
Fjög urra ára krakk ar úr leik
skól an um Vina gerði komu í 
heim sókn til fé lags starfs ins í 
Gerðu bergi á dög un um. 

Heim sókn ir krakk anna úr þess
um leik skóla sem er í Bú staða
hverf inu er þátt ur í því sam starfi 
sem efnt hef ur ver ið til af fé lags
starf inu í Breið holti og mið ast við 
að kyn slóð ir hinna eldri og yngri 

hitt ist með reglu bundn um hætti 
og miðli hvor annarri af æsku fjöri 
þeirra ungu og reynslu og yf ir veg
un þeirra sem lengra líf eiga að 
baki. Krakk arn ir í Vina gerði njóta 
þess að læra tákn mál og geta þan
nig átt sam skipti við heyrn ar lausa 
en fé lags starf ið í Gerðu bergi á í 
sam starfi við Fé lag heyrn ar lausra 
og er heyrn ar skert fólk þátt tak

end ur í fé lags starf inu þar. Guð rún 
Jóns dótt ir, for stöðu mað ur fé lags
starfs ins í Gerðu bergi, seg ir heim
sókn ir Vina gerð is krakk anna sér
stak lega ánægju leg ar og dæmi um 
hvað gera megi til þess að tengja 
ólíka þjóð fé lags hópa. Þarna hafi 
kyn slóð irn ar kom ið sam an í anda 
jól anna.
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- bls. 4-5
Viðtal við

Raggý Björg 
Guð jóns dótt ur, 

fram halds skóla-
kenn ara

Kynslóðirnarsamaníandajólanna

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

Nokk ur krakk anna úr Vina gerði í heim sókn hjá fé lags starf inu í Gerðu bergi. Macin tosh dós in vakti greini
lega at hygli en þeg ar bet ur var at hug að reynd ist hún full af garni. Það kom þó ekki að sök og skemmtu 
þess ir strák ar sér vel við að skoða handa vinn una.     Mynd. ÁHG.

Eina kjötborðið
í Breiðholti

- á traustum grunni

Íslenskt hreindýrakjöt í úrvali - kalkúnn
Hólsfjallahangikjöt  - hamborgarhryggur

Allt í hátíðarmatinn

Gleðileg jól
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Þ eg ar líð ur að jól um fer fólk að huga að inn kaup um. Vegna 
þeirra áfalla sem ís lenskt sam fé lag hef ur orð ið fyr ir og 
af leið inga þeirra á efna hag og kaup getu má gera ráð fyr

ir nokkrum breyt ing um á jóla versl un – eink um þeim að fólk 
leit ar ódýr ari leiða til að und ir búa daga mun og gleðja vini og 
vanda menn með gjöf um. Vart hef ur orð ið auk ins áhuga á hand
verki og heima gerð um mun um og svo virð ist sem fólk taki nú 
að bera meiri virð ingu fyr ir ein fald leika ver ald legra hluta en á 
með an flóði af gnægta borði þeirr ar græðgi sem reið um land og 
lýð í upp hafi ný lega haf inn ar ald ar. 

Önn ur merki um nýj ar leið ir í inn kaup um kem ur fram í 
áhuga þess að geta versl að í meiri nánd við heim ili sín en 

áður. Á und an förn um árum og ára tug um hef ur þró un versl un ar 
ein kennst af stór versl un um sem reist ar hafa ver ið í út jörð um 
byggða. Stór versl ana stefn an hef ur leitt til auk inn ar bíla um ferð
ar og eyðslu elds neyt is þar sem jafn an er gert ráð fyr ir að fólk 
komi ak andi til þess að fara í búð ir – oft um lang ar leið ir. Í ljósi 
sí hækk andi elds neyt is verðs, hækk andi rekstr ar kostn aði öku
tækja og um ræðna um kol vetn is út blást ur, svifryk og önn ur nei
kvæð áhrif bíla menn ing ar inn ar er fólk far ið að líta til ann arra 
leiða. 

Á kynn ing ar fundi um skipu lags mál, sem hald inn var í Breið
holti á dög un um, urðu um ræð ur um hvort unnt verði að 

end ur reisa þá versl un ar kjarna í hverf inu sem orð ið hafa stór
versl ana bylgj unni að bráð. Þetta eru at hygl is verð ar hug mynd ir 
en vekja einnig upp hugs un um að Breið holt ið á sinn mið bæ og 
versl ana kjarna sem hafa lif að. Mjódd in – mið bær Breið holts
ins hef ur ver ið að vaxa og efl ast og þar er nú að finna öfl uga 
versl un ar starf semi auk marg vís legr ar þjón ustu af ýms um toga. 
Í Hóla garði er einnig að finna fjöl breytta versl un ar og þjón ustu
starf semi auk ann arra versl ana sem starfa í Breið holt inu. 

Full ástæða er til þess að minna íbúa Breið holts ins á þess ar 
versl an ir og versl un ar kjarna nú í miðju jó la und ir bún ings

ins en einnig að vekja at hygli á þeim um ræð um sem orð ið hafa 
um end ur reisn versl un ar starf semi í Breið holt inu. Nú þeg ar fólk 
hug ar að sparn aði – og þá ekki síst að kostn aði við öku tæki 
er tæki færi til þess að at huga mögu leika á nýrri upp bygg ingu. 
Spurn ing er hvort þær þjóð fé lags að stæð ur sem nú hafa skap
ast muni kalla á breytta versl un ar hætti. Vera má að gamla slag
orð ið um að versla í heima byggð, sem lengi hef ur hljó m að á 
lands byggð inni eigi nú einnig við í Breið holt inu.

Breyttir
verslunarhættir

Augl‡singasími: 
511 1188 & 
895 8298

borgarblod@simnet.is

Öll grunn skóla börn í Reykja
vík fengu end ur skins vesti að gjöf 
frá borg inni í nóv em ber. Um er 
að ræða stærsta um ferð ar ör ygg
is á tak, sem efnt hef ur ver ið til 
í þágu skóla barna í borg inni, 
en alls var tæp lega fimm þús
und vest um dreift. Átak ið er lið
ur í þeirri við leitni Mennta ráðs 
Reykja vík ur að auka um ferð ar
fræðslu í skóla kerf inu. Þrátt fyr
ir stöðug an áróð ur fyr ir end ur
skins merkj um, er of stór hluti 
skóla barna, sem geng ur dag lega 
til og frá skóla án þeirra. Með 
því að gefa börn um end ur skins
vesti og end ur skins merki, tekst 
von andi að stór auka notk un 
á þess um mik il væga en ódýra 
ör ygg is út bún aði. 

Kjart an Magn ús son, for mað ur 
ÍTR seg ir að börn in verði hvött 
til að nota vest ið á leið til og frá 
skóla og við önn ur tæki færi til 
dæm is á leið í tóm stunda starf, 
svo þau sjá ist bet ur í um ferð inni 
á dimm ustu mán uð um árs ins sem 
nú fara í hönd. Hann seg ir mik
il vægt að for eldr ar fylgist með 
því hvort börn þeirra séu sjá an
leg í um ferð inni og að þeir séu 
sjálf ir til fyr ir mynd ar með því að 
nota end ur skins merki. Auka megi 
ör yggi allra í um ferð inni marg falt 
með því að nota þessi ein földu 
og ódýru ör ygg is tæki sem end
ur skins vesti og end ur skins merki 
eru. Börn sem eru með end ur
skin sjást fimm sinn um fyrr en 
ella og börn í end ur skins vest um 
sjást enn bet ur. Efnt var til sér
stakr ar at hafn ar í Hóla brekku
skóla þeg ar Kjart an Magn ús son, 
for mað ur Mennta ráðs Reykja vík
ur, af henti börn um í 1. til 3. bekk 
vest in ásamt lög reglu þjón um úr 
hverf inu. Börn in vígðu síð an end
ur skins vest in með því að ganga 
yfir Aust ur berg. Mynd irn ar með 
frétt inni voru tekn ar við það tæki
færi.

Reykjavíkurborggefur
endurskinsvesti

Nemendur í Hólabrekkuskóla vígðu endurskinsvestin með því að
gangayfirAusturbergífylgdlögreglunnarogKjartansMagnússon
ar,formannsMenntaráðsReykjavíkur.

KjartanMagnússon,formaðurMenntaráðsReykjavíkurafhendirfyrstavestiðíBreiðholtiásamtfulltrúum
lögreglunnar.

Sími:  534 2661

SJÓNMÆLINGAR
LINSUMÁTUN

Óskum Breiðholtsbúum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.
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“Ég kem úr Vest ur bæn um þar 
sem ég ólst  upp. Ég er Vest ur bæ
ing ur í húð og hár en ég tengd ist 
Breið holt inu snemma. Ég kom oft 
þang að sem krakki að heim sækja 
frændsystk ini mín og fékk strax 
góða til finn ingu fyr ir hverf inu. 
Við vor um líka nokk ur  krakk ar 
úr Haga skóla sem vor um nýj unga
gjörn og vild um reyna nýja leið 
í fram halds skóla. Í stað þess að 
sækj ast eft ir skóla vist í MR eða í 
MH eins og marg ir úr Vest ur bæn
um gerðu þá sótt um við um skóla
vist í FB í Breið holti. Nýju braut irn
ar heill uðu okk ur og það skóla kerfi 
sem FB starfar eft ir. Kost irn ir við 
áfanga kerf ið veittu ákveð ið frelsi 
– frelsi til að velja úr fjöl breytt um 
áföng um og ráða einnig náms
hrað an um. Þetta hent aði okk ur 
ágæt lega því við vor um flest nokk
uð sjálf stæð og höfð um skoð an
ir á hlut un um. Við tók um oft ast 
strætó frá Hring braut inni við Þjóð
minja safn ið. Okk ur þótti ekk ert til
töku mál að fara upp í  Breið holt 
í Menntó. Við vor um líka stund
um með bíla og skipt umst þá á um 
að leggja til bíl og aka þannig að 
við vor um oft ast fjög ur eða jafn vel 
fimm í sama bíln um – nokk uð sem 
far ið er að ræða um að gera meira 
af í dag vegna vax andi um ferð ar 
og meng un ar sem hún hef ur í för 
með sér,” seg ir Raggý Björg Guð
jóns dótt ir. Þótt Raggý sé Vest ur bæ
ing ur liggja ræt ur henn ar út fyr ir 
borg ar mörk in. Ann ars veg ar aust ur 
und ir Eyja fjöll um það an sem fað ir 
henn ar Guð jón Andr és son er ætt
að ur en móð ir henn ar Árna Stein
unn Rögn valds dótt ir á ætt ir sín ar 
að rekja til Set berg sætt ar inn ar í 
Hafn ar firði. 

Með Reykja vík fyr ir 
fram an sig

“Ég hug leiddi Breið holt ið þó 
ekk ert sér stak lega um fram aðr ar 
byggð ir fyrr en að stæð ur hög uðu 
því þannig til að ég flutt ist þang að,” 
seg ir Raggý. “Þeg ar ég flutti fann 
ég strax að gömlu tengsl in voru 
enn fyr ir hendi og efld ust þeg ar 
ég var far in að búa hér. Þeg ar ég 
flutti hing að í Ritu hól ana bjó Stef án 
Andr és son, sem var gamli áfanga
stjór inn minn úr FB, í göt unni þan
nig að ég þekkti strax ein hvern 
ná granna. Breið holt ið var þá þeg

ar á góðri leið með að verða mið
svæð is á höf uð borg ar svæð inu og 
er löngu orð ið það í dag. Héð an er 
stutt að fara í flesta þá af þr ey ingu 
sem mað ur sæk ist eft ir. Skammt 
er í El liða ár dal inn. Rjúpna hæð in er 
hér fyr ir ofan og svo er stutt í hest
hús in og á golf völl inn.

Við hjón in spil um golf upp í Graf
ar holt inu og Korp úlfs stöð um og 
Ágúst mað ur inn minn hef ur ver ið 
með hesta. Það er ómet an legt að 
geta ver ið með áhuga mál á borð 
við þau svo skammt und an – að 
þurfa ekki að aka lang ar leið ir til 
að sinna þeim eft ir vinnu dag í öðr
um borg ar hluta. Við velt um nokk
uð fyr ir okk ur á sín um tíma hvort 
við ætt um að búa hér eða vest ur í 
bæ. Auð vit að tog að ist það á í mér 
og mestu skipti þar um að Marta 
tví bura syst ir mín býr Vest ur í bæ 
en við erum mjög sam rýmd ar og 
eig um mörg sam eig in leg áhuga mál 
ekki síst borg arpóli tík ina. Fjar lægð
in kem ur þó ekki í veg fyr ir dag leg 
sam skipti okk ar á milli. Breið holt ið 
varð ofan á og ég sé ekki eft ir því.” 
Raggý geng ur út að stofu glugg an
um heima hjá sér og lit ast um. “Hér 
höf um við næst um alla Reykja vík 
fyr ir fram an okk ur – rétt eins og 
á landa korti. Við fylgj umst með 
skemmti ferða skip un um úr eld hús
glugg an um og héð an er eins auð
velt að fylgj ast með mann líf inu og 
að vera þátt tak andi í því. Það er 
hátt til lofts og vítt til veggja í Hól
un um.”  

Byggða miðj an hef ur færst 
í aust ur

Raggý seg ir að hverf is mynd in og 
hverf is hugs un in hafi stöðugt ver
ið að taka á sig fast mót aðri mynd. 
Hverf ið sé nú um fjög urra ára tuga 
gam alt en ekk ert sé óeðli legt að 
það taki um hálfa öld að móta íbúa
hverfi eða bæj ar mynd á borð við 
Breið holt ið end an lega. Tvær til 
þrjár kyn slóð ir þurfi til þess og fólk 
sé far ið að líta á sig sem Breið hylt
inga hvort sem það hef ur fluttst í 
hverf ið eða sé fætt þar og upp alið. 
“Það hef ur færst í auk ana að kyn
slóð ir sem ólust hér upp og fluttu 
burtu eru að flytja aft ur í gamla 
hverf ið sitt hér í Breið holt inu. Það 
er mjög skilj an legt því Breið holt ið 
er mjög vel stað sett í borg ar land
inu og það er eft ir sókn ar vert fyr

ir fólk að búa hér því það er svo 
margt sem hverf ið hef ur upp á að 
bjóða.” Raggý bend ir á mjög öfl ugt 
fé lags líf sem hef ur þró ast í Breið
holti og seg ir að al menn þjón usta 
hafi ver ið að aukast þótt hún mætti 
vera meiri og þá eink um út í hverf
un um. “Mjódd in sem er ann ar mið
bær Breið holts ins hef ur ver ið að 
efl ast og þang að hef ur ýmis þjón
usta kom ið á und an förn um árum. 
Ég get nefnt þá miklu heilsu og 
heil brigð is þjón ustu sem þar er að 
finna og marg vís lega versl un ar
starf semi sem hef ur ver ið að efl ast 
á und an förn um árum.” Raggý seg ir 
til finn ingu fyr ir byggða miðju jafn
an byggj ast á hug lægu mati. “Fyr ir 
mér er miðj an löngu far in úr Kvos

inni og af Lauga veg in um þótt þar 
sé og verði hina gömlu Reykja vík 
ávallt að finna. Borg ar miðj an hef
ur fær ist til aust urs en stund um 
lít ur fólk á vinnu um hverfi sitt sem 
miðju byggð ar og ég get ímynd að 
mér að það eigi eink um við um fólk 
sem starfar inn an gömlu mið borg
ar inn ar.” 

Stór ir og skemmti leg ir 
garð ar 

“Ef til vill áttu fyrri kynni mín af 
Breið holt inu þátt í að ég fór fljót
lega að skipta mér af mál efn um 
þess. Mér fannst ég þekkja ágæt
lega til í Breið holt inu en naut þess 
einnig að koma utan frá því þá er 

auð veld ara að sjá hlut ina í öðru og 
ef til vill nýju ljósi. Þeg ar ég flutti 
í Breið holt ið höfðu sum ar af þeim 
hrakspám sem gerð ar höfðu ver ið 
um þessa nýju byggð í Reykja vík 
hrun ið. Fólk hélt að gróð ur myndi 
eiga erfitt upp drátt ar í hæð Breið
holts ins frá sjó og að tré myndu 
ekki ná að vaxa. Þetta er auð vit
að víðs fjarri vegna þess að meiri 
grósku er óvíða að finna í borg
inni sem stafar með al ann ars af því 
hversu Esj an skýl ir byggð inni vel 
fyr ir norð an átt inni. Garð arn ir hér 
eru bæði stór ir og skemmti leg ir.” 
Raggý seg ist smám sam an hafa far
ið að átta sig á þeim mögu leik um 
sem fel ast í Breið holt inu og í fram
haldi þess far ið að benda á hvað 
bet ur mætti fara. “Eitt af því sem ég 
fór að íhuga hér við stofu glugg ann 
á með an ég var að horfa á út sýn
ið var af hverju eng in út sýn is skilti 
væru í Breið holt inu það an sem sér 
svo vítt til veggja. Þeg ar ég hafði 
tek ið sæti í hverf is ráð inu var eitt 
af mín um fyrstu verk um að koma á 
fram færi hug mynd um út sýn is skilti 
og vinna að fram gangi henn ar. Nú 
er búið að setja út sýniskilti upp á 
þrem ur stöð um og ég vona að fleir
um ver ið kom ið upp. Þetta er bara 
byrj un in að mínu mati og ég sé fyr ir 
mér að koma megi upp slík um skilt
um all an hring inn í kring um hverf
ið í fram tíð inni. Ég hef líka ver ið 
að beita mér fyr ir betri um gengni 
og fegr un í hverf inu og eitt af því 
sem ég beitti mér fyr ir var að fá 
lit skrúð ugri gróð ur bæði í beð og 
blóma ker. Nú er búið að koma slíku 
upp við all ar helstu leið irn ar inn 
í hverf ið þar sem blóma ker bjóða 
veg far end ur vel komna.” 

