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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.

Ljósin tendruð á
jólatrénu á Garðatorgi

GARÐATORGI 1

brauð • sultur •Kjöt
ostar • fiskur

jógúrt • grænmeti

Sælkeramaturbeint frá býli

Það var fallegt vetrarveður úti þegar leik-
skólabörn úr Garðabæ komu saman á
Garðatorgi til að tendra ljósin á jólatrénu á
Garðatorgi sl. föstudag. Elstu börn úr leik-
skólum bæjarins fjölmenntu á torgið og
áttu þar hugljúfa jólastund saman, Almar
Guðmundsson bæjarstjóri og Björg Fenger,

formaður bæjarráðs heilsuðu upp á börnin
og fékk þau til að telja niður saman þegar
ljósin voru tendruð á jólatrénu. Auðvitað
mættu jólasveinarnir og hjálpuðu til við að
tendra ljósin og skemmta börnunum Jóla-
tréð kemur að þessu sinni úr garði íbúa í
Víðilundi. (Sjá framhald á blaðsíðu 2 og 8).

GARÐAPÓSTURINN
- bæjarblað Garðbæinga frá 1989

Auðbrekku 6 · S. 565 8899 · normx.is

Algjör slökun!Algjör slökun!Algjör slökun!
Fljótandi „hengirúm”

- margir litir
3.900 kr.

Sérfræðingar
í frystivörum

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

Jólaveinarnir vöktu mikla lukku og buðu börnunum upp á mandarínur
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Ljósin tendruð á jólatrénu á GarðatorgiFramhald af forsíðu

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Jólasveinarnir vöktu lukku á meðal barnanna
Það vakti sem sagt mikla lukku þegar jól-
asveinar komu fyrr til byggða að heilsa upp
á börnin sem voru mætt á Garðatorg. Þeir
stöldruðu við og sungu nokkur jólalög með
börnunum og kvöddu þau svo með því að
færa þeim mandarínu að gjöf.

Þriðjudaginn 6. desember kl. 17:15
verður haldinn opinn fundur í Sveina-

tungu á Garðatorgi 7 um fjárhagsáætlun
Garðabæjar fyrir árið 2023. Gert er ráð

fyrir að fjárhagsáætlun Garðabæjar
verði samþykkt á bæjarstjórnarfundi

fimmtudaginn 1. desember nk. en þá fer
fram síðari umræða bæjarstjórnar

um áætlunina.

Vinnuferli fjárhagsáætlunar
Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2023 hefur verið
í vinnslu frá því snemma í haust en í sept-
ember setur bæjarráð forsendur áætlunar-
innar sem sviðsstjórar og forstöðumenn
vinna tillögur út frá. Íbúar fengu einnig eins
og undanfarin ár tækifæri til að senda inn
ábendingar og tillögur um fjárhagsáætlun í
gegnum samráðsgátt. Alls bárust á fimmta
tug ábendinga frá íbúum en alls voru nálægt
500 einstaklingar sem skráðu sig inn á
samráðsgáttina þar sem þeir gátu sett inn

rök með eða móti ábendingum og líkað við
tilteknar ábendingar. Fjárhagsáætlunin var
einnig reglulega á dagskrá bæjarráðs sem
fundar vikulega og farið hefur verið yfir
áherslur, fjallað um ný verkefni og fundað
hefur verið með fjölmörgum aðilum vegna
áætlunarinnar. Fyrri umræða um fjárhags-
áætlunina fór fram í bæjarstjórna í byrjun
nóvember og eins hafa nefndir bæjarins fjallað

um áætlunina á sínum nefndarfundum.
Samhliða áætlun fyrir árið 2023 er jafnframt
lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2024,
2025 og 2026.

Opinn kynningarfundur
6. desember

Samþykkt fjárhagsáætlun verður eins og
áður sagði kynnt á opnum fundi fyrir íbúa
þriðjudaginn 6. desember nk. Fundurinn
verður haldinn í fundarsal bæjarins í
Sveinatungu á Garðatorgi 7 og hefst kl.
17:15. Á fundinum verður farið yfir helstu
atriði fjárhagsáætlunar, s.s. rekstur og fjár-
hagsstöðu, þjónustu, fræðslumál, velferðar-
mál, framkvæmdir, umhverfi, menningu og
mannlíf. Tækifæri gefst til að spyrja út í þætti
í áætluninni. Allir eru velkomnir á fundinn
en hann verður jafnframt í beinu streymi á
vef Garðabæjar. Upplýsingar um fundinn og
gögn um fjárhagsáætlun bæjarins má finna
á vef Garðabæjar, gardabaer.is

Íbúafundur um fjárhagsáætlun
Samþykkt fjárhagsáætlun verður kynnt á opnum fundi fyrir íbúa þriðjudaginn 6. desember nk.

Kvenfélag Garðabæjar boðar til
jólafundar að Garðaholti þann
6. desember 2022 kl.19:00

Kæru Kvenfélagskonur!
Dagskrá kvöldsins: mjög fjölbreytt, skemmtileg og jólaleg!

Létt jólalög leikin af Hilmari Hjartarsyni
Jólahugvekja Matthildur Bjarnadóttir prestur

Skemmtilegur leynigestur kvöldsins
Kaffihlaðborð að hætti jóla kl. 19:30 í umsjón hóps 3, hópstjórar

Halldóra Björk Jónsdóttir og Hallveig Hilmarsdóttir.
Munið að kíkja undir diskana hjá ykkar þar gæti læðst vinningur.

Vinsamlega skráið ykkur á fundinn á vefsíðunni
https://kvengb.is/dagskra/ og fer þá pósturinn beint til ritara.
Ef að þú ert ekki með tölvu má hringja í Erlu Bil Bjarnardóttur

680 8585 og bóka sig hjá henni.

Vinsamlega leggið fundargjaldið kr.1.500 inn á 0318-26-11124
kt. 700169-7319. Einnig verður hægt að greiða gjaldið á fundinum.

Fjölmennum á fundinn og gestir eru velkomnir. “Þema jól”
F.h. stjórnar Kvenfélags Garðabæjar, S.Helena Jónasdóttir formaður

Almar, Björg og Stekkjastaur gáfu
börnunum mandarínur

Edda Björg Sigurðardóttir grunn- og
tónlistarskólafulltrúi Garðabæjar með

barnabarni sínu á aðventuhátíðinni
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að takast á við Tinnaverkin þá var það í rauninni um 40 ára gamall
draumur sem ég ákvað að láta rætast. Frá því á fermingaraldri hafði
mig alltaf langað til að koma með þá Tinna og félaga almennilega
heim til Íslands en í bókinni Dularfulla Stjarnan komuð þeir við á
Akureyri áður en þeir héldu áfram för sinni til Norðurheimskautsins,“
segir Óskar en myndir hans hafa vakið mikla athygli og hafa verið
vinsælar. Hann segir það sérstaka tilfinningu að vita til þess að
myndir hans hangi nú á veggjum viðskiptavina um alla Evrópu,
Bandaríkjunum, Brasilíu og Indlands svo eitthvað sé nefnt.

Teiknar viðskiptvina inn á myndirnar með Tinna
„Þá hafa viðskiptavinir lagt inn sérpantanir en ég býð upp á þann
möguleika að gera grafískar myndir þar sem ég teikna aðila inn á
mynd með Tinna en sumir eru að panta þannig myndir til að gefa
maka, fjölskyldumeðlim eða vinum almennt í afmælis- eða jólagjöf.
Það eina sem ég þarf er ljósmynd af viðkomandi.“

Aðspurður segir Óskar að verð fyrir slíkar myndir séu mismun-
andi. ,,Sumar eru frekar einfaldar það er að segja að á myndinni heldur
viðkomandi utan um Tinna þar sem Tobbi situr á milli þeirra. Aðrar
myndir geta verið mun flóknari sem liggur í því að fleiri karakterar
eru á myndinni og jafnvel landslag eða hýbýli viðkomandi,”segir hann
en áhugasamir geta haft samband við Óskar til að leggja inn pöntun.

Gerði þriggja bóka samning við Storytel
Aðspurður með framtíðarplön er kemur að rithöfundinum segist
Óskar hafa gert þriggja bóka samning við Storytel árið 2020 og

er Dansarinn fyrsta bókin í þríleiknum. Síðan verður mikið að
gera í kringum útgáfur erlendis en Óskar seldi réttinn að öllum
skáldsögum sínum til Norðurlandanna og nú þegar er Dans-
arinn kominn út á dönsku. ,,Enska þýðingin af Dansaranum kemur
út á næstu dögum og verður aðgengileg í öllum löndum Storytel eða
í um 30 löndum. Það verður því í nægu að snúast í kringum þetta og
þá kem ég einnig til með að sækja ýmsar glæpasagnahátíðar,” segir
Óskar, en hann var einmitt einn af skipuleggjendum að íslensku
glæpasagnahátíðinni Iceland Noir ásamt Evu Björgu Ægisdóttur,
Ragnari Jónassyni og Yrsu Sigurðardóttur í síðustu viku. Hann segir
að sú hátíð hafi farið ört stækkandi og stór nöfn rithöfunda séu farin
að sækjast eftir þátttöku. ,,Til að mynda komu núna í nóvember til
okkar þeir David Walliams og Richard Osman. Þá hefur Dan Brown
staðfest komu sína að ári,” segir hann.

