
Geng ið hef ur ver ið frá sam
komu lagi á milli íþrótta fræðis
viðs Há skól ans í Reykja vík og 
Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts. 
Þór dís Lilja Gísla dótt ir, sviðs
stjóri hjá HR og Þor steinn Hjart
ar son, fram kvæmda stjóri þjón
ustu mið stöðv ar inn ar und ir rit
uðu sam komu lag ið 11. febr ú ar 
sl. en það var gert í tengsl um við 
menn ing ar há tíð eldri borg ara í 
Breið holti.

Mark mið ið með sam komu lag

inu er að styrkja verk nám verð
andi íþrótta fræð inga, auka þekk
ingu þeirra sem starfa með eldri 
borg ur um á líð an, heilsu fari og 
þörf um þeirra ásamt því að efla 
sam starf ólíkra stofn ana sam fé
lags ins. Ár lega mun Þjón ustu
mið stöð Breið holts taka á móti 
hluta nem enda íþrótta fræðis viðs 
Há skól ans í Reykja vík til verk legr
ar þjálf un ar í íþrótt um og hreyf
ingu fyr ir eldri borg ara sem unn
ið verð ur í fé lags mið stöðv un um 

í Ár skóg um og Gerðu bergi eft ir 
nán ara sam komu lagi. Ög mund
ur Jón as son, heil brigð is ráð herra 
ávarp aði þátt tak end ur og Sig urð
ur Guð munds son, fyrr um skóla
stjóri og íþrótta fröm uð ur fjall að 
síð an um gildi hreyf ing ar fyr ir 
eldri borg ara. Hann stjórn aði ein
nig hreyfi dag skrá með söngí vafi 
fyr ir eldri borg ara sem mælt ist vel 
fyr ir en Sig urð ur er einnig kunn ur 
fyr ir tón list ar flutn ing 

3. tbl. 16. árg.

MARS 2009Dreift frítt í öll hús í Brei›holtinu

- bls. 4-5
Viðtal við

Séra Bolla Pétur
Bollason

- bls. 10
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Magnúsar K.

VerknámíþróttafræðingaíBreiðholt

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

Lambakjöt á góðu verði

Þor steinn Hjart ar son, fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts, Þór dís Lilja Gísla dótt ir frá 
íþrótta fræða sviði HR, Guð rún Jóns dótt ir, deild ar stjóri Fé lags starfs ins Gerðu bergi og Ög mund ur Jón as son, 
heil brigð is ráð herra.        Mynd: ÁHG.

- á traustum grunni

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

Læri kr. 1098.-
Hryggur kr. 1298.-
Súpukjöt kr. 598.-

Kindagúllas kr. 1198.-
Kindasnitsel kr. 1298.-

Kindainnanlæri kr. 1598.-
Pepsi max 2l. aðeins kr 98.-



Löggæslaí
borgarhverfunum

Fyr ir byggj andi lög reglu störf 
verða áfram unn in í Breið holti og 
í öðr um hverf um Reykja vík ur. Lög
gæsl an mun tengj ast þjón ustu mið
stöðv un um sam kvæmt hug mynd
um sem Stef án Ei ríks son, lög reglu
stjóri og Geir Jón Þór is son, yf ir
lög reglu þjónn kynntu borg ar ráði 
fyr ir skömmu. Mik il óvissa hef ur 
ver ið um fram tíð hverfalög gæslu 
í Reykja vík að und an förnu eft ir 
að hug mynd ir voru kynnt ar um 
að sinna hverf um borg ar inn ar frá 
lög reglu stöðv um í Kópa vogi, Mos
fells bæ og Sel tjarn ar nesi og sam
kvæmt því yrði Breið holt inu sinnt 
frá Kópa vogi. Í sam töl um við borg
ar ráðs menn lögðu þeir áherslu á 
að við út færslu til lagn anna yrði 
þess gætt að við halda við veru og 
þjón ustu lög regl unn ar í þjón ustu
mið stöðv um borg ar inn ar en það 
at riði hef ur vald ið mest um áhyggj
um, eink um í út hverf um borg ar
inn ar. Í bók un borg ar ráðs að lokn
um fundi með þeim Stef áni og Geir 
Jóni er lögð áhersla á mik il vægi 
þess að auka og efla sýni lega lög
gæslu í hverf um borg ar inn ar. Sér
stak lega er fagn að hug mynd um 
lög regl unn ar að við út færsl una 
verði tryggt að hverf is lög gæsla 
verði með fast að set ur í þjón ustu
mið stöðv um og þannig að áfram 
sé tryggt að það ár ang urs ríka og 
þver fag lega sam starf sem þar hef
ur þró ast verði fest í sessi. Í bók un 
borg ar ráðs er sér stak lega ósk að 
eft ir því að náið sam ráð verði haft 
við íbúa, íbúa sam tök, hverfa ráð og 
starfs fólk þjón ustu mið stöðva við 
frek ari út færslu hug mynd anna og 
til lög ur um breytt skipu lag verði 
lagð ar fyr ir borg ar ráð um leið og 
þær liggja fyr ir þannig að borg ar
ráð geti tek ið af stöðu til þeirra.  

Fjölmennurstýrihóp
urvinnuraðsóknará
ætlun

Alls hafa um 50 manns kom ið að 
vinnu við sókn ar á ætl un Reykja vík
ur borg ar sem nú er kom in vel af 
stað. Að verk efn inu vinna borg ar
full trú ar, stjórn end ur Reykja vík ur
borg ar og stýri hóp ur um sókn ar á
ætl un hafa unn ið að því að leggja 
upp sýn um hvern ig um horfs gæti 
orð ið í Reykja vík árið 2020. Not ast 
er við svo kall aða Sviðs mynda að
ferð sem bygg ist á því að finna 
mik il væg ustu óvissu þætt ina í 
starfs og rekstr ar um hverfi borg
ar inn ar og skoða hvern ig fram tíð
in gæti lit ið út ef nokkr ir þess ara 
þátta þró ast sam tím is mjög langt 
í mis mun andi átt ir. Hanna Birna 
Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri hef ur 
fagn að því að vinna við sókn ar á
ætl un borg ar inn ar sé kom in á full
an skrið. Hún seg ir að und ir búa 
þurfi jarð veg inn til þess að búa í 
hag inn fyr ir Reykja vík ur borg og 
borg ar búa til fram tíð ar. Stýri hóp
ur um sókn ar á ætl un er skip að ur 
full trú um há skól anna í borg inni, 
fyr ir tækja, Sam taka at vinnu lífs ins, 
menn ing ar lífs og fleir um og veit ir 
Svan hild ur Kon ráðs dótt ir, sviðs
stjóri Menn ing ar og ferða mála
sviðs hópn um for ystu.  

 

Nagladekká
undanhaldi

Nagla dekk in virð ast enn vera á 
und an haldi í Reykja vík því í byrj
un febr ú ar voru að eins um 40% 
bíla á negld um hjól börð um og 
hafa aldrei ver ið færri á þess um 
árs tíma. Fram kvæmda og eigna
svið borg ar inn ar hef ur lát ið telja 
reglu lega und an far in ár og má 

merkja veru lega breyt ingu síð ustu 
ár. Nagla dekk eru á und an haldi og 
er það veru lega ánægju leg þró un. 
Fyr ir tveim ur árum voru um 50% 
bíla á negld um hjól börð um og fyr
ir fjór um árum voru þeir um 60%. 
Nagla dekk auka veru lega slit á mal
biki og valda með því heilsu spill
andi svifryks meng un sem þarf að 
bregð ast við með auk inni hreins un 
gatna. Þá er talið að draga megi úr 
end urmal bik un gatna sem nem ur 
10.000 tonn um ár lega, ef notk un 
nagla dekkja dregst veru lega sam
an eða leggst af.  

Hlutverkaseturtil
stuðningsfólkií
atvinnuleit

Hlut verka set ur hef ur tek ið til 
starfa og er með opið hús og kynn
ing ar á föstu dög um milli 13 og 14. 
Hlut verka set ur er eink um ætl að 
fólki sem misst hef ur vinnu sína en 
þang að eru all ir vel komn ir, bæði 
vin ir og vanda menn fólks í at vinnu
leyti og aðr ir sem hafa áhuga á 
at vinnu legri end ur hæf ingu. Auk 
þess er nú sér stakt átak fyr ir þá 
sem misst hafa vinnu sína að und
an förnu og eiga erfitt með halda 
ramma og við halda virkni í lífi sínu 
af þeim sök um. Hlut verka set ur 
ósk ar eft ir sjálf boða lið um og raun
ar öllu því fólki sem vill leggja eitt
hvað að mörk um, láta gott af sér 
leiða og deila af þekk ingu sinni og 
styrk leik um. Í frétt frá setr inu eru 
all ir sem misst hafa vinn una eða 
önn ur mik il væg hlut verk hvatt ir til 
þess að koma í Hlut verka set ur og 
taka þátt í að byggja upp já kvætt 
um hverfi, koma reglu á líf ið, og 
kynn ast fólki í svip uð um að stæð
um. Þar seg ir einnig að starfs fólk 
Hlut verka set urs veiti hvatn ingu og 
stuðn ing, í gegn um sam veru, sam
skipti og sam eig in leg verk efni til 
að að lag ast breytt um að stæð um. 
Í Hlut verka setr inu starfa iðju þjálf
ar ásamt ýms um ein stak ling um 
sem hafa mikla lífs reynslu og svo 
sjálf boða lið ar í mann rækt.  

Áframunniðvið 
tónlistarog 
ráðstefnuhúsið

Ákveð ið hef ur ver ið að halda 
áfram bygg ingu tón list ar og ráð
stefnu húss ins við Aust ur höfn ina 
í Reykja vík en fram kvæmd ir við 
það stöðv uð ust í kjöl far banka
hruns ins. Hanna Birna Krist jáns
dótt ir borg ar stjóri og Katrín Jak
obs dótt ir, mennta mála ráð herra 
und ir rit uðu vilja yf ir lýs ingu um 
fram kvæmd ir fyr ir skömmu en 
Reykja vík ur borg og Mennta mála
ráðu neyt ið hafa sam mælst um 
mik il vægi þess að fram kvæmd um 
við hús ið verði fram hald ið. Það er 
fé lag ið Aust ur höfnTR ehf., í eigu 
rík is og borg ar sem tek ur verk
efn ið yfir og mið ast all ar áætl an ir 
við að ekki þurfi að koma til auk in 
fram lög rík is og borg ar frá því sem 
ákveð ið var á ár inu 2004 þeg ar 

fram kvæmd ir og rekst ur tón list ar
húss og ráð stefnu mið stöðv ar voru 
boð in út. 

 

Metaðsókná
vetrarhátíð

Met að sókn var að Vetr ar há
tíð Reykja vík ur borg ar sem fram 
fór dag ana 13. til 14. febr ú ar sl. 
Þetta kem ur fram í yf ir liti um 
fram kvæmd há tíð ar inn ar sem 
lagt var fram á fundi borg ar ráðs í 
dag. Í sam eig in legri bók un borg
ar ráðs manna seg ir að vetr ar há
tíð í Reykja vík, sem var hald in í 
átt unda skipti hafi heppn ast ein
stak lega vel. Að sókn var betri en 
nokkru sinni fyrr og fór fram úr 
björt ustu von um. Hátt á þriðja 
þús und gesta heim sóttu Lista safn 
Reykja vík ur og má áætla að allt 
að 10.000 manns hafi not ið þeirr ar 
fjöl breyttu dag skrár sem boð ið var 
uppá á Safna nótt inni. Borg ar ráð 
fagn ar því hversu vel tókst til við 
fram kvæmd há tíð ar inn ar og þakk
ar starfs fólki og þeim fjöl mörgu 
borg ar bú um sem lögðu há tíð inni 
lið.

Íslandámeðal10
áhugaverðustustaða

Ís land er á með al tíu áhuga
verð ustu áfanga staða í heimi að 
mati Amer ic an Ex press greiðslu
korta fyr ir tæk is ins að því er fram 
kem ur á frétta vefn um pr.com. 
Greiðslukorta fyr ir tæk ið legg ur 
mikla áherslu á þjón ustu við ferða
menn og rek ur enn frem ur viða
mikla ferða þjón ustu. Í könn un sem 
gerð var með al Amer ic an Ex press 
greiðslu korta hafa sýndi að 87% 
þeirra völdu áfanga staði í frí um 
með til liti til áhuga mála sinna. Það 
var ís lenska tón list in sem gerði 
út s lag ið við val ið á Ís landi sem 
áfanga stað. Þetta kem ur fram á 
vef síðu Reykja vík ur borg ar. Svan
hild ur Kon ráðs dótt ir, sviðs stjóri 
menn ing ar og ferða mála sviðs seg
ir þetta vera sér stak lega ánægju
leg tíð indi.  Ekki sé ónýtt að Ís land 
sé kom ið á topp 10 list ann hjá not
end um Amer ic an Ex press og ekki 
sé síð ur ánægju legt fyr ir Reyk vík
inga að sjá hvað tón list in hafi mik
ið að drátt ar afl.
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P róf kjörs bar átta, for val og upp still ing ar fyr ir fram boð til vænt an
legra al þing is kosn inga eru að hefj ast. Fram boð og þing kosn ing ar 
ber að þessu sinni að við óvenju leg ar að stæð ur. Sam starf tveggja 

stærstu stjórn mála flokk anna um rík is stjórn hef ur rofn að á miðju kjör
tíma bili og nú sit ur tíma bund in minni hluta stjórn er mynd uð var með 
til stuðl an þriðja stjórn mála flokks ins eft ir stjórn ar rof ið. Ástæð ur þess
ara óvenju legu að stæðna í stjórn mál um má að öllu leyti rekja til þeirra 
ein stæðu at burða er urðu á haustnótt um þeg ar banka og fjár mála kerfi 
þjóð ar inn ar hrundi til grunna á nær einni nóttu.

Ástæð ur hruns ins hafa ekki enn ver ið kru fð ar til mergj ar en ljóst er 
að al þjóð leg fjár málakreppa átti þar mik inn hlut að máli. Flest ir eru 
þó sam mála um að hin ar al þjóð legu að stæð ur hafi að eins ráð ið tíma
setn ing um hruns ins en ekki úr slit um um fram tíð hins ís lenska fjár
mála kerf ið. Á und an förn um árum virð ist hafa ver ið far ið mjög geyst 
fram í fjár mál um eft ir að opn að var fyr ir frjálst fjár flæði á milli landa 
með EES samn ingn um og á sama tíma var mjög greið ur að gang ur að 
fjár magni á al þjóð leg um mörk uð um. Ís lenska banka kerf ið var þan ið út 
með mikl um lán tök um langt um fram það sem ís lenskt þjóð ar bú þoldi 
ætti það að geta tek ið ein hverja ábyrgð á þeim fjár mun um sem hing að 
flæddu. Marg ar spurn ing ar hafa vakn að um hvern ig þetta átti sér stað 
og hverj ir báru meg in á byrgð ina. Fæst um þeirra hef ur aft ur á móti ver
ið svar að nú í að drag anda próf kjörs og kosn inga.

Því fólki sem nú gef ur kost á sér til starfa í stjórn mál um býð ur því 
mik ið verk efni. Hluti þess er að graf ast fyr ir um hvað gerð ist. Hvers 
vegna fjár mála kerf ið var byggt á sandi og hvers vegna ís lenska þjóð in 
þarf nú að taka á sig him in há ar lang tíma skuld ir vegna tak marka lausr ar 
óráðs íu þess fólks sem þar fór með for ráð. Þjóð in – hið venju lega fólk, 
kjós end ur stjórn mála manna krefst þess að upp lýst verði hvað gerð ist 
og hverj ir bera þar hina raun veru legu og end an legu ábyrgð.