Íbú arn ir sjálf ir með bestu 
hug mynd irn ar

“Ég tók líka að mér for mennsku í 
Fé lagi sjálf stæð is manna í Hóla og 
Fella hverfi og við í fé lag inu  höf
um beitt okk ur fyr ir um hverf is verk
efni á hverju sumri. Eitt af því er 
bar átt an við veggja krot ið sem er 
væg ast sagt ákaf lega hvim leitt. Við 
sögð um veggjakrot inu stríð á hend
ur fyr ir tveim ur árum. Við gerð
um það með þeim hætti að bjóða 
fólki að stoð við að þrífa veggjak
rot og mála yfir það hafn hrað an 
og það birt ist. Ef veggjakrot fær 
ekki að standa óá reytt þá gef ast 
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Hátt til lofts og vítt til veggja í Hól un um
V i ð t a l i ð

Raggý Björk Guð jóns dótt ir í garð in um heima í Ritu hól un um með 
El liða ár dal inn í bak sýn.

Raggý Björg Guð jóns dótt ir, fram halds skóla kenn ari spjall ar við Breið holts blað ið að þessu sinni. Hún er vara
for mað ur Hverf is ráðs Breið holts, for mað ur Fé lags Sjálf stæð is manna í Hóla og Fella hverfi, vara for mað ur 
Neyt enda sam tak anna og for mað ur Fé lags lífs leikni kenn ara. Eig in mað ur henn ar er Ágúst Ein ars son.
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krot ar arn ir upp. Þeir nenna ekki 
að koma á hverri ein ustu nóttu til 
þess að end ur skapa verk sín eða 
öllu held ur þann óskapn að sem 
þeir koma fyr ir á veggj um og göfl
um. Þessi bar átta okk ar bar ár ang
ur og mun minna ber á veggjakroti 
í Hóla hverf inu en áður. Ég veit til 
þess að bæði íbú ar og fé laga sam
tök hafa lát ið til sín taka í fegr un og 
hreins un Breið holts ins sem sýn ir 
best hversu fólki er annt um hverf
ið sitt.” Raggý seg ir að virk þátt taka 
íbú anna sjálfra skipti sköp um í öllu 
til liti, íbú arn ir sjálf ir viti oft ast best 
hvað gild ir og eiga að vera dug leg ir 
að koma ábend ing um og hug mynd
um um hverf ið sitt á fram færi. 

Sinnu leys ið bitn aði á 
íþrótta líf inu 

Raggý seg ir að Breið holt ið hafi 
gleymst um tíma. Reykja vík ur borg 
hafi ekki sinnt þessu stóra hverfi 
sem skyldi. “Þetta á ef laust ræt ur í 
þeim tíma þeg ar hverf ið var næst
um full byggt og borg ar yf ir völd far
in að skipu leggja ný hverfi og leggja 
áherslu á upp bygg ingu þeirra. Ég 
held að þetta sinnu leysi ef má orða 
það þannig hafi ekki síst bitn að á 
að stöðu til íþrótta og íþrótta lífs. 
Það mik il væg asta í hverju hverfi er 
góð að staða til íþrótta því íþrótta
fé lög in eru svo stór hluti af hverf
isand an um. Ef öfl ugt íþrótta fé lag 
og góð að staða til íþrótta er ekki til 
verð ur erfitt að byggja upp já kvæð
an hverf isanda. Ég þekki þetta úr 
Vest ur bæn um þar sem KR hef ur 
ver ið miðja mann lífs ins í ára tugi. Á 
und an förn um árum hef ur þó orð ið 
mik il breyt ing á þessu hvað Breið
holt ið varð ar. Mik il upp bygg ing hef
ur orð ið á ÍR svæð inu og bygg ing 
Leikn is húss ins hef ur skipt sköp
um fyr ir  Leikn is menn og allt Efra 
Breið holt ið. Marg ir hafa kom ið að 
þess um mál um og unn ið gott starf 
en ég held að á eng an verði hall að 
þótt ég nefni Vil hjálm Þ. Vil hjálms
son í þessu sam bandi. Vil hjálm ur 
hef ur búið í Breið holt inu í ára tugi 

og hef ur í störf um sín um fyr ir borg
ina unn ið mik ið að fram fara mál um 
í hverf inu.” 

Skóla starf ið í blóma
“Og ég get nefnt fleira. Marg vís

legt fé lags starf hef ur ver ið að efl
ast að und an förnu og ég held að 
Breið holt ið standi mjög fram ar lega 
í dag hvað það varð ar. Hér er heil
mik ið að ger ast og skóla starf ið er 
í blóma. Ekki bara í mín um gamla 
skóla FB þar sem glæsi legt hús næði 
var tek ið í notk un á liðnu hausti 
held ur í öll um skól um – leik skól um 
jafnt sem grunn skól um og öðr um 
stofn un um sem sinna fræðslu með 
ein hverju móti. Mað ur finn ur fyr
ir mikl um krafti og áhuga í þró un 
skóla starfs ins. Ver ið er að vinna 
að ýms um áhuga verð um þró un ar
verk efn um í skól un um sem eru til 
þess fall in að auka gæði skól anna.” 
Raggý seg ir að hverf isand inn sé 
ann ar en var. “Fólk ið hef ur ver ið 
að þjapp ast sam an. Breið holtsvik
an – hverf is há tíð in á haustin er 
gott dæmi um þann ár ang ur sem 
hef ur náðst og nú eru Ár bæ ing ar 
bún ir að taka þenn an sið upp eft ir 
Breið hylt ing um. Ég finn fyr ir mik
illi breyt ingu frá því ég flutti fyrst 
í hverf ið. Mér finnst ég finna mun 
sterk ari hverf isanda og stolt íbú
anna í garð hverf is ins  og byggð ar
inn ar. En þarna leggst margt á eitt.”

Tvær miðj ur og 
frí stunda strætó 

Raggý bend ir á að Breið holt ið sé 
í raun þrjú mis mun andi hverfi og 
finna þurfi leið ir til þessa að tengja 
þau bet ur sam an. “Við þurf um að 
huga að sam göngu máta á borð við 
frí stunda strætó. Tvær miðj ur eru 
í Breið holt inu. Mjódd in og síð an 
Aust ur berg ið sem er eins kon ar 
mið bæj ar gata hverf is ins þar sem 
marg ar stofn an ir og marg vís leg 
þjón usta er til stað ar. Við Aust ur
berg ið eru tveir stór ir skól ar; Hóla
brekku skóli og FB, Breið holts laug 

og Leikn is svæð ið. Hin um meg in 
göt unn ar er Gerðu berg – menn
ing ar mið stöð og fé lags starf, ung
menna starf ið í Mið bergi, Heilsu
gæsla og fleira. Ég hef stund um 
sagt að rífa þurfi hvíta hús ið sem 
byggt var sem versl un ar hús og 
lok ar torg inu fyr ir fram an Gerðu
berg á milli Tón skóla Sig ur sveins 
og heilsu gæsl unn ar. Með því móti 
feng ist opið svæði sem nýta mætti 
með marg vís leg um hætti. Ég geri 
mér hins veg ar grein fyr ir að þetta 
hús hverf ur ekki nema að Reykja
vík ur borg festi kaup á því og það 
er kannski ekki að staða til þess í 
augna blik inu. En það er allt í lagi 
að láta sig dreyma um fram far ir.” 

Barna menn ing í 
Gerðu bergi

Raggý leið ir hug ann að Gerðu
berg inu og fram tíð þess sem menn
ing ar mið stöðv ar. “Ég held að nú 
sé tæki færi til þess að end ur skoða 
starf semi Menn ing ar mið stöðv ar
inn ar í Gerðu bergi. Hún hef ur ver ið 
nær óbreytt í ald ar fjórð ung eða allt 
frá því að hús ið var reist.

Hús ið þarf að nýt ast öll um 
ald urs hóp um vel og þá ekki síst 
börn un um og eldri borg ur um. Ég 
hef lát ið mig dreyma um að helga 
mætti Gerðu berg ið barna menn ingu 
en að stað an þar myndi nýt ast vel 
til að koma við burð um tengd um 
börn um og barna menn ingu á fram
færi sem kom í ljós þeg ar barna leik
rit var flutt þar á liðnu hausti en þá 
fyllt ist allt út að dyr um þar. Gerðu
berg er í barn mörgu hverfi og því 
til val ið að nýta þessa að stöðu fyr
ir þau. Þar er þeg ar mjög öfl ugt 
fé lags starf sem eldri borg ar ar taka 
virk an þátt í. Ég held að við gæt
um tengt barna menn ing una starfi 
þeirra og nú er í gangi verk efni 
þar til tengja kyn slóð irn ar  – hinna 
eldri og þeirra yngri. En fyrst og 
fremst þarf að huga að því með 
hvaða hætti má blása meira lífi í 
hús ið þar sem mér hef ur stund um 
fund ist vera nokk uð tóm legt um að 

lit ast. Með þessu er ég þó ekki að 
segja að Gerðu berg eigi ein göngu 
að vera fyr ir Breið holt ið og Breið
hylt inga. Marg menn ing ar hús á að 
geta nýst öll um Reyk vík ing um og 
jafn vel íbú um höf uð borg ar svæð
is ins þótt það eigi einnig að nýt ast 
vel þeim sem búa í ná lægð inni.”

Ósk ir um ná granna vörslu 
í hverj um mán uði 

Eitt af því sem Raggý hef ur beitt 
sér fyr ir í Breið holt inu er ná granna
varsl an. Hún seg ir þetta mjög 
spenn andi verk efni og að Ritu hól
arn ir, Starra hól ar og Trönu hól ar 
hafi ver ið með fyrstu göt un um í 
Reykja vík þar sem ná granna varsla 
var sett af stað. “Þetta hef ur ekki 
ein vörð ungu með ör yggi að gera. 
Ná granna varsl an þjapp ar fólki 
bet ur sam an og ger ir það með vit
aðra og upp lýst ara um um hverfi 
sitt.” Hún seg ir að nú sé búið að 
koma á ná granna vörslu í ein stök
um göt um í öll um hlut um Breið
holts ins og hún hafi þeg ar sann að 
gildi sitt. “Nú fáum við í hverf is
ráð inu ósk ir í hverj um mán uði frá 
íbú um sem vilja koma á ná granna
vörslu í um hverfi sínu. Vera má að 
fjölg un inn brota í íbúða hverf um 
eigi sinn þátt í þessu. Hverf is ráð ið 
sér um að kynna fólki hvað felst 
í ná granna vörsl unni og að stoð ar 
við að koma henni á með form
leg um hætti. Ná granna varsl an er 
ekki bara skilti við til tekn ar göt
ur held ur er um lif andi verk efni 
að ræða og þannig verð ur það að 
vera eigi að taka mark á því. Fólk 
verð ur að sinna þessu af áhuga 
eins og öðru sem það tek ur sér 
fyr ir hend ur. En fólk kynn ist líka í 
gegn um ná granna vörsl una og fer 
að hafa meiri sam skipti. Það er 
mis skiln ing ur ef ein hver held ur að 
ná granna varsl an felist í að fara inn 
til fólks. Góð ir grann ar geta auð
vit að feng ið hvor aðra til þess að 
líta eft ir heim il um sín um með þeim 
hætti sem ef laust ein hverj ir gera 
en ná granna varsl an bygg ir fyrst 

og síð ast á eft ir liti utan dyra. Fólk 
fer kannski og vökv ar garð inn fyr ir 
ná granna sína og ýtir blöð um inn 
sem standa út úr bréfalúg um en 
að af henda ná grönn um lykla bygg
ist á kunn ings skap fólks og trausti 
þeirra í milli en ekki hinni form legu 
ná granna vörslu eins og hverf is ráð
in kynna hana.”

Úti við vera í El liða ár dal
Ann að af áhuga mál in Raggýj ar 

er svæð ið neð an Stekkj ar bakk ans. 
Hún seg ir nauð syn legt að laga það 
svæði. “Þetta svæði hef ur ver ið illa 
hirt lengi og þarna mætti koma fyr
ir góðri úti vist ar að stöðu fyr ir fólk
ið í hverf inu og aðra þá sem eiga 
þarna leið um í göngu ferð um um 
El liða ár dal inn. Þarna má koma upp 
t.d. pút t velli, fris bivelli en frisbi er 
far ið að verða stöðugt vin sælla en 
síð ast en ekki síst þyrfti að koma 
þarna upp leik tækj um fyr ir börn 
og trimmtækj um fyr ir full orðna til 
að auka gildi úti vist ar inn ar. Svo 
ætla ég að taka und ir hug mynd
ina sem Birna Bjarn leifs dótt ir hef
ur sett fram um að þarna megi 
koma upp nátt úru legu skauta svelli. 
Hug mynd in um úti við veru neð an 
við Stekkj ar bakk ann hef ur þeg ar 
feng ið hljóm grunn í hverf is ráð inu. 
Hug mynd inni hef ur ver ið kom ið á 
fram færi og það er gam an að segja 
frá því að henni hef ur ver ið vel tek
ið af þeim borg ar full trú um sem ég 
hef rætt við. Skapa verð ur sátt um 
þetta svæði á með al íbú anna og 
mér finnst að flest ir eigi að geta 
sætt sig við svona hug mynd því 
hún ger ir ekk ert ann að en að lyfta 
hverf inu upp, gera hverf ið okk ar 
eft ir sókn ar verð ara og skemmti
legra. El liða ár dal ur inn er nátt
úruperla okk ar Reyk vík inga og það 
eru for rétt indi okk ar Breið hylt inga 
að fá að búa við dal inn. Við eig um 
að hlúa vel að þess ari perlu sem 
við eig um og njóta henn ar´´ seg ir 
Raggý að lok um.

SKATA

Opnunartími til jóla:

ÞÚ FÆRÐ SKÖTUNA, SALTFISKINN, 
HUMARINN, RÆKJURNAR OG 

LAXINN HJÁ OKKUR

18. des.  kl. 9 - 18:30
19. des.  kl. 10 - 15

20. des.  lokað
21. des.  kl. 9 - 18:30

22. des. kl. 9 - 18:30
23. des. kl. 9 - 18:00

24. des. lokað
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Upplýsingavefurámörgumtungumálum
Fjölvaki nefn ist nýr vef ur. 

Vef ur inn var opn að ur á Degi 
ís lenskr ar tungu en þar er að 
finna upp lýs ing ar og efni á 
mörg um tungu mál um sem á 
að geta nýst kenn ur um, skóla
stjórn end um og fleir um í starfi 
með fjöl skyld um af er lend um 
upp runa. Einnig get ur vef ur
inn nýst ís lensk um börn um og 
fjöl skyld um þeirra sem búa í 
út lönd um. 

Vef ur inn er unn inn af Arn

björgu Eiðs dótt ur, kennslu
ráð gjafa hjá Þjón ustu mið stöð 
Breið holts og Þor björgu Þor
steins dótt ur kennslu ráð gjafa  í 
sam starfi  við Mennta svið 
Reykja vík ur og Fjöl menn ing
ar setr ið  á Vest fjörð um. Fram
kvæmd verk efn is ins hófst hjá 
Þjón ustu mið stöð Breið holts síð
ari hluta árs 2008 en það teng ist 
stofn un kennslu ráð gjafa starfs í 
ný búa fræðslu sem var sam þykkt 
í mennta ráði Reykja vík ur borg ar 

árið 2007. Þor steinn Hjart ar son, 
fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið
stöðv ar Breið holts seg ir að stór 
hóp ur fólks af er lend um upp
runa búi í Breið holti og því ver ið 
talið mik il vægt að styrkja þekk
ing ar brunn þjón ustu mið stöðv ar
inn ar í þess um stóra mála flokki 
og sé ánægju legt að ráð gjafa
starf ið nýt ist fólki í allri borg inni 
og víð ar. Slóð in á Fjölvaka er: 
http://www.fjol vaki.mcc.is/

Marg ir nem end ur úr Breið
holti fengu ís lensku verð laun 
mennta ráðs að þessu sinni en 
hátt í sjö tíu grunn skóla nem ar í 
Reykja vík tóku við ís lensku verð
laun um við há tíð lega at höfn í 
Tjarn ar sal Ráð húss Reykja vík ur 
á Degi ís lenskr ar tungu 16. nóv
em ber.   

