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Nýbyggingar
í Garðabæ að
koma í sölu!

HRINGDU Í
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Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is

30%
AFSLÁTTUR
MEÐVILDARKORTI
LINDAR

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum.Betra bak: 30%afsláttur af öllum vörum.Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30%afsláttur af allri
innimálningu. S. Helgason: 30%afsláttur af öllumborðplötum.Parki: 30%afsláttur af öllum vörumnema innréttingum.Zbrautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum.Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjumog ljósum.ATH!Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Sýningin Aftur til
Hofsstaða á Garðatorgi 7
Sýningin spannar sögu Garðabæjar frá

upphafi landnáms til okkar daga

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

Margmiðlunarfyrirtækið Gagarín hefur um
nokkurt skeið unnið að sýningunni Aftur til
Hofsstaða sem verður opnuð á Safnanótt,
3. febrúar klukkan 17. Sýningin spannar
sögu Garðabæjar frá upphafi landnáms til

okkar daga. Stór skjár, bekkir fyrir gesti
að tilla sér á og millusteinn sem inniheldur
stýripinna sem leiðir gesti í gegnum sýning-
una, er staðsett í rýminu undir rampinum
á Garðatorgi 7. (Sjá framhald á bls. 7).

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

Auðbrekku 6 · S. 565 8899 · normx.is

Algjör slökun!Algjör slökun!Algjör slökun!
Fljótandi „hengirúm”
- tilvaliðmeð til Tene

3.900 kr.

Við erum í
Hagkaup Garðabæ
lemon.is

Dalshrauni 16 · 220 Hafnarfirði · Sími 587 3757 · dekkjasalan@dekkjasalan.is



Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

„Við höfum átt afskaplega farsælt
samstarf við Brynju leigufélag hér í

Garðabæ en félagið á nú þegar 24
íbúðir hér í bænum. Við viljum fjölga

þeim um 11 á næstu fimm árum og
meta það í sameiningu hvernig best
er að byggja upp eignasafn Brynju í

Garðabæ þannig að það komi sem
best til móts við þarfir öryrkja og

fatlaðs fólks í sveitarfélaginu,“ segir
Almar Guðmundsson, bæjarstjóri.

Almar og Guðbrandur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Brynju, hafa undirritað
viljayfirlýsingu um aukið samstarf sveit-
arfélagsins og leigufélagsins um frekari
uppbyggingu á fjölbreyttu húsnæði í
Garðabæ.

Meðal markmiða
viljayfirlýsingarinnar er að:

• Brynja taki í notkun 11 íbúðir í
Garðabæ á næstu fimm árum, eða tvær
til þrjár íbúðir að meðaltali á ári.
Garðabær leggur til 12% stofnframlag
til kaupa á íbúðunum og 18%
stofnframlag kemur frá íslenska ríkinu í

gegnum Húsnæðis- og mannvirkja-
stofnun.
• Samstarf verði á milli leigufélagsins
og bæjarfélagsins um þarfagreiningu á
þeim íbúðarúrræðum sem heppilegust
eru fyrir svæðið og er stefnt að því að
ljúka greiningunni í byrjun sumars.
• Samstarfi aðila um leigumiðlun og
úthlutun íbúða verði haldið áfram, en

samstarfið verður einnig bundið í
samstarfssamning á næstu vikum.
• Stefnt er að því að ná samkomulagi
fyrir lok hvers árs um uppbyggingu
næstu eins til tveggja ára og samhliða
endurskoða þarfagreiningu fyrir þær
íbúðir sem vantar í safnið.
• Að samstarfið sé til hagsbóta fyrir þá
aðila sem þurfa á þjónustunni að halda.

Farsælt samstarf og íbúðum
fyrir öryrkja og fatlaða fjölgað

Fjölskyldan getur sameinast í
skemmtilegum smiðjum á Safnanótt

í Garðabæ þann 3. febrúar.

Klukkan 18 hefst smiðja í Hönnunarsafni
Íslands. Hönnuðirnir Auður Ösp Guð-
mundsdóttir og Kristín María Sigþórs-
dóttir stýra smiðju fyrir krakka á öllum
aldri (alla fjölskylduna sem sagt!). Þátt-
takendur setja sig í spor hönnuða og
uppfinningamanna og búa til húsgögn í
ímyndað heimili. Smiðjan er í tengslum
við sýninguna Hönnunarsafnið sem

heimili sem einmitt opnar síðar þetta
sama kvöld kl. 20.

Á Bókasafni Garðabæjar hefst smiðja
einnig klukkan 18 en það er listamað-
urinn Elín Helena Evertsdóttir sem leið-
beinir í gerð á hljóðfærum úr allskonar
endurunnu efni. Hrisstur og flautur og
allskonar sniðug hljóðfæri verða til í
notalegu umhverfi bókasafnsins.

Skólakór Sjálandsskóla mun syngja fyrir
gesti bókasafnsins klukkan 18:30.

Fjölga íbúðum um 11 á næstu 5 árum. Svanhildur Þengilsdóttir sviðsstjóri
fjölskyldusviðs, Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæjar, Guðbrandur

Sigurðsson framkvæmdastjóri Brynju og Snædís Björnsdóttir verkefnastjóri
fjölskyldusviðs við undirritun viljayfirlýsingarinnar

Á síðasta fundi bæjarráðs Kópavogs
var lagt fram að nýju erindi Jóns

Kjartans Ágústssonar, svæðis-
skiplagsstjóra höfuðborgar-

svæðisinsum skipulagslýsingu
vegna fyrirhugaðrar breytingar á

vaxtarmörkum við sveitarfélagsmörk
Kópavogs og Garðabæjar í Rjúpna-
hlíð/Rjúpnahæð. Var óskað eftir því
að lýsingin yrði tekin til efnislegrar

umræðu, afgreiðslu og staðfestingar.

Bæjarstjórn samþykkir með
11 atkvæðum að hafna erindinu

Skipulagsráð Kópavogs samþykkti um-
sögn skipulagsdeildar Kópavogs frá 15.
desember sl. og hafnaði framlagðri
skipulagslýsingu á tillögu að breytingu á
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
Á síðasta fundi bæjarstjórnar Kópvaogs
var niðurstaðan sú sama, en bæjar-
stjórnin staðfesti einróma með 11 at-
kvæðum afgreiðslu skipulagsráðs og
hafnaði erindinu.

Töluvert hefur verið fjallað um fyrirhug-
aða breytingu á vaxtamörkum í Rjúpna-
hlíð í Garðabæ, sem liggja að sveitar-

félagsmörkum Kópavogs og Garðabæjar,
en Garðabær hyggst reisa þar athafna-
svæði, en bæjarfulltrúar í bæjarstjórn
Kópavogs hafa talað um iðnaðarsvæði.
,,Það er ástæða til þess að leiðrétta það
strax að hér er ekki stefnt að iðnaðar-
svæði heldur athafnasvæði og það er
heilmikill munur á þeim skilgreiningum í
aðalskipulagsáætlunum og raunveru-
leikanum. Á meðan iðnaðarsvæði gerir
ráð fyrir starfsemi sem getur haft mengun
í för með sér t.d. verksmiðjum, brennslu-

stöðvum, sorpvinnslu o.s.frv. þá gera
athafnasvæði ráð fyrir atvinnustarfsemi
þar sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttan
iðnað, hreinleg verkstæði, lagerhúsnæði
og starfsemi sem getur þarfnast mikils
rýmis innan húss og utan,” sagði Almar
Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ í
viðtali við Garðapóstinn og vefsíðuna
kgp.is þann 18. janúar sl.

Það verður fróðlegt að sjá hvernig
Garðbær muni bregðast við þessari
niðurstöðu í bæjarstjórn Kópavogs.

