
For seti Ís lands herra Ólaf ur 
Ragn ar Gríms son og frú Dor rit 
Moussai eff heim sóttu nem end
ur og starfs menn Fella skóla 
nýlega For seta hjón in kynntu 
sér starf skól ans. Þau ræddu 
við nem end ur og starfs fólk og 
tóku þátt í dag skrá sem fram fór 
í há tíð ar sal. 

For set inn ávarp aði sam kom una 

og svar aði spurn ing um nem enda. 
Þá nutu við stadd ir fjöltyngis 
Fella skóla, þar sem nem end ur og 
starfs menn töl uðu 28 mis mun
andi tungu mál en fólk af ýmsu 
þjóð erni stund ar bæði nám og 
störf við skól ann. Nem end ur 3. 
bekkj ar fluttu tvo hús ganga og 
nem end ur 5., 6. og 7. bekkja fluttu 
tón list ar at riði en tón list ar flutn ing

ur inn var af rakst ur af “Mús ík ölsku 
pari”, sem var sam starfs verk efni 
FÍH, Mennta ráðs Reykja vík ur 
og Fella skóla. Krist ín Jó hann es
dótt ir, skóla stjóri Fella skóla seg
ir sam kom una og heim sókn ina 
í held hafa tek ist með ágæt um 
og ánægju legt fyr ir nem end ur og 
starfs fólk að kynna starf semi skól
ans með þess um hætti.
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ForsetinnheimsóttiFellaskóla

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 BreiðholtiÚtsala á folaldakjöti

af  nýslátruðu

For seta hjón in nutu fjöl tyng is Fella skóla líkt og aðr ir og hér eru þau á tali við nem end ur af ýms um 
þjóð ern um.

- á traustum grunni

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

bilaleiga.is
borgarblod.is



Hverfishreinsun 
9.maí

Hverf is ráð Breið holts stend ur 
fyr ir fegr un ar dög um helg ina 9. 
til 10. maí nk. Full trú ar ráðs ins 
munu af henda sorp poka og áhöld 
sunnu dag inn 10. maí kl. 11:00 á 
þrem ur stöð um í hverf inu. Stað
irn ir eru við Fjöl brauta skól ann í 
Breið holti, Hverf is stöð ina Jafn a
seli og við versl an irn ar við Arn
ar bakka. Full trú ar fé laga sam taka, 
stofn ana og fyr ir tækja eru einnig 
hvatt ir til að taka virk an þátt í 
fegr un hverf is ins þessa helgi eða í 
kring um hana. Tök um upp hansk
ann fyr ir Breið holt ið og sýn um 
hreint og fag urt um hverfi í verki. 
Marg ar hend ur vinna létt verk 
seg ir í frétt frá hverf is ráði.

Hverfinverðiheil
stæðarieiningar

Sam þykkt hef ur ver ið til laga um 
að gera út tekt á mis mundi leið
um til að gera hverfi Reykja vík ur 
sterk ari sem heild stæð ar ein ing ar 
að nor rænni fyr ir mynd. Til lag an 
geng ur út á að borg ar stjórn feli 
skrif stofu borg ar stjóra að hafa 
for göngu um gerð út tekt ar á mis
mun andi leið um sem farn ar hafa 
ver ið í vald dreif ingu og lýð ræð
isum bót um sam hliða flutn ingi 
þjón ustu, rekstr ar og auk inni lýð
ræð is legri ábyrgð út í borg ar hluta 
og hverfi í borg um og sveit ar fé
lög um Norð ur landa. Í til lög unni 
er bent á að stefnt sé að flutn ingi 
um fangs mik illa þjón ustu verk efna 
frá ríki til sveit ar fé laga á næstu 
árum á sviði þjón ustu við fatl aða 
og aldr aða, auk hugs an legs flutn
ings heilsu gæslu. Þessa þjón ustu 
þurfi að sam þætta og skipu leggja 
á hag kvæm an og ár ang urs rík an 
hátt. Víð ast hvar á Norð ur lönd
um, sem og ann ars stað ar hafi 
þver fag leg þjón usta á hverfagrun
ni reynst leið ar ljós við fram þró
un þjón ust unn ar um leið og hún 
var víða nokk urs kon ar svar við 
sam drætti í fjár hags leg um styrk 
borga vegna efna hags þreng inga. 
Þá þurfi að mæta sterkum kröf um 
um auk in áhrif og að komu íbúa 
að ákvörð un um og þjón ustu sem 
snúa beint að hverf un um.  

Stefnumótumí
innflytjendamálum

„Horft til fram tíð ar“ er stefnu
mót un og að gerð ar á ætl un í mál
efn um inn flytj enda fyr ir árin 
2009 til 2012 sem borg ar stjórn 

hef ur sam þykkt. Meg in mark mið 
stefnu Reykja vík ur borg ar í mál
efn um inn flytj enda eru að borg
in leggi metn að sinn í að sinna 
öll um íbú um sín um af kost gæfni 
og koma til móts við ólík ar þarf ir 
hvers og eins. Fagn að verði komu 
fólks frá öðr um lönd um og með 
ólík an bak grunn og að leit ist verði 
við að tryggja miðl un upp lýs inga 
um þjón ustu, rétt indi og skyld
ur eft ir mis mun andi leið um til 
allra nýrra íbúa. Áhersla er lögð á 
að Reykja vík ur borg vinni stöðugt 
að því að auka fjöl menn ing ar lega 
færni starfs fólks borg ar inn ar sem 
sinn ir mót töku og sam skipt um 
við nýja íbúa og leiti allra leiða 
til að koma í veg fyr ir for dóma 
og að íbú um sé mis mun að vegna 
upp runa eða trú ar bragða. Stefn an 
er byggð á Mann rétt inda stefnu 
Reykja vík ur borg ar sem sam þykkt 
var í borg ar stjórn í maí 2006 og 
þeirri kort lagn ingu sem unn in var 
í mál flokkn um í verk efna stjórn
inni.  

 

Upplýsingarum
frístundatilboð

Sum ar vef ur ÍTR www.itr.is/sum
ar. hef ur ver ið opn að ur. Á  vefn
um er að finna all ar upp lýs ing ar 
um fram boð frí stunda til boða á 
veg um borg ar inn ar og íþrótta og 
æsku lýðs fé laga fyr ir um 20.000 
börn og ung linga á aldr in um 5 til 
16 ára í borg inni. Vef ur inn kem ur 
í stað bæk lings sem gef in hef ur 
ver ið út und an far in ár og gef ur 
íþrótta og æsku lýðs fé lög um í 
borg inni nú betra færi á að koma 
upp lýs ing um á fram færi um sína 
starf semi. Enn frem ur gef ur leit
ar vél in á vefn um bæði for eldr um 
og börn um kost á að leita eft ir 
tíma bil um, hverf um, aldri og við
fangs efn um. Með sum ar vefn um 
vill Reykja vík ur borg bæta enn 
frek ar þjón ustu við for eldra og 
börn sem hafa hug á að nýta sér 
sum ar nám skeið in.

Atvinnuátak
viðhúsagerð 

Upp bygg ingu og end ur gerð 
sögu frægra eldri húsa verð ur 
gerð að sér stöku átaks verk efni á 
veg um Reykja vík ur borg ar. Ákveð
ið hef ur ver ið að leita sam starfs 
við rík is vald ið, Vinnu mála stofn un, 
Sam tök iðn að ar ins og aðra vegna 
þessa verk efn is. Ósk ar Bergs son 
for mað ur borg ar ráðs seg ir að 
átak ið verði byggt á reynslu Svía 
af svoköll uðu Hal land verk efni 
en það var kynnt á náms stefnu 
sem hald in var á Hót el Sögu fyr ir 
skömmu að til stuðl an Reykja vík
ur borg ar og fé lags og trygg inga
mála ráðu neyt is ins í sam vinnu við 
fleiri að ila. Christ er Gustafs son, 
stofn andi og stjórn ar með lim ur 
Hal landverk efn is ins kom hing að 
til lands í boði Reykja vík ur borg
ar til að kynna verk efn ið á náms
stefn unni en það gaf góða raun í 
Sví þjóð í byrj un ní unda ára tug
ar ins. 

Vinnuskólinnfarinn
aðskrá

Vinnu skóli Reykja vík ur ætl ar 
að hefja skrán ingu nem enda fyr ir 
páska. Sama dag og skrán ing in 
hefst verð ur kom inn hnapp ur inn 
á heima síðu Vinnu skól ans, www.
vinnu skoli.is þar sem nem end ur 
fara inn og skrá sig.  Nem end ur í 
8. bekk velja um þrjú vinnu tíma bil 
sem eru: 15. júní, 6. júlí og 13. júlí 
og nem end ur í 9. og 10. bekk velja 
um tvö vinnu tíma bil sem eru 15. 
júní og 6. júlí. Nem end ur vinna 
sam fellt það vinnu tíma bil sem 
þeir velja. Nem end ur í 8. bekk fá 
vinnu í þrjár vik ur og nem end ur í 
9. og 10. bekk fá vinnu í fjór ar vik
ur í sum ar.  
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L jóst má vera nú í að drag anda al þing is kosn ing anna að 
stjórn mála menn eru tæp ast sam mála um neitt ef þeir þá 
vita til hvað ráða verð ur að taka. Enn eru til að il ar sem eru 

í af neit um frá því sem orð ið hef ur þótt þeim fækki eft ir því sem 
fleira lít ur dags ins ljós af gjörð um manna; stjórn málmanna sem 
að ila við skipta lífs ins á und an förn um árum. Upp lýs ing ar úr bók
um stjórn mála flokk anna að und an förnu er varða styrk veit ing ar 
frá fjár mála líf inu hafa ekki náð að auka traust á stjórn mála
mönn um held ur þvert á móti þótt um ræð an um opn ari rekst ur 
þeirra megi lofa góðu til lengri tíma. Kosn ing arn ar nú eru svar 
stjórn mál anna við kröfu al menn ings eft ir hrun banka kerf is ins 
og efna hags lífs ins á liðnu hausti en í það svar vant ar þó nán ast 
allt ann að en að fólki er boð ið að fara inn í kjör klef ann og kjósa 
gömlu flokk ana. Ný trú verð ug fram boð hafa ekki kom ið fram.    

 

L jóst má vera að um ræðu og átak amál næstu vikna, mán
aða og jafn vel ára verða hvern ig koma eigi fjár mála kerfi 
þjóð ar inn ar og þar með at vinnu lífi henn ar á fót að nýju. 

Spurt verð ur hvers  kon ar þjóð fé lag fólk vill búa í og hvaða leið
ir verða farn ar að nauð syn leg um mark mið um. Hið op in bera er 
að eign ast meira og meira af at vinnu fyr ir tækj um vegna þess að 
þau hafa far ið í þrot. Ekki átt leið ir út þeirri skulda söfn un sem 
varð að tíma bundnu elds neyti at hafna lífs ins. Verð ur vilji fólks 
sá að rík ið verði einn aðalat vinnu rek andi lands ins með flesta 
þræði í sín um hönd um eins og var á árum áður eða á að koma 
þess um rekstri út til fólks og fyr ir tækja að nýju. Því mið ur 
hræða spor und an far inna ára ýmsa frá hinu frjálsa at vinnu lífi 
en tæp ast get ur rík i s væð ing orð ið að veru leika fram tíð ar inn ar. 
Við kvæmt og vanda samt verk efni bíð ur því nýrra stjórn  valda 
að þessu leyti sem mörgu öðru.

L jóst má vera að Evr ópu mál in kljúfa stjórn mála flokk ana og 
einnig eru skoð an ir al menn ings mjög skipt ar hvað fulla 
Evr ópu sam bands að ild varð ar. Á með an sum ir telja hana 

fulla bót flestra meina mega aðr ir ekki heyra minnst á Evr ópu
sam band ið. Hér er of langt mál að fara út að fjalla um kosti og 
galla að ild ar að ESB en ljóst má vera að þetta mál verð ur að 
ræða með nýj um hætti og nýj um áhersl um þar sem upp lýs
ing ar koma í stað til finn inga. Hafa má í huga orð Matth í as ar 
Jo hann es sen, skálds og fyrr um rit stjóra í þessu efni þeg ar 
hann sagði að heili sinn legði til að hug að yrði að Evr ópu að ild 
og hjart að legð ist gegn henni. Ætla má að Matth í as hafi náð að 
mæla fyr ir munn margra með þess um orð um sín um. 

L jóst má vera að hverj ir sem sig ur kunna að bera úr být um 
í kosn ing un um verð ur ekki um margt að velja. Evr ópu að
ild eða for sjá Al þjóða gjald eyr is sjóðs ins er á með al þess 

sem stjórn mála menn fram tíð ar inn ar standa frammi fyr ir. Lítt 
mun þá stoða fyr ir þá að deila stöðugt um keis ar ans skegg 
eins og þeir hafa gert að und an förnu. Þeir verða að snúa sér 
beint að þeim brýnu mál um sem bíða úr lausn ar. Marg ar sveit
ar stjórn ir hafa að und an förnu sýnt gott for dæmi að þessu leyti. 
Al þing is menn mega taka þær sér til fyr ir mynd ar. Þeir eiga val 
um trú verð ug leika eða að fórna fram tíð inni á alt ari þröngra 
flokks hags muna.

Ljóstmávera...

Láttu framkalla  myndirnar þínar.

Ekki gera ekkert
             við stafrænu myndirnar!

Þönglabakka 4 (Mjódd)  sími 557 4070
myndval@myndval.is

www.myndval.is

200 myndir á5.400kr.
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Okkar leið í málefnum heimilanna
� Lækkum afborganir af húsnæðislánum um 50% í þrjú ár
 Nánar á xd.is/50prosent
� Aukum vægi óverðtryggðra húsnæðislána  
 Nánar á xd.is/verdtrygging
� Höfnum nýjum sköttum - fólkið í landinu
 þarf á laununum sínum að halda
� Rjúfum vítahring gjaldþrota og atvinnuleysis

� 20 þúsund störf verði til á kjörtímabilinu
 Nánar á xd.is/nystorf
� Nýtum auðlindir landsins
� Tryggjum eðlilegt viðskiptaumhverfi
� Fyrirtækin úr forsjá ríkisins
� Gerum vaxtalækkun að forgangsatriði
� Stöndum með íslenskum sjávarútvegi

Okkar leið í málefnum atvinnulífsins

www.xd.is

Göngum hreint 
til verks



Tvennt kem ur í hug ann 
þeg ar nafn Valdi mars 
Ör n ólfs  son ar ber á 
góma. Morg un leik fim in í 

Rík is út varp inu á morgn ana sem 
hann stjórn aði í ald ar fjórð ung 
frá 1957 til 1982 og gerði næst
um ódauð lega eins og kom í ljós 
þeg ar leggja átti þátt inn nið ur 
fyr ir nokkru í sparn að ar skyni. 
Nafn hans er einnig tengt Kerl
inga fjöll um með órjúf an leg um 
hætti þar sem hann upp götv aði 
mögu leika þess að kenna og 
iðka skíða í þrótt ina að sum ar lagi 
og starf aði að skíða kennslu og 
ferða þjón ustu um lang an tíma. 
Færri vita að Valdi mar er gam all 
frönsku kenn ari. Hann kenndi 
frönsku ásamt íþrótta fræð um 
og leik fimi við MR en fransk an 
var áhuga mál sem hann rækt aði 
með fram námi í íþrótta fræð um í 
Evr ópu. 

Valdi mar var einn þeirra sem 
hlaut heið ur svið ur kenn ingu á 
menn ing ar há tíð eldri borg ara 
í Breið holti fyrr í vet ur fyr ir að 
ljá þjóð inni rödd sína og þann 
hressi leika sem jafn an ein kenn ir 
hann eins og kom ist var að orði í 
frétta til kynn ingu. Valdi mar hef ur 
búið í Breið holti frá því á átt unda 
ára tugn um eft ir að hafa feng ið lóð 
í Selja hverf inu. Breið holts blað ið 
mælti sér mót við hann í Gerðu
bergi á dög un um. 

