
Glæsi legt æsku lýðs hús var tek
ið í notk un við Kleif ar sel í Breið
holti laug ar dag inn 5. sept em ber 
sl. Í hús inu sem er sann köll uð 
æsku lýðsmið stöð verða á neðri 
hæð; Frí stunda heim il ið Vin ar sel, 
Frí stunda klúbb ur inn Hellir inn, 
auk þess sem kennsla frá Brú ar
skóla verð ur í hús inu. 

Á efri hæð Kleif arsels er Tón
skóli Eddu Borg sem var sett ur í 
Selja kirkju í 21 skipti sama dag og 
æsku lýðs hús ið var tek ið í notk un. 

Flutn ing ur Tón skól ans í hið nýja 
hús næði fór fram með form leg
um hætti þar sem kenn ar ar og 
nem end ur skól ans gengu fylktu 
liði frá Selja kirkju að Kleif ar seli 
með Lúðra sveit verka lýðs ins í 
broddi fylk ing ar. Kleif ar sel 18 var 
á sín um tíma byggt sem versl un
ar hús en eft ir að versl un var hætt 
var hús ið nýtt til íbúða um tíma. 
Síð ar komu fram hug mynd ir um 
nið ur rif þess og bygg ingu íbúð
ar blokk ar en þær nutu ekki fram

göngu m.a. vegna and stöðu íbúa 
á svæð inu. Reykja vík ur borg eign
að ist hús ið á síð asta ári og var þá 
haf ist handa um að breyta því í 
æsku lýðs hús en end ur nýja þurfti 
all ar inn rétt ing ar þar frá grunni. 
Heild ar kostn að ur við verk ið nem
ur um 165 millj ón um króna en 
heild ar flat ar mál hús næð is ins er 
um eitt þús und fer metr ar.

Nán ar er fjall að um Kleif ar
sel á bls. 8. 
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- bls. 4
Viðtal við 

Þorstein G. 
Gunnarsson

- bls. 10
Guð rún Hrefna 
Guð munds dótt ir

nýr skólastjóri FB

GlæsilegtæskulýðshúsviðKleifarsel

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

Frá vígslu degi frí stunda húss ins við Kleif ar sel. Frá vinstri: Mathea Sig urð ar dótt ir, kenn ari við Brú ar skóla, 
Edda Borg, skóla stjóri Tónskóla Eddu Borg, Ósk ar Bergs son, for mað ur fram kvæmda ráðs Reykja vík ur borg
ar, Marta Ólafs dótt ir, verk efna stjóri Vinasels, Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for seti borg ar stjórn ar, Mar ía Rós 
Val geirs dótt ir, verk efna stjóri Hell is ins og Kjart an Magn ús son, for mað ur ÍTR.

- á traustum grunni

Lambakjöt af  nýslátruðu
lambalifur, hjörtu og nýru

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

Tilboðsverð



Borgarbúarí
áætlanagerð

Borg ar stjórn Reykja vík ur hef ur 
sam þykkti til lögu, borg ar full trúa 
Fram sókn ar flokks og Sjálf stæð is
flokks, um að út færð ar verði leið
ir til þátt töku borg ar búa við mót
un fjár hags á ætl un ar árið 2010. Í 
sam þykkt inni felst að borg ar bú um 
verð ur gef ið færi á að for gangs raða 
ákveðn um fjár mun um til ný fram
kvæmda og smærri við halds verk
efna inn an ein stakra hverfa. Not ast 
verði við net kosn ingu um verk efni 
og/eða at kvæða greiðsl ur á opn um 
borg ara fund um. Byggt verð ur á 
reynslu borg ar inn ar af verk efn inu 
„1, 2 og Reykja vík“ sem gafst mjög 
vel. Hanna Birna Krist jáns dótt
ir, borg ar stjóri, seg ir í frétt á vef 
Reykja vík ur borg ar að um ný mæli 
sé að ræða við fjár hags á ætl un ar
gerð borg ar inn ar. ,,Með þessu móti 
vilj um við að íbú ar hafi raun veru
leg áhrif á for gangs röð un til tek inna 
verk efna í nærum hverfi þeirra áður 
en geng ið verð ur frá fjár hags á ætl
un næsta árs.“ Skrif stofu borg ar
stjóra og fjár mála skrif stofu er falið 
að und ir búa verk efn ið í sam starfi 
við Stofn un stjórn sýslu fræða og 
stjórn mála við Há skóla Ís lands. Til
lög ur um út færslu skulu liggja fyr ir 
eigi síð ar en 15. októ ber nk. 

Fyrstmeð
loftslagsstefnu

Reykja vík ur borg er fyrst sveit
ar fé laga á Ís landi til þess að leggja 
fram lofts lags og loft gæða stefnu 
en slík stefna hef ur ver ið sam þykkt 
í borg ar stjórn. Stefn an er eitt af 
grænu skref un um í Reykja vík og 
meg in mark mið henn ar er að draga 
úr los un á gróð ur húsa loft teg und
um og bæta loft gæð in í borg inni. 
Stefn an er tví skipt og fjall ar ann
ars veg ar um lang tíma á hrif á lofts
lag í heim in um og hins veg ar um 
skamm tíma á hrif á það loft sem 
borg ar bú ar anda að sér dag hvern. 

Einstaklingsnámskrá
fyrirbörní
sérkennslu

Áhersla er lögð á að ein stak lings
námskrá verði gerð fyr ir öll börn 
sem njóta sér kennslu í leik skól
um og á virkni for eldra í mót un og 
fram kvæmd sér kennslu. Þetta kem
ur fram í nýrri sér kennslu stefnu 
Leik skóla sviðs Reykja vík ur borg
ar, sem leik skóla ráð sam þykkti á 
fundi sín um 26. ágúst. Auk in áher
sla verð ur lögð á að fjölga leik skól
um með sér hæfða þekk ingu vegna 
þjón ustu við börn með fötl un. Þeir 
leik skól ar sem eru skil greind ir sér
hæfð ir leik skól ar skulu vera í far
ar broddi við þekk ingaröfl un á sínu 
sér sviði og miðla þekk ingu til ann
arra leik skóla. Áhersla er lögð á 
að efla mark visst sam starf leik og 
grunn skóla og stuðla þannig að 

meiri sam fellu í þjón ustu. Auk in 
áhersla er lögð á mat á sér kennslu 
í leik skóla starfi. Þá er lagt til að 
sett ur verði á stofn upp lýs inga vef
ur sem haldi utan um og miðli hug
mynd um og að ferð um sem not að
ar eru í sér kennslu. Í stefn unni er 
lagt til að haf ið verði til rauna verk
efni vegna lang veikra barna sem 
dvelja lang dvöl um heima vegna 
veik inda og við halda þannig tengsl
um barns ins við leik skól ann.  

Velheppnaðurbíllaus
Laugavegur

Ánægja virð ist vera með til
raun sem gerð var laug ar dag
inn 5. sept em ber um bíla laus an 
Lauga veg. Mik il um ferð gang andi 
veg far enda var um Lauga veg inn 

þrátt fyr ir rign ing ar skúra af og til. 
Göngu göt ur hafa átt erfitt upp
drátt ar hér á landi og má minn ast 
til rauna sem gerð ar voru með lok
un Aust ur stræt is fyr ir bíla um ferð 
á árum áður og þóttu mis takast. Á 
vef Reykja vík ur borg ar er vit an að 
í um mæli fólks sem fór um göt
una um rædd an laug ar dag, gang
andi að sjálfs sögðu. “Lauga veg ur 
er menn ing ar gata, hér býr fólk, 
hér eru veit inga hús og versl an ir 
og hing að kem ur fólk til að hitt ast,” 
sagði Magn ús Jens son arki tekt. 
„Mér finnst al veg sjálf gef ið að opna 
Lauga veg inn fyr ir gang andi veg far
end um,” sagði Elín Jóns dótt ir og 
Ólaf ur Helgi Sam ú els son benti á 
nýja hljóð mynd göt unn ar því nú 
heyrð ist ekki í bif reið um. „Ég kæmi 
hing að miklu oft ar ef Lauga veg ur
inn væri göngu gata,“ sagði hann. 
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594
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Rit stjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904
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Um brot: Valur Kristjánsson
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Dreif ing: Íslandspóstur
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A ust ur berg ið í Efra Breið holti teng ir Hóla og Fella hverf in 
sam an. Stræt is vagn inn læð ist eins og kött ur um göt una 
og ak andi veg far end ur fara sér hægt yfir hraða hindr an

irn ar. Gang andi veg far end ur eru öðru hvoru á ferli en minna 
en gera mætti ráð fyr ir þeg ar horft er til þeirr ar fjöl breyttu 
mennta og menn ing ar og af þrey ing ar starf semi sem þar fer 
fram. 

Á horn inu við Suð ur hóla er Hóla brekku skóli sem er einn af 
stærri grunn skól un um í Breið holti og við hlið hans er FB með 
tvær þús und ir nem enda. Næst kem ur Breið holts laug in – ein 
vin sælasta sund laug Reykja vík ur ef sund setr ið í Laug ar dal 
er frá talið. Þá kem ur Íþrótta hús ið við Aust ur berg og síð ast 
en ekki síst klúbb og keppn is svæði íþrótta fé lags ins Leikn is. 
Aust an meg in Aust ur bers ins er að finna Menn ing ar mið stöð ina 
Gerðu berg þar sem einnig er til húsa öfl ugt fé lags starf og deild 
frá Borg ar bóka safni Reykja vík ur. Þá æsku og ung menna sama
stað inn Mið berg, vernd aða vinnu stað inn Iðju berg og Tón skóla 
Sig ur sveins D. Krist ins son ar. Þá er skammt í Heilsu gæsl una í 
Efra Breið holti og nokkra þjón ustu starf semi. 

Af þess ari taln ingu má sjá að Aust ur berg ið er eins kon ar mið
bær Efra Breið holts ins þótt þess beri ekki mik il merki í um ferð 
fólks. Við hönn un göt unn ar hef ur svo tæp ast verð ur um villst 
fyrst og fremst ver ið horft til tengi hlut verks henn ar á milli 
hverf is hlut ann tveggja og að komu fólks á bíl um – fólks sem 
kem ur og fer þeg ar það hef ur lok ið störf um sín um, er ind um 
eða annarri að komu.

Þrátt fyr ir þessa fjöl breyttu starf semi er fátt að finna við Aust
ur berg ið sem gef ur til kynna mið bæj ar hlut verk þess eða lað ar 
til sín fólk. Á Mark ús ar torg inu á bak við Tón skóla Sig ur sveins 
og Mið berg hafa ung menni vinnu skól ans rek ið kaffi hús yfir 
sum ar tím ann. Rekst ur þess hef ur þótt ný breytni og marg ir nýtt 
sér þjón ustu þess. Mark ús ar torg ið er að öðru leyti stein dautt. 
Þar sér varla ung lings skjátu á rölti svo grip ið sé til orð fær is 
Hall dórs Lax ness utan þess sum ar tíma sem krakk arn ir í Kaffi 
mask ínu selja þar veit inga. Inni í húsi Gerðu bergs er ann að veit
inga og kaffi hús sem fáir virð ast vita af aðr ir en þátt tak end ur 
í fé lags starf inu og þeir sem leið eiga á sýn ing ar og sam fundi í 
hús inu. 

Raun ar er það verk efni fyr ir út sjón ar sama a rki tekta að koma 
með hug mynd ir að hönn un sem dreg ið gæti fólk út á þetta 
svæði og vak ið mann líf. Einnig væri það ágætt verk efni borg
ar yf ir valda að huga að þessu máli. Þótt nú þurfi að spara og 
hægja verði á öll um fram kvæmd um þá þyrfti ekki að vera um 
svo mik il fjár út lát að ræða. En um fram allt er fullt til efni til þess 
að benda á að þarna á að vera hægt að byggja upp mann lífs og 
menn ing ar svæði.

Félagsstarfáfullu

N ú er allt fé lags starf að hefj ast af full um þunga eft ir hefð
bund inn sum ar dvala. Marg vís legt fé lags starf fer fram í 
Breið holt inu. Mörg fé lög eru starf andi í borg ar hlut an um 

sem kalla má bæ í bæn um og einnig er um öfl ugt fé lags starf á 
veg um Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts og Reykja vík ur borg ar 
að ræða. Styrk ur Breið holts ins sem sam fé lags byggð ar er ekki 
síst fólg in í öllu þessu öfl uga fé lags starfi. Breið holts dag arn ir 
sem orðn ir eru ár viss haust við burð ur í lífi Breið holts búa eru 
glöggt vitni um þá grósku sem ein kenn ir fé lags líf og starf þess
ara heim kynna. Nú stend ur und ir bún ing ur þeirra yfir og má 
hvetja íbú ana til þess að leggja sitt af mörk um til að gera þá 
sem glæsi leg asta 19. til 25. októ ber n.k.

Austurbergið

Samningur ÍR og flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík um flug
eldasölu var undirritaður á íþróttasvæði ÍR síðast liðinn laugar
dag. Samningurinn nær til áranna frá 2009 til 2012. Samkvæmt
samningnumverðursalaflugeldaáþessutímabiliífélagsheimili
ÍRviðSkógerselíBreiðholti.ÍRmunþvíáframleitastviðaðveita
Breiðhyltingumsemöðrumsembestaþjónustuþegardregurað
flugeldasölunni í aðdraganda áramóta næstu árin. Á myndinni
sjástþeirStefánÞórÞórsson frá flugfjörgunarsveitinniogBragi
BjörnssonkaupmaðuríLeiksportihansdalasamninginnenBragi
undirritaðihannfyrirhöndÍR.
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Haustið er upphaf skólaársins. Börnin verða um leið 
afar áberandi meðal gangandi vegfarenda og kröfur 
um öryggi þeirra aukast til muna. Gangstéttir eru 
þeirra leið í skólann. 
Það er óviðunandi að þau, ásamt fötluðum og fólki 
með barnavagna, þurfi að fara stóran hluta leiðar 
sinnar á götunni.