Bæjarstjórn Kópavogs hafnar
breytingum á vaxtarmörkum Rjúpnahlíðar

Frábærar skapandi smiðjurFrábærar skapandi smiðjur
fyrir krakka á öllum aldrifyrir krakka á öllum aldri

Á fundi bæjarráðs sl. þriðjudag voru lög
fram drög að samningi við Lækjarkór
um uppbyggingu íbúðarbyggðar við
Víðiholt á Álftanesi.
Um er að ræða samning við landeiganda
um uppbyggingu íbúðarbyggðar sam-
kvæmt deiliskipulagi við Víðiholt á Álfta-
nesi. Gert er ráð fyrir tveimur fjölbýlis-
húsum með samtals 50 íbúðum og 20
raðhúsum. Bæjarráð leggur til við bæjar-
stjórn að samþykkja samninginn.

Bæjarstjórn Kópavogs hefur hafnað breytingum á vaxtarmörkum Rjúpnahlíðar

50 íbúðir og 20 raðhús í Víðiholti
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BÓKASAFN GARÐABÆJAR

AFTUR TIL
HOFSSTAÐA

Viðburðir
Föstudagur 3. febrúar
kl.18–22 Garðatorgi 7

SAFNANÓTT
Fjölbreytt dagskrá,
sjá gardabaer.is eða á facebook.

Laugardagur 4. febrúar
kl.11.15 Garðatorgi 7

SÖGUR OG SÖNGUR
kl.13 Urriðaholtssafni

FROZEN STORYTIME
Á ENSKU
Laugardagur 11. febrúar
kl.11.30

LESIÐ FYRIR HUND
skráning á bokasafn@gardabaer.is

Fimmtudagur 16. febrúar
kl.18

RITHÖFUNDASPJALL
Kristínar Svövu Tómasdóttur
um Farsótt.

Laugardagur 18. febrúar
kl.13

ÖSKUPOKASMIÐJA
saumum og skreytum að gömlum sið.

Fimmtudagur 23. febrúar
kl.10.30

FORELDRASPJALL
skyndihjálp ungbarna.

Fastir liðir
Lauflétti leshringurinn. Þriðja
þriðjudag í mánuðinum kl.18.
Klassíski leshringurinn. Annan hvern
þriðjudag kl.10.30.

MENNING Í GARÐABÆ
DAGSKRÁ FEBRÚAR

Heildardagskráin er aðgengileg á Hönnunarsafni
Íslands og Bókasafni Garðabæjar sem og
þjónustuveri Garðabæjar. Þá má sjá rafræna
dagskrá á vef Garðabæjar undir Mannlíf.

TÓNLISTARNÆRING
Tónleikar
Miðvikudaginn 1.febrúar
kl.12.15 Tónlistarskóli Garðabæjar

Einsöngslög eftir
John Speight

Ókeypis tónleikar á vegum menningar-
og safnanefndar Garðabæjar í samstarfi
við Tónlistarskóla Garðabæjar.

HALLVEIG
RÚNARSDÓTTIR sópran

HILDIGUNNUR
EINARSDÓTTIR
mezzósópran

EYJÓLFUR EYJÓLFSSON
tenór

og SVEINBJÖRG
VILHJÁLMSDÓTTIR píanó

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS
Sýningar
3. febrúar Fastasýning

HÖNNUNARSAFNIÐ
SEM HEIMILI
Sýning á gripum úr safneign safnsins.
Safnið varðveitir muni frá 1900 til
dagsins í dag. Sýningin er sett upp sem
grunnmynd af heimili og rétt eins og á
heimilum fólks eru hlutir fengnir héðan
og þaðan. Eðli málsins samkvæmt er
fjölbreytileikinn allsráðandi.

Sýningin verður opnuð á Safnanótt,
3. febrúar klukkan 20.

Pallurinn
20.janúar—2.apríl

FALLEGUSTU BÆKUR
Í HEIMI
FÍT í samstarfi við Hönnunarsafn
Íslands standa fyrir sýningunni Best
Book Design from all over the World
2022. Stiftung Buchkunst, þýsk samtök
tileinkuð bókahönnun, hafa frá árinu
1963 veitt verðlaun fyrir bókahönnun
víðsvegar um heiminn.

Vinnustofudvöl
20.janúar—14.maí

ADA STAŃCZAK
KERAMIKHÖNNUÐUR
Í anddyri safnsins dvelja hönnuðir og
handverksfólk í nokkrar vikur í senn og
vinna í opnu rými. Hægt er að fá innsýn
í störf þeirra og jafnvel versla vörur sem
verða til á meðan á dvölinni stendur.

Viðburðir
Föstudagur 3. janúar
kl.18—22

SAFNANÓTT
Fjölbreytt dagskrá,
sjá gardabaer.is eða á facebook.

Garðatorgi 7
Margmiðlunarsýningin Aftur til
Hofsstaða sem spannar sögu
Garðabæjar frá upphafi landnáms til
okkar daga. Sýningin er hönnuð af
Gagarín og tengist fornleifarannsóknum
á Hofsstöðum við Kirkjulund.

Viðburðir
Föstudagur 3. febrúar
kl.17

OPNUN SÝNINGARINNAR
Hringur Hafsteinsson höfundur kynnir

Laugardagur 25. febrúar
kl.13

Dagrún Ósk Jónsdóttir þjóðfræðingur
leiðir alla fjölskylduna í skemmtilegri
samverustund.

FÖSTUDAGUR 3.FEBRÚAR KL.17—22

SAFNANÓTTSAFNANÓTT
Í GARÐABÆÍ GARÐABÆ

HEILDAR-HEILDAR-
DAGSKRÁDAGSKRÁ

MÁMÁ
LESA ÁLESA Á

GARDABAER.ISGARDABAER.IS
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Guðmundur Tómas syngur hlutverk
Papageno: „Þetta er mjög eflandi og upp-
örvandi, það verða allir nær hver öðrum
við það að setja upp svona óperu.“

Jóhanna syngur hlutverk 2. drengs: „Þetta
hefur verið svo skemmtilegt og ég er
hálf sorgmædd að verkefnið sé að enda.“

Guðrún Ágústa syngur hlutverk 1.
dömu: „Töfraflautan er ópera sem
nánast öllum þykir skemmtileg, og mér
þykir það skína í gegn í uppsetningu
okkar, ekki síst vegna þess hve mikil
leikgleði ríkir í hópnum.“

Tinna Margrét syngur hlutverk Nætur-
drottningarinnar: „Ég hef aldrei leikið
svona hlutverk áður, hef alltaf verið
prúða og góða stelpan svo það er sjúklega
skemmtilegt og þroskandi að leika konu
eins og Næturdrottinguna, fæ frelsi til að
prófa mig áfram og vaxa sem leikari.“

Bryndís Ásta syngur hlutverk Paminu:

„Við höfum skemmt okkur konunglega á
æfingum og það hefur myndast yndis-
legur hópur af vinum í kjölfarið. Þetta er
líka frábær þjálfun fyrir framtíðina því
hér kynnumst við framtíðar starfsum-
hverfi okkar.“

Björn Ari syngur hlutverk Tamino: „Það
er eitt að syngja inn í stofu með kennara
og annað að skapa eitthvað saman á
sviði með öðrum flytjendum“

Viðar Janus syngur hlutverk Sarastro,
hugleiðing um tónlist Mozarts: „Handan
veggja hugans dvelur fegurð lífsins í
vöggu hjartans. Í óskalandi sem fáir fundu
með orðinu einu. En tónlistina þekkti
Mozart, hún var hans vegvísir.“

Örvar Már leikstjóri sýningarinnar: „Það
er ótrúlega gaman að sjá framfarirnar
sem verða á hverri æfingu og mikil for-
réttindi að vinna með þessum hóp. Ég
sé hvernig sú mikla vinna sem fram fer í
kennslustofunni skilar sér inn á sviðið
og við sjáum nemendur verða að
blómstrandi listamönnum.“

Lokaorðin verða frá Svandísi. „Mæli
ótrúlega mikið með sýningunni, vonandi
hreyfir hún við hjarta þínu“

GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
Útgefandi: Valdimar Tryggvi Kristófersson

Sími: 697 4020 Netfang: valdimar@gp.is Vefsíða: kgp.is
Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson

Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Garðapósturinn næst 9. eða 16. febrúar
Síðasti skiladagur föstudaginn 3. febrúar

valdimar@gp.is - Sími 697 4020
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Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Garðabæ

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Mánudaginn 6. febrúar og miðviku-
daginn 8. febrúar flytja nemendur

söngdeildar Tónlistarskólans stytta
útgáfu af Töfraflautu W. A. Mozart.

