
Átaks verk efn inu „Les um enn 
meira sam an“ var ýtt úr vör í 
Fella skóla  á Breið holts dög um. 
Verk efn inu er ætl að að auka 
áhuga grunn skóla nema á lestri, 
örva mál vit und þeirra og lestr ar
hæfni. 

Hug mynd in kvikn aði í Mennta
ráði Reykja vík ur borg ar og er unn
ið að verk efn inu í fleiri skól um í 
Reykja vík en út færsla þess er mis
mun andi frá ein um skóla til ann
ars. Í Fella skóla er verk efn ið unn
ið í sam starfi við Fé lags starf eldri 
borg ara í Gerðu bergi og hef ur það 

verð ið út fært með þeim hætti að 
eldri borg ar ar munu heim sækja 
skól ann og lesa fyr ir nem end ur. 

Verk efn ið hófst í Fella skóla með 
því að nem end ur komu sam an í 
há tíða sal og sungu nokk ur göm ul 
lög og ný und ir stjórn Guðna Franz
son ar, tón list ar manns en Guðni 
kenn ir, ásamt fleir um tón mennt við 
skól ann. Aðr ir sem heiðr uðu þessa 
sam veru í Fella skóla voru; Kjart an 
Magn ús son, for mað ur fræðslu ráðs 
Reykja vík ur, Ragn ar Þor steins son, 
fram kvæmda stjóri mennta sviðs, 
Marta Guð jóns dótt ir, vara borg ar

full trú, Þor steinn Hjart ar son fram
kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar 
Breið holts og Þor grím ur Þrá ins son 
rit höf und ur en hann hafði fyrr um 
morg un inn les ið úr bók sinni NÚLL 
NÚLL 9 fyr ir nem end ur í 8 bekk. 
Að lokn um söng á sal fóru nem
end ur hverj ir til sinna kennslu stofa 
og Gunn ar Eyj ólfs son, leik ari hóf 
lestr ar átak ið með upp lestri úr bók
inni “Elsku besta Binna mín” eft ir 
Krist ínu Helgu Gunn ars dótt ir fyr ir 
nem end ur í fjórða bekk. Nán ar er 
fjall að um lestr ar átak ið á bls. 6.
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„Lesumennmeirasaman“
Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

Nem end ur í Fella skóla syngja und ir stjórn Guðna Franz on ar við upp haf letr ar átaks ins.

- á traustum grunni

Ísfugls-kjúklingabringur 30% afsláttur

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

Útsala á folaldakjöti

- tilraunaverkefni ýtt úr vör í Fellaskóla

Blóðmör ósoðin kr. 449 kg. / Lifrapylsa ósoðin kr. 498 kg. 



Stef án Ei ríks son lög reglu stjóri 
höf uð borg ara svæð is ins og fleiri 
að il ar úr lög reglu liði þess áttu 
fund í Þjón ustu mið stöð Breið
holts í síð asta mán uði þar sem 
far ið var yfir þró un brota mála 
í Breið holt inu og rætt um sam
starf ið Þjón ustu mið stöðv ar og 
lög regl unn ar. Um þrjá tíu manns 
sátu fund inn en þar kom fram 
að þeg ar tek ið er mið af þró un 
brota und an far in ár horf ir nú til 
betri veg ar í hverf inu. 

Heim ir Rík arðs son, lög reglu full
trúi, sem starf aði á Breið holts
stöð inni fyr ir þær skipu lags
breyt ing ar sem nú hafa orð ið á 
lög reglu mál um höf uð borg ar
svæð is ins sagði á fund in um að á 
síð asta ári hafi bæði of beld is og 
fíkni efna brot um fækk að í Breið
holti í sam an burði við árin þar á 
und an. Eigna spjöll um hafi einnig 
fækk að á sama tíma bili og nán ast 
jafn mörg inn brot hafi ver ið fram
in árið 2008 voru fram in og árið 
2007. Fyrstu níu mán uði þessa 
árs hafi inn brot um í Breið holti 
fjölg að í sam an burði við sömu 
mán uði í fyrra en um sömu þró
un hafi ver ið að ræða og al mennt 
hafi átt sér stað á höf uð borg ar
svæð inu. Því skeri Breið holt ið 
sig eng an veg inn úr hvað þetta 
snerti. Nokkr ar um ræð ur urðu á 
fund in um um skipu lags breyt ing ar 
lög regl unn ar og lýstu sum ir fund
ar menn áhyggj um sín um af minni 
hverf is lög gæslu. Stef án Ei ríks son, 
lög reglu stjóri lagði áherslu á að 
hún ætti þvert á móti að efl ast á 
næst unni. Voru fund ar menn sam
mála um að hið góða sam starf við 
lög regl una þyrfti að halda áfram 

og því vildu fund ar menn gefa 
þessu nýja skipu lagi tæki færi og 

fylgj ast með þró un mála á næstu 
mán uð um.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Rit stjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904
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B reið holts dag arn ir heppn uð ust með ágæt um. Sjald an hafa ver ið 
fleiri við burð ir ver ið í boði í Breið holt inu og að sókn in var meiri 
en áður hef ur sést. Breið holt dag arn ir ber glöggt merki um það 

mikla fé lags starf sem þró ast hef ur á ýms um svið um í Breið holt inu 
á und an förn um árum og á það við um all ar kyn slóð ir íbúa – allt frá 
þeim yngstu til hinna elstu. Þetta öfl uga fé lags starf er lið ur í að efla 
byggða vit und í þessu stærsta sam fé lagi inn an Reykja vík ur borg ar. 
Byggð ar lag ið varð til með nokk uð sér stök um hætti. Um eins kon ar 
átaks verk efni var að ræða með áherslu á að bæta húsa kost Reyk vík
inga sem var bág bor inn í sum um til vik um allt fram á sjö unda tug lið
inn ar ald ar. Byggð in reis einnig utan þess ramma sem umluk ið hafði 
hina hefð bundnu Reykja vík og átti enga land fræði lega snertifleti við 
hana eins og önn ur hverfi sem áður höfðu ris ið. Bygg ing Breið holts
ins var því ekki ein göngu átaks verk efni í nýj um skiln ingi held ur einnig 
eins kon ar fé lags fræði leg til raun þar sem reynt var að reisa nýja byggð 
frá grunni á ey lít ið öðr um for send um en áður hafði þekkst. Þetta 
hafði bæði nei kvæð og já kvæði áhrif í fyrstu. Byggð in átti sín mót un
ar ár – bæði sem bygg inga svæði mann virkja og mann lífs en eft ir því 
sem árin hafa lið ið er ljóst að þessi til raun hef ur tek ist með ágæt um. 
Breið holts dag arn ir eru öðru frem ur til vitn is um það fjöl breytta og 
öfl uga mann líf sem hef ur mót ast í Breið holt inu í 40 ára sögu þess. 
Þeir sýna styrk byggð ar inn ar.

Breiðholtiðstjórnsýslueining?

N ú er unn ið að hug mynd um um að efla sveit ar stjórn ar stig ið. 
Hluti þess felst í að flytja verk efni frá rík inu til sveit ar fé lag
anna. Fyrsta stóra verk efn ið sem flutt var frá ríki til sveit ar fé

laga var rekst ur grunn skól ans og nú er fyr ir hug að að flytja alla þjón
ustu við fatl aða og öldr un ar þjón ustu til sveit ar fé lag anna. Um flutn ing 
fram halds skól ans hef ur ver ið rætt þótt það mál sé mun skemmra á 
veg kom ið og hug mynd ir ekki ver ið mót að ar um hvern ig eða hvenær 
af því myndi geta orð ið. Und ir staða slíkra flutn inga er að fjár mun ir 
fylgi frá rík inu til sveit ar fé lag anna vegna þeirra og einnig að sveit ar
fé lög in verði að öðru leyti fær um að sinna þess um verk efni. Í þessu 
sam bandi er því einnig rætt um að fækka sveit ar fé lög um – að sam
eina þau til þess að mynda öfl ug ir rekstr ar og þjón ustu ein ing ar. Þótt 
sam ein ing ar eigi eink um við um lands byggð ina þar sem enn eru mörg 
mjög fá menn sveit ar fé lag er ljóst að til lengri tíma lit ið verði einnig 
um sam ein ing ar sveit ar fé laga að ræða á höf uð borg ar svæð inu – jafn
vel að það verði allt gert að einu sveit ar fé lagi. Verði slíkt að veru leika 
má lík legt telj ast að í slíku sveit ar fé lagi yrði stjórn ar fari þannig hátt
að að þar yrði ein yf ir borg ar stjórn sem sinnti stefnu mót um og bæri 
ábyrgð á fjár hag á ætl un um en síð an yrði hverf is stjórn um, sem jafn vel 
yrði kjör ið til í kosn ing um jafn framt að al borg ar stjórn ar kosn ing um, 
feng in fram kvæmd þjón ustu verkefna gagn vart borg ur un um. Í slíku 
sveit ar fé lagi yrði Breið holt ið kjör in og raun ar sjálf sögð und ir stjórn
sýslu ein ing. Byggð in er af kjör inni stærð, land fræði lega af mörk uð og 
inn an henn ar hef ur mót ast gró in byggða vit ung. Spurn ing er því hvort 
Breið holt ið muni verða stjórn sýslu ein ing í fram tíð inni.  

StyrkurBreiðholtsins

Afbrotumfækkar
íBreiðholti

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri með mönnum sínum á fundinum í
ÞjónustumiðstöðBreiðholtsádögunum.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Umræður um framtíðarskipulag í þínu hverfi 
Vinnuhópar með aðferðum Air Opera.

Júlíus Vífi ll Ingvarsson formaður skipulagsráðs
kynnir stuttlega vinnu við nýtt aðalskipulag áður 
en umræður hefjast.

Hugmyndasmiðja 
Hugmynda- og teiknivinna með ungum arkitektum.

Vinnustofa fyrir börn 
Undir stjórn Myndlistaskólans í Reykjavík.

www.adalskipulag.is

Opið hús í Breiðholtsskóla, fi mmtud. 19. nóvember, kl. 17.00 - 18.30

Mitt Breiðholt - mín borg
Opið hús um framtíðarskipulag í hverfi nu þínu

Stefnumót 2030
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Birna G. Bjarn leifs dótt ir, 
hús móð ir í Breið holti, 
hlaut heið ur svið ur kenn
ingu á ný liðn um Breið

holts dög um fyr ir að hafa ver ið 
í far ar broddi um ára bil í Breið
holti. Birna er ein af frum byggj
um þessa borg ar hluta og hef ur 
einnig kynnt sér sögu Breið holts
ins og ekki síst gamla Breið holts
bæj ar ins þar sem hún hef ur bæði 
safn að upp lýs ing um og miðl að 
þeim við ýmis tæki færi.

 Birna var í bygg inga nefnd Breið
holts kirkju á sín um tíma og hef ur 
um langt ára bil kom ið að fé lags 
og fram fara mál um í Breið holti. 
Breið holts blað ið spjall aði við 
Birnu í til efni af við ur kenn ing unni 
og störf um henn ar í Breið holt inu í 
gegn um tíð ina. 

Minn karl er skeggj að ur 
“Við hjón in flutt um í Breið

holt ið í des em ber 1969. Þá þeg ar 
voru marg ar fjöl skyld ur flutt ar í 
hverf ið og fyrsti hluti þess, Stek
kja og Bakka hverfi, var næst um 
full byggð ur,” seg ir Birna G. Bjarn
leifs dótt ir, þeg ar hún var búin að 
koma sér fyr ir í betri stof unni hjá 
Guð rúnu Jóns dótt ur, for stöðu
manni fé lags starfs ins í Gerðu bergi. 
“Við vor um búin að fá rað húsa lóð 
í Foss vogi, en svo frétti mað ur
inn minn af lausri ein býl is húsa
lóð í Stekkj un um. Fjöl skyld unni, 
sem hafði skil að þeirri lóð, leist 
ekki nógu vel á hana vegna þess 
að mjög stór steinn var á miðri 
lóð inni þar sem hús ið átti að rísa. 
En mann in um mín um tókst ein
fald lega að draga stein inn á ann
an stað á lóð inni þar sem hann 
hef ur stað ið síð an, þ.e.a.s steinn
inn. Kona nokk ur, sem oft átti leið 
fram hjá stein in um, þeg ar hún var 
á leið til og frá vinnu, sagði mér að 
hún sæi oft blátt ský svífa yfir hon
um og sagði ein hverju sinni við 
mig að ég mætti ekki láta krakk ana 
klifra á stein in um. Hún virt ist vera 
al veg viss um að í stein in um byg
gju álf ar. Ann ar fal leg ur steinn er á 
húsa lóð í ná lægri götu, en á fram
hlið þess steins sést mynst ur af 
karli, sem er sí bros andi og ánægð
ur með líf ið. Minn karl bros ir að 
vísu smá veg is, en hann er mjög 
skeggj að ur.”

