka og konu-
dagurinn  á næsta leiti en margur 
hefur ef til vill ekki efni á að bjóða 
sinni heittelskuðu alla leið í síð-
sumarsólina í Ástralíu en þá er 
að gera það næstbesta og bjóða 
henni upp á hið kirsuberjarauða 
Rosemount Shiraz /Cabernetvín 
á huggulegu kvöldi með kerta-
ljósum eða með matnum. Þetta 
ljúfa og milda ástralska vín hefur 
mjúka fyllingu, sætuvott og lítil 
tannin. Rosemount vínin eiga upp-
runa sinn í Suður Ástralíu, nánar í 
Hunter Valley og Mclaren Valley, 
sem eru meðal þekktustu víngerð-
arhéraða álfunnar.  Stöðugt veður-

far tryggir stöðugleika vínsins en 
ekki síður ferskleikann sem Ros-
emount vínin hafa státað af um 
langa tíð. 

Rosemountvínið, sem er blanda 
af bestu Shiraz og Cabernet Sauvi-
gnon þrúgum, fæst í 3ja lítra köss-
um. Gæðavín fást núorðið í þann-
ig umbúðum, enda mjög góður 
kostur fyrir þá sem aðeins vilja fá 
sér til dæmis eitt vínglas í senn. Í 
kössunum eru u.þ.b. 24 til 26 glös 
og vínið helst ferskt í 5 til 6 vikur 
frá opnun. Það er ekki að ástæðu-
laus að nú eru kassavín  um 45% 
af heildarsölu léttvína á Íslandi. 

Með Rosemount Shiraz Cabernt 
má upplifa áströlsku síðsumarsól-
in á konudaginn með góðri steik 
eða á rómantískri stund við kerta-
ljós. 

Frá þekktustu  
vínhéruðum Ástralíu

Hunter Valley og McLaren Valley eru meðal þekktustu vínhéraða Ástralíu

Rosemount Shiraz Cabernet hef-
ur mjúka fyllingu, sætuvott og 
lítil tannin.

Fyrsti íþróttaklúbbur-
inn í Breiðholti

Fyrsti íþróttaklúbburinn hef-
ur verið stofnaður í Breiðholti. 
Klúbburinn er stofnaður að 
frumkvæði Þjónustumiðstöðv-
ar Breiðholts, í samstarfi við 
Frístundamiðstöðina Miðberg, 
Knattspyrnusamband Íslands, 
Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) og 
Leikni.

Markmið með klúbbastarfinu 
er að ná til krakka sem taka lít-

inn eða engan þátt í skipulögðu 
íþróttastarfi íþróttafélaganna. 
Æfingar fara fram á gervigras-
velli Leiknis í Efra-Breiðholti og á 
ÍR vellinum við Skógarhlíð. Hóp-
stjóri íþróttaklúbbsins er Björn 
Bjartmarz, knattspyrnuþjálfari og 
hverfislögreglumaður í Breiðholti 
og var fyrsti tíminn mánudaginn 
28. janúar sl.  
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Hjá ÍR er hópur kvenna 25 ára 
og eldri að æfa knattspyrnu tvis-
var í viku og kalla þær sig ÍR 
Drottningar, enda ekkert nema 
eðalkonur á ferð. Drottningarn-
ar hittust fyrst fyrir ári síðan, og 
hefur hópurinn dafnað og vax-
ið að gæðum og getu frá fyrsta 
degi. Drottningarnar, með dyg-
gri aðstoð meistaraflokksráðs 
kvenna, gerðu sér lítið fyrir og 
héldu Drottningamót í fyrravor 
sem tókst alveg frábærlega.  