 Marta Guð jóns dótt ir, for mað
ur nefnd ar um ís lensku verð laun 
mennta ráðs, setti at höfn ina en 
að því loknu hófst há tíð ar dag skrá 
með ávarpi frú Vig dís ar Finn boga
dótt ur, tón list ar at rið um grunn
skóla nema og sam söng. Vernd ari 
verð laun anna er frú Vig dís Finn

boga dótt ir, fyrr ver andi for seti, 
en mark mið þeirra er að auka 
áhuga grunn skóla nema á móð ur
mál inu og hvetja þá til fram fara 
í tján ingu tal aðs máls og rit aðs. 
Grunn skóla nem arn ir sem tóku 
við verð laun um að þessu sinni 
hafa skar að fram úr á ýmsa vegu, 
í lestr ar færni, skap andi skrif um, 
ljóða smíði og fram sögn. Nokkr ir 
þeirra eiga ann að móð ur mál en 
ís lensku en hafa sýnt mikl ar fram
far ir í ís lensku námi og tján ingu. 
Með al verð launa hafa eru fjór ir 
dreng ir í Folda skóla sem gerðu 
stutt mynd upp úr Hrafn kels sögu 
Freys goða, ung ir bóka orm ar og 

sagna meist ar ar.  
All ir fengu  til eign ar veg leg an 

verð launa grip úr gleri sem hann
að ur er af Dröfn Guð munds dótt ur 
mynd höggv ara. Þeir nem end ur úr 
Breið holti sem hluti verð laun eru: 
Kor mák ur Atli Unn þórs son, Lísa 
Börg Atten sperger og Sara Jank
ovic úr Fella skóla. Don ika Koli
ca, Katla Dögg Sæ valds dótt ir og 
Phatt hari ya Wongsa but úr Hóla
brekku skóla. Bryn dís Elín Hall
dórs dótt ir, Dzi u gas Pacevici us og 
Sól ey Hall dórs dótt ir úr Selja skóla 
og El ena Brynjars dótt ir, Linda Líf 
Boama og Sól ey Bene dikts dótt ir 
úr Öldusels skóla.

Mörgíslenskuverðlaun
íBreiðholtið

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

Á mynd inni eru m.a. Marta Guð jóns dótt ir for mað ur nefnd ar um ís lensku verð laun mennta ráðs, Frú Vig dís 
Finn boga dótt ir vernd ari verð laun anna, Krist ín Jó hanns dótt ir skóla stjóri Fella skóla, Ás laug Brynj ólfs dótt ir 
f.v. fræðslu stjóri ásamt nokkrum verð launa höf um.
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or.isTakið þátt í jólaleik Orkuveitunnar á www.or.is

Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur

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

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



Garð heim ar í Mjódd inni áttu tíu 
ára af mæli 2. des em ber sl. Þess ara 
tíma móta var minnst með ýms
um hætti og var m.a. efnt til sér
stakr ar af mæl is veislu á efri hæð 
versl un ar inn ar þar sem er góð 
að staða fyr ir manna mót af ýmsu 
tagi. Af mælistil boð voru í gangi 
og í til efni þess ara tíma móta færði 
fyr ir tæk ið Rauða  kross in um pen
inga gjöf, sem Krist ján Sturlu son, 
fram kvæmda stjóri veitti við töku.

Garð heim ar eru fjöl skyldu fyr ir
tæki Jón ínu S. Lár us dótt ur og Gísla 
Sig urðs son ar og fjög urra barna 
þeirra sem öll starfa hjá Garð heim
um í dag. “Þetta hef ur þró ast þan
nig og þau hafa öll mik inn áhuga á 
gróð ur vör um og garð rækt og hafa 
ver ið að tín ast hér inn smám sam
an af áhuga á við fangs efn inu því 
við höf um ekki hvatt þau eða lagt 
að þeim að leggja þetta fyr ir sig. 
Fjöl skyldu sam komurn ar hjá okk ur 
kunna því að vera græn ar en það er 
líka gott að geta skipst á skoð un um 
og líta á verk efn in frá mis mun andi 
sjón ar horn um,” seg ir Jón ína. Þótt 
tíu ára af mæl is hafi ver ið minnst 
nú á fyr ir tæk ið sjálft sér lengri sögu 
því nú eru um 19 ár frá því Gróð
ur vör ur, sem er heild sölu hlut inn 
og hef ur ver ið móð ur fyr ir tæki á 
bak við Garð heima, tók til starfa 
en það hófst þeg ar þau Jón ína og 
Gísli festu kaup á versl un Sölu fé lags 
garð yrkju manna árið 1991. “Gróð
ur vör ur hafa alltaf ann ast hluta af 
starf sem inni og má þar nefna þjón
ustu við gróð ur húsa rækt end ur og 

bænd ur en það er ekki víst að við
skipta vin ur inn, sem geng ur hér inn 
af göt unni hafi átt að sig á því. Við 
not uð um þessi tíma mót hins veg ar 
til þess að sam eina þenn an rekst ur 
og heit ir fyr ir tæk ið nú Garð heim ar 
Gróð ur vör ur þar sem Garð heim a
nafnið er mun þekkt ara,” seg ir Gísli.

Stóraukinnáhugiá 
matjurtarækt

“Þeg ar við vor um að byrja að ver
sla hér í Garð heim um þá var önn ur 
af staða hjá fólki til garða og garð
rækt ar. Fólk var ekki eins vant að 
nota garð inn sinn og er í dag. Fór 

kannski út til þess að slá nokkrum 
sinn um á sumr in en ann ars kom þar 
eng inn. Um gengni um garða hef ur 
ger breyst og víða er garð ur inn orð
in hluti af íbúð um fólks í dag – eins
kon ar úti stofa við heim ili þess. Við 
höf um reynt að leggja þess ari þró
un lið, bæði með fund ar höld um og 
sýni kennslu um garð rækt og síð an 
að bjóða þær vör ur sem fólk þarf til 
þess að gera garð inn sinn góð an,” 
seg ir Jón ína. Þau Jón ína og Gísli 
segja fyr ir tæk ið ganga vel mið að 
við all ar að stæð ur í þjóð fé lag inu. 
“Við höf um orð ið vör við að fólk er 
far ið að leggja áherslu á aðra hluti 
en áður sem e.t.v. má rekja til þess 

að minna er á milli handa en var 
um tíma. Eitt af því er stór auk inn 
áhugi á mat jurta rækt. Við finn um 
fyr ir um tals verðri aukn ingu í sölu 
á margs kon ar fræj um og höf um að 
und an förnu lagt aukna áherslu á 
vör ur sem tengj ast mart jurt um og 
að fólk geti haft meiri að gang að 
sal löt um og krydd jurt um á heim
il um sín um. Við erum líka far in að 
fara meira inn á að bjóða gjafa vöru 
og ann að sem kem ur fólki til góða 
þeg ar það vill eiga góð ar stund ir á 
heim il um sín um. Ef eitt hvað er að 
marka þau við brögð sem við höf
um fund ið þá sýn ist okk ur þetta 
þjóð fé lags á stand þjappa fólki sam
an frek ar en hið gagn stæða og auka 
sam heldni fjöl skyldn anna,” segja 
þau Jón ína og Gísli. 

Garðurinntilvalinntil
fjölskyldusameiningar 

Gísli seg ir að fljót lega eft ir kaup in 
á sölu fé lags búð inni hafi þau far ið 
að skoða svoköll uð “gand encent
er” er lend is og kynna sér rekst ur 
þeirra vegna þess að slík ur rekst ur 
hafi ekki ver ið til hér á landi. “Garð
heim ar var því fyrsta versl un in sem 
fór strax í byrj un af stað und ir því 
sjón ar horni hér á höf uð borg ar
svæð inu en Blóma val hafði þá þró
ast úr garð yrkju stöð í al hliða garða 
og gróð ur vöru versl un,” seg ir Gísli. 
Hann kveðst nota hvert tæki færi 
til þess að hvetja fólk að ann ast vel 
um garða sína. Þarna sé um mann
bæt andi störf að ræða sem auk úti
ver unn ar séu vel þess fall in til þess 
að sam eina fjöl skyld urn ar. 
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Jól í Hólagarði

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

Sunnud. - fimmtud.
kl. 12-18.30 

Föstudag og 
Laugardag
kl. 10-19.30

Garðurinntilvalinntil
fjölskyldusameiningar

Krist ján Sturlu son, fram kvæmda stjóri Rauða  kross ins tek ur við     
pen inga gjöf úr hönd um Jón ínu og Gísla í Garð heim um.

Opnum klukkan 

8:00
alla virka daga.



Skíða brekka í Vatns enda
hvarfi, mál efni bíla stæða víða 
um Breið holt ið þar sem vand
ræði hafa skap ast, um ferð ar ör
yggi, end ur bæt ur á skóla lóð
um og leik svæð um barna auk 
áfram hald andi upp bygg ing ar 
á íþrótta að stöðu í Breið holt inu 
eru á með al mál efna sem Íbúa
sam tök in Betra Breið holt hafa 
unn ið að að und an förnu. 

Betra Breið holt hef ur ein-
nig skor að á borg ar yf ir völd að 
láta leggja mis læg ar göngu leið ir, 
þ.e. yfir Breið holtsbraut aust an 
Norð ur fells og yfir Skóg arsels við 
ÍR-svæð ið. Spurn ing sé um hvað 
tafði skipu lögð und ir göng und ir 
Skóg ar sel við ÍR-heim il ið. Þetta 
koma m.a. fram á að al fundi fé lags-
ins sem hald inn var mánu dag inn 
23. nóv em ber í Fella- og Hóla-
kirkju.

Á að al fund in um varð nokk ur 
um ræða um mögu leika til enn 
frek ari upp bygg ing ar inn an Breið-
holts og var þar horft til íbúða 
fyr ir eldri borg ara í Efri hverf um 
Breið holts og end ur skipu lagn ingu 
á svæð um í Selja hverfi, Neðra 
Breið holti og Efra Breið holti þar 
sem versl un ar kjarn ar hafa ver-
ið að gefa eft ir. Á að al fund in um 
kom einnig fram að stjórn sam-
tak anna hef ur átt marga fundi og 
fjöl mörg sam töl við borg ar yf ir-
völd, fyrr ver andi sem og nú ver-
andi borg ar stjóra til að freista 
þess að vekja at hygli ráða manna 
á ýmsu sem er ábóta vant í Breið-
holti og reyna 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 von ast til 
að mál hafi eitt hvað þok ast áfram 
þau ár sem Sam tök in hafa starf-
að en framund an bíða mörg brýn 
verk efni úr lausn ar víða í hverf-
um Breið holts. Sam tök in eru vett-
vang ur þar sem fólki sem læt ur 
sér annt um um hverfi sitt gefst 
kost ur á að koma mál efn um síns 

hverf is á fram færi og fylgja eft-
ir þeim ákvörð un um sem tekn ar 
hafa ver ið. Við kosn ingu stjórn ar 
gengu út Falasteen Abu Libdeh 
og Haf steinn Vals son. Að al menn 
voru kosn ir: Anna Sif Jóns dótt-
ir, Berg ljót Rist, Gunn ar H. Gunn-
ars son, Helgi Krist ó fers son, Rut 
Kára dótt ir, Magn ús Gunn ars son, 
Vara menn eru Kol brún Bald urs-
dótt ir og Þor kell Ragn ars son.
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Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298

SÖGULEGAR BÆKUR!

Frá köfun í klukkum til 
kjarnorkukafbáta.

Mannfórnir, hernaðarleg 
snilld og meinleg mistök.

Íslenskar draugasögur. 
Mögnuð lesning. 

Ekki fyrir viðkvæmt fólk.

Besta bókin um Spænska 
borgarastríðið.  

Eitt snilldarverkið enn frá 
Antony Beevor.

Sagnameistarinn 
Jón Böðvarsson fer á kostum 

í þessari bók sem bæði er 
fræðandi og bráðskemmtileg.

Betra Breið holt vill 
mis læg ar göngu leið ir

Frá að al fundi Betra Breið holts í Fella- og Hóla kirkju.

Stuðn ing ur við end ur upp bygg
ingu á versl un ar kjörn um, auk ið 
við hald og end ur bæt ur á græn
um svæð um og bygg ing um, betri 
að staða við skíða lyft una og betri 
teng ing ar inn an hverf is ins með 
stíg um og frí stunda strætó var 
með al þess sem íbú ar í Breið
holti settu á for gangs lista í opnu 
húsi í gær um fram tíð ar skipu lag 
hverf is ins. 

Opna hús ið fór fram í Breið-
holts skóla og var mæt ing in þokka-
lega góð en hefði mátt vera betri, 
mið að við hversu stórt hverfi 
Breið holt ið er. Eins og í fyrri opn-
um hús um í hverf um borg ar inn-
ar kynnti Júl í us Víf ill Ingv ars son, 
for mað ur skipu lags ráðs, fyrst 
stutt lega vinn una sem nú fer fram 
við nýtt að al skipu lag og þvínæst 
út skýrðu Har ald ur Sig urðs son, 
verk efn is stjóri að al skipu lags ins, 
og Ólöf Örv ars dótt ir skipu lags-
stjóri að ferð ar fræð ina og vinnu-
lag ið við að al skipu lags vinn una. 
Sem fyrr voru börn in mjög virk í 
krakka smiðj unni sem Mynd list-
ar skól inn í Reykja vík starf rækti 
sam hliða um ræðu- og vinnu hóp-

um hinna full orðnu og ung ir arki-
tekt ar voru með hug mynda smiðju 
þar sem þátt tak end ur gátu kom ið 
sín um hug mynd um eða ábend ing-
um inn í vinnu ferl ið. 

Marg  ar  áhuga  verð  ar  og 
skemmti leg ar hug mynd ir komu 
fram í vinnu- og um ræðu hóp un-
um, s.s. að gera íþrótta svæði ÍR 
að gengi legt fyr ir alla, bæta sam-
göng ur fyr ir gang andi og ak andi 
veg far end ur milli Reykja vík ur og 
Kópa vogs, bæði ofan Selja hverf is 
og með teng ingu Álfa bakka við 
Kópa vog. Einnig komu fram hug-
mynd ir um stíg fyr ir bæði gang-
andi og hjólandi veg far end ur 
hring inn í kring um Breið holt ið, 
að skíða brekk an í hverf inu yrði 
gerð að úti vistar para dís með 
göngu skíða braut vet ur sem sum-
ar og að auða svæð ið við Stekkj-
ar bakka yrði nýtt und ir fjöl nota 
gras velli fyr ir al menn ings í þrótt-
ir.  Opna hús ið í Breið holts skóla 
var það átt unda í röð inni af alls 
tíu sem Skipu lags- og bygg ing ar-
svið stend ur fyr ir í öll um hverf um 
borg ar inn ar vegna end ur skoð un-
ar að al skipu lags Reykja vík ur. 

Fjöl breytt ar hug
mynd ir um fram tíð ar
skipu lag Breið holts

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

www.lv.is

Sendum landsmönnum öllum 
okkar bestu óskir um 

gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári
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10 ára! OPIÐ TIL KL.

22:00
TIL JÓLA

VÖRUM

Minnum á nýju netverslunina okkar á www.gardheimar.is

LOKA AFMÆLISSPRENGJA 

20%
AFSLÁTTUR

AF

ÖLLUM

aðeins í dag 
fimmtudag

gildir fimmtudaginn 17. desember
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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 herraskór  stærðir 39-47

dömuskór stærðir 36-41 

Mikl ar skemmd ir urðu á þrem
ur skóla stof um í Waldorf skól
an um Sól stöf um við Hraun berg 
í Efra  Breið holti þeg ar þrír 
fimmt án ára pilt ar kveiktu þar 
í laust fyr ir mið nætti á sunnu
dags kvöldi fyr ir skömmu. Pilt
arn ir voru hand tekn ir skammt 
frá vett vangi og yf ir heyrð ir um 
nótt ina að for eldr um og full trú
um barna vernd ar við stödd um. 
Ját uðu þeir að hafa kveikt í skól
an um án þess að geta gef ið nein
ar ástæð ur fyr ir verkn að in um. 

Að minnsta kosti tveir pilt anna 
hafa kom ið til for ráða manna skól
ans og beðist af sök un ar á þessu 
til tæki. “Það er talið ör uggt að 
verkn aði þess um var á eng an hátt 
beint gegn skól an um, starfs fólki 
hans eða nem end um. Þetta hlýt
ur að hafa ver ið gert í ein hvers
kon ar hita leiks og mú gæs ingu 
þar sem ákveð ið hugs un ar leysi 
hef ur ráð ið för. En við erum öll 
mjög þakk lát og ánægð með það 
fram tak drengj anna að koma og 
biðj ast af sök un ar á þessu,” sagði 
Ingi björg R. Þeng ils dótt ir, for mað
ur for eldra fé lags Waldorf skól ans í 
sam tali við Breið holts blað ið. 

Mikiðtilfiningatjón
Hún seg ir að þrátt fyr ir að 

slökkvi starf hefði geng ið vel, sé 
um mik ið tjón að ræða bæði á 
hús næði, mun um skól ans og 
vinnu nem enda. Það sem eink
um snerti for eldra og að stand
end ur skól ans séu af leið ing ar 
þessa at burð ar fyr ir börn in. “Tjón 
þeirra er gríð ar legt. Skóla starf ið 
í Waldorf skól an um bygg ist með
al ann ars á miklu hand verki, auk 
þess sem börn in vinna mik ið af 
verk efn um í vinnu bæk ur, sem eru 
ríku lega skreytt ar með mynd um 
og texta. Einnig voru þarna jóla
gjaf ir sem börn in voru búin að 
út búa handa for eldr um þeirra 
og búið að leggja mik inn tíma og 
metn að í.  Allt þetta efni, mun ir 
sem og rit að mál er geymt í skól
an um. Því var um mik inn elds mat 
að ræða og varð al ger eyði legg ing 
á þess um mun um. Þótt skól inn 
og inn bú sé tryggt gegn bruna 
þá er aldrei hægt að bæta hluti 
sem hafa per sónu legt gildi eins 
og þess ir mun ir all ir hafa fyr ir 

börn in. Fyrsti skóla dag ur inn var 
þeim öll um erf ið ur og grétu þau 
mörg og áttu mjög bágt, þeg ar 
þau litu yfir eyði legg ing una. Og 
einnig mynd ast auk ið álag á hóp
inn þar sem hluti hans mun vera 
í kennslu í Mið bergi við Gerðu
berg, með an unn ið er að lag fær
ing um og end ur bót um á hús næði 
Waldorf skól ans og munu end ur
bæt urn ar taka um 5 til 6 vik ur.”

Ekkifyrstaóhappið
En þetta er ekki fyrsta óhapp ið 

sem Waldorf skól inn við Hraun
berg verð ur fyr ir á þessu ári. Að 
sögn Ingi bjarg ar var framið inn
brot í skól ann á liðnu sumri og 
stolið öllu steini létt ara. Einnig 
er bara eitt og hálft ár frá því að 
bruni varð í skól an um og voru 
það sömu skóla stof ur og nú og 
einnig var um íkveikju að ræða. 
Þannig að áföll in hafa ver ið mörg 
og skammt stórra höggva á milli. 
“Skól inn er ekki með þjófa varn ar
kerfi og ástæða þess er að al lega 
sú að það er mjög dýrt að reka 
slík kerfi og einnig var stefnt á 
að byggja nýj an skóla og flytja 
alla starf sem ina þang að á þessu 
ári, en það verk efni hef ur frest ast 
eins og svo margt ann að vegna 
ástands ins í þjóð fé lag inu. Nú þeg
ar hald ið verð ur áfram að byggja 
skól ann upp, þá höf um við ver ið 
að hug leiða að leita eft ir and leg
um og til finn inga leg um stuðn ingi 

fólks vegna þess sem á okk ur 
hef ur dun ið. Við höf um nú þeg ar 
haft sam band við fólk sem tek ur 
að sér fyr ir bæn ir og feng ið mjög 
já kvæð við brögð og hjálp.  Einnig 
vilj um við biðja um góð ar hugs
an ir og bæn ir til handa drengj un
um sem urðu vald ir að brun an
um og fjöl skyld um þeirra, það er 
ör ugg lega erfitt hjá þeim núna.” 
Ingi björg seg ir að að stand end
ur skól ans hafi efnt til sam veru
stund ar í skól an um fyr ir nokkrum 
dög um þar sem þessi at burð ur 
og af leið ing ar hans voru rædd ar. 
Þar kom fram ein beitt ur vilji til 
þess að halda áfram og byggja 
skól ann aft ur upp og gera eins 
gott úr þessu og unnt er. Það eru 
all ir mjög já kvæð ir þó svo að við 
eig um eft ir að jafna okk ur bet
ur. Einnig var tek in ákvörð un um 
að leita til boða í ör ygg is kerfi og 
verð ur geng ið frá þeim mál um á 
næstu dög um. Einnig er lögð áher
sla á að láta alla starf semi skól ans 
halda áfram eins og hægt er og 
var hið ár lega jóla leik rit skól ans 
sýnt 11. des em ber sl.  þar sem 
all ir nem end urn ir tóku þátt og 
for eldr ar og aðr ir að stand end ur 
mæta og njóta. Ingi björg kvaðst 
að lok um vilja nota tæki fær ið til 
óska öll um gleði legra jóla og far
sælt kom andi nýtt ár.

Tilfinningalegttjón
enfinnumallstaðarvelvild

NemenduríWaldorfskólanumSólstöfumviðflautuleik.

Hléskógar 16 • eddalara@islandia.is

Íbúð óskast
Fjölskylda óskar eftir 5 herbergja íbúð eða húsi til 
leigu nálægt Breiðholtsskóla, helst í Stekkjahverfi. 
Erum reyklaus, reglusöm og með öruggar tekjur. 

Uppl. gefur Villa í s: 822 5321



Lista smiðj an Lit róf hef ur sent 
frá sér geisla disk með 15 lög um 
sem tengj ast jól um og jóla haldi. 
Lista smiðj an er hluti af inn flytj
enda starfi sem unn ið er í Fella og 
Hóla kirkju og eru helstu við fangs
efni henn ar tón list, dans, list ræn 
hreyf ing og önn ur list sköp un. 
Ung menni af inn lend um jafnt sem 
er lend um upp runa starfa í lista
smiðj unni og stjórn andi henn ar er 
Ragn hild ur Ás geirs dótt ir, djákni. 
Ragn hild ur hef ur þó gert meira 
en að stýra listsmiðj unni Lit rófi 
um ára bil því hún er einnig höf
und ur flestra lag anna og texta. 
List rænn stjórn andi tón list ar inn
ar er Hilm ar Örn Agn ars son og 
Jón Skuggi ann að ist upp tök ur en 
hann er með upp töku ver í Hóla
bergi í Fella og Hóla hverf inu. Þá 
má geta þess að ung ur ein söngv
ari Svav ar Knút ur syng ur gesta
söng í sum um lag anna og einnig 
tvö lög eft ir sjálf an sig. Hann hef
ur get ið sér gott orð fyr ir góð ar 
tón smíð ar og ein læg an söng.

Fórumaðkortleggja
þarfirfólks

Ragn hild ur sagði í sam tali við 
Breið holts blað ið að þeg ar hún 
hafi kom ið til starfa við Fella og 
Hóla kirkju fyr ir um fjór um árum 
hafi ver ið unn ið að því að greina 
og kort leggja þarf ir fólks í sókn
inni. Fljót lega hafi kom ið í ljós að 
margt fólk af er lend um upp runa 
væri bú sett í hverf inu og nauð
syn legt væri að fara af stað með 
starf sem það gæti tek ið þátt í. 
Lista smiðj an hafi fljót lega orð ið 
til sem svar við þess um þörf um 
og áhersla lögð á tón list og hreyf
ingu sem tengt geti fólk af ólík um 

upp runa og með ólík an menn ing
ar leg an bak grunn. Starf ið hef ur 
eflst mjög. Um tíu telp ur mættu á 
fyrstu æf ing una og í dag eru tæp
lega 60 telp ur á skrá lista smiðj
unn ar, þar af um 50 virk ar. Mark
mið starfs ins er að skapa já kvæð
an vett vang fyr ir börn til að koma 
sam an til þrosk andi verk efna og 
njóta sam veru hvert við ann að, 
kenna börn um að um gang ast 
hvert ann að af virð ingu og kær
leika um leið að ein beita sér að 
list sköp un í góðu um hverfi und ir 
stjórn fag fólks kirkj unn ar. Þannig 
byggj um við upp þann fé lags auð 
og þá hæfi leika sem börn búa yfir. 
Auk Ragn hild ar taka Guð ný Ein

ars dótt ir, org anisti og Heiðrún 
Guð varð ar dótt ir þátt í starf inu.

Desember–mynd
umfjölskylduíEfra
Breiðholti

Fyr ir um ári síð an var tek in sú 
ákvörð un að gefa út geisla disk. 
Ragn hild ur sagði að mik il vinna 
hefði ver ið í kring um þenn an 
geisla disk og ótrú lega spenn andi 
að kynn ast þess ari vinnu og læra 
nýja hluti. Frá upp hafi var lögð 
áhersla á fag mennsku og að disk
ur inn yrði vand að ur og fal leg
ur þannig að sem flest ir mættu 
njóta hans. Margt lista fólk kom 
að gerð disks ins, bæði ís lensk
ir og er lend ir lista menn bú sett ir 
hér á landi. Ragn hild ur sagði ein
nig frá því að for eldr ar í starf inu 
væru mjög öfl ug ir, styddu vel við 
starf ið og nú væri búið að koma 
á fót for eldra fé lagi inn an Lista
smiðj unn ar Lit rófs. For eldr arn
ir ætla að standa fyr ir köku bas
ar föstu dag inn 27. nóv em ber kl. 
15 í Hóla garði. Þar verð ur boð
ið upp á smákök ur, kök ur, sult
ur og að sjálf sögðu verð ur hægt 
að kaupa diskinn. Út gáfu tón leik
ar verða svo haldn ir laug ar dag

inn 28. nóv em ber kl. 15 í Ráð húsi 
Reykja vík ur. Ókeyp is að gang ur 
og hægt verð ur að kaupa diskinn. 
Sunnu dag inn 29. nóv em ber kl. 20 
verð ur síð an að ventu kvöld Fella 
og Hóla kirkju og þar verð ur fjöl
breytt dag skrá og með al ann ars 
syng ur Lista smiðj an Lit róf með 
kirkjukór Fella og Hóla kirkju. 
Ragn hild ur sagði okk ur einnig frá 
því að í jóla mynd inni Des em ber 
sem ný ver ið var frum sýnd hljóma 
tvö lög af disk in um. For mað ur 
for eldra fé lags ins var að vinna við 
gerð þess ar ar mynd ar og þannig 
at vik að ist það að tvö lög heyr ast í 
mynd inni. Des em ber er ljúf mynd 
sem fjall ar um fjöl skyldu sem býr 
í Efra Breið holti, ein stak lega fal
leg og raun sæ mynd. Nokkr ar 
telp ur úr Lit rófi fengu að leika í 
mynd inni svo að við vor um mjög 
stolt ar sagði Ragn hild ur.

Ragn hild ur vill koma á fram færi 
þakk læti fyr ir stuðn ing sem hún 
hef ur fund ið hjá fólki. ,,Í allri þess
ari vinnu hef ur ver ið ómet an legt 
að finna hvatn ingu og upp örv
un frá sókn ar nefnd um Fella og 
Hóla kirkju, starfs fólki kirkj unn
ar, for eldr um og fólk inu mínu í 
kirkju starfi eldri borg ara. Ég er 
full þakk læt is fyr ir stuðn ing inn. 

Ég er búin að leggja allt sem ég á 
í þenn an disk,  legg hann fram í 
auð mýkt og vona að fólki geti not
ið þess að hlusta á hann. Einmitt 
þess vegna hef ur það ver ið svo 
dýr mætt að finna þessa hlýju”.
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Breið holts blað ið ákvað að 
spjalla stutt lega við tvær telp ur 
úr starf inu, þær Em il íu John
sen og  Vanesu Hoti.

Hvað er nú skemmti leg ast í 
starfi Lit rófs ins ?

Em il ía: Mér finnst rosa lega 
gam an að dansa, syngja og síð an 
finnst mér geð veikt skemmti legt 
að fara í ferða lög in en við för um 
alltaf tvisvar á ári. Mér finnst 
líka koma skemmti legt að syngja 
fyr ir fólk og við ger um það alltaf 
reglu lega. Síð an fannst mér mjög 
gam an að setja upp söng leik inn 
Litlu Ljót en það gerð um við í 
fyrra og þá komu 300 manns í 
kirkj una til að horfa á okk ur.

Vanesa: Mér finnst mjög gam
an að dansa og syngja í Lit róf
inu. Það eru líka mjög skemmti
leg ar stelp ur í Lit róf inu og það 
er mjög gam an að hitta þær 
viku lega. Mér finnst líka mjög 
gam an að fara í ferða lög in. Þá 
höf um við kvöld vök ur, hæfi leika
keppni og för um í skemmti lega 
göngut úra. Í sum ar búð un um 
Öl veri, en þang að höf um við oft 
far ið,  eig um við t.d. fal inn fjár
sjóð sem við setj um alltaf eitt
hvað skemmti legt í.

Hvern ig er til finn ing in að hafa 
tek ið þátt í að syngja inn á geisla
disk ?

Em il ía: Mér fannst það mjög 
gam an en ég hefði gjarn an vilj
að syngja ein söng en Ragn hild
ur er búin að segja mér að ég 
fæ kannski að syngja ein söng 
seinna með kórn um. Mér fannst 
rosa lega skemmti legt þeg ar ver
ið var að taka upp, stund um 
vor um við fer lega þreytt ar en 

við feng um pizz ur og nammi til 
að hlaða í okk ur orku.

Vanesa: Mér fannst rosa
lega gam an að taka upp geisla
diskinn. Þetta var al veg nýtt fyr
ir mér og mér fannst þetta mjög 
gam an. Ég myndi al veg vilja gera 
þetta aft ur og ég vona bara að 
það verði ein hvern tím ann.

Breið holts blað ið þakk ar þeim 
fyr ir spjall ið og ósk ar þeim til 
inni lega ham ingju með geisla
diskinn.

Þettahefurverið
rosalegagaman

Smákökur, hálfmánar, lagtertur, 
enskar jólakökur, sælkerabotnar,
döðlubotnar, svampbotnar, 
marens, sérlagaðar tartalettur, 
smákökudeig og eftirréttatertur.

Opnum kl. 7 alla virka daga 
og kl. 8 um helgar.

Verið velkomin - Veljum íslenskt.

Arnarbakka 4-6 • SÍMI: 557 2600

Þannigbyggjumviðuppfélagsauðoghæfileika

ÞátttakenduríListasmiðjunniLitrófiáæfingu.

EmeliaJohnsen.

VanesaHoti.

Ragnhildur Ásgeirsdóttir, djákni
áheiðurogþungaafgeisladiski
Listasmiðjunnar Litrófs. Auk
þess að stýra listasmiðjunni og
flutningi hennar á jólalögunum
er hún höfundur flestra laga og
textaágeisladisknum.
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“Ap ó tek ar inn í Mjódd býð ur 
alla vel kom ina til að fá ráð legg
ing ar um lyf og rétta lyfja notk
un. Við erum hluti af heil brigð
is þjón ust unni og vilj um leggja 
okk ar af mörk um í þeim efn um.  
Mark mið ið er að bæta lífs gæði 
ein stak linga,” seg ir Sig ríð ur P. 
Arn ardótt ir, lyfja fræð ing ur hjá 
Ap ó tek ar an um.