Ég er

og

P
IP

A
R

  
• 

 S
ÍA

  
• 

 9
1

4
5

0
 •

 L
jó

sm
yn

d
: 

O
d

d
ur

 B
jö

rn
ss

o
n

Borg ar bóka safn Reykja
vík ur fer nú af stað með fjöl
skyldumorgna þar sem fjöl
skyld um með börn á aldr 
in um 0 til 6 ára er boð ið að 
koma og eiga sam an góða 
sam veru stund á bóka safn inu. 

Boð ið er upp á óform lega 
dag skrá um ýmis mál efni. 
Leik föng og bæk ur fyr ir börn
in eru á staðn um og boð ið 
verð ur upp á kaffi sopa. Um er 
að ræða til rauna verk efni en 
nán ari dag skrá verð ur mót uð 
í sam starfi við þátt tak end ur 
með þarf ir þeirra og ósk ir að 
leið ar ljósi.  Um sam starfs
verk efni er að ræða  á milli 
Borg ar bóka safns Reykja vík ur, 
Menn ing ar mið stöðv ar inn ar 
Gerðu bergs og Leik skóla sviðs 
Reykja vík ur borg ar.

Fjölskyldu-
morgnarí
Gerðubergi

Um þess ar mund ir eru íþrótta
fræði nem ar úr Há skól an um í 
Reykja vík að afla sér þekk ing ar 
og reynslu af vinnu með þátt tak
end um í fé lags starf inu í Breið
holti. 

Íþrótta fræði nem arn ir munu 
kynna sér íþrótta og fé lags starf í 
hverf inu ásamt því að sjá um ken
nslu í fjöl breyttri hreyf ingu sem 
boð ið er upp á. Þá munu nem arn ir 
vinna með starfs fólki fé lags starfs
ins í Gerðu bergi og Ár skóg um 4 
að ýms um verk efn um sem ætl að 
er að efla það íþrótta og fé lags
starf sem í boði er í hverf inu. Með 
slíku sam starfi öðl ast nem arn ir 
dýr mæta reynslu af starfi á vett
vangi og hverf ið nýt ur um leið 
krafta þeirra til heilla fyr ir þátt tak
end ur í fé lags starf inu og hverf ið 
í heild. Fyrr á ár inu var und ir rit
að ur sam starfs samn ing ur á milli 
íþrótta sviðs Há skól ans í Reykja vík 
og Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts 
og er þessi sam vinna af rakst ur af 
þeim samn ingi.  

HáskólanemaríverknámiíBreiðholti

FráundirritunsamningsinsumsamstarfHRogfélagsstarfsins
íBreiðholti.
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason



Þor steinn G. Gunn ars
son er fyrr um út varps
mað ur sem und an far 
in ára tug hef ur starf að 

við al manna tengs, lengst af hjá 
KOM al manna tengsl um. Hann 
hef ur búið í Breið holt inu frá því 
hann flutti frá Ak ur eyri ung ur að 
árum til þess að hefja há skóla
nám. Hann seg ist þó enn telja sig 
Ak ur eyr ing en Breið holts bú inn 
hafi sótt á með ár un um enda hef
ur hann búið í flest um hlut um 
hverf is ins frá því að hann hleyp
ti heim drag an um. Þor steinn 
spjall ar um hverf ið og störf sín 
á fjöl miðla og kynn ing ar mark
að in um við Breið holts blað ið að 
þessu sinni.   

Allt í bökk un um 
“Ég flutti frá Ak ur eyri til Reykja

vík ur haust ið 1983 til þess að setj
ast á skóla bekk í Há skóla Ís lands. 
Fyrsta vet ur inn var hálf lít il íbúð 
tek in á leigu við Þóru fellið en eft
ir tæpt ár Hafn ar firði var far ið til 
baka í Breið holt ið. Nán ar til tek
ið í Kóngs bakk ann þar sem höfð 
var nokk urra ára við dvöl. Það var 
af skap lega gott að búa í bökk un
um. Hverf ið er ein stak lega fjöl
skyldu og barn vænt. Líf barn
anna snérist að mestu um Uin 
 sam eig in lega svæð ið sem mót ar 
um hverfi götu og húsa. Krökk un
um lík að vel þarna og það þurfti 
ekki að hafa mikl ar áhyggj ur af 
þeim. Stund um var sagt i gamni á 
þess um árum að krakk ar úr Bökk
un um þyrftu ekki að fara yfir götu 
fyrr en á ung lings ár um að þau 
færu í fram halds skóla eða færu 
að fara ein nið ur í bæ. Þarna var 
allt sem fólk þurfti að hafa. Breið
holts skól inn er í miðri byggð inni 
og þar var lít il versl ana mið stöð 
þar sem voru tvær mat vöru
versl an ir, bak arí, fisk búð og ýmis 
önn ur þjón usta. Fólk þurfti ekki 
lengra en nið ur í Mjódd þar sem 
banka úti bú in voru, póst ur inn og 
fleira. Úr Kóngs bakk an um lá leið in 
yfir í Leiru bakk ann, næstu blokk, 
enda auð velt að flytja, kass arn
ir voru ein fald lega born ir á milli. 
Um hverf ið og góð an og gott að 
senda börn in þang að. “Hann 
skil aði alla vega mín um börn um 
mjög vel frá sér, Lilja dótt ir mín 
er að hefja dokt ors nám í veiru
fræði við Há skóla Ís lands og Ari 
Gunn ar son ur minn er við nám í 
kvik mynda fræði við Gauta borg ar
há skóla. 

Svo kom að því að fljöl skyld an 
þurfti að stækka við sig og þá var 
flutt upp í Kög ur sel og þar með 
búið að prufa öll meg in hverf ið í 
Breið holt inu. Og ef ég á að lýsa 
því um hverfi má gera það með 
einu orði – orð inu dýrð. Botn lang
inn í Kög ur sel inu er eins kon ar 
þorp í hverf inu. Al veg af mark að
ur. Þarna er ákaf lega veð ur sælt. 
Hús in standa í skjóli af Rjúpna
hæð inni og einnig af Vatns enda
hæð inni sem ver það fyr ir vindi 

enda er þetta um hverfi orð ið mjög 
gró ið þót marg ir ótt uð ust gróð
ur leysi þeg ar byrj að var að byg
gja þenn an borg ar hluta.” Og Þor
steinn rifj ar upp litla sögu af veð
ur sæld inni.” Haust dag einn fyr ir 
nokkrum árum fór um við feðg ar 
út til þess að mála hús ið að utan. 
Það var svo sem ekk ert sól skin. 
Nokk ur dumb ung ur en þurrt og 
þokka legt veð ur til að mála. Þeg ar 
við vor um bún ir hringdi ég í föð ur 
minn á Ak ur eyri og sagði hon um 
frá af rek um dags ins. Ég fékk strax 
á til finn ing una að hann tryði mér 
ekki enda sagð ist hann hafa ver
ið að hlusta á há deg is frétt irn ar í 
Rík is út varp inu og þar hefði ver ið 
sagt frá því að fyrsta haust lægð in 
væri að dynja á land inu og hún 
væri svo slæm að björg un ar sveit
ir væru að bjarga smá bát um nið
ur við Reykja vík ur höfn. En þessi 
lægð fór al veg fram hjá Kög ur sel
inu eins og fleiri slík ar. Við vor um 
bara að mála þarna und ir Rjúpna
hæð inni og viss um ekki neitt um 
læt in.” Þor steinn seg ir þetta einn 
af stóru kost um Breið holts ins. 
“Marg ir ótt uð ust um hörk ur vegna 
þess hversu byggð in er í mik illi 
hæð yfir sjáv ar máli en það hef ur 
ekki haft nein áhrif. Breið holt ið er 
með skjól sælli byggð um Reykja
vík ur eins og sést best á þeim 
gróðri sem náð hef ur að festa ræt
ur og vaxa á þeim 40 árum sem 
lið in eru frá því haf ist var handa 
um að byggja það.”

Labb aði inn til Þor geirs 
Þor steinn hef ur feng ist við fjöl

miðl un. Bæði starf að fyr ir út varp 
og prent miðla. Hann hef ur einnig 
feng ist við aug lýs inga gerð en hef
ur eink um sinnt kynn ing ar mál um 
og al manna tengsl um í seinni tíð. 
Hann seg ist þó ekki hafa stefnt að 
þessu. Frem ur hafi ver ið um til
vilj un að ræða. Hann flutti suð ur 
til þess að fara í há skóla en var 
þó ekki bú inn að vera leng ur en 
um hálft ár í höf uð borg inni þeg
ar hann var far inn að starfa fyr
ir Rík is út varp ið með skól an um. 
“Þetta hófst með þeim hætti að ég 
var að aka fram hjá út varps hús inu 
við Efsta leiti og var á sama tíma 
að hlusta á Rás 2 sem þá hafði 
sent út í nokkra mán uði. Ég fór að 
hugsa um að ég gæti al veg eins 
gert þetta og þeir sem ég var að 
hlusta á. Ég snéri við, fór inn og 
spurði eft ir Þor geiri Ást vals syni 
sem tók mér vel og viku síð ar var 
ég svo með minn fyrsta þátt.” Þor
steinn seg ir gam an að hafa feng
ið tæki færi til þess að taka þátt í 
þess ari upp bygg ingu þeg ar ann
ars kon ar út varps mennska en 
gamla gufan sendi út var að þró
ast. “Fyrsti þátt ur inn minn fjall aði 
um rokk óp er ur og svo tóku ýms ir 
“consept” þætt ir við, næt ur vakt ir 
og fleira. Eft ir nokk urt hlé hóf ég 
störf að nýju á Rás 2, þá í Dæg ur
mála út varp inu og Þjóð arsál inni. 
Þetta var frá bær lega skemmti leg
ur tími og all ir höfðu skoð un á  

Þjóð arsál inni, þeim sem hringdu, 
um ræðu efn un um og stjórn end
un um enda um merki leg an þátt 
að ræða, op inn vett vang þar sem 
þjóð in gat tjáð sig.”  

Sum ar dekk in og NT  
“Ég byrj aði einnig í til vilj un í 

blaða mennsk unni fyr ir til vilj un,” 
held ur Þor steinn áfram. “Ég var 
stadd ur á dekkja verk stæði og var 
að láta setja sum ar dekk in und ir 
bíl inn. Ég hafði feng ið vil yrði um 
sum ar vinnu í múr verki. Ég hafði 
aldrei unn ið sum ar vinnu af öðru 
tagi en ann að hvort við hús bygg
ing ar eða fisk vinnslu en gat vel 

hugs að mér að fást við eitt hvað 
ann að. Þarna á dekkja verk stæð
inu hitti ég mann sem ég kann
að ist við að norð an. Ég sagði við 
hann meira í gamni en al vöru að 
hann hefði nú ítök víða og spurði 
hann hvort ekki væri sjálf sagt að 
hann með sín ítök myndi út vega 
landa sin um vinnu. Kvöld ið eft
ir var hringt í mig og í sím an um 
var mað ur sem kynnti sig sem rit
stjóra á nýju dag blaði sem þá átti 
að fara að gefa út. Það hafði greini
lega ver ið mælt með mér í eyru 
hans og áður en að ég vissu af var 
ég orð inn einn þrem ur um sjón
ar mönn um helg ar blaðs NT eða 
Nú tím ans eins og þetta blað hét.” 
Þor steinn seg ir NT tíma bil ið hafa 
ver ið mik ið æv in týri. “Þarna starf
aði margt frá bært fólk og ótrú lega 
marg ir af þeim sem ég starf aði 
með þar eru enn í blaða mennsku 
eða í tengd um störf um. Þarna 
var mik ið að gera og fólk lagði sig 
fram. Þessi tími var líka ákaf lega 
góð ur skóli.” Þor steinn seg ir synd 
að þetta ágæta blað skyldi ekki 
hafa geta þrif ist. “Það var far ið 
af stað með góð ar hug sjón ir og 
mark mið og unn ið af full um krafti. 
Ég held að bana bit inn hafi eink
um ver ið sá að þessi nýja út gáfa 
var lát in taka yfir gaml ar skuld ir 
Tím ans. Sag an hefði orð ið önn ur 
hefði þetta blað feng ið að byrja 
með hreint borð.” Þor steinn seg ir 
marga fjöl miðla menn hafa stig ið 
sín fyrstu spor á NT og gamla Tím
an um. “Þarna byrj uðu marg ir fer il 
sinn í blaða mennsku. Tím inn var 
eins kon ar upp eld is stöð fyr ir verð
andi blaða og fjöl miðla menn. Ég 
held að starf á Tím an um  hvort 

sem það var TN eða bara hinn 
gamli og góði Tími hafi ver ið einn 
besti blaða manna skóli á Norð ur
lönd um.”   Þótt til vilj un hafi ráð ið 
því að Þor steinn hafi gerst fjöl
miðla mað ur seg ir hann enga til
vilj un að hann hafi lagt al manna
tengsl fyr ir sig. „Eft ir að ég hætti 
á út varp inu starf aði ég um hríð 
sem fram kvæmda stjóri sam tak
anna Íþrótt ir fyr ir alla en þeg ar 
mér fannst minn tími vera kom inn 
vatt ég mínu kvæði í kross og fór 
að vinna við al manna tegls. Fyrstu 
árin hjá At hygli en síð ar hjá KOM 
al manna tengsl um, elsta al manna
tengsla fyr ir tæki lands ins sem Jón 
Há kon Magn ús son stofn aði í árs
byrj un 1986, eða fyr ir rúm um 23 
árum.” 