Sýningin er um það bil 1 klst og hefst
báða dagana kl. 20:00 í sal Tónlistar-
skólans við Kirkjulund.

Ævintýrið um prinsinn Tamino er
skemmtilegt, dramatískt og grátbros-
legt. Við sögu koma margar skrautlegar
persónur eins og t.d. hann Papageno

sem er skrýtin skrúfa sem langar mikið
til að hitta góða konu og er alltaf svangur.
Næturdrottningin, slóttug og grimm og
auðvitað prinsessan Pamina.

Við hittum nokkra söngnemendur og
fengum að heyra um þetta áhugaverða
verkefni og jákvæð áhrif þess á þá.
Svandís syngur hlutverk 3. dömu: Að

taka þátt í Töfraflautunni hefur hjálpað
mér að fara út fyrir þægindarammann
og enduruppgötva ástríðu mína fyrir
söng og sviðsframkomu.“

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Ævintýrið um prinsinn Tamino flutt í tónlistarskólanum
Söngdeild Tónlistarskóla Garðabæjar flytur Töfraflautuna eftir W. A. Mozart.

Hin slóttuga og grimma
Næturdrottning ásamt

prinsessunni og Pamina

Í Urriðaholti er almenningsbókasafn
sem opnaði í september 2022. Þar er

opið alla fimmtudaga milli 13.00-
18.00 og fyrsta laugardag hvers

mánaðar milli 11.00-15.00.

Á laugardögum er alltaf eitthvað
skemmtilegt í boði fyrir alla fjölskylduna
og einnig tilvalið að kíkja á allar frábæru
bækurnar sem eru hægt og rólega að
fylla hillurnar en sama bókasafnskort
gildir í Urriðaholti og á öðrum bókasöf-
num höfuðborgarsvæðisins.

Í vor verður boðið upp á eftirfarandi
viðburði á laugardögum:
4. febrúar verður Frozen sögustund á
ensku klukkan 13.00
4. mars verður boðið upp á létt föndur
fyrir fjölskylduna milli 11.00-15.00
1. apríl er DragStund með Starínu
klukkan 13.00 þar sem hinseginleikinn
er í forgrunni

Þar að auki munu starfsmenn í Urriða-
holtsskóla slá upp kaffihúsi fyrir börn og
fullorðna frá klukkan 12.00-15.00 þessa
laugardaga og rennur ágóði af sölu veit-

inga í ferðasjóð fyrir námsferð starfs-
fólks í vor.
Nú er bara að skella sér í heimsókn á

bókasafnið í Urriðaholti.

Vorið á Urriðaholtssafni

Flottir viðburðir verða í Urriðaholtssafni
fyrsta laugardag hvers mánaðar í febrúar, mars og apríl

Vefmiðill Garðapóstsins kgp.is
Facebook.com/Gardaposturinn.is · Twitter.com/Gardapostur

Instagram.com/Gardaposturinn



Mesta
rafbílaúrvalið
erábl.is
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Uppbyggjandi tvenna sem styrkir
hárið og eyðir öllum gulum tónum

burt med-

Gula to
na
,

WWW.BPRO.IS FB: /BPROICELAND IG: @BPROICELAND

Ferðafélag Íslands hefur í samvinnu
við VÍS unnið áhættumat fyrir

gönguleiðir. Þegar hefur verið unnið
áhættumat fyrir fjölmargar göngu-

leiðir og er þeirri vinnu haldið áfram.
Áhættumat gönguleiða má finna á

heimasíðu Ferðafélags Íslands.

Helstu áhættur í vetrarferðum fyrir
göngufólk eru þessar:

• Hætta á að hrasa – renna í hálku
• Hætta á að renna í fjalllendi í harðfæri
– hálku
• Hætta á að hrapa fram af f
jallsbrúnum / klettum
• Hætta á að villast
• Hætta á að lenda í óveðri
• Hætta á að verða blautur – kaldur
verða fyrir ofkælingu – krókna
• Hætta á að falla í gegnum ís á vatni
• Hætta á að lenda í steinkasti /
snjóflóði/aurskriðum
• Hætta á að verða sambandslaus
• Hætta á að lenda í vandræðum vegna
þess að maður er vanbúinn/illa búinn
• Hætta á að vanmeta aðstæður /
ofmeta sjálfan sig/verða uppgefinn
• Hætta á ofþornun og næringarleysi.
• Hætta á að komast ekki í skjól.

Hér hafa verið nefndar aðstæður sem
göngufólk getur lent í þegar vetrarferðir

eru stundaðar. Þetta er ekki tæmandi
listi yfir hættulegar aðstæður. Farið er í
gönguferðir og fjallgöngur allan ársins
hring og geta aðstæður að einhverju leyti
verið sambærilegar að vori, sumri og
hausti þó vetrarferðir og aðstæður að
vetri til séu yfirleitt meira krefjandi.

Mikilvægt er að undirbúa sig vand-
lega fyrir hverja ferð og meðal annars:

Afla upplýsinga um aðstæður á leiðinni,
t.d. snjóalög, hálku, aurbleytu, vatnsföll
eða annað og ekki fara í ferðina nema
aðstæður séu viðráðanlegar.

Fylgjast með veðurspá fyrir ferð – sé
veðurspá slæm og gert ráð fyrir meira
vindhraða en 18 metrum á sekúndu er
rétt að fresta ferð eða breyta. Rétt er að
hafa í huga að veður breytist hér á landi
á örskammri stundu. Þá er veður til fjalla
yfirleitt mun verra en í byggð.

Athuga hvort snjóflóðahætta sé á viðkom-
andi leið og tryggja að þátttakendur eigi
ekki á hættu að lenda í snjóflóði. Vanda
leiðaval og forðast snjóflóðaaðstæður.

Gott er að kanna spár á www.vedur.is

Mikilvægt er að fara yfir búnað sem þarf
til hverrar ferðar miðað við aðstæður og
tryggja að allir séu rétt búnir.

Ef farið er í ferð þar sem von getur verið
á snjóflóðahættu er nauðsynlegt að hafa
skóflu, snjóflóðastöng og snjóflóðaýli.

Nauðsynlegur búnaður í allar vetrar-
ferðir eru: sokkar og nærfatnaður úr ull
eða gerviefnum, gott millilag t.d. flís eða
stretch eða ull og góður hlífðarfatnaður,
jakki og buxur, vind og vatnsheldur. Þá
er nauðsynlegt að vera með húfu og vettl-
inga. Góðir gönguskór eru nauðsynlegir,
helst háir, með góðri styrkingu yfir ökkla
og grófum botni. Legghlífar er oft gott að
hafa. Gott er að hafa hálkubrodda til að
varna því að renna og detta í hálku.
Hálkubrodda á aðeins að nota þar sem
ekki er hætta á að renna af stað því þeir
duga skammt í brattari brekkum og
krefjandi aðstæðum og veita þar falskt
öryggi. Ef leið liggur um jökla, brattlendi
eða klettabelti er nauðsynlegt að hafa
ísöxi og kunnáttu í að stoppa sig með
henni ef fólk rennur að stað. Ísbrodda
(jöklabrodda) þarf að nota ef aðstæður í
brekkum eru þannig að hætta er á að
renna af stað ef fólk dettur, brekkur eru
með hörðum snjó eða ís, grjót eða klettar
eru fyrir neðan. Ef farið er á ísbrodda þá
þarf viðkomandi alltaf að hafa ísöxi í
hendi og kunna að nota hana.

