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Hólmar Björn Sigþórsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 893 3276 | holmar@helgafellfasteignasala.is
Fylkir er deildarmeistari Lengjudeildar í knattspyrnu karla og liðið er afar vel
að þeim titli komið.
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Árbæjarblaðið
Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: abl@skrautas.is
Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson.
Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 6982844 og 699-1322.
Netfang Árbæjarblaðsins: abl@skrautas.is
Útlit og hönnun: Skrautás ehf.
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, Grafarholti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal.

Heiðarleikinn fer fyrstur
Hafi það einhvern tíman verið í tísku á Íslandi að standa við
orð sín þá er það ekki lengur svo. Loforð manna í dag eru að
verða einskis virði. Hinu og þessu er lofað og það svikið jafn
harðan.
Hver kannast ekki við þetta úr byggingageiranum. Hefur
einhver sem þetta les lent í því að eiga í viðskiptum við
iðnaðarmenn og ekkert hefur staðist af því sem lofað var?
Hefur einhver sem þetta les pantað vörur hjá fyrirtækjum og
varan hefur ekki komið á réttum tíma? Og hefur einhver sem
þetta les treyst orðum stjórnmálamanna, til dæmis varðandi
leikskólamál í höfuðborginni?
Það líður ekki svo dagur að ég heyri ekki af fólki sem er illa
svikið. Ég kannast við fólk sem er búið að vera upptekið í allt
sumar við að passa barnabörn sín vegna þess að ekki var staðið
við loforð varðandi pláss á leikskólum borgarinnar. Allar
áætlanir farnar úr skorðum og allt sumarið farið í hlutverk
dagforeldra. Foreldrarnir í endalausum vandræðum og trúa vart
sínum eigin augum og eyrum þegar loforð stjórnmálamanna
eru annars vegar.
Það sem er verst í þessum svikum öllum er að það dettur ekki
einum einasta manni lengur í hug að biðjast afsökunar á einu
eða neinu. Maður fær ekki einu sinni éttu skít eins og sagt er.
Það virðist vera orðinn réttur manna að svíkja náungann og
slíkt er frekar regla en undantekning í dag. Þetta er ömurleg
staðreynd. Djöfulgangurinn er orðinn svo mikill í þjóðfélaginu
og lífsgæðakapphlaupið svo takmarklust að það fyrsta sem
lætur undan er heiðarleikinn og áhugi á að standa við orð sín.
Reyndar heyrði ég í heiðarlegum iðnaðarmanni á dögunum
sem óvart lofaði of mörgum verkum á skömmum tíma. Hann
var miður sín og hringdi í fólk og baðst afsökunar á því að geta
ekki staðið við loforð sín. Viðskiptavinir mannsins voru
þakklátir fyrir heinskilnina og um leið alveg rasandi á því að
hann skuli hafa hringt og látið vita að hann gat ekki staðið við
Stefán Kristjánsson
gefin loforð.

abl@skrautas.is

Krakkarnir úr Ártúnsskóla kynntu skólann og Ísland í ferð sinni til Skopje í Norður Makedoníu.

Sex nemendur Ártúnsskóla fóru til Skopje

Fyrr á þessu ári fóru sex nemendur úr 7.
bekk Ártúnsskóla og þrír starfsmenn
skólans í námsferð til Skopje í NorðurMakedóníu. Ferðin var hluti af Erasmus+
þróunarverkefninu Heimsræktun, um
vistvæna ræktun í skólum og heilbrigði,
sem hófst haustið 2019 og lýkur nú í
sumar. Þetta var langt og krefjandi
ferðalag, en með góðri samstöðu stóðst
hópurinn allar áskoranir með prýði.

einkunnirnar, heldur vegna þess að það
sem þú kannt og þá hæfni sem þú ræktar
með þér getur enginn tekið frá þér.