Tinnamyndirnar kveiktu á ótal hliðarhugmyndum
Aðspurður hvort hann leggi þá pensilinn til hliðar segir hann
ekki svo vera. Hann er að vinna að og þróa nýjar teiknimynda-
hetjur sem muni líta dagsins ljós næsta vor. ,,Tinnamyndirnar og
þær aðferðir og tækni sem ég kynntist við gerð Tinnamyndanna
kveiktu ótal hliðarhugmyndir sem ég er byrjaður að vinna að og það
verður spennandi að sjá hvernig þessar nýju persónur muni sóma
sér í íslenskri náttúru og á ýmsum stöðum í Reykjavík, Akureyri og
víðar. Þessi nýja persóna er í rauninni byggð á aðalpersónu sem
fæddist í fyrstu skáldsögu minni Hilmu þannig að ég get lofað miklum
hasar í myndunum,” segir Óskar að lokum.

Það verður spennandi að fylgjast með framvindu verkefna hjá Óskari
en þeir sem hafa áhuga á að líta á Tinnamyndirnar geta séð verkin á
www.tinnamyndir.is og þeir sem hefðu áhuga á að kíkja á vinnustof-
una hans í Lyngásnum geta sent honum línu á tinnamyndir@gmail.com

GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
Útgefandi: Valdimar Tryggvi Kristófersson

Sími: 555 6101 Netfang: valdimar@gp.is Vefsíða: kgp.is
Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson, sími: 697 4020.

Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing
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valdimar@gp.is - Sími 697 4020
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Fylgdu Garðapóstinum á: Facebook, Twitter og Instagram
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Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Garðabær

Staðsetti Tinna í íslenskt umhverfi
Listamaðurinn og rithöfundurinn Óskar Guðmundsson hefur í nógu að snúast fyrir jólin

Garðbæingurinn Óskar Guðmundsson, rithöfundur og listamaður
er margt til lista lagt. Hann var að vinna að sinni fimmtu skáld-

sögu, sem hann átti að skila af sér núna í nóvember þegar Tinna-
myndirnar tóku óvænt yfir tímaplanið hjá honum fyrir jólin.

Óskar hefur gefið út 4 glæpaskáldsögur, en fyrsta bók hans HILMA kom
út árið 2015 og hlaut Blóðdropann sem bestu glæpasöguna sem kom út
það árið og um leið tilnefnd til Glerlykilsins sem besta glæpasaga
Norðurlandanna. Þriðja skáldsagan Boðorðin var gefin út í Bretlandi og
er um þessar mundir tilnefnd til glæpasagnaverðlaunanna Petrona sem
besta Skandinavíska glæpasaga.
Óskar sendi svo frá sér skáldsöguna Dansarinn fyrir síðustu jól sem
kom út undir merkjum Storytel og var því bæði gefin út sem bók og
hljóðbók en hún sló þar rækilega í gegn og vann til verðlauna sem
besta skáldsagan það árið.

Tinna á gott spjall við Halldór Laxness
Í júní síðastliðinn hélt Óskar myndlistarsýningu í Epal Laugavegi þar
sem hann kom með Tinna og félaga heim til Íslands og staðsetti þá í
Íslenskt umhverfi og má þar nefna við Hallgrímskirkju, Kerlingarfjöll, við
rætur Heklu og við Gljúfrastein þar sem Tinni á gott spjall við nóbels-
skáldið Halldór Laxness. Þessa dagana vinnur Óskar hörðum höndum
að næstu skáldsögu sem mun koma út á næsta ári.

Kúnstin að hafa tímarammann raunhæfann
Garðapósturinn velti því fyrir sér hvernig hann skipulagði daginn
enda ansi margt í gangi hjá honum um þessar mundir? ,,Það getur
nú stundum verið kúnstugt að koma öllu heim og saman þar sem ég er
nú ekki þekktastur fyrir að vera mjög skipulagður. En ég hef þó lært með
tímanum að gefa mér tímaramma en kúnstin er kannski að hafa hann
raunhæfan og heita sjálfum sér því að standa við hann. Þetta hefur
yfirleitt tekist þó var ég á góðu róli með skáldsöguna sem ég er að vinna
að í dag þegar Tinnamyndirnar tóku óvænt yfir tímaplanið. Það var
ætlunin að gefa söguna út í byrjun nóvember en það tókst nú ekki
þannig að hún kemur út á næsta ári,” segir Óskar.

40 ára gamall draumur að rætast með Tinna
Óskar segist hafa málað og teiknað frá því hann man eftir sér.
Hann lagði stund á myndlist í Handíða- og myndlistaskóla Reykja-
víkur og hefur í gegnum tíðina haldið nokkrar sýningar. Aðspurður
hverskonar myndir hann hafi helst fengist við segir hann að þær
hafi verið af ýmsum toga. „Ég hef verið óhræddur við að fara ótroðnar
slóðir og prófað ýmsar aðferðir við listsköpunina. En nú þegar ég ákvað

Enn eina ferðina er Hulda Hreindal með sýningu í Bókasafni Garðabæjar í samstarfi við
Grósku félag myndlistarmanna í Garðabæ.

Hulda er myndlistarmaður desembermánaðar og sýnir hún að þessu sinni eldri verk, um
20 verk sem flest eru unnin á bilinu 2008 - 2018. Þema sýningarinnar er Ást og
Umhyggja og Þrá eftir hinu Góða, að vera Umvafin Kærleik og Hlýju. Er það ekki það sem
við öll þurfum á að halda?

Hulda hefur verið með vinnustofu um árabil í Lyngási 7 Garðabæ.

Opnun sýningarinnar verður föstudaginn 2. desember klukkan 17:00 - 19:00.
Við erum öll eðlilega velkomin og þið líka!

Sýningin er opin á opnunartíma safnsins og mun standa út árið.

Ást í Meinum - Ást í Leynum -
Ást hjá öllum og ekki neinum

Þeir sem hafa áhuga á að líta á Tinnamyndirnar geta séð
verkin á www.tinnamyndir.is og þeir sem hefðu áhuga á að
kíkja á vinnustofuna hans í Lyngásnum geta sent honum línu á

tinnamyndir@gmail.com

Óskar á vinnustofu sinni í Lyngás 11



Jólakörfur
•Blandaðar ávaxtakörfur.
•Blandaðar ávaxtakörfur
með súkkulaðisveinum
og ýmsu öðru.
•Ávaxta- og ostakörfur
með ýmsum blæbrigðum. Mandarínukassar

Eitthvað ægilega jólalegt
við að hafa þá uppi á borði í
kaffistofunni fyrir jólin.

Veislubakkar
Ávaxta- og grænmetisveislubakkar
við hvert tækifæri.

Viljið þið panta
bara einu sinni?
Þá er þessi pakki tilvalinn,
8,5 kg af ávöxtum á 7.500 kr.
Svo pantið þið bara aft r

www.avaxtabillinn.is • avaxtabillinn@avaxtabillinn.is • 517 0110

Iðnbúð 2, Garðabæ

Ávaxtaðu betur

.

Epla- og mandarínukörfur
með merki fyrirtækisins á öllum ávöxtum

Talsvert töff að þakka samstarfsfyrirtækjum fyrir árið með því að senda þeim svona körfur.

bíllinn
Færir fyrirtækjum jólin upp á borð
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Brautskráning í FG af haustönn 2022
fór fram í Urðarbrunni þann18. nóv-
ember sl. Þá brautskráðust 36 nem-
endur, flestir af flestir af náttúru og
viðskiptafræðabrautum, eða alls sjö

af hvorri, en þar á eftir komu lista-
brautir með fimm nemendur

brautskráða.

Það var Guðmundur Grétar Magnússon
sem opnaði hátíðina með því að flytja
lagið ,,Gamli skólinn“ eftir Magnús
Eiríksson úr hljómsveitinni Mannakorn-
um og hlaut hann góðar undirtektir.

Síðan fylgdi brautskráning, afhending
viðurkenninga, kveðja frá skólanefnd og
ávarp nýstúdents, sem Íris Jóna Erlings-
dóttir flutti. Athöfninni lauk síðan með
fjöldasöng, ‚,Íslands minni.“
Í ræðu sinni leit Kristinn Þorsteinsson
skólameistari meðal annars til baka

á kóvid-heimsfaraldurinn, sem setti allt
skólastarf meira og minna úr skorðum,
ekki aðeins hér á landi heldu um allan
heim. Hann sagði þó að lokanir hér á
landi hefðu verið mun minni en í öðrum
löndum. Að hans mati voru tveir þættir
þar afgerandi, annars vegnar fagmennska
íslenskra kennara og hins vegar skiln-
ingur yfirvalda á mikilvægi skólastarfs.

