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Aðventhátíð Garðabæjar verður haldin á Garðatorgi á laugardaginn
Aðventuhátíð Garðabæjar verður haldin á
Garðatorgi laugardaginn 26. nóvember frá
13-16. Dagskráin fer fram á Hönnunarsafni
Íslands, Bókasafni Garðabæjar og á Garðatorgi og öll fjölskyldan ætti að geta notið
saman. „Hugmyndin er sú að gestir geti

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

30%

rölt á milli staða og notið þess sem er á
dagskrá í rólegheitum en samtímis verða
skapandi smiðjur á Hönnunarsafninu og á
Bókasafninu,” segir Ólöf Breiðfjörð menningarfulltrúi Garðabæjar (Frh. á bls. 2).

Sérfræðingar
í frystivörum

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

AFSLÁTTUR

MEÐ VILDARKORTI
LINDAR
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 öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

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

Útsvarið óbreytt í Garðabæ 2023
Viðreisn og Garðabæjarlistinn telja eðlilegt að hækka útsvarið

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Á síðasta fundi bæjarstjórnar lagði
Almar Guðmundsson, bæjarstjóri það til
að álagningarhlutfall útsvars verði
13,7% á tekjur bæjarbúa fyrir árið 2023,
sem er sama útsvarsprósenta og var í
Garðabæ í ár, en útsvarið er veigamesti
tekjustofn sveitarfélaga. Það er
dregið af launum launþega ásamt
tekjuskatti ríkisins.

Skattaparadísin Garðabær
Útsvarsprósentan getur verið mismunandi
frá einu sveitarfélagi til annars. Samkvæmt
tekjustofnalögum getur útsvarsprósentan
hæst verið 14,52% en lægst 12,44%, en
útsvarsprósentan í dag er lægst í Garðabæ
samanborið við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík er með 14,52%
prósentu, Hafnarfjörður og Kópavogu eru
með 14,48% prósentu og Seltjarnarnes
með 14,09 prósentu. Garðabær var því
áfram helsta skattaparadísin á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið í ár og það stefnir einnig í
það fyrir næsta ár, árið 2023, en sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru flest að
vinna í sínum fjárhagsáætlunum og ákveða
hver útsvarsprósentan verður.

ekki réttlætanlegt að halda útsvarsprósentu
óbreyttri á sama tíma og lögbundin þjónusta
eykst og allar aðrar álögur sveitarfélagsins
hækka umtalsvert.
Hækkun þjónustugjalda bitnar fyrst og
fremst á barnafjölskyldum. Barnafjölskyldur
bera nú þegar þyngri byrðar en í öðrum
sveitarfélögum og fasteignaskattar hækka
umtalsvert vegna hækkunar á fasteignamati.
Á sama tíma stefnir í að halli verði á rekstri
bæjarsjóðs og hann ósjálfbær, sem er staða
sem þarf að bregðast við.
Viðreisn talar fyrir ábyrgum og sjálfbærum
rekstri með lágum álögum, það er mikilvægt
hagsmunamál almennings. Það stefnir í
ósjálfbæran rekstur hjá sveitarfélaginu sem
kallar á lántöku, en kostnaður við vexti og
lánakostnað hjá bæjarsjóði hafa vaxið á
undanförnum árum og heldur áfram að vaxa
í verðbólgu og háum vöxtum íslenskrar
krónu.“

Ekki réttlætanlegt að halda
útsvarsprósentu óbreyttri
Það eru þó ekki allir bæjarfulltrúar á eitt sáttir
við óbreytt álagningarhlutfall útsvars í
Garðabæ fyrir árið 2023 og Sara Dögg Svanhildardóttir lagði fram svohljóðandi bókun á
fundi bæjarstjórnar. „Við í Viðreisn teljum
Framhald af forsíðu

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Vefmiðill Garðapóstsins kgp.is
Facebook.com/Gardaposturinn.is

Twitter.com/Gardapostur
Instagram.com/Gardaposturinn

Sara Dögg Svanhildardóttir

Almar Guðmundsson

Eðlilegt að nota
útsvarið í meira mæli
Þá tók Þorbjörg Þorvaldsdóttir til máls og
lagði fram svohljóðandi bókun. „Garðabæjarlistinn minnir á að útsvar er sá tekjustofn
sveitarfélaga sem leggst hlutfallslega jafnt á
íbúa bæjarins og við teljum eðlilegt að nota
hann í meira mæli en nú er gert til þess að
jafna stöðu fólks. Við sitjum því hjá.“
Tillaga Almars um óbreytt álagningarhlutfall
var samþykkt af öllum fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins. Bæjarfulltrúar Viðreisnar og Garðabæjarlistans sátu hjá við atkvæðagreiðslu.
Þess má geta að Ríkið setur lög um hámarksprósentu hverju sinni. Ein skýring þess að
sveitarfélög hafa fengið heimild til að innheimta hærra útsvar en áður er tilfærsla
verkefna, svo sem þegar málefni fatlaðra
fluttust frá ríki til sveitarfélaga.

Aðventuhátíð Garðabæjar á Garðatorgi

Jólaball með jólasveinum á Garðatorgi
Vídalínskirkju undir stjórn Davíðs Sigurgeirssonar en þau koma fram klukkan 13 og
svo lýkur Blásarasveit Tónlistarskólans deginum með jólasyrpu sem hefst kl. 15:30“
segir Ólöf.