Lóðinvareinleirhella
“Ég fékk lóð ina í Selja hverf inu 

1974 og það vildi svo skemmti
lega til að ég hafði ekki hug mynd 
um að ég gæti feng ið hana fyrr en 
ég fékk til kynn ingu um það. Mjög 
erfitt var að fá lóð ir á þess um tíma 
en þetta var lóð sem hafði ver ið 
skil að. Ég greip tæki færi feg ins 
hendi en svo kom í ljós að sá sem 
hafði skil að lóð inni var Þór hall ur 
mág ur minn og Adda syst ir mín. 
Þetta var skemmti leg til vilj un. Þau 
höfðu hugs að sér að byggja þarna 
en síð an ákveð ið að snúa sér ann
að og skil uðu því lóð inni. Ég hafði 
ekki hug mynd um þetta þeg ar 
ég ákvað að taka lóð ina en það 
kom þó fljót lega á dag inn.” Valdi
mar seg ir að þá hafi að eins ver
ið örfá hús þarna en nokkr ir hafi 
ver ið að byggja. “Ein ar Ólafs son 
og Guð finna Krist jáns dótt ir voru 
flutt í hús beint á móti og Þór ir 
Ólafs son, ljós mynd ari kom síð
an fljót lega í ná grenn ið. Mjódd in 
var ekki til en Breið holts kjör var 
kom ið og nokkr ir litl ir versl ana
kjarn ar.” Valdi mar seg ist hafa ver
ið fjög ur ár að byggja hús ið. Hann 
vann mik ið sjálf ur við bygg ing una 
og fjöl skyld an flutti inn snemma 
árs 1978 skömmu fyr ir ferm ingu 
eins sona þeirra. “Lóð in var erf
ið. Mest megn is leir og grjót og 
mér leist ekk ert á þeg ar ég kom 
fyrst upp eft ir og horfði yfir lands
spild una. Þetta var ein leir hella og 
það fyrsta sem kom í hug ann var 
hvort ég yrði að mal bika lóð ina 
þeg ar að ég væri bú inn að byggja 
því þarna gæti varla vax ið nokk
ur gróð ur. En sem bet ur fer hafði 
ég rangt fyr ir mér því gróð ur inn 
tók strax við sér eft ir að ég flutti 

mold ofan á leir inn. Krist ín kon an 
mín sem er með grænni fing ur en 
ég og ein stak lega lag in að fá gróð
ur inn til þess að vaxa og dafna 
á mik ið verk að baki í garð in um 
sem við höf um haft mikla ánægju 
af í gegn um árin.”

Kvöldvakanvarsungin
Valdi mar er að vest an. Fædd ur 

9. febr ú ar 1932 á Suð ur eyri við 
Súg anda fjörð og al inn þar upp. 
“Fað ir minn var Örn ólf ur Valdi
mars son, kaup mað ur og út gerð
ar mað ur á Suð ur eyri og móð ir 
mín var Rang hild ur Þor varðs dótt
ir, dótt ir séra Þor varðs á Stað í 
Súg anda firði. Þau áttu börn næst
um því á hverju ári þannig að við 
vor um orð in tíu systk in in áður 
en að við flutt um suð ur.” Örn
ólf ur seg ir eft ir minni leg ast frá 
upp vaxt ar ár un um fyr ir vest an 
hversu mik il tón list var iðk uð á 
heim il inu. “Mamma spil aði bæði 
á pí anó og org el og pabbi hafði 
mjög gam an af að syngja. Hann 
var góð ur ten ór og mamma söng 
líka. Hún stjórn aði kirkjukórn um 
og pabbi söng þar und ir henn
ar stjórn. Þetta er mér ógleym
an legt. Mamma sett ist oft ast við 
pí anó ið eft ir kvöld mat og svo var 
sung ið í svona einn klukku tíma. 
Þetta var löngu fyr ir tíma sjón
varps og kvöld vak an var hrein
lega sung in. Oft ast söng hver með 
sínu nefi en hún lét okk ur stund
um radda söng inn þannig að við 
feng um marg radd að an söng. Ég 
hafði mjög gam an af þessu og 
þeg ar ég fór að koma ná lægt kór
starfi og öðru slíku komst ég að 
því að ég hafði líka haft gagn af 
þess ari heim il is iðju. Þetta varð 
til þess að ég fór að læra söng og 

stund aði m.a. söng nám hjá Sig
urði Dem ens Frans syni.” Valdi
mar er einn stofn enda Fil harm on
i unn ar. Ró bert Abra ham Ott ós son 
fékk hann til liðs við sig og safn aði 
Valdi mar 18 rödd um úr ýms um 
horn um eins og hann kemst að 
orði. Síð ar söng hann í Carm ina 
Burana þeg ar hún var fyrst flutt 
hér á landi 1960. Hún var fyrsta 
stykk ið sem Fil harm on i an flutti 
und ir stjórn Ró berts Abra hams.” 

Tónlistinhlutiaf
morgunleikfiminni

Rödd Valdi mars var þó orð in 
þekkt á þess um tíma og fyr ir ann
að en söng. Hann hafði tek ið að 
sér að stýra morg un leik fimi fyr ir 
lands menn í gegn um Rík is út varp
ið 1957 og árið eft ir fékk hann 
Magn ús Pét urs son, pí anó leik ar í 
lið með sér. Á fyrstu árum morg
un leik fim inn ar sagði Axel Thor
steins son Lund úna f rétt ir kl. 8.30 
á morgn ana eft ir að hafa hlust
að á morg un út varp BBC og síð an 
tók Valdi mar við og skemmti fólki 
með leik fimi æf ing um við und ir
leik Magn ús ar Pét urs son ar. Við 
unn um náið sam an. Mér fannst 
þurfa að lyfta þessu og gera morg
un leik fim ina áheyri legri. Það var 
bara ein út varps rás og ekki hægt 
að fara neitt ann að. Þetta var að 
mínu mati of þurr út send ing og 
ég fór að svip ast um eft ir tón list
ar manni sem varð til þess að ég 
bar þetta er indi upp við Magn
ús sem brást vel við. Tón list in 
breytti morg un leik fim inni mik
ið og átti sinn þátt í vin sæld um 
henn ar. Magn ús not aði aldrei nót
ur en lék alltaf eft ir eyr anu og við 

reynd um að stemma rödd mína 
við pí anó ið eða öf ugt eft ir því 
hvern ig á það er lit ið. Magn ús var 
líka alltaf til í sprell og ég man 
eft ir því að ein hverju sinni höfð
um við hluta verka skipi í til efni 
af 1. apr íl. Magn ús stjórn aði leik
fim inni og ég glamr aði á pí anó ið. 
Hans æf ing ar voru með nokk uð 
öðr um hætti en mín ar sem áttu 
að vera upp byggi leg ar fyr ir sál
ina en þó eink um lík amann. Hann 
sagði fólk inu að fara aft ur uppí og 
teygja úr tán um í rúm inu. Þótt ég 
legði áherslu á tón list ina á þess
um tíma þá er ég hætt ur að nota 
tón list með leik fimi í dag. Mér 
finnst of mik ill há vaði fylgja lík
ams rækt inni í dag. fólk þarf að 
fara glatt og ánægt úr leik fimi tíma 
og líða svo vel að það hlakki til að 
koma aft ur.”

Áástarballienekkimeð
ÁstuíDal

Valdi mar byrj aði að syngja með 
Fíl harm on í unni en seg ist ekki hafa 
haft tíma til þess að halda áfram 
í söngn um vegna þess að hann 
lenti næst um óvænt á sviði Þjóð
leik húss ins árið eft ir. “Það gerð
ist með þeim hætti að Klem ens 
Jóns son, leik stjóri koma að máli 
við mig og spurði hvort ég væri 
ekki til bú inn til að koma í prufu. 
Hann var að und ir búa upp færslu 
á Skugga sveini eft ir séra Matth
í as Jochums son og vant aði ein
hvern í hlut verk Har ald ar. Þetta 
var haust ið 1961. Ég var að koma 
úr Kerl inga fjöll um og því brúnn 
og villi manns leg ur og Klem ensi 
fannst að ég pass aði ágæt lega við 
týpu Har ald ar. Af því ég hef all
taf haft gam an af að syngja sló 

ég til og fór í pruf una, söng Geng 
ég fram á gnípu en það hvarfl aði 
ekki að mér að ég yrði val inn í 
hlut verk ið. Tveim ur dög um eft ir 
að ég söng fyr ir Klem ens hringdi 
Guð laug ur Rós in krans, sem þá 
var þjóð leik hús stjóri og sagði að 
þetta hafi ver ið skín andi gott hjá 
mér og spurði hvort ég vildi ekki 
koma og skrifa und ir samn ing. Þá 
leist mér ekk ert á. Ég var far inn 
að kenna í MR en ekki bú inn að 
ná mér í konu þannig að ég gat 
vel hugs að um að bæta við mig 
vinnu. Ég hefði hins veg ar litla 
sem enga reynslu í að koma fram 
á leik sviði. Þetta varð því heil mik
il lífs reynsla og gam an að kynn
ast þess um gömlu leik ur um sem 
þá voru burða rás inn í leik hús inu. 
Mönn um á borð við Klem ens, 
Har ald Björns son og Ævar Kvar
an. Sýn ing in gekk heil an vet ur og 
við lék um fram á vor 1962. Þetta 
hafði heil mik il áhrif á líf mitt í 
fleiri en ein um skiln ingi því eft
ir frum sýn ing una á Skugga sveini 
var ég ekki leng ur ein hleyp ur. Ég 
náði þó ekki í konu úr leik hús
inu held ur flug freyju að frum sýn
ing unni lok inni. Það gerð ist með 
þeim hætti að eft ir frum sýn ing
una bauð þjóð leik hús stjóri okk ur 
sem stóð um að sýn ing unni nið ur 
í Leik hús kjall ar ann þar sem ég 
hitti Krist ínu Jóns dótt ir sem síð
an varð kon an mín. Hún starf aði 
þá sem flug freyja en hafði feng ið 
leyfi úr vinn unni til þess að fara 
á frum sýn ing una á Skugga sveini. 
Þetta var á ann an í jól um og erfitt 
að fá fólk til þess að leysa af í flug
inu á þannig degi. Sú sem leysti 
Krist ínu af í flug inu þenn an dag 
fyr ir gaf henni þetta ekki fyrr en 
löngu síð ar að hún komst að því 
hvers vegna hún sótti svo fast að 
fara í Þjóð leik hús ið þetta kvöld. 
En mál ið var að Krist ín hafði séð 
mynd af mér í blaði í hlut verki 
Har ald ar þar sem hann var ný bú
inn að bjarga Ástu í Dal úr klett um 
og leggja hana á svið ið. Henni leist 
svo vel á þenn an úti legu mann að 
hún vildi ekki sleppa sýn ing unni. 
Eft ir boð ið í Leik hús kjall ar an um 
bauð einn kunn ingi minn okk ur 
Krist ínu og systr un um, vin kon um 
henn ar sem hún hafði kom ið með 
í leik hús ið í heim sókn til vin ar 
síns. Sá var ekki heima þannig 
að ég keyrði þær heim, syst urn ar 
fyrst að sjálf sögðu en við Krist ín 
höf um ekki skil ið síð an. Har ald
ur lenti því á ást ar balli þótt það 
væri ekki með Ástu í Dal í Skugga
sveini.” 

Þekktiekkieinstefnugötu
Fjöl skylda Valdi mars flutti frá 

Suð ur eyri 1945. “For eldr ar okk ar 
sáu fram á að við mynd um fara 
suð ur til frek ari skóla göngu og 
vildu ekki missa af barna hópn um. 
Við flutt umst því suð ur. Ég kom 
þá eig in lega of seint til þess að 
fara í skóla þannig að ég var gerð
ur að sendli í Út vegs bank an um og 
bróð ir minn fór að send ast fyr ir 
Al þingi. Ég var send ill í um eitt ár 
og það er eitt hvað það erf ið asta 
sem ég hef lent í á æv inni. Þótt 
Reykja vík væri öllu minni þá en 
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FráSuðureyriíSeljahverfi
V i ð t a l i ð

Sigurður Guðmundsson, fyrrum skólastjóri á Leirá og Valdimar Örnólfsson. Sigurður var einn þriggja
upphafsmanna Skíðaskólans í Kerlingafjöllum. Hinir voru Valdimar, sem var frumkvöðullinn og Eiríkur
Haraldsson,semlengivarkennariviðMR.
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nú þá rataði ég ekk ert um bæ inn. 
Ég þekkti varla mun inn á ein
stefnu akst urs götu og tví stefnu og 
ég var oft ar en einu sinni stopp að
ur af lög regl unni og kippt af hjól
inu fyr ir að hjóla á móti um ferð
inni. Ég fór bæði í sendi ferð ir fyr ir 
banka stjórn ina og starfs fólk ið og 
var send ur hing að og þang að um 
bæ inn þannig að þetta var mér 
mik ill reynslu tími. Ég þurfti líka 
að svara í síma og fara síð an í 
hin ar ýmsu deild ir bank ans með 
skila boð. Ég hafði aldrei tal að í 
síma og var í fyrstu hik andi í sam
skipt um við þessa tækni. Næsta 
skref mitt var að fara í Laug ar nes
skól ann í und ir bún ings deild fyr ir 
MR þang að sem leið in síð an lág 
og ég varð stúd ent 1953. Ég hafði 
ætl að mér að fara í lækn is fræði 
en Pálmi Hann es son, rekt or og 
Valdi mar Svein björns son, sem var 
íþrótta kenn ari skól ans tóku mig á 
ein tal upp á skrif stofu rekt ors þar 
sem Pálmi fór fram á að ég færi 
í íþrótta kennslu og tæki þannig 
við af Valdi mar Svein björns syni 
því hann væri að hætta. Það varð 
því úr að ég fór að Laug ar vatni og 

var þar einn vet ur og tók íþrótta
kenn ara próf og tók um leið fyrsta 
stig í frönsku og for spjalls vís ind in 
eða fíl una eins og þau voru köll
uð við Há skóla Ís lands. Síð an lá 
leið in í Íþrótta há skól ann í Köln í 
Þýska landi haust ið 1954. Þar hélt 
ég íþrótta kennslu nám inu áfram 
og tók frönsk una með því hún var 
eins kon ar hobbý hjá mér. Á þess
um tíma fór ég líka til Aust ur rík is 
þar sem ég tók skíða kenn ara próf. 
Eft ir þetta fór ég til Frakk lands. 
Það var haust ið 1956 og þar var 
ég í rúmt ár þar sem ég hélt áfram 
við frönsk una í Gren oble og tók 
loka próf það an haust ið 1957.”

