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Jóladagatalið
er komið í sölu

Skemmtilegt að skafa!

Ljósagaldur í Laugardalnum
Myrkrið er magnað í skammdeginu en það má skreyta það með fallegum ljósum eins og nú er verið að gera í Fjölskyldugarðinum.
Lengri opnunartími verður í garðinum frá og með 2. desember til jóla, en þá verður opið frá kl.16 til kl. 21 frá fimmtudegi til sunnudags og
hver veit nema gestirnir sjái jólakettinum bregða fyrir í hálfrökkrinu. Athugið að húsdýrahluti garðsins lokar kl. 17. Þessi aukaopnunartími
verður einnig á Þorláksmessu. 				
Ljósmynd: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com
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Útgefandi: Með oddi og egg ehf.
Sundlaugavegi 7 • 105 Reykjavík
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifning

Auglýsingar: marg@heimsnet.is (Már) sími: 568 8862
Ritstjóri/Framkvæmdastjóri: Már Guðlaugsson, (ábm)
símar: 822 9688, 568 8862 • netfang: marg@heimsnet.is
Texti: Benóný Ægisson netfang: benaegis@simnet.is
Ljósmyndari: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com

Frumsýningar í Borgarleikhússinu
Þann 5. nóvember var frumsýning á verkinu Njála á hundavaði. Eftir að hafa farið á
hundavaði um sögu íslensku þjóðarinnar í
þremur brakandi skemmtilegum sýningum
– Sögu þjóðar, Öldinni okkar og Kvenfólki
– snýr hinn óviðjafnanlegi dúett Hundur í
óskilum aftur og ræðst á einn af hornsteinum íslenskrar menningar – sjálfa
Njálu.

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Emil í Kattholti verður frumsýndur 27.
nóvember á stóra sviði Borgarleikhússins.
Síðan Emil kom fyrst fram á sjónarsviðið
árið 1963, hefur hann átt vísan stað í
hjörtum barna jafnt sem fullorðinna um
heim allan og er nafn hans samofið
hugmyndum um lífsgleði og prakkaraskap. Hér kynnumst við ekki bara Emil
og Ídu, litlu systur hans, heldur einnig
misþolinmóðum foreldrum þeirra Ölmu og

Anton, hinni seinheppnu Línu vinnukonu,
sögukonunni Týtuberja Mæju, vafasömu
Ráðskunni á fátækrahælinu og síðast en
ekki síst stórvini Emils, Alfreð vinnumanni.
Meðfylgjandi er mynd af krökkunum sem
leika Emil og Ídu. Gunnar Erik Snorrason,
Þórunn Obba Gunnarsdóttir, Sóley Rún
Arnarsdóttir og Hlynur Atli Harðarson og
mynd úr Njálusýningu Hunds í óskilum.

Magnað myrkur og jólaköttur
Nú er verið að koma upp Ljósalandi Laugardals í Fjölskyldu og
húsdýragarðinum þar sem leiktæki og hús verða lýst upp með
jólalegum ljósum.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Fólk er vant því að vera hérna á sumrin þegar það er bjart, segir
Ingi Þór Jónsson kynningarfulltrúi í Fjölskyldugarðinum, en það
er annað í skammdegismyrkrinu svo við ætlum að lýsa hér upp
og hafa garðinn fallegan á aðventunni svo fólk getur komið
hingað og notið kyrrðar og ljósa. Við ætlum líka að hafa opið
lengur frá fimmtudegi til sunnudags og þá verður ókeypis inn.
Svo erum við að fara að sleppa jólakettinum lausum og það er
hætt við að hann verði eitthvað að hrella fólk eins og hann er
vanur. Ég satt að segja hálfkvíði því, segir Ingi Þór.
Lengri opnunartími verður í garðinum frá og með 2. desember
til jóla, en þá verður opið frá kl.16 til kl. 21 frá fimmtudegi til
sunnudags Athugið að húsdýrahluti garðsins lokar kl. 17. Þessi
aukaopnunartími verður einnig á Þorláksmessu.

FÁ verður UNESCO skóli
Allt til sundíþrótta
Aquasport sundverslun
Bæjarlind 1-3 – 201 Kópavogi
Opið mán-fös 10-18
Laugardaga 11-16

APÓTEK
SUÐURVERI
LÆGRA LYFJAVERÐ

511 0200

Fjölbrautaskólinn við Ármúla hefur hlotið þann heiður að vera
UNESCO skóli. Að vera UNESCO–skóli felur í sér langvarandi
samkomulag og samvinnu milli skólans og UNESCO þar sem
skólinn innleiðir verkefni tengdum einhverju af fjórum þemum
UNESCO–skóla: alþjóðasamvinna, starfsemi Sameinuðu
þjóðanna, heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun og/eða friður
og mannréttindi. FÁ ákvað að leggja áherslu á tvö síðastnefndu
þemun; heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun og/eða friður og
mannréttindi. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna munu því
skipa mikilvægan sess í skólastarfi FÁ næstu misserin.
UNESCO hefur starfrækt samstarfsnet skóla á alþjóðavísu frá
árinu 1953. Þeir eru nú yfir 10.000 talsins og starfa í 181 landi.
Á myndinni eru umsjónaraðili verkefnisins Bryndísi Valsdóttir
kennari og Magnús Ingvason skólameistari FÁ.

VERIÐ VELKOMIN

EINKAREKIÐ APÓTEK Í ALFARALEIÐ

OPIÐ FRÁ ÁTTA TIL ÁTTA
Laugardaga frá 10:00-18:00
Sunnudaga frá 13:00-18:00
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Ákall foreldra körfuknattleiksdeildar
Ármanns til Reykjavíkurborgar
Barna- og Unglingaráð Körfuknattl
eiksdeildar Ármanns vill vekja
athygli Reykjavíkurborgar og borgarbúa á þeirri bágu aðstöðu sem
iðkendur búa við í Laugardalnum.
Lítið hefur verið á Laugardalinn
sem íþrótta paradís en staðreyndin
er sú að iðkendur í hverfinu hafa
ekki aðgang að innanhúss íþróttaaðstöðu í fullri stærð þrátt fyrir að
körfuknattleiksdeild Ármanns sé nú
orðin næst stærsta körfuknattleiksdeild á Íslandi. Rúmlega 18.300
manns búa í hverfum 104 og 105
en til samanburðar búa um 18.700
á Akureyri. Erfitt er að ímynda sér
að slíkt bæjarfélag gæti haldið uppi
öflugu íþróttastarfi án þess að hafa
aðgang að fullnægjandi innanhúss
íþróttaaðstöðu. Áætlað er að hverfið
stækki enn frekar á næstu árum.
Samkvæmt aðalskipulagi mun
aukning verða um 4500 íbúa á næstu
misserum en það samsvarar rúmlega
öllum íbúafjölda Vestmannaeyja.
Körfuknattleiksdeild Ármanns hefur
fengið aðstöðu í Laugardalshöll
(íþrótta- og sýningahöll) undanfarin
ár og hefur orðið gríðarleg uppbygging á deildinni. Iðkendum hefur
fjölgað um 200 á síðustu 5 árum.
Því miður er aðstaða fyrir iðkendur
í Laugardalnum ekki fullnægjandi
og alls ekki samkeppnishæf við
körfuknattleiksdeildir í nágrannasveitarfélögum eða öðrum hverfum
Reykjavíkur. Höllin er nýtt undir
ýmis konar viðburði s.s. sýningar,
ráðstefnur, tónleika, landsleiki og
fleira. Þrátt fyrir þann æfingatíma
sem Ármann hefur fengið úthlutað
í höllinni vantar æfingatíma fyrir
um 20 flokka í Ármanni. Það gefur
auga leið að með svo skertu aðgengi
að æfingatímum mun Ármann ekki
verða samkeppnishæft og því miður
hafa iðkendur undanfarinna ára
leitað til annarra félaga til að fá betri
æfingaaðstöðu. Þar að auki hefur
Laugardalshöllin ekki verið nothæf í
tæpt ár eða frá því í nóvember 2020.
Hún er ennþá ónothæf og verður
ekki hægt að nýta hana veturinn
2021-2022. Þjálfarar hafa því þurft
að vinna eftir neyðaráætlun, skorið

ÓÞARFI AÐ PANTA TÍMA

Opnunartími: mán.-föst.: 8 - 18, laugardagar: 10 -14 (10 - 18 fyrir herra)
Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581-3090

Tiboðið gildir til 20. nóvember

Mynd úr Laugarnesskóla þar sem stór hluti æfinga fer fram.

niður æfingatíma, fækkað æfingum,
þjálfað í of litlum íþróttasölum í
hverfinu sem eru ekki ætlaðir til
körfuboltaiðkunar og samið um að
nýta aðstöðu í íþróttahúsi Kennaraháskólans. Jafnvel þó að Ármann
fengi fullan nýtingarétt af Laugardalshöllinni myndi samt vanta rúmlega 40 æfingatíma á viku fyrir iðkendur. Einlæg ósk Ármenninga
væri að hafa aðgang að eigin velli,
heimavelli, sem myndi þjóna sístækkandi körfuknattleiksdeild Ármanns.
Ármann hefur ekki getað boðið
yngri iðkendum deildarinnar upp á
æfingar á sumrin vegna skorts á
heimavelli. Eldri iðkendur hafa
fengið að æfa á sérstakri undanþágu

í Kennaraháskólanum.
Foreldrar barna í Ármanni eru
komnir með nóg af ástandinu og
gera ákall til Reykjavíkurborgar um
að byggja nýtt íþróttahús í Laugardalnum með körfuboltavelli í fullri
stærð. Foreldrar barna í Ármanni
vilja bjóða borgarfulltrúum í
Reykjavíkurborg í heimsókn til að
fylgjast með æfingum og sjá með
eigin augum þá æfingaaðstöðu sem
Reykjavíkurborg býður börnunum
okkar upp á.
Fyrir hönd foreldra
Barna-og unglingaráð
körfuknattleiksdeildar Ármanns

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi
ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

síðan 1996

www.utforin.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Flottar yfirhafnir, fyrir flottar konur
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Íbúasamtök Bústaða og
Fossvogshverfis endurvakin
fæðingu, þau hafa gengið í skóla í
hverfinu, bæði Breiðagerðisskóla og
Réttarholtsskóla. Mér hefur verið mjög
umhugað um aðstæður í hverfinu, þetta er
þægilegt hverfi og að mörgu leyti eins og
sveit í borg. Það eru margar faldar perlur
sem nýtast hverfisbúum og borgarbúum
almennt.

...margverðlaunuð hollensk rafmagnshjól
rafmagnshjól.is // Fiskislóð 45 // S. 534 6600

Við erum flutt á Laugaveg 176
PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,
BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN
OG LJÓSMYNDAPRENTUN

Fundur var haldinn í Réttó fimmtudaginn
4. nóvember til að endurvekja Íbúasamtök
Bústaða og Fossvogshverfis. Fundarstjóri var Hörður Oddfríðarson og ritari
Guðrún Sigríður Jakobsdóttir. Tilgangur
íbúasamtakanna er m.a. að vera samstarfsvettvangur íbúa og félagasamtaka í
hverfunum, stuðla að samhug með íbúum
og hvetja íbúa til hugmynda og athafna
fyrir hverfið. Einnig að vinna að framfara –
og hagsmunamálum,byggja upp samstarf
við opinberar stofnanir sem hafa með
málefni hverfisins að gera og byggja upp
samstarf við önnur íbúasamtök. Allir íbúar
Bústaða- og Fossvogshverfis sem þar
eiga lögheimili, teljast félagar og kjörgengi
á fundinum höfðu allir lögskráðir íbúar
svæðisins 18 ára og eldri.
Á fundinum var kosin ný stjórn og við
hittum nýja formanninn, Gísla Kr. Björnsson og báðum hann að segja einhver deili
á sér.
Ég hef búið í hverfinu í tttugu ár, segir
Gísli, og alið börnin mín upp hérna frá

Það eru ýmisleg skipulagsmál í hverfinu
sem íbúarnir hafa verið að tala um eins
og hraðakstur á Grensásvegi, Sogavegi
og Réttarholtsvegi og breytingar sem hafa
ekki fengið alveg nógu góða kynningu.
Verandi foreldri í hverfinu með börn sem
sækja þjónustu yfir þessar götur, í skóla
og æfingar niðri í Vík þá skiptir það máli
hvernig staðið er að málum gagnvart
okkur íbúunum.
Hver er aðalástæðan fyrir því að verið
er að endurvekja Íbúasamtökin?
Það kom eiginlega til af því að það voru
miklar deilur inni á Facebook-síðunnu
108 – Hverfagrúbba vegna kynningar
borgarinnar á breytingum við Bústaðaveginn, Miklubrautina og í Gerðunum
fyrir ofan Grensásveginn og líka fyrir ofan
Háaleitisbrautina. Okkur hefur fundist
nóg um breytingarnar við Sogaveg, þessi
blokk sem var byggð þar með 50 íbúðum,
en þarna við Bústaðaveginn hefur maður
heyrt um aukningu um 160 íbúðir upp í
250.
Það eru þessi þéttingaráform sem vöktu
ugg hjá fólkinu í hverfinur því þau þrengja
verulega að lífsgæðunum í þessum hluta
hverfisins, fyrir þá sem búa þar en líka
fyrir þá sem þurfa að fara yfir þessar
götur. Að fara að byggja svo mikið magn

af húsum við svona mjóa götu getur
valdið meiri þrengingu með enn meiri
óþægindum. Á meðan þetta er ekki leyst
hefur fólk ekki verið sátt við að það verði
farið í svo miklar framkvæmdir og við
viljum geta komið okkar sjónarmiðum að
án þess að vera að rífast inni á einhverri
Facebook-síðu. Það eru margir sem eru
með þessu og það er bara allt í lagi en
raddir hinna sem eru andvígir þurfa líka
að heyrast. Þetta var grunnurinn að því
að Hörður Oddfríðarson setti inn færslu
um að það væri í bígerð að endurvekja
íbúasamtökin og ég mætti á þennan
endurvakningafund ásamt hópi fólks
Voru það þessi þéttingaráform sem
aðallega var rætt um á fundinum?
Já, þetta skipulag en einnig var rætt um
mörg önnur mál eins og skipulagsmál sem
eru í ólestri sem mætti leysa fyrst og við
þurfum að koma að því til að tryggja að
þetta verði gert í réttri röð. Fundurinn var
mjög áhugaverður og góður og þessar
tillögur eru ekki alslæmar og þetta var
ekki pólitískur fundur og stjórnina skipar
fólk úr öllum flokkum. En við endurreistum félagið og samþykktum gömlu lögin
og það er fyrirhugaður stjórnarfundur á
morgun (síðasta laugardag) og væntanlega fáum við sæti í Íbúaráði hverfisins.
Ég held að þetta sé liður í því að gera
þetta ferli opnara og lýðræðislegra.
Auk Gísla sitja í stjórn þau Baldur
Pétursson, Ólafur Elíasson, Íris Davíðsdóttir og Guðjón Pétursson en varamenn
eru Ásgrímur Guðmundsson, Alma
Arnarsdóttir og Sigurður Friðriksson.