Horfði á skemmti ferða
skip in koma

“Nei – ég er ekki Reyk vík ing ur. 
Ég er að vest an. Frá Ísa firði. Ég 
lauk lands prófi frá Gagn fræða
skól an um þar þeg ar ég var 14 ára 
og fór svo suð ur þá um haust ið. 

Marg ir skóla fé lag anna fóru hins 
veg ar til Ak ur eyr ar til frekara 
náms, en ég fór Versl un ar skól ann 
í Reykja vík. Í út skrift ar ferða lag inu 
nokkrum árum síð ar kom til mín 
einn af strák un um í bekkn um og 
bauð mér súkkulaði. Ég þáði það 
með þökk um og ákvað síð ar að 
gift ast hon um. Þeg ar ég fór síð an 
að vinna á skrif stofu í mið bæn um, 
ekki langt frá höfn inni, sá ég oft  
út um glugg ann þeg ar skemmti
ferða skip komu með er lenda 
ferða menn. Þau stærri gátu ekki 
lagst að hafn ar bakk an um og far
þeg ar voru því ferjað ir í land þar 
sem leið sögu menn komu og tóku 
á móti þeim. Þeg ar ég horfði á 
þetta út um glugg ann, hugs aði ég 
oft með mér að það hlyti að vera 
skemmti legt starf að vera leið
sögu mað ur ferða manna. Ég átt aði 
mig ekki al veg á hversu erf ið þessi 
vinna er og auk þess illa laun uð. 
Svo gerð ist það að ég sá aug lýst 
nám skeið fyr ir leið sögu menn hjá 
Ferða skrif stofu rík is ins.Vig dís 
Finn boga dótt ir, síð ar for seti, Björn 
Þor steins son, sagn fræð ing ur, og 
Ásta Stef áns dótt ir, kenn ari, önn
uð ust þessi nám skeið. Mér skilst 

að fyrstu nám skeið in hjá þeim 
hafi byrj að árið 1960 og ég fór á 
nám skeið hjá þeim nokkrum árum 
síð ar. En þar sem við hjón in voru 
kom in með tvær dæt ur var það 
ekki talið beint æski legt á þess
um tíma að hús móð ir in ynni utan 
heim il is ins og allra síst að hún 
væri ein hvers stað ar utan bæj ar 
og jafn vel í nokkra daga sam fellt á 
ferða lagi út um allt land.” 

Ekki hægt að “gúgla”
En það var ekki aft ur snú ið og ég 

fór aft ur á leið sögu nám skeið nok
krum árum síð ar, en fór þó mjög 
sjald an í lang ar ferð ir sem leið
sögu mað ur, að al lega bara dags
ferð ir til að geta sinnt fjöl skyld
unni. Þeg ar lög um Ferða skrif stofu 
rík is ins var breytt árið 1976 voru 
nám skeið in færð yfir til Ferða
mála ráðs, sem þá var ný stofn að. 
Þá var ég beð in að taka þessi nám
skeið að mér og ég starf aði við þau 
allt til vors ins 2002. Fyrst sinnti 
leið sögu manns starf inu smá veg
is á sumr in, en vann síð an al far
ið í Leið sögu skóla Ís lands. Starf 
mitt þar fólst eink um í að skipu

leggja nám ið sam kvæmt reglu
gerð, út vega kenn ara og ekki síð ur 
kennslu gögn, en ekki var mik ið til 
af þeim á þess um tíma. Þá voru 
tölv urn ar ekki komn ar og ekki 
hægt að “gúgla” alls kon ar fróð leik 
eins og nú. 

Breið holt ið hef ur mikla 
sér stöðu

“Ja – ástæð an fyr ir því að ég fór 
að grúska svo lít ið um sögu Breið
holts ins var sú að einu sinni birt
ist aug lýs ing um að Jón Björns son, 
lands lags arki tekt, myndi halda 
fund um hverf ið á bæj ar stæði 
gamla Breið holts bæj ar ins. Hann 
hafði keypt erfða festu úr landi 
bæj ar ins og ætl aði að byggja þar 
ein býl is hús. Nokkrum ná grönn
um hans fannst að hús ið yrði of 
hátt og þar með skyggja á út sýn ið 
til Esj unn ar. Eft ir að hafa hlust
að á Jón á þess um úti fundi fór ég 
að grúska enn frek ar. Ég fann t.d. 
við töl sem Ólaf ur Torfa son átti 
við fyrr ver andi ábú end ur í Breið
holts bæn um. Einnig fann ég lít inn 
bæk ling, sem Jón Böðv ars son tók 
sam an m.a. um ör nefni í Breið holti 

og margt fleira. Ár bæj ar safn hef ur 
líka marg ar upp lýs ing ar.”

Jök ul heim ar og 
Vind heim ar

“Þeg ar hverf in þrjú í Breið holti 
voru að byggj ast var stund um tal
að um þau á nei kvæð an hátt t.d. 
sagt að þar væru Jök ul heim ar af 
því að hús in yrðu svo hátt yfir 
sjáv ar mál. Byggð in við Kríu hóla og 
þar í kring var köll uð Vind heim ar 
af því að sum ir héldu að þar yrði 
svo kalt og vinda samt. Fólk átt aði 
sig ekki á að það er einmitt Esj an 
sem skýl ir hverf inu fyr ir norð an
átt. Ég held að um ræða af þessu 
tagi fylgi oft upp bygg ingu nýrra 
hverfa að ein hverju leyti. Um það 
bil 10 árum áður, þeg ar Smá í búða
hverf ið var t.d. í upp bygg ingu, köll
uðu sum ir það Casa Blanca og var 
það not að í nei kvæðri merk ingu. 
Upp bygg ingu í Breið holti má rekja 
til sam þykk is borg ar stjórn ar og 
fé laga sam taka frá ár inu 1965 um 
að reisa nýtt íbúa hverfi í Reykja vík 
þar sem nokk ur fólks fjöld un hafði 
átt sér stað í borg inni og skort ur 
var á nýju hús næði.” Birna seg ir 
að erf ið leik ar fyrstu íbú anna hafi 
t.d. ver ið þeir að í fyrst unni gekk 
stræt is vagn inn að eins á klukku
tíma fresti og hvorki að staða 
fyr ir sund né fundi í hverf inu. 
Skólakrakk arn ir þurftu t.d. að fara 
með Strætó nið ur í sund höll til að 
læra að synda. Þetta er lið in tíð og 
nú er far ið að byggja þjón ust una 
hrað ar upp en þeg ar Breið holt
ið var í bygg ingu. Fólk finn ur því 
minna fyr ir frum býl ings að stæð un
um hvað þetta snert ir.  Hún seg ir 
að í sér finn ist Breið holt ið hafa 
dafn að vel. Bæði mann líf og gróð
ur hef ur vax ið um fram björt ustu 
von ir. Íbúa tala hverf is ins er nú 
kom in yfir 20 þús und.” 

Ein kirkja átti að duga
Eitt af því sem Birna kom að var 

stofn un Kven fé lags Breið holts og 
bygg ing Breið holts kirkju. “Það 
byrj aði með því að við kom um 
sam an nokkr ar kon ur úr hverf inu 
með það fyr ir aug um að stofna 
eins kon ar hverf is sam tök. Þá höfð
um við að al lega í huga að hverf
is bú ar þyrftu ekki að leita langt 
yfir skammt. Eng in funda að staða 
var í hverf inu svo að við feng um 
leyfi til að halda fund í and dyri 
Breið holts skóla.Við buð um fram
kvæmda stjóra Strætó á fund og 
spurð um hvort ekki væri hægt 
að fjölga stræt is vagna ferð um.Við 
spurð um líka hjá Reykja vík ur borg 
hvort ekki væri hægt að færa úr 
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Breið holt ið er sér stakt
V i ð t a l i ð

Birna G. Bjarn leifs dótt ir tek ur við heið ur svið ur kenn ingu fyr ir að hafa ver ið í far ar broddi um ára bil í Breið
holti. Með henni á mynd inni eru Þor steinn Hjart ar son, fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts 
og Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for seti borg ar stjórn ar Reykja vík ur.

VETUR
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stað nokk ur stór grýti í gryfju nokk
urri fyr ir neð an Stekkj ar bakka svo 
að þar gæti mynd ast nátt úru legt 
skauta svell fyr ir börn in okk ar á 
vet urna í stað þess að þau þyrftu 
að fara með strætó til að fara á 
skauta nið ur á Tjörn. Við héld um 
áfram að hitt ast og þar sem það 
voru nær ein göngu kon ur, sem 
komu, ætl uð um við að kalla fé lag
ið Holta sól eyj ar með til vís um í 
holt in sem mynd uðu það lands lag 
sem Breið holt ið er mót að af. Að 
end ingu var þó ákveð ið að nefna 
fé lag ið Kven fé lag Breið holts. Svo 
ger ist það að ein úr hópn um okk ar 
verð ur óvænt á vegi Sig ur björns 
Ein ars son ar, bisk ups Ís lands. Þá 
var hverf ið að vaxa, en eng in kirk
ja var þar, en íbú arn ir áttu kirkju
sókn í Bú staða hverf ið. Hún sting ur 
þeirri hug mynd að bisk upi hvort 
ekki væri kom inn tími til að huga 
að kirkju bygg ingu í ört stækk andi 
íbúa byggð í Breið holti. Nokkru síð
ar kom fram sú hug mynd að byg
gja eina kirkju fyr ir öll þrjú hverf in 
í Breið holti og átti hún að standa 
þar sem nú er Bens ín stöð in Sel
ect. Síð an var því breytt og eru nú 
þrjár þjóð kirkj ur í þess um þrem ur 
hverf um og einnig kaþ ólska Mar

íu kirkj an. Fyrst var stofn uð Breið
holts sókn árið 1972. Fella sókn var  
stofn uð nokkrum árum síð ar og 
Hóla brekku sókn árið 1987. Selja
sókn var stofn uð árið 1980 og Mar
íu kirkj an var opn uð 1985.

Breið holt ið er sér stakt
“Ég hef orð ið vör við mik inn 

áhuga fólks á að fræð ast um gamla 
Breið holts bæ inn,” seg ir Birna. 
“Hann var lengi lok að ur af með 
háum trjám og gadda vír svo að 
eng in leið var að sjá rúst ir gamla 
torf bæj ar ins frá göngu stígn um. Ég 
skrif aði þá grein í Breið holts blað ið, 
sem ég kall aði “Lok lok og læs og 
allt í stáli”. En auð vit að var þetta 
af skipta semi í mér eins og venju
lega.” Birna kveðst ekki geta lát ið 
af tali um Breið holt ið án þess að 
minn ast á El liða ár dal inn. “Hann er 
ekki ein ung is stór kost legt úti vist
ar svæði. Hann geym ir einnig mikl
ar heim ild ir um land mót un. Fyr ir 
um tíu þús und árum kom mik ið 
hlý inda skeið, senni lega svip að því 
sem nú er að byrja. Þá hækk aði 
svo í sjón um að hann mynd aði eins 
kon ar fjörð sem náði alla leið upp 
að Höfða bakka brú. Rétt fyr ir neð

an fé lags heim ili Raf veit unn ar má 
sjá mjög göm ul ösku lög, senni lega 
svo kall að land námslag. Frá Höfða
bakka brúnni má sjá hvern ig Leita
hraun ið, sem rann fyr ir um fimm 
þús und árum, klauf El liða árn ar í 
kvísl ar. Hraun þetta rann frá gíg 

skammt frá Blá fjöll um og mynd aði 
m.a. Rauð hól ana. Og ekki er ann að 
hægt en að nefna Esj una, sem skýl ir 
okk ur Breið hylt ing um fyr ir norð an
átt inni og er auk þess svo fal leg og 
marg breyti leg. Út lend ing um, sem 
hing að koma, finnst al veg ótrú legt 

að sjá snjó í Esj unni á sumr in. Þeir 
vilja helst geta ver ið hér fram á 
haust til að fylgj ast með því hvort 
snjór inn bráðni ekki í Gunn laugs
skarði áður en vet ur geng ur í garð. 
Með sanni má segja að Breið holt ið 
sé al veg ein stakt hverfi.” 

Hólagarður

Vöndu› tískuföt á gó›u ver›i
Stær›ir 36 - 50

www.vefta.is

Tískuföt

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Krá • Sportbar
Smurbrau›stofa • Snittu r

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

Mánud. – miðvikud. 
kl. 12 – 18:30

Fimmtud - Laugard.
 kl. 10 – 21:00

Sunnudaga
kl. 10 – 18:00

Hann yrða braut in 
með tísku sýn ingu

Hann yrða braut in í FB efn ir til 
tísku sýn ing ar í nýja sal fjöl brauta
skól ans fimmtu dag inn 26. nóv em
ber n.k kl 20:30. Þess ar sýn ing ar 
hafa ávallt mjög glæsi leg ar og þess 
má vænta að þar komi fram nýj
ung ar að vanda. Ljóst er að áhugi 
á hvers kon ar hönn un fer vax andi 
hér á landi og eru föt og klæði þar 
alls ekki und an skil in. Breið hylt ing
ar ættu að fjöl menna í FB og sjá 
með eig in aug um við hvað nem
end ur eru að fást á þess ari áhuga
verðu braut í skóla starf inu. 
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Eins og fram kem ur í for síðu
frétt hér í blað inu hef ur sér stöku 
lestr ar verk efni ver ið ýtt úr vör í 
Breið holti. Verk efn inu er ætl að 
að auka áhuga grunn skóla nema 
á lestri, örva mál vit und þeirra 
og lestr ar hæfni. Hug mynd ina að 
verk efn inu átti Marta Guð jóns
dótt ir, vara borg ar full trúi en hún 
á sæti í Mennta ráði Reykja vík ur
borg ar. Unn ið er að verk efn inu 
í fleiri skól um í Reykja vík en 
út færsla þess er mis mun andi frá 
ein um skóla til ann ars. 

Í gegn um tíð ina hef ur skap
ast rík hefð fyr ir góðu sam starfi 
Fella skóla og Fé lags starfs eldri 
borg ara í Gerðu bergi og var verk
efn ið „Les um enn meira sam an“ 
mjög í anda þeirra sam starfs verk
efna sem far ið var af stað með 
í fé lags starf inu í Gerðu bergi á 
sín um tíma und ir verk efna heit
inu „Kyn slóð ir sam an“. En þau 
verk efni mið uðu að því að leiða 
kyn slóð ir sam an t.d. með því að 
nem end ur og eldri borg ar ar spil
uðu fé lags vist sam an, döns uðu 
sam an og sungu sam an. „Það lá 
því beint við að taka upp sam
starf, við Guð rúnu Jóns dótt ur, 
for stöðu mann fé lags starfs ins og 
henn ar fólk í þessu verk efni,“ seg
ir Krist ín Jó hann es dótt ir, skóla
stjóri Fella skóla í sam tali við 
Breið holts blað ið.   

Ætlumaðstyrkjaþetta
starfíframtíðinni

„Við komumst fljót lega að því 
að best væri að vinna lestr ar verk
efn ið með þeim hætti að eldri 
borg ar ar kæmu inni í skól ann og 
læsu upp fyr ir nem end ur bæk
ur eða bók arkafla eft ir ís lenska 
höf unda sem vald ir væru af 
bóka safns fræð ingi Fella skóla og 
um sjón ar kenn ur um nem enda
hóps ins. Guð rún kall aði í fram
haldi af því sam an hóp fólks sem 
var til bú ið til að takast þetta verk
efni á hend ur.“ Gert er ráð fyr ir 

að hver eldri borg ari komi einu 
sinni yfir skóla ár ið í Fella skóla til 
þess að lesa fyr ir börn in. „Okk ur 
skort ir ekki mann skap og mun
um leit ast við að styrkja þetta 
starf í fram tíð inni,” seg ir Guð rún. 
Þær Krist ín og Guð rún segj ast 
af skap lega ánægð ar með hvern
ig til tókst við að hleypa þessu 
verk efni af stokk un um. “Við báð
um Gunn ar Eyj ólfs son, leik ara 
að hefja lest ur inn en Gunn ar er 
frá bær upp les ari og með ára
tuga reynslu í túlk un á texta. Í 
lok at hafn ar inn ar á söngsaln um 
stóð Gunn ar upp, þakk aði fyr ir 
sam kom una og minnti nem end
ur í leið inni á að byrja aldrei að 
reykja vegna þess að reyk ing ar 
skemmdu lung un og okk ur bæri 
að fara vel með þau“, sagði Guð
rún. „Það var eink ar ánægju legt 
að hlýða á upp lest ur Gunn ars og 
eft ir því tek ið hvað börn in hlust
uðu með mikl um áhuga og eft ir
tekt,“ seg ir Krist ín. Þess má geta 
að Stein unn Ein ars dótt ir lista
mað ur frá Vest manna eyj um sem 
var með sýn ingu á verk um sín
um á Gerðu bergi á dög un um hef
ur nú gef ið Fella skóla eitt verka 
sinna, sem hún nefn ir „Kyn slóð ir 

sam an“ til verk efn is ins. Verk inu 
hef ur ver ið kom ið fyr ir við há tíð
ar sal Fella skóla.

Aðaukaáhugaálestri
ogörvamálvitund

Hverf is ráð Breið holts veitti 
fimm um hverf is við ur kenn ing
ar á Breið holts dög um. Brynj
ar Frans son, for mað ur ráðs ins, 
af henti full trú um hús fé laga og 
stofn ana við ur kenn ing ar fyr ir 
fag urt um hverfi og snyrti legt 
hús næði.

Þeir sem hlutu við ur kenn ing
ar eru; Skóg ar bær, Ár skóg um 2 
hlaut við ur kenn ingu fyr ir fag urt 
og snyrti legt um hverfi. Fé lags og 

þjón ustu mið stöð in Ár skóg um 4 
hlaut við ur kenn ingu fyr ir fag urt 
og snyrti legt um hverfi. Eyja bakki 
1 til 15 hlaut við ur kenn ing fyr ir 
gott við hald á hús næði sem og 
snyrti legt og fag urt um hverfi.  
Asp ar fell 2 til 12 hlaut við ur
kenn ing fyr ir gott við hald á hús
næði sem og snyrti legt og fag urt 
um hverfi og Ár skóg ar 6 til 8 hlaut 
við ur kenn ingu fyr ir fag urt og 
snyrti legt um hverfi.

Fimmumhverfisvið
urkenningarveittar

GunnarEyjólfsson,leikarilesupp
úr bókinni “Elsku besta Binna
mín” eftir Kristínu Helgu Gunn
arsdóttir fyrirnemendur í fjórða
bekkFellaskóla.

Viðupphafilestrarverkefnisins.Aðbakibarnannaeru;GuðrúnJóns
dóttir, forstöðumaður félagsstarfsins í Gerðubergi, Marta Guðjóns
dóttir,varaborgarfulltrúi,ÞorgrímurÞráinsson,rithöfundurogRagn
arÞorsteinsson,framkvæmdastjóriMenntasviðsReykjavíkurborgar.

Sig ur björg Sig ur jóns dótt ir opn aði 
mynd list ar sýn ingu í Bog an um í Gerðu
bergi 14. nóv em ber. Þetta er þriðja 
einka sýn ing Sig ur bjarg ar og hún sýn ir 
nú úr val fjöl breytt ara verka sem hún 
hef ur unn ið að í gegn um tíð ina og má 
þar nefna vatns lita mynd ir, postu líns
mynd ir og mun ir, auk pastel mynda og 
ol íu verka á striga. 

Sig ur björg er fædd í Reykja vík á kvenna
dag inn árið 1937. Hún hóf að sækja nám

skeið hjá Mynd lista skól an um í Reykja vík 
árið 1970 og stund aði þar kvöld nám skeið 
um 10 ára skeið. 

Hún starf aði einnig um ára bil með hópi 
áhuga fólks um mynd list sem kall að ist 
Mynd list ar klúbb ur Hvassa leit is. Um 1990 
fór Sig ur björg að kenna postu líns mál un, 
fyrst heima hjá sér en síð ast lið in sjö ár 
hjá fé lags starf inu í Gerðu bergi. Und an
far in ár hef ur Sig ur björg mest helg að sig 
mál un á postu lín auk vatns lita mál unn ar.

SigurbjörgsýniríBoganum

Sigurbjörg Sigur
jónsdóttir,mynd
listarmaður.

Brynjar Fransson, formaðurhverfisráðsBreiðholts afhendir  Hrefnu
SigurðardótturframkvæmdastjóraSkógarbæjarumhverfisviðurkenn
ingufyrirfagurtogsnyrtilegtumhverfi.

Breið holts dag ar voru sett
ir með há tíð ar at höfn í sal Hóla
brekku skóla 19. októ ber.. Vina
bekk ir skól ans sátu sam an á sal 
en eldri nem end ur sáu um að 
sækja og fylgja þeim yngri. Hólm
fríð ur G. Guð jóns dótt ir bauð alla 
vel komna og Brynj ar Frans son, 
for mað ur hverf is ráðs, setti há tíð
ina form lega. 

Nem end ur í 2. bekk og 5. 
bekk Hóla brekku skóla, sýndu 
skemmti leg an dans og tón list ar
at riði  Tón list arsmiðj unn ar, sem 
er val grein í ung linga deild skól
ans, við mikla hrifn ingu. Nem end
ur Tónsmiðj unn ar frum fluttu m.a. 
texta sem Guð mund ur Marías son, 
starf mað ur Hóla brekku skóla samdi 
við lag ið „Vertu þú sjálf ur“ eft ir 
hljóm sveit ina SS Sól en text inn var 
sam in í til efni Breið holts dag anna.

Breiðholtsdagarsettir
íHólabrekkuskóla

NemendurTónsmiðjunnaríHóla
brekkuskólasýndudansogtón
listaratriði við setningu Breið
holtsdaga.

Breiðholtsdagar:
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skipta um dekk hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði

Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu 
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu vetrardekkin hjá Max1 á góðu verði. 
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Sparaðu, láttu

Ný vetrardekk
Dekkjaskipti

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.  
Hafnarfjörður: Dalshrauni 5 (opnar á næstunni).
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5. 

cw090254_brimborg_max1_dekk_augldagbl_99x100mm_aðrirdagar_09102009_END2.indd   1 9.10.2009   13:22:49

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík
S. 567-2077 & 587-0077

Opið
Mán. - Föst. kl. 10-22:30

Laugard. kl. 10-20:00

Sunnud. kl. 12-20:00

SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA

20% afsláttur af 

töskum út Október

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík S. 567-2077 - 587-0077

Erum að taka upp 
nýjar vörur

Fjór ar heið ur svið ur kenn ing
ar voru veitt ar á Breið holts dög
um að þessu sinni en hefð hef ur 
skap ast fyr ir því að veita slík ar 
við ur kenn ing ar til að ila sem hafa 
unn ið gott starf í þágu um hverf is 
og mann lífs í Breið holti. Vil hjálm
ur Þ. Vil hjálms son, for seti borg
ar stjórn ar af henti við ur kenn ing
arn ar að þessu sinni en þær voru 
veitt ar fyr ir tón list ar líf, um hverf is
mál, versl un ar störf og ýmis störf í 
þágu Breið holts á borð við söfn un 
heim ilda um sögu Breið holts ins 
og ýmis fram fara mál í borg ar hlut
an um.

Vina band ið hlaut við ur kenn ingu 
fyr ir tón list ar líf en þessi tón list ar
hóp ur hef ur um ára bil ver ið í far ar
broddi og glatt Breið hylt inga og fjöl
marga aðra með tón list sinni. Þeir 
sem standa að Vina band inu eru; 
Arn grím ur Mart eins son sem spil
ar á harm on ikku, Ingi björg Sveins
dótt ir, spil ar á tromm ur, Har ald ur 
Hjálm ars son á  pí anó, Þor grím ur 
Krist munds son á munn hörpu og 
þau sem sjá um söng eru; Guð rún 
S. Krist jáns dótt ir, Jón Hilm ar Gunn
ars son, Sig urð ur Stef án Þór halls son 
og Sig rún B. Ólafs dótt ir. Ólöf Anna 
Ólafs dótt ir hlaut við ur kenn ingu 

fyr ir um hverf is mál en hún hef ur 
í störf um sín um unn ið að fegr un 
hverf is ins af áhuga og fag mennsku. 
Ólöf Anna er lærð ur garð yrkju mað
ur og hef ur sú  mennt un og gott 
starf henn ar hér í Breið holti síð ast
lið in 3 ár, á veg um Um hverf is og 
sam göngu sviðs, gjör breytt ásýnd 
hverf is ins. Guð mund ur H. Guð
munds son, bak ara meist ari hlaut 

við ur kenn ingu fyr ir versl un ar störf 
en hann er einn af frum býl ing um 
hverf is ins og einn af helstu braut
ryðj end um í upp bygg ingu versl un
ar og þjón ustu í Breið holti. Birna 
G. Bjarn leifs dótt ir hlaut við ur kenn
ingu fyr ir ýmis fram fara mál í Breið
holt inu en hún hef ur alla tíð hald ið 
kost um þess á lofti og lát ið sig mál
efni þess og vel ferð miklu varða.

Fjórarheiðursviðurkenning
arveittaráBreiðholtsdögum

VinabandiðhefurleikiðfyrirBreiðholtbúaogaðraáundanförnumárum.

MyndHrefnuBjarkarGylfadóttursemhúnnefnir“SumarGígjaívatni”.

Hrefna Björg Gylfa dótt ir lenti í 
fyrsta sæti ljós mynda sam keppni 
Breið holts. Vinn ings mynd henn ar 
nefn ist “Sum ar Gígja í vatni” og 
sýn ir stúlku und ir vatnsúða í und
ir göng um. 

Í öðru  sæti ljós mynda sam
keppn inn ar varð Krist jana Björk 
Stein ars dótt ir fyr ir mynd ina “Tök
um hönd um sam an” og Mar grét 
Þórð ar dótt ir varð í þriðja sæti 
fyr ir mynd ina “Tvö í leik”.

HrefnaBjörk
vannljósmynda
samkeppnina

HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
Fáðu þér miða á www.hhi.is eða í síma 800 6611

á einn miða í desember
milljónir
75

Þeir sem eiga miða í Happdrætti Háskólans geta átt von 
á 75 milljóna afmælisvinningi í síðasta útdrætti ársins. 
Þú getur ennþá verið með! Tryggðu þér miða fyrir aðeins 
1.000 kr. á mánuði. Við drögum næst 24. nóvember!
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Hléskógar 16 • eddalara@islandia.is
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NemendurFellaskólateflduíMjóddinni
Nokkr ir nem end ur úr Fella

skóla mættu með skák borð in sín 
nið ur í Mjódd og tefldu við veg
far end ur í göngu göt unni í til efni 
af Breið holts dög um. 

Ýms ir urðu til að grípa í tafl við 
krakk ana úr Fella skóla og mælt
ist þetta fram tak afar vel fyr ir. Í 
fram haldi af því er íhug að hvort 
unnt verði að efna til fleiri slík
ar skák móta í Mjódd inni í vet ur. 
Krist ín Jó hann es dótt ir, skóla stjóri 
Fella skóla seg ir að skák kennsla sé 
fyr ir nem end ur á öll um aldri og 
þetta óform lega götu skák mót 
hafi ver ið skipu lagt í sam starfi 
við Skákakadem íu Reykja vík ur en 
kenn ari frá Skákakadem í unni hef
ur sinnt skák kennslu í Fella skóla 
þetta skóla ár.

Skáksnillingar úr Fellaskóla tefla í göngugötunni í Mjódd. Kristín
Jóhannesdóttir,skólastjórierþriðjaframvinstrifyrirendaskákborðsins.

Umtvöþúsundkonurákonukvöldi
Um tvö þús und kon ur á konu

kvöldi mættu á Kósí Konu kvöld 
Garð heima sem var hald ið fimmtu
dags kvöld ið 5. nóv em ber.

Mik ið var um dýrð ir og fór veislu
stjór inn sem var Helga Braga Jóns
dótt ir á kost um. Sjá mátti bíl um lagt 
þétt al veg frá Nettó og út að hring
torgi við Stekkj ar bakka, en hátt að 
2000 kon ur komu við í Garð heim um 
þetta kvöld. 20 % af slátt ur var af öll
um vör um þetta kvöld.  Sýnd ar voru 
nýj ar lín ur í jóla og að ventu skreyt
ing um, tísku sýn ing ar ís lenskra 
hönn uða, lukku pott ar, alls kyns góð
gæti og smakk og kon ur leyst ar út 
með gjafa poka með bað salti. Þetta 
er fjórða árið í röð sem Garð heim ar 
halda konu kvöld og er ljóst að kon
ur kunna að meta fram tak ið.

Sagan byggir á  frásögnum 
af frægum svaðilförum 
Benedikts Sigurjónssonar, 
öðru nafni Fjalla-Bensa, 
á Mývatnsöræfum. Hér er 
á ferðinni klassísk saga um 
náungakærleika og fórnfýsi.
Pétur Eggerz fer með hlutverk 
Fjalla-Bensa.

„Þegar hátíð fer í hönd, búa 
menn sig undir hana, hver 
á sína vísu.“

2009

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700       
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  ı  www.gerduberg.is

Miðasala í síma 562 2669 og 897 1813 
og á moguleikuhusid@moguleikuhusid.is  www.moguleikhusid.is

Aðgangseyrir: Kr. 2.000

Tilboð til eldri borgara: Kr. 2.500 fyrir leiksýningu og 
girnilegt kaffihlaðborð að sýningu lokinni.
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daga fyrirvara.

Leikstjóri og höfundur leikgerðar: Alda Arnardóttir
Tónlist og hljóðmynd: Kristján Guðjónsson
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Gunnars Gunnarssonar

Sýningar fara fram í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
 Sunnudaginn 29. nóvember kl. 16
 Miðvikudaginn 6. desember kl. 20
 

Áskriftartilboð Ársins
1990*kr á mánuði og
ótakmarkað í ljós...
Pöntunarsími: 5872700

Ibiza sól allt árið



Breið holts skóli varð 40 ára á 
liðnu hausti og var hald ið upp 
á þessi tíma mót þann 24. sept
em ber sl. Sig þór Magn ús son, 
skólastjóri seg ir að nem end ur 
og kenn ar ar hafi gert sér eitt og 
ann að til gam ans í til efni af mæl
is ins. Þrír dag ar hafi ver ið not
að ir til und ir bún ings og með al 
ann ars var far ið var í sögu skoð
un. 

Eitt af því sem gert var í til efni 
tíma mót anna var að fara í skrúð
göngu um Arn ar bakk ann, hring
inn í kring um Bakka hverf ið í fylgt 
lög reglu og und ir stjórn Jó hann
es ar Atla son ar, fót bolta manns, 
lands liðs þjálf ara og kenn ara við 
Breið holts skóla. Jó hann es er elsti 
kenn ari við skól ann í þeim skiln
ingi að hann á lengst an starfs ald
ur að baki og hef ur kennt sam
fellt við skól ann frá byrj un. Ýmsa 
gesti bar að garði, þar á með al 
fyrri skóla stjóra skól ans en þeir 
eru; Þor vald ur Ósk ars son, Guð
mund ur Magn ús son, sem síð ar 
varð fræðslu stjóri Aust ur lands og 
Ragn ar Þor stein son, sem um tíma 
stýrði Þjón ustu mið stöð Breið
holts og er nú fram kvæmda stjóri 
Mennta sviðs Reykja vík ur borg ar. 

“Áégaðfarameðmínum
manni”

Lúðra sveit Ár bæj ar og Breið
holts lék fyr ir af mæl is gesti og 
Broskór Breið holts kirkju söng 
nokk ur lög en hann hef ur æf inga
að stöðu í Breið holts skóla. Sig þór 
Magn ús son, skóla stjóri seg ir að 
í skrúð göng unni hafi bekk ir skól
ans ver ið parað ir sam an þar hver 
bekk ur átti sér sinn vina bekk og 
eldri nem end ur hafi tek ið þá yngri 
að sér með þessu formi. “Mér 
fannst mjög gam an að sjá hversu 
vel krakk arn ir gerðu þetta og sum 
hinna eldri báru yngstu börn in 
á bak inu þeg ar þau urðu þreytt. 
Það var líka gam an að fylgj ast 
með þeim á eft ir þeg ar hver bekk
ur átti að fara inn í sína skóla
stofu. Þau hvísl uð ust á og spurðu 
ým issa spurn inga. Þar á með al 
spurði ein lit ið hnáta hvort hún 
átti að fara með “sín um manni” 
inn í skóla stofn un en það var 
eldri strák ur sem hafði fylgt henni 
í göng unni. Þá má held ur ekki líta 
fram hjá því að okk ur fannst gam
an að fá gamla nem end ur inn á 
af mæl inu sem rifj uðu upp með 
okk ur ým is legt skemmti legt frá 
fyrri árum.” 

Foreldraráhugasamirum
skólann

Sig þór seg ist hafa veitt því sér
staka at hygli hversu ánægð börn
in voru með dag inn og há tíða hald
ið. Það hafi ekki kom ið sér á óvart 
vegna þess að skól inn búi að sér
stak lega góðu sam fé lagi. “Ég er 
bú inn að starfa hér í fimm ár og 
ég hef fund ið fyr ir þessu í gegn
um starf ið. Það er eft ir tekt ar vert 
hversu börn in eru að jafn aði góð 
hvort við ann að og einnig hver
su áhuga sam ir for eldr ar eru um 
skól ann þeirra og það starf sem 
þar fer fram. Við finn um þenn
an áhuga og hlý leika til skól ans 
vel í gegn um for eldra fé lag ið sem 
nýt ur mjög góðr ar for ystu.” Sig
þór seg ir að þó megi ekki al hæfa 
svo að vanda mál séu óþekkt. Það 
væri óeðli legt. “Vanda mál og borð 
við stríðni og aga leysi geta all
taf kom ið upp og þá reyn um við 
að taka á því og vinna úr á þann 
hátt sem við best get um. En sem 
bet ur fer þá höf um við ekki þurft 
að glíma við ein elt is mál sem all
taf eru að koma upp í skól um.” 
Sig þór kveðst ekki vita ástæð una 

fyr ir því að Breið holts skóli hafi 
slopp ið svo vel við þann vanda 
en ein ástæða þess geti ver ið að 
nem end ur skól ans sé mjög bland
að ur fé lags leg ur hóp ur sem sterkt 
sam fé lag á bak við sig. “Hér er 
margt fólk sem hef ur búið lengi í 
hverf inu og það er ekki mik ið um 
til flutn inga þótt fólk komi nokk
uð og fari eins og ætíð. Það sem 
að mínu mati háir helst bú setu í 
Bökk un um er að það vant ar stær
ri íbúð ir í blokk ar hlut ann þannig 
að fólk leit ar burt þeg ar fjöl skyld
ur stækka og ekki reyn ist unnt að 
fá stærri íbúð ir í gamla hverf inu. 

Flestbörningangaí
skólann  

Sig þór er ætt að ur úr Smá í búða
hverf inu sem svo var kall að en 
það er borg ar hlut inn á milli Miklu
braut ar og Bú staða veg ar aust an 
Háa leit is. Hann minn ist því Breið
holts ins sem óbyggðs svæð is úr 
eig in bernsku. “Ég man sér stak
lega eft ir því að við krakk arn ir úr 
þessu hverfi fór um í dags ferð ir á 
reið hjón um og stund um í úti leg
ur upp eft ir þar sem Breið holts
byggð in er nú. Ég man eft ir þessu 
sem óbyggðu landi og El liða ár
mó un um með lá vöxn um gróðri 
og runn um en eng um skógi. Með 
til komu byggð ar inn ar hef ur mik ið 
rækt un ar starf far ið fram og Breið
holt ið að hluti skógi vax ið. Ég er 
ekki frá því að þessi mikli gróð ur 
geri neðra Breið holt ið að þeirri 
perlu sem ég tel það vera.” Sig
þór minn ist á átak ið “að ganga í 
skól ann” og seg ir að þau í Breið
holts skóla þurfi lít ið af því að 
vita. “Hverf ið er þannig skipu lagt 
að hér ganga flest öll börn í skól
ann. Þau þurfa ekki að fara yfir 
um ferð ar göt ur nema í fáum til fell
um og við erum laus við bílakrað
ak hér í kring. Það er nokk uð um 
að starfs fólk komi ak andi enda 
býr að víða og það á reynd ar við 
um sjálf an mig vegna þess að ég 
bý upp á Kjal ar nesi þar sem ég 
starf aði áður en ég tók við skóla
stjóra starf inu hér.  

Erumlánsömmeðgott
starfsfólk 

Talið berst að stöð unni í skóla
mál um við að stæð ur sam drátt ar í 
þjóð fé lag inu og nið ur skurð ar sem 
fáa læt ur ósnortna. Sig þór seg
ir að halda verði góð um dampi í 
skóla starf inu þótt að stæð ur verði 
erf ið ar um tíma. “Við erum svo 
lánsöm að hér er góð blanda af 
starfs fólki. Kenn ar ar sem búa að 
mik illi reynslu og einnig yngra 
fólk sem kem ur með fersk leika og 
nýj ar hug mynd ir með sér. Breið
holts skóli átti lengi starfs ald ur
met fólks. Það vildi eng inn fara 
og þeg ar ég kom hing að til starfa 
var fyr ir stór hóp ur fólks sem hafi 
unn ið hér í tvo ára tugi eða leng ur. 
Við höf um ver ið að þróa breyt
ing ar á ung linga stig inu til þess 
að koma meira til móts við nem
end ur og þær hafa tek ist vel. Við 
höf um einnig ver ið að lengja og 
efla starf ið á yngri stig un um auk 
þess sem við höf um ver ið að þróa 
úti kennslu og auka við hana án 
þess þó að hafa sér stakt úti svæði 
ann að en skóla lóð ina.”