Tríóiðvarkomið
Valdi mar stóð við það sem 

Pálmi rekt or hafði sagt og hóf 
að kenna eft ir heim kom una. “Ég 
byrj aði á að kenna leik fimi en fór 
fljót lega einnig að kenna frönsku. 
Ég kenndi leik fimi við MR í ára
tug eða fram til 1967 að ég gerð
ist íþrótta stjóri Háskóla Ís lands 
en hélt frönsku kennsl unni við 
MR áfram til 1972.” Valdi mar seg

ist vera með þeim fyrstu sem 
lagði íþrótta fræði fyr ir sig. Ei rík
ur Har alds son, sem lengi kenndi 
við MR var ann ar og kenndi ein
nig íþrótta fræði ásamt þýsku. 
Þeir Valdi mar voru mikl ir mát ar 
og leið ir þeirra lágu síð an sam
an við að stofna Skíða skól ann í 
Kerl inga fjöll um. “Þeg ar ég var 
kom inn með hug mynd ina að því 
hvern ig nýta mætti að stöð una í 
Kerl inga fjöll um þá fékk ég Ei rík 
til liðs við mig og síð an Sig urð 
Guð munds son, sem þá var kenn
ari á Núpi í Dýra firði og var síð ar 
skóla stjóri að Leirá í Leir ár sveit. 
Þeir unnu báð ir með mér strax á 
fyrsta nám skeið inu. Við stofn uð
um síð an hluta fé lag ið Fann borg 
ásamt fimm öðr um ein stak ling um 
til þess að byggja skíða skól ann 
upp og alla að stöðu þar. Þetta var 
tals vert stórt verk efni og þurft
um við að skuld setja fé lag ið tals
vert til þess að koma við un andi 
að stöðu upp.” Kerl inga fjöll in eru 
stór kafli í sögu Valdi mars en 
hvern ig var þessi hug mynd til. 
Hann seg ir að þeg ar hann var í 
Frakk landi hafi hann keppt á skíð
um með franska lið inu í Gren oble 
og varð fransk ur meist ari á skíð
um þar sem hann vann bæði brun 
og tví k eppni. “Þar var mér boð ið 
að koma á sum ar skíða stað sem 
var í um fjög ur þús und metra 
hæð og svo þunnt loft að mað ur 
fékk blóð nas ir. Þar var gott veð
ur og að staða til skíða mennsku 
hin besta. Þarna fór ég að hugsa 
um hvort ekki væri hægt að gera 
eitt hvað svip að heima á Ís landi 
og hug ur inn stað næmd ist síð an 
við Kerl inga fjöll in. Ég hafði les ið 
bók in Fjalla menn eft ir Guð mund 
Ein ars son frá Mið dal þeg ar ég var 
í mennta skóla og hrif ist af frá sögn 
hans þeg ar hann og fé lag ar hans 
höfðu dval ið í Kerl inga fjöll um í 
hálf an mán uð með þýsk an kenn
ara með sér sum ar ið 1939. Þeg ar 
ég kem heim og við Ei rík ur fór um 
að kenna sam an þá fékk ég hann 
með mér inn á Þór is jök ul til þess 
að at huga að stæð ur þar. Ég fór 
einnig inn á Vatna jök ul með Sig
urði Þór ar ins syni og fleira fólki. 
Ég fékk Sig urð síð an ásamt fleir
um til þess að fara með mér upp í 
Kerl inga fjöll haust ið 1959 sem var 
fyrsta hóp ferð in þang að á mín
um veg um. Sum ar ið eft ir fór ég 
á Olymp íu leika til Róm ar og því 
var ekk ert um skíða mennsku það 
sum ar ið en árið eft ir 1961 aug
lýst um við Ei rík ur skíða ferð og 

kennslu í skíða mennsku og feng
um Sig urð Guð munds son til að 
koma með okk ur og þá var tríó
ið eig in lega kom ið sem stóð svo 
að þess um skóla í ald ar fjórð ung. 
Við stofn uð um síð an hluta fé lag 
um rekst ur inn 1964 og feng um þá 
fleiri til liðs við okk ur. Þor varð ur 
bróð ir minn var einn þeirra en við  
vor um átta sem stóð um að þessu. 
Við vor um að al veg fram til árs ins 
2000 en þá urð um við að hætta 
vegna þess að það var eng inn 
snjór þarna upp frá. Þá var hætt 
að snjóa nægi lega mik ið að vetr in
um til þess að það ent ist sum ar ið 
á enda. Að und an förnu höf um við 
ver ið að byggja upp ferða þjón
ustu í Kerl inga fjöll um á sumr in 
til þess að nýta megi mann virk in 
sem við vor um bún ir að koma 
upp. Þarna er mik il nátt úru feg urð 
þótt skíða fær ið vanti og út lend
ing ar sækj ast í vax andi mæli eft ir 
því að fara í Kerl inga fjöll þar sem 
við höf um skipu lagt göngu ferð ir 
og fleira fyr ir ferða fólk.” 

Lömunarsögurstórlega
ýktar

Valdi mar er ekki hætt ur að fara 
út í nátt úr una og að ganga á fjöll. 
Í einni slíkri ferð á liðnu sumri 
varð hann fyr ir því óhappi að falla 

nið ur grjót urð. Eft ir það fóru að 
ber ast frétt ir af því að hann væri 
lamað ur og fólk varð hissa á að 
sjá að hann væri ekki í hjóla stól. 
“Það er rétt að ég lam að ist en ég 
er ekki lamað ur. Þannig var að 
þeg ar ég ætl aði að standa upp 
eft ir að hafa fall ið gat ég hvorki 
hreyft legg né lið. Sam ferða fólk ið 
kom til mín og rætt var um hvern
ig ætti að koma mér til byggða. 
Ég beið nokkra stund og fann að 
ég var að fá smá veg is mátt og gat 
síð an rist ið á fæt ur með að stoð 
sam ferða fólks ins. Ég var engu að 
síð ur lamað ur og gat lít ið hreyft 
mig. Við lækn is skoð un kom í ljós 
að ég hafði feng ið slæmt högg við 
fall ið sem leiddi til þess að hlykk
ur kom á of an verða mæn una án 
þess að hún væri í sund ur. Þessi 
hlykk ur leiddi til þess að hún virk
aði ekki að fullu þótt mátt ur inn 
tæki smám sam an að koma. Ég 
fór síð an í að gerð þar sem þrír 
efstu hryggjar lið irn ir voru lag að
ir til þess að létta á mæn unni. Ég 
hef síð an stund að stöðug ar æf ing
ar til þess að ná mér og er orð inn 
nokk uð góð ur. Þess ar sög ur um 
að ég sé lamað ur í hjóla stól eru 
því stór lega ýkt ar þótt að ég geri 
mér fulla grein fyr ir því að verr 
hefði geta far ið,” seg ir þessi sí ungi 
lík ams og mann lífs fröm uð ur.

GÖNGUM HREINT TIL VERKS

Komdu í kaffi í Álfabakka
Kosningaskrifstofa sjálfstæðisfélaganna í Breiðholti hefur verið opnuð við 
Álfabakka 14A. Skrifstofan er opin alla virka daga milli kl. 17:00 og 21:00 og 13:00 
til 17:00 um helgar. Frambjóðendur eru til viðtals alla daga.

FUNDUR 60 ÁRA OG ELDRI
Sjálfstæðisfélögin í Breiðholti bjóða íbúum 60 ára og eldri í Breiðholtinu að koma 
til fundar með okkur í Álfabakka 14A í Mjódd (göngugötu), föstudaginn 17. apríl kl. 
20:00. Frambjóðendurnir Guðlaugur Þór Þórðarson og Illugi Gunnarsson verða 
ásamt fleirum á staðnum. Kynnir verður Ólöf Nordal alþingismaður. Létt dagskrá 
með m.a. píanóleik, harmonikku ásamt léttum veitingum.
Allir velkomnir!

„BRUNCH“
Laugardaginn 18. apríl verður boðið upp á „brunch“ í félagsheimilinu frá kl. 11:00  
til kl. 13:00. Frambjóðendur verða á staðnum.

Sjálfstæðismenn í Breiðholti

ValdimarogKristíníKerlingarfjöllum.

Yfir1000manns
ípáskaeggjaleit

Yfir eitt þús und manns mættu 
í El liða ár dal inn þar sem fé lög 
sjálf stæð is manna í Árbæ og 
Breið holti efndu til hefð bund
inn ar páska eggja leit ar sl. laug ar
dag. Þátt taka fór fram úr öll um 
von um en það var Guð laug ur 
Þór Þórð ars son al þing is mað ur 
hóf leit ina og páska gleð in skein 
úr hverju and liti þeg ar skar ar 
hressra krakka þeytt ust af stað. 

Leit að var að fag ur lega 
skreytt um hænu eggj um og svo 
fengu börn in einnig súkkulaði
egg. Hald in var húla  keppni 

og fengu sig ur veg ar arn ir stórt 
páska egg í verð laun. Húla – 
keppn in er orð in að hefð í 
páska eggja leit inni og greini legt 
var að marg ir krakk ar höfðu 
æft sig fyr ir keppn ina sem var 
æsispenn andi á köfl um. Heyra 
mátti á mörg um krökk um að 
þeir væru stað ráðn ir í að nota 
tím ann fram að næstu pásk um 
til að hæfa húla til að freista 
þess að ná sigri í keppn inni að 
ári og má því bú ast við að sjá 
krakka vítt og breitt í hverf inu 
nú í sum ar æfa húla hopp.  

KrakkarnirbíðaspenntheftiraðhefjaleitinaíElliðaárdalnum.



Hanna Birna Krist jáns dótt ir, 
borg ar stjóri og Ósk ar Bergs son, 
for mað ur borg ar ráðs héldu tvo 
sam ráðs fundi í Breið holti þriðju
dag inn 24. mars síð ast lið inn. 

Ann ars veg ar ræddu þau við 
starfs fólk Þjón ustu mið stöðv
ar Breið holts að Álfa bakka 12 
og hins veg ar við ýmsa að ila úr 
hverf inu, svo sem full trúa frá 
leik skól um, grunn skól um, barna
vernd, hverf is ráði, frí stunda mið
stöðv um, íþrótta fé lög um, lög regl
unni, fé lags starf inu og heilsu gæsl
unni. Á fund un um var fjall að um 
helstu mál efni hverf is ins, líð an 
fólks, þjón ust una og það helsta 

sem brenn ur á starfs fólki og íbú
um. Heim sókn Hönnu Birnu og 
Ósk ars mælt ist vel fyr ir en slík ir 
sam ráðs fund ir styrkja tengsl þeir
ra við þjón ustu mið stöð ina, skóla, 
aðr ar þjón ustu stofn an ir borg
ar inn ar sem og við helstu sam
starfs að ila sem koma að þjón ustu 
við borg ar búa en mik ið mæð ir 
á þess um að il um þessa dag ana. 
Með al ann ars í því ljósi er sér
stak lega gott að þeir að il ar komi 
sam an til að ræða þjón ustu sína, 
miðla upp lýs ing um sín á milli og 
til æðstu stjórn enda borg ar inn ar 
beint og milli liða laust.
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Ver ið er að ræða og út færa 
nýj ar hug mynd ir í þró un ar starfi 
um ,,Kyn slóð ir sam an í Breið
holti”, sem er sam starfs verk
efni um sam skipti kyn slóð anna. 
Þetta kom fram á sam ráðs fundi 
sem  Þor steinn Hjart ar son, fram
kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv
ar Breið holts boð aði til 10. apr
íl sl. Á fund in um var m.a. rætt 
um að leggja sér staka áhersla 
á sam starf leik skóla hverf is ins 
og  íbúa sam tak ana ,,Betra Breið
holt”.  Frí stunda ráð gjafi og full
trú ar sem sinna öldr un ar þjón
ustu í hverf inu verða sjálf skip að
ir í slík an um ræðu hóp. 

Mik ill áhugi virð ist vera á þessu 
starfi, sem kall ast “blás ið til sókn
ar” og að sögn Þor steins Hjart ar
son ar var ánægju legt og hvetj andi 
að sjá hve full trú ar leik skól anna 
mættu vel til fund ar ins og létu í 
ljós ánægju með fram tak ið. Einnig 
var ánægju legt sjá hve full trú ar 
íbúa sam tak ana voru áhuga sam
ir og létu í ljós áhuga á að koma 
að sam starfi, stuðn ingi og kynn
ingu á hvers  kon ar hug mynd um 
og verk efn um, sem án efa verða 
til og þró ast á næst unni. Breið
hylt ing ar hafa verið fljót ir að taka 
við sér þeg ar þessi mála flokk ur 
er til um ræðu og því má gera ráð 
fyr ir að frek ari út færsla á verk
efn inu auki enn á áhuga þeirra. 

Skipst var á skoð un um á fund
in um, fólk sagð ar reynslu sög ur 
og upp lýst var hve mik ils virði 
sam starf og sam skipti barna við 
eldra fólk er. Þá var rætt um að 
vanda vel til und ir bún ing að sam
starfs verk efn um og nauð syn þess 
að hver leik skóli hafi sér stöðu 
og sjálf stæði. Á næst unni verð
ur unn ið að sam ræmd um grunn, 
vinnu og verk lags regl um og sam
starfs samn ing ar verði und ir rit að

ir. Einnig voru vald ir full trú ar til 
að út færa verk efn ið nán ar í sam
ráði við þá sem að sam vinn unni 
koma og mun það verða kynnt 
síð ar. Á Breið holts há tíð í haust 
verð ur sér stök kynn ing á þeim 
verk efn um sem nú þeg ar eru fyr ir 
hendi og því sem framund an er á 
næstu miss er um. 

Nýjarhugmyndirísamstarfi
barnaogeldrafólks

Samráðsfundir
íBreiðholti

Hanna Birna Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri og Ósk ar Bergs son, for mað ur 
borg ar ráðs ásamt starfs fólki Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts.

Börn og eldri borg ar ar gróð ur setja í Breið holti en gróð ur setn ing hef
ur ver ið einn hluti af starfi kyn slóð anna sam an.

Áform eru uppi um að efla enn það fé lags starf 
sem unn ið er í Ár skóg um og Gerðu bergi og að 
auka fjöl breytni þess með það fyr ir aug um að ná 
bet ur til fólks sem er á milli starfa eða í at vinnu
leit. Vegna sam drátt ar í þjóð fé lag inu á margt fólk í 
tíma bundnu at vinnu leysi og því er nauð syn legt að 
finna því fé lags starf og við fan gefni á með an svo 
stend ur á.

Fé lags starf ið í Ár skóg um og Gerðu bergi er fyr ir 
fólk á öll um aldri og er fjöl breytt dag skrá alla virka 
daga kl. 9 til 16.30. Nokk uð hef ur bor ið á því að fólk 
telji þetta fé lags starf eink um og jafn vel ein göngu 
ætl að eldri borg ur um en að sögn Ágústu Hall dóru 
Gísla dótt ur, frí stunda ráð gjafa hjá Þjón ustu mið stöð 
Breið holts hef ur þeg ar ver ið hug að að þessu máli 
þótt ákvarð an ir liggi ekki fyr ir enda um þró un ar
starf að ræða. Til dæm is hef ur ver ið rætt um að 
breyta ímynd og ásýnd eins dags í hverri viku þar 
sem höfð að yrði til yngra fólks og þarfa þess þan
nig að það sæi ástæðu til þess að koma. Hún seg ir 
mjög mik il vægt að eyrna merkja fólk ekki eða setja 
það í ákveðna hópa, held ur leiða það inn í þægi legt 
og upp byggi legt um hverfi. Eitt af því sem til greina 
kæmi væri að fá fyr ir les ara eða fólk sem myndi 
spjalla við þátt tak end ur í fé lags starf inu um hin ýmsu 
mál efni. 

Fjölbreyttarafélagsstarf

Fé lags starf ið er ætl að fólki á öll um aldri.

• Mígreni 

• Háls og bakverkir  

• Streita og streitutengd vandamál

• Kjálka- og bitvandamál 

• Hryggskekkja 

• Síþreyta 

• Þunglyndi 

• Námsörðugleikar 

• Ofvirkni

• Gikt

• Áfallsröskun

• Svefnröskun 

• Vandamál í ónæmiskerfinu 

• Vanlíðan ungbarna 

• Vandamál í meltingu
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Ef þú þekkir einhver af þessum einkennum;

Þá gæti Höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun hjálpað þér

Birna Benediktsdóttir
Höfuðbeina- og Spjaldhryggsjafnari
Venusarheilun og Reiki
GSM 820-8495 • Birna31@gmail.com
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Alls lágu fyr ir 77 um sókn ir um 
þjón ustu í búð ir úr Breið holti um 
síð ustu ára mót sem er um 19% 
af heild ar fjölda um sókna á þeim 
tíma. Flest ar um sókn irn ar komu 
úr Laug ar dal og af Háa leiti eða 
152 og 94 komu úr Mið borg inni 
og úr Hlíð un um. Alls lágu fyr ir 
412 óaf greidd ar um sókn ir um 
þjón ustu í búð ir í Reykja vík í lok 
síð asta árs. 