Þá verður handverksmarkaður einnig opinn
allan tímann eða frá 1-4 en þar munu
handóðir prjónarar selja ýmsar prjónavörur,
handgerð kerti verða til sölu, fallegt keramik
og fleira,“ segir menningarfulltrúi Garðabæjar um dagskrána.
Verslunin Me&Mu mun teygja búðina út og
selja gæðamatvöru en einnig heitt súkkulaði
og kaffi sem gestir geta gætt sér á þegar
myndlistarsýning Grósku á sýningarflekum
er skoðuð eða tónlistar notið en lifandi tónlistarflutningur verður á litlu sviði í hinum
enda göngugötunnar eða við apótekið.
„Garðasystur, þær Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir, Bryndís Magnúsdóttir og Tinna Margrét Hrafnkelsdóttir munu syngja yndisleg
jólatríó en einnig koma fram Einar Örn Mag-

Jólaball með jólasveinum
á Garðatorgi kl. 14:30
Ekki má svo gleyma að minnast á að jólaball
með jólasveinum fer fram á Garðatorgi 7
klukkan 14:30 og í kjölfarið jólasöngleikur
fluttur á Bókasafni Garðabæjar.

nússon og Matthías Helgi Sigurðarsson sem
flytja innlend og erlend jólalög. Dagskrána á
sviði hefja hinsvegar krakkarnir í Barnakór

Það er ljóst að líf og fjör mun einkenna
Aðventuhátíð Garðabæjar þann 26. nóvember en öll dagskráratriðin eru ókeypis. Daginn áður munu leikskólabörn fjölmenna á
torgið til að tendra ljósin á jólatrénu.

Óskum eftir öllum stærðum
eigna í Garðabæ
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Garðapósturinn - kgp.is
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Ljómandi
gæðastundir

STRÅLA
LED kerti í stjaka
Rafhlöðuknúið, rafhlöður
eru seldar sér

2.690,-

Nýtt STRÅLA LED jólaljós
Rafhlöðuknúið, rafhlöður
eru seldar sér
2.990,STRÅLA
LED borðlampi með ljósdeyfi
Rafhlöðuknúinn, rafhlöður
eru seldar sér

1.690,-

STORSINT
kampavínsglös
22 cl
1.990,-/6 í pk.

FINSMAK
sprittkertastjakar

75,-/stk.

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is

Þessi árekstur setti allt mitt líf og
fjölskyldunnar allrar á hvolf
- segir Anna Linda Bjarnadóttir sem lenti í alvarlegu umferðarslysi á Arnarnesbrúnni 28. nóvember 2020 er
ölvaður ökumaður keyrði á hana, en Anna stendur fyrir minningarathöfn í Garðakirkju á mánudaginn klukkan 19:30
Minningarathöfn í Garðakirkju á mánudaginn
Og þú ætlar að halda minningarathöfn í Garðakirkju á mánudaginn þar sem þú vilt m.a. leggja áherslu á framkvæmdirnar sem
nú standa yfir við Arnarnesbrúna, sem eru til bóta, ekki rétt?
,,Já, ég hefði ekki getað fundið betri stað fyrir þessa minningarathöfn. Það verður lögð áhersla á núverandi framkvæmdir á Arnarnesbrú, slysatíðni, löggæslu og valdheimildir lögreglu hvað varðar
akstur undir áhrifum og síðast en ekki síst áhrif alvarlegra umferðarslysa á líf og heilsu tjónþola og fjölskyldur þeirra. Ég fékk fréttirnar
um fyrirhugaðar framkvæmdir á Arnarnesbrú fyrir ári síðan og það
voru bestu fréttir ársins 2021. Gæti ekki verið ánægðari með þetta
framtak Garðarbæjar og Vegagerðarinnar.”

Á mánudaginn ætlar Anna Linda Bjarnadóttir að standa fyrir
minningarathöfn í Garðakirkju um alvarlegt umferðarslys sem
hún varð fyrir á gatnamótunum við Arnarnesbrúna þann
28. nóvember 2020, er ölvaður ökumaður keyrði á hana. Þetta er
annað árið í röð sem Anna Linda stendur fyrir slíkri minningarathöfn og er tilgangurinn með henni að minna á þær miklu
afleiðingar sem slíkir árekstrar geta haft í för með sér fyrir líf og
heilsu tjónþola, en Anna Linda er enn að glíma við afleiðingar
árekstrarins, þar á meðal höfuðáverka.
,,Í mínu tilviki ók tjónvaldurinn, sem var ölvuð kona, yfir á rauðu ljósi
hennar megin, en hún keyrði í norður til að taka vinstri beygju inn á
brúna og ók í hliðina á bifreið minni, sem kastaðist til og klessti tvennar
öryggisstálgrindur áður en bifreiðin stöðvaðist. Ég var svo heppin að
lögreglukona úr umferðarlögreglunni var í bíl fyrir aftan mig og hjálpaði
mér á vettvangi. Ég var lömuð af skelfingu. Tveir lögreglumenn komu
nokkrum mínútum síðar, tóku við stjórninni og handtóku tjónvaldinn,”
segir Anna Linda er hún rifjar upp atburðinn. Þetta var í annað sinn, sem
keyrt er á hana á Arnarnesbrú, en í maí árið 2014 var bíll hennar
kyrrstæður á rauðu ljósi þegar keyrt var aftan á hana.