Tjáning
Laugavegur 176 • 105 Reykjavík • Sími 553 3200
prenta@prenta.is • www.prenta.is

Sellóleikarinn Gunnar Kvaran er löngu
landsþekktur fyrir störf sín á vettvangi
tónlistarinnar. Hann hefur komið fram
á tónleikum víða um heim, bæði sem
einleikari og við flutning kammertónlistar. Gunnar er prófessor emeritus
við tónlistardeild Listaháskóla Íslands
og hefur auk þess kennt sellóleik og
kammertónlist við Tónlistarskólann í

Reykjavík (MÍT), Tónskóla Sigursveins
og Tónlistarskólann í Garðabæ. Hann
hefiur hlotið margvíslegar viðurkenningar fyrir störf sín í tónlist og að
mannúðarmálum. Tjáning er fyrsta bók
höfundar og geymir hugleiðingar um
tónlist, trú og tilveruna auk nokkurra
ljóða.

Náttföt og náttsloppar í jólapakkana

20% afsláttur af sléttu og krullujárnum
út laugardaginn 20 nóvember
eða á meðan birgðir endast.
Gjafakassar til jólagjafa á góðu verði.

Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581-3090

Jólagjafirnar fást hjá Ynju

Álfheimar 74, Glæsibær • 104 Reykjavík • ynja.is

Kjúklingar
og kjólar.
Það er allt
í Skeifunni...
...og nú líka
Nesdekk!

Skeifan 9

Gre
nsás
veg
ur

ut
ra
sb
nd
rla
ðu
Su

NÝTT

Skeiðarvogur
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Við hlökkum til að sjá þig og bílinn þinn í Skeifunni 9.

Nesdekk hefur opnað nýtt hjólbarðaverkstæði
í Skeifunni 9 og býður nú þjónustu sína á sjö
stöðum á landinu. Í Nesdekk færðu dekkjaskipti og
ráðleggingar fagmanna við val á réttum dekkjum.

GSI-6

Harðskeljadekk

GSI-5

Harðskeljadekk

G3S - ICE

Toyo AT

Toyo MT

Harðskeljadekk

Bókaðu tíma á nesdekk.is
Skeifan 9
108 Reykjavík
590 2098
Tímabókun

Fáðu ráðleggingar fagmann okkar
við val á réttum dekkjum

nesdekk.is / 561 4200
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Þankar Jónu Rúnu
Íþróttaiðkun
Oft hefur mér verið hugsað til þess
hvað íþróttir í uppvexti mínum
gerðu mér gott. Ég stundaði frjálsar
íþróttir, hástökk, hlaup og kúluvarp.
Ég prófaði líka handbolta í alveg
gífurlega stuttan tíma og held ég
hafi spilað eins og einn leik. Það var
sigurleikur og tókst mér að vinna
medalíu í handboltaleik sem hékk
hér á speglinum hjá mér í áratugi.
Ég ákvað að hætta á toppnum og
tók ekki sénsinn að spila annan
leik. Börn ættu endilega að stunda
íþróttir með skóla því það gerir þau
líkamlega hraust og öll hreyfing
er jákvæð fyrir andlega heilsu og
almenna sjálfsvirðingu. Það að
rækta líkama sinn frá unga aldri
leggur línurnar að betri heilsu á
efri árum því við búum alltaf að því
að hafa hreyft okkur. Sem betur
fer eru barnabörnin mín öll á kafi
í fótbolta og þess utan sækja þau
mikið í aðra hreyfingu. Þetta hefur
gengið svo langt að þau hættu ekki
fyrr en heilt herbergi í húsinu hafði
tekið þeim breytingum að vera núna
í dag heimalíkamsræktarstöð með
lyftingatækjum og bekk, teygjum og
hlaupabretti.

Skólavörðustíg 19
Borgartúni 31
Sími 552 1890

Skólavörðustíg 35A - Bílastæði á lóðinni
Opið 7:50 -17:00 - Verið velkomin
Bjóðum einnig upp á hundasnyrtingu

Vetrarfrí og ísbíltúrar
Nú er vetrarfríi lokið og margar
fjölskyldur brugðu undir sig betri
fætinum, fóru jafnvel til útlanda eða
í sumarbústað. Við fjölskyldan hinsvegar ákváðum að fara bara austur
fyrir fjall á kunnuglegar slóðir og
létum ekki grenjandi rigningu

stöðva okkur. Dimma litli hundurinn
var að sjálfsögðu með og naut sín í
tætlur, en það voru gerð stopp reglulega til að leyfa henni að vesenast
smávegis. Hugurinn stóð til þess að
skoða umhverfi sem ég er kunnug á
annan hátt. Ég hélt nefnilega málverkasýning í Eden í Hveragerði árið
1985 þar sem ég náði þeim árangri
að selja allar myndir. Síðan þá hef ég
málað svona af og til. Við skoðuðum
síðan bæði Eyrabakka og Stokkseyri
sem var alveg frábært og gaman. Ég
gæti vel hugsað mér að búa á öðrum
hvorum staðnum því maður fann
hvernig friðurinn tók mann í fangið
og hreif mann svo um munaði. Þetta
þarf maður að upplifa sjálfur með
því að fara á staðinn. Síðan drifum
við okkur lengra og enduðum á
Selfossi í ögn ólíkara umhverfi, meiri
hraða og miklum breytingum. Það
sem heillaði mig og var í raun í takt
við Eyrabakka og Stokkseyri, var
að það vantar þessar risabyggingar
sem rjúka upp hér í Reykjavík og
hafa valdið borginni okkar stórtjóni.
Þetta hafa Selfyssingar sem betur fer
ekki verið að apa eftir okkur heldur
hafa byggt upp mjög sætan og lítil
miðbæ sem verður örugglega öllum
til farsældar. Seinni bíltúr var tekinn
tveimur dögum síðar en þá fórum
við suður með sjó. Ég er pínu dulræn
og Suðurnesjabúar hafa löngum haft
áhuga á svoleiðis fólki. Ég vann á
sínum tíma á þessu svæði sem miðill
og leið alltaf vel í þessu umhverfi.
Við skoðuðum Keflavík, Sandgerði,
Njarðvík, Voga og Vatnsleysuströnd

sem er fallegt svæði og öðruvísi. Svo
fórum við í Garðinn og þá varð mér
hugsað til Unu í Garði sem flestir
eldri Íslendingar þekkja og ég skrifaði
um á sínum tíma hér í blaðið. Hún
hafði magnaða dulræna hæfileika.
Sagan segir að mögnuðustu kraftar
séu til staðar á Suðurnesjum, þar búi
álfar og tröll í stokkum og steinum og
ef fólk gæfi sér tíma til þess að leggja
við hlustir þá yrði það kannski vart
við kraftinn sem býr á þessu svæði,
bæði í náttúrunni og fólkinu. Ég hélt
dulræna fundi í þessu umhverfi fyrir
mörgum áratugum og umgengst
annað dulrænt fólk. Þarna er magnað
að vera og þessar aðstæður ýta undir
þessa sérstöku krafta sem búa innra
með manni.
Jóna Rúna Kvararn

Ástin fær líf í lofgjörð
lauguð fegurð og rósarilm.
Í lotning lofa og bið i trú
að líti undrið brosandi við.

Hvar sem elskan er og hrífur
hagsæld rís og höft dofna.
Þegar unaður umlykur heitur
efinn hverfur og vonin rís.

Hvert spor er sigur vonaróðs
sem elskan færir þeim.
Ef við horfum ástfangin til
himins í ósk og sólaryl.

Í hita andataksins er óður
og ylrík vonarglóð ástar.
Að þiggja er eldskírn vissu
ef gleðin er ofin þrá.
Höf. Jóna Rúna Kvaran

,,Kærleikur trúir á fyrirgefningu.” JRK

Er hleðslukerfi rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?

Heyrðu
umskiptin,

Við aðstoðum við að leysa málin með hagsmuni
húsfélagsins að leiðarljósi! Allt frá úttekt á fyrirkomulagi
til heildarumsjónar með rafbílahleðslukerfi húsfélagsins.
Bílastuð Eignaumsjónar - þrjár þjónustuleiðir í boði:
» Bílastuð 0 - úttekt á hleðsluaðstöðu og framkvæmdaáætlun
» Bílastuð 1 - sérhæfð innheimta fyrir húsfélög vegna rafbílahleðslu

HEYRNARÞJÓNUSTA
2007

fáðu heyrnartæki
til reynslu

» Bílastuð 1+1 - heildarumsjón með rafbílahleðslu í húsfélögum
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thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is

Ýmsar gerðir af heyrnartækjum í mismunandi
litum og stærðum.

Allar helstu rekstrarvörur og
aukahlutir fyrir heyrnartæki fást
á vefverslun heyrn.is

HLÍÐASMÁRI 19, 2. HÆÐ • 201 KÓPAVOGI • SÍMI 534 9600
HEYRN@HEYRN.IS • HEYRN.IS

Vel og vandlega

Sérhæfð ráðgjöf
við viðhald
og endurbætur

Viðhald fasteigna er okkar sérgrein. Við störfum fyrir einstaklinga,
fyrirtæki og húsfélög og tryggjum að verkin séu unnin af
fullkominni fagmennsku.

verksyn.is | 517 6300

VERKSÝN
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ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Nýtt hverfisskipulag
húsum við Bústaðaveg hjá Grímsbæ sem
hýst gætu íbúðir í bland við þjónustu. Vert
er að taka fram að þótt það sé stefna
borgarinnar að þétta byggð og fjölga
íbúðum í grónum hverfum þá er það ekki í
sjálfu sér meginmarkmið hverfisskipulagsins eða hugmyndanna við Grímsbæ.

gleraugu

umgjörð og gler

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Margskipt gleraugu

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

19.900 kr.

Sérsmíðum samdægurs í
styrk +/- 6,0
með frá
cyl. tilEssilor
2,0
Margskipt
gler

Margskipt gler frá Essilor

(afgreiðslutími
+/-tvær
tvær vikur)
(afgreiðslutími
+/vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Auglýsingasími 568 8862

Nýlega voru kynntar vinnutillögur fyrir
hverfisskipulag Háaleitis- og Bústaðahverfis og var þeim fylgt eftir með
hverfisgöngum og fjölmennum fundi
í Réttarholtsskóla. Ég hef tekið þátt í
umræddum viðburðum og jafnframt átt
mörg ánægjuleg samtöl við íbúa hverfis
sem hafa lýst sínum skoðunum sínum á
tillögunum og öðru. Fyrir öll þau samtöl vil
ég þakka.
Hverfisskipulagið á sér nokkuð langan
aðdraganda en fyrsti fasi samráðsins,
hugmyndaleitin hófst fyrir 5-6 árum síðan.
Þótt hugmyndir íbúa hafi verið margar og
ólíkar voru engu að síður nokkur stef sem
endurtóku sig oft. Talsverð eftirspurn var
eftir aukinni þjónustu inn í hverfið, margir
íbúar lýstu áhyggjum af þungri umferð í
nærumhverfi sínu, óskir komu fram um
fjölbreyttari íbúðarkosti í hverfinu auk
þess sem ákall var um að fá sundlaug í
Fossvoginn.
Borgargata við Grímsbæ
Eftir birtingu vinnutillagnanna hefur mikil
umræða spunnist um hugmyndir að nýjum

