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KSÍ enn í miklum vanda
Í Sádi Arabíu eru mannréttindi fótum troðin og öll almenn

réttindi kvenna að engu höfð. Um víða veröld er staða mála í
Sádi Arabíu fordæmd og mjög algengt er að Sádar séu
sniðgengnir í alþjóðlegum samskiptum.
Það komþvímörgumverulega á óvart á dögunum er íslenska

landsliðið í knattspyrnu var allt í einu komið til þessa lands til
að spila vináttulandsleik í knattspyrnu. Var virkilega ekki
möguleiki á að fá æfingaleik á betri stað og við aðra þjóð?
Greint hefur verið frá því í fréttum að Knattspyrnusamband

Íslands hafi fengið greitt fyrir að leika umræddan leik og ef það
reynist rétt er auðvitað ummjög alvarlegtmál að ræða og í raun
enn eitt hneykslið innan KSÍ.
Um svipað leyti og leikurinn fór fram í Sádi Arabíu kom

landsliðskona fram í fjölmiðlum og greindi frá því að þegar
kemur að því hjá KSÍ að verðlauna leikmenn landsliða sem
lokið hafa keppni sitja konur alls ekki við sama borð og karlar.
Þetta gerist skömmu eftir að Vanda Sigurgeirsdóttir er orðin
formaður KSÍ sem gerir málið auðvitað enn vandræðalegra
fyrir KSí.
Og í framhaldinu kemurVanda fram í fjölmiðlum og segir að

verið sé að vinna í málinu og það muni taka nokkra mánuði að
leysa málið. Ég get eiginlega leyft mér að fullyrða að innan
flestra annarra sambanda innan ÍSÍ tæki það einn til tvo fundi
að afgreiða svona mál. Setja reglur um viðurkenningar til
leikmanna landsliða þegar þeir leggja skóna á hilluna.
Hvað er eiginlega að gerast innan stærsta sérsambands ÍSÍ?

Er alveg ómögulegt fyrir starfsfólk þessa stóra sambands að
ráða við einföldustu verkefni? Þegar fyrirliði karlaliðsins fær
sína viðurkenningu strax eftir 100. landsleikinn tekur það
leikmann sem er konamargamánuði að fá sína viðurkenningu.
Enn einu sinni þarf að skipta um forystu hjá KSÍ. Síðustu

skipti hafa engu skilað og sambandið er áfram rúið öllu trausti
sem er vont fyrir knattspyrnuna á Íslandi og stendur íþróttinni
verulega fyrir þrifum. Stefán Kristjánsson

Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: abl@skrautas.is
Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson.
Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 698�2844 og 699-1322.
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Auglýsingar: 698-2844 og 699-1322 - Stefán Kristjánsson -
abl@skrautas.is
Prentun: Landsprent ehf.
Ljósmyndarar: Katrín J. Björgvinsdóttir og Einar Ásgeirsson.
Dreifing: Póstdreifing.
Árbæjarblaðinu er dreift ókeypis í öll íbúðarhús í Árbæ, Ártúnsholti, Grafar-
holti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal.
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,,Þessi úrskurður úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála varðandi
þá framkvæmd að tæma Árbæjarlón á
sínum tíma er mikill sigur fyrir íbúa
í Árbæ og í Breiðholti. Með þessum
úrskurði, sem er endanlegur
úrskurður í málinu, er ljóst að
Orkuveitunni er skylt að fylla lónið
aftur,� sagði Björn Gíslason
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
Hann hefur ásamt mörgum öðrum
Árbæingum barist fyrir því að
endurheimta Árbæjarlónið eftir
skemmdarverkið sem Orkuveitan
vann á lóninu í skjóli nætur og án
heimilda og framkvæmdaleyfis.
Sl. þriðjudag, flutti Sjálfstæðis-

flokkurinn tillögu í borgarstjórn um
að Árbæjarlón yrði fyllt að nýju á
grundvelli úrskurðarins sem áður er
getið. Niðurstaða var ekki ljós áður
en blaðið fór í prentun.
Tillagan var svohljóðandi:
,,Borgarstjórn samþykkir að beina

þeim tilmælum til stjórnar Orkuveitu
Reykjavíkur að hún hlutist til um að
Orkuveita Reykjavíkur fylli án tafar í
Árbæjarlón nú í kjölfar úrskurðar
úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindmála um ólögmæti þeirrar
framkvæmdar að tæma lónið
varanlega.�
Í greinargerð með tillögunni sagði

meðal annars:
,,Í fyrirliggjandi úrskurði úrskurð-

arnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála (ÚUA) í máli númer 24/2022
frá 20. október 2022 kemur fram skýr
og afdráttarlaus niðurstaða
úrskurðarnefndarinnar um að í
tæmingu Árbæjarlóns hafi falist
meiri háttar framkvæmd sem hafði
áhrif á umhverfið og breytti ásýnd
þess og að samkvæmt því hefði borið
að afla framkvæmdaleyfis vegna
hennar. Jafnframt kemur í
úrskurðinum skýr niðurstaða
nefndarinnar um að af þessum

ástæðum hafi skipulagsfulltrúa
Reykjavíkurborgar borið að stöðva
hina ólögmætu framkvæmd tafarlaust
og leita staðfestingar sveitarstjórnar í
samræmi við 1. mgr. 53. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Felur
úrskurðurinn í sér bindandi
fullnaðarúrskurð sem er endanleg
niðurstaða málsins á stjórnsýslustigi
skv. 6. gr. l. nr. 130/2011 um
úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála. Ber því að hlíta
úrskurðinum og á það sérstaklega við
um Reykjavíkurborg og félög í
hennar eigu enda er sveitarfélögum
falið að halda uppi lögum og reglu á
sviði skipulags- og mannvirkjamála
og ber því að sýna gott fordæmi á
þeim sviðum.�
Ljóst er að Orkuveita Reykjavíkur

fór í framkvæmdina við Árbæjarlón án
tilskilinna leyfa.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar segir:
,,Að áliti nefndarinnar fólst í

tæmingu Árbæjarlóns meiri háttar
framkvæmd sem hafði áhrif á
umhverfið og breytti ásýnd þess.
Samkvæmt framansögðu hefði borið að
afla framkvæmdaleyfis vegna hennar.
Af þeim ástæðum bar skipulagsfulltrúa
að stöðva hana tafarlaust og leita
staðfestingar sveitarstjórnar í samræmi
við 1. mgr. 53. gr. skipulagslaga.
Verður hin kærða ákvörðun því felld

úr gildi.�

Árbæjarlónið
verður fyllt á ný

- úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála mikill
sigur fyrir Árbæinga og Breiðhyltinga

Björn Gíslason borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Síðustu fréttir skömmu fyrir prentun Árbæjarblaðsins:

Tillögunni var vísað frá
- ólögmæt framkvæmd látin standa

Tillögu Sjálfstæðisflokks um að
beina þeim tilmælum til stjórnar
Orkuveitu Reykjavíkur um að fylla
upp í Árbæjarlón var vísað frá á fundi
borgarstjórnar þriðjudaginn 15.
nóvember.