Sam kvæmt upp lýs ing um frá Vil
hjálmi Þ. Vil hjálms syni, for seta 
borg ar stjórn ar fjölg aði um sækj
end um um þjón ustu í búð ir um 6% 
á milli ár anna 2006 og 2007. Um 
350 um sækj end ur voru á biðlist
um í sept em ber árið 2006 en 375 
á sama tíma ári síð ar. Ein stak ling
ur á biðlist um fjölg aði um tæp 
11% frá sept em ber 2007 til loka 
árs 2008. Um sækj end ur um þjón

ustu í búð ir eru um 3,7% af íbú um 
Reykja vík ur borg ar ef mið að er við 
þá sem náð hafa 67 ára aldri en 
6,8% ef mið að er við 80 ára og 
eldri. Alls voru 260 um sækj end
ur á biðlist um eft ir þjón ustu í búð
um í byrj un þessa árs sem ein
nig voru á biðlist um í sept em ber 
2007 eða alls 63% þeirra sem voru 
á biðlist un um.

77umsóknirumþjónustuíbúðir MálefniBreiðholts
rættíBreiðholtsskóla

Íbúa sam tök in Betra Breið
holt boða til fund ar um mál
efni er varða íbúa Breið holts 
og mál efni þess, fimmtu dag inn 
16. apr íl n.k. í sal Breið holts
skóla kl. 20.

Á fund in um verð ur einn full
trúi frá hverju stjórn mála afli 
þar sem hverj um full trúa gefst 
tæki færi á að koma sín um mál
efn um á fram færi sem varða 
eitt fjöl menn asta íbúa hverfi 

lands ins, Breið holt ið,. Eft ir það 
verða pall borðsum ræð ur þar 
sem Breið hylt ing um gefst tæki
færi á að spyrja fram bjóð end
ur spurn inga. Nauð syn legt er 
að Breið hylt ing ar fjöl menni á 
fund inn og einnig er æski legt 
að fund ar boð ið spyrj ast út fyr ir 
hverf ið þar sem ýms ir kunna að 
hafa áhuga á mál efn um þess án 
þess að búa þar.

Listmunir.is
 

Glerlistaverk; kertastjakar, myndir,
skúlptúrar, skálar, hálsmen  ofl.    
Er á handverksmarkaðinum í Mjódd

á föstudögum kl: 11-4.
Verið velkomin. 

Guðfinna Þorvaldsdóttir glerlistakona
S. 8696135

Búistviðaðmetiðfalli
Bú ist er við met að sókn í Sum ar skól ann í FB í 

sum ar, en skól inn er fyr ir nokkru orð inn einn af 
stærstu fram halds skól um lands ins. Síð asta sum ar 
voru nem end ur í kring um 1150 tals ins, en skrán
ing hef ur aldrei far ið eins vel af stað eins og í ár. 
Bú ast má við að slæmt ástand á vinnu mark aði hafi 
þar tals vert að segja, en út lit er fyr ir að erfitt verði 
fyr ir fram halds skóla nem end ur að fá vinnu í sum
ar. Kennt er í skól an um frá 27. maí til og með 24. 
júní og síð an koma próf. Kennt er frá kl. 17:30 á 
dag inn og fram til kl. 22:10.

Boð ið er upp á rúm lega 80 áfanga í skól an um og 
með al kennslu greina má nefna alla al menna áfanga, 
s.s. ís lensku, stærð fræði, ensku, dönsku, þýsku, 
spænsku, raun grein ar, hjúkr un ar grein ar, fé lags fræði, 
sagn fræði, sál fræði, fjöl miðl un, upp lýs inga og tölvu
fræði, all ar við skipta grein ar, grunn teikn ingu o.m.fl.

Magn ús Ingva son, for stöðu mað ur skól ans seg ir 
nokkra mis mun andi hópa koma í skól ann. Í fyrsta 
lagi séu þetta fram halds skóla nem end ur sem vilja 
flýta fyr ir sér í námi, í öðru lagi nem end ur sem hef
ur ekki geng ið sem skyldi og vilja vinna það upp, 
í þriðja lagi nem end ur úr 10. bekk sem þurfa að 
und ir búa sig bet ur fyr ir fram halds skóla nám og loks 
al menn ing ur sem hef ur áhuga á ein stök um áföng um. 
Sá hóp ur verð ur ef laust fjöl menn ari í ár held ur en 
oft áður þar sem marg ir hafa misst vinnu og telja að 
nám geti opn að fyr ir ein hverja at vinnu mögu leika.

Þá seg ir Magn ús að Sum ar skól inn í FB sé leið andi 
í svoköll uðu dreif námi, en all marg ir áfang ar eru með 

slíku sniði í sum ar. Það fer þannig fram að nýtt ir eru 
sam an kost ir stað bund ins náms og fjar náms. Kenn
ar inn hitt ir nem end ur a.m.k. einu sinni í viku, en að 
öðru leyti fer nám ið fram í gegn um tölv ur. Unn ið er 
í gegn um sér stakt náms stjórn un ar kerfi sem hann að 
var af kenn ur um og nem end um í FB.

Net inn rit un í skól ann er í full um gangi á www.fb.is, 
en þar má einnig finna ýms ar hag nýt ar upp lýs ing ar 
um skól ann. 

Hjör dís Hjör leifs dótt ir, Torfi Magn ús son og Magn ús 
Ingva son, um sjón ar menn Sum ar skól ans í FB.

Er vandamál með neysluvatnið?

Við höfum lausnina!

Við hjá H-gæðalínu ehf. sérhæfum okkur í hreinsun og fóðrun 
neysluvatnslagna að innan án uppbrots og óþæginda. LSE-System 
tæknin er �ábær forvörn gegn ryðmyndun, tæringu, stí�u og leka.

• Hagkvæm og viðurkennd tækni frá Sviss.
• Mun sty�ri verktími.
• Ekkert uppbrot á veggjum og gólfum.
• Umhver�svænt ferli.
• 25 ára reynsla á heimsvísu.
• Y�r 600.000 fasteignir fóðraðar með LSE-System.

H-gæðalína ehf. Cuxhavengötu 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 555 0077 - www.hgl.is



Ný tæki færi nefn ist þró un
ar og sam starfs verk efni Þjón
ustu mið stöðv ar Breið holts, 
Frí stunda mið stöðv ar inn ar Mið
bergs, Vinnu skóla Reykja vík ur, 
Rauða kross ins og Al þjóða húss. 
Verk efn inu er ætl að að stuðla að 
aukn um at vinnu tæki fær um ung
menna af er lend um upp runa í 
fjöl breytt um störf um sem borg in 
býð ur upp á fyr ir börn og ung
linga. Starfs þjálf un og fræðsla, 
svo sem sjálf styrk ing, túlka nám
skeið, skyndi hjálp og milli menn
ing ar fræðsla eru dæmi um við
fangs efni sem unn ið er með. 

Verk efn ið hef ur það að leið ar
ljósi að nýta bak grunn og móð
ur mál þátt tak enda þeim til fram
drátt ar í störf um með börn um. 
Með að komu þeirra í upp eld is 
og frí stunda störf um er kom ið til 
móts við stefnu borg ar inn ar með 
það meg in mark mið að leið ar ljósi 
að veita ein stak lings mið aða þjón
ustu og mæta hverj um og ein um 
á eig in for send um. Þátt tak end ur 
eru 14  á nám skeið inu og  koma 
frá átta þjóð lönd um. Tungu mála
þekk ing hóps ins er mik ill fjár sjóð
ur því þau tala sam tals 12 tungu

mál. Á næstu vik um verða þátt
tak end ur afar sýni leg í stofn un um 
í Breið holt inu, í frí stunda heim
il um, leik skól um, grunn skól um 
og víð ar þar sem þær munu fá 
starfskynn ingu einu sinni í viku 
en þátt tak end ur  munu eink um 
vinna með börn um sem tala móð

ur mál þeirra. Þess má geta að 
verk efn ið hlaut styrk úr For varna 
og fram fara sjóði Reykja vík ur á 
síð asta ári og auk fram an greindra 
sam starfs að ila koma m.a. Náms
flokk ar Reykja vík ur í Mjódd inni 
að þess ari vinnu. 
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Hluti þátt tak enda fær sér há deg is verð.

Aukinatvinnutækifæriung
mennaaferlendumuppruna

Loka há tíð Stóru upp lest ar 
keppn inn ar í 7. bekk grunn skól
ans var hald in í Breið holts kirkju 
fimmtud. 26. mars sl. Fyrsta 
sæti náði Teit ur Giss ur ar son, 
Öldusels skóla í öðru sæti varð 
Unn ur Sól veig Guðna dótt ir, 
Breið holts skóla og 3. sæti Sól
veig Rán Stef áns dótt ir, Öldusels
skóla. Sig urði Ein ari Jóns syni, 
Öldusels skóla voru auk þess 
veitt bóka verð laun fyr ir góða 
túlk un á ljóða lestri. Dóm nefnd 
skip uðu: Hrund Loga dótt ir frá 
mennta sviði, yf ir dóm ari. Stein
unn Jó hann es dótt ir, rit höf und
ur, Guð rún Sig ur steins dótt ir 
Þjón ustu mið stöð Breið holts og 
Sess elja Þórð ar dótt ir kenn ari.

Inga Þóra Geir laugs dótt ir, sér
kennslu ráð gjafi við Þjón ustu mið
stöð Breið holts setti há tíð ina og 
ávarp aði sam kom una og á milli 
at riða fluttu nem end ur Suzukitón
list ar skól ans Al legro tón list ar
at riði. Rebekka Ingi bjarts dótt ir 
lék á fiðlu: Sara böndu eft ir Bohm 
við und ir leik Krist ins Arn ar Krist
ins son ar. Sól veig Að al björt Guð
munds dótt ir lék á sello: Veiði

manna kór eft ir Weber ei nnig við 
und ir leik Krist ins Arn ar. Ár mann 
Pét urs son lék á sello: Danse Rust
ique eft ir W.H. Squire við und ir
leik föð ur síns. Ið unn Pét urs dótt ir 
lék á pí anó : Sónat ínu í cdúr op 
36. nr. 3 eft ir Clem enti. Há tíð in fór 
fram í þrem ur hlut um. Kepp end ur 
lásu kafla úr verki Bryn hild ar Þór
ar ins dótt ur Síð an lásu þau ljóð 
eft ir Örn Arn ar son. Að lok um lásu 
kepp end ur ljóð að eig in vali. Að 
keppn inni standa Radd ir sem eru 
sam tök um vand að an upp lest
ur og fram sögn, í sam vinnu við 
skóla skrif stof ur, skóla og kenn
ara um land allt. Keppn in hefst 
ár hvert á degi ís lenskr ar tungu 
og lýk ur í mars með því að vald ir 
eru þrír bestu upp les ar ar í hverju 
byggð ar lagi eða skóla. Keppn in 
skipt ist í tvo hluta, rækt un ar hluta 
og keppn is hluta. Rækt un ar hlut
inn er sá hluti upp lestra keppn
inn ar sem mestu máli skipt ir. 
Hann mið ast við tíma bil ið frá degi 
ís lenskr ar tungu fram í lok febr
ú ar. Á þessu tíma bili er lögð sér
stök rækt við vand að an upp lest ur 
og fram burð í hverj um bekk.

Sig ur veg ar ar í stóru upp lestr ar keppn inni 2009.

Teitursigraðiístóru
upplestrarkeppninni

Bjöllu- og dyrasímaþjónusta

Öll almenn rafvirkjavinna

Gestur Arnarson
rafvirkjameistari

Sími: 551-9637 • Gsm: 893 2329

FjölbreytniífyrirrúmiíFjölbraut
Ný lega voru hin ir ár legu 

Sælu dag ar haldn ir í FB, en þá 
er brugð ið út af hefð bund inni 
kennslu og kennt með „öðr um 
hætti.“ Segja má að fjöl breyti
leik inn hafi ver ið alls ráð andi 
þeg ar kom að hóp un um. 

Með al þess sem í boði var þetta 
árið var prjóna kaffi, hljóð færa leik
ur, keila, tenn is, hlát urjóga, jeppa
ferð, ferð í Bláa lón ið, göngut úr
ar, bíóm ara þon, fer il möppu gerð, 
ljós mynda keppni, þátta mara þon, 
fjár öfl un, lasertag og svo mátti 

einn lít ill hóp ur sofa út. Á sælu
dög um starf ræktu nem end ur á 
Starfs braut skól ans kaffi hús og 
þar lék önn ur af kenn ara hljóm
sveit um skól ans, Blak band ið ljúfa 
tón list. 

Sér stök sælu daga nefnd, skip uð 
kenn ur um og nem end um skipu
lagði dag skrá sem stóð yfir í þrjá 

daga. Síð asta dag inn var söng leik
ur inn Rent frum sýnd ur og nem
end ur héldu vel heppn aða árs
há tíð. 

Að lokn um sælu dög um tók svo 
hvers dags leik inn við. Sælu dag
arn ir eru fast ur punkt ur í til veru 
nem enda á vor in og kær kom in 
til breyt ing í skóla starf inu.

Nem end ur spreyta sig í stomp-hljóð færa leik, en þá eru ýmis „hljóð-
færi“ not uð við takt slátt.

Boð ið var upp á nudd kennslu og 
slök uðu marg ir nem end ur vel á 
þann dag inn.



Svan dís Svav ars dótt ir er á leið 
á þing fyr ir Vinstri hreyf ing una – 
grænt fram boð. Hún er með próf 
í al menn um mál vís ind um, hef
ur stjórn að Sam skipta mið stöð 
heyrna lausra, kennt tákn mál
stúlk un, er fjög urra barna móð ir 
og að verða amma í haust. Mest 
hef ur kveð ið að henni á vett
vangi borg ar mála en hún sit ur 
nú í borg ar stjórn og hef ur með al 
ann ars unn ið sér til frægð ar að 
fletta ofan af REIhneyksl inu. 

„Líf ið er póli tík, það er ekki 
hægt ann að, sum ir eru at vinnu
menn í því og hafa það að starfi 
 en ég hef aldrei skil ið spurn ing
una: Af hverju fórstu í póli tík? Það 
hvaða starfs vett vang þú vel ur þér, 
hvað þú mennt ar þig til og for
gangs röð un in al mennt í líf inu er 
póli tík í sjálfu sér“ seg ir Svan dís. 
Þeg ar hún er spurð að því hvað 
sé það rót tæk asta sem hún hef
ur tek ið sér fyr ir hend ur hugs ar 
hún sig lengi um: „Ég nota sjald an 
þenn an mæli kvarða á það sem ég 
geri. Það sem mér finnst sjálf sagt 
mál finnst öðr um kannski rót
tækt, þeg ar ég stend með skoð
un um mín um og gild um. Að vera 
til sem vinstri græn er stund um 
mjög rót tækt og þeg ar tal að er 
þvert á það gild is mat sem er ríkj
andi í sam fé lag inu á hverj um tíma 
er það rót tækt. Þannig var mjög 
rót tækt fyr ir banka hrun að vera 
vinstri græn og tala fyr ir okk ar 
sjón ar mið um þótt þau sjón ar mið 
eigi sann ar lega meiri hljómg unn 
nú en stund um áður.

Það sem stend ur hjarta mínu 
næst er jöfn uð ur og rétt læti. Blóð
ið í mér renn ur örar þeg ar ég 
verð vör við órétt læti eða þeg ar 
þeir sem eru valda laus ir eru beitt
ir mis rétti hvort sem það er fólk 
eða nátt úra. Það er að mínu mati 
al gjör lega ólíð andi þeg ar nátt úr
unni er fórn að óaft ur kræft fyr ir 
skamm tíma hags muni eða þeg ar 
karl ar ráða meiru en eðli legt er 
bara vegna kyn ferð is síns.“ 

Á heim ili Svan dís ar er mik il 
póli tísk um ræða sem er þó mis
jöfn eft ir því hver tek ur þátt í sam
töl un um: „Þeg ar við mæl and inn er 
átta ára er um ræð an sold ið öðru
vísi en þeg ar við mæl and inn er 
mað ur inn minn, en af því póli tík 
snýst svo mjög um rétt og rangt 
þá sam tvinn ar hún mik ið alla 
um ræðu í sam fé lag inu og á heim
il inu. Það er líka póli tík í sjálfu sér 
að tala við börn og hlusta eft ir 
þeirra sjón ar mið um. Sú að ferð 
sem mað ur beit ir við að ræða mál 
í fjöl skyldu er að ferð sem nýt ist 
vel í póli tísk um verk um, að leita 
að góðri nið ur stöðu sem all ir geta 
sætt sig við. 