Hefur farið í ótal meðferðir,
hefðbundnar jafnt sem óhefðbundnar

Og ertu enn að glíma við afleiðingar árekstursins nú tveimur árum
síðar? ,,Þessi árekstur setti allt mitt líf og fjölskyldunnar allrar á hvolf.
Allt fram á þetta ár hafa verið að koma fram afleiðingar. Ég fékk mikið
höfuðhögg, tognaði illa frá hálsi niður að mjóbaki, tognaði á bringubeini
auk þess sem neðstu hryggjarliðir og mjaðmagrind skekktust. Þá hef ég
líka glímt við mikla bandvefsertingu. Eins og við mátti búast fékk ég
áfallastreituröskun og keyri helst ekki neitt,” segir hún og heldur áfram:
,,Síðustu tvö árin hefur allt mitt líf snúist um að ná bata, lesa mér til um
áverka, leita stöðugt að nýjum meðferðarúrræðum og auka úthald og
hugræna getu. Það tók kírópraktor 43 skipti að hnykkja beinagrindina til
og hann fann orsakir fyrir óbærilegum verkjum í baki, sem læknar fundu
ekki skýringar á. Ég get þakkað honum að geta gengið. Síðan er ég hjá
frábærum sjúkraþjálfara, sem dregur úr og heldur einkennum niðri. Ég

,,Síðustu tvö árin hefur allt mitt líf snúist um að ná bata, lesa
mér til um áverka, leita stöðugt að nýjum meðferðarúrræðum
og auka úthald og hugræna getu. Það tók kírópraktor 43
skipti að hnykkja beinagrindina til og hann fann orsakir fyrir
óbærilegum verkjum í baki, sem læknar fundu ekki skýringar
á. Ég get þakkað honum að geta gengið.,” segir Anna

Myndir frá slysinu árið 2020 en Anna var á Land Rover
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var einnig í nokkra mánuði í heilsunuddi og prófaði óhefðbundnar
meðferðir, t.d. nálastungur, cupping, gua sha og moxa. Vegna áverka
á bringubeini fann ég fyrir miklum sársauka við öndun, en nálastungur og lasermeðferð hjá sjúkraþjálfara léttu á. Andleg heilsa
skiptir jafn miklu máli eins og líkamleg heilsa og fór ég í hugræna
úrvinnslumeðferð hjá sálfræðingi til að komast yfir þetta áfall. Vegna
höfuðhöggsins hef ég verið í skertu starfshlutfalli. Í þessum mánuði
mun ég hefja endurhæfingu hjá taugasálfræðingi til að fá frekari
aðstoð við afleiðingar höfuðhöggsins. Hreyfing er besta verkjalyfið
og ég byrja alla daga á göngutúr eða æfingum. Heitir pottar draga
líka úr verkjum. Í vinnunni er ég með rafmagnsnuddpúða til þess að
verkir í brjóstbaki trufli ekki einbeitinguna. Það er meira en fullt starf
að vera tjónþoli og mikið á alla lagt, sem slasast alvarlega. Þrátt fyrir
alla þessa upptalningu er ég heppin að hafa lifað af ólömuð,” segir
Anna Linda.

Þú varst einnig með minningarathöfn í fyrra þar sem þú tendraðir kerti á Arnarnesbrúnni fyrir hvert umferðarslys sem hefur
orðið á þessum gatnamótum og þau eru ófá og nokkur hafa
bæst við frá því á sama tíma í fyrra? ,,Á þessu ári hafa orðið tvö
umferðarslys á Arnarnesbrú tímabilið 1. janúar – 31. júlí. Því miður
eru nýrri upplýsingar ekki tiltækar, hvorki hjá Vegagerðinni né Samgöngustofu. Annað slysið var vegna aksturs undir áhrifum og deildi
ég þeirri frétt á facebook síðu íbúa í Garðabæ.”

Reyndar mun ég aldrei sætta mig við þetta

Áttu erfitt með að sætta þig við þetta, að lífið þitt hafi farið á
annan veg en þú ætlaðir út af ábyrgðarlausum ölvuðum ökumanni? ,,Reyndar mun ég aldrei sætta mig við það, en það kemur
vonandi einhvern tímann að því að ég geti sleppt tökunum á þessari
erfiðu reynslu og lært að lifa með henni án þess að hugsa um þetta
atvik alla daga. Ég er á námskeiði þessar vikurnar til að læra ákveðna
hugsanatækni til þess.”
Hver finnst þér að refsingin ætti að vera fyrir slíkt brot, finnst
þér hún næg og er hægt að segja að refsingin geti oft á tíðum
verið meiri fyrir tjónþola vegna þess skaða sem hann verður
fyrir og þarf jafnvel að bera allt sitt líf? ,,Akstur undir áhrifum
áfengis eða fíkniefna er refsiverður verknaður samkvæmt umferðarlögum. Ef vínandamagn í blóði ökumanns er yfir 0,5% getur það
varðað fangelsi allt að tveimur árum. Því miður sleppa tjónvaldar
alltof auðveldlega og fá yfirleitt ekki annað og meira en fjársekt og
ökuleyfissviptingu. Þeir, sem valda slysum af stórfelldu gáleysi, t.d.
vegna ölvunaraksturs, ættu að mínu mati undantekningarlaust að
vera ákærðir og dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi til viðbótar við
fjársekt, ökuleyfissviptingu og greiðslu miskabóta til tjónþola. Því
fylgir nístandi sársauki fyrir tjónþola að þurfa að bera afleiðingar lögbrots, sem þeir tóku engan þátt í að fremja. Í of mörgum tilvikum
þurfa tjónþolar jafnframt að bera hluta fjártjóns síns sjálfir því almennt
er framtíðarkostnaður við meðferðir ekki bættur auk þess sem skaðabætur vegna varanlegrar örorku eru of lágar.”
Í framhaldi af minningarathöfninni í fyrra stofnaður þú ásamt
öðrum tjónþola úr Garðabæ jafningahópinn ,,Á batavegi”, sem
er facebookhópur opinn öllum þeim sem glíma við langvarandi
afleiðingar umferðarslysa. Eru margir sem deila með ykkur
sögum þar um sambærileg atvik? ,,Það fjölgar stöðugt í hópnum
og umræðurnar eru fjölbreyttar. Við deilum bæði sögum, árangri af
meðferðum og meðferðarúrræðum, upplifunum af ,,kerfinu“, réttarstöðu tjónþola, kostnaðarþátttöku vátryggingafélaga, bjóðum upp á
batahittinga, látum vita af viðtölum og greinum og ræðum almennt
hvernig gengur á bataveginum. Ein í hópnum gaf út bók um sína
árekstra og hefur verið dugleg að koma fram opinberlega til að benda
á afleiðingar umferðarslysa og vangreiningu áverka.”