Þurfumaðstandavörð
umlesturinn 

Af öðr um nýj ung um sem unn
ið er að í Breið holts skóla má 
nefna inn leið ingu svo nefnds PPS 
kerf is og er það kom ið á fram
kvæmda stig. Sig þór seg ir þetta 
kerfi gert til þess að styðja við 
já kvæða hegð un og leggja áherslu 
á já kvæða styrk ingu. Ein kunn ar
orð þess séu ábyrgð, traust og 
til lit semi. Af því til efni hef ur ver ið 
hann að lít ið merki – lít ill átta viti 
sem krakk arn ir vinna sér inn sem 
ákveðna umbun. Nú er búið að 
inn leiða þetta í öll um skól an um 
og seg ir Sig þór gam an að fylgj ast 
með hversu vel eldri nem end ur 
taki þessu. Ann að verk efni sem er 
unn ið að í Breið holts skóla er lestr
ar verk efni. “Við höf um lagt mikla 
áherslu á góða lestr ar kennslu og 
fylgja lestr in um vel eft ir. Það þarf 
að standa vörð um þetta vegna 

þess að nokk ur brögð eru að því 
að börn séu ekki nægi lega vel 
læs og við verð um að gæta þess 
vel að börn fari ekki ólæs í gegn
um grunn skól ann. Vissu lega geta 
ýms ar or sak ir leg ið að baki því að 
börn ná lestr in um ekki nægi lega 
vel og má nefna les blindu og sjón

galla í því sam bandi auk þess sem 
mann eskjan er mis jafn lega gerð 
til þess að með taka nám. Lest
ur og stærð fræði eru und ir staða 
náms ins,” seg ir Sig þór Magn ús
son, skóla stjóri í Breið holts skóla.
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Þurfumaðstandavörð
umlesturinn

LAGERSALA

 
Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík
Allar upplýsingar í síma 517-2040

Mikið úrval af ódýrum skóm á alla fjölskylduna

Opið virka daga 12:00 - 18:00 - laugardaga 12:00 - 16:00

dömuskór stærðir 36-42

herraskór  stærðir 39-47

Loðfóðruð 
dömukuldastígvél 

Úrval af skóm í leikfimina

Öryggisskór 

Sími:  534 2661

SJÓNMÆLINGAR
LINSUMÁTUN

SigþórMagnússon,skólastjóriundirbýrpylsupartíítilefniafmælisdagsins.

Frá skrúðgöngunniáArnarbakkanumogekki ferámillimálahvert
tilefniðer.

- segir Sigþór Magnússon, skólastjóri
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Ég er svona venju leg stelpa 
úr Hól un um. Breið hylt ing ur 
í húð og hár. Ég bjó síð ar um 
tíma í 101um. Það an lá leið in 
til náms í London og nú bý ég 
í Kaup manna höfn. Mér fannst 
ágætt að fara í 101. Það var 
stutt í bæ inn. Mað ur gat labb að 
en ég sakn aði alltaf ákveð inna 
hluta úr Breið holt inu – eink um 
El liða ár dals ins sem var leik
svæði okk ar krakk anna sem 
ólust upp í Hól un um og víð ar í 
hverf inu. El liða ár dal ur inn var 
skemmti legt leik svæði. Svona 
eins og sveit. Al veg úti í nátt úr
unnu en svo skammt frá borg
inni. Indíána gil ið var ótrú legt. 
Við stelp urn ar fór um oft í nest
is ferð ir nið ur í El liða ár dal inn.

Hreyfiþörfinfórí
hendurnar 

Það var mik ið af krökk um í 
hverf inu þeg ar ég var að al ast 
upp. Ég átti góð ar vin kon ur sem 
flest ar eru vin kon ur mín ar í dag. 
Við kynnt umst í Hóla brekku skóla 
og fyrsta vet ur inn okk ar var okk
ur kennt í Gerðu bergi sem þá 
var ný legt. Mig minn ir að við 
höf um að eins ver ið einn vet ur 
í Gerðu bergi en þá var ver ið að 
byggja skól ann. Ég á ekk ert ann
að en góð ar minn ing ar frá þess
um árum. Okk ur krökk un um leið 
mjög vel í þessu um hverfi. Ég er 
stóra systir in í minni fjöl skyldu 
og á tvær yngri syst ur. Svo vildi 
til að þótt ég ætti heima uppi í 
Hóla hverfi þá var ég í leik skóla í 
Vest ur bæn um. Það kom til af því 
að mamma starf aði við Landa
kosts spít al ann og ég fylgdi henni 

og var í leik skóla sem var fyr ir 
börn starfs fólks þar. Amma bjó 
líka í vest ur bæn um og ég fór oft 
þang að eft ir leik skóla. Ég þek
kti því fáa krakka þeg ar ég kom 
í Hóla brekku skóla. Var svona 
að eins eins og ut an bæj ar barn 
þeg ar ég kom í skól ann þótt ég 
hefði alist upp í hverf inu. Ég datt 
svona að eins inn í íþrótt ir um 
tíma en var held ég aldrei mjög 
góð í þeim. Ég held að hreyfi
þörf in hafi far ið meira í hend
urn ar. Það hent aði mér bet ur 
að sitja og gera eitt hvað í hönd
un um en að sparka bolta þótt 
ég hafi pru fað það. Það an ligg ur 
ef laust leið in að því að ég fór að 
fást við hönn un. Ég var mik ið 
með einni vin konu minni sem 
heit ir Thelma. Þetta er fjörug 
stelpa og það var mik ill njálg ur 
í henni eins og stund um er sagt 
um fjöruga krakka. Ein hver tím
ann lögð um við af stað úr Breið
holt inu og ætl uð um nið ur í bæ. 
Við komumst ekki alla leið og 
þessi æv in týra ferð end aði með 
því að pabbi henn ar varð að ná 
í okk ur. Við urð um því að þeirri 
skemmt un sem við ætl uð um að 
ná í. Í þetta skipti. Hún var meiri 
skemmt anatýpa en ég. Vildi all
taf vera leng ur ef við fór um eitt
hvað. Ég er meiri kaffi húsa týpa. 
Meira fyr ir ró leg heit. En þótt við 
séum mjög ólík ar að þessu leyti 
þá vor um við mikl ar sam lok ur. 
Ann að átt um við sam eign legt. 
Áhug ann á því að gera eitt hvað 
með hönd un um. Hún fór í hár
greiðsl una. Þetta er tengt þótt 
fag ið sé ann að. Bygg ist á hugs
un sem verð ur að út færa með 
hönd un um. Alla vega var eitt

hvað sem  tengdi okk ur mjög 
náið sam an.  

Skrift,teikningog
ljósmyndun  

Ég hafði snemma gam an af að 
skrifa. Þeg ar við vor um í sex ára 
bekkn um vor um við að æfa okk
ur í alls kon ar skrift. Ég bjó til 
mína eig in let ur gerð og lang ar til 
þess að búa til font svona þeg ar 
ég hef tök á. Ég hef unn ið með 
let ur í skóg hönn un inni. Let ur
gerð in er list út af fyr ir sig. Ég 
byrj aði líka snemma að teikna. 
Ég teikn aði að al lega abstrakt. 
Fannst það mjög skemmti legt. 
Þetta bygg ist mik ið á formi. Ég 
teikn aði oft form og hlut föll. Ef 
mér leidd ist í skól an um þá tók 
ég blý ant inn upp og fór að teik
na. Ég teikn aði bara í tímun um. 
Þá liðu þeir hrað ar. Ég hef alltaf 
teikn að út frá sjálfri mér og án 
fyr ir mynda og ég hef aldrei teikn
að fyr ir sæt ur. Eig in lega aldrei 
haft áhuga á por trett inu eða að 
teikna fólk. Abstraktteikn ing in 
var og er meira á mínu áhuga
sviði. Eft ir Hóla brekku lá leið in 
í FB. Mynd list ar braut in var þá 
kom in til sög unn ar og bein ast 
lá við að teikni og handa vinnu
stelp an færi á þá braut. Ég hafði 
líka áhuga á ljós mynd un. Ég tók 
tals vert af ljós mynd um á ung
lings ár um og fór á ljós mynda
nám skeið. Fað ir minn hef ur feng
ist tals vert við ljós mynd un. Það
an hef ég ef laust áhug ann þótt 
ég hafi ekki far ið mik ið inn á þá 
braut frá ung lings ár un um. Ég á 
kannski eft ir að gera eitt hvað í 
því síð ar. Ég fór svo að vinna hjá 
fyr ir tæki sem hét X18 og vann 
þar í nokk ur ár. Það an lá leið in í 
Lista há skól ann þar sem ég var í 
þrjú ár. Ég var óviss um hvað ég 

ætti að gera en hafði lengi haft 
mik inn áhuga alls kon ar fylgi hlut
um eins og hött um og skóm. Ég 
var far in að teikna skó á með an 
ég var í FB og hélt því áfram í 
vinn unni hjá X18  sem var hönn
un ar fyr ir tæki en var einnig með 
fram leiðslu línu. Mér fannst mjög 
gam an að fást við þetta en ég hef 
aldrei feng ið áhuga á fata hönn un 
sem slíkri. Áhug inn hef ur beinst 
að fylgi hlut un um og þá eink um 
að skón um.

Byggistáhugarflugs
myndum

Þetta bygg ist oft á ein hvers
kon ar hug ar flugs mynd un. Stund
um finnst mér ég vara stödd á 
ein herj um öðr um stað en ég er 
á. Þótt ég sé á viss an hátt fé lags
lynd þá er ég einnig ein fari í mér. 
Ég sveifl ast svona á milli þess 
að vera inn an um fólk og vilja 
vera ein með sjálfri mér. Ég hef 
þetta hvort tveggja í mér. Það 
get ur ver ið gott að vera einn. Ég 
kemst oft í gott vinnu st uð með 
ein veru. Hún virkj ar hug mynda
ferl ið. Þetta er eins og að skrifa. 
Það sama má segja um hönn un
ina. Mað ur þarf að fá anda gift ina 
og kom ast í vinnu ham. 

Búiðaðlátastreitunatil
hliðar

Hef alltaf lað ast að eldra fólki. 
Ég veit ekki hvort ég er svona 
göm ul sál en mér finnst þægi
legt að vera inn an um eldra fólk. 
Við amma erum mjög góð ar vin
kon ur og reyn um að eiga eins 
mik inn tíma sam an og við get
um. Kannski eru það ró leg heit in 
sem oft er yfir þessu fólki sem 
er búið að lifa langa æfi og kynn
ast ýmsu. Það býr oft að mik illi 
reynslu og hef ir frá mörgu að 
segja. Það á sér ákveðna lífs fyll
ingu sem það get ur miðl að þeim 
yngri og óreynd ari. Þetta fólk er 
líka oft kom ið á þann stað í líf
inu að því finnst það ekki vera 
að missa af neinu. Það er búið 
að láta streit una til hlið ar. Ég 
hef ver ið að vinna loka verk efn ið 
mitt við Uni versity of the Arts 
í sam starfi við fé lags starf ið í 
Gerðu bergi. Ég hef lært ým is legt 
af því að sjá hvað fólk ið er að 
gera. Sjá hvaða hand verk s tækni 
það not ar. Þau hafa ver ið að 
gera marga mjög góða og fal lega 
hluti. T.d. í tré skurð in um. Svo 
eru kon ur að or kera. Or ker ing in 
er hverf andi að ferð og gam an að 
kon ur í fé lags starf inu skuli vera 
að taka hana upp að nýju. Ég á 
ör ugg lega eft ir að prufa að ork
ara. Þetta verk efni hef ur reynst 
miklið ánægju legra en ég gerði 
mér grein fyr ir. Ég hef sótt mér 
sög una í gegn um það. 

Hófstoglaukí
Gerðubergi

Ég byrj aði í Gerðu bergi í fyrsta 
bekk í Hóla brekku skóla og nú 
er ég að ljúka ákveðn um náms
ferli þar – í sam vinnu við fé lags
starf ið. Ég held meira að segja 
að við séum í sömu stof unni og 
ég sat sex ára göm ul með blý
ant inn og teikn aði þeg ar mér 
leidd ist í tímun um. En nú er ég 
að fara aft ur út. Að halda áfram 
með skóna. Að þróa hug mynd ir 
mín ar og koma þeim á fram færi. 
Þróa við skipta hug mynd ir. Allt 
tek ur þetta tíma. En mér finnst 
gam an að hafa átt þess kost að 
koma heim í gamla hverf ið mitt 
og vinna loka verk efn ið í sam
starfi við fólk ið í fé lags starf inu 
þar.

HófstoglaukíGerðubergi

Með ömmu í Vesturbænum.

Með sýnishorn af nýjustu 
hönnuninni.