Ég legg mikla áherslu á að kom
ast sam eig in lega að nið ur stöðu og 
það á að vera meg in regla að eft ir 
því sem fleiri sjón ar mið koma að 
borð inu þeim mun far sælli verð
ur nið ur stað an. Það er mik il vægt 
að þvinga ekki nið ur stöðu í gegn 
með valdi meiri hluta. Póli tík og 
lýð ræði felst ekki síð ur í því að 
sjón ar mið minni hlut ans fái að 
njóta sín. Ég vil ástunda póli tík 
svona og fyr ir mér snýst þetta að 
sumu leyti um ákveðna femíniska 
nálg un á við fangs efn in.“ 

Árið 2006 var Svan dís kjör in til 
starfa sem borg ar full trúi Reykja
vík ur en þing mennsk an er ann ar 
hand legg ur. „Það er reynd ar sama 
vinstri græna hug mynda fræði og 
sama for gangs röð un sem höfð er 
í huga á báð um stöð un um en í 
vinnu á sveita stjórn ar stig inu þá 
er um að ræða fram kvæmda stjórn 
sveit ar fé lags ins, fram kvæmda vald 

sem tek ur ákvörð un um for gangs
röð un og út hlut un fjár. Lög gjaf
ar vald ið á Al þingi er ólíkt að því 
leyt inu að þar eru sett ar leik regl ur 
sam fé lags ins, fram kvæmda vald
inu sett ar skorð ur og sam fé lag inu 
öllu mark að ur rammi. Þetta er því 
sami þanka gang ur inn en mis mun
andi vett vang ur og það er að sjálf
sögðu mjög gam an að fá tæki færi 
til að takast á við hvort tveggja.“  

Það er greini legt að póli tík er 
Svandísi í blóð bor in og dett
ur henni ekk ert ann að í hug að 
gera í að drag anda kosn inga en 
að taka full an þátt: „Þótt ég væri 
ekki fram bjóð andi þá væri ég fót
göngu liði í kosn inga bar áttt unni, 
ég hef tek ið þátt síð an ég man 
eft ir mér og það er bara mis

jaft hvaða hlut verki ég gegni á 
hverj um tíma. Í þess ari bar áttu 
er ég fram bjóð andi en oft áður 
hef ég ver ið í öðr um hlut verk um. 
Ég sé mig ekki stadda á Ís landi 
í að drag anda kosn inga án þess 
að taka þátt í kosn inga bar áttu“ 
seg ir Svan dís ein beitt. Hún neit
ar því jafn framt að eiga ein hvern 
upp á halds póli tíkus en með eft
ir gagns mun um ját ar hún þó að 
bera mikla virð ingu fyr ir fólki sem 
hef ur brot ið blað í sög unni. „Ef ég 
á að nefna ein hvern þá eru það 
Ghandi eða Mart in Lut er King, 
menn sem hafa haft kjark til að 
ef ast um for send urn ar og setja 
spurn inga merki við það sem aðr
ir hafa tek ið sem gef ið. Varð andi 
fyr ir mynd ir í stjórn mál un um þá 
sagði mamma við mig þeg ar ég 
fór á böll og svona að ég ætti að 
vera sjálfri mér til sóma. Ef sú 
meg in regla er alltaf höfð í huga þá 
þarf mað ur ekki á fyr ir mynd um 
að halda. 

Að síð ustu fær Svan dís spurn
ing una hvort hún muni titla sig 
þing mann eða þing konu: „Ég ætla 
að gera til raun til þess að titla 
mig sem þing menni“ seg ir hún og 
skell ir upp úr.

Grein þessi barst blaðinu til 
birtingar sem aðsent efni.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Hera Björk Þór halls dótt ir, tón list ar mað ur og söng kona rifj ar æsk una í Breið holt inu upp að þessu sinni. 
Hera er að góðu kunn fyr ir söng fer il sinn. Hún tók þátt í keppni um að flytja Evr ó visjón lag Dana í keppn
inni sem fram fer í Moskvu í ár og hafn aði í öðru sæti. Hera á ekki langt að sækja söng hæfi leika sína því 
móð ir henn ar er Hjör dís Geirs dótt ir, söng kona og um tíma for mað ur stjórn ar Kórs Selja kirkju. Fað ir Heru 
er Þór hall ur Geirs son, fyrr um bif reiða stjóri og síð ar banka starfs mað ur.

Ég er Breið hylt ing ur. Ég bjó 
reynd ar í Vest manna eyj um í nok
kra mán uði á fyrstu árum ævi 
minn ar en kom svo til baka. Ég 
var í Breið holt inu al veg frá um 
tveggja ára aldri og þar til að ég 
fór að heim an. Ég er núm er tvö af 
fjór um systk in um. Ég á eldri syst
ir. Hún er sjö árum eldri og svo 
tvo yngri bræð ur. Ég er frekj an í 
hóp un um og ákvað bara sjálf að 
taka það hlut verk að mér. Ég hef 
alltaf ver ið svo lít ið ákveð in og 
þurft að ná mínu fram. Það var 
rík ara í mér þeg ar ég var lít il því 
nú er ég að eins far in að ró ast. 

Þótt bræð ur mín ir séu yngri þá 
urðu þeir fljót lega rúm lega höfð
inu hærri en ég. Ég hafði ekk ert í 
þá nema rétt fyrstu árin og eft ir 
það þurfti ég að fara að lúta í lægra 
haldi. Ég komst því fljótt upp á lag 
með að rök ræða við þá og fá þá inn 
á mína línu þyrfti ég þess með. Það 
er erf ið ara með eldri syst ur mína 
því hún er sjálf ræðu snill ing ur. Hún 
heit ir Þór dís Lóa og er eig andi og 
fram kvæmda stjóri PIZZA HUT á 
Ís landi og í Finn landi en bræð ur 
mín ir heita þeim þjóð legu nöfn um 
Giss ur og Geir enda eru þau al geng 
í fjöl skyld um beggja for eldra okk ar.

Uppvöxturinnvar
yndislegur

Upp vöxt ur inn var ynd is leg ur. Við 
rif umst auð vit að eins og hund ur og 
kött ur eins og geng ur og ger ist en 
gætt um þess að skaða aldrei hvort 
ann að. Við erum öll mikl ir vin ir og 
fjöl skyld an er ákaf lega sam rýmd. 
Upp vöxt ur inn ein kennd ist kannski 
svo lít ið af fjar vist um for eldra okk
ar. Mamma var að syngja og skem
mta út um allt og pabbi var rútu bíl
stjóri á þeim árum. Vinnu tími þeir
ra var því oft óreglu leg ur. Við höfð
um mömmu oft ast heima á virk um 
dög um en svo hvarf hún um helg ar 
og pabbi hvarf með reglu legu milli
bili eft ir því hvern ig stóð á ferð um. 
Við átt um marga góða að. Frænk ur 
okk ar og ýms ar barnapí ur sinntu 
okk ur krökk un um og eru næst um 
hluti af fjöl skyld unni í dag. Við köll
um þau bara frænd ur og frænk ur 
hvort sem þau eru skyld okk ur eða 
ekki. “Tan te” hug tak ið var í fullu 
gildi á okk ar heim ili. Ég fékk líka að 
upp lifa að fara í sveit og ég held að 
þetta upp eldi hafi auk ið á sjálf stæði 
manns og sjálfs bjarg ar við leitni. Við 
erum öll ágæt lega mennt uð, til tölu
lega laus við vanda mál og að ég 
held bara nokk uð vel úr garði gerð. 

Guttavísurí
Breiðholtsstrætó

Ég held að við séum bæði skap
mik il og skap góð. Við erum öll með 
nokk urt skap en höf um einnig not
ið þess að vera já kvæð og höf um 
þró að með okk ur víð sýni sem mér 
finnst vera svo skemmti leg fyr ir 
mína fjöl skyldu. All ir hlut ir voru 
rædd ir og til lykta leidd ir. Kannski 
er þessi víð sýni til kom in vegna 
þess hversu vel sést til allra átta 
úr Fló an um það an sem mamma 
er ætt uð. Og svo er pabbi frá stað 
sem heit ir Víð ar en fór í eyði um 
1960 og er efst í Reykja dal áður 
en far ið er upp á Mý vatns heið ina. 
Þannig að þetta helst allt í hend ur 
við um hverf ið. Já – það er stór og 
góð fjöl skylda á bak við mig sem 

styð ur við mig sama hvað ég er að 
gera í þessu söng konu hlut verki og 
tón list ar iðk un. Þetta er tón list ar
fjöl skylda og við get um öll sung ið 
þótt ég sé sú eina af okk ur systkin
un um sem hef lagt þetta fyr ir mig 
sem at vinnu. Þetta byrj aði snemma 
hjá mér. Ég man ekki eft ir öðru en 
að ég hafi ætl að að verða söng kona 
og ég held að ég hafi aldrei ætl að 
að verða neitt ann að. Ég fór í taug
arn ar á eldri syst ur minni. Hún var 
að skríða inn á gelgj una en ég var 
þriggja til fjög urra ára. Við vor um 
í strætó og ég söng há stöf um. Ég 
kunni Gutta vís ur að ég held bæði 
aft ur á bak og áfram og söng þær 
í Breið holts strætó. “Gutti aldrei 
gegn ir þessu – grett ir sig og bara 
hlær” hljóm aði um all an strætó
inn úr barka fjögra ára krakka sem 
túlk aði tón list ina með glæsi brag að 
sögn við staddra. 

Skólaganganí
Breiðholtinu

Skóla gang an fór fram í Breið holt
inu eins og ann að í upp eldi mínu. 
Ég fór fyrst í Breið holts skóla og 
í Öldusels skóla þeg ar ég var sjö 
ára. Síð an tók FB við. Það kom 
aldrei ann að til greina. Ég var eins 
og prinsessa. Pabbi skutl aði mér 

í skól ann. Hann dró mig út þeg ar 
ég var í leti tán ings ins og ekki að 
nenna að mæta. Hann var þá hætt
ur á rút unni og far inn að starfa í 
banka. Við erum öll búin að vera 
í FB nema pabbi. Mamma líka. En 
kannski kem ur að því að við send
um hann þang að. Aldrei að vita 
hvað ger ist þeg ar hann hætt ir að 
vinna. Það eru svo stór spurn inga
merki í banka geir an um. Kannski 
fer hann bara í FB á næsta ári. 

Leitaðiaðhinumeinatóni
Þótt ég byrj aði að syngja þeg ar 

ég upp götv aði að ég hefði munn og 
rödd og hafi ver ið alæta á tón list 
frá bernsku þá hóf ég ekki eig in legt 
söng nám fyrr en þeg ar ég var 17 
ára. Ég hent ist dá lít ið á milli tón list
ar skóla í nokk ur ár leit andi að hin
um eina sanna tóni sem mér fannst 
að ég væri ekki al veg að finna – alla 
vega ekki inn an veggja skól ans. Ég 
fann hann mun bet ur í bíln um og í 
sturt unni en í kennslu stund un um. 
Ég veit ekki hvaða galdr ar voru þar 
að verki en hann bara hvarf þeg ar 
ég var í skól an um. Þetta varð til 
þess að ég fékk nóg og fór í ægi

leg an mót þróa og ákvað að hætta 
þessu þeg ar ég átti eft ir eitt stig 
til þess að ljúka öll um átta stig un
um. Þá lá leið in norð ur í land þar 
sem ég fór í nám í rekstr ar fræði 
við Há skól ann á Ak ur eyri. Það átti 
ekki alls kosta við mig þótt ég lærði 
ým is legt á því. Ég lærði alla vega 
tungu mál ið þannig að ég skil frétt
irn ar í dag sem flest ar snú ast um 
efna hags mál og ég lærði líka að eins 
að reka sjálfa mig. Ég kláraði þetta 
nám ekki en hélt til Kaup manna
hafn ar þar sem ég snéri mér að 
söngn um að nýju. Þar hitti ég fyr
ir mann eskju að nafni Catherine 
Sadol in sem bauð mér að koma í 
skól ann til sín. Ég fann þenn an tón 
sem ég hafði alltaf ver ið að leita 
að og þá varð ekki aft ur snú ið. Ég 
lauk fjög urra ára námi hjá henni 
og er að vinna í dag sem radd þjálf
ari. Ég bý enn í tveim ur lönd um en 
ég sé fyr ir mér að ég muni verða 
meira hér heima á næst unni. Ég 
hef því að eins ver ið að end ur taka 
leik for eldra minna með okk ur með 
mín börn. Pabbi þeirra og for eldr ar 
mín ir hafa kom ið mik ið að upp eldi 
þeirra og ég held líka að það sé 
börn um mik il vægt að fá að kynn ast 
öfum sín um og ömm um.

Breiðholtiðvar
ævintýraheimur

Ef ég horfi aft urá bak til ár anna 
sem ég var að al ast upp þá finnst 
mér þetta hafa ver ið æð is leg ur 
tími. Breið holt ið var æv in týra heim
ur. Það var frá bært að búa í Blöndu
bakk an um. Um hverf ið var svo vel 
hann að og vernd að. Skemmti legt 
hvern ig Bakk arn ir eru byggð ir. 
Stutt að skott ast nið ur í Indíána
dal og við stál umst nú oft ar en við 
mátt um. Við vor um bara fimm ára 
og fannst að við hefð um al ger lega 
stjórn á þessu. Við böð uð um okk
ur í ánni og vor um ekk ert að spá í 
hætt ur heims ins. Þeg ar við flutt um 
í Selja hverf ið þá tóku enda laus ar 
ný bygg ing ar á móti manni. Hverf
ið var stút fullt af stil löns um og 
við vor um hang andi eins og apar í 
trjám utan á ný bygg ing un um. Mað
ur steig og sett ist á ófáa nagla og 
fékk þá upp í ilj arn ar og rasskinn
arn ar. Þetta kost aði plástra við og 
við og yng ir bróð ir minn var svo 

dug leg ur við þetta að ef áskrift ar
kort hefðu ver ið til hefði hann ver ið 
kom inn með eitt slíkt að Slysa varð
stof unni. Haus inn á hon um myndi 
líta út eins og lend ing ar pall ur fyr ir 
geim verð ur ef hann væri rak að ur. 
Hann var enda laust að steypa sér 
á haus inn. En þetta gerði hon um 
ekk ert til því hann er bæði klár og 
flott ur strák ur í dag. Anda poll ur inn 
var gott leik svæði og aðaldrullu
poll ur inn okk ar. Hann var að eins 
vatns meiri þá en nú og þar synt
um við og busl uð um á sumr in. Við 
vor um ekk ert að spá í hvort það 
mætti. Við gerð um það bara og svo 
skaut uð um við þar á vet urna. Dal
ur inn við Öldusels skóla var heilt 
æv in týri út af fyr ir sig. Ég man eft
ir að við vin kon urn ar fór um með 
tjöld og tjöld uð um þar. Og svo var 
læk ur inn og við systk in in kom um 
oft ast renn andi blaut heim. Svo var 
líka sport hjá okk ur að skríða inn 
í rör ið sem ligg ur upp frá daln um 
í gegn um tjörn ina og upp í mýr ina 
við Selja skóla og fylgja því þannig 
að við kom um upp rétt hjá skól an
um. Við trúð um því að þar mynd
um við rekast á for ynj ur og kannski 
risarott ur. Þetta var svona kvik
mynda heim ur og mik ið æv in týri 
þang að til rör inu var lok að með 
grind og ég man að dag ur inn sem 
grind in kom var sorg ar dag ur. Ég 
skil í dag hvers vegna mamma var 
orð in pirruð á okk ur því þvotta vél
in stopp aði ekk ert. Þetta frá bæra 
um hverfi sá til þess að við kom um 
skítug og afar sjald an þurr heim. 