Heimasíða
verkefnisins:
https://twinspace.etwinning.net/91903/ho
me

Í Skopje kynntu krakkarnir Ísland og
Ártúnsskóla, kenndu framburð á nokkrum
vel völdum íslenskum orðum og svöruðu
spurningum heimamanna, alls þrjár
kynningar og allt á ensku. Nemendahópar
frá Íslandi, Króatíu og NorðurMakedóníu skemmtu sér við að spjalla
saman, hlusta á fyrirlestra um gróður,
ræktun og skordýr, skoða uppstoppuð dýr,
gamalt virki, stóran helli og fleiri fallega
staði.
Heim komu allir reynslunni ríkari og
höfðu frá mörgu að segja. Það er alltaf
þroskandi að kynnast daglegu lífi fólks í
öðrum löndum og takast á við ný
verkefni, það var því mjög ánægjulegt að
geta loksins farið þessa ferð sem
upphaflega hafði verið áætluð 2020. En
eins og einn fyrirlesarinn, verðlaunahafi
fyrir námsárangur, benti okkur á þá er
mikilvægt að læra  ekki fyrir

Nemendur Ártúnsskóla komu heim reynslunni ríkari.
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Hvar er betra að þjappa
hópnum saman en í góðu veðri
innandyra hjá okkur þar sem
allt er á einum stað.
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og laugardaga.

OPNUM FYRR Á FÖSTUDÖGUM
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Fylkir deildarmeistari

Lið Fylkis sem tryggði sér glæsilegan sigur í Lengjudeildinni í knattspyrnu á dögunum. Liðið vann deildina mð miklum yfirburðum og leikur í deild þeirra bestu á næst tímabili.

Á réttum stað

Fylkir varð á dögunum deildarmeistari í Lengjudeild karla í
knattspyrnu við mikinn fögnuð um
1000 áhorfenda á Wurth vellinum í
Árbænum.
Fylkir er þar með á ný á réttum stað
í íslenskri knattspyrnu, í deild þeirra
bestu.
Strákarnir hafa sigrað 12 leiki í röð

og eru vel að titlinum komnir. Þetta er
mikil viðurkenning fyrir það mikla og
góða starf sem knattspyrnudeild hefur
unnið síðasta árið en megnið af
leikmönnum liðsins eru uppaldir
Fylkisstrákar.
Við óskum öllum Árbæingum sem
og Fylkismönnum til hamingju með
titilinn og hlökkum til að taka þátt í
deild þeirra bestu á næsta tímabili !

Um eitt þúsund Árbæingar lögðu leið sína á Wurthvöllinn í Árbænum á dögunum og fögnuðu sigri í Lengjudeildinni.

Fylkir fékk eina milljón frá KSÍ fyrir sigurinn í Lengjudeildinni.
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Sigur í Lengjudeildinni í höfn og bikarinn á loft.
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Tólf spor
 Andlegt ferðalag

Tólf sporin  Andlegt ferðalag í Mosfellsbæ í vetur.
Kynningarfundur verður í Safnaðarheimili
Lágafellssóknar að Þverholti 3, 5. Október kl. 19.30.
Þrjú næstu miðvikudagskvöld verða opnir
fundir til frekari kynningar.
Allir eru velkomnir og ekki þarf að skrá sig.

Fréttir

Árbæjarblaðið

Fylkir er félagið
okkar allra

Á þessum árstíma eru íþróttafélögin í
landinu að meta sumaruppskeruna og í
óða önn að skipuleggja og hefja
vetrarstarfið. Þetta er því spennandi og
annasamur
tími
hjá
Fylki,
íþróttafélaginu okkar.

Við erum stolt af árangri sumarsins
og horfum björtum augum fram á
fjölbreytt og öflugt vetrarstarf: æfingar,
þjálfun, skemmtilegt félagsstarf og
íþróttaiðkun fyrir alla aldurshópa, karla
og kvenna.
Í knattspyrnunni var meistaraflokkur
kvenna svolítið lengi í gang í upphafi
móts. En stelpurnar sóttu í sig veðrið,
styrktust mjög þegar á leið á sumarið
og töpuðu vart leik. Vegna fjölda
jafntefla átti liðið ekki möguleika á að
fara upp um deild. En batnandi liði er
best að lifa og þróun liðsins í sumar
gefur okkur góð fyrirheit um næsta
tímabil.
Meistaraflokkur karla hefur átt
frábært tímabil í sumar. Liðið tryggði
sér sæti í efstu deild að ári, Bestu
deildinni, þann 27. ágúst síðastliðinn,
með öruggum 5-1 sigri gegn Gróttu.
Við unnum Lengjudeildina með
miklum yfirburðum og glæsilegu
markahlutfalli, en þegar þetta er skrifað
hefur liðið unnið 12 leiki í röð í
deildinni. Meistaraflokkur karla mun
því leika í Bestu deildinni að ári, þar
sem liðið hefur átt heima nánast allan

Útf
tfararþjónusta
í yﬁ
ﬁr 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | u t ffor.is
.