Hitt risa verk efni þess fólks sem velj ast mun til starfa í stjórn mál um 
í vænt an leg um kosn ing um er að hefja og stýra því upp bygg ing ar starfi 
sem óhjá kvæmi lega þarf að fara fram og hefj ast þeg ar í stað. Hluti þess 
er að byggja á ný það traust sem þjóð in hef ur glat að vegna taum lausr
ar óráðs íu þeirra manna sem fóru fyr ir til tekn um hluta við skipta lífs ins 
gagn vart út lönd um. Það verk efni verð ur ekki auð velt og hefst ekki án 
þess að sýna gætni en festu að ógleymd ir kurt eisi í allri fram komu 
gagn vart öðr um. Hitt verk efn ið verð ur held ur ekki auð velt en það er 
að bjarga fólk inu í land inu frá frek ari skaða en orð in er og gefa því kost 
á að starfa, fjár festa og kaupa neyslu vör ur því án þess fara hjól efna
hags lífs ins ekki aft ur af stað. Stjórn mála þátt taka og stjórn mála starf 
hér á landi verð ur eng in leik ur á næstu árum og mik il vægt að það fólk 
sem til þeirra velst hvar í flokki sem það stend ur nái að vinna af skyn
semi og heið ar leika með end ur reisn Ís lands að leið ar ljósi.

Engumtilgagns

H eit ar um ræð ur hafa far ið fram í Netheim um að und an förnu. 
Net ið er öfl ug ur mið ill þar sem auð velt er að koma sjón ar mið
um á fram færi með mikl um hraða. Mis brest ur er þó mik ill á 

hvern ig fólk nýt ir sér þenn an upp lýs inga og sam skipta mið il. Alltof 
mik ið ber á fúk yrða flaumi fólks sem hef ur ekki kjark til þess að koma 
fram und ir nafni og virð ist eng an ann an til gang hafa en þann að meiða, 
særa, skemma og eyði leggja. Skrif af þess um toga eru dag legt brauð. 
Þau eru tæp ast þeim miðl um til fram drátt ar eða virð ing ar sem leggja 
sig nið ur við að birta þau. Skít kast af þessu tagi er eng um til gagns 
þótt það kunni að friða brotn ar sál ir höf unda þess um stund ar sak ir.

Erfiðverkefni
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Er kominn tími til að gera 
eitthvað? 

 

Hringsjá veitir náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem 
hafa orðið fyrir slysum, veikindum, atvinnuleysi  eða öðrum áföllum.  Námið 
hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun.  Markmið nemenda er að halda 
áfram í námi og/eða að fara út á vinnumarkaðinn.  

 

Fullt nám 
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2009 er 

til 15. apríl 2009. 
Fullt nám er 3 annir og er inntaka tvisvar á ári.  
Kennd eru ýmis fög sem veita: 
 undirbúning fyrir atvinnu og frekara nám  
 einingar í almennum framhaldsskólum 
 aukna persónulega færni 
Veitt er náms- og starfsráðgjöf, félagsleg ráðgjöf 
og sálfræðilegur stuðningur. Greiningar vegna 
lestrarerfiðleika. Tilhliðrun og stuðningur vegna 
námserfiðleika, prófkvíða, ADHD og annarra 
persónulegra þátta. Markviss undirbúningur fyrir 
atvinnuleit eða skipulagningu áframhaldandi 
náms.  
Kennt er í litlum hópum, námið er einstaklings-
miðað og áhersla lögð á þægilegt náms- og 
starfsumhverfi. 

Kennslan hefst kl 8:45 alla daga og lýkur  
kl. 14:00 nema á föstudögum lýkur kennslu  
kl. 12:00.   

Námskeið 
Inntaka fer fram allt 

skólaárið 
 Minnistækni 
 Sjálfsstyrking til að efla 

sjálfsmynd, sjálfsöryggi og 
almenna vellíðan (nýtt!) 

 Einstaklingsnámskeið 
vegna lesblindu eða 
sértækra námserfiðleika  

 Grunnnámskeið í 
tölvunotkun 
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Á menningardögum eldri borgara í Breiðholti komu börnin í vinargerði færandi hendi í Félagsstarfið í 
Gerðubergi með teppi sem þau höfðu unnið sjálf. Af því tilefni tók Sigurborg Skúladóttir fyrir hönd eldri 
borgara á móti gjöfinni, með henni á myndinni eru f.v. Samantha Ósk Skúladóttir, Magnús Örvarsson og 
Una Baldursdóttir. T. h. er Galina Zlatkova kennari og Guðrún Þórsdóttir skólastj. Vinnuskóla Reykjavíkur.

Fjöl menni tók þátt í menn ing
ar há tíð eldri borg ara í Breið
holti sem stóð yfir dag ana 11. 
til 15. febr ú ar sl. Há tíð in sam an
stóð af mörg um við burð um og 
hef ur aldrei ver ið eins fjöl breytt 
og nú. 

Venja er að bjóða full trú um ein
hvers bæj ar fé lags að vera með 
inn legg í menn ing ar há tíð ina og að 
þessu sinni mættu full trú ar Vest
manna eyja með Stef án Run ólfs
son, at hafna og fé lags mála mann í 
far ar broddi. Há punkt ur menn ing
ar há tíð ar inn ar var eins og áður 
sam koma Breið hylt inga í Ráð húsi 
Reykja vík ur borg ar þar sem flutt 

var fjöl breytt dag skrá.
Heilsu efl ing ar á tak fyr ir eldri 

borg ara í Breið holti hófst sam
hliða menn ing ar há tíð inni í 
um sjón Sig urð ar Guð mund son
ar, fyrr um skóal stjóra á Leirá og 
íþrótta fröm uð ar. Verk efn ið kyn
slóð irn ar sam an í Breið holti var 
áber andi á menn ing ar há tíð inni. 
Guð rún Þórs dótt ir, skóal stjóri 
vinnu skóla Reykja vík ur fræddi 
fólk um verk efn ið og það þró un
ar starf á liðn um árum sem ligg ur 
að baki þess. Þá má geta þess að 
opn uð var sýn ing á verk um barna 
í leik skól an um Vin ar gerði en þau 
hafa þá sér stöðu að læra að leika 

og syngja á tákn máli. Fé lag heyrn
ar lausra hef ur haft að stöðu hjá 
fé lags starf inu í Gerðu bergi og nú 
hef ur ver ið geng ið frá sér stök um 
sam starfs samn ingi á milli fé lags
starfs ins og Vina gerð is.    

Fjölmenniámenningarhátíð

STERKA KONU 
Í FORYSTU!

www.olofnordal.is
Kjósum Ólöfu Nordal í 2.-3. sæti 
í prófkjöri sjálfstæðismanna 13.-14. mars 2009
Verið velkomin á kosningaskrifstofu mína að Laugavegi 178, 4. hæð. 
Sími 840-6464 - Opið frá 14-21.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298
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Bolli Pét ur Bolla son, 
prest ur í Selja presta kalli 
er að yf ir gefa Breið
holt ið eft ir nær sjö ára 

prests starf og störf að æsku lýðs
mál um um tíma. Hann seg ir árin 
í Selja kirkju hafa ver ið afar góð 
og eft ir sjá í að hverfa frá svo 
ánægju legu starfi og um hverfi. 
Það sem tog aði hann bur t 
úr borg ar skarka l an um var að 
Laufás presta kall í Eyja firði var 
laust. Bolli Pét ur er al inn upp í 
Lauf ási þar sem fað ir hans Bolli 
Gúst afs son, var prest ur en síð ar 
vígslu bisk up á Hól um. 
Hann seg ir Lauf ás því hafa tog
að mjög sterkt í sig. “Ég ólst upp 
í góðri fjöl skyldu, stór um systk
ina hóp þar sem blóm leg sveit og 
heil steypt sam fé lag fór sam an. 
Ég stóðst ekki mát ið þeg ar þessi 
staða kom upp. Það má því segja 
að ég sé að fara heim,” sagði Bolli 
Pét ur þeg ar Breið holts blað ið hitti 
hann í Selja kirkju fyr ir skömmu.

Aðeinsbjartarminningar
“Ræt urn ar hafa alltaf sótt á 

mig og þeg ar sú staða kom upp 
að presta kall ið var laus þá tóku 
þær að sækja enn meira á mig. 
Mig lang ar til þess að miðla þeirri 
góðu reynslu sem ég hef öðl ast 
hér í Breið holt inu til nýrra sókn
ar barna. Að stæð ur eru líka mjög 
góð ar í Lauf ási og breytt ar frá því 
að ég var að al ast þar upp. Bæði á 
það við um sam göng ur og fleira. 
Nú hef ur ver ið byggð ur nýr prest
bú stað ur á jörð inni og gamla hús
ið sem ég ólst upp í hef ur ver ið 
gert að þjón ustu húsi fyr ir ferða
þjón ustu og kaffi hús. Þeg ar ég 
kom í fyrsta skipti í Lauf ás eft ir 
að hús ið var gert að þjón ustu húsi 
þá gekk ég inn í stof una heima, 
sett ist nið ur og pant aði mér 
kaffi bolla. Á eft ir fór ég upp á ris
hæð ina til að lit ast um. Þar voru 
svefn her berg in okk ar og þau voru 
nán ast al veg eins og þeg ar við 
fór um. Meira að segja var lím miði 
á her berg is hurð inni minni sem ég 
hafði límt þar sem krakki. Þarna 
hrundu minn ing arn ar al deil is yfir 
mig og það góða var að þær eru 
all ar bjart ar.”

Saganíhverjufótmáli
“Lauf ár er mjög sögu rík ur stað

ur. Sag an er í hverju fót máli í Lauf
ási,” sagði Bolli Pét ur og fór síð an 
með vísu eft ir Magn ús Ólafs son, 
sem var prest ur í Lauf ási á 16. öld. 
“Lauf ás minn er lista bær – lukku
mað ur sá hon um nær – eink um 
þeg ar ald in grær – og allt á móti 
manni hlær.” Bet ur var vart hægt 
að koma orð um að fögru um hverfi 
og mann lífi á fyrri tíð og Bolli Pét
ur seg ir ein kunn ar orð vís unn ar 
eiga jafn vel við í dag og þeg ar 
þau voru ort fyr ir meira en 400 
árum. Hann seg ir upp vaxt ar ár in 

hafa ein kennst af þessu um hverfi. 
Nátt úr unni, sveit inni, ná lægð inni 
við kirkj una og ferða þjón ustu en 
Lauf ás við Eyja fjörð hef ur lengi 
ver ið með þekkt ari ferða manna
stöð um á land inu. “Það má segja 
að klukk ur kirkju og skóla hafi 
kall að til verka og sam fé lags í 
Lauf ási. Sálm ur inn “Kirkj an er oss 
kristn um móð ir” var sung inn á 
helg um dög um og barns hjart að 
sló við hlið ina á móð ur inni Matt
hildi Jóns dótt ur og eyr un opn uð
ust þeg ar fað ir inn las boð Jesú 
Krists á borð við þessi “Leyf ið 
börn un um að koma til mín. Segja 
má að ég hafi alist upp með ein
um þeirra merkisklerka sem sátu 
stað inn á fyrri tíð. Séra Birni Hall
dórs syni. Hann var mik ill and
ans mað ur og sálma skáld og var 
prest ur í Lauf ási þeg ar gamli torf
bær inn sem enn stend ur og lað ar 
til sín ferða fólk var reist ur 1865. 
Þeg ar ég tala um að ég hafi alist 
upp með hon um á ég við per sóna 
Björns og prest skap ur sótti mjög 

á huga föð ur míns. Hann tók ljóð
mæli hans sam an og hélt mik ið 
upp á hann. Björn var því oft til 
um ræðu á heim il inu og við systk
in in heyrð um mik ið um hann. 
Hann var á viss an hátt heim il is
mað ur með okk ur þótt hann væri 
mað ur fyrri tíð ar. Allt í þessu 
um hverfi mót aði barns hug ann og 
leiddi til þess sem síð ar varð og 
val mitt á námi og síð an starfi er 
þar eng an veg inn und anskil ið. Ég 
kynnt ist ferða mennsk unni líka á 
unga aldri. Ég man vel þeg ar fróð
leiks þyrst ir ferða menn af flest um 
þjóð ern um hlust uðu þol in móð ir 
á bjag aða eng il sax nesku í gamla 
Lauf ás bæn um þeg ar hinn ungi 
leið sögu mað ur var að störf um. 
Þess á milli stóð hann búldu leit
ur á milli stang anna í polla sparki 
Magna liðs ins á Greni vík, sem kall
ast víst mark varsla á skárra máli 
eða stóð með veiði stöng ina á 
ár bakka við Fnjósksár ósa sem eru 
skammt und an Lauf ási. Og svo 
má ekki gleyma kart öfl un um sem 

spruttu upp um leið og far fugl
arn ir kvöddu en hurfu aft ur ofan 
í mold ina þeg ar þeir komu aft ur. 
Þetta er svona það um hverfi sem 
ég óx upp úr og er nú að hverfa til 
á nýj an leik.”

Lengiíminnumhaft
Bolli Pét ur seg ir að árið 2002 

verði lengi í minn um haft í fjöl
skyldu sinni. “Þá vígð ist ég til 
Selja presta kalls í Breið holti þann 
14. júlí. Það sama ár vor um við 
hjón in, ég og kon an mín Sunna 
Dóra Möll er, gef in sam an í hjóna
band og yngsta dóttir in, Matt hild
ur Þóra leit einnig dags ins ljós. 
Eldri börn in Jak ob Þór og Sig rún 
Hrönn voru þá átta og tveggja 
ára.” Sunna Dóra kona Bolla Pét
urs er einnig af kirkj unn ar fólki 
þótt ögn sé það langsótt ara en 
hans sjálfs. Hún er dótt ir Jak
obs Möll er og Sig rún ar Snæv arr 
en langafi henn ar var Valdi mar 
V. Snæv arr, skóla stjóri og sálma

skáld frá Þóru stöð um á Sval barðs
strönd er kynnt ist konu sinni Stef
an íu þeg ar hann var við nám hjá 
Magn úsi Jóns syni Lauf ásklerki. 
Því má segja að þau teng ist bæði 
Lauf ási þótt með ólík um hætti sér 
og bæði tengj ast þau guð fræði og 
kirkju því Sunna Dóra er að ljúka 
námi í guð fræði og hef ur starf að 
sam hliða því við Nes kirkju síð
ustu tvö árin þar sem hún hef ur 
haft um sjón með barna og ung
linga starfi. “Nei – hún er ekki úr 
sveit. Er upp al inn Ár bæ ing ur en 
er engu síð ur spennt að fara norð
ur og takast á við ný verk efni. Hún 
lít ur á þessa ákvörð un sem tæki
færi ekk ert síð ur en ég. Hún hef ur 
reynd ar aldrei yf ir gef ið Ár bæ inn 
því við höf um búið þar enda stutt 
það an yfir í Breið holt ið þannig að 
ég hef ekki þurft um lang an veg til 
vinnu.”

Alltafaðveratiltaks
Talið berst að prests starf
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Égeraðfaraheim

V i ð t a l i ð

Með fjöl skyld unni á ferð á Norð ur landi

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga
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inu sem stend ur Bolla Pétri svo 
nærri. Prestsyn in um frá Lauf ási 
með presta hvar vetna í kring um 
sig. Tvær syst ur hans, Jóna Hrönn 
og Hild ur eru prest ar, mág ur hans 
Bjarni Karls son einnig og eig in
kon an er á hraðri leið að ljúka 
guð fræði námi. Bolli Pét ur seg ir 
prest starf ið eðli sínu þannig að 
hver sá ein stak ling ur sem starfar 
sem prest ur þurfi að vera sam
ferða söfn uð in um sem hann þjón
ar og vera mitt á með al fólks ins. 
Prest ur inn þarf  alltaf að vera til 
taks. Hann þarf að vera reiðu bú
inn all ar stund ir og skipu lagð ar 
frí stund ir þurfa því stund um að 
víkja fyr ir skyld unni kalli hún fyr
ir vara laust á þjón ustu hans. Við 
þær að stæð ur er jafn an ein stakt 
að eiga skiln ings ríka fjöl skyldu, 
maka, börn og önn ur ætt menni. 
Ég hef  góð an stuðn ing af börn un
um mín um. Þau eru al veg óhrædd 
við að láta skoð an ir sín ar í ljósi og 
gagn rýna finn ist þeim þess þörf. 
Ég held að það sé hverj um sem 
vill sinna prests starf inu af kost
gæfni nauð syn legt og eiga trausta 
fjöl skyldu sér að baki.” 