“Við  bjóð um upp á ráð gjöf fyr
ir reyk inga fólk sem vill hætta að 
reykja. Verk efn ið er al þjóð legt og 
eru mark mið al þjóða heil brigð is
stofn un ar inn ar WHO höfð að leið
ar ljósi um reyklausa ver öld. Við 
vilj um taka þátt í for varn ar starfi. 
Hægt er að fá all ar upp lýs ing ar 
hjá okk ur í ap ó tek inu.  Það þarf 
að panta tíma í reyk bind indis
við tal. Við leggj um líka áherslu á 
ráð gjöf er varð ar hjúkr un ar vör ur, 
syk ur sýk is vör ur og  stom a vör ur.  
Í ap ó tek inu starfa lyfja fræð ing
ar, sjúkra liði, lyfja tækn ir og sér
fag legt starfs fólk. Eitt af því sem 
ógn ar heil brigði okk ar er fíkni
efna neysla. Við verð um að styðja 
hvert ann að og reyna allt hvað við 
get um til að ná ár angri þar í for
vörn um. Við selj um fíkni efna próf 
sem eru auð veld í notk un. Starfs
fólk heil brigð is stétta er bund ið 
þagna skyldu og við leggj um mikla 

áherslu á það. Við bjóð um upp á 
lyfja skömmt un sem er mjög ör ugg 
og þægi leg í notk un og spar ar 
sam fé lag inu pen inga.  Ein stak
ling ar fá þá af greidd an hálf an eða 
einn mán uð í einu. Þeg ar ein stak
ling ar þurfa að taka marg ar teg
und ir lyfja þá er þetta mjög hent
ugt og eyk ur með ferð ar heldni. Við 
veit um  upp lýs ing ar um nær inga
fræði, mæl um blóð þrýst ing  og 

kolmoníx ið í út önd un ar lofti hjá 
reyk ing ar mönn um.” Sig ríð ur seg ir 
að Ap ó tek ar inn bjóði einnig úr val 
vítamína og fæð ur bóta efna. “Ein
nig eru til ol í ur, nuddol í ur og ol í ur 
sett ar í bað til að auka vellíð an. 
Svo vil ég geta þess að við verð
um með auka opn un laug ar dag inn 
19. des em ber og á Þor láks messu. 
Lát um okk ur líða vel, það eru að 
koma jól. Gleðj umst sam an.” 

SigríðurP.Arnardóttirerþriðjafrávinstriámyndinni.

Ráðleggingarum
lyfogréttalyfjanotkun

“Nú er ég bú inn að tryggja 
mér skötuna og hnoð mör in fyr
ir Þor láks messu. Skat an kem ur 
að vest an og er vel kæst,” seg
ir Hólm geir Ein ars son í fisk búð 
Hólm geirs í Mjódd inni. Þetta er i 
fyrsta skipti sem Hólm geir býð ur 
Breið hylt ing um og öðr um skötu 
og ann að góð gæti úr sjón um fyr
ir jól in því hann opn aði versl un 
sína á liðnu sumri en hann starf
aði áðir hjá Fiski sögu. 

“Þetta hef ur geng ið vel það sem 
af er og ég ákaf lega ánægð ur hér,” 
held ur Hólm geir áfram. “Mér hef
ur ver ið tek ið með ágæt um. Fólk 
verð ur að borða og ég tel að fisk
búð irn ar eigi sér fram tíð. Fisk ur 
er ekk ert á leið af borð um lands
manna þótt verði hafi ver ið að 
fara upp að und an förnu,” seg ir 
Hólm geir um leið og hann lít ur af 
tölvu skján um þar sem hann var 
að bjóða í á fisk mark aðn um. “Það 
ger ir geng ið. Það er lögð svo mik il 
áhersla á út flutn ing inn. Ég held 
að það sé sama hvern ig viðr ar í 
lands mál un um. Ís lend ing ar munu 
áfram borða fisk.” Hann seg ir 
með höndl un ina hafa breyst svo 

mik ið frá því sem áður var. “Ég sel 
þó mik ið af org inal hrá efni sem 
fer beint í pott inn eða á pönn una 
hjá fólki en er líka með fjöl breytt 
úr val af til bún um fisk rétt um. Það 
er svo mis jafnt hvað fólk vill. Á 
með an sum ir vilja fást við elda
mennsku heima þá eru aðr ir sem 
vilja hafa sem minnst fyr ir henni 

og fá rétt ina næst um til búna í 
hend ur. Ég reyni að mæta þess um 
þörf um eins og kost ur er.” Þeg ar 
hald ið er út úr fisk búð inni er stutt 
fyr ir mæð ur að ná sér í barna föt 
vegna þess að barna fata versl un 
er við hlið Fisk búð ar inn ar. Þannig 
styð ur hvað ann að í Mjódd inni.

Hólmgeir Einarsson og Ísak Stefánsson á bak við borðið í
FiskbúðHólmgeirs.

Skatanertilbúin

Breiðholtsblaðið leit við í Mjóddina og tók nokkra verslunareigendur tali í tilefni jólaverslunarinnar

Rauðikross inn hef ur opn
að nýja versl un í Mjódd inni í 
hús næði því þar sem áður var 
úti bú Kaup þings. Versl un in er 
opin á al menn um verls un ar tíma 
eða frá 10 á morgn ana til 18 á 
kvöld in. Á laug ar dög um frá 12 
til 16. Sjálf boða lið ar an anst um 
vinn una í versl un un um RKÍ og 
er versl un min í Mjódd inni eng
in und an tekn ing að því leyti en 
mót töku stöð fata söfn un ar fyr ir 
Rauða  kross inn er í Skútu vogi 1. 

Hin nýja versl un í Mjódd inni 
er glæsi lega í alla staði og mik ið 
af góð ur vör um er þar að finna. 
Gert er ráð fyr ir að Rauðikross inn 
muni starfa fram veg is á þess um 
stað m.ö.o. versl un in er kom in til 
að vera.

Um þess ar mund ir eru um 120 
sjálf boða lið ar í reglu bundnu star

fi hjá Rauða  kross in um og það 
seg ir sig sjálft að þetta verk efni 
myndi aldrei ganga án fram lags 
sjálf boða lið anna. Enn vant ar að 
manna nokkr ar vakt ir í Mjódd inni 
og því geta þeir sem áhuga hafa á 
að leggja starfi þessu lið haft sam
band við Sig rúnu í síma 8614919 
eða skrif stofu Rauða kross ins eða 
Reykja vík ur deild RKÍ. Fata söfn
un Rauða kross ins var stofn uð 
árið 2000 og helsta hlut verk henn
ar er að taka á móti öll um föt um 
sem Ís lend ing ar gefa Rauða kross
in um, út hluta fatn aði til þeirra 
sem á þurfa að halda bæði inn an 
lands og utan, afla tekna með því 
að reka versl an ir með not uð föt 
og síð an selja úr landi það sem 
ekki nýt ist hér lend is. Tekj urn ar 
af verk efn inu renna í Hjálp ar sjóð 
Rauða kross ins. 

Rauðakrossbúðin
komintilaðvera

LáraGuðmundsdóttir,nemiífatahönnunskoðarvöruríRauðakross
búðinniíMjóddinniásamtungumsynisínum.Láraersjálfmeðversl
unarbásíMjóddinninúfyrirjólinþarsemhúnselurhandunnarvörur
eftir sigogmóður sínaElínuBjarnadóttur. Þærkalla starfsemi sína
“Stöllurnar”ogmáfinnaþæráslóðinni.

Þóttmargirkjósiaðkaupahreint
hráefni þá er líka boðið upp á
margagirnilegatilbúnafiskréttií
FiskbúðHólmgeirs.

Opn un ar tími 
Mjóddarinnar:

17. des em ber kl. 10 – 18

18. des em ber kl. 10 – 20

19. des em ber kl. 11 – 20

20. des em ber kl. 13 – 20

21. des em ber kl. 10 – 22

22. des em ber kl. 10 – 22

23. des em ber kl. 10 – 23

24. des em ber kl. 10 – 12

Lok að 25. des em ber

Lok að 26. des em ber

31. des em ber kl. 10 - 12 

Lok að 1. jan ú ar

Lok að 2. Jan ú ar www.mjodd.is
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“Nýju Tour de France úrin 
eru kom in á mark að inn en það 
er með þau eins og bíl ana. Það 
kem ur ný ár gerð með ein hverj
um nýj ung um á hverju ári. Þetta 
eru mjög full kom in úr og eitt og 
ann að að finna í hönn un þeirra,” 
seg ir Axel Ei ríks son, úr smíða
meist ari í Gull – Úr inu í Mjódd
inni. Axel hef ur rek ið Gull – Úrið 
við Álfa bakka 16 í Mjódd inni um 
nær tveggja ára tuga skeið. Axel 
hef ur einnig boð ið stofu klukk ur 
af mörg um stærð um og gerð um 
og er fjöl breytt úr val þeirra að 
finna í versl un hans.

Axel seg ir ýms ar breyt ing ar 
hafa orð ið í versl un með úr og 
klukk ur á þeim tíma sem hann 
hef ur starf að í Mjódd inni. Tölvu
væð ing in hafi ekki lát ið úrin 
ósnort in frem ur en ann að en hefð

bund in úr og klukk ur séu engu að 
síð ur alltaf vin sæl. “Hing að kem ur 
fjöldi fólks sem er að leita að hefð
bundn um hlut um, úrum og klukk
um og ég hef reynd ar sér hæft mig 
nokk uð í stofu klukk um og klukk
um sem við get um sagt að séu í 
göml um stíl. Fólki finnst vænt um 
klukku slátt inn og marg ar klukk
ur eru hrein hí býla prýði. Mér 
finnst eft ir spurn in eft ir þess um 
hefð bundnu klukk um hafa auk ist 
frem ur en hitt, þótt stofu klukk
urn ar séu alltaf vin sæl ar og versl
un in er líka orð in þekkt fyr ir að 
ann ast versl un og þjón ustu með 
slíka gripi. Nú fyr ir jól in verð um 
við með gott úr val af úrum og ein
nig klukk um og þá ekki síst þessa 
sí gildu gripi sem fólk er alltat að 
huga að,” seg ir Axel Ei ríks son.

NýjuTourdeFrance
úrinkomin

AxelEiríksson,úrsmíðameistarimeðnýjuTourdeFramceenaðbaki
hansmásjáúrvalafheimilisklukkum.

Fjöldi sölu bása er nú starf
rækt ur í göngu göt unni í Mjódd. 
Ragn heið ur Sig urð ar dótt ir, 
fram kvæmda stjóri Svæða fé lags
ins í Mjódd inni seg ir að aldrei 
hafi ver ið eins mik il að sókn að 
útisölu pláss un um og að und an
förnu hafi þurft að auka við það 
svæði sem þeim er ætl að. Úti
mark að ur inn í Mjódd inni hef ur 
þá sér stöðu að nær ein göngu er 
um sölu á hand verki að ræða 
og á þann hátt ann ar blær yfir 
hon um en hefð bundn um mörk
uð um frá ná granna lönd un um 
og úr öðr um heims hlut um þar 
sem hann yrða vör um, mat væl um 
og not uð um vör um ægir jafn an 
sam an. 

Það hef ur ver ið stefna Mjódd
ar inn ar frá upp hafi að ein skorða 
úti mark að inn sem mest við hand
verk og hann yrða vör ur og hef ur 
áhugi á slík um vör um far ið vax
andi á unda förn um árum. Mark
aðn um hef ur því vax ið fisk ur um 
hrygg eft ir aukn um áhuga. Úti
mark að ur inn starfar eink um á 
fimmtu dög um og föstu dög um og 

set ur jafn an sterk an svip á göngu
göt una þar sem fólk geng ur um 
skoð ar vör ur og spjall ar gjarn an 
sam an. Marg ir koma með  reglu
bundn um hætti til að kynna og 
bjóða vör ur sína í göngu göt unni 
en aðr ir sjaldn ar og stun dum 

er um til fallandi söl ur að ræða. 
Ástæða er til þess að hvetja hand
verks og hann yrða fólk til þess að 
koma með vör ur sín ar í Mjódd
ina og ekki síð ur Breið hylt inga og 
aðra til þess að gefa þess ari starf
semi gaum. 

Útimarkaðurinnsetur
sterkansvipáMjóddina

ÚtimarkaðurinnsetursterkansvipáMjóddinaendaummargvíslegarvöruraðræða.
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Opnum laugardaginn 2. janúar 2010 klukkan 
12 – 18.30 og eftir það tekur við hinn venjulegi 
opnunartími.  
Sunnud. - fimmtud.          kl. 12-18.30 
Föstudag og Laugardag  kl. 10-19.30
 
Áfram verður tekið við pöntunum fyrir brúðkaup, 
útfarir og heimsendingar í síma: 557-3460 
frá kl. 9-20, alla daga vikuna, einnig á 
auglýstum lokunardögum.

Ávallt heitt á könnunni – verið velkomin. 

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

Blómaverslunin Englar og Rósir 
Hólagarði, (gengið inn sunnan megin) 

Auglýsir opnunartíma um jólin 
Þorláksmessa  kl. 10 – 22.00
Aðfangadagur  kl. 09 – 13.00
25 og 26.des  LOKAÐ 
27 -  30.des         venjulegur opnunartími 12 – 18.30
Gamlársdagur            kl. 09 – 13.00
Nýársdagur                 LOKAÐ

Áskriftartilboð Ársins
Kr. 4.190.- á mánuði fyrir par.

Aðeins kr. 2.095.- á mann 
ef 2 kaupa saman.
Ótakmarkað í ljós.

Frítt í Laugarásbíó fylgir í tilboðinu.

Pöntunarsími: 5872700

Ibiza sól allt árið

Sam eig in leg sýn ing var hald in á verk  um barna 
í fé lags mið stöð inni Hólma seli sem unn in voru í 
til efni af 20 ára af mæli Barna sátt mála Sam ein
uðu þjóð anna og mættu eldri börn in úr öll um frí
stunda heim il um Breið holts til þess að skoða sýn
ing una og var for eldr um einnig boð ið með. 

Í til efni af af mæl inu unnu krakk arn ir í 3. og 4. bekk 
verk efni út frá 3. 6. og 12. grein sátt mál ans. Þau 
fengu smá fræðslu um sátt mál ann frá um boðs manni 
barna vik unni áður og fengu svo frjáls ar hend ur með 
túlk un sína á sátt mál an um. All ir voru sátt ir með sitt 
fram lag og í lok in voru tekn ir nokkr ir leik ir með 
börn um og for eldr um. 

Unnu verk efni út 
frá barna sátt mál an um

Ómar Andr és úr Álf heim um ásamt kröf u lista sín
um, hann seg ist eiga rétt á því að mæta í skól ann 
klukk an 10.

Vikt or ía með verk frá börn un um úr Álf heim um. 
Þau teikn uðu mynd ir og skrif uðu kröf ur á blað og 
límdu á pappa. 

Ágústa ásamt móð ir sinni. Þær skemmtu sér 
kon ung lega.

Börn úr Bakka seli.

Verið velkomnar.

Mjódd - S. 557 5900

Úrval af
kvenfatnaði

Sig mann, Karl og Bjarni Bær ings frá Álf heim um að 
horfa á full orðna fólk ið dansa. 

borgarblod.is
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Opið
mán. - föst. kl. 10 - 22:00

laugard. kl. 10-20
sunnud. kl. 13-20 

Gleðilega hátíð
Við óskum Breiðholtsbúum gleðilegrar 

hátíðar og gæfuríks komandi árs, með þökk fyrir 
viðskiptin á árinu sem er að líða.

Kveðja,
starfsfólk Íslandsbanka í Mjódd
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GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI 
Álfabakka 16 • sími 587 4100 
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

Fallegt skart
Gull – Silfur – Stál

Silfurskartgripir með lituðum sirkonum.
Grænn – Hvítur – Fjólublár – Bleikur

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

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

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna
Spilavinir

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

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

Þorláksmessu skata
Sjósiginn fiskur

Sólþurrkaður saltfiskur

Nýr fiskur, svið og sviðalappir

Heim sókn á jóla sýn ing una á 
Ár bæj ar safn ið er eitt af því jóla
leg asta sem hægt er að gera í des
em ber. Opið er þrjá sunnu daga í 
að vent unni, 6. 13. og 20. des em
ber frá kl. 13:0017:00. Hægt er að 
kynn ast jóla venj um og sið um sem 
stund að ir voru hér á landi á árum 
áður og skoða gam alt jóla skraut. 
Þar rifj ast upp ým is legt sem mað
ur lærði í skóla, las um í göml
um bók um eða heyrði frá eldra 
fólki sem kynnt ist þessu sjálft í 
sinni tíð. Ís lensku jóla svein arn ir 
halda að sjálf sögðu til á safn inu 
og gera heim sókn ina enn þá meira 
spenn andi fyr ir yngri kyn slóð
ina og hægt er að fara á hest bak 
við gamla Ár bæ inn en búið var í 
Ár bæn um fram á 20. öld ina. Boð
ið er upp á jóla fönd ur í Korn hús
inu og af reynslu veit ég að börn 
á grunn skóla aldri hafa öll mjög 
gam an af því. Hald in er guðs þjón
usta í gömlu torf kirkj unni og svo 
er jóla tré skemmt un á eft ir á torg
inu fyr ir utan Lækj ar götu 4. Þar 
er sung ið og dans að í kring um 
jóla tré. Mik il stemmn ing er alltaf 
að mæta á jóla sýn ing una. Þeg ar 
kuld inn byrj ar að nísta eins og 
oft ger ist er hægt að hlaupa inn 
í Dillons hús og fá sér heitt kakó 
og með því. Ýmis varn ing ur er til 

sölu s.s. kram ar hús, konfekt og 
jóla varn ing ur.