Allir eru hjartanlega velkomnir á minningarathöfnina

Og mega allir mæta á minningarathöfnina á mánudaginn? ,,Allir
eru hjartanlega velkomnir, sem láta sig umferðaröryggi og afleiðingar umferðarslysa varða. Dagskráin er óformleg en auk mín munu 2-3
aðilar taka til máls og flytja stutt erindi. Eftir það verða opnar umræður. Ég vonast til að sjá sem flesta og það verður tekið vel á móti
öllum sem leggja leið sína í Garðakirkju á mánudagskvöldið klukkan
19:30,” segir Anna Linda að lokum.
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HINGAÐ OG
EKKI LENGRA!
ÓKEYPIS ÁSTANDSSKOÐUN Á
BREMSUBÚNAÐI TIL 30. NÓVEMBER
HJÁ TOYOTA KAUPTÚNI

KAUPTÚN
Garðabær

Toyota-eigendur fá ástandsskoðun
á bremsubúnaði án endurgjalds til
30. nóvember og afslátt af vinnu,
bremsuklossum, bremsuborðum og
bremsudiskum til ísetningar á staðnum.

20% afsláttur af bremsuklossum,
bremsuborðum og bremsudiskum.
10% afsláttur af vinnu.
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Engin vandamál – bara lausnir

Garðabæ
570 5070

Jólamarkaður í Stjörnuheimilinu Úlfhildur með bestu
lyftingakonum heims í sínum aldursflokki
Stjörnukonur, yngsta deildin innan
Stjörnunnar, var stofnuð að
frumkvæði Hörpu Rósar Gísladóttur
þann 5. september 2019.

flísteppum, jólamarkaður í Stjörnuheimilinu og að ógleymdu jólaglöggi þar sem
kvenfrumkvöðlar í Stjörnunni mættu og
sögðu frá óeigingjörnu starfi sínu fyrir
Stjörnuna á árum áður. Vegna sam-

Harpa Rós fékk til liðs við sig nokkrar
konur sem allar brenna fyrir Stjörnunni
og eiga það sameiginlegt að hafa fylgt
eftir og stutt við félagið á einn eða
annan hátt til fjölda ára.
Aðaltilgangur Stjörnukvenna er að efla
þátttöku kvenna í barna- og unglingastarfi Stjörnunnar, með áherslu á að ná
til kvenna í öllum deildum félagsins.
Helstu hlutverk Stjörnukvenna er að
stuðla að fræðslu- og uppbyggingarstarfi,
standa fyrir viðburðum í fjáröflunarskyni
og skapa tengsl milli félagsmanna.
Félagið er ekki rekið í hagnaðarskyni og
þeir fjármunir sem safnast renna óskiptir
í að styrkja tiltekin verkefni eða málefni.
Helstu viðburðir hafa meðal annars verið
fræðslukvöld um svefnvenjur barna og
unglinga, Stjörnukvennaganga um
Garðabæ með Garðbæingum sem deildu
skemmtilegum sögum af bæjarlífinu í
gegnum tíðina, sala á Stjörnumerktum

komutakmarkana í samfélaginu þurfti
að aflýsa eða fresta mörgum þeim viðburðum sem standa átti fyrir, en það er
von Stjörnukvenna að félagið komi tvíeflt
til baka í vetur og nái að halda áfram á
sömu braut.

Fjöldi fyrirtækja með vörur sínar
til sölu og léttar veitingar
Þann 26. nóvember næstkomandi mun
jólamarkaðurinn vera endurtekinn í Stjörnuheimilinu, þar sem fjöldinn allur af
fyrirtækjum verða með vörur sínar til
sölu, léttar veitingar á boðstólnum og
jólaleg stemning allsráðandi. Stjörnukonur vonast til að sjá sem flesta!

Stjörnukonur hafa m.a. staðið fyrir Stjörnukvennagöngu um Garðabæ

Íþróttir
Tónlist

Norðurlandamót unglinga í ólympískum
lyftingum fór fram í hinu nýja og stórglæsilega húsi lyftinga- og kraftlyftingadeildar Stjörnunnar í Miðgarði í Garðabæ
um þar síðustu helgi. Keppt var í tveimur
aldursflokkum 17 ára og yngri og 18-20
ára og náðu Íslendingar níu sinnum á
pall; fjórir Norðurlandameistaratitlar, tvö
silfur og þrjú brons. Yfir 130 erlendir gestir
og keppendur komu til landins í tengslum
við mótið og var aðstöðunni í Miðgarði
hrósað í hástert af erlendu gestunum.
Garðbæingurinn Úlfhildur Arna Unnarsdóttir mætti sínum helsta mótherja í lyftingum enn á ný, Finnanum Janette Ylisoini í -71kg flokki 17 ára og yngri.
Janette er Evrópumeistari 17 ára og yngri
þar sem Úlfhildur vann silfurverðlaun í
ágúst síðastliðnum í Póllandi. Einnig
mættust þær í Mexikó á heimsmeistaramóti 17 ára og yngri þar sem Janette var
í öðru sæti en Úlfhildur í því sjöunda. Þær
eru því með bestu lyftingakonum heims
í sínum aldursflokki. Keppnin í Miðgarði
var jöfn því báðar snöruðu þær 85kg
sem er fyrri keppnislyftan, Janette silgdi

Úlfhildur Arna á Norðurlandamótinu í Miðgarði
þó fram úr Úlfhildi með því að lyfta öllum
sínum jafnhendingum og lyfti mest 107kg
á meðan Úlfhildur lyfti 102kg og reyndi
tvisvar við 105kg. Silfur því niðurstaðan
fyrir Úlfhildi en hún keppti síðustu helgi
ástamt fjórum Íslendingum í keppni smáþjóða í ólympískum lyftingum þar sem
hún jafnhenti 106kg og tvíbætti Íslandsmetin í flokki 17 ára og yngri.
Ljósmyndari:Edward Baker.