Björn Gíslason borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins var flutnings-maður
tillögu Sjálfstæðisflokksins í borgar-
stjórn um að beina tilmælum til
stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur um
að fylla upp í Árbæjarlón.

Tillagan var sett fram í kjölfar
úrskurðar úrskurðarnefndar um-

hverfis- og auðlindamála sem kveður
á um ólögmæti framkvæmdarinnar
við að tæma lónið varanlega hinn 29.
október 2020.

Úrskurðurinn fól í sér bindandi
niðurstöðu um ólögmæti fram-
kvæmdarinnar og í úrskurðinum
kemur fram skýr og afdráttarlaus
niðurstaða um að tæming Árbæjar-
lóns hafi verið meiri háttar
framkvæmd sem hafði áhrif á
umhverfi svæðisins og breytti ásýnd
þess og því hefði borið að afla
framkvæmdaleyfis.

�Það verður að hafa afleiðingar ef
farið er í ólögmætar framkvæmdir,
líka þegar Reykjavíkurborg eða
fyrirtæki í eigu borgarinnar gera
mistök. Þess vegna ber að hlíta
úrskurðinum og fylla í lónið án tafar,�
segir Björn Gíslason borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Tillögu borgarfulltrúans var vísað
frá af meirihluta í borgarstjórn.

(Fréttatilkynning frá
borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins)
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Guðni Ágústsson ólst upp í Flóanum
upp úr miðri síðustu öld í sextán
systkina hópi � með annan fótinn í
fornum tíma. Hér sest hann upp í bíl og
býður lesandanum í ferð á vit
æskustöðvanna í fortíð og nútíð.
Guðni segir sögur af fólki, jafnt

kynlegum kvistum sem virðulegum
stórmennum. Hann er einlægur í
frásögnum sínum en glettnin er aldrei
langt undan. Og merkja má söknuð eftir
veröld sem var, þegar hugur var í
mönnum og sveitirnar að styrkjast.
Jón Gíslason, póstfulltrúi og

fræðimaður í Reykjavík, var bróðir
Hauks Gíslasonar tengdaföður míns og
einn af Stóru-Reykjasystkinunum. Það
gerðist fyrir rúmum þrjátíu árum að
Haukur og Sigurbjörg, tengdaforeldrar
mínir, komu með miklu írafári út á
Selfoss til okkar Margrétar. Hauki var
mikið niðri fyrir, því að Stóru-Reykjum
hafði komið ókunnur maður, barið þar
að dyrum og þegar Haukur fór til dyra
kynnti hann sig svo: �Ég heiti Gunnar
Þorri Þorleifsson og er sonur Jóns,
bróður þíns.� Þá bar Sigurbjörgu að og
hann ítrekaði þetta enn frekar, en
samtali þeirra lauk í góðu án þess að
gesti væri boðið til stofu. Sigurbjörg eða
Sigga, eins hún var jafnan kölluð, hafði
náð upp úr honum hver væri móðir
hans. Hún var frá Arnkötlustöðum í
Holtahreppi og hét Hulda Hannesdóttir.
Jón Gíslason lá sjúkur á Sjúkrahúsinu á

Selfossi. Haukur lagði til að ég færi til
Jóns strax og spyrði hann út í málið.
Jón hafði ekki verið við kvenmann

kenndur að þau töldu og maðurinn væri
Þorleifsson. Nú datt mér snjallræði í
hug: Hannesdóttirin frá Arnkötlustöð-
um hlyti að vera systir Ketils, ráðunauts
hjá Búnaðarfélaginu, sem ég þekkti vel.
Ég stakk upp á að hringja í Ketil sem og
ég gerði. Við Ketill ræddum um daginn
og veginn, síðan kom ég að erindinu og
spyr hann hvort hann þekki Gunnar
Þorra Þorleifsson?
�Já, hann er systursonur minn,�

svarar Ketill.
�Já, einmitt það,� segi ég. �En

Gunnar Þorri kom að Stóru-Reykjum í
dag og tilkynnti Hauki tengdaföður
mínum að hann væri sonur Jóns
Gíslasonar póstfulltrúa, bróður hans.
Hefurðu heyrt þetta áður, Ketill?� spyr
ég. Nú verður löng þögn á hinum enda
línunnar þar til ég spyr hvort hann sé þar
enn.
�Já,� segir hann.
�Hvað segirðu um þetta?� spyr ég.
�Já, þess vegna varð ég orðlaus. Ég

hef aldrei heyrt þetta en átta mig á því
að drengurinn er úr allt öðru hreiðri en
hin systkinin. Þau eru ljós yfirlitum og
bláeyg, hann er dökkur og brúneygur.
Mér kemur þetta ekkert á óvart,� segir
Ketill að lokum.
Ég ákveð að segja ekkert eftir

símtalið og segist farinn upp á spítala að

yfirheyra Jón sem var við lestur og tekur
mér af mikilli ró. Við ræðum lengi um
margvíslegan fróðleik, því allt vissi Jón
Gíslason. Loks geri ég árásina upp á
von og óvon og segi: �Það gerðist
dálítið í dag, Jón minn, sem ég vil segja
þér frá. Það kom ungur maður upp að
Stóru-Reykjum og barði að dyrum og
þegar Haukur bróðir þinn kom út sagði
hann: �Sæll, Haukur! Ég heiti Gunnar
Þorri Þorleifsson og er sonur Jóns
bróður þíns�.� Ekki haggaðist Jón við
fréttina, lagði bókina aftur og ég mátti
spyrja hvort hann kannaðist við þennan
mann og þessa sögu, en gaf Jóni góða
þögn þar til hann svaraði: �Já, ég þekki
hann og þetta sem hann segir er allt
rétt.� Ég spurði eins og asni: �Ertu
búinn að vita þetta lengi, Jón, og
hefurðu hitt hann?�
Jón svaraði enn af sömu hægðinni að

vitað hefði hann þetta alla tíð. Hann hitti
soninn þá um sumarið þegar hann lá á
Grund en þá var hann þar við störf. Ég
óskaði Jóni vini mínum til hamingju og
eitthvað skröfuðum við fleira. Ég hélt
hróðugur heim í Dælengi á Selfossi, þar
sem við bjuggum þá, og sagði
tengdaforeldrum mínum og Margréti að
málið væri upplýst.
Enn efaðist Haukur, eins og þetta

