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Blikur á lofti
Vetur konungur virðist eiga erfitt með að sleppa tökunum og hleypa
vorinu að. Það kemur þó vonandi fljótlega að því að vorið boði komu
sína en eftir því bíða margir spenntir.
Veturinn hefur nefnilega verið sérlega leiðinlegur og kaldur. En daga-
talið segir að stutt sé í vorið og víst er að stutt er í að fyrstu far-fuglarnir
láti sjá sig.
Það eru blikur á lofti í íslensku samfélagi. Eftir miklar og strangar

kjaradeilur tókust loks samningar á milli Samtaka atvinnulífsins og
Eflingar. Sú deila var sóðaleg og Eflingarfólki og SA síst til sóma.
Ráðherrar voru úthrópaðir rasistar og fúkyrðum rigndi yfir
stjórnmálamenn og eru fá dæmi um slíkar baráttuaðferðir. Það verður
að gera þá kröfu til fólks sem stendur í kjarabaráttu að kurteisi gagnvart
öðru fólki sé í hávegum höfð. Og þá skiptir engu máli í hvaða
stjórnmálaflokkum ráðherrar eða stjórnmálamenn eru. En það er
kannski ekki hægt að gera þær kröfur til verkafólks í kjarabaráttu að
það hagi sér sómasamlega þegar fólkið í forystunni virðist stundum
ekki kunna einföldustu mannasiði.
Ekki var staðan gáfulegri á alþingi þar sem Píratar beittu málþófi svo

flestu siðuðu fólki ofbauð framkoman. Píratar héldu alþingi í gíslingu
dögum og vikum saman og útkoman var engin. Það er ótrúlegt að einn
smáflokkur á alþingi með 10% fylgi skuli geta sett alla starfsemi á
þjóðþinginu úr skorðum vikum saman. Stundum verða stjórnmálamenn
að kyngja þeirri staðreynd þegar þeir eru í minnihluta og taka því í stað
þess að vaða yfir alþingi með þvílíkum dónaskp sem gert var í
málþófinu.
Og svo eru menn hissa á því að almenningur í þessu landi beri enga

virðingu fyrir alþingi Íslendinga. Þorri þingmanna er ágætlega að sér í
mannasiðum. En eins og svo oft þarf ekki nema nokkur skemmd epli
til að eyðileggja fyrir fjöldanum.
Nóg um það. Páskarnir eru framundan, fermingar og notalegar
guðsþjónustur í kirkjum og við hvetjum lesendur til að sækja messur
um páskana.

Í lokin má minna lesendur á að Íslandsmótið í knattspyrnu er að
hefjast eftir nokkra daga. Nú er um að gera að taka fram hlýju fötin og
skella ér á völlinn og hvetja sitt lið. Stefán Kristjánsson
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ÁrbæjarblaðiðÁrbæjarblaðið
Samfylkingin í Reykjavík hefur í þrjú

kjörtímabil lofað ungu fólki að brúa
bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla,
með því að öll börn, tólf mánaða og
eldri, fái inngöngu á leikskóla. Þetta
hefur verið stefna og kosningaloforð
Samfylkingar í Reykjavík frá 2010 og
jafnframt skreytt alla málefnasamninga
meirihlutans á þessum tíma.
Þann 3. mars í fyrra, fékk borgarstjóri

borgarráð til að samþykkja tillögu þess
efnis að þessu markmiði yrði náð þann
1.september síðastliðinn, síðan varð
þetta helsta kosningaloforð borgarstjóra
og Samfylkingar í kosningunum,
síðastliðið vor. En borgarstjóri vissi vel
að slíku markmiði yrði með engu móti
náð á svo skömmum tíma. Enda kom
það á daginn fljótlega eftir kosningar að
ekki yrði hægt að standa við það loforð.
Ekkert var aðhafst allt sumarið.
Foreldrar með börn á löngum biðlistum
var nóg boðið og komu saman í
Ráðhúsinu um miðjan ágúst og kröfðust
þess að kosningaloforðin yrðu efnd. Þá
lofaði meirihlutinn aftur upp í ermina á
sér: að frá ágústmánuði og út síðasta ár
myndu bætast við 533 leikskólarými, og
að markmiðinu langþráða, yrði því brátt
náð.
Það voru einnig innantóm loforð. Nú

er hins vegar komið í ljós að biðröðin
inn á leikskólana lengist með hverjum
mánuði og meðalaldur barna sem fá
inngöngu hækkar stöðugt. Í þeim
hverfum þar sem staðan er verst verður
meðalaldur barna sem kemst inn á
leikskóla tveggja og hálfs til þriggja ára.
Þannig hefur meirihlutinn fjarlægst
stöðugt það markmið sem hann hefur
lofað að ná í þrjú kjörtímabil í röð.
Við þessa framkomu bætist svo við

sú staðreynd að húsnæði leikskólanna

hefur verið vanrækt um langt árabil,
með þeim afleiðingum að 26 af 67
leikskólum borgarinnar hafa nýlega
verið, eru nú, eða verða á næstu vikum
og mánuðum ónothæfir að meira eða
minna leyti, vegna endurbóta og
viðgerða. Þetta ástand fækkar því

leikskólaplássum verulega.
Það sem gerir stöðuna enn alvarlegri

er sú staðreynd að neikvæð afstaða
borgaryfirvalda gagnvart dagforeldrum
og einkaleikskólum hefur fækkað
dagforeldrum í Reykjavík úr 204 í 86 á
tæpum áratug.
Hér þarf strax að hugsa í fjölbreytt-