Líkamsrækt
Crossﬁt
Listgreinar

Skíðapassar

Skátastarf

Og margt ﬂeira

Hvatapeningar
fyrir 5-18 ára
á barn
Vefsíða Garðapóstsins kgp.is
Garðapósturinn - kgp.is

Nánari upplýsingar
á gardabaer.is

Fylgdu okkur á: Facebook.com/Gardaposturinn.is

Twitter.com/Gardapostur eða Instagram.com/Gardaposturinn
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Orðakrukka bókasafnsins

Jólasýning Grósku á Garðatorgi
Opnun á Aðventuhátíð Garðabæjar 26. nóvember kl. 13-16.
Jólasýning Grósku, félags myndlistarmanna í Garðabæ, verður opnuð á
Garðatorgi 1 laugardaginn 26. nóvember á Aðventuhátíð Garðabæjar.

Degi íslenskrar tungu var fagnað vel á
Bókasafni Garðabæjar 16. nóvember
síðastliðinn. Kór Hofsstaðaskóla söng
vel valin dægurlög fyrir gesti og gangandi og Kristín Helga Gunnarsdóttir,
rithöfundur, kom og las upp úr nýjustu
bókum sínum um hana Obbuló við
góðar undirtekir. En í tilefni dagsins og
okkar fallega og glettna tungumáli var
einnig sett upp sérstök orðakrukka í

barnadeildina. Í orðakrukkuna má setja
orð sem gestum finnst sérlega fallegt
eða eitthvert orð sem þau búa til. Síðan
er líka hægt að draga orð úr krukkunni
og nota orðið sem innblástur til að teikna
mynd eða skrifa ljóð eða sögu í einhverju huggulegi horni á bókasafninu.
Orðakrukkan verður á safninu áfram út
nóvember og því er tilvalið að koma og
leika sér að orðum. Við munum birta öll
orðin sem koma í krukkuna á samfélagsmiðlum og vef bókasafnsins í desember.

Sýningin er tileinkuð jólunum í margbreytilegum myndum. Jólin eru hátíð
ljóss og friðar, gleði og skemmtana en
stundum tengjast sorg og sársauki
jólunum því margir eiga erfitt. Jólin hafa
verið haldin heilög til að fagna fæðingu
Krists en forðum var þetta helg hátíð þar
sem glaðst var yfir endurkomu sólar við
vetrarhvörf.
Búast má við fjölbreyttri sýningu hjá
Grósku en auk þess sem málverk og
myndir verða til sýnis á flekum á Garðatorgi teygir sýningin sig inn í verslunina

Góður engill eftir
Hrafnhildi Gísladóttur

Garðapósturinn - kgp.is

Glitský eftir
Önnu Árnadóttur
Me&Mu. Listamenn frá Grósku verða á
staðnum. Margt fleira er um að vera á
Garðatorgi á Aðventudagskrá Garðabæjar. Sýning Grósku stendur fram yfir
þrettándann.

Eldstæðið eftir Ernu Kristjánsdóttur

Jólasveinafígúrur eftir Jón Þorsteinsson verða á jólasýningu Grósku

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

8

Þörf á húsnæði fyrir ungt listafólk
Á fundi menningar- og safnanefndar
Garðabæjar í síðustu viku var
rætt um vinnuaðstöðu fyrir
ungt tónlistarfólk í Betrunarhúsinu
á Garðatorgi.
Í aðdraganda listahátíðarinnar Rökkvunnar kom bersýnilega í ljós þörf fyrir
húsnæði fyrir ungt listafólk í Garðabæ.
Framkvæmdarstjórn Rökkvunnar sem
skipuð er 6 ungum tónlistarmönnum úr

Garðapósturinn - kgp.is

Garðabæ gerðu salinn við hlið Gróskusalar í Betrunarhúsi að fínasta rými en
þau þrifu og skreyttu salinn. Þar var
haldinn listamarkaður ungmenna á
Rökkvunni og mikil ánægja með notkun
á salnum meðal ungmennanna og gesta
hátíðarinnar.
Framkvæmdastjórn Rökkvunnar kom að
máli við Ólöfu Breiðfjörð, menningarfulltrúa Garðabæjar og báðu um afnot af

salnum fyrir viðburði s.s. tónleika, markaði og listsköpun. Þar sem hópurinn
samanstendur af mjög ábyrgu og metnaðarfullu fólki á aldrinum 19-23 ára
metur menningarfulltrúi það svo að
þeim sé fyllilega treystandi til að halda
salnum snyrtilegum og að húsnæðið
verði nýtt til að efla menningarstarfssemi í Garðabæ. Salur þessi hefur staðið
ónotaður fyrir utan notkun hjá skapandi
sumarstörfum s.l. sumar.

Framkvæmdastjórn Rökkvunnar hefur óskað að fá sal við hlið Gróskusalarins á Garðatorgi til afnotar fyrir unga listamenn.

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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Aðventa í Vídalínskirkju

og Garðakirkju 2022
Fyrsti sunnudagur í aðventu, 27. nóvember

Kl. 11
Kl
11:00
00 Há
Hátíðarmessa
íð
með
ð þá
þátttöku
ök K
Kvenfélags
fél
G
Garðabæjar
ð b j í Víd
Vídalínskirkju.
lí ki kj Sr. Jóna

Hrönn Bolladóttir þjónar fyrir altari. Halldóra Björk Jónsdóttir prédikar og þjónar ásamt kvenfélagskonum.
Kl. 15:30. Ljósastund í Garðakirkju. Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir. Brynja Dan Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi flytur ávarp. Ragnheiður Gröndal syngur við undirleik Guðmundar Péturssonar.