Þá kom Kristinn einnig inn á umræð-
una um kynferðislegt ofbeldi og hlut-
verk framhaldsskólanna í þeim efn-
um: ,,Sú krafa að við getum lifað lífi
okkar án ótta við ofbeldi er eðlileg og
reynum að hætta að leita orsaka ofbeldis
hjá fórnarlömbunum, orsakirnar liggja
annars staðar,” sagði Kristinn og bætti
við: ,,Menntun er ekki bara að kenna
nemendum stærðfræði og félagsfræði
svo eitthvað sé nefnt. Við þurfum líka að
kenna nemendum að verða almenni-

legar manneskjur þó vissulega sé hlutverk
foreldra þar talsvert stærra en okkar.”

Í desember verður svo haldið sérstakt
skólaþing í FG, en þar mun bæði nem-
endum og starfsmönnum skólans gefast

færi á að ræða ýmis málefni sem brenna
á fólki. Ljósmyndir: Gunnar H. Ársæls-
son og Fríða Gylfadóttir.

Ástdís Sara Þórisdóttir, Dagur Elís Gíslason og Védís Ýmisdóttir fengu
verðlaun fyrir góðan árangur í líkams og heilsurækt. Með þeim á myndinni

er íþróttkennarinn þeirra, Írena Óskarsdóttir

36 brautskráðir frá FG36 brautskráðir frá FG

Oddný Þóra Gunnarsdóttir
ásamt Kristni Þorsteinsssyni

skólameistara FG

Óhætt er að segja að góð stemning
hafi einkennt aðventuhátíð
Garðabæjar sem fór fram á

Garðatorgi þann 26. nóvember s.l.

Hátíðin hófst með Barnakór Vídalíns-
kirkju en síðan hélt tónlistardagskrá
áfram á litlu sviði á Garðatorgi 4 en fram
komu þær Tinna Margrét Hrafnkelsdóttir,
Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir og Bryndís
Magnúsdóttir sem kalla sig Garðasystur.
Þá komu einnig fram þeir Matthías Helgi
Sigurðarson og Einar Örn Magnússon.
Handverksmarkaður og matarmarkaður
slógu sannarlega í gegn meðal gesta
sem eflaust hafa keypt ýmislegt til
jólanna. Á Hönnunarsafni Íslands var
margt um manninn en þar gátu gestir
gert sína eigin merkimiða en á Bókasafni
Garðabæjar safnaðist fólk saman til að
búa til jólakúlur úr endurunnum bókum
og tímaritum. Þá var boðið upp á
jólasöngleik á bókasafninu sem gladdi
marga. Jólaball með jólasveinum fór svo
fram á Garðatorgi 7 og allir tóku undir í

söng og dansi í kringum tréð. Hátíðinni
lauk með fallegum tónum Blásarasveitar
Tónlistarskóla Garðabæjar við fallega
jólatréð á Garðatorgi.

Miðvikudaginn 7. desember 12:15
verða aðventutónleikar í sal Tónlistar-
skóla Garðabæjar. Það er hin silki-
mjúka mezzósópranrödd Hildigunnar
Einarsdóttur við meðleik Guðrúnar
Dalíu Salomónsdóttur sem gefa gest-
um Tónlistarnæringar yndislega upplifun
með jólatónlist eftir íslenska og erlenda
höfunda. Aðgangur er að venju ókeypis en
tónleikarnir eru um 30 mínútna langir.

Hildigunnur Einarsdóttir
syngur inn jólin

Vel heppnuð aðventuhátíð

Myndlistarkonan Jóhanna Ásgeirs-
dóttir leiðir smiðju í Hönnunarsaf-
ninu sunnudaginn 4. desember frá

klukkan 13 en viðfangsefnið er
jólastjörnugerð í anda Einars

Þorsteins.

Smiðjan er ætluð allri fjölskyldunni og
verður eflaust gaman að sjá fallegar
stjörnur í gluggum Garðbæinga að
lokinni smiðjunni. Þátttaka er ókeypis
og öll velkomin.

Jólastjörnugerð
í Hönnunarsafninu 4. desember

Facebook.com/Gardaposturinn.is
Twitter.com/Gardapostur
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VIÐ erumRÆKTENDUR BREYTINGA

Töfrandi dekurmolar í jólapakkann
með gjöfumnáttúrunnar



Garðabær hefur undanfarin ár
auglýst eftir fallegum greintrjám úr

einkagörðum Garðbæinga til að nota
sem jólatré á opnum svæðum

bæjarins. Bæjarbúar hafa tekið
þessari umleitan Garðabæjar vel og

mörg falleg jólatré prýtt Garðabæ,
bæjarbúum til ánægju og yndisauka.

Hið fallega jólatré sem sem stendur á
Garðatorgi í dag og tendrað var sl. laug-
ardag kemur úr einkagarði í Víðilundi,
en vegna umhverfissjónarmiða og til að
spara kolefnissporin tók Garðbær þá
ákvörðun ásamt vinabæ sínum, Asker í
Noregi, fyrir þremur árum að hætt að
þiggja jólatré frá Asker.

Jólatréð í ár kemur frá hjónunum Andra
Gunnarssyni og Heiðbjörtu Vigfús-
dóttur, íbúum í Víðilundi í Garðabæ.

Garðapósturinn spurði hjónin hvernig
það hafi komið til að þau ákváðu að
hafa samband við Garðabæ til að
athuga hvort þeir vildu taka grenitré
úr garðinum hjá sér? ,,Við fluttum í
húsið fyrir tæpum þremur árum og tók-
um þá við stórglæsilegu búi af frum-
byggjum. Í garðinum eru þónokkur gömul
tré sem líklega fóru niður í jörð fljótlega
eftir að lóðin var mótuð um 1969 - þar
með talið jólatréð í ár. Fyrsta vorið okkar
hér felldum við þónokkur tré, stórar og
miklar aspir auk annarra trjáa sem voru
farin að vaxa ofan í hvert annað. Fyrir
snarbrjálað garðyrkjufólk eins og okkur
er mikill lúxus að fá að grisja garðinn í
stað þess að þurfa að bíða í áratugi til að
sjá tréin vaxa. Við erum búin að vera í
störukeppni við þetta tiltekna tré frá því
við fluttum inn og vildum gefa því séns.
Það hefur séð til þess að við þurftum að
fara á tveggja mánaða fresti upp á þak
að hreinsa úr rennum og það sem gerði
svo útslagið var að við skiptum út hellu-
lögn fyrir framan húsið og sáum fram á
að með tímanum myndi tréið lyfta upp
og skemma nýju aðkomuna að húsinu
sem gengur náttúrulega ekki. Við heyrð-
um af því að bærinn tók grenitré úr
görðum síðastliðið ár og fannst kjörið að
kanna málið hjá bænum núna við sum-
arlok,” segir Andri.

Andri bjóst við öllu því versta
Og gekk þetta vel fyrir sig, fagmenn á
ferð frá bænum sem tóku niður tréð?
,,Alveg meiriháttar vel. Andri var að
sjálfsögðu búinn að mikla þetta mikið
fyrir sér og bjóst við öllu því versta en
tréð fór á innan við 20 mínútum og fór

það eins og íspinni með kranakló á
vörubíl,” segir Heiðbjört.

Voru tilbúinn með ræðu
Og mættuð þið á aðventuhátíðina sl.
laugardag á Garðatorgi? ,,Við erum nú
hrædd um það. Mætt um í okkar fínasta
pússi og vorum tilbúin með ræðu til
vonar og vara en það kom ekki til þess
að hún var flutt,” segir Andri í léttum
tóni.

Okkar tré er aðal
jólatréð í bænum

Eruð þið ekki bara nokkuð stolt/
ánægð með af því að hafa útvegað
Garðbæingum jólatréð í ár og sparað
þar með nokkur kolefnissporin þar
sem tréð er ekki flutt frá Asker í Nor-
egi eins og gert var í tugi ára? ,,Algjör-
lega. Hér er mikil úthverfastemning og
Andri var búinn að slá þvílíkt um sig í
gríni og segja öllum sem á hann vildu
hlusta að tréið úr garðinum yrði nátt-
úrulega aðal tré bæjarins enda beri allt
af hjá húsráðendum. Þetta paraðist því
prýðilega við stóru orðin þegar okkar var
tilkynnt að það færi á Garðatorg þegar
það var fellt! Okkur finnst frábært að
hægt sé að mætast svona með bænum

og er sjaldgæft tilvik þar sem allir vinna
- húsráðendur losna við mikinn höfuð-
verk og kostnað að farga tréinu, bærinn
fær undurfagurt jólatré að kostnaðarlausu
og umhverfssjónarmiðum gerð skil þar
sem því var ekið innan við 1km frá fyrri
heimastað. Að endingu verður það
kurlað niður og sett í stíga og beð bæjar-
ins,” segir Heiðbjört með bros á vör að
lokum.
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Voru í störukeppni við tréð í þrjú ár
Jólatréð á Garðatorgi kemur frá Andra og Heiðbjörtu í Víðilundi

Andri og Heiðbjört

Jólastemmingin verður allsráðandi í
byrjun aðventunnar á Bókasafni

Garðabæjar. Ekkert segir jólin jafn
vel og góð bók og konfektmoli með.
En það er hægt að nýta bókasafnið

bæði til að næla sér í gott lesefni
fyrir aðdraganda jóla en einnig til
að eiga góðar stundir saman með

fjölskyldu eða vinum.