Drottningalið úr Reykjavík og 
nágrannasveitarfélögum öttu 
kappi fram eftir degi, og lauk mót-
inu með verðlaunaafhendingu þar 
sem veittur var fjöldinn allur af 
verðlaunum af ýmsum tilefnum 
og ball um kvöldið í ÍR heimilinu. 
Þetta var hin besta skemmtun og 
vegna fjölda áskorana var ákveð-
ið að Drottningmót ÍR yrði árviss 
viðburður. Hinn 19. apríl næst-
komandi verður því haldið Drottn-
ingamót ÍR og Olís 2008 á hinum 
glæsilega gervigrasvelli ÍR-inga 
við Skógarsel. Drottningarnar eru 
fótboltafélagsskapur með meiru 
og hittast reglulega utan vallar við 
ýmis tækifæri svo sem  konung-
leg teboð, árlega uppskeruhátíð, 
þrekæfingar og matarboð svo eitt-
hvað sé nefnt. Allar konur 25 ára 

og eldri eru velkomnar í hið magn-
aða drottningalið ÍR. Það hafa 
líka sést prinsessur (undir 25) á 
æfingum, en þrátt að vera bestu 
prinsessur í heimi þá fá þær ekki 
að keppa á mótum fyrr en þær 

ná hinni royal tölu 25. Þið sem 
viljið verða ÍR Drottningar hafið 
samband á tölvupóstfang drottn-
ingar@gmail.com  eða í gegnum 
bloggsíðu http://blog.central.is/
irdrottningar. 

Drottningar í fótboltastuði

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 Geir Harðarson

Við heimsóttum höfuðstöðv-
ar Aðalskoðunar hf að Hjalla-
hrauni 4 í Hafnarfirði og hittum 
Berg Helgason framkvæmda-
stjóra. Bergur sagði okkur að 
ný og glæsileg skoðunarstöð 
hefði verið opnuð í Skeifunni 5 
í janúar s.l.

 Þessi nýja stöð er búin öll-
um nýjustu tækjum, með góðri 
aðstöðu fyrir viðskiptavini og 
þar, sem og í öðrum skoðun-
arstöðvum þeirra sem eru á 
Skemmuvegi 6 í Kópavogi og 
í Hjallahrauninu í Hafnarfirði, 
leitast Aðalskoðun við að veita 
viðskiptavinum sínum sem 
allra bestu skoðunarþjónustu. 
Aðalskoðun býður ekki aðeins 
upp á hefðbundna aðalskoðun, 

heldur einnig ástandsskoðun, 
skráningarskoðun og breytinga-
skoðanir. Ásamt allri þjónustu 
vegna eigendaskipta og númera-
geymslu. 

Staðsetning nýju stöðvarinnar 
var valin með tilliti til þess að 
hafa hana sem mest miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu. Stöðin 
er tveggja brauta með gegnum-
keyrslu og því mjög afkastamikil.

Bergur býður alla bíleigendur 
velkomna á nýju stöðina og vill 
minna á að gott sé að láta skoða 
bílinn tímanlega hverju sinni. 

Við óskum Bergi og öllu starfs-
fólki til hamingju með nýju stöð-
ina og skorum á lesendur blaðs-
ins að nýta sér góða og örugga 
þjónustu Aðalskoðunar.

Aðalskoðun hf.

Er þinn 
tími kominn?

Myndarlegur hópur ÍR-drottninga

Einstakur megrunarkúr með 
öllum efnum, sem líkaminn þarfnast. 

Einfalt að halda kjörþyngd.
 

LR kúrinn er eftirfarandi: 
6*450 g dósir Figu Aktiv, 
Probalance 360 töflur,Te, 

Aloe Vera djús 1L
og Ph mæli strimlar.

Dugir í 5-6vikur.
 

Þýskar hágæða Aloe Vera,
næringar og snyrtivörur 

á lágu verði.
 

Tækifæri þitt til hagsældar!!
 

Eiríkur Einarsson
s. 5626261 og 8693846
eirikureinars@simnet.is

LR Henning 
kúrinn

Heilsu 

demanturinn.

Forvarnir, 

líkamsvöxtur

og lausnir.