Fólk held ur tryggð við 
hverf ið sitt

En aft ur að Breið holt inu. Þor
steinn seg ir Breið holt ið mjög 
skemmti legt hverfi og tek ur und
ir þau sjón ar mið að það sé eins
kon ar bær í borg inni. “Þjón ust
an hef ur að vísu breyst. Marg ar 
versl an ir hafa horf ið úr hverf un
um. Að ein hverju leyti er um tím
ans tákn að ræða og hluti af miklu 
víð tæk ari þró un. Lág vöru versl an
irn ar komu og erf ið ara varð að 
reka hverfa versl an ir. Við höf um 
þó ekki misst þær all ar. Enn erum 
við með besta kjöt borð ið á öllu 
höf uð borg ar svæð inu í Þinni versl
un við Selja braut ina. Stíg arn ir sem 
liggja um allt hverf ið bjóða upp á 
mikla út vist ar mögu leika, svo ekki 
sé minnst á  El liða ár dag ur inn í 
næsta ná grenni, El liða árn ar, vatn
ið og Heið mörk ina. Það eina sem 
vant ar er golf völl ur, en við sækj
um þá utan hverf is ins!”. Þor steinn 
seg ir Breið holt ið einnig ein kenn
ast af öfl ugu fé lags lífi. “Eft ir að ég 
gekk í Rótarý klúbb inn í Breið holti 
fjölg aði í vina og kunn ingja hópn
um í hverf inu. Með því að kynn ast 
fleiru nota legu fólki fékk mað ur 
nokk uð aðra sýn á hverf ið. Mik ið 
fé lags líf er inn gró ið í þetta hverfi. 
Þar má nefna mjög öfl ugt starf 
eldri borg ara og einnig íþrótta
starf ið. ÍR held ur uppi öfl ugu star
fi og Leikni hef ur vax ið fisk ur um 
hrygg. Ein kenn andi er einnig fyr
ir Breið holt ið hversu fólk held ur 
mik illi tryggð við hverf ið sitt. Því 
er ekki að neita að ýms ar nei kvæð
ar radd ir heyrð ust og heyr ast 
jafn vel enn og oft tal að um Breið
holt ið sem eina heild þótt erf ið
leik ar væru nokk uð stað bundn ir 
og ættu stund um ræt ur í sér stök
um að stæð um. Þetta var líka hluti 
af upp bygg ing unni og síð ar fór 
af stað nei kvæð ur orðróm ur um 
önn ur hverfi í bygg ingu – hverfi á 
borð við Graf ar vog inn, það sóma 
hverfi. Mann líf ið tek ur á sig fast
ari skorð ur og venj ur verða til. 
Ég verð ekki oft var við þess ar 
nei kvæðu radd ir um Breið holt
ið. Þær heyr ast þó stöku sinn um 
en eru sjaldn ast á rök um reist
ar. Það er líka mik ið fjöl menn ing
ar líf í Breið holti. Senni lega er að 
finna fjöl breyttasta mann líf á land
inu í þessu hverfi eða öllu held ur 
borg ar hluta. En fyrst og fremst þá 
held ur fólk tryggð við borg ar hlut
ann sinn eða hverf ið sitt eft ir því 
hvað við vilj um kalla það.”
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Félags- og íþróttastarf í Breiðholti 
fyrir fólk á öllum aldri

www.strætó.is
Auðveldasta leiðin til 
að kaupa í strætó

*Ef þú notar vetrarkort tvisvar sinnum 
á dag, fimm sinnum í viku þá borgar þú 
aðeins 37 kr. fyrir ferðina. 

Nemakortin eru til sölu á strætó.is

Vetrarkort - 15000 kr. 
Haustkort - 8000 kr. 
Vorkort - 8000 kr. 

Ef X =
15000/2x5x30x8

þá er X bestu
kaupin í strætó!*
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Skóla sel ið í Keilu felli er sam
starfs verk efni Mennta sviðs, Vel
ferð ar sviðs og Íþrótta og tóm
stunda sviðs um lausn a mið aða 
nem enda vernd fyr ir grunn skóla
nem end ur í Árbæ, Breið holti, 
Graf ar holti og Norð linga holti. 

Starf sem in hef ur stað ið yfir í tvö 
ár í hús næði Ung linga smiðj unn
ar Trað ar í Keilu felli og er starf ið 
skipu lagt í sam starfi við grunn
skóla um ræddra hverfa, Þjón ustu
mið stöð Breið holts, Þjón ustu

mið stöð Ár bæj ar og Graf ar holts, 
Frí stunda mið stöð ina Mið berg og 
Barna vernd Reykja vík ur. 

Meg in mark mið Skólasels ins er 
að finna lausn á vanda nem enda 
sem skól un um hef ur ekki tek ist í 
sam ráði við for ráða menn og við
kom andi þjón ustu mið stöð. Einnig 
er mark mið starfs ins að að stoða 
grunn skól ana við að veita þeim 
nem end um sem eiga í mikl um 
hegð un ar og til finn inga leg um 
erf ið leik um og for ráða mönn um 

þeirra þver fag lega þjón ustu. Sam
starfs að il ar komu sam an á stutt
um fundi í Keilu felli mánu dag inn 
31. ágúst til að und ir rita nýj an 
sam starfs samn ing og fá kynn ingu 
á starf sem inni sem Mar grét S. Sig
urð ar dótt ir, deild ar stjóri, veit ir 
for stöðu. Í sel inu fer fram lausn a
mið að starf, stuðn ing ur við nám, 
ein stak lings bund in ráð gjöf og fjöl
breytt sér fræði þjón usta þar sem 
tek ið er mið af þörf um hvers og 
eins.

Í lok und ir rit un ar kom hóp ur inn sam an til mynda töku á sól pall in um sem stóð und ir nafni þenn an fal
lega sum ar dag. Sjá ljós mynd frá vinstri: Ragn ar Þor steins son, fræðslu stjóri, Stella K. Víð is dótt ir, sviðs
stjóri Vel ferð ar sviðs, Helgi Ei ríks son, for stöðu mað ur Frí stunda mið stöðv ar inn ar Mið bergs, Soff ía Páls
dótt ir, skrif stofu stjóri tóm stunda mála hjá ÍTR, Þor geir Magn ús son, deild ar stjóri sér fræði þjón ustu skóla 
á Þjón ustu mið stöð Ár bæj ar og Graf ar holts, Þor steinn Sæ berg, skóla stjóri Ár bæj ar skóla, Reyn ir Dan í el 
Gunn ars son, skóla stjóri Öldusels skóla, Há kon Sig ur steins son, deild ar stjóri sér fræði þjón ustu skóla á Þjón
ustu mið stöð Breið holts, Dóra S. Juli us sen, deild ar stjóri hjá Barna vernd Reykja vík ur, Sól veig Reyn is dótt ir, 
fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Ár bæj ar og Graf ar holts, Sig þór Magn ús son, skóla stjóri Breið holts
skóla, Mar grét S. Sig urð ar dótt ir, deild ar stjóri Skólasels ins í Keilu felli, Þor steinn Hjart ar son, fram kvæmda
stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts og Arth ur Morthens, verk efna stjóri sér kennslu á Mennta sviði.

Lausn ir á sér stök um vanda mál um nem enda

Markmið félagsstarfs er að draga úr félagslegri einangrun og líkam-
legri hrörnun þátttakenda. Með hæfilegri blöndu af lífsgleði og alvöru 
í hvetjandi og vinalegu  umhverfi, ættu flestir að finna vettvang við 
sitt hæfi, þar sem þekking, reynsla, hæfileikar og frumkvæði hvers 
og eins fá að njóta sín. Allt miðar þetta að hjálp til sjálfshjálpar. 

Félagsstarf í Breiðholti er rekið af Velferðasviði Reykjavíkurborgar á 
þremur stöðum í Breiðholti: Félagsstarfið er í Árskógum 4, í Gerðubergi 
og í Seljahlíð.
Opið er í öllu félagsstarfi frá 9:00 – 16:30 virka daga, greitt er 
mánaðarlegt þátttökugjald.

Í öllum félagsmiðstöðvunum eru tölvur, dagblöð liggja frammi og hægt 
er að kaupa sér hádegismat og síðdegiskaffi samkvæmt verðskrá 
Velferðasviðs. Frjáls spilamennsku er á öllum stöðvunum en einnig 
er félagsvist og bridge klúbbar starfandi. Helgistundir eru vikulega í 
hverri félagsmiðstöð.

Söngstarf, prjóna– og ýmsir handavinnuklúbbar, smíðastofur, 
myndlistastofur og bókband eru undir stjórn leiðbeinenda. 

Boðið er upp á postulíns-námskeið í Gerðubergi og leirmótun í 
Seljahlíð.
Unnið er fjölbreytt sjálfboðaliðastarf m.a. í verkefninu “Kynslóðir 
saman”. 

Íþróttir af mörgu tagi er í boði í félagsstarfinu Árskógum 4, Gerðubergi, 
Seljahlíð og einnig í ÍR – heimilinu Skógarseli 12.

Gönguferðir og ýmis útivera er í boði frá öllum félagsmiðstöðvunum, 
púttvöllur eru við Árskóga 4 svo og Breiðholtslaug en þar er einnig boðið 
upp á sundleikfimi tvisvar í viku. 

Í Árskógum og Seljahlíð er boðið upp á baðþjónustu og þar eru 
reknar hárgreiðslu- og fótaaðgerðastofur.
Strætisvagnaleið 3, stansar við Árskóga, Gerðuberg og Seljahlíð en 4, 
12 og 17 stansa við Gerðuberg og Mjódd.
Upplýsingar um hverfistengda þjónustu eru á www.breidholt.is  og 
Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakka 12 í  Mjódd.

Á næstunni verður stofnað nýtt íþrótta, útivista og frístundafélag í 
Breiðholti en að því vinna  íþróttafræðinemar úr Háskólanum í Reykjavík 
í samstarfi við félagsstarfið í Breiðholti.

Annað sem verður á dagskrá í vetur verður auglýst sérstaklega á 
stöðvunum og í dagbók morgunblaðsins.

Umsjón með félagsstarfinu í Árskógum hefur Elsa Haraldsdóttir 
elsa.haraldsdottir@reykjavik.is 
sími: 535-2700  Starfið opið öllum  

Umsjón með félagsstarfinu í Gerðubergi hefur Guðrún Jónsdóttir 
gudrun.jonsd.@reykjavik.is 
sími: 575-7720  Starfið opið öllum  

Umsjón með félagsstarfinu í Seljahlíð hefur Arngunnur Atladóttir 
arngunnur.atladottir@reykjavik.is 
sími: 540-2412  Starfið opið öllum  

Í skjóli hússins er hjarta tengt öðru hjarta

www.breidholt.is



Haf inn er und ur bún ing ur að 
for varn ar deg in um í ár en hann 
var síð ast hald inn 6. nóv em ber 
á liðnu ári. For varn ar dag ur inn 
er verk efni sem ýtt var úr vör af 
Ólafi Ragn ari Gríms syni, for seta 
Ís lands og bygg ist á þeirri hugs
un að hvetja ung meni til þess að 
verja í það minnsta klukku stund 
á dag með fjöl skyld um sín um þar 
sem síð ur eru lík ur til að ung
menni sem það gera hefji neyslu 
fíkni efna. 

Einnig er lögð áhersla á íþrótta
starf og skipu lagt æsku lýðs starf til 
varn ar fíkni efn um og að ung menni 
bíði með að hefja áfeng is neyslu 
þar sem slíkt dreg ur úr lík um að 
þau verði fíkni efn um að bráð. 

Þess ar nið ur stöð ur byggja á 
nið ur stöð um ís lenskra vís inda
manna sem hafa um ára bil rann
sak að áhættu hegð un ung menna 
og hafa vak ið al þjóð lega eft ir tekt. 
Því meiri tíma sem for eldr ar verja 
með ung menn um því ólík legra er 
að þeir leið ist út í fíkni efna neyslu 
og þeir ung ling ar sem telja sig auð
veld lega geta feng ið stuðn ing frá 

for eldr um sín um eru ólík legri en 
aðr ir til að leið ast inn á braut fíkni
efna neyslu. For eldr ar sem þekkja 
aðra for eldra í hverf inu og vini 
barna sinna draga einnig úr lík um 
á því að ung ling ar ánetj ist fíkni efn
um. Það þarf heilt þorp til að ala 
upp eitt barn. Sam starf for eldra, 
þar með talið þátt taka í skóla starfi, 
æsku lýðs og íþrótta starfi og for

eldrarölt, er mjög af hinu góða. 
Þekktu for eldra skóla fé laga og 
vina ung linga þinna og vertu hluti 
af sam fé lagi og neti for eldra. Láttu 
þig varða hag ung linga al mennt. 
Ung ling ar sem stunda skipu lagt 
íþróttaog æsku lýðs starf und ir 
leið sögn ábyrgra að ila eru ólík legri 
til að leið ast út í fíkni efna neyslu 
eða aðra óæski lega hegð un.
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Tek að mér fataviðgerðir, 
er í Breiðholti 
Sími: 557 2183

Nú stend ur yfir í Gerðu bergi 
sýn ing á mynd um skopteikn ing
um Hall dórs Bald urs son ar. Hall
dór nefn ir sýn ing una “Í frétt um 
var þetta helst” en myndefni 
hans fjall ar eink um um frétta
efni und an far inna mán aða. 
Mynd ir Hall dórs spanna tíma
bil ið frá 2007 til 2009 þar sem 
lista mað ur inn dreg ur m.a. upp 
mynd ir af að drag anda krepp
unn ar, allt frá góð ær inu fram til 
dags ins í dag. Hall dór er eink um 
þekkt ur fyr ir teikn ing ar sín ar í 
blöð um og þá ekki síst í Morg
un blað inu þar sem hann tók 
við því hlut verki sem Sig mund 
Jó hanns son gegndi í ára tugi.