Hugmyndirnar ganga fyrst og síðast
út á það að skapa betri borgarbrag og
mannvænna umhverfi með lægri umferðarhraða, minni hávaða og götu sem
betra er fyrir gangandi vegfarendur að
labba yfir. Í dag fer mikið rými á svæðinu
undir götur og malbik og vel er hægt að
nýta það betur með betra skipulagi jafnvel
án þess að fækka endilega bílastæðum
íbúa og annarra gesta.
Innviðir styrkjast
Það er þekkt að þjónusta styður gjarnan
hver við aðra. Ef fullt er á veitingastaðnum
sem við ætluðum á erum við líkleg til að
prófa annan sem er nálægt. Fólk er líklegra að leggja leið sína í verslun ef að
önnur vinsæl þjónusta er á svæðinu. Með
fjölgun þjónusturýma við Bústaðarveg er
hægt að styrkja þann hverfiskjarna sem
fyrir er.
Í vinnutillögunum eru hugmyndir eru settar
fram um rúmlega 140 íbúðir beggja vegna
Bústaðarvegar. Þess má geta að margar
íbúðir hafa bæst við í hverfinu á undanförnum árum og ýmislegt er í pípunum.
Lokið hefur verið við byggingu hátt í
400 íbúða á RÚV-reit. Við fullbyggðan
Skógarveg verða hátt í 300 íbúðir. Á
Kringlusvæðinu eru áform um 500 íbúðir,
og það einungis í fyrsta áfanga þess
verkefnis.
Innviðir hverfisins, til dæmis skólar, geta

vel borið þessar viðbætur en mun færri
börn búa nú í hverfinu en þegar það var
hvað fjölmennast. En líkt og áður sagði
snúast tillögurnar við Bústaðaveg ekki um
fjölgun íbúa í sjálfu sér því mörg svæði
innan hverfis geta bætt við mun fleiri
íbúum og eru skipulagslega einfaldari.
Tillögurnar ganga fyrst og síðan út á
bættan borgarbrag.
Sundlaug í Fossvogi
Þegar búið verður að taka í notkun nýja
sundlaug í Úlfarsárdal verður Háaleitis- og
Bústaðahverfi í raun eina hverfi borgarinnar án sérstaks sund- eða baðstaðar.
Það stendur til að bæta úr því og búið er
að efna til hönnunarsamkeppni um nýja
Fossvogslaug í samstarfi við Kópavog.
Reiknað er með að nýja laugin verði
byggð samkvæmt grænum stöðlum og að
staðsetning og hönnun hvetji til að þess
að fólk heimsæki hana gangandi eða
hjólandi. Fáir staðir henta betur til þess en
einmitt Fossvogur sem er ein glæsilegasta
græna samgönguæð á landinu öllu.
Að lokum
Hugmyndafræði hverfisskipulags gengur
út á að skoða gróin hverfi heildstætt,
og kortleggja tækifæri til að gera þau
vistvænni og sjálfbærari. Samráð er
lykilþáttur í hverfisskipulaginu og það er
mjög ánægjuleg hve mikil umræða hefur
skapast um hverfisskipulag á hverjum
stað. Ég hvet alla þá sem vilja lýsa skoðun
sinni á vinnutillögum hverfisskipulagsins
að senda athugasemdir á skipulag@
reykjavik.is. Umsagnarfrestur er til 26.
nóvember og við fögnum jafnt lofi sem
lasti. Til þess er leikurinn gerður!
Pawel Bartoszek,
Borgarfulltrúi Viðreisnar og formaður

Yfirgefin list í Ljósmyndasafni Reykjavíkur
Mikið úrval af plakötum!

Yfirgefin list er yfirskrift sýningar sem opnuð var í Skoti Ljósmyndasafns Reykjavíkur 11. nóvember en verkin á sýningunni eru eftir ljósmyndarann Guðmund Óla
Pálmason. Eyðibýli á landsbyggðinni hafa lengi átt athygli Guðmundar Óla og veitt
honum innblástur fyrir listræna sköpun og verk hans virka eins og óræðar glefsur
úr fortíðinni fyrir tilstilli gamallar ljósmyndatækni sem hann hefur sérhæft sig í.
Mikilvægur þáttur verksins „Yfirgefin list“, sem sjá má á þessari sýningu, er gjörningur sem Guðmundur Óli hófst handa við fyrir rúmu ári. Þar skilur hann eftir
nokkur af verkunum á víðavangi, fyrir hvern sem er að finna og eiga, oftast á þeim
stöðum þar sem myndirnar voru teknar eða tengdum stöðum. Þó Guðmundur
Óli sé fæddur og uppalinn í Reykjavík hefur hann aldrei fundið sig í borgarumhverfi
og veltir fyrir sér þeirri stóru spurningu hvort tenging sé á milli þess að fólk hafi að
mestu yfirgefið sveitir landsins til að búa í borg og bæjum og þess rofs sem hefur
orðið við náttúru og andleg málefni. Með því að skilja verkin eftir – yfirgefa þau –
leitast hann við að svara þessari spurningu og til þess vísar titill sýningarinnar.

Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Guðmundur Óli Pálmason er fæddur í Reykjavík árið 1978. Hann lauk BA-gráðu í
listljósmyndun frá University of the Arts í London árið 2011 og sérnámi í ljósmyndun frá Iðnskólanum í Reykjavík árið 2007. Þar áður lagði hann stund á upplýsinga
og fjölmiðlafræði frá sama skóla á árunum 2005-2007.

ai163682027829_Hverfisbladid_Nexus-heilsida_nov2021_PRENT EINTAK.pdf 1 13.11.2021 16:18:11
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Kommúnistaleiðtoginn í Rauðagerðinu
Við Rauðagerði standa merkileg
menningarhús en þar er aðsetur
Félags íslenskra hljóðfæraleikara,
skammstafað FÍH. Við heimsóttum
Gunnar Hrafnsson sem var kjörinn
formaður 2018 til að fræðast um
starfsemina og hann sjálfan.
Ég var búinn að sitja í stjórn lengi og
vera kennari við FÍH skólann síðan
1984, segir Gunnar. Ætli það séu
ekki um 500 virkir félagar en ég held
að samkvæmt félagatali séu þeir um
700.
Hér er meiri starfsemi en hjá
flestum öðrum félögum listamanna.
Já hér hefur fólk haft þá fyrirhyggju
að koma þaki yfir skólann þegar hér
var byggt, en við seldum skrifstofuna á Laufásveginum þegar við
fluttum hingað þannig að hér er
bæði Tónlistarskóli FÍH og stéttarfélagið og við erum fjögur sem
vinnum hjá félaginu. Hér er tónleikasalur sem er mikið notaður fyrir
starfsemina og aðrir salir sem geta
dugað fyrir tónleika en eru líka notaðir sem æfingasalir. Hugsunin er
tvíþætt, að þetta sé tónlistarskóli en
líka félagsheimili þar sem tónlistarmenn geti komið og æft og svo er
stúdíó niðri í kjallara.
Hvað eru margir í skólanum?
Ætli það séu ekki um 150 en svo
er annað sem er dálítið sérstakt en
það er Menntaskólinn í tónlist en
hugmyndin bak við hann er að samþætta klassíska og rytmiska tónlist
undir einni stofnun. En stofnunin
er húsnæðislaus og í bili þá hýsum
við rytmíska hlutann en framhaldsbrautin okkar og framhaldsbrautin
í Tónó mynda þennan 200 manna
menntaskóla. Skólinn starfar nú af

Sigurður Haukur Birgisson, Ylfa Lind Kristmannsdóttir og Katla Mist Bragadóttir

Íslandsmeistaramótið í sundi

miklum krafti með aðsetur hér og í
Skipholtinu. Annars á Tónlistarskóli
FÍH sér mjög merkilega sögu og hann
á 93% af öllum rytmískum burtfararprófum sem tekin hafa verið á
Íslandi þannig hann hefur lengi verið
framsækinn.
En hver er Gunnar Hrafnsson?
Ég er alinn upp á Smáragötunni, rétt
hjá BSÍ, gekk í Ísaksskóla, Austurbæjarskóla, Menntaskólann í
Reykjavík og Berklee College of Music í Bandaríkjunum. Ég er bassaleikari og fór snemma að spila tónlist,
var m.a. í Melchior en fór svo ótrúlega snemma að spila djass. Ég spilaði
með öllum þessum gömlu körlum,
var hrifinn inn í þetta af þeim

Guðmundi Ingólfssyni og Guðmundi
Steingríms og svo leiddi það út í
Ljósin í bænum. Svo var ég í Tamlasveitinni í tíu ár og er líka búinn að
vera í Stórsveit Reykjavíkur.
Ég reyni að halda mér við, spila
smávegis og kenni smávegis en er
fyrst og fremst orðinn kommúnistaleiðtogi mér að óvörum. Ég held að
atvinnurekendum þyki ég oft
hundleiðinlegur þar sem ég er að
krefjast þess að kjarasamningar séu
virtir en ég held að verkalýðshreyfingin á Norðurlöndum og á Íslandi
sé ástæða þess að lífskjör á Íslandi
eru í flestum tilfellum tilölulega jöfn.
Það er ánægjulegt þegar maður er
jafnaðarmaður í hjartanu að vinna
að því.

Um helgina fór fram Íslandsmeistaramótið í sundi, sem haldið var í Ásvallalaug í
Hafnarfirði. Þar kepptu ungir og efnilegir Ármenningar sem stóðu sig frábærlega á
mótinu. Ylfa Lind Kristmannsdóttir, Sigurður Haukur Birgisson og Katla Mist Bragadóttir
náðu góðum persónulegum bætingum, ásamt því að komast til úrslita í flestum keppnisgreinum sínum. Katla Mist sem er aðeins 14. ára varð í 2. sæti í 100m bringusundi,
3. sæti í 200m bringusundi og 3. sæti í 400m fjórsundi. Með tímanum sínum í 200m
bringusundi náði hún inn í unglingalandsliðið. Ylfa Lind og Sigurður Haukur eru í
framtíðarhóp Sundsambands Íslands. Piltasveit Ármanns setti nýtt Ármannsmet í bæði
pilta og karlaflokki í 4x200m skriðsundi, í sveitinni syntu Sigurður Haukur Birgisson,
Hrafn Sverrisson, Ísak Árni Guðmundsson og Örn Ægisson.
Sunddeild Ármanns bíður uppá sundæfingar fyrir börn 5. ára og eldri í Sundhöllinni og
Laugardalslaug. Í haust hófust nýjir byrjendahópar, fyrir 9 - 12. ára gömul börn sem
vilja bæta sundtæknina sína og vera í góðum félagsskap. Hópurinn heitir Fljótarar og
synda þau í klukkutíma tvisvar sinnum í viku í Sundhöllinni. Sunddeildin býður einnig
upp á sundskóla, sem er 9 vikna sundnámskeið fyrir 4 - 6. ára gömul börn og hefjast
næstu námskeið í janúar. Skráning fer fram á https://www.sportabler.com/shop/armann/
swimming

„Sæt Tortíming“
Verðlaunamynd nemanda Fjölbrautaskólans við Ármúla, Írisar Lilju Jóhannsdóttur, hefur
farið sigurför um heiminn og var hún til sýnis á loftlagsráðstefnunni í Glasgow, COP26.
Íris hlaut ungmennaverðlaun í Evrópukeppni Climate Change Pix, ljósmyndakeppni
sem gengur út á að sýna áhrif loftslagsbreytinga fyrir mynd sína ,,Sæt tortíming“.
Þúsundir ungmenna í 44 löndum um allan heim tóku þátt í keppninni, eða um það bil
400 þúsund ungmenni. Myndin var send í Evrópukeppnina þar sem hún hlaut verðlaun
núna í september. Sama mynd lenti í fyrsta sæti í keppninni Ungt umhverfisfólk 2021 á
framhaldsskólastigi í maí sl. Hugmyndin að myndinni sem er í formi ískúlu sem er eins
og jörðin kviknaði í ljósmyndaáfanga í FÁ.

Ertu með allt á
hreinu?
Háaleitisbraut 58–60 • haaleiti@bjorg.is • Sími: 553 1380
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Eina kleinu, eina kleinu, á í laun að fá...
Coke sósan

Heit ídýfa

3/4 lítrar kjötsoð (750 g)
1/4 coke (250 g)
80 g sykur
1-2 matsk. sinnep sætt
1-2 matsk. tómatsósa
1-2 dl rjóma

250g rjómaostur , mjúkur
2 bollar sýrður rjómi
1 1/2 bolli rifin cheddar ostur
6 sneiðar beikon, steikt kælt og
mulið skorið smátt
1/2 bolli brytjað smátt vorlaukur eða
graslaukur

ómissandi með hamborgarhryggnum

Coca cola kaka

Njóttu bakstursins,
við hreinsum fötin
Háaleitisbraut 58–60 • haaleiti@bjorg.is • Sími: 553 1380
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Bleytið gerið í skál. Hitið mjólk og
smjör í potti þar til blandan er sirka
37 °C. Hellið í skálina með gerinu
og blandið saman. Bætið öðrum
hráefnum samanvið, hveitið síðast og
skiljið eftir eitthvað af hveiti.

Lúsíubollur

Lúsíudagurinn er 13. desember

50 g ger
100 g smjör
5 dl mjólk
250 g rjómaostur
1 g saffran
1,5 dl sítrónusykur
0,5 tsk salt
17 dl hveiti
Rúsínur
1 egg

Hrærið vel í á meðan hveitinu er bætt
saman við. Ekki hafa áhyggur þótt
degið sé klístrugt. Settu hreinan klút
yfir skálina og leyfðu því að hefast 45
mín. Deigið ætti að tvöfaldast. Hnoðið
degið létt uppúr afgangs hveitinu í 30
sek. Skiptið í 4 hluta og hverjum hluta
í aðra 8 parta.
Mótið hvert stykki í 20 cm S laga að
stykki og þrýstið endum inní svo úr
myndist 8 laga snúður. Skreytið með
rúsínum. Penslað með þeyttu eggi.
Bakast á bökunarpappír á plötu í ofni
í 5-8 mín við 225 °C.

Kleinubók
af heimagerðum íslenskum kleinum.
Auk girnilegra uppskriftanna er svo að
finna í bókinni ýmsan skemmtilegan
fróðleik um kleinur. Bókin verður
prentuð í Héraðsprenti á Egilsstöðum.
Um höfundinn:
Fædd á Fæðingarheimili Reykjavíkur
24. september 1971. Uppalin á
Egilsstöðum.