um lausnum enda verður sá vandi sem
nú er við að etja ekki leystur með einni
lausn. Þess vegna höfum við
sjálfstæðismenn í borgarstjórn lagt til að
brugðist verði við vandanum á

eftirfarandi hátt:
1. Hrint verði í framkvæmd stefnu í

málefnum dagforeldra sem reist er á
tillögum í skýrslu frá í maí 2018.
2. Farið verði í samningaviðræður

við sjálfstætt starfandi leikskóla um að
fjölga leikskólaplássum með ýmsum
hætti, svo sem með möguleikum á
útibúi leikskólanna og/eða svokölluðum
ævintýraborgum/færanlegum
kennslustofum á lóðum þeirra leikskóla
þar sem því verður við komið.
3. Að framkomnar tillögur um

foreldrastyrk/heimgreiðslur verði
samþykktar.
4. Að farið verði strax í

tilraunaverkefni í þeim hverfum þar
sem leikskólavandinn er mestur og
komið á laggirnar fimm ára deildum í
grunnskóla þar sem kennsla fer fram á
forsendum leik- og grunnskólans.
Öllum þessu aðgerðum verði lokið

eigi síðar en 1. september 2023. Til að
hrinda aðgerðunum í framkvæmd
verður fimm manna aðgerðarhópur
settur á laggirnar sem samanstendur
m.a. af einum fulltrúa frá fagfélagi
dagforeldra og einum fulltrúa frá
sjálfstætt starfandi leikskólum. Hinir
þrír fulltrúar hópsins skipi einstaklingar
innan og utan stjórnkerfisins sem hafa
fagþekkingu á sviði áætlanagerðar,
samningagerðar, fjármála og
leikskólamála. Hópurinn taki til starfa
án tafar en hann heyri beint undir skóla-
og frístundaráð borgarinnar.
Allt eru þetta aðgerðir sem hægt yrði

að ráðast í án tafar, og myndu að öllum
líkindum stytta verulega biðina eftir
leikskólavist fyrir börnin í borginni.

Marta Guðjónsdóttir

Hugsum í lausnum
- eftir Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa

Marta Guðjónsdóttir er borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
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Árbæjarhverfið, hverfið okkar, hefur
upp á svo margt að bjóða en sem
borgarfulltrúi og íbúi í Árbæ stiklaði ég
á stóru um kosti og galla þessa fallega
hverfis okkar á síðasta fundi
borgarstjórnar. Við borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokks ætlum á næstu
misserum að taka öll hverfi
Reykjavíkurborgar fyrir og fjalla um
þau á vettvangi borgarstjórnar í þeirri
viðleitni að kalla fram umræðu, fræðast
og greina þau, t.d. um hvað má betur
fara og hvað er vel gert og hvað ekki.
Mig langar að deila með ykkur,
lesendum Árbæjarblaðsins, yfirferð
minni um hverfið.
Árbæjarhverfið er fyrsta flokks fyrir

fólk sem hefur hug á að búa í
úthverfum Reykjavíkurborgar, en það
býður upp á öfluga og framúrskarandi
skóla, menningu, frábært íþróttastarf,
sundlaug, heilsugæslu, kirkjustarf og
áfram mætti telja.
Árbæjarhverfi má segja að

samanstandi af fjórum hverfum, þ.e.
Árbæ, Selás, Ártúnsholti og
Norðlingaholti. Hverfið afmarkast af
Vesturlandsvegi, Suðurlandsvegi og
Elliðaám. Oft er talað um að hverfið sé
nokkurs konar „bær í borg“ enda er
hverfiskennd mikil meðal íbúa.

Innviðir haldist í hendur samhliða
stækkandi hverfi
Íbúar í hverfinu eru um 11.500

talsins en Árbæjarhverfið hefur
stækkað með þéttingu byggðar.
Rúmlega 200 nýjar íbúðir hafa verið
byggðar efst í Hraunbæ. Yfir helmingur
þeirra eru tilbúnar og hefur verið flutt
inn í þær. Svo er verið að reisa
fjölbýlishús við Rofabæ. Eins hafa
verið byggðar rúmlega 200 íbúðir í
Norðlingaholti við Elliðabraut og hafa
íbúar flutt inn í þær nánast allar. Þá
stendur til að reisa 60 íbúðir við
Brekknaás í Selási. Innviðir hverfisins
þola ágætlega þessa stækkun en
mikilvægt er að innviðir haldist í
hendur samhliða stækkandi hverfi.
Tveir skólar í Árbæ hlotið íslensku

menntaverðlaunin
Innviðir hverfisins eru að mestu leiti

í lagi. Í hverfinu eru fjórir grunnskólar
og eru íbúar hverfisins almennt
ánægðir með skólana en tveir af
þessum skólum hafa hlotið íslensku
menntaverðlaunin sem er frábær
viðurkenning. Leikskólar í hverfinu eru
samtals átta og er einnig ánægja með
starf leikskólanna í hverfinu, en

skemmst er frá því að segja að einn
þeirra hlaut jafnframt íslensku
menntaverðlaunin síðastliðið haust.
Árbæjarkirkja
Þá er mikið félagsstarf í hverfinu

bæði fyrir unga sem aldna. Til að
mynda er félagsstarf aldraðra í
Hraunbæ 105 vel sótt. Jafnframt er
Árbæjarkirkja með félagsstarf fyrir
eldra fólk sem og fyrir börn og
unglinga. Eins halda skátarnir í
Skátafélaginu Árbúar úti öflugu barna-
og unglingastarfi í hverfinu. Síðast en
ekki síst er það félagsmiðstöðin Ársel
sem heldur úti mjög svo öflugu
tómstundastarfi fyrir börn og unglinga.
Ein besta almenningssundlaug í

heimi
Árbæjarlaug er gríðarlega vinsæl

sundlaug meðal íbúa Árbæjar og
annarra enda mjög vel skipulögð og
staðsett á fallegum stað með útsýni yfir
Elliðaárdalinn. Gaman er að segja frá
því að fjallað var um Árbæjarlaug sem
eina af bestu almenningssundlaugum í
heimi af fréttamanni breska ríkisút-
varpsins BBC í ágúst síðastliðnum, þar
sem fjallað var um bestu sundlaugar í
heimi í úttekt þeirra um málið.