Fjallalínur og öryggisbelti getur þurft að
nota á erfiðum gönguleiðum að vetrarlagi.

Ef gengið er á jökla skal ávallt nota
öryggisbelti, fjallalínur sem og hafa ís-
brodda og ísöxi til taks. Mikilvægt er að
hafa gps-tæki og kunnáttu til að vinna
með tækið. Áttavita og kort þarf að hafa
meðferðis og kunnáttu í notkun. Göngu-
stafir eru góðir og veita stuðning í
ákveðnum aðstæðum.

Nauðsynlegt er að hafa hlaðinn farsíma
með í ferð. Aldrei skal vera einn á ferð í
vetraraðstæðum. Láttu vita af ferðum
þínum og áætlaða heimkomu. Gott er að
nota safetravel.is. Gott er að hafa bak-
poka með auka hlífðarfatnaði t.d. sokka,
höfuðbuff, vettlinga, peysu eða dúnúlpu,
sjúkrapoka, nestisbita vatn og heitt á
brúsa.

Gott er að kaldstarta sem kallað er, þ.e.
vera ekki of mikið klæddur í upphafi og
hafa frekar fatnað í bakpoka. Göngu-
maður er mjög fljótur að ganga sér til
hita en um leið þarf að varast að svitna.
Blaut föt og kuldi eru hættuleg göngu-
manni. Þess vegna er mikilvægt að vera
í fatnaði sem andar eða tekur ekki í sig
raka. Mikilvægt er að stoppa eftir 15-20
mínútna göngu og hagræða fatnaði eftir
þörfum.

Göngur og fjallaferðir að vetrarlagi eru í
eðli sínu meira krefjandi vegna færis og
veðurs. Skoða þarf veðurspár og huga
að snjóalögum og aðstæðum. Mikilvægt
er að lesa og fræðast um vetrargöngu-
ferðir og vetrarfjallamennsku og auka
þannig þekkingu sína. Gönguleið sem er
auðveld eða meðalerfið að sumarlagi er
oft erfið eða mjög erfið að vetrarlagi og
þarfnast búnaðar og kunnáttu. Eins er
gott að læra af reyndari fjallamönnum
og byggja upp reynslu sína og þekkingu.

Ferðafélag Íslands stendur fyrir fjöl-
mörgum námskeiðum sem miða að því
að auka þekkingu og færni fólks til að
stunda fjallamennsku, sjá nánar á:
www.fi.is

Ferðafélag Íslands 2023

Öryggisreglur fyrir vetrarferðir í fjalllendi

Ferðafélagar á göngu á Öræfajöklli og Hrútfjallstindum

Dagur tónlistarskólanna er haldinn
árlega í Tónlistarskóla Garðabæjar

líkt og í öðrum tónlistarskólum
landsins. Í ár er haldið upp á daginn

laugardaginn 4. febrúar nk.

Markmiðið með Degi tónlistarskólanna
er að vekja athygli á fjölbreyttri og öflugri
starfsemi tónlistarskólanna í landinu.

Samspil er megin þema á Degi tónlist-
arskólanna í Tónlistarskóla Garðabæjar
og bera tónleikar dagsins þess glöggt
merki. Haldnir verða 14 stuttir tónleikar
í tónleikasal og blásarasal skólans þar

sem fram koma hljómsveitir, sampils-
hópar af ýmsum stærðum og gerðum,
söngvarar og einleikarar. Tónlistin er að
vanda fjölbreytt og skemmtileg.

Öll dagskráin fer fram í húsnæði skólans
að Kirkjulundi 11, laugardaginn 4.
febrúar. Dagskráin hefst kl. 10.30 og
stendur fram eftir degi.

Aðgangur er ókeypis og Garðbæingar
eru hvattir til að koma í skólann og njóta
tónlistar á þessari uppskeruhátíð skól-
ans. Nánari upplýsingar um starfsemi
skólans má finna á vef skólans, tongar.is.

Dagur tónlistarskólanna
laugardaginn 4. febrúar



UnglingakórVídalínskirkju
Æfingar alla þriðjudaga í Vídalínskirkju kl.17:00-18:30

Kórstjóri: Ingvar Alfreðsson tónlistarmaður
Skráning á: ingvaralfredsson@gmail.com

Ókeypis þátttaka – verið öll hjartanlega velkomin! gardasokn.is

fyrir söngelska unglinga 13-16 ára

Ada Stanczak keramikhönnuður
verður að störfum á Hönnunar-
safninu á Safnanótt, 3. febrúar

frá 18:30-20.

Til að koma henni og gestum í stuð
flytja hljóðlistamennirnir Otto og Carlo
tónlist í vinnustofunni í anddyri safns-
ins en gestir geta einnig skoðað sýn-
inguna Fallegustu bækur í heimi á
Pallinum, innaf safnbúðinni. Ljóða-
sjoppa verður svo starfrækt frá kl. 20-
22 á Bókasafni Garðabæjar en þar
semur Jakub Stachowiak ljóð á
íslensku eftir pöntunum fyrir gesti og
gangandi. Gestir spjalla við Jakub og

velja viðfangsefni
sem skáldið yrkir
og skrifar svo þú
getir tekið ljóðið með
heim. Á Bókasafn-
inu verður einnig
myndlistarsýning á
vegum Grósku og
dagskránni lýkur
með jazztónlistar-
mönnunum Re-
bekku Blöndal og
Ásgeiri Ásgeirssyni
sem flytja dagskrá
frá kl. 21.

Leir, ljóð og
tónlist á Safnanótt

Landnámsskálinn á Hofsstöðum
Að sögn Ólafar Breiðfjörð menningarfull-
trúa var þetta rými nýtt undir rusla-
tunnur og drasl en nú verður þessi
magnaða sýning staðsett í rýminu.

Skólahópar geta
lært um landnámið

Hugmyndin var að skólahópar, sem
eru til dæmis að læra um landnámið,
komi í skipulagðar heimsóknir og
þess vegna var einnig ráðist í að up-
pfæra vefsíðu með ýmsum fróðleik
og skemmtiefni sem áður var aðeins
aðgengilegt í Minjagarðinum á
Hofsstöðum. „Núna geta skólahópar
jafnt sem almenningur nýtt sér þetta
efni hvort sem er á sýningunni í gegnum
snjalltæki eða bara heima í gegnum tölvu.
Í vor opnum við svo næsta hluta sem er
endurgerð sýning í Minjagarðinum en þar
munu gestir geta skyggnst inn í fortíðina

í gegnum kíkja og séð konu vefa, járn-
smið að störfum, börn að leik og fleira
sem átti sér stað í hversdagslífinu þegar
landnámsskálinn stóð á Hofsstöðum,“
segir Ólöf. Þá verður einnig ratleikur í
formi upplýsingaskilta sem munu liggja
á milli Garðatorgs og Minjagarðsins.

Það er Hringur Hafsteinsson hönnuður
hjá Gagarín sem á veg og vanda að
hönnun sýninganna en Hringur mun
segja frá hönnuninni og virkni sýningar-
innar Aftur til Hofsstaða á opnunardag-
inn 3. febrúar.
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Sýningin Aftur til Hofsstaða á Garðtorgi 7Framhald af forsíðu

Ada verður að störfum í Hönnunarsafninu
3. febrúar frá kl. 18:30-20

Ljóðasjoppa verður starfrækt frá
kl. 20-22 á Bókasafni Garðabæjar
en þar semur Jakub Stachowiak
ljóð á íslensku eftir pöntunum
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FASTEIGNAGJÖLD
2023

Á álagningarseðli fasteignagjalda eru upplýsingar
um fjárhæð fasteignaskatts, lóðarleigu, vatns-
gjalds, holræsagjalds/rotþróargjald og sorpgjalds.