gæti alls ekki verið rétt, Jón hlaut að
vera barnlaus. Nú voru góð ráð dýr en
daginn eftir tölum við Gunnar Þorri
saman og ákveðum að hittast í
Reykjavík. Enn hef ég stór áform á
prjónunum, að fara í heimsókn með
Gunnar Þorra til Kristínar Gísladóttur,
elstu systur þeirra bræðra. Ég skrapp til
Kristínar á Reynimelinn og segi henni
tíðindin. Kristín hlær og slær sér á lær
og segir: �Komdu með hann, ég verð að
hitta hann.� Nú fórum við Gunnar Þorri
í heimsókn til Stínu frænku sem hefur
hitað kaffi og dregið fram sitt besta
bollastell.
Og það er eins og við manninn mælt

að Kristín fagnar frænda sínum, hlær og
skemmtir sér því henni finnst að þegar
hún heilsar Gunnari Þorra taki hún í
höndina á Jóni bróður sínum.
Öll holningin sé svo lík; hann sé

loðinn fram á fingurgóma, með brún
augu og eins og snýttur út úr nösinni á
Jóni. Kristín býður hann velkominn í
ættina og tekur að sýna honum myndir
og fræða hann um frændfólkið. Gunnar
Þorri var kominn heim, það þurfti ekki
frekari vitnanna við því Kristín þekkti
sitt fólk. Í yfirheyrslum hennar kom í
ljós að áhugamálin voru þau sömu hjá
Gunnari Þorra og Jóni föður hans; líkari
feðga var ekki hægt að finna. Gunnar
Þorri sagði mér að systir sín hefði
ámálgað það við sig að hann yrði að
hitta Jón sem hefði bæði verið kunningi
og velgjörðamaður móður sinnar. Hann
sagðist svo nokkrum sinnum hafa mætt
Jóni á göngu sinni um Reykjavík og í
hvert sinn fengið sting í hjartað;
einhverja tilfinningu fann hann um
skyldleika við þennan mann.
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ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is

Fimmaurabrandarar
og góð málefni

Fimmaurabrandarafjelagið hefur í
gegnum árin styrkt góð málefni og
engin undantekning varð á því þegar
fjórða bók fjelagsins kom út,
Fimmaurabrandarar 4.
Nú fékk

Krabbameinsfélagið kr.
100.000- frá félaginu og er
upphæðin eyrnarmerkt
átakinu gegn
brjóstakrabbameini.
Að sjálfsögðu er svo

kápan á bókinni bleik í
tilefni af þessu.
Hér á eftir verður gripið

niður í bókina, sem
auðvitað allir ættu að eiga:
Reið kona á Messenger

er auðvitað textíll.
*
Hvaða fiska er erfiðast

að koma auga á?
Þokulúður.
*
Kunningi minn sér um

að efnagreina þvagprufur á
Landspítalanum.
Hann er svokallaður

hlandkönnuður.
*
Af hverju fara menn suður með

sjó? Er ekki nægur sjór fyrir sunnan.
*
Karíus og Baktus eru oft á milli

tannanna á fólki.
*
Fólk verður leiðara og leiðara eftir

því sem það les fleiri leiðara.
*
�Það er tvennt sem ég er algjör

snillingur í að búa til. Það eru
kjötbollur og kleinur.�
�Og hvort er þetta?�
*
Hvað kallast úrgangurinn frá

risaeðlunni?
Dinosaur.
*

Ég keypti mér snjódekk um
daginn, en um leið og það kom hláka
bráðnuðu þau bara.
*

Er til bóluefni gegn langsótt?
*
Minnum hér með á

tölvusumarbúðirnar í Windowshlíð.
*
Vissuð þið að fyrsti lappinn var

frumsaminn?
*
Er hægt að afbaka köku með því

að setja hana ofan í frystikistu í -
220°C í 45 mínútur?
*
Endur fyrir löngu.
Slétt skipti, trúnaði heitið.
*
Af hverju gat húsflugan ekki

svarað spurningunum?
Þetta voru allt bjölluspurningar.

Guðni segir sögur
úr Flóanum

Gunnar Þorri Þorleifsson sem kemur við sögu í kaflanum sem hér birtist úr
bók Guðna Ágústssonar.

Guðni Ágústsson er með skemmtilegri mönnum að margra mati og bækur
hans eru sérlega skemmtilegar og vinsælar.
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Það styttist í afhendingu á 31 íbúð fyrir
almennan markað í Rofabæ 7-9 í Árbæ.
Sala íbúðanna er hafin og áætlaður
afhendingartími þeirra er í febrúar 2023.

Rofabær í Árbæ verður �borgargata�
Reykjavíkur samkvæmt hverfisskipulagi
og þar er nýja fjölbýlishúsið staðsett. Við
hlið hússins er útivistar- og leiksvæði sem
er skilgreint þannig í hverfisskipulagi, og
var samþykkt árið 2020. Skóli og
leikskóli er í göngufæri svo og verslun og
önnur þjónustu.

Og ekki má gleyma útvistarparadísinni,

Elliðaárdal. Byggingin er stölluð, eða 2, 3
og 4 hæðir með samtals þrjátíu og einni
íbúð. Allar íbúðirnar eru af fjölbreyttum
stærðum og gerðum, þ.á.m. svokallaðar
smáíbúðir sem eru eins og tveggja
herbergja.

Þá eru líka vel skipulagðar þriggja
herbergja íbúðir í vesturenda bygging-
arinnar og 5 atvinnubil á jarðhæð. Eitt
stiga- og lyftuhús er í byggingunni,
aðgengt öllum íbúðum.

Í kjallara hússins er sameiginleg
bílgeymsla með stæðum fyrir

fólksbifreiðar.
Að auki eru í kjallara sérgeymslur fyrir

allar íbúðirnar ásamt stórri vagna- og
hjólageymslu. Sameiginlegur þakgarður
verður á fjórðu hæð, og að auki sér
þakgarðar fyrir þrjár íbúðir.

Hjólaskýli verða í porti norðan hússins
og hjólageymslur í kjallara.

Sala íbúða er hafin og geta áhugasamir
kynnt sér íbúðirnar betur og bókað
skoðun á sölusíðunni www.r79.is.

Ný styttist óðum í afhendingu á fyrstu íbúðunum í Rofabæ 7-9 rn sala íbúðanna er hafin.

Styttist í afhendingu
fyrstu íbúða í Rofabæ 7-9
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Eftirminnileg ferð
Kristjana Þorkelsdóttir, Margrét Guðmundsdóttir, Sigrún Jónsdóttir og Steinunn Bjarnadóttir.