Draumalíkaminn

NETSAGA.IS

Kynning á Kærleikssamtökunum
fer fram í Gerðubergi

mán 25. feb. kl.20
Salur B

Aðgangur ókeypis en vinsamlegast
tilkynnið þáttöku í gsm 821-6174
eða á kls@internet.is (Sigurlaug)   

Efni sem farið verður í:
Ástæða Kærleikssamtakanna
Tilgangur – hvað á að gera
Markmið til að ná settum tilgangi
Aðferðir – starfið sem boðið er upp á
Áhrifin sem starfsemin mun hafa
Hvernig hægt er að ná þessum árangri
Dagskráin framundan

sjá nánar kaerleikssamtokin.com



Yfir tíu ÍR-ingar sóttu grunn- 
og framhaldsnámskeið í dóm-
gæslu á frjálsíþróttamótum sem 
Birgir Guðjónsson hélt á vegum 
Frjálsíþróttasambands Íslands. 

Slík grunn- og upprifjunarnám-
skeið eru lykilatriði í góðu móta-
haldi en ÍR hefur alla tíð staðið 
fyrir mörgum og mjög vönduðum 
mótum og hlaupum og er slík 
fræðsla því ómetanleg. Kann deild-
in Birgi miklar þakkir fyrir hans 
framlag en einnig þakkar hún 
þeim fjölmörgu starfsmönnum 
sem lögðu leið sína á námskeiðið 
til að bæta sína kunnáttu á þessu 
sviði.
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Nú má segja að tímabilið hjá 
knattspyrnufólkinu okkar sé hafið 
að nýju. Karlalið ÍR hefur unnið 
tvo leiki af þremur í Reykjavíkur-
mótinu þegar þessi orð eru skrif-
uð og þ.á.m. KR en þeir unnu þá 
3-0. Leikurinn tapaðist en eftir að 

KR hafi teflt fram ólöglegum leik-
manni var ÍR dæmdur sigur í leikn-
um. Áður höfðu þeir tapað fyrir 
Val. Á dögunum unnu ÍR-ingar svo 
Leikni 2-0. Kvennalið ÍR hefur spil-
að fjóra leiki og gert jafntefli í ein-
um en tapað þremur.

Knattspyrnutímabilið 
að hefjast

Reykjavík International er 
alþjóðlegt boðsmót, haldið sem 
liður í innanhússhátíð Reykja-
víkur en keppt er í frjálsum 
íþróttum, sundi, skylmingum, 
dansi, júdó, fimleikum, skauta-
dansi, íshokkí og badminton. 
Auk keppninnar var öllum 
þátttakendum boðið að taka 
þátt í öðrum uppákomum en 
íþróttakeppninni, en til dæmis 
var boðið í sundlaugar-partí og 
lokahóf að kvöldi sunnudags 
þar sem verðlaunaafhending 
fór fram.

Frjálsíþróttahluti Reykjavík 
International var haldinn á 
vegum Frjálsíþróttasambands 

Íslands og Frjálsíþróttaráðs 
Reykjavíkur með dyggum stuðn-
ingi SPRON. Mótið var haldið 
í beinu framhaldi af Stórmóti 
ÍR en keppt var í völdum boðs-
greinum og var 24 ÍR-ingum boð-
ið að taka þátt í mótinu en 97 
keppendur voru skráðir til leiks. 
Ágætur árangur náðist á mót-
inu sem nálgast má á www.fri.
is/mótaforrit en helsti árangur 
ÍR-inga var eftirfarandi og eins 
og sjá má var mikið um bæting-
ar sem veit á gott fyrir komandi 
keppnistímabil sem í raun hófst 
formlega með Stórmóti ÍR og 
Reykjavík International.

Reykjavík 
International í janúar

Jóni Kornelíusi þjálfara Skíða-
deildar ÍR er tekinn tali, en hann 
þjálfar 9 til 12 ára börn á skíðum 
í Bláfjöllum. Þess má geta að dótt-
ir hans hóf skíðaiðkun aðeins 
þriggja ára gömul. Veturinn hef-
ur verið frekar snjóþungur hér 
fyrir sunnan, hefur það sparað 
ykkur nokkrar ferðir norður? 

