
Fimm ára börn úr leikskólun-
um í Breiðholti hafa heimsótt 
Árbæjarsafn að undanförnu. 
Þessar heimsóknir eru hluti af 
dagskrá Breiðholtsdaga sem nú 
standa yfir. Börnin hafa skoðað 
leikjasýningu í gamla ÍR-heimil-
inu þar sem hægt er að skoða og 
prófa leikföng frá ýmsum tíma-
skeiðum. 

Eftirtektarvert er að börnin 
hafa fremur viljað nota gömlu leik-
föngin og klæðast gömlum búning-
um en að fara í tölvuleiki sem eru 
einnig á boðstólum. Einnig hefur 
verið mjög vinsælt að fara í búð-
arleik eins og miðfylgjandi mynd 
sýnir. Þetta verkefni sé nýmæli í 
borginni og er samstarfsverkefni 
leikskólanna í Breiðholti, Árbæj-

arsafns og Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts. Þorsteinn Hjartarson, 
framkvæmdastjóri Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts segir þetta 
vera skemmtilega verkefni. Börnin 
hafi haft mjög gaman af að bregða 
sér inn í fortíðina um stund og 
kynnast hvernig lífið hafi verið á 
liðnum tímum. 
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Leikskólabörn heimsækja Árbæjarsafn

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Útsala á nautakjöti
Eina kjötborðið
í Breiðholti

20% afsláttur 
af krakkaskyri
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Þessi tvö börn frá leikskólanum Jöklaborg í Breiðholti máta sig í hlutverk verslunarmanns og viðskiptavin-
ar í búðinni í Árbæjarsafni í heimsókn Jöklaborgarbarna þangað. Mynd. ÁHG.

borgarblod.is

BIG PaPaS

Pizza

Mjódd
800-9999

Opið
11-22

bigpapas.is

Fullt af tilboðum
Besta verðið

Frábærar pizzur
100% Ísl ostur
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Um 10 þúsund sótt 
um nemakort 

Mikil eftirspurn hefur verið eftir 
nemakortum Strætó bs að und-
anförnu. Í fréttatilkynningu frá 
félaginu segir að þegar hafi um 
sex þúsund nemar skilað umsókn 
og um fjögur þúsund til viðbótar 
hafa sótt um á netinu. Því hafi um 
10 þúsund nemendur, eða um það 
bil þriðjungur allra námsmanna í 
framhalds- og háskólum á höfuð-
borgarsvæðinu, sótt um nemakort-
ið eða eru að vinna að umsókn 
um nemakort. Þetta er annað árið 
sem sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu bjóða nemendum fram-
halds- og háskóla frítt í strætó yfir 
veturinn. Að þessu sinni eru það 
Reykjavík, Hafnarfjörður, Kópavog-
ur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og 
Álftanes sem taka þátt í verkefn-
inu en Garðabær sagði sig frá því. 
Markmiðið með þessu verkefni er 
að auka nýtingu almenningssam-
gangna á höfuðborgarsvæðinu og 
draga úr bílaumferð og útblæstri. 
Kortin gilda frá afhendingu fram 
til 1. júní 2009.

Umferðarþunginn 
stendur í stað 

Umferðin þyngst verulega í 
Reykjavík um leið og skólar hófu 
starf eftir sumarleyfi. Umhverf-
is- og samgönguráð Reykjavík-
urborgar hefur af þeim sökum 
hvatt borgarbúa til að ætla sér 
góðan tíma í morgunumferðinni 
og fara varlega. Ráðið hvetur 
vegfarendur til að skoða kosti 
hagkvæmra heilsusamlegra og 
vistvænna ferðamáta, eins og að 
ganga, hjóla eða fara með strætó 
í vinnu og skóla, og hvetur sér-
staklega foreldra ungra barna til 
þess að ganga með börnum sín-
um í skólann. Umferðarmæling-
ar Umhverfis- og samgöngusviðs 
sýna greinilega fjölgun bifreiða á 
helstu umferðargötum borgarinn-
ar. Þann 14. ágúst fóru til dæmis 
um 60 þúsund bílar um Kringlu-
mýrarbraut en 21. ágúst um 65. 
þúsund. Þótt umferð hafi aukist 
í haustbyrjun líkt og venjulega 
þá virðist sem umferðaþunginn 
standi nokkuð í stað frá síðasta 
ári sem er breyting frá undanförn-
um árum þegar umferðarþungi 
fór stöðugt vaxandi. Hugsanlegt 
er að hækkandi verð á eldsneyti 
og aukin umræða um vistvænan 
ferðamáta eigi þar hlut að máli. 

Strætóakrein á  
Miklubraut

Að undanförnu hefur verið unn-
ið að því að malbika sérakrein 
fyrir strætisvagna með rauðu 
malbiki á Miklubraut. Til þess er 
notað rautt sérinnflutt granít frá 
Skotlandi og mun þetta í fyrsta 
senn sem slíkt efni er notað við 
gatnagerð hér á landi. Malbikið 
er blandað járnoxíði til að sterkur 
rauður litur fáist á yfirborð göt-
unnar og að rauði liturinn hald-
ist þegar malbikið slitnar. Akrein-
in sem hér um ræðir er á norð-
urakbraut Miklubrautar og nær 
frá Skeiðarvogi að göngubrú yfir 
Miklubraut til móts við Kringluna. 
Þá verða hægri beygjuvasar af 
Miklubraut inn á Grensásveg og 
Háaleitisbraut lengdir og hliðrað 
til norðurs. Allar lagnir umferðar-
ljósa á gatnamótum Miklubraut-
ar við Grensásveg og Háaleitis-
braut verða endurnýjaðar ásamt 
umferðareyjum og umferðarljós 
verða færð til og endurnýjuð. Þá 
er unnið að endurnýjun göngu-
leiða á gatnamótum. Settar hafa 
verið upp götuvitabrýr yfir Miklu-

braut á þessum sömu gatnamót-
um sem eykur öryggi vegfarenda. 
Niðurföll hafa verið endurnýjuð í 
norðurkanti Miklubrautar og regn-
vatnslagnir að hluta. Hljóðmön 
verður gerð norðan Miklubrautar 
frá Grensásvegi að göngubrú við 
Kringlu. 

Þjónusta eða 
kvennagildrur 

Leikskólaráð Reykjavíkur hef-
ur samþykkt drög að reglum um 
þjónustutryggingu. Þetta er mán-
aðarleg greiðsla sem foreldrar 
geta sótt um og ráðstafað að eigin 
ósk. Henni er ætlað að brúa bil-
ið frá því að fæðingarorlofi lýk-
ur og þar til barnið byrjar í leik-
skóla. Foreldrar geta valið um að 
nýta greiðslurnar eftir þörfum og 
aðstæðum. Þannig geta þeir kosið 
að vera sjálfir lengur heima með 
barni sínu eða greiða ættingja 
fyrir að gæta þess. Kostnaður 
við verkefnið er 260 milljónir og 
dreifist hann á næstu tvö ár en að 
þeim tíma liðnum verður málið 
tekið til endurskoðunar. Málið hafi 
verið nokkurn tíma til umræðu í 
borgarstjórn og eru skiptar skoð-
anir um hvort leysa eigi uppeldis-
mál með þessum hætti. Einkum 
eru tvö sjónarmið uppi í málinu; 
hvort gefa eigi fólk kost á að velja 
um hvert það vill sinna börnum 
sínum sjálft eða nýta sér þjónustu 
leikskólanna, eða hvort alfarið eigi 
að leysa þetta með starfsemi leik-
skóla. Þeir sem hallast að síðara 
sjónarmiðinu telja hættu á að kon-
ur hverfi af vinnumarkaði og þessi 
aðferð geti falið í sér svonefndar 
kvennagildrur. Í frétt frá Reykja-
víkurborg um þjónustutrygging-
una segir m.a. að eitt af mikilvæg-
ustu verkefnum borgarinnar sé 
að tryggja yngstu borgurunum og 
foreldrum þeirra öryggi, faglegt 
starf og vellíðan. Borgarbörn sé 
átaksverkefni sem miði að því að 
bjóða upp á fjölbreytta þjónustu 
fyrir foreldra yngstu borgaranna. 
Kraftinum er beint að því tímabili 
í lífi foreldra sem hefst þegar fæð-
ingarorlofi lýkur. Verkefnið miðar 
að auknum sveigjanleika í þjón-
ustu fyrir yngstu börnin, til við-
bótar við metnaðarfulla uppbygg-
ingu leikskólakerfis borgarinnar. 
Lokamarkmiðið er að Reykjavík-
urborg bjóði fjölbreytta þjónustu 
fyrir fjölskyldur allra barna frá 12 
mánaða aldri.

Samgöngumiðstöð  
og öflugt samtal

Hann Birna Kristjánsdóttir, 
borgarstjóri og Kristján Möller, 
samgönguráðherra hafa náð sam-
komulagi um skipan starfshóps 
um framtíð Reykjavíkurflugvall-
ar. Hluti af þessu samkomulagi 
er  um að flýta skipulagsvinnu 

vegna samgöngumiðstöðvar til 
að fyrsti áfangi hennar geti risið 
árið 2010. Borgarstjóri óskaði eft-
ir fundi með samgönguráðherra 
á dögunum til að ræða málefni 
Reykjavíkurflugvallar og um sam-
göngumál á höfuðborgarsvæðinu. 
Hanna Birna segir að öflugt sam-
tal ríkis og borgar þurfi að fara 
fram til að leysa deiluna um fram-
tíð Reykjavíkurflugvallar.  

Hjallastefnan með 
grunnskóla

Menntaráð Reykjavíkurborgar 
hefur samþykkt umsókn Hjalla-
stefnunnar um stofnun sjálfstæðs 
grunnskóla í höfuðborginni. Skól-
inn tekur til starfa í byrjun októ-
bermánaðar. Til að byrja með 
verða 10 sex ára börn í skólan-
um ásamt fimm ára gömlum börn-
um. Tveir grunnskólakennarar 
og tveir leikskólakennarar munu 
starfa í skólanum en skólastjóri 
fyrsta starfsárið verður Margrét 
Pála Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri Hjallastefnunnar.

Þetta er í fyrsta skipti sem 
Hjallastefnan hefur rekstur grunn-
skóla í höfuðborginni. Félagið rek-
ur nú átta leikskóla á grundvelli 
þjónustusamninga við sveitarfé-
lög og einn einkaskóla sem starfar 
bæði á leik-og grunnskólastigi í 
Hafnarfirði og Garðabæ. Hinn nýi 
skóli mun hafa aðstöðu í Laufás-
borg þar sem Hjallastefnan rekur 
nú leikskóla en stefnt er að því 
að finna skólanum nýtt húsnæði 
áður skólastarf hefst á næsta ári. 

Brynjar formaður 
hverfisráðs

Brynjar Fransson er nýr for-
maður hverfisráðs Breiðholts en 
hann bar kosinn formaður eftir 
að meirihluti sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks mynduðu meirihluta 
í borgarstjórn Reykjavíkur. Aðrir 
í hverfisráðinu eru; Ragnhildur 
Björg Guðjónsdóttir, varaformað-
ur, Þorkell Ragnarsson, Hafsteinn 
Valsson, Stefán Jóhann Stefáns-
son, Falasteen Abu Libdeh og Sal-
mann Tamimi

Áslaug leiðir  
menningar- og  
ferðamálaráð 

Áslaug Friðriksdóttir er formað-
ur nýs menningar- og ferðamála-
ráðs sem kosið var 21. ágúst 2008 
sl. Í ráðin eru auk Áslaugar;  Marta 
Guðjónsdóttir, Jakob Hrafnsson, 
Brynjar Fransson, Guðrún Erla 
Geirsdóttir, Dofri Hermannsson 
og Guðrún Ásmundsdóttir.
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B reiðholtið er ekki sjálfstætt sveitarfélag. Það er hluti af Reykja-

víkurborg. Höfuðborg Íslands. Engu að síður ber Breiðholtið í 

sér ýmis einkenni bæjarfélags. Það er mjög skýrt afmarkað frá 

öðrum borgarhverfum og nágrannabæjum. Að mörgu leyti líkist Breið-

holtið stóru bæjarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, Kópavogi, Garða-

bæ og Hafnarfirði að því undaskildu að það lýtur ekki eigin stjórnkerfi 

heldur er hluti af stærri heild.

E itt af því sem einkennir Breiðholtið er sterk hverfisvitund íbúanna. 

Breiðholtið er ungt og margir af íbúum þess eignuðust sín fyrstu 

heimili þar eða fluttu þangað þegar fjölskylduaðstæður kölluðu eftir 

rýmra húsnæði. Margir íbúanna eru því samofnir sögu Breiðholtsins 

frá byrjun. Þeir tóku þátt í sköpun þessa byggðarlags og hafa fylgt 

þróun þess í gegnum árin. Þótt fólk komi og fari, flytjist á milli borg-

arhluta, bæjarfélaga og jafnvel landa og maður komi í manns stað þá 

hafa margir, mjög margir sterkar taugar til Breiðholtsins. Þetta hefur 

komið fram með glöggum hætti í viðtölum sem Breiðholtsblaðið hefur 

átt við fólk sem lifði bernsku sína í Breiðholtinu. Fólk sem sleit barns-

skónum í því ómótaða umhverfi sem byggð í byggingu jafnan skapar. 

Hvar sem þetta fólk hefur farið um og hvar sem leiðir þess hafa legið 

þá hefur það sínar taugar til bernskuslóða og æskustöðva.

B reiðholtið hefur flest til það til að bera sem einkennir byggðarlag. 

Mikil samheldni ríkir í borgarhlutanum og þar þrífst öflugt félags-

starf af ýmsum toga. Skólastarf er með blóma og þar er að finna fjöl-

menningu sem víða hefur skotið rótum. Einna helst má finna að því að 

þjónustu skorti. Þeir verslanakjarnar sem gert var ráð fyrir í skipulagi 

Breiðholtsins hafa ekki náð að þrífast og dafna sem vonir stóðu til. En 

það má að einhverju leyti rekja til stórverslanavæðingar og annarra 

nútíma viðskiptahátta sem birst hafa í þjónustukjörnum á borð við 

Kringluna og Smáralind.

Þ rátt fyrir það hefur miðbæjarkjarni Breiðholtsins Mjóddin verið 

að sækja sig á undanförnum árum. Þar er nú að finna öfluga heilsu-

menningu og þjónustu tengda lækningum og heilsufari fólks. Þar eru 

öflugar verslanir, bankastarfsemi og kvikmyndahús. Veitingastarfsemi 

skortir í Mjóddinni og raunar í Breiðholtinu öllu. Að tæpast skuli finn-

ast kaffistofa eða hverfiskrá í 22 þúsund manna byggð eða bæjarhluta 

er raunar ótrúlegt. En þar eiga þó Breiðhyltingar sjálfir nokkra sök. Til 

þess að slík þjónusta fái notið sín þarf hún á viðskiptavinum að halda. 

Breiðhyltingar eiga ekki að þurfa niður í Kvos langi þá að setjast niður 

með kaffibolla eða ölglas að kvöldi. Þeir eiga að geta rölt þangað og 

rölt aftur til baka. Slík starfsemi á ekki að ónáða íbúa heldur að veita 

þeim ánægju. Hverfiskaffihús og barir eiga ekki að vera samkomustað-

ir ógæfufólks eins og því miður hefur viljað brenna við með starfsemi 

af því tagi í Breiðholtinu og víðar. En þar veldur hver á heldur nokkru 

um. 

B reiðholtið á líka sína bæjarhátíð. Rétt eins og Akranes, Akur-

eyri, Dalvík, Reykjanesbær, Stykkishólmur, og margir aðrir staðir. 

Reykjavík á sína sameiginlegu menningarnótt. Bæjarhátíð Breiðholts-

ins eru Breiðholtsdagar sem nú hafa vaxið úr einum degi í heila viku. 

Breiðholtsvikan, sem nú stendur yfir, er eitt sterkasta tákn um stöðu 

þessarar byggðar. Eitt sterkasta tákn þess að Breiðholtið er bær í borg. 

Breiðholtsblaðið hvetur Breiðhyltinga sem aðra að taka þátt í viðburð-

um Breiðholtsdaga og njóta þess sem þessi hátíð hefur fram að færa.

Bær í borg
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Þjónustumiðstöð
Breiðholts

Mánud. 15. september

Kl. 7:30: Pottakaffi í Breiðholtslaug. 
Gestur: Þórarinn Eldjárn, borgarlistamaður.
Kl. 8:00-12:00: Leikskólabörn í Breiðholti 
heimsækja Árbæjarsafn í 36. vikunni .
Kl. 8:15-9:45: Íþróttir fyrir eldri borgara hjá ÍR 
Kl. 14:00-16:00: Heimsókn forseta Íslands í Hjúk-
runarheimilið Skógarbæ, Félagsmiðstöðina Árskógum 
4. Móttaka: Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson o.fl. (setning 
Breiðholtsdaga 2008 og opnun málverkasýningar heyr-
nalausra myndlistarmanna). Þaðan verður 
haldið í Leikskólann Fálkaborg og Fellaskóla. 
Kl. 17:00-19:00: Hringferð Sögurútunnar um 
Breiðholtið með sögukonunum Birnu Bjarnleifs-         
dóttur og Ragnhildi Björgu Guðjónsdóttur. Lagt af stað 
frá Sambíóum í Mjódd, farþegar teknir upp í Árskógum 
4, Félagsmiðstöðinni Hólmaseli, Seljahlíð, Select í Suður-
felli, Breiðholtslaug og skilað á sömu stoppistöðvar.
Kl. 18:00: Eldri flokkur karla Leiknisvöllur 
Leiknir R.- Þróttur R.
Kl. 18:30: Messa í Maríukirkjunni (alla virka daga).

Þriðjud. 16. september

Kl. 7:30: Pottakaffi í Breiðholtslaug. 
Gestur: Þráinn Hafsteinsson, íþróttafrömuður. 
Kl. 10:30-11:00: Listiðja opin í Iðjubergi. 
Kl. 13:00-14:30: Listiðja opin í Iðjubergi. 
Kl. 14:30: Vinabandið spilar og syngur í 
Fríðuhúsi, Austurbrún 31. 
Kl. 15:00: Brynjar Fransson form. hverfisráðs 
Breiðholts opnar ljósmyndasýningu Ljósmyndasam-
keppni Breiðholts í göngugötu í Mjódd.
Kl. 17:00: Opnun Alþjóðahúss í Breiðholti í 
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson forseti borgarstjórnar 
opnar Alþjóðahúsið í Breiðholti.
Íbúar hverfisins hvattir til að mæta

Miðvikud. 17. september

Kl. 7:30: Pottakaffi í Breiðholtslaug. 
Gestur: Margrét Margeirsdóttir, form. Félags eldri borgara. 
Kl. 11:00: Kökubasar og kynning á Kvenfélaginu 
Fjallkonum í Verslunarmiðstöðinni Hólagarði. Ágóði 
gengur til Krabbameinsfélags Íslands.
Kl. 12:00: Kyrrðarstund í Breiðholtskirkju. 
Tónlist, hugvekja, fyrirbæn og máltíð Drottins. 
Léttar veitingar í safnaðarheimili á eftir.
Kl. 13:00 – 15:00: Kynning á Námsflokkunum og 
Rauðakrossinum í Göngugötunni í Mjódd.
Kl. 13:00: Vinabæjarheimsókn til eldri borgara í Reyk-
janesbæ. Lagt af stað kl. 13:00 frá Gerðubergi og kl. 
13:15 frá Árskógum.
Kl. 13:30: Samvera með eldri borgurum í Breiðholtskirkju 
í umsjón Kvenfélags Breiðholts.
Kl. 16:00: Samvera með 7-9 ára börnum í 
safnaðarheimili Breiðholtskirkju.  
Kl. 17:00: Bókmennaganga Borgarbókasafnsins í 
Gerðubergi. Kaffihús opið í Miðbergi eftir göngu. 
Kl. 18:00: Fyrirbænastund í Seljakirkju.

breiÐholtsdagar
15. - 20. september 2008

Sunnudagur 21. september

Kl. 11:00: Messa Fella- og Hólakirkja. Breiðholtskirkja.
Kl. 14:00: Messa Seljakirkja.

Nú í sept em ber verð ur Breið holts dag ur inn hald inn há tíð leg ur í sjötta sinn og að þessu sinni nær dag skrá in til heill ar viku, eða 
frá mánu deg in um 15. sept em ber til laug ar dags ins 20. sept em ber. Helstu mark mið Breið holts daga eru að stuðla að auk inni 
sam heldni, sam veru og hverf is vit und íbúa þar sem fólk á öll um aldri kem ur sam an á ýms um stöð um til að auðga and ann og 
skemmta sér á já kvæð an og upp bygg leg an hátt. Af nógu er að taka því menn ing ar starf í Breið holti er öfl ugt og fram sæk ið. 
For seti Ís lands, Herra Ólaf ur Ragn ar Gríms son og Frú Dor rit Moussai eff, verða sér stak ir gest ir há tíð ar inn ar mánu dag inn 
15. sept em ber. For set inn set ur há tíð ina kl. 14:00 og opn ar um leið mál verka sýn ingu heyrna lausra mynd list ar manna í Fé lags-
mið stöð inni Ár skóg um. Í há tíð ar at höfn Breið holts daga, laug ar dag inn 20. sept em ber kl. 14:00, mun Hanna Birna Krist jáns dótt-
ir, borg ar stjóri, ávarpa gesti og af henda heið ur svið ur kenn ing ar í Íþrótta hús inu Aust ur bergi. Sjá með fylgj andi upp lýs ing ar:

Breiðholtslaug

Fimmtud. 18. september

Kl. 7:30: Pottakaffi í Breiðholtslaug. Gestur: Óskar 
Bergsson, formaður borgarráðs Reykjavíkurborgar. 
Kl. 10:30: Helgistund í Félagsstarfi Gerðubergs 
í samstarfi við Fella- og Hólakirkju og Félag 
heyrnalausra. Umsjón sr. Svavar Stefánsson og 
sr. Miyako Þórðarson. 
Kl. 12:00-16:30: Málþing um málefni 
fjölskyldunnar í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi. Kjartan Magnússon setur málþingið. 
Fulltrúar frá m.a. grunnskólum í Breiðholti, leik-
skólum, íþróttafélögum, kirkju, 
barnavernd, frístundamiðstöðvum, foreldrum 
og þjónustumiðstöð þinga. 
Kl. 13:00-15:00: Íþróttir fyrir eldri borgara hjá ÍR 
Kl. 14:00: Vinir Foldabæjar frá Félagsstarfi 
Gerðubergs syngja og dansa fyrir íbúana þar. 
Kl. 14:30: Sönghópur Hjördísar Geirs frá 
Hæðargarði sækir Seljahlíð heim. 
Kl. 17:00: Seljaganga undir leiðsögn 
Guðrúnar Jónsdóttur, arkitekts.
Kl. 20:00: Kóratónleikar í Seljakirkju.

Föstudagur 19. september

Kl. 7:30: Pottakaffi í Breiðholtslaug. Gestur: Úlfar 
Steindórsson, formaður ÍR. 
Kl. 10:00-12:00: Foreldramorgunn í 
Breiðholtskirkju. Notaleg samverustund foreldra og 
barna. Tilvalið tækifæri til að kynnast nágrönnum í 
hverfinu. Kaffi og meðlæti við allra hæfi.
Kl. 10:00-12:00: Prjónakaffi hjá Félagsstarfi 
Gerðubergs. 
Kl. 10:30: Hátíðarguðþjónusta í Seljahlíð. 
Sr. Hans Markús Hafsteinsson predikar. 
Gerðubergskórinn syngur. 
Kl. 14:30: Gerðubergskórinn syngur á 
Hjúkrunarheimilinu Eir.
Kl. 15:00: Samkoma í Seljaskóla í umsjón 
barnastarfs Miðbergs. Upptaka tónlistarmyndbands. 
Fjöldasöngur og leikir. 
Kl. 20:00: Unglingadagskrá Miðbergs. 
Ball í Hólmaseli. 

Laugard. 20. september

Kl. 10:30-13:00: Opið hús í ÍR-heimilinu. 
Allir velkomnir að kíkja við og skoða það sem ÍR 
hefur uppá að bjóða. Kynning á getraunaleik ÍR. 
Deildir verða með kynningu á starfsemi sinni. 
Hoppukastali. Grillveisla.
Kl.12:00: Uppskeruhátíð unglingaráðs ÍR-knatt-
spyrnudeildarinnar.
Kl. 14:00-16:00: Hátíðarsamkoma í Íþróttahúsinu 
Austurbergi. Ávarp Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 
borgarstjóra og afhending heiðursviðurkenninga. 
Meðal atriða: 
- leikskólabörn koma fram, 
- afhending verðlauna í ljósmyndasamkeppni  
- unglingar úr Breiðholtsskóla sýna atriði úr Grease 
- Vinabandið
- Gerðubergskórinn
- Nokkrar stúlkur úr starfi Litrófs í Fella- og 
Hólakirkju verða með atriði.
- ÍR-danshópur.
Kl. 14:00: ÍR-völlur, meistaraflokkur karla 
ÍR–Reynir S. 
Kl. 18:30: Ensk messa í Maríukirkjunni við 
Raufarsel. Dennis O ́Leary messar.

Breidholt.is



“Það er nú full mikið sagt,” 
sagði Guðrún Þórsdóttir, skóla-
stjóri Vinnuskóla Reykjavíkur og 
Breiðhyltingur þegar hún var 
spurð hvort hún væri hin eig-
inlega guðmóðir Breiðholtsdag-
anna sem nú standa yfir. “Ég er 
ekki guðmóðir þeirra en verð þó 
að viðurkenna hafa átt þátt í því 
verkefni ásamt fleiru góðu fólki 
sem varð upphafið að þessari 
hverfishátíð.” Guðrún segir að 
upphafið megi rekja til verkefnis 
sem farið var af stað með í Breið-
holtinu og nefnist “Kynslóðirnar 
saman”. 

“Þegar ég starfaði hjá Fræðslu-
miðstöð Reykjavíkurborgar fór 
ég af stað með verkefni sem var 
kallað “kynslóðirnar mætast”. 
Þá efndi ég til samstarfs við all-
ar félagsmiðstöðvar fyrir aldraða 
í borginni sem voru 14 að tölu. 
Þéttasta og besta handtakið í því 
samstarfi var við Guðrúnu Jóns-
dóttur, forstöðumann félagsstarfs-
ins í Gerðubergi. Í framhaldi af 
því þróuðum við ákveðið verkefni 
þar sem við létum kynslóðirnar 
mætast. Nafna mín hafði þá yfir-
sýn að einhvers virði væri að búa 
tengingu af þessu tagi og gefa 
samstarfi kynslóðanna þannig 
nýtt inntak. Fram til þessa hafði 
ekki mikið verið hugað að því að 
það gæti verið ákveðinn ávinning-
ur fyrir unga fólkið að kynnast 
eldra fólki og einnig að eldra fólk 
gæti hafi gagn og gaman af því 
að eiga stundir með yngri borgur-
um. Fyrstu viðbrögð eldra fólks-
ins voru þó nokkuð blendin. Það 
vissi ekki alveg hvernig það átti 
að fara að því að hitta einhver 
börn sem það þekkti ekki neitt. 
En verkefnið fór af stað og með 
seiglunni og góðvildinni breyttist 
þetta viðhorf fljótt. Athyglisvert 
var líka hversu krakkarnir voru 
áhugasöm og voru stillt og góð 
þegar þau fóru að hitta eldra fólk-
ið, tala við það, spila við það og 
jafnvel að dansa.” Guðrún segir 
að hugmyndir hafi verið sóttar 
í gömlu baðstofumenninguna. 
Þessa fallegu heiðursmannasam-
komu sem baðstofumenningin 
fól í sér. “Við nýttum okkur hana 
og reyndum að endurvekja menn-
ingu þar sem kynslóðir voru sam-
an. Nafna mín í félagsstarfinu í 
Gerðubergi var líka mjög áhuga-
söm um að þróa nýjar nálganir á 
þessu sviði og ég held með fullri 
virðingu fyrir öðrum sem komu 
nálægt þessu þá hefði það tekið 
aðra stefnu hefði hún ekki verið 
þarna að störfum. Breiðholtið er 

einnig mjög landfræðilega afmark-
að og hverfisvitundin er sterk. 
Ég hygg að það hafi hjálpað til 
við þetta starf þar auk þess sem 
skólarnir í Breiðholti hafa notið 
sterkra stjórnenda sem komu 
fljótt að þessu með okkur. Þessar 
aðstæður hjálpuðu okkur við að 
skapa fyrirmyndarsamstarf á milli 
kynslóða. Þetta starf hefur farið 
fram í Breiðholtinu á undanförn-
um árum og ég held að ég halli 
ekki á neinn þótt ég segi að þetta 
samstarf kynslóðanna sé komið 
lang lengst þar af öllum hverfum 
Reykjavíkur. Ég held að við höfum 
náð að þróa verkefni sem ég vona 
og held reyndar að muni standa 
um aldur og ævi.”