Uppáhaldsstaðurmargra
Ár bæj ar safn ið er upp á halds

stað ur margra íbúa borg ar inn ar. 
Safna svæð ið nýt ur sín ein stak lega 
vel á landi gamla Ár bæj ar ins, við 
Ellið ár dal inn rétt við Breið holts
land ið og minn ir okk ur öll á hver
su fljót ir tím arn ir eru að breyt ast 
og hversu mik il vægt er að muna 
og gefa sér tíma í að skoða hvað
an þjóð fé lag ið okk ar þró að ist. 
Gaml ir þjóð hætt ir og inn sýn inn 
í lífs hætti eldri kyn slóða er sam of
in þjóð arsál inni svoköll uðu, sem 
segja má að sé efni við ur inn sem 
sam stað an í sam fé lag inu bygg ir 
á. Ár bæj ar safn ið var opn að árið 
1957 og er í um sjón Minja safns 
Reykja vík ur. Á safn inu er við haldi 
gam alla húsa sinnt og þar hafa 
safn ast ýmis sögu fræg og merk 
hús hvert með sína sögu og ein
kenni sem gam an er að fræð
ast um. Í safn inu er tek ið á móti 
skóla börn um sem koma þang að 
í fræðslu ferð ir og hafa gam an og 
gagn af.

Gestafjöldieykst
Í Reykja vík hef ur sú þró un orð

ið á síð asta 
ári að gesta
fjöldi hef ur 
auk ist veru
lega í bóka 
og lista söfn 
sem og önn
ur söfn, þar á 
með al Ár bæj
ar  sa fn  ið .  Í 
Ár bæj ar safn
ið koma nú 
tug ir þús unda 
á hverju ári. 
Þá hef ur ánægja með söfn in ein
nig auk ist sam kvæmt nið ur stöð
um úr við horfskönn un um borg ar
búa og ánægjukönn un um með al 
gesta safn anna. Ljóst er að menn
ing in er okk ur mik il væg. “Menn
ing er mann rækt” seg ir í yf ir skrift 
ný sam þykktr ar menn ing ar stefnu 
og það er þjóð inni í hag að halda 
áfram að hlúa að henni eins vel 
og við get um.

Ás laug Mar ía Frið riks dótt ir.
Höf und ur er for mað ur menn ing

ar og ferða mála ráðs Reykja vík
ur borg ar og er vara borg ar full trúi 
sjálf stæð is flokks ins í Reykja vík.  

JólíÁrbæjarsafni

Áslaug 
Friðriksdóttir.

Stelp urn ar, Krist ín og Anna 
Mar ía, eru mjög ánægð ar með 
hvað fólk nýt ir sér þjón ustu 
þeirra í hverf inu. Föt in, skart
ið, tösk urn ar, skórn ir og ljós in 
og ekki síst hár stof an og trimm
form ið er það sem fólk ið kann 
að meta hjá þeim. 

Stelp urn ar eru sann færð ar um 
að ljósa bekkirn ir þeirra séu jafn
vel þeir bestu í hverf inu og verð ið 
al veg frá bært. Þær eru t.d. núna 
með jóla til boð þar sem fá má 10 
tíma kort á kr. 4.890. og gild ir það 
í einn mán uð. “Með svona góðu 
til boði þarf eng inn að vera hvít ur 
nema snjór inn. Og hver kann svo 
ekki að meta þetta – ert það þú?” 
Spurði Stína þeg ar við rædd um 
við hana.

Þær stöll ur hvetja Breið holts
búa til að koma í heim són, því 
þær eru bún ar að stækka og brey
ta búð inni og nú er vöru úr val ið 
hjá þeim meira en nokkru sinni 
fyrr og þær gæta þess að halda 
verð inu í lág marki. 

Hún leyn ir á sér búð in þeirra 
því úr val ið er ótrú lega mik ið. Eng
inn þarf að leita langt yfir skammt 
og því upp lagt að skreppa í göng

utúr og skoða úr val ið hjá þeim. 
Það má t.d. fá sér göngutúr eft ir 
kvöld mat inn og heim sækja æv in

týra heim inn þeirra enda er opið 
hjá þeim til kl. 22 alla virka daga 
og til kl. 20 um helg ar.

Stærri,breyttogbetri

Ástahárgreiðslunemi íHárstofunniNoonfór í flottan  jólapallíettu
kjólfyrirokkurásamtpallíettuermum,húfuogauðvitaðréttaskartið
og taskan við. Pallíettukjólar eru til í miklu úrvali í Noon og kosta
aðeinsfrákr.6.990.

Súpersól–NooníHólmaseli:

Okk ur í Fella og Hóla kirkju 
lang ar til að taka á móti um slög
um og frí merkj um fyr ir Sam band 
ís lenskra krist in boðs fé laga. 

Kristni boðs sam band ið hef ur 
um langt skeið kom ið í frí merkj um 
í verð öðr um til gagns og bless

un ar. Best er að fá frí merk in á 
um slög un um þar sem sum þeirra 
eru verð mæt ari þannig. Allt kem
ur þetta sér mjög vel. Frí merkj un
um má skila í Fella og Hóla kirkju 
og í Fé lags starf ið í Gerðu bergi eft
ir jól in.

Ekkihendaumslög
umogfrímerkjum

Bestu óskir um gleðileg jól og far-
sælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD

borgarblod.is
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ıwww.itr.is    sími 411 5000

AFGREIÐSLUTÍMI 
SUNDSTAÐA ÍTR 
UM JÓL OG ÁRAMÓT 
2009–2010

  Þorláksmessa Aðfangadagur jóladagur  Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

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

Árbæjarlaug 06:30–18:00 08:00–12:30 Lokað  12:00–18:00 08:00–12:30 Lokað

Breiðholtslaug 06:30-18:00 08:00-12:30 Lokað  Lokað  08:00–12:30 Lokað

Grafarvogslaug 06:30–18:00 08:00–12:30 Lokað  Lokað  08:00–12:30 Lokað

Klébergslaug 11:00-15:00 10:00-12:30 Lokað  Lokað  10:00-12:30 Lokað

Laugardalslaug 06:30–18:00 08:00–12:30 Lokað  12:00–18:00 08:00–12:30 12:00–18:00

Sundhöllin 06:30-18:00 08:00-12:30 Lokað  Lokað  08:00-12:30 Lokað

Vesturbæjarlaug 06:30–18:00 08:00–12:30 Lokað  Lokað  08:00–12:30 Lokað

* Á öðrum dögum er opið samkvæmt hefðbundnum afgreiðslutíma*

*

AAAAAAAAAAAAAAF
SU
UM

Hátíðarsund
Lykill að góðri heilsu

RagnarSærformaður
leikskólaráðs

Ragn ar Sær Ragn ars son, vara
borg ar full trúi Sjálf stæð is flokks
ins hef ur tek ið sæti Þor bjarg ar 
Helgu Vig fús dótt ur sem for mað
ur leik skóla ráðs í fæð ing ar or lofi 
henn ar. 

Ragn ar Sær er mennt að ur leik
skóla kenn ari og hef ur ár lega 
unn ið að mála flokkn um eft ir að 
hafa m.a. rek ið eig in skóla stofn
un í Reykja vík. Ragn ar Sær hef ur 
einnig starf að sem fram kvæmda
stjóri tveggja sveit ar fé laga, Bisk
ups tungna hreppi og síð ar Blá
skóga byggð RagnarSærRagnarsson.

borgarblod.is



„Upp bygg ing íþrótta- og tóm-
stunda mála hef ur ver ið hröð und-
an far in miss eri. Það hef ur veitt 
mér mikla ánægju að vera þátt tak-
andi í þessu mikla starfi. List inn 
er lang ur svo sem lesa má af þess-
ari upp taln ingu; fram kvæmd ir og 
end ur bæt ur í Blá fjöll um; skíða-
skáli ÍR og Vík ings; Leikn is hús ið; 
hönn un ÍR húss; Gervi gras völl ur 
ÍR; renni braut í Laug ar dals laug; 
nýtt gervi gras í Laug ar dal; gervi-
gras völl ur Vík ings; batta vell ir við 
Hóla brekku skóla, Breið holts skóla, 
Lang holts skóla, Ár bæj ar skóla og 
Hlíða skóla; upp bygg ingu lok ið á 
Hlíð ar enda; mann virki í Úlf arsár-
dal hönn uð; vell ir við Star haga 
lok ið og vell ir á brennu hól í Árbæ 
í skipu lags ferli; samn ing ur við 
Fjölni og Eg ils höll; úti körfu bolta-
völl ur við Rima skóla og sam kon ar 
völl ur brátt tek inn í notk un við 
Haga skóla; frí stunda heim ili við 
Kleif ar sel opn að. Þetta er nokk uð 
til þess að vera stolt ur af og til 
marks um öfl ugt starf nú ver andi 
meiri hluta í borg ar stjórn Reykja-
vík ur,” sagði Björn Gísla son, full-
trúi sjálf stæð is manna í Íþrótta- og 
tóm stunda ráði í sam tali við Breið-
holts blað ið.

Frístundakortiðeykur
jöfnuð

„Frí stunda kort ið var inn leitt 
í Reykja vík í byrj un þessa kjör-
tíma bils til notk un ar fyr ir börn  á 
aldr in um 6 til 18 ára í fyrstu fékk 
hvert barn 18 þús. krón ur á ári til 
ráð stöf un ar en er nú kr. 25 þús. 
á ári. Meg in mark mið Frí stunda-
korts ins er að öll börn og ung-
ling ar í Reykja vík geti tek ið þátt í 

upp byggi legu frí stunda starfi óháð 
efna hag eða fé lags leg um að stæð-
um. 

Með Frí stunda kort inu má 
greiða að hluta fyr ir íþrótta-, lista- 
og tóm stunda starf semi á veg um 
fé laga og sam taka sem starfa í 
Reykja vík og ná granna sveit ar fé-
lög um. 

Frí stunda kort ið eyk ur jöfn uð 
í sam fé lag inu og fjöl breyti leika 
í iðk un íþrótta-, lista- og tóm-
stunda starf semi. 

FramkvæmdiríBláfjöll
umogBreiðholti

Björn nefn ir fram kvæmd ir á 
skíða svæð um Reyk vík inga hafi 
ver ið mikl ar. Í Blá fjöll um var nýr 
og glæsi leg ur skíða skáli ÍR og Vík-
ings reist ur í góðu sam starfi við 
fé lög in og sum ar ið 2008 voru sett-
ar upp tveggja kíló metra snjó girð-
ing ar í Blá fjöll um sem reynst hafa 
mjög vel. Í Skála felli voru sett ar 
upp kíló met ers lang ar snjó girð-
ing ar í sum ar sem von andi reyn-
ast jafn vel þannig að snjór hald-
ist bet ur í brekk um. Það sem sé 
senni lega mest að kallandi í Skála-
felli sé ný þjón ustu mið stöð. Í 
Breið holti er unn ið hörð um hönd-
um. Gerð ur var samn ing ur við ÍR 
um upp bygg ingu á svæði fé lags-
ins í Suð ur Mjódd og er hönn-
un ar vinna í gangi en gervi gras-
völl ur var tek inn í notk un fyr ir 
um tveim ur árum. Lok ið er bygg-
ingu glæsi legs fé lags heim il is fyr ir 
Leikni í efra Breið holti en kom inn 
var tími á um bæt ur í hús næð is-
mál um, ekki síst bún ings að stöðu. 
Með þessu nýja húsi er bún ings-
að staða orð in fyrsta flokks og 

innra starf 
fé lags ins á 
ör ugg lega eft-
ir að styrkj ast 
mik  ið .  Fr í -
stunda heim-
il ið Vina sel 
við Kleif ar sel 
opn aði með 
p o m p i  o g 
prakt í sept-
em ber síð ast-
liðn um. Það 
er fyr ir nem-
end ur í 1. til 4. bekk Selja skóla 
auk frí stunda klúbbs sem heit ir 
Hellir inn sem er fyr ir fötl uð börn 
á aldr in um 10 til16 ára. Jafn framt 
flutti Tón skóli Eddu Borg starf-
semi sína í í Kleif ar sel ið. „Það er 
von okk ar að sam búð in leiði til 
auk ins sam starfs milli þess ara 
að ila, sem er í sam ræmi við mark-
mið Reykja vík ur borg ar í mál efn-
um tón list ar kennslu og frí stunda-
starfs ÍTR,” seg ir Björn að lok um.
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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

- Rætt við Björn Gísla son, full trúa sjálf stæð is manna í 
Íþrótta- og tóm stunda ráði Reykja vík ur

Stolturafuppbygginguíþrótta
ogtómstundamálaundanfarinár

Björn Gísla son.

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti 

Kvöldskóli FB Kvöldskóli FB 
Netinnritun á www.fb.is

80 spennandi áfangar í boði

Kennsla hefst 11. janúar

WWW.f b.is

Að fanga dag ur:
Aft an söng ur kl. 18. Sr. Ólaf ur Jó hann Borg þórs son pré dik ar. 

Bland að ur kór syng ur. Jólatón list leik in á und an at höfn. 
Mið næt urguðs þjón usta kl. 23.30. Sr. Val geir Ást ráðs son pré dik ar.

 Jólatón list leik in á und an at höfn. Ein söng ur: Elín Ósk Ósk ars dótt ir.

Jóla dag ur:
Há tíð ar guðs þjón usta kl. 14. Sr. Val geir Ást ráðs son pré dik ar.

Ann ar jóla dag ur.
Guðs þjón usta kl. 14. Sr. Ólaf ur Jó hann Borg þórs son pré dik ar.

Guðs þjón usta í Skóg ar bæ kl. 16. Sr. Ólaf ur Jó hann Borg þórs son pré dik ar.

27. Des em ber. 
GuðsþjónustafyrirallafjölskyldunaísamstarfiviðAA-deildiríkirkjunni.

Gaml árs dag ur: 
Aft an söng ur kl. 18. Sr. Val geir Ást ráðs son pré dik ar. 

Ein söng syng ur Anna Mar grét Ósk ars dótt ir.

Ný árs dag ur:
Guðs þjón usta kl. 14. Sr. Ólaf ur Jó hann Borg þórs son pré dik ar. 

Guðs þjón usta í Skóg ar bæ kl. 16. Sr. Val geir Ást ráðs son pré dik ar.

Kór Selja kirkju syng ur við at hafn irn ar og 
org anisti er Tómas Guðni Egg erts son.

Helgihald í Seljakirkju
um jól og áramót

Barnapía óskast
Barnapía óskast, eldri en 16 ára, til að gæta 
þriggja bræðra 4, 6 og 9 ára einstaka kvöld. 

Strákarnir eru skemmtilegir og duglegir að sofna. 
Uppl. gefur Villa í s: 822 5321
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Þú sækir pizzu og stóran skammt 
af brauðstöngum og færð aðra 

pizzu sömu stærðar að auki.

Heimsending: 
Miðlungs pizza af matseðli, 
2 lítra gos, stór skammtur 
af brauðstöngum og sósa.

Heimsending: 
Stór pizza af matseðli, 

2 lítra gos, stór skammtur 
af brauðstöngum og sósa.

Ó
! ·

13
00

9

Afgreiðslutími Domino’s í Lóuhólum í desember:
Aðfangadag og jóladag - lokað. Annan í jólum - lokað.

Gamlársdag - lokað. Nýársdag - opið frá kl 11:00 - 22:00.

“Tríó Villa Þ.” skemmti íbú um Skóga bæj ar 
og þátt tak end um í fé lags starf inu í Ár skógi á 
dög un um en skemmt un þeirra er fast ur lið ur 
í starf semi Tríós ins og Ár skóga þeg ar líð ur að 
jól um. Tríó ið skipa Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms
son, for seti borg ar stjórn ar, Guð mund ur Hall
varðs son, fyrr um al þing is mað ur og Raggi 
Bjarna. 

Und ir leik ari þeirra er Þor geir Ást valds son, 
út varps- og tón list ar mað ur. Á annarri mynd inni 
er Tríó ið á palli þar sem Raggi er for söngv ari 
en Vil hjálm ur og Guð mund ur syngja bak radd ir 
en á hinni má sjá hluta í áheyr end um. Þess má 
geta að Raggi hvíldi sig á for söngn um í einu lagi 
og lét for seta borg ara stjórn ar hlut verk ið eft ir 
og hann stóð sig með prýði.