Nýjasta deild Fylkis: „Betri
borgarar“
Þá gegnir íþróttafélagið Fylkir

veigamiklu hlutverki í hverfinu og
heldur úti fjölbreyttu starfi í átta
deildum: Knattspyrnu, handbolta,
fimleikum, karate, blaki, körfubolta og
rafíþróttum og svo nýjasta deildin,
„Betri borgarar“, sem er leikfimi fyrir
eldra fólk. Það er gaman að segja frá
því að það eru 150 iðkendur skráðir í
þeirri deild og æfingar fara fram tvisvar
í viku. Annars er fjöldi iðkenda hjá
Fylki tæplega 1700.
Aðstaða hjá Fylki hefur farið

batnandi en töluvert vantar upp á að
aðstaðan sé fullnægjandi. Nú eru
viðræður í gangi milli Reykjavíkur-
borgar og eigenda hússins að
Norðlingabraut 12 þar sem Fylkir er
með aðstöðu fyrir fimleikadeild,
karatedeild, rafíþróttadeild og nýjustu
deildina, betri borgara.
Málið snýst um stækkun húsnæðis-

ins, sérstaklega m.t.t. fimleikadeildar.
Þannig að hún geti haldið úti öllum
greinum fimleika, eins og t.d. hópfim-
leikum, sem ekki er hægt í dag - en
hópfimleikar eru mjög vinsælir og þá

sérstaklega meðal stúlkna.
Íþróttafélagið Fylkir er sennilega

eina íþróttafélagið í Reykjavík sem
ekki hefur sitt eigið félagsheimili. Búið

er að teikna félagsaðstöðuhús fyrir
Fylki og er sú teikning búin að vera
tilbúin og samþykkt um nokkurra ára
skeið, en hugmyndin okkar með þessu
er sú að þar kæmi jafnvel inn bókasafn.
Þannig gæti svæðið orðið eins konar
menningarmiðstöð hverfisins, eins og
við þekkjum til dæmis úr Úlfarsárdal,
þar sem tengjast saman íþróttir,
bókasafn og sundlaug.
Fylkir og Reykjavíkurborg gerðu

með sér samkomulag í lok árs 2017, þar
sem Fylkir lét frá sér æfingavelli við
Hraunbæ en borgin hefur skipulagt þar
byggingu yfir 200 íbúða, sem nú er að
mestu lokið. Þess í stað fékk Fylkir
nýjan gervigrasvöll við aðalknatt-
spyrnuvöll félagsins ásamt því að lokið
var við áhorfendastúku. Ánægja var
með þennan samning á sínum tíma, en
enn á eftir að ljúka og loka honum en
meira um það síðar.
Tónhylur - fyrir ungt tónlistarfólk

sem stígur sín fyrstu skref
Menningin blómstrar í Árbænum

eins og víða í hverfum borgarinnar.
Tónlistarskólar eru starfandi í öllum
skólum hverfisins, bæði innan veggja
skólana og utan. Jafnframt er
tónlistarfélag Árbæjar með aðstöðu í
hverfinu sem nefnist Tónhylur. Það er
fyrir ungt tónlistarfólk þar sem lögð er
áhersla á að styðja þá sem eru að stíga
sín fyrstu skref í tónlistarflutningi

Þá skipar Árbæjarsafn stóran sess í
Árbæjarhverfi en þar er safn gamalla
húsa sem flest hafa verið flutt á svæðið
úr miðbæ Reykjavíkur og gefur góða
mynd af umhverfi og bæjarbrag
Reykjavíkur á 19. og 20. öld. Þess má
geta að safnið dregur að sér ca. 150.000
gesti árlega en líklegt er að þeim komi
til með að fjölga á næstu árum.

Sjá nánar á bls. 6

- eftir Björn Gíslason borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins

Björn Gíslason er borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Árbær – fyrsta flokks fyrir fólk

Árbæjarhverfi má segja að samanstandi af fjórum hverfum, þ.e. Árbæ, Selás,
Ártúnsholti og Norðlingaholti. Hverfið afmarkast af Vesturlandsvegi,
Suðurlandsvegi og Elliðaám.

Árbæjarlaug er gríðarlega vinsæl sundlaug meðal íbúa Árbæjar og annarra enda mjög vel skipulögð og staðsett á
fallegum stað með útsýni yfir Elliðaárdalinn.