Ánægjulegsamskipti
viðbörnin

“Ég hef líka átt ánægju leg sam
skipti við börn in í Selja herf inu. 
Öfl ugt barna starf og góð sam
skipti við börn og ung menni er 
líka löngu orð ið að hefð í Lauf ás
presta kalli. Mig lang ar því mik ið 
til þess að ganga inn í það góða 
starf sem þar hef ur ver ið unn ið. 
Ég hef áhuga á að eiga gott sam
starf við leik skóla og efla ann að 
barna starf. Þetta er sá hluti af 
prest starf inu sem er einna mest 
gef andi að mínu mati. Börn in eru 
krefj andi og þau eru jafn an hrein
skiln ustu gagn rýnend ur sem við 
eig um völ á. Þau búa yfir ómeng
uð um huga og sjá því oft hvað 
bet ur má fara og eru til bú in að 
láta það í ljósi. Þau koma til dyr
anna eins og þau eru klædd. 
Krakk arn ir í sunnu daga skól an
um eru óhrædd við að spyrja. 
Það geta oft skap ast líf leg ar og 
skemmti leg ar um ræð ur við ungu 
kyn slóð ina þeg ar þau eru að gera 
sín ar at huga semd ir. Börn in gera 
líka ákveðn ar kröf ur en eru um 
leið mikl ir gleði gjaf ar. Þau launa 
vel fyr ir sig með gleð inni sem þau 
veita. Ég veit að kon an mín verð
ur mér inn an hand ar og góð ur 
stuðn ing ur við barna og ung
linga starf ið því hún býr yfir góðri 
reynslu úr Nes kirkju að því leyti.” 
Bolli Pét ur seg ir að leik skól ar séu 
veru leiki barna í dag ólíkt því sem 
áður var. “Kirkj an hef ur víða boð
ið þá þjón ustu að koma þang að 
með reglu leg ar fræðslu og helgi
stund ir fyr ir börn. Þetta starf hef
ur ver ið á for send um skól anna 
sjálfra og ég hef sinnt þessu starfi 
hér í Selja presta kalli. Þess ar 
stund ir hafa falið í sér sög ur, leik
rit og söng. Þá hef ur klerk ur sest 
nið ur með starfs fólki á eft ir með 

kaffi bolla í hönd og far ið yfir starf
ið sem og mál efni líð andi stund ar. 
Þetta hafa ver ið mér dýr mæt ar 
heim sókn ir og mik il væg ur lið ur í 
safn að ar starf inu. Í Lauf ás sókn eru 
nokkr ir leik skól ar sem fróð legt og 
skemmti legt yrði að eiga þannig 
sam starf við. Ég sé guðs þjón ust ur 
fyr ir börn og full orðna fyr ir mér 
sem fasta punkta þar sem söfn
uð ur inn kem ur sam an til þess að 
nær ast á orði guðs og sam fé lagi. 
Mér finnst líka áhuga vert að kalla 
til fólk til þess að koma að þjón
ust unni og virkja safn að ar með limi 
í helgi hald inu vegna þess að það 
er sam eig in legt verk efni prests og 
safn að ar. 

Sameiginlegtverkefni
prestaogsafnaða

Bolli Pét ur seg ir sam fé lags gerð
ina mis jafna frá ein um stað og 
einu presta kalli til ann ars. Gott 
dæmi um það sé allt önn ur sam
fé lags gerð í Lauf ás presta kalli 
við Eyja fjörð en í Selja hverf inu í 
Breið holti. “Hér störf um við þrír 
prest ar við eina kirkju en fyr ir 
norð an kem ég til með að starfa 
einn í fimm kirkju sókn um. Presta
köll in hafa ver ið að sam ein ast á 
und an förn um árum og ég mun 
því þjóna auk Lauf áss og Sval
barðs sókn um, Háls sókn, Ljósa
vatns sókn og Lund ar brekku sókn, 
sem er lengst inn í Bárð ar dal. Því 
verð ur um nokkurn veg fyr ir mig 
að fara ólíkt því sem er í Selja
hverf inu. Ég hef átt ákaf lega gott 
samst arf við kollega mína hér rétt 
eins og sókn ar börn in. Eins mun 
ég leggja mig fram um að eiga gott 
sam starf við fólk ið í þeim sókn um 
sem ég kem til með að þjóna og 
virkja það í helgi haldi og kirkju
starfi eft ir föng um. Ég tel það 
skipta miklu máli fyr ir kirkj una 
að geta virkj að fólk með sér og 
geta kall að það til starfa. Kirkju
starf ið er sam eig in legt verk efni 
presta og safn aða við að halda 
úti trú ar lífi. Prest starf ið hef ur því 
breyst á síð ari árum. Prest ur inn 
er orð inn nær fólk inu en var í 
kirkju fyrri tíma þar sem hann var 
ósnert an legri og kom meira fram 

skrýdd ur fyr ir alt ari og í pré dik
un ar stól það an sem hann tal aði 
til fólks í mess um á sunnu dög
um. Ég held að það skipti miklu 
mái fyr ir prest og ár ang ur hans í 
starfi að hann taki sig ekki alltof 
há tíð lega þótt aldrei megi gleyma 
því að skapa ákveð inn há tíð leika 
í kring um helgi hald ið. Prest ur
inn þarf að njóta trausts og hann 
þarf að vera sam ferða fólk inu. Ég 
held að hann öðlist traust með 
því að eiga al þýð leg sam skipti við 
fólk. En hvað sem því líð ur þá er 
hinn kristni boð skap ur sá sami og 
hið kristna sam fé lag einnig hvar    
sem menn búa og hvar sem fólk 
starfar.”

Stuðningurtrúarog
sammannlegrarreynslu

Bolli Pét ur seg ist þakk lát ur fyrri 
að fá tæki færi til þess að kynn ast 
ólík um, presta köll um og kirkju
sókn um. “Engu að síð ur veit ég að 
á marg an hátt er við það sama að 
glíma. Fólk glím ir bæði við gleði 
og sorg ir hvort sem það býr í 
borg ar hverfi, við sjáv ar síðu eða 
inn til dala. Flest ir eru að fást við 
sömu stóru spurn ing arn ar í líf inu, 
gleð ina og sorg ina og þann til gang 
sem okk ur er ætl að ur. Okk ur er 
því dýr mætt að eiga Jesú Krist að 
sem vill verða okk ar sam ferða
mað ur í hinu stóra verk efni sem 
okk ur er feng ið.” Bolli Pét ur seg ir 
að mik il vægi þessa birt ist ósjald
an þeg ar þreng ing ar ganga yfir 
eða ann að sem ógna kann til veru 
fólks. “Þá er stuðn ing ur trú ar inn
ar, stuðn ing ur sammann legr ar 
reynslu og sam kennd ar ómet an
leg ur. Hlut verk prests ins er því 
m.a. fólg ið í því að minna á það og 
einnig að leiða fólk sam an hvort 
sem er á stund um gleði eða sorg
ar. Það sama á við um all ar ytri 
að stæð ur og hvort fólk býr í þétt
býl inu eða í dreif býli. Ég geri mér 
grein fyr ir því að ég tek á marg an 
hátt við góðu búi í Lauf ási. Þar 
hafa set ið marg ir góð ir klerk ar í 
gegn um tíð ina og sett svip á sam
tíð ina þar. Nú tek ég með mér þá 
góðu reynslu sem ég bý að eft ir 
starf ið hér í Selja presta kalli.”

Prestsstarfið getur verið fjölbreytt.

www.gardheimar.is

heimur skemmtilegra 
hluta og hugmynda!
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Það er alltaf eitthvað 
skemmtilegt að gerast á

Fyrir ferminguna...

Kolbrún 
Baldursdóttir

Vöndum valið

www.kolbrun.ws

PRÓFKJÖR
SJÁLFSTÆÐISMANNA Í REYKJAVÍK

13. OG 14. MARS 2009

Fyrirhyggja, festa og framfariir
Kolbrún er sálfræðingur með langa og víðtæka reynslu af
félags- og velferðarmálum. Einkum er henni annt um hag 
fjölskyldna í landinu. 

Gætum að velferð barna og setjum hagsmuni þeirra ofar öllu.

• Samvinna og eining er grunnur velgengni

• Ég vil styrkja stoðir Sjálfstæðisflokksins og
 efla innviði hans með nýjum sjónarhornum

Hlustum á þjóðina

4.-5.
SÆTI



Þess ar kon ur hitt ast viku lega 
á föstu dög um yfir prón um og 
kaffi þarna má sjá fjöld ann all
an af kon um á öll um aldri sem 
prjóna sam an og marg ar fal leg ar 
prjóna flík ur sem spretta fram af 
prjón un um.  

Í hópn um eru kon ur sem 
búa víð ast hvar í Breið holt inu 
og  sí fellt eru að bæt ast við kon
ur og  öll um vel kom ið að taka 

þátt í prjóna hópn um Þenn an 
morg un bar að marga góða gesti 
í prjóna kaff inu. Marta Guð jóns
dótt ir, borg ar full trúi leit við en 
hún var á leið í göngutúr með 
göngu hóp sem er í fé lags starfi 
Gerðu bergs. Einnig litu við hverf
is lög reglu þjón arn ir sem ætl uðu 
að slást í för með göngu hópn um í 
göngutúr um El liða ár dal inn.
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Hanna Birna Krist jáns dótt ir 
borg ar stjóri af henti nokkrum 
val in kunn um ein stak ling um 
heið ur svið ur kenn ing ar á Menn
ing ar há tíð eldri borg ara á dög
un um. Borg ar stjóri flutti einnig 
ávarp á há tíð ar sam komu í Ráð
hús inu en sam kom an var hluti 
af Breið holts há tíð  Menn ing ar
há tíð eldri borg ara. 

Þjóð leik hús ið hlaut heið ur svið
ur kenn ingu fyr ir frum kvæði og 
fram úr skar andi þjón ustu við eldri 
borg ara um langt ára bil, m.a. með 
því að bjóða uppá leik sýn ing ar 

að degi til með fjöl breyttu verk
efna vali, en það fyr ir komu lag auð
veld ar eldra fólki alla þátt töku. 
Tinna Gunn laugs dótt ir, þjóð leiks
hús stjóri, veitti við ur kenn ing unni 
mót töku fyr ir hönd Þjóð leiks húss
ins. 

Mar ía Theo dóra Jóns dótt ir 
hlaut heið ur svið ur kenn ingu fyr
ir góð störf sem for mað ur FAAS 
sem er skamm stöf un fyr ir Fé lag 
að stand enda Alzheimers sjúk linga 
og ann arra minn is sjúkra. Fé lags
starf ið í Breið holti hef ur um langt 
ára bil ver ið í miklu sam starfi við 
fé lag ið í Reykja vík og þakk aði 
við þetta tæki færi fyr ir frá bært 
sam starf og stuðn ing á liðn um 
árum. 

Breið holts bú inn Valdi mar 
Örn ólfs son íþrótta kenn ari hlaut 
heið ur svið ur kenn ingu fyr ir að ljá 
þjóð inni rödd sína og hressi leika 
sem ein kenn ir hann. En all ir eldri 
borg ar ar þekkja Valdi mar mjög 
vel þar sem hann var með morg

un leik fimi í út varp inu í heil an ald
ar fjórð ung ásamt Magn úsi Pét urs
syni, pí anó leik ara.

Unn ur Ey fells Niku lás dótt ir 
hlaut heið ur svið ur kenn ingu fyr
ir það að vera mik ill gleði gjafi í 
fé lags starf inu í Breið holti þar sem 
hún var með al ann ars kór fé lagi 
í Gerðu berg skórn um og fé lagi í 
Vina band inu sem tróð upp í lok 
at hafn ar inn ar. Þá hef ur Unn ur 
Ey fells ver ið org anisti og bregð
ur sér í öll þau störf og hlut verk 
sem á þarf að halda hverju sinni. 
Þess má geta að Unn ur lést 25. 
febr ú ar sl.

Mar grét Mar geirs dótt ir for mað
ur Fé lags eldri borg ara í Reykja vík 
og ná grenni, hlaut heið ur svið ur
kenn ingu fyr ir að vera í for ystu 
fyr ir eldri borg ara í Reykja vík ur
borg til margra ára. En með starfi 
sínu hef ur Mar grét mark að fram
tíð ar spor í hags muna mál um eldri 
borg ara í víð um skiln ingi.

Heiðursviðurkenningar
áMenningarhátíð

Hittastíprjónakaffi

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

Konurnar með prjóna sína. Að baki þeim má sjá hverfislögreglu
menninaíBreiðholtiogMörtuGuðjónsdóttur,borgarfulltrúa.

Fráafhendinguheiðursviðurkenninganna.

BryndísSchrammættiíprjónakaffiðíGerðubergiítilefniafmenn
ingarhátíð eldri borgara í Breiðholti. Prjónakonur færði henni
prjónaða inniskóaðgjöfenþeirvorumerktirbókstöfunumJog
BsemstandaeigafyrirnöfninJónogBryndís.HérerBryndísmeð
BrynjariFranssyni,formannihverfisráðsBreiðholts.
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Helgi Ólafs son stór  meist
ari tefldi fjöltefli við nem end ur 
úr grunn skól um í Breið holts í 
hús næði Fé lags mið stöðv ar inn
ar Ár skóg um 4. Fjölteflið var í 
til efni af menn ing ar há tíð eldri 
borg ara. Kenn ar ar tóku einnig 
þátt í tafl inu og höfðu gam an af. 

Fjölteflið í Ár skóg um teng ist 

verk efn inu Fjöl skyld urn ar sam
an og einnig Eyja þema Breið
holts há tíð ar inn ar þar sem Helgi 
Ólafs son bjó á sín um yngri árum 
í Vest manna eyj um. Þátt tak end
ur úr Fella skóla voru Björn Hall
dórs son, Björn Snær, og Ardit 
Bakiq og úr liði kenn ara tefldi 
Álf heið ur Eva Óla dótt ir. Þátt tak

end ur úr Hóla brekku skóla voru: 
Dag ur Kjart ans son og Brynj ar 
Stein gríms son. Þátt tak andi úr 
Öldusels skóla var Al ex and er úr 6. 
bekk. Þátt tak end ur úr Breið holts
skóla voru þau Stein unn og Pét ur 
Ant on og kenn ar inn var Sig ur jóna 
Björg vins dótt ir.

FjöltefliáKynslóðadeginum

HelgiÓlafsson,stórmeistarifyrirmiðjumeðþátttakendumífjölteflinuíÁrskógum.

OPIÐ HÚS Í FB 
Miðvikudaginn 11. mars 

klukkan 17:00-19:00 
 

verður námsframboð skólans, húsnæði, félagslíf nemenda, 
inntökuskilyrði o.fl. kynnt með fjölbreyttum hætti. 
 

 Listnámsbraut (myndlist og textíl- og fatahönnun) 
 Íþróttabraut 
 Sjúkraliðabraut 
 Snyrtibraut 
 Rafvirkjabraut 
 Grunndeild rafiðna 
 Húsasmiðabraut 
 Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina 
 Viðskipta- og hagfræðibraut 
 Málabraut 
 Félagsfræðabraut 
 Náttúrufræðibraut  
 Starfsbraut 
 Innflytjendabraut 
 Almenn braut 

 

Allir velkomnir  
Skólameistari. 

Leik skól inn Vina gerði hlaut 
kyn slóða spýt una í ár en spýt an 
var af hent á há tíð ar sam komu 
Menn ing ar há tíð ar eldri borg ara 
í Ráð hús inu um helg ina.

Leik skóla börn in í Vina gerði 
læra tákn með tali án þess að fjöl
skyldu að stæð ur kalli sér stak lega 
á það og þessi þekk ing barn anna 
hef ur nýst vel í fé lags starf inu þeg
ar fólk frá Fé lagi heyrna lausra nýt
ir þá að stöðu sem það hef ur nú 
feng ið hjá Fé lags starf inu Gerðu
bergi. Þar sem þetta merki lega 
sam starf kyn slóð anna er al far ið 
sjálf sprott ið var vel við hæfi að 
Leik skól inn Vina gerði hljóti kyn
slóða spýt una í ár. Dag rún Ár sæls
dótt ir, leik skóla stjóri, tók á móti 
við ur kenn ing unni fyr ir hönd leik
skól ans. Síð ast lið inn fimmtu dag 
var há tíð ar dag skrá í Fé lags tarf
inu Gerðu bergi þar sem sam an 
var kom ið fólk á öll um aldri und ir 
dag skrár liðn um Kyn slóð ir sam an. 
Þar var und ir rit að ur sam starfs
samn ing ur milli Leik skól ans Vina
gerð is og Fé lags starfs ins í Gerðu
bergi. Kyn slóða spýt an var af hent 
í fyrsta skipti á Breið holts há tíð

inni 2008 og var Hóla brekku skóli 
hand hafi spýt unn ar í eitt ár. Kyn
slóða spýt an er veitt fyr ir frum
kvæði og sam starf í því að leiða 
kyn slóð ir sam an til góðra verka 
en á und an förn um árum hef ur 
ver ið unn ið að því í Breið holti að 
efla verk efn ið Kyn slóð ir sam an.