“TríóVillaÞ.”
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Gleði lega að ventu. Það var 
ynd is legt að vakna fyrsta 
sunnu dag í að ventu. 
Úti var fyrsti snjór

inn, svo hvít ur og fal leg ur, svo 
bjart ur og gaf von um gleði leg
an tíma framund an. Ná grann ar 
mín ir keppt ust við að setja upp 
jóla ljós in. Það var gott að finna 
bjart sýn ina í lofti og löng un til 
að birta lít ið eitt upp í skamm
deg inu. Ljós ið er að koma og við 
und ir bú um okk ur hið ytra fyrst. 
Við lýs um heim inn ör lít ið upp og 
segj um með því að við vilj um lýsa 
upp heim inn sam an. Þeg ar líð ur á 
des em ber eykst spenn an og  birt
an verð ur sí fellt meiri og meiri og 
það í myrkasta skamm deg inu

Á tím um hins gamla sátt mála, 
tím um gamla testa ment is ins, 
voru fyr ir heit gef in lýði Guðs um 
frels ara. Jes a ja spá mað ur spáði 
þeg ar hann sagði: Sjá, yng is mær 
verð ur þunguð og fæð ir son og 
læt ur hann heita Immanu el, sem 
þýð ir: Guð er með oss.

Eng inn veit fæð ing ar dag frels
ar ans með fullri vissu, en menn 
völdu dag til minn ing ar um þann 
at burð. Dag, sem hafði tákn ræna 
merk ingu: Stysta dag árs ins sem 
er 21. des em ber vetr ar sól stöð ur. 
Hjá okk ur hér í norðr inu er sól in 
ör fáa tíma á lofti, síð an tek ur dag
inn að lengja. Frels ar inn var hin 
raun veru lega sól ar upp rás fyr ir 
heim inn Ljós heims ins. Þá jókst 
birta sól ar æ meir. Myrkrið gat 
ekki sigr að sól ina. Drott inn sigr
aði dauð ann.

Við eig um eft ir vænt ing una inn
rétt aða í hjarta. Von ina. Mað ur
inn vesl ast upp ef hann hætt ir að 
vona og vænta. Þá visn ar lífs þráð
ur hans, sem bind ur í fléttu sál og 
lík ama.

Aug un hætta að gleðj ast, byrja 
að grána með hvers dags leik an
um. Við verð um að halda í von
ina, hún er and leg móð ur mjólk. 
Hún er tengd kristni.

Menn biðu frels ar ans lengi og 
við höld um áfram að bíða þótt 
hann fari ekk ert, sé alltaf ná læg ur. 
Við erum alltaf börn í hjarta þótt 
búk ur láti á sjá. Fátt er það sem 
gleð ur okk ur og vek ur barns lega 
eft ir vænt ingu, meir en að vent an. 
Þrá eft ir kær leika og fúsa þrá eft ir 
að geta sýnt öðr um kær leik. Það 
er svo ein kenni legt og kannski 

ekki hve all ir virð ast vilja vera 
betri við hvern ann an, og hugsa 
um þá sem minna mega sín.

Í nafni Hans byrj um við að 
halda að vent una á dimm ustu 
dög um árs ins. Þetta er tími eft
ir vænt ing ar og gleði, tími gjafa í 
nafni elsku og vin áttu. Sum okk ar 
kvíða ár lega fargi þess ara daga og 
kvarta sár an og segj ast ekki hafa 
vilja til að halda jól, hafi ekki efni 
á því að halda jól.

En jú, öll get um við gef ið hvert 
öðru dýr mæt ar gjaf ir: Við get um 
gef ið hlýtt hand tak, fal legt bros, 
orð búin til úr varma, vin áttu 
gjörða úr hjarta blóði.

Jesú barn ið í jöt unni frægu, er 
lif andi tákn um gæsku Guðs, von 
um fram tíð án enda. Hvað er að 
ótt ast? Með trú og von og kær leik 
í hjarta: Hvað er að ótt ast?

Eft ir vænt ing in deyr aldrei.
Að vent an er kom in í öllu sínu 

veldi, og það er ver ið að und ir búa 
komu jóla barns ins. Lít ill dreng ur 
horf ir á for eldri sín vera að þvo 
og pússa í sí fellu, og hrað inn er 
gíf ur leg ur og spenn an yf ir þyrm
andi. Hann bið ur þau um að lesa 
fyr ir sig jóla sögu. En fær þau svör, 
að það sé eng inn tími. Jól in séu 
að koma. Vill hann ekki bara setj
ast nið ur og teikna? Jesú, til dæm
is? Og hon um er feng ið blað og 
lit ir.

Eft ir drykk langa stund er mynd
in til bú in. Og aft ur spyr hann 
pabba og mömmu, hvort þau vilji 
nú ekki lesa fyr ir sig. En svar ið 
er eins og fyrr. Elsku vin ur inn, 
það er ver ið að und ir búa jól in. 
Vill hann ekki teikna aðra mynd? 
Jó la und ir bún ing inn, til dæm is? 
Nokk ur stund líð ur, og mynd in er 
til bú in. Og aft ur reyn ir dreng ur
inn að fá þau til að lesa fyr ir sig. 
En allt er við það sama. Og við 
hverja spurn ingu og neit un fest ist 
ný mynd á blað ið.

Loks kem ur að því, að mamma 
og pabbi taka sér pásu, úr vinda 
af þreytu, og nota þá tæki fær ið 
og biðja um að fá að sjá, hvað 
dreng ur inn sé bú inn að teikna og 
lita. En þau reka upp stór augu, 
er þau sjá blað ið. Þar er urm ull 
lít illa mynda, hver um aðra þvera: 
mamma að sópa, pabbi að negla, 
mamma að skúra, pabbi að skipta 
um ljósa peru, mamma að ryk
suga, pabbi að fara út með ruslið, 

mamma að vaska upp, pabbi að 
leggja sig...

“Já, en hvar er mynd in af Jesú?” 
er spurt. Og dreng ur inn svar ar: 
“Ja, sko, hún lenti und ir öll um 
hin um. Ég byrj aði á því að teik
na hann, en svo teikn aði ég aðra 
mynd, og svo fleiri, og allt í einu 
var Jesús horf inn.”

Mamma og pabbi litu hvort á 
ann að, og gáfu sér nú loks ins tíma 
með drengn um sín um, og lásu fyr
ir hann jóla sög una.

Þeg ar að fanga dag ur renn ur 
upp fær kirkj an tæki færi til að 
tala við fólk  og líka við þá sem 
fara í kirkju á jól um af þeirri einu 
ástæðu að það sé jóla legra.

Frá kirkj unni ómar boð skap ur 
krist inn ar trú ar. Skap ari ver ald
ar, sá sem hef ur kall að allt fram 
á sjón ar svið sög unn ar, kom og 
kem ur inn í heim inn í per sónu 
Jesú frá Nasar et. Það er göm
ul saga en aldrei of oft sögð að 
um gerð þeirr ar komu er í hróp
andi mót sögn við líf þorra fólks 
á Vest ur lönd um: Fá tæk kona af 
efn is leg um gæð um en auð ug af 
and leg um því hún nýt ur náð ar 
Guðs elur barn í gripa húsi, því 
hvergi var rúm ann ars stað ar. Svo 
er enn víða  hvergi rými fyr ir Guð 
krist inn ar trú ar.

Kristn ir menn setja upp hjá 
sér marg vís leg trú ar leg tákn um 
að ventu og jól eins og að ventu
krans, jötu, engla og fjár hirða. 
Þessi tákn minna á boð skap trú
ar inn ar og fólki þyk ir gott að hafa 
þau hjá sér  þau til heyra jól um. 
En Jesús er ekki í jöt unni þó svo 
mynd hans sé greypt í hana hann 
er ekki fang að ur í hlut um, það er 
eng inn sem á hann eins og hver
ja aðra fast eign. En tákn in tala, 
hrópa og benda á. Jesú barn ið í 
jöt unni  í um komu leys inu  hróp
ar til heims ins. Guð hef ur vitj að 
manna hann elsk ar heim inn og 
vill breyta hon um með þér. Hvern
ig? kann ein hver að spyrja og 
svar ið er: að hver og einn gangi 
um hér í heimi með mildi barns
ins í huga og verki.

Biðj um Drott inn að leiða okk
ur og und ir búa okk ur þannig að  
hann sjálf ur verði lif andi á með
al okk ar. Og að við finn um elsku 
hans á með al okk ar.    

Guð blessi ykk ur og gleði lega 
jóla há tíð!

Aðventaundirbúningurfyrirhvað?

Til um hugs un ar
EftirséraGuðmundKarlÁgústsson

24. des em ber: Aft an söng ur kl. 18
Prest ur sr. Svav ar Stef áns son.

Sung ið verð ur há tíð ar tón sr. Bjarna Þor steins son ar.  
Fyr ir at höfn leika fé lag ar úr Lúðra sveit Verka lýðs ins.

24. des em ber: Aft an söng ur kl. 23:30
Prest ur sr. Guð mund ur Karl Ágústs son.

Sung ið verð ur há tíð ar tón sr. Bjarna Þor steins son ar.  
Nathal ía Druzin Hall dórs dótt ir syng ur ein söng.

25. des em ber: Há tíð ar guðs þjón usta kl. 14
Prest ur sr. Guð mund ur Karl Ágústs son. 

Sung ið verð ur há tíð ar tón sr. Bjarna Þor steins son ar. 
Ás dís Arn alds syng ur ein söng.

26. des em ber: Fjöl skylduguðs þjón usta kl. 11
Um sjón hafa sr. Svav ar Stef áns son, 

Þórey Dögg Jóns dótt ir og Guð ný Ein ars dótt ir.  
Sögð verð ur saga, brúð urn ar 

koma í heim sókn og sung in verða jóla lög.

31. des em ber: Aft an söng ur kl. 18
Prest ur sr. Guð mund ur Karl Ágústs son. 

Sung ið verð ur há tíð ar tón 
sr. Bjarna Þor steins son ar. 

Elfa Dröfn Stef áns dótt ir syng ur ein söng.

1. jan ú ar: Há tíð ar guðs þjón usta kl. 14
Prest ur sr. Svav ar Stef áns son. 

Sung ið verð ur há tíð ar tón 
sr. Bjarna Þor steins son ar. 

Mar grét Guð jóns dótt ir syng ur ein söng. 

Við all ar at hafn ir syng ur Kór Fella- og Hóla kirkju og leið ir 
al menn an safn að ar söng und ir stjórn Guð nýj arEin ars dótt ur, org anista.

Helgihald í Fella- og Hólakirkju
um jól og áramót

20. des em ber, 4. sd. í að ventu:
Jóla söngv ar fjöl skyld unn ar kl. 11

-  Barna kór arn ir syngja  •  Tek ið við söfn un ar bauk um Hjálp ar starfs kirkj unn ar

23. des em ber, Þor láks messa:
Kyrrð ar stund kl. 12

24. des em ber, að fanga dag ur:
Aft an söng ur kl. 18

25. des em ber, jóla dag ur:
Há tíð ar messa kl. 14. Alt ar is ganga

26. des em ber, ann ar jóla dag ur:
Fjöl skyldu- og skírn ar guðs þjón usta kl. 14

-  Barna kór arn ir syngja •  Börn flytja helgi leik

27. des em ber, sd. milli jóla og nýárs:
Tómasar messa kl. 20

30. des em ber:
Kyrrð ar stund kl. 12

31. des em ber, gaml árs dag ur:
Aft an söng ur kl. 18

1. jan ú ar, ný árs dag ur:
Há tíð ar messa kl. 14. Alt ar is ganga

Helgihald í Breiðholtskirkju
um jól og áramót

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

AZURE eru einstök tæki sem gefa eðlilega heyrn.
 Dot eru fíngerðustu heyrnartækin sem fást í dag.
 Pulse eru öflug tæki með vindvörn og hleðslurafhlöðum.
Ziga nota sameflingu (synergy) til að bæta virkni og spara rafhlöður.
 Plus5 eru hagkvæm, góð tæki með fjölbreytta eiginleika.
Komdu við og fáðu lánuð heyrnartæki í nokkra daga til reynslu.

Við hvetjum þá sem eru 
með heyrnartæki frá 
okkur að panta tíma til 
að láta stilla tækin sín ef 
ástæða er til en sú þjó-
nusta kostar ekkert.

Nánari upplýsingar á 
www.heyrn.is

Ellisif Katrín Björnsdóttir
heyrnarfræðingur
veitir faglega ráðgjöf

Heyrn, Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur 534 9600 heyrn@heyrn.is

Bjóðum úrval af dönsku 
ReSound heyrnartækjunum

Tímapantanir
534 9600

Heyrnarþjónusta
Heyrnarmælingar
Heyrnartæki
Hljóðsíur
Ráðgjöf

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Er ástæða til að skerpa heyrnina?
Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Fólk líður fyrir heyrnarskerðingu að meðaltali í um 7 ár áður en það leitar 
aðstoðar. Er það ekki óþarfi? Heyrnarmæling tekur aðeins um hálftíma og
smágerð heyrnartæki geta lagað heyrnina með því að magna aðeins þá 
tíðni sem þarf til að leiðrétta skerðinguna. Þá getur heyrnin orðið eðlileg 
á ný og maður farið að lifa betra lífi í nánara sambandi við fólk.

Eftir hverju ertu að bíða?

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is Heyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd   1 11/27/08   8:48:03 AM
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Breiðholtsbúar
Velkomnir í Rauðakrossbúðina í Mjódd

notuÐ fÖt - nÝtt hlutverk!

Enn vantar nokkra sjálfboðaliða til 
afgreiðslustarfa.

Upplýsingar gefa:
Örn í síma 894-1953
Sigrún í síma 861-4919

Notuð föt - skór - leikföng og margt fleira

Opið alla virka daga frá 10:00 til 18:00
Laugardaga er opið 12:00 til 16:00

0000

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

Marta Guð jóns dótt ir, vara borg ar full trúi skrif ar: 

Sam vera fjöl skyld unn ar er 
aldrei meiri en einmitt á að vent
unni. Und ir bún ing ur jól anna 
er í full um gangi  og fjöl skyld ur 
koma sam an til að baka, skera 
út laufa brauð, föndra  og búa til 
jóla skreyt ing ar svo eitt hvað sé 
nefnt. En að vent an er líka tími 
bóka því þá koma út jóla bæk urn
ar sem all ir bíða spennt ir eft ir og  
sú skemmti lega  hefð er  á Ís landi 
að bóka út gáfa er mest á þess um 
árs tíma . For eldr ar ættu að  nýta 
sam veru stund ir fjöl skyld unn ar á 

að vent unni til að lesa fyr ir börn
in og ýta und ir áhuga þeirra á 
lestri góðra bóka. Lest ur eyk ur 
orða forða barna og mál vit und, 
og sýnt hef ur ver ið fram á að þau 
börn sem lesa mik ið geng ur bet
ur í námi. Hægt er að ýta und ir 
áhuga barna á bók um með ýms
um hætti t.d. með því að fara með 
þau á bóka kynn ing ar sem eru 
víða í boði fyr ir jól in og síð ast en 
ekki síst í heim sókn á bóka safn 
þar sem oft er boð ið upp á sögu
lest ur og þeim gefst tæki færi að 

velja sér bæk
ur sjálf. Lest
ur get ur ver ið 
g æ ð a  s t u n d 
fjöl skyld unn
ar og gert 
það að verk
um að börn
un um finn ist 
skemmti legt 
að lesa.

Skemmtilegtaðlesa

Marta
Guðjónsdóttir.

Grensásvegur
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Eins og ÍR-ing ar sem og aðr ir 
lands menn hafa orð ið var ir við, 
misst um við góð an dreng þann 
25. nóv em ber síð ast lið inn þeg ar 
Hlyn ur Þór féll frá á knatt spyrnu-
æf ingu hjá okk ur. All ir þeir sem 
fengu þann heið ur að kynn ast 
Hlyn eru sam mála um að hér var 
góð ur dreng ur, heið ar leg ur og 
sam visku sam ur sem all ir ÍR-ing ar 
gátu ver ið stolt ir af. Hann vildi 
öll um vel í einu og öllu og lagði 
sig ávalt vel fram í þeim verk um 
sem hann tók að sér. Hlyn ur var 
að stoð ar þjálf ari í knatt spyrn unni 
hjá ÍR, hafði unn ið hér á Íþrót-
ta- og leikja nám skeiði og dæmdi 
hjá yngri flokk um fé lags ins. Hann 
var alltaf reiðu bú inn í þá vinnu 
sem ósk að var eft ir að fá hann í, 
því hann hafði brenn andi áhuga 
á starf inu hjá ÍR.  For eldr ar Hlyns 
hafa sagt að fót bolt inn hafi ávallt 
geng ið fyr ir og ann að mátti sitja 

á hak an um, rétt eins og kvöld ið 
sem hann dó, en þá kall aði nám ið 
á hann enda stutt í próf.