Gjalddagar fasteignagjaldanna eru tíu eða
15. hvers mánaðar tímabilið janúar til október.
Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru
kr. 25.000 eða lægri er einn gjalddagi 15. apríl 2022.

Fasteignagjöldin eru til innheimtu í heimabönkum
og greiðslu- og álagningarseðlar fasteignagjalda
eru ekki sendir út.

Við álagningu hefur elli- og örorkulífeyrisþegum
verið veitt lækkun eða niðurfelling samkvæmt
reglum um viðmiðunar árhæð tekna á árinu 2022.
Ath. ekki þarf að sækja um lækkunina.

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til
yfirfasteignamatsnefndar skv. 3. mgr. 4.gr. laga um
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 og skal kæra
borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu
skv. 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Elli- og
örorkulífeyrisþegar:

Skilyrði lækkunar eða
niðurfellingar er að um sé að ræða
íbúðarhúsnæði þar sem viðkomandi
gjaldandi á lögheimili.

Hægt verður að nálgast álagningarseðil á
Þjónustugátt Garðabæjar og á vefsíðunni island.is.

Þjónustuver Garðabæjar og
innheimtudeild í Ráðhúsi Garðabæjar
við Garðatorg veita nánari upplýsingar
varðandi álagningu gjaldanna í síma
525 8500.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti
á netfangið gardabaer@gardabaer.is

Bæjarritari

Einstaklingar:
Einstaklingar með tekjur árið
2022 allt að kr. 6.330.000
greiða ekki fasteignaskatt
og holræsagjald. Afsláttur
lækkar um 1% við hækkun
tekna um kr. 5.500 og fellur
niður ef tekjur fara yfir
kr. 6.880.000.

Hjón:
Hjón með tekjur árið 2022 allt
að kr. 8.070.000 greiða ekki
fasteignaskatt og holræsa-
gjald. Afsláttur lækkar um
1% við hækkun tekna um kr.
14.000 og fellur niður ef
tekjur fara yfir kr. 9.470.000.

Á aðalfundi PGA á Íslandi sem fór
fram sl. laugardag var fjölbreytt

dagskrá og viðurkenningar veittar.

Kosið var um kennara ársins þar sem
félagsmenn tilnefndu PGA kennara og
skipuðu eftirfarandi kennarar 5 efstu
sætin (í stafrófsröð):
Arnar Már Ólafsson
Davíð Gunnlaugsson
Heiðar Davíð Bragason
Hlynur Geir Hjartarson

Snorri Páll Ólafsson

Eftir gífurlega spennandi kosningu
félagsmanna varð afreksþjálfari GKG,
Arnar Már Ólafsson hlutskarpastur með
29% atkvæða, þar sem aðeins tvö at-
kvæði skildu efsta sætið frá því þriðja.
Arnar Már Ólafsson er þar af leiðandi
kjörinn PGA kennari ársins fyrir 2022.
Þetta er í þriðja sinn á seinustu fjórum

árum og fjórða sinn í heildina sem Arnar
Már hlýtur þessa nafnbót.

Arnar Már kosinn
PGA kennari ársins!

Arnar Már tekur við viðurkenningunni frá Rúnari Arnórssyni,
framkvæmdastjóra PGA

Í Garðabæ er alltaf stutt í næsta
leikvöll en yfir 40 leiksvæði eru í

Garðabæ. Mikil áhersla hefur verið
lögð á barnvænt umhverfi inni í

hverfunum og spila leikvellir þar
stórt hlutverk. Undanfarin ár hafa

fjölmargir leikvellir verið endurbættir
í Garðabæ og aðrir nýir bæst við. Um
er að ræða 19 leiksvæði sem eru ný

eða hafa verið gerð upp á síðustu
2-4 árum.

Þórir Sigursteinsson er umsjónarmaður
leikvalla og útileiksvæða í Garðabæ.
Þórir hefur sett allan sinn metnað í að
byggja upp fjölbreytt og skemmtileg
svæði fyrir börn og ungmenni. Helsta
áhersluatriði Þóris í þeirri vinnu hefur þó
verið að svæðin séu byggð upp með
öryggi barnanna í fyrirrúmi.

Á ýmsum stöðum hefur verið bætt við
tækjum fyrir yngri börn og á öðrum hafa
verið settar svokallaðar aparólur, klifur-
kastalar og annað sem höfðar meira til

stálpaðra barna. Í flestum hverfum eru
nú komin tæki fyrir alla aldurshópa og
unnið er áfram að því að endurnýja eldri
svæði og byggja upp ný leiksvæði, bæði
í rótgrónum hverfum sem og í nýrri
hverfum bæjarins.

Staðsetning leiksvæðanna í bænum er
hægt að sjá merkt inn á kortavef Garða-
bæjar á heimasíðu bæjarins.

Hér má sjá tvær myndir í nýjum og end-
urbættum leiksvæðum í Garðabæ. Mynd-
irnar eru teknar sumarið 2022 en að
sjálfsögðu er hægt að skemmta sér jafn
vel á leiksvæðunum á góðum vetrar-
dögum, sér í lagi þegar við sjáum fram á
að snjórinn sé að fara.

Yfir 40 leiksvæði eru í Garðabæ
Fjölmargir nýir leikvellir og aðrir eldri endurbættir

Þórir Sigursteinsson umsjónarmaður leikvalla-
og útileiksvæða á leiksvæðinu við Lindaflöt
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Rafræn útgáfa af
ferðaáætluninni



Á degi leikskólans er gjarnan horft til leik-
skólans og leikskólastarfsins í landinu og
sjónum beint að námsumhverfinu. Leik-
skólastarf hefur tekið gríðarlegri þróun
frá því að ég hóf störf í leikskóla 1979 þá
nýútskrifuð fóstra horfði með tilhlökkun
til framtíðar minnar sem kennari. Tilhlökk-
unin hefur ekkert breyst í gegnum árin,
ég hlakka alltaf til að mæta í vinnuna og
mæta hinum fjölbreytta og skemmtilega
leikskóladegi.

Samfélagsbreytingarnar hafa hins vegar
orðið miklar, nú eru flest börn með 8 – 9
tíma vistun á dag í leikskólanum. Vinnu-
vika hins fullorðna hefur styðst en vinnu-
vika barna ekki. Börn eru á mjög við-
kvæmu mótunarskeiði þegar þau byrja í
leikskólanum, eins árs gömul og leikskól-
inn tekur við því hlutverki í samvinnu við
foreldra, að fylgjast með að barnið
þroskist og dafni við þroskavænlegar
aðstæður og í öruggu og kærleiksríku
umhverfi.

Leikskólinn leggur sig fram um að mæta
þörfum barna og lítur á þau sem getu-
mikla einstaklinga sem eiga og geta haft
áhrif á dagana sína í leikskólanum. Börn
hafa ólíkari hugmyndir en fullorðnir og
þau sjá heiminn með ólíkum hætti. Þau

draga aðrar ályktanir og fara ólíkari leiðir
en fullorðnir myndu fara en þannig læra
þau að velja bestu leiðina og finna bestu
lausnina. Læra með því að fikra sig
áfram, læra hvert af öðru og af umhverfi
sínu. Þessu þarf að sýna skilning og börn
þurfa að finna að þau geti haft áhrif á líf
sitt. Börn þurfa þó mörk til að þau blómstri
og séu örugg. Við þurfum líka að segja
þeim hvað þau geta, hversu frábær þau
eru, hversu góð þau eru og hversu dug-
leg og hugrökk þau eru því þannig „forrit-
um“ við trú þeirra á sjálfan sig og sjálfs-
mynd þeirra verður sterk.