Íþróttafélagið Fylkir er sennilega eina íþróttafélagið í Reykjavík sem ekki hefur sitt eigið félagsheimili.
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Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Árbær – fyrsta flokks fyrir fólk - framhald
Borgarbókasafnið Árbæ býður upp á

fjölbreytta menningarstarfsemi og
aðstöðu til lestrar og annarrar
afþreyingar. Það er staðsett á annarri
hæð í Ásnum sem er þjónustu- og
verslunarkjarni miðsvæðis í hverfinu. Á
þessu svæði var einnig staðsett
Þjónustumiðstöð Árbæjar sem veitti
íbúum fjölbreytta þjónustu og stuðning.
Hún hefur nú því miður sameinast

þjónustumiðstöð Grafarvogs undir
heitinu Austurmiðstöð og er staðsett í
Grafarvogi. Þeir sem þurfa á þessari
þjónustu að halda eru mjög óánægðir
með að hún hafi verið flutt úr hverfinu,
enda ekki auðvelt að komast með strætó
í Grafarvoginn þar sem nauðsynlegt er
að taka tvo vagna. Ég er þeirrar
skoðunar að þetta beri að laga.
Elliðaárdalurinn
Elliðaárdalurinn er eitt vinsælasta

útivistarsvæði Reykvíkinga, en þangað
koma skv. könnun um 46% íbúa
Reykjavíkur einu sinni eða oftar á ári til
að njóta útiverunnar í dalnum. Þetta er
einstakt útivistarsvæði og ekki furða að
mikillar óánægju gæti meðal íbúa vegna
tæmingar Árbæjarlóns og þeirra
umhverfisspjalla sem sú aðgerð
orsakaði.
Þá er efst í Elliðaárdal hestamanna-

félagið Fákur þar sem þeir hafa sína
aðstöðu í Víðidal. Þar er samfélag
hestafólks og og hægt að fara í
fjölbreyttar leiðir reiðstíga m.a. í
Heiðmörk.
Samgöngumálin
Íbúar hverfisins eru helst óánægðir

með samgöngumál innan hverfis. T.d.
það að ekki sé hægt að fara með einum
strætisvagni enda á milli í hverfinu,
heldur þurfa að taka skiptivagn, t.d. þeir
sem búa í Ártúnsholti þurfa að taka
skiptivagn til þess að komast í
Norðlingaholt og öfugt. Síðan eru það
auðvitað þessar endalausu umferðartafir
til að komast til og frá vinnu eða skóla á

morgnana og síðdegis, sem við þekkjum
reyndar öll sem búum í austurborginni.
Elliðabraut
Aukning íbúða í hverfinu fylgir meiri

umferðarþungi og margir hafa áhyggjur
af því. Sérstaklega á þetta við um
Elliðabraut í Norðlingaholti. Foreldrar
barna hafa miklar áhyggjur af börnum á
leið til skóla sem þurfa að fara yfir
Elliðabraut. Algjörlega vantar þar
merktar gangbrautir (sebragangbrautir)
svo börn og aðrir geti farið yfir götuna
með sem öruggustum hætti. Þarna væri
hægt að koma fyrir svokölluðum
snjallgöngubrautum eins og tilraun
hefur verið gerð með annars staðar í
Árbæ að frumkvæði okkar
Sjálfstæðismanna í borgarstjórn.
Norðlingabraut
Á Norðlingabraut í Norðlingaholti á

móts við göngubrúna yfir
Breiðholtsbraut er einnig þörf á betri
merkingu yfir götuna. Krakkar á leið í
íþróttir í Fylki og eins í
Árbæjarsundlaug nota þessa leið mjög
mikið.

Gott að búa í Árbæ
Á heildina litið er mjög gott að búa í

Árbænum, enda hefur hverfið upp á svo
margt að bjóða eins og yfirferð mín
sýnir fram á. Auðvitað er margt sem
betur má fara, sérstaklega þegar að
kemur að samgöngumálum og öryggi
barnanna okkar, en ekkert sem ekki er
hægt að leysa með réttum lausnum. Ég
er sannfærður um að hverfið muni
styrkja sig á næstu árum, enda býður
hverfið upp á frábært íþrótta- og
æskulýðsstarf, framúrskarandi skóla og
innviði sem eftirsóknarvert er að hafa í
kringum sig, s.s. Árbæjarlaug. Þá er
ekki hægt að láta hjá líða að nefna
Elliðaárdalinn en um hann rennur
laxveiðiá inn í miðri borg sem er raunar
einstak á heimsvísu. Fyrir fólk sem vill
njóta náttúrufegurðar, útivistar og anda
að sér ferska loftinu úr Elliðaárdalnum,
lungu borgarinnar eins og ég kýs að líta
á Dalinn, er hvergi betra að búa. Það er
eftirsóknarvert að búa í „bæ í borg“ og
verður það áfram.

Björn Gíslason, íbúi í Árbæ,
formaður Fylkis og borgarfulltrúi

Sjálfstæðisflokks

Elliðaárdalurinn er eitt vinsælasta útivistarsvæði Reykvíkinga, en þangað koma skv. könnun um 46% íbúa Reykjavíkur
einu sinni eða oftar á ári.

Árbæjarlón í upprunalegri mynd er mikilvægt baráttumál Árbæinga.

Á Norðlingabraut í Norðlingaholti á móts við göngubrúna yfir Breiðholtsbraut
er einnig þörf á betri merkingu yfir götuna.

Frábær
gjöf fyrir
veiðimenn
og konur

Gröfum nöfn veiðimanna á boxin
Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)
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ÞÚ GETUR BÓKAÐ BRAUT Á
KEILUHOLLIN.IS OG Í SÍMA 5 11 53 00

AÐ KEILA ER
LEIKIN AF
120.000.000
MANNS Í YFIR
90 LÖNDUM.

VISSIR ÞÚ?