VIÐ ÞJÓNUM ALL AN SÓL AR HR INGIN N

VILTU SELJA FASTEIGN?
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þann tíma sem af er öldinni.
Almennt félagsstarf Fylkis hefur
gengið vel í sumar, en þar hefur eins og
endranær borið mest á þjálfun og

Björn Gíslason formaður Fylkis.
keppni í knattspyrnu í öllum flokkum
og fjölbreyttum sumarnámskeiðum af
ýmsum toga.
Vetrarstarfið hófst í byrjun
september, en í Fylki eru starfandi sjö
íþróttadeildir sem bjóða upp á fjölbreytt

Hugum að trjá
ágróðri
við lóðarmörk
k
Trjágróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur skkapað
óþægindi fyrir vegfarendur. Umferðarmerki eiga að
sjást vel og trjágróður má ekki byrgja götulýsingu.
Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs þar ssem
vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar
þurfa að fara um.
um
Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin
sé greið allt árið!

Lóðamörk

Lágmark
2,80 m

Stétt/stígur

Lágmark
4,20 m

Akbraut

Lágmark
2,80 m

Lóðamörrk

Stétt/stígur

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/trjagrodur

Hólmar Björn Sigþórsson
S
Löggiltur
gg
faste
eignasali
g

Sími: 893 3276 | holmar@helgafellfasteignasala.is
g
g

og uppbyggilegt starf fyrir börn og
unglinga og ekki síður fyrir fólk á besta
aldri.
Hjá okkur í Fylki hefur íþróttaiðkun
eldri borgara slegið algjörlega í
gegn en nú mæta um 100 eldri
borgarar til leiks og á æfingar hjá
félaginu, tvisvar í viku. Félagið
sinnir
auk
þess
ýmsum
verkefnum í samvinnu við skóla
hverfisins með það að markmiði
að gefa öllum börnum tækifæri til
þess að kynnast íþróttaiðkun og
uppbyggilegu félagsstarfi.
Í meira en hálfa öld hefur
Fylkir farið fyrir íþróttaiðkun,
félagsog
æskulýðsstarfi
í Árbænum með heilsusamlegt
líferni og félagsþroska að
leiðarljósi.
Sjálfboðavinna hefur löngum
einkennt starf okkar hjá Fylki.
Það er athyglisvert að allur sá
fjöldi sem lagt hefur félaginu lið
með óeigingjörnu framlagi sínu,
sumir um áratuga skeið, minnast
ætíð
samstarfsins
og
starfsvettvangsins með mikilli ánægju.
Það þarf því enginn íbúi í hverfum
Árbæjar að láta sér leiðast. Fylkir er
félag okkar allra.
Allar upplýsingar um Fylki og
starfsemi félagsins er hægt að nálgast á
heimasíðunni fylkir.is
Áfram Fylkir
Björn Gíslason formaður.

Reykjavííkurborg

Umhverfis- og
o skipulagssvið

Beesta
heeilsuræktin
samkkvæmt Maskínu 2022
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Plönturnar voru skoðaðar.

Aldís Elva Sveinsdóttir, Ingunn Björk Jónsdóttir djákni, Sigríður Árnadóttir, Sigurður Þórir Þorsteinsson, sr. Þór
Hauksson og Elísabet Ósk Guðrúnardóttir. Foreldrar voru duglegir að veita aðstoð við fjölbreytt verkefni, eins og
uppvask, skutl, bjóða í mat, lána rúmföt og grill og það sem til féll.

Ungmennaskipti

Það var mikið líf og fjör í
Árbæjarkirkju þegar ljósmyndari
Árbæjablaðsins
leit
inn
í
safnaðarheimili kirkjunnar í lok júní í
sumar.
Æskulýðsfélagið hlaut styrk til
ungmennaskipta fyrir verkefnið I´ll Be
There for You, árið 2020 frá
Landsskrifstofu Erasmus+ og nú var
loks komið af því, eftir langa bið, að

hægt væri að hittast.
Tuttugu ungmenni frá Orosháza í
Ungverjalandi voru komin til Íslands til
að hitta unglingana í æskulýðsfélaginu

Ljósmyndir
Katrín J. Björgvinsdóttir
saKÚL. Gleðin leyndi sér ekki þegar

Þvotturinn var hengdur upp á snúru með þvottaklemmum.

ungmennin ruku út í sólskinið til að
fara í ratleik í Árbæjarsafninu með
aðstoð snjallforritisins GooseChase til
að kynnast barnamenningu og lífi fólks
í
Reykjavík
áður
fyrr.
Í
ungmennaskipta verkefnum Erasmus+
læra ungmennin eftir hugmyndafræði
óformlegs náms, í gegn um leik og
hópastarf, að öðlast þekkingu á
menningu hvors annars.