GuðrúnEddaEinarsdóttir,skóhönnuðurrifjaruppæskunaíBreiðholtinuaðþessusinni.Guðrún
EddaermenntaðurvöruhönnuðurfráUniversityoftheArtsíLondonmeðsérstakaáhersluásönn
unáskómogstarfarumþessarmundirviðskóhönnuníDanmörku.ForeldrarhennareruEinar
Sigurþórsson,ættaðurúrReykjavíkogEddaRunólfsdóttirafKvsílarhósættúrSuðurÞingeyjasýslu.

Einbeitt heima í stofu.
Fékk snemma áhuga á höttum 
og skóm.
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„Það eru bara lúserar 
sem leggja í einelti!“
Ingólfur Þórarinsson, 
söngvari og fótboltamaður.

„Einelti er aldrei 
réttlætanlegt!“

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, 
lögfræðingur og 

alheimsfegurðardrottning.

„Eyðum einelti!“
Katrín Jónsdóttir, fyrirliði 

íslenska kvennalandsliðsins 
í knattspyrnu.

„Það tapa allir 
á einelti!“
Pétur Jóhann Sigfússon, 
leikari.

„Það er ekkert töff við
það að leggja í einelti!“

Sverrir Þór Sverrisson, 
skemmtikraftur.

„Ef þú ert lagður í einelti, mundu 
þá að ÞÚ ert ekki vandamálið.  
ÞAU eru vandamálið!“
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, söngvari.

„Einelti hefur áhrif um leið 
og þú leyfir það. Viðbrögð þín 
skipta líka máli.  Haltu með þér!“
Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari.

„Ef þú leggur 
í einelti, gætir þú 
orðið sek/ur um 
að eyðileggja líf.“
Jóhanna Guðrún 
Jónsdóttir, 
söngkona.



Sig ríð ur Júl ía Sig hvats dótt ir 
er les andi Breið holts blaðs ins 
að þessu sinni. Sig ríð ur Júl ía er 
bóka safns fræð ing ur og lestr ar
hest ur. Hún hef ur búið í Breið
holt inu í 15 ár og er fasta gest ur 
á bóka safn inu í Gerðu bergi og 
víð ar. 

Það hef ur aldrei ver ið bara ein 
bók á nátt borð inu hjá mér held ur 
úr val af ýmsu les efni eins og  slúð
ur blöð, út saums blöð og prjóna
bæk ur enda er afar hent ugt að 
geta feng ið þetta allt á bóka safn
inu. Heima er best og Hús freyj an 
eru t.d. orð in ein af mín um upp á
halds tíma rit um. 

Eins og svo marg ir aðr ir er ég 
ný bú in að lesa Stúlk an sem lék 
sér að eld in um eft ir Sti eg Lars son 
og þriðja bók in bíð ur eft ir mér 
á sænsku en hvað legg ur mað ur 
ekki á sig fyr ir góða bók?  Einnig 
er ég ný bú in með bóka flokk inn 
um Sookie Stack hou se sem þátta
röð in True Blood er byggð á og 
ver ið er að sýna á Stöð 2. Ég hef 

ekki ver ið mik ið fyr ir vam p íru
sög ur en þessi bóka flokk ur sem 
er kom inn í níu bæk ur hélt mér 
við efn ið. Að al sögu hetj an er áður 
nefnd Sookie sem vinn ur á bar í 
smá bæ í Suð ur ríkj um Banda ríkj
anna.  Hún hef ur lif að frek ar ein
földu og við burð ar lausu lífi fyr ir 

utan það að geta heyrt hugs an
ir fólks. Ró leg heit in breyt ast þó 
fljót lega eft ir að vam p ír ur op in
bera til veru sína og ein slík flyt ur 
í næsta hús við Sookie. 

Það sem ég er að lesa núna er 
nýjasta bók Dan Brown, The Lost 
Sym bol eða Týnda tákn ið eins 
og hún mun heita á ís lensku. Í 
henni er pró fess or Ro bert Lang
don úr Da Vinci lykl in um aft ur 
mætt ur leiks og í þetta sinn til 
Was hington D.C.  At burða rás in 
er hröð og ger ist öll sag an á 12 
tím um. Frí múr ar ar og meint ir 
leynd ar dóm ar regl unn ar er að al
við fangs efn ið í þessarri bók og á 
ég von á mik illi spennu og upp
ljóstr un um. Mér var svo bent á að 
það væri snið ugt að hafa bæk ur 
um Was hington D.C. til hlið sjón
ar þeg ar ég læsi bók ina og þ.a.l. 
er ég með þrjár ferða bæk ur um 
borg ina til að fletta upp í eft ir því 
hvert Lang don fer í sög unni.   

Fyr ir stuttu upp götv aði ég svo 
skemmti leg an bóka flokk  sem 
ber nafn ið The Elm Creek Quilt
ers. Eins og nafn ið gef ur til kynna 
kem ur búta saum ur við sögu í bók
un um og mið punkt ur inn er hóp ur 
kvenna sem reka búta saums skóla 
á ætt ar óð ali einn ar þeirra. Þó ég 
hafi ekki hunds vit á búta saumi 
þá finn ast mér þetta fín ar bæk ur 
að því leyti að það er ekki alltaf 
ver ið að tala um búta saum held
ur eru þær líka fjöl skyldu saga og 
er far ið allt aft ur til tíma Vest ur
fara og þræla halds þar sem búta
saumsteppi og hin ýmsu mynst ur 
og merk ing þeirra koma við sögu. 
Var svo langt geng ið hjá mér að 
ég náði mér í bók um búta saum
s mynst ur til að átta mig bet ur á 
því hvern ig mynst ur var ver ið að 
tala um. 

Ég er þó mun meira fyr
ir spennu sög ur en Elm Creek 
Quilt ers er ágæt is hvíld frá þeim. 
Spennu sagna mynstr ið er að 
breyt ast að mínu mati frá því að 
vera ein falt „hver framdi morð ið“ 
yfir í að vera fullt af mynd ræn
um lýs ing um á því hvern ig fórn ar
lömb um er mis þyrmt og þau lim
lest. Oft á tíð um fær mað ur nóg 
af svo leið is og þá er gott að grípa 
í góða sögu þar sem það blóð ug
asta ger ist er að ein hver sting ur 
sig á saum nál. Eða þannig.
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Það var stjörnu bjart ur him
inn og tunglið skart aði 
sínu feg ursta eitt kvöld ið 
þeg ar ég fór í göngutúr. 

Göngut úr ar eru hressandi og 
hreins andi fyr ir lík ama og sál. Þá 
nota ég tæki fær ið til að anda að 
mér fersku lofti og skynja um leið 
að ég með tek allt það sem já kvætt 
er, orku og innri kraft, styrk og 
gleði um leið og ég varpa frá mér 
áhyggj um og kvíða. Þetta kvöld 
átti ég sam tal við Guð eins og svo 
oft áður í mín um göngut úr um. 
Ég var mjög þakk lát Guði, því að  
þenn an dag hafði ég feng ið fyrsta 
upp lag af geisla disk in um okk ar 
sem Fellaog Hóla kirkja er að gefa 
út. Af rakst ur starfs lista smiðj unn
ar Lit rófs, sem er lista smiðja fyr ir 
börn frá átta ára aldri, var í mín
um hönd um, geisla disk ur með 15 
nýj um, ís lensk um jóla lög um. Og 

ég bað til Guðs að þessi disk ur 
mætti verða mörg um til bless
un ar og gleði. Jóla lög in hljóma 
á að vent unni og minna okk ur á 
komu jól anna. Orð ið Að venta er 
kom ið úr lat ínu ad og venire og 
þýð ir koma. Að vent an mark ar 
upp haf kirkju árs ins. Á að vent unni 
not um við tím ann til að und ir búa 
komu frels ar ans sem fædd ist í 
Bet lehem. Mér finnst að vent an 
ynd is leg ur tími, að vera sam an 
með fjöl skyld unni, baka smákök
ur, föndra við kerta ljós og skri
fa jóla kort. Boð skap ur jól anna 
hljóm ar alls stað ar í kring um 
okk ur, boð skap ur inn um frið og 
kær leika Guðs sem kom til okk ar 
manna með fæð ingu Jesú Krists. 
Á að vent unni fáum við tæki færi 
til að gleðja og blessa hvert ann
að og þá fyll um við huga okk ar 
af hinu góða, fagra og full komna. 

Það er gott að fá að taka þátt og 
gefa til  Hjálp ar starf kirkj unn ar 
sem að stoð ar þau sem eiga um 
sárt að binda. Í nóv em ber var 
frum sýnd ís lensk bíó mynd, jóla
mynd sem heit ir Des em ber og 
hún fjall ar um ís lenska fjöl skyldu 
sem býr í Breið holti. Fjöl skyld an 
mæt ir mikl um erf ið leik um og þarf 
að kljást við marg vís leg vanda
mál. Mynd in er mjög raun sæ, fal
leg og ein stak lega góð saga þar 
sem við fáum að sjá ís lenska fjöl
skyldu halda jól. Og hún kenn ir 
okk ur hvað það er sem skipt ir 
mestu máli í líf inu. Að við hlú um 
hvert að öðru og mæt um hvert 
öðru með kær leika. Jesús Krist ur 
vís ar okk ur veg inn.

Guð gefi þér og þín um gleði leg 
jól og far sælt kom andi ár. Kær 
kveðja frá okk ur öll um í Fella og 
Hóla kirkju.

Tækifæritilaðgleðja

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Tilboð

Til um hugs un ar
EftirRagnhildiÁsgeirsdóttir,djákna

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

SigríðurJúlíaSighvatsdóttir.

Mar grét ar Páls dótt ir lét af störf
um hjá leik skól an um Hóla borg 31. 
ágúst s.l. en þá hafði hún starf að 
sam fellt í 27 ár hjá skól an um eða 
frá því í sept. 1982. Sam starfs fólk 

Mar grét ar hélt henni kveðju hóf 
og þakk aði henni fyr ir vel unn in 
störf um lang an tíma. Á mynd inni 
er Mar grét ásamt Ingu Kar ólínu og 
Ástu leik skóla stjór um Hóla borg ar. 

KveðurHólaborg
eftir27ár

2009

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700       
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  ı  www.gerduberg.is

Vissir þú... 
að í Gerðubergi er frábær 
aðstaða fyrir veislur, fundi, 
ráðstefnur og námskeið?

heitir réttir 

súpa og salat

kaffi og meðlæti

Komdu og kíktu á okkur í Gerðubergi 

Eldri borgara afsláttar-
miðar gilda hjá okkur

Sími 863 9217 

Einnig take away
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AðalfundurBetraBreiðholts
Að al fund ur Íbúa sam tak anna Betra Breið holt 

verð ur í Fella og Hóla kirkju í Efra Breið holti hald
inn mánu dag inn 23. nóv em ber nk. hefst 18:00. 
Á fund un um verða hefð bund in að al fund ar störf, 
skýrsla stjórn ar verð ur kynnt, reikn ing ar lagð ir 
fram og stjórn kjör in auk ann arra mála.         

Í frétt frá sam tök un um vegna að al fund ar ins kem
ur m.a. fram að Íbúa sam tök in Betra Breið holt hafi 
starf að í þrjú ár. Fjöl mörg mál hafa kom ið inn á borð 
sam tak anna þar sem þau hafa feng ið um fjöll un og 
eft ir fylgni. Íbúa sam tök in hafa einnig stað ið fyr ir 
ýms um upp á kom um og er þar skemmst að minnsta 
borg ara fund vegna lög gæslu mála sem hald inn var 
í Selja kirkju fyrr á ár inu og Mark að in um í Mjódd í 
að drag anda Breið holts daga. Í frétt inni kem ur fram 
að til að vekja at hygli ráða manna á ýmsu sem mætti 
bet ur fara í Breið holti hafi stjórn sam tak anna átt 
fundi og fjöl mörg sam töl við borg ar yf ir völd, sem 
og fyrr ver andi og nú ver andi borg ar stjóra með það 
að mark miði að koma ein staka mál um og mál efn
um í við eig andi far veg inn an borg ar kerf is ins. Stjórn 
Íbúa sam tak anna kveðst ánægð með þann ár ang ur 

sem náðst hef ur á starfs tím an um en framund an 
bíða mörg brýn verk efni úr lausn ar víða í hverf um 
Breið holts.       

Kafbátasagaogannarfróðleikur
fráHólum

Bóka út gáf an Hól ar í Breið holti 
send ir fjölda bóka frá sér nú á 
haustnótt um. 