Veðurenglarnir voru í skínandi góðu
skapi miðvikudaginn 14. september
síðastliðinn þegar Opna Húsið starf full-
orðinna í Árbæjarkirkju fór í sitt árlega
haustferðalag sem reyndar hafði ekki
verið á dagskrá haustin tvö á undan.
Við birtum fyrri hlutann af myndunum

úr ferðinni í síðasta blaði og hér kemur
síðari hlutinn.
Áðurnefndir englar og bræður þeirra

og systur, veraldleg, tóku höndum saman
þann daginn og tóku sér far með
langferðabifreið. Stefnan var tekin suður
á Reykjanesið með sína árþúsunda

jarðsögu sem gerði okkur öll sem í ferð-
inni býsna ung í samanburði. Brandarar
flugu ámilli þess að sungið var af hjartans
lyst alla leið að Strandarkirkju. Á leiðinni
þangað voru rifjaðar upp þrjár helgisögur
tilheyrandi þeirri ágætu kirkju. Eftir stutt
stopp í kirkjunni og tæplega tveggja tíma

ferðalag hafði svengdin tekið sér bólfestu
meðal ferðalanga. Blessunarlega var búið
að gera ráðstafanir ef það gerðist. Tóku
húsráðendur veitingastaðarins Rauða

Hússins á Eyrabakka á móti hópnum og
reiddi fram humarsúpu að hætti
heimamanna sem óhætt er að mæla með.
Eftir þakkir fyrir góðan viðurgjörning

var farið sem leið liggur að nýja
miðbænum á Selfossi. Einhverjir
skoðuðu búðir og húsakynni staðarins á
meðan aðrir settust niður á næsta
veitingastað í brakandi sólarglennu.
Það voru þreyttir en ánægðir ferða-

langar sem komu síðdegis að kirkjunni
sinni eftir stórskemmilegt ferðalag með
stórskemmtilegu fólki.

Ljósmyndir
Katrín J. Björgvinsdóttir

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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Rútubílstjórinn Eggert tók eina mynd af hópnum á Selfossi.

Lilja Ingólfsdóttir ogVilborg Edda Lárusdóttir kíktu í jólabúðina hjá Óla í Mistilteini.

Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Blöndal, Hjördís Bergstað og Guðrún Ólafsdóttir.

Það vantaði ekki blíðuna á þessum sólríka haustdegi í nýja miðbænum á Selfossi.

Elsie Júníusdóttir og Sigríður Burny mæltu sér mót á Selfossi.

Jónína Valdimarsdóttir, Guðrún Tryggvadóttir og Guðríður Pálmadóttir.

Krisztina Kalló organisti og sr. Þór Hauksson eru alltaf í
stuði og brostu sínu blíðasta.

Halldóra Gróa Guðmundsdóttir og sr. Petrína Mjöll
Jóhannesdóttir.

Sr. PetrínaMjöll Jóhannesdóttir og IngibjörgKristjánsdóttir.Gullý Bára Kristbjörnsdóttir og Sólrún Ólafsdóttir.

Guðrún Jónsdóttir og Ósk Guðrún Aradóttir.Sigríður Steinþórsdóttir, Vilborg Edda Lárusdóttir og
Hildur Hermansdóttir.





Það er stutt í veisluhöldin um
hátíðirnar og þá verða girnilegir
kjötréttir á borðum flestra landsmanna.
Góður fiskur er alltaf mjög vinsæll

og þeir hjá Hafinu í Spönginni eru
snillingar þegar fiskur og fiskréttir eru
annars vegar.
Humar er vinsæll matur um jól og

áramót og hér fylgir mjög girnileg
uppskrift að góðum og einföldum
umarrétti.
Við skorum á fólk að prófa þennan

girnileg rétt.
Uppskrift fyrir 4.

Innihald
Humar.
1400 gr. stór humar.
300 gr. smjör.
4 stk. hvítlauksrif.
2 msk. söxuð fersk steinselja.
Salt.
Pipar.
2 stk. Saxaðir hvítlauks geirar.
1 stk. gott brauð.
Salat.
Aðferð
Kljúfið humarinn þegar hann er

hálffrosinn og fjarlægið �skítarönd-
ina�.
Best er að gera þetta undir mjórri

vatnsbunu og þerra síðan humarinn

áður en honum er raðað á bakka.
Bræðið saman smjör, pressuð

hvítlauksrif og steinselju.
Hellið smjörblöndunni jafnt yfir

humarhalana í skúffunum með
matskeið, setjið vel af smjöri á hvern
bita og kryddið síðan með salti og
pipar.
Grillið í ofni við 230 gráðu hita í um

það bil 4-7 mínútur eða þar til halarnir
byrja að krullast upp, þá má taka þá
strax út úr ofninum.
Gott er að setja humarinn í fat og

hella restinni af smjörinu yfir.
Berið fram með góðu brauði og

salati. Verði ykkur að góðu.

ÁrbæjarblaðiðMataruppskriftir frá Hafinu
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- Gæðin skipta máli -

Hvítlauksristaðir humar-
halar með brauði og salati

Girnilegir hvítlauksristaðir humarhalar sem eru á sérsöku jólatilboði i Hafinu í Spönginni.

Þessar verður
þú að lesa!

Bókaútgáfan Hólar
holabok.is / holar@holabok.is

Hrafninn
Algjört meistaraverk,
óteljandi sögur af
krumma, prýtt

glæsilegu myndefni.

Stundum
verða stökur til
Skemmtileg atvik og

viðburðir verða
ljóslifandi, samskipti
við fólk í gleði og

gáska þar sem skeytin
fljúga í allar áttir.

Líkið er fundið
Jökuldælingar hafa
verið þekktir fyrir létta
lund langt aftur í ættir
og leyfa hér öðrum að
njóta þess með sér.

Algjör snilld!



GJAFAKORT HREYFINGAR

HREYFING ÁLFHEIMAR 74 104 REYKJAVÍK HREYFING.IS

Gefðu þeim sem þér þykir
vænt um dásamlegt dekur eða

heilsurækt hjá Hreyfingu



Fylkissvæðið, og raunar allt
Árbæjarhverfið, iðaði af mannlífi um
helgina 16. og 17. október þegar Barna-
og unglingaráð Knattspyrnudeildar
Fylkis (BUR) stóð fyrir
Mjólkurbikarmóti yngri flokka. Alls
tóku meira en 200 lið iðkenda úr 7.
flokkum og 6. flokkum drengja og
stúlkna þátt. Spilað var á 14 völlum þar
sem við nýttum aðalvöllinn og
grasvöllinn til að koma þessu öllu
saman fyrir.

Spilað var sleitulaust milli 9 og 17
bæði laugardag og sunnudag og
skemmst er frá því að segja að
framkvæmdin tókst gríðarlega vel. Alls
tóku u.þ.b. 1500 iðkendur þátt um
helgina og foreldrar fylgdu sem skýrir

af hverju hvergi var löglegt bílastæði að
finna í nágrenni Fylkissvæðisins.

Vissulega hefðum við þegið örlítið
hagstæðara veður en allt gekk þetta þó
vel fyrir sig og leikgleðin hreinlega
skein af andlitum þátttakendanna.

Fyrstu helgina í október var haldið
annað hliðstætt mót og þá var um að
ræða 5. flokk karla og kvenna. Það mót
gekk líka mjög vel með þátttöku u.þ.b
800 iðkenda. Núna í október mánuði
höfum við þannig alls tekið á móti u.þ.b
2300 þátttakendum og líklega um 5000
forráðamönnum og það er trú okkar að
með þessum mótum séum við búin að
byggja grunn að fleiri mótum af sama
toga á næstu árum. Hér er á ferðinni

nýtt verkefni sem fór fyrst af stað fyrir
2 árum, Covid hafði svo sín áhrif en nú
erum við komin vel á kortið aftur með
þetta nýja framtak sem bæði hefur
gríðarlega mikið félagslegt gildi fyrir
Fylki auk þess að skila mikilvægum
tekjum.