Haninn Hreggviður og landnámshænurnar heilsuðu upp á gestina.

Það var ekki hátt til lofts í gamla daga.

Það var boðið upp á súpu og brauð og flott meðlæti áður en lagt var af stað á Árbæjarsafn.

Það var gott að staldra við og gefa sauðfénu smá gras og klór.

Ingunn Björk Jónsdóttir og sr. Þór Hauksson með hóp 1 í ratleiknum á Árbæjarsafni.

Fallegur dagur á Árbæjarsafni.
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Þau skemmtu sér vel í kassabílaakstri.

Íslensku og ungversku ungmennin skemmtu sér vel saman.

... og þessi líka.

Þórey Einarsdóttir og Sigurður Karl Pétursson, starfsmenn á Árbæjarsafni.
Þór Hauksson og Ingunn Björk Jónsdóttir með hóp 2 í ratleiknum á Árbæjarsafni.

Hoffmann Ágnes spilaði á orgelið í Árbæjarsafnskirkju

Sr. Þór Hauksson og Ingunn Björk Jónsdóttir með hóp 3 í ratleiknum á Árbæjarsafni.

Það var gott að setjast niður og láta hugann reika.

Þórey Einarsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Bacsurné Nagy Ildikó, Ördög Endre og Hoffmann Ágnes.

Þær brostu blíðlega til ljósmyndarans.
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Efri röð frá vinstri: Elsa Karen Þorvaldsdóttir Sæmundsen aðstoðarþjálfari, Matylda, Rakel Rún, Yrsa, Tinna María,
Viktoría, Karen, Sunna Karen, Íris Thelma og Ingvar Örn Ákason þjálfari. Neðri röð f.v. Iga, María Björt, Andrea,
Ester, Camilla, Aníta, Kolbrún Eik og Soffía Sól.
Myndir: Katrín J. Björgvinsdóttir.
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Hópur af hressum foreldrum var duglegur að hvetja stelpurnar áfram.

MFL KARLA Í
KÖRFUBOLTA
FYLKIR

Góður árangur í
handboltanum

Fylkir fór út með 5. flokk kvenna á
handboltamótið Partille Cup í Svíþjóð í
sumar. 16 leikmenn í einu stóru liði,
með tilliti til aldurs leikmanna, enda
var markmiðið að stórum hluta
félagslegs eðlis.
Fylkir mætti liðum frá hinum ýmsu
löndum en flest liðin sem við mættum
voru frá Svíþjóð. Við mættum einnig
liðum frá til að mynda Þýskalandi og
Belgíu.
Reynslan var mikil og skemmtileg
fyrir liðið sem fór alla leið í 16-liða
úrslit í B-úrslitum keppninnar. Liðið
beið að lokum lægri hlut í hörkuleik

ÞRÓTTUR V
FYLKISHÖLL
22. SEPT KL 20!
FRÍTT INN!
Þjálfararnir að leggja upp leikinn.

gegn liðinu sem fór svo alla leið.
Stór og flottur hópur foreldra mætti
með liðinu til Gautaborgar en hópurinn
var frábær stuðningur fyrir stelpurnar
og skemmtileg stemning myndaðist á
keppnissvæðinu sem og annars staðar í
borginni á milli leikja.
Stelpurnar
gerðu
ýmislegt
skemmtilegt í ferðinni en rússíbanarnir
í Liseberg tívolíinu, vatnsrennibrautirnar í Skara Sommerland og stökkpallarnir í Kasjön standa líklega helst upp
úr í annars afar viðburðarríkri og
skemmtilegri keppnisferð.

Gr af arv o g sb ú ar
o g nær s v e itun
n g ar!
Ve rið v e lk o min
n í n ýup p g e r t
k af fihús í S pö n ginni.

REYKJAVÍK
V KURBORG KYNNIR

VERÐUR ÞÚ HE
ETJAN Í ÞÍNU HVERFI?