Leikurinn er helsta náms og þroskaleið
barna á leikskólaárunum. Í leiknum vinna
þau börn úr reynslu sinni og spegla það
sem þau sjá og upplifa. Börn læra hluti
eins og að taka ákvarðanir, leysa vanda-
mál á skapandi hátt, að vinna úr árekstr-
um við önnur börn, þau læra þrautseigju
og að treysta á eigin dómgreind. Börn
læra að elta eigin áhugahvöt, vera forvitin
og læra að skilja lífið og heiminn. Uppeldis-
stefnan Uppeldi til ábyrgðar, uppbygging
sjálfsaga segir að öll hegðun hafi tilgang
og tilgangurinn er sá að uppfylla þarfir
sínar. Með hegðun sinni eru börn að segja

okkur hvernig þeim líður. Tilfinningaþroski
barna á leikskólaaldri er í mikilli mótun
og tilfinningarnar stórar og birtast á marg-
víslegan hátt. Þarna þurfum við sem störf-
um með börnum að geta lesið í þarfir
þeirra og mæta þeim með skilningi, ástúð
og kærleika. “Barn þarf aldrei meira á
okkur að halda heldur en þegar okkur
finnst það síst eiga það skilið”.

Á dögunum átti ég gott samtal við kollega
mína og þar kom þessi setning upp í um-
ræðunni sem mig langar að ljúka þessum
skrifum mínum á. “Gott samfélag byggist á
því hvernig við hugsum um börnin okkar”.
Þar sem enn er þorri fylgja hér nokkrar

myndir frá því sem við í Krakkakoti vorum
að bjástra við nú á þorranum.

Hjördís Ólafsdóttir,
leikskólastjóri í Krakkakoti.

Athygli vakin á fagmennsku og frábæru starfi
Dagur leikskólans er haldinn

hátíðlegur í leikskólum landsins
mánudaginn 6. febrúar. Þetta er í
16. skipti sem deginum er fagnað

með formlegum hætti.

Sjötti febrúar er merkilegur dagur í sögu
leikskólans því það var á þessum degi
árið 1950 sem frumkvöðlar leikskóla-
kennara stofnuðu fyrstu samtök sín, eða
fyrir sléttum 73 árum.

Dagur leikskólans er samstarfsverkefni
Félags leikskólakennara, Félags stjórn-
enda leikskóla, mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Heimilis og skóla.

Leikskólakennarar, stjórnendur leik-
skólanna og starfsfólk er hvatt til að
vekja athygli á fagmennsku og því
frábæra starfi sem unnið er í leikskólum
landsins á degi hverjum.

Leikskólar landsins hafa á undanförnum
árum haldið upp á Dag leikskólans með
margbreytilegum hætti og þannig
stuðlað að jákvæðri umræðu um leik-
skólastarfið.

Dagur leikskólans 6. febrúar

Hugleiðingar leikskólastjóra á degi leikskólans 2023
Leikskólinn Krakkakot

Kemba ull Samvera í sal

Á leikskólanum Lundabóli er ávallt nóg
um að vera og við litum inn hjá Laufinu
og fengum upplýsingar hvað leikskóla-
börnin hafa m.a. verið að gera undanfarnar
tvær viku, en foreldrar fá í lok hverrar viku
fréttir úr starfi vikunnar, en allir mánu-
dagar hefjast á Lubbastund.

,,Í þetta sinn hjálpuðum við Lubba vini
okkar að finna málbeinið með hljóðinu Á
á. Svo hlustuðum við á lagið um hljóðið
sem var mjög grípandi:
Á, á hrópar Ási Sig,
á, á þvílíkt bjástur,
á, á, á ég meiddi mig,
má ég þá fá plástur.

Á eftir fengu börnin að skoða bókina hans
Lubba og við rifjuðum upp ýmis hljóð,
lögin þeirra og hreyfingar.

Eins og þið vitið erum við að byrja að vinna
með tröll eftir könnunaraðferðinni. Í þess-
ari viku lásum við saman söguna um
Búkollu og lékum okkur í ýmsum trölla-
leikjum. Í salnum prófuðum við t.a.m. að
taka tröllaskref og börnin byggðu líka
helli úr svampkubbunum og léku tröll.

Við hlustuðum á lagið um bullutröllin með
Önnu Pálínu og Aðalsteini Ásberg.

Við prófuðum að tala eins og tröll, en þau
segja víst: “Sklibba-lagga, skölluleg,
skodda-bagga völlubeg” og við prófuð-
um líka að gretta okkur eins og tröll. Það
var mjög skemmtilegt.

Við erum ennþá að spjalla um Þorrann og
lífið á Íslandi áður fyrr. Við skoðuðum og
lékum með ýmislegt sem minnir á þann
tíma s.s. kindagæru, refaskinn, aska og
bein eins og börnin léku sér með í gamla
daga.

Það hefur verið nóg að gera á Laufinu
þessa viku. Á mánudaginn fórum við í
tónlistarstund, þar sem börnin skiptust á
að draga myndir ýmist af hlutum eða
dýrum og spila atkvæðin þeirra á sílafón.
Mjög skemmtilegt og þau eru flest að ná
þessu mjög vel.

Við leituðum líka að málbeini með Lubba
vini okkar. Að þessu sinni var það beinið
með málhljóðinu Öö. Það er allt frekar
ömurlegt á síðunni um Öö og hreyfingin
með hljóðinu ítrekar það enn frekar eins
og sjá má á myndinni úr bókinni.

Við byrjuðum líka á nýja verkefninu okkar
með könnunaraðferðinni. Þar sem börnin
hafa verið mjög upptekin af þeim skötu-
hjúum Grýlu og Leppalúða ákvað ég að
byrja á að skoða með þeim tröll. Við
bjuggum okkur til þekkingarvef þar sem
ég skrifaði niður hugmyndir barnanna um
tröll í upphafi verkefnisins og á eftir teikn-
uðum fyrstu myndina okkar af tröllum.

Í listasmiðju útbjuggum við þorrahatta
fyrir þorrablótið. Þetta voru að sjálfsögðu
víkingahjálmar sem hver og einn skreytti

eftir sínu höfði. Við höfum verið að skoða
gömlu vísnabókina í tilefni þorrans og
m.a. verið að syngja Krummavísur og
Siggi var úti (og auðvitað skoðuðum við
líka Grýlu).

Það hefur viðrað illa til útveru þessa vikuna
og það tekur alveg á hópinn. Við reynum
eins og við getum að fá útrás fyrir hreyfi-
þörfina í salnum, en það verður að segj-
ast að þráðurinn var verulega farinn að
styttast undir lok vikunnar hjá sumum.

Marta Dögg Sigurðardóttir,
leikskólakennari”

Leikskólinn Lundaból

Fjölbreytt dagskrá í hverri viku
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Garðbæingurinn og kraftlyftinga-
konan Úlfhildur Arna Unnarsdóttir

náði frábærum árangri í ólympískum
lyftingum á RIG-leikunum, sem er

alþjóðlegt mót haldið ár
hvert í Reykjavík.

Úllfhildur, sem er aðeins 17 ára var yngst
10 þátttakanda í kvennaflokki, en hún var
ekki mikið að velta því fyrir sér og sigraði
með 237,173 Sinclair-stig en næst á eftir
henni varð hin norska Julia Jordanger
með 233,223 stig og þriðja Maibrit Reyn-
heim Petersen frá Færeyjum með
223,063. Kraftlyftingarkonurnar tíu sem
tóku þátt á mótinu kepptu fyrir hönd fimm
Norðurlandaþjóða á mótinu, en þetta var
blönduð keppni þar sem tveir karlar
kepptu líka fyrir Íslands hönd.
Og þar sem um liðakeppni var að ræða

þá fékk Úlfhildur og aðrir þátttakendur
ekki verðlaun fyrir einstaklingsárangur
heldur lenti lið Íslands í öðru sæti á
mótinu á eftir liði Noregs sem fór með
sigur af hólmi.

Um tvær greinar var að ræða í liða-
keppninni hjá Úlfhildi en hún lyfti 82
kg í snörun og 103 kg í jafnhendingu.
,,Ég er alveg ótrúlega ánægðu með árang-
urinn á mótinu,” segir Úlfhildur Arna í
stuttu spjalli við Garðapóstinn. ,,Mér leið
ótrúlega vel í upphituninni og var að finna
mig, en þar sem um liðakeppni var að
ræða, en ekki einstaklingskeppni, gat ég
ekki tekið alveg jafn mikla áhættu hvað
þyngdirnar varðar,” segir hún.