Þjónustumiðstöðin unnið 
gott starf

Guðrún segir að með tilkomu 
Þjónustumiðstöðvarinnar í Breið-
holti hafi orðið til sterkur vilji til 
þess að gera eitthvað fyrir Breið-
holtið sérstaklega og þá hafi þetta 
samstarf skólanna og félagsstarfs 
eldri borgar þegar verið fyrir 
hendi. “Því þurfti ekki að byrja 
á hreinum byrjunarreit. Fólk var 
búið að kynnast því og upplifa að 
það væri gaman að gera eitthvað 
saman. Hvatinn var fyrir hendi 
því náðst hafði að þróa fyrirmynd-
arsamstarf milli eldri borgara og 

grunnskólanemenda sem styrkti 
þorpsstemninguna með nýju rót-
arútskoti. Ragnar Þorsteinsson, 
fyrrum skólastjóri í Breiðholts-
skóla og núverandi forstöðumað-
ur Menntasviðs Reykjavíkurborg-
ar, stýrði Þjónustumiðstöð Breið-
holts á þessum tíma. Hann skildi 
þetta mjög vel og var ötull stuðn-
ingsmaður þess að stækka þetta 
starf og útfæra á fleiri sviðum. 
Ragnar hefur mikla tilfinningu fyr-
ir því hvernig hægt er að mæta 
fólki. Hann var einn þeirra sem 
lagði sig fram um að þróa starfs-
fræðslu fyrir nemendur á frumbýl-
isárum Breiðholtsskóla og síðan 
er hann mikill skógræktarmaður. 
Ég held að það skipti máli vegna 

þess að þeir sem hafa áhuga fyrir 
skógrækt hafa jafnan einnig áhuga 
á mannrækt. Ragnar var einn 
af frumkvöðlunum við að koma 
Breiðholtshátíðinni af stað. Hann 
naut frábærs starfsfólks Þjónustu-
miðstöðvarinnar og þá ekki síst 
Þráins Hafsteinssonar, sem var frí-
stundaráðgjafi á þeim tíma og hef-
ur einnig sinnt íþróttamálunum af 
miklum áhuga. Og þeir sem á eftir 
hafa komið þar til starfa með Þor-
stein Hjartarson, núverandi for-
stöðumann í broddi fylkingar hafa 
einnig lagt sig reglulega fram um 
þetta verkefni eins og sést best 
af þeim Breiðholtsdögum sem 
nú standa yfir. Ég myndi segja að 
þetta væri árangur af góðu upp-
leggi með góðu fólki sem hefur 
unnið að þessu í gegnum tíðina 
og veit hvaða þýðingu það hefur 
fyrir fólk að mætast. Ég tel þetta 
mjög þýðingarmikið starf vegna 
þess að fólk á að lifa lífinu fram 
eftir öllum aldri en ekki hverfa 
af vettvangi og fara inn í biðstof-
una innan fjögurra veggja um leið 
og starfsskyldum þess á hinum 
hefðbundna vinnumarkaði lýkur. 
Það er nauðsynlegt að eldri borg-
arar fái hlutverk og aðstöðu fyrir 
sig til þess að miðla sinni þekk-
ingu og reynslu yfir til þeirra sem 
yngri eru. Ég hef mikinn áhuga á 
að aftengja kynslóðabilið og veit 
að fullorðna fólkið hefur mikið að 

gefa og einnig grunnskólanemend-
ur sem framkallaðist vel þegar 
þau kenndu eldri borgurum á tölv-
ur. En það verkefni var undanfari 
Kynslóðir saman.”

Fjölmenning að þróast
Guðrún er Vesturbæingur að 

uppruna en fluttist ung í Breið-
holtið. “Ég flutti þangað þegar 
ég fór að heiman. Það var frem-
ur auðvelt að fá keypt húsnæði 
í Breiðholtinu og mín fjölskylda 
byrjaði sinn búskap í stærsta kast-
ala á Íslandi. Í Asparfellinu. Síðar 
fluttum við okkur yfir í Selin og 
þar ætla ég mér að vera um ókom-
in tíma. Ég verð að viðurkenna 
að þetta kostaði okkur talsverða 
umhugsun. En við höfum aldrei 
séð eftir því að hafa flutt uppeft-
ir.” Guðrún segist hafa fylgst nokk-
uð vel með í gamla hverfinu sínu. 
“Ég er alltaf í góðu sambandi við 
fólk þar og ekki síst við hverfis-
bakarann í Fellunum - hann Guð-
mund. Hann er búinn að starfa 
þarna frá því hverfið byggðist og 
hefur því fylgst vel með þróun-
inni í þessa þrjá áratugi. Hann 
segist sjá umtalsverða breytingu 
á þessum tíma. Fólk gangi mun 
betur um en áður og það sé að 
verða til ný menning í þessum 
hverfishluta. Þarna hefur ákveðin 
fjölmenning verið að þróast á und-
anförnum árum.” Guðrún segir 
að búa þurfi til torg fyrir íbúana. 
“Nýir Íslendingar þurfa að verða 
sýnilegir og fá að koma með sterk-
an slagkraft inn í samfélagið. Ég 
held að þetta unga og kraftmikla 
samfélag sem Breiðholtið bygg-
ir á sé á margan hátt opnara og 
fjölbreyttara en eldri samfélög. 
Fjölmenning getur átt auðveldara 
uppdráttar í slíku samfélagi en 
þeim sem eru grónari. Þess vegna 
þurfum við að virkja hana og gera 
hana sýnilegri.” 

Nýtt samfélag
“Þarna urðu fjölmennustu 

grunnskólar landsins til á fáum 
árum og skólastarfið einkenndist 
af miklum metnaði. Skólarnir voru 
mjög sterkir vinnustaðir. Menn 
voru að feta nýjar leiðir og fólk 
tókst bara á við hlutina og gerði 
sitt besta. Ég man að þegar ég var 
að kenna eðlisfræði í Hólabrekku-
skóla þá var ekki til reglustrika 
í skólanum. En starfsandinn var 
með þeim hætti að allir lögð sig 
fram og fólk var ekkert að kvar-
ta. Þarna var verið að móta heil-
stæða grunnskóla í fyrsta skipti. 
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Breiðholtið er bær í borginni

Guðrún Þórsdóttir, skólastjóri Vinnuskóla Reykjavíkur. Gleraugun eru á réttum stað.

V I Ð T A L I Ð

Ég myndi segja 
að þetta væri 

árangur af góðu 
uppleggi með góðu 

fólki sem hefur 
unnið að þessu í 

gegnum tíðina og 
veit hvaða þýðingu 
það hefur fyrir fólk 

að mætast.



Þarna voru grunnskólar með allt 
að 1500 til 2000 nemendur þegar 
þeir voru flestir. Þetta var mun 
meiri fjöldi en áður hafði þekkst. 
Hólabrekkuskóli var fjölmenn-
asti skóli landsins í mörg ár og 
það er í raun og veru magnað að 
hugsa til þess hvað tókst að gera. 
Þar voru að alast upp menn sem 
hafa látið til sín taka á ýmsum 
sviðum, svo sem í stjórnmálum, 
fjármálum, fjölmiðlum, leiklist og 
íþróttum svo nokkuð sé nefnt. 
Það var í orðsins fyllstu merkingu 
verið að búa til alveg nýtt sam-
félag þar sem áður voru holt og 
móar. Þetta tókst og þessir skól-
ar voru að skara fram úr í starf-
semi sinni og í öllu skólalegu til-
liti. Skólarnir í Breiðholtinu höfðu 
samráð sín á milli og þar voru 
fetaðar nýjar leiðir í skólastarfi. 
Þar get ég nefnt skólaráðgjöf og 
athvarfsiðju. Fellaskóli eignaðist 
sterkasta sérkennslulið landsins. 
Hann er í hverfi þar sem sumir 
íbúarnir voru  að halda upp á ára-
mótin fram í mars. Fellahellir var 
nýmæli í félagsstarfi og það var 
afskaplega sterk gerjun og sköp-
unarkraftur í skóalstarfinu.” 

Bær í borginni
Guðrún hefur búið í Seljahverf-

inu um árabil. Finnur hún mikinn 
mun á hverfunum sitt hvoru meg-
in við Breiðholtsbrautina eða er 
Breiðholtið sem slíkt fremur mörg 

hverfi en eitt. “Seljahverfið er 
nokkuð öðruvísi en t.d. Fellin. Það 
er aðallega sett saman úr stórum 
og rúmgóðum raðhúsaíbúðum og 
einbýlishúsum. Mörg einbýlishús-
anna eru risastór og ég man að 
þegar sumir sem bjuggu þar voru 
að kynna hvar þeir áttu heima 
þá sögðust þeir eiga heima í ein-
býlishúsahverfinu en ekki í Breið-
holtinu sem slíku vegna þess að 
það þótti ekki nógu fínt. Ég man 
þá tíð að margir úr gömlum hlut-
um Reykjavíkur gátu varla hugsað 
sér að fara upp í Breiðholt. Að 
búa þar hvarflaði ekki að þeim 
og sumum fannst óþægilegt að 
fara þangað í heimsókn.” Guðrún 
kveðst álíta að Breiðholtið hafi 
fyrst og fremst fengið þessa frum-
býlismynd í hugum fólks vegna 
þess hversu hlutirnir gerðust með 
miklum hraða. “Hverfið byggðist 
svo hratt. Fólk sá bara breiður af 
nýbyggingum en fylgdist ekki með 
hvað var að gerast. “Ég hef stund-
um líkt þessu við þegar Íslending-
ar stukku yfir iðnaðarsamfélagið 
og hoppuðu fram um ein 200 ár 
á nokkrum árum. Við vorum hefð-
bundin veiðimannaþjóð og urðum 
svo að borgríki á mjög skömmum 
tíma. Breiðholtið stökk á sama 
hátt yfir hefðbundna borgarþró-
un. Það varð strax bær í borginni. 
Og fólk þurfti ekkert að fara út úr 
þessum bæ vegna þess að þar var 
allt sem þurfti. Það komu flottir 
kaupmenn og opnuðu verslanir í 

Breiðholtinu á þessum árum og 
urðu kaupmennirnir á horninu. 
Kaupmenn eins og Jón í Sunnu-
búð og fleiri. Þessir aðilar mættu 
þeim þörfum um þjónustu sem 
fólkið hafði. Búðirnar og bakarí-
in voru félagsmiðstöðvarnar. Þar 
hittist fólkið við kassana og spjall-
aði saman í röðinni. Það var ekk-
ert að biðja um meira. Skriðþung-
inn var við að ná húsunum upp úr 
jörðinni og skapa gott heimili.”

Breytt vinnumenning
Guðrún segir að á þessum sama 

tíma hafi ný vinnumenning verið 
að ryðja sér til rúms og hún hafi 
mótað þessa nýju byggð að ein-
hverju leyti. “Hin nýja vinnumenn-
ing fólst í að vinna mjög mikið 
og fara síðan erlendis í eitt gott 
sumarfrí. Sólalandaferðirnar voru 
hafnar og farið var að losna um 
þau höft sem haldið höfðu Íslend-
ingum nær átthagabundnum allt 
fram á áttunda áratug liðinnar 
aldar. Ferðamátinn var að breyt-
ast. Fólk ferðaðist ekki mikið um 
Ísland. Það hafði hreinlega ekki 
tíma til þess og kannski fannst því 
vegakerfið ekki aðlaðandi eins og 
það var á þeim tíma. Þjónustan 
úti á landi var heldur ekki á borð 
við það sem gerðist í Suður Evr-
ópu þótt það hafi breyst. Ég veit 
ekki af hverju mér dettur þetta í 
hug í þessu sambandi en allt var 

að gerast á sama tíma. Það sýn-
ir kannski betur en margt annað 
hvað margt var að breytast í sam-
félaginu á sama tíma og Breiðholt-
ið var í byggingu. Ýmislegt var að 
verða almenningseign sem hafði 
verið einskonar forréttindi í áður. 
Þar á meðal voru utanlandsferð-
irnar og ég gæti vel trúað að allar 
þessar öru breytingar á skömm-
um tíma hafi stuðlað að því hvern-
ig þetta umhverfi og mannlíf mót-
aðist.”

Sérstaða og breytileg 
byggð

“Í Breiðholtinu var að ég hygg 
í fyrsta skipti hannað einskon-
ar bæjarþorp hér á landi þar 
sem mikil áhersla var lögð á öll 
þægindi íbúanna innan þorps-
markanna. Þeir þurftu ekki einu 
sinni að fara yfir götu. Ég á við 
Bakkana. Þetta heppnaðist að 
mörgu leyti vel en hefur ekki ver-
ið endurtekið sem mér finnst vera 
ótrúlegt. Breiðholtið varð því 
strax fjölbreytt og byggðin langt 
frá því að vera einsleit. Engu að 
síður skapaðist fljótt ákveðin sér-
staða í hverfinu eða kannski væri 
réttara að segja samsafni þeirra 
hverfa sem mynda hið eiginlega 
Breiðholti. Ég hygg að þessi sér-
staða hafi fyrst og fremst mótast 
af landfræðilegum aðstæðum. 
Þetta var í raun fyrsta úthverfið 
sem var byggt utan allra alfara-
leiða í Reykjavík og stóri flösku-
hálsinn voru Elliðaárnar. Breið-
holtið var handan þeirra. Árbær-
inn reyndar líka en það hverfi lá 
meðfram þjóðbrautinni til Suður-
lands og tengdist gömlu Reykja-
vík því með aðeins öðrum hætti. 
Við sjáum þessa sérstöðu líka í 
því að þetta hverfi var látið vera. 
Það var byggt upp en svo varð 
mjög lítil endurnýjun. Borgaryfir-
völd voru ekkert að skipta sér af 
Breiðholtinu og það var mjög lítið 
gert þar af þeirra hálfu um 30 ára 
skeið. Endurnýjunin og viðhaldið 
er kannski að koma núna.”   

Félagsstarf fór að  
blómstra

Guðrún segir að ein hlið hverf-
isvitundarinnar hafi komið fram í 
að fólk fór að búa sér til klúbba. 
Íþróttafélögin hafi verið öflug. Þau 
hafi komið mjög vel til móts við 
þarfir foreldra og margir krakka 
notið góðs af starfi þeirra. “En 

fullorðna fólkið leitaðist líka við 
að móta félagsstarf innan Breið-
holtsins. Fólki datt ekki í hug að 
það ætti erindi niður í 101 eða 
þyrfti yfirleitt að sækja neitt þang-
að eða í aðra borgarhluta til að 
leita félagsskapar. Það vantaði 
ekki áhuga en kannski skorti 
stundum húsnæðisaðstöðu fyrir 
félagsstarfsemina. En Breiðhylting-
ar voru ekki kvartsárir að þessu 
leyti. Menn leituðu bara lausna 
og fundu þær. Það var algengt að 
redda sér í Breiðholtinu. Þetta 
var auðvitað ein risastór uppeld-
isstöð og miðað við fólkið og fjöl-
mennið þá hefði verið eðlilegt að 
veita meiri fjármunum í þjónustu-
starfsemi í hverfinu. En það var 
ekki gert. Hverfið var bara byggt 
og svo sáu íbúarnir um framhald-
ið. Þeir máluðu húsin sín og plönt-
uðu í garðana. Svo stofnuðu þeir 
félög og klúbba og komu öðru á 
fót sem tilheyrir mannlegu samfé-
lagi. Þetta varð sér samfélag þar 
sem fólk fann til samkenndar og 
bjargaði sér. Breiðholtið er þannig 
enn þann dag í dag. Fólk bjargar 
sér og það má segja að Breiðholts-
dagarnir séu eitt af því góða sem 
Breiðhyltingar hafa fundið sér til 
þess að gera og vissulega hafa 
margir lagt þar hönd á plóg.”

 Orkumesta stöðin
“Breiðholtið var ein orkumesta 

stöðin á landinu þegar það var 
að byggjast. Kynslóðin sem 
kom þarna inn var mjög sterk 
og stærstur hluti hverfisins var 
byggður á methraða þótt erfitt 
hafi verið um lánsfé á þeim tíma. 
Flestir voru í sama potti - voru að 
byggja eða kaupa. Allir voru að 
búa sér til sitt hreiður. Þessi ár 
einkenndust af mikilli vinnu. Fólk 
vann mikið. Oft myrkranna á milli. 
Þetta er líka sá tíma þegar konurn-
ar voru að fara af fullum þunga 
á vinnumarkaðinn. Lyklabörn-
in urðu til og skólinn þurfti að 
bregðast við þeirri þróun. Barna-
fjöldinn var mikill. Allt var miklu 
stærra í sniðum en menn þekktu 
úr gömlu og grónu borgarhverfun-
um. Við vorum að leggja grunn að 
og byggja upp alveg nýtt samfélag 
í Breiðholtinu sem hefur fyllilega 
staðið fyrir sínu. Og fólk er enn að 
gera sín hreiður í Breiðholti. Það 
sést best á þeirri fjölmenningu 
sem þar hefur náð að skjóta rót-
um og að þróast.”
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Ung að árum í Asparfellinu með frumburðinn á bakinu.

Ég hef stundum líkt 
þessu við þegar 

Íslendingar stukku 
yfir iðnaðarsamfé-
lagið og hoppuðu 

fram um ein 200 ár 
á nokkrum árum. 
Við vorum hefð-

bundin veiðimanna-
þjóð og urðum svo 
að borgríki á mjög 

skömmum tíma. 
Breiðholtið stökk 
á sama hátt yfir 

hefðbundna 
borgarþróun.

Mikið úrval af undirfötum,
                                            náttfötum og sundfötum
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Stekkjarbakka 6 - 540 3300
www.gardheimar.is

heimur skemmtilegra 
hluta og hugmynda

ÞÆR ERU KOMNAR!
EINSTAKAR ERIKUR OG
FRÁBÆRAR HAUSTPLÖNTUR



6 Breiðholtsblaðið SEPTEMBER 2008

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is

Félag heyrnarlausra hefur 
hafið samstarf við félagsstarfið 
í Gerðubergi. Daði Hreinsson, 
framkvæmdastjóri félagsins og 
Anna Jóna Lárusdóttir, félags-
málafulltrúi segja þetta samstarf 
eiga sér nokkra forsögu eða 
allt aftur til ársins 1996. Þá hafi 
heyrnarlausir farið að koma og 
taka þátt í félagsstarfinu í Gerðu-
bergi. 

“Þetta samstarf stóð í um tvö 
ár en dó þá út og heyrnarlausir 
fóru annað. Fólk mundi hinn veg-
ar eftir Gerðubergi og mig lang-
aði að koma þessu í gang aftur,” 
segir Anna Jóna. “Því hóf ég máls 
á því við Guðrúnu Jónsdóttur, for-
stöðukonu félagsstarfsins, hvort 
möguleikar væru á því að koma 
þessu starfi aftur á fót. Hún tók 
mér ljúfmannlega og við fórum af 
stað að skipuleggja að félagsstarf 
með heyrnarlausum sem nú er 
farið af stað.” 

Ekki hópur heldur   
einstaklingar

Anna Jóna bendir á að heyrnar-
lausir séu ekki einn hópur heldur 
einstaklingar sem starfi að félags-
málum á víðari grundvelli. Engu 
að síður sé mjög mikilvægt að 
þeir eigi aðgang að skipulögðu 
félagsstarfi og því sé ánægjulegt 
að hafa komið þessu samstarfi á 
fót að nýju í þeirri góðu aðstöðu 
sem félagsstarfið í Gerðubergi búi 
að. “Hér erum við ein af hópnum. 
Við fáum táknmálstúlka og erum 
með í öllu félagsstarfi hvort sem 
það er handavinna, ferðalög eða 
eitthvað annað.” Anna Jóna rifjar 
upp nýlega afstaðið ferðalag með 
félagsstarfinu í Gerðubergi. “Þetta 
var mjög skemmtileg ferð og eftir-
tektarverk hversu hópurinn var 
hress og skemmtilegur.” 

Flestir í eldri kantinum
Daði Hreinsson segir að enn 

sem komið er séu flestir þeirra 
sem taka reglulegan þátt í félags-
starfinu í eldri kantinum. Yngra 
fólkið sé á vinnumarkaði og fái 
ákveðinni félagsþörf fullnægt í 
gegnum vinnu sína. Anna Jóna 
segir að margir hinna eldri og þá 
einkum fólk sem ekki er á vinnu-
markaði búi við mikla félagslega 
einangrun. Því sé mikil nauðsyn á 
að rækta gott félagsstarf þar sem 
þetta fólk geti komið saman og 
ekki síður í samband við heyrandi 
fólk hvort sem það sé í formi nám-
skeiða eða annars félagsstarfs. 
Hún bendir á og beinir þeim 
möguleikum til heyrnarlausra að 
koma í Gerðuberg á fimmtudög-
um og föstudögum og taka þátt í 
því starfi sem þá fer fram. Félags-
starfið sé þó á engan hátt bundið 
við þessa tvo tilteknu vikudaga 
og langi fólk að mæta þangað 
þá sé það hjartanlega velkomið 
hvenær sem er og fái þá tækifæri 
til þess að taka þátt í starfi með 
heyrandi fólki. Hún segir að alltaf 
sé möguleiki á að fá túlk ef þörf sé 
á. Túlkur sé einnig alltaf til staðar 
ef um fyrirlestra eða ferðir er að 
ræða eða atriði þar sem nauðsyn-
legt er að heyrnarlausir geti fylgst 
með allri orðræðu sem fram fer. 
Daði segir félagsstarfið í Gerðu-
bergi ekki síst ætlað til þess að 
gefa heyrnarlausi fólki tækifæri 
til þess að brjóta upp hið daglega 
mynstur og eiga samneyti við ann-
að fólk, bæði heyrandi og heyrnar-
laust. Í því sambandi sé nauðsyn-
legt að heyrnarlausir haldi sinni 
dagskrá og bjóði hinum heyrandi 
upp á að taka þátt í því sem þeir 
hafa fram að færa. Þátttakan þurfi 
að vera gagnkvæm því það sé 
ekki ætlunin að þeir myndi sér-
stakan hóp eða einangrist í heyrn-

arleysinu innan félagsstarfsins. 
“Þetta fólk hefur sitt fram að færa 
og því er nauðsynlegt að taka þátt 
í almennu félagsstarfi og bland-
ist heyrandi fólki á þann hátt að 
báðir gefi og þiggi. Þannig geta 
þeir sem búa við þau skilyrði að 
heyra ekki bæði gefið til þeirra 
sem heyra og einnig tekið þátt í 
þeirra starfi og þegið af þeim.” 

Bjartsýn á samstarfið
Anna Jóna kveðst vera mjög 

bjartsýn með samstarfið við 
félagsstarfið í Gerðubergi. “Þetta 
mun vissulega krefjast mikillar 
vinnu en ég er viss um að þetta 
starf muni ganga vel í framtíðinni. 
Anna Jóna, sem sjálf er heyrnar-
laus, er það sem kalla mætti hreyf-
anlegur félagsmálastjóri hjá Félagi 

heyrnarlausra. Hluti af starfi henn-
ar felst í því að heimsækja heyrn-
arlaust fólk, ræða við það á tákn-
máli og veita því aðstoð. Eitt af 
því er að vinna gegn því að heyrn-
arlaust fólk sem ekki er á vinnu-
markaði lendi í þeirri aðstöðu að 
verða félagslega einangrað vegna 
aðstöðu sinnar að heyra ekki tal-
að orð og geta því ekki tjáð sig 
á hefðbundnu tungumáli. Að því 
brýna máli er nú unnið í samstarfi 
Félags heyrnarlausra og félags-
starfsins í Gerðubergi. Þá má geta 
þess að heyrnarlausir stóðu fyrir 
myndlistarsýningu í Árskógum 4 
þar sem þau Vilhjálmur Guðmund-
ur Vilhjálmsson, Kolbrún S. Hreið-
arsdóttir og Halldór Viðar Garð-
arsson sýndu verk sín. 

Heyrnarlausir í félags-
starfi í Gerðubergi

Breiðholtsdagurinn er haldinn 
hátíðlegur í sjötta sinn nú í sept-
ember. Að þessu sinni nær dag-
skráin til heillar viku, eða frá 
mánudeginum 15. september til 
laugardagsins 20. september. 

Helstu markmið Breiðholtsdaga 
eru að stuðla að aukinni sam-
heldni, samveru og hverfisvitund 
íbúa þar sem fólk á öllum aldri 
kemur saman á ýmsum stöðum 
til að auðga andann og skemmta 
sér á jákvæðan og uppbygglegan 
hátt. Af nógu er að taka því menn-
ingarstarf í Breiðholti er öflugt og 
framsækið. 

Forseti Íslands, Herra Ólafur 
Ragnar Grímsson og Frú Dorrit 
Moussaieff, verða sérstakir gest-
ir hátíðarinnar mánudaginn 15. 
september. Forsetinn setur hátíð-
ina kl. 14:00 og opnar um leið 
málverkasýningu heyrnarlausra 

myndlistarmanna í Félagsmiðstöð-
inni Árskógum. Í hátíðarathöfn 
Breiðholtsdaga, laugardaginn 20. 
september kl. 14:00, mun Hanna 
Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri, 
ávarpa gesti og afhenda heiður-
sviðurkenningar í Íþróttahúsinu 
Austurbergi. Fleiri borgarfulltrúar 
taka virkan þátt í Breiðholtsdög-
um í ár. Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son, forseti borgarstjórnar, tekur 
á móti forsetahjónunum fyrir 
hönd borgarstjórnar, jafnframt 
opnar hann Alþjóðahús í Breið-
holti formlega þriðjudaginn 16. 
september. Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi, ávarpar og setur 
málþing fjölskyldunnar fimmtu-
daginn 18. september og Óskar 
Bergsson, formaður borgarráðs, 
verður gestur í pottakaffi Breið-
holtslaugar sama dag kl. 7:30.

Breiðholtshátíð 
í heila viku Anna Jóna Lárusdóttir ræðir málefni heyrnarlausra á táknmáli og 

Daði Hreinsson fylgist með.

Vilhjálmur Guðmundur Vilhjálmsson, Kolbrún S. Hreiðarsdóttir og 
Halldór Viðar Garðarsson ásamt Guðrúni Jónsdóttur, forstöðumanni 
félagsstarfsins í Gerðubergi, Kristjáni Sigurmundssyni, fostöðumanni 
félagsstarfsins í Árskógum og Önnu Jónu Lárusdóttur frá Félagi 
heyrnarlausra.

Keppnissveit star fsmanna 
á Þjónustumiðstöð Breiðholts 
sigraði Róðrakeppni Reykjavík-
ur 2008. Sveitin var heiðruð af 
því tilefni á starfsmannafundi 
föstudaginn 29. ágúst sl. 

Á eftir var efnt til veislu þar 
sem framkvæmdastjóri og deildar-
stjóri afhentu liðsmönnum blóm 
og innrammað viðurkenningar-
skjal en meðlimir sveitarinnar 

höfðu áður fengið gullpeninga og 
farandbikar sem Faxaflóahafnir 
gáfu og keppt verður aftur um að 
ári. Þessi góði árangur gladdi allt 
samstarfsfólk á þjónustumiðstöð-
inni og er þeim Elsu Guðmunds-
dóttur og Guðbjörgu Magnúsdótt-
ur á Þjónustumiðstöð Miðborgar 
og Hlíða þakkað alveg sérstaklega 
fyrir að standa fyrir og skipuleggja 
þessa skemmtilegu keppni.

Unnu róðrarkeppni
Keppnissveitin að róðri loknum.