Laugardagur 3. desember

Kl. 16.00 Sameiginlegir tónleikar eldri borgara kóra í Vídalínskirkju. Gaflarakórinn úr
Hafnarfirði, Garðakórinn úr Garðabæ og Eldey úr Reykjanesbæ syngja. Ókeypis aðgangur.

Annar sunnudagur í aðventu, 4. desember

Kl. 11:00 Aðventuhátíð barnanna í Vídalínskirkju. Helgileikur og Barna- og unglingakór

Vídalínskirkju syngur. Jóna Þórdís Eggertsdóttir æskulýðsfulltrúi og fræðarar sunnudagaskólans.
Kl. 17:00 Aðventuhátíð í Vídalínskirkju. Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir þjónar. Erla Björg Káradóttir og
Kór Vídalínskirkju syngja, Sveinn Arnar Sæmundsson leikur á orgel og píanó. Snorri Magnússon sundkennari flytur hugleiðingu. Súkkulaði með rjóma framreitt af að hátíðinni lokinni.

Fimmtudagur 8. desember

Kl. 19.30 Hátíðarnótt í Vídalínskirkju - aðventutónleikar. Jón Rafnsson leikur á kontrabassa,

Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar og Karl Olgeirsson á píanó. Ókeypis aðgangur.

Þriðji sunnudagur í aðventu, 11. desember

Kl. 11:00 Jólaball sunnudagaskólans í Vídalínskirkju. Sr. Matthildur Bjarnadóttir og fræðarar
sunnudagaskólans. Berglind Halla Elíasdóttir leikkona syngur og jólasveinn kemur í heimsókn.
Kl. 12:30 Hátíðarguðsþjónusta á vegum Rótarýklúbbsins Görðum í Garðakirkju.
Sr. Guðrún Eggerts Þórudóttir þjónar.

Föstudagur 16. desember

Kl. 19.30 Jólatónleikar þýska sendiráðsins í Vídalínskirkju. Diddú og drengirnir flytja þýsk

og alþjóðleg jólalög. Aðgangur er ókeypis en tekið er við frjálsum framlögum sem renna til Landsbjargar.

Fjórði sunnudagur í aðventu, 18. desember

Kl. 11:00 Jólasöngvar fjölskyldunnar í Vídalínskirkju. Garðakórinn syngur undir stjórn

Jóhanns Baldvinssonar og strengjahópur út Tónlistarskóla Garðabæjar leikur. Sr. Guðrún Eggerts
Þórudóttir og Jóna Þórdís Eggertsdóttir æskulýðsfulltrúi leiða stundina.
Kl. 20:00 Jólatónleikar Gospelkórs Jóns Vídalíns í Vídalínskirkju. Miðasala á klik.is.

Miðvikudagur 21. desember

Kl. 21:00 Mozart við kertaljós í Garðakirkju. Camerarctica leikur ljúfa tónlist eftir Mozart.
Miðasala við innganginn og á tix.is.

Nánari upplýsingar á facebook.com/vidalinskirkja og gardasokn.is.

Átak gegn kynbundnu ofbeldi
Soroptimistar um allan heim standa
fyrir 16 daga átaki gegn kynbundnu
ofbeldi 25. nóvember til 10.
desember. Þetta er í þrítugasta og
fyrsta skiptið sem Soroptimistar
hefja slíkt átak á alþjóðlegum
baráttudegi gegn ofbeldi gagnvart
konum og stúlkum.

Sú hefð hefur skapast að ákveðið málefni er í brennidepli ár hvert. Áhersla
íslenskra Soroptimista mun að þessu
sinni opna vitundarvakningu um að allir
þekki rauðu ljósin í ofbeldissambandi,
hvort sem það er andlegt, líkamlegt,
kynferðislegt, fjárhagslegt eða stafrænt
ofbeldi.

Soroptimistar slást í för með um sex
þúsund samtökum í 187 löndum sem
leidd eru af Sameinuðu þjóðunum til að
vekja athygli á kynbundnu ofbeldi með
slagorðinu #roðagyllumheiminn eða
#orangetheworld. Roðagyllti liturinn er
litur átaksins og táknar bjartari framtíð
án ofbeldis gegn konum og stúlkum.
Átakið stendur til 10. desember en sá
dagur er alþjóðlegur mannréttindadagur
Sameinuðu þjóðanna og jafnframt dagur
Soroptimista.
Markmið 16 daga átaksins er að beina
athyglinni að alvarleika kynbundins
ofbeldis, fræða almenning og hvetja til
að ofbeldi verði stöðvað. Til þess þarf
vitundarvakningu. Ein af hverjum
þremur konum hefur verið beitt ofbeldi á
lífsleiðinni og er það eitt útbreiddasta
mannréttindabrot í heimi.

Ýmislegt verður gert þessa 16 daga til
að beina athygli að ofbeldi gegn konum.
Byggingar í heimabyggð klúbba verða
lýstar upp í roðagylltum lit.

· Nærri 140 konur eru myrtar á hverjum
degi af nánum fjölskyldumeðlimi.

Soroptimistar slást í för með um
sex þúsund samtökum í 187
löndum sem leidd eru af Sameinuðu þjóðunum til að vekja
athygli á kynbundnu ofbeldi með
slagorðinu #roðagyllumheiminn
eða #orangetheworld.
· Um 15 milljónir núlifandi unglingsstúlkna, 15-19 ára, hafa verið beittar
kynferðislegu ofbeldi.
· Konur eru 72 prósent allra þeirra í
heiminum sem hneppt eru í mansal
og kynlífsþrælkun.
· 200 milljónir núlifandi stúlkna og kvenna
hafa verið limlestar á kynfærum.
· Á hverri mínútu eru 23 barnungar
stúlkur þvingaðar í hjónaband.