KÍKTU Í KEILU, PÍLU, KAREOKE,
PIZZU, DRYKK, BOLTA OG FJÖR.
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Að venju leitum við til Hafsins í
Spönginni eftir góðri uppskrift að
gómsætum fiskrétti.
Snillingarnir í Hafinu eru annálaðir

fyrir frábært úrval fiskirétta og hráefni í
fremstu röð.
Margir eru hrifnir af laxi og hér á eftir

fylgir uppskrift af frábærum rétti þar
sem laxinn leikur aðalhlutverkið.
Við skorum á lesendur að prófa þessa

frábæru uppskrift.
Uppskrift fyrir 4.

Innihald
Lax 800 gr. lax í sesam engifer frá

Hafinu.
Sósa
Hvítlauskssósa Hafsins.
Meðlæti
500 gr kartöflu draumur Hafsins.
500 gr. græmetisblanda Hafsins.
1 poki salatblanda.

Aðferð
Hitið olíu á pönnu og leggið laxinn á

pönnuna. Ef fiskurinn er með roði þá fer
það fyrst niður.
Steikið þar til fiskurinn er hálfeldaður

og roðið stökkt.
Snúið við og klárið eldunina í 3 – 4

mínútur.
Meðlæti

Meðlætið fer í ofnin á 180 gráður í
10-15 mínútur.
Berið fram með salati og sósu.

Verði ykkur að góðu.

- Gæðin skipta máli -

Lax í sesam og
engifer með

grænmetisblöndu

Laxinn í sesam og engifer með grænmetisblöndu er frábær réttur.

- frábær réttur sem vert er að prófa
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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

Við stækkum
fermingargjöfina
Við gefum fermingarbörnum allt að
12.000 króna mótframlag þegar þau
spara fermingarpeninginn hjá okkur.

Við erum betri saman

Stjórn Knattspyrnudeildar Fylkis
hefur unnið allt frá síðastliðnu hausti að
stefnumótun til ársins 2028.

Undirbúningur að þessu mikilvæga
verkefni hófst um mitt síðasta ár og
fyrstu skrefin voru fólgin í gagnaöflun
sem fram fór í tveimur skrefum.Annars
vegar var um að ræða viðhorfskönnun
meðal almennra félagsmanna,
leikmanna, starfsmanna, þjálfara,
foreldra og annarra hagaðila og hins
vegar fundi rýnihópa (alls 7 talsins)
sem ræddu einstök málefni í þaula.

Skemmst er frá því að segja að
gagnaöflunin gekk afar vel. Sem dæmi
má nefna að tæplega 400 manns
svöruðu könnuninni og bárust tæplega
1000 ábendingar.

Í beinu framhaldi af greiningu á
niðurstöðunum tók til starfa hópur 25
einstaklinga sem samanstendur af fólki
úr stjórn deildarinnar, úr ráðum og úr
hópi starfsmanna Fylkis. Þessi hópur

bar ábyrgð á því að móta framtíðarsýn
deildarinnar, hlutverk og gildi.

Lokaskrefin í undirbúningsvinnunni
voru tekin í desember til febrúar þar
sem hópurinn stillti upp markmiðum og
árangursviðmiðum þeirra.

Nýjustu fréttir eru svo þær að nú í
byrjun mars var stefnan kynnt á þremur
aðskildum fundum þar sem viðtökurnar
voru mjög jákvæðar. Næstu skref fela í
sér innleiðingu á stefnunni og á næstu
vikum og mánuðum verður varpað
frekara ljósi á einstök málefni sem
þessu tengjast.

Sem dæmi um markmið sem fram
koma í stefnu Knattspyrnudeildar er að
gera það eftirsóknarvert fyrir foreldra
og annað áhugasamt fólk að gerast
sjálfboðaliðar hjá Fylki. Hér á
myndinni að ofan er hægt að sjá dæmi
um einstök verkefni sem í boði eru og
svo er opið fyrir skráningu
sjálfboðaliða á fylkir.is

Sjálfboðaliðar
óskast hjá Fylki
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Árbæjarblaðið er lesið
á hverju heimili

Mest lesni fjölmiðillinn
í Árbæjarhverfinu?

Auglýsingar í Árbæjar-
blaðinu skila árangri

698-2844698-2844 - abl@skrautas.is
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Bollukaffi
Hér eru nokkrar myndir af kaffi

eldriborgara á bolludag en þann dag
mættu yfir 100 manns í leikfimi hjá
Fylki.
Eldraborgarastarfið hjá Fylki hefur

slegið heldur betur í gegn og er að fá
mjög mikla athygli annars staðar frá og
margir fengið að koma í heimsókn til að
kynna sér hvernig skipuleggjendur hjá
Fylki bera sig að í þessu öfluga starfi.

Meðal annars hafa ráðherrar og
borgarstarfsmenn komið og skoðað og
jafnvel verið með í leikfimi.
Enda er alltaf líf og fjör hjá okkur.

Þetta sómafólk var ánægt eftir erfiði dagsins í leikfiminni.

Það var notalegt að setjast niður og fá sér kaffi og bollu.

Bollurnar runnu ljúflega niður eftir erfiði dagsins.

Og þessir félagar voru ánægðir með hressinguna eftir leikfimi dagsins.

Þessar vinkonur voru eðlilega í betra skapinu.

..... og þessi líka.

Þessi voru ánægð með leikfimina og bollurnar.......

- margir kynnt sér öflugt starf eldri borgara hjá Fylki

Gott að slaka á eftir leikfimina og fá sér kaffi og bollu.



Þjálfararnir ánægðir eftir góðan dag.

Það ríkti mikil gleði við þetta borð.

Allir með bollu og allt í góðu.

Þessar brostu sínu breiðasta enda ekki ástæða til annars.

Fallegt fólk eftir leikfimi og bollukaffi.