HUGMYNDASÖFNUN ER
HAFIN Á HVERFIDMITT.IS
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Ert þú í
húsnæðishugleiðingum?
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Sé svo, heyrðu þá endilega í mér og vinnum
verkefnið saman.
Hlakka til að heyra í þér!
Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali

Efsta röð f.v. Emma, Hafdís, Sandra, Unnur, Ásta, Heiða, Rebekka, Hanna,
Marín, Júlía, Marý, Arndís Lára, Svala og Kristín. Miðröð f.v. Sunna, Íris,
Tinna, Bryndís, Anya, Sara, Emelía, Aldís, Anna Dúfa, Arndís Alda og Ásrún.
Fremsta röð f.v. Brynja og Elenóra.

Gott á Partille Cup

Sameiginlegt lið Fjölnis og Fylkis í 4. flokkur stelpna í handbolta var að spila á
Partille Cup í sumar og stóðu stelpurnar okkar sig mjög vel.
Sigrar, töp og skemmtun voru í fararbroddi. Eldra liðið komst í 16-liða úrslit sem
er mjög vel gert.
Stelpurnar á yngra ári voru með tvö lið og bæði liðin féllu úr umferð í 32-liða
úrslitum í B-úrslitum.
Þessar stelpur eiga mikla framtíð fyrir sér í handbolta. Áfram Fjölnir/Fylkir!!

Gsm: 862-1110
hrafnhildur@husasalan.is

Þjálfararnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson og Gunnar Valur Arason.

Hjónin Tryggvi Þorvaldsson og Unnur Gylfadóttir ásamt dóttur þeirra Hönnu
Láru á Partille Cup.
ÁB-myndir: Katrín J. Björgvinsdóttir.

Nálgast að vera hryðjuverk

Fjölmennur fundur Árvina haldinn í
félagsmiðstöðinni Hraunbæ 105, skorar
á borgarstjórn að fylla aftur Elliðaárlón
sem hefur glatt íbúa Árbæjarhverfis og
fjöldamarga
aðra
sem
gengu
stífluhringinn daglega og dáðust að
fjölbreyttu dýralífi lónsins. Bæði laxar
og fjölmargar fuglategundir hafa átt
heimkynni í lóninu í næstum 100 ár og
er ennþá sagt í bókinni Græna Borgin
að lónið eigi að standa.
En
frekjugangur
Orkuveitu
Reykjavíkur og máttleysi borgarstjórnar er ótrúlegt í þessu máli. Nú er mikið
talað um orkuskort í landinu og
gullfallegum náttúruperlum skal fórnað
með óafturkræfum náttúruspjöllum til
að selja bitcoinframleiðslu og álrisum
ódýrt rafmagn langt undir því verði sem
almenningur greiðir fyrir.
Í Árbæjarhverfi er stíflumannvirki
og vélahús til staðar. Það þarf að laga
rörin á milli þessara staða. Mögulegt
rafmagn sem stöðin getur framleitt
nægir handa allt að 1700 heimilum. Sú
framkvæmd skemmir ekki náttúru
Elliðaár og það þarf ekki að leggja
rándýrt staurafargan og línur út um allt.
Þetta er ódýrasta framkvæmd sem hægt
er að hugsa sér til rafmagnsfram-

leiðslu og er án sjónmengunar.
Dagur borgarstjóri, þessi vinnubrögð
eru til skammar og nálgast að vera
hryðjuverk á einum fallegasta stað
Elliðaáa. Borgarstjórn, sýnið smá lífsmark og nýtið þennan ódýra
virkjunarost.
Fyrir hönd Árvina,
Theódór Óskarsson

Theódór Óskarsson.
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Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105
Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105 er opin alla virka
daga frá kl. 8:30  16:00. Hingað eru allir velkomnir
sem hafa áhuga að sækja afþreyingu, félagsskap
eða njóta hádegisverðar á hagstæðu verði.
Ýmislegt er á dagskrá hjá okkur og við tökum
fagnandi á móti hugmyndum um nýja dagskrárliði.
Við erum með leiðbeinendur í dansleikfimi,
handavinnu, útskurði og tálgun ásamt stólajóga.
Nýir þátttakendur ávallt velkomnir.
Verið hjartanlega velkomin að kíkja við, þiggja
kaffibolla og kynna ykkur félagsstarfið.
Allar nánari upplýsingar um dagskrá og viðburði
má finna á facebook síðu Félagsmiðstöðin
Hraunbæ 105, í síma 411-2730
eða bara mæta á staðinn.