Í frétt frá Gerðu bergi seg ir að 
sjald an hafi ver ið mik il væg ara að 
hafa spé speg il á sál ar tet ur þjóð
ar inn ar en nú. Hall dór Bald urs
son sé einn þeirra sem hafi það 
að at vinnu að halda spé spegl in

um á lofti. Í skop inu felist oft mik
il al vara og því óhætt að full yrða 
að starf inu fylgi mik il ábyrgð. 
Glöggt kem ur fram á sýn ing unni 
að eng in skort ur hef ur ver ið á 
myndefni og þar sem ráða menn 
þjóð ar inn ar og aðr ir sem koma 
við sögu at burða lið inna og líð
andi stund ar eru dregn ir sund ur 
og sam an  oft í log andi háði. Á 
sýn ing ar tím an um er boð ið upp 
á nám skeið í skopteikn ingu fyr ir 
ung linga og er ætl að þeim sem 
eru komn ir með póli tíska með
vit und og hafa sjálfs traust í teikn
ingu. Far ið er í grunn þætti póli
tískr ar skop mynda teikn un ar; 
sym ból isma, ýkj ur, kald hæðni og 
grein ingu. Einnig er saga skop
mynda skoð uð og staða þeirra 
í nú tím an um. Nem end ur fá leið
sögn í teikn ingu, efni og áhöld 
verða kynnt og frá gangi mynda til 
út gef enda gerð skil.

HalldóríGerðubergi
Svona sá Hall dór Bald urs son Svav ar Gests son, fyrr ver andi ráð herra 
og sendi herra koma heim með Icsa ve samn ing inn um deilda

Sig ur borg Stef áns dótt ir, 
mynd list ar kona hef ur opn að 
sýn ingu á verk um í kaffi húsi 
Gerðu bergs. Mynd irn ar á sýn
ing unni vísa til æv in týra og 
tákn mynda hvaðanæva að úr 
heim in um á ný stár leg an hátt. 
Verk in segja sög ur af ljóð ræn
um og húmor ísk um mann eskj
um og furðu ver um. 

Sig ur borg Stef áns dótt ir er 

fædd í Reykja vík 1959. Hún 
út skrif að ist frá Dan marks 
Designskole í Kaupa manna höfn 
1987 og var nem andi Hans Chr 
Höjer á sama stað á ár un um 
19801985. Sig ur borg hef ur sótt 
fjölda nám skeiða víða um lönd. 
Sig ur borg hef ur hald ið fjöl marg
ar einka sýn ing ar og tek ið þátt í 
fjölda sam sýn inga hér á landi og 
er lend is.

Sigurborgsýnirí
kaffiGerðubergi

Fyrstahandverkskaffiðheppnaðistvel
Fyrsta hand verks kaffi hausts

ins í Gerðu bergi eft ir sum ar frí 
vart hald ið mið viku dags kvöld
ið 2. sept em ber og heppn að
ist vel og var fjöl sótt. Yf ir skrift 
þess var “Flækj ur og fín erí 
– prjóna menn ing á vefn um.” 
Ragn heið ur Ei ríks dótt ir prjóna
kona með meiru leiddi gesti 
um prjóna menn ingu á ver ald
ar vefn um, en þar er að finna 
ótæm andi hug mynda og upp

lýs inga brunn fyr ir prjón a ra. 
Hand verks kaff ið verð ur hald ið 

fyrsta mið viku dags kvöld í mán
uði á bil inu kl 20 til 22. að gang ur 
er ókeyp is og all ir eru vel komn
ir. Hand verks kaff ið í Gerðu bergi 
naut mik illa vin sælda síð ast
lið inn vet ur og ef fer fram sem 
horf ir má bú ast við fjöl menni á 
kom andi vetri. Mark mið ið með 
hand verks kaff inu er að sögn 
Guð rún ar Dís ar Jón atans dótt

ur, verk efn is stjóra að bjóða 
upp á nota lega kvöld stund þar 
sem gest ir geta feng ið sér kaffi 
og með því, spjall að og unn ið 
að handa vinnu. Boð ið er upp á 
stutt ar áhuga verð ar kynn ing ar 
og jafn vel sýni kennslu, allt eft ir 
við fangs efni kvölds ins. Á með al 
verk efna vetr ar ins fram að jól um 
má nefna; “Henna húð skreyti
list”, “Origami papp írs list” og 
“Heima lag að jóla konfekt”.

Breið holts skóli verð ur 40 
ára 24. sept em ber næst kom
andi. Skól inn, sem stað sett ur 
er í NeðraBreið holti, er fyrsti 
skól inn sem tók til starfa í Breið
holt inu. Í skól an um eru 485 
nem end ur í 23 bekkj ar deild um. 
Kenn ar ar við skól ann eru 49 og 
aðr ir sem starfa á dag vinnu tíma 
eru 26.

Í til efni af mæl is ins stend ur skól
inn fyr ir af mæl is fagn aði fimmtu
dag inn 24. sept em ber. Skól inn 
verð ur op inn al menn ingi frá kl. 
13:00 til 17:00 þann dag. Margt 
verð ur til skemmt un ar og má í 
því sam bandi nefna að nem end ur 
og starfs fólk skól ans ætla í skrúð
göngu um hverf ið. Lagt verð ur 
af stað frá skól an um kl. 10:30 
og geng inn „Bakka hring ur inn“. 
Trommu sveit mun leiða göng una. 
Dag skrá op ins húss hefst með því 

að há tíð ar sam koma verð ur sett 
í íþrótta sal skól ans kl. 13:00 þar 
sem m.a. á að af hjúpa lista verk 
sem nem end ur skól ans hafa gert. 
Fram til klukk an 17:00 verð ur síð
an dag skrá víðs veg ar um hús ið 
það sem margt verð ur til sýn is 
og skemmt un ar. Veit ing ar verða á 
boðstóln um. Sig þór Magn ús son, 
skóla stjóri seg ir öfl ugt þró un ar
starf fara fram í skól an um. Auk 
þess að efla al menna kennslu megi 
sér stak lega nefna að úti kennsla 
hef ur far ið vax andi, áfram verði 
hald ið að þróa og móta skóla starf
ið á ung linga stigi sem mið ar að 
því að koma til móts við  þarf ir 
nem enda ann ars veg ar með mis
mun andi náms fram boði í ensku, 
dönsku, ís lensku og stærð fræði, 
og hins veg ar með fjöl breytt um 
val grein um. Sig þór seg ir að einnig 
verði hald ið áfram að vinna að 

með já kvæða hegð un ar mót un og 
muni það fyr ir komu lag nú ná til 
alls skól ans. Sér stak ar kynn ing ar 
verða fyr ir for eldra  í tengsl um 
við þá for eldra fundi sem hefð
bund ið er að boða á haust dög
um. Breyt ing ar hafa ver ið gerð ar 
á stunda töflu og tek in upp morg
un stund fyr ir þá nem end ur í 1. 
til 4. bekk sem þurfa vegna vinnu 
for eldra sinna að mæta um átta 
leit ið en kennsla hefst hjá nem
end um í þess um ár göng um  kl: 
9:00 en hjá öðr um kl: 8:10. Gef inn 
hef ur ver ið út sér stak ur af mæl
is bæk ling ur þar sem stikl að er á 
stóru í sögu skól ans. Það er ósk 
skól ans að sem flest ir sjái sér fært 
að koma í skól ann þenn an dag, 
ekki síst for eldr ar og fyrr ver andi 
nem end ur og starfs fólk ásamt 
öðr um velunn ur um skól ans.

Breiðholtsskóli40ára

Geymið auglýsinguna

Fataviðgerðir

Forvarnardagurinnundirbúinn
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Fyrstu vik una í sept em ber 
hafa 9. bekk ir í Öldusels skóla 
ver ið að vinna að smá dýra grein
ingu. Smá dýr in hafa nem end ur 
m.a. veitt í kart öflugildr ur sem 
leg ið hafa úti í jaðri skól ans í tvo 
til þrjá daga. 

Einnig tókst að fanga geit unga 
og skoða þá í víð sjá til frek ari 
grein ing ar. Nem end ur vinna að 
grein ingu með að stoð tækja og 
grein ing ar lykla og skila grein ar
gerð. Líf og fjör var við öfl un og 
grein ingu, sér í lagi vöktu geit ung
arn ir at hygli en þess má geta að 
tveir nem end ur urðu fyr ir lít ils
hátt ar stungu. 

Ölduselingarísmádýragreiningu

Kart öflugildra sem not uð var við að veiða smá dýr in.

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úrvali

Mánud. – mi›vikud.  
kl. 12 – 18:30

Fimmtud - Laugard.
 kl. 10 – 21:00

Sunnudaga                 
kl. 10 – 18:00

Hólagarður

“Það skóla ár sem nú er að 
hefj ast hér í Fella skóla verð ur 
okk ur öll um von andi heilla ríkt 
og ánægju legt. Við stönd um 
frammi fyr ir nýj um verk efn um 
og fjöl mörg um tæki fær um sem 
okk ur auðn ast von andi gæfa til 
að vinna vel úr í sam ein ingu. 
Skól inn okk ar á að snú ast um 
nem end ur og að því skal stefnt 
að all ir í skól an um finni sig 
vera á heima velli,” seg ir Krist ín 
Jó hann es dótt ir, skóla stjóri í 
Fella skóla. 

Hún seg ir viða mestu verk efni 
vetr ar ins vera þró un ar verk efn
in Byrj enda læsi og Orð af orði, 
en báð um þess um verk efn um sé 

ætl að að bæta lesskiln ing og lestr
ar færni nem enda. “Stærð fræði 
fyr ir alla er nýtt þró un ar verk efni 
í 5. og 6. bekk sem mið ar að því 
að end ur skoða kennslu hætti og 
leita leiða til að kenna fjöl breytt
um nem enda hópi þannig að all ir 
fái stærð fræði kennslu við hæfi. 
Rík áhersla verð ur lögð á dans 
og tón list ar kennslu hér í vet ur 
auk þess sem áfram verð ur unn ið 
mark visst að efl ingu skák list ar inn
ar.” Krist ín seg ir að fleiri verk efni 
megi nefna, þar á með al stefnu
mót un, end ur skoð un náms mats, 
nýj ar leið ir í for eldra starfi og efl
ingu fé lags starfs ung linga.

Aðbætalesskilning
oglestrarfærninemenda

Fjöru tíu og einn fjör ug ur nem andi í 2. bekk Hóla brekku skóla fóru 
ásamt kenn ur um sín um í berja mó í mó ann fyr ir neð an Suð ur hóla. Ber in 
voru því mið ur af skorn um skammti en nú kunna þau í það minnsta að 
greina í sund ur kræki lyng og blá berja lyng. Sultu gerð er svo á döf inni.

Krakkareiðhjól
í óskilum

í Seljahverfi.

Upplýsingar í 
síma 557 1378

Full búð af nýjum haustvörum
Ath.  15% afsláttur af öllum vörum

Á haustdögum 17. – 23. sept. 
Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900

HAUSTDAGAR
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Augl‡singasími: 
511 1188 & 
895 8298

www.borgarblod.is

Götu grill íbúa í Ritu hól um er 
orð ið að ár legri hefð og alltaf rík
ir mik il og góð stemmn ing þar 
sem Árni John sen mæt ir með 
gít ar inn og stýr ir fjölda söng við 
góð ar und ir tekt ir íbúa. 

Að þessu sinni var götu grillið 
hald ið í byrj un sept em ber í ein
stak lega fal legu og góðu veðri þar 
sem nán ast all ir íbú ar göt unn ar 
voru mætt ir og til marks um vin
sæld ir götu grills ins þá er sú hefð 
að skap ast að börn þeirra íbúa 
sem ólust hér upp og eiga for eldra 
enn í göt unni vilja ólm taka þátt í 
gleð skapn um. 

Upp haf lega var efnt til götu grills 
í Ritu hól um fyr ir þrem ur árum í 
tengsl um við það þeg ar form legri 
ná granna vörslu var kom ið á í göt
unni en Ritu hól arn ir voru með 

fyrstu göt um í Reykja vík sem tóku 
þátt í þessu verk efni. Að sögn íbúa 
þá hef ur ná granna varsl an tek ist 
vel en í göt unni er mik il sam staða 
og gott skipu lag á ná granna vörsl
unni sem hef ur eflt per sónu leg 
tengsl og sam skipti auk ist til muna 
sem er lyk il at riði til að ár ang
ur ná ist en aðal mark mið ið með 
ná granna vörsl unni er að gera íbúa 
með vit aða, upp lýsta og ör ugga 
um ná grenni sitt til þess að koma 
í veg fyr ir af brot. Þeg ar götu grill 
er hald ið þá er jafn an not að tæki
fær ið og skipt um götu stjóra sem 
sér um sam skipti og upp lýs inga
miðl un til íbúa og voru þær Gerð
ur Sjöfn Ólafs dótt ir og Matt hild ur 
Guð brands dótt ir vald ar til að taka 
við götu stjórn. 

Sann köll uð há tíða stemn ing 
var í Selja hverf inu 5. ágúst sl. 
þeg ar nýtt æsku lýðs hús var tek
ið í notk un við Kleif ar sel 18. 
Saga húss ins er nokkrum þyrn
um stráð. Það var upp haf lega 
byggt sem versl un ar hús næði fyr
ir hverfa versl un í efri hluta Selja
hverf is ins en versl un ar starf semi 
var hætt við Kleif ar sel ið eins og 
víð ar þeg ar hverfa versl an ir tóku 
að víkja fyr ir lág vöru versl un um 
og stór mörk uð um. 

Eft ir það var hús næð ið nýtt 
til íbúða um tíma en gafst mis
jafn lega eins og vill verða þeg ar 
at vinnu hús næði er leigt út með 
þeim hætti. Eft ir það komst hús
ið í eigu fjár festa sem vildu rífa 
það og reisa íbúða blokk á svæð
inu. Þær hug mynd ir mættu and
stöðu íbúa við Kleif ar sel sem 
töldu um hverf ið of þröngt til þess 
að fjölga íbúð um sem heilli blokk 
næmi. Var því fall ið frá þeim hug
mynd um en eft ir að Reykja vík ur
borg eign að ist hús ið á síð asta ári 
var tek in ákvörð un um að nýta 
það til æsku lýðs starfa.