Fimm ára leikskólabörn á leið í Árbæjarsafn. Ferðirnar voru hluti af 
Breiðholtshátíð.

Langar þig að 
syngja í kór?

Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Arnalds, 
kórstýra, í síma 694-8773.

Kór Fella- og Hólakirkju leitar að 
söngfólki í allar raddir.

Kórinn leiðir söng við guðsþjónustur í Fella- 
og Hólakirkju og æfir auk þess spennandi 

verk til að flytja við ýmis tækifæri.

Æft er á þriðjudagskvöldum kl. 19.30
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ERT ÞÚ 
HEIMAVINNANDI?

Vilt þú starfa í líflegu umhverfi, 2-3 
kvöld í viku og aðra hverja helgi?Hæfniskröfur:Reynsla af heimilisrekstri 30 ára eða eldri Hæfni í mannlegum samskiptum  Geta unnið vel undir álagiÍ boði er 70% starfshlutfall, full þátttaka í

öllum störfum, jákvæður starfsandi, traust 
fyrirtæki og mjög samkeppnishæf laun.Allar nánari upplýsingar veitir Herwig:atvinna@foodco.is . Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is

Veitingastjóri,kvöld- og helgar, óskast á veitingastaði American Style í Skipholti og Nýbýlavegi

Haustdagskráin í Gerðubergi 
hófst með Safnaramarkaði í tengsl-
um við sýninguna Stefnumót við 
safnara III sem nú er nýlokið.

Sýningin Kynjaskepnur úr 
íslenskum þjóðsögum verður fram-
lengd til 5. nóvember vegna góðra 
undirtekta frá skólum og leikskól-
um en margir hafa þegið leiðsögn 
um sýninguna frá því hún opnaði 
í vor. Föstudaginn 12. september 
voru opnaðar tvær sýningar. Guð-
ný Svava Strandberg myndlistar-
kona opnaði sýninguna Flæði í 
Boganum þar sem sjá má penna-
teikningar og vatnslitamyndir. Í 
kaffihúsinu opnaði á sama tíma 
sýningin MOLA en um er að ræða 
útsaumuð munstur og tákn í litrík-
um efnisbútum frá indíánaættbálk-
um í Suður-Ameríku.

Steina Vasulka á   
sjónþingi

Sunnudaginn 21. september 
mun vídeólistakonan Steina 
Vasulka sitja fyrir svörum á Sjón-
þingi og að því loknu verður opn-
uð yfirlitssýning á verkum hennar. 

Steina er meðal virtustu lista-
manna á þessu sviði á heimsvísu. 
Stjórnandi þingsins og sýningar-
stjóri er Þorbjörg Br. Gunnarsdótt-
ir og í hlutverki spyrla eru þau 
Halldór Björn Runólfsson og Mar-
grét Elísabet Ólafsdóttir. 

Alþjóðahúsið í  
Gerðubergi 

Alþjóðahúsið í Breiðholti hefur 
aðsetur í Gerðubergi og verður 
opnað formlega 16. september. 
Ýmis samstarfsverkefni eru 
í bígerð og verða unnin með 
verkefnastjóra Alþjóðahússins, 
Kamillu Ingibergsdóttur. Þar má 
t.d. nefna handverkskaffi þar sem 
allir sem eru að vinna eitthvað 
skapandi í höndunum geta kom-
ið saman, spjallað og fengið sér 
kaffibolla. Fyrsta handverkskaff-
ið verður miðvikudagskvöldið 1. 
október kl. 20 og þá mun Bergþór 
Ingi Leifsson segja frá tilurð sýn-
ingarinnar MOLA þar sem sjá má 
einstakt handverk frá indíanaætt-
bálkum í Suður-Ameríku. Í byrjun 
nóvember verðum síðan jólaundir-
búningsstemning og sýnikennsla í 
gerð aðventukransa.

Iðunnarfélögum fjölgar
Kvæðamannfélagið Iðunn hefur 

nú fest sig í sessi í dagskrá Gerðu-
bergs og heldur áfram að bæta við 
félagsmönnum. Kvæðalagaæfingar 
Iðunnar eru alltaf fyrsta miðviku-
dagskvöld í mánuði og félagsfund-
ir föstudaginn þar á eftir. 

Sjá allar upplýsingar um félagið 
á www.rimur.is.

Nína Grímsdóttir byrjar í 
klassísku hádegi

Tónleikaröðin Klassískt hádegi 
hefur göngu sína í byrjun októ-
ber í samstarfi við Nínu Margréti 
Grímsdóttur, píanóleikara og list-
rænan stjórnanda tónleikaraðar-
innar. Hópur valinkunnra tónlistar-
manna stígur á stokk og flytur okk-
ur yndislega tóna í erli dagsins. 
Tilvalið að skella sér á tónleika og 
fá sér hádegisverð í kaffihúsinu í 
Gerðubergi í leiðinni.

Halldór Viðar, Björn og 
Halldóra sýna

Um miðjan nóvember opnar 
Halldór Viðar Garðarsson mál-
verkasýninguna Minningar í Bog-
anum en hann hefur notið leið-
sagnar í myndlist síðustu árin í 
Félagsstarfi Gerðubergs. Afrakst-
urinn er heillandi, fólk og dýr í  
íslenskri náttúru. 23. nóvember 
opnar Björn Sigurjónsson, ljós-
myndari, sýningu sem hann nefnir 
Ungblind þar sem blind ungmenni 
taka áskorun sinnar eigin fötlun-
ar með þátttöku sinni í sýningu á 
opinberum vettvangi. Sama dag 
opnar myndlistarkonan Halldóra 
Helgadóttir málverkasýningu sem 
hún nefnir Utan-garð en umfjöll-
unarefnið eru fíflar, fífur og annað 
það sem við viljum utan garðs. 

Fjölbreytt vetrarstarf 
í Gerðubergi

HAUSTVÖRURNAR

STREYMA INN

Spennandi tilboðsslár í
göngugötu á Breiðholtsdögum.

Verið velkomnar.

Mjódd • Sími: 5575900

Safnamarkaður og safnahorn 
í Gerðubergi

Safnaramarkaður var haldinn 
í  Gerðubergi 6. september sl. 
Safnamarkaðurinn var haldinn 
í tengslum við sýninguna Stefnu-
mót við safnara III sem staðið 
hefur yfir í menningarmiðstöð-
inni að undanförnu.  

Sýningin Stefnumót við safn-
ara III var tileinkuð hljóðfærum 
og ýmsum  hlutum sem tengjast 
tónlist á einn eða annan hátt. Á 
sýningunni gaf að líta ýmis konar 
hljóðfæri sem endurspegla bæði 

ástríðu hljóðfærasafnara og einnig 
og ekki síður þá þróun hljóðfæra 
sem hefur orðið í gegnum aldirn-
ar; allt frá frumstæðum ásláttar-
hljóðfærum til elektrónískra stíló-
fóna. Sýningin í Gerðubergi var 
um margt skemmtileg og einkar 
tilvalið að velja hljóðfæri sem sýn-
ingargripi því mikil þróun hefur 
átt sér stað í smíði hljóðfæra í 
gegnum tíðina þótt ákveðin klas-
sík sé þar ávallt ríkjandi.

Sama dag eða þann 6. septem-

ber var fyrsta sýningin opnuð í 
Safnarahorni Gerðubergs en þar 
dregur listakonan Lóa Guðjóns-
dóttir fram ýmsa skemmtilega og 
forvitnilega hluti úr búi sínu. Þar 
má m.a. nefna forláta postulíns-
brúður, gamalt hljóðfæri, styttur, 
mynt og fleira. Lóa hefur áður 
komið við sögu Gerðubergs því 
hún hélt málverkasýningu í Bog-
anum fyrir þremur árum. 
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Sjúkraþjálfunin í Mjódd tók til 
starfa í ársbyrjun 1993 og fagnar 
því 15 ára afmæli á þessu ári. “Ég 
kom heim frá framhaldsnámi í 
stoðkerfis- og byggingarfræðum, 
sem ég stundaði í Ástralíu, í byrj-
un ársins 1993 og þá opnaði ég 
stofuna. Ég starfaði einn til þess 
að byrja með en þetta óx fljótt 
og þremur árum síðar þurfti ég 
stærra húsnæði undir starfsem-
ina og hef verið hér síðan,” segir 
Héðinn Svavarsson, sjúkraþjálf-
ari í Sjúkraþjálfuninni í Mjódd í 
samtali við Breiðholtsblaðið. 

“Það var strax mikið að gera 
sem sýndi að greinilega var þörf 
á sjúkraþjálfunarstofu á þessum 
stað. Ég hafði samband við lækn-
ana sem starfa hér í Mjóddinni 
áður en ég byrjaði og opnaði 
stofuna í samráði við þá. Við höf-
um einnig unnið náið með heilsu-
gæslulæknunum í Efra-Breiðholti 
og í Árbæ. Fólk leitar mikið til okk-
ar í gegnum læknanna í Læknasetr-
inu sem og lækna víðsvegar um 
borgina fyrir utan þá sem koma 
hreinlega af eigin hvötum til okk-
ar. Við höfum átt mikið og gott 
samstarf við þessar læknastöðv-
ar enda nálægðin fyrir hendi og 
fólk getur oft nýtt sömu ferðirn-
ar til þess að hitta lækninn sinn 
og koma til okkar. Sá hópur sem 
nýtir sér þjónustu okkar kemur 
því mikið úr Breiðholtinu, Árbæ 
og úr Kópavogi en hingað kemur 
fólk einnig víða að og segja má allt 
frá svæðinu frá Grindavík til Vest-
mannaeyja. Mjóddin er orðin svo 
miðsvæðis í þéttbýli höfuðborgar-
innar.”

Stoðkerfisverkir eru 
algengir

Héðinn segir að fólk á öllum 
aldri notfæri sér þjónustu sjúkra-
þjálfara. “Eldri borgarar sækjast 
mikið eftir þessari þjónustu en 
yngra fólk er ekkert síður meðvit-
að um gagnsemi sjúkraþjálfunar. 
Við fáum mikið af fólki sem er að 
æfa og keppa með íþróttafélög-
unum, ÍR og Leikni. Þar er bæði 
um að ræða fólk sem hefur hlotið 
einhver meiðsl við æfingar eða 
keppni og einnig er sjúkraþjálfun 
mikið beitt gegn ýmsum álagskvill-
um sem íþróttafólk finnur fyrir 
í líkamanum. Þar er einkum um 
stoðkerfisverki að ræða en ein-
nig aðra kvilla sem gert geta vart 
við sig undir ýmsum kringumstæð-
um.” Héðinn segir að ýmiskonar 
verkir frá stoðkerfi líkamans sé 
helsta orsök þess að fólk leitar eft-
ir meðferð sjúkraþjálfara. Stoðkerf-
isvandamál á borð við brjósklos, 
bakverki, þursabit, millirifjagigt, 
höfuðverk, hálsríg, vöðvabólgur 
og svonefndan tennisolnboga séu 
mjög algeng á meðal fólks. Þá sé 

ítarleg þekking og skoðunarhæfni 
sjúkraþjálfarans á uppbyggingu 
og starfsemi líkamans nauðsyn-
leg til að vinna að greiningu sem 
síðan leiði til hnitmiðaðrar með-
ferðar. Sjúkraþjálfunarmeðferðin 
beinist fyrst og fremst að því að 
minnka verki, liðka stirð líkams-
svæði og styrkja svæði sem eru 
óhreyfanleg. Einnig sé unnið að 
því að bæta samhæfingu hreyf-
inga og leiðrétta líkamsskekkjur 
hjá fólki. ”Meðferðin sem við beit-
um er þrískipt. Í fyrsta lægi er um 
handverk að ræða þar sem ýms-
ar nuddaðferðir og vöðvaslökun-
armeðferðir eru notaðar til þess 
að lina verki og byggja líkamann 
upp. Í öðru lagi er um endurhæf-
ingaþjálfun að ræða þar sem sér-
hæfðum hreyfiaðferðum, togi, 
vöðvateygjum og þjálfun er beitt 
og síðan beitum við fræðslu þar 
sem við erum að fræða fólk um fyr-
irbyggjandi úrræði sem það getur 
notað til þess að fara betur með 
líkama sinn.”  

Meiri einhæfni með   
léttari störfum

Nú starfa þrír reyndir sjúkraþjálf-
arar hjá Sjúkraþjálfuninni í Mjódd. 
”Við höfum næg verkefni en ég hef 
ekki farið út í að stækka stofuna 
frekar. Ekki enn sem komið. En 
það er greinilega gríðarleg þörf 
fyrir þessa þjónustu.” Héðinn seg-
ir ýmsar ástæður vera fyrir því. 
”Fólk lifir lengur og sjúkaþjálfun á 
sinn þátt í því að eldast vel. Fleiri 
og fleiri taka þátt í einhvers konar 

íþróttum og hreyfingu auk þess 
sem fólk veit mun meira í dag um 
gagnsemi sjúkraþjálfunar og hvað 
hún gengur út á. Ég er ekki frá 
því að þessar almennu upplýs-
ingar eigi sinn þátt í aukinni þörf 
fyrir sjúkraþjálfara. Fólk er mun 
meðvitaðra um gagnsemi þeirrar 
meðhöndlunar sem hægt er að 
veita gagnvart ýmsum kvillum og 
vanlíðan sem oft eiga upptök sín 
í starfsvenjum fólks og daglegum 
háttum.” Héðinn segir að áður 
fyrr hafi flestir stoðkerfiskvillar 
verið raktir til slits sem tengt var 
daglegum störfum og viðfangsefn-
um þar sem beita þurfti líkamlegri 
orku og líkmshreyfingum. Fólk 
hafi síðan trúað því að með nýjum 
vinnubrögðum myndi þetta breyt-
ast og léttari störf minnka slit. 
”Sannleikurinn er hins vegar allt 
annar vegna þess að með einfald-
ari og léttari störfum verður um 
meiri einhæfni að ræða og einfald-
ari hreyfingar. Við það fór maður 
að sjá önnur vandamál. Við líkam-
lega vinnu lagðist slitið með jöfn-
um hætti á allan líkamann en með 
vinnu sem útheimtir langar setur, 
t.v. tölvuvinna verður til ákveð-
ið ójafnvægi í kroppnum. Margt 
fólk er orðið fastir viðskiptavinir. 
Það kemur reglulega og fær þjón-
ustu sem það vill alls ekki vera án. 
Þetta leiðir líka af vaxandi þekk-
ingu almennings á líkama sínu og 
styrkir okkur í því sem við erum 
að gera. Fólk leggur í meira mæli 
áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir 
og viðhald á líkamanum en áður 
var.”

Gríðarleg þörf fyrir 
þessa þjónustu

Ísabella Daníelsdóttir, móttökustjóri, Berglind Pétursdóttir, sjúkra-
þjálfari og Héðinn Svavarsson, sjúkraþjálfari í Sjúkraþjálfuninni í 
Mjódd.

Duglegar 
sultustelpur í 
Breiðholti

Fyrr í sumar fengu átta ára vin-
konurnar þær Laufey M. Long 
Sumarliðadóttir og Anna Dögg 
Arnarsdóttir þá hugmynd að 
gera rifsberjahlaup og selja til 
styrktar Rauða Krossinum. Þó 
svo berin væru ekki tilbúin var 
strax hægt að hefja undirbúning 
og fara að safna krukkum í sum-
ar.  

Það var svo einn rigningareft-
irmiðdag í ágúst sem þær drifu 
sig út og tíndu rifsber af miklum 
móð. Daginn eftir fengu stúlkurn-
ar hjálp frá mæðrum og yngri 
systkinum við sultugerðina.  Verk-
efnið var skemmtilegt og vinkon-
urnar hrærðu í pottum og sigtuðu 
sultu eins og þær hefðu aldrei 
gert annað.

Skemmtilegasti hluti sultu-
gerðarinnar var svo að líma sér-
hannaða límmiða á krukkurnar 
og setja ofan á lokin köflótt efni 
með blúndu. Afrakstur dagsins 
voru tæplega 40 stórglæsilegar 
krukkur af rifsberjahlaupi. Næsta 
skref var að verðleggja krukkurn-
ar og selja þær, og ákveðið var 

að selja risberjahlaupið í Garð-
heimum en einnig voru nokkr-
ar krukkur keyptar af vinum og 
vandamönnum. Á föstudagseftir-
miðdegi komu stúlkurnar sér fyr-
ir í Garðheimum með sultukrukk-
urnar sínar, snittubrauð, ost og 
eina opna sultukrukku því ekki 
var hægt annað en að gefa vænt-
anlegum viðskiptavinum að smak-
ka sultuna. Salan gekk vel og um 
það leyti sem snittubrauðið og 
smakkið var búið voru sultukrukk-
urnar allar seldar. Allur ágóði af 
rifsberjahlaupssölunni, kr.18.700, 
rann óskiptur til Rauða krossins 
og það voru ánægðar stúlkur sem 
afhentu box með öllum peningun-
um í á skrifstofu Rauða Krossins. 
Þetta var ánægjulegt og skemmti-
legt verkefni því það er alltaf 
gaman að hjálpa öðrum og gefa 
af sér. Nú þegar eru vinkonurnar 
farnar að leggja drög að sultugerð 
næsta hausts og er það allt hugs-
að  til styrktar Rauða Krossinum. 
Laufey og Anna Dögg eru í Breið-
holtsskóla og búa í Jörfabakka og 
Fornastekk. 

Laufey og Anna seldu fyrir tæpar 19 þúsund krónur.

Fimmtudaginn 27. ágúst var 
haldinn kynningarfundur í 
Gerðubergi þar sem niðurstöð-
ur rannsóknarinnar, Innan vall-
ar eða utan?, voru kynntar og 
ræddar. Einnig var aðgerðaá-
ætlun Íþróttafélags Reykjavíkur 
kynnt. Þrátt fyrir óvæntan þjóð-
hátíðardag var þátttaka góð og 
umræður líflegar. 

Rannsóknarniðurstöður eru 
kynntar í sérstakri skýrslu sem 
hægt er að nálgast hjá samstarfs-
aðilum rannsóknarinnar sem eru 
Íþróttafélag Reykjavíkur, Miðstöð 
InnflytjendaRannsókna Reykjavík-

urAkademíunni (MIRRA) og Þjón-
ustumiðstöð Breiðholts. Rann-
sóknin snýr að fjölmörgu, svo 
sem þátttöku innflytjendabarna í 
Breiðholti í skipulögðu íþrótta- og 
tómstundastarfi og í rannsóknar-
skýrslunni eru ýmsar tölfræðileg-
ar upplýsingar. Þá er fjallað um 
skilgreiningu hugtaka, hlutverk 
íþrótta í fjölmenningarsamfélagi, 
samþættingu (integration), rann-
sóknir á Norðurlöndum á íþrót-
ta- og tómstundaþátttöku innflytj-
endabarna, skráningu skóla og 
íþróttafélaga, stöðu mismunandi 
íþróttagreina, raddir af vettvangi, 

kynningarstarf, frístundakortið, 
áhugamál og margt margt fleira. 
Skýrslan verður birt á pdf formi 
www.breidholt.is - www.irsida.is 
og www.mirra.is Höfundar skýrsl-
unnar eru Sólveig H. Georgsdótt-
ir, mannfræðingur og Hallfríður 
Þórarinsdóttir, forstöðumaður 
MIRRA, sem átti sæti í stýrihópi 
rannsóknarinnar ásamt þeim 
Herði Heiðari Guðbjörnssyni, 
framkvæmdastjóra ÍR og Þorsteini 
Hjartarsyni, framkvæmdastjóra 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts.

Nýbúabörn þátttaka:

Innan vallar og utan  


  

 
 


 





Helstu mark mið þjón ustu mið stöðva borg-
ar inn ar eru að gera alla al menna þjón ustu 
að gengi legri fyr ir íbúa og efla þver fag legt 
sam starf sér fræð inga í mál efn um barna og 
fjöl skyldna og stuðla með því að aukn um 
lífs gæð um í borg inni. 

Meg in hlut verk Þjón ustu mið stöðv ar 
Breið holts er að sinna al hliða upp lýs inga-
miðl un um þjón ustu borg ar inn ar. Þar er 
með al ann ars hægt að sækja um leik skóla-
pláss, fjár hags að stoð, fé lags legt leigu hús-
næði, húsa leigu bæt ur og  fé lags lega heima-
þjón ustu. Í þjón ustu mið stöð inni er veitt 
fé lags leg ráð gjöf, frí stunda ráð gjöf, en ein-
nig sál fræði ráð gjöf, kennslu ráð gjöf og sér-
kennslu ráð gjöf vegna leik skóla barna og 
nem enda í grunn skóla.  Jafn framt legg ur 
þjón ustu mið stöð in  áherslu á að styrkja 
hvers kyns hverf a starf í sam vinnu við íbúa, 
íþrótta fé lög in og önn ur fé laga sam tök sem 
og alla aðra sem áhuga hafa. Ný lega efldi  
Þjón ustu mið stöð Breið holts þjón ustu sína 

enn frek ar með svo kall aðri net ráð gjöf.  Í 
gegn um vef síð una www.breid holt.is geta 
við skipta vin ir kom ist í beint sam band við 
starfs menn og feng ið al hliða upp lýs ing ar 
og ráð gjöf á vefn um sem tengj ast starf sem-
inni. Þjón ustu mið stöð Breið holts rek ur 
einnig frétta vef fyr ir hverf ið. 

Hvaða þjónusta er í boði? 

• Alhliða upplýsingamiðlun. 
• Daggæsla í heimahúsum.
• Innritun á leikskóla.
• Félagsleg ráðgjöf.
• Fjárhagsaðstoð.
• Frístundir og félagsstarf.
• Heimaþjónusta.
• Hverfastarf.
• Húsaleigubætur.
• Húsnæði.
• Skóla- og sérfræðiþjónusta.
• Netráðgjöf
• Ýmis annar stuðningur. 

Reykjavík city service 
center in Breiðholt

Welcome

Reykjavík city service centers provide 
information on all municipal service in 
Reykjavík. There you can apply for diverse 
services such as preschool, social allow-
ance and financial advice, rent benefit and 
domestic help. The city service centers also 
provide social counseling, psychological 
and academic counseling for preschool and 
school children, diverse leisure opportuni-
ties and much more.

The objective of the city service center is 

to make all the City services more accessible 
for residents and to enable the cross sectoral 
cooperation between specialists working 
with children and families thus increasing 
the quality of life in Reykjavík. Furthermore 
the city service centers will emphasize on 
strengthening all kinds of local activities in 
Breiðholt in cooperation with its residents, 
non-governmental/non-profit organisations 
and others who want to participate.

What services do we provide?

• General information
• Home based day care
• Pre school applications
• Social counseling
• Financial aid and social benefit
• Leisure activities and social work
• Domestic help
• Local activities in Breiðholt
• Rent benefit
• Housing
• Academic specialist service
• Other diverse support

Meginmarkmið Miðbergs er að veita börnum 
og ungmennum innihaldsríka þjónustu í frítí-
ma þeirra.  Unnið er samkvæmt stefnumörkun 
og gæðaviðmiðum Íþrótta- og tómstundaráðs 
Reykjavíkur (ÍTR). Lögð er sérstök áhersla á for-
varnarstarf, að stuðlað sé að jákvæðum félag-
sþroska, að starfsemin standi öllum til boða og 
að fyrirliggjandi séu upplýsingar um íþrótta- og 
tómstundatilboð í hverfinu.  Starf fyrir börn á 
aldrinum 6 - 16 ára fer fram á vegum Miðbergs 
allan ársins hring. Þaðan er  félags- og tómstun-
dastarfi í Breiðholti á vegum ÍTR stýrt. Fer starf-
semin fram í  Gerðubergi 1, Hólmaseli að Hól-
maseli 4 - 6 og í öllum grunnskólum Breiðholts. 
Starfsmenn eru með fjölbreyttan bakgrunn. 
Með uppeldismenntun, iðnmenntun,  reynslu 
af listsköpun, íþróttum og öðru því er tengist 
markmiðum starfsins.  

Á veturna rekur Miðberg frístundaheimili í 
grunnskólum Breiðholts að loknum skóladegi 
fram til 17:00.  Verða foreldrar að skrá börnin 
sérstaklega í þessa þjónustu sem felur í sér 
margvíslegt tómstundastarf og íþróttaskóla á 
vegum ÍR fyrir 6 ára börn. Sjá nánar        www.
fristundaheimili.is og umfjöllun á eftir.

Unglingastarf fer fram á vettvangi skólanna 
allt að 2 sinnum í viku og í félagsmiðstöðvunum 
Hólmaseli og Miðbergi þrisvar í viku.  Er þar um 
að ræða blöndu af opnu húsi og skipulagðara 
starfi s.s. áhugaklúbbum og vinahópum.  Eru 
opnunartímar auglýstir í upphafi vetrar.  Klúb-
bar og hópar auglýsa svo fundartíma sérstakle-
ga.  Starfsmenn eru opnir fyrir hugmyndum um 
nýja klúbba og hópa.  Er þá venjulega byggt á 
frumkvæði unglinganna.  Ekkert kostar að taka 
þátt nema þegar að sérstök tilefni eru til s.s. 
böll og ferðalög en þá er reynt að stilla verði í 
hóf.  Nánari upplýsingar á www.midberg.is og 
www.holmasel.is.

Félagsmiðstöðin veitir ungu fólki ýmis 
tækifæri á að skyggnast út fyrir hverfið.  Þan-
nig stendur ÍTR fyrir ýmsum viðburðum á 
borgarvísu og má nefna þar helst hæfileika-
keppnina Skrekk og spurningarkeppnina, Gettu 
betur.  Nánari upplýsingar á www.itr.is.  Samtök 
félagsmiðstöðva á Íslandi (Samfés) eru með 

fjölbreytta dagskrá á landsvísu.  Helstu við-
burði sem nefna má er söngvakeppnin, snjó-
brettamót, Samfés ballið og landsmót Samfés.  
Ekki má heldur gleyma hinu árlega Rímnaflæði 
sem er rappmót fyrir ungt fólk á Íslandi og 
haldið er af Miðbergi. Miðberg er einnig tengt 
alþjóðastarfi og hafa hópar ungmenna farið 
ásamt starfsmönnum í ferðir á vit erlendra 
ævintýra.  Gjaldtaka vegna þátttöku er miðuð 
við útlagðan kostnað þátttakenda s.s. ferða-
kostnað, mat o.fl.   Nánari upplýsingar á www.
samfes.is

Miðberg er með um 900 fermetra húsnæði 
og ýmsan tómstundaútbúnað sem er leigt út 
til margvíslegrar starfsemi og lánað endurg-
jaldslaust til félagasamtaka er vinna að 
æskulýðsstarfi.  Félagasamtök, foreldrafélög og 
fleiri er starfa að jákvæðu uppbyggingarstarfi 
börnum og ungu fólki til handa, eru velkomnir 
í Miðbergi.

Nánari upplýsingar má finna í síma 411 5750, 
einnig með tölvupósti til forstöðumanns, Helga 
Eiríkssonar, helgie@itr.is

Youth center Midberg
Midberg is a youth centre in Breidholt, Reyk-

javík. It provides services in the field of lei-
sure   activities for children and youngsters the          
age 6 - 16 years old, all year long.  Its main aims 
are to work on prevention, encourage personal 
and social growth, make the services acces-
sible to  everyone and provide information 

about other leisure activities.  The activities are 
to be found in Gerduberg 1, the youth club Hól-
masel    at Hólmasel 4 - 6 and all the elementary    
schools in Breiðholt.

Midberg provides following services dur-
ing winter:  Leisure home at each elementary 
school for 6 - 8 years old. Open youth work and 
different kinds of activities for 13 - 16 years old.  
Generally these offers are free but occasion-
ally there is admission fee on disco.  In general 
Midberg can be let out for different activities.  
An example of this would be a multi- cultural 
dinner, which has been held at Gerduberg 1.  
For further information, please contact through 
phone number 411 5750 or send the director, 
Helgi Eiríksson an e-mail at helgie@itr.is

about other leisure activities.  The activities are 

Frístundaheimili 
Miðbergs
Frístundaheimilin bjóða börnum á aldri-

num 6-9 ára upp á tómstundastarf eftir 
að venjulegum skóladegi lýkur. Takmark 
okkar er að þau fái að njóta sín bæði í 
skipulagðri dagskrá svo og í frjálsum leik. 
Starfið samanstendur af skemmtilegri blön-
du af föndri, íþróttum, tónlist, matreiðslu, 
leikjum og útiveru. Því ættu allir að finna 
eitthvað við sitt hæfi. Við vinnum að því 
að  börnunum líði sem best. Því leggjum 
við áherslu á að börnin finni til öryggis 
hjá okkur, bæði líkamlega og andlega. Við 
teljum það einnig mikilvægt að starfsfólk 

okkar virði þarfir, skoðanir og hugsanir bar-
nanna.  Það sem við vonumst til að áorka 
með Frístundaheimilunum er að hver og 
einn nái að blómstra innan starfsins og 
njóti félagsskapar við hin börnin og starfs-
fólkið.