Um bókina
Á Íslandi lifir kleinan enn góðu lífi. Í
flestum matvöruverslunum er hægt
að næla sér í poka af fjöldaframleiddum kleinum og eins hafa bakarar um
land allt verið duglegir við að bjóða
okkur upp á ágætis kleinur. En þrátt
fyrir ágætt framboð þá gleymast seint
kleinurnar sem urðu til í eldhúsinu
hjá mömmu og ömmu. Undanfarin ár
hefur Ingunn Þráinsdóttir, myndlistarkona og grafískur hönnuður, á
Egilsstöðum, safnað kleinuuppskriftum um allt land og nú fyrir jólin er
væntanleg bók með öllum herligheitunum. Í þessari fallegu bók, sem fengið
hefur nafnið Bestu kleinur í heimi, eru
57 kleinuuppskriftir, gott sýnishorn

Stúdent af nýmálabraut frá Menntaskólanum við Hamrahlíð.
Lærði frönsku í Háskóla Íslands og í
Beziérs í Suður-Frakklandi.
Fór til Halifax í Kanada í háskólanám
og útskrifaðist frá NSCAD University
með B.Des. gráðu í samskiptahönnun.
Hefur lengst af starfað sem grafískur
hönnuður bæði sjálfstætt í eigin
verkefnum hjá Mosa kósímosa og
Onwegogo og hjá Héraðsprenti á
Egilsstöðum. Hefur tekið þátt í fjölda
listsýninga vítt og breytt bæði heima
og erlendis. Búsett á Egilsstöðum,
gift og á 2 dætur og 2 stjúpbörn (og
hundinn Dexter).
Elskar kleinur og hefur gaman af því
að baka, hanna og stúdera innanhússarkitektúr. Bestu kleinur í heim er
fyrsta bók Ingunnar.

1 bolli Coca Cola (ekki diet) “the real
thing”
1/2 bolli olía
100 g smjör
3 matskeiðar kakó
2 bollar sykur
2 bollar hveiti
1/2 tsk salt
2 egg
1/2 bolli súrjólk eða AB mjólk
1 tsk matarsódi
1 tsk vanilla
Coca Cola, olia og smjör, kakó, sett í
pott og látið suðuna koma upp.
þurefni sett í skál og hellið blöndunni
úr pottinum yfir og hrærið saman þá
er eggjum súrmjólk, mararsóta og
vanilludropum blandað úti og hrært
bakað í eldföstu móti í 20-25 mín.
Kælið kökuna ca. 10 min.
Krem
100gr smjör
3 mats kakó
6 mats rjómi
1 tesk vanilludropar
3 og 3/4 bollar flórsykur
Hitið smjör kakó og rjóma í potti þar til
smjörið er bráðið blandið þá flórsykri
og vanilllu samanvið og hrærið dreifið
yfir kökuna, meðan hún er enn volg,
Gott er að hafa rjóma eða ís með.

Sykur bræddur
rjómi, sinnep, tómatsósa, bætt í
kókið sett í og soðið smá
þykkt með hveitibollum (75 gr smjör
og 120 g hveiti) (eða þykkni)
rjóma bætt út í ef þarf.
Coke sósan er ómissandi með
hamborgarhryggnum á jólum

með beikoni og cheddar osti

Hitið ofninn 200 °C.
blandið saman mjúkum rjómaosti,
sýrðum rjóma, rifnum cheddar
ostinum, beikoni, lauknum er smurt
eldfast mót og bakað í 25-30 mínútur, eða þar til osturinn er orðin
heitur farin að krauma, borið fram
með snittubrauði, tekexi, eða grænmeti s.s. hráum paprikum, gulrótum,
selleríi.

Fjarkinn Austurstræti 4
Krem

3 eggjarauður
1 msk sykur
3 tsk kartöflumjöl
3 dl rjómi
50 - 100 g bráðið suðusúkkulaði
1 blað matarlím (brætt)
3 1/2 dl. þeyttur rjómi
eggjarauður og sykurinn þeytt
saman í potti, rjómi og kartöflumjöl
sett saman við, hitið, hrærið stöðugt
í, má ekki sjóða hrærið þar til kremið
er jafnt og þykkt. Brætt matarlímið
er þá hrært saman við og bráðið
súkkulaðið, hrært áfram þar til kalt.
Passið að hafa kremið kalt þegar
þeytta rjómanum er blandað varlega
saman við. þetta krem var notað á
súkkulaði botna á matstofunni Fjarkanum Austurstræti 4, sumir muna
ennþá eftir þeim stað .
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Svo er þá að hnoða deigið...

Jarðskjálftakaka

Brúnkaka Petru

Snjóboltar

Hveitikökur

Kanilkaka Lólóar

1 kassi súkkulaði köku mix (ekki undirbúa eins og mælt er fyrir á kassa,
heldur eins og mælt er fyrir hér).
1/3 bolli olía
3 egg
1 og 1/3 bolli vatn
2/3 bolli kókósmjöl
2/3 bolli Lindu suðursúkkulaði saxað
1/2 bollar hakkaðar pekanhnetur
1/2 bolli smjör
250 gr rjómaostur mjúkur
3 og 3/4 bollar flórsykur

Brún lagterta hrærð
250 g púðursykur
250 g smjörlíki
3 stk egg (eitt í einu)
2 tsk negull
1 tsk engifer
2 tsk kanill
1 msk kakó
3 dl sýróp
3 tsk natron
700 g hveiti
2 dl mjólk

1 bolli mjúkt smjör
1/2 bolli flórsykur
2 tsk vanilludropar
2 bollar hveiti
1/4 tsk salt
1 bolli pekanhnetur malaðar / saxaðar
flórsykur til skrauts

kíló hveiti
8-10 tsk. lyftiduft
4-5 kartöflur soðnar stappaðar saman
með 200g smjörlíki
1/4 til 1/2 tsk salt
2 msk. sykur
2 egg
7 dl. súrmjólk
Hnoðað saman, flatt út og bakað á
pönnu

175 g smjörlíki
175 g sykur
175 g hveiti
1 egg
Kanill 2 tsk eða eftir smekk

Hitið ofninn í 180 °C
smyrjið miðlungs eldfast form. Stráið
kókosmjölinu, súkkulaðibitunum og
pekanhnetunum botninn á mótinu.

Púðursykur og smjörlíki þeytt saman.
Egg blandað saman við, eitt i einu.
Sýróp sett útí og þar næst þurrefnin.
Mjólk sett síðast. Allt hrært vel saman.
Deiginu skipt niður á 3-4 plötur og dreift
úr því.
Bakað við 180 °C neðst i ofninum í
11-13 mín.

Blandið súkkulaðikökudufdinu saman
við olíuna, eggin og vatnið. Hellið
kökublandinu ofan á kókosmjölið /
súkkulaðibitana / pekanhnetulagið.
Bræðið smjör og rjómaost í potti.
Passið að það hitni ekki mikið, rétt
bráðni. Blandið fljósykrinum saman við
rjómaostin og smjörið og hrærið
Dreifðu þessari blöndu ofan á
kökublönduna í eldfasta mótinu ogdragið hníf i gegnum degið svo myndist
marmaraáferð.
Bakið í 35-45 mínútur. Tannstönglaprófið ætti ekki að virka því kakan ætti
að vera meira seig í eðli sínu, svo má
vissulega þeyta rjóma með fyrir þá sem
það vilja.

Smjörkrem:
250 g smjör
500 g flórsykur
3 msk kaffi
1,5 tsk vanilla
1 eggjarauða
Smjörkrem smurt á hvert lag af kökunni, nema það efsta.
Kakan skorin í 4-6 kökustykki.

Havre fras muffins
150 g smjör
300 g Lindu suðursúkkulaði
10 matskeiðar sýróp (grænu dósirnar)
6 bollar havre fras (mulið)
3 bollar saltstangir (brotnar gröft niður)
smjör súkkulaði og sýróp soðið í potti
og hrært í á meðan svona í 5 -7 mín
þa er hafrefras og salt stöngum
blandað varlega saman og þá sett í
muffinsform (lítil eða stærri). Kælt.

Hrærið saman mjúku smjöri,
flórsykri,og valilludropum.
Bætið við salti muldum hnetum og
hveiti.
Gott að kæla í 30 mín, móta svo kúlur /
bolta og baka á plötu
Bakað á plötu sem klædd hefur verið
með bökunarpappír, kúlan er
ca. 1,5 - 2 cm, bakið við 175 °C í
20 mínútur.
Meðan kúlurnar eru enn heitar er þeim
velt upp úr flórsykri, látið kólna og veltið
þá aftur uppúr flórsykri.
170 °C í 20 minútur

Hnetusmjörskökur
1/2 bolli smjör
1/2 bolli hnetusmjör
1/2 bolli sykur
1/2 bolli púðursykur
1 egg
1/2 tsk vanilla
1 1/4 bollar sigtað hveiti
3/4 tsk matarsódi
1/4 tsk salt
Hitið ofninn í 175 - 180 °C, hrærið
saman fyrstu sex innihaldsefnunum.
Bætið þurefnunum út í. Blandið vel
saman. Ágætt að kæla degið áður enn
kúlurnar eru búnar til.Veltið upp í kúlur
og þrýstið niður með gaffli sem dýft er í
sykur eða hveiti. Bakið í 10-12 mínútur
á plötu kæddri með bökunarpappír.

Bakaðir 4 botnar (20 cm)
Bakið við 175 - 180°C
Rjómi þeyttur og smurt á milli
Súkkulaði brætt yfir
Kakan á að vera mjúk.
Best daginn eftir.

Gulrótarkaka
6 bollar rifnar gulrætur
1 bolli púðursykur
1 bolli rúsínur
4 egg
1 1/2 bollar hvítur sykur
1 bolli jurtaolía
2 tsk vanilludropa
1 bolli kurlaður ananas
3 bollar hveiti
1 1/2 tsk matarsódi
1 tsk. salt
4 tsk. kanill
1 bolli saxaðar valhnetur
1. Blandið rifnum gulrótum og
púðursykri saman í skál. Setjið
til hliðar í 60 mínútur, blandið þá
rúsínum saman við.
2. Hitið ofninn í 175 °C. Smyrjið og
stráið hveitið í tvö formköku form
3. Í stórum skál, þeytið egg þar til
það er ljóst. Hveiti sykri, olíu og
vanilludropum hrært smám saman
út í. Hrærið ananasinum saman
við. Hveiti, matarsóda, salti og kanil
blandað saman við og hrærið saman
síðast er gulrótablöndunni og valhnetunum blandað saman við. Hellið
jafnt í formin.
4. Bakið í 45 til 50 mínútur í forhituðum ofni, en gott er að stinga kökuprjóni í til að athuga baksturinn.

Formkaka m /rjómaosti
3 bollar hveiti
300 g smjör (mýkt við stofuhita)
250 g rjómaostur, stofuhiti
3 1/4 bolli sykur
1 1/2 tsk vanilludropar
1 1/2 tsk möndludropar
1 tsk. salt
6 stór egg
Þeytið smjör og rjómaost með hrærivél á
meðalhraða þar til ljóst og létt.
Bæta við sykri og dropum og hrærið.
Lækkaðu hraðann niður í lágan.
Bætið eggjum við, einu í einu, til skiptis
með mjöli 1/2 bolli í einu hræravarlega á
milli.
Flyttu smurt og hveitistráð form. Settu í
kaldan ofn. Hitið ofn í 180 C°.
Bakið 1 1/2 klst, gott stinga prjóni í sem á
að koma heinn úr kökuni þegar bökuð
Takið kökuna úr forminu. Látið kólna á
vírgrind.
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1/1 dós niðursoðnar perur
Bakað sem einn botn í dýpra formi
175-180°C 25-30 mín eða þar til kakan
er bökuð.

og eggjum út í. Hrærið saman og síðan er
púðursykrinum helt saman við.
Bætið þurrefnunum út í og blandið varlega
saman með sleif, gætið þess að blanda
ekki of mikið.
Hrærið 3/4 bolla af súkkulaðiflögum og
söxuðum valhnetum saman við.
Setjið deigið í formin og stráið afganginum
af 1/4 súkkulaðispænum ofan á brauðið.

Bananakökur
1 1/4 bolli sykur
2/3 bolli smjör
1 tsk vanilla
1 bolli bananar vel stappaðir
2 egg
2 1/4 bolli hveiti
2 tsk lyftiduft
1/4 tsk matarsódi
1/2 tsk salt
kanelsykur ofaná ef vill
Smjöri sykri og dropum hrært saman þar til
ljóst og létt.
Setið eitt egg í senn og hræra á milli þá
er stöppuðu bönunum blandað varlega
saman við og þá þurefnum balndað varlega
saman við og hrært.
Degið kælt í ískáp 30 mín.
Ofnhiti 180 °C
sett með teskeið á plötu c/a teskeiðsstærð
af degi og ef vill kanelsykri stráð yfir
Bakað 8-10 min. látið aðeins kólna á
plötunni og þá fært yfir á bökunnargrind og
kælt alveg

Hjónasæla Rúnu Gúm
2 bollar haframjöl
2 bollar hveiti
1 tsk matarsódi
3/4 bollar sykur
250gr smjörlíki múkt
allt sett í skál og mulið saman í höndum
helmingurinn sett form, þá vel af rabbabarasultu yfir, restin af mulningnum sett yfir
180c ca 50-60mín ekki blástur
4 msk smjör
2 bollar fljósykur
vanilludropar og smá stekt kaffi

Krem:
100 gr smjör
2 bollar flórsykur
2 msk kakó
3 msk kalt sterkt kaffi
1 tsk vanilla

Bakið í 50-60 mínútur, eða þar til tannstöngull sem stungið er í miðju brauðsins
kemur að mestu hreinn út.
Þegar baksturinn er fullbúinn, takið úr
ofninum og setjið á vírgrind. Látið brauðið
kólna í forminu í 15 mínútur.

Perutertan góða
frá Diddu og Systu

3 egg
2 dl sykur þeytt saman
1 dl kartöflumjöl

Krem
3 eggjarauður
4 msk fljórsykur
50 g Lindu - suðuskúkkulaði, brætt yfir
vatnsbaði (kælt)
3 dl þeyttur rjómi
Rauður og sykur hrært vel saman og
bræddu súkkulaðinu blandað í eggjahæruna, ágætt að hafa hrærivélina á hægum
gangi, síðast er þeytta rjómanum blandað
varlega með sleikju saman við og safanum

Ljúffengt
með Lindu

þegar kakan er köld er súkkulaði smjörkreminu breytt yfir kökuna og látið jafna sig.