Vígsla æsku lýðs húss ins hófst 
með því að skrúð ganga frá Tón
skóla Eddu Borg mætti á svæð ið 
en hún hóf göngu sína við Selja
kirkju þar sem setn ing skól ans 
hafði far ið fram. Tón skóli Eddu 
Borg stend ur á tvö föld um tíma
mót um. Skól inn hef ur starf að í tvo 
ára tugi og er nú að flytj ast í fram
tíð ar hús næði sem er sér stak lega 
hann að fyr ir tón list ar kennslu. 
Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for
seti borg ar stjórn ar Reykja vík ur, 
Ósk ar Bergs son, for mað ur Fram
kvæmda ráðs borg ar inn ar og 
Kjart an Magn ús son, for mað ur 
ÍTR tóku á móti skrúð göng unni 
og öðr um gest um í and dyri hins 
nýja æsku lýðs heim il is. Á eft
ir fór fram at höfn þar sem þeir 
Ósk ar og Kjart an af hentu hús ið 
með form leg um hætti til þeirra 
sem þar munu starfa og séra Val
geir Ást ráðs son, sókn ar prest ur 
Selja sókn ar flutti bless un ar orð 
og stjórn aði síð an fjölda söng við 
und ir leik Eddu Borg. 

Kjart an Magn ús son sagði í 
sam tali við Breið holts blað ið að 
með þessu nýja hús næð inu yrði 
frí stunda þjón usta borg ar inn ar 
í Selja hverfi stór bætt. Að stað
an væri með þeirri glæsi leg ustu 
sem gerð ist í borg inni og henti 
starf sem inni mjög vel. Hann 
kvaðst binda mikl ar von ir við að 
hús næð ið verði lyfti stöng fyr ir 
mennt un og heil brigt tóm stunda
starf í hverf inu. Hann sagði að 
með þessu væri stíg ið mik il vægt 
skref til auk inn ar sam vinnu milli 
mennta sviðs og ÍTR sem stuðli að 
auk inni samnýt ingu og hag ræð
ingu því auk ið sam starf allra þess
ara að ila væri í góðu sam ræmi við 
mark mið Reykja vík ur borg ar um 
aukna sam þætt ingu skóla dags

ins, t.d. auk ið sam starf skóla og 
frí stunda starfs, hvort sem það er 
á veg um ÍTR eða einka að ila, t.d. 
tón list ar skóla og íþrótta fé laga.

 Í Kleif ar seli 18 verð ur frí stunda
heim il ið Vina sel til húsa og þar 
stend ur sex til níu ára börn um 
úr Selja skóla til boða fjöl breytt 
tóm stunda starf þeg ar hefð bundn
um skóla degi lýk ur. Leið ar ljós 
frí stunda heim il is ins er að hver 
ein stak ling ur fái að njóta sín og 
þroskast í um hverfi, sem ein kenn
ist af hlýju, ör yggi og virð ingu. 
Um 100 börn eru í Vina seli og er 
Marta Ólafs dótt ir um sjón ar mað
ur heim il is ins. Frí stunda klúbb
ur inn Hellir inn verð ur einnig í 
Kleif ar seli 18 og er hann op inn 
fyr ir ung menni með fötl un á aldr
in um tíu til sext án ára úr Breið
holti, Ár bæj ar hverfi, Graf ar holti 
og Norð linga holti. Um tólf fé lag ar 
eru í klúbbn um, sem vinn ur gegn 
fé lags legri ein angr un fatl aðra ung
menna. Starf klúbbs ins er ein stak
lings mið að og taka fé lag ar sjálf ir 
þátt í að móta dag skrána. Mar ía 
Val geirs dótt ir er um sjón ar mað ur 
Hell is ins. Í vet ur hefst síð an ken
nsla í þátt töku bekk Brú ar skóla í 

Kleif ar seli þar sem sex nem end ur 
úr 5. til 7. bekk munu stunda nám. 
Mark mið ið er að vinna sem næst 
fé lags legu um hverfi nem enda í 
nánu sam starfi við heima skóla 
þeirra. Deild ar stjóri þátt töku
bekkj ar ins er Mathea Sig urð ar
dótt ir og auk henn ar munu starfa 
þar tveir aðr ir kenn ar ar. Tón skóli 
Eddu Borg, sem hef ur starf að við 
góð an orðstír í Hólma seli und an
far in ár, hef ur nú sem fyrr seg ir 
flutt á efri hæð húss ins við Kleif
ar sel en um eitt hund rað nem end
ur stunda nú nám í skól an um.

HátíðastemningíSeljahverfi

SkrúðganganáleiðígegnumSeljahverfið.Forvitinnvegfarandimeð
reiðhjólahjálmfylgistmeð.

Árni Johnsen með gítarinn að vanda og brekkulögin hljómuðu um
Rithólanaíhaustblíðunni.
MyndRaggý.

Ólafur Kristjánsson, fyrrum skólastjóri Tónlistarskóla Bolungarvíkur
ogbæjarstjóri í Bolungarvík varmættur til að samfagnameðdótt
ur sinni Eddu Borg og tengdasyni Bjarna Sveinbjörnssyni. Hér er
hannásamtVilhjálmiÞ.Vilhjálmssyni,forsetaborgarstjórnarogséra
ValgeiriÁstráðssyni,sóknarpresti.

Árlegtgötugrill

Úrval
af íþrótta- og 
skólavörum

ÍR- og Leiknisvörur
í úrvali
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LENDA
MILLJÓNIRNAR

HJÁ ÞÉR?
Nú stefnir fimmfaldur Lottópottur á hraða ljóssins í 35 milljónir.

Leyfðu þér smá Lottó!
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Guð rún Hrefna Guð munds
dótt ir tók við starfi skóla meist
ara Fjöl brauta skól ans í Breið
holti af Krist ínu Arn alds á liðnu 
sumri. Guð rún er hafn firð ing ur 
og hef ur starf að á fram halds
skóla stig inu um ára bil. Hún 
stund aði kennslu við Flens borg
ar skól ann í Hafn ar firði og síð
ar Borg ar holts skóla. Hún starf
rækti eig in skóla um tíma, skóla 
sem nefnd ist Talna tök og fékkst 
eink um við stuðn ings nám í 
stærð fræði. Guð rún starf aði ein
nig um tíma í mennta mála ráðu
neyt inu. 

Hún seg ir að kom una að nú ver
andi starfi ekki hafa átt lang an 
að drag anda. “Ég sá stöð una aug
lýsta og ákvað strax að sækja um. 
Þetta er mjög áhuga vert starf.  
Mennt un, ögun og upp eldi ungs 
fólks er eitt mik il væg asta verk efni 
sam fé lags ins.“

Fimm hafa kennt frá 
byrj un

Guð rún er þriðji skóla meist ari 
FB frá byrj un. Frá far andi skóla
meist ari Krist ín Arn alds stýrði 
skól an um sam fellt í 22 ár en 
Guð mund ur Sveins son var fyrsti 
skóla meist ari FB og frum kvöð ull 
í því fjöl breytta skóla starfi sem 
þar fer fram. “Þetta er mjög fjöl
breytt ur skóli. Fjöl breytt ari en ég 
hafði gert mér grein fyr ir áður en 
ég kom til starfa. Hér er mjög öfl
ugt kenn ara lið og skóla menn ing in 
er rót gró in. Flest ir kenn ar ar hafa 
starf að í mörg ár við skól ann og 
fimm hafa kennt frá því skól inn 
fór af stað fyr ir 34 árum síð an. 
Þeir eru stund um kall að ir post ul
arn ir. ” Guð rún seg ir ómet an legt 
að hafa slíka starfs krafta. “Þótt ég 
sé rétt að byrja þá hef ég fund ið 
vel fyr ir þeim góða anda og sam

hljómi sem er á með al fólks ins og 
hversu já kvætt við horf ið til nem
enda er. Ég skynja mjög sterkt að 
all ir starfs menn skól ans, kenn ar
ar sem aðr ir eru reiðu bún ir til að 
greiða götu nem enda í hví vetna.“ 

Starfs braut fyr ir fatl aða 
og inn flytj enda braut

Eitt meg inein kenni FB er skipt
ing náms ins milli bók náms og 
verk náms. “Það er mik ill sveigj an
leiki í skóla starf inu og kvöld skól
inn er einnig mjög öfl ug ur. Fjöldi 
nema tek ur allt nám ið í kvöld skól
an um en aðr ir velja að nýta sér 
kvöld skól ann með dag skól an um,” 
seg ir Guð rún. Inn an skól ans er 
að finna auk hins hefð bundna 
mennta skóla náms og iðn náms í 
tré og raf iðn grein um, sjúkra liða 
og snyrti braut, list náms braut og 
starfs braut fyr ir fatl aða sem er 
hönn uð og skipu lögð að þörf um 
þeirra. Þá er að finna sér staka 
inn flytj enda braut sem er hugs uð 
fyr ir fólk sem ný lega hef ur flust 
til lands ins eða eru af kom end ur 
fólks af er lend um upp runa. 

Lista- og hand íða braut-
irn ar vin sæl ar

Guð rún seg ir mynd list ar deild
ina mjög öfl uga. Hún byggi á klass
ísku mynd list ar námi og það seg ir 
nokk uð um deild ina og starf ið þar 
að flest ir ef ekki all ir nem end ur 
það an sem sótt hafi um inn göngu 
í Lista há skóla Ís lands hafi feng
ið skóla vist og próf frá deild inni 
hafi einnig reynst sterk til þess að 
kom ast inn í lista há skóla er lend is. 
„Sömu leið is hef ur hand íða braut in 
ver ið afar vin sæl, en þar er kennd 
fata hönn un. Þá má nefna sér staka 
frama braut inn an FB en þar er 
um að ræða af rek s í þrótta á fanga 
þar sem íþrótta fólki gefst kost ur á 
að stunda íþrótta æf ing ar á skóla
tíma og fella þær þannig að hefð
bundnu námi.” 

Reynd um að taka við sem 
flest um

„Að sókn að skól an um er mjög 
góð og við reynd um að taka við 
eins mörg um nem end um í haust 
og við mögu lega gát um. Um 300 
ný nem ar hófu nám á haustönn
inni en við urð um því mið ur að 
hafna nokkrum fjölda um sókna 
þótt við tækj um mun fleiri inn en í 
upp hafi var áætl að.” Nú erum hátt 
í 1400 nem end ur inn rit að ir í dag
skól ann og um 600 í kvöld skól ann 
þannig að um 2000 manns stunda 
nám hér þessa dag ana. Þá má 
held ur ekki gleyma sum ar skóla 
FB en fjöldi nem enda hef ur tek
ið fram halds skóla á fanga í sum ar
námi til að flýta fyr ir sér.“

Nýja hús ið er bylt ing
Ný bygg ing var form lega tek in 

í notk un við skól ann 20. ágúst sl. 
sama dag og skól inn var sett ur. 
Við bygg ing við hús næði skól ans 
var bar áttu mál Krist ína Arn alds, 
fyrr ver andi skóla meist ara. Upp
haf lega var ósk að eft ir um 3000 
fer metra bygg ingu en sú bygg ing 
sem nú hef ur ver ið tek in í notk un 
er um 2000 fer metr ar og bæt ist nú  
við 10 þús und fer metra þannig 
að 20% bætt ist við húsa kost FB. 
Guð rún seg ir ný bygg ing una nán
ast valda bylt ingu í skóla starf inu 
eink um hvað alla að stöðu nem
enda varð ar. “Þetta er mik il breyt
ing. Tólf kennslu stof ur bætt ust 
við auk þess sem stór og bjart ur 
sal ur er í ný bygg ing unni sem er 
mat sal ur fyr ir nem end ur. Sal ur
inn er eins kon ar fjöl nota hús næði 
vegna þess að hann nýt ist ein
nig fyr ir ýmsa við burði. Hann get
ur því þjón að allt frá hlut verki 
há tíða sals til þess að vera kaffi
hús og vinnu að staða nem enda. 
Hann er eins kon ar FB torg hér í 
hús inu. Þá má einnig geta þess 
að í ný bygg ing unni eru stór ir og 
bjart ir gang ar og opin rými sem 
hafa al mennt góð áhrif á fólk.” 
Þess má geta að teikni stof an Ar kís 
og Björn Guð brands son arki tekt 
standa að baki hönn un ar bygg ing
ar inn ar og SS verk tak ar sáu um 
bygg ing una sem haf ist var handa 
við í apr íl 2008. 

Nem end ur vaxi af við-
fangs efn um sín um  

“Brott fall ið úr ís lensk um fram
halds skól un er auð vit að áhyggju
efni mitt eins og ann ars skóla fólks. 
Ekki hef ur tek ist að finna ein hlíta 
skýr ingu á þessu mikla brott falli. 
Ég held að marg ar ástæð ur liggi að 
baki því að fólk hætt ir eða flosn ar 
upp úr fram halds skóla. Rann sókn
ir sýna að trú á eig in getu er mik il
væg for senda náms ár ang urs. Góð
ur ár ang ur í námi er besta náms
hvatn ing in og því vil ég leggja 
áherslu á að styðja nem end ur til 
ár ang urs. Nám ið þarf að höfða til 
nem enda og gera nægi lega mikl ar 
kröf ur til þeirra. Við fag fólk ið þurf
um að bjóða ungu fólki gott nám. 
Við þurf um að skil greina metn að
ar full ar náms skrár og mat reiða 
náms efn ið þannig að nem end ur 
vaxi af við fangs efn um sín um. Ein
nig er nauð syn legt að nem end um 
líði vel inn an veggja skól ans og að 
kom ið sé fram við þá af fullri virð
ingu. Skóli er íhalds söm stofn un í 
eðli sínu sem þarf að gera ákveðn
ar kröf ur um aga og ástund um, 
en hann þarf líka að geta stað ið 
að baki nem end um sem þurfa að 
vinna bug á upp gjöf og aga leysi. 
Ég vil einnig auka áhrif nem enda 
á skóla starf ið, gera þá að þátt tak
end um í ákvörð un um um ýmis 
mál efni er varða skól ann. Líf ið í 
skól an um spegl ar líf ið úti í sam fé
lag inu. Hér eiga nem end ur að læra 
að lifa í lýð ræð is þjóð fé lagi.”