Af for vitni leg um bók um út gáf
unn ar að þessu sinni má nefna. 
Kaf báta sögu eft ir Örn ólf Thor laci
us, fyrr um rekt or. Í bók inni er rak
in þró un kaf bát anna henni fylgt 
eft ir í gegn um tvær heims styrj ald
ir, auk þess sem fjall að er um gildi 
þeirra við rann sókn ir á haf djúp un
um. Í bók inni kenn ir margra frá
sagna bæði af tækni leg um toga en 
ekki síð ur af ferð um kaf bát anna 
og átök um í heim styrj öld un um 
frá 1914 til 1918 og 1939 til 1945. 
Örn ólf Thor laci us, er þekkt ur fyr ir 
kennslu störf sín og skóla stjórn í 
Mennta skól an um við Hamra hlíð 
þar sem hann var rekt or um ára
bil. Örn ólf ur stýrði einnig þátt um 
um tækni og vís indi í Rík is sjón
varp inu um ára bil en Sig urð ur H. 
Richt er tók síð an við kefl inu af 
hon um.  

Önn ur bók sem Guð jón í Hól um 
gef ur út nú er Orr ust an um Spán, 
eft ir Ant ony Beevor. Þar fjall ar 
þessi breski sagn fræð ing ur um 
spænsku borg ara styrj öld ina þeg ar 
Franco komst til valda á Spáni og 

varð ein ræð is herra. Þetta er fim
mta bók in frá Ant ony Beevor sem 
Hól ar gefa út en hann hef ur fjall að 
mik ið um sögu síð ari heim styrj
ald ar inn ar. Af bók um eft ir Beevor 
sem áður hafa kom ið út hjá Hól um 
má nefna; Fall Berlín ar, Stalín grad 
og Auschwitz. Þá má nefna bók 
Birgittu Hall dórs dótt ur um Hauk 

bónda á Röðli í Aust urHúna vatns
sýslu. Bók in er ann ars veg ar per
sónu leg saga Hauks þar sem kenn
ir margra grasa en á hinn bóg inn 
saga um breyt inga í sveit um lands
ins fyr ir og um miðja síð ustu öld. 
Bók in er um margt bráð skemmti
leg. Hauk ur er góð ur sagna mað ur 
og seg ir m.a. frá ýms um at burð
um í lífi sínu. Þar á með al seg ir 
hann frá því þeg ar hann fals aði 
kennslu vott orð ið sitt til öku prófs 
en síð ar átti hann eft ir að vera 
öku kenn ari í mörg ár. Vil hjálm ur á 
Brekku í Mjó a firði er enn að. Á 10 
ára tug æfi sinn ar send ir þessi fyrr
um bóndi, stjórn mála mað ur og 
ráð herra frá sér bók um bænda tal 
og byggða rösk un í sam vinnu við 
Sig urð Helga son frá Gröf. Í bók inni 
fjalla þeir um tvær jarð ir í Mjó a
firði, Brekku og Dali, í þrjú hund
ruð ár, eða frá 1700 og fram yfir 
síð ustu alda mót, ábú end ur þar og 
þá byggða rösk un sem orð ið hef ur 
í tím ans rás og breytt ásýnd fjarð
ar ins. Vil hjálm ur hef ur stund að 
grúsk um menn og mál efni eft ir að 
hann hætti þátt töku í stjórn mál
um og eru bæk ur hans orðn ar um 
tveir tug ir að tölu.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Við opnum nýja Ísbúð og veitum 30% kynningarafslátt
af öllum ísréttum, samlokum, salötum og gosi

17-26 okt.

Nýbýlavegi 32 Nýbýlavegi 32

Opið til 22:00 alla daga

Smakkaðu 200 kr ís í brauði, miðstærð

Opin íbúafundur 
hverfisráðs 
Breiðholts

MyndvalíMjódd20ára
Versl un in Mynd val varð 20 

ára á dög un um. Versl un in hef ur 
ver ið alla tíð í Mjódd inni en á 
nokkrum mis mun andi stöð um í 
gegn um tíð ina. Fyr ir um tveim
ur árum flutti Mynd val úr sjálfri 
göngu göt unni yfir sund ið í rúm
gott hús næði við Þöngla bakka 4 
þar sem Kaffi Strætó hafði ver ið 
rek ið um tíma. 

Í til efni af 20 ára af mæl inu ætl ar 
versl un in að vera með sér stakt 
af mælistil boð á staf rænni fram
köll un. Að sögn Eg ils Inga Jóns
son ar, eig anda Mynd vals þurfi að 
fresta til boð inu um tíma vegna 
bil un ar í tækj um. “Við þurft um 
að fá vara hluti er lend is frá sem 
tók nokkurn tíma en nú eru þeir 
komn ir á sinn stað og okk ur er 
því ekk ert að van bún aði að bjóða 
fólk vel kom ið og njóta af mælistil
boðs ins.

Eg ill Ingi seg ir að margt hafi 
breyst á þeim tveim ur ára tug
um sem versl un in hafi starf að 
og mest muni um “digi tal” væð
ing una. Með til komu staf rænna 
mynda véla hafi sala á film um og 
hefð bund inni fram köll um dreg
ist mik ið sam an. Film ur séu þó 
seld ar enn og alltaf nokk uð um 
fram köll un af því tagi. “Marg ir 

áttu ný leg ar og góð ar mynda vél
ar þeg ar hin nýja tækni kom til 
sög unn ar og hafa hald ið tryggð 
við þær – að minnsta kosti að ein
hverju leyti. Vera má að þar séu 
meira áhuga ljós mynd ar ar á ferð
inni en fólk sem not ar mynda vél
ar helst til þess að taka mynd ir af 
fjöl skyld unni.” Fyr ir þrem ur árum 
hóf Mynd val út gáfu á per sónu leg
um daga töl um fyr ir fólk. Fólk get
ur kom ið með mynd ir úr sínu lífi 

.t.d. úr liðnu sum ar fríi eða af örð
um við burð um sem sett inn í sitt 
eig ið daga tal og á sama hátt get ur 
fólk lát ið út búa per sónu leg jóla
kort fyr ir sig. Eitt af að als merkj
um Mynd vals er hið mikla úr val 
af myndarömm um sem versl un in 
býð ur. Þar er að finna flest ar hefð
bundn ar stærð ir mynd ara mma í 
marg breyti leg um út færsl um þar 
sem flest ir ættu að finna eitt hvað 
við sitt hæfi.

EgillíMyndval.

NúverandistjórnÍbúasamtakannaBetraBreiðholts.

Hverfisráð Breiðholts heldur opinn 

íbúafund fimmtudaginn 26. nóvember 

kl. 17:30 í Félags- og þjónustumiðstöðinni, 

Árskógum 4. Þar gefst Breiðhyltingum 

tækifæri til að koma ýmsu á framfæri við 

fulltrúa ráðsins beint og milliliðalaust. 

Hverfisráð Breiðholts 



Nú á haust dög um hafa yngri 
lands lið Ís lands ver ið dug leg að 
æfa og hafa Leikn is menn átt fólk 
á æf ing un um.

Rakel Ýr Ein ars dótt ir leik mað ur 
3. flokks kvenna hef ur ver ið boð
uð á æf ing ar hjá u17 ára lands liði 
Ís lands. Rakel er dug leg ur leik
mað ur sem get ur leyst flest all ar 
stöð ur á vell in um. Rakel er fædd 
árið 1995 og er því að leika upp 
fyr ir sig í þessu lands liði sem er 
gríð ar lega góð ur ár ang ur. Krist ján 
Her mann Þor kels son og Sig mar 
Eg ill Bald urs son hafa ver ið boð að
ir á æf ing ar hjá u17 ára lands liði 
Ís lands. Báð ir eru þeir leik menn í 

3. flokk Leikn is en einnig hafa þeir 
feng ið að spreyta sig með 2. flokki 
karla og KB vara liði Leikn is sem 
leik ur í 3. deild inni. Krist ján Her
mann leik ur sem fram herji en Sig
mar er miðju mað ur. Hilm ar Árni 
Hall dórs son leik mað ur meist ara
og 2. flokks karla hef ur æft með 
u19 ára lands liði Ís lands er Hilm
ar er fædd ur árið 1992. Hilm ar 
leik ur sem miðju mað ur en kom 
sterk ur inn í lið meist ara flokks 
Leikn is í 1. deild inni seinna hlut
ann á síð asta tíma bili.
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Ægir ing ar áttu einn kepp anda 
á EM fatl aðra í sundi sem fram 
fór í Laug ar dals laug 18. til 24. 
októ ber. Það var Ey þór Þrast ar
son sem synti þar í flokki blin
dra. Hann stóð sig frá bær lega á 
þessu móti og fékk með al ann ars 
silf ur verð laun í 400m skrið sundi 
auk þess sem hann setti ís lands
met í 50m skrið sundi. Ósk um 
við hon um inni lega til ham ingju 
með þenn an frá bæra ár ang ur.  

Ægis krakk ar tóku síð an þátt 
í Fjöln is móti um mán að ar mót
in okt. – nóv. og stóðu sig með 
sóma.  Þar voru flest ir að bæta 
sína bestu tíma þó æf inga á lag sé 
búið að vera mik ið og enn bætt
ist í ÍM hóp fé lags ins. Eygló Ósk 
Gúst afs dótt ir gerði sér einnig lít ið 
fyr ir og setti tvö telpna met, það 
fyrra í 800 m skrið sundi og síð ara 
í 100 m baksundi, frá bær ár ang ur 
það.

Eygló fékk einnig bik ar fyr ir 
stiga hæstu sund in í telpna flokki 
og Jak ob Jó hann í karla flokki.  

Síð an er búið að halda inn an fé
lags mót þar sem ein hverj ir bættu 
við sig ÍM lág mörk um en nú er 
frest ur til þess lið inn. Hjá yngstu 
iðk end un um er ný bú ið að vera 
svo kall að byrj enda mót en það 
eru fyrstu mót in sem krakk arn ir 
taka þátt í og eru þá að al lega að 
æfa sig í að taka þátt í mót um. 
Þann 19. nóv em ber hefst svo ÍM 
25 en þar verð um við með 34 þátt
tak end ur og verð ur spenn andi að 
fylgj ast með gangi þeirra þar.

RG.

EyþórmeðÍslands
metáEMfatlaðra

Eygló Ósk Gúst afs dótt ir.
Mynd BÆ.

Leiknisfólkálandsliðsæfingunum

Augl‡singasími:
511 1188

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Spilavinir

Hilm ar Árna son, leik mað ur 
Leiknis æfir með u-19.

Fyrsti til 6. bekk ur í Fella skóla 
kom á dög un um í heim sókn á 
Leikn is völl. Mark mið heim sókn
ar inn ar var að kynna Leikni fyr
ir krökk un um og leyfa þeim að 
sjá að stöðu fé lags ins sem er ein 
sú besta á land inu. 

Sýnt var kynn ing ar mynd band 
þar sem far ið er yfir starf ið í yngri 
flokk un um hjá Leikni. Í mynd
band inu er sýnt brot frá æf ing
um sem og úr keppni hjá yngri 

flokk un um. Að lok um fengu all
ir æf inga töflu og smá hress ingu 
áður en hald ið var aft ur í skól
ann. Gam an var að sjá krakk ana 

á Leikn is velli og vilj um við Leikn
is menn þakka Fella skóla kær lega 
fyr ir gott sam starf í þessu verk
efni.

FellaskóliíheimsóknhjáLeikni

Fiskbúð Einars
Arnarbakka 4-6 • Sími: 551 1439 - 897 3639

Opið virka daga frá 10 til 18 og 
laugardaga fram yfir hádegi.

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur rauðmagi

Sjósiginn fiskur

Sólþurrkaður saltfiskur

ÍR- og 
Leiknisvörur

í úrvali
Mikið úrval

af íþróttavörum
og leikföngum

Nú er upp lagt fyr ir þá sem 
vilja vera frísk leg ir og fal leg
ir á árs há tíð inni í vet ur, eða 
hyggja á sól ar landa ferð seinni 
part vetr ar ins eða um pásk ana 
að fá sér ljósa tíma í sóla baðs
stof unni Íbiza því til 26. nóv
em ber stend ur yfir til boð hjá 
þeim á 3ja mán aða, sex mán
aða og 12 mán aða kort um fyr
ir ljós tíma. 

Verð inu er stillt í hóf og nota 
má kort in ótak mark að á með an 
þau gilda. Einnig má kaupa kort
in á “parasamn ingi” og gilda 
þau fyr ir tvo, hvort sem um par 
er að ræða eða ekki. Til að kór
óna kjara kaup in í þessu til boði 
þá er bíómiði inni fal inn í öll um 
keypt um kort um. Og auð vit að 
fylgja tveir með para kort inu. 
Nú er rétti tím inn til að kaupa 
sér ljósa tím ana fyr ir vet ur inn.

Sólbaðsstofan
IbizaíMjódd:

Vantar þig einstakar 
jólagjafir?j

Þú færð lítil og stór listaverk 
á góðu verði í Gallerí Grjóti

Gallerí Grjót
Arnarbakka 2. Opið alla virka daga 14-18.