Súkkulaði bananabrauð
1 bolli alls kyns hveiti
1/2 bolli kakóduft
2 tsk lyftiduft
1/2 tsk sjávarsalt
1 1/2 bollar maukaðir bananar (um 3
miðlungs bananar)
1 stórt egg (stofuhiti)
1/4 bolli ósaltað smjör ( bráðiðog kælt)
1/4 bolli olía bragðlaus
1 bolli ljós púðursykur
1 tsk vanilludropa
1 stór bolli Lindu-suðusúkkulaði saxað
1/2 bolli valhnetur (saxaðar)
Hitið ofninn í 180 °C
Smyrjið brauðform
Blandið hveiti, kakódufti, lyftidufti og
sjávarsalti í skál.
Maukið þroskaða banana í skál með gaffli
Bætið kældu bræddu smjöri, olíu, vanillu

úr dósinni er hellt yfir botninn og bleytt vel,
þá er perunum raðað í hring mjórri endinn
inn að miðju, þá er súkkulaði rjómakreminu helt yfir kökuna. Tveir dl af rjóma þeyttir
og settir á miðja kökuna.

Framleitt af Góu
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Börnin baka

Einfaldar uppskriftir fyrir káta krakka
þau töfra fram ljúffenga rétti fyrir
fjölskyldu og vini. Flest börn sem
kunna að lesa, þekkja aðeins til í
eldhúsinu sínu, og kunna á þau tæki
og tól sem þar er að finna, ættu að
ráða við uppskriftirnar í þessari
bók. Önnur gætu þurft smávægilega
aðstoð og síðan eru þetta allt saman
góðar uppskriftir fyrir mömmur og
pabba líka.

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI

WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM
PANTIÐ TÍMA FYRIR MYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

Börnin baka er uppskriftabók fyrir
börn og unglinga eftir mæðgurnar
Elínu Heiðu og Berglindi!
Bókin Börnin baka inniheldur
einfaldar og barnvænar uppskriftir.
Bókinni er skipt upp í fimm kafla:
Muffins og bollakökur, Kökur,
Brauðmeti, Smákökur og gotterí
og síðast en ekki síst Ís og drykki.
Uppskriftirnar eru að mestu tengdar
bakstri en í bókinni er einnig að finna
uppskriftir að einföldu góðgæti sem
ekki felur í sér bakstur. Í bókinni
eru gefin góð ráð fyrir bakstur sem
gott er að tileinka sér áður en hafist
er handa í eldhúsinu ásamt því sem
leiðbeiningamyndir eru við flóknari
uppskriftir.
Markmið með bókinni er að fá börn
til þess að æfa sig í að baka og öðlast
sjálfstæði í eldhúsinu um leið og

Berglind Hreiðarsdóttir er höfundur
bókarinnar ásamt dóttur sinni, Elínu
Heiðu Hermannsdóttur og er því um
samstarfsverkefni þeirra mæðgna að
ræða. Berglind heldur úti matar- og
ævintýrablogginu www.gotteri.is en
þar er að finna ýmsar uppskriftir,
veisluhugmyndir, umfjallanir og fleira
áhugavert.

Hitið ofninn í 180°C.
Þeytið saman sykur, púðursykur og smjör
þar til létt og ljóst.
Bætið eggjunum næst saman við, einu í
einu og skafið niður á milli.
Næst má setja hveiti, kanil, lyftiduft og salt
í skálina og blanda vel.
Að lokum má setja haframjöl, rúsínur og
kókosflögur í skálina og blanda varlega
saman við.
Setjið góða matskeið af blöndu á bökunarplötu íklædda bökunarpappír og hafið
gott bil á milli því deigið kemur til með að
fletjast út við baksturinn.
Bakið í 12-15 mínútur eða þar til kantarnir
fara að gyllast.

Hafraklattar
Nýbakaðir hafraklattar eru vinsælir hjá
öllum á okkar heimili. Það er eins gott
að það komi slatti af kökum úr þessari
uppskrift því annars myndu þeir líklega
klárast allt of fljótt. Gott er að hafa klattana
með í nesti og sem millibita.
Um 40-50 stykki
170 g sykur
220 g púðursykur
220 g smjör við stofuhita
3 egg
250 g hveiti
1 tsk kanill
½ tsk lyftiduft
½ tsk salt
300 g Til hamingju haframjöl
120 g Til hamingju rúsínur
30 g Til hamingju kókosflögur

Bakað með Evu Laufey
eru fjölbreyttar og afar aðgengilegar.
Það er á allra færi að töfra þær fram.
Bókina prýða fallegar ljósmyndir eftir
Heiðdísi Guðbjörgu Gunnarsdóttur.
Dutch baby
Virkilega skemmtileg útgáfa af pönnukökum, þessi uppskrift gæti ekki verið einfaldari og á allra færi að baka gómsæta
pönnuköku á nokkrum mínútum.
25 cm steypujárnspanna

Traustir bílstjórar
á traustum grunni

Bakað með Evu hefur að geyma rúmlega 80 uppskriftir að bökuðu góðgæti af öllum stærðum og gerðum
sem henta við öll tilefni. Háar og
tignarlegar veislutertur, ilmandi
pönnukökur og vöfflur, gómsætir
brauðréttir og sætabrauð, dásamlegar
marengstertur, girnilegar osta- og
skyrkökur, frábærar formkökur og
smákökur og litríkar bollakökur eru
meðal þess sem prýðir síður bókarinnar.
Eva Laufey er annálaður sælkeri
og Bakað með Evu er fjórða matreiðslubók hennar. Uppskriftirnar

5. Smyrjið pönnu sem þolir það að fara
inn í ofn með smjörklípu.
6. Hellið deiginu á pönnuna og leyfið ‘
pönnukökunni aðeins að taka sig í
eina mínútu.
7. Færið pönnuna inn í ofn og bakið
við 220°C í 18 mínútur eða þar til
pönnukakan er orðin gullinbrún og
búin að stækka töluvert.
8.Berið kökuna strax fram í pönnunni
en hún fellur þegar hún kemur út úr
ofninum. Skreytið með ferskum berjum
og stráið gjarnan flórsykri yfir í lokin.

• 3 egg
• 2,5 dl hveiti
• 2,5 dl mjólk
• 2 msk. sykur
• ½ tsk. salt
• 1 tsk. vanilludropar
• Smjör til steikingar
• Fersk ber, til dæmis jarðaber
til að skreyta
• Flórsykur til skrauts eða hlynsíróp
1. Sigtið þurrefnin saman í skál.
2. Pískið egg, vanilludropa og mjólk
saman í annarri skál.
3. Setjið þurrefnin saman við eggjablönd
una og blandið saman þar til deigið er
silkimjúkt.
4. Hitið ofninn í 220°C (blástur).

Engar tímapantanir - bara mæta!

Skútuvogur 12 J • Skeifan 5

Fossvogsprestakall
Til þjónustu við lífið - komdu og vertu með
Grensáskirkja 25 ára
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- Afmælisguðsþjónusta, annan sunnudag í aðventu, 5. desember kl. 11.
Fyrrum sóknarnefndarfólk, kirkjukórsfélagar og kvenfélagskonur boðin sérstaklega velkomin. Geir Jón Þórisson, fyrrum kórfélagi, minnist Árna Arinbjarnarsonar, organista Grensáskirkju í nærri hálfa öld. Margrét Árnadóttir leikur á selló
og Kirkjukór Grensáskirkju syngur undir stjórn Ástu Haraldsdóttur.

Ð
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- Aðventuhátíð, þriðja sunnudag í aðventu, 12. desember kl. 17. Gestur er
Brynhildur Guðjónsdóttir, leikstjóri Borgarleikhússins.

Bústaðakirkja 50 ára
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- Afmælisguðsþjónusta, fyrsta sunnudag í aðventu, 28. nóvember kl. 11.
Fulltrúar íþróttafélagsins Víkings munu taka þátt, ásamt messuþjónum. Vöfflukaffi í boði sóknarnefndar, þar sem bikarar karlaliðs Víkings, frá liðnu sumri,
verða sýnilegir. Jónas Þórir og Kammerkór Bústaðakirkju ásamt hljóðfæraleikurum.
- Aðventukvöld, fyrsta sunnudag í aðventu, 28. nóvember kl. 20.
Gestur kvöldsins er Eliza Reid, forsetafrú. Jónas Þórir og Kammerkór Bústaðakirkju ásamt hljóðfæraleikurum.

Sorgin og jólin. Fræðslukvöld, sérstaklega ætlað þeim sem misst hafa

nákomna. Bústaðakirkju, fimmtudagskvöldið 9. desember kl. 20. Séra Vigfús
Bjarni Albertsson, forstöðumaður Fjölskyldu- og sálgæsluþjónustu kirkjunnar
flytur erindi. Prestar og djáknar Fossvogsprestakalls.

Helgihald í Fossvogsprestakalli

Að vekja og næra er markmið og grunnur helgihalds Fossvogsprestakalls.
Orð og tónlist hljóma saman í fjölbreyttu og lifandi helgihaldi. Við viljum að
kirkjugestir sláist í för með okkur á þessari vegferð og séu virkir þátttakendur.
Við viljum alltaf gera betur og þurfum góð ráð og hvatningu. Þar eru sóknarbörnin okkar helstu sérfræðingar, því starfið er jú fyrir þau.

TTT-starfið er í Grensáskirkju alla fimmtudaga kl. 14:30-15:30. Starfið er fyrir
alla krakka á aldrinum 10-12 ára. Starfið er skemmtilegt og skapandi, þar sem
áhersla er lögð á virðingu, vináttu og kærleikssamfélag.
Æskulýðsfélagið Pony er í Grensáskirkju alla fimmtudaga kl. 20.
Æskulýðsfélagið er vettvangur fyrir alla unglinga í 8.-10. bekk til að leika, læra
og efla bænalíf sitt í góðu og heilbrigðu umhverfi. Áhersla er á að hafa dagskrána
skemmtilega og fjölbreytta og er meðal annars boðið upp á spilakvöld, gistinótt,
nammifundi, leikjafundi, karamelluspurningakeppni og margt fleira.
Þátttaka í barna- og unglingastarfinu er ókeypis.

Fjölbreytt starf og þjónusta:

Í Grensáskirkju eru kyrrðarstundir alla þriðjudaga kl. 12, sem streymt er frá
á Facebook síðu kirkjunnar. Prestar og djáknar prestakallsins leiða stundirnar
ásamt organista. Heitt á könnunni eftir stundina.
Í Grensáskirkju er einnig boðið upp á núvitundarhugleiðslu á fimmtudögum
kl. 18:15-18:45. Þátttakendur eru leiddir inn í endurnærandi núvitund á kristnum
grunni.
12 sporin, andlegt ferðalag fer fram á fimmtudagskvöldum kl. 20 í Grensáskirkju. Vettvangur til að takast á við trúarlegar spurningar og lífið sjálft á grundvelli 12 spora kerfisins. Nýir hópar fara af stað haustið 2022.
AA fundir eru í Bústaðakirkju á föstudögum kl. 20 og laugardögum kl. 11.
AA-konur funda í Grensáskirkju á mánudögum kl. 18 og Hugarró á þriðjudögum
kl. 18:30.
Í Bústaðakirkju fer fram starf eldri borgara á miðvikudögum kl. 13:00. Fjölbreytt
og skemmtileg dagskrá í umsjón Hólmfríðar Ólafsdóttur, djákna. Jólasamvera
er 15. desember kl. 13:30 í kirkjunni og hátíðarkaffi á eftir.

Í Grensáskirkju er Ásta Haraldsdóttir organisti og Kirkjukór Grensáskirkju leiðir
almennan safnaðarsöng.

Karlakaffi í Bústaðakirkju er opið öllum körlum annan föstudag í mánuði
kl. 10:00-11:30. Samvera í desember er 9. desember

Í Bústaðakirkju er Jónas Þórir organisti og Kammerkór Bústaðakirkju skipaður
vel menntuðum söngvurum. Formaður kórsins er Jóhann Friðgeir Valdimarsson.

Prjónakaffi í Bústaðakirkju fer fram þriðja mánudag í mánuði kl. 20:00.
Samvera í desember er 20. des. Hugguleg stund með heitu súkkulaði og
piparkökum.

Öflugur hópur messuþjóna ásamt prestum og djáknum þjóna í helgihaldinu í
báðum kirkjunum. Messuþjónar eru þau sem taka brosandi á móti þér þegar þú
kemur til kirkju.

Langar þig að taka þátt í messuþjónustu?

Messuþjónar aðstoða í helgihaldi bæði í Grensáskirkju og Bústaðakirkju á
sunnudögum. Fyrir messu sinna þau ýmsum undirbúningi eins og að flagga,
hella upp á kaffi, undirbúa kirkjuskipið og taka svo á móti kirkjugestum. Þau
sem vilja lesa ritningarlestra og bænir. Um er að ræða 3-5 manna messuþjónahópa sem skipta með sér verkum og mætir hver hópur að jafnaði fimmta hvern
sunnudag. Þetta er nærandi og gefandi starf og góður félagsskapur. Ef þú hefur
áhuga á að bætast í hópinn hafðu þá samband við presta kirkjunnar í síma 5288510 í Grensáskirkju og 553-8500 í Bústaðakirkju.

Kvenfélag Bústaðakirkju er og hefur verið sterkur bakhjarl kirkjunnar. Fundir
fara fram í safnaðarheimilinu annan hvern mánudag, þar sem notið er góðrar
samveru, hlýtt á frásagnir, fróðleik og gamanmál. Góður vettvangur til að leggja
góðum málefnum lið. Formaður félagsins er Signý Rósantsdóttir. Jólafundur
kvenfélagsins er mánudaginn 13. desember kl 19:00.

Barna- og unglingastarf fyrir börn á öllum aldri:

Foreldramorgnar fara fram í Bústaðakirkju alla fimmtudaga kl. 10-12. Um er að
ræða samverustundir fyrir foreldra og börn. Boðið er upp á hressingu í vinalegu
og eflandi umhverfi kirkjunnar. Umsjón hefur Ragnheiður Bjarnadóttir, tónlistarkona.