Vinagerðihlaut
kynslóðaspýtuna

DagrúnÁrsælsdóttir, leikskólastjóriVinagerðis, StellaK.Víðisdóttir,
sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Guðrún Jónsdóttir,
forstöðumaður félagsstarfsins í Gerðubergi, undirrita samstarfs
samninginn.Félagsstarfið íGerðubergifærðisttilVelferðarsviðsum
sl. áramót og er nú hluti af þjónustukeðju Þjónustumiðstöðvar
Breiðholts.

Erum að taka upp vor
og sumarfatnað frá

JENSEN, SHARE, 
SOYA og

BRANDTEX.

Ótrúlega góð verð.

Mjódd • Sími: 5575900
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Borginmunkaupa
12þjónustuíbúðir
viðGerðuberg

Geng ið hef ur ver ið frá vilja
yf ir lýs ingu um kaup Reykja
vík ur borg ar á 12 íbúð um í 
vænt an legu fjöl býl is húsi í efra 
Breið holti af Fé lagi eldri borg
ara í Reykja vík. Um er að ræða 
hluta af 49 íbúð um fyr ir aldr
aða sem áform að er að reisa 
við Gerðu berg og Hóla berg og 
tengja við Menn ing ar mið stöð ina 
Gerðu berg og fé lags þjón ust una í 
Gerðu bergi.

Deiliskipu lags til laga vegna þjón
ustu í búð anna við Gerðu berg var 
kynnt á fundi í sal Fé lags starfs ins 
í Gerðu bergi 24. júní sl. og  borg
ar ráð út hlut aði síð an Fé lagi eldri 
borg ara í Reykja vík bygg ing ar rétti 
fyr ir 49 íbúð ir í fjöl býli sam kvæmt 
þessu skipu lagi þann 8. jan ú ar sl. 
Gert er ráð fyr ir að fram kvæmd ir 
við íbúð irn ar geti haf ist á þessu 
ári. Þá eru í bygg ingu þjón ustu í
búð ir í Graf ar vogi, við Hjúkr un ar
heim il ið Eir og víð ar í borg inni.

Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for
seti borg ar stjórn ar seg ir það sé 
mik ið ánægju efni að nú skuli hylla 
und ir upp bygg ingu tæp lega 50 
þjón ustu í búða við Gerðu berg.  “Í 
emb ætti mínu sem borg ar stjóri 
beitti ég mér sér stak lega fyr ir 
því að gert yrði stór á tak í bygg
ingu ör ygg is og  þjón ustu í búða. 

Grunn ur inn að slíku átaki var 
strax lagð ur um mitt árið 2006. 
Auk þeirra íbúða við Gerðu berg, 
sem út hlut að var til Fé lags eldri 
borg ara í Reykja vík, eru nú í bygg
ingu 110 ör ygg is og þjón ustu í
búð ir við Spöng ina í Graf ar vogi í 
sam starfi við Hjúkr un ar heim il ið 
Eir og í und ir bún ingi eru fram
kvæmd ir við tæp lega 100 slík ar 
íbúð ir í Foss vogi í sam starfi við 
Hrafn istu. Einnig verð ur á næst
unni haf ist handa við bygg ingu  
tæp lega 60 þjón ustu í búða í Foss
vogi á veg um Sam taka aldr aðra. 
Bygg ingu þjón ustu í búða hafði lít
ið ver ið sinnt s.l. ára tug en þörf
in fyr ir þess kon ar  bú setu úr ræði 
er mik il þar sem það stuðl ar að 
auknu ör yggi, góðri þjón ustu, 
fjöl breyttu fé lags starfi og aukn
um sam skipt um við ann að fólk 
í lífi og starfi. Þjón ustu í búð irn ar 
við Gerðu berg verða sam tengd ar 
fé lags mið stöð inni í Gerðu bergi. 
Þar hef ur til margra ára ver
ið byggð upp öfl ug og fjöl breytt 
starf semi í þágu fé lags starfs eldri 
borg ara und ir for ystu Guð rún ar 
Jóns dótt ur og þess góða starfs
fólks sem þar starfar. Ég óska 
Fé lagi eldri borg ara til ham ingju 
með þenn an mik il væga áfanga 
í þeirra þrótt mikla starfi,” seg ir 
Vil hjálm ur Þ. í sam tali við Breið
holts blað ið.

Vilhjalmur Þ. Vilhjálmsson.

StærðfræðileikaráNetinu
Nú í byrj un mars hefj ast 

stærð fræði leik ar á net inu fyr ir 
4. til 7. bekk og 7. til 10. bekk. 

Stærð fræði leik arn ir fara þan
nig fram að fimm vik ur í röð 
birt ast á vefn um tvö ný verk efni 
sem nem end ur hafa viku til að 
leysa og skila. Auk þess mun eitt 
verk efn ið standa yfir all an tím

ann, en það reyn ir á hug mynda
flug nem enda og sköp un. 

Nem end ur skrá sig á vef 
stærð fræði  le ik  anna www.
leik ar.net til að taka þátt og fá 
að gangs orð sem þeir nota til að 
senda inn lausn ir verk efna. Leik
arn ir byrja 2. mars en nem end
ur hafa tæki færi til 9. mars til 

að skrá sig og taka þátt í öll um 
verk efn un um tíu sem birt ast á 
vef stærð fræði leik anna. Leik un
um lýk ur fyr ir páska og verð ur 
til kynnt um úr slit eft ir páska frí 
grunn skóla nem enda. Veitt verða 
verð laun í báð um ald urs flokk um 
leik anna.

Ég heiti Hösk uld ur Agn ar 
Þor varð ar son og er 16 ára gam
all. Ég er á fyrst ári á mála braut 
í Mennta skól an um í Reykja vík. 
Ekki les ég sjálf ur mik ið af bók
um, en hef núna upp á síðkast
ið ver ið að lesa bæk urn ar „Til 
Sommer“ eða „Til sum ars“ og 
„The Hobbit“ eða „Hobbit inn“. 

Til Sommer er dönsk bók sem 
fjall ar um líf stelpu að nafni 
Luise sem er á aldr in um 19 – 21 
árs, mið að við lýs ingu henn ar í 
bók inni. Það geng ur mik ið á í lífi 
henn ar. Hún þol ir ekki fjöl skyldu 
sína, sér stak lega ekki föð ur sinn 
sem er alltaf svo leið in leg ur við 
hana, að henn ar mati. Hún flyt ur 
því út frá fjöl skyld unni. 

Hún kynn ist And ers í byrj
un bók ar inn ar í bekkj ar teiti hjá 
bestu vin konu sinni, Stine. Ég 
kem bet ur að henni síð ar. Áfram 
um And ers. Hann er með Luise í 
skóla, en þau tal ast ekki mik ið á, 
og í raun inni þekkj ast þau ekki 
neitt. Luise tek ur eft ir And ers 
í þessu teiti hjá Stine og byrj ar 
að reyna svo lít ið við hann. Það 
vill svo til að Stine lík ar einnig 
mjög vel við And ers, en er þó 
al veg sama þeg ar hann býð ur 
Luise með sér í göngutúr í teit
inu og síð ar á stefnu mót. Lus ise 
og And ers byrja svo sam an og 
eru mjög ham ingju söm. 

Þá kem ég fyrst að Stine. Hún 
er besta vin kona Luise og eign
ast kærasta í miðri bók, að nafni 
Gregers og eru þau einnig ham
ingju söm sam an.

Á með an And ers fer um jól
in til Amster dam í frí, er Luise 
heima og læt ur sér leið ast. 
Stine er líka ein hver stað ar í fríi 

með fjöl skyldu sinni. Þá ákveð
ur Luise að heim sækja Gregers, 
kærasta Stine og margt kem ur 
upp á þar. Rest in af bók inni er 
að mínu mati betri en byrj un
in, meira fer að ger ast og margt 
kem ur upp á. 

Ég fest ist ekki beint við lest ur
inn á þess ari bók og finnst mér 
hún ekk ert sér stök ef ég þarf að 
segja eins og er. Það er ekki mik
ið sem ger ist í bók inni en samt 
sem áður, ef þig vant ar ein hverja 
bók til stutt lest urs þá mæli ég 
með þess ari.

Hin bók in sem ég las er að 
mínu mati helm ingi betri en 
sú fyrri. Ég var að ljúka lestri 
á henni bara í síð ustu viku og 
finnst mér þessi bók al veg frá
bær. Þetta er bók in „The Hobbit“ 
eða „Hobbit inn“ og er eft ir J.R.R. 
Tolkien, sama rit höf und og skrif
aði „The Lord of the Rings“ bæk
urn ar eða „Hringa drott in sögu“. 
„The Lord of the Rings“ er fram
hald af „The Hobbit“.

Sag an er um hobbita, að nafi 

Bil bo Bagg ins. Einn dag inn kem
ur Gandálf ur, töfra mað ur, og 
bið ur hann um að koma með 
sér í æv in týra ferð. Bil bo neit ar 
í fyrstu og í stressi bið ur hann 
Gandálf um að koma aft ur næsta 
dag í te og kök ur. Sér hann eft ir 
því, þeg ar að 13 dverg ar koma í 
heim sókn til hans næsta dag, að 
beiðni Gandálfs. Gandálf ur ætl
ar með þá 14, það er að segja, 
dverg ana 13 og Bil bo í æv in
týra ferð í leit að fjár sjóði sem 
er fal inn und ir dreka ein um, að 
nafni Smaug, en hann hafði áður 
fyrr drep ið föð ur og afa Thor
ins, að al d vergs ins, þeg ar að að 
þeir höfðu ver ið að ná í fjár sjóð
inn í the Lon ely Mounta in, eða 
Hið Ein manna fjall á ís lensku. 
Í fyrstu neit aði Bil bo en þeg
ar dverg arn ir byrj uðu að syn
gja um hvað þeir skuli gera, þá 
vakn aði önn ur hlið á Bil bo og 
ját aði hann að fara með. Í þess
ari ferð ger ist mik ið. Mik ið af 
nýj um per són um, óvin um, ver
um og fleiru koma inn í sög una. 
Þetta er al veg frá bært æv in týri. 
Að mínu per sónu lega mati, þá 
finnst mér þessi bók betri en 
„Hringa drott in saga“ en það er 
já, bara mitt per sónu lega álit. 
Ég mæli sterk lega með því að 
þið kík ið á þessa bók og sökkvið 
ykk ur inn í þenn an frá bæra heim 
J.R.R. Tolkien.

Næst ur til að lesa og skrifa 
fyr ir hönd Breið holts blaðs ins 
er vin ur minn, Stef án Krist ins
son, nemi í Mennta skól an um 
í Reykja vík og óska ég hon um 
góðs geng is.

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

Hösk uld ur Agn ar Þor varð ar son.

Opið hús var hjá Þjón ustu mið stöð Breið holts og hverf is lög reglu í tengsl um við Menn ing ar há tíð eldri 
borg ara í Breið holti. Starfs fólk Þjón ustu mið stöðv ar inn ar og lög regl an tóku á móti gest um. Mark mið 
op ins húss er að kynna helstu verk efni, starf sem ina og veita upp ýs ing ar um for varn ar starf og fleira sem 
unn ið er að hjá lög reglu og Þjón ustu mið stöð Breið holts. Á mynd inni má sjá hvar lag ið var tek ið í húsa
kynn um Þjón ustu mið stöðv ar inn ar.



Vor lauk arn ir eru komn ir í 
Garð heima. Nú er mik ið úr val af 
Dal í um, Lilj um, Begon í um, Ani
mon um, Gladi ol um, mat lauk um 
auk fleiri teg unda. Að sögn Jón
ínu Lár us dótt ur í Garð heim um 
koma lauk arn ir frá Mosselman 
en það er þekkt ur fram leið andi 
í Hollandi.

Vor lauk ar eru lauk ar sem sett
ir eru nið ur að vori og blómstra 
á tíma bil inu frá júlí og fram í 
ágúst. Jón ína seg ir að það verði 
að koma þeim til inn an húss. Best 
sé að hafa þá í köld um skála, áður 
en þeir eru sett ir er nið ur í mold 
úti. Ná kvæm ar leið bein ing ar eru 
á hverri pakkn ingu, þar á með
al um gróð ur dýpt, hæð, hvenær 
er best að setja nið ur og hvenær 
þeir blómstra.  

Að öðru sem ver ið er að gera 
í Garð heim um þessa dag ana má 
nefna að nú um helg ina verð ur 
hin ár lega brúð kaups og rósa sýn
ing Garð heima hald in. Þar verð
ur um glæsi lega tísku sýn ingu að 
ræða sem verð ur á veg um Brúð
ar kjóla leigu Línu & Lilju, og Hjá 
Hrafn hildi fyr ir mömm urn ar. Jón
ína seg ir að sé fólk í gift ing ar hug
leið ing um eða búið að ákveða 

gift ing ar dag í vor, sum ar, haust 
eða jafn vel næsta vet ur sé til val ið 
að líta inn vegna þess að um verði 
að ræða þema fyr ir all ar árs tíð ir, 
borð skraut, blóm, serví ett ur, kerti 

ofl. Þá verði nýjasta tísk an í brúð
ar vönd um sýnd en þeir eru gerð
ir af blóma skreyt um Garð heima. 
Kynn ing ar og sýn ing ar hald af 
ýms um toga er hluti af starf semi 
Garð heima. Um síð ustu helgi 
var sér stök sýn ing sem til einkuð 
var ferm ing um enda eru þær á 
næsta leiti. Þar voru sýnd glæsi
lega skreytt veislu borð sem gáfu 
góð ar hug mynd ir fyr ir ferm ing
ar veisl una. Blóma skreyt ar Garð
heima voru á svæð inu og gáfu 
góð ráð. Þá má nefna að sýnd ir 
voru borð dúk ar, löber ar, sis sal, 
fönd ur og skreyt ing ar efni, kerti 
og serví ett ur og áletr an ir, sálma 
og gesta bæk ur, borð skraut. Ferm
ing ar tísku sýn ing var einnig hald in 
í til efni þess ara daga í Garð heim
um. Fatn að ur var frá versl un un
um Out fitt ers Nation fyr ir ferm
ing ar börn in og Vera Moda fyr ir 
mömm ur. Mód el in voru dans ar ar 
frá dans skóla Hafn ar fjarð ar og var 
sýn ing in því með dansí vafi.
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borgarblod.is

ÖskudagurinníBreiðholti
Á Ösku dag inn var hald in mik il skemmt un hjá Mið

bergi frí stunda mið stöð og Menn ing ar mið stöð inni 
Gerðu bergi. Börn úr frí stunda heim il un um Breið

holts gerðu sér ferð á Ösku ball og slógu síð an kött
inn úr tunn unni. Sjón er sögu rík ari.

FariðaðvoraíGarðheimum

Mód el frá Dans skóla Hafn ar fjarð
ar sýna í Garð heim um.

2Jórunn
Frímannsdóttir

treystum grunninn -   tryggjum velferð

Kosningaskrifstofa jórunnar er í Glæsibæ 
Opið virka daga frá kl. 17-20 og um helgar frá kl. 13-18.

www.jorunn.is

Kaffifundur verður með
eldri borgurum 
sunnudaginn 8.mars kl. 16
í Glæsibæ

Allir velkomnir.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
MagnúsR.Sigtryggsson,flugmaðurhjáIcelandairlíturtilbakaaðþessusinni.
HanneralinnuppíAkraselinu,sonurSigtryggsR.Eyþórssonar,framkvæmdastjóraXCOog
ÞorbjargarGuðmundsdóttur.KonaMagnúsarerHelenaGylfadóttirogeigaþautværdætur,
MargrétiRósuogÁstuHalldóru.

Ég er ætt að ur úr Ljós heimun
um og var kom inn á fimmta ár 
þeg ar við flutt um í Selja hverf
ið. Ég man því frem ur lít ið eft ir 
bernsku brek um úr Heimun um 
en þó hef ur mér ver ið sagt frá 
nokkrum. Þeg ar mamma kom 
af fæð ing ar deild inni með yngri 
bróð ur minn kom frænka okk ar 
í heim sókn og gaf okk ur Opal
pakka. Mér þótt al veg sjálf sagt 
að litli bróð ir fengi Opal eins og 
við stærri systk in in og ég man 
að eins eft ir lát un um í mömmu 
þeg ar hún æddi af stað til þess 
að ná Opal inu úr háls in um á 
hon um. Mér hef ur ver ið sagt frá 
því að þeg ar full orð in kona sem 
gætti okk ar eldri systk in anna 
þar féll frá, þá hafi ég alls ekki 
geta skil ið hvern ig fólk færi að 
því að deyja án þess að vera skot
ið. Ég hef ef laust ver ið bú inn að 
horfa á ein hverj ar teikni mynd ir 
í sjón varp inu þótt það væri bara 
svart hvítt og séð hetj una skotna 
og standa upp aft ur.

Húsiðvarstórtog
hverfiðhálfbyggt

Svo flutt um við í Akra sel ið 
um vor ið 1976. Það fyrsta sem 
ég man eft ir er hvað hús ið var 
stórt og að það var hálf byggt að 
inn an. Á þess um árum flutti fólk 
inn þótt bygg ingu væri ekki lok
ið. Fyrsta árið fór síð an í að ljúka 
bygg ing unni. Koma upp var an
legri eld húsinn rétt ingu, stig um, 
gera snyrt ing ar klár ar og að mála 
yfir grunn máln ing una svo nokk
uð sé nefnt. Hverf ið var líka allt 
hálf byggt, All stað ar var ver ið að 
byggja og hús in kom in mis jafn
lega langt. Sum stað ar var flutt inn 
en önn ur voru styttra kom in og 
efri hluti hverf is ins var óbyggð ur. 
Við krakk arn ir fór um líka að vera 
ein úti. Það þótt ekk ert til töku mál 
að fimm og sex ára krakk ar væru 
úti að leika sér og við not færð um 
okk ur frjáls ræð ið og þetta hráa 
um hverfi. Alls stað ar voru mold ar
haug ar og gat an var líka not uð til 
þess að leika sér. Giss ur Þor valds
son, sem byggði við hlið ina á okk
ur var flutt ur inn á und an. Hann 
var víst fyrst ur til að flytja inn í 
göt una og ég held í öllu hverf inu. 
Ég er á sama aldri og Gunn laug 
dótt ir hans og við lék um okk ur 
mik ið sam an. Ég var aldrei mik ið í 
fót bolta en Gunn laug var góð fót
bolta stelpa og stund um dró hún 
mig með sér. Auð vit að var eng inn 

fót bolta völl ur í svo glæ nýju hverfi 
svo við spil uð um bara á göt unni. 
Ég eign að ist líka fljótt nokkra vini 
í göt unni. 

Sagðiuppí 
leikskólanum

Ég var stutt í leik skóla. Það var 
í Ljós heimun um og ég sagði sjálf
ur upp í skól an um. Til kynnti bara 
einn dag inn að ég væri hætt ur og 
mamma lét það gott heita. Ég fór 
aldrei aft ur í leik skól ann eft ir að 
ég til kynnti um starfs lok mín þar. Í 
Selja hverf inu tók Öldusels skól inn 
svo við. Við héld um tals vert hóp
inn úr Akra sel inu, ég Gunn laug 
og nokkr ir strák ar. Jón Vil berg, 
sem átti heima í Akra seli 1 og 
Kjart an Ingi, sem bjó líka rétt hjá 
okk ur voru góð ir vin ir mín ir og 
fleiri voru í hópn um. Það er nokk
uð langt að labba úr Akra sel inu 
út í Öldu sel. Stund um tók um við 
okk ur góð an tíma á heim leið inni. 
Við vor um ekk ert mik ið í prakk
ara strik um en ég man þó eft ir að 
við fór um stund um upp á þak, 
hlup um eft ir þak inu og rennd um 
okk ur svo nið ur á ljósataur sem 
var fast við skól ann. Staur inn var 
rétt við skrif stofu skóla stjór ans 
og ein hverju sinni vor um við svo 
óheppn ir að skóla stjór inn, sem 
var Ás laug Frið riks dótt ir var 
að horfa út um glugg ann ásamt 
ein hverj um sem voru inni hjá 

henniþeg ar við brun uð um nið ur 
staur inn eins og slökkvi liðs menn í 
út kalli í am er ískri bíó mynd. Þetta 
varð til þess að við vor um tekn ir 
inn á tepp ið. Hún var ekk ert vond 
en benti okk ur á að þetta væri 
hættu legt.

ÁFerguson,Landroverog
ChevroletViking

Ég var eig in lega aldri heima á 
sumr in þannig að ég veit lít ið um 
líf ið í Selja hverf inu frá maílok um 
til sept em ber byrj un ar. Ég fór all
taf í sveit norð ur í Eyja fjörð. Fór 
fyrst þeg ar ég var sex eða sjö ára 
og var þar á hverju sumri fram 
til 16 ára ald urs. Ég held að sum
ar líf ið í sveit inni hafi ver ið miklu 
skemmti legra en í Breið holt inu 
þótt Selja hverf ið væri enn hálf
gerð sveit á þess um árum. Á með
an fé lag ar mín ir voru að remb ast 
um á reið hjón um var ég að aka 
Mass ey Fergu son og Land rovern
um. Síð ari árin fékk ég stund um 
að grípa í Cher vo let Vik ing vöru
bíl inn sem var til á bæn um og not
að ur til þess að flytja hey bagga. 
Það var reynd ar erf ið ara að fá 
leyfi til að aka hon um og ég þurfti 
að suða í syni bónd ans til þess 

en þeg ar um trakt or inn og Land
rover inn var að ræða.

Tværvikururðutvöár
Land rover inn var þó ekki eina 

fjór hjóla drifs far ar tæk ið sem ég 
kom ná lægt á æsku ár un um. Ég 
eign að ist snemma gaml an Willys 
í fé lagi við Sölva Odds son vin 
minn til margra ára. Við vor um 
ekki farn ir að aka bíl þeg ar við 
eign uð umst þenn an eð al grip þan
nig að fyrstu árin fóru í við gerð
ir og end ur bæt ur á far kost in um. 
Ein hverju sinni þeg ar mamma og 
pabbi fóru til út landa í tvær vik ur 
grip um við tæki fær ið og sett um 
Willys inn inn í bíl skúr inn. Ætl un in 

var að skipta um gír kassa. Okk ur 
fannst ómögu legt að þurfa að lig
gja und ir bíln um svo við grip um 
til þess ráðs að taka boddý ið ofan 
af hon um. Þá gát um við stað ið á 
grind inni og á gólf inu og skrúf að 
og skrúf að. Þessi að gerð leiddi til 
marg vís legra ann arra end ur bóta 
en gír kassa skipt anna og það end
aði með því að þess ar tvær vik
ur, sem við gerð in átti að standa 
varð að tveim ur árum. Mamma og 
pabbi voru auð vit að löngu kom in 
og senni lega búin að fara nokkr ar 
ferð ir til við bót ar og alltaf stóð 
heim il is bíll inn úti hvern ig sem 
viðr aði. Willys inn varð þó öku fær 
að lok um og við fór um nokkr ar 
eft ir minni leg ar ferð ir. Í fyrstu ferð
inni ætl uð um við yfir á en ís inn 
brotn aði og jepp inn lenti ofan í 
vatn inu að aft an verðu. Svo brotn
aði aft ur drif skaft ið í volk inu og 
ann ar framöx ul inn þannig að hann 
var bara með drif á einu hjóli á 
heim leið inni. Þannig tókst okk ur 
að slá sjálf um Ómari Ragn ars syni 
við sem söng lag ið um þrjú hjól, 
tvö hjól og eitt hjól und ir bíln um 
um árið. Aft ur fór Willys inn inn í 
bíl skúr og síð ar var hann gerð ur 
klár fyr ir norð ur ferð. Það var um 
páska og við Sölvi tók um þýsk
ar stelp ur sem voru skiptinem ar 
með í för og héld um norð ur Kjöl. 
Við komumst alla leið norð ur en 
þá var ágætt að hafa ver ið í sveit í 
Eyja firð in um. Ég vissi um rafsuðu

tæk ið á bæn um og það kom sér 
vel til að laga ým is legt fyr ir suð ur
ferð ina. En þarna fékk ég bakt er íu 
sem ég hef ekki lækn ast af og enn 
á ég gaml an Willys jeppa. Ég nota 
hann meira að segja stund um til 
þess að fara í veg fyr ir flug vall ar
rút una þeg ar ég er á leit til vinnu.

Ekkiheimaásumrin
Þótt ég hætti að fara í sveit ina 

þá kynn ist ég sumr un um í Selja
hverf inu ekki mik ið. Ég var eitt 
sum ar heima en þá sagði mamma 
að ég yrði ekki meira heima á 
sumr in. Hún munstr aði mig á skip 
og ég sigldi hjá Eim skipi í þrjú 
sum ur. Á þess um árum var ég 

al var lega að hugsa um að leggja 
sjó mennsk una fyr ir mig og jafn
vel að ger ast skip stjóri. Það voru 
sjó far ar í föð ur ætt móð ur minn ar 
og afi tal aði oft um skip og sjó 
enda var hann það sem kall að var 
skipa miðl ari. Ég sigldi eitt sum
ar ið á strönd ina eins og inn an
lands sligl ing arn ar voru kall að ar. 
Ég hafði eign ast mót or hjól í fé lagi 
við Sölva vin minn og þeg ar að 
ég spurði skip stjór ann hvort ég 
mætti taka hjól ið með svar aði 
hann ját andi. Þeg ar ég mætti svo 
með hjól ið að skips hlið og hann 
sá það leit hann á mig og sagði 
að ég hefði ekki sagt sér að þetta 
væri mót or hjól. “Ég hélt að þetta 
væri reið hjól.” Hann hugs aði sig 
síð an að eins um og bætti við að 
það væri á mína ábyrgð ef það 
færi í sjó inn. Ég batt hjól ið síð an 
nið ur og við sigld um norð ur fyr ir 
land með við komu á Aust fjörð um. 
Þeg ar við kom um til Ak ur eyr ar gaf 
báts mað ur inn mér frí. Ég leysti 
hjól ið og brun aði á því í sveit ina 
þótt það væri míg andi rign ing. 
Ég hafði líka feng ið áhuga á flugi 
á þess um tíma og þetta tog að ist 
dá lít ið á í mér. En þeg ar ég sótt ist 
eft ir inn göngu í Sjó manna skól ann 
sem var nauð syn legt til þess að 
geta orð ið skip stjóri kom í ljós að 
mig vant aði nokkra sigl inga tíma 
þrátt fyr ir þrjú sum ar á sjón um. 
Flug ið varð því fyr ir val inu.

Tværvikururðutvöár

SíðustujóliníLjósheimunum.Þorbjörgmamma,Guðmundurbróð
ir,Fjólasystirogég.VoriðeftirfluttumviðíhálfbyggtBreiðholtið.

Kominmeðfjórarstrípur.FlugstjóriáDorniervélÍslandsflugsíinn
anlandsflugiásamtaðstoðarflugmanni.VélinvaríleigutilMýflugs
og var myndin tekin í tilefni þess að tveir flugmenn frá Mýflugi
fluguÍslandsflugsvélífyrstaskipti.

Fyrstajeppaferðin.Vorumbúniraðbrjótadrifskaftogöxlaogþað
þurfti að draga farkostinn heim. Hér er verið að undirbúa að ná
Willysjeppanumuppúránni.

Á fermingardaginn.Þessimynd
prýddi forsíðu Kiwanisblaðsins
VífilsíBreiðholti,forveraBreið
holtsblaðsinsumpáskana1987.
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Þorbergur
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Nú þeg ar sól hækk ar á lofti 
stunda lands menn sund laug arn
ar af kappi. Það er ynd is legt að 
fá sér sund sprett og slaka svo á í 
heita pott in um, láta sól ina skína 
á kropp inn og ræða heims mál in.  
Þeir sem stunda sund laug arn ar 
hafa orð ið var ir við það að auð
velt er að fá fóta sveppi.

Fóta svepp ur er sýk ing af 
völd um sveppa, sem kall ast 
dermatophyt ar.  Fóta svepp
ir eru nefnd ir tinea ped is, 
dermatophytos is eða at hlet es 
foot. Á húð inni eru ýms ar ör ver
ur, bæði bakt er í ur og svepp ir. 
Ör ver urn ar eru nauð syn leg ar lík
am an um og eru þátt ur í nátt úru
legri flóru lík am ans. Við ákveðn ar 
að stæð ur raskast hlut föll ör vera 
og við það get ur mynd ast sýk
ing. Svepp ir lifa á dauð um húð
frum um, hári og nögl um og eru 
yf ir leitt skað laus ir. Ef þeim fjölg ar 
of mik ið mynd ast sýk ing. Fóta
svepp ir er al geng ur kvilli, sér
stak lega hjá full orðnu fólki en 
sjald gæfari hjá börn um. Svepp irn
ir þríf ast best við rak ar  og heit
ar að stæð ur. Kjörað stæð ur eru 
hjá þeim sem ganga í þröng um 
og lok uð um skóm og hjá þeim 
sem þrífa og þurrka fæt urna ekki 
nógu vel, þannig að húð in helst 
rök. Fóta svepp ir eru smit andi og 
smit ast bæði við beina og óbeina 
snert ingu, með skóm, sokk um og 

af gólf um. Einnig berst smit með 
vatni í heit um pott um og sund
laug um. Fóta svepp ir eru al gengt 
vanda mál, oft ast tíma bund ið.

Helstu ein kenni eru þau að sýk
ing byrj ar á milli tánna og get
ur færst und ir il ina, húð in flagn
ar á milli tánna og kláði og sviði 
fylg ir, út brot, roði og bólga. Ysta 
lag húð ar inn ar verð ur hvítt og 
soð ið und an svita og vatni. Blöðr
ur mynd ast, vessi get ur lek ið úr 
þeim og skorpa mynd ast yfir. 
Húð in verð ur þurr og sprung
in. Svepp irn ir geta einnig lagst á 
negl urn ar sem þykkna og gulna.

Gott ráð er að gæta þess að 
fæturn ir séu ávallt þurr ir og sval
ir. Fóta svepp ir þríf ast best í raka 
og hlýju. Mik il vægt að hirða fæt
ur vel, þvo fæt urna dag lega með 
vatni og sápu og láta þorna vel 
áður en far ið er í sokka. Skipta 
um sokka að minnsta kosti dag
lega.  Nota bómull ar sokka eða 
ull ar sokka, ekki nota sokka úr 
gervi efn um, því þeir halda raka 
á fæt in um. Forð ast að nota þétta 
og lok aða skó, ganga í leð ur skóm 
og best er að nota opna skó. Gott 
er að púðra fæt urna og jafn vel 
skó að inn an verðu með talkúmi 
sem inni held ur sveppa lyf. Oft ast 
er hægt að greina sjúk dóm inn út 
frá ein kenn um. Einnig er hægt að 

taka sýni úr 
h ú ð  ú t  b ro t 
um. Bata horf
ur eru góð ar, 
yf  ir  le i tt  er 
hægt að halda 
f ó t a  s v e p p 
um í skefj um 
með  fyr  i r 
b y g g j  a n d i 
að ferð um. Ef 
sveppa sýk 
ing in ein skor
ast við bil ið á 
milli tánna og á húð, dug ar oft
ast eig in með ferð. Hægt er að fá 
ýmis lyf, sem fást án lyf seð ils í 
ap ó tek um. Ávallt er nauð syn legt 
að nota fyr ir byggj andi að ferð ir. 
Helstu fylgi kvill ar sveppa sýk ing ar 
er bakt er íu sýk ing í húð og kem
ur hún þá oft í kjöl far sveppa
lyfja með ferð ar. Þá ber að leita til 
lækn is. Helsta með ferð er stað
bund in með ferð með sveppa lyfj
um.Til eru mis mun andi lyfja form  
til út vort is notk un ar, hlaup, krem, 
áburð ur og duft. Lyf í lausa sölu 
eru Lamisil, Pevar yl, Canest en og 
Daktacort.