Nánari uppl. í síma  864 3140 eða á www.gallerigrjot.is

Ódýrtíljós
ogfríttíbíó
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Mynd sími: 587 7081 
Tölvu póst ur: ira dal@is holf.is
Heimasíða: irsida.is

Nú á dög un um hófst happ
drætti ÍR enn og aft ur göngu 
sína. Í ár er miða verð inu stillt 
í hóf eða 1.000 kr. og að eins 
er dreg ið úr seld um mið um. 
Upp lag ið er 3000 mið ar og 
bundn ar eru von ir við að selja 
þá alla. 

All ar deild ir og flokk ar ÍR njóta 
góðs af að selja happ drætt is
mið ana og er þetta í raun og 
veru fjár öfl un allra deilda ÍR þar 
sem all ir þeir sem selja miða fá 
300 kr. í sinn vasa af hverj um 
miða. Okk ur lang ar að biðja ykk

ur að taka vel á móti krökk un um 
ef þau birt ast heima hjá ykk ur 
að selja miða.  Veg leg ir vinn ing
ar í boði, alls 41 tals ins. Dreg
ið verð ur úr seld um mið um 15. 
des. Styðj um við bak ið á okk ar 
íþrótta fólki og kaup um happ
drædd is miða ÍR.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Árlegthappdrættihafið

ÍRReykjavíkurmeistarar
5.flokki

ÍR strák arn ir í 5. flokki karla í 
hand bolta stóðu sig vel helg ina 
2.4. októ ber þar sem spil að var 
til úr slita á Reykja vík ur mót inu í 
Aust ur bergi. ÍR lið ið keppti í A, 
B og Criðli.  Alið 5. flokks urðu 
Reykja vík ur meist ar ar eft ir mikla 
bar áttu við KR 1 þar sem að stað
an í hálf leik var 62, KR 1 í vil. 

En ÍR strák arn ir spýttu í lóf ana 
og unnu 109.  Blið 5. flokks end
aði í 3. sæti eft ir tví fram lengd an 

leik á móti Fram og Clið 5. flokks 
fékk silf ur eft ir tap leik á móti 
Fram 1. Það var Gróttu mót helg
ina 16. til 18. októ ber og vann ÍR 
1 (eldra ár) 2. deild ina og tryggðu 
sér þar með sæti með al 5 bestu 
lið anna. Strák arn ir eru að fara til 
Vest manna eyja að keppa helg ina 
27. til 29. nóv em ber ásamt stelp
un um í 5. flokki (eldra ár) og ósk
um við þeim góðs geng is.

Eins og all ir ÍRing ar vita er 
starf allra deilda nú í full um 
gangi. Nú hafa ver ið send ir út 
greiðslu seðl ar til þeirra sem hafa 
ekki átt neitt eft ir af Frí stunda
kort inu sínu, eða ekki ráð staf að 
sín um iðk enda gjöld um þar. 

Okk ur lang ar að biðja ykk
ur kæru ÍRing ar sem enn eig ið 
eft ir að gera upp iðk enda gjöld
in að gera upp við við kom andi 
deild sem allra fyrst. Ef ein hver á 
inni ein hvern hluta af Frí stunda
kort inu fyr ir árið 2009 ( sem eru 
25.000 kr.), eða jafn vel allt, get ið 
þið haft sam band við skrif stof
una (Elfu sími 5877090) og hún 
að stoð ar við að greiða gjöld in í 
gegn um það. Einnig bjóð um við 

ykk ur ef þið ósk ið eft ir að dreifa 
greiðsl un um á nokkra mán uði.

Ef það eru ein hverj ar spurn
ing ar hvað þetta varð ar er um 
að gera að hafa sam band og við 
mun um að stoða ykk ur eins vel og 
við mögu lega get um.

Hörð ur Heið ar Guð björns son 
Fram kvæmda stjóri ÍR 

ÞjónustaáskrifstofuÍR

ÍR út hlut ar 840.000 kr. úr 
mennt un ar  og af reks sjóði ÍR, 
Magn ús ar sjóði og fór út hlut un in 
fram 11. nóv em ber sl. Að þessu 
sinni var út hlut að í þrjá flok
ka. Fyrsti flokk ur inn féll und
ir sér stök verk efni en þar fékk 
Frjáls í þrótta deild in styrk vegna 
Ólymp íu á ætl un ar sinn ar. Deild
in hef ur sett sér há leit mark mið
ið og stefna á að verða með ÍR
inga á Ólymp íu leik un um 2010. 

Í öðr um flokki  var út hlut
að til af reks fólks. Þrjár deild ir 
féllu þar und ir; Skíða deild vegna 
lands lið sung menn anna Stef áns 
Inga Jó hanns son ar, Ein ars Krist
ins Krist geirs son ar og Jó hönnu 
Auð uns dótt ur,  Júdódeild in fékk 
styrk vegna Gísla Har alds son ar, 
Kjart ans Magn ús son ar og Ás dís ar 
Mar grét ar Ólafs dótt ur en þau eru 
á leið inni á al þjóð legt mót í Dan
mörku og Körfuknatt leiks deild
in fékk styrk vegna Daða Bergs 
Grét ars son ar sem varð Norð ur
landa meist ari í U18 og er mik ið 
efni í af reks mann. Í þriðja og síð
asta flokkn um fengu fjór ir þjálf

ar ar styrki að þessu sinni. Það 
voru þau Er lend ur Ís feld, G. Pét ur 
Guð munds son, Fríða Rún Þórð ar
dótt ir og Gunn ar Páll Jóakims son 
en þau eru öllu á leið inni er lend is 
á nám skeið til að auka þekk ingu 
sína hvað þjálf un varð ar. Við ósk

um of an töld um að il um inni lega 
til ham ingju og von umst til að 
þess ir styrk ir verði til að efla þá 
enn frek ar í starfi og verði um leið 
hvatn ing til ann arra ÍRinga.

840þúsundkrónum
úthlutaðúrMagnúsarsjóði

Strák arn ir okk ar í 2. fl. karla í 
knattspyrnu gerðu sér lít ið fyr ir 
og unnu Fram í bráð skemmti leg
um úr slita leik á ÍRvelli þriðju
dag inn 10. nóv sl. Að stæð ur voru 
eins og þær verða best ar á þess
um árs tíma, logn og smá rign
ingar úði. 

ÍRing ar náðu for yst unni og 
komust í 20 með mörk um frá þeim 

Guð mundi G. Sveins syni og Sindra 
Snæ Magn ús syni áður en Fram ar
ar náðu að skora en þeir jöfn uðu 
skömmu fyr ir leiks lok. Grip ið var 
til fram leng ing ar en ekk ert mark 
var skor að og þurfti að út kljá þenn
an skemmti lega leik í víta spyrnu
keppni. Það er skemmst frá því að 
segja að Brynj ar mark vörð ur okk
ar varði allt sem á mark ið kom og 

varð því hetja liðs ins ásamt öll um 
hin um að sjálf sögðu. Okk ar menn 
spil uðu ein um færri alla fram leng
ing una eft ir að Sindri hafði feng ið 
tvö gul í lok venju legs leik tíma og 
eiga því hrós skil ið fyr ir frá bæra 
frammi stöðu. Við ósk um strák un
um inni lega til ham ingju og von
umst til þess að þeir haldi áfram á 
sömu braut í kom andi átök um.

AnnarflokkurhaustmeistariKRR

Styrkþegar ásamt forystumönnum úr ÍR.

Ann að Breið holts mót Frjáls í
þrótta deild ar ÍR í frjáls um íþrótt
um fór fram í Laug ar dals höll 
dag ana 19. til til 22. októ ber sl. 
Alls voru 613 kepp end ur skráð
ir til leiks en keppt var í lang
stökki, kúlu varpi, 60 m hlaupi, 
600 m hlaupi og boð hlaupi. Alls 
voru 2430 skrán ing ar sem seg ir 
að flest ir hafi tek ið þátt í öll um 
ein stak lings grein un um en á bil
inu 60 til 99 kepp end ur tóku þátt 
í hverri grein. Ávalt var hörku
keppni í boð hlaup inu sem jafn
an er síð asta grein hvers dags og 
þar var síð asta ork an not uð. 

Það voru þó ekki bara kepp
end urn ir sem höl uðu inn stig in. 
Fyr ir komu lag ið er nefni lega þan
nig að með því að að stoða við 
fram kvæmd móts ins fást stig sem 
telja hratt í þeirri hörðu keppni 
sem ríkti milli skól anna. Öfl ug ir 
starf menn skipta ekki síð ur máli 
því ekk ert væri mót ið án öfl ugra 

starfs mann anna. Ekki má gleyma 
öðr um að il um sem létu mót ið 
verða að veru leika; þar má fyrst 
telja okk ar ómet an legu Ingi björgu 
Hall dórs dótt ur starfs manns hjá 
ÍR, nem end ur í kennslu fræði og 
lýð heilsu fræð um við Há skól ann í 
Reykja vík, sjálf boða liða frá Frjáls
í þrótta deild ÍR, okk ar og íþrótta
kenn ar ana í skól un um. Einnig 
studdi ÍTR við bak ið á deild inni 
fjár hags lega og kunn um við þeim 
bestu þakk ir fyr ir þann stuðn ing.

Keppniogúrslit
Þeir sem urðu í top 10 sæt un

um í hverri grein í öll um ald urs
flokk um fengu við ur kenn ing ar
skjal af hent á staðn um og boð um 
að æfa frítt með deild inni í heil
an mán uð. Í fram hald inu er öll
um vel kom ið að æfa frjáls ar með 
deild inni, hver á sín um for send
um eins oft eða sjald an eins og 
hverj um hent ar. Eft ir því var tek

ið hversu vel nem end urn ir stóðu 
sig bæði á keppn is grein un um og í 
fram kvæmd móts ins en síð ast en 
ekki síst í um gengni og fram komu. 
Það er aug ljóst að Breið holts mót
ið er mjög mik il vægt fyr ir ung
menn in sem taka þátt, fyr ir frjáls
ar íþrótt ir, ÍR, Frjáls í þrótta deild 
ÍR, fyr ir Breið holt ið og fyr ir nem
ana í HR. Það er því ljóst að deild
in vill halda ótrauð áfram á þess
um sömu nót um og stefnt er á 
þriðja Breið holts mót ið í frjáls um 
haust ið 2010 með alla þá reynslu 
í poka horn inu sem móts hald ar ar 
hafa öðl ast síð ast lið in ár. Að lok
um má geta þess að í stiga keppni 
milli skól anna var hart barist eins 
og áður er get ið en að lokn um 
fjór um keppn isdög um stóðu ung
menn in í Selja skóla upp sem sig
ur veg ar ar og hlutu tit il inn Breið
holtsmeist ari í frjáls um ann að 
árið í röð. Hér á eft ir fara úr slit in í 
stiga keppni milli skól anna.

Breiðholtsmótiðermjögmikilvægt

Heima síða ÍR 
er 

www.irsida.is

Úrval af nýjum fiski

Efri röð v. Vict or, Guð bjart ur, Ey þór, Krist ján, Pét ur þjálf ari og Hrann-
ar Máni þjálf ari. Neðri röð v. Ein ar, Sig urð ur, Ísak og Ingólf ur.

  4. Bekk ur 5. Bekk ur 6. Bekk ur 7. Bekk ur Heild ar Stig
Selja skóli  855,5  802,5  937,5  986  3581,5 
Breið holts skóli 758  676,5  675,5  391  2501
Fella skóli  184,5  347  219  228  978,5
Hóla brekku skóli       291  291

Knatt spyrnu deild ÍR hef ur end ur nýj að 
samn ing sinn við Guð laug Bald urs son um 
að halda áfram að þjálfa m.fl. karla hjá ÍR. 

Guð laug ur hef ur ver ið hjá deild inni í tvö 
ár og var skrif að und ir tveggja ára samn ing 
við hann. Einnig var geng ið frá tveggja ára 
samn ing við Jak ob Hall geirs son en hann mun 
þjálfa 2. fl. karla næstu tvö árin en hann tek ur 
við af Sig urði Þóri Þor steins syni. Hér má sjá 
þá Guð laug og Jak ob með Braga Björns syni 
for manni meist ara flokks ráðs og Ey þóri Ein
ars syni for manni Knatt spyrnu deild ar ÍR.

Knattspyrnudeildingengurfrásamningum



HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

BERÐU SAMAN VERÐ OG ÞJÓNUSTU 
NÆST ÞEGAR ÞÚ FLÝGUR
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     HVERS VEGNA VELUR ÞÚ ICELANDAIR?

• Hver farþegi hefur sinn eigin skjá á sætisbakinu fyrir framan sig.

• Fjölbreytt úrval kvikmynda, sjónvarpsþátta og annars efnis í nýju afþreyingarkerfi.

• Teppi, koddar og blöð eru án endurgjalds.