Bústaðakirkja s. 553 8500 • kirkja.is

Grensáskirkja 528 8510 • grensaskirkja.is
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EGILISGÖTU 3, 101 REYKJAVÍK & NÝBÝLAVEGI 18, 200 KÓPAVOGI
OPIÐ FRÁ 11:30-23:30 ALLA DAGA

Klassíski Listdansskólinn á danssýningu í Borgarleikhúsinu.

Mynd Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir

Unglist 2021
Unglist, listahátíð ungs fólks slapp rétt fyrir horn vegna Covid 19
takmarkanna. Hún hófst á stóra sviði Borgarleikhússins þann
6. nóvember á glæsilegri danssýningu þar sem upprennandi
dansarar létu ljósi sitt skína við mikinn fögnuð áhorfenda. Klassískir tónar ómuðu í Dómkirkjunni og myndlistin var í hávegum
höfð á myndlistarsýningunum „Í minnum mínum“ í Listasafni
Reykjavíkur, Plakatsýningu listaháskólanema í Tjarnabíó

og „samtali við náttúruna“ í Gallerí Hins Hússins ásamt m.a.
Rafstuði, Street Dance einvígi ásamt vettvangi kvikmyndaáhugafólks Ung og kvik. Því miður vegna ástandsins þá datt
niður viðburðurinn Unglist án landamæra og Tískusýningu
Unglistar var frestað til 8 janúar svo enn er von á gómsætum
listviðburði í boði ungs fólks. Unglistin lengi lifi.

Höfðabakka 3
Kringlan, 3. hæð

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Rauða Kápan – önnur frumsýning í Hádegisleikhúsi
Edda Björgvins og Snæfríður Ingvarsóttir saman í hjartnæmu og skondnu verki eftir splunkunýtt íslenskt leikskáld.
Sólveigu Eir Stewart.
Hádegisleikhúsið er spennandi nýjung sem hefur slegið í
gegn hjá leikhúsgestum
Fimmtudaginn 11. nóvember frumsýnir Þjóðleikhúsið Rauðu
Kápuna eftir Sólveigu Eir Stewart. Þetta er jafnframt annað
verkið sem sýnt er í nýju Hádegisleikhúsi Þjóðleikhússins. Rauða
Kápan er eitt fjögurra nýrra íslenskra verka sem verða frumsýnd
í Hádegisleikhúsinu í vetur. En þar njóta gestir stuttrar leiksýningar og ljúffengrar súpu í hádeginu. Hver sýning tekur innan við
hálftíma í flutningi.

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

Leikhúsgestir hafa tekið fagnandi á móti nýju Hádegisleikhúsi
Þjóðleikhússins. Sýningin Út að borða með Ester var frumsýnd
í september en nú er komið að því að sýna annað nýtt íslenskt

verk eftir splunkunýtt leikskáld, Sólveigu Eir Stewart. Rauða
Kápan er hjartnæmt, skondið verk sem segir frá tveimur gjörólíkum konum sem mæla sér mót á veitingahúsi eftir að hafa
tekið kápu hvor annarrar í misgripum nokkrum dögum áður. Þær
komast að því að þær eiga kannski meira sameiginlegt en þær
hafði grunað.
Leikarar eru þær Edda Björgvinsdóttir og Snæfríður Ingvarsdóttir
en leikstjóri er Hilmar Guðjónsson. Aðrir höfundar sem eiga verk
í Hádegisleikhúsinu í vetur eru þau Bjarni Jónsson, Jón Gnarr og
Hildur Selma Sigbertsdóttir. Þjóðleikhúsið auglýsti árið 2020 eftir
handritum og hugmyndum að styttri verkum fyrir hádegisleikhús.
Þátttaka íslenskra leikskálda var gríðarlega góð en alls bárust
254 verk frá 194 höfundum. Verkin verða í framhaldinu tekin upp
og sýnd í Sunnudagsleikhúsi RÚV.
Nánar um verkið
https://leikhusid.is/syningar/hadegisleikhus-rauda-kapan
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„Þetta hafa verið góð og blessunarrík ár“
segir séra Pálmi sem nú lætur af störfum í Bústaðasókn

Séra Pálmi Matthíasson lét nýlega
af störfum sem sóknarprestur í
Bústaðakirkju og einnig Grensáskirkju, eftir sameiningu sóknanna.
Af því tilefni heimsóttum við hann
þar sem hann býr nálægt sjó í
Garðabænum ásamt eiginkonunni
Unni Ólafsdóttur og fengum hann til
að rifja upp ferilinn.

Frí heimsending
um land allt!*

Ég er fæddur og uppalinn á Akureyri
og er alltaf mikill Akureyringur í
mér, segir Pálmi, og kalla Akureyri
gjarnan nafla alheims. Eftir stúdentspróf þar var ég með ýmislegt í huga,
hvort ég ætti að fara á sjó og fara í
Stýrimannaskólann og ég var búinn
að fá skólavist í Sviss til að læra
hótelrekstur en einhvern veginn
fannst mér að ég væri að svíkja
eitthvað í sjálfum mér ef ég færi ekki
í guðfræði og byrjaði í henni 1971.
En það lá ekki beint við hjá þér
að fara í guðfræði?
Það hafði alltaf blundað í mér en ég
var alltaf að máta mig við eitthvað
annað því mér fannst ég ekki nógu
góð manneskja til að fara í þetta
starf og var svolítið að leita að sjálfum mér. En þeir sem voru samferða
mér voru ekkert hissa á þessu vali og
það var gott að heyra það frá vinum
og vandamönnum að þetta kom
þeim ekkert á óvart.
Síðan kláraði ég guðfræðina 1977 en
hafði verið samhliða námi í starfi í
rannsóknarlögreglunni. Það var ekki
minni skóli en að sitja í Háskólanum.
Frábærir samstarfsmenn og þar
lærði maður að takast á við ólíkar
aðstæður en þær sem fólk sér venjulega og lærði að takast á við gleði og
sorg. Síðan stóð jafnvel til að ég yrði
áfram í löggunni og færi til Þýskalands í frekara nám á þeirra vegum
en því var frestað. Ég man að Ólafur
Jóhannesson, sem þá var dómsmálaráðherra, hringdi í mig og sagði
með sinni skemmtilegu rödd: Ho ho
ho, þú fórst nú ekki undan minni
stjórn því ég er líka kirkjmálaráðherra. En ég hringi í þig til að óska
þér til hamingju, mér líst betur á
þessa ráðstöfun. Ég þekkti manninn
ekki neitt og hann hefði alveg getað
látið það ógert að hringja.
Ég byrjaði svo sem prestur í Húnavatnssýslu, í Melstaðaprestakalli, bjó
á Hvammstanga og var með fjórar
kirkjur, Hvammstanga, Melstað,
Staðarbakka og Efra-Núp og það var
mikill lærdómur að vera þar í sveitinni því ég var mjög lítill sveitamaður,
hafði verið meira á sjó en í sveit og
hafði ekki séð lamb fæðast hvað þá
annað. Maður var bara tekinn inn
í samfélagið, þetta fólk bar okkur
á örmum sínum og var afskaplega
hlýtt og gott og eru góðir vinir okkar
enn í dag.
Þegar Pétur Sigurgeirsson er valinn
biskup þá losnar á Akureyri og
það er stofnað nýtt prestakall sem
heitir Glerárprestakall sem samanstóð af Lögmannshlíðarsókn og
Miðgarðasókn í Grímsey. Ég sæki um
það og er valinn eftir prestkosningu. Þar er ég næstu árin, kirkjulaus
nema með litla Lögmannshlíðarkirkju á leiðinni upp í Hlíðarfjall.
Við fermingar notuðum við strætó
sem skrúðhús, eitt besta skrúðhús
sem ég hef haft. Strætó var lagt ofan
við kirkjuna og þetta voru þrjár eða
fjórar fermingar á dag því kirkjan
var svo lítil. En prestakallið var stórt
og það var messað í Glerárskóla
og í íþróttahúsinu á jólum og svo
náttúrulega í Grímsey. Glerárkirkja
var svo byggð og vígð að hluta
áður en ég fór en hún var þá ekki
fullbyggð.
Ég ætlaði ekkert að fara en var
spurður hvort ég myndi sækja um
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Bústaðaprestakall og ég hugsaði það
eitthvað og sagði svo nei, ég ætlaði
ekki að gera það. Síðan hringdu
þeir í mig og spurðu hvort nafnið
mitt mætti vera til umfjöllunar hjá
sóknarnefndinni og ég sagðist ekki
geta bannað þeim það en ég væri ekki
að fara eitt eða neitt. Það næsta sem
ég veit er að þeir hringja og segja
mér að það sé ákvæði í lögum um að
það megi kalla prest og að þeir hafi
ákveðið að gera það: Og þú fékkst öll
atkvæðin, hvenær kemurðu?
Hafðirðu þá haft einhver tengsl
við Bústaðasókn?
Ég hafði verið kirkjuvörður um tíma
á námsárunum og séð um barna og
æskulýðsstarf. Hvort ég ætti að segja
já eða nei varð mikill hausverkur því
mig langaði ekki að fara frá Akureyri
en niðurstaðan varð sú að við fórum
og ég hélt að það yrði léttara fyrir
Unni að fara því hún er úr hverfinu.
En hún hafði skotið sterkum rótum á
Akureyri og ég held að það hafi verið
þyngra fyrir þær mæðgur að fara en
mig en ég hafði búist við að það yrði
öfugt. Dóttir okkar var þá nýfermd
og ætlaði ekki að fara heldur búa
áfram á Akureyri hjá afa og ömmu
og harðneitaði þessum flutningum.
En hún kom með suður og tengdist
fljótt og vel og heimilið oft eins og
umferðarmiðstöð því krakkarnir
komu þangað. Hún elskaði Réttó og
segir oft á tíðum að það sé besti skóli
sem hún hefur verið í.
Þú hefur þá verið megnið af þinni
preststíð í Bústaðakirkju?
Já, ég er búinn að vera þar frá 1989
þannig að þetta eru orðin 32 góð ár
í Bústaðakirkju. Akureyri var góður
skóli og er skemmtilegur staður og
gaman að byggja þar upp. Byggja
nýja kirkju og finna driftina og
kraftinn í fólkinu. En svo kom maður
í Bústaðasókn sem hefur mjög sterka
sóknarvitund og menn segja gjarnan
ert þú úr hverfinu? Þá er ekki um
neitt annað hverfi að ræða.
Fólkið í hverfinu hefur reynst mér
afskaplega vel, það hefur verið tilbúið
til að sinna kirkjunni af einlægni. Það
er mikil samkennd í hverfinu og allir
tilbúnir að taka þátt og leggja góðum
málum lið. Það hefur verið ótrúlega
mikil blessun að fá að vera í hverfinu
með þessu góða fólki.
Síðan gerist það að maður verður
sjötugur og þá kemur eðlilega að því
að láta af störfum. Við erum nýflutt
hingað, fluttum úr sókninni, úr
hverfinu og ástæðan var aðallega sú
að dóttir okkar býr ekki langt frá og
dýrmætt að vera nær barnabörnunum. Foreldrar mínir bjuggu líka
hérna rétt hjá þannig að þetta var

hluti af þróun og ég held að þegar
maður hættir að vinna sé gott að
vera ekki of nálægt gamla vinnustaðnum. Það er gott fólk sem tekur
við og óþarfi að ég sé að anda ofan í
hálsmálið á því.
Nú hefur þú verið mjög virkur
prestur í þinni sókn, hvað gerirðu núna þegar þú ert hættur?
Ég á fullt af áhugamálum og hef verið
að reyna að sinna þeim og hef verið
að fara í gegnum ýmsa þætti hérna
heima við, sem maður hefur ekki
haft tíma til að sinna eins og
myndasöfn í tölvunni. Svo elska
ég útivist, hreyfingu og veiði og
get nú sinnt því betur. Þá er hvað
dýrmætast í lífinu að rækta vináttu
og vera með góðu fólki eins mikið
og hægt er.
En þetta hefur verið mikið ævintýri
og alveg ótrúlega gaman að prófa
ýmislegt nýtt í starfi Bústaðakirkju.
Bústaðakirkja er fyrsta kirkjan á
landinu sem er byggð með áföstu
safnaðarheimili og svo var bókasafn og félagsmiðstöð á neðri hæð
sem var gott að eiga að og það sambýli hefur verið mjög gott í gegnum
tíðina. Samstarfið við Víking hefur
líka verið mjög gott og við byrjuðum
með hverfishátíð á sumardaginn
fyrsta og þá hafa kirkjan og Víkin
verið full af fólki og mikil gleði.
Þetta hafa þá verið góð ár í
Bústaðakirkju?
Þetta hafa verið góð og blessunarrík ár sem hafa gefið okkur mjög
mikið. Við hættum ekki að koma í
Bústaðarkirkju þótt ég hætti að
vinna þar. Maður sækir bara messu
eins og hver annar og hittir fólkið
og það er frábært , sækir þjónustu
í hverfið og fer t.d. til skósmiðsins
í Grímsbæ. En ég er fyrst og fremst
þakklátur fyrir að hafa átt þessi ár
með frábæru fólki og ef mér hefur
tekist að gera kirkjuna miðlæga í
hverfinu er ég sáttur við ævistarfið.
Það vakti athygli að í kveðjumessunni þinni í Bústaðakirkju
að þú kallaðir Unni konu þína
upp að altarinu og kysstir hana.
Já það var þannig að þegar við giftum
okkur í Bústaðakirkju 1974 þá var
ég eitthvað annars hugar og fattaði
ekki hvað ég átti að gera. Þetta var
hálfgert klúður og hún tosaði eitthvað í mig og ég spurði bara:
Hvað? Ég vissi ekki hvað ég átti að
gera því ég ætlaði bara að setjast
aftur hjá pabba en svona til að gera
þetta almennilega þá kallaði ég
hana upp í lokin og smellti á hana
brúðkaupskossinum. Það er betra
seint en aldrei.