Njót um þess að vera til, slök um 
á og dekrum við lík mann, því hver 
dag ur er dýr mæt gjöf.

Sig ríð ur Arn ar dótt ir 
Lyfja fræð ing ur
Ap ó tek ar an um Mjódd.

Fótasveppir
Heilsu póst ur:

Sigríður
Arnardóttir.

Í til efni af því að nú er hækk
andi sól og ferm ing ar framund
an þá heim sótt um við Efna laug
ina Björg í Mjódd og hitt um þar 
fyr ir eig end urna hjón in Ágústu 
Magn ús dótt ur og Sig urð Jóns son 
ásamt dótt ur þeirra Guð rúnu 
Erlu sem nú er fram kvæmda
stjóri fyr ir tæk is ins. 

Við vild um fá að vita hvern ig 
gengi í Mjódd inni og hvort þau 
væru ekki með ein hver góð til boð 
til þeirra sem eru að ferma í ár. 
Sig urð ur varð fyr ir svör um. “ Við 
fjöl skyld an höf um ver ið hérna í 
Mjódd inni í 22 ár, og hérna lík ar 
okk ur mjög vel að vera. En fyr ir
tæk ið hef ur ver ið í eigu fjöl skyld
unn ar frá stofn un árið 1953. Núna 
verð um við með alls herj artil boð 
all an mars mán uð og bjóð um við
skipta vin um 20% af slátt af allri 
hreins un fatn að ar, glugga tjalda og 
teppa og auð vit að á það við leð ur 
og rúskinn líka.” 

Það var að heyra á Sig urði að 
rekst ur inn gengi vel og spurð
um því hverju hann þakk ar það 
sér stak lega. “Við hreins um all an 
al menn an fatn að og höf um líka 
sér hæft okk ur í hreins un leð urs, 
rúskinns og loð felda. Við sér hæf
um okk ur líka í hreins un á sér
stak lega við kvæm um fatn aði. 
Okk ar sér hæf ing hún bygg ir á 

námi og þekk ingu sem við höf
um afl að okk ur er lend is t.d. hjá 
Hugo Boss í Þýska landi. Það er 
nefni lega ekki sjálf gef ið að þeir 
sem taka að sér hreins un á dýr
um fatn aði hafi fulla þekk ingu 
sem til þarf. En slíkr ar þekk ing ar 
höf um við afl að okk ur. Síð an er 
það bæði véla kost ur inn, sem við 
end ur nýj um reglu lega og höf um 
ávallt þann besta sem hægt er að 
fá og síð an efn in sem við not um. 
En þar er um tvenns kon ar hreinsi
vökva að ræða Perklór eins og 
all ar efna laug ar nota, en hitt er 
Hydrocar bon. Það er vist vænn 

mild ur vökvi. Í hon um get um 
við hreins að t.d. palli ettu/perlu 
skreytt an fatn að. Ég vil að síð ustu 
nefna það að við veit um þeim 
sem þurfa sam dæg urs þjón ustu 
og síð an bjóð um við vatns vörn 
bæði fyr ir fatn að og skó. Fólk get
ur hvoru tveggja feng ið fatn að inn 
var inn hjá okk ur eða keypt efn ið 
og var ið sjálf.”  Við þökk uð um 
Sig urði fyr ir upp lýs ing arn ar og 
hvetj um Breið hylt inga til að nýta 
sér af slátt inn hjá Efna laug inni 
Björg hjá okk ur í Mjódd inni núna 
í mars.

EfnalauginBjörgíMjódd:

GuðrúnErla,ÁgústaogSigurðureigendurEfnalaugarinnarBjargarí
Mjóddbjóða20%afsláttafallrihreinsunútmarsmánuð.

Úrval
 fermingargjafa

GULLSMIÐURINN 
Í MJÓDD
Sími: 567-3550

Afslátturallanmarsmánuð!

Hugsum 
út fyrir 
kassann!

Ég bið um stuðning þinn 
í 1.- 4. sæti í prófkjöri 

Sjálfstæðisflokksins 
í Reykjavík.

Nánari upplýsingar á: www.elinorainga.com



Nú þeg ar ég held norð ur yfir 
heið ar til þess að taka þar 
við sókn ar prests emb ætti í 

Lauf ás presta kalli sæk ir á mig þakk
læti fyr ir kynni mín af Breið hylt
ing um og þakk læti fyr ir það tæki
færi að hafa feng ið að þjóna þeim 
sem prest ur í tæp 7 ár. Það hef ur 
ver ið dá sam legt á þess um tíma að 
fylgj ast með nýj um borg ur um við 
helga skírn ar laug ásamt ný bök uð
um for eldr um, elleg ar fylgj ast með 
ham ingjuglampa í aug um brúð
hjóna, þar sem þau heita ævar
andi trún aði og ást frammi fyr ir 
augliti Guðs.  Þá hef ég átt því láni 
að fagna að fylgj ast með ungu fólki 
vaxa úr grasi í barna starfi kirkj unn
ar, verða að ung ling um í æsku lýðs
starf inu og svo þeg ar þau taka þá 
stóru ákvörð un að gera Jesú Krist 
að leið toga í lífi sínu á björt um 
ferm ing ar degi. Allt er þetta sér lega 
þakk ar vert. Þá má held ur ekki gley
ma þeirri mik il vægu þjón ustu, sem 
það er að koma að jafn við kvæm
um við fangs efn um eins og dauða 
og sorg, en þar glitt ir oft ar en ekki 
í ljós von ar, þá birtu sem bíð ur við 
enda dals ins dimma. Bæði í gleð
inni og sorg inni hef ég feng ið að 
upp lifa um breyt andi mátt fagn að
ar er ind is ins, þar sem það snert ir 
dýpra við fólki en marg an grun ar 
og leið ir það ósjald an til ann arra 
og nýrra þanka.  Það meg um við 

vita að ný við horf og þank ar geta 
falið í sér ham ingj una, sem við öll 
sækj umst eft ir og þrá um, það er 
innri ham ingja. Þessi um breyt
andi mátt ur fagn að ar er ind is ins í 
lífi mann eskj unn ar hef ur m.a. birt 
mér Guð og leitt til þess að ég hef 
skynj að Guð á áþreif an legri hátt en 
ann ars í lífi og starfi. Fyr ir það er 
ég sömu leið is þakk lát ur. Núna eft ir 
sjö ára þjón ustu í mann mörgu og 
þétt býlu Selja presta kalli hef ég öðl
ast reynslu, sem ég mun ætíð búa 
að og tek með mér í vega nesti á 
nýj an stað, sem er öllu dreif býlli og 
fá menn ari.  Báð ar sam fé lags gerð ir 
þekki ég ágæt lega, þar sem ég óx 
úr grasi í sveit inni fyr ir norð an, 
en eitt er víst að þessi presta köll, 
Selja presta kall og Lauf ás presta
kall, eiga það sam eig in legt að þar 
er fólk bæði að glíma við gleði og 
sorg, við trú og til gang.  Við erum 
víst öll að fást við þær stóru spurn
ing ar allt okk ar líf og það sem er 
svo dýr mætt við það er sú reynd 
að fagn að ar er indi Jesú Krists styð
ur við í því stóra verk efni og boð 
Krists ger ir það að verk um að við 
finn um fyr ir hvert öðru í þeim pæl
ing um sbr. orð hans „far ið því og 
gjör ið all ar þjóð ir að læri svein um.“  
Mik il vægi slíkr ar sam vit und ar og 
sam kennd ar er ótví rætt t.d. þeg ar 
eitt hvað ógn ar til veru okk ar.  Það 
er  hlut verk prests ins að minna 

á það og leiða fólk sam an, hvort 
sem er á gleði eða sorg ar stund um, 
hvort sem það nú er í dreif býli eða 
þétt býli.  Guð fræð in seg ir að við 
séum ein heild, krist in kirkja kall ar 
okk ur sam an, efl ir fé lags leg tengsl, 
sem er án efa rík ur þátt ur í því að 
skynja og finna fyr ir krafti Guðs. 
Og nú þeg ar við horf um fram til 
vors ins og páska, þar sem við 
erum minnt á mátt lífs, sækja fyrr
nefnd ir þank ar sem og þessi leynd
ar dóms fulli kraft ur Guðs enn frek ar 
á okk ur.  Þar sem hinn sögu frægi 
Lauf ás stað ur hef ur bor ið á góma 
í þess um pistli, þá er við hæfi að 
ljúka hon um með kveð skap fyrr um 
Lauf ásklerks sr. Björns Hall dórs
son ar, sem var jafn framt af bragðs 
sálma skáld.  Hann dreg ur vel sam
an upp risu boð skap inn, sem er 
hið um breyt andi fagn að ar er indi, 
í páska versi, já fagn að ar er ind ið 
sem er grund vallandi í öllu starfi 
krist inn ar kirkju: „Hræð ist ekki, líf 
vort lif ir, lausn ar inn, er sig ur vann. 
Mold þótt breið ist bein mín yfir, 
blundi graf ar rask ar hann. Drott
ins hægri hönd er sterk; herr ann 
gjör ir krafta verk, lyft ir björg um, 
leys ir hlekki, lífg ar dauða, hræð ist 
ekki.“  Um leið og ég ít reka þakk
læti mitt óska ég Breið hylt ing um 
sem og lands mönn um öll um Guðs 
bless un ar.
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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

Til um hugs un ar
Eftirsr.BollaPéturBollason

Hilti-Hagi ehf.:

Við heim sótt um Hilti á Stór höfð
an um og innt um Ósk ar G Sig urðs
son stjórn ar for mann um til urð fyr
ir tæk is ins. 

Ósk ar sagði okk ur. “Hilti um
boð ið stofn uð um við sam an ég og 
Björn G Björns son fóstri minn árið 
1965. Við vor um með heild versl un 
á þeim árum og flutt um inn vör ur 
frá Jap an. Um fang ið í Hilti þjón ust
unni jókst ár frá ári og jafn framt 
minnk aði ann ar inn flutn ing ur, 
þang að til Hilti þjón ust an varð allt                 
okk ar starf og rekst ur inn hef ur 
byggst nán ast ein vörð ungu á Hilti 
vör um s.l. 40 ár.” Við spurð um 
Ósk ar hverju hann þakk ar þessa 
vel gengni. “Gæði tækj anna,” svar
aði Ósk ar og bætti við: “Við höf um 
kapp kost að að hafa gott starfs lið og 
veita eins góða þjón ustu og mögu
legt er.”

Hilti hef ur nú rek ið véla leigu sem 
leigt hef ur út vél ar og tæki um ára 

bil. Véla leig an hef ur not ið mik illa 
vin sælda hvoru tveggja hjá fag
mönn um sem og hin um al menna 
borg ara sem stað ið hef ur í fram
kvæmd um.

Hilti hef ur enn bætt við þjón ust
una og býð ur flísa sög un á staðn um. 
Að il ar geta kom ið með flís ar af öll
um þykkt um og stærð um, merkt ar 
og mæld ar, og þær síð an sag að ar 
og bor að ar í bestu fá an legu tækj um. 
Ekk ert mál er t.d. að bora á þær göt 
af ákveð inni stærð eða setja á þær 
göt af mis mun andi lög un. Allt eft
ir ósk um hvers og eins. Þykkt og 
stærð skipt ir eig in lega ekki máli, 
því þeir í Hilti geta jafn vel sag að 
gang stétt ar hell ur ef svo ber við. 
Það er mik ið hag ræði að þess ari 
þjón ustu því nú þurfa eng ar mis fell
ur eða sag ar för að sjást í kring um 
rofa, innstung ur eða við nið ur föll. 
Einnig er kjarna bor un og sög un í 
heima hús um í boði ef ósk að er.

Flísasögunástaðnum

VerslunHiltiaðStórhöfða37.

Efna hags kerf ið hrundi af 
manna völd um því er boð að til 
kosn inga á miðju kjör íma bili. 
Þess vegna þarf líka að at huga 
und ir stöð una að öllu stjórn kerf
inu.  Ég hef ver ið þeirr ar skoð un
ar lengi að stjórn skip un in leiði til 
sam tygg ing ar stjórn mála manna. 
Leið in til að rjúfa hana er að brey
ta grund vall ar regl un um, stjórn ar
skránni.

Hér á landi rík ir ráð herraræði. 
Það er mál skrúð að kalla það 
þing ræði. Þing ið fjall ar varla um 
nokk uð ann að en það sem ráð
herr arn ir leggja til. Til lög unni, 
sem ég var fyrsti flutn ings mað ur 
að á Al þingi um af nám eft i launa
ó sómans, var vís að til nefnd ar. 
Þar fékk hún að dúsa heilt þing án 
þess að vera svo mik ið sem tek in 

á dag skrá.
Hvern ig gat það ver ið? Var 

það ekki í stjórn ar sátt mál an um 
að af nema ósómann? Jú, vissu
lega, en mál ið var í hönd um for
manna stjórn ar flokk ana.  Hér rík ir 
sem sagt for mannaræði en ekki 
ráð herraræði hvað þá þing ræði. 
Þessu þarf að breyta með því að 
að skilja lög gjaf ar vald ið og fram
kvæmda vald ið. Rík is stjórn in á 
að fram kvæma það sem Al þingi 
ákveð ur. Þing ið á hvorki að vera 
af greiðslu stofn un fyr ir ríks stjórn
ina né for menn ina. 

Til að breyta þessu þarf að 
setja nýja stjórn ar skrá. Stofna 
nýtt lýð veldi, eins og sum ir orða 
það. Halda þarf stjórn laga þing – 
þjóð fund – sem fjall ar um þær 
leið ir sem fara má til að ná mark

mið inu. Þetta 
er for senda 
end ur reisn ar 
trausts fólk is
ins til þeirra 
sem bera áby
rgð á stjórn 
l a n d s  i n s .  
Þessu ætla 
ég að berj ast 
fyr ir kom ist 
ég á þing.  Til 
þess að geta 
tek ið þátt í 
þess ari bar áttu hef ég boð ið mig 
fram í eitt af fjór um efstu sæt um 
í  próf kjöri Sam fylk ing ar inn ar í 
Reykja vík.  

Val gerð ur Bjarna dótt ir

Höldumþjóðfund

Valgerður
Bjarnadóttir.

Mér er oft hugs að til sög unn
ar um frosk ana sem ákváðu að 
fara í kapp hlaup upp í háan turn. 
Marg ir höfðu safn ast sam an til 
þess að horfa á þá og hvetja til 
dáða, en í raun inni trúði eng inn 
á að þeir myndu ná þessu mark
miði sínu. Þannig fór, að einn af 
öðr um helt ist úr lest inni og fólk ið 
kall aði: “Þetta er alltof erfitt, þið 
náið þessu aldrei”. En á end an um 
var einn frosk ur eft ir, sem gafst 
ekki upp og hann náði toppn um 
að lok um. Hin ir frosk arn ir vildu 
fá að vita hvern ig stóð á því að 
hann hefði stað ist all ar úr töl urn ar 
og svart sýn ina í fólk inu. Jú í ljós 
kom að hann var heyrn ar laus. 
Það sem við get um lært af þessu 
er að hlusta aldrei á úr tölu menn. 
Þeir ræna þig draum um þín um 
sem þú berð í hjarta þér. 

Und an far in 10 ár hef ég rek ið 
ný sköp un ar fyr ir tæki, Elás ehf, 
Royal Natural, byggt á eig in hug

mynd. Ný sköp un in geng ur út á 
það að taka hrá efni sem áður var 
van nýtt og gera úr því lúx usvöru 
og nota Inter net ið til mark aðs
setn ing ar. Ég hef ver ið for mað ur 
hug vits manna og kvenna síð ast
lið in 11 ár og skipu lagt  ráð stefn
ur og sýn ing ar fyr ir ís lenska og 
er lenda frum kvöðla. Helstu bar
áttu mál mín eru að virkja ís lenskt 
hug vit, fjölga þannig at vinnu tæki
fær um og auka verð mæti ís lenskr
ar fram leiðslu. Við þurf um auk inn 
fjöl breyti leika í ís lensk um iðn aði 
og við þurf um að vinna sam an 
að því að hver og einn fái að nota 
styrk leika sinn og hæfni. Ís lensk
ar vör ur eiga að vera ein stak ar, 
há gæða og vott að ar, helst líf ræn
ar vör ur. Við höf um all ar for send
ur til þess að svo geti orð ið, því 
við eig um hug mynda ríkt fólk, 
ódýra orku, nóg land svæði, fiski
mið og vatn. Við þurf um að huga 
að sjálf bærni og end ur vinnslu, 

en þar liggja 
mörg ónýtt 
tæki færi. Við 
þur f  um að 
full vinna all
ar vör ur til 
ú t  f lu tn  ings 
og há marka 
þannig virði 
þeirra, og hef 
ég þeg ar sýnt 
fram á að það 
er hægt. 

A l l t  þ a ð 
sem þú heyr ir hef ur áhrif á það 
sem þú ger ir. Þess vegna segi ég 
við ykk ur sem eig ið ykk ur draum. 
Ver ið bjart sýn og hugs ið: “Mér 
mun takast að ná mark miði 
mínu.” 

El inóra Inga Sig urð ar dótt ir
Ég bið um stuðn ing þinn í 1. til 4. 

sæti í próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins 
í Reykja vík.

Láttudraumaþínarætast

ElinóraInga
Sigurðardóttir.



Breið holt ið hef ur ver ið hverf ið 
mitt frá ár inu 2002. Með hverju 
ár inu sem líð ur hef ur mér þótt 
æ vænna um það og fólk ið sem 
í því býr. Þess vegna hef ég und
an far in ár lagt mitt af mörk um 
til að gera gott hverfi enn betra. 
Með þátt töku minni í stjórn og 
stjórn ar starfi  Íbúa sam tak anna 
Betra Breið holt hef ur mér hlot
ist sá heið ur að starfa með hópi 
íbúa hverf is ins að margs kon ar 
hug mynda vinnu og verk efn um til 
að betrumbæta hverf ið. Að bæta 
ímynd Breið holts ins hef ur ver
ið of ar lega á for gangs lista okk
ar vegna þess að enn vott ar fyr ir 
for dóm um í garð Breið holts ins 
og íbúa þess.  Síð ast en ekki síst 
hafa sjón ir beinst að þátt um sem 
stuðl að geta að bættu ör yggi íbú
anna.

Ég hef nú ákveð ið að taka þátt 
í próf kjöri Sjálf stæð is manna til 
Al þing is kosn inga sem fram fer 13. 
og 14. mars næst kom andi og gefa 
kost á mér í  4. 5. sæti. Ástæð an 
fyr ir þátt töku minni er löng un mín 

til að vinna fyr ir heild ina. Þjóð in 
hef ur geng ið í gegn um hremm
ing ar að und an förnu. Framund an 
eru erf ið ir tím ar fyr ir fjöl marga 
ein stak linga og fjöl skyld ur. Þeir 
sem hafa orð ið verst úti vegna 
efna hags hruns þjóð ar inn ar þurfa 
að stoð og að hlynn ingu. Á kom
andi miss er um fara í hönd tím
ar upp bygg ing ar og end ur reisn ar 
sem aldrei fyrr.  Koma þarf hjól um 
at vinnu lífs ins af stað hið fyrsta  
svo forða megi sem flest um frá 
gjald þroti. Óvenju leg ar að stæð ur 
eins og nú kalla á víð tæka end
ur skoð un á fjöl mörg um svið um 
hvort held ur inn an lands eða 
sem varða tengsl þjóð ar inn ar við 
al þjóða sam fé lag ið. Áfram vilj um 
við geta búið í sam fé lagi þar sem 
við get um geng ið að ákveð inni 
grunn þjón ustu sem vísri án til
lits til efna hags og bú setu. Það er 
að eins mögu legt með því að hafa 
fyr ir hyggju, sveigj an leika og hag
kvæmni í rekstri að leið ar ljósi svo 
ekki þurfi að leggja frek ari byrð ar 
á skatt greið end ur. 

Af  langr i 
reynslu sem 
sál  fræð ing
ur tel ég mig 
g e t a  k o m 
ið að gagni 
í þeirri upp
bygg ingu sem 
framund an er. 
Hug mynda
fræði mín um 
verk lag geng
ur út á að 
heyra hvað 
fólk er að segja, greina og meta 
að stæð ur, afla upp lýs inga og leita 
sam ráðs hjá lærð um sem og leik
mönn um. Með fram boði mínu í 
kom andi próf kjöri lang ar mig að 
styrkja stoð ir Sjálf stæð is flokks
ins með nýj um sjón ar horn um og 
í krafti stefnu hans vil ég leggja 
mitt af mörk um til að vinna þjóð
inni gagn.

Kol brún Bald urs dótt ir,
sál fræð ing ur.
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Fyrirhyggja,festaogframfarir

Kolbrún
Baldurdóttir.

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins          6000 krónur

Þú

ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Þeg ar ég var að al ast upp í 
Reykja vík voru eng ir auð menn til, 
það voru til menn sem höfðu það 
bet ur en flest ir, en voru ekki auð
menn. Þá voru lyf sal ar, skip stjór ar 
og Þor vald ur í Síld og Fisk skatta
kóng ar.  Æv in lega lýsti Þor vald ur 
því yfir að hann væri stolt ur af 
því að greiða sína skatta til sam fé
lags ins. Þess ir menn hefðu aldrei 
lát ið sér dreyma um að ferð ast á 
þyrlu út í sjoppu til að fá sér kók 
og pylsu, þeir báru meiri virð ingu 
fyr ir ná ung an um en svo. Hér ríkti 
sam kennd og öf und var af skorn
um skammti, en eðli leg um. Um 
þessu líkt er hægt að rita langt 
mál, en í stuttu máli þá sakna ég 
margra gilda úr gamla tím an um. 

Við höfð um það kannski ekki eins 
gott en hér bjó sam rýmd og stolt 
þjóð.

Þeg ar svo stað an er orð in eins 
og hún er í dag í ís lensku sam fé
lagi að græðgi er orð ið það sem 
allt snýst um, ein stak ling ar og 
heim ili ramba á barmi gjald þrots 
með ófyr ir sjá an leg um af leið ing um 
fyr ir fjöl skyld ur og börn og orð s
týr okk ar er ekki mik ill er lend is, 
þá er ljóst að nýj an kúrs þarf að 
taka.

Ég er reiðu bú inn að takast á 
við það mikla verk efni sem bíð
ur okk ar að end ur reisa Ís land, fái 
ég tæki færi til, en til þess að svo  

megi verða 
þarfn ast ég 
s t u ð n  i n g s 
þíns í próf
k jöri  S já l f 
stæð is flokks
ins í Reykja
vík sem fram 
fer 13. og 14. 
mars.

Vær i  þér 
þakk lát ur fyr
ir ör uggt sæti.

Kær kveðja í Breið holt ið,

Ingi Björn Al berts son.

Breyttirtímar

IngiBjörn
Albertsson.

Lið Hóla brekku skóla varð hverf is meist ari í “Nema hvað” 
í borg ar hluta þrjú en keppn in fór fram fram 27. jan ú ar sl. 
Spurn inga lið skól ans keppti við Ing unn arskóla og var viður
eign in mjög spenn andi. Nem end ur Hóla brekku skóla sigr
uðu með 17 stig um gegn 10 og tryggðu sér þar með hverf is
meist aratit lil inn og sæti í und an úr slit um keppn inn ar. 

Lið ið var skip að þeim Birki Björns syni, Herði B. Hall dórs
syni og Stefni Sveins syni, nem end um í 8., 9. og 10. bekk. Þjálf
ar ar voru Krist björn H. Björns son og Úlf ur Ein ars son.  Þeir 
Stefn ir og Birk ir eru í 8. og 9. bekk og verða því gjald geng ir 
í keppn ina að ári. Birk ir var hins veg ar að ljúka ferli sín um í 
keppn inni en hann hef ur keppt við góð an orðstír und an far in 
þrjú ár og var m.a. í sig ur liði skól ans fyr ir tveim ur árum.  

LiðHólabrekkuskólahverfismeistari

Verðlaunagripur hverfismeistar
annaíHólabrekkuskóla.

Bjöllu- og dyrasímaþjónusta

Öll almenn rafvirkjavinna

Gestur Arnarson
rafvirkjameistari

Sími: 551-9637 • Gsm: 893 2329

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

borgarblod.is
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borgarblod.is

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

Breyt ing ar eru framund an í 
ís lensku sam fé lagi. Leið ar ljós in í 
þeim breyt ing um þurfa, að mínu 
mati, að vera heið ar leiki, traust, 
reynsla og von. Við þurf um heið
ar leika í öllu þjóð líf inu, jafnt í 
stjórn mál um, við skipt um sem 
ann ars stað ar. Við þurf um að end
ur vekja traust til að öll sam skipti, 
þar með tal in við skipti, verði 
eðli leg á ný. Við verð um að nýta 
reynsl una til að end ur taka ekki 
mis tök fyrri ára, tryggja rétt læti 
og gagn sæi. Síð ast en ekki síst 
þurf um við von til að kom ast út 
úr erf ið leik un um sem við glímum 
við. Ég tel þjóð ina eiga óvenju lega 
góða von um að það ger ist hratt. 
Við meg um ekki gleyma því að þó 

að við göng um nú í gegn um erf ið
leika er bjart framund an. Ís lend
ing ar eiga mik inn mannauð og 
verð mæt ar nátt úru auð lind ir sem 
eru góð und ir staða til fram tíð ar.

Við eig um aldrei að sætta okk ur 
við at vinnu leysi. Leggja þarf alla 
áherslu á að vext ir lækki og að 
bank arn ir verði styrkt ir þannig af 
hinu op in bera að þeir geti veitt 
fyr ir tækj um eðli lega og öfl uga 
fyr ir greiðslu. Þau verða að hafa 
að gang að láns fé á við ráð an leg um 
kjör um til að geta end ur ráð ið fólk 
og skap að ný störf. At vinna er 
und ir staða vel ferð ar fjöl skyldn
anna. At vinnu líf ið stend ur auk 
þess und ir því að hægt sé að veita 
þá sam fé lags legu þjón ustu sem 

okk ur finnst 
sjálf sagt að 
veita  þeim 
sem á þurfa 
a ð  h a l d a . 
At vinnu mál in 
eru for gangs
mál.

H ö f  u n d  u r 
er fyrr ver andi 
fram kvæmda
s t jór i  þ ing 
flokks sjálf 
stæð is manna og að stoð ar mað ur 
for sæt is ráð herra og sæk ist eft ir 4. 
sæti í próf kjöri sjálf stæð is manna.

Við eig um mikla von

Gréta 
Ingþórsdóttir.

Ég er að gefa kost á mér í 2. 
sæt ið á lista Sjálf stæð is flokks ins í 
próf kjör inu sem hald ið verð ur hér 
í Reykja vík 13. og 14. mars.  Ég 
er með opna kosn inga skrif stofu í 
Glæsi bæ alla virka daga 17 til 20 
og 13 til 18 um helg ar. 

Það skipt ir miklu máli að Sjálf
stæð is flokk ur inn verði við stjórn
völ inn eft ir kosn ing ar í vor. Öfl
ugt at vinnu líf og traust efna hags
á stand er nauð syn leg for senda 
fyr ir auk inni far sæld þjóð ar inn ar.  
Mik il vægt er að efla und ir stöð ur 
at vinnu lífs ins með fram sæk inni 
at vinnu stefnu og ábyrgri fjár mála
stjórn. Við verð um að tryggja 
óskor uð rétt indi yfir auð lind um 
okk ar með hags muni þjóð ar inn ar 
að leið ar ljósi. Kraf an um end ur
nýj un á Al þingi er há vær og rétt
mæt þó mik il vægt sé að nýta þá 
reynslu sem fyr ir er. Þetta verð
ur að sam eina. Þjóð in verð ur að  
standa þétt sam an um að vinna 

sig út úr því ástandi sem nú rík ir. 
Djörf ung og fram sýni á að ráða 
ferð inni inn í fram tíð ina.   

Verk in tala 
Þau ár sem ég ver ið í for ystu

sveit í borg inni hef ur mög um 
góð um mál um ver ið hrint í fram
kvæmd. Heima hjúkr un og heima
þjón usta í Reykja vík var sam ein
uð og efld og mál efni geð fatl aðra 
voru flutt til borg ar inn ar. Nið ur
greiðslu í fé lags lega íbúða kerf inu 
var breytt í ein stak lings bund inn 
stuðn ing við greiðslu leigu og 
tek ið á mál efn um ut an garðs fólks 
með sér stakri upp bygg ingu. Stór á
tak var gert í bygg ingu ör ygg is og 
þjón ustu í búða fyr ir eldri borg ara.  
Reynsla mín af setu í borg ar stjórn 
Reykja vík ur, m.a. sem for mað ur 
Vel ferð ar ráðs og stýri hóps um 
upp bygg ingu bú setu úr ræða fyr
ir eldri borg ara mun nýt ast mér 

vel í störf
um mín um á 
Al þingi. Það 
er  t i l  f yr 
i r  m y n d  a r 
hvern ig við 
höf um tek ið 
hönd um sam
an í borg ar
stjórn Reykja
vík ur und an
farna mán uði 
við lausn þeir
ra erf iðu verk
efna sem við erum að takast á við. 
Ég vil flytja þá reynslu með mér 
inn í lands mál in. Nú skipt ir mestu 
að við sam ein umst um að velja 
sam hent an og sig ur strang leg an 
lista. Þess vegna sæk ist ég eft ir 2. 
sæt inu í próf kjör inu framund an.

Jór unn Frí manns dótt ir.

Kæru Breið holts bú ar

Jórunn
Frímannsdóttir.

Gall erý fisk ur hef ur tek ið við 
veit inga rekstri í Gerðu bergi en 
fyr ir tæk ið rek ur veit inga hús 
með al hliða veislu þjón ustu auk 
fisk búð ar að Net hyl í Reykja
vík. Í Gerðu bergi mun Gall erý 
fisk ur bjóða upp á al hliða veit
ing ar fyr ir gesti og gang andi og 
við skipta vini húss ins. 

Í há deg inu er boð ið upp á 
súpu og heita rétti auk þess sem 
boð ið er upp á úr vals kaffi og 
gott með læti. Mat seð il vik unn ar 
verð ur hægt að nálg ast á heima
síðu Gerðu bergs www.ger du
berg.is og einnig er hægt að skrá 
sig á póst lista og fá mat seð il inn 
send an viku lega í tölvu pósti. 
Ánægju legt er fyr ir þá mörgu 
sem leggja leið sína í Gerðu berg, 
hvort sem til þess að njóta sýn

inga og ann arra menn ing ar við
burða sem menn ing ar mið stöð in 
stend ur fyr ir, eiga sam skipti við 
Borg ar bóka safn ið eða að taka 
þátt í fé lags starf inu í Gerðu
bergi og starf semi Al þjóða húss 
að veit inga hús ið hef ur opn að 
að nýju. Einnig má benda Breið
hylt ing um á að þetta er í raun 
eina veit inga starf sem in í öllu 
hverf inu utan Mjódd ar inn ar auk 
þess sem Gerðu berg er stað
sett í mjög fjöl förnu um hverfi. 
Á með al stofn ana í ná grenn inu 
má nefna Breið holts laug, Fjöl
brauta skól ann í Breið holti, 
Heilsu gæsl una í Efra Breið holti, 
Fé lags svæði Leikn is, Fella og 
Hóla kirkju og versl un ar mið stöð
ina Hóla garð litlu ofar í hæð inni. 

Gall erý fisk ur 
með veit inga stað 
í Gerðu bergi

Öldruð um ein stak ling um er að 
fjölga til muna í sam fé lag inu. Það 
er mjög ánægju legt að heil brigð is
kerf ið er að bæta heil brigð is þjón
ust una fyr ir þann hóp ein stak linga. 
Stað reynd in er að með betri, skil
virk ari heil brigð is þjón ustu bæt ast 
lífs gæði og leng ist líf tími ein stak
linga. Fólk er  leng ur virkt í starfi 
sem og í sam fé lag inu í heild. 