Þessi mót eru í raun risavaxin
verkefni sem BUR hefur leitt en
framkvæmdin gekk vel þar sem
gríðarlega vel var að undirbúningi
staðið. Sjálfboðaliðar á vegum BUR,
foreldraráða, starfsmenn Fylkis og
viðeigandi þjálfarar hafa skilað frábæru
starfi á þessum mótum bæði í
undirbúningnum og við framkvæmdina
sjálfa. Bestu þakkir til allra þeirra sem
gera svona verkefni möguleg.

Stemmari á Fylkisvellinum.

Knattspyrnumenn framtíðarinnar hjá Fylki og KR.Stelpurnar í Fylki bregða á leik.

Allt á fullu á Mjólkurbikarmóti Fylkis.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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Mjólkurbikarmót Fylkis
heppnaðist frábærlega
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OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18,
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

BílalandogHyundai notaðir
K7, Krókhálsi 7, 110Reykjavík

Sími 5258000 -bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Komdumeðbílinn til okkar, við ástandsskoðum
hann, gerumþér tilboðogfinnumnýjan fyrir þig.

ÚRVALAFBÍLUMÁPLANINU
OGBILALAND.IS!

www.bilaland.is

VIÐERUM
ÍNÆSTA
NÁGRENNI

Bílaland sérhæfir sig í notuðum bílum sem BL hefur umboð
fyrir. Þetta eru bílar sem við þekkjum vel og eru allir BL-bílar
yfirfarnir og ástandsskoðaðir til að tryggja sem best að þeir
séu í toppstandi. Traust og áreiðanleiki eru einkunnarorð
okkar og eftir þeim störfum við alla daga.

Hlökkum til að sjá þig.



Mæting eldri borgara var framar öllum vonum.

Æfingarnar eru fjölbreyttar og skemtilegar.Þröngt mega sáttir sitja. Glæsilegur hópur eldri borgara hjá Fylki.

Hér er tekið vel á því og ekkert gefið eftir.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
14

Eldri borgara leikfimi
nýtur mikilla vinsælda

Í maí 2021 opnuðum við hjá
fimleikadeild Fylkis hópa á
þriðjudögum kl. 10:00 � 11:00 og
11:00-12:00 fyrir eldriborgara.
Auglýsing var send á alla á aldrinum 67
og uppúr sem búa á svæði 110 og 113
og voru skráningar í hópana langt yfir
væntingum. Tæplega 130 manns
(konur og karlar) skráðu sig í þessa tvo
hópa og eftir að við byrjuðum var alltaf
einhver að bætast við.

Æfingar byggjast upp þannig að
byrjað er á léttri upphitun, göngu inni í
sal með æfingum um leið, með áherslu
á fætur, axlir og hendur. Upphitun með
léttum dansæfingum koma síðan á eftir,
en upphitun verður í 10 mínútur.

Þrek- og teygjustöðvar verða um
allan sal og er hver stöð í 2 mínútur þar
sem tveir til þrír vinna saman á stöð.
Stöðvavinnan tekur 20 mínútur. Eftir
það eru léttar teygjur og út- og inn
öndun og við fáum púlsinn aftur í gott
jafnvægi. Tónlist frá 6. og 7. áratugnum
verður spiluð undir og jafnvel tekin létt
dansspor.

Vinnum með jafnvægi, æfingar með
boltum, teygjum og léttum leikjum í
formi æfinga.

Eftir æfinguna er boðið upp á kaffi
og stundum eitthvað með og tekið létt
spjall um lífið og tilveruna.

Við fengum mikil viðbrögð frá okkar
iðkendum og var það bara á jákvæðum

nótum. Allir voru mjög ánægðir með
okkar framlag og fengum við mikið
hrós sem gladdi okkur mikið og
reyndum við eins og við gátum að gera
okkar besta með þessum aldurshóp sem
er misvel á sig kominn en við byggjum
upp allar æfingar fyrir alla, hvort sem
fólk er í góðu formi eða á við einhver
líkamleg meiðsli eða aðra krankleika
að etja.

Æfingar verða í vetur í fimleikahúsi
Fylkis í Norðlingabraut 12 í Norðlinga-
holti á mánudögum og miðvikudögum
frá kl. 10:00-11:00 og 11:00-12:00.
Skráningar eru hjá fimleikar@fylkir.is

Eða í síma 848-6967 Guðrún Ósk.
Frétt frá Fimleikadeild Fylkis



• Fundað mánaðarlega um málefni hverfisins
• Leið til að koma sjónarmiðum íbúa á framfæri
• Vettvangur fyrir samráð og upplýsingar
• Hægt að bera upp mál á fundum eða senda erindi

Vissir þú að í Árbæ og Norðlingaholti
er starfandi íbúaráð?

Viltu hafa áhrif á
þitt hverfi?

Nánar á reykjavik.is/ibuarad



Hrekkjavakan
Það er orðinn rótgróinn siður að börn

gangi milli húsa og syngi fyrir sælgæti á
hrekkjavökunni.
Margir íbúar eru gjafmildir og

krakkarnir fá gjarnan hálf fullar fötur af
nammi fyrir röltið og sönginn.
Ljósmyndari Árbæjarblaðsins lét ekki

sitt eftir liggja áHrekkjavökunni og fylgdi
eftir kátum krökkum í Selásnum og

Ártúnsholtinu.
Það var boðið upp á að koma í hús á

milli kl 17- 19, sem mörgum fannst ansi

seint, en skiljanlegt engu að síður, fólk er
eflaust ekki komið heim úr vinnu fyrr.

Fólk var duglegt að auglýsa á síðunum
á facebook, árbærinn, selásinn,
norðlingaholtið og ártúnsholtið hvar
krakkarnir voru velkomnir.
Það var orðið dimmt strax um kl 17:30

og erfitt að sjá börnin hlaupa yfir
göturnar, flest öll svartklædd en allt gekk
þetta vel fyrr sig.

Sjá einnig myndir á bls. 18.

Ljósmyndir
Katrín J. Björgvinsdóttir

Aron Darri Elmarsson,Arnar Freyr Bjarnason og EinarAlexanderGunnarsson.

Vinirnir Oliver og Sonja.

Fannar Bergþórsson og Örlygur Dýri Olgeirsson.

Heiða Sigþórsdóttir, Elmar Ari Jónsson og sonurinn Aron Darri.

Jökull Röskvi Vilhjálmsson, Röskvi Hrafn Vilhjálmsson, Mía Matthildur Atladóttir, Vigdís Una Konráðsdóttir, Pétur
Elí Konráðsson og Svarthöfðinn Vilhjálmur Atlason.