Fréttir

Vilji er allt sem þarf
í leikskólaklúðrinu

- eftir Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks
Borgarstjórnarmeirihluti Dags B.
Eggertssonar hefur lofað að brúa bilið
milli fæðingarorlofs og leikskóla í rúm
þrjú kjörtímabil, eða frá árinu 2010.
Allan þennan tíma hafa þessi loforð
skreytt meirihlutasáttmála þeirra flokka
sem setið hafa við völd í Reykjavík og
loforðin hafa verið síendurtekin, nú
síðast í vor. Þá lofaði þáverandi
meirihluti að öll börn frá 12 mánaða
aldri fengju leikskólapláss frá og með 1.
september.
Meirihluti borgarráðs staðfesti þetta
loforð þann 3. mars sl.. En allan þennan
tíma og enn, þann daginn í dag, hafa
þessi loforð verið svikin.
Svikin loforð
Loforðin í vor, korter fyrir kosningar,
voru augljóslega gefin gegn betri
vitund. Öllum sem til þekktu var vel
ljóst að þó til kæmi þrotlaus vinna í allt
sumar við neyðarúrræði í þessum
efnum, væri afar hæpið að staðið yrði
við þetta kosningaloforð. Raunin varð
og sú að ekkert var aðhafst.
Meirihlutinn fór í sumarfrí, auðþreyttur
eftir kosningbaráttu og í byrjun nýs
kjörtímabils var haldið áfram að svíkja
kjósendur enda stefnir nú í aukinn
vanda í þessum málaflokki.
Kallað eftir aukafundi
Foreldrar með börn á löngum
biðlistum eftir leikskólaplássi komu
saman í Ráðhúsinu í ágústmánuði,
vöktu þar með athygli fjölmiðla á
þessum stöðugu og siðlausu svikum og
ég fór fram á það að Skóla- og
frístundaráð yrði kallað saman úr
sumarfríi til að fjalla um og bregðast við
vandanum.
Á þeim fundi kom fram að
meðalaldur við inntöku barna fram að
áramótum yrði 14-15 mánaða en ekki
12 mánaða eins og lofað hafði verið
fyrir kosningar. Jafnframt kom fram að
enn þyrfti að manna 171 stöðugildi svo

Frábær
gjöf fyrir
veiðimenn
og konur
Gröfum nöfn veiðimanna á boxin
Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)

hægt yrði að nýta 200 laus pláss á
leikskólunum.
Tillögur til úrbóta
Á
fundinum
lögðum
við
sjálfstæðismenn fram sex tillögur til
úrbóta sem sneru að því að mæta
manneklu
og
húsnæðisþörf
leikskólanna við þetta ófremdarástand.
Við bentum t.d. á að til að fullmanna

Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks.

skólana mætti koma á bakvarðasveit,
svipað og gert var í heilbrigðisstéttum í
Covid, og leitað yrði eftir undanþágu
fyrir rekstrarleyfi nýrra leikskóla þar
sem húsnæðið er fullbúið þó lóðin sé
ekki frágengin. Einnig lögðum við til að
komið
yrði
fyrir
færanlegum
kennslustofum á lóðum þeirra leikskóla
þar sem aðstæður leyfa, meðan unnið
væri að varanlegum lausnum.
Allt eru þetta tillögur sem við
höfðum áður lagt fram á síðasta
kjörtímabili án þess að meirihlutinn
sýndi þeim minnsta áhuga. En nú þegar
foreldrar og fjölmiðlar stöppuðu niður