Soroptimistar eru alþjóðleg samtök
kvenna sem hafa það markmið að
stuðla að jákvæðri heimsmynd þar sem
samtakamáttur kvenna nær fram því
sem sem völ er á.
Samtökin vinna að bættri stöðu kvenna,
mannréttindum öllum til handa sem og
jafnrétti, framförum og friði með alþjóðlegri vináttu og skilningi.
Soroptimistar sem eru um 600 talsins í
nítján klúbbum um allt land segja nei við
kynbundnu ofbeldi.
Fyrir hönd Soroptimistaklúbbs
Hafnafjarðar og Garðabæjar,
Hanna Kristín Guðjónsdóttir.

Lionsklúbbur Álftaness

Skötuveisla á Álftanesi á Þorláksmessu
- fyrir sælkera í jólaskapi

Lionsklúbbur Álftaness hefur árum saman staðið fyrir skötuveislu í
íþróttahúsinu á Álftanesi á Þorláksmessu
Nú nálgast Þorláksmessan, messudagur
Þorláks hins helga Þórhallssonar biskups
í Skálholti. Þá er bjartur dagur einna
skemmstur eins og allir vita en um leið
er manninum gefið skært ljós ef hann
kærir sig um:
Þó að myrk sé þessi tíð
þá er ljósið nærri,
jólastjarnan björt og blíð
blikar ekki fjarri.

Kraftmikill starfsmaður
óskast í hlutastarf á
tannlæknastofu í Garðabæ

Aðventuhefð. Það er gömul venja og hluti
af jólaundirbúningnum að gera sér dagamun á Þorláksmessu. Margir ljúka við
jólaskreytingar þennan dag og um kvöldið
hefur t.d. skapast sú hefð að ganga
friðargöngu niður Laugaveginn. Á Vestfjörðum var snemma vani að borða
kæsta skötu og er sá siður nú algengur
um allt land.

Lítill en líflegur vinnustaður í notalegu umhverfi þar sem teymisvinna er í forgrunni.
Á stofunni starfa 3 tannlæknar, 1 tanntæknir og 1 aðstoðarmaður tannlæknis.

Kæst skata. Lionsklúbbur Álftaness

Starfið felst m.a. í undirbúningi fyrir meðhöndlun sjúklinga, sótthreinsun, röntgenmyndatökum,
almennri afgreiðslu, tölvuskráningum og ýmsum öðrum störfum. Reynsla af tannlæknastofustarfi
er æskileg en mikilvægast er eftirfarandi:
- Jákvæðni og góð samskiptahæfni
- Snyrtimennska, stundvísi og reykleysi
- Sjálfstæði, frumkvæði og útsjónarsemi
- Vera góður liðsmaður í teymi
- Góð tölvukunnátta
Um er að ræða starf 3 daga vikunnar – mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrám á aslaug(hja)tonn.is

hefur árum saman staðið fyrir skötuveislu
hér á nesinu á Þorláksmessu og er það
löngu orðin föst venja fjölmargra Álftnesinga og nærsveitarmanna að sækja
veisluna. Sveitungar hittast og gleðjast
saman auk þess sem margir grípa tækifærið til að losna við að elda heima, vegna
ilmsins sem sitja vill eftir. Í því sambandi
má minna á limru sem um þetta var
gerð af vissum Lionsmanni:
Rétt fyrir Jesúm í jötunni
étum við börðin af skötunni
og um bæinn fer þefur
líkt og berst þegar hefur
bilað skolpræsi´ í götunni.
Sífellt fleiri nota tækifærið til að borða
þennan sjaldhafnarmat, skötuna, hjá
Lionsmönnum, um leið og gott málefni

er styrkt. Vegna mikillar aðsóknar verður
íþróttasalurinn í Íþróttamiðstöðinni að
þessu sinni notaður til veisluhaldanna
þannig að vel fari um alla og greiðlega
gangi. Áður var borðhaldið í hátíðarsalnum á efri hæð hússins þar sem stundum
var þröngt á þingi. Auk skötu verður saltfiskur og tindabikkja í boði og allt sem er
ómissandi við skötuát, kartöflur, rófur,
feiti, rúgbrauð, öl og brennivínsstaup.
Prúðir og prúðbúnir Lionsmenn þjóna til
borðs og óvænt atriði eru á dagskrá.
Gamanið byrjar klukkan hálftólf og
stendur til átta um kvöldið. Verð hverrar
máltíðar er 4.000 krónur og að venju
rennur ágóðinn allur til líknarmála.
Lionsklúbbur Álftaness er félagsskapur
sem hefur látið til sín taka við ýmis
verkefni á Álftanesi sl. 37 ár. Verkefnin
hafa verið stór og smá en eiga það sameiginlegt að þjóna byggðarlaginu, leggja
lið þar sem þörf er á með fjárframlögum
eða með því að félagar taka til hendinni.
Helstu leiðir til fjáröflunar eru skötuveislan
á Þorláksmessu og þorrablótið í janúar.
Félagar í klúbbnum eru á fjórða tuginn,
formaður Tómas S. Garðarsson. Áhersla er
lögð á að félagar eigi með sér góð kynni
samanber afmælisvísu um kæran féllaga,
Bjarna heitinn Guðmundsson frá Jörva:
Hans kinn er orðin ráðsett bæði og reynd,
hver rún ber svip af skapgerðinni þægri,
frá augum stafar góðvilja og greind
en gleðin býr við munnvikið til hægri.
Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir í
Lionsklúbb Álftaness og þeir sem áhuga
hafa geta t.d. haft samband við formanninn eða aðra félaga.