Hressar vinkonur í bollukaffinu.

Árbæjarblaðið Fréttir
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Félagsstarf fullorðinna
Viltu koma í myndlist, söngstund eða spila félagsvist?
Finnst þér gaman í dansleikfimi eða að útskurði og tálgun?
Langar þig að læra betur á snjalltækin þín, eða spila bingó?
Hefurðu gaman af ýmiss konar handavinnu eða ert með fleiri

hugmyndir að einhverju til að gera í félagsstarfi fyrir fullorðna?
Þá er kjörið fyrir þig að koma í félagsmiðstöðina í Hraunbæ 105 og

taka þátt í félagslífinu með okkur.
Hádegismatur frá Vitatorgi alla virka daga, panta þarf fyrir kl. 13

daginn áður og að sjálfsögðu er heitt á könnunni.

Öll hjartanlega velkomin.

Frekari upplýsingar er að finna á facebook síðu félagsstarfsins:
www.facebook.com/hraunbaer105 eða í síma 411 2730

Albert Brynjar Ingason
Félagsmiðstöðin
Hraunbæ 105
Sími 411-2730

ÞÚ GETUR BÓKAÐ BRAUT Á
KEILUHOLLIN.IS OG Í SÍMA 5 11 53 00

AÐ KEILAN Á
UPPRUNA SINN
3200 FYRIR KRIST.

VISSIR ÞÚ?

Foreldramorgnar í Árbæjarkirkju á þriðjudagsmorgnum eru jafnan vel sóttir.

Foreldramorgnar Árbæjarkirkju

Albert Brynjar Ingason tilkynnti nýverið að hann væri hættur knattspyrnuiðkun. Hér sést hann í leik gegn Stjörnunni
árið 2010. Albert er markahæsti og næstleikjahæsti leikmaður Fylkis í efstu deild með 56 mörk í 167 leikjum. Albert
sést nú iðulega á skjánum í hlutverki sérfræðings um Bestu deildina og rödd hans heyrist í hinu geysivinsæla hlaðvarpi
Dr.Football. ÁB mynd: Einar Ásgeirsson/KGG

.utforin.is.
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ALLA ÞRIÐJUDAGA kl. 10:00 - 12:00 Í
SAFNAÐARHEIMILI ÁRBÆJARKIRKJU

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 Árbæjarkirkju býðst foreldrum
ungbarna sem eru í fæðingarorlofi eða heimavinnandi einnig
að sækja ókeypis fræðsluerindi sem tengjast ummönnun
ungra barna.
14. mars 2023 kl. 10:00-12:00 í safnaðarheimili

Árbæjarkirkju.
SJÁLFSSTYRKING EFTIR BARNSBURÐ Sr. Petrína

Mjöll Jóhannesdóttir fjallar um sjálfstyrkingu í tengslum við

foreldrahlutverkið
21. mars 2023 kl. 10:00-12:00 í safnaðarheimili

Árbæjarkirkju.
Opið hús kaffi og léttar veitingar
28. mars 2023 kl. 10:00-12:00 í safnaðarheimili

Árbæjarkirkju.
KRÍLASÁLMAR TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Krílasálmar eru tónlistarnámskeið fyrir börn á fyrsta ári.
Námskeiði er í umsjón Guðnýjar Einarsdóttur tónlistarmanns.
18. april 2023 kl. 10:00-12:00 í safnaðarheimili

Árbæjarkirkju. Opið hús kaffi og léttar veitingar.



Aðspurður um mestu framfarir á
lífsskeiði hans átti ég von á að hann segði
frá því þegar útvarpið kom til sögunnar,
stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 1944
þar sem hann var sjálfur staddur.
Vökulögin sem kváðu á um vinnutíma
og hvíldartíma sjómanna þar sem hann
var sjómaður mest allt sitt líf eða þegar
sjónvarpið kom til sögunnar og þannig
mætti halda áfram. Það var ekkert af
þessus framantöldu sem aldraði
maðurinn leit á sem mestu framfarir á
sínu æviskeiði.

Hann sagði: ,,þegar gúmmístígvélin
komu til sögunnar. Það breytti öllu. Ég
varð þurr á fótum.

Fram að þessu samtali við háaldrða
manninn hafði ég ekki lagt hugann að
gúmmístígvélum og blautum fótum enda
af þeirri kynslóð sem þykir sjálfsagt að
geta sett á sig skótau við hæfi hverju
sinni. Auðvitað gerist það í dag að
einhver blotnar í fætur. Þegar það gerist
er hið snarasta farið heim og skipt um
sokka og þeir blautu lagðir á ofninn eða í
þurrkara heimilisins og þeir orðnir
skraufaþurrir áður en lokið er við að
horfa á einn Netflix þátt eða renna yfir
helstu skjámiðlana.