fæti, fékkst meirihlutinn loks til að
skoða tillögur okkar. Þann 18. ágúst
lagði meirihlutinn svo loksins fram
sínar eigin tillögiur, m.a. byggðar á
okkar tillögum, og kynnti með pompi
og prakt, í því skyni að stytta biðlista.
Vísbending um áframhaldandi
klúður
Það leið hins vegar ekki á löngu þar
til foreldrar barna í leikskólanum Bakka
í Staðarhverfi voru boðuð á fund til að
tilkynna þeim að til stæði að loka
skólanum. Þá berast fréttir af myglu í
leikskólanum Grandaborg með þeim
afleiðingum að sex starfsmenn hafa
þurft að fara í veikindaleyfi. Marg
ítrekuð myglutilfelli í skólum og
leikskólum borgarinnar ber svo að rekja
til þess að eftirlit og viðhald með
skólahúsnæði hefur verið mjög
ábótavant um langt árabil. Meirihlutinn
hefur því ekki bitið úr nálinni með
leikskólavandann á meðan fjöldi
barnafjölskylda greiðir fyrir klúðrið
með miklum tekjumissi.
Leikskólavandinn verður ekki leystur
á einni nóttu með einni lausn. Þar þurfa
að koma til fjölbreytt úrræði, s.s. að efla
dagforeldrakerfið og fjölga sjálfstætt
starfandi skólum með mismunandi
rekstrarformi,s.s. með foreldrareknum
leikskólum. Rekstrarformið á ekki að
skipta máli ef fé fylgir barni á
leikskólaaldri. Þannig hefðu foreldrar
raunverulegt val um dagsvistunarúrræði
fyrir börn sín.
Hér er það þó aðalatriðið að minni
sveitarfélög um allt land hafa vel getað
sinnt þessari grunnþjónustu með
miklum ágætum meðan meirihlutinn í
Reykjavík lætur sér það sæma að láta
allt reka á reiðanum og lofa sífellt upp í
ermina á sér. Það á því vel við í þessu
tilfelli að vilji er allt sem þarf.
Marta Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks
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Fréttamolar frá kirkjustarfinu

Sunnudagaskólinn er í Safnaðarheimili kirkjunnar á
sunnudögum kl. 11. þar sem ungir og aldnir hafa það
skemmtilegt saman.

Rebbi refur og vinkona hans Mýsla, eru tíðir gestir í
Sunnudagaskólanum. Í Sunnudagaskólanum verður eins
og undanfarin ár mikil gleði og söngur, biblíusögur auk
þess sem í vetur verður boðið upp nýjungar eins og
leynimyndir og teiknimyndir.
Annan sunnudag hvers mánaðar er fjölskyldumessa.
Þar er brúað bilið á milli sunnudagaskóla og
hefðbundinnar guðsþjónustu messuformið einfalt en um
leið er reynt að höfða til barnanna.
Æskulýðsfélagið Lúkas hefur tekið upp gælunafnið
saKÚL .
Æskulýðsfélagið saKÚL er fyrir alla unglinga úr 8.-10.
bekk í Árbæ og Norðlingaholti. Við bjóðum fermingabörn
sérstaklega velkomin að bætast í hópinn. Meðal hápunkta
hauststarfsins er að venju Landsmót æskulýðsfélaga,

Fundir eru á fimmtudögum kl. 20:15  21:45 í
Safnaðarheimili kirkjunnar.
Allar upplýsingar veitir Ingunn Björk Jónsdóttir, djákni
í síma 587-2405 eða ingunn@arbaejarkirkja.is

Opið hús - starf fullorinna er í safnaðarheimili
Árbæjarkirkju á miðvikudögum frá kl. 2.30 til 15.30 þar
sem fólk á öllum aldri kemur saman. Í Opna húsinu er
leitast við að bjóða upp á létta og fjölbreytta dagskrá til að
sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi. Stólaleikfimi hefur
notið mikilla vinsælda og er fastur liður í upphafi Opna
hússins fyrir þá sem það kjósa. Við fáum líka oft gesti í
heimsókn sem hafa eitthvað skemmtilegt fram að færa.
Ekki má gleyma haust- og vorferð Opna hússins þar sem
farið er í dagsferð út fyrir höfuðborgarsvæðið. Boðið er
upp á síðdegiskaffi og með því í Opna húsinu
Opna húsið er kjörið tækifæri fyrir fólk til að koma
saman, spjalla, spila, taka fram handavinnuna eða bara að
fá sér kaffi og njóta þeirrar dagskrár sem er í boði hverju
sinni. Allir eru hjartanlega velkomnir.

Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

Úrklippubók drauma okkar
- eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn
Óhjákvæmilegt er á stundum að
finna sig í ,,stormi lífsins. Finna sem
á eigin skinni að allir heimsins stormar
geisist fram og blási í móti og skilji
eftir sig kvíða og vanlíðan.
Sagt er að tíminn eða augnablikið
sem við erum hluti af sé aðeins
stundarfyrirbrigði sem kemur og fer.
Tiplar á tátiljum drauma okkar á hvítri
sendinni suðrænni strönd eða
norðlægri fjallakyrrð svartra sanda
öræfa með sína sjálfsmynd á hreinu.
Ekkert fær haggað eða bifað þeirrri
mynd nema jú hugvit manneskjunnar
sem á horfir, hæft til útflutnings.
Náttúran pósar eins og feimin
stelpa/strákur sem roðnar niður í
hársrætur, veit ekki sitt rjúkandi ráð að
hausti. Á dögum haustsins sem skiptir
litum eins og módel, fötum á tískupalli
draumana, horfum við til þess sem
kann að verða og verður. Vetur
dimmra daga, myrkurs þar sem tjald er
dregið fyrir það sem var augnabliki
áður skærbrosandi skærum litum
bjartsýninnar.
Haustið þessi dægrin hóstar rauðum
og gulum laufblöðum áður lofandi
græns vors og sumars fyrir fáeinum
misserum. Augnablik stundarinnar
sem við stöndum í hverju sinni er oftar
en ekki nógu spennandi, ekki fyrr en
horft er um öxl, þá horfir það öðrúvísi
við. Haustdagar skóla og vinnu oftar
en ekki á röngunni eins og lífið er
stundum.
,,Þú manst ekki eftir mér? Þannig
var ég ávarpaður um daginn. Maður
um miðjan aldur stóð mér við hlið. Jú,
eitthvað kannaðist ég við hann. Það er
guðs heilagur sannleikur (lesandi
góður). Ég bara kom því ekki fyrir mig
hvar ég hafði hitt hann og hvernig á því
stóð að vegir okkar krossuðust.
Möguleikarnir voru fjölmargir eins og

gefur að skilja hjá presti sem hittir fyrir
manneskju á lægsta punkti sorgar- og
hæstu hæðum gleðistundar í lífi
hennar.
Hann hélt áfram og sagði. ,,Þú varst
á svo flottum bíl og vel klæddur í
jakkafötum að ég hélt að þú værir
handrukkari. Ég hváði. Hann hélt
áfram: ,,Þegar þú steigst út úr bílnum
var ég sannfærður um að þú værir

vetrar. Allt það sem grænt var og
lofandi bjarsýnum litum í lífi þessa
manns og fjölsyldu hafði ég starfs míns
vegna tekið og umbreytt í það sem
enginn vill fá að heyra en heyrðist
hvíslað þá og í dag og lífið fellir blöðin
sem eitt augnablik og að því er virðist
til eilífðar.
Við sem eigum að vera komin til vits
og ára ef mið er tekið af árum vitum að
lífið er ekki glansmynd sem klippt er
úr blaði og límd í úrklippubók drauma
okkar þar sem aðeins rúmast það sem
við vildum eða teljum okkur trú um að
lífið snúist um.
Hvert og eitt okkar höfum kross að
bera og það hefur ekkert með trú eða
trúleysi að gera. Við höfum væntingar
um fullkomleika sem og ranghugmyndir um okkur sjálf.

sr. Þór Hauksson.
yfirmaður handrukkaranna. Hann hló.
,,Þú manst kannski eftir því. Þú komst
heim til að láta mig vita að sonur minn
væri látinn. Þú varst þá presturinn og
ert enn, sagði hann og sló létt á bak
mér. Upp í hugan minn þyrlaðist
hugsunin að ég hafi verið ígildi
haustsins sem boðberi kulda, dimms

Heilagur Frans af Sales skrifaði vini
sínum bréf og sagði honum frá
óvenjulegum sið sveitafólksins í
héraðinu sem hann dvaldist í um
einhvern tíma. Hafði hann orðið þess
áskynja, þegar sveitafólkið sótti vatn í
fötur í brunninn í miðju þorpsins, þá
setti það viðarbút ofan í skjóluna.
Frans þótti þetta furðulegt og spurði
um þetta. Viðmælandi hans ung stúlka
horfði forviða á hann eins og ekkert
væri stjálfsagðara, sagði svo: ,,Hvers
vegna? Nú auðvitað vegna þess að sem
minnst af vatninu fari til spillis.
Viðarbúturinn stillir vatnið.
Frans endaði bréf sitt til vinar síns
með þeim orðum að þegar hann fyndi
til streitu og hjartað hamaðist og
stormar geistust í huganum skyldi
hann setja kross yfir hjartað sitt og
aðgæta hvort ekki kæmi kyrrð í hjarta
og huga.
Þór Hauksson
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Komum til aðstandenda og ræ
æðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jóhanna Eiríksdóttir

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455
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