Í Netapóteki Lyfjavers
getur þú fundið þína
lyfseðla, valið samheitalyf
og séð lyfjaverðið þitt.
Nýttu þér lágt lyfja- og
vöruverð á lyfjaver.is
*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.

lyfjaver.is
Suðurlandsbraut 22
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MINNISSTÆTT FÓLK - Bessi Bjarnason
Sumt í lífi manns kemur manni oftar
í huga en annað og það á við þegar
ég hugsa til óbeinnar viðkynningar
minnar af honum Bessa Bjarnasyni
Þjóðleikhússleikara. Hann var engum líkur og alveg sérstakur einstaklingur sem er mörgum Íslendingum
í fersku minni. Hann hafði afgerandi
og skemmtilegan persónuleika sem
alltaf skein í gegn þótt hann tæki
að sér mörg og ólík hlutverk. Hann
missti aldrei sín persónueinkenni.
Hann gladdi þjóðina með störfum
sínum við Þjóðleikhúsið í nánast
fjóra áratugi og sáu allir mikið
eftir honum þegar hann lét loks af
störfum. En Bessi var ekki við eina
fjölina felldur því hann var um árabil
gjaldkeri hjá Leikfélagi Íslands og
ekki þykir mér undarlegt að honum
hafi verið treyst fyrir því hlutverki
þar sem hann var heiðarlegur,
nákvæmur og samvinnufús drengur.
Þar að auki var hann Verzlunarskólagenginn og hafði aflað sér
þekkingar á bókhaldssviðinu. Um
árabil sá Bessi um bókhald hjá
Landsmiðjunni og fékkst við margs
konar sölumennsku. Hann kom að
plötuútgáfu og stóð meðal annars
fyrir útgáfu á barnaleikritum og
lesnum barnasögum. Hann var líka
áhugamaður um Volvo bifreiðar og
fóstri minn, Rúnar Hansen, sem
einnig er mjög hrifinn af Volvo,
minnist með hlýju þegar þeir hittust
á Volvo sýningum og spjölluðu um
farartækin. Ísland er lítið land.
Verzlunarskólagenginn leikari
Á þessum tímum framhaldsskólagöngunnar var vinurinn byrjaður
að reka nefið í leiklistina og ef ég fer
rétt með, þá var síðasta árið hans í
Verzló litað af Lárusi Pálssyni leikara
og öðru tengdu leiklist. Á þessu ári
hóf hann nefnilega skólagöngu í
Leiklistarskóla Lárusar Pálssonar
og sótti svo strax eftir útskrift
um inngöngu í Leiklistarskóla
Þjóðleikhússins og útskrifaðist
hann þaðan árið 1952. Hann var
fastráðinn leikari við Þjóðleikhúsið
1952 til 1990 og hélt áfram að leika
í Þjóðleikhúsinu, Borgarleikhúsinu
og Loftkastalanum eftir það. Ég
veit ekki hvernig hann fór að því að
taka síðasta árið og jafnframt það
erfiðasta í Verzló og vera um leið að
þjálfa sig í leiklist, en dugnaðurinn
og krafturinn hefur verið mikill.
Í Þjóðleikhúsinu lék Bessi hvert
hlutverkið á fætur öðru og virtist
hann auðveldlega getað skipt á milli
hvaða leikritaforms sem var. Hann
tók þátt í dramatískum óperum,
gamanleikritum og virtist getað
leikið hvaða hlutverk sem er. Hann

Bessi Bjarnason

var afburðaleikari en jafnframt
sérstakur kostamaður sem var mikið
elskaður og dáður.
Bakgrunnur og fjölskylduhagir
Bessi Bjarnason leikari fæddist í
Reykjavík 5. september 1930. Hann
andaðist 12. september 2005. Foreldrar hans voru Bjarni Sigmundsson
frá Rauðasandi í Barðastrandarsýslu
og Guðrún Snorradóttir frá Garðakoti í Skagafirði. Systkini Bessa voru
þau Inga, Snorri og Björgvin. Fyrri
kona Bessa var Erla Sigþórsdóttir
bókasafnsfræðingur. Þau eignuðust
þrjú börn þau Sigþór, Kolbrúnu og
Bjarna. Það varð fjölskylduharmleikur mikill þegar Sigþór lést langt um
aldur fram aðeins um 18 ára gamall.
Barnabörnin voru fimm talsins.
Seinni kona Bessa var Margrét
Guðmundsdóttir leikkona. Ég held
að tengdadóttir hans hún Guðrún E.
Baldvinsdóttir hafi lýst honum best
sem afa þegar hún skrifaði fallega
minningargrein um Bessa: ,,Bessi
stundaði hestamennsku til margra ára,
bæði með vinum sínum og fjölskyldu.

Um hverja helgi yfir vetrarmánuðina
fóru Bjarni og krakkarnir upp í hesthús
til að gefa og hreyfa hestana með afa
Bessa. Hann naut þess að sinna hestunum, tala við þá og ríða út í náttúrunni
með sínum nánustu. Á sumrin leið
honum best í sumarbústaðnum við
Þingvallavatn. Þar var hann í nábýli
við sína bestu vini og hestarnir voru
á næstu grösum. Þangað heimsóttum
við Möggu og Bessa oft, síðast í lok
ágúst, aðeins rúmum tveim vikum fyrir
andlát hans. Þá höfðu þau nýlokið við
að bera á sólpallana og voru farin að
huga að því að ganga frá bústaðnum
fyrir veturinn.“
Hlutverkin mörgu
Það er erfitt að ætla sér að telja upp
þessi yfir 200 hlutverk sem Bessi
tók að sér um ævina. Ég náði því
miður ekki að sjá þau öll en það eru
nokkur mjög eftirminnileg hlutverk
sem hann lék með glæsibrag. Hann
lék í gamanleikritum eins og Skugga
Sveini, Góða dátanum Svejk, Hrólfi,
Nýársnótt, Hunangsilmi og Að sama
tíma að ári. Svo voru líka alvarleg

hlutverk eins og í verkunum Horfðu
reiður um öxl, Húsverðinum,
Náttbólinu og Bílaverkstæði Badda.
Eins var hann einstaklega eftirminnilegur sem kabarettkynnirinn
í Kabarett. Svona mætti lengi telja.
Að auki má alls ekki gleyma því að
Bessi lék í fjölda barnaleikrita og er
mörgum hvað eftirminnilegastur
fyrir þau hlutverk. Persónulega
eru mér minnisstæð tvö af þessum
barnaleikritum sem nánast allar
kynslóðir Íslendinga fara á í leikhúsi
en það er Kardemommubærinn og
Dýrin í Hálsaskógi. Þessi tvö leikrit
voru til á plötum hér á heimilinu
þegar dóttir mín Nína var lítil og
það var ekkert sjaldan sem hún og
vinkonur hennar hlustuðu á leikritin og voru að teikna myndir eða lita
á meðan. Nína var nokkuð heltekin
af þessum plötum enda engin
furða því pabbi hennar heitinn,
Ævar R. Kvaran leikari og maðurinn
minn, lék stór hlutverk ásamt Bessa
í báðum þessum leikritum. Sem
betur fer voru þau tekin upp og
sett á plötu því annars hefði Nína
ekki haft tækifæri til að hlusta á
pabba sinn og Bessa. Í Dýrunum í
Hálsaskógi fór Bessi með hlutverk
óþokkans Mikka refs og var alveg
kostulegur þar sem hann náði að
breyta röddinni þannig að börnin
fengu gæsahúð af innlifun. En Ævar
minn lék hinsvegar hinn röggsama
Hérastubb bakara sem lék svo illa á
Mikka ref þegar hann kom að stela
piparkökum. Þeir voru alveg yndislegir í þessum hlutverkum. Í Kardemommubænum voru þeir félagar
Ævar, Bessi og Baldvin Halldórsson
alveg frábærir í hlutverkum ræningjanna þriggja. Þeir fóru á kostum og
var hlustað á aðallagið þeirra Hvar
er húfan mín? mörgum sinnum hér á
heimilinu. Bessi var alltaf uppáhald
barnanna þrátt fyrir að hann færi
með hlutverk óþokkans. Þau vissu
að Mikki refur var ekkert ofsalega
vondur svona inn við beinið og
að ræninginn Jónatan myndi á
endanum snúast til betra lífs án
glæpa. Bessi var þannig listamaður
að í sköpun hans skein alltaf í gegn
sönn góðmennska og kærleikur,
sem börnin auðvitað fundu. Það er
ekkert skrýtið að Ævar maðurinn
minn hafi alltaf sagt að honum hefði
á sínum leikferli þótt hvað mest
gefandi að leika fyrir börn, því þau
eru svo einlægir áhorfendur.
Fjölhæfur maður og góðmenni
Bessi lék líka í hinum ýmsu
skemmtiþáttum og útvarpsleikritum. Þar að auki munaði honum
ekki um það að ferðast um allt

landið ásamt félögum sínum yfir
sumartímann til þess að leika fyrir
fólk. Hann lék árum saman á sumrin
með Gunnar Eyjólfssyni leikara og
tók líka þátt í Sumargleðinni með
Ómari Ragnarssyni. Þá var stundum
bara flogið á áfangastað ef að mikið
lá á. Bessi sinnti eins og áður sagði
gjaldkerastörfum fyrir Leikfélagið
en þar fyrir utan sinnti hann hinum
ýmsu trúnaðarmálum fyrir félagið.
Af þessum sökum var hann sæmdur
gullmerki FÍL 1981. Það má heldur
ekki gleyma að minnast á að Bessi
tók þátt í fjölda sjónvarpsmynda og
lék í sjónvarpsauglýsingum. Þá lék
hann í nokkrum kvikmyndum eins
og til dæmis Skilaboðum til Söndru,
Ryði, Ingaló og Stellu í orlofi. Jónas
og fjölskylda voru útvarpsþættir
um umferðarmál í léttum dúr sem
fluttir voru í Ríkisútvarpinu á
árunum 1972-1975. Árið 1982 gaf
Umferðarráð þættina út á kassettum
og gátu vegfarendur keypt eintak
til að spila í ferðalögum á bílnum.
Jónas var sérfræðingur í að koma
sér í ýmiskonar vandræði í umferðinni en þáttunum var ætlað að
koma mikilvægum skilaboðum um
umferðarmál til skila, þ.e. hvernig
skyldi ekki haga sér í umferðinni
eins og Jónas gerði. Það var Bessi
Bjarnason, leikari, sem ljáði Jónasi
rödd sína og frúnna lék konan hans
hún Margrét Guðmundsdóttir.
Bessi var ekki bara frábær fagmaður
sem leikari og listamaður heldur
var hann þar að auki mikill mannkostapersóna. Hann var strangheiðarlegur, velviljaður, sáttfús og
glöggur. Hann hafði mikinn sjarma
og heillaði samferðafólk sitt. Honum
var trúað fyrir mörgu og fenginn til
þess að leysa ótrúlegustu mál. Hann
var rólyndur, glettinn og sáttfús og
kom vel fram við annað fólk. Þegar
honum var flett upp í símaskránni
stóð einfaldlega Bessi Bjarnason,
skrifstofumaður. Þetta er svolítið
lýsandi fyrir manninn, húmoristi
en líka auðmjúkur og laus við allan
hroka. Þegar Ómar Ragnarsson
skrifaði minningargrein um Bessa
sem var 75 ára gamall þegar hann
lést, þá hafði hann orð á því hversu
æðrulaus hann var. Ég ætla leyfa
mér að vitna í þessa grein:
,,Örlagadómi sínum tók hann með
einstöku æðruleysi sem speglaðist í
því síðasta sem hann sagði við einn
okkar þegar hann var minntur á 75 ára
afmælið: ,,Ætli ég láti það bara ekki
duga,” sagði hann.“
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

grænn iðnaður

Tökum
vel á móti
framtíðinni

Markmið Landsvirkjunar er að styðja við og stuðla
að nýjum og grænum orkutengdum tækifærum.
Þannig leiðum við græna þróun til framtíðar.
Nánar á landsvirkjun.is/framtidin
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Afmæli Jómfrúarinnar
Smurbrauð, bók, djass og jólaplattar