Þeir tímar eru að baki að það var
hvorki ofn, þurrkari eða Netflix
,,hlaðborð” í tölvunni, sjónvarpi eða
símanum, enda ekkert af þessu
framansögðu til, aðeins ,,þurrkherb-
ergi” og þá í betri híbýlum sem vann á
sínu í hægagangi í takt við aldirnar á
undan, breytingar óverulegar frá því sem
var frá kynslóð til kynslóðar.
Lífsviðurværið var dagsláttan heima og
eða sjórinn sóttur á opnum árabát, ekki
skjól að hafa fyrir ágengni Ægisdætra
með sinn kalda koss á kinn og enn
kaldara faðmlag umvafin hvort heldur í
bátnum eða fábrotinni verbúðinni við
sæbarða ströndina og lífið og tilveran
hafði ekki nennu að velta fyrir sér
fermingarstúlkunni suður með sjó sem

sagði: ,,Ég fékk frí til að fermast í
kirkjunni, að lokinni athöfninni lá leiðin
niður í fjöru, þaðan út á haf á opnum
báti frá sendinni ströndinni til veiða,
með bæn á vör um að komast í gegnum
brimskaflinn sem beið álengdar
grimmúðlegur, eins og hann vildi segja,
framhjá mér komist þið ekki. Í augum
hennar spegluðust sjávarföllin og
minningar um þá sem komu ekki að
landi aftur og börn urðu föður- eða
móðulaus, sumhver í kjölfarið á
vergangi. Þá var ekki til sjóstakkurinn
Þór sem lýst er þannig af framleiðanda:
,,Lokaður að framan.” það var allt opið,
skjólið ekkert nema að hugurinn leitaði
vars hjá almættinu, en samt ekki skjól að
hafa fyrir ágengni lífsins sem sjaldan var
íklætt sparifötum með slaufu. Nei, í nekt
sinni og allsleysi sló það frá sér svo
undan sveið flesta daga alþýðu manna.
Roðskór
Kynslóðir koma og kynslóðir fara.

Rytmi lífsins hefur verið og mun vera
eins og öldur hafsins lemja á ströndum
landsins og virðast alltaf jafn hissa,
lafmóðar, að því er virðist þegar þær
nema land á grýttri stönd eða smella
rembingskossi á kletta og dranga,
steinrunnar og hljóðar og stuttu síðar
dregst aldan letilega út á haf og
sameinast að nýju systrum sínum sem
koma í kjölfarið með enn meiri ofsa.

,,Ég var níu ára þegar ég var send yfir
á næsta fjörð í vist hjá hjónum er áttu
ekki börn. Það var tveggja roðskóar ferð
yfir heiðina og fjallið sem skyldi að,”
sagði mér aldraða konan um árið í starfi
Eldri borgara í Árbæjarkirkju. Ég man
þegar ég hlýddi á sögu hennar hvað mér
fannst tíminn og fortíðin sem þangað til
var í mínum huga innbundinn í bók sem
beið þess eins að einhver gerði sér svo
lítið fyrir sem ætti þar leið um, tæki hana
af hillu tímans í bókasafninu sem lætur
ekki hátt en á samt sína tilveru ekki
aðeins sem prensverta á blaði heldur í

raunveru einhvers sem á ekki röddu eða
frekar eyru sem á hlýða.
Fúnir girðingastaurar
Það sem greinir kynslóðir dagsins í

dag á fyrsta, öðru og þriðja aldursskeiði
annarsvegar og hinsvegar þeirra sem árin

og aldirnar á undan hafa tekið til sín, er
að í dag eru breytingar tímans ekki
mældar í árum, áratugum eða öldum
heldur mínútum. Gegnar kyn-slóðir fóru
fetið frá því sem var raunveruleiki
hverrar kynslóðar. Fátt sem sameinar eða
á snertingu við það sem var og er í dag.
Fátt segi ég því án fortíðar er engin nútíð.

,,Það sem sameinar alltaf er að við
vitum öll hvað það er að missa, kvíða,
sakna, þrá, fyllast eftirsjá og sorg.” eins
og skáldið og rithöfundurinn Jón
Kalmann Stefánsson kemst að orði í bók
sinni Guli kafbáturinn. Hann heldur
áfram og segir: ,,Þeir sem sem gera lítið
úr sorg og söknuð annarra á þeim
forsendum að það sé eitthvað sem allir
hafa upplifað, eru álíka næmir og fúnir

girðingarstaurar.”
Í dag eru samfélagsbreytingar

staðsettar á hraðbraut tímans. Ekkert sem
heitir hámarks eitthvað hvort heldur það
er hámarks púls, úttekt, hraði, eða
drykkur. Birtingarmynd breyttra tíma
síðustu daga og vikna er meðal annars að
búið er að þagga niður í Fröken klukku,
eitthvað sem þau okkar sem eru á öðru
aldurskeiði munum eftir og ekki sé talað
um þau sem tilheyra þriðja
aldurskeiðinu.

Kann að vera að þú lesandi góður
veltir fyrir þér orðanotkun minni ,,fyrsta,
öðru og þriðja aldurskeiði” og hvað það
eigi eiginlega að fyrirstilla. Þá er því til
að svara, að ég vegna meints hégóma
míns og þrá í að vera ,,hipp og kúl“ er
meðvitaður um tungutak sam-tímans svo
mjög að liggur við yfirliði.

Samkvæmt fæðingarvottorði mínu
tilheyri ég öðru aldursskeiði. Þau ykkar
sem tilheyra fyrsta aldursskeiði hafa ekki
visku lífsins til að bera og þau sem
tilheyra þriðja aldurskeiðinu eru hokin af
visku og þekkingu og láta sér fátt um
finnast. Auðvitað er þetta ekki algilt. Þau
okkar sem tilheyra öðru aldurs-skeiði,
yfirbragð og háttur segir allt um það - en
- það er þetta - en - hafa ekki komist
þangað frá fyrsta aldursskeiði. Einhver
kann að hugsa með sér að hljóð og mynd
fari ekki saman. Kannski er ég þar, eða
hægt er að segja að ég leita þangað svona
á stundum algjörlega ómeðvitað eða
þangað til að mér er bent á það og mig
setur dreyrrauðan. Dröslast heim í
blautum sokkum eftir hafa vaðið út í
,,drullupolla” samskipta-miðla.
Barn síns tíma
Hversu öldruð í árum talið, afsakið

hversu langt við náum á þriðja
aldursskeiði, munu kynslóðir sem koma
á eftir okkur líta á okkur sem barn síns
tíma fyrir það eitt hvað liggur eftir okkur
eða við sögðum á samfélags-miðlum
samtíma okkar, sem vissulega margt
hefur og hefði mátt kyrrt liggja að vel
athuguðu máli. Það er sprúlandi veruleiki
nútímans. Í dag erum við öll andans
menn (konur, karlar, Hán, Stálp og Kvár
eru menn) Þessu tengt hnaut ég um
fyrirsögn á samfélagsmiðli sem vakti
forvitni mína.