Laugardaginn 3. desember verður hin
sérlega skemmtilega sögu – og söng-
stund með Þórönnu Gunný í boði með
einstöku jólaívafi. Jólalög og jólaævin-
týri verða þar allsráðandi og búist er við
miklu stuði og mikilli gleði. Sama dag
verða útibúin í Urriðaholti og Álftanesi
einnig með jólatengda viðburði en tveir
fræknir jólasveinar heimsækja Urriða-
holtssafn og föndur verður á borðum en
á Álftanessafni verður boðið upp á
huggulega jólaperlustund.

Miðvikudaginn 7. desember mun síðan
bókasafnið á Garðatorgi bjóða upp
prjónastund um morguninn þar sem
lesin verður jólasaga upphátt fyrir þá
sem vilja hittast og taka í prjónana eða
heklunálina.

Þann 10. desember mun síðan hin
frábæra Birgitta Haukdal mæta og lesa
upp úr bókum sínum um þau Láru og
Ljónsa.

Í desember býður bókasafnið upp á
vistvæna innpökkunarstöð þar sem
hægt er að koma og pakka inn jólagjöfum
í frið og næði en við innpökkunina er
hægt að nýta gamlar bækur og tímarit
sem þrá ekkert heitar en nýtt líf sem
jólapakkning.

Aðventustundir á
Bókasafni Garðabæjar

Í þessari mögnuðu bók
er sagt frá heimsins

klókasta og gáfaðasta dýri,
hrafninum og sagðar af
honum ótrúlegar sögur

- fyrir nú utan allt annað
sem honum viðkemur.

Bókaútgáfan Hólar
holabok.is / holar@holabok.is

Jólatréð komið á Garðatorg



Í nýútkominni bók, Stundum verða
stökur til, rekur Garðbæingurinn,
séra Hjálmar Jónsson, ævi sína í

vísum og ljóðum; námsárin,
prestskapinn og pólitíkina svo að

eitthvað sé nefnt.

Skemmtileg atvik verða þar ljóslifandi í
samskiptum hans við fólki í gleði og
gáska og skeytin fljúga í allar áttir. Og
ekki vantar sögurnar á bak við kveðskap-
inn. Grípum aðeins niður í bókina og
gefum séra Hjálmari orðið:

Ég útskrifaðist sem stúdent frá Mennta-
skólanum á Akureyri sumarið 1971. Auk
mín fóru tveir úr hópi útskriftarnemanna
í guðfræðinám við Háskóla Íslands, þeir
frændur Pálmi Matthíasson og Pétur
Þórarinsson. Þegar við bárum þetta val
okkar undir skólameistarann okkar,
Steindór Steindórsson frá Hlöðum, sagði
hann: „Farið þið endilega í guðfræðina,
strákar. Það hafa verri menn en þið
orðið prestar.“

Sæluvika Skagfirðinga á sér góðar rætur.
Lífsgleðin er þar auðfundin og notaleg.
Ég kom eitt sinn niður í Græna salinn,
þar sem söngurinn ómar. Ég lét jafnan
fara lítið fyrir mér þar, flestir eru mér
fremri í sönglistinni; þar kom til mín
Halldór Hafstað og rétti mér óðara fleyg-
inn sinn. Ég bragðaði á og giskaði á að þar
væri Svartidauði blandaður gosdrykk:

Brátt mun þynnast fjendaflokkur,
furði engan sjón þótt dvíni.
Halldór bóndi byrlar okkur
brennivín í appelsíni.

Einhverju sinni við upphaf sæluviku var
ég að undirbúa messu. Sú venja hafði
skapast fyrir mína tíð að messað var fyrri
sunnudaginn en daginn eftir lokaballið
var talið rétt að gefa frí frá helgihaldinu.
Nú var semsagt fyrri sunnudagurinn,
framundan margir listviðburðir og

mannamót. Messan að jafnaði mjög vel
sótt. Um morguninn var ég slæmur í
hálsinum, rámur og greinilega einhver
kvefpest að búa um sig. Ég hringdi í vin
minn, Óskar Jónsson lækni, og bað
hann nú að duga mér vel, senda mér
eitthvað fljótvirkt og krassandi þannig
að röddin færi ekki alveg og ég gæti
messað. Reyndar þótti Óskar sparsamur
á lyf að hætti góðra lækna, líkaminn
skyldi vinna á slæmskunni í lengstu lög.
Því var það að einhver orti sem ekki fékk
lyf sem hann eða hún taldi sig vanta:

Ekki vill hann Óskar minn
ausa út meðulonum.
Margur dáðadrengurinn
má drepast fyrir honum.

En í eymd minni og raddleysi setti ég
saman þessa bón til Óskars:

Staðan er bæði tæp og treg,
tárvot augun og bólgin kverk.
Nú verður messan neyðarleg
nema þú gerir kraftaverk.

Óskar brá við skjótt, ég fékk sýklalyf og
sterka dropa. Um hádegið hafði ástandið
ekki lagast heldur versnað til muna. Ég
var orðinn þegjandi hás og ófær um að
sinna mínu embætti í kirkjunni. Signý
mín hringdi þá fyrir mig í sr. Gunnar
Gíslason í Glaumbæ, sem þá var nýhættur
prestsskap, og bað hann að bjarga

þessu með messuna. Séra Gunnar brást
við vel og drengilega eins og hans var
von og vísa. Hann var mættur í
Sauðárkrókskirkju rétt fyrir kl. 14 og
gengur fyrir altarið undir forspilinu. Nú
er frá því að segja að læknishjónin,
Óskar og Aðalheiður Arnórsdóttir, komu
til messunnar. Þau komu bara rétt fyrir
klukkan tvö þannig að þau fengu sæti
uppi á svölum í aftari röð og sáu ekki
niður. Þegar svo séra Gunnar byrjar að
tóna var röddin talsvert öðruvísi en í
mér. Aðalheiði sagðist svo frá síðar að
Óskar hefði sprottið á fætur og gáð fram
af skörinni, litið inn að altarinu og tautað
fyrir munni sér: „Hvað gaf ég honum
eiginlega!“

Össur stóð sem stytta er
Ingbjörg virtist vera að fá

hjartaáfall
Margir muna þegar Össur Skarphéðins-
son og Ingibjörg Pálmadóttir voru
saman í sjónvarpsviðtali, sem fékk
skjótan endi. Ingibjörg fann fyrir brjóst-
þyngslum og virtist vera að fá hjarta-
áfall. Öllum var illa brugðið en athygli
vakti að Össur stóð sem myndastytta og
hafðist ekkert að:

Allir vita að eitt sinn var
Össur höndum seinni
þegar hans að höndum bar
hjartastopp í beinni.

Klipið en ekki bitið í eyra
Margt var kveðið þegar Árni Johnsen
kleip í eyrað á Össuri:

Össur hefur hugsun skakka
um heppni sína veit ekki.
Alla daga ætti að þakka
að Árni kleip en beit ekki.

Hér er vísað til þess að nokkru áður
hafði hnefaleikakappinn Mike Tyson
bitið stykki úr eyranu á öðrum boxara,
Evander Holyfield.

Það hafa verri menn en þið orðið prestar

gardabaer.is

FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR FYRIR ÁRIÐ 2023 VERÐUR KYNNT Á OPNUM FUNDI FYRIR ÍBÚA.

Farið verður yfir helstu atriði fjárhagsáætlunar:
• Álögur, útsvar og gjöld
• Rekstur og fjárhagsstaða
• Þjónusta við börn, barnafjölskyldur, fatlað fólk, eldri borgara, flóttafólk og fleiri.
• Fræðslumál
• Velferðarmál
• Framkvæmdir, uppbygging nýrra hverfa, endurbætur húsnæðis
• Umhverfi og sjálfbærni
• Menning og mannlíf

Umræður, spurningar og heitt á könnunni.

Fundurinn verður í beinu streymi á vef Garðabæjar.

Hjartanlega velkomin!
Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar

ÍBÚAFUNDUR
UM FJÁRHAGSÁÆTLUN

Kl. 17:15 þriðjudaginn 6. desember 2022
Sveinatunga, fundarrými Garðabæjar,
Garðatorgi 7
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Í nýútkominni bók, Stundum verða
stökur til, rekur Garðbæingurinn,
séra Hjálmar Jónsson, ævi sína í

vísum og ljóðum; námsárin,
prestskapinn og pólitíkina svo að

eitthvað sé nefnt.



Komin er út þriðja súperbókin,
Súper Vinalegur eftir barnasál-

fræðingana Soffíu Elínu Sig-
urðardóttur og Paolu Cardenas.

Svo því sé komið á framfæri þá er
Soffía Elín Sigurðardóttir fædd og upp-
alin í Garðabæ og er búsett þar í dag.
Skólaferill hennar hófst á Bæjarbóli
þegar eingöngu var í boði að vera
hálfan daginn hjá Boggu og Ernu. Lá
leið hennar síðan í Flataskóla og Garða-
skóla og svo í háskóla. Síðar lá leið
hennar til Ástralíu þar sem hún útskrif-
aðist sem skóla- og þroskasálfræðingur.