Frekari upplýsingar í félagsmiðstöðinni 
Miðbergi, Gerðubergi 1 deildarstjóri Arnór 
Geir Jónsson barnastarfs í síma 411 5750 og 
í tölvupósti: arnor.geir.jonsson@reykjavik.is

After School Center
The After School Centres provide 6 to 9 

year old children with leisure activities after 
regular school hours. We want them to enjoy 
themselves both in a routine schedule as 

well as in free playing. We emphasize a fun 
mixture of crafts, sports, music, cooking, 
games and outdoor activities.  So everyone 
should be able to find something to his or 
her liking. 

We believe that it is essential for the chil-
dren to feel secure and cared for. That is 
why we want the children to feel safe with 
us, both physically and mentally. We also 
think it is necessary that our staff respect 
the children’s needs, opinions and thoughts. 
What we hope to achieve with the ASC is 
that every individual can bloom within our 
centre and enjoy the company of other chil-
dren and our staff.  Further information can 
be reached at Midberg through phone no. 
411 5750.

Miðberg í Breiðholti
Heimilisfang:                Gerðubergi 1

Símanúmer:                     411 5750

Fax númer:                     557 9130

Veffang:            www.midberg.is

Netfang:      helgie@itr.is

Heimilisfang:                 Álfabakka 12

Símanúmer:                       411 1300

Opnunartími:                  8:30 - 16:00

Veffang:           www.breidholt.is

Netfang:   breidholt@reykjavik.is
to make all the City services more accessible 

Address:                 Álfabakka 12

Phone number:                       411 1300

Opening:                 8:30 - 16:00

Address:    Gerðuberg 1

Phone number:        411 5750

Fax number:        557 9130

Website:           www.midberg.is

Email:                   helgie@itr.is

Unglingastarf fer fram á vettvangi skólanna 

Fé lags starf  fyr ir börn í Breiðholti
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Þjónustumiðstöð Breiðholts

Ö flugt tómstunda- og félagsstar f í Breiðholti



Selja safn í Hólma seli er minnsta úti bú 
Borg ar bóka safns ins og hef ur fyrst og 

fremst ver ið ætl að börn um og ung ling um. 
Engu að síð ur má finna þar efni við hæfi 
allra ald urs hópa. Í safn inu má finna bæk ur, 
snæld ur, tíma rit, marg miðl un ar diska, DVD-
diska, tón list ar efni og tals vert af teikni-
mynda sög um. 

The public libr ary in Selja safn focuses 
most ly on ma ter i al for children and teena-
gers. Most of the books are in Iceland ic and 
Eng lish. The libr ary has a vari ety of books 
and mag azines on popular youth cult ure.

Við minn um á heima síð una – www.borg-
ar boka safn.is – þar sem hægt er að finna 
upp lýs ing ar um opn un ar tíma og ýmsa 
þjón ustu Borg ar bóka safns ins. Þar er ein-

nig að finna frá bær an bók mennta vef sem 
vert er að kynna sér. Bóka bíll inn Höfð ingi 
ekur auk þess um Breið holt ið og má finna 
upp lýs ing ar um áætl un hans og við komu-
staði á heima síð unni. Ver ið ávallt vel kom in 
á bóka safn ið í ykk ar hverfi.

nig að finna frá bær an bók mennta vef sem 

Í bóka safn inu í Gerðu bergi er úr val efn is 
fyr ir alla ald urs hópa og ættu all ir að geta 
fund ið sér eitt hvað við hæfi. Auk þess sem 
safn ið er fullt af bók um og tíma rit um á 
ís lensku og er lend um mál um eru þar líka 
geisla disk ar, bæði klass ísk tón list og dæg-
ur tón list, mynd bönd, hljóð bæk ur, tungu-
mála nám skeið og marg miðl un ar efni. Einnig 
er úr val teikni mynda sagna. Þeir sem vilja 

nýta sér þjón ustu safns ins greiða ár gjald 
og geta þá feng ið saf nefn ið að láni og lagt 
in pant an ir. Ekki er þó nauð syn legt að fá 
eitt hvað að láni þeg ar safn ið er heim sótt. 
Nota legt er að setj ast nið ur og kíkja í blöð 
og tíma rit í erli dags ins. 

Börn eru vita skuld vel kom in í heim sókn 
og eru þau iðin við að teikna/lita og hlusta 
á tón list. Starfs menn safns ins að stoða fólk 
við að finna bæk ur og ann að saf nefni en 
gest ir geta nú lán að og skil að saf nefn inu 
í sjálfs af greiðslu vél um. Einnig geta gest ir 
feng ið að gang að ýms um gagna grunn um. 
Fimm al menn ings tölv ur eru á safn inu og 
gegn vægu gjaldi geta gest ir feng ið að gang 
að þeim. 

The public libr ary in Gerðu berg of fers 
varities of books and mag azines in both 
Iceland ic and for eign langu ages. Aside from 
books they also of fer cd´s with both classic 
and pop music, vid eos and other ma ter i-
al. The libr ary is a qui et and com forta ble 
en viron ment where people can sit down 
and read the books and mag azines. The libr-
ary has five computers for public use where 
visitors can ent er the Inter net and do other 
work.

Félagsmiðstöðin Árskógum 4 er einn 
liður í þjónustukeðju Reykjavíkurborgar og 
heyrir starfsemin undir Þjónustumiðstöð 
Breiðholts. Stöðin er opin fólki á öllum 
aldri.

Helstu markmið félagsstarfsins eru:
• að fyrirbyggja og draga úr félagslegri       

einangrun.
• að skapa umhverfi þar sem flestir geta 

fundið vettvang við hæfi
• að allir finni þekkingu sinni, reynslu og 

hæfileikum farveg innan félagsstarfsins og 
finni til frumkvæðis 

• að félagsstarf verði hlýr og hvetjan-

di vettvangur þar sem saman fer hæfileg 
blanda af lífsgleði og alvöru 

Dagskráin samanstendur af ýmsum 
spennandi hlutum. Sem dæmi má nefna: 
myndlist, smíðar- og tréskurð, saumaskap, 
spilamennsku, skoðunarferðir, boccia og 
leikfimi.  Síðan eru ýmsir viðburðir árlegir 
eða tilfallandi, svo sem grillveisla, haust-
fagnaður, þorrablót, dansleikir og leikhús-

ferðir. Í félagsmiðstöðinni eru seldar heitar 
máltíðir og kaffiveitingar. Einnig er boðið 
upp á baðþjónustu, akstursþjónustu, og 
bankaþjónustu og hárgreiðslu- og fóta-
aðgerðarstofur eru starfræktar á  stöðinni. 
Í Árskógum 4 er miðstöð félagslegrar hei-
maþjónustu á vegum Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts.

Opið er alla virka daga frá kl. 09:00 til 
kl.16:30.  Við viljum sérstaklega hvetja fólk 
á öllum aldri, sem býr við einangrun og 
vantar eitthvað til að lífga upp á hvers-
daginn, til að mæta á staðinn eða hafa 
samband símleiðis ef frekari upplýsinga 
er þörf. 

The social centre at 
Árskógum
The social centres in Reykjavik are open 

for all ages. The main goal is to prevent 
people from isolating and providing them 
with various social activities. At the social 
centre people can do various arts such as 
painting and sewing, play cards, go danc-
ing, do gym and ect. There are few annual 
events, such as grill party, þorrablót, dance 
and trip to the theatre. The social centre has 
a café and a cafeteria open to the public. 
There are hairdresser, foot massage, car 
service and bank service at the Árskógum. 
The centre is open during weekdays from 
09:00 - 16:30

for all ages. The main goal is to prevent 

The public libr ary in GerðThe public libr ary in GerðThe public libr ary in Ger u berg of fers 
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Fé lags miðstöð in Árskógar
Heimilisfang:        Árskógum 4 • 109 Reykjavík

Símanúmer:                535 2700

Netffang:  kristjan.sigurmundsson@reykjavik.is

Veffang:                         www.breidholt.is

di vettvangur þar sem saman fer hæfileg 

Heimilisfang:  Gerðuberg 3- 5 • 111 Reykjavík
Símanúmer:               557 9122
Veffang:      www.borgarbokasafn.is
Opnunartími:
Mánud., þriðjud. og fimmtudaga kl. 10 - 19
Miðvikud. kl. 10 - 21
Föstud. kl. 11 - 19
Laugard. og sunnud. kl. 13 - 16
(frá 1. okt.)

Address:       Gerðuberg 3 - 5 • 111 Reykjavík
Phonenumber:                              557 9122
Opening: 
Mondays, Tuesdays and Thursdays hr. 10 - 19
Wednesday hr. 10 - 21
Fridays hr. 11- 19
Saturdays and Sundays hr. 13 - 16
(from the 1. of oct.)

Borg ar bóka safnið í Breiðholti
Gerðubergssafn

Í bóka safn inu í Gerðu bergi er úr val efn is 

Seljasafn

Heimilisfang:     Hólmaseli 4 - 6 • 109 Reykjavík
Símanúmer:            587 3320
Veffang:       www.borgarbokasafn.is
Opnunartími:
Mánudaga og miðvikudaga kl. 13 - 18

Address:           Hólmaseli 4 - 6 • 109 Reykjavík
Phonenumber:                             587 3320
Opening: 
Mondays and wednesday hr. 13 - 18

Selja safn í Hólma seli er minnsta úti bú 

Address:           Árskógum 4 • 109 Reykjavík

Phone number:           535 2700

Fax number:                        535 2701

Email:    kristjan.sigurmundsson@reykjavik.is

Website:                www.breidholt.is

Náms flokk ar Reykja vík ur hafa í boði nám 
fyr ir fólk sem ekki hef ur lok ið grunn skóla-
námi eða lang ar til að rifja upp þekk ingu 
sína. Sum ir velja þetta nám af því að þeir 
vilja búa sig und ir frekara nám í fram halds-
skóla, en aðr ir ein fald lega af því að þá lang-
ar til að læra eða geta hjálp að börn un um 
sín um við heima nám ið. Kennt er náms efni 

8.-10. bekkj ar í í ís lensku, ensku og stærð-
fræði og hægt er að taka öll fög in eða eitt 
og eitt. Kennt er á kvöld in og hver og einn 
get ur stund að nám ið á þeim hraða sem hon-
um hent ar. Öll um býðst ein stak lings bund in 
náms ráð gjöf og að stoð við náms tækni. 

Náms flokk arn ir bjóða einnig ókeyp is 
náms- og starfs ráð gjöf á þjón ustu mið stöðv-
um borg ar inn ar fyr ir fólk eldra en 16 ára. 
Þar er hægt að fá upp lýs ing ar um nám og 
störf, að stoð við að kanna áhuga og hæfni, 
ráð gjöf vegna náms erf ið leika, upp lýs ing ar 
um mögu leg ar náms leið ir og að stoð við að 
setja sér mark mið og gera náms á ætl an ir. 

Í þjón ustu mið stöð inni í Mjódd starfar 
Lilja Þorkelsdóttir, náms- og starfs ráð gjafi. 
Hægt er að ná í hana í síma 567 7050, en þar 
er einnig að fá nán ari upp lýs ing ar um nám 
og ráð gjöf á veg um Náms flokk anna. 

Námsflokkar Reykjavíkur
Heimilisfang:     Þönglabakka 4 • 109 Reykjavík
Símanúmer:              567 7080
Fax:                    567 7051



MESS UR 
með alt ar is göngu eru hvern helg an dag 

í Breið holts kirkju kl. 11 Síð asta sunnu dag 
í mán uði er fjöl skylduguðs þjón usta með 
þátt töku barna kórs kirkj unn ar. Nú í haust 
gefst áhuga söm um tæki færi til að taka þátt 
í messu hóp um sem sjá um und ir bún ing 
messunn ar og taka þátt í fram kvæmd henn-
ar með ýmsu móti. Við það breyt ast mess-
urn ar nokk uð og verða von andi enn frek ar 
upp lif un alls safn að ar ins í sam eig in legri 
þjón ustu. Þeim sem hafa áhuga á að taka 
þátt í messu hóp er bent á að hafa sam-
band við presta kirkj unn ar.    

SUNNU DAGA SKÓLI   
eru alla sunnu daga kl. 11 sam tím is mess-

unni. Börn in eru þá með hin um full orðnu í 
messu byrj un, en fara síð an nið ur í safn að-
ar heim il ið og ljúka sam veru sinni þar. Það 
er von okk ar, að marg ar fjöl skyld ur noti 
tæki fær ið og byrji hvíld ar dag inn með því 
að ganga sam an til kirkju. Kirkj an legg ur 
mik inn metn að í barna starf ið sem ein kenn-
ist af sög um, söng, föndri, leik og bæn þar 
sem börn in fá að upp lifa hið ein staka sem 
finna má í kirkj unni. Starfs fólk sunnu daga-
skól ans er það sama og síð ast lið inn vet ur 
en þau hafa öll mikla reynslu af börn um 
bæði í leik og starfi.

TÓMASAR MESS UR
eru frá sept em ber til apr íl síð asta sunnu-

dag í mán uði kl. 20. Heiti messunn ar er 
dreg ið af post u l an um Tómasi, sem ekki 
vildi trúa upp risu Drott ins nema hann fengi 
sjálf ur að sjá hann og þreifa á sár um hans. 
Þess ari guðs þjón ustu er ætl að að gera 
nú tíma mann in um auð veld ara að skynja 
nær veru Drott ins. Lögð er áhersla á upp lif-
un ar þátt messunn ar, t.d. með marg vís legri 
bæna þjón ustu, sál gæslu og fjöl breyti leg um 
söng og tón list, allt frá hefð bundn um sálm-
um við org el leik til nú tíma trú ar söngva við 
und ir leik hljóm sveit ar. Stór hóp ur fólks 
tek ur jafn an þátt í und ir bún ingi og fram-
kvæmd Tómasar messunn ar.

KIRKJUPRAKK AR AR 
nefn ist starf ið sem ætl að er börn um á 

aldr in um 7-9 ára. Þess ar sam veru stund ir 
eru í safn að ar heim il inu á mið viku dög um 

kl. 16. Þar fást börn in við margt skemmti-
legt, fara í leiki, föndra, syngja og heyra frá-
sög ur úr Bibl í unni, boð ið er upp á ávexti 
eða aðra hress ingu á hverri sam veru. All ir 
eru vel komn ir, strák ar og stelp ur, hvort 
sem þau eru prakk ar ar eða ekki.  Starfs-
mað ur kirkj unn ar fylg ir þeim börn um úr 
Bakka seli sem vilja koma og vera með í 
prakk ara starf inu.  

TTT      
er fyr ir öll 10-12 ára börn. Þess ar sam ver-

ur eru í safn að ar heim il inu á fimmtu dög um 
kl. 17. Á dag skránni er margs kon ar efni 
fyr ir hressa krakka, stelp ur jafnt sem strá-
ka og hafa krakk arn ir tæki færi til þess að 
móta dag skrána með starfs fólki kirkj unn ar.

BARNA KÓR INN
er ómissandi þátt ur í safn að ar starf inu. 

Hann starfar í tveim ur deild um. Yngri kór-
inn, sem er fyr ir 9 ára og yngri, æfir í Breið-
holts skóla á fimmtu dög um  kl. 14:15 og 
eldri kór inn, sem er fyr ir 10 ára og eldri, 
æfir í kirkj unni á fimmtu dög um  kl. 15:30. 
Það er org anisti kirkj unn ar Juli an E. Isa acs 
sem stjórn ar barna kór un um og geta áhuga-
sam ir haft sam band við hann til þess að fá 
nán ari upp lýs ing ar eða ein fald lega mætt á 
æf ingu. 

UNG LINGA STARF
í um sjá KFUM&K er í safn að ar heim ili 

kirkj unn ar á mið viku dags kvöld um kl. 20. 
Þetta starf er ætl að ung ling um 13 ára og 
eldri. Margt er þar sér til gam ans gert og 
alltaf pláss fyr ir fleiri hressa þátt tak end ur.

FJÖL SKYLDUMORGN AR  
eru í safn að ar heim il inu alla föstu dags-

morgna kl. 10-12. Við vekj um at hygli for-
eldra ungra barna á þess um sam ver um, 
sem hafa yf ir leitt ver ið mjög vel sótt ar. 
Á “fjöl skyldumorgn um” gefst for eldr um 
kjör ið tæki færi til að koma sam an með 

börn in sín og njóta sam ver unn ar í vina legu 
um hverfi, ræða ýmis mál, fræð ast og miðla 
öðr um af reynslu sinni. 

KYRRÐ AR STUND IR 
eru í há deg inu á mið viku dög um. Kl. 12 

byrj ar org anist inn að leika á org el ið með an 
fólk er að koma til kirkju. Kl. 12:10 hefst 
síð an stutt helgi stund með ritn ing ar lestri, 
alt ar is göngu og fyr ir bæn. Að stund inni 
lok inni, um kl. 12:35 stend ur til boða létt ur 
máls verð ur í safn að ar heim il inu fyr ir þá 
sem hafa tæki færi til að staldra við. Ósk-
um um fyr ir bæn má koma á fram færi við 
prest ana. 

KIRKJUKÓR  
Að al starf kórs ins er þátt taka í guðs þjón-

ust um og öðr um at höfn um á veg um safn að-
ar ins, svo sem að ventu há tíð og tón leik um. 
Fé lags starf kórs ins er mik ið og skemmti-
legt og all ir vel komn ir í hóp inn en æf ing ar 
hafa ver ið á fimmtu dags kvöld um.  Áhuga-
söm um er bent á að hafa sam band við org-
anista kirkj unn ar Juli an E. Isa acs í síma 661 
5745 eða 587 1500.

BIBL ÍU LESTR AR
halda áfram í vet ur á fimmtu dög um kl. 

20:00. Fræð ari verð ur sr. Sig ur jón Árni Eyj-
ólfs son hér aðs prest ur. Öll höf um við gott 
af að staldra við og íhuga Guðs orð. Nán ari 
upp lýs ing ar í síma 587-1500.

VIÐ TALS TÍM AR
prest anna, sr. Gísla Jón as son ar, pró fasts, 

og sr. Bryn dís ar Möllu Elídótt ur, eru í safn-
að ar heim ili Breið holts kirkju þriðju daga til 
föstu daga kl. 11-12.

Sími 587 1500. Net föng: srg isli@kirkj an.is 
og srm alla@kirkj an.is.   

Welcome to 
Breiðholtskirkja

The church is located in Mjódd, in the 
parish of Breið holts sókn.  The church 
of fers vari ous act i vites for children in the 
wintertime.  At 11 a clock ev ery Sunday 
there is a Sunday-school for children.  
The Sunday-school conta ins ed ucation, 
prayers and lively songs for children af 
vari ous ages.  The last Sunday of each 
month we have a speci al family service.  
On Wedens da ys are meet ings for 7-9 ye ars 
old at 16:00 and on Thurs da ys at 17:00 for 
children 10-12 ye ars old.  The program for 
the meet ings inclu de lively songs, storyt ell-
ing, vari ous games and Christ i an act i vities, 
ed ucation and pray ing.  The children´s cho-
ir is an import ant part of the service in our 
church.  We encoura ge all children that 
are inter e sted in sing ing in the childrens´s 
cho ir to contact us.  On Wedens da ys at 
20:00 we have meet ings for teena gers from 
13 ye ars old.  The program for the meet-
ings inclu des tra vell ing, inter est ing guests 
come an visit us and lively act i vities.  
Ev ery Fri day morn ing between 10:00 and 
12:00 are meet ings for parents with young 
children.  Ev erybody is welcome to join 
us in Breið holts kirkju whether or not they 
speak Iceland ic. 

The church is located in Mjódd, in the 

Nemendafélag Fjölbrautaskólans 
í Breiðholti er mjög öflugt og fjölmennt 
félag. Félagslífið er eitt það skemmtile-
gasta sem fólk getur tekið þátt í og við 
hvetum fólk til þess að stunda félagslífið 
af krafti jafnt og námið. Síðasta ár hefur 
verið mjög skemmtilegt og margt gert til 
þess að rífa andlitin upp úr skólabóku-
num. Sem dæmi má nefna skemmtikvöldin 
okkar sem haldin voru hálfsmánaðarlega, 
kaffihúsakvöld sem listafélagið skipulagði 
og skíða/skautaferð til Akureyrar sem 

farin var á vorönn. Skólinn inniheldur fólk 
með ýmiskonar bakgrunn. Fólk úr öllum 
áttum. Marga sem vilja vera með í nefn-
dum og klúbbum, svo ég tali nú ekki um 
stuðningliðið! Við styðjum okkar lið eftir 
mesta megni, t.d. í ræðukeppni og Gettu 
betur. 

Við höldum vitaskuld böll eins og allir 
aðrir skólar og við byrjuðum veturinn á 
busaballi. Sæludagar eru gömul hefð sem 
hefur legið í dvala nokkur misseri. Sæluda-
garnir snúast aðallega um að brjóta upp 
hefðbundna kennslu og gefa fólki tækifæri 
á að læra eitthvað framandi og nýtt. Ýmis 
námskeið voru í gangi og tókust þes-
sir dagar alveg frábærlega.  Sem dæmi 
um námskeiðin má nefna: mexikóska 
matargerð, kúbanska dansa, ferð á reður-
safnið, litgreiningar, miðilsfundur, LAN og 
margt fleira. Okkar stærsti dagur er svo 
vitaskuld árshátíðardagurinn! Þá er sýn-
dur söngleikur eða leikrit sem æft hefur 
verið yfir veturinn. Svo er farið út að borða             
og kvöldið er svo tekið í dúndurstuði á 
Árshátíðarballinu. 

Eins og sjá má þá þarf þetta nemenda-
félag margar virkar hendur til að vinna 
svona stór og góð verk. Ef að einhver-

jir hafa áhuga á þá eru margar nefndir í 
gangi og klúbbar eins og áður sagði. Við 
höfum Videonefnd, leiklistarklúbbinn Aris-
tofanes, Lista-og menningarfélagið MOLI, 
Árshátíðarnefnd og leiklistarhóp í kringum 
söngleikinn, íþróttanefnd, vefráð, ljósmyn-
danefnd og fleira og fleira...

The student 
organization at 
Fjölbrautaskólinn
í Breiðholti

The student organization at FB offers  
varieties of activities and entertainment  
during the wintertime for all students. They 
organized events every other week, the art 

club organizes a café evenings, they go ski-
ing and snowboarding in Akureyri and many 
other things. Every year they put on a play 
right before the prom. They have all kinds 
of theme disco in the winter and     during 
one week called Sæludagar they have an 
unconventional activities going on such as 
multicultural cooking seminars, learn how 
to dance in a Cuban style, LAN, visit the 
penis museum of Iceland and ect. There are 
various clubs active during the wintertime 
such as Drama club, Art and  culture club, 
Photography club and ect.

The student organization at FB offers  

Heimilisfang:         Austurberg 5 • 111 Reykjavík
Símanúmer:             570 5600
Faxnúmer:                             567 0389
Veffang:                               www.fb.is

Address:               Austurberg 5 • 111 Reykjavík
Phone number:                             570 5600
Fax number:                             567 0389
Website:              www.fb.is

Nem enda fé lag  
Fjöl brauta skól ans í Breiðholti

club organizes a café evenings, they go ski-
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Breið holts kirkja
Heimilisfang:                         Þangbakki 5
Símarnúmer:             587 1500
Netfang:    breidholtskirkja@kirkjan.is
Heimasíða:       www.breidholtskirkja.is Address:                           Þangbakki 5

Phone number:                               587 1500
Email:     breidholtskirkja@kirkjan.is
Website:          www.breidholtskirkja.is

kl. 16. Þar fást börn in við margt skemmti-

www.breidholt.is Skátafélagið er með starf á þriðjudögum 
kl 17:30 - 19:00 fyrir krakka á aldinum 10-12 
ára.

Skáta fé lag ið
Seg ull

Heimilisfang:             Tindasel 3 • 109 Reykjavík
Símanúmer:             567 0319
Netfang:                   stjorn@segull.org
Veffang:              segull.org



Félagsmiðstöðin Hólmasel sinnir unglin-
ga- og barnastarfi og annast Miðberg 
rekstur hennar í umboði ÍTR. Markmið 
Hólmasels er að vinna með börnum og 
unglingum að skemmtilegu og heilbrigðu 
tómstundarstarfi í frítíma þeirra en jafn-
framt að  kynna fyrir þeim unglingalýðræði 
og samskipti.  Á sumrin eru starfrækt leik-
janámskeið, vinnuhópar fyrir unglinga og 
á veturna tekur við félagsstarf unglinga 
og frístundaheimili. Hólmaselsráð er einn 

af mikilvægari þáttum í unglingalýðræði. 
Hlutverk Hólmaselsráðs er að ákveða 
og skipuleggja félagsstarf fyrir unglinga í 
hverfinu. Í samstarfi við unglingana leg-

gur starfsfólk Hólmasels metnað sinn í að 
móta skemmtilega og fjölbreytta dagskrá 
við allra hæfi. Gott samstarf er með Öldu-
sels- og Seljaskóla í  félagsstarfi.  Þar vinna 
saman félagsstarfskennarar og starfsmenn 
Hólmasels að skipulagningu á félagsstarfi 
skólanna í samstarfi við nemendaráð hvers 
skóla fyrir sig. Mikil áhersla er lögð á klúb-
bastarf í Hólmaseli.  Á sumrin eru starfrækt 
leikjanámskeið sem eru kynnt sérstakle-
ga og einnig heimsækja frístundaheimilin 
félagsmiðstöðina. Við mælum með því að 
fólk líti við á heimasíðu okkar og sjá hvað 
er að gerast í félagsstarfinu.

Youth center Hólmasel
Holmasel is a youth center that provides 

service for children and teenagers in Seljah-
verfi. The youth center offers various activi-
ties for teenagers in their free time. In the 
opening hours they can play pool, watch TV, 
talk to the staff etc. The Holmasels council 
organizes activities for teenagers on opening 
nights. For further information take a look at 
our website and see what is happening. 

Félagsmiðstöðin Hólmasel sinnir unglin-

Í Fella- og Hóla kirkju er öfl ugt og gott safn að-
ar líf. Þar vinn ur sam hent ur hóp ur að metn að-
ar fullu starfi sem vinn ur mark visst að því að 
hafa starf ið fjöl breytt og eitt hvað í boði fyr ir 
alla ald urs hópa, börn sem full orðna. Prest ar 
kirkj unn ar eru tveir, sr. Svav ar Stef áns son í 
Fella sókn og sr. Guð mund ur Karl Ágústs son 
í Hóla brekku sókn. Við kirkj una starfa einnig 
Ragn hild ur Ás geirs dótt ir djákni og Sig ríð ur 
Rún Tryggva dótt ir æsku lýðs full trúi. Guð ný 
Ein ars dótt ir er kantor kirkj unn ar. Kirkju verð ir 
og með hjálp ar ar eru Krist ín Ing ólfs dótt ir og 
Jó hanna Freyja Björns dótt ir. 

Helgi hald
Hvern sunnu dag er guðs þjón usta klukk an 11. 

Á sama tíma er sunnu daga skóli þar sem börn in 
fá að heyra Bibl íu sög ur í máli og mynd um. Einu 
sinni í mán uði er fjöl skylduguðs þjón usta þar 
sem höfð að er til allr ar fjöl skyld unn ar með 
fjöl breyttri og góðri dag skrá. Einnig bjóða sókn-
ar nefnd ir kirkj unn ar upp á súpu og brauð einu 
sinni í mán uði.

Kyrrð ar stund ir kirkj unn ar eru á þriðju dög-
um kl.12. Þar gefst fólki tæki færi til að leita 
inn á við, íhuga, biðja og um leið hlýða á ljúfa 
tón list.

Á hverju ári eru guðs þjón ust ur sem sér stak-
lega eru helg að ar eldri borg ur um.

 
Barna- og ung linga starf
Við bjóð um upp á skemmti legt tóm stunda-

starf á kristn um grunni, þar sem börn um gefst 
kost ur á að eiga góð ar stund ir í kirkj unni okk ar. 
Starf ið er kynja skipt hjá yngsta ald urs hópn um, 
3.-4.bekk og hef ur sá hátt ur ver ið hafð ur hér á í 
mörg ár og gef ist mjög vel. TTT-starf er svo fyr-
ir börn í 5.-7.bekk og þá er hóp ur inn bland að ur. 
Lögð er áhersla á upp byggj andi sam ver ur þar 
sem börn in gera sér margt til skemmt un ar um 

leið og þau læra um Guð og ná unga kær leika. 
Með al ann ars má nefna rat leiki, fá rán leika, úti-
veru, heim sókn ir, óvissu ferð ir og stutt mynda-
gerð. 

Í kirkj unni er öfl ugt æsku lýðs fé lag sem hitt ist  
að jafn aði einu sinni í viku, en oft ar ef eitt hvað 
sér stakt stend ur til. Í kirkj unni eru mörg spil, 
borð tenn is borð, bandý og fót bolta spil. Ung-
ling ar taka virk an þátt í skipu lagi starfs ins og 
velta í leið inni fyr ir sér ýms um þátt um lífs ins 
s.s til vist Guðs, sjálfs mynd og nauð syn þess að 
kunna fót um sín um for ráð í líf inu. Ung linga starf-
ið er lið ur í for varn ar starfi kirkj unn ar. Þar fá 
ung ling arn ir tæki færi til þess að vera í góð um 
fé lags skap og efla fé lags- og til finn inga þroska. 
Í barna og ung linga starfi Fella- og Hóla kirkju er 
áhersla lögð á lífs leikni og mann leg sam skipti.

 
For eldramorgn ar
For eldr ar sem eru heima með börn hitt ast 

yfir kaffi bolla í nota legu and rúms lofti í kirkj-
unni alla fimmtu dags morgna kl 10-12. Við 
spjöll um, miðl um reynslu og lær um hvert af 
öðru. Dag skrá in er fjöl breytt og er til dæm is 
boð ið upp á spenn andi fyr ir lestra og fræðslu, 
jóla fönd ur, páska fönd ur, létt spjall, göngu ferð ir 
og hvað eina sem ykk ur dett ur í hug. Sam hliða 
því að vera fjöl breytt er dag skrá in líka snið in 
að ykk ar þörf um og vel er tek ið und ir all ar hug-
mynd ir og ábend ing ar.

 
Lista smiðj an Lit róf
Lista smiðj an Lit róf er fyr ir börn á aldr in um 

10-15 ára. Þátt tak end ur eru ís lensk börn og 
börn af er lendu bergi.  Helstu áherslu at riði eru 
á sviði tón list ar, dans, list rænn ar hreyf ing ar og 
ann ar ar list sköp un ar. Áhersla er á að kynna 

börn un um ís lenska list og list frá öðr um lönd-
um til að kenna þeim að meta ólíka menn ing ar 
heima. Lögð er áhersla á að þessi vett vang ur 
verði til að laða fólk á öll um aldri, af ólík um 
menn ing ar heim um, sam an til upp byggi legs 
starfs og við burða. Lista smiðj an Lit róf er fyr ir 
börn á aldr in um 10 – 15 ára þar sem áhersl an 
er fyrst og fremst á tón list og dans. Viku leg ar 
æf ing ar eru með þátt tak end um og fara þær 
fram í safn að ar heim ili kirkj unn ar. Auk þess er 
far ið út fyr ir borg ina í æf inga búð ir 1-2 helg ar 
á vetri. Starf ið fer fram á mið viku dög um kl.16 
– 17 í safn að ar heim ili kirkj unn ar.

 
Kirkjukór Fella- og Hóla kirkju
Í Fella- og Hóla kirkju hef ur alltaf ver ið lögð 

mik il áhersla á metn að ar fullt tón list ar líf. Við 
kirkj una er góð ur kirkjukór með vel þjálf uð um 
og fal leg um rödd um sem tekst á við spenn andi 
verk efni. Kóræf ing ar eru á þriðju dög um kl. 
19:30.

Kirkju starf eldri borg ara
Kirkju starf eldri borg ara er alla þriðju daga 

frá kl.13-16. Mark mið þessa starfs er að skapa 
and rúms loft sem styrk ir þá vit und að kirkj an 
er skjól, at hvarf og vett vang ur upp byggi legs 
starfs og um ræðu til að glíma við verk efni dag-
legs lífs full orð ins og lífs reynds fólks þar sem 
all ir njóta virð ing ar. Mik il áhersla er lögð á að 
fólk finni vin sam legt við mót í kirkj unni og að 
all ir finni sig vel komna. Á hverri sam veru er 
boð ið upp á skipu lagða dag skrá þar sem boð ið 
er upp á fræð andi og áhuga verða fræðslu, tón-
list ar at riði eða ferða lög. Áhersla er lögð á að 
hafa metn að ar fulla og vand aða dag skrá þannig 
að all ir geti fund ið eitt hvað við sitt hæfi. Boð ið 
er upp á kaffi og með læti. Les in er fram halds-
saga og síð an er alltaf end að með helgi stund í 
kirkju þar sem boð ið er upp á fyr ir bæn. 

Kirkj an býð ur akst ur fyr ir það fólk sem á 
erfitt með að kom ast til og frá kirkju á vægu 
verði.

Sam starf við fé lags starf ið í Gerðu bergi
Sam starf fé lags starfs ins í Gerðu bergi  og 

Fella- og Hóla kirkju hef ur ver ið ákaf lega far sælt 

í gegn um tíð ina eða frá ár inu1990. Unn ið hef ur 
ver ið mark visst af því að byggja upp gott sam-
starf. Viku lega eru helgi stund ir í Gerðu bergi 
þar sem lögð er áhersla á trú ar iðk un, bæði 
per sónu lega og í sam fé lagi, með bæn og ritn ing-
ar lestri. Prest ar og djákni Fella- og Hóla kirkju 
leiða stund irn ar. Sér stak ar guðs þjón ust ur eru 
2-3 á ári sem eru helg að ar eldri borg ur um. Þar 
syng ur Gerð berg skór inn og leið ir al menn an 
safn að ar söng. Fólk úr helgi stunda hóps Gerðu-
bergs lesa jafn an ritn ing ar lestra.

Djákni Fella-og Hóla kirkju hef ur fasta við-
veru viku lega í Gerðu bergi. Þar er skap að ur 
vett vang ur fyr ir sál gæslu og næði til að hlusta 
eft ir áhyggj um þeirra sem fé lags starf ið sækja 
og þeim gef inn kost ur á að tjá kvíða sinn, erf iða 
reynslu, sögu og unn ið er úr slík um mál um. 
Reglu lega setj ast full trúi kirkj unn ar og for stöðu-
mað ur fé lags starfs ins í Gerðu bergi nið ur til að 
meta sam starf ið, ræða um það sem bet ur má 
gera og koma fram með nýj ar hug mynd ir til 
að efla sam starf kirkj unn ar og fé lags starfs ins.
For stöðu mað ur fé lags starfs ins og djákni Fella- 
og Hóla kirkju hafa oft haft sam ráð um lausn ir 
vegna ein stak linga sem búa við ein angr un og 
má segja að sam starf ið stuðli að því að finna 
sér stak lega þessa ein stak linga, heim sækja þá 
og hvetja þá til að taka þátt í starf inu. Marg ir 
ein stak ling ar sem voru mjög ein angr að ir taka 
nú þátt í starf inu, njóta sín í góð um fé lags skap 
og finna að þeir eru hluti af sam fé lagi okk ar í 
Efra- Breið holti.

Vina heim sókn ir og sál gæsla
Boð ið er upp á vina heim sókn ir á veg um 

kirkj unn ar og hef ur kirkj an átt í góðu sam starfi 
við þjón ustu mið stöð Breið holts vegna þeirra 
skjól stæð inga sem hún sinn ir. Prest ar og djákni 
kirkj unn ar sinna sál gæslu og boð ið er upp á 
við tals tíma eft ir sam komu lagi. 

All ar nán ari upp lýs ing ar um dag legt starf 
er að finna á heima síðu kirkj unn ar, www.fellog-
hola kirkja.is. Þar er hægt að skrá sig á póst lista 
kirkj unn ar og fá send ar stutt ar rétt ir úr kirkju-
starf inu

Í 

Fjöl breytt starf í Selja kirkju
Það er fjöl breytt starf semi fyr ir börn og 

ung linga í Selja kirkju. Starf ið er í um sjá prest-
anna, sr. Val geirs Ást ráðs son ar sem er sókna-
prest ur, sr. Bolla Pét urs Bolla son ar og sr. 
Ólafs Jó hanns Borg þórs son ar ásamt öðru 
starfs fólki kirkj unn ar. 

Vetr ar starf ið fer af stað um miðj an sept em-
ber og verð ur aug lýst á marga vegu, m.a á 
heima síðu kirkj unn ar og  í safn að ar tíð ind um 
sem bor in verða út í hvert hús sókn ar inn ar.

Barna guðs þjón ust ur
Það eru guðs þjón ust ur sem ætl að ar eru 

yngstu börn un um og for eldr um þeirra. Þá 
er frísk leg ur söng ur, sög ur og ann að það 
sem hæf ir boð un til barna. Barna- og fjöl-
skylduguðs þjón ust urn ar eru hvern sunnu-

dag og hefj ast kl. 11.

Fund ir fyr ir 9 - 12 ára stúlk ur
KFUK og Selja kirkja vinna sam an að fund-

um fyr ir þá fundi. Funda efn in eru fjöl breytt, 
fræðsla, söngv ar, leik ir og létt gam an. Fund-
irn ir eru á mánu dög um kl. 17.30

Fund ir fyr ir 9 - 12 ára drengi
Þar er sam vinna Selja kirkju og KFUM. Við-

fangs efn in eru fjöl breytt og þar hitt ast hress-
ir strák ar. Fund irn ir eru á fimmtu dög um kl. 
17.30

Barna kór ar
Kór a starf ið bein ist að tón list ar þjálf un og 

starfi í guðs þjón ust um kirkj unn ar og víð ar. 
Upp lýs ing ar um tíma og skipu lag verða gefn-
ar í kirkj unni þeg ar starf ið hefst.

Æsku lýðs fé lag ið Sela
Það er starf fyr ir ung ling anna í söfn uð in-

um, 13 ára og eldri. Feng ist er við marg brot-
in verk efni krist inna ung linga og fund ar efni 
er við hæfi ungs fólks til fræðslu og skemmt-
un ar. Haft er sam starf við önn ur æsku lýðs fé-
lög í söfn uð um borg ar inn ar. Nán ari upp lýs-
ing ar um fund ar tíma verða gefn ar í kirkj unni 
þeg ar starf ið hefst.

Frí merkja klúbb ur inn
Sá klúbb ur verð ur starf rækt ur fyr ir börn 9 

ára og eldri. Nán ari upp lýs ing ar eru gefn ar í 
kirkj unni.

Starf í leik skól un um
Selja kirkju hef ur sam starf við flest ar leik-

skól ana í Selja hverfi. Starfs mað ur safn að ar-
ins kem ur reglu lega í leik skól ana, þar sem 

eru sam veru stund ir með börn um og starfs-
fólki skól anna.

Ferm ing ar fræðsl an
Hún hefst þeg ar skól arn ir eru komn ir vel 

af stað. Kennslu stund ir eru viku lega all an 
vet ur inn fram að ferm ingu. Þá er einnig þátt-
taka í guðs þjón ust um safn að ar ins, ferm ing-
ar barna mót um o. fl.

Safn að ar starf ið
er ætl uð öllu safn að ar fólki, ung um og 

öldn um. Guðs þjón ust ur sunnu dags ins er 
yfir vetr ar tím ann kl. 14. Þær hæfa for eldr um 
og börn um sam eig in lega. Guðs þjón ust ur 
eru einnig þriðja sunnu dag hvers mán að ar. 
Mömmumorgn ar eru á þriðju dög um kl. 10. 
Þá eru mán að ar lega sam ver ur fyr ir eldri 
borg ara. Bibl íu lestr ar eru reglu lega, þar sem 
flutt ir eru fræði leg ir fyr ir lestr ar um ein staka 
hluta Bibl í unn ar og eru um ræð ur á eft ir. All-
ar upp lýs ing ar um starf Selja kirkju er að fá 
í kirkj unni. Ver um virk og tök um þátt í blóm-
legu starfi kirkj unn ar. 
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Selja kirkja
Heimilisfang:          Hagasel 40
Símanúmer:             567 0110
Faxnúmer:             557-1910
Heimasíða                www.seljakirkja.is

dag og hefj ast kl. 11.

Selja kirkjaSelja kirkjaSelja kirkja

Fella- og Hóla kirkja
Heimilisfang:                        Hólabergi 88
Símanúmer:            557 3280
Faxnúmer:            567 7415
Veffang:              www.fellaogholakirkja.is

leið þau l ra um Guð á unga k r leika. 

Fé lags miðstöðin Hólma sel
Heimilisfang:      Hólmasel 4 - 6 • 109 Reykjavík
Símanúmer:             567 7730
Faxnúmer:             587 1460
Vefsíða:                   www.holmasel.is
Netfang:                      holmasel@itr.is

Address:             Hólmasel 4 - 6 • 109 Reykjavík
Phone number:                             567 7730
Fax number:             587 1460
Website:                   www.holmasel.is
Email:      holmasel@itr.is

af mikilvægari þáttum í unglingalýðræði. 

holmasel.is



Íþróttafélagið Leiknir var stofnað 1973,    í 
Bergum, Fella- og Hólahverfi Reykjavíkur.  
Félagið er hverfafélag þar sem starfsemi 
þess fer öll fram í umræddu hverfi, á  ger-
vigrasvelli við Austurberg 1, íþróttahúsinu 
við Austurberg og í íþróttahúsi Fellaskóla.  Í 

félaginu er starfrækt knattspyrnudeild karla 
allt frá áttunda flokki til og með meistaraflok-
ki.  Leiknir rekur einnig 6. fl. og 4. fl. kvenna. 
Megintilgangur félagsins er að gefa ungmen-
num kost á knattspyrnuiðkun í göngufæri frá 
heimili sínu.  Íþróttafélagið rekur starfsemi 
sína í barnmörgu hverfi borgarinnar og er 
viðurkenndur félagsmótunaraðili i uppvexti 
barna í hverfinu. Þannig er hlutverk félagsins 
að efla sem best tengsl barna og unglinga við 
það og um leið að draga úr líkum á ávana-og 
vímuefnaneyslu og afbrotahegðun þeirra. 
Markmið barna-og unglingastarfs íþróttafé-

lagsins byggja á stefnuyfirlýsingu Knattspyr-
nusambands  Íslands (1995) þar sem segir 
að barnaþjálfun sé ekki afreksmannaþjálfun 
heldur grunnþjálfun fjölbreyttra hreyfinga 
þar sem leikur, leikni og almenn ánægja eiga 
að skipa sess í þjálfuninni.  Íþróttafélagið 
leitast því við að bjóða iðkendum uppá góða 
aðstöðu til þess að stunda knattspyrnu.  
Jafnframt sem það veitir iðkendum, forel-
drum og öðrum áhugamönnum um félagið 
tækifæri til þess að rjúfa tengsl við daglegt 
amstur og njóta þess sem hópíþrótt eins og 
knattspyrna hefur upp á bjóða.

Íþróttafélagið Leiknir var stofnað 1973,    í 

Tónskóli Eddu Borg er tónlistarskóli sem 
þjónar nemendum frá fæðingu til 16 ára 
aldurs. 

Skólinn var stofnaður haustið 1989 og er því 
að hefja sitt 18 starfsár. 

Í skólanum er kennt á flest öll hljóðfæri úr 
öllum hljóðfærafjölskyldunum og taka nemen-
dur próf samkvæmt námskrá útgefinni af 
Menntamálaráðuneytinu. 

Einnig hefur skólinn öfluga námskeiðadeild, 
en hún er alltaf að verða vinsælli hjá þeim sem 
ekki vilja fara hina hefðbundnu klassísku leið. 

Á fimmtánda starfsárinu bættist við Ung-
barnadeild fyrir börn 9 mánaða og eldri og 
foreldra þeirra. 

Mikil áhersla hefur alltaf verið lögð á að 
nemendur komi fram á tónleikum eftir því 
sem námsgeta segir til um og læri fágaða og 
góða framkomu. 

Til að kynnast betur skólastarfinu eða til 
að fá frekari upplýsingar, er bent á að skoða 
betur heimasíðuna okkar, sem er alltaf í stöðu-
gri þróun, eða hafa samband við skrifstofu 
skólans í síma: 557-3452 eða með tölvupósti: 
ritari@eddaborg.is eða eddaborg@eddaborg.is 

The music school of  
Edda Borg

Tónskóli Eddu Borg is a musicschool     for 
children from birth until sixteen years    of age. 

The school was founded in 1989 so it is start-
ing it’s seventeenth year. 

The students can choose form a great varaity 
of instruments. 

The school offers short term courses for stu-
dents who would not like to go the typical classi-
cal way. This way is getting more popular every 
year. The instruments are: Keyboard, Bass, Gui-
tar and Drums. 

Two years ago the school started a program 
for children from 9 months old and their parents 
which is very popular. 

Students appear on concerts and recitals dur-
ing the schoolyear. 

For mor information go to our website 
www.tonskoli.net or call our office 557-3452 
or write us an e-mail: ritari@eddaborg.is or 
eddaborg@eddaborg.is 

Gerðuberg var opnað 4. mars 1983 og er 
alhliða menningarmiðstöð rekin af Reykja-
víkurborg. Boðið er upp á fjölbreytta mennin-
gardagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Markmið 
Gerðubergs frá upphafi hefur verið að vera 
uppbyggjandi, fræðandi, leiðandi á sínu sviði 
og skemmtilegt! Jafnframt því að taka mið af 
fjölbreyttu menningarsamfélagi borgarinnar 
og tryggja gott aðgengi borgarbúa á öllum 
aldri að viðburðum og fræðslu á sviði men-
ningar og lista.

Gerðuberg hefur stuðlað að varðveislu 
menningarverðmæta með útgáfu á Sjón-, Rit- 
og Tónþingum Gerðubergs, sem og útgáfu á 
íslenskum einsöngslögum í flutningi margra 
helstu söngvara landsins og Jónasar Ingi-
mundarsonar píanóleikara.

Gerðuberg hefur markvisst safnað myn-
dverkum eftir börn sem tekið hafa þátt í 
listsmiðjum Gagns og gamans. Hægt er að 
fá leigðar sýningar úr safninu og er áhugasö-
mum bent á að hafa samband við listadeild 
Gerðubergs. 

Í Gerðubergi er fjölbreytt og góð aðstaða 
fyrir viðburði, fundi, ráðstefnur, námskeið, 
móttökur, afmæli, fermingar og fleira. Gerðu-
berg leitast við að veita viðskiptavinum 
sínum og gestum sem besta þjónustu við öll 

tækifæri.
Hægt er að fá allar veitingar í Kaffi Bergi 

sem jafnframt býður upp á salatbar, súpu 
og heita rétti í hádeginu. Opið er frá kl. 9-16 
virka daga og 13-16 á laugardögum. Opnaður 
hefur verið „Heitur reitur“(þráðlaust inter-
net) í Kaffi Bergi gestum að kostnaðalausu.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Gerðubergs, þar sem finna má ávallt nýjustu 
fréttir af starfsemi og þjónustu hússins. 

Félagsstarf Gerðubergs er opið fólki á 
öllum aldri alla virka daga frá kl. 9-16.30, 

(Lokað frá 1. júlí til 15. ágúst vegna sumar-
leyfa).

Boðið er upp á opnar vinnustofur með og 
án leiðsagnar, vist, brids og skák, kórstarf, 
sjálfboðaliðastarf, sund og leikfimiæfingar í 
Breiðholtslaug og hressandi gönguferðir um 
nágrennið. Fjölmargir samstarfsaðilar auka 
fjölbreytni og þróun verkefna í Félagsstarfinu. 
Allar upplýsingar eru veittar á staðnum, í 
síma 575 7720 og á www.gerduberg.is.

Strætisvagnar stansa við Gerðuberg. Sjá 
leiðakort Strætó á www.bus.is.

Gerðuberg Cultural 
Centre

Opened on 4 March 1983, Gerðuberg is a 
multi-function cultural centre, run by the City 
of Reykjavík, that offers a varied programme 
of events for people of all ages.  From the out-
set, it has aimed at being a leader in its field 
and presenting material that is stimulating, 
informative and, above all, fun!  Its policy is 
to cater for the range of cultural backgrounds 
and demands in Reykjavík and to ensure that 
people of all ages will have access to cultural 
and artistic facilities and events. 

Gerðuberg has made a contribution towards 
the preservation of cultural material by pub-
lishing transcriptions of its seminars on the 
visual arts, literature and music (Sjónþing, 
Ritþing and Tónþing) and also the series of 
CDs of Icelandic solo songs, performed by 
many of Iceland’s foremost singers accompa-
nied by the pianist Jónas Ingimundarson. 

Gerðuberg has systematically collected pic-
tures by children who have taken part in its 
„Gagn og gaman“ art workshops.  Material 
from the collection may be hired for exhibi-

tion. Those interested should contact Gerðu-
berg’s Art Department. 

Facilities are available for hire in Gerðuberg 
for events, meetings, conferences, courses, 
receptions, birthday and confirmation parties, 
etc.  The centre strives to provide services of 
the highest quality for all occasions. 

Refreshments of all types are available from 
the cafeteria, Kaffi Berg, which also sells soup, 
salads and hot meals at lunchtime.  Opening 
hours: 9 a.m. - 4 p.m. on weekdays and 1 p.m. 
- 4. p.m. on Saturdays.  A free internet „hot 
spot“ for laptop computers is open to guests in 
Kaffi Berg. 

Further information is available on Gerðu-
berg’s website, with all the latest news of 
events and services on offer in the centre. 

Gerðuberg’s programme of Social Events 
is open to people of all ages every weekday 
from 9 a.m. to 4.30 p.m. (except for the sum-
mer holiday period from 1 July to 15 August).  
Open workshops, with and without guidance, 
are on offer, and also whist, bridge, chess, a 
choir, volunteer work programmes, swimming 
and physical exercises in the Breiðholtslaug 
Swimming Pool and short walks in the vicin-
ity.  A large number of collaborating partners 
ensure variety and development in the Social 
Events programme.  Information is available 
at Gerðuberg, by telephone (575 7720) and on 
the website, www.gerduberg.is.

Buses stop just outside Gerðuberg. For routes 
and times, see the bus map on www.bus.is.

Selja hlíð tók til starfa 1. júní 1986.  Fjöldi 
heimmil is manna er 73.

Hér hef ur starfar heim il is ráð frá fyrstu 
tíð sem fund ar einu sinni í mán uði yfir vetr-
ar tím ann. Ráð ið er skip að 4 heim il is mönn-
um og 6 starfs mönn um. Á fyrsta fundi í 
sept em ber eru lagð ar nið ur lín ur starfs ins 

fyr ir kom andi ár og aðra ár lega við burði 
eins og menn ing ar viku, Þorra blót, Selja-
gleði, jóla kaff ið, sum ar ferð  o.fl. 

Í gegn um tíð ina hef ur ver ið öfl ugt 
fé lagssstarf í takt við tím ann og þarf ir ein-
stak linga.

Boð ið er upp á marg vís legt hand verk, 
eins og leir mót un, alm. handa vinnu, kerta-
gerð, gler mósaik, korta gerð,  sam veru-
stund ir, söng stund ir við und ir leik harm on-
iku, létta leik fimi, stóla dans, boccia, bingó, 
vöfflu kaffi og far ið er í göngu ferð ir þeg ar 
vel viðr ar

Hér er nettengt tölvu ver, bóka safn, 9 
holu pút t völl ur og græn met is garð ur.                  

Séra Hans Mark ús Haf steins son sér um 
messu hald hér einu sinni í mán uði. 

Í fjög ur ár hafa heim il is kon ur ásamt ætt-
ingj um tek ið þátt í Kvenna hlaup inu,    þátt-
tak end ur voru 60 í ár

Starf rækt er inn an húss sjón varps kerfi 
og geta heim il is menn stillt á ákv. rás á 
sjón varps tækj um sín um og feng ið hag nýt-
ar upp lýs ing ar um starfs semi Selja hlíð ar, 
fé lags starf, mat seð il og fróð leiks móla.

Hér er sjúkra þjál un, hár greiðslu stofa og 
fóta að gerð ar stofa.
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Selja hlíð Fé lags starf
Heimilisfang:          Hjallaseli 55 • 109 Reykjavík
Símanúmer:              540 2400
Faxnúmer:              540 2401
Heimasíða:           reykjavík.is

Menn ing ar mið stöðin Gerðu berg
Heimilisfang:     Gerðuberg 3-5 • 111 Reykjavík
Símanúmer:             575 7700
Veffang:                www.gerduberg.is
Opnunartími sýninga virka daga 11-17 og
helgar 13-16

Address:                        Gerðuberg 3-5 • lll Reykjavík
Phone numer:                 575-7700
Website:                      www.gerduberg.is
Exhibitions opening hours:  Mondays-Fridays 11-17,
and weekends 13-16

tækifæri.

Tón skóli Eddu Borg
Heimilisfang:                     Hólmasel 4 - 6
Símanúmer:             557 3452
Faxnúmer:             587 9112
Netfang:        eddaborg@eddaborg.is
Veffang:    www.tonskoli.net

Einnig hefur skólinn öfluga námskeiðadeild, 

Íþrótta fé lag ið Leikn ir
Heimilisfang:        Austurberg 1
Símanúmer:              557-8050
Faxnúmer:             557-8025
Veffang:                   www.leiknir.com



Íþrótta fé lag Reykja vík ur (ÍR) er hverfa fé-
lag í Breið holti. Íþrótta hús og fé lags heim ili 
þess er stað sett að Skóg ar seli 12. ÍR er eitt 
stærsta fé lag höf uð borg ar svæð is ins og sinn-
ir þörf um margra með níu deild um ásamt 
annarri íþrótta- og fé lags starf semi. For mað-
ur að al stjórn ar er Úlf ar Stein dórs son.  Á 
laug ar dög um milli kl: 11 og 13 er opið hús 
í ÍR-heim il inu þar sem all ir ÍR-ing ar og vel-
unn ar ar koma sam an og tippa. Boð ið er 
uppá kaffi og með því – All ir eru vel komn ir. 
Mik ið er framund an hjá ÍR. Má þar nefna til-
komu nýrr ar heima síðu fyr ir allt fé lag ið inn-
an ör fárra mán aða og á næstu árum mun 
glæsi legt íþrótta hús rísa á svæði ÍR í Suð ur-
Mjódd. ÍR býð ur alla for eldra hjart an lega 
vel komna í skemmti legt fé lags starf.

Íþrótta skóli ÍR fyr ir 3-6 ára börn.
Æf ing ar eru 1 x í viku í ÍR heim il inu við 

Skóg ar sel. 

Íþrótta skóli ÍR í grunn skól um Breið-
holts eða Breið holts skóla, Fella skóla, Hóla-
brekku skóla, Selja skóla og Öldusels skóla.

Tím arn ir eru í íþrótta hús um við kom andi 
skóla í beinu fram haldi af skóla degi barn-
anna. Íþrótta skól inn er fyr ir alla nem end ur í 
1.bekk og er þeim að kostn að ar lausu. 

Kvenna leik fimi fyr ir kon ur á öll um 
aldri

Leik fim in er á mánu dög um og fimmtu dög-
um kl.17:30-18:30 í ÍR heim il inu. Kenn ari er 
Svava Odd ný Ás geirs dótt ir.