“Já, það hefur sparað heilan 
helling að þurfa ekki að fara í eins 
margar æfingaferðir norður.  Það 
er líka gott svo krakkarnir þurfi 
ekki að fá frí úr skóla því stund-
um hefur verið farið í 3 til 4 daga.  
Flugferð til Ísafjarðar og til baka 
kostar um 10.000 kr. og svo er 
það fæði og uppihald.  Þriggja 
daga ferð er því að kosta hvern 
iðkanda 30.000 kr. að lágmarki en 
það skal koma fram að Skíðadeild 
ÍR niðurgreiðir þann kostnað að  
hluta.  Þegar æfinga- eða keppn-
isferðir eru farnar út á land þá 
borgar Skíðadeildin allan ferða-
kostnað fyrir krakkana og munar 
um minna. Reynt er svo að finna 
sem ódýrustu gistingu í gegnum 
kunningsskap, íbúðir verkalýðsfé-
laga eða skóla.”

Snjóframleiðslutæki  
vantar

Hvað finnst þér um snjófram-
leiðslutæki á höfuðborgarsvæð-
inu? 

“Það ætti að vera löngu komið. 
Þau sem standa að rekstri skíða-
svæðanna ættu að hugsa sig um, 
enda slík snjóframleiðslutæki 
komin á þrjá staði úti á landi, Dal-
vík, Akureyri og Sauðárkrók. Við 
drögumst afturúr á höfuðborgar-
svæðinu vegna þessa. Mér skilst 
að Orkuveita Reykjavíkur geti 
borað eftir vatni en ég veit ekki 
á hverju stendur. En það er ekki 
bara snjórinn því lyfturnar hafa 
mikið verið að bila og fyrst nú um 
miðjan janúar gengu æfingarnar 
snurðulaust fyrir sig. Í Bláfjöllum 
æfa öll félögin á Stór-Reykjavíkur-
svæðinu, þ.e. Víkingur, Ármann, 
KR, Fram og Breiðablik fyrir utan 
okkur.  Ármann og KR hafa sam-
einað krafta sína sem og Fram og 
Breiðablik.”

Nú er fyrirhuguð bygging á 
skíðaskála ÍR í Bláfjöllum, hvernig 
miðar í þeim málum? 

“Nýjum skála er lofað fyrir 
næsta vetur, þ.e. vetur ‘08-’09.  
Sú bygging verður með flotta 
aðstöðu fyrir ÍR og Víking. Allir 
eru hundsvekktir í þessu ástandi 
eins og það er núna enda var skál-
anum lofað fyrir þennan vetur.  
Það stendur deildinni fyrir þrifum 
að vera ekki með skála en fjölgun 
í deildinni er öðru að þakka.”  

Fimm þjálfarar með um 
60 iðkendur

Nú hefur orðið aukning á iðk-
endum, hvað miðið þið við mörg 
börn á þjálfara? 

“10 til 12 börn á þjálfara. Við 
erum núna fimm þjálfarar með 
á sjötta tug iðkenda. Við erum 
ánægð með hvað fjölgað hefur 
í deildinni og eru allir velkomn-
ir. Leið og börnin geta farið sjálf 
í lyfturnar mega þau byrja að 
mæta á æfingar. Þegar lyfturnar í 
bænum opna þá sjáum við að við 
njótum góðs af. Þetta eru lyftur í 
Breiðholti, Grafarvogi og í Ártúns-
brekkunni. Krakkarnir prófa þar 
og langar í kjölfarið að koma til 
að æfa.

Eru einstaklingar innan deildar-

innar sem þú bindur miklar vonir 
við? 

Já, nóg af þeim, helling af þeim. 
Við eigum mjög marga efnilega í 
öllum hópum, 13 ár og eldri og 15 
ára og eldri og svo 9 til12 ára.”

Þau litlu eru ekki   
hjátrúarfull  

Sérð þú fyrir þér að Afreks-
stefna ÍR sem verið er að fara af 
stað með nýtist ykkar iðkendum? 

“Mér finnst þetta mjög gott og 
gilt, allt svona er mjög jákvætt.  
Við þurfum bara að sjá hvernig 
það kemur út og hvað verði í 
boði.”

Ert þú hjátrúarfullur, ef svo er 
hvernig þá?