Prúðir og prúðbúnir Lionsmenn þjóna til borðs og óvænt atriði eru á dagskrá
Garðapósturinn - kgp.is
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Komdu inn!

Yfir 20° hiti, logn og blíða
Golfhermar GKG eru á heimsmælikvarða

Bókanir á gkg.is

Hið rómaða þorrablót á Álftanesi
Kvenfélagið og Lionsklúbburinn á
Álftanesi taka enn og aftur saman
höndum og halda þorrablót í
íþróttahúsinu 4. febrúar 2023.

Fimm formenn Stjörnunnar
í 100 ára afmælisveislu UMSK

Sóli Hólm skemmtir og Magni Ásgeirsson og félagar í hljómsveitinni Á móti
sól leika fyrir dansi. Miðasala fer fram í
íþróttahúsinu Álftanesi laugardaginn 21.
janúar kl. 12-14 og sunnudaginn 29.
janúar kl. 17-18. Miðaverð á þorrablótið
er 9900 kr. en einnig er hægt að koma á
ballið og kostar miðinn þá 3500 kr.
Allur ágóði af þorrablótinu rennur til
góðgerðarmála.

Fyrrverandi og núverandi formenn Stjörnunnar! F.v. Snorri, Lárus, Sigurður
(núverandi formaður), Anna og Jóhann í 100 ára afmælisveislu UMSK

Evrópsk Nýtnivika
Dagana 19.-27. nóvember næstkomandi
stendur evrópsk Nýtnivika yfir en markmið átaksins er að hvetja fólk til að draga
úr óþarfa neyslu, nýta hluti betur og draga
þannig úr myndun úrgangs.
Þema ársins er sjálfbærni og hringrás
textíls undir slagorðinu Sóun er ekki
lengur í tísku! Textíliðnaðurinn er einn sá
umfangsmesti í heimi og honum fylgir

Garðapósturinn - kgp.is

gríðarleg efnanotkun, ferskvatnsmengun og losun gróðurhúsalofttegunda svo
það skiptir miklu að draga úr sóun textíls.
Í tilefni Nýtnivikunnar eru sveitarfélög,
fyrirtæki, stofnanir, skólar og almenningur hvött til þess að fræðast um umhverfisáhrif textíls og leggja sitt af mörkum til að skapa hringrásarhagkerfi
textíls í samfélaginu.

Fataskiptimarkaður á
Bókasafni Garðabæjar
Í tilefni vikunnar hefur Bókasafn Garðabæjar verið með fataskiptimarkað sem
stendur til dagsins í dag, 23. nóvember.

Ungmennasamband Kjalarnesþings
(UMSK) var stofnað 1922 og fagnar
því 100 ára afmæli í ár, en UMSK er
aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi
Íslands (ÍSÍ) og Ungmenanfélagi
Íslands (UMFÍ). Innan sambandsins
eru ungmenna- og íþróttafélög í
Kópavogi, Garðabæ, Seltjarnarnesi,
Mosfellsbæ og Kjós.
Í tilefni aldarafmælis Ungmennasambands Kjalarnesþings (UMSK) var m.a.
fyrrverandi formönnum aðildarfélaga
UMSK boðið í afmælisveislu ásamt mök-

Netfang: valdimar@gp.is - Vefsíða Garðapóstsins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

um til að fagna með afmælisbarninu í
félagsheimilinu Hlégarði Mosfellsbæ sl.
laugardag.
Meðal gesta í veislunni voru fjórir fyrrverandi formenn Stjörnunnar, Snorri Olsen,
Lárus Blöndal, Anna Möller og Jóhann
Ingimundarson auk Sigurður Guðmundssonar formanns Stjörnunnar í dag
UMSK hefur átt 100 góð ár, en sambandið hefur allt frá upphafi verið byggt
upp af öflugum félagsmönnum sem
hafa lagt sitt að mörkum til að gera
UMSK að að því sem það er í dag.

14

69$5785)g678'$*85
ƑƏѷ-=vѴ࢙u-=क़ѴѴl
_িv]क़]mlo]]f-=-क़u

$bѴ0o:b:]bѴ7bu7-]-m-ƑƔĺঞѴƑѶmॕ;ul0;uĺ$bѴ0o:b:]bѴ7bu;hhb-=v࣐urक़m|mlĺ

0-15)0Ù;1ñ
ÉUP~OD5H\NMDYtN6tPLZZZKHLPDKXVLGLV

e
l
G

a
a
ð
g
v
e
e
l
i
ntu
ð
A ÐV E N T U H ÁT Í Ð
G A R ÐA B Æ JA R

Tónlistardagskrá og
aðventumarkaður á Garðatorgi 1–4
13:00 Barnakór Vídalínskirkju.
13:30–15:30 Sígild jólatríó með Garðasystrum og ljúf íslensk

og erlend jólatónlist með Einari Erni og Matthíasi Helga.

15:30 Blásarasveit Tónlistarskóla Garðabæjar leikur jólasyrpur.
13:00–16:00 Aðventumarkaður. Prjónles, kerti, skartgripir

og ﬂeiri handgerðir hlutir til sölu.

13:00–16:00 Jólasýning Grósku á sýningarﬂekum Garðatorgi 1.

Föndursmiðjur
13:00–15:00 Merkimiðasmiðja á Hönnunarsafni Íslands.
13:00–15:00 Jólakúlusmiðja á Bókasafni Garðabæjar.

Og líka…
14:30–15:00 Jólaball með jólasveinum á Garðatorgi 7.
15:00 Jólasöngleikur með Tónaﬂjóðum á Bókasafni Garðabæjar.

Fögnum upphaﬁ aðventu saman á Garðatorgi.
Allir viðburðir eru ókeypis.

26.11
G A R Ð AT O R G
kl. 13:00 – 1 6: 00