Átti ekki að vera með á mótinu
Úlfhildur kom nokkuð óvænt inn í lið
Íslands á mótinu. „Já, ég átti ekki að
vera að keppa á þessu móti,” segir hún
brosandi og heldur áfram: ,,Eygló Fanney
Sturludóttir átti upphaflega að keppa fyrir
hönd Íslands, en hún er meidd og þurfti
að draga sig úr keppni og ég fékk að vita
viku fyrir mótið að ég ætti að keppa,“
segir Úlfhildur.

Garðapóstinum lék forvitna á að vita
hvernig það hafi komið til að Úlfhildur,
sem er aðeins 17 ára, eins og áður
hefur komið fram hafi byrjaði í kraft-
lyftingum. ,,Það má eiginlega segja að

ég hafi uppgötvað lyftingarnar í gegnum
crossfit, sem ég byrjaði að æfa árið
2017,” segir hún að lokum.

Úlfhildur fór á kostum á RIG-leikunum

Úlfhildur fór létt með 82 kg í snörun. Myndir Hafsteinn Snær Þorsteinsson

Úlfhildur tók 103 kg í jafnhendingu
og tryggði sér þar með flest stig

kvenna í mótinu

Hópur nemenda í FG, alls tólf, fóru
vikuna 16.-20 janúar sl. til

Lilleström og Osló í Noregi, til að
taka þátt í Erasmus-verkefni, ásamt
heimamönnum frá Noregi og hópi

frá Spáni. Gistu nemendur hjá
norskum fjölskyldum allan tímann.

Verkefnið gengur út á sögu, menningu
og þjóðareinkenni landanna þriggja, en
þátttakendur frá Spáni koma frá borg-
inn Lugo, sem er á NV-Spáni, í héraðinu
Galisíu. Fóru nemendur í skólann með
vinum sínum, en einnig var farið á söfn,
víkingamenning könnuð, farið í fjár-
sjóðsleit, á skíði og fleira skemmtilegt

gert. Óhætt er að segja að nemendur með
óbókstaflegum hætti hafi ,,drukkið“ í
sig norska menningu og þjóðareinkenni
á þessum dögum.
Á lokakvöldi voru meðal annars sendi-
herra Íslands í Osló, ræðismaður Spánar
og borgarstjórinn í Lilleström, en um
svokallað ,,pálínuboð“ var að ræða,
allir komu með mat með sér.

FG-ingar voru með kynningu á landi og
þjóð og þá var einnig flutt tónlistaratriði,
sem óhætt er að segja að hafi slegið í
gegn.
Í vor koma svo nemendur frá Noregi og
Spáni til Íslands.

FG-ingar drukku í sig
norska menningu
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Á Safnanótt, föstudaginn 3. febrúar
kl. 20:00 opnar ný fastasýning í

Hönnunarsafni Íslands.

Á sýningunni Hönnunarsafnið sem
heimili má finna í kringum 200 dæmi
um íslenska hönnun en safneign Hönn-
unarsafns Íslands telur í heild um 5000
muni frá árinu 1900 til dagsins í dag.

Sýningin er sett upp sem grunnmynd af
heimili en líkt og á heimilum fólks má
sjá þar hlið við hlið muni frá mismun-
andi tímabilum. Húsgögn, borðbúnaður,
fatnaður, bækur og textíll frá ólíkum
tíma koma saman og varpa ljósi á brot
af því sem íslenskir hönnuðir og
handverksfólk hefur skapað.

Heimilið er í sífelldri þróun. Stöðugt er
verið að færa til, skipta út og breyta.
Sköpun heimilis er lifandi ferli án enda-
punkts, en heimilið er fyrst og síðast
sköpun þeirra sem þar búa. Smekkur,

sem getur mótast af ýmiss konar
áhrifaþáttum í lífi hvers og eins, er það
sem gefur hverju og einu heimili sín
sérkenni.

Í mörg horn er að líta á heimili og ýmis-
legt getur komið upp á. Sama má segja
um uppsetningu sýningar en í lok
desember lak þak í sýningarsal safns-
ins. Því er einungis hægt að opna hluta
sýningarinnar að þessu sinni. Það er
ekki öruggt að setja upp muni í stofu-
hluta sýningarinnar fyrr en viðgerð
hefur farið fram. Stofan stendur því
tóm og minnir okkur á hverfulleika lífs-
ins og mikilvægi þess að hlúa vel að
heimilum og líka safnastarfi.

Á opnuninni mun söngkonan Jelena
Ciric, Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari og
Margrét Arnardóttir harmonikkuleikari
leika heimilislega tónlist frá ýmsum
heimshornum í stofunni.

Ný fastasýning í
Hönnunarsafninu

Á sýningunni Hönnunarsafnið sem heimili má finna í kringum
200 dæmi um íslenska hönnun Ljósmynd: Studio Fræ

Félag eldri borgara í Garðabæ hélt
glæsilegt þorrablót þann 21. janúar í

félagsmiðstöðinni Jónshúsi.

Mjög góð þátttaka var í blótinu og upp-
selt á þessa skemmtilegu hefð hjá FEBG
að blóta Þorra. Blótsgestir skemmtu sér
konunglega. Maturinn bragðaðist af-
bragðs vel en í boði voru hefðbundir
þorraréttir en að auki var hægt að fá sér
pottrétt sem fór nær ósnertur til baka.
Blótsgestir höfðu orð á hve vel þorrama-
turinn bragðaðist að þessu sinni.

Svo voru auðvitað flutt minni kvenna og
karla en minni karla flutti Anna R.
Möller gjaldkeri félagsins og minni
kvenna flutti Engilbert Gíslason varafor-
maður FEBG. Og svo fylgdu auðvitað
tiheyrandi sönglög með.
Einar Örn Magnússon söng og Matthías
Helgi Sigurðsson lék með á gítar. Þeim
var mjög vel fagnað enda voru þeir
bráðfjörugir og skemmtilegir.

Dansbandið lék svo fyrir dansi og nutu
blótsgestir þessa að dansa við frábæran
leik og söng þeirra félaga Það voru kátir
glaðir og saddir þorrablótsgestir sem
héldu til síns heima í upphafi þorra.

Pottrétturinn fór nær ósnertur til baka
Félag eldri borgara hélt glæsilegt þorrablót í Jónshúsi

Á opnuninni mun söngkonan Jelena Ciric, Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari
og Margrét Arnardóttir harmonikkuleikari leika heimilislega tónlist frá

ýmsum heimshornum í stofunni



Mikið úrval af fjölbreyttum hópatímum
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Á dögunum fóru fram tvær risastórar
keppnir í dans- og hönnunarkeppni
Samfés og átti Garðalundur ótrúlega

flotta þátttakendur í báðum
keppnunum.

Danskeppni Samfés

Dansskeppni-Samfés“ átti Garðalundur
tvö lið og einn keppanda í einstaklings-
keppninni og stóðu allir sig ótrúlega vel.

Lið 1 – voru með atriðið Toxic en það
voru þær Snædís Gróa í 7. bekk,
Flataskóla, Ísabella Wage Castillo í 8. BJ
og Álfrún Una Jóhannsdóttir í 8. HBG
sem fluttu geggjaðan dans.

Lið 2 – Voru með atriðið War en það
voru þær Brynja Hlín Björgvinnsdóttir og
Anna Margrét Jónsdóttir báðar í 8. RPS
sem fluttu þá snilld.

Síðast en ekki síst var það hún Ylfa
Blöndal Egilsdóttir sem flutti hellað
flotta atriðið I‘m Tired.