Skokk hóp ur fyr ir kon ur og karl ar á öll-
um aldri

Tím ar á mánud., mið vikud. og fimmtud. 
kl.17:30. Mæt ing í ÍR-heim il ið. Á laug ar dög-
um kl.9:30 er hist við Breið holts laug. Þjálf ari 
er Gunn ar Páll Jóakims son. 

Leik fimi fyr ir fólk á besta aldri Kon ur 
og karl ar frá 50 ára aldri og eldri

Tím ar 2 x í viku, mánu daga kl.8:15-9:45 
og föstu daga kl.13:00-15:00, í ÍR heim il inu. Í 
tímun um er far ið í al menna leik fimi og vin-
sælu leik ina Ringó og Boccia.

Dans deild ÍR Iðk end ur frá 3 ára aldri 
Æf ing ar fara að lang mestu fram í ÍR heim-

il inu við Skóg ar sel. Kenn ar ar hafa gríð ar-
lega reynslu og marg ar gráð ur, m.a. kenn ara-
gráðu frá virtasta Dans kenn ara sam bandi 
heims, Imper i al Soci ety of Teachers of 
Dancing. All ir eru með í dans in um óháð 
getu. Áhersla er á að nem end ur læra að 
njóta sín í dans in um, hlusta á tón list, fylgja 
leið sögn og um fram allt að hafa gam an af.

Frjáls í þrótta deild ÍR Iðk end ur frá 5 ára 
aldri

Æf ing ar fyr ir börn að 12 ára aldri eru í 
íþrótta hús um í Breið holti og í Laug ar dals-
höll. Frá 12 ára aldri æfa all ir í Laug ar dals-
höll inni á vet urna og í Laug ar daln um á 
sumr in. Yf ir þjálf ari er Þrá inn Haf steins son, 
íþrótta fræð ing ur, en auk hans starfa fjöl-
marg ir aðr ir vel mennt að ir og reynd ir þjálf-
ar ar sem skipta þjálfun inni á milli sín eft ir 
ald urs hóp um og sér grein um. Mark mið deild-
ar inn ar er með al ann ars að vinna að öfl ugu 
barna- og ung linga starfi með áherslu á að 
all ir, óháð getu, lík ams bygg ingu og fjár hags-
stöðu, geti fund ið íþrótta grein við sitt hæfi 
hvort held ur mark mið ið er sett á keppni og 
af rek s í þrótt ir eða al menna heilsu rækt og 
góð an fé lags skap. 

Hand knatt leiks deild ÍR Iðk end ur frá 6 
ára aldri

Æf ing ar eru í íþrótta hús um Breið holts. Til 
margra ára hef ur deild in skil að af sér mörg-
um efni leg um leik mönn um og hafa marg ir 
gert samn inga við er lend fé lög. ÍR er eink ar 

stolt að eiga sex leik menn í und ir bún ings-
hópi hand knatt leiks á Ólymp íu leik un um í 
Pek ing og fjór ir þeirra fóru út með lands liði 
Ís lands. Mik il upp bygg ing á sér stað inn an 
deild ar inn ar. Má þar nefna að ráð ist hef ur 
ver ið í að kynna hand knatt leik í öll um skól-
um Breið holts á haust mán uð um sem og 
ráðn ing nýs yf ir þjálf ara deild ar inn ar.

Júdódeild ÍR Iðk end ur frá 6 ára aldri 
Æf ing ar eru í ÍR heim il inu við Skóg ar sel. 

Íþrótta grein in er yngst inn an ÍR en sam-
heldni og mik ill vöxt ur hef ur skap að góða 
og sterka deild. Björn H. Hall dórs son er yf ir-
þjálf ari en hann er með próf frá ÍSÍ og JSÍ og 
ný ver ið náði Björn stórri gráðu; 4.Dan svar-
ta belt ið. Björn er einnig í stjórn JSÍ. Júdó er 
sjálfs varnar í þrótt þar sem agi og hefð ir ráða 
ríkj um. Júdó hent ar öll um og þar af leið andi 
er aldrei of seint að byrja að æfa júdó ólíkt 
mörg um öðr um íþrótta grein um. 

Keilu deild ÍR Iðk end ur frá 8 ára aldri 
Æf ing ar eru í Keilu höll inni í Öskju hlíð en 
styrkta ræf ing ar fara fram á öðr um stöð-
um. Keilu höll in hef ur ver ið stækk uð og er 
að stað an öll til fyr ir mynd ar fyr ir iðk end ur 
keilu sem og fyr ir al menn ing. Keila er íþrótt 
sem verð ur æ vin sælli með tím an um. ÍR-ing-
ar eiga ný krýnda brons verð launa hafa frá 
heims meist ara móti ung menna í keilu 2008.

Knatt spyrnu deild ÍR Iðk end ur frá 5 ára 
aldri

Æf ing ar eru á ÍR svæð inu og í íþrótta hús-
um neðra Breið holts. Deild in kynn ir öfl ugt 

barna- og ung linga starf ásamt því að mikl ar 
von ir eru bundn ar við ráðn ingu Hall dórs 
Þ. Hall dórs son ar sem yf ir þjálf ara hjá yngri 
flokk um deild ar inn ar. Á knatt spyrnu mót-
um víða um land hef ur eft ir því ver ið tek ið 
hvað börn sem spila und ir merki ÍR eru 
prúð og hafa sum ir flokk ar hlot ið við ur kenn-
ingu fyr ir það. 

Körfuknatt leiks deild ÍR Iðk end ur frá 6 
ára aldri

Æf ing ar eru í íþrótta hús um Breið holts. 
Mik ill upp gang ur hef ur ver ið inn an deild ar-
inn ar síð ustu árin og ár ang ur inn að sama 
skapi ver ið glæsi leg ur sama hvort ver ið sé 
að tala um yngri flokka eða meist ara flokk. 
Frá bær um gjörð er í kring um starf sem ina, 
þar sem for eldr ar og að stand end ur iðk enda 
gegna lyk il hlut verki. Má nefna hve vel deild-
in stend ur sig við að ná til barna af er lend-
um upp runa.

Skíða deild ÍR Iðk end ur frá 4 aldri eða 
þeg ar þau eru far in að geta bjarg að sér 
sjálf í lyft unni

Æf ing ar eru í Blá fjöll um og inn an tíð ar 
mun þar rísa tign ar leg ur skáli deild ar inn-
ar. Haustæf ing arn ar fara fram í íþrótta húsi 
Fella skóla og á lík ams rækt ar stöð. Í yngstu 
flokk um er lögð áhersla á grunn at riði skíða-
mennsku, leik og gleði. Í barna- og ung linga-
starf inu er lögð auk in áhersla á keppni, 
efl ingu fé lags legs þroska og for varna gegn 
vímu efna notk un.

Taekwondo deild ÍR Iðk end ur frá 8 ára 
aldri

Deild in æfir í ÍR-heim il inu. Taekwondo 
hent ar hverj um sem er óháð aldri, kyn ferði 
og lík am legu ástandi. Hjá deild inni eru þaul-
van ir þjálf ar ar sem hafa lagt stund á Tae-
kwondo til fjölda ára og margoft sótt nám-
skeið og æf inga búð ir er lend is. Í Taekwondo 
er lögð áhersla á að þjálfa upp aga, þrek, 
sjálfs traust og vilja styrk til að sigr ast á þeim 
erf ið leik um sem ein stak ling ur inn stend ur 
frammi fyr ir hverju sinni. 

Tón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son ar 
var stofn að ur árið 1964 og er einn fjöl menn-
asti tón list ar skóli lands ins. Höf uð stöðv-
ar skól ans eru á Engja teigi 1 en auk þess 
starfar hann í eig in hús næði við Hraun-
berg 2 og í fé lags mið stöð inni Ár seli í Árbæ. 
Mark mið Tón skól ans er að efla al menna 
tón list ar þekk ingu og tón list ar iðk un. Við 
inn göngu eru ekki sett skil yrði um ald ur 
eða tón list ar kunn áttu, en kraf ist er góðr ar 
ástund un ar og heima vinnu. Flest ir nem end-
ur hefja nám í for skóla deild um og fá þar 

al menna und ir stöðu fyr ir hljóð færa nám. Í 
Hraun bergi eru kennd ar hljóð færa grein ar 
auk for skóla og tón fræði. þar starfar einnig 
ritmíska deild in (kennslu grein ar: raf gít ar, 
raf bassi, ritmískt pí anó og trommu leik ur).  

Sig ur sveins D. Krist ins-
son’s School of  Music

Sig ur sveins D. Krist ins son’s School of 
Music, esta bl is hed in 1964, is now one of the 
largest Music School of this kind in Iceland. 
It’s main build ing is situ ated at Engja teig ur 
1 but the School also operates in its own 
premises at Hraun berg 2 and in Ár sel, Youth 
Soci al Centre in Ár bær district. 

The School’s policy focuses on stimulat-
ing gener al music act i vities and musical 
knowled ge. No requirem ents are made 
concern ing age or for mer tra in ing for admitt-
ance to the school but dem ands are made 
that the stu dents show inter est, good attend-
ance and good home work. Most children 
start in the group classes, which is an excel-
lent way to prepare for stu dy ing an instru-
ment. App lication forms are also availa ble 
from the recept ion desk 

at Borg ar bóka safn in Gerðu berg cultural 
cent er. In Hraun berg stu dents can choose 
vari ety of instru ments, preschool and the-
ory. The rhyt mic sect or operates in Hraun-
berg (subjects: el ect ric guit ar, el ect ric bass, 
rhyt mic pi ano and drums).

Tón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son ar 

Íþ Í

Hellir býður upp á öflugt unglingastarf 
með æfingum, námskeiðum og skólamó-
tum. Æfingar eru á hverjum mánudegi og 
hefjast kl. 17:15.  Þátttaka er ókeypis.  Nám-
skeið eru haldin fyrir þá unglinga sem eru 
duglegir að taka þátt í starfi félagsins og 
hafa náð nokkurri leikni í taflmennskunni. 
Farið er yfir ýmis grundvallaratriði skáklis-
tarinnar, helstu byrjunarleiki og endatöfl 
og margt fleira. Þáttaka í mótum félag-
sins er öllum heimil og er þátttökugjöl-
dum stillt í hóf. Helstu mót félagsins eru: 
Meistaramót Hellis fer fram á vorin og 

er kappskák. Það er jafnan vel skipað og 
sterkir skákmenn mæta þar til leiks auk 
fjölmargra áhugamanna.  Félagið stendur 
fyrir svokölluð hraðkvöldum og atkvöl-
dum einu sinni á mánuði þar tefld verður 
hraðskák og atskák. Borgarskákmótið er 
hraðskákmót sem Hellir heldur ásamt Tafl-

félagi Reykjavíkur í Ráðhúsi Reykjavíkur 
á afmælisdegi borgarinnar. Félagið sten-
dur jafnframt fyrir Jólapakkamóti Hellis 
fyrir hver jól í Ráðhúsinu sem er best sótt 
unglingamót hvers árs hérlendis.  Margir af 
bestu skákmönnum landsins eru í félaginu.  
Má þar nefna stórmeistarana Hannes Hlífar 
Stefánsson, margfaldan Íslandsmeistara, 
Jón L. Árnason og Lenku Ptácníkovú  Ein-
nig eru í félaginu alþjóðlegu meistarnir 
Karl Þorsteins , Bragi Þorfinnsson og 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.  Einnig má 
finna í félaginu marga bestu skákmenn af 
yngri kynslóðinni en Hellir er þrefaldur 
Íslandsmeistari taflfélaga í unglingaflokki.  
Kvenna- og stúlknastarf í Helli er öflugt og 
má þar nefna að Íslandsmeistarar stúlkna 
hafa síðustu átta ár komið úr Helli!  Frek-
ari upplýsingar um starfsemi félagsins má 
finna á www.hellir.com.  

Hellir Chess Club

Hellir has made a great progress in its 
youth department. Hellir is known for being 
the most innovative club in Reykjavík, e.g 
from tournaments played over the Internet 
and for active chess tournaments. Hellir 
hosts many chess tournaments every year. 
Full information about its tournaments 
schedule can be found on Hellir´s website.

Hellir has made a great progress in its 
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Tón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son ar
Heimilisfang:           Engjateigi 1 • 105 Reykjavík
Símanúmer             568 5828
Faxnúmer             568 5830
Veffang:             http://tsdk.ismennt.is
Netfang:                    tsdk@ismennt.is

Address:                 Engjateigi 1 •  105 Reykjavík
Phone number:                             568 5828
Fax number:             568 5830
Website:            http://tsdk.ismennt.is
Email:                     tsdk@ismennt.is

al menna und ir stöðu fyr ir hljóð færa nám. Í 

Tón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son arTón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son arTón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son arTón skóli Sig ur sveins D. Krist ins son ar

Íþrótta fé lag Reykja vík ur
Heimilisfang:        Skógarsel 12 • 109 Reykjavík
Símanúmer:             587 7080
Fax:               587 7081
Tölvupóstur: 
Framkvæmdastjóri:                  irstjori@simnet.is
Skrifstofustjóri:    iradal@simnet.is
Íþróttafulltrúi:               ir.ithrottir@simnet.is
Innheimta:    irafgr@simnet.is
Umsjónamaður:               irumsjon@simnet.is
Markaðsfulltrúi:            irmarkads@simnet.is
Heimasíða:       www.irsida.is

stolt að eiga sex leik menn í und ir bú

Tafl fé lag ið Hell ir
Heimilisfang:         Álfabakki 14a • Mjódd
Símanúmer:            866-0116
Netfang:                         hellir@hellir.is
Veffang:                     www.hellir.com

Address:          Álfabakki 14a • Mjódd
Phone number:                             557-8200
Email:         hellir@hellir.is
Website:                     www.hellir.com

er kappskák. Það er jafnan vel skipað og 



Sund fé lag ið Ægir var stofn að 1. maí 1927 
og hélt upp á 80 ára af mæli sitt í vor. Fé lag-
ið er hið eina sinn ar teg urnd ar í Reykja vík 
og hef ur ekki aðr ar íþrótt ir á stefnu skrá 
sinni. Fé lag ið hef ur ver ið í fremstu röð allt 
frá stofn un þess og ætl ar sér það áfram.

Æf ing ar og þjálf un
Sundfé lag ið Ægir legg ur áherslu á mark-

vissa þjálf un og góð an ár ang ur í keppni. 
Fé lag ið er fyr ir mynda fé lag ÍSÍ. Á veg um 
fé lags ins starfa fjöl marg ir æf inga hóp ar 
og þjálf ar ar. Æf ing ar fara fram í Sund mið-
stöð inni í Laug ar dal, Sund höll Reykja vík-

ur, Breið holts laug og Öldusels laug. Yngri 
hóp arn ir eru all ir nefnd ir eft ir fisk um, byrj-
enda hóp ar frá 4. ára aldri heita Gull fisk ar, 
svo taka við Bleikj ur og þar á eft ir Lax ar. 
Reynd ustu kepp end urn ir æfa svo eft ir getu 
og aldri  í Brons-, Silf ur- og Gull hópa. Sá 
síð ast taldi æfir að jafn aði 10 sinn um í viku 
lung ann úr keppn is tíma bil inu. Fé lag ið er 
einnig með Dem ants hóp, hóp eldri sund-
manna sem eru að minnka við sig en vilja 
ekki hætta æf ing um og tengsl um. Yf ir þjálf-
ari fé lags ins er Jacky Peller in, fransk ur 
mað ur með mikla reynaslu og mennt un í 
sund þjálf un. Einnig eru hjá fé lag inu marg ir 
vel mennt að ir þjálf ar ar. 

Ár ang ur
Ár ang ur fé lags ins hef ur ver ið afar góð-

ur und an far in þrjú sund ár. 101 ís lands-
meist ara tit ill hef ur unn ist þar af 55 lands-
met sett. Mik ill upp gang ur hef ur ver ið í 

yngri flokk um ásamt góð um ár angri eldri 
flokka fé lags ins. Fé lag ið varð Bik ar meist-
ari í fjórða sinn í röð í sum ar. Mjög góð-
ur ár ang ur hef ur náðst erledn is en sund-
menn fé lags ins eru uppi staða lands liðs ins 
í sundi, smá þjóða leik ar - Evr ópu meist ara-
mót - Heims meist ara mót - Ólymp íu há t ið 
evr ópu æsk unn ar, Skoska meist ara mót ið og 

Danska meist ara mót ið. Þetta eru mót sem 
sund menn okk ar hafa far ið á og sýnt góð-
ann ár ang ur á. Á sum um þeirra hafa sund-
menn okk ar ver ið í fremstu röð.

Fé lags líf
For mað ur Sund fé lags Ægis er Gúst af 

Adólf Hjalta son og hef ur hann ver ið það 
síð ustu fjög ur ár. Öfl ugt for eldra ráð er starf-
andi inn an fé lags ins sem vinn ur að fjár-
öflunn um og styrk ir sund menn fé lags ins 
með marg vís leg um hætti. Að al styrkt ar að-
ili félas gins er Lands banki Ís lands, úti bú-
ið í Mjódd og TYR sund fatn að ur. Fé lag ið 
held ur úti virk ustu heima síðu sund lífs ins á 
land inu með yfir 100 þús und heim sókn um 
á ári. www.aeg ir.is , þar er að finna all ar 
upp lýs ing ar um fé lag ið, af rek, upp á kom ur 
og fjöldi mynda frá starf inu.

Íþróttahúsið er starfrækt allt árið. Á 
haustin og fram til loka maí eru Hólabrek-
kuskóli og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
með húsið á leigu fyrir íþróttakennslu frá 
kl. 08:00 til kl. 17:00. Frá kl. 17:00 til kl. 
23:00 hefur Íþróttabandalag Reykjavíkur 
húsið á leigu og endurleigir til hinna ýmsu 
íþróttafélaga. Þó eru hverfafélögin Leiknir 

með knattspyrnu og ÍR með handknattleik 
aðalleigjendur hússins á virkum dögum. 
Um helgar eru hin ýmsu sérsambönd með 
aðstöðu í húsinu. Á sumrin eru stundaðar 
æfingar í húsinu, þó er það minna en á 
vetrum.

Sundlaugin er opin allt árið og er opin 
frá kl. 06:30 til kl. 22:00 á virkum dögum en 
frá kl. 08:00 til kl. 20:00 um helgar. Laugin 

er opin almenningi allt árið þó er börnum 
yngri en 14 ára nema í fylgd með fullorð-
num ekki hleypt inn fyrr en eftir að skóla-
sundi er lokið á veturna. Sundfélagið Ægir 
er með æfingar í laugum Breiðholtslaugar. 
Fjölbreytt leiktæki eru í laugunum, m.a. 
tvær stórar rennibrautir.

Sport Center in 
Austurberg
Swimming pool of  Breiðholt 
and Sport Center facility

The Sport Center in Austurbergi is open all 
year long. During the wintertime Hólabrek-
kuskóli and Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
rent the facility from 08:00 - 17:00 during 
weekdays. Íþróttabandlag Reykjavíkur rents 

the facility from 17:00 - 23:00, and rents it 
out to other sport groups. During the week-
ends various organizations rent the house 
for their activities. The Breiðholts swimming-
pool is open all year long from 06:30 - 22:00 
during weekdays but from 08:00 - 20:00 dur-
ing weekends. The swimming pool is open 
to the public, however children under the 
age of 14 have to have parental guardian 
with them.

the facility from 17:00 - 23:00, and rents it 

Íþróttahúsið er starfrækt allt árið. Á 

KOM IÐ OG DANS IÐ, sam tök áhuga fólks 
um al menna dans þátt töku á Ís landi, voru 
stofn uð haust ið 1991. Sam tök in hafa und an-
farna vet ur stað ið fyr ir auð veld um dans nám-
skeið um fyr ir bæði börn og full orðna. 

“Lærðu létta sveiflu á tveim dög um” er 
yf ir skrift dans nám skeiða á veg um sam tak-
anna KOM IÐ OG DANS IÐ. Að al mark mið nám-
skeið anna er að kynna auð lærða dansa sem 
höfða til allra ald urs hópa og að nám skeið in 
séu svo stutt að all ir telji sig geta fórn að 
þeim tíma til að kynn ast dansi og dans gólfi. 
Nám skeið in eru yf ir leitt tveir dag ar, tveir og 
hálf ur tími í senn. 

Nám skeið in hjá KOM IÐ OG DANS IÐ mið-
ast fyrst og fremst við að fá fólk til að þora 
að dansa, og henta því vel þeim sem lít ið 
eða ekk ert hafa gert í dans mál um. Þeim 
sem meira kunna hef ur þótt þetta ágæt við-
bót, þótt ekki sé dans inn flók inn. Reynsl an 
af nám skeið un um hef ur sýnt að ótrú leg ur 
fjöldi fólks sem kom inn er til vits og ára 

hef ur lít ið sem ekk ert dans að, en þeir hin ir 
sömu orð ið mjög áhuga sam ir og sótt fjölda 
nám skeiða og séð hve dans gleð inni fylg ir 
mik il ánægja og hvað hreyf ing, hiti og sviti, 
hef ur góð áhrif á sál og lík ama. Nám skeið in 
eru kjör in fyr ir þá sem hafa lít inn tíma, eða 
vinna vakta vinnu og geta ekki bund ið sig 
til lengri tíma, og nógu stutt til að kanna 
hvort nokk uð er að hræð ast. Einnig eru 
nám skeið in til val inn vett vang ur fyr ir hópa, 
vinnu fé laga, sauma klúbba og fjöl skyld ur 
til að gera eitt hvað sam an, stutt, ódýrt, og 
skemmti legt. 

Kyn slóða bil er ekki til hjá KOM IÐ OG 
DANS IÐ og því eru nám skeið in kjör ið tæki-

færi fyr ir alla fjöl skyld una, 14 ára og eldri, 
til að læra dans inn sam an. Sam tök in bjóða 
einnig barna nám skeið fyr ir grunn skóla og 
sér stök nám skeið fyr ir nem end ur fram halds-
skóla. Við minn um á sér stök til boð til starfs-
manna fé laga og hópa sem leiða til lægri 
nám skeiðs gjalda, og mögu leika á að halda 
nám skeið in í eig in húsa kynn um sem lækk ar 
gjöld in enn frek ar. Kynn ing ar á nám skeiðs-
döns um eru í boði fyr ir stjórn ir fé laga og 
starfs manna stjórn ir. 

Fyr ir full orðna er eink um um að ræða 
swing og línu dansa, en einnig hafa ver ið 
hald in nám skeið in “Verð um ball fær”, þar 
sem kennd ir eru fleiri dans ar sem nýt ast vel 
á dans leikj um. Það er sam dóma álit þeirra 
sem sótt hafa nám skeið in að þau séu auð-
veld og fyrst og fremst skemmti leg. Ekki er 
fund ið að við neinn, en smám sam an ná all ir 
tök um á dans in um, sér og öðr um til ánægju. 
Mis tök eru bara til að brosa að og all ir njóta 
sín vel. Ef þú þor ir að dansa, þá þarftu ekki 
að nota vímu efni áður en þú geng ur út á 
dans gólf ið, og fljót lega kom ast menn að 
raun um að dans gleð in er betri en öll önn ur 
víma.

Come and Dance

Come and Dance is an org an ization of 
people who like to dance. Their main goal is 
to in trod uce simple dances during cour ses 
that are short en ough for most ev eryo ne 
to have time for them. The cour ses are 
designed to give people the coura ge to 
dance, and are ther efore ideal for those 
who have little or no ex perience on the 
dance floor. Dancing is also great ex ercise, 
alt hough the main pur pose is to enjoy it. 
KOM IÐ OG DANS IÐ of fer dancing les sons 
for the whole family (14 ye ars and old er). 
The les sons are usu ally two and a half 
ho urs long, for two days. So if you are one 
of those people who have alwa ys wanted to 
learn to dance but never had the coura ge to 
do so, this is your chance, sign up!
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Kom ið og dans ið
Heimilisfang:                          Drafnarfell 2
Símanúmer:             557-7700
Veffang:                         www.komidogdansid.is
Netfang:         kod@komidogdansid.is

hef ur lít ið sem ekk ert dans að þeir hin ir 

 og dans i
Address:                           Drafnarfell 2
Phone number:                             557-7700
Website:     www.komidogdansid.is
Email address:     kod@komidogdansid.is

Address:              Austurberg 3 • 111 Reykjavík

Phone number in Sport Center:  

          567-0781 & 567-0966

Phone number in Swimming pool      557-5547

Fax number:             587-4459

Email address:                      gunnarh@itr.is

Website:              www.itr.is

Íþrótta mið stöðin Aust ur bergi
Breiðholts laug og Íþrótta hús

með knattspyrnu og ÍR með handknattleik 

Heimilisfang:    Austurberg 3 • 111 Reykjavík

Sími í Íþróttahúsi:      567-0781 & 567-0966

Sími í Breiðholtslaug:          557-5547

Faxnúmer í sundlaug:          587-4459

Netfang:   

Forstöðumaður íþróttamiðstöðvar    gunnarh@itr.is

Forstöðumaður sundlaugar                    gislij@itr.is

Veffang:            www.itr.is

Sund fé lag ið Ægir
Heimilisfang:           Engjavegi 6 • 104 Reykjavík
Símanúmer:      581-1020/845-3156/820-3156
Veffang:        aegir@aegir.is
Netfang:         www.aegir.is

yngri flokk um ásamt góð um ár angri eldri 

www.mid berg.is



Fimm ÍR-ingar voru í Ólympíu-
landsliðinu í handbolta sem kom 
með silfrið heim frá Bejing á dög-
unum. Nokkrir þeirra eru búsett-
ir í Breiðholti eða eru ættaðir 
þaðan. Tveir Breiðhyltinganna, 
þeir Ingimundur Ingimundar -
son og Sturla Ásgeirsson settust 
um stund með tíðindamanni 
Breiðholtsblaðsins í ÍR heimil-
inu morguninn eftir heimkom-
una og fagnaðalætin sem fylgdu 
afrekum þeirra í Kína. Bæði Ingi-
mundur og Sturla léku nokkra 
æfingaleiki með liðinu þar sem 
þeir stefndu á að komast með. 
“Það var fyrsta baráttan okkar í 
þessu máli og síðan tók sú næsta 
við þegar út var komið,” segja 
þeir.

Draumurinn var að   
komast á pall

Þeir kváðust ekki hafa búist við 
þessum árangri en engu að síður 
farið fullir vissu um að þeir ætl-
uðu að gera sitt besta. “Draum-
urinn er auðvitað sá að komast 
á pall á Ólympíuleikunum og við 
það miðast keppnin er að þótt sá 
draumur náist ekki alltaf. Maður 
horfir  á næsta leik og þegar við 
vorum komnir í úrslitakeppnina 
þá vöknuðu vissulega vonir um 
að komast alla leið. Við gerðum 
okkur auðvitað grein fyrir því að 
lokaleikurinn yrði ekki auðunninn 
en engu að síður var ljúft að láta 
sig dreyma og kannski vorum við 
stund að átta okkur á því að sá 
möguleiki að vinna Ólympíuleika 
væri raunverulega til staðar.” Þeir 
segja þann árangur sem náðist 
tilkominn af því að liðið hafi náð 
vel saman og einnig að spila mjög 
vel og sérstaklega hafi vel tekist 
til í vörninni sem hafi verið liðinu 
ákveðin akkelisarhæll að undan-
förnu. Náðst hafi að komast fyrir 
þann vanda og síðan hafi hraða-
upphlaupin lukkast með þeim 
árangri sem varð og menn þekkja. 
“Við fengum auðvitað meira sjálfs-
traust með hverjum leik og það 
sýndi okkur að við gátum gert 
þetta. En árangurinn byggðist þó 
fyrst og fremst á að öll atriði frá 
þeim stærstu til hinna smæstu 
féllu saman. Að öðrum kosti hefð-
um við ekki náð svona langt.” Ingi-
mundur og Sturla segja liðið alltaf 
verið með gott í sókn og mark-
vörslu en þurft að bæta sig í vörn-
inni, sem hafi tekist.” En hvað fór 

í gegnum huga íslenska liðsins 
eftir tapið gegn Frökkum? “Við 
vorum auðvitað hundfúlir. Svona 
til að byrja með þegar við geng-
um á verðlaunapallinn. Það var 
mjög sérstakt að taka við silfrinu 
og okkur fannst það ekkert merki-
legt svona í fyrstu. En eftir því 
sem leið á og ekki síst eftir heim-
komuna og þær móttökur sem við 
fengum fórum við að gera okkur 
grein fyrir því hvað þetta er mikið 
afrek fyrir svona litla þjóð eins og 
Ísland. Við vorum því ekkert fúlir 
mjög lengi og við vorum raunar 
farnir að brosa strax á verðlauna-
pallinum. Okkur óraði auðvitað 
ekki fyrir þessu í byrjun.”