Fyrirsögnin hljóðaði: ,,Leyfið Dahl
bara vera barn síns tíma.”

Hinn mjög svo dáði barnabókarit-
höfundur Roald Dahl fæddur 1916,
höfundur barnabóka eins og Matthildi,
Bergrisinn Frómi, Kalli og
Sælgætisverksmiðjan svo einhverjar eru
nefndar og börn og fullorðnir um allan
heim lásu og lesa sér til mikillar
skemmtunar er að sögn útgefanda of
grótesk fyrir nútímabörn og segja að færa
þyrfti málfarið til nútímans. Málfar
bókanna er með öðrum orðum meiðandi
í eyrum og huga nútímafólks. Ég fyrrtist
við innra með mér að heyra þetta og
hugsaði: ,,Af hverju þarf allt það sem var
skrifað og sagt að lúta eyrum nútímans?”
Ég var feginn að lesa umfjöllunina á
enda sem mér skilst að hafi uphaflega
verið í Morgunútvarpinu á Rás 2.
Viðmælandinn sem vitnað var í sagði...
reyndar ekki alveg orðrétt. Það eru alltaf
til börn sem vilja mýkri, fallegri ævintýri
og líka börn sem vilja gróteskuna.

Gamli maðurinn sem sagði í upphafi
að gúmmístígvélin hafi breytt öllu í hans
huga annarsvegar og okkur sem í dag
lifum hinsvegar með hitaveitu og gott
húsnæði og förum flestar okkar ferðir á
bíl eða strætó, reiðhjóli, Hopp hjólum
þurrum fótum og þykjum markvert að
blotna í fæturna, þurfum á því að halda
og skilja að nútíminn er aðeins einn
hlekkur á langri keðju og hlekkur
hugmynda okkar og orða er ekkert meira
virði en það sem var eða það sem verður.
Með því er ekki sagt að ég, og til þess að
gera allir aðrir, megi ekki skipta um
skoðun og endurskoða málfar sitt, lifandi
tunga lifir áfram og breytist. Ný orð og
hugmyndir mega ekki hanga á snúru til
þerris þess sem var. Mannkynssagan er
uppfull af bókabrennum vegna þess sem
þar hefur verið ritað og samræmist ekki
skoð-unum og viðhorfum valdhafa.

Við vitum um það sem var, þökk sé
aldraða manninum sem sagði frá í
upphafi. Fermingarstúlkunni sem fékk
frí frá sjósókn til að fermast og öldruðu
konunni sem sagði frá ,,vistaskiptum”
æsku sinnar á steinbítsroðskóm yfir
fjallgarð og dalverpi votra sokka, sem í
votri þögn sinni geyma það sem var og
ekki síður það sem er í dag. Kannski er
sú staðreynd of grótesk í eyru
nútímamannsins.

Þór Hauksson
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Fréttamolar frá kirkjustarfinu

- eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn

sr. r Hauksson.

Fúni girðingastaurar
Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

Laugardaginn 25. mars:
Fermingarmessa kl.13.00
Sunnudaginn 26. mars:
Fermingarmessa kl.11.00 og 13.00
Sunnudaginn (Pálmasunnudag) 2. arpíl.
Fermingarmessa kl.11.00 og 13.00
Fimmtudaginn (Skírdag) 6. apríl.
Fermingarmessa kl.11.00
Föstudagurinn langi kl. 11:00
Guðsþjónusta. Lestur úr píslarsögunni, íhugun

og tónlist. Kór Árbæjarkirkju syngur undir stjórn
Kristine Kalló Szklenár organista og Sr. Þór
Hauksson prédikar og þjónar fyrir altari. Lithanian
sungin.

Páskadagur kl. 8:00
Hátíðarguðsþjónusta og morgunmatur. Kór

Árbæjarkirkju syngur undir stjórn Kristine Kalló
Szklenár organista og Sr. Þór Hauksson prédikar
og þjónar fyrir altari. Morgunmatur í
safnaðarheimilinu á eftir.
Páskadagur kl. 11:00
Fjölskylduguðsþjónusta og páskaeggjaleit.

Ingunn Björk J´æonsdótttir og sr. Þór Hauksson
leiða stundina. Félagar úr kór Árbæjarkirkju
syngja undir stjórn organistans Kristine Kalló
Szklenár.

Nánari upplýsingar um starfið og helgihaldið má
sjá og finna á www.arbaejarkirkja.is

Helgihald í mars og apríl 2023



Vorið er komið
í Garðheima

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Opið frá 10-21
alla daga

Páskablómamarkaður
Verið velkomin á páskablómamarkað

helgina 31. mars - 2. apríl.
Glæsilegt úrval af fallegum páskablómum

á frábæru verði.

Full búð af fallegum plöntum, fræjum, vorlaukum,
verkfærum og öllu því sem þarf til að hefja vorverkin.

Garðvinnan
er skemmtilegri

með réttu tólunum