Þeir eru orðnir margir sem hafa gætt sér
á smurbrauði á veitingastaðnum Jómfrúnni í Lækjargötu eða setið á torginu
bakatil og hlustað á seiðandi djass í boði
hússins enda er staðurinn orðin 25 ára og
af því tilefni hittum við eigandann Jakob
Einar Jakobsson og spjölluðum við hann
um smurbrauð og sögu staðarins.
Hann er reyndar alveg að verða 26 ára,
segir Jakob, hann var stofnaður í janúar
1995. Jakob pabbi minn var í námi í
smurbrauðsfræðum hjá Ídu Davidsen úti
í Danmörku og útskrifaðist 1994 og var
fyrsti karlmaðurinn til að útskrifast sem
smurbrauðsjómfrú en þetta var kvennafag
eins og nafnið ber með sér. Menn telja að
það megi rekja uppruna smurbrauðsins
langt aftur en það var hlutverk yngstu
konunnar eða heimasætunnar á bænum
að bera hádegismatinn út á akurinn til
þeirra sem þar voru að vinna. Það var oft
sett upp á brauð og oftar en ekki afgangar
frá kvöldinu áður, lifrakæfa, lambasteik,
svínapura sem var búið að skera niður og
setja upp á brauð og jafnvel skreyta fallega. Smurbrauðsjómfrú var lögverndað
starfsheiti í Danmörku þar til fyrir örfáum
árum síðan og reyndar veit ég ekki hvað
það heitir núna en þetta er orðið meira
samtvinnað við kokkanámið.
Þannig að pabbi þinn kom til Íslands
og opnaði þennan stað.
Já, það opnuðust ýmsar dyr að loknu
náminu og honum bauðst að koma til
starfa í nafni brasilísks auðkýfings í
Sao Paulo og pabbi opnaði danskan
smurbrauðsstað þar ásamt Guðmundi
manninum sínum sem hét Danish Corner
og var fyrst og fremst takeaway-staður.
En þeim tókst að koma þessu á laggirnar
og þá var pabbi orðinn mjög traustur í
trúnni þannig að ef svona danskt konsept
gat gengið í Brasilíu þá hlyti það að
ganga í Reykjavík og það varð úr að
þeir stofnuðu Jómfrúna í janúar 1996 á
þessum stað. Þetta er mjög falleg saga
og ég er stoltur af henni og finnst frábært
að þeir skuli hafa verið svona framsýnir
og fengið svona geggjaða hugmynd á
þessum tíma.
Reykjavík var allt önnur borg og það voru
miklar úrtöluraddir því fólk hafði ekki trú á
því að hægt væri að reka stað og bjóða
bara upp á smurt brauð. Þetta er líka
stór staður svo það tók svona eitt ár að
breiðast út enda opnuðu þeir með tvær
hendur tómar og því var ekkert verið að
auglýsa heldur bara reynt að vanda til
verka í þeirri trú að orðsporið dreifðist
sem það og gerði. Það er ítarlega sagt
frá þessu í bókinni góðu sem kemur út
fyrir jólin.
Eruð þið að gefa út bók um sögu
staðarins?
Já. Nú er ég ekki alveg hlutlaus en ég vil
meina að svona bók hafi ekki verið skrifuð

Jakob Einar Jakobsson

áður, tengd veitingahúsi eða íslenskri
matarmenningu. Þetta er sagan í bland
við uppskriftir, í bland við jólauppskriftir og
svo sendi ég bréf til tvöhundruð viðskiptamanna Jómfrúarinnar og bauð fólki að
segja sína sögu, segja frá því af hverju
því þætti vænt um staðinn. Það stóð ekki
á svörum, heimturnar voru í kringum
70%, það vildu allir vera með og færri
komust að en vildu. Við þurftum að velja
til að hafa þetta sem fjölbreyttast og ég
er eiginlega stoltastur af þessum hluta í
bókinni, þessum sögum viðskiptavinanna.
Hvað ert þú búinn að vinna lengi
hérna?
Ég var þrettán ára þegar Jómfrúin var
stofnuð og ég var hérna í öllum fríum en
ég ólst ekki upp hjá pabba heldur vestur
á fjörðum. En þegar ég var hjá pabba
og Guðmundi var ég rosa mikið hérna á
Jómfrúnni því þeir voru alltaf að vinna en
ætli ég hafi ekki farið að vinna hérna á
menntaskólaaldri, 17-18 ára. Ég var að
vinna hérna með menntaskóla og háskóla
en kom svo inn í fulla vinnu 2008 og svo
kaupi ég staðinn af pabba 2015.
Það er allltaf mikið í lagt hjá ykkur í
kringum jólin.
Já það er einhver galdur þar en það vilja
rosalega margir koma til okkar á aðventunni. Nú voru síðustu jól öðruvísi en
önnur út af dálitlu sem við nefnum helst
ekki á nafn en við vonum að það þvælist
ekki fyrir okkur núna. Aðventan hjá okkur
byrjar venjulega annan fimmtudag í
nóvember og það eru hátt í 10.000
manns búnir að bóka borð þannig að það
gefur auga leið að fyrir 80 manna stað þá

UMHVERFISVÆN ÍSLENSK HÖNNUN

þarf að margsetja hann.
Margir Íslendingar hafa búið eða verið
við nám í Danmörku, er fólk þá að
koma til að upplifa dansk julehygge og
julefrokost?
Algjörlega. Við erum með purusteik,
andabringu, allskonar síldar, kalkúnabringu og svo er það jólaplattinn okkar
sem er okkar aðalsmerki í desember
en það er okkar svar við því að fara á
jólahlaðborð. Þá færðu einn disk með sjö
réttum, sósu, kartöflum og brauði og Riz
à l’amande á eftir og fólk er almennt ekki
mjög svangt þegar það er búið að gæða
sér á þessu. Svo erum við að selja mikið
af jólabjór og jólaákavíti og höfum lagt
metnað í að bjóða upp á gott úrval af ákavíti, erum með þrjár tegundir af jólaákavíti
og yfir fimmtíu tegundir á listanum.
Nú hefur þú verið málsvari veitingamanna í miðborginni, hvernig líst þér
á ástandið, svona burtséð frá dálitlu
sem við nefnum helst ekki á nafn?
Það hafa verið vaxtarverkir en þegar á
heildina er litið er ég í liði með þessari
þróun. Miðbærin er að breytast mikið
en hann er líflegri en í stærri borgum
en Reykjavík en þetta er hverfaskipt,
veitingastaðirnir eru flestir í Lækjargötunni
og Kvosinni. Manni sýnist að merkjavaran
geti verið á Hafnartorgi minni búðir og
einyrkjaverslanir, hönnuðir og handverksfólk á Laugavegi og Skólavörðustíg og
djammið, maður hefur séð vísi af því að
það sé að færast út á Granda og mér
finnst það í góðu lagi.

Þríkrossinn

Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Stuðningur til sjálfstæðis

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - fimmtudaga 8-18
föstudaga 8-16
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Víkingar meistarar!
ekki gert það frá 1971.
Við erum klúbbur sem er ekkert syndandi
í seðlum og ef við værum í Englandi
myndi ég líkja okkur við lið eins og
Leicester en ekki City, Liverpool eða
Chelsea. Þannig að þegar við erum að
berjast á þessum vígstöðvum þarf all að
ganga upp því þessi stóru félög eins og
Valur, KR, FH eða Breiðablik eru ekki að
sætta sig við að lið eins og Leicester sé
að vinna og munu gefa í og eyða peningum og við getum ekki alveg gert eins og
þau þannig að við þurfum að vera klókir.
Við þurfum að leggja meira á okkur en á
síðasta tímabili.

Meistaraflokkur karla hjá Víkingi
varð bæði Íslands- og Bikarmeistari í
knattspyrnu í ár og því hittum við þá Arnar
Gunnlaugsson þjálfara liðsins og Friðrik
Magnússon formann stjórnar Knattspyrnudeildar Víkings af því tilefni. Arnar var
ráðinn sem þjálfari hjá Víkingi haustið
2018. Hann náði því að verða bikarmeistari á sínu fyrsta ári sem aðalþjálfari 2019
og í ár landaði hann tveimur helstu titlunum. Telst það ekki viðunandi árangur?
Jú ég myndi telja það ásættanlegan
árangur, segir Arnar, miðað við hvernig
sumarið þróaðist því okkur var spáð sjötta
sætinu í Íslandsmótinu en við vorum ríkjandi bikarmeistarar vegna þessa skrítna
covid-ástands. Það stóð til að verja þann
titil og við vissum að við vorum með gott
lið en það er töluvert langur vegur að
vinna mót, það þarf margt að ganga upp.
Undir það síðasta þurftum við að gefa í
og við unnum síðustu átta leikina sem er
örugglega nálægt því að vera met ef það

er ekki met á Íslandi. Þetta er eitthvað
sem hverfið og klúbburinn getur verið stolt
af og ég finn það að fólk er mjög stolt af
því sem klúbburinn stendur fyrir en hér
áður var fólk ekkert að auglýsa að það
væri stuðningsfólk Víkings en nú er það
allt breytt.
Hverju viljið þið þakka þennan
árangur?
Það er samspil allra, þjálfarateymis,
leikmanna, stuðningsmanna, stjórnar og
styrktaraðila, þetta eru hlekkir í keðju sem
má ekki slitna því annars áttu ekki möguleika. Það er samspil allra þessara þátta
sem gerir það að við erum besta liðið í
dag en það má ekki sofna á verðinum.
Þetta er hættulegur tími því mannsheilinn
virkar þannig að eftir velgengni þá kaupir
hann þá hugmynd að maður eigi skilið
að fara í frí og þá er spurningin hvort fríið
verður í mánuð eða í þrjátíu ár. Víkingur
varð síðast Íslandsmeistari 1991 og
bikarinn unnum við 2019 en höfðum þá

Árangurinn síðustu þrjú árin má þakka
þjálfaranum en ekki síður því fólki sem
hefur verið í stjórn eða leikmannaráði
síðustu 15 árin, segir Friðrik, og má þar
nefna án þess að taka frá neinum þá
Sigurð H. Sighvatsson, Hörð Theodórsson og Heimir Gunnlaugsson, sem
komu m.a. að ráðningu Arnars haustið
2018 en þeir Sigurður og Hörður voru í
sigursælum liðum í meistaraflokki Víkings
á árum áður.

og svo erum við með Kára og Sölva sem
eru goðsagnir í íslenskum fótbolta. En
það eru svo margir þættir í því að skapa
meistaralið.
Hvaða gildi hafa svona titlar fyrir
félagið?
Fyrst og fremst er það að ef þú segist
vera Víkingur þá er tekið eftir þér. Svo er
það styrkur ef þú ert að berjast um leikmann við eitthvað annað lið að þá finnst
þeim það heiður að vera boðið í liðið
því það gerir þig gildandi á leikmannamarkaðnum.
Það er auðveldara að tala við styrktaraðila, segir Friðrik, og til að fá félagsmenn
til að leggja eitthvað að mörkum.
Hvað með áhrifin á yngri iðkendur?
Það eru fyrirmyndirnar, segir Arnar. Þegar

ég var að alast upp á Skaganum var
meistaralið fyrir ofan mig og ég gerði allt
til að komast í það og yngri iðkendur vilja
alltaf vera í sporum þeirra stjarna sem
eru í dag.
Þetta er hvatning fyrir alla, stelpur og
stráka, segir Friðrik, að Víkingur hafi
komist á þennan stað og að trúa því að
liðið geti verið á þarna áfram.
Það er mikilvægt að hafa eitthvað sem
hverfið getur verið stolt af, segir Arnar, og
við þurfum áfram á stuðningsmönnum
okkar að halda, það er alveg klárt mál.
Ég vil nota tækifærið og þakka stuðningsmönnum og öllum sem hafa stutt við
rekstur Knattspyrnudeildar Víkings, segir
Friðrik, en án þeirra hefði þetta ekki verið
mögulegt.

Það að vinna titil getur verið mjög erfitt,
segir Arnar. Þetta eru 22 leikir og þú
þarft hæfileika og smá heppni og allt
þarf að ganga upp. Þú þarft líka að að
vera tilbúinn til að þjást, bæði í leikjum
og yfir tímabilið og þú þarft að kunna að
nýta þér meðbyr. Hópurinn var líka vel
saman settur af gæðum og karakter og
það kom snemma í ljós að við áttum góða
möguleika.
Hafið þið þá byggt meira á liðsheild en
á einhverjum stjörnum?
Við erum líka með stjörnur í dag eins og
markakóng deildarinnar Nikolaj Hansen

Pantaðu á netinu á

castello.is

eða í síma 577 3333

TILBOÐ!

Heimsendingartilboð 15” pizza með 2 áleggjum,
stór skammtur af brauðstöngum og 2l gos kr. 4.790

Hádegistilboð 9” pizza með 3 áleggjum
og coke dós kr. 1.690

Stór pizza með 2 áleggjum kr. 2.990

Fjölskyldutilboð Stór pizza með 2 áleggjum,
miðstærð af hvítlauksbrauði, stór skammtur
af brauðstöngum og 2l gos kr. 4.980

Hádegistiboð 12”pizza með 3 áleggjum
og coke í dós kr. 1.990

Heimsendingartilboð 12” pizza með 2 áleggjum,
lítill skammtur af braustöngum og 2l gos kr. 3.990

Stór pizza af matseðli og stór margarita
eða hvítlauksbrauð kr. 4.890

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu
Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13

Breyttur
opnunartími
Við bjóðum eldri borgurum, sem ekki hafa tök á
að nýta sér Íslandsbankaappið eða netbanka, að
hringja í okkur í sérstakt símanúmer 440-3737
fyrir alla helstu bankaþjónustu.
Góð þjónusta breytir öllu

www.kjothollin.is • kjothollin@kjothollin.is
Sími 553 8844 • kjöthöllin

www.mosfellsbakari.is • mosbak@mosbak.is
Sími 566 6145

www.hradfilman.is • Sími 557 6699
Hraðfilman

Tímapantanir óþarfar

greiðan
Hársnyrtistofa

Opið: mán. og þri. 9-18

Blóm • Skreytingar • Gjafavara
Sími 588 3344 • Ís-Blóm

•

mið. og fim. 9-20

•

fös. 9-18 og laug. 9-14

Hrafnhildur Arnardóttir
Hársnyrtimeistari
Sími
581 3090 • Greiðan Hárgreiðslustofa

www.samsyn.is • Sími 570 0570
Samsýn

www.sik.is • sik@sik.is
Sími 533 4900 • kristnibod

Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna
www.ftat@internet.is • Sími 571 0585

Sími: 581 3090
Gsm: 897 5222

Háaleitisbraut 58-60 - 108 Reykjavík

Fótaaðgerðastofa
Reykjavíkur
Sími 553 1380 • haaleiti@bjorg.is
„efnalaugin bjorg“

www.faetur.is
Sími 553 6678

www.kiropraktorstofan.is • kirotj@simnet.is
Sími 553 7516

Ísbúðin Háaleitisbraut
Sími 787 1072 • Íslbúðin Háaleiti

Opnið: mán.-laug. 11:00-20:00, sun. 12:00-19:00
Sími 588 0688

www.hnit.is • hnit@hnit.is
Sími 570 0503 • Hnitverkfraedistofa

Verið velkomin!
Sími 892 3899 • joomjankongkham@gmail.com

Næg bílastæði

HÁALEITISBRAUT 58-60