Síðan amma var 
ung hafa kleinurnar 

frá Ömmubakstri leikið við
bragðlauka landsmanna

Nauð syn legt að nem end um líði vel

GuðrúnHrefnaGuðmundsdóttir,skólameistariFB.

Haustönnin hefst 
21. september. 

Innritun stendur yfir á skrifstofu skólans
eða í síma 564 1134, 564 1195 

eða 863 3934.

Skrifstofan er opin frá mánudegi 
til fimmtudags kl: 15:00 – 18:00.

Barna- og unglinganámskeið í 
teiknun málun og mótun.

Fullorðinsnámskeið í flestum 
greinum myndlistar.

Bættum við námskeiði í módelmálun,
 vegna mikillar aðsóknar.

Sjá stundaskrá á vefsíðu skólans 
www.myndlistaskoli.is

Smiðjuvegur 74, Gul gata

LOKSINS
FISKBÚÐ
Í MJÓDD

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Kríla sálm arn ir 
að hefj ast

Kríla sálm ar eru að hefj ast að 
nýju í Fella og Hóla kirkju en það 
er heiti á kirkju leg um tón list ar
nám skeið um fyr ir börn á fyrsta 
og öðru ald ursári og for eldra 
þeirra. Nám skeið in eiga ræt ur 
sín ar að rekja til Dan merk ur en 
orð ið er þýð ing á danska orð inu 
Babysal mes ang. Nám skeið sem 
þessi hafa ver ið hald in reglu lega 
í Fella og Hóla kirkju og ver ið 
mik ið líf og fjör.

Á nám skeið un um eru kennd 
ýmis lög og leik ir í nota legu 
um hverfi kirkj unn ar og lögð áher
sla á söng og hreyf ingu. Eink um 
er not ast við tón list kirkj unn ar 
en einnig önn ur þekkt barna lög, 

leiki og þul ur. Söng hæfi leik ar for
eldr anna skipta engu máli í þessu 
sam hengi, mál ið snýst fyrst og 
fremst um að hafa gam an af og að 
rækta tengsl for eldr is og barns. 
Kennt er á mánu dög um kl. 10 og 
11 ef næg þátt taka fæst. Næsta 
nám skeið hefst 5. októ ber. All ar 
nán ari upp lýs ing ar má fá í kirkj
unni og á síð unni krila sal mar.
wordpress.com

Brauð ársins!
2009

Brauð ársins er 
“Bygghleifur”

frá bakaranum góða 
fæst í flestum 

handverksbakaríum.

www.kornax.is

Nú er haf ið þriðja starfs
ár Kórs Fella og Hóla kirkju 
und ir stjórn Guð nýj ar Ein
ars dótt ur org anista. Kór inn 
er bland að ur kór og sér um 
söng í mess um ásamt tón list
ar flutn ing við aðr ar at hafn
ir í kirkj unni. Kór inn syng ur 
m.a. í allra heil agramessu 1. 
nóv em ber og á að ventu kvöldi 
í kirkj unni 1. sunnu dag í 
að ventu.

Í vet ur mun kór inn að auki 
æfa tón verk ið Magni ficat eft
ir John Rutt er í sam vinnu við 
Söngsveit ina Fíl harm ón íu og 
Lúðra sveit verka lýðs ins. Verk
ið er skrif að fyr ir kór og sin
fón íu hljóm sveit en hljóm sveit
ar part ur inn verð ur út sett ur 
fyr ir lúðra sveit sér stak lega 
fyr ir þetta sam vinnu verk efni. 
Tón leik ar verða haldn ir í Fella 
og Hóla kirkju dag ana 6. og 7. 
febr ú ar 2010. Æf ing ar kórs ins 
fara fram í kirkj unni á þriðju
dags kvöld um milli kl. 20 og 
22. Enn er hægt að bæta við 
söngv ur um í öll um rödd um. 
Áhuga sam ir geta haft sam
band við Guð nýju Ein ars dótt ur 
í síma 6989307 eða sent póst 
á net fang ið gudny.org anisti@
gmail.com”.

Kór Fella 
og Hóla 
æfir 
Magni ficat

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

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

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur 
rauðmagi

Sjósiginn fiskur

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Gunn ar Hauks son for stöðu
mað ur Íþrótta húss ins Aust ur 
bergi, Selja skóla og Kenn ara há
skól ans er lát inn, 58 ára að aldri. 
Hann lést á líkn ar deild Land spít
al ans í Kópa vogi 26. ágúst sl.

Gunn ar fædd ist í Reykja vík 1. 
febr ú ar 1951. For eldr ar hans voru 
Að al björg Sig urð ar dótt ir, hús móð
ir, og Hauk ur Gunn ars son, fyrr
ver andi versl un ar stjóri í Ramma
gerð inni. Gunn ar út skrif að ist frá 
versl un ar deild Versl un ar skóla 
Ís lands og stund aði síð an versl un
ar nám í London í eitt ár. Er heim 
kom hóf hann af greiðslu störf hjá 
Silla og Valda. Hann var einnig 
versl un ar stjóri Penn ans á Lauga
vegi 178 í rúm tvö ár. Á ár un um 
1975 til 1991 starf aði hann með 
föð ur sín um í Ramma gerð inni. 
Árið 1991 tók hann við Íþrótta
hús inu Aust ur bergi og vann þar 
til dauða dags.

Gunn ar starf aði í mörg ár fyr ir 
Sjálf stæð is flokk inn og var for mað
ur í stjórn Laug ar nes hverf is og 
síð ar í Fella og Hóla hverfi. Hann 
var for mað ur Sjálf stæð is fé lags ins 
Varð ar í tvö ár.

Gunn ar var dygg ur stuðn ings
mað ur Íþrótta fé lags ins Leikn is í 
Breið holti.

Eft ir l i f 
andi eig
i n  k o n a 
G u n n  a r s 
er Jó hanna 
Geirs dótt
ir, kenn ari 
við Fjöl 
b r a u t a 
skól ann í 
Breið holti. 
Þau eiga 
þrjú upp
k o m  i n 
börn, Að al
b j ö r g u , 
Hauk og 
Val. Barna
börn in eru þrjú.

Ákveð ið hef ur ver ið að heiðra 
minn ingu Gunn ars með því að 
stofna minn ing ar sjóð og verð
ur hlut verk hans að styrkja starf 
yngri flokka knatt spyrnu deild
ar Leikn is ár lega. Stofn end ur 
og um sjón ar menn sjóðs ins eru 
Jó hanna Geirs dótt ir, ekkja Gunn
ars, og fjöl skylda. Fram lög má 
leggja inn á reikn ing nr. 011515
630268 í Lands banka Ís lands Kt. 
2705512039

Minningarsjóðurum
GunnarHauksson

GunnarHauksson.

.

.
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Eitt af drifa rík asta og dap
ur leg asta skeið í sögu 
ís lensku þjóð ar inn ar er í 
mín um huga Sturl unga öld

in. Í raun má segja að þá hafi ríkt 
skálmöld hér á landi. Frænd ur 
og jafn vel bræð ur bár ust á bana
spjót um. Hefnd ar morð og önn
ur óhæfu og of beld is verk voru 
dag legt brauð. Að lok um leiddi 
þetta ástand til hruns þjóð veld
is ins. Þjóð in missti sjálf stæði sitt 
og komst und ir er lent vald næstu 
680 árin. Það var sem það væri 
öll um gleymt, spak mæl ið forna, 
að með lög um skuli land byggja.

Í gamla testa ment inu finn um 
við m.a. lög mál Ísra els manna, sem 
síð an er dreg ið sam an í boð orð
un um tíu. Þar er um að ræða lög
gjöf, sem ætl að var að koma í veg 
fyr ir stjórn leysi og of beldi. Koma 
á rétt læti, lög um og regl um í þjóð
fé lagi þar sem skálmöld ríkti. 

Ein af meg in regl um lög máls ins 
eru orð in þekktu: Auga fyr ir auga 
og tönn fyr ir tönn. Þessi regla 
hef ur raun ar oft ver ið mis skil in, 
því hér er alls ekki um að ræða 
þá hvatn ingu til end ur gjalds og 
hefnd ar, sem svo marg ir halda, 
held ur er þessi regla þvert á 
móti sett fram til að tryggja eðli
legt sam ræmi milli af brots og 
refs ing ar.

Í raun og veru er öll nú tíma lög
gjöf og rétt ar far hins vest ræna 
heims grund völl uð á þess ari meg
in reglu. Henni er ætl að að forða 
mann in um frá hin um hræði legu 
af leið ing um hefnd ar þorstans, sem 
við þekkj um því mið ur svo alltof 
vel, t.d. úr sögu okk ar ís lend inga 
á Sturl unga öld. Henni er ætl að að 
tryggja rétt ar rík ið og forða okk
ur frá þeirri til hneig ingu manns
ins, að borga helst alltaf tvö fallt 
til baka fyr ir það, sem okk ur þyk ir 
á okk ar hluta gert. En slíkt hug ar
far leið ir næst um óhjá kvæmi lega 
til þess, að ágrein ing ur og deil
ur magn ast upp og verða jafn vel 
að óslökkvandi báli. Við þekkj um 
því mið ur vafa laust flest sorg lega 
mörg dæmi um slíkt. Það er jú 
t.d. einmitt vegna slíks hug ar fars, 
sem bíl ar hafa ver ið rispað ir á 
und an förn um mán uð um og það 
jafn vel hjá blásaklausu fólki, skor

ið á dekk vinnu véla, mál ingu slett, 
rúð ur brotn ar og mann orðs morð 
fram in á net inu í skjóli nafn leynd
ar. Menn eru sí fellt að leita að ein
hvers kon ar hefnd.

Eins og ég vék að hér áðan hef
ur lög mál ið oft ver ið rang túlk að 
og mis skil ið á þann veg, að menn 
hafa jafn vel talið það skyldu sína, 
að gjalda ávallt auga fyr ir auga og 
tönn fyr ir tönn. Það er af drifa ríkt 
þeg ar hams laus heift hefnd ar inn
ar tek ur þannig völd in í mann leg
um sam skipt um og byrg ir okk
ur sýn, þannig að menn taka að 
beita úr ræð um, sem kenna mætti 
við Sturl unga öld. Rétt ar rík inu er 
ýtt til hlið ar og dóm stóll göt unn
ar sett ur. Væri okk ur ekki hollt 
að hug leiða til hvaða nið ur stöðu 
slíkt upp lausn ar á stand get ur leitt 
fyr ir ís lenska þjóð, eða höf um við 
ekk ert lært af af drif um þjóð ar inn
ar við lok Sturl unga ald ar?

Jesús Krist ur bend ir á miklu 
ágæt ari leið en leið end ur gjalds 
og hefnd ar, þ.e.a.s. leið sátt ar
gjörð ar, rétt læt is og kær leika. Að 
við skul um um fram allt leit ast 
við að sigra illt með góðu og leita 
allra leiða til að stuðla að rétt
læt inu, frem ur en að sækj ast eft ir 
því, að fá per sónu leg um hefnd ar
þorsta okk ar sval að. 

Þetta var bylt ing ar kennd ur boð
skap ur, eitt hvað al veg nýtt, sem 
greindi kristna trú frá öllu öðru 
sem boð að var. Það er eins og 
menn geri sér oft ekki grein fyr
ir hversu bylt ing ar kennd ur boð
skap ur Jesú var eða vilji a.m.k. 
ekki horfast í augu við það. Það 
voru sann ar lega ekki sjálf sagð ir 
hlut ir sem hann boð aði. Þvert á 
móti var hér um að ræða boð
skap, sem marg ir gátu hvorki skil
ið né með tek ið, og þannig er það 
því mið ur raun ar enn. Hinn þekkti 
trú ar leið togi og erkiklerk ur Írana, 
Aja tolla Komeni, lýsti því t.d. yfir í 
frægu sjón varps við tali, að þenn an 
boð skap Krists gæti hann hrein
lega ekki skil ið. Þetta væri í sín um 
huga ein fald lega óraun sætt rugl. 
Hann gat ekki skil ið þetta með fyr
ir gefn ing una og sátt ina í boð skap 
Jesú. End ur gjalds og hefnd ar leið
in væri að hans dómi það eina 

sem vit væri í. 
En Jesús bend ir okk ur á leið 

kær leik ans, þá einu leið sem 
mann in um er fær til rétt lát ara 
sam fé lags. Hann bend ir okk ur á, 
að lög in eigi ekki að eins að ná til 
hins ytra, held ur verði þau að ná 
til hjart ans. Hann minn ir okk ur á 
mik il vægi sam bands orða okk ar 
og verka. Hvern ig kær leik ur inn 
hljóti að birt ast í verki, eins og 
einmitt var raun in í lífi Jesú sjálfs. 

Hversu margt væri ekki öðru vísi 
okk ar á með al, ef við hefð um lært 
það bet ur, að fylgja for dæmi Jesú 
og fram kvæma vilja hans? Heim
ur inn þarfn ast manna sem hafa 
hlýtt hjarta, sem læt ur sig varða 
neyð ann arra. Ef til vill hitt ir þú 
ein hvern í dag sem er orð inn bit
ur og sár. Ein hvern sem álít ur að 
blóm kær leik ans sé dautt í kulda 
heims ins. Minnstu þess þá, að við 
erum köll uð til að sýna ná unga 
okk ar að Guð er kær leik ur. Sýna 
það með vin semd, hjálp semi og 
um hyggju.