Soffía Elín hefur starfað sem barnasál-
fræðingur sl. 16 ár við meðferðar- og
greiningarvinnu meðal barna og ung-
menna á eigin stofu Sentia en starfrækir
einnig námskeiðin Nexus Noobs o.fl.

Soffía Elín hefur verið í samstarfi við
Paolu Cardenas barnasálfræðing en
hafa þær haldið úti námskeiðum fyrir
börn og unglinga m.a. í samstarfi við
ADHD samtökin. Fannst þeim mikil-
vægt að grípa börnin ung og koma í veg
fyrir að smærri vandamál þróuðust í
stærri síðar á lífsleiðinni. Frumsömdu
þær barnabækur sem miðla sálfræði-
þekkingu til ungra barna og eru hugs-
aðar sem snemmtæk íhlutun. Markmið
súperbókanna er að kenna börnum að
þekkja eigin tilfinningar, uppgötva eigin
styrkleika og læra bjargráð sem hjálpar
þeim að öðlast sterkari sjálfsmynd.

,,Súperbækurnar byggjast á gagn-
reyndum sálfræðimeðferðum líkt og
hugrænni atferlismeðferð (HAM) og
núvitund. Sálfræðiaðferðirnar eru í raun
þær sömu fyrir allan aldur en hafa verið
einfaldaðar fyrir börn. Í öllum bókunum
er að finna félagsfærnisögu þ.e. stutta
sögu semhjálpar börnumúr aðstæðum,
æfingar sem bæði dýpka skilning á efn-
inu og geta nýst sem bjargráð út ævina,”
segir Soffía Elín.

Ekkert aldurstakmark
á bókunum

,,Fyrstu tvær bækurnar eru ætlaðar börn-
um allt frá 4 ára aldri en Súper Vina-
legur er fyrir örlítið eldri börn. Geta þó

uppalendur lesið og miðlað efninu til
barna. Ekkert aldurstakmark er hins
vegar á bókunum og hvetjum við
for-eldra jafnt sem fagaðila eins og
leik- og grunnskólakennara, sálfræðinga
og námsráðgjafa til þess að nýta bæk-
urnar í leik og starfi,” segir Soffía

Súper styrkirnir eru sex talsins og var
þriðja bókin að koma út sem heitir Súper
Vinalegur en Súper Viðstödd og Súper
Vitrænn komu út fyrir ári síðan. Bæk-
urnar byggja á þekkingu þeirra sem
þegar eru komnar út en í bókinni Súper
Viðstödd var lagt upp með að kenna
innsæi, öndunar- og núvitundaræfingar
sem bjargráð við órólegum huga og
erfiðum aðstæðum. Súper Vitrænn fjallar
um depurð og hvernig hægt er að notast
við hugræna atferlismeðferð (HAM).
Súper Vinalegur kennir börnum og for-
eldrum leiðir til að takast á við kvíða.
Hægt er að nálgast allar bækurnar í
öllum helstu bókabúðum og á heima-
síðunni sjalfstyrkur.is

Mikilvægt að
grípa börnin ung

Komin er út þriðja súperbókin, Súper Vinalegur
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Hárklippistofan Barbarinn opnaði í í
nóvember nýja stofu á Smáratorgi í

Kópavogi við hliðina á Bakara-
meistarnum, en Barbarinn er líka

með stofu í Ármúla 19.

Það er Fjóla Valdís Árnadóttir, sem er
rekstrarstjóri Barbarans, en hún er
Garðbæingum að góðu kunn enda ólst
hún upp í Garðabæ og lék með Stjörnunni.
Markmið stofunnar er að bjóða upp á
vandaðar klippingar á skömmum tíma á
hagstæðu verði, en stofan bíður einnig
viðskiptavinum upp á ánægjutryggingu
sem við ætlum að forvitnast um ásamt
fleiru í spjalli okkar við Fjólu.

En hvernig kom það til að Fjóla ákvað
að opna hárklippistofu í Kópavogi?
,,Barbarinn opnaði klippistofu í Ármúla
árið 2019, við hugsuðum alltaf stærra
og fleiri stofur. Það var ákeðið strax í
byrjun að stofa 2 yrði í Kópavogi. Frá-
bært þegar fyriráætlanir verða að veru-
leika,” segir hún og brosir.

Er Barbarinn hefðbundin hárklippi-
stofa, hvað bjóðið þið upp á? ,,Við erum
eingöngu í klippingum fyrir alla sem er
alveg hrikalega gaman. Í raun skemmt-
ilegast við fagið að mínu mati. Það er
dásamlegt að vera laus við litanir, perm
og þ.s.h. efnavinnu. Við seljum ,,basic“
hárvörur frá KEUNE, Matrix og María
Nila.”

Og þið eruð eina stofan á Íslandi sem
notar hársugu, hvað erum við að tala
um? ,,Þetta stórsniðuga tæki, hársugan,
er að gera skemmtilega hluti, en eftir
klippingu þá ryksugum við hárið og
hálsinn þannig að við tökum stóran hluta
af “óþolandi” litlu hárunum sem minna
þig á allan daginn ef þú fórst í klippingu
að morgni. Fókið með stutta hárið hrein-
lega getur ekki án þess verið eftir að
hafa prufað hársuguna einu sinni.”

Einnig bjóðið þið upp á að taka myndir
af klippingunni? ,,Kerfið okkar er byggt
upp á þann skemmtilega hátt að við
bjóðum viðskiptavinum að taka mynd af
klippingunni að henni lokinni, þá er hún
til í kerfinu okkar á bak við símanúmer
viðkomandi. Þannig að næst þegar við-
skiptavinurinn kemur í klippingu þá
getur hann sagt: ,,Ég ætla að fá sama og
síðast”,” segir Fjóla brosandi.

Og þið farið nokkuð óvenjulega leið
þegar tímar eru pantaðir í klippingu,
er það ekki rétt? ,,Já, einmitt. Pöntun-
arkerfið okkar er hannað eftir hugmynda-
fræði eiganda Barbarans, Þórsteins
Ágústssonar. Þú ferð á barbarinn.is
skráir inn símanúmerið þitt og þá færðu
upp biðtímann í klippingu. Svo ert þú
bara í þínum daglegu erindum og þegar
það eru 15 - 20 mín í þina klippingu þá
færðu sms um að það sé að koma að
þér. Þegar þú kemur svo inn á Barbar-
ann skáir þú þig í tölvuna hjá okkur og
ferð oftast beint í stólinn. Virðing við
tíma allra.”

En þú getur ekki valið þér klippara,
heldur færðu þann næsta sem er
laus? ,,Þú getur beðið eftir þeim klippara
sem þú vilt en þá er það á þína ábyrgð ef
þú þarft að bíða lengur, en getur þá
hleypt fram fyrir þig ef aðrir viðskipta-
vinir koma inn.”

Svo vakti athygli mína að þið bjóðið
viðskiptavinum upp á ánægjutrygg-
ingu? ,,Það er okkur mikið í mun að
viðskiptavinir okkar séu ánægðir með
vinnu okkar. En við erum öll mannleg og
getur orðið á eða að það komi upp mis-
skilningur milli klippara og viðskipta-
vinar þá er mjög gott að geta boðið fólki
að koma aftur þeim að kostnaðarlausu.
Viðskiptavinir erum mjög ánægðir með
þetta og finnst þetta alveg frábært hjá
Barbaranum.”

Og hafa margir nýtt sér ánægjutrygg-
inguna? ,,Það hefur komið fyrir að hún
sé nýtt og við gerum það með bros á
vör, því mikilvægast fyrir okkur er að
viðskiptavinir Barbarans séu ánægðir.”

Eru tískusveiflur í klippingum, hvað
er vinsælast í dag og eftir hverju fara
þessar tískusveiflur? ,,Það hefur verið
svakalega mikið um ,,skin fade” klipp-
ingar hjá strákunum, en ég er ekki frá
því að tískan breytist aðeins með
árstíðunum. Þannig að það er í raun
margt spennandi í gangi.”

Hvernig hefur gengið að ráða starfs-
fólk á nýju stofuna á Smáratorgi og
ég sé að þið leggið mikið upp úr því
að heilsa starfsfólksins sé góð og
það fær líkamsræktarstyrk? ,,Ég fékk
svo skemmtileg viðbrögð þegar það fór
að kvisast út að við værum að opna í
Kópavogi að fólk sem ég hef unnið með
í faginu fór að sækja um hjá okkur,
þannig að það gekk framar vonum að
manna hjá okkur, sem er dásamlegt. Já,
heilsa starfsfólksins skiptir okkur máli
og því fær það líkamræktarstyrk. Starfið
er krefjandi og við verðum að halda
okkur við til að endast vel í því.”

Og þið bjóðið alla Garðabæinga vel-
koma til ykkar? ,,Það eru allir hjartan-
lega velkomnir á Barbarann og ég hvet
Garðbæinga og nærsveitunga að kíkja á
okkur. Við erum á Smáratorgi við hlið
Bakarameistarans. Algjörlega frábær
staðsetning og yfir 2000 bílastæði í
bílakjallaranum undir okkur. Getur ekki
verið betra,” segir hún brosandi.

Svo nú er bara að mæta á staðinn og
athuga hvort það er laust eða skrá
sig á barbarinn.is og þá sérðu bið-
tímann og klukkan hvað klippingin
er? ,,Endilega að skella sér í röðina og
mæta til okkar á Barbarann Smáratorgi
eða Ármúla. Ég er mjög heppin með fag-
fólkið mitt, frábær stemmning og gleðin
í fyrirrúmi hjá okkur,” segir Fjóla að lokum.

Bjóða viðskiptavinum upp
á ánægjutryggingu

Barbarinn hárklippistofu hefur opnað á Smáratorgi

Fjóla (l.t.v.) ásamt Kamil og Önnu á Barbaranum
Paolu og Soffía Elín
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E.Sigurðsson ehf gefur heimavelli Stjörnunnar
í Ásgarð nafnið Umhyggjuhöllin félaginu til heiðurs

E. Sigurðsson ehf. og körfuknattleiksdeild Stjörnunnar styðja við Umhyggju, félag langveikra barna
Síðastliðinn fimmtudag skrifaði E.

Sigurðsson ehf. byggingarfélag,
undir samning við körfuknattleiks-

deild Stjörnunnar sem einn af
aðalstyrktaraðilum liðsins.

Fyrirtækið mun samhliða því styðja
við Umhyggju, félag langveikra

barna, með margvíslegum hætti í
tengslum við samninginn m.a. með

því að gefa heimavelli Stjörnunnar, í
íþróttahúsinu við Ásgarð, nafnið

Umhyggjuhöllin félaginu til heiðurs.

Á þessari leiktíð munu Stjarnan, E. Sig-
urðsson ehf. og Umhyggja sameina
krafta sína og standa fyrir skemmt-
ilegum viðburðum og fjáröflunum. Um-
hyggju verður jafnframt úthlutað gler-
stúka á vellinum til einkanota fyrir
félagsmenn sína.

Starf Stjörnunnar er algjörlega ómetan-
legt á sviði forvarna og uppeldis ungra
Garðbæinga við holla og uppbyggjandi
íþróttaiðkun. Jafnframt vinnur Umhyggja
aðdáunarvert starf við að styðja við
langveik börn og aðstandendur þeirra
með skilvirkum og fjölbreyttum hætti
þegar á reynir og eiga stallinn svo sann-
arlega skilið.

Vonandi fordæmisgefandi
fyrir önnur fyrirtæki

„Við erum stolt af því að styðja við bakið
á frábæru starfi innan körfuknattleiks-
deildar Stjörnunnar og á sama tíma nýt-
um við tækifærið og veitum Umhyggju
aukin sýnileika í gegnum þennan frá-
bæra vettvang. Okkur þykir brýnt í starf-
semi okkar að huga að samfélagslegri
ábyrgð. Við vonumst einnig til að þessi
einstaki og skemmtilegi samningur
verði fordæmisgefandi fyrir önnur fyrir-

tæki,” segir Garðbæingurinn Eyjólfur
Fannar Eyjólfsson, framkvæmdastjóri E
Sigurðsson. ehf.

Umhyggja stendur
körfuknattleiksdeildinni nærri

„Það er mikið fagnaðarefni fyrir deildina
að koma að þessu einstaka verkefni
með E. Sigurðsson ehf og Umhyggju.
Félagið stendur okkur í Stjörnunni nærri
þar sem dóttir sjúkraþjálfara mfl karla
hefur notið stuðnings eins af aðildar-

félögum Umhyggju í sinni baráttu.
Samstarfið gengur út á gera starfsemi
Umhyggju, sem er að vinna ómetanlegt
starf í þágu langveikra barna, sýnilegri
og ekki skemmir fyrir að geta boðið
skjólstæðingum félagsins uppá stúku til
eigin afnota þar sem ekki geta allir mætt
á leiki og sest á áhorfendabekkina með
okkur hinum,“ segir Hilmar Júlíusson
formaður körfuknattleiksdeildar Stjörn-
unnar.

Stjarnan skoraði 94 stig og
Umhyggja fékk 94 þúsund

krónur frá E. Sigurðssyni ehf.

Fyrsti heimaleikur Stjörnunnar í Um-
hyggjuhöllinni var í Subwaydeild karla
gegn Grindavík í kjölfar undirritun
samningsins, sem Stjarnan sigraði með
miklum yfirburðum, 94-65, en E. Sig-
urðsson ehf. hét 1000 kr. af hverju skor-
uðu stigi Stjörnumanna í leiknum til
styrktar Umhyggju og því fékk Umhyggja
94 þúsund krónur frá Eyjólfi Fannari,
framkvæmdastjóra E.Sigurðsson ehf
eftir leikinn. Vel gert.

Umhyggja er félag sem vinnur að
bættum hag langveikra barna og

fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa
foreldrar langveikra barna og fagfólk

innan heilbrigðiskerfisins.

Félagið var stofnað árið 1980 af fagfólki
á barnadeildum Landspítala og Landa-
kotsspítala og var félaginu ætlað að
bæta hag barna á sjúkrahúsum og standa
vörð um félagsleg réttindi langveikra
barna. Smám saman þróaðist starfsemin
og æ fleiri foreldrar gengu í félagið.
Stærsta breytingin varð í febrúar 1996
þegar átta foreldrafélög gengu í Umhyggju,
en í dag eru aðildarfélögin orðin
16 talsins auk þess sem yfir 300 félags-
menn hafa beina aðild að Umhyggju.

Árný Ingvarsdóttir er framkvæmdastjóri
Umhyggju og hún er ánægð með stuðn-
inginn sem E.Sigurðsson ehf er að
sýna félaginu og að Stjörnuvöllur
mun nú heita Umhyggjuvöllurinn?
,,Já, heldur betur. Við erum nær orðlaus
af þakklæti. E. Sigurðsson sýnir einstakt
fordæmi með þessum gjörningi sem
verður vonandi fyrirmynd fyrir önnur
fyrirtæki í framtíðinni. Fyrir Umhyggju og
langveik börn skiptir sýnileikinn öllu
máli því þannig eykst vitund fólksins í
landinu um stöðu fjölskyldna langveikra
barna. Að geta sótt leiki í Umhyggjuhöll-
ina og boðið langveikum börnum með
fjölskyldunum sínum í Umhyggjustúkuna
er dásamleg tilhugsun sem við erum enn-
þá að reyna að ná utan um,” segir hún.

Eins og kemur fram að þá er Um-
hyggja félag sem vinnur að bættum
hag langveikra barna og fjölskyldna
þeirra. Með hvaða hætti þá helst og í
hverju felst stuðningur ykkar hjá Um-
hyggju? ,,Umhyggja er félag sem nær
utan um hóp langveikra barna með ólíka
sjúkdóma og heilkenni. Þar sem félags-
menn í aðildarfélögum Umhyggju geta
allir leitað til okkar þegar kemur að
þjónustu og styrkjum leggjum við okkur
fram um að sú þjónusta sem við bjóðum
sé þess eðlis að hún geti nýst sem flest-
um fjölskyldum, óháð því hvaða sjúk-
dóm eða áskoranir barnið og fjölskyldan
er að fást við. Við bjóðum til dæmis að-
standendum langveikra barna sálfræði-
viðtöl endurgjaldslaust, enda mikilvægt
fyrir foreldra að geta fengið stuðning í
gegnum erfiða tíma. Við bjóðum upp á
ókeypis lögfræðiráðgjöf, bjóðum lang-
veikum börnum og ekki síður systkinum
þeirra upp á námskeið á borð við KVAN
og Systkinasmiðjuna auk þess sem
félagið á tvö mjög vel útbúin orlofshús
þar sem fjölskyldur geta dvalið fjarri
amstri hversdagsins. Annað húsanna er
í Vaðlaheiðinni gegnt Akureyri en hitt í
Brekkuskógi á Suðurlandi og bæði eru
þau búin sjúkrarúmum, lyftara og með
hjólastólaaðgengi. Í Reykjavík á félagið
svo nýja íbúð sem er ætluð fjölskyldum
barna sem koma utan af landi og þurfa
stað til að dvelja á meðan þau sækja
læknisþjónustu, greiningar eða annað
slíkt í höfuðborginni. Einnig er Umhyggja
með mjög öflugan styrktarsjóð, Styrkt-

arsjóð Umhyggju, sem veitir foreldrum
langveikra barna fjárstyrki. Það er dýrt
að eiga langveikt barn, ekki síst þar sem
langvinn veikindi barna verða stundum
þess valdandi að erfitt er fyrir báða for-
eldra að vinna fulla vinnu. Þá getur skipt
miklu máli að fá fjárhagslegan stuðning
og hann veitum við með aðstoð þeirra
sem styrkja okkur. Við erum síðan tölvu-
ert í að veita fólki ráðgjöf tengt mála-
flokknum auk þess sem við beitum okkur
fyrir málstað langveikra barna gagnvart
stjórnvöldum í gegnum nefndarsetu,
áskoranir, umsagnir og fleira.”