HeraBjörk,GissurogGeir
Þeg ar við vor um orð in stærri 

fór um við nið ur í dal eins og það 
var kall að en það var Kópa vogs dal
ur inn þar sem Smára lind in og Sala
hverf ið eru í dag. Þang að fór um við 
með tjöld og skemmt um okk ur mik
ið sam an krakk ar úr Öldusels skóla 
og stund um komu líka krakk ar úr 
Selja skóla. Allt þetta svæði var leik
svæði okk ar krakk anna og stund
um fór um við í dags ferð ir í lakk rís
verk smiðj una sem var þarna. Þar 
feng um við heila poka af lakk rís 
fyr ir nokkra hund rað kalla sem við 
átum á leið inni heim og svo hófust 
lang ar kló sett ferð ir. Þarna var líka 
yf ir gef ið hús eða eyði býli þar sem 
búið var að brjóta all ar rúð ur og 
við köll uð um drauga hús ið. Sum
ir strák arn ir áttu orð ið litl ar skell
inöðr ur og mað ur fékk að prófa 
þær í sand hól un um. Við veidd um 
líka síli í lækj un um sem við kom um 
með heim í haug um og þau lágu á 
tröpp un um þar til lykt in var orð inn 
al veg óbæri leg. Ég man hana enn 
þá. Hún var ekki góð en vek ur engu 
að síð ur upp skemmti leg ar minn
ing ar um þess ar veiði ferð ir. Ein
hvern veg inn þá voru aldrei hafð
ar nein ar áhyggj ur af þessu flakki 
okk ar og úti lífi. Við skil uð um okk
ar alltaf heim. Mamma hafði líka 
sitt lag á að láta okk ur vita af því 
hvenær það væri tíma bært. Hún 
hef ur alltaf ver ið radd sterk og hún 
fór bara út á tröpp ur. Hún var eig
in lega búin að gera lag við þetta og 
svo hljóm aði “Hera Björk, Giss ur 
og Geir – kom inn tími til að koma 
heim” af tröpp un um. Hvar sem við 
vor um stödd í hverf inu þá komust 
við ekki hjá því að heyra þetta.

Breiðholtiðvarævintýraheimur

Söngkona í fullum skrúða.

Um það bil sem ég byrjaði að 
syngja í strætó. Ákveðin í að verða söngkona.

Ekki alveg að koma úr læknum 
en á þeim árum.



“Við kynnt umst þess ari tækni 
í Sviss þar sem hún var þró uð 
og höf um ver ið að “nota hana 
á Ís landi í rúm lega eitt ár með 
frá bær um ár angri” seg ir Vict or 
Berg Guð munds son, sölu og 
mark aðs stjóri Hgæða línu ehf. 
en fyr ir  tæk ið sér hæf ir sig í 
hreins un neyslu vatns lagna þar 
sem beitt er tækni sem ekki hef
ur ver ið not uð áður hér á landi. 
“Við höf um feng ið mörg verk
efni bæði frá ein stak ling um 
þar sem við höf um unn ið við 
lagn ir í hús um þeirra en einnig 
frá hús fé lög um, fyr ir tækj um og 
stofn un um.” Hgæða lína er fjöl
skyldurek ið fyr ir tæki og hef ur 
starfa í um eitt og hálft ár við 
hreins un á neyslu vatns lögn um.

En í hverju felst hin nýja tækni 
sem þeir Hgæða línu menn hafa 
tek ið í notk un. “Þessi tækni kem
ur upp runa lega frá Sviss. Það var 
Sviss nesk verk fræði stofa sem 
fékk það verk efni fyr ir um ald ar
fjórð ungi að finna að ferð og efni 
til þess að gera við vatns lagn ir án 
þess að brjóta upp veggi og taka 
lagn irn ar í sund ur. Með því var 
ætl un in að spara vinnu og draga 
úr um róti á hús næði af völd um 
við gerð anna. Þeir eru bún ir að 
þróa þetta í lang an tíma og nota 
og nú njót um við góðs af þess
ari vinnu þeirra. Ég held að búið 
sé að fóðra lagn ir með þess ari 
að ferð í yfir 600 þús und hús eign
um af öll um stærð um og gerð um 
frá því að þeir byrj uðu að nota 
hana. Þessi tækni felst í því að 
lögn in er þurrk uð upp og síð an 
sand blás in að inn an. Þeg ar búið 
er að meta þær skemmd ir sem 
koma fram und an þeim út fell ing
um sem sest hafa inn an í rör in er 
met ið hversu þykk fóðr un in sem 
skot ið er inn í þau þarf að vera. 
Það fer al ger lega eft ir því hversu 
djúp ar skemmd irn ar eru. Ef koma 
í ljós göt á lögn um eft ir að búið er 
að hreinsa þær að inn an verðu má 
loka göt um með þess ari að ferð. 
Við höf um lok að allt upp í milli
met ers stór um göt um með því 
að fóðra lagn irn ar að inn an. Þetta 
er svona í mjög hröð um skref
um sagt hvern ig þetta er gert.” 
Vict or seg ir að ná kvæm ir út reikn
ing ar liggi að baki hverri við gerð 
og öll tæki séu sér hönn uð með 
þetta verk efni fyr ir aug um. Hann 
seg ir að þessi að ferð bygg ist á 
um hverf is vænu ferli. “Við tök um 
alla tengikrana af og blönd un ar
tæki til þess að kom ast að öll um 
stút um á við kom andi lögn. Þan
nig fer ekk ert ann að inn í lögn ina 
en heitt loft og síð an þau efni sem 

skot ið er inní hana. Það fara eng in 
ætandi efni inn í lagn ir eða ann
að sem skemmt get ur vatn ið sem 
lögn inni er ætl að að veita.” Vict or 
seg ir að all ar regl ur í sam bandi 
við neyslu vatn mjög strang ar i 
Evr ópu og þessi verk tækni mið ist 
við að upp fylla þær að öllu leyti. 
Efni það sem Sviss lend ing arn ir 
hafi fund ið upp sé eina efn ið sem 
hlot ið hafi þær gæða vott an ir sem 
upp fylli þessi skil yrði, bæði hvað 
varð ar við loð un ar kraft og hörku 
og nái að skila full um gæð um í 
neyslu vatni. Það sé fund ið út með 
mæl ing um á vatn inu fyr ir og eft ir 
að gerð. “Þetta er ann ar kost ur 
þess ar ar verk tækni en hinn er sá 
að hvergi þarf að brjóta neitt upp 
auk þess sem verk tím inn er mun 
styttri en þeg ar hefð bund inni 
upp brota að ferð er beitt. Ég tel 
að með þessu sé hægt að vinna 
verk á allt að ein um tí unda þess 
tíma sem ann ars þurfti ef til lit er 
tek ið til alls frá gangs sem fylg ir 

því að brjóta sig inn að lögn um 
hvort sem um múr verk, máln ingu 
eða önn ur auka verk er að ræða.” 
Vict or seg ir að búið sé að skoða 
og taka út þær bygg ing ar sem 
Sviss lend ing arn ir unnu við þeg
ar þeir voru að byrja með þessa 
að ferð og nið ur stöð ur þess sýni 
að um var an leg ar við gerð ir sé að 
ræða þar sem efn ið tær ist ekki. 
Þannig hafi orð ið til grund völl ur 
að fram reikn ingi á líf tíma þess
ara við gerða. Að und an förnu hafa 
Hgæða línu menn unn ið að við
gerð um á vatns lögn um víða á Höf
uð borg ar svæð inu og þar á með
al tölu vert á Sel tjarn ar nesi. “Við 
erum eins og stað an er í dag með 
eina LSESy stem véla sam stæðu 
enn sem kom ið er þannig að við 
tök um bók an ir fram í tím ann en 
tök um að okk ur bæði stór og smá 
verk – allt frá íbúð ar hús um til fjöl
býl is og at vinnu hús næð is,” seg ir 
Vict or að lok um.
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HEILSURÆKT FYRIR KONUR

ÞAÐ EINA SEM ÞÚ ÞARFT ERU 30 MÍNÚTUR!
Brennsla, þol- og styrktarþjálfun sérsniðin fyrir konur. Reglulegar mælingar, 
persónuleg og góð þjónusta. Komdu og æfðu í þægilegu og heimilislegu umhverfi.
Komdu í Curves, Þarabakka 3, og sjáðu hvernig aðeins 30 mín. geta breytt lífi þínu.

Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | sími 566 6161 | www.cfk.is 
Curves líkamsrækt er ein mest rannsakaða líkamsþjálfum í heimi. Yfir 4.000.000 kvenna eru meðlimir í Curves á yfir 

10.000 stöðvum víðsvegar um heiminn.

Listakonaúr
Rangárþingiá
handverksmarkaðnum

“Ég er bjart sýn á að geta haft 
vinnu áfram að minni list sköp un 
og er þakk lát því fólki sem hef
ur átt við skipti við mig og stutt 
mig þannig til að halda áfram. Eft
ir banka hrun ið í haust þá hef ég 
reynt að að laga mig að ástand inu 
í þjóð fé lag inu hvað verð lag varð ar 
og hef í mörg um til fell um lækk að 
verð og ekki hækk að neitt. Það 
kann fólk að meta,” seg ir Guð finna 
Þor valds dótt ir, mynd list ar mað ur 
og hönn uð ur. 

Guð finna sel ur list muni í gall er íi 
sem hún hef ur kom ið sér upp ásamt 
vinnu stofu aust ur í Rang ar þingi og 
sel ur einnig á hand vegs mark að in
um í Mjódd á föstu dög um frá kl: 11 
til 16. Í byrj un þessa árs tók hún á 
leigu bás í Kola port inu og er þar á 
laug ar dög um og sunnu dög um. Þeg
ar lit ið er yfir muni Guð finnu í sölu
bás henn ar má fljótt sá bæði hug
mynda auðgi og traust hand bragði 
til þess að fylgja hug mynd um lista
manns ins eft ir. Hvort sem um er 
að ræða skúlp t úra steypta úr gleri 
eða fín getrð ari muni úr öðr um efn
um þá ræð ur þessi hug mynda auðgi 
sköp un og hönd. Fjöl breyti leik inn 
er nær tæk ur þar sem hver mun ur á 
sína sögu.

“Það er rétt. Ég er bú sett í sveit 
nán ar til tek ið í Saur bæ Holt um í 
Rangár þingi ytra ekki langt frá Hellu. 
Ég bjó áður í Kópa vogi á tvo syni 
og fjög ur barna börn. Ég var í góðu 
starfi þar sem ég starf aði að sölu
og mark aðs mál um. Fyr ir 15 árum 
kynnt ist ég manni mín um El í asi 
Páls syni og flutti þá í sveit ina. Þótt 
ég skipti þannig bæði um um hverfi 
og starfs vett vang þá voru þetta eng
in sétr stök við brigði. Ég hef alltaf 
haft gam an af sveit inni og bús skap, 
enda alin upp í Borg ar firð in um til 16 
ára ald urs. Það var því  auð velt að 

flytja því ég þekkti sveitaum hverf ið 
svo vel. Það er  tví býli í Saur bæ og 
er þar rek ið bland að hefð bund ið 
bú með kýr, kind ur og hesta.” Guð
finna kveðst fljót lega hafa far ið að 
leggja stund á list sköp un eft ir að 
hún flutti. ”Ég hafði stund að list nám 
sam hliða at vinnu á með an ég bjó á 
höf uð borg ar svæð inu og þeg ar ég 
var flutt í sveit ina fór ég að sinna 
list sköp un inni til þess að skapa mér 
at vinnu á svæð inu.” Guð finna seg ir 
leir list in fyrst hafa orð ið fyr ir val
inu og síð an hafi gler l ist in bæst við. 
”Ég er að al lega að fást við gler ið 
núna auk þess sem ég fæst nokk uð 
við skart gripa gerð. Nú erum við El í
as búin að koma okk ur upp 45 fer
metra gall erí í Saur bæ og 45 fer meta 
vinnu stofu í kall ara gall er ís eða alls 
um 90 fer metra húsi.” Guð finna seg
ir nauð syn legt að kom ast í ná lægð 
við fólk. ”Ég met það mjög mik ils 
að vera á hand verk s mörk uð um og 
geta átt gott spjall við við skipta vin
ina og fólk al mennt. Ég vinn mik ið 
ein í vinnu stof unni og er þetta því 
kær kom ið tæki færi. Mér þyk ir svo 
gam an af öll um mann leg um sam
skipt um og á í raun marga góða vini 
í kring um söl una, sem koma til mín 
aft ur og aft ur. Það ylj ar manni um 
hjarta ræt urn ar að sjá sömu and lit in 
koma aft ur að versla, þá veit mað ur 
að mun irn ir hafa gert lukku og að 
fólk ið er ánægt. Núna þurf um við 
að styðja hvert ann að á ýms an hátt 
og ég vil leggja mitt af mörk um til 
þess,” seg ir þessi dugn að ar kona úr 
Holt un um og henni er fleira til lista 
lagt en list sköp un og mark aðs störf 
því hún á sæti í sveit ar stjórn og 
fræðslu nefnd Rangár þings ytra auk 
þess að vera for mað ur kven fé lags
ins í sveit inni. “Í gegn um þessi störf 
fæ ég tæki færi til þess að vinna að 
ýms um mál um í sveit ar fé lag inu.”

Guð finna í sölu bás sín um á hand verks mark aðn um í Mjódd inni.

Hreinsumogfóðrum
neysluvatnslagnir

Vict or Berg Guð munds son við vinnu bíl inn. “Verst að við erum ekki 
bún ir að fá aug lýs ing arn ar sem eiga að prýða hann,” sagði Vict or um 
leið og smellt var af.
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Unga fólk ið vel kom ið í fjöl breytt starf Ferða fé lags Ís lands:

Svo nefnd barna vagna vika er 
á dag skrá Ferða fé lags Ís lands 
um miðj an maí. Þar er ætl un in 
að gefa ungu fólki með unga
börn í vagni tæki færi til að sýna 
sig og sjá aðra í skemmti leg um 
göngu ferð um. „Þetta er ný mæli 
í starf inu og hluti af þeirri við
leitni okk ar að ná til yngra 
fólks og fleiri en ver ið hef ur,“ 
seg ir Páll Guð munds son fram
kvæmda stjóri FÍ.

Barna vagna göng ur eru nýj ung í 
starfi FÍ. Ætl un in er að kynna þær 
í fjöl miðl um og á heima síðu FÍ 
þeg ar þar að kem ur. Lagt verð ur 
upp frá ýms um stöð um á höf uð
borg ar svæð inu þessa maí daga 
klukk an sex síð deg is. Til stend ur 
að fara um El liða ár dal, Öskju hlíð, 
Heið mörk, og Foss vogs dal eða 
aðra staði sem henda kunna

Ungmennastarfiðeflt
,,Til stend ur að stoppa ein

hvers stað ar á leið inni og taka 
teygju æf ing ar. Ungt fólk með 
unga börn hef ur kannski ver ið 
svoít ið af skipt ur hóp ur á okk ar 
vett vangi en nú verð ur þar breyt
ing á. Með þessu fær fólk virki
lega góða hreyf ingu og fé lags skap 
og þá er til mik ils unn ið. All ir vel
komn ir og þátt taka er ókeyp is,“ 
seg ir Páll.

Nú er kapp lagt á að efla ung
menna starf Ferða fé lags ins. Í sum
ar verð ur, að sögn Páls, far ið af 
stað með ung menna verk efni með 
ým is kon ar fræðslu og ferða lög um 
og er vænst mik ils af því. 