Forréttindi að hafa
svona flott ungmenni

,,Það er enginn smá heiður og forréttindi
að hafa svona flott ungmenni hjá okkur
og eiga þau öll stórt hrós skilið fyrir það
eitt að taka þátt í keppninni en ofaná
það þá hreppti hún Ylfa annað sæti í
einstaklingskeppninni og Ísabella, Ál-
frún og Sædís hrepptu þriðja sætið í
hópakeppninni,” segir John Friðrik Bond
Grétarsson forstöðumaður Garðalundar.

Stíll - Hönnunarkeppni Samfés

Í Stíl, hönnunarsamkeppni Samfés, voru
þrír flottir hópar sem tóku þátt fyrir hönd
Garðalundar, en þemað í ár var Gilded
Glamour.

,,Garðalundur bauð upp á 5 hannanir frá
þremur hópum í keppninni, en í ár voru
tveir nýir hópar sem náðu geggjuðum
árangri á mótinu og svo var einn hópur
sem var að taka þátt í þriðja sinn og
sýndu hann hversu hæfileikaríka ein-
staklinga eru í Garðaskóla og Garða-
lundi,” segir John Bond, en hóparnir
byrjuðu að vinna að sinni hönnun í valfagi
skólans við upphaf skólaársins, haustið

2022 undir handleiðslu Eyrún Birnu hand-
menntakennara.

Hópur 1: Ninja Kristín Logadóttir, Rann-
veig Edda Aspelund og Védís Lilja Jóns-
dóttir, allar í 9. RA tóku þátt í fyrsta sinn
þetta árið. Þær unnu saman að verkefn-
inu og enduðu með fallega hönnun sem
líkir eftir Svan. Hún Ninja var módel á

tískusýningunni og unnu þær verðlaun
fyrir bestu hönnunarmöppuna.

Hópur 2: Hildur Nanna Halldórsdóttir,
Andrea Ýr Fjölnisdóttir og Arna María
Eiríksdóttir, allar í 9. SSH tóku einnig
þátt í sitt fyrsta sinn og unnu saman að
stórglæsilegri hönnun sem hlaut ekki
aðeins 3. sæti í keppninni heldur fékk

einnig verðlaun fyrir besta hárið. Hún
Andrea Ýr var módel á tískusýningunni.

Hópur 3: Arna Sara Guðmundsdóttir,
Ragnhildur Elva Kjartansdóttir og Iðunn
Björnsdóttir, allar í 10. GRG tóku þátt í
þriðja sinn þetta árið. Árið 2021 var
Sirkus þema og fékk hönnun þeirra fyrsta
sæti í keppninni á frumraun þeirra.

Árið 2022 var geimurinn þemað og
hrepptu þær annað sætið það árið.
,,Í ár var Gilded Glamour og þrátt fyrir að
eiga „að mínu mati“ eina af flottustu
hönnunum þetta árið að þá komust þær
ekki í verðlaunasæti,” segir John Bond
og bætir við: ,,En það verður að segjast
eins og er að þessi hópur hefur náð
frábærum árangri og staðið sig ótrúlega
vel þessi þrjú ár. Hans verður saknað
þegar hann útskrifast í lok skólaársins.”

Í Garðalundi er búið að stilla upp sýningu
á sviðinu fyrir framan Gryfjuna þar sem
nemendur geta skoðað kjólana/fötin og
hönnunarmöppurnar hjá hópunum en
stefnan er að sýna þá einnig við tækifæri
á opinberum stað.

Þátttakendur frá Garðalundi stóðu
sig vel í dans- og hönnunarkeppni Samfés

Védís Lilja Jónsdóttir, Ninja Kristín Logadóttir og
Rannveig Edda Aspelund allar í 9. RA

Arna María Eiríksdóttir, Andrea Ýr Fjölnisdóttir og
Hildur Nanna Halldórsdóttir eru allar í 9. SSH

Ragnhildur Elva Kjartansdóttir
sýndi í hóp 3 en með henni voru
Arna Sara Guðmundsdóttir og

Iðunn Björnsdóttir

Allir þátttakendur í Stíl hönnunarkeppni

Ylfa Blöndal Egilsdóttir flutti lagið
I’m Tired

Toxic! Snædís Gróa í 7. bekk, Flataskóla, Ísabella Wage
Castillo í 8. BJ og Álfrún Una Jóhannsdóttir í 8. HBG

War! Brynja Hlín Björgvinsdóttir og Anna Margrét
Jónsdóttir báðar í 8. RPS



VERTU MEÐ! SKRÁÐU ÞIG Á
WWW.LIFSHLAUPID.IS

ÓLYMPÍUFJÖLSKYLDA ÍSÍSæktu appið!

1.-21. febrúar

GRUNNSKÓLA-
KEPPNI

VINNUSTAÐA-
KEPPNI

FRAMHALDSSKÓLA-
KEPPNI

EINSTAKLINGS-
KEPPNI

Lífshlaupið
þín heilsa – þín skemmtun

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíu-
sambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa. Í Lífshlaupinu
eru landsmenn allir hvattir til þess að huga að sinni daglegu
hreyfingu og auka hana eins og kostur er þ.e. í frítíma, vinnu, í
skóla og við val á ferðamáta. Skrá má alla hreyfingu ef hún nær
minnst 30 mínútum samtals á dag hjá fullorðnum og minnst 60
mínútum samtals á dag hjá börnum og unglingum.

Skráðu þig og liðið þitt til leiks, sæktu appið og skemmtu þér við
að bæta heilsuna!



SUNDLAUGANÓTT Í ÁSGARÐSLAUGSUNDLAUGANÓTT Í ÁSGARÐSLAUG

FÖSTUDAGUR 3.FEBRÚAR KL.17—22

LAUGARDAGUR 4.FEBRÚAR KL.18—22

Litadýrð og ljúfir tónar, diskókúla og
stuð en fyrst og fremst góð stemning í
fyrirrúmi.

Margmiðlunarsýningin
AFTUR TIL
HOFSSTAÐA
Garðatorgi 7
Kl. 17
Aftur til Hofsstaða spannar sögu Garða-
bæjar allt frá landnámi til okkar daga.
Sýningin er hönnuð af Gagarín og
tengist fornleifarannsóknum á Hofs-
stöðum við Kirkjulund. Hringur
Hafsteinsson höfundur sýningarinnar
leiðbeinir.

BÓKASAFN
GARÐABÆJAR
Kl.18–20
Hljóðfærasmiðja með Elínu Helenu
Evertsdóttur. Búum til hljóðfæri úr
endurunnu efni.

Kl. 18
Opnun sýningar á vegum Grósku.
Málverk Sveinbjörns Steingrímssonar.

Kl. 18:30
Skólakór Sjálandsskóla syngur.

Kl. 19–21
Ljóðasjoppa Jakub Stachowiak semur
ljóð að óskum gesta.

Kl. 21
Rebekka Blöndal jazzsöngkona og
Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari breyta
bókasafni í jazzklúbb.

HÖNNUNARSAFN
ÍSLANDS
Kl. 18–19:30
Hönnunarsmiðja fyrir alla fjölskylduna
með hönnuðunum Auði Ösp og
Kristínu Maríu.

Kl. 18–20
Ada Stańczak keramikhönnuður að
störfum í vinnustofunni og ljúf tónlist
í safnbúð.

Kl. 18–22
Sýningin Fallegustu bækur í heimi
á Pallinum.

Kl. 20 Sýningaropnun
Hönnunarsafnið sem heimili er sýning á
gripum úr safneign safnsins. Vegna leka
í sýningarsal safnsins verður ekki hægt
að opna sýninguna í heild sinni en þó
má skyggnast inn í nokkur herbergi
heimilisins. Í stofunni munu söngkonan
Jelena Ćirić ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni
gítarleikara og Margréti Arnardóttur
harmonikkuleikara koma sér fyrir og
leika heimilislega tónlist.

SAFNANÓTTSAFNANÓTT
Í GARÐABÆÍ GARÐABÆ