Og það er yfirleitt gríðarlegt álag á
þessar fjölskyldur? ,,Já, svo sannarlega.
Foreldrahlutverkinu fylgir alltaf ákveðið
álag, en það álag getur margfaldast
þegar barn veikist eða glímir við heilsu-
farslegar áskoranir jafnvel alla sína ævi.
Því má ekki gleyma að langveik börn
eiga mörg hver systkini sem líka þarf að

sinna, það þarf að huga að auknum út-
gjöldum vegna veikinda barnsins, sækja
réttindi sín sem eru ekki endilega alltaf
augljós í kerfinu og finna út úr því
hvernig eigi að framfleyta fjölskyldunni
þegar umönnun barns kemur í veg fyrir
atvinnuþátttöku. Ofan á það bætist það
andlega álag og þær áhyggjur sem til-
hugsun um veikindi barns og því hvað
framtíðin beri í skauti sér fyrir barnið og
fjölskylduna getur valdið. Álag fjölkyldna
langveikra barna getur því verið gríðar-
legt og það er okkar hlutverk sem sam-
félags að reyna að létta undir með
hverjum þeim hætti sem við getum.”

Þetta er geysilega mikilvægt starf
sem þið vinnið, hvað eruð þið að
styðja við mörg langveik börn og
fjölskyldur? ,,Ég gæti trúað að það séu
hátt í 2000 fjölskyldur sem tilheyra Um-
hyggju með einum eða öðrum hætti,
hvort heldur er í gegnum aðildarfélög

Umhyggju eða með beinni félagsaðild
hjá Umhyggju. Hópurinn er stór og
spannar vítt og litríkt svið.”

Og fær Umhyggja einhverja styrki frá
ríkissjóði eða treystir það algjörlega
á frjáls framlög frá fyrirtækjum og
einstaklingum? ,,Nei, Umhyggja fær
ekki styrki úr ríkissjóði eða frá öðrum
opinberum aðilum og hefur ekki gert frá
því félagið var stofnað árið 1980. Félagið
reiðir sig alfarið á fólkið og fyrirtækin í
landinu og sem betur fer hefur velvild
almennings í garð félagsins gert okkur
kleyft að halda úti starfinu í öll þessi ár.
Á undanförnum árum höfum við aukið
við þjónustuna sem Umhyggja býður
fjölskyldum langveikra barna upp á. Það
er því þakkarvert hversu margir eru til-
búnir að leggja sitt af mörkum fyrir mál-
staðinn, enda eiga flestir auðvelt með að
máta sig eða sína nánustu í þau spor
sem skapast þegar barn veikist.”

Og það er hægt að gerast félagi í Um-
hyggju að styðja við félagið með
mánaðarlegri greiðslu? ,,Já, það er
hægt að gerast svokallaður Umhyggju-
samur einstaklingur sem er styrktar-
samfélagið okkar. Þá greiðir fólk ákveðna
upphæð á mánuði sem rennur beint í
Styrktarsjóð Umhyggju, en úr honum
eru veittir fjárstyrkir beint til fjölskyldna
langveikra barna,” segir Árný en hægt
er að skrá sig fyrir mánaðarlegum fram-
lögum inni á vefsíðu Umhyggju:
www.umhyggja.is

Undirritun! F.v. Eyjólfur Fannar Eyjólfsson, framkvæmdastjóri E. Sigurðsson
ehf., Árný Ingvarsdóttir, framkvæmdastjóru Umhyggju og Hilmar Júlíusson,

formaður körfuknattleiksdeildar Stjörnunnar

Lilja Rut Jóhannesdóttir afhenti
fyrir hönd Stjörnunnar Árnýju

einnar milljóna króna ávísun til
styrktar Umhyggju

Við erum nær orðlaus af þakklæti
- segir Árný Ingvarsdóttir framkvæmdastjóri Umhyggju sem segir að sýnileikinn skipti öllu máli



Frábær tilboð
á hverjum degi
til jóla Afsláttur í formi

inneignar í appinu
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Uppskrift vikunnar er í boði sérvöru-
verslunarinnar Me&MU á Garðatorgi, en í
versluninni er hægt að fá mikið af sér-
völdum og spennandi matvörum beint úr
héraði, bæði hérlendis og erlendis. Þetta
eru allt vörur frá smáframleiðendum sem
leggja áherslu á gæði hráefnanna og að
baki þessari framleiðslu liggur jafnan
handverk.

Flestar matvörurnar sem eru í uppskrift-
unum frá Me&Mu fást í versluninni á
Garðatorgi 1.

Eigendur Me&Mu eru þær Anna Júlíus-
dóttir og Sveinbjörg Jónsdóttir. Að þessu
sinni bjóða þær upp á jólalegt salat með
heitreyktri andabringu.

Uppskrift og hráefni

• 1 heitreykt andabringa, skorin í
örþunnar sneiðar
• 100 gr. salatblanda, t.d. blanda af
klettakáli, eikarlaufi og spínati
• 100 gr. hindber eða jarðarber
• 100 gr. bláber
• 4 gráfíkjur, þurrkaðar, skornar í
þunnar sneiðar
• 4 döðlur, skornar í þunnar sneiðar
• 60 gr. fetaostur eða annar góður
ostur í bitum
• 60 gr. pekan hnetur
• 1 msk. tamarin sósa

Krækiberjavinaigrette
1/2 dl ólífuolía
1 msk krækiberjaedik frá Bjálmholti

1 msk balsamic edik
2 msk aðalbláberjasulta
salt & pipar

Byrjið á að útbúa dressinguna. Setjið allt
hráefnið í skál og þeytið saman með
gaffli.

Ristið pekan-hneturnar á heitri pönnu í
nokkrar mínútur, gætið þess að standa
yfir þeim allan tímann svo þær brenni
ekki. Undir lokin hellið einni msk. af
tamarin sósu út á pönnuna og hristið
saman þar til sósan hefur þakið allar
hneturnar og þornað á þeim. Kælið og
saxið mjög gróft.

Raðið salatinu fallega á fat. Skerið
andabringuna, gráfíkjur og döðlur í

þunnar sneiðar og blandið fallega
saman við salatið á fatinu. Raðið fersku
berjunum yfir, myljið því næst ostinn

yfir, stráið gróft söxuðum hnetunum yfir
og dreifið loks krækiberja-dressingunni
yfir salatið.

Uppskrift vikunnar í boði ME&MU á Garðatorgi

Jólalegt salat með heitreyktri andaabringu

Út er komin vegleg lífsstílsbók um
húðina eftir Garðbæinginn Láru G.
Sigurðardóttur lækni og Sólveigu

Eiríksdóttur matgæðing og heilsu-
gúrú. Hildur Ársælsdóttir, sem er
dóttir Sólveigar eða Sollu eins og
hún er oftast kölluð, tekur ljós-

myndirnar í bókinni. Lára er ættuð úr
Hafnarfirði en hefur verið búsett í

Garðabæ síðan 2005 þegar hún flutti
heim frá Kaliforníu ásamt eiginmanni
sínum, Halldóri Fannari, og sonum.

Mitt annað doktorsverkefni
og nú á mannamáli

Lára segir að mikil alúð og vinna hafi
verið lögð í bókina. ,,Þetta var eiginlega
mitt annað doktorsverkefni, nema núna
á mannamáli! Húðbókin tekur fyrir
nýjustu vísindin sem snerta heilbrigði
húðarinnar, en fræðin byggja á sömu
nálgun og ég hef stúderað síðustu ár í
lífsstílslæknisfræði, sem er að skilja rót
vanheilsu og sjúkdóma,” segir Lára en í
bókinni er fjallað um algengar venjur
sem bæta starfsemi húðarinnar og ein-
nig talað um venjur sem æskilegt er að
halda í lágmarki eða miklu hófi.

Húðin er sífellt að endurnýja sig
og þarf til þess ótal næringarefni
,,Húðin er sífellt að endurnýja sig og
segja má að meðal maðurinn fái þúsund
sinnum nýja húð yfir ævina. Þar sem
húðin er í stöðugri endurnýjun og þarf til
þess ótal næringarefni skiptir máli hvað
við látum ofan í okkur. Þetta er ekkert
ósvipað því og ef þú setur dísilolíu á bíl
sem gengur fyrir bensíni, þá fer bíllinn
að hökta og erfiða og það þekki ég af
eigin raun,” segir hún og brosir og
heldur áfram. ,,Sama gildir um húðina.
Þannig að ég rannsakaði hvaða næring-
arefni húðin þarf til uppbyggingar,
hvaða hlutverki þau gegna og í hvaða
formi líkaminn getur best nýtt þau.
Síðan fann ég til þær fæðutegundir sem
eru ríkar af umræddum næringarefnum
og setti saman lista fyrir Sollu. Með
þennan lista að vopni töfraði Solla síðan

fram girnilegar og góðar uppskriftir sem
sjá húðinni fyrir öllum helstu næringar-
efnunum sem hún þarf.”

Í bókinni er einnig að finna uppskriftir
sem stuðla að heilbrigðri þarmaflóru.
„Þarmaflóran kemur líka við sögu og nú
eru sterkar vísbendingar um að hún hafi
áhrif á húðina. Þá fer eftir samsetningu
örveruflórunnar hvort hún framleiði nær-
ingarefni og fitusýrur sem nýtast húðinni,
eða þvert á móti sendi frá sér bólguvald-
andi efni sem valda usla í húðinni.”