Sindri Hreinn Einarsson, Gunnar Freyr Þorsteinsson, Hákon Arnar Brynjarsson, Elmar Bergþórsson og Óskar
Hermann Óskarsson.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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Ragnhildur Ísold Sigurðardóttir, Bergrún Embla Hrafnsdóttir, Arnar Gauti
Lárusson og Erlendur Fannar Eiðsson.

Þorsteinn Ingimar Sigurðsson, Heiðar Örn Ólafsson, Katrín Eva Ólafsdóttir, Úlfur DarriWium Steinarsson og Baltasar
Jakob Arnarsson.

Hrekkjavöku kötturinn stóð sína vakt.





Elísa Saga Jónsdóttir Harpa Ivalú Gunnarsdóttir og Andrea Líf Ágústsdóttir.

Draugurninn í Næfurásnum hræddi líftóruna úr fólki.

Gunnar Már Gunnarsson, Tryggvi Andrason og Halldór Óli Andrésson.

Vinkonurnar Guðrún Birta Gunnsteinsdóttir og Katrín Eva Ólafsdóttir.

Fanney Rún Snorradóttir, Emelía Káradóttir og Sandra Marý Sigurðardóttir.

Jóhann Róbertsson hafði ekki við að hengja upp nammið fyrir gesti og gangandi á hrekkjavökunni.

Arnór Logi Hjartarson Dungal, Pétur Arnórsson, Ástrós Amy Pétursdóttir, Þórhildur Sunna Jóhannsdóttir
búningahönnuður, Jóhann Róbertsson og Gurrý María Guðjónsdóttir nágranni þeirra. Fjölskyldan bjó lengi vel í
Kanada og eru vön miklum skreytingum á þessum tíma ársins.

Kristrún Lára Lárusdóttir, Eiður Jökulsson og Sigurlaug Jökulsdóttir.
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Foreldramorgnar í Árbæjarkirkju
hefjast á ný í nóvember og eru á
þriðjudögum í safnaðarheimili
Árbæjarkirkju kl. 10:00-12:00.

Foreldramorgnar eru opið hús fyrir
foreldra og börn og eru öllum opnir.

Þar gefst tækifæri til að spjalla

saman og deila reynslu sinni.
Á foreldramorgnum í Árbæjarkirkju

býðst foreldrum ungbarna sem eru í
fæðingarorlofi eða eru heimavinnandi
einnig að sækja ókeypis fræðsluerindi
sem tengjast ummönnun ungra barna.
Kaffi og léttar veitingar.

15. nóvember kl. 10:00-12:00 í
safnaðarheimili Árbæjarkirkju.
OPIÐ HÚS OG FATASKIPTI-

MARKAÐUR
22.nóvember kl. 10:00-12:00 í

safnaðarheimili Árbæjarkirkju.
SAMSKIPTI OG TENGSL

FORELDRAOG UNGRA BARNA
Kristín Björg Viggósdóttir, fjallar um

uppeldi, samskipti og tengls í

fjölskyldum. Kristín er iðjuþjálfi og er
að ljúka diplómanámi í foreldrafræðslu
og uppeldiaráðgjöf og meðlimur í
Meðvituðum foreldrum. Hún ritstýrir
einnig facebooksíðunni RIE/
Respectful /Mindful parenting á
Íslandi.

6. desember kl. 10:00-12:00 í
safnaðarheimili Árbæjarkirkju.
KYNNING Á STARFSEMI

AUSTURSMIÐSTÖÐVAR
Ragnar Harðarson og Trausti

Jónsson kynna starfsemi í
Austurmiðstöð sem sinnir fjölbreyttri
þjónustu við barnafjölskyldur í Árbæ
og Norðlingaholti svo sem
sérfræðiþjónustu við leik- og
grunnskóla og frístundaráðgjöf.

13. desember kl. 10:00-12:00 í
safnaðarheimili Árbæjarkirkju.
NÆRING UNGBARNA
Elín Gunnarsdóttir hjúkrunarfræð-

ingur, fjallar um mataræði og veitir
ráðgjöf um næringu barna.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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Íslensk
Hönnun
Frábær

jólagjöf fyrir
veiðimenn
og konur

Gröfum nöfn
veiðimanna á boxin
Nánari upplýsingar
á www.Krafla.is

(698-2844)

Foreldramorgnar
í kirkjunni

Foreldramorgnar í Árbæjarkirkju eru vinsælir en þeir eru á dagskrá á ný í nóvember.
ÁB mynd Katrín J. Björgvinsdóttir
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–gefðuokkur tækifæri!

Ennbetriþjónusta
íHraunbænum

Við höfum aukið afköstin í Endurvinnslumóttökunni
Hraunbæ 123 með fleiri talningavélum, rúmbetri

móttöku og lengri opnunartíma.

Opnunartíminnokkarer:
Virkirdagar9-18
Helgar12-16.30

Greiddar eru 18 kr.

fyrir eininguna

Endurvinnslumóttakan Hraunbæ 123 . 110 Reykjavík

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105
Komdu og skemmtu þér með okkur í

Dansleikfimi hjá Auði Hörpu
Dansleikfimin er alla þriðjudaga kl. 10:30 í félagsmiðstöðinni

Hraunbæ 105 og kostar ekkert að vera með.
Létt dansspor við fjöruga tónlist sem hressir og kætir.

Engin skráning, bara að mæta.
Endilega fylgist með okkur á facebooksíðunni

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105

Jólamarkaðurinn í Heið-
mörk opnar 26. nóvember
Undirbúningur Skógræktarfélags

Reykjavíkur fyrir Jólamarkaðinn í
Heiðmörk er í fullum gangi enda mörg
verk sem þarf að sinna áður en
markaðurinn opnar. Starfsmenn hafa
þegar sótt nokkurn fjölda jólatrjáa út í
skóg og færanlegum jólahúsum hefur
verið komið fyrir við Elliðavatnsbæinn.
Skógræktarfélag Reykjavíkur stendur

fyrir Jólamarkaði í Heiðmörk allar
aðventuhelgar. Löng hefð er fyrir
markaðnum en hann hefur verið haldinn
árlega frá árinu 2007. Lögð er áhersla á
ljúfa og notalega jólastemmningu þar
sem gestum býðst að njóta
ævintýralegrar skógarupplifunnar í
vetrarparadísinni Heiðmörk. Skógrækt-
arfélagið selur jólatré, rekur lítið kaffi-
hús og stendur fyrir handverksmarkaði
þar sem gestir geta keypt spennandi
vörur til gjafa eða eigin nota beint af
handverksfólki.
Á handverksmarkaðnum er lögð

áhersla á fallegt handverk úr
náttúrulegum efnum auk þess sem
innlend matvæli og snyrtivörur eru á
boðstólum.
Margar barnafjölskyldur hafa það

fyrir hefð að heimsækja jólamarkaðinn
og hlýða á rithöfunda lesa úr
nýútkomnum barnabókum yfir varðeldi
í Rjóðrinu. Þessi dagskrárliður er afar
vinsæll en hann er á dagskrá alla daga
markaðarins. Í leiðinni er kjörið að festa
kaup á jólatré og styðja þannig við
skógrækt því fyrir hvert selt jólatré
gróðursetur Skógræktarfélag

Reykjavíkur 50 tré.
Fyrsta opnunarhelgi Jólamarkaðarins

í Heiðmörk er 26.-27. nóvember. Sú
skemmtilega hefð hefur skapast að
sönghópur úr Norðlingaskóla syngi
jólalög fyrsta opnunardaginn. Þann dag
er Jólamarkaðstréð einnig opinberað en

á hverju ári er fenginn nýr listamaður til
að skreyta tréð.
Að þessu sinni er það Unndór Egill

Jónsson sem spreytir sig á því verkefni
en hann vinnur listaverk sín gjarnan úr
íslensku birki. Verið velkomin á
Jólamarkaðinn í Heiðmörk.

Upplestrar rithöfunda úr nýútkomnum barnabókum í Rjóðrinu njóta mikilla
vinsælda. Barnastundirnar eru á dagskrá alla opnunardaga Jólamarkaðarins.

Félagsmiðstöð in
Hraunbæ 105
Sími 411-2730



Þegar upp í hugann kemur orðið
,,biðstofa� tengjum við flest ef ekki öll
við þögn/kyrrð. Staður sem enginn er á
af fúsum og frjálsum vilja. Biðstofur eru
af margvíslegum toga. Það getur verið
biðstofa læknastofu, sjúkraþjálfara,
bílaverkstæði, dekkjaverkstæði, bráða-
móttakan í Fossvogi. Einhverjar bjóða
upp á gott kaffi eða arfa vont kaffi eins
og dekkjaspæni hafi verið blandað í plast
eða pappabollann. Einhverjar biðstofur
hafa hvorki vatn né kaffivél og aðrar
bjóða upp á blöð eins og dönsku blöðin,
Nýjasta tækni og vísindi. Engum þarf að
koma á óvart að á bíla og dekkja-
verkstæðum er aðallega að finna bílablöð
og sum eða flest komin til ára sinna og
það sama á við um annað lesefni á öðrun
biðstofum.
Þegar dvalið er á biðstofu í styttri eða

lengri tíma er lífið yfirleitt sett á bið. Þeir
sem þangað eiga erindi eru yfirleitt á
ferðalagi inn á við og eru ekkert endilega
að deila því ferðalagi með þeim hinum
sem á sama tíma dvelja á biðstofunni.
Ég hef allavega ekki lagt í vana minn að
hefja máls á biðstofu bílaverkstæðis á
hvaða bíl sessunautur minn æki og hvaða
vél og mörg hestöfl væri undir
vélarhlífinni, Það er lítill Ólafur Ragnar
úr Næturvaktinni í mér. Ég gæti alveg
fúnkerað sem starfsmaður á plani. Ég
veit ekkert um bíla, varla hvað snýr fram
eða aftur á þeim að ekki sé talað um
ýmsa þá sjúkdóma sem hrjáir
mannfólkið.
Talandi um bíla og bílaverkstæði.

Næstum um leið og aukhljóð heyrist í
bílnum er farið með hann á verkstæði og
þar sem bifélvavirkjar, karlar sem konur,
skoða bílinn. Stundum finnst einhver
niðurstaða og stundum ekki. Það er
ferðarinnar virði að bíða á biðstofu og
kannski henda í eina bæn um að ekkert
væri að bílnum með tilheyrandi
ófyrirséðum fjárútlátum.

Nýverið las ég umfjöllun um að mun
fleiri karlmenn en konur sem látast undir
sjötugu.
Á því eru margvíslegar skýringar sem

ég ælta ekki að tíunda hér en get nefnt
áhættuhegðun ungra karlmanna og að
karlmenn fara síður til læknis vegna
einhvers kvilla eða bara láta tékka á sér,
alls ekki á pari við að fara með bílinn í
skoðun sem þykir sjálfsagt að gera.
Það var alls ekki þessu tengt að ég tók

mig til og fór til læknis um daginn. Minn
betri helmingur sannfærði mig um að
mér hreinlega bæri skylda að fara að láta
tékka á mínum líkamlega þætti. Ég játti
því en gerði ekkert í því fyrr en að
pantaður var tími fyrir mig og mér bæri
að mæta þennan dag og klukkan þetta og
það sem meira var að ég var minntur á
með SMS skilaboðum að ef ég mææti
ekki og boðaði ekki forföll yðrði ég að
borga heimsóknina til læknisins. Hvort
það var til þess að ég fór, reyndar
tautandi fyrir munni mér að um þvílíka
tímasóun væri að ræða að fara til læknis
fullfrískur maðurinn. Það væri nóg að
sjá mig og skynja að minn líkami væri
ekki fenginn úr Cocopuffs pakka sem
tekin væri úr hillu einhvers stórmarkaðar.
Hann væri mótaðaður af ,,listamanni�
með útefllingum og öllu, reyndar með
,,one pack� en það væri á dagskránni að
móta og bæta þar um svo um munaði
þegar rétti tíminn gæfist til þess. Með
þessa þanka mætti ég á læknatöðina.
Biðstofan var eins og hún átti að vera,
full af fólki á ferðalagi innra með sér -
þögn. Einstaka sinnum var þögnin rofin
með nafnakalli. Kærkomin tilbreyting
frá þrúgandi þögninni. Um síðir var ég
kallaður upp. Vingjarnleg kona vísaði
mér inn í aðmér fannst vera mátunarklefi
í fataverslun, tjald sem skyldi mig að frá
þeim sem frammi biðu. Mér var sagt að
leggast upp á bekk þar sem festar voru á
mig klemmur á höndum og fótum. Mér
verður á að segja að nú sé ég virkilega í
,,klemmu.� Hjúkrunarfræðingnum stökk

ekki bros á vör. Það kom ekki í veg fyrir
að ég hló af sjálfs míns fyndni. Ég veit
,,heimskur...�og allt það. Ekki veit ég
hvort það hafi verið mín ,,misheppnaða�
athugasemd eða ekki en ég var beðinn
um að hafa mig hægan þarna á bekknum,

sem ég gerði. Stuttu seinna var ég komin
aftur á biðstofuna sem var hljóð sem fyrr
en það átti eftir að breytast svo um
munaði. Til útskýringar og mér til varnar
þennann daginn hafði mér ekki gefist
tími til að líta á blöðin, eða hlusta á
fréttir, eða rásað um á samskiptamiðlum.
Þetta byrjaði óskaplega sakleysislega;
eða þannig, að einn biðstofugesta
ávarpar mig þvert yfir salinn. Kastaði
kumpánalega kveðju á mig.
,,Þú hér...� hljómaði eins og hann væri