Lög mál ið er til þess ætl að, 
að benda okk ur á ábyrgð okk ar. 
Vekja okk ur til lífs ins. Kalla fram 
við brögð okk ar og þjón ustu við 
ná ung an. Það er því í raun hin 
hlið kær leik ans. Jesús hvet ur okk
ur til að launa illt með góðu, elska 
óvini okk ar, biðja fyr ir of sækj end
um og sýna þeim vin áttu og mis
kunn, sem við í raun vilj um alls 
ekki eiga að vin um. Með þessu 
ryðj um við rétt læt inu leið inn í 
sam fé lag okk ar. Þetta er leynd ar
dóm ur kær leik ans og það er ein
mitt þetta, sem Komeni, og marg
ir með hon um, eiga svo erfitt með 
að skilja. Þeir geta raun ar alls ekki 
skil ið, vegna þess, að þeir þek
kja ekki kær leika Krists. Hafa ekki 
reynt hann í eig in lífi og vant ar því 
all ar for send ur til skiln ings. Ég vil 
því ljúka þess um orð um mín um 
með því að segja, að það er sann
fær ing mín að kær leik ur Krists 
sé lyk ill inn að rétt látu sam fé lagi. 
Hug ar far ið verð ur að mót ast af 
kær leika og fyr ir gefn ingu Krists, 
svo við í verk um okk ar get um rutt 
rétt læt inu braut í sam fé lag inu.

Að ryðja rétt læt inu braut

Buxur.is
552 7979

Sparaðu og kauptu
daglinsur í Augastað

Daglinsur • Afsláttarkort

Frír 
linsupakki

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

50%
afsláttur
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Mjóddinni • Höfða • Firði • Akureyri • Selfossi 

Gucci   Dior   Boss   
MaxMara   Giorgio Armani     
Diesel  Marc Jacobs  o.fl.

• Sjónmælingar
• Linsumátanir
• Gleraugu fyrir
  alla fjölskylduna

Easytwist 
barnagleraugu 
með sveigjan-

legu títani 
á góðu verði 
í Augastað

Gleraugnaverslunin þín

Félagsstarfið 
Mik ið verð ur lagt upp úr sam starfi við fjöl marga að ila í 

fé lags starf inu í vet ur, bæði í hverf inu og utan þess, sem eyk ur 
fjöl breytni. 

Sér stök áhersla verð ur lögð á hvers kon ar lík ams rækt og heilsu
efl ingu í víð um skiln ingi. Við burð ir og dag skrá verða kynnt sér
stak lega. Þá eru all ar ábend ing ar og ósk ir vel þegn ar. Hægt er að 
hafa sam band við Fé lags mið stöð ina Ár skóga í s. 5352700, Fé lags
starf ið í Gerðu bergi í síma 5757720 og við Ágústa H. Gísla dótt ir 
frí stunda ráð gjafa Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts í síma 5757720. 
Þá má geta þess að mánu dag inn 24. ágúst verð ur ferða kynn ing 
frá Úr vali Út sýn í um sjón Kjart ans Trausta Sig urðs son ar og Lilju 
Jóns dótt ir. Einnig má geta þess að búið er að nettengja tölvu til 
af nota fyr ir þátt tak end ur fé lags starfs ins í Gerðu bergi og verð ur 
notk un henn ar án end ur gjalds. 

Nú er unn ið að því að setja á stofn íþrótta féla g eldri borg ara í 
Breið holti og er hug mynd in að kynna það á Breið holts dög um 19. 
til 25. októ ber n.k. Þeg ar er búið að und ir búa og skipu leggja hverf
is hlaup með al mennri þátt töku á Breið holts dög um og er Gunn
laug ur Júl í us son, hag fræð ing ur og of ur hlaup ari til bú inn að leggja 
lið við nán ari út færslu þess og fram kvæmd. Unn ið er að því að 
kort leggja að stöðu fyr ir hvers kon ar íþrótta iðk un og lík ams þjálf
un í Breið holti, m.a. með því að kanna göngu leið ir og ann að sem 
kom ið get ur að not um.

Tilboð

Til um hugs un ar
Eftirsr.GíslaJónasson



Meist ara flokk ur karla sem 
leik ur í 1. deild hef ur stað ið sig 
með ágæt um síð ustu miss eri. 

Lið ið lék stór leik í orr ust unni 
um Breið holt á Leikn is velli á dög
un um gegn ná grönn um sín um úr 
ÍR. Mik il stemn ing, hiti og has ar 
var í leikn um eins og gjarn an þeg
ar slík ná granna lið mæt ast. Leikn

is menn voru þó sterk ari að il inn 
og höfðu 21 sig ur þeg ar upp var 
stað ið.

Leikn is menn sigla um miðja 
deild þeg ar þetta er rit að. Heima
síða Leikn is www.Leikn ir.com tók 
á dög un um sam an með al ald ur 
fé lag anna í 1. deild og þá kom í 
ljós að Leikn islið ið var það yngsta 

í allri deild inni. Leikn islið ið sem 
er byggt upp af kjarna heima al
inna drengja á fram tíð ina fyr ir sér 
og verð ur gam an að sjá fram hald
ið hjá lið inu. Hvetj um við alla til 
að koma og styðja hverf islið ið sitt 
í bar átt unni framund an.
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Nú er búið að vera sum
ar frí hjá flest um Ægiskrökk
un um en nokkr ir voru þó í 
verk efn um er lend is í sum ar. 
Þau Ant on Sveinn Mckee og 
Eygló Ósk Gúst afs dótt ir tóku 
þátt í Ólymp íu dög um Evr ópu
æsk unn ar (EYOF) í Tampere í 
Finn landi.  Skemmst er frá því 
að segja að þau stóðu sig frá
bær lega og voru að bæta sína 
bestu tíma.  

Jak ob Jó hann Sveins son tók 
svo þátt í Heims meist ara mót inu 
í Róm þar sem hann gerði sér lít
ið fyr ir og setti þrjú Ís lands met 
en gömlu met in átti hann sjálf
ur.  Hann setti þarna met í 50 m. 
100 m. og 200 m. bringu sundi. 
Frá bær ár ang ur hjá hon um og 
ósk um við hon um inni lega til 
ham ingju með ár ang ur inn. Nú 
eru svo æf ing ar að hefj ast aft ur 
hjá fé lag inu og eru elstu hóp
arn ir byrj að ir, brons hóp arn
ir byrja svo í næstu viku (18, 

ágúst)  og síð an byrja hóp arn ir 
hver af öðr um. Skrán ing ar dag
ar eru líka í full um gangi núna 
og bend um við áhuga söm um á 
heima síðu fé lags ins til nán ari 
upp lýs ing ar www.aeg ir.is. Við 
von umst auð vit að til að sjá sem 
flesta á sun dæf ing um hjá okk ur 
í vet ur enda mik ið og skemmti
legt starf framund an.

RG.

JakobJóhann
ígóðumgír

Jakob Jóhann

LeiknirstoltBreiðholts

Leikn is mað ur inn knái Gunn
ar Jarl Jóns son var á dög un
um hækk að ur upp um flokk í 
hópi dóm ara. Það þýð ir að 
Gunn ar Jarl má nú dæma í efstu 
deild karla í knatt spyrnu. Fé lag
ið hef ur ekki átt dóm ara í efstu 
deild síð an Guð mund ur Stef án 
Mar in ós son dæmdi fyr ir alda
mót í deild þeirra bestu. 

Gunn ar er kunn ur úr starfi 
fé lags ins þá eink um sem leik
mað ur. Fyrsta verk efni Gunn ars 
sem Adóm ara var að vera fjórði 
dóm ari í leik Ís lands og Sló ven íu á 

laug ar dals vell inu. 
Hann es Hall dórs son mark vörð

ur sem ól mann inn í Breið holt
inu og í Leikn ir Reykja vík var val
inn á dög un um í Alands lið karla 
fyr ir æf inga leik gegn Sló ven um 
heima. Hann es er Leikn is mönn um 
að góðu kunn ur en hann lék öll 
sín upp vaxt ar ár í Leikni Reykja
vík og varð með al ann ar Ís lands
meist ari í 6. flokki með fé lag inu. 
Hann es leik ur nú með Fram en 
er reglu bund in gest ur á leikj um 
Leikn is. Hann es hef ur stað ið vakt
ina í marki fram í úr vals deild inni 

með mik illi prýði og fékk loks kall
ið í Alands lið karla. Hilm ar Árni 
Hall dórs son leik mað ur meist ara
flokks og 2. flokks Leikn is fór á 
dög un um utan með U18 lands
liði Ís lands sem lék í æf inga
móti í Sví þjóð. Hilm ar sem er 17 
ára lék þrjá leiki með lið inu eða 
alla sem lið ið lék. Hilma kom inn 
á miðj una og þótti standa sig með 
prýði. Hilm ar hef ur alla tíð leik ið 
með Leikni en þetta voru hans 
fyrstu lands leik ir fyr ir yngri lands
lið Ís lands.

GunnarJarldæmiríefstudeild

Björn H. Hall dórs son 4. 
Dan sótti Kodok an, fæð ing
ar stað Júdó‚ íþrótt ar inn ar 
heim síð ast lið ið sum ar. Þar 
var hald ið nám skeið fyr ir 
fremstu þjálf ara í heimi. Lág
marks kraf an til þátt töku var 
að við kom andi væri kom inn 
með gráðuna 4. Dan. 

Björn sótti þetta nám skeið 
ásamt 300 öðr um þjálf ur um. 
Heims ins fremstu sér fræð ing

ar kenndu á nám skeið inu, frá 
7. Dan upp í 10. Dan. Það eru 
sex núlif andi núlif andi iðk
end ur Júdó með gráðuna 10. 
Dan. Þrír í Jap an og þrír utan 
Jap an, þannig að það und ir
strik ar kannski öðru frem ur 
hversu rík áhersla var lögð á 
gæði. Um sjö daga nám skeið 
var að ræða þar sem far ið var 
í gegn um Kata æf ing ar.

BjörnánámskeiðiíJapan

Björn H. Hall dórs son stadd ur á 
nám skeiði í Jap an.

VETUR

Kvennaleikfimi
Alhliða líkamsþjálfun fyrir konur á öllum aldri 

Tímarnir eru á
Mánudögum og fimmtudögum kl.17:30 

í ÍR –heimilinu að Skógarseli 12 (2.hæð)

Íþróttakennari er 
Eyja Sigurjónsdóttir.

Stakur mánuður: 3.000 kr.
4 mánuðir fram að jólum: 10.000 kr.

Nánari upplýsingar og skráning 
í síma 661-9500 eða
 eyja@electropol.is 

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Dagana 14. - 25. september verður boðið upp á knattspyrnukennslu fyrir stelpur á 
sparkvöllunum við Seljaskóla og Breiðholtsskóla. 

Námskeiðið er alla virka daga og ekki þarf að skrá sig  heldur bara mæta þá daga sem hentar.
Farið verður í grunnatriði svo sem knattrak, skot og sendingar.

Einnig verður farið í ýmsa  skemmtilega boltaleiki. 

6 - 9 ára   kl. 15.15-16.15   •   10 - 14 ára   kl. 16.15-17.15

Komið og prófið!

Nýliðakennsla ÍR

FRÍTT fyrir allar stelpur á fótboltanámskeið
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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

Það var kátt á hjalla á ÍRvelli 
föstu dag inn 4. sept em ber sl. 
þeg ar strák arn ir í fót bolt an um 
unnu KA menn frá Ak ur eyri 
2  0. 

Það með var end an lega ljóst 
að þeir væru bún ir að tryggja 
sæti sitt í deild inni og spila því 
aft ur í 1. deild að ári. 

Þetta var í raun mark mið ið 
fyr ir sum ar ið og nú ætla þeir 

að byggja ofan á þenn an ár ang
ur. Næsti og jafn framt síð asti 
leik ur inn í sum ar er gegn Vík ing 
Reykja vík á laug ar dag inn n.k. 
kl. 14. Loka hóf meist ara flokk
ana verð ur laug ar dag inn 3. sept. 
Í ÍRheim il inu. Fylgist vel með 
inná heima síðu ÍR, þar mun um 
við koma fram upp lýs ing um um 
loka hóf ið.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Strákarniráfram
ífyrstudeild

Handboltakrakkar
áskólabekk

Hand bolta skóli Bjarna Fritz 
starf aði í Breið holt inu í ágúst 
áður en skól arn ir fóru af stað. 
Mjög góð þátt taka var í skóla
starf inu sem und ir strik ar mik
inn áhuga á hand bolta í Breið
holt inu.

Skól inn var skipu lagð ur í takt 

við af rek stefnu þar sem fengn ir 
voru inn sér þjálf ar ar til að fara til 
dæm is yfir styrkt ar þjálf un, matar
æði, af reks hugs un og fleiri sér
hæfð ar hand bolta æf ing ar ásamt 
því að hafa sjálf sögðu skemmt
ana gild ið í fyr ir rúmi. ÍR stóð fyr ir 
starf semi skól ans.

Hjá ÍR hef ur lengi ver ið starf
rækt Taekwondo deild og frá upp
hafi deild ar inn ar hafa þeir nem
end ur sem taka svart belti lagt leið 
sína til Nor egs til þess að þreyta 
svart beltis próf. Þetta sum ar ið 
fóru tveir ung ir nem end ur í þetta 
ferða lag, þau Auð ur Elva Vign is
dótt ir og Stef án Stein ar Ólafs son. 