Húðin eldist oft hraðar
en manneskjan

,,Við vitum að húðin eldist oft hraðar en
manneskjan sem hún hylur því hún er
berskjaldaðasta líffærið og verður gjarnan
fyrir barðinu á umhverfinu, en sem
dæmi eru sólböð og ljósabekkir aðal-
orsök ótímabærrar öldrunar húðar,” segir
Lára og heldur áfram. ,,Það þekki ég frá
mínum yngri árum, þegar það þótti
sniðugt að maka á sig kókosolíu fyrir
sólbað og helst brenna svolítið til að fá
dýpri lit. Skella sér svo reglulega í ljós á
veturna.”

Hún segir að sumir telji það hégóma
að hugsa um húðina en þetta snúist
ekki um útlitið heldur lífsgæði. ,,Okkur
líður betur þegar húðin er ekki til
vandræða, ég held að við finnum það
flest á eigin skinni.”

Taugakerfið tengist húðinni
eins og símalína í báðar áttir

,,Í læknisfræðinni lærðum við um húðina
sem aðskilið líffæri en þvert á móti er
hún órjúfanleg öðrum líffærakerfum. Án
meltingarvegsins fær húðin ekki næringu
og án lungna fær hún ekki súrefni. Og
án æðakerfisins fær hún hvorugt, svo
dæmi séu tekin. Þá tengist taugakerfið
húðinni eins og símalína í báðar áttir, ef
húðin bólgnar eða fær á sig sár þá
sendir hún skilaboð til taugakerfisins
sem gerir þig meðvitaðan um ástandið.
Síðan getur taugakerfið haft ýmis áhrif á
húðina, til dæmis í gegnum streitu eða
slökun. Því er gefið mál að næring, streita,
svefn, hreyfing og fleiri venjur okkar
hafa mikil áhrif á húðina,” segir Lára og
tekur dæmi um næringu: “Kalsíum er til
dæmis ekki bara nauðsynlegt fyrir
beinin þar sem það binst kollageni til að

gera þau sterk, heldur tekur þátt í að
endurnýjun húðarinnar. Ef þig skortir
kalsíum getur húðin orðið þunn og við-
kvæm, hægst á hárvexti og neglur orðið
brothættar. Fleiri fæðutegundir en mjólk-
urvörur innihalda kalk, þú færð til dæmis
góðan skammt með sardínum, möndl-
um og fleirum grænmetismat. Síðan ef
við skoðum svefninn, þá endurnýjar
húðin sig hraðast á næturnar og því
getur skipt máli að nota ákveðin krem
frekar á kvöldin en morgnana. Þá er að

koma betur í ljós hve sykur hefur nei-
kvæð áhrif á húðina, því hann ýtir undir
myndun öldrunarsameinda og getur þar
með valdið húðþurrk og hraðari öldrun.”

Andlitið hefur 42 vöðva
sem við getum þjálfað

Lára segir að við æfum gjarnan kropp-
inn en undanfarið er algengara að
fólk geri einnig andlitsæfingar, enda
hefur verið sýnt að þær geti gefið
frísklegra útlit. ,,Andlitið hefur 42 vöðva
sem við getum þjálfað og eru einfaldar
æfingar að finna í bókinni. Þá eru sífellt
fleiri húðvörur að bætast á markaðinn
og getur verið flókið að velja krem sem
hentar - það eru breyttir tímar frá því að
það voru einungis Nivea og örfá önnur
merki í boði. Í bókinni er tekið fyrir hvað
við viljum leita eftir í húðkremum eftir
hvaða húðgerð þú hefur. Síðan er í sjálfu
sér nokkuð einfalt að búa til eigin
húðvörur og það getur verið gaman að
gera krem og maska heima. Í bókinni er
til dæmis að finna krem sem er gott að
bera á þurra húð,“ segir Lára að lokum.

Maðurinn fær þúsund sinnum nýja húð yfir ævina
Út er komin vegleg lífsstílsbók um húðina eftir Garðbæinginn Láru G. Sigurðardóttur lækni og Sólveigu Eiríksdóttur matgæðing og heilsugúrú

,,Þar sem húðin er í stöðugri endurnýjun og þarf til þess ótal næringarefni
skiptir máli hvað við látum ofan í okkur. Ég fann til þær fæðutegundir

sem eru ríkar af umræddum næringarefnum og setti saman lista fyrir Sollu.
Með þennan lista að vopni töfraði Solla síðan fram girnilegar og góðar

uppskriftir sem sjá húðinni fyrir öllum helstu næringarefnunum
sem hún þarf,” segir Lára sem fékk

115g jurta”parmesan”
(eða venjulegur parmesan), rifinn
1 dl smátt skorinn púrrulaukur eða
vorlaukur
100g spelt
50g heslihnetur, gróft saxaðar og
þurrristaðar á pönnu
1 msk lífrænt sinnep
75g jurtasmjör
½ tsk sjávarsaltflögur

Rífið ostinn og setjið í hrærivélaskál og
bætið restinni af uppskriftinni útí og
látið hnoðast saman. (Ég nota annað
hvort hrærivél eða matvinnsluvél með
hnoðara). Rúllið lengju úr deiginu og
hafið ca 2 cm í þvermál, setjið inn í kæli
í 1 klst, má líka vera yfir nótt.

Hitið ofninn í 180°C og setjið bökunar-
pappír á ofnskúffu. Skerið deigið í um
½ cm sneiðar, raðið á ofnskúffuna og
bakið í 10mín. Hafið augun á smáköku-
num síðustu 2 mín og passið að þær
brenni ekki. Látið kólna á grind.

Uppskrift frá Sollu

Ómótstæðilegar parmesan smákökur





BÓKASAFN GARÐABÆJAR
Viðburðir

Laugardagur 3. desember
kl. 11.15.

JÓLASÖGUR- OG
SÖNGUR
fyrir yngstu börnin.

Laugardagur 3. desember
kl. 13 í Urriðaholtssafni

JÓLASVEINAR OG
JÓLAFÖNDUR
Jólasveinar í heimsókn og jólaföndur á
borðum allan daginn.

Laugardagur 3. desember
kl. 12 -15 á Álftanessafn

JÓLAPERL
Miðvikudagur 7. desember
kl. 10:30:

PRJÓNAÐ OG
HLUSTAÐ Á
JÓLASÖGU
Boðið verður upp á upplestur úr Aðventu
eftir Gunnar Gunnarsson. Mætið
með prjónaskapinn, útsauminn eða
heklunálina og komið ykkur vel fyrir í
mjúka sófanum.

MENNING Í GARÐABÆ
DAGSKRÁ DESEMBER

GLEÐILEGA AÐVENTU!
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 7.desember
kl. 12.15 Tónlistarskóli Garðabæjar

Endurnærandi aðventudagskrá,
aðgangur ókeypis og öll velkomin.

HILDIGUNNUR
EINARSDÓTTIR
mezzósópran

GUÐRÚN DALÍA
SALOMÓNSDÓTTIR
píanó

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS
Sýningar

Aðalsýningarsalur safnsins er lokaður
vegna vinnslu á nýrri sýningu sem
verður opnuð fljótlega á nýju ári.
Fylgist með á samfélagsmiðlum!

28.október–30.desember

DIETER ROTH:
GRAFÍSK HÖNNUN
Á PALLINUM
Vinnustofa

H A G E –
HATTAGERÐAR-
MEISTARAR
Hattar til sýnis og sölu.

Viðburðir
Sunnudagur 4.desember
kl.13

JÓLASTJÖRNU-
SMIÐJA FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA
Jóhanna Ásgeirsdóttir hönnuður og
myndmenntakennari stýrir smiðju þar
sem búnar verða til jólastjórnur í anda
Einars Þorsteins Ásgeirssonar hönnuðar
og stærðfræðings.

Annað
Í safnbúð Hönnunarsafns Íslands er
mikið úrval af vörum eftir íslenska
hönnuði til sölu. Úrvalið spannar fatnað,
borðbúnað, bækur, skraut og annað
sem hönnuðir fást við í dag. Vörurnar
tengjast allar safneign og sýningum
safnsins á einhvern hátt.

Laugardagur 10. desember
kl. 13

BIRGITTA HAUKDAL
LES UMVININA
LÁRU OG LJÓNSA
Annað
Allan desembermánuð verður opin
vistvæn innpökkunarstoð fyrir jólagjafir.
Gestir geta pakkað inn gjöfum með
endurnýttum bókum og tímaritum í
notalegu umhverfi bókasafnsins.

Vídalínskirkja
Föstudagur 16.desember
Kl. 19:30

DIDDÚ OG
DRENGIRNIR
Ókeypis tónleikar í boði þýska
sendiráðsins í samstarfi við
Vídalínskirkju og Garðabæ. Fram
koma Sigrún Hjálmtýsdóttir ásamt
Jóhanni Baldvinssyni organista og
blásarakvintett. Tekið á móti frjálsum
framlögum til styrktar Langsbjörgu.

AÐVENTU-
TÓNLEIKAR