Verk efn ið hef ur feng ið vinnu
heit ið Fjalla skóli FÍ. Sér stak ur 
starfs mað ur mun sinna því s.s. 
fræðslu starfi þar sem fjall að 
verð ur um hug mynda fræði úti
vist ar og fjalla mennsku og fé lags
lega þátt inn í því sam bandi, 
nátt úr una, bún að og ör ygg is at
riði. Fræðsl an fer fram í maí og 
sept em ber í Skag fjörðs skála FÍ í 
Langa dal í Þórs mörk það an sem 
verð ur lagt upp í göngu ferð ir um 
fjöll og firn indi. Jafn framt er stef
nt að því vekja áhuga ungs fólks 
á sér stök um ferð um á veg um FÍ 
sem eru sniðn ar að þess ósk um 
og þörf um. 

Margtspennandi
Ung menn um hef ur sl. miss eri 

ver ið boð in inn ganga í fé lag ið fyr
ir mjög hóf legt ár gjald og með al 
ann ars er mynd ar leg ur hóp ur úr 
Smára skóla í Kópa vogi þátttak
andi í starfi fé lags ins einmitt und
ir þess um for merkj um. Einnig er 
í boði sér stök fjöl skyldu að ild. 
Fyr ir mynd in í þess um efn um er 
sótt til syst ur fé lags FÍ í Nor egi en 
þau hafa í tím ans rás átt með sér 
marg vís legt sam starf sem hef ur 
eflst mjög að und an förnu. 

Páll Guð munds son seg ir að 
nú þeg ar á móti blási í þjóð fé
lag inu sé kjör ið tæki færi til að 
taka þátt í starfi fé lagsam taka 
eins og Ferða fé lags ins þar sem 
margt spenn andi sé í boði. Mörg
um þyki spenn andi að taka þátt í 
sjálf boða liðs starfi við að dytta að 
skála bygg ing um, merkja göngu
leið ir og fleira slíkt. Slík verk efni 
séu stór þátt ur í öllu fé lags starf
inu og ljóst megi vera að ýmis 
þörf verk efni hefðu ekki náð fram 
að ganga nema með starfi sjálf
boða liða. 

Fjallstindarnirfimm
Morg un göng ur í maí hafa unn ið 

sér fast an sess í starfi Ferða fé
lags Ís lands. Þær verða á dag skrá 
dag ana 4. til 8. maí nk. og er Páll 
Ás geir Ás geirs son far ar stjóri. Í 
ár verð ur geng ið á sömu fjöll og 
í fyrra; Keili, Helga fell við Hafn ar
fjörð, Víf il fell, Helga fell í Mos fells
dal og Úlf ars fell. Þátt tak end ur í 
morg un göng un um hafa ver ið á 
öll um aldri og gjarn an á bil inu 
fjöru tíu til fimm tíu tals ins. Í fyrra 
var ým is kon ar gamni bland að 
sam an við og svo verð ur einnig 
í ár.

Ýms ar nýj ar ferð ir og áfanga
stað ir eru í ferða á ætl un Ferða
fé lags Ís lands fyr ir líð andi ár. 
Þar má með al ann ars nefna fjöl
skyldu ferð ir í Þórs mörk und ir 
sam heit inu Mar ía Mar ía, sem er 
vís an í hið fræga Þórs merk ur ljóð 
Sig urð ar Þór ar ins son ar jarð fræð
ings. Fjallatind arn ir fimm eru 
ann að ný mæli í ferða á ætl un inni, 
en það er ganga á fimm fjöll sem 

eru Trölla kirkja ofan Hít ar vatns, 
Hel grind ur á Snæ fells nesi, Trölla
kirkja á Holta vörðu heiði, Kirkju
fell í Grund ar firði og Botns súl ur.  

Umósnortnaparadís
Páll Guð munds son seg ir að 

í flokki sum ar leyf is ferða séu 
Lauga vegs og Horn stranda ferð ir 
sí gild ar og hafa lengi ver ið. Ýms
ar fleiri ferð ir séu einnig að festa 
sig í sessi. Megi þar nefna Vatna
leið ina um borg firsku Alpana og 
ferð í Héð ins fjörð og Hvann dali. 
Þá hafi Ferða fé lag ið síð ustu árin 

stað ið fyr ir ferð um í Þjórs ár
ver í ágúst á hverju ári. Ferð ir 
þang að hafi ver ið mjög fjöl sótt ar 
enda hafi svæð ið á sín um tíma 
ver ið mjög í um ræð unni vegna 
hugs an legs uppi stöðu lóns Norð
linga veitu. Sú um ræða hafi vak ið 
áhuga fólks á Þjórs ár ver um, rétt 
eins og fleiri stöð um. 

Í sam vinnu við Reykja nes fólk
vang mun FÍ í sum ar efna til nokk
urra dags ferða. Fram kvæmda
stjór inn seg ir það vera mjög 
ánægju legt, því á Reykja nes inu 
  ör skammt frá mesta þétt býl is
svæði lands ins  sé ósnort in nátt
úrupara dís með óþrjót andi æv in
týra leið um. 

„Við mun um með al ann ars 
fara að Sela töng um og ganga um 
Krýsu vík ur berg. Reykja nes ið hef
ur ver ið nokk uð í um ræð unni síð
ustu miss er inni vegna auð linda
nýt ing ar, rétt eins og Þjórs ár ver
in. Í seinni tíð er fólk er al mennt 
orð ið mik ið með vit aðra um þá 
auð lind sem ósnort in nátt úra er. 
Með því að fræð ast og ferð ast um 
svæði tek ur fólk upp lýsta af stöðu 
og þá þró un telj um við hjá Ferða
fé lag inu afar ánægju lega,“ seg ir 
Páll Guð munds son að síð ustu. 

Morgungöngurogbarnavagnaferðir

Páll Guð munds son, fram kvæmda stjóri Ferða fé lags Ís lands.

Kát ur hóp ur í kvenna ferð FÍ um Lauga veg inn svo nefnda

Ánægð á efsta tindi. Sum ar leyf is ferð ir FÍ eru alltaf vin sæl ar og má þá einu gilda um hvaða slóð ir för inni 
er heit ið.

Ferðaáætlun Ferðafélags 
Íslands er komin út. 

Skráðu þig inn – drífðu þig út.

 www.fi.is



Það er gott að muna að yf ir leitt 
kem ur mað ur frá mörg um stöð
um. Síð ustu árin hef ur heima sveit 
mín leg ið mið svæð is í Reykja vík, 
þótt ég sé fædd ur á Ak ur eyri og að 
hluta til al inn upp í sveit. En   mik
il væg ustu upp vaxt ar ár un um eyddi 
ég í Breið holt inu, sem á þeim 
tíma var eitt stórt leik svæði fyr ir 
æv in týra gjarna krakka – El liða á
in, Rauða vatn, Indíána gil, vatns
fyllt ir hús grunn ar og nagla spýt ur, 
still ans ar og steypu styrkt ar járn. 
Þannig var það þá – við lifð um og 
lifð um það af.

En ætl un in var ekki að fara á 
flug í for tíð ar þránni held ur minna 
á að þann 25. apr íl ákveð ur þjóð in 
hvaða stefna verð ur tek in upp úr 
rúst um efna hags hruns ins. Ákvörð
un in er stór og val kost irn ir bæði 

gam al kunn ir og nýir.
Snemma á þessu ári, þeg ar ég 

hafði stað ið að skipu lagn ingu 
nokk urra borg ara funda og bús á
halda bylt ing in hafði sagt þá ver
andi rík is stjórn upp störf um, fann 
ég mig knú inn til að gera meira og 
tók því þátt í for vali VG. Það gekk 
von um fram ar og ég skipa 5. sæti 
á lista flokks ins í Reykja vík norð ur.

Núna, þeg ar ör skammt er til 
kosn inga, leita aðr ir flokk ar log
andi ljósi að „réttu“ stefn unni fyr ir 
kosn inga bar átt una: „Hvað eig um 
við að segja og hvern ig? Hvaða 
ein stak ling um eig um við að flíka?”

VG þarf ekki að leika þenn an 
leik. Við stönd um bara hrein og 
bein – ná kvæm lega sami flokk ur
inn og áður. Við erum fólk með 
áhuga á sam fé lagi. Við trú um því 

a ð  s a m  a n 
sé betra en 
sund ur.  Og 
við trú um því 
af öllu hjarta 
að end ur reisn 
Ís lands eigi að 
byggja á sam
vinnu, jöfn uði, 
heið ar leika og 
opn um vinnu
brögð um.

Við vit um 
e i n  f a l d  l e g a 
hvað an við kom um og hvert við 
stefn um.

Dav íð Stef áns son er bók mennta
fræð ing ur, fyrr um Breið hylt ing ur 
og hann skip ar 5. sæti á lista VG í 
Reykja vík norð ur.
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Breiðholtiðogbúsáhaldabyltingin

Davíð 
Stefánsson.

Eigum alltaf úrval af
nýjum og góðum fiski

Úrvals 
Sólþurrkaður saltfiskur

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

Fiskbúð Einars
Arnarbakka 4-6 • Sími: 551 1439

Svið og sviðalappir frá Kópaskeri 
(sviðin á gamla mátann)

Grafarvogskirkja 18. apríl kl. 16
Víðistaðakirkja 19. apríl kl. 16

Hafnarborg 22. apríl kl. 20
Neskirkja 23. apríl kl. 16

Sigrún Hjálmtýsdóttir
Jónas Þórir

Jón Kristinn Cortez

ÞRESTIR    VORTÓNLEIKAR 2009

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

Í kosn ing un um laug ar dag inn 25. 
apr íl verð ur kos ið um at vinnu mál og 
fjár mál heim il anna. Alls eru 17.700 
manns at vinnu laus ir og þeim fjölg ar 
um 100 manns á dag. Hvergi er meira 
at vinnu leysi á land inu en í póst núm
eri 111 í Breið holti. Sömu sögu er að 
segja af stöðu heim il anna en sam
kvæmt Seðla bank an um eru 15.000 
heim ili með nei kvæða eig in fjár stöðu, 
þar sem hús næð is skuld ir eru hærri 
en eign ir. Við kom andi eru því í skulda
fang elsi, þar sem ekki er hægt að selja 
íbúð irn ar öðru vísi en að borga með 
þeim eða að aflétta hluta lána. Önn ur 
15.000 heim ili eru við það að skuld ir 
verði hærri en eign ir. Ekki er gert ráð 
fyr ir yf ir drátt ar lán um, líf eyr is sjóðs
lán um eða bíla lán um í töl unni.

Við fram sókn ar menn kynnt um 
efna hags til lög ur í átján lið um í febr
ú ar. Mesta at hygli hef ur vak ið til lag

an um lækk un höf uð stóls hús næð
is lána og lána fyr ir tækja um 20%, 
sem myndi hafa sömu áhrif og ef 
verð trygg ing in yrði færð aft ur fyr ir 
efna hags hrun ið. Hugs an lega yrði um 
há marks fjár hæð að ræða fyr ir hvern 
skuld ara, en ljóst að þetta yrði gert í 
sam ráði við er lenda kröfu hafa enda 
er for senda fyr ir þess að leið að nýta 
þær miklu af skrift ir sem verða á lána
söfn um þeirra hér lend is.

Með 20% leið rétt ingu fá skuld ar ar 
von, færri munu fara í þrot og nauð
syn leg inn spýt ing fjár magns í efna
hags líf ið verð ur að veru leika.

Þess ar til lög ur hafa far ið fyr ir 
brjóst ið á Sam fylk ing unni sem kenn ir 
sig við sam ræðu stjórn mál við há tíð
leg tæki færi. Til lög urn ar eru m.a. 
gagn rýnd ar fyr ir að ganga of langt, 
vera of rót tæk ar og kosta of mik ið.

Við skipta ráð herra bland aði sér 

líka í mál ið og 
sagði ástand
ið svo gott að 
svona rót tæk ar 
að gerð ir jöfn
uð ust á við það 
að fara á rjúpu 
með fall byssu.

Ástand ið er 
hins veg ar ekki 
í lagi. Þetta er 
dýpsta kreppa 
sem við höf um 
orð ið fyr ir og það verð ur því að grípa 
til rót tækra að gerða. Þeg ar rjúp urn
areru svona risa stór ar, þá þarf að 
nota fall byss ur.

Ein ar Skúla son, er upp al inn í    
Fella hverf inu í Breið holti og skip ar 2. 
sæti á lista Fram sókn ar í Reykja vík ur
kjör dæmi suð ur.

Þurfumaðnotafallbyssuráþessarrjúpur

Einar Skúlason.
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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

Það var líf og fjör í nýju 
heilsu rækt inni hjá Cur ves í 
Mjódd, þeg ar við lit um þar inn. 
Kon urn ar voru á fullu í æf ing
um og við tók um tali Kar it as 
Mel stað sem býr á Völl un um í 
Hafn ar firði og hef ur ver ið 3 ár 
í Cur ves. Hún verð ur 74 í ágúst 
og seg ir okk ur að hún sé mjög 
ánægð með heilsu rækt ina. 

“Ég veikt ist í mars í fyrra 
og var frá í um 10 mán uði og 
ég sakn aði mik ið að geta ekki 
stund að heilsu rækt ina í Cur
ves. Nú er ég kom in aft ur og það 
verð ur ekk ert lát á mér, nema ég 
fái að skreppa í sum ar frí” Sagði 
Kar ít as okk ur hæst ánægð. 
Stein unn Ing ólfs dótt ir 67 ára 
sagði okk ur að hún hefði hatað 
leik fimi og fund ist hún leið in leg. 
Hún var með enda lausa verki og 
lifði á ibu feni. “Núna eft ir að ég 
byrj aði í Cur ves hef ég hent Ibu
fen inu og er frjáls mann eskja. 
Ég tek eng in lyf.” Bætti Stein unn 
við.

Það er öll um hollt að stunda 
leik fimi og heilsu rækt. Cur ves 
hef ur ver ið í Lind un um í Kópa
vogi frá því 2005, en hef ur nú 
flutt starf sem ina til okk ar í 

Mjódd. Við tók um Ölmu Hann
es dótt ur þjálf ara tali. “Cur ves 
er fyr ir all ar kon ur jafnt yngri 
sem eldri og hvoru tveggja fyr
ir þær sem eru hraust ar í fullu 
fjöri, sem og þær sem ekki 
geta stund að hefð bundna lík
ams rækt. Tæk in okk ar eru sér
hönn uð fyr ir kven lík amann og 
sama á við hvað heilsu rækt ar 
kerf ið varð ar. Tæk in bjóða upp 
á brennslu þol og styrkt ar þjálf
un. Stöð in er nett og heim il is leg 
og við bjóð um upp á per sónu
lega þjón ustu og gæt um þess 
að æf ing arn ar henti hverj um 
og ein um.” Sagði Alma okk ur 
og bætti við. “Kon ur þurfa jafnt 
já styrkt ar þjálf un að halda eins 
og karl menn. Þær þurfa að lág
marka bein þynn ing una, móta 
lík amann, auka brennslu og 
styrk. Því þurfa þær að koma 
í tæk in okk ar til æf inga. Ég vil 
skora á kon ur í Breið holt inu að 
líta við hjá okk ur í frí an prufu
tíma og spjall.”

Við bjóð um Cur ves vel kom in 
í Breið holt ið og von um að kon
ur á öll um aldri kynni sér það 
snilld ar kerfi sem Cur ves býð ur 
uppá.

KaritasMelstaðermjögánægðmeðheilsuræktinahjáCurves.

Bjóðumfrían
prufutíma

CurvesíMjódd:

Líkt og und an far in ár fóru 
yngri flokk ar Leikn is norð ur yfir 
heið ar og tóku þátt í Goða móti 
Þórs. Mót ið er hald ið á Ak ur eyri 
og leik ið er í glæsi legri knatt
spyrnu höll þeirra Ak ur eyr inga.