Bæði stóð ust þau próf ið með prýði 
og voru ÍR til sóma. Bætt ust þau þar 
með í ört vax andi hóp svart belt inga 
á Ís landi en sá hóp ur tel ur nú yfir 40 
manns. Íþrótt in er afar lif andi og á döf
inni er með al ann ars heims meist ara
mót ið í Taekwondo sem hald ið verð
ur í Kaup manna höfn dag ana 9. til 19. 
októ ber. Einnig verð ur hald ið Ís lands
mót í tækni seinna í haust og stefna 
ÍRing ar að því að fjöl menna á það.

Tvönýsvörtbelti
hjáÍRTaekwondo

Yng ir krakk ar í hand bolta skól an um ásamt skóla stjór an um.

ÍR eign að ist silf ur verð launa hafa 
í hand bolta á heims meist ara móti 
í U 19 ára þann 31. Júlí sl. Þetta 
voru þeir Arn ór Freyr Stef áns son 
mark vörð ur ÍR og Þor grím ur Ólafs
son miðju mað ur og skytta. Við hjá 
ÍR ákváð um að setj ast að eins nið ur 
með þess um drengj um og kynn ast 
þeim að eins bet ur.

Vantaðieittsinnmarkmann
- Jæja strák ar til ham ingju með 

þenn an frá bæra ár ang ur. Áður en við 
byrj um að tala um heims meist ara-
mór ið lang ar mig að fá að kynn ast 
ykk ur lít il lega. Ef við byrj um á þér 
Arn ór. Hver er mað ur inn? 

 “Ég heiti Arn ór Freyr Stef áns son 
og er upp al inn Breið hylt ing ur og hef 
æft hand bolta og fót bolta frá því ég 
var lít ill. Hand bolta hef ég æft í 11 
ár. Ég er bú inn að vera í mark inu síð
ustu 9 árin.”

- Hvað varð til þess að þú ákvaðst 
að byrja að æfa hand bolta? 

“Bróð ir besta vin ar míns var að 
þjálfa. Ég ákvað að kíkja og þá var 
ekki aft ur snú ið, svo gam an var í 
þess ari íþrótt.”

- Af hverju að vera í marki þar sem 
þú get ur átt það á hættu að verða 
skot inn nið ur, þarf mað ur ekki að 
vera létt geggj að ur til að standa 
þarna milli stang anna? 

“Það vant aði einu sinni mark
mann á einu móti sem ég tók þátt í. 
Það gekk mjög vel sem varð til þess 
að ég ákvað að halda áfram í mark
inu. En það er al veg rétt, mað ur þarf 
að vera létt geggj að ur til að standa 
þarna og ætli ég sé það ekki.”

- Hvað þarf mað ur til að ná þess-
um ár angri sem þú hef ur náð fram 
að þessu og hvað ráð legg ur þú krökk-
un um að gera í dag, þó þú sért ekki 
kom inn með mikla reynslu? 

“Það er núm er eitt að æfa og hafa 
gam an af því sem mað ur er að gera. 
Ef þú hef ur ekki gam an af íþrótt inni 
eru ekki mikl ar lík ur á því að þú náir 
ár angri. Svo að sjálf sögðu að hlusta 
á þjálf ar ann.”

Pabbisátturvið
handboltann

- Þor grím ur, hvað með þig, af hver-
ju byrj að ir þú í hand bolta og ert þú 
upp al inn ÍR-ing ur eins og Arn ór? 

“Ég er ekki upp al inn ÍRing ur. 
Byrj aði í Fjölni og ég skipti í ÍR í 5. 
Flokki. Ég byrj aði í hand bolta þar 
sem pabbi var bú inn að æfa hann 
lengi og mig lang aði alltaf í hand bolt
ann. Karf an var líka að heilla mig en 
hand bolt inn varð fyr ir val inu og ætli 
pabbi sé ekki sátt ur við það.”

- Nú hlýt ur þetta að kosta sitt að 
vera alltaf á ferða legai með lands lið-
inu, fáið þið styrki til að fjár magna 
þess ar ferð ir? 

“Já að hluta til. ÍR hef ur styrkt 
okk ur að hluta og Andr és þjálf ari 
hjálp aði okk ur með góð an styrk 
þannig að þetta hef ur al veg geng ið 
hvað það varð ar. Svo treyst um við 
alltaf að ein hverju leiti á pabba og 
mömmu.”

- Hvern ig finnst þér lið ið hjá okk ur 

vera í dag og sérð þú fyr ir þér að við 
för um upp í efstu deild í vor? 

“Lið ið okk ar er mjög ungt en fullt 
af hæfi leik um eru til stað ar. Við 
erum með nógu sterkt lið til að fara 
upp um deild og ætl um okk ur að 
vera í topp bar átt unni í vet ur.”

- Hvern ig var að tapa í úr slit um og 
þurfa að taka við silfr inu sem er samt 
frá bær ár ang ur? 

“Svekkj andi. Það var mik ið 
spennu fall eft ir að við átt uð um okk
ur á að við vær um komn ir í úr slita
leik inn. „Gott silf ur gulli betra“.

- Hvern ig var stemm ing in í hópn um 
þarna úti? 

“Hún var góð. Við náð um vel 
sam an og það var alltaf gleði á milli 
æf inga og leikja. Við tók um samt 
hlut un um al var lega þeg ar þess 
þurfti.”

- Ég frétti að mat ur inn hefði ekki 
ver ið sér stak ur þarna úti, hvað feng-
uð þið að borða? 

Nú brostu þeir. “Við feng um óætt 
pasta og hrís grjón. Svo var fisk ur í 
boði með hausn um og öllu til heyr
andi, þ.e. inn yfl um og öðru sem til er 
í fiskn um. Sem sagt mat ur inn hjálp
aði okk ur ekki í þess ari vel gengni.”

Lambahrygguroghollusta
 Hér koma svo nokkr ar spurn ing

ar sem krakk ana lang ar að vita um 
ykk ur.

Arn ór. Hvað hef ur þú spil að marga 
lands leiki? 

“Ca. 25 leiki.”
- Upp á halds mat ur?
“Ham borg ara hrygg ur með til heyr

andi að hætti mömmu. Pabbi kann 
ekki að elda.”

- Upp á halds drykk ur?
Mounta in Dew
- Upp á halds hljóm sveit?
“Það veit ég ekki. Bara Spice girls
 Upp á halds ís lenska bíó mynd: 
“Dala líf.”
- Upp á halds leik mað ur í hand bolt-

an um?
“Thi erry Ohmeyer.”
- Besti íþrótta mað ur í heimi?
“Ólaf ur Stef áns son.”
- Ertu hjá trúa full ur og ef svo er, 

hvern ig þá? 
“Ég er alltaf með sömu rútínu fyr

ir leiki. T.d. alltaf í sömu peys unni í 
leik og sama boln um inn an und ir. Ég 

þvæ þetta samt á milli leikja (eða 
mamma sér um það).

MountainDew
- Þor grím ur. Hvað hef ur þú spil að 

marga lands leiki? 
“Ca. 20 leiki.”
- Upp á halds mat ur?
“All ur holl ur mat ur.” 
- Upp á halds drykk ur?
Mounta in Dew
- Upp á halds hljóm sveit? 
“Ég er alæta hvað það varð ar. 

Hlusta á allt gott.”
- Upp á halds ís lenska bíó mynd? 
“Ís lenski draum ur inn.”
- Upp á halds leik mað ur í hand bolt-

an um?
“Aron Pálma son og bros ir út í 

ann að.”
- Besti íþrótta mað ur í heimi? 
“Mich ael Phelps sund mað ur.”
- Ertu hjá trúa full ur og ef svo er, 

hvern ig þá? 
“Nei ekk ert svo leið is.”

Toyotagaurinn
 Hér fáið þið spurn ing ar til að 

at huga hvað þið fylgist vel með inn
an ÍR.

- Hver er for mað ur ÍR? 
“Toyota gaur inn. Sem er kannski 

rétt en hann heit ir Úlf ar Stein dórs
son og er for stjóri Toyota.” Rétt.

- Hvað heit ir for mað ur Hand knatt-
leiks deild ar ÍR? 

“Ólaf ur Gylfa son.”  Rétt
- Í hvaða sæti er m.fl. karla í 1. 

deild inni í fót bolta núna í dag (6. 
ágúst)?

“Í 7. sæti.”  Rétt.
- Hver er yf ir þjálf ari í Keilu deild-

inni? 
“Þetta er ekki séns. Hann heit ir 

Hörð ur Ingi Jó hanns son.”  
- Hvað heit ir fyr ir liði ÍR í körf unni 

hjá mfl. karla? 
“Ei rík ur.” Rangt. Það er Hregg við

ur Magn ús son.
- Hvað heit ir yf ir þjálf ari í Frjáls í-

þrótta deild inni?  
“Ekki hug mynd.” Hann heit ir Þrá

inn Haf steins son.
- Hvað er ÍR gam alt fé lag? 
“Þar er 102 ára. :að var stofn að 

1907. Rétt
HG.

NýirsilfurverðlaunahafarÍR

ÍRing ar áttu góð an dag í Reykja
vík ur mara þon inu og sendi sex 
sveit ir í 10 km og 1/2 mara þon. 
Veðr ið var ágætt en eins og svo oft 
áður var vind ur inn ansi stíf ur frá 
km 6 og næst um alla leið í mark 
hjá 10 km hlaup ur un um en fyr ir 
hálft og heilmara þon hlauparana 
þá voru næstu 10 km á móti vindi. 
Báru tím arn ir þess glöggt merki í 
dag. Það hélst þó þurrt fyr ir fyrstu 
kepp end ur í mark en rigndi þó 
að eins um 50 mín eft ir að start að 
var í 10 km. 3527 manns luku 10 
km, 1560 luku hálfu mara þoni og 
hvorki fleiri né færri 670 manns 
luku heilu mara þoni.

Martha Ernsts dótt ir sigr aði í hálfu 
mara þoni á fín um tíma 1:23,09 klst 
og um 2 1/2 mín útu á und an næstu 
konu. Ör ugg ur og enn einn sig ur inn 

hjá Mört hu í þess ari vega lengd, hre
int frá bært. Birk ir Mart eins son varð 
5. í mark og þriðji Ís lend inga í mark 
á 1:17.47 klst. Þor lák ur Jóns son varð 
7. í mark á 1:20.50 klst og 2. í flokki 
40 til 49 ára og Sig ur jón Sig ur björns
son varð 6. á 1:21,27 klst. og fyrst ur í 
flokki 50 til 59 ára. Burkni Helga son 
þjálf ari hjá ÍR var skammt á eft ir Sig
ur jóni á 1:23:57 klst. 

Í 10 km varð Ólaf ur Kon ráð 
Al berts son í 2. sæti á 35.05 mín sem 
er stór bæt ing hjá hon um. Sig urð
ur Han sen varð fimmti í mark og í 
1. sæti í flokki 40 til 49 ára á 35.52 
mín. Þor steinn Magn ús son varð 12. í 
mark á 37.45 mín og Vign ir Már Lýðs
son varð 14. af öll um í mark á 38:06 
mín sem er bæt ing um næst um eina 
mín útu frá því í fyrra.

Fríða Rún Þórð ar dótt ir varði tit

il inn frá því í fyrra í 10 km en hún 
sigr aði í ár á 38:06 mín um 1 mín 
á und an næstu og hálfri mín hrað
ara en í fyrra. Hún varð í 14. sæti 
í mark. Aníta Hin riks dótt ir hin 13 
ára hlaupa drottn ing varð ör ugg í 3. 
sæti í mark á 39:47 mín og varð 29 
af öll um í mark. Aníta hljóp á 39:55 
mín í fyrra og bætti sig því í ár þrátt 
fyr ir verri að stæð ur. Eva Mar ía Ein
ars dótt ir varð 2. í flokki 2039 ára 
og Hrönn Guð mundsdótt ir varð 2. í 
flokki 4049 ára og Soff ía Hrafn kels
dótt ir 3. í sama flokki.

Val ur Þórs son varð 4. í mark í 
heilu mara þoni og gerði sér lít ið fyr
ir og varð lang fyrst ur Ís lend inga í 
mark, tæp um 12 mín út um á und an 
næsta á tím an um 2:43.36 mín sem er 
ann ar besti tími árs ins í mara þoni.

Marthasigraðiíhálfumaraþoni

Þor berg ur er til vinstri á mynd inni en Arn ór til hægri.



Jólin í Garðheimum
hellingur af tilboðum
og skemmtilegum 
uppákomum
allan desember

10 ára afmæli 
Garðheima 

2.desember

2009

Haustið í Garðheimum
Haustið er rómantískur tími, með fallegri lýsingu og haustgróðrinum.  
Haustfræðsla Garðheima verður áberandi og svo tekur við undirbúningur aðventu og jóla.

Ágúst

15. ágúst
Dýradagar - ættleiðingar

12. og 13. september
Dýradagar - smáhundar

14. september
Kryddjurtir að hausti

17. september
Haustplöntur og haustlaukar 

19. og 20. september
Leiðissýning

19. og 20. september
Dýradagar – kettir 

September

10. september
Grænmetisuppskeran 

24. september

Haustkransagerð og 
kertaskreytingar 

24. til 25. október
Ljósaseríukynning

31. október
Jólalandið opnar

Október

22. september
Haustverkin í garðinum 

15. nóvember
Jólakortin

Nóvember

5. nóvember
Kósí konukvöld 

27. ágúst
Ljósadagar

21. og 22. nóvember
Aðventukransagerð

& haustplönturnar

& námskeið, haustlaukar, uppskeran

1. október

Tækifæriskort og 
minningarbækur 

7. október
Skartgripir úr skinnvörum 

17. október

Kertadagar 
& Amerísku jólatrén 

September frh.
& námskeið, haustlaukar, uppskeran

& nóvemberkaktus

Október frh.
& nóvemberkaktus

& jólastjarnan

Desember

=námskeið, nánar á gardheimar.is