“Nei, ekki ég og litlu púkarnir 
erum ekkert hjátrúafull. Það er 
nú það skemmtilega við það, þau 
eru ekkert föst í neinu. En ég tek 
fram að ég hef bara þjálfað 12 ára 
og yngri.

Áður en við ljúkum þessu við-
tali, er þá eitthvað sem þú vilt 
nefna að lokum?

Já, ég vona að stjórn skíðasvæð-
anna beri gæfu til að koma af stað 
snjóframleiðslu í Bláfjöllum.”

SGH

Ánægður með fjölgun 
skíðaiðkenda hjá ÍR

Jón skíðaþjálfari og Fanney Rún dóttir hans í ferð ÍR-inga til Austurríkis.

 Íslandsmeistaramótið frjáls-
íþróttum í flokki 15 til 22 ára 
fór fram fyrstu helgina í febrú-
ar. Höfðu ÍR-ingar titil að verja 
í heildarstigakeppninni en þeir 
höfðu áttu nafnbótina ,,Besta 
unglingalið Íslands í frjálsíþrótt-
um innanhúss” fjögur ár í röð en 
einnig var keppt í stigakeppni 
einstakra aldursflokka í alls sex 
flokkum.

Keppendur frá ÍR voru 52 
eða fleiri en nokkru sinni áður í 
þessu móti og helmingi fleiri en 
næstu tvö lið á eftir en alls voru 
207 keppendur frá 20 félögum og 
samböndum skráðir til keppni. 
Niðurstaða helgarinn varð sú að 
ÍR-ingar sigruðu með yfirburð-
um fimmta árið í röð með alls 18 
Íslandsmeistaratitla þar af 13 í ein-
staklingsgreinum og fimm í liða-
keppninni. Alls vann ÍR-liðið til 60 
verðlauna um helgina en liðið þar 
á eftir landaði 32 verðlaunum 

ÍR-ingar unnu stigakeppnina í 
fjórum aldursflokkum af sex flokk-
um sem keppt var í eða í meyja-
flokki 15 til 16 ára, drengjaflokki 
17 til 18 ára, stúlknaflokki 17 til 
18 ára og ungkvennaflokki 19 til 
22 ára. Lið ÍR í sveinaflokki 15 
til16 ára og ungkarlaflokki 19 til 

22 ára höfnuðu í þriðja sæti. Yfir-
burðasigur vannst í heildarstiga-
keppninni með 330,5 stig sem er 
hæsti stigafjöldi sem eitt félag hef-
ur náð í þessari keppni frá upp-
hafi. Breiðablik varð í öðru sæti 
með 196 stig og FH í því þriðja 
með 168 stig. Einar Daði Lárusson 
varð Íslandsmeistari í fjórum ein-
staklingsgreinum auk boðhlaups 
í drengjaflokki 17 til 18 ára. Vann 
hann sigur í 60 metra hlaupi, 60 
metra grindahlaupi, langstökki og 
200 metra hlaupi og varð stiga-
hæsti ÍR-ingurinn þessa helgina. 
Brynjar Gunnarsson sigraði í 60 
metra grindahlaupi og 400 metra 
hlaupi í ungkarlaflokki 19 til 22 
ára á persónulegum metum í báð-
um greinum. Snorri Sigurðsson 
er á yngra ári í flokki 17 til 18 ára 
og vann hann sigur í 800 metrum 
og 1500 metrum. Fanney Björk 
Tryggvadóttir og Hilda Margrét 
Ragnarsdóttir sigruðu í stangar-
stökki í ungkvenna- og meyjaflokki 
og Ólafur Konráð Albertsson og 
Marta Sigríður Jóhannesdóttir 
sigruðu í 1500 metra hlaupi í ung-
karla- og stúlknaflokki. Þetta er 
mjög athyglisverður árangur hjá 
Mörtu en hún er nýlega byrjuð að 
æfa frjálsar íþróttir.