4. fl kvenna reið á vað ið og fór í 
lok febr ú ar. Stillt var upp tveim ur 
lið um sem stóðu sig með prýði 
inn an vall ar sem utan og unnu 
stelp urn ar Goða móts bik ar inn fyr
ir fyr ir mynd ar frammi stöðu.

5. flokk ur karla voru næst ir og 
þar var stillt upp fimm lið um og 
alls 37 leik menn sem fóru. Mik
il stemmn ing var í hópn um og 
frammi stað an til fyr ir mynd ar hjá 
strák un um. Blið ið tók þriðja sæt
ið í mót inu eft ir flott an leik við 
Þrótt.

5. flokk ur kvenna mættu hress
ar og kát ar og stilltu upp tveim ur 
flott um lið um. Bæði lið in stóðu sig 
með sta kri prýði og sýndu lipra 
takta á vell in um. Mikl ar fram far ir 
voru hjá stelp un um á með an mót

inu stóð og gam an verð ur að fylgj
ast með þeim í fram tíð inni.

6. flokk ur karla lok aði Goða
mót un um þetta árið og fóru 
í lok mars. Tvö góð lið fóru fyr
ir hönd Leikn is og spil uðu þau 

,,samba“ fót bolta. Mik il leik gleði 
var hjá strák un um og það skil
aði sér held ur bet ur á vell in um.  
Aliði gerði góða hluti og end uðu 
á verð launa palli eft ir góð an leik 
við Fylki um þriðja sæt ið.

Glæsilegframmistaða
ágoðamótumÞórs

LeikniskrakkarnirstóðusigveláGoðamótinu.

Vinnmeðhimnu-ogorkukerfilíkamans
Birna Bene dikts dótt ir, heil ari 

starfar við höf uð beina og spjald
hryggs jöfn un og einnig venus ar
heil un. Hún stund aði nám  hjá 
Thom as At lee í Col lege of Cranio 
Sacral Ther apy of London það an 
sem hún út skrif að ist árið 2003. 

“Ég fór að starfa við þetta síð
an strax þeg ar ég kom heim að 
námi loknu. En námi lýk ur eig in
lega aldrei vegna þess að alltaf er 
nauð syn legt að bæta ein hverju við. 
Ég stund aði nám í reiki hjá Björk 
Jó hann es dótt ir og nám í venus ar
heil un hjá Sól björtu Guð munds
dótt ir í Ljós heim um og er nú á 
þriðja ári í Ljós heima skól an um þar 
sem  nám ið er byggt upp á þann 
hátt að nem and inn vinn ur með 
sjálf an sig til að vera betri mann
eskja. Ég sæki nám skeið reglu lega 
bæði hér heima og einnig er lend
is. Ég fer reglu lega til Daman h ur 
á Ítal íu sem er and legt sam fé lag, 
þar  búa um 800 til 1000 manns.”

Unniðmeðhimnukerfið
Fólki leik ur ef laust for vitni á að 

vita hvað höf uð beina og spjald
hryggs jöfn un er. “Höf uð beina og 
spjald hryggs jöfn un er mjúk með
ferð sem vinn ur bæði með and

lega og lík am lega þætti lík am ans. Í 
með ferð inni er unn ið með himnu
kerfi lík am ans, himn ur um lykja 
allt í lík am an um, bein, vöðva, sin
ar og all ar frum ur. Þessi með ferð 
los ar um himn ur í mið tauga kerf
inu, þ.e.a.s. heila himn ur, himn ur 
utan um mæn una og tauga ræt ur. 
Þetta kall ast bata kerfi lík am ans, 
spjald ið, hryggja súl an og höf uð
bein in.” Birna seg ir að þannig megi 
hafa áhrif á all an lík amann. “Með 
þess ari með ferð losn ar um spen
nu, bólg ur, sam grón inga og ýmis 
önn ur vanda mál og þannig stuðl
ar þessi með ferð að auknu heil
brigði með því að auka flæði, orku 

og súr efni  á því svæði sem unn ið 
er með.”

Jöfnunorkukerfisins
Þá vík ur sög unni að venus ar heil

un og hvað felst í því hug taki og 
með ferð. Þessi heil un er kennd við 
Ven us hina mjúku og allt um vefj
andi heil un ar orku sem það an kem
ur. Venus ar heil un snýst fyrst og 
fremst um heil un hjart ans sem aft
ur leið ir til jöfn un ar alls orku kerf is 
þess er heil un ina þigg ur. Í þess ari 
heil un ar vinnu eru not uð tákn eða 
orku mynst ur auk krist alla kjarna. 
Heil un in fer þanig fram að þiggj
andi leggst á bekk í  þægi leg um 
föt um, það kem ur oft fyr ir að hann 
sofn ar og er það í góðu lagi. Stund
um nýt ur þyggj andi  bæði höf uð
beina og spjald hryggs með ferð ar 
og venus ar heil un ar í sama tíma,” 
seg ir Birna sem not ar einnig krist
ala og steina til að leggja á fólk. 
Hún seg ir að reiki eða heil un sé 
alltaf stór þátt ur hvort sem um 
höf uð beina og spjald hryggs
með ferð eða venus ar heil un er að 
ræða. Birna er með starfs að stöðu 
í Ljós heim um í Braut ar holti 8 og 
líka heima hjá sér í Selja hverf inu í 
Breið holti.  

BirnaBenediktsdóttiraðstörfum.

FRAMSÓKN

LEIÐ
RÉTTING
LÁNA FYRIR 

OKKUR 
ÖLL

Einar Skúlason 
2. sæti Reykjavík suður
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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

Fót bolta há tíð fyr ir all ar stelp
ur í 109 hverf inu verð ur hald in 
sunnu dag inn 26. apr íl í Selja
skóla á milli kl.14:00 og16:00 
og verð ur margt skemmti legt á 
boðstól um. Barna og ung linga
ráð Íþrótta fé lags Reykja vík ur 
(ÍR) stend ur fyr ir há tíð inni í 
sam vinnu við KSÍ. Há tíð in er 
lið ur í út breiðslu átaki ÍR og 
KSÍ og er mark mið átaks ins að 
fjölga kvenna iðk end um í knatt
spyrnu. Það er trú ÍR að meiri 
þátt taka kvenna í íþrótt um hafi 
mik ið for varn ar gildi og hvetji 
til hollra lífs hátta.  

Dag skrá há tíð ar inn ar verð ur 
með þeim hætti að lands liðs
þjálf ari kvenna set ur há tíð ina 
kl 14.00 og leik menn Alands
liðs kvenna koma á svæð
ið.  Leik menn meist ara flokks 
kvenna koma einnig á svæð
ið og knatt þraut ir hefj ast. Þar 
má nefna að hitta bolta í gat, 
rekja bolta, skot tækni og fleira 

auk knatt spyrnu sprells og Kep
pni í ýms um grein um. Þá verð
ur sýnt “slides how” af mynd um 
frá kvenna starf inu, lands lið inu 
og skemmti leg um at vik um. Þá 
má geta þess að Kvenna deild 
ÍR býð ur öll um stúlk um að æfa 
frítt í heil an mán uð í til efni 
út breiðslu átaks ins.

Meist ara flokk ur kvenna vann 
sér sæti í úr vals deild kvenna á 
kom andi tíma bili og spil ar því 
í efstu deild í ann að skipt ið á 
þrem ur árum. A lands lið kven
na hef ur unn ið hug og hjörtu 
Ís lend inga með glæsi legri fram
göngu inn an sem utan vall ar og 
hróð ur knatt spyrn unn ar hef ur 
vax ið. Nú er það verk efni knatt
spyrnu hreyf ing ar inn ar að fylgja 
þess um ár angri eft ir og auka 
enn þátt töku stúlkna í knatt
spyrnu. All ar stúlk ur/mæð ur/
frænk ur/vin ir eru vel komn ar á 
há tíð ina en þar verð ur margt 
skemmti legt á dag skránni.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Allarstelpurífótbolta

Met þátt taka var á MÍ 11 til 14 
ára sem fram fór í Laug ar dals höll 
helg ina 28. febr ú ar til 1. mars. Alls 
tóku 376 kepp end ur frá 19 fé lög
um og sam bönd um þátt í mót inu 
sem var fjölg un úr 283 kepp end
um frá ár inu áður. Flest ir kepp
end ur komu frá ÍR eða 59, 43 
koma frá FH, 34 frá UMSE.

Að af lok un um fyrri degi móts
ins var ÍR lið ið með af ger andi for

ystu í heild ar stiga keppn inni með 
292 stig en HSK var í öðru sæti 
með 156 stig. For skot ið jókst enn 
frek ar á seinni degi keppn inn ar 
og end aði liði með 506,5 stig, 210 
stig um meira en næsta lið á eft ir, 
auk tveggja Ís lands meist aratitla 
í ald urs flokk um 13 ára og 14 
ára telpna og síð ast en ekki síst 
tveggja Ís lands meta í 4 x 200 m. 
boð hlaup um telpna og pilta. Þar 

hlupu þær  Arna Stef an ía Guð
munds dótt ir, El ísa Pálma dótt ir, 
Krist ín Lív Jóns dótt ir og Mar grét 
Lilja Arn ars dótt ir á 1:50.70 mín. 
og bættu eldra met ið um 3,35 
sek. Hjá pilt un um voru það Bene
dikt Guð munds son, Gunn ar Guð
munds son, Sæ mund ur Ólafs son 
og Pét ur Gunn ars son. sem bættu 
gamla met ið um 89/100 úr sek. 
þeg ar þeir hlupu á 1:47,62 mín.  

ÍRmeðafgerandiforystu

EingönguÍR-ingarí
karlalandsliðiíkeilu

Sig urð ur Lár us son lands liðs
þjálf ari í keilu var að velja karla
lands lið ið sem mun keppa á EM 
í Ála borg í júní. Eft ir tekt vek ur og 
er senni lega eins dæmi að heilt 
lands lið sé skip að leik mönn um úr 
að eins einu liði.  

Allt eru þetta ÍRing ar sem við 
get um ekki ann að en ver ið afar 
stolt af.  Þetta eru þeir Arn ar 
Sæ bergs son, Haf þór Harð ar son, 
Jón Ingi Ragn ars son, Ró bert Dan 
Sig urðs son og Stef án Claes sen. 

ÍR átti tvo kepp end ur á EM 
öld unga sem fram fór á Ancona 
á Ítal íu 25. til 30. mars. Þetta 
voru þau Fríða Rún Þórð ar dótt
ir sem kepp ir í flokki 35 til 39 
ára og Jón H. Magn ús son sem 
keppt i í flokki 70 til 75 ára en 
3 kepp end ur komu frá Ís landi í 
þetta sinn.

Fríða Rún hóf keppni sína þann 
25. mars á því að verða í 2. sæti í 
3000 m hlaupi á tím an um 10:17.50 
mín sem er henn ar besti ár ang ur 
í ár. Fríða Rún var með for ystu í 
hlaup inu þar til 300m voru eft ir 
en þá varð hún að lúta í lægra 
haldi fyr ir keppi naut sín um frá 
Ítal íu á enda sprett in um og mun
aði að eins 2 sek. á þeim. Þann 27. 
mars keppti Fríða Rún síð an í 5 
km á víða vangs hlaupi sem hlaup
ið var á mal ar stíg um með grófri 
möl og mörg um brött um brekk
um bæði upp á við og nið ur en 
þær sem voru nið ur í móti end
uðu oft í vink il beygju svo erfitt 
var að fóta sig. Það gerði hlaup ið 
hins veg ar mun meira spenn andi 
á að horfa og meira ögrandi fyr
ir kepp end urn ar. Um það bil 30 
kon ur voru í hlaup inu en bland að 

var sam an flokk um 35 til 39 ára 
og 40 til 44 ára. Fríða Rún sigr aði í 
hlaup inu á fín um tíma 19:18 mín.

Fríða Rún lauk svo keppni sinni 
með því að ná í sín önn ur silf ur
verð laun þeg ar hún varð í 2. sæti 
í 1500m hlaupi á tím an um 4:47.49 
mín, inn an við 1 sek á eft ir þeirri 
fyrstu sem var sú sama og sigr
aði í 3000 m hlaup inu. Jón Heið

ar keppti í kringlu kasti þann 28. 
mars, varð í 9. sæti. Hann bætti 
þó um bet ur dag inn eft ir þeg ar 
hann varð í 3. sæti í lóð kasti með 
15.77 m (7,26 kg) Ís lensku kepp
end urn ir þrír náðu í alls 6 verð
laun, 2 gull, 2 silf ur og 2 brons, 
hreint frá bær frammi staða.

EvrópumeistaramótöldungaáÍtalíu:

FríðaRúnerlengsttilvinstri.

Chels ey Krist ina Sveins son, 
sem er hálf ís lensk hlaupa
stúlka á 17. ári er enn og aft ur 
að vekja at hygli í Banda ríkj un
um með frá bær um ár angri sín
um og dugn aði. Chels ey Krist ína 
er dótt ir Birg is Sveins son ar sem 
mik ið hef ur hlaup ið og starf að 
fyr ir frjáls í þrótte deild ÍR und an
far in ár og hleyp ur að sjálf sögðu 
með ÍRskokk. 

Chels ey er fædd á Ís landi og 
bjó hér í nokk ur ár með föð ur sín
um og banda rískri móð ur sinni 
en hún býr núna í Texas í Banda
ríkj un um en held ur þó ágæt um 
tengsl um við Ís land. 

Chels ey keppti í fyrsta sinn á 
Ís landi á ung linga lands mót inu á 
Laug um árið 2006 og vakti hún 
mikla at hygli fyr ir ár ang ur sinn 

en ekki síð ur fyr ir hlý legt við
mót. Helg ina 4. til 5. apr íl keppti 
Chels ey á Texas Rela ys og sigr
aði hún bæði í 1600 m og 3200 m 
hlaupi. Hún hljóp 3200 m (2 míl
ur) á  10:12.11 mín. og setti skóla
met og móts met en næsta stúlka 
var á tím an um 10:21.34 mín. Hún 
sigr aði einnig í 1600 m hlaup inu á 
tím an um 4:46.47 mín. og var hún 
16 sek á und an þeirri sem varð í 
2. sæti. Reglu lega er skrif að um  
henn ar ár ang ur og fram tíð ar sýn, 
í dag blöð um og vef síð um vestra 
en á heima síðu frjáls í þrótta deild
ar inn ar má finna þessa tengla. 
http://runn ingtimes.com/Art icle.
aspx?Art icleID=15618&PageN
um=1 og við tal við Chels ey má 
finna á slóð inni http://www.
flotrack.org/vid eos/covera ge/

view_vid eo/2343812008foot
lockercrosscountrychamp ions
hips/96103chels eysveins son4th.

ChelseyKristinavekurathyglivestra

FrábærárangurhjáFríðuRún

Hið ár lega Drottn inga mót ÍR 
og Olís verð ur hald ið laug ar dag
inn 18. apr íl nk. 

Drottn inga mót ið er ætl að knatt
spyrnu drottn ing um sem náð hafa 
25 ára aldri og spila ekki  með 
meist ara flokk um fé lags lið anna. 
Þetta er í þriðja skipt ið sem mót ið 

er hald ið og er stefnt á skemmti
legt og veg legt mót að vanda.

Tek ið verð ur á móti lið un um í 
ÍRheim il inu og leik mönn um boð
ið upp á rjúk andi te og rist klukk
an 11:00 en að morg un hress ingu 
lok inni verð ur móts setn ing klukk
an 12:30 og í beinu fram haldi hefj

ast leik ar á gervi grasi ÍR. Móts lok 
eru áætl uð um klukk an 18:00 með 
verð launa af hend ingu í há tíð ar sal 
ÍRheim il is ins og þar verð ur boð
ið upp á létt an mat og skemmt un 
fram eft ir kvöldi.   

DrottningamótÍRogOlís
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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



Svandís Svavarsdóttir, 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi suður

Verjum velferð, 
sköpum störf