20 ár í boltanum
Þeir Ingimundur og Sturla eru 

búnir að fylgjast að á vellinum 
í nær tvo áratugi. Þeir byrjuðu 
snemma að æfa. Um átta ára ald-
ur voru þeir mættir á völlinn hjá 
ÍR í hornið og til að skjóta. “Það 
er löng leið að sigri,” segja þeir 

hlæjandi en bæta við að ekki saki 
að hafa byrjað snemma. ÍR varð 
fyrir valinu vegna nálægðarinnar. 
“Það var hverfisfélagið í Breiðholt-
inu. Við vorum báðir í Breiðholts-
skóla og margir af okkur strákun-
um fóru að æfa með því. Við erum 
hluti af þessum hóp sem ólst 
upp hjá félaginu ef svo má segja. 
Bjarni Fritzson er einn af okkur. 
Hann er búinn að vera með okkur 
í þessi 20 ár og Hreiðar Levy Guð-
mundsson var líka búinn að vera 
með okkur lengi þótt hann hafi 
búið vestur í bæ. Hann er ekki 
uppaldinn ÍR-ingur en við tókum 
hann í okkar hendur,” segja þeir 
Ingimundur og Sturla, “þannig að 
hann er ÍR-ingur í dag.” Þeir segja 
að haldboltinn hafi dottið dálít-
ið niður á árunum 1993 og fram 
til 1996 en þá hafi nokkrir áhuga-
samir og öflugir strákar komið til 
liðs við félagið og verið farnir að 
spila í meistaraflokki 15 til 16 ára 
gamlir. Allir ÍR-ingarnir í liðinu og 
raunar allt Ólýmpíulandsliðið var 

skipað strákum sem hafa boltann 
að atvinnu og spila með félagslið-
um erlendis. Þeir höfðu unnið að 
undirbúningi Ólympíuleikana frá 
því í maí. “Því er ekki að neita að 
ákveðin spenna einkenndi hópinn 
til að byrja með en menn náðu 
síðan að slaka vel á og það hjálp-
aði þeim að vinna betur saman. 
Hópurinn þéttist smám saman að 
baki verkefninu.” 

Hefðum viljað sjá meira 
af gamla Kína

En hvernig var að koma til Kína? 
Kom allt á óvart eða var þetta það 

Kína sem menn áttu von á. Ingi-
mundur og Sturla segja að erfitt 
hafi verið að gera sér grein fyrir 
því fyrir fram hvaða umhverfi biði 
þeirra. Eitt það fyrsta sem þeir 
ráku sig á voru kínversku táknin 
og hversu erfitt sé fyrir Vestur-
landabúa að átta sig á þeim. “Við 
vissum lítið hvert við vorum að 
fara nema að hafa einhvern með-
ferðin sem kunni að lesa úr þeim. 
Þetta er allt öðru vísi en í Evrópu 
þar sem letrið er skiljalegt hvað 
sem tungumálakunnáttu líður. 
Annað sem kom okkur á óvart 
var hversu allt er stórt. Háhýsi 
hlið við hlið út um allt. Þetta var 
allt mun vestrænna að sjá en við 
höfðum ímyndað okkur. Okkur 
skilst að þessi uppbygging hafi 
orðið á síðustu árum og umhverf-
ið hafi breytt mjög hratt um svip. 
Kínverjar hafi hreinlega verið að 
breyta ímynd sinni fyrir Ólymp-
íuleikana og verið að byggja sína 
Manhattan í miðri Bejing. Þarna 
eru breiðar verslanagötur með 
stórverslunum á fleiri hæðum. 
Einhverjir okkar fóru inn í gömul 
hverfi og sáu þar hluta af gamla 
Kína sem okkur skilst að nóg sé 
enn eftir af. Við hefðum ekkert 
haft á móti því að sjá meira af 
hinu raunverulega Kína. Fólki á 
reiðhjólum með stráhatta og hefð-
bundna kínverska menningu. En 
tíminn var ekki mikill. Við verðum 
að fara aftur til Kína til þess að 
skoða okkur meira um og kynnast 
landi og þjóð betur,” segja þeir 
Ingimundur og Sturla sem eru að 
vonum ánægðir með framgöngu 
íslenska Ólympíulandsliðsins í 
Bejing á dögunum og ekki síður 
þátt ÍR-inga í þessum einstæða 
árangri.
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Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Draumurinn var að komast á pall

Ingimundur Ingimundarson og Sturla Ásgeirsson Ólympíufarar úr ÍR. Á milli þeirra er Hörður Guðbjörns-
son, framkvæmdastjóri félagsins. Mynd: Sigrún.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Sturla Ásgeirsson, handboltamaður og silfurhafi frá Ólympíuleikunum í Bejing á dögunum, 
rifjar æsku sína í Breiðholtinu upp að þessu sinni. Sturla er fæddur í Efra Breiðholti og hefur 
búið í Neðra Breiðholti mestan hluta æfi sinnar. Hann gekk ungur til liðs við ÍR þar sem hann 
æfði fótbolta og handbolta sem síðar varð fyrir valinu sem aðalíþróttagrein hans.

Foreldrar mínir fluttu í Breið-
holtið 1979 með tvö börn og ég 
fæddist svo sumarið eftir. Við 
bjuggum fyrst í Ugluhólunum í 
Efra Breiðholtinu en fluttumst 
fjórum árum síðar í Bakkahverf-
ið í Neðra Breiðholti þar sem ég 
hef verið nánast síðan. Ég fór til 
Árósa í Danmörku 2004 til þess 
að spila handbolta og það eru 
eiginlega einu árin sem ég hef 
dvalið utan þessa ágæta hverf-
is. Ég gekk í Breiðholtsskóla og 
færði mig svo upp á holtið í FB 
þegar grunnskólanum lauk. Ég 
lauk framhaldsskóla- eða stúd-
entsprófinu 2002 að mig minn-
ir. Ég lagði aðeins lykkju á leið 
mína í framhaldsskólanum og 
lærði húsasmíðar. En þegar ég 
fór að vinna við þær með skólan-
um á veturna í myrkri, snjókomu 
og frosti þá áttaði ég mig á því 
að þetta væri eitthvað sem ég 
myndi ekki vilja gera næstu 50 
árin. Ég ákvað því að ljúka stúd-
entsprófinu.

Frábært að alast upp 
þarna

Mér finnst alveg frábært að 
hafa fengið tækifæri til þess að 
alast upp í Bökkunum. Þar var 
mikið af krökkum og ungu fólki. 
Ekki skipti öllu máli hvort maður 
var fimm árunum eldri eða yngri. 
Yfirleitt fengu allir að vera með 
og krakkar á mismunandi aldri 
blönduðust ágætlega saman. 
Við söfnuðumst gjarnan saman í 
hjarta hverfisins þar sem skólinn 
er og verslunarhverfið á meðan 
það var og hét. Þarna vorum við 
í allskyns leikjum og í íþróttum. 
Margir okkar strákanna fóru í ÍR 

en þó ekki allir. Það réðst stund-
um af foreldrunum. Sumir voru 
Valsarar eða Framarar og beindu 
þá krökkum sínum eðlilega þang-
að. Í gamla félagið sitt. En það er 
ótrúlega mikill fjöldi af því fólki, 
sem var að alast upp í Breiðholt-
inu á þessum, sem hefur náð góð-
um árangri í íþróttum og margir 
orðið þekktir fyrir íþróttir sínar. 

Þá er ég ekki eingöngu að tala 
um Ólympíulandsliðið þótt við 
séum fimm úr Breiðholtinu sem 
vorum í silfurliðinu í Bejing. Það 
hafa margir fleiri náð langt. Svo 
eru nokkrir leikarar upprunnir 
úr Breiðholtinu, stjórnmálamenn 
og fleira fólk sem orðið hefur 
þekkt af störfum sínum og við-
fangsefnum. Hverfið bauð ein-
hver veginn upp á að krakkarn-
ir létu til sín taka. Fjölbreytnin 
var mikil og við vorum alltaf að 
hugsa upp á hverju við gætum 
tekið. Þetta var skapandi á svo 
mörgum sviðum. Ég man að eitt 
af því sem var vinsælt hjá okk-
ur var að stelast í skólalaugina 
við Breiðholtsskóla og fá okkur 
sundsprett. Skólalaugin var lok-
uð en það var vatn í henni svo 
það var ekkert annað en að klifra 
yfir girðinguna til að komast í 
sund. Svo var viss spenna fólg-
in í því hvort vörðurinn kæmi 
eða hvort heyrðist í löggubíl. Þá 
var um að gera að vera snöggur 
upp úr og hlaupa í burtu eða að 
halda kyrru fyrir í öðrum enda 
laugarinnar þar sem ekki sást í 
mann. Þá var best að halda sér í 
kafi á meðan og halda svo áfram 
að synda þegar vörðurinn eða 
löggan var farinn burt. 

Frá leikskóla og uppúr
Fyrstu tengsl krakkanna mynd-

uðust oft í leikskóla og héldust 
síðan í gegnum grunnskólann, FB 
og síðan áfram út í lífið. Margir af 
þeim sem áttu sín fyrstu kynni í 
leikskólanum eru kunningjar enn 
þann dag í dag. Þessi tengsl áttu 
sér líka uppruna í leikjum krakk-
anna og daglegu lífsmunstri þeir-
ra. Við fórum út á morgnana og 
lékum okkur í ýmsum leikjum all-
an daginn. Fórum helst ekki inn 
fyrr en svengdin rak okkur eða 
að við vorum sóttir þegar leið 

að matartíma. Þegar við bjugg-
um í Efra Breiðholtinu voru ein-
býlishúsin í byggingu. Það var 
mikið farið þangað og þótt ég 
væri yngstur í hópi þriggja systk-
ina fékk ég stundum að fara með 
þeim. Og eftir að við vorum flutt 
niður eftir þá var byrjað að byg-
gja Mjóddina og við vorum að 

þvælast þar. Á byggingasvæðinu 
var auðvelt að finna sér staði til 
þess að klifra og viðhafa annan 
glannaskap. Við söfnuðum líka 
gosflöskum og seldum fyrir smá-
aura. Það skipti engu máli hvort 
var sumar eða vetur. Við vorum 
eins mikið úti og við gátum. Ég 
veit ekki hvort við - þessir krakk-
ar sem voru fædd um 1980 er síð-
asta kynslóðin sem lék sér svona 
mikið úti. Þetta hefur breyst. En 
kannski vorum við meira úti hér 
upp frá vegna þess að aðstæð-
urnar voru fyrir hendi. Hverfið í 
byggingu eða nýbyggt og örstutt 
út í náttúruna og á græn svæði 
innan hverfisins og í nágrenni 
þess. Við hjóluðum oft upp í 
Heiðmörk eða í Elliðaárdalinn. 
Það var ekkert verið að keyra 
okkur á milli staða. 

Bakgrunnurinn í ÍR
Strákar voru svona að byrja 

að fást við tölvur á þessum tíma. 
Ég eignaðist aldrei þessa marg-
frægu Nitendo leikjatölvu sem 
sumir voru með. Við vorum með 
Commandor 64 þar sem leikjum 
var hlaðið inn af kasettum og not-
uðum hana eitthvað. Tölvuleikir 
voru ekki nein aðalatriði hjá okk-
ur og héldu okkur alls ekki inni. 
Íþróttirnar ýttu líka undir þessa 
útiveru. Við vorum ekki allir í 
íþróttum strákarnir í Bökkunum 
á þessum árum en hlutfallið var 
hátt. Þeir voru mikið færri sem 
ekki tóku einhvern þátt í þeim. 
ÍR er með höfuðstöðvarnar hér 
rétt hjá og ég er viss um að þessi 
nálægð við þá aðstöðu sem ÍR 
bauð.

Frábært að alast upp þarna

Fjórði flokkur ÍR í handbolta frá 1994. Fremri röð vinstri: Björn Guðmundsson, Kristófer Thompson, 
Bjarki Sveinsson, Hermann Grétarsson, Hannes Jónsson og Ragnar Helgason. Aftari röð frá vinstri: 
Ólafur sem var aðstoðarmaður flokksins, Hlinur Jóhannsson, Brynjar Harðarsson, Sturla Ásgeirsson, 
Ingimundur Ingimundarsson, Bjarni Fritzson, Heiðar Pétrusson og Frosti Guðlaugsson.

Sturla eftir útskrift frá FB. Hættur í húsasmíðinni og tilbúinn að  
stefna á atvinnumennsku í handbolta.

Við lékum okkur mikið úti strákarnir og þetta var hvorki í fyrsta né 
eina skiptið sem maður koma svona inn.
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Árleg keppni, sem fyrirtækið 
Kornax stendur fyrir um bragð-
besta brauð ársins, fór nýlega 
fram. Brauðið þarf að vera hollt, 
bragðgott og trefjaríkt. Þátttaka 
var mjög góð í keppninni enda 
fjöldi frábærra bakara í landinu. 

Sigurvegari keppninnar í ár var 
Kristján P Sigmundsson bakari í 
Sveinsbakaríi. Breiðholtsblaðið 
heimsótti þá Kristján og Hjálmar 
Jónsson bakarameistara eiganda 
Sveinsbakaríis í tilefni verlauna-
veitingarinnar. Kristján sagði okk-
ur að brauðið hefði hann nefnt 
Sportbrauð því það væri mjög 
bragðgott, hollt, trefja- og næring-
arríkt. Upplagt fyrir ungt fólk á öll-
um aldri sem kysi holla og næring-

arríka fæðu. Í brauðinu er hveiti, 
sigtimjöl og rúgsigtimjöl, graskers-
fræ, ristað sesam, skorinn rúgur, 
hveitisúr, salt, sítrónupipar, vatn 
og ger. 

Það er skemmtileg tilviljun að 
Sveinsbakarí er 100 ára í ár og 
því tvöfalt tilefni til að gleðjast 
enda var Hjálmar bakarameistari 
stoltur af verðlaununum og fannst 
ánægjulegt að þeim skuli hlotnast 
þessi viðurkenning á afmælisár-
inu. Sveinsbakarí rekur nú þrjár 
verslanir í Skipholti, Engihjalla og 
Arnarbakka.

Við óskum þeim Hjálmari og 
Kristjáni til hamingju með árang-
urinn í keppninni og til hamingju 
með 100 ára afmælið.

Brauð ársins 2008 
– stoltir á afmælinu

Sveinsbakarí 100 ára:

Bakarameistararnir Hjálmar Jónsson og Kristján P. Sigmundsson í 
Sveinsbakaríi fagna sigri í keppni um brauð ársins 2008.

Hvernig á að bera skólatöskuna?
Iðjuþjálfafélag Íslands stend-

ur fyrir skólatöskudögum víðs 
vegar um landið dagana 22. til 
26. september. Iðjuþjálfar munu 
heimsækja grunnskóla og fræða 
nemendur um rétta notkun skóla-
töskunnar. 

Þeir vigta barn og skólatösku til 
að kanna hvort þyngd töskunnar 
sé hæfileg fyrir barnið. Börnin fá 
einnig í hendurnar leiðbeiningar 
um hvernig taskan á að vera stillt, 
hvernig best sé að raða í hana 
og hvaða þætti sé mikilvægt að 
horfa á þegar ný taska er keypt. 
Iðjuþjálfarnir munu auk þess 

veita almenna fræðslu um rétta 
líkamsbeitingu en stoðkerfisvandi 
barna og ungmenna er vaxandi 
vandamál. 

Mikilvægt er að velja tösku af 
réttri stærð fyrir bak barnsins 
með vel bólstruðum axlarólum 
sem hægt er að stilla þannig að 
taskan liggi þétt við bak barns-
ins. Taskan má ekki vega meira 
en 10% af líkamsþyngd barnsins. 
Raða skal í töskuna þannig að 
þyngstu hlutirnir eru sem næst 
baki, séu stöðugir og renni ekki 
til. Neðsti hluti töskunnar á að 
hvíla við mjóbakið og taskan á 

aldrei að ná  lengra en 10 cm fyrir 
neðan mitti. Skólataskan ætti ekki 
að vera breiðari en efri hluti baks 
til að hindra ekki eðlilegar hreyf-
ingar handleggja. Hluti af starfi 
iðjuþjálfa er að vinna að því að 
styrkja einstaklinga í daglegum 
athöfnum svo frammistaða þeir-
ra og þátttaka sé með sem bestu 
móti. Margir iðjuþjálfar starfa í 
tengslum við skóla hér á landi 
og styðja nemendur í daglegum 
athöfnum.
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Hún er lærdómsrík örsag-
an um mennina tvo sem 
staddir voru í fangaklefa og 

horfðu útum um sama gluggann, 
annar sá bara steina og drullu fyr-
ir utan, en hinn sá ekkert nema 
stjörnurnar og himininn. Samt 
horfðu þeir útum sama gluggann. 

Það er nefnilega löngu þekkt 
staðreynd að einstaklingar eru 
mismunandi og hafa ólíka sýn á 
samfélagið. Það er mikil blessun 
að litróf mannlífsins sé fjölbreytt 
og að öll séum við ólík. Undanfar-
in ár höfum við séð fjölbreytnina 
aukast í mannlífinu í Breiðholtinu 
sem og annars staðar í íslensku 
samfélagi. Þrátt fyrir að með þeir-
ri fjölbreytni hafi fylgt ákveðin 
verkefni meðal annar með tilliti 
til tungumálaörðugleika og þessa 
háttar að þá ættum við fyrst og 
fremst að líta á þessa fjölbreytni 
sem tækifæri til þess að kynnast 
fólki með  bakgrunn sem okkur 
væri hollt að kynnast. Stærsti hlut-
inn af því fólki sem hingað flyst, 
er komið til þess að taka þátt í 
samfélaginu, leggja sitt af mörk-
um og til þess að geta átt samfé-
lag með mér og þér. Það er því 
spurning hvernig við ætlum að 

nálgast þessaeinstakling og hvaða 
viðhorf ræður ríkjum.  

Þessa vikuna eru Breiðholts-
dagar haldnir hátíðlegir. Þeir eru 
einkum ætlaðir til þess að styrkja 
hverfisvitundina, að við kynnumst 
nágrönnum okkar betur, til að  
þeir sem lifa og starfa í Breiðholti 
leggi sitt af mörkum til þess að 
bæta mannlífið og sýna þá miklu 
og fjölbreyttu starfsemi sem fer 
fram hér í hverfinu. Dagskrá þess-
ara daga má finna í hér Breiðholts-
blaðinu og er um að gera að taka 
þátt í þeim viðburðum sem í boði 
eru. Það er virkilega ánægjulegt að 
þjónustumiðstöð Breiðholts hefur 
frumkvæði að því að virkja þann 
mikla sköpunarkraft sem í hverf-
inu er. Svona dagar opna augu 
okkar líka yfir því góða umhverfi 
sem við lifum og störfum í. Við 
verðum að horfa á allt það góða 
sem unnið er í hverfinu. Iðulega 
erum við svo upptekin við að fylgj-
ast með því neikvæða, oft beinast 
fréttir fjölmiðla að því sem miður 
fer í samfélaginu, yfirleitt er það 
aðeins mikil tíma- og orkueyðsla 
sem fer í að beina huga sínum 
að því sem miður fer. Í bókinni 
um Óskar og bleikklæddu konuna 

eftir Eric-Emmanuel Schmit segir 
Óskar svo snilldarlega: “Ef ég eyði 
tímanum í að spekúlera hvað hálf-
vitar hugsa, þá hef ég ekki nægan 
tíma til að spekúlera í því sem 
spekingar hugsa”.   

Leiðindi og neikvæðar hugsanir 
er slæmur ávani sem gerir lítið 
annað en að taka tíma, horfum 
frekar á allt hið góða, þökkum 
fyrir það sem gert í hverfinu okk-
ar og leggjum því lið. Sýnum því 
stuðning í því að taka þátt í þeirri 
fjölbreyttu dagskrá sem nú stend-
ur yfir og er okkur öllum ætluð. 
Þannig kynnumst við hverfinu 
okkar betur, nágrönnum og öllu 
því góða starfi sem hér er unnið.  

Að horfa til umhverfisins með 
augum þakklætis kennir okkur að 
meta það að verðleikum. Án þakk-
lætis tökum við öllu sem sjálfsögð-
um hlut og metum ekki þau auð-
æfi sem við höfum. Verðum því 
þakklát fyrir fjölbreytnina og það 
góða í samfélaginu. Það  hjálpar 
okkur að sjá stjörnubjartan himin-
inn, en ef við tökum öllu sem sjálf-
sögðum hlutu, er hætt við að for-
in og steinarnir verði eina útsýnið 
sem við höfum.
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Birtan yfir Breiðholti

Viðburðaríkt 
tímabil hjá yngri 
flokkum Leiknis

Uppskeruhátíð Leiknis mun fara 
fram laugardaginn 4. október næst-
komandi. Allir iðkendur félagsins 
munu koma saman og fá viðurkenn-
ingu og njóta dýrindis veitinga eftir 
á. Tímabilið hefur verið nokkuð við-
burðaríkt hjá Leikni og að nóg að 
taka þegar kemur að því að draga 
saman það helsta.

Þriðji flokkur á  
Gothia Cup

Þriðji flokkur karla og kvenna 
stóðu sig með stakri prýði. Flokk-
arnir fóru á Gothia Cup í Svíþjóð 
um miðjan júlí og var það mikil 
skemmtiferð í bland við alvöruna 
inn á vellinum. Strákarnir æfðu 
virkilega vel í vetur og var flokkur-
inn góður og fjölmennur. Strákarn-
ir voru í mikilli toppbaráttu í C-riðli 
Íslandsmótsins og voru augnabliki 
frá úrslitakeppninni þar sem liðið 
átti svo sannarlega heima. Stelp-
urnar gerðu sér lítið fyrir og fóru 
í úrslitakeppnina sem haldin var í 
Grindavík. Stelpurnar spiluðu vel 
og náðu 3. sætinu og verður það að 
teljast flottur árangur. Tvær stúlk-
ur úr hópnum, þær Fjolla Shala og 
Hulda Sigurðardóttir voru valdar í 
u-16 ára landslið Íslands á tímabil-
inu sem er glæsilegur árangur.

Um 35 að æfa í fjórða 
flokki

Fjórði flokkur karla og kvenna 
fóru líkt og eldri flokkarnir á Gotha 
Cup og var það hápunktur tíma-
bilsins hjá þessum flokkum. Mikil 
fjölgun var hjá strákunum og marg-
ir nýir létu sjá sig. Í dag eru þeir 
orðnir um 35 að æfa. Strákarnir 
spiluðu betur þegar leið á í Íslands-
mótinu og tryggðu örugglega veru 
sína í B-riðli. Flottur fótbolti var 
spilaður og mörgum af toppliðun-
um var strítt. Stelpurnar voru eitt 
af betri liðunum í sínum riðli og 
voru nálægt því að komast í úrslita-
keppnina en því miður hafðist það 
ekki. Stelpurnar lögðu sig vel fram 
og eiga hrós skilið fyrir sína vinnu. 
Flestar stelpurnar eru á yngra ári 
og spennandi ár framundan hjá 
stelpunum. Fimmti flokkur karla og 
kvenna áttu prýðis tímabil. Mikil 
fjölgun var hjá strákunum og eru 
þeir orðnir um 40 að æfa af krafti. 
Farið var á þrjú stór mót, Goða-
mót, N1-mót KA og Króksmót. Far-
ið var með fjögur lið á N1-mót sem 
og í Íslandsmót og það hefur ekki 

gerst í nok-
kurn tíma 
hjá félaginu. 
Strákarnir 
héldu sæti 
sínu örugg-
lega í B-riðl-
i n u m  o g 
spiluðu flott-
an fótbolta. 
Stelpurnar æfðu vel og stóðu sig 
mjög vel. Hópurinn hélt á Pæjumót 
í Vestamannaeyjum í byrjun sum-
ars og Símamótið í Kópavoginum 
varð á vegi stelpnanna líka. Þær 
spiluðu í B-riðli í Íslandsmótinu og 
spiluðu fínan fótbolta sem dugði 
til að halda sætinu í B-riðlinum. 
Heilt yfir hafa stelpurnar æft vel og 
yfir veturinn var flokkurinn kominn 
með þrjú lið sem telst býsna gott.

Sjötti flokkur karla og 
kvenna 

Það var fámennt hjá strákunum 
þegar tímabilið byrjaði en í dag 
eru þeir orðnir hátt í 30 að æfa. 
Mikil vakning hefur verið hjá þess-
um árgöngum og vel staðið að mál-
um. Farið var á Nikulásarmót og 
Króksmót þar sem náðist góður 
árangur. Strákarnir léku flottan fót-
bolta og tóku margir heljarstökk í 
framförum. 

Allt að 30 krakkar við 
æfingar

Stelpurnar æfðu vel í vetur  og 
ágætis stemning hjá þeim. Stelp-
urnar lögðu sig fram og mátti sjá 
framfarir hjá þeim. Gaman verður 
að fylgjast með þeim á komandi 
tímabili.

Sjöundi flokkur karla og átt-
undi flokkur. Góður fjöldi var 
hjá strákunum í vetur og margir 
framtíðarfótboltamenn Leiknis í 
hópnum. Hátt í 25 drengir eru að 
æfa og var flokkurinn  með þrjú 
lið á vetrarmótunum sem verður 
að teljast ansi gott miðað við fyrri 
ár. Hápunkturinn var Kaupþings-
mótið á Akranesið í júní þar sem 
náðist góður árangur. Strákarnir 
æfðu vel og var frábært að fylgj-
ast með þeim spila. Krakkarnir í 
áttunda flokki æfðu eins og áður í 
Fellaskóla á laugardögum. Mikið af 
krökkum létu sjá sig og voru um 30 
krakkar þegar mest lét. Starfið í átt-
unda flokki mun byrja aftur í vetur 
og verður það auglýst á leikskólun-
um þegar þar að kemur.

Mánud. – miðvikud.  kl. 12 – 18:30
Fimmtud - Laugard. kl. 10 – 21:00
Sunnudaga                 kl. 10 – 18:00

Áfram verður tekið við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og heim-
sendingar í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna.

18. september munum við bjóða uppá góð tilboð í 
verslun okkar á milli klukkan 19 -21 í tilefni af  opnunar-

breytingunum okkar, léttar veitingar og 
heitt á könnunni – verið velkomin. 

Englar og Rósir – Hólagarði Lóuhólum 2-6, 
111. Rvk (áður Blómav. Michelsen) – (
gengið inn sunnan megin) / Suðurhólamegin
Auglýsir breyttan opnunartíma frá og með 18.sept’08

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Ólaf Jóhann Borgþórsson

Minkur í Leifasjoppu
Þótt minkar búi helst í vot-

lendi þá var einn slíkur að fá sér 
gönguferð við Jórufellið í Breið-
holtinu eitt síðdegið á dögunum. 

Þar sem minkar eru mjög varir 

um sig í náttúrunni þá geðjaðist 
honum einnig miður að manna-
ferðum sem hann varð var og 
lagði á flótta. Flóttinn endaði þó 
ekki nægilega vel þar sem mink-

urinn lagði leið sína í Leifasjoppu 
þar sem hann var króaður af og líf 
hans tók því næst snöggan enda. 

Eyþór náði 8. sæti 
Eyþór Þrastarson, sundmaður varð í 

8. sæti í úrslitum í 400 metra skriðsundi 
á Ólympíumóti fatlaðra nýlega. Eyþór 
er Breiðhyltingur í húð og hár, hann 
stundar nám í framhaldsskóla og býr við 
Rituhóla í dag.

Eyþór keppti í flokki blindra og sjón-
skertra. Hann synti vegalengdina á 5 mín. 