Við hjá ÍR syrgj um góð an dreng 
og minn ing hans mun lifa áfram 
hér hjá fé lag inu eins lengi og 
það verð ur til. Hlyn verð ur alltaf 
minnst sem góðs drengs hjá ÍR.

Ég vil fyr ir hönd Íþrótta fé lags 
Reykja vík ur þakka öll um sem 
lögðu hönd á plóg inn við að létta 
und ir með okk ar fólki sem hef-
ur átt um sárt að binda und an-
farn ar vik ur.  Fólk inn an fé lags ins 
stóð þétt upp við hvort ann að 
og veitti hvort öðru ómet an leg an 
stuðn ing.  Starfs fólk, þjálf ar ar, 2. 
flokks ráð og aðr ir með höndl uðu 
mál ið  af mik illi kost gæfni og fag-
mennsku.  Á þetta fólk allt mikl ar 
þakk ir skil ið.

All ir hjá ÍR vilja votta Sig urði, 
Að al heiði, Arn þóri og Krist jáni 
sam úð sína sem og öðr um í fjöl-

skyldu Hlyns og megi Guð hjálpa 
ykk ur í þess ari miklu sorg.

Fyr ir hönd Íþrótta fé lags 
Reykja vík ur
Hörð ur Heið ar Guð björns son
Fram kvæmda stjóri

22 Breiðholtsblaðið DESEMBER 2009

Dag ana 19. til 22. nóv var 
Ís lands meist ara mót ið í 25 
metra laug hald ið hér í Laug
ar daln um. Ægir ing ar voru þar 
fjöl menn ir eða rúm lega 30. 
Ægir ing ar áttu þarna stór kost
legt mót og ár ang ur inn frá bær. 

Jak ob Jó hann Sveins son setti 
þrjú Ís lands met á mót inu en 
hann setti Ís lands met í 50, 100 
og 200 m bringu sundi. Sig rún 
Brá Sverr is dótt ir átti einnig frá-
bært mót en hún setti Ís lands-
met í 400 og 800 m skrið sundi 
auk þess að vera í boð sunds-
sveit inni sem setti þrjú Ís lands-
met um helg ina. Eygló Ósk 
Gúst afs dótt ir var held ur bet ur 
á góðri sigl ingu þarna á mót-
inu en hún setti hvorki meira 
né minna en átta telpna met 
og eitt stúlkna met auk þess 
að synda í boð sunds sveit inni 
sem setti þrjú ís lands met. Frá-
bær ár ang ur hjá þess ari ungu 
sund konu og verð ur spenn andi 
að fylgj ast með henni í fram-
tíð inni. En heild ar nið ur staða 
fé lags ins á mót inu voru þrett an 
Ís lands meist aratitl ar, þar af átta 
Ís lands met, sex silf ur og fjög-
ur brons, en Ægir ing ar áttu líka 
sund menn í úr slit um í nán ast 
öll um grein um móts ins.

Á loka hófi ÍM var svo Jak ob 
Jó hann val inn mað ur móts ins 
auk þess sem hann átti stiga-
hæsta sund ið í karla flokki. Þar 
voru þjálf ar arn ir okk ar líka 
kosn ir þjálf ar ar árs ins. En Ragn-
ar Frið bjarn ar son var val inn 
barna- og ung linga þjálf ari árs ins 
og Jacky Peller in ung linga- og 
full orð ins þjálf ari árs ins. Það má 
því með sanni segja að á þessu 
móti hafi Ægir ing ar ver ið að 
upp skera vel eft ir mikla og góða 
vinnu und an far ið og stefn an 
sett á að gera enn bet ur á ÍM50 
í vor. Núna fyrstu helgi des em-
ber mán að ar héldu svo tveir 
Ægir ing ar á NMU (norðu landa-
meist ara mót ung linga) í Nor-
egi en það voru þau Eygló Ósk 
Gúst afs dótt ir og Ant on Sveinn 
McKee. Þeim gekk ágæt lega á 

þessu móti þó þau væru ör lít-
ið frá sín um bestu tím um enda 
áttu þau langt ferða lag að baki 
þeg ar mót ið hófst.  Eygló varð 
þó í 3. sæti bæði í 800 m skrið-
sundi og 200 m baksundi eft-
ir glæsi leg an enda sprett. Stóru 
krakk arn ir verða svo í ströngu 
sund prógrammi milli jóla og 
nýárs á með an þau yngri fá frí 
frá æf ing um. En næsta stór mót 
á dag skránni er RIG  (Reykja vík 
international games) sem Ægir-
ing ar standa fyr ir í jan ú ar.  

RG.

Frábæru
ÍM25lokið

JakobJóhannSveinsson.

Kæru Breið hylt ing ar
 
Líða fer að jól um og há tíð fer 

í hönd.  Við hjá íþrótta fé lag inu 
Leikni erum kom in í há tíð ar skap 
og erum í óða önn að skipu leggja 
hina ár legu flug elda sölu okk ar.  
Flug elda sal an hef ur í gegn um 
árin ver ið líf æð knatt spyrnu-
deild ar okk ar og hafa Breið hylt-
ing ar stutt vel við bak ið á okk ur.  
Það vita all ir að rekst ur knatt-

spyrnu liða er orð inn strembn ari 
en áður var og hvetj um við því 
alla Breið hylt inga, nær og fjær, 
til að versla hjá okk ur.  Oft hef-
ur ver ið þörf en nú er nauð syn.  
Flug elda sal an hefst mánu dag inn 
28. des em ber og stend ur fram 
að gaml árs dag.  Opn un ar tími er 
frá 10-22 alla daga nema til 16:00 
á gaml árs dag. Eig ið gleði leg jól 
kæru vin ir.  

Með Leiknis kveðju.

Flugeldasala
Leiknis

MinningarorðumHlynÞórSigurðsson

BoðsundssveitÆgiringasemsetti2íslandsmet.

SigrúnBráSverrisdóttir.

EyglóÓskGústafsdóttir.

Sportvörur og leikföng

ÍR- og Leiknisvörur

Höfum allt í 
jólapakkann!

Mikið úrval af vörum úr enska boltanum

Stórglæsilegt skötuhlaðborð á Þorláksmessu
í kaffihúsi Gerðubergs frá kl. 11-14

Verð til aldraðra og öryrkja kr. 1.850

ATH: Verðskrá Velferðarsviðs gildir 
í hádegi kr. 550 máltíðin (miðinn.)
Mismunur kr. 1.300 greiðist við kassann.

Miðar eru seldir í Félagsstarfinu 
Gerðubergi 1. hæð.

Almennt verð 
kr. 2.500

2009

Bjóðum líka 
upp á saltfisk og 

plokkfisk með okkar 
rómaða heimagerða 

rúgbrauði.

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

Sími 863 9217 



Hjá ÍR stend ur til að bjóða 
upp á nýja leik fimi sem reyn ir á 
alla vöðva lík am ans gegn vægu 
gjaldi. 

Tím arn ir sem verða bæði í boði 
frá kl. 07:00 til 08:00 og 12.00 til 
13.00 á mánu dög um, mið viku-
dög um og föstu dög um. Tím arn-
ir verða mið að ir við að koma 
lítt hreyfð um vöðv um í gang að 
nýju. Mik il áhersla verð ur á að ná 
há marks ár angri, með því mark-
miði samt að mæta ein stak ling un-
um með sín ar þarf ir. Yf ir þjálf ari 
verð ur Björn H. Hall dórs son, sem 
er mennt að ur einka þjálf ari og er 
yf ir þjálf ari Júdódeild ar ÍR 4. dan. 

Karl ar og kon ur á öll um aldri 
eru vel kom in og hvött til að koma 
sér í það lík am lega ástand sem 
það kannski hef ur lengi dreymt 
um að ná í lang an tíma. ÍR mun 

tryggja fag lega nálg un og vilja til 
að vinna með ykk ur að mark mið-
um ykk ar. Fé lag ið er með þessu 
að auka enn á þjón ustu sína við 
hverf ið okk ar. Tök um hönd um 
sam an í upp bygg ingu á fé lag inu 
okk ar og í sam starfi um bætta 
heilsu ykk ar og vellíð an. Þess má 
geta að hluti af tímun um verð ur 

í bland við fallæf ing ar og sjálfs-
vörn. Ef það eru ein hverj ar frek-
ari spurn ing ar er um að gera að 
hafa sam band við Björn þjálf-
ara í síma: 896-3035 eða með því 
að senda tölvu póst á net fang ið: 
judoka@sim net.is Nám skeið ið 
hefst á nýju ári.
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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

Upp skeru há tíð 2009 hjá 
meist ara og ung linga flokki 
frjáls í þrótta deild ar verð ur 
hald in sunnu dag inn 20. des
em ber kl. 16 í ÍRheim il inu. 

Þar verð ur sleg ið á létta 
strengi, við ur kenn ing ar af hent-
ar og boð ið verð ur upp á létt ar 

veit ing ar. Sam kom an er frá bært 
tæki færi til að hrista bet ur sam-
an meist ara flokk inn og ung linga-
flokk inn, mynda stemn ingu fyr-
ir inn an hús tíma bil ið og fagna 
ár angri lið ins árs í góðra vina 
hópi.
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Heima síða ÍR er 
www.irsida.is

Þar er hægt að nálg ast all ar helstu upp-
lýs ing ar um æf inga tíma keppn ir o.fl. 

Uppskeruhátíðádöfinni

ÍþróttamennÍR2009
Þess ir eru til nefnd ir eru til 

íþrótta manns/konu ÍR fyr ir árið 
2009:

Dans deild:
Þórð ur Arn ar Árna son
Mónika Rós Stein gríms dótt ir

Hand knatt leiks deild:
Arn ór Stef áns son
Guð rún Ágústa Ró berts dótt ir

Körfuknatt leiks deild:
Stein ar Ara son

Knatt spyrnu deild:
Árni Freyr Guðna son
Helga Dag ný Bjarna dótt ir

Skíða deild:
Helga Mar ía Vil hjálms dótt ir
Ein ar Krist inn Krist geirs son

Frjáls í þrótta deild:
Jó hanna Inga dótt ir  
Ein ar Daði Lár us son

Keilu deild:
Guð ný Gunn ars dótt ir
Haf þór Harð ar son 

Júdódeild:
Gísli Har alds son 
Ás dís Ólafas dótt ir

Taekwondo deild:
Stef án Stein ar Ólafs son
Auð ur Elva Vign is dótt ir.

Dóróthea Jó hann es dótt ir, 15 
ára frjáls í þrótta stúlka, náði þann 
21. nóv em ber sl. Bvið miði inn 
í ÍROL2012 hóp Frjáls í þrótta
deild ar ÍR. Ár angrin um náði hún 
í 60m sprett hlaupi á Silf ur leik
um ÍR en tím inn sem hún hljóp á 
var 7,97 sek únd ur sem var bæt
ing á henn ar besta ár angri um 
17/100 s sem er tölu vert í svo 
stuttu hlaupi. 

Dóróthea á mjög fram bæri leg-
an ár ang ur í fleiri grein um og er 

með lág mark í Af reks hóp ung linga 
Frjáls í þrótta sam bands Ís land í 
100 m, 200 m, lang stökki, há stökki 
og þrístökki sem seg ir mik ið til 
um getu henn ar og fjöl hæfni. 
Dóróthea er í efsta sæti á af reka-
skrá 2009 í meyja flokki í 100 m 
og 200 m ut an húss og í há stökki 
inn an húss. 

DórótheaJóhannesdóttir
nýinníÍR-OL2012hópinn

Nýtt fyr ir komu lag var tek ið 
upp í keppni átta ára og yngri og 
var um að ræða nýtt al þjóð legt 
keppn is fyr ir komu lag þar sem 
sett var upp svoköll uð þrauta
braut þar sem börn in takast á 
við mis mun andi þraut ir í formi 
sprett hlaupa, grinda hlaupa, þol
hlaupa, stökka og kasta. 

Yngstu börn in keppa ein göngu 

í tíu manna lið um og eng inn ein-
stak lings ár ang ur var skráð ur en 
all ir kepp end ur fengu verð launa-
pen ing sem við ur kenn ingu fyr ir 
þátt tök una. Íslend ing ar eru með-
al þeirra fyrstu til að að laga sig 
að nýju keppn is fyr ir komu lagi 
Al þjóða frjáls í þrótta sam bands ins 
IAAF sem nú er ver ið að kynna 
út um all an heim. 83 pæjur og 62 

poll ar tóku þátt í þrauta braut inni 
ásamt fjölda for eldra og liðs stjóra 
sem fylgdu þeim í gegn um þraut-
irn ar. Það er ljóst að þrátt fyr ir 
kreppu og erf ið leika þá eru Silf ur-
leik arn ir í stöðugri sókn og skipa 
mik il væg an sess í frjáls í þrótta-
starfi í land inu. Góð sam veru-
stund ungra og eldri enda geta 
all ir tek ið þátt í frjáls um.  

Alþjóðlegtkeppnisfyrirkomulag
fyrirþauyngstu

14. Silf ur leik ar ÍR í frjáls í
þrótt um fóru fram í Laug ar dals
höll inni 21. nóv em ber en mót
ið hef ur ver ið stærsta barna og 
ung linga mót haust tíma bils ins í 
frjáls í þrótt um á Ís landi alla tíð 
síð an. 

Silf ur leik arn ir er haldn ir til að 
minn ast ein staks ár ang urs Vil-
hjálms Ein ars son ar á Ólymp íu-
leik un um í Mel bo ur ne í nóv em ber 
1956 þeg ar hann hlaut silf ur verð-
laun í þrístökki og hef ur þrístökki 
ver ið gert mjög hátt und ir höfði á 
mót inu af þeim sök um.

Keppendur
571 kepp end ur á aldr in um 5 til 

16 ára mættu til leiks frá 20 sam-
bönd um og fé lög um. Flest ir voru 
kepp end urn ir frá ÍR eða 185 tals-
ins, FH-ing ar voru 80 og Breiða-
blik sendi 70 kepp end ur.  Ár menn-
ing ar og Fjöln is menn voru nærri 
50 tals ins auk þess sem fjöldi öfl-
ugra og efni legra krakka utan af 
landi sýndu góða takta. Skrán ing-
ar voru 1769 tals ins sem þýð ir að 
hver kepp andi hafi að með al tali 
tek ið þátt í þrem ur grein um en ef 
að þátt tak end ur í þrauta braut inni 
eru dregn ir frá þá kem ur í ljós að 
kepp end ur 9 ára og eldri hafi að 
með al tali ver ið að taka þátt í 3,8 
grein hver kepp andi.

Árangur&Íslandsmet
Þó svo að sig ur og ár ang ur sé 

ekki aðal keppi keflið held ur að 
taka þátt og eiga góða stund með 
fjöl skyld unni og vin un um þá er 
góð ur ár ang ur ávalt skemmti leg-
ur bón us. Þrjú Ís lands met féllu 
og komu tveir ÍR-ing ar þar við 
sögu. Það voru þau Arna Stef an ía 
Guð munds dótt ir 14 ára sem sett 
nýtt ís lenskt meyja met í þrístökki 
11,33 m og bætti gamla met ið um 
hvorki meira né minna en 56 cm. 
Hún setti einnig met í 200m hlau-
pi 26.21 sek og bætti gamla met ið 
um 4/100 sek. Arn ar Orri Sveins-
son 14 ára í 200 m hlaupi 24.81 
sek en gamla met ið var 24.88 sek. 

14.SilfurleikarÍR

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

Um helg ina 4. til 6. des. sl. 
var far ið í æf ing ar ferð með 13 
ára og eldri norð ur á Ak ur eyri 
og skíðað í Hlíð ar fjalli þar sem 
að stæð ur voru frá bær ar.

Einnig var nám skeið fyr ir þjálf-
ara í Hlíð ar fjalli sem Skíða ráð 

Reykja vík ur stóð fyr ir og var 
norð mað ur inn  Björn My hre með 
nám skeið ið en hann er fað ir Lars 
Elton My hre sem  kepp ir í heims-
bik arn um. Einnig var far ið norð-
ur helg ina 11.-12. des. og voru 
13-14 ára  yfir helg ina en 15 ára 

og eldri verða fram að jól um við 
æf ing ar og keppni á Ak ur eyri.  

Hlökk um til að sjá ykk ur á 
skíð um í vet ur.

Jóla kveðja frá Skíða deild ÍR

Starfskíðadeildarinnarkomiðáfullt

TilraunaverkefnihjáÍR

Íþróttafélag Reykjavíkur óskar öllum 
ÍR-ingum, Breiðhyltingum sem 

og öðrum landsmönnum 
  gleðilegra jóla og 

  farsældar á nýju ári. 

Dóróthea
Jóhannesdóttir.



FEGURÐ SEM HRÍFUR

SKARTAÐU
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www.NIVEA.com

MEÐ PURE DIAMOND
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