þeg ar heils an bregst þurfa ein
stak ling ar á að stoð okk ar að halda. 
En hvern ig get um við þá að stoð að 
aldr aða ein stak ling ana sem þurfa 
á heima þjón ustu að halda? 

Ef fólk veik ist al var lega leggst 
það inn á sjúkra hús. Fólki batn ar 
og út skrif ast og fer síð an heim. 
En fyrstu dag arn ir eft ir að heim 
er kom ið  eru oft ast frek ar erf ið
ir, sjúk ling ar eru enn slapp ir og 

þreytt ir eft ir minnstu áreynslu, 
út hald er frek ar lít ið eft ir veik indi 
og lyfja gjöf. Oft ast er lyfja með
ferð inni hald ið áfram heima eft ir 
út skrift, sem og um búða skipti á 
sár um. Þar kem ur heima hjúkr un 
sterk inn til að stoð ar  til þess að 
fylgja þess um ein stak ling um eft ir 
með um önn um. Því mið ur er þessi 
þjón usta oft tak mörk uð vegna sko
rts á starfs fólki og fjár mangi. Það 
þarf því að efla heima þjón ust una 
til muna þannig að hún sé að gengi
leg fyr ir alla og létti und ir með heil
birgð is kerf inu. Til þess að ná fram 
nægu fram boði af þjón ustu tel ég 
að það verði best gert með nauð
syn leg um skipu lags breyt ing um og 
hag ræð ingu þannig að mann afl inn 
sem til um ráða er nýt ist sem best 
í heil brigð is kerf inu. Það ligg ur í 

aug um uppi 
að það er lág
marks rétt
indi hvers ein
stak lings að fá 
nauð syn lega 
þjón ustu þeg
ar á bját ar 
h v o r t  s e m 
það er heima 
við eða á heil
brigð is stofn
un .  Ör  ygg i 
skipt ir mestu 
máli fyr ir ein stak linga á bata vegi 
og fjöl skyld ur þeirra. 

Grazyna Maria Okuinewska 
hjúkrunarfræðingur og sækist eftir 
5. 6. sæti í prófkjöri Sjálfstæðis
flokksins fyrir alþingiskosningarnar.

Úr lausn ir í öldr un ar þjón ustu

Grazyna Maria 
Okuinewska.

Mik il óvissa er nú uppi og eng in 
get ur sagt ná kvæm lega fyr ir um 
allt það sem við eig um í vænd
um. En sumt vit um við þó. Hvort 
sem stað an verð ur betri eða verri 
en við höld um og hvort sem við 
verð um í betri eða verri stöðu en 
ná granna þjóð ir okk ar þá er eitt 
víst: Réttu við brögð in okk ar eru að 
efla ein stak lings fram tak ið og byrja 
um svifa laust að skapa um hverfi 
sem ger ir ný sköp un og verð mæta
sköp un mögu lega.

Síð ustu ár hafa ein kennst af mikl
um papp írs gróða og ósk hyggju. 
Fólk hef ur efn ast án fyr ir hafn ar og 
upp skor ið marg falt um fram það 
sem sáð var til. Slíkt fyr ir komu lag 
gat auð vit að ekki geng ið upp til 
lengd ar. Sjálf stæð is stefn an fel ur 
ekki í sér að menn geti fyr ir hafn
ar laust orð ið ofsa rík ir held ur fel ur 
hún í sér að dugn að ur, hug mynda

auðgi og at orka eigi að skila sér til 
þeirra sem mest leggja af mörk um. 

Nú þarf að bretta upp ermarn ar. 
Sjálf stæð is stefn an bygg ist á virð
ingu fyr ir ein stak lingn um og einka
fram tak inu og í aug um okk ar sjálf
stæð is manna er hlut verk stjórn
mál anna að búa til um gjörð sem 
hvet ur ein stak ling anna til dáða. 
Nú skipt ir öllu máli að tryggja 
að Ís land sé bæði opið og frjálst. 
Af nema þarf gjald eyr is höft sem 
fyrst og tryggja að pen inga mála
stefna og gjald mið ill sé ekki frek
ari við skipta hindr un, best væri að 
taka sem fyrst upp notk un Banda
ríkja dals og binda þar með endi á 
til raun ina um ís lensku krón una. 
Við þurf um að koma bönk un um 
aft ur í starf hæft ástand og í dreifða 
einka eigu sem fyrst. Best væri ef 
inn á ís lenska banka mark að inn 
kæmu al þjóð leg ir bank ar í sam

keppni við þá 
ís lensku. Gæta 
þarf að því 
að fyr ir tæki 
sem lent hafa 
í hönd um rík
is ins fari strax 
aft ur í hend ur 
einka að ila og 
fyr ir alla muni 
má sú staða 
e k k i  k o m a 
upp að um allt 
sam fé lag þurfi 
einka fyr ir tæki að keppa við op in
ber fyr ir tæki. Þetta þarf þjóð in að 
fylkja sér um  og þess um sjón ar
mið um þarf Sjálf stæð is flokk ur inn 
að tala fyr ir.

Þór lind ur Kjart ans son ósk ar eft ir 
stuðn ingi í 4. sæti á fram boðs lista 
Sjálf stæð is flokks ins í Reykja vík.

Sjálf stæð is stefn an er svar ið

Þórlindur
Kjartansson.
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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

Þann 17. febr ú ar sl. fór fram 
kynn ing á vænt an legu íþrótta
mann virki okk ar ÍRinga. Þá gafst 
Breið hylt ing um sem og öðr um 
tæki færi til þess að skoða hvaða 
til laga hafi unn ið í sam keppn inni 
um hvers kon ar mann virki yrði 
byggt. Það voru ASK arki tekt ar 
sem unnu þessa sam keppni og 
sáu jafn framt um kynn ing una 
hér í ÍR heim il inu.

Mik il og góð um ræða var eft ir 
kynn ing una og er greini legt að 
fólk bíð ur spennt eft ir því að fá 
hér íþrótta hús sem sinn ir þörf
um okk ar ÍRinga. Ekki er kom ið 
á hreint hvenær fram kvæmd ir 
hefj ast en hönn un ar vinn an er í 
full um gangi.

Inná heima síðu ÍR má sjá vinn
ings til lög una. 

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Íþrótta mann virki kynnt

ÍRing ar áttu að sjálf sögðu    
öfl uga íþrótta menn á Meist ara
móti Ís lands í flokk um 35 ára 
og eldri sem fram fór í Laug ar
dals höll inni helg ina 14. til 15. 
febr ú ar sl. 

Á þessu móti varð ljóst að það 
er ekki að eins unga fólk ið úr röð
um ÍRinga sem eru að standa sig 
vel, held ur lönd uðu eldri iðk end
ur alls 18 Ís lands meist aratitl um, 2 
silfu verð laun um og 1 brons verð
laun um. Alls tóku 40 kepp end ur 
þátt í mót inu.

Ár ang ur ÍRing anna varð sem 
hér  seg ir: Haf steinn Ósk ars son 
sigr aði í 60 m, 200 m, 400 m, 800 

m hlaupi og kúlu varpi. Hall dór 
Matth í as son sigr aði í 200 m, 
þrístökki og stang ar stökki. Sum
ar liði Ósk arssson varð 2. í 800 m 
og 3. í 3000 m. Jón H. Magn ús son 
sigr aði í kúlu varpi og lóð kasti. 
Sig ur jón Sig ur björns son sigr aði 
í 3000 m hlaupi og varð 3. í 800 
m. Björg vin Þór Hólm sigr aði í 
kúlu varpi og í 3. sæti í lang stökki. 
El í as Sveins son sigr aði í kúlu varpi 
og lóð kasti. Jón Þ. Ólafs son sigr
aði í kúlu varpi og  Fríða Rún Þórð
ar dótt ir sigr aði í 400 m, 800 m og 
3000 m hlaupi.

Meistaramót Íslands 35+

Anita Lóa og Pét ur Fann ar 
Kaup manna hafn ar meist ar ar

Anita Lóa Hauks dótt ir og Pét
ur Fann ar Gunn ars son Kaup
manna hafn ar meist ar ar í combi 
2009 en það er þriðja árið í röð 
sem þau ná þess um stór kost lega 
ár angri hjá þessu unga pari en 
þau eru bæði á 11. ári. Jafn framt 
unnu Anita Lóa og Pét ur Fann ar 
keppni í lat in döns um og urðu 
í öðru sæti í stand ard döns um í 
juvenile flokki. 

Bjarni Sæv ar og Júl í ana Borg 
fóru í und an úr slit í combi, lat in og 
stand ard döns um. Jó hanna Guð

rún og Ævar Þór kepptu í juvenile 
og einnig í juvenile I. Í juvenile I 
lentu þau í 5. sæti í stand ard og 
í 4. sæti lat in. Þrjú pör frá Dans
deild ÍR fóru til Kaup manna hafn ar 
helg ina 13. til 15. febr ú ar s.l. og 
náðu þar mjög góð um ár angri. 
Pör in sem um ræð ir eru Pét ur 
Fann ar Gunn ars son og Anita Lóa 
Hauksdóttir, Bjarni Sæv ar Sveins
son og Júl í ana Borg Stef áns dótt ir 
og Ævar Þór Helga son og Jó hanna 
Guð rún Jó hanns dótt ir.

Heilsu á tak ÍR fer vel af stað. 
Á dög un um mættu milli 20 og 
30 manns í heilsu og lík ams
mæl ing ar í ÍRheim il ið fólki að 
kostn að ar lausu. Mar grét hjúkr
un ar fræð ing ur og for mað ur 
Frjáls í þrótta deild ar ÍR og Ingi
björg íþrótta fræð ing ur og mark
aðs full trúi ÍR stóðu að mæl ing
unni. Al menn ánægja var með 
þetta fram tak ÍR. 

Á þriðju dög um hafa svo vask ir 
göngugarp ar tek ið göngutúr um 
hverf ið. Knatt spyrnu á huga menn 
og kon ur og horfðu á Meist ara
deild ina í síð ustu viku og var 
mik il stemm ing og hvöttu menn 
sín lið.  Við bjóð um fólki til þess 
að koma til okk ar á morgn anna 
og nýta sér að stöðu okk ar þ.e. 
íþrótta sal o.þ.h. Við hvetj um alla 
til þess að kíkja inná heima síðu 

ÍR www.irsida.is  til þess að sjá 
hvað er í boði í Heilsu átak inu 

ásamt öðr um upp lýs ing um um 
starf fé lags ins.

Heilsu á tak í full um gangi

Mynd tek in þeg ar Real Ma drid og Liver pool átt ust við.

ÍR skrif aði und ir sam starfs
samn ing við Gáska sjúkra þjálf un 
í lok febr ú ar.  Áður hafði Barna 
og ung linga ráð Knatt spyrnu
deild ar ÍR og Gáski ehf. gert 
með sér sér stak an samn ing og 
um leið hald ið fræðslu er indi þar 
sem iðk end um, þjálf ur um og for
eldr um hef ur m.a. ver ið kennt 
að nota tape.  

Sveinn Sveins  son,  f ram
kvæmda stjóri Gáska og Hörð ur 
Guð björns son, fram kvæmda stjóri 
ÍR stað festu nú sam starf sem nær 
til flestra deilda fé lags ins. Þjón
usta Gáska snýr að þeim iðk end
um ÍR sem þurfa á með ferð að 
halda og hafa ver ið sam þykkt ar af 
stjórn við kom andi deild ar. Deild
irn ar byrja á að senda valda iðk
end ur til að greina vanda mál ið í 
stoð kerf inu, síð an hefst með ferð 
og fræðsla og sér stak ar mæl ing
ar ef þess er ósk að. Sjúkra þjálf
ari við kom andi mun veita þjálf ara 

ná kvæm ar upp lýs ing ar um stöðu 
sjúk lings. Fyrr í vet ur opn aði 
Gáski sína aðra stofu sem stað
sett er í Þöngla bakka 1 í okk ar 

hverfi. Þetta sam starf kem ur von
andi deild um fé lags ins vel og um 
leið bein um við við skipt um okk ar 
að fyr ir tæki í okk ar hverfi.

Samið við Gáska sjúkra þjálf un

Þrjú Ís lands met voru sett af 
ÍRing um í Bik ar keppni FRÍ. Boð
hlaups sveit ÍRkarla í 4x400 m 
setti Ís lands met í ung linga flokki 
19 til 20 ára þeg ar þeir hlupu 
á tím an um 3:23,76 mín. Gamla 
met ið var 3:24.05 mín. og var í 
eigu Fjöln is. 

Sveit ÍR skip uðu Börk ur Smári 
Krist ins son, Ólaf ur Kon ráð 
Al berts son, Adam Þor geirs son 
og Snorri Sig urðs son. Einnig var 
sett meyja met 15 til 16 ára í 4x400 
m boð hlaupi en þar hlupu þær 
Arna Stef an ía Guð munds dótt ir, 
Vera Sig urð ar dótt ir, Krist ín Líf 

Jóns dótt ir og Heið ur Þór is dótt ir, 
tím inn þeirra var 4:14.18 mín. Að 
lok um var það telpna met í flokki 
13 til 14 ára sem Aníta Hin riks
dótt ir setti í 1500 m hlaupi en hún 
hljóp á 4:51.10 mín. og bætti sig 
um heil ar fimm sek únd ur.

Þrjú Ís lands met í boð hlaupi

ÍRing ar áttu tit il að verja síð an 
í fyrra í 3. bik ar keppni FRÍ inn an
húss sem fram fór þann 21. febr
ú ar og kepptu þar á móti Breiða
blik, FH, Fjöln ir/Ár mann, HSK og 
lið Norð ur lands (HSÞ/UFA/UMSE/
UMSS).

Hörku keppni var í öll um grein um 
Bik ar keppn inn ar nú og voru úr slit in 
ekki ljós fyrr en á allra síð ustu grein, 

sem var 4x400 m boð hlaupi karla 
þar sem all ir lögðu sig 110% fram 
við að reyna að verða sem næst FH 
í hlaup inu en vit að var fyr ir fram að 
slíkt þurfti til. Allt ÍR lið ið lagði sig 
100% fram og upp sk ar “bæt ing ar” 
og “árs besta” sam hliða því að hala 
inn fjölda stiga fyr ir lið ið. Jó hanna 
Inga dótt ir kom gíf ur lega ákveð in til 
leiks og vant aði að eins fjóra cm. 

upp á að ná að setja glæsi legt nýtt 
Ís lands met í þrístökki en hún stökk 
12.80 m sem var bæt ing já henni 
um 35 cm. Aníta Hin riks dótt ir stóð 
sig einnig frá bær lega þeg ar hún 
hljóp 1500m á 4:51 mín, bætti sig 
um fimm sek únd ur og varð í 3. sæti 
í hlaup inu. ÍRA kon ur stóðu uppi 
sem sig ur veg ar ar eins og svo oft 
áður en þær fengu alls 65,5 stig.

Lögðu sig 110% fram

Á mynd inni eru f.v. Jó hanna Guð rún Jó hanns dótt ir, Ævar Þór Helga
son, Anita Lóa Hauks dótt ir, Pét ur Fann ar Gunn ars son, Júl í ana Borg 
Stef áns dótt ir og Bjarni Sæv ar Sveins son. 

Sveinn og Hörð ur takast í hend ur að und ir rit un inni lok inni.

Lands banka samn ing ur inn 
end ur nýj að ur

Á dög un um end ur nýj uðu ÍR 
og Lands banki Ís lands sam ing til 
tveggja ára. “Gamla” samn ingn
um var sagt upp fyr ir ára mót en 
það var vilji Lands bank ans að 
end ur semja við ÍR. 

Þessi samn ing ur nær til flestra 
deilda fé lags ins og erum við afar 
þakk lát fyr ir að Lands bank inn 
hafi séð hag í því að semja við 
ÍR. Þetta stað fest ir að fyr ir tæki 

eru far in að sjá sókn ar færi í því 
sem ÍR er að gera. Við hlökk um 
til þessa sam starfs og hvetj um 
alla iðk end ur sem og aðra ÍRinga 
að nýta sér þjón ustu Lands bank
ans. Það voru þeir Hörð ur Heið ar 
Guð björns son fram kvæmda stjóri 
og Úlf ar Stein dórs son for mað ur 
sem und ir rit uðu samn ing inn fyr ir 
hönd ÍR.