ÍR-ingar höfðu titil að verja

ÍR-ingar sigruðu óvænt og glæsi-
lega í stigakeppni Meistaramóts 
Íslands í frjálsíþróttum innanhúss 
sem fram fór helgina 9. til 10. 
febrúar. ÍR-liðið vann til flestra 
verðlauna allra liða á mótinu eða 
samtals 19 gull, silfur og brons-
verðlauna og þar ber að geta nýs 
Íslandsmets sem karlasveit ÍR setti 
í 4x400 metra boðhlaupi karla þeg-
ar sveitin hljóp á 3:22,91 mín.

 Einar Daði Lárusson varð Íslands-
meistari í 60 metra grindahlaupi 
á 8.47 sek. og var í sigursveitinni í 
4x400 metrum. Einar vann til silfur-
verðlauna í 200 metra hlaupi á per-
sónulegu meti 22.48 sek. og nældi 
í bronsverðlaun í langstökki með 
6,75 metrum og í 60 metra hlaupi á 
7,13 sek. en hann setti persónulegt 
met, 7.12 sek., í undanrásum. Glæsi-
lega helgi hjá Einari og Jóhönnu 
sem bæði voru fyrirliðar liðsins.

Fríða Rún Þórðardóttir vann 
sannfærandi sigur í 1500 metra 
hlaupinu á 4:40,74 og var aðeins 
hársbreidd frá sigri í 3000 metra á 
10:07,21 mín. en þetta eru betri tím-
ar en hún hljóp á árið 2007. Fann-
ey Björk Tryggvadóttir er á mjög  

hraðri uppleið eftir aðgerð og varð 
hún Íslandsmeistari í stangarstökki 
með 3.20 metra. Helga Þráinsdóttir 
vann til silfurverðlauna í hástökki 
kvenna með 1.64 metra og Guðrún 
Haraldsdóttir til bronsverðlauna 
með 1.61 metra. 

Annie Mist Þórisdóttir vann til 
silfurverðlauna í stangarstökki 
með 2.70 metra. Sandra Pétursdótt-
ir vann til bronsverðlauna í kúlu-
varpi með 10.56 metra og Ásdís 
Magnúsdóttir lenti í sama sæti í 
þrístökki með 11.19 metra. Hrafn-
hild Eir Hermóðsdóttir vann ein-
nig til bronsverðlauna í 200 metra 
hlaupi kvenna á 25.42 sek. og setti 

persónulegt met í 60 metra á 7.85 
sek. og bætti aftur ÍR-metið frá MÍ 
15 til 22 ára um 3/100.  

Eins og áður voru ÍR-ingar lang-
fjölmennastir og hávaðasamastir 
á áhorfendapöllunum og veittu 
sínum keppendum og félögum frá-
bæran stuðning. Sigurinn á þessum 
tveimur síðustu mótum er engin 
tilviljun, heldur árangur mikilla 
æfinga og mikils starfs innan deild-
arinnar, jafnt hjá þjálfurum, foreldr-
um og sjálfboðaliðum. Auk þess má 
geta þess að nánast allir meðlimir 
liðsins eru aldir upp í deildinni og 
hafa æft með ÍR í 8 ár eða lengur.

Frækinn sigur í 
heildarstigakeppninni

Tíu á dómgæslunámskeiði

Margt er á döfinni hjá frjáls-
íþróttadeild ÍR á næstunni eins 
og endra nær. Fyrst má nefna 
Íslandsmeistaramót Öldunga, 
16. til 17. febrúar. Íslandsmeist-
aramót í Fjölþrautum verður 16. 
til 17. febrúar. Bikarkeppni FRÍ 1. 
deild innanhúss fer fram 24. febr-

úar. Norðurlandameistaramót 
Öldunga verður 28. febrúar til 1. 
mars. Farið verður í æfingabúðir 
á Teneriefe um páskana. Heims-
meistaramót Öldunga verður 
í Frakklandi 15. til 23. mars og 
Íslandsmeistaramót 12 til 14 ára 
5. og 6. apríl.

Margt á döfinni



Nýr tími
í Ögurhvarfi

19:00
Opið til klukkan

alla virka daga
Virkir dagar

8-19
Laugardagur

10-18
Sunnudagur

11-17