hissa á að sjá geistlegan mann eins og
undirritaðan á biðstofu læknis með
hjartalínurit í hendi. ,,Já, sæll, þú
sömuleiðis� segi ég, bara til að segja
eitthvað og rýndi í óreglulegu línurnar á
blaðinu sem mér var treyst fyrir að
afhenda lækninum. Ég veit ekki hvort
kom á undan, að ég var ekki tilbúin að

eiga samtal þvert yfir til þess að gera
stóra biðstofu eða heyrn mín væri farin
að daprast nema hvort tveggja væri.
Ég heyri að maðurinn segir eitthvað

og ég ákvað að samsinna honum og
brosti í kampinn. Ég hélt í einfeldni
minni að það væri almennt viðtekið á
biðstofum að maður fitjar ekki upp á
samræðum um stjórnmál, trúmál eða
önnur mál sem kunna að vera viðkvæm
þá stundina. Það er í lagi að taka Ólaf
Ragnar í næturvaktinni sér til
fyrirmyndar þegar hann gerði sitt besta
að halda uppi samræðum við
viðskipavini bensínstöðvarinnar á meðan
hann dældi bensíni eða olíu á bílana.
,,Étur hann ekki malbik þessi?�og
sparkar í hjólbarða bílsins. Eitthvað sem
styrkir hjarta og huga og meiðir engan.
Það var bara alls ekki svo að það sem
gerðist styrkti huga eða sálu þarna á
biðstofunni hvorki hjá mér eða þeim
hinum sem þar voru stödd.
Ég samþykkti það sem maðurinn

sagði án þess að heyra vel hvað hann
sagði. Ég hefði betur ekki gert það.
Hvort heldur var það sem hann sagði eða
hvorutvegja sem orsakaði að manneskjur
sem á biðstofunni voru misstu sig í
heiftarlegri vandlætingu. Upphófst
rifrildi milli biðstofugesta, annarsvegar
milli þeirra sem létu sér vel líka

málflutning míns ágæta kunningja og
hans skoðun á flóttamönnum og
afdrifum þeirra og hinna sem voru
algjörlega á öndverðum meiði.
Þar sem ég sit á biðstofunni rennur

upp fyrir hugskostsjónmmínum að ég að
ósekju var álitinn vera sammála kunn-
ingja mínum. Í því heyri ég nafnið mitt
kallað upp. Mikið óskaplega var ég
feginn að hverfa af vígvelli biðstofunnar
þar sem kyrrðin ein ríkir...Not! Í miðri
orrahríð orða kemst ég við ,,illan� leik
inn til læknisins. Sjaldan hef ég ég verið
fegnari að hitta lækni. Þar sem ég er
sestur hjá honum, rétti ég fram
hjartalínuritið og ég spyr: ,,Hvernig er
það... þetta hjartalínurit var tekið fyrir
biðstofu, kannski þarf ég annað eftir
biðstofuna?� Læknirinn hváði. Ég
upplýsti hann um hverslags var. Urðum
við ásátt um að láta línuritið duga. Eftir
spjall um mitt heilsufar; sem virtist alveg
ágætt, segir hann í þann mund að ég fer
út frá honum að hans beiðni í blóðtöku,
að ég þurfi ekki að bíða á biðstofunni.
Það væri beðið eftir mér í blóðtökunni.
Á biðstofunni var allt með kyrrum
kjörum. Það hvarflaði varla annað að
þeim sem þar voru en að þannig væri það
alltaf. Biðstofur eru náttúrulega farvegur
innra ferðalags, fjarri skarkla
hversdagsins svona yfirleitt.

Árbæjarblaðið Fréttir
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Fréttamolar frá kirkjustarfinu

- eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn

sr. Þór Hauksson.

Biðs to fan
Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

Fyrsti sunnudagur í aðventu 27. nóvember.
Krkjudagur Árbæjarsafnaðar. Sunnudagaskólinn kl. 11.00.

Leikhópurinn Lotta sýnir leikritið Langleggur og Skjóða.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00 Biskup Íslands frú Agnes

Sigurðardóttir prédikar Matthias Stefánsson fiðla, Sigrún
Hjálmtýsdóttir (Diddú) söngur. Kór Árbæjarkirkju. Organisti
Krisztina K. Szklenár. Kvenfélag Árbæjarsóknar afhendir
söfnuðinum nýja hökla að gjöf.

Annan sunnudagur í aðventu 4. desember
Sunnudagaskólinn kl. 11.00

Aðventukvöld safnaðarins kl. 19.30 - 20.30 Fjölbreytt
dagskrá í tali og tónum Ræðumaður kvöldsins Guðni
Ágústsson fyrrverandi ráðherra. Kór Árbæjarkirkju
stjórnandi Krisztina K. Szklenár. Börn frá Leikskóla
Heiðarborgar syngja undir stjórn Ásrúnar Atladóttur Gréta
Salóme Stefánsdóttir leikur á fiðlu og Matthísa Stefánsson
fiðlu. Heitt súkkulaði og meðlæti í safnaðaheimili kirkjunnar
eftir stundina í kirkjunni.

11. desember - Þriðji sunnudagur í aðventu
Sunnudagaskólinn/jólaball kl. 11.00

18. desember - Fjórði sunnudagur í aðventu
Jólin eru allstaðar / Jólasöngvar kórs Árbæjarkirkju.

Organisti Krisztina K. Szklenár.
24. desember kl. 18:00 - Aðfangadagur
Aftansöngur - Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðla, Einar

Clausen einsöngur. Sr. Petrína Jóhannanesdóttir þjónar fyrir
altari og prédikar. Organisti Krisztina K. Szklenár.

Miðnæturmessa kl. 23:00. Matthias Birgir Nardeau obó,
Margrét Einarsdóttir einsöngur. sr. Þór Hauksson þjónar fyrir
altari og prédikar. Organisti Krisztina K. Szklenár.

25. desember kl. 14.00 - Jóladagur.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00. Kór Árbæjarkirkju leiðir

safnaðarsöng. Margrét Lára Einarsdóttir og Margrét Helga
Kristjánsdóttir syngja einsöng. Organisti Kristina K. Szklenár.
Sr. Petrína Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari og prédikar.
Organisti Krisztina K. Szklenár.

31. desember - Gamlársdagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 17.00. Kór Árbæjarkirkju syngur.

Organisti Guðmundur Ómar Óskarsson. sr. Þór Haukssonar
þjónar fyrir altari og prédikar.

1. janúar 2023 - Guðsþjónusta kl. 14.00
Kór Árbæjarkirkju syngur. Organisti Guðmundur Ómar

Óskarsson sr. Þór Haukssonar þjónar fyrir altari og prédikar.

hringsvSólar aakt: 581
Komum til aðstandenda og ræ
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Jón G. Bjarnason
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Helgihald í Árbæjarkirkju aðventu, jól og áramót 2022