15.63 sek. í úrslitunum og varð aðeins 37 
sekúndum á eftir Ólympíumeistaranum. 
Eyþór tryggði sér sæti í úrslitasundinu 
með því að ná áttunda sæti af 13 kepp-
endum í undanrásum. Þá synti hann á 
5 mín.11.54 sek. og bætti með því fyrri 
árangur sinn um 13.25 sek.
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Tæp lega 30 nem end ur og fjór-
ir kenn ar ar úr Fjöl brauta skól-
an um í Breið holti fóru í mikla 
göngu ferð frá Þórs mörk yfir í 
Land manna laug ar fyrstu helg-
ina í sept em ber. Ferð in var lið-
ur í íþrótta kennslu skól ans og 
fá nem end ur ein ingu fyr ir slíka 
ferð. 

Lagt var af stað á fimmtu dags-
kvöldi aust ur í Þórs mörk. Á föstu-
deg in um var ráð gert að ganga 
fyrsta legg ferð ar inn ar yfir í Emstr-

ur, en þar sem fyrsta haust lægð in 
gekk yfir, með roki og rign ingu, 
þann dag var ákveð ið að halda 
kyrru fyr ir. 

Á laug ar deg in um var þess í stað 
geng ið yfir að Álfta vatni, 32 km. 
leið og tók það að eins á. Þar var 
gist laug ar dags nótt ina og snem-
ma næsta dag var svo geng ið upp 
í 1000 metra hæð yfir Hrafn tinnu-
sker, 23 km. yfir í Land manna laug-
ar. Það voru því þreytt ir en ánægð-
ir ferða lang ar sem stigu síð deg is á 

sunnu deg inn upp í rútu sem flutti 
þá í bæ inn.

Torfi Magn ús son, kennslu stjóri 
íþrótta braut ar FB seg ir ferð ina 
hafa tek ist ein stak lega vel og nem-
end urna hafa ver ið til mik illr ar 
fyr ir mynd ar. Þá hafi um gengni við 
land ið og þá skála sem gist var í 
ver ið óað finn an leg og gef ur nem-
end um sín um hæstu ein kunn fyr ir 
dugn að, um gengni og skemmti leg-
heit.

Æv in týra ferð á há lend inu

Það er víða fal legt á „Lauga veg in um.“ Þess ar þrjár stúlk ur gáfu sér tíma til þess að stilla sér upp í hrika-
legu lands lag inu.

Brauð ársins!
2008

Brauð ársins er 
“Sport brauð”
fæst í flestum 

handverksbakaríum.

www.kornax.is

Mjög vel var mætt á for eldra-
fund sem var hald inn fyr ir sköm-
mu í Fjöl brauta skól an um í Breið-
holti. Á ann að hund rað for eldr-
ar mættu og frædd ust um starf-
semi skól ans, gengu síð an um 
húsa kynni skól ans með leið sögn 
kennslu stjóra og var síð an boð ið í 
kaffi og með læti á kenn ara stofu.

Fund ur inn var hald inn í öðr um 
tveggja nýrra sala í skól an um, en 
þeir breyta miklu hvað varð ar 
kennslu og al menn fund ar höld. 

Mik il ánægja var með fund in af 
hálfu skóla yf ir valda og for eldr arn-
ir virt ust einnig mjög ánægð ir.

Áhuga sam ir for eldr ar 
á for eldra fundi

Mik ill fjöldi for eldra mætti á for eldra fund sem hald inn var í FB.

Félagsstarf í Breiðholti
Vetr ar starf Fé lags mið stöðv ar inn ar í Ár skóg um 4 býð ur upp 
á  fjöl breytta dag skrá í vet ur í vel búnu og þægi legu um hverfi. 
Má nefna leik fimi, boccia, fé lags vist, handa vinnu, út skurð, 
söng stund, mynd list og bingó. Sam eig in leg helgi stund er einu 
sinni í viku. Há deg is mat ur og síð deg is kaffi er nið ur greitt fyr ir 
eldri borg ara og ör yrkja. Dag blöð in liggja frammi alla daga.
Í Ár skóg um 4 er veitt bað þjón usta í mjög góðri að stöðu. 
Fyr ir þá sem ekki geta kom ið sér sjálf ir á stað inn er hægt að 
sækja um akst urs þjón ustu.
All ar nán ari upp lýs ing ar á staðn um og í síma 535-2700.

Unn ið er að gerð haust og vetr ar dag skrá í Fé lags starfi 
Gerðu bergs. Á með al nýj unga má nefna að Fé lag heyrn ar-
lausra verð ur í virku starfi alla fimmtu daga frá há degi. Unn ið 
er að sam hæf ingu með öðr um þátt tak end um m.a. þarf að 
panta túlka þjón ustu, einnig önn ur rétt inda mál sem þeim til-
heyra. Einnig er hug mynd að vera með síma vina þjón ustu, 
sem er ein af til lög um frá nær þjón ustu hópi Breið holts. Sú 
vinna er í und ir bún ingi og verð ur nán ar kynnt síð ar. 
Gerðu berg skór inn verð ur með fund kl. 16. mánu dag inn 
25. ágúst, nýir fé lag ar vel komn ir. 
Gler skurð ur hefst þriðju dag inn 2. sept em ber kl. 9 í leið sögn 
Vig dís ar Han sen. 
Mynd list hefst fimmtu dag inn 4. sept em ber kl. 12.30 leið sögn 
veit ir Nanna S. Bald urs dótt ir. 
Postu líns nám skeið hefj ast í byrj un sept em ber kenn ari 
Sig ur björg Sig ur jóns dótt ir. 
Bók band hefst föstu dag inn 3. októ ber kl. 13 leið sögn veit ir 
Þröst ur Jóns son. 
Alla föstu daga kl. 10 er Prjóna kaffi, um sjón Ágústa Hjálmtýs-
dótt ir. 
Mánu daga, mið viku daga og föstu daga frá há degi er spila sal ur 
opin, vist, bridds, skák. 
Mánud. og mið vikud. kl. 9 - 16.30 er fjöl breytt handa vinna 
leið sögn veit ir Eli ane Hommer sand, og tré út skurð ur leið sögn 
veit ir Hjálm ar Th. Ingi mund ar son. 
Perlu saum ur er á þriðjud. frá kl. 9 og fimmtud. frá há degi. 
Alla fimmtu daga kl. 10.30 er helgi stund í sam starfi við safn að-
ar starf Fella og Hóla kirkju. 
Þriðjud. og föstud. kl. 10.30 er létt ganga um ná grenn ið. 
Mánud. og mið vikud. kl. 9.50 er sund leik fimi í Breið holts laug. 
Uppl. á staðn um og s. 5757720.
Pút t völl ur v/ Breið holts laug ,, Hóla völl ur er op inn á opn un ar-
tíma laug ar inn ar, kylf ur, kúl ur til af nota og öll að staða án 
end ur gjalds.



ÍAlls kepptu 32 ungmenni frá ÍR 
á Meistaramóti Íslands sem fram 
fór á Sauðárkróki helgina 23 til 24. 
ágúst. Þrátt fyrir þennan fjölda 
vantaði 15 lykilmenn í liðið. Á fyrri 
degi keppninnar var mjög hvasst 
og fór vindurinn allt upp í 10m/s 
sem gerði keppendum erfitt fyrir 
og hafði mikil áhrif á árangur í 
hlaupa- og stökkgreinum. Á seinni 
degi keppninnar var veður mun 
skaplegra enda hafði það áhrif á 

árangur keppenda. ÍR-ingar unnu 
til 24 gullverðlauna, 28 silfurverð-
launa og 16 bronsverðlauna.

Í heildar stigakeppninni stóð 
ÍR uppi sem sigurvegari 5. árið í 
röð með 409 stig, 94 stigum meira 
en næsta lið á eftir. Það sem lagði 
grunninn að þessum heildar 
árangri var sigur í stigakeppni í 
drengja-, sveina-, ungkvenna- og 
meyjaflokki sem aftur byggir frá-
bærum og áhugasömum íþrótta-

mönnum, mikilli liðsheild, færum 
þjálfurum og áhugasömum for-
eldrum sem ávalt styðja við bakið 
á sínum unglingum. Þegar litið er 
á árangur meyja- og sveinaflokks-
ins sýna sigrarnir þar að uppbygg-
ingin heldur áfram og að deildin 
stendur styrkum fótum með yngri 
flokkana sem hlýtur að vera ávís-
un á stöðuga og styrka endurnýj-
un. Til hamingju með árangurinn 
og flotta liðsheild. 
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Nú er hafið nýtt sundár og 
búið að vera að skrá í alla hópa 
félagsins.  Skráningar gengu 
mjög vel svo það stefnir í öflugt 
og gott starf í vetur.  

Í ár var bætt við nýjum hóp 
eða hópum sem heita Höfrung-
ar og er millistig milli Laxa og 
Brons þar sem stökkið þar á 
milli þótti heldur mikið.  Það 
ættu því allir að geta fundið sér 
hóp við hæfi hjá sundfélaginu 
Ægi núna (sjá nánar á heima-
síðu félagsins www.aegir.is).  

Ægiringar stóðu í ströngu fyr-
ir Glitnis maraþon en þar sáu 
vaskir Ægiskrakkar um skrán-
ingu og undirbúning auk þess 
að gefa þyrstum hlaupurum að 
drekka. En það voru líka nokkr-
ir Ægiskrakkar sem skelltu sér 
í 10 km hringinn í maraþoninu. 
Fyrsta sundmót vetrarins er svo 

m ó t  s e m 
sundfélagið 
Ægir heldur 
í Laugardals-
laug fyrstu 
h e l g i n a  í 
o k t ó b e r . 
K r a k k a r n -
ir eru því á 
fullu við að 
koma sér í 
toppform fyrir mótið og verður 
spennandi að sjá hvernig geng-
ur.  Þar verða einhverjir senni-
lega að keppa á sínu fyrsta stóra 
móti á meðan aðrir eru að kepp-
ast við að ná lágmörkum fyrir 
Íslandsmeistaramótið í 25 metra 
laug og enn aðrir bara að keppa 
við sjálfan sig og reyna að bæta 
sína bestu tíma. En bara spenn-
andi starf framundan í vetur.

Nýtt sundár hjá Ægi

Ungir og áhugasamir Ægiringar.

24 gull, 28 silfur og 16 brons

borgarblod.is

Martha Ernstsdóttir og Valur 
Þórsson urðu Íslandsmeistarar 
í hálfu maraþoni í Brúarhlaupi á 
Selfossi sl laugardag 6. septem-
ber. Valur hljóp á tímanum 1:12.23 
klst. en Martha á 1:21.29 klst. Frá-
bært hjá Mörthu og Val enn og 
aftur. 

Þau voru þó ekki einu ÍR-ingarn-

ir sem stóðu sig vel en Birkir Mart-
einsson æfingafélagi Vals sem 
æfir undir stjórn Mörthu varð í 
öðru sæti á tímanum 1:18,38 klst. 
Næst á eftir Mörthu í mark var 
Sigurbjörg Eðvaldsdóttir á tíman-
um á fínum tíma, 1:30,10 klst. en 
Martha hefur þjálfað Sigurbjörgu í 
nokkurn tíma.

Martha og Valur 
Íslandsmeistarar 

Þann 6. september var Bikar-
keppni 16 ára og yngri haldin á 
Sauðárkróki. Áhugi ÍR- inganna 
var svo mikill að þangað voru 
send alls 3 lið þrátt fyrir það að 
nokkra lykilmenn og konur vant-
aði í hópinn. 

Íþróttamennirnir stóðu sig mjög 
vel en A-liðið hafnaði í 2. sæti í 

heildarstigakeppninni með 101 
stig aðeins 15,5 stigum á eftir sam-
eiginlegu liði UMSE/UFA. FH varð 
í 3. sæti með 97 stig þannig að 
það var mjótt á mununum. Svein-
arnir urðu í 2., 7. og 8. sæti í stiga-
keppninni en meyjarnar í 3., 4. og 
8. sæti. og liðin sameinuð urðu 
síðan í 2., 6. og 7. sæti.

2. sætið í bikarkeppni 
16 ára og yngri

ÍR-ingar áttu fjölda fulltrúa í 
tengslum við Reykjavíkur Mara-
þon Glitnis fór fram þann 23. 
ágúst en alls tóku 10.700 manns 
þátt í öllum vegalengdum. Um 30 
starfsmenn frá frjálsíþróttadeild 
ÍR störfuðu af miklum dugnaði við 
hlaupið og kunnum við þeim allra 

bestu þakkir fyrir þeirra framlag. 
Góðir starfsmenn eru algert lykil 
atriði í framkvæmd slíkra hlaupa 
og er erfitt að meta slíkt framlag. 
Að sjálfsögðu tók óteljandi fjöldi 
ÍR-inga þátt í hinum ýmsu vega-
lengdum með góðum árangri og 
gleði.

Um 10.700 manns í 
Reykjavíkurmaraþoni

• Ef allir viðskiptavinir OR skipta yfir í netgreiðslur sparast 7068 kg af pappír á ári eða 295 tré. www.or.is
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Skiptu yfir í netgreiðslur
Óþarfa gluggapóstur finnur sér leið inn á of mörg heimili 
í dag. Á tímum rafrænna greiðslna og vefvæðingar ætti 
gluggapóstur fyrir löngu að vera leifar gamals tíma, 
sóunar og óskynsemi. Svo ekki sé minnst á umhverfis-
spjöllin.

Með því að fara inn á www.or.is/netgreidslur getur þú lagt þitt af 
mörkum til umhverfisverndar og borgað reikningana þína með 
netgreiðslum. Enginn pappír, enginn gluggapóstur, ekkert vesen.

Er þetta 
ekki orðið 
ágætt?
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Samstarfssamningur ÍR við 
Landsbankann var undirritaður 
þann 9. sept. sl. og gildir hann 
til þriggja ára. Hann mun ná til 
allra deilda ÍR að undanskilinni 
körfuknattleiksdeildinni. Mark-
mið með þessum samning er að 
aðstoða deildir félagsins í sínum 

rekstri en Landsbankinn hefur 
sýnt að þeir hafa mikinn áhuga 
á samstarfi við ÍR. Allir vita af 
þeim mikla uppgang sem nú er 
í ÍR og vildi Landsbankinn taka 
þátt í því með okkur að gera 
félagið enn stærra. 

Samið við Landsbankann

Jelena Jovanovic hefur tek-
ið við starfi þjálfara hjá meist-
ara- og unglingaflokki kvenna 
í handbolta. Hún hefur nýlega 
sett skóna á hilluna eftir mjög 
svo farsælan feril sem endaði 
með hvorki fleiri né færri en 10 
titlum bæði hér og í heimalandi 
sínu, Serbíu. 

Það fer ekkert á milli mála að 
hún hefur úr miklum viskubrunn 
að deila og mun án efa miðla sinni 
reynslu til ungs meistaraflokks 
ÍR-ingana. Hún hefur alltaf verið 
viðloðin þjálfun í gegnum árin 
og seinast var þjálfaði hún ung-
lingaflokk kvenna Stjörnunnar. 
Aðspurð af hverju hún hafi valið 
að taka þessu starfi segist hún 
hafa heillast af þessum unga hópi 
og vilji taka þátt í því verkefni sem 
framundan er. Hún telji að hún 

hafi einhverju að miðla til þessara 
stelpna og vill gera það. Hún vill 
líka innleiða sigurhefð inn í þenn-

an flokk og kenna þeim að spila 
til sigurs þar sem það er það sem 
hún gerir og hefur alltaf gert. Það 
sem er upp á teningunum í dag 
er að fá þær stelpur sem hættu 
til þess að byrja aftur og ná þeim 
aftur inn í félagið. Hún telur að 
þessi hópur gæti náð langt en vill 
ekkert spá fyrir næsta tímabil þar 
sem ekki er enn komið á hreint 
hverjir mótherjarnir eru. Hún seg-
ir framtíðina bjarta hjá ÍR-ingum 
og spáir því að ef vel er haldið 
utan um ungu leikmennina muni 
þetta skila sér í titli á næstu fimm 
til tíu árum. Hún vill einnig bæta 
við að ungir krakkar sem áhuga 
hafi á að prófa handbolta ættu 
endilega að gera það þar sem 
þetta er bæði skemmtileg íþrótt 
og félagskapurinn góður.

ÍR-ingar hafa unnið frækna sigra 
í knattspyrnu í sumar. Meistara-
flokkar karla og kvenna fara báð-
ir upp um deild. Meistaraflokkur 
kvenna er sigurvegari í 1. deild 
kvenna eftir frækilega frammi-
stöðu. Stúlkurnar unnu sinn riðil 
glæsilega, hlutu 33 stig í 12 leikj-
um og lögðu bæði Hött og GRV til 
viðbótar í úrslitakeppni. Liliana 
Maria Pereira Martins og Ana Rita 
Andrade Gomes hafa verið iðn-
astar við að skora hjá ÍR. Í keppni 
um fyrsta sætið sigraði ÍR GRV 
með fjórum mörkum gegn einu. 
ÍR- keppir því í úrvalsdeild kven-
na að ári, en liðið lék einnig í efstu 
deild árið 2007. Halldór Halldórs-
son hefur þjálfað meistaraflokk 
kvenna undanfarin ár. 

Meistaraflokkur borið 
höfuð og herðar

Meistaraflokkur karla hefur bor-
ið höfuð og herðar yfir keppinauta 
sína í 2. deild karla. Fljótlega kom 
í ljós að ÍR myndi taka forystu í 
deildinni. Henni hafa þeir haldið 
og var ljóst að þeir voru orðnir 
sigurvegarar í deildinni þegar fjór-
ar umferðir voru eftir, en ljóst var 
einni umferð áður að ÍR myndi 
flytjast upp um deild. Þegar þetta 
er ritað hafa ÍR-ingar ekki tapað 
leik í deildinni. Þeir hafa unnið 17 
leiki og gert tvö jafntefli, eru með 
53 stig eftir 19 leiki, en næsta lið 
með 39 stig. Elías Ingi Árnason, 
leikmaður ÍR, er langmarkahæst-
ur í deildinni með 21 mark (og 
hefur einnig leyft sér að afreka 
það að láta markmann verja hjá 
sér þrjár vítaspyrnur í sama leikn-
um – en hann náði þó að skora 

fjögur mörk í þeim leik). Árangur 
meistaraflokks karla er einstak-
lega glæsilegur í ár, því liðið varð 
Reykjavíkurmeistari í vor og ein-
nig deildabikarmeistara í B-deild. 
Þjálfari meistaraflokks karla er 
Guðlaugur Baldursson.

Stór hópur stráka að æfa
Þá má nefna að 2. flokkur karla 

hefur unnið sína deild, C-deild 
og leikur í B-deild að ári, en þeir 
hlutu 31 stig í 12 leikjum, en næsta 
lið er langt á eftir. Liðsmenn hafa 
vaxið mjög undir stjórn Sigurðar 
Þóris Þorsteinssonar þjálfara sem 
hefur haldið úti tveimur liðum í 
öðrum flokki, sem er fátítt meðal 
félaga. Stór hópur stráka hefur 
verið að æfa, þar af þó nokkrir 
sem hafa jafnframt æft og leikið 
með meistaraflokki karla. Einn 
úr hópnum, Halldór Arnarsson, 
hefur gert samning við Herfölge, 
en ungir ÍR-ingar hafa undanfar-
in ár farið til æfinga  hjá þessu 
merka danska liði. Til gamans má 
geta hér í lokin að í síðasta leik 2. 
flokks karla í deildinni báru okk-
ar menn sigurorð af Gróttu með 
þrettán mörkum gegn einu og 
skoraði þá Andri Már Ágústsson 
hvorki meira né minna en fimm 
mörk, en hann ásamt nafna sínum 
Andra Birni Sigurðssyni hafa ver-
ið nokkuð jafnir við að raða inn 
mörkum.

Starf og árangur í öðrum yngri 
flokkum karla og kvenna hefur 
einnig verið með ágætum, svo að 
knattspyrnan í ÍR á bjarta framtíð 
fyrir sér.

Stefán Jóhann Stefánsson

ÍR á mikilli uppleið 
í knattspyrnunni

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Jelena Jovanovic þjálfari.

Eins og ÍR-ingar vita hefur ver-
ið í mótun afreksstefna sem á að 
aðstoða þjálfara og iðkendur hjá 
ÍR í að ná lengra í sinni grein. 
Við munum styrkja okkar fólk 
fjárhagslega.

Nú er komið að því að úthluta í 
fyrsta sinn úr sjóðnum sem heitir 
Magnúsarsjóður. Markmið sjóðs-
ins er m.a. að veita afreksfólki í öll-
um deildum innan ÍR styrk vegna 

æfinga og/eða keppni og búa þeim 
sem besta aðstöðu til að stunda 
íþrótt sína. Veita þjálfurum og leið-
beinendum sem starfa á vegum ÍR 
styrk til að sækja viðurkennd þjálf-
aranámskeið og/eða aðra mennt-
un sem eflir þá í starfi. Stuðningur 
við þjálfara til endurmenntunar er 
hvetjandi fyrir viðkomandi m.a. til 
að halda áfram vinnu sinni fyrir 
félagið. Þeir sem ætla að nýta sér 

þetta tækifæri eru beðnir um að 
skila inn umsókn í sjóðinn á skrif-
stofu ÍR til Sigrúnar Grétu íþrótta-
fulltrúa. Sækja þarf um fyrir 30. 
sept. n.k.

Hægt er að nálgast nánari upp-
lýsingar um sjóðinn inni á www.
irsida.is eða með því að hafa sam-
bandi við skrifstofu ÍR.

Úthlutun úr Magnúsarsjóði

Vil að stelpurnar byrji aftur

Á myndinni má sjá Hörð Heiðar Guðbjörnsson framkvæmdastjóra 
ÍR, Úlfar Steindórsson formann ÍR, Viggó Ásgeirsson forstöðu-
mann markaðs- og vefdeildar Landsbankans og Tómas Hallgríms-
son útibússtjóra Breiðholtsútibús takast í hendur eftir undirskrift.

Íþróttaskóli fyrir 3 til 6 ára er á 
þriðjudögum, aldursskiptir hóp-
ar og hægt er að velja milli tíma. 
Hver tími er 40 mín. í senn og er 
kennt í íþróttasal í ÍR heimilinu 
Skógarseli 12.  Best er ef börnin 
eru berfætt og í þægilegum föt-
um. Tveir íþróttafræðingar, Atli 
og Eyjólfur, fá börnin til að gera 
ýmsar kúnstir þar sem reynir m.a. 
á jafnvægi, fín- og grófhreyfingar, 
ýmsa þroskaþætti og samhæfingu. 
Þátttaka fyrir áramót kostar 8.000 
kr.

Leikfimi fyrir eldri
Leikfimi fyrir fólk á efri árum 

er á mánudögum kl.8:15 til 9:45 
og á föstudögum kl.13:00-15:00 og 
kostar ekkert. Á mánudögum er 
byrjað á hefðbundinni leikfimi og 
síðan er farið í Ringó og Boccía. Á 
föstudögum er fyrst farið í Boccía 
kl. 13 til 14 og síðan leikfimi kl. 14 
til 15. Velkomið er að mæta þegar 
fólki hentar innan þessa tímara-
mma.  Íþróttakennari er Júlíus Arn-

arsson og kennt er á neðstu hæð 
ÍR heimilisins að Skógarseli 12. 

Íþróttaklúbbur unglinga
Íþróttaklúbbur fyrir unglinga 

er á miðvikudögum í Seljaskóla 
kl.15:40 til 16:40 og á föstudögum 
í Austurbergi kl.16:15 til 17:15. Ætl-
að unglingum (8., 9. og 10. bekk) í 
Breiðholti sem ekki stunda skipu-
lagt íþróttastarf hjá íþróttafélög-
um. Það sem tekið verður fyrir 
er það sem unglingarnir vilja 
gera í samvinnu við hópstjórann 
Jakob Hallgeirsson. Hann er í 
síma 899-7082 og með netfangið 
kobbih@hotmail.com. Markmiðið 
er að unglingarnir komi saman 
án allrar pressu um mætingu eða 
keppni og geri eitthvað skemmti-
legt saman, líka utan íþróttasalar-
ins.

Skokkhópur
Skokkhópur eru á mánud., 

miðvikud. og fimmtud. kl. 17:30. 

Mæting er við ÍR-heimilið að Skóg-
arseli 12. Eftir hlaupaæfingar á 
mánud. og miðvikud. eru teygjur 
og styrktaræfingar inni í sal milli 
kl.18:30 til 19:00. Einnig eru æfing-
ar á laugardögum frá Breiðholts-
laug kl. 9:30. Nýliðar mæti á mánu-
dögum eða miðvikudögum. Nánari 
upplýsingar veitir þjálfarinn, Gunn-
ar Páll Jóakimsson í síma sími: 864 
4286 og á netinu gpj@ismennt.is. 
Verð aðeins 11.000  fyrir veturinn 
frá okt. til apríl.

Kvennaleikfimi
Kvennaleikfimi; er á mánudög-

um og fimmtudögum kl.17:30 til 
18:30 í sal á efri hæð ÍR heimilisins 
að Skógarseli 12. Alhliða líkams-
þjálfun fyrir konur á öllum aldri. 
Svava Oddný Ásgeirsdóttir, íþrótta-
kennari og lýðheilsufræðingur, sér 
um tímana. Stakur mánuður kost-
ar 3.200 kr. og þrír mánuðir kosta 
8.900 kr. Frekari upplýsingar veitir 
Svava Oddný í síma 898 9614 eða 
á netinu oddsva@gmail.com.

Almenningsíþróttir hjá ÍR

Meistaramót Íslands 11 til 14 
ára fór fram á Laugum helgina 17. 
til 18. ágúst. Mótið tókst það mjög 
vel í alla staða í sól og blíðu báða 
keppnisdaga, en 197 keppendur 
tóku þátt í mótinu frá 16 félögum 
og héraðssamböndum. Að vanda 
var einstök stemming í herbúðum 
ÍR-inga og margir foreldrar sem 
fóru með til að styðja við bakið 
á liðinu. 

Niðurstaða helgarinnar var sú 
að enn og aftur sigraði lið ÍR sigr-
aði í heildarstigakeppni mótsins og 
eru því Íslandsmeistarar félagsliða 
11til14 ára 2008. Liðið hlaut sam-
tals 554 stig, lið HSK sem varð í 
öðru sæti fékk 419,8 stig og lið UFA 
varð í þriðja sæti með 288 stig. Til 
gamans má geta þess að ÍR-ingar 
urðu einnig Íslandsmeistarar félags-
liða innanhúss á þessu ári og hafa 
því góða ástæðu til að vera stolt 
af sinni frammistöðu og fara inn í 
haustæfingarnar með bros á vor 
og raunhæfar væntingar. 

Margir voru með fínan árang-
ur og töluvert var um bætingar, 
ef saman eru taldir Íslandsmeist-
aratitlar eru þau Gunnar Ingi Harð-
arson sem sigraði í 60 m., 800 m. 
og langstökki í 12 ára flokki stráka 
og Arna Stefanía Guðmundsdótt-
ir sem sigraði í 100 m., 800 m. og 
80 m. grindahlaup í 13 ára flokki 
telpna sem flesta titlana unnu. 
Þau Vera Sigurðardóttir (800 
m.), Dóróthea Jóhannesdóttir 
(hástökk), Mikael Gunnlaugsson 

(hástökk), Hekla Rún Ámunda-
dóttir (hástökk og spjótkast), Dag-
bjartur Daði Jónsson (spjótkast) 
og Fanny Hermundardóttir (spjót-
kast) unnu einnig glæsilega Íslands-
meistara titla. Öll úrslit má finna á 
www.fri.is  mótaforrit. Hins vegar 
er mjög mikilvægt að muna að þó 
það sé gott að sigra þá skiptir það 
að vera með í íþróttinni og leikgleð-
in sjálf sem mestu máli skiptir. Ein-
nig samveran með góðu fólki og 
vinum í fallegri náttúru.

ÍR sigraði í heildarstigakeppni

Hið árlega Golfmót ÍR var hald-
ið í Þorlákshöfn 23. ágúst sl. Það 
er skemmst frá því að segja að 
það var hann Þórarinn M. Þor-
björnsson gjaldkeri aðalstjórn-
ar ÍR sem vann þetta mót að 

þessu sinni en í öðru sæti varð 
Jóhannes Karl Sveinsson. Við 
þökkum öllum þeim sem tóku 
þátt en það var NIVEA sem var 
aðalstyrktaraðili mótsins.

Þórarinn vann golfmót ÍR
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