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Nýtt íbúaráð hefur tekið til starfa hér
í Grafarvogi og Bryggjuhverfi en ráðið
fundar mánaðarlega. Í íbúaráðinu eiga
sæti þrír fulltrúar sem kosnir voru af
borgarstjórn, þ.e. Fanný Gunnarsdóttir
fulltrúi Framsóknarflokksins og
formaður ráðsins, Ingimar Þór Friðriks-
son fulltrúi Pírata og Kjartan Magnús-
son fulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Ásamt okkur þremur sitja í ráðinu
Árni Guðmundsson frá íbúasamtökun-
um, Erla Bára Ragnarsdóttir fulltrúi for-
eldrafélaga í grunnskólum Grafarvogs
og Tómas Örn Guðlausson en hann er
slembivalinn sem íbúi í hverfinu. Okkur
til halds og trausts er svo starfsmaður úr
Ráðhúsinu og ráðgjafi frá Aust-
urmiðstöð (þjónustumiðstöðinni).

Síðan höfum við til samvinnu og
samráðs öflugan og fjölbreyttan hóp
fulltrúa � eða bakhóp - frá t.d. ólíkum
félagasamtökum, atvinnurekendum og
fleirrum sem tengjast hagsmunamálum
hverfisins. Lagt er upp með að
íbúaráðið haldi árlega tvo opna fundi
með bakhópnum en fulltrúar í bakhópn-
um geta setið reglulega fundi ráðsins.

Ég vil endilega benda Grafvar-
vogsbúum á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar en þar eru góðar upplýsingar um
íbúaráðið, hlutverk þess, fundargerðir

o.fl. � sjá
https://reykjavik.is/ibuarad-grafar-

vogs. Í gegnum íbúaráðið er kærkominn
vettvangur fyrir íbúa til að koma á fram-

færi málefnum sem á þeim brenna enda
á íbúaráðið að vera lifandi samstarfs-
vettvangur okkar allra sem búum í Graf-
arvogi og Reykjavíkurborgar - stytta

boðleiðir milli íbúa og stjórnsýslu borg-
arinnar. Ég vil vekja athygli íbúa á því
hve auðvelt er að koma með ábending-
ar, spurningar, hugmyndir eða tillögur
sem verða þá í framhaldinu ræddar á
vettvangi íbúaráðsins. Það er einfalt að
nýta sér ábendingavef Reykjavíkur-
borgar eða senda ráðinu beint tölvupóst

- netfang okkar er ibuarad.grafarvog-
ur@reykjavik.is

Í haust höfum við í íbúaráðinu
fundað fjórum sinnu og fjallað um fjöl-
mörg mál sem á einn eða annan hátt
tengjast hverfinu og íbúum þess. Ég vil
ítreka að fundargerðir ráðsins eru öllum
aðgengilegar og hvetja fólk til að lesa
þær og fylgjast með.

Það er styrkur hvers hverfis að eiga á
að skipa öflugum íbúum sem láta sig
málin varða og taka virkan þátt í fjöl-
breyttu félagsstarfi í sínu hverfi. Til
marks um öflugt hverfi var ánægjulegt
að sjá hve margir sendu inn hugmyndir
í verkefnið Hverfið mitt og sýna jafn-
framt almennum málefnum hverfisins
áhuga.

Með kærum kveðjum og óskum um
gleðilega hátíð.

F.h. íbúaráðs Grafarvogs
Fanný Gunnarsdóttir

formaður
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Grafarvogsblaðið
Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is
Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson.
Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is
Ritstjórn og auglýsingar: Leiðhamrar 39 - Sími 698-2844 og 699-1322.
Útlit og hönnun: Skrautás ehf.
Auglýsingar: 698-2844 - 699-1322 - gv@skrautas.is
Prentun: Landsprent ehf.
Ljósmyndari: Einar Ásgeirsson og fleiri.
Dreifing: Póstdreifing.
Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll íbúðarhús í Grafarvogi.
Einnig í Bryggjuhverfi.

Gleðileg jól
Nú árið er liðið í aldanna skaut og aldrei það kemur til baka

stendur einhvers staðar. Það styttist óðum í enn ein áramótin og
tíminn flýgur sem aldrei fyrr.

Árið hefur aðmörgu leyti verið gott enmargt hefðimátt betur
fara eins og gengur. Sumir hlutir hafa gengið upp og aðrir ekki.

Sorglegustu fréttir ársins berast frá Úkraínu þar sem Rússar
keppast við að murka líf úr saklausu fólki í viðbjóðslegu stríði.
Innrásin hefur verið fordæmd um allan heim en enn berast dag-
legar fréttir af loftárásum Rússa sem eiga sér það eina markmið
að drepa fólk og gera því eins erfitt fyrir og mögulegt er.
Veðráttan á þessu ári hefur verið afar sérstök svo ekki sé

meira sagt. Sumarið var leiðinlegt, mikil vætutíð og mörg
skemmtilegri sumur hafa litið dagsins ljós. Haustið hefur verið
sérstakt og líklega það besta frá því að mælingar hófust. Vilja
margir meina að loftlagsmálin eigi hér hlut að máli.
Undanfarnar vikur hefur heimsmeistaramótið í knattsprnu í

Katar verið áberandi í fréttum. Og þær fréttir hafa ekki allar
verið glæsilegar eins og vitað var fyrirfram. Það að FIFA,
alþjóða knattspyrnusambandið, skuli hafa ákveðið að halda
mótið í þessu landi þar sem mannréttindi eru fótum troðin og
kúgun kvenna er algjör, er auðvitað reginhneyksli og ekkert
annað.

Og nú hefur það verið staðfest af Knattspyrnusambandi Ís-
lands að sambandinu var greitt fyrir að leika landsleik í knatt-
spyrnu karla á dögunum í Sádi Arabíu. KSÍ neitar að gefa upp
hve mikið Sádi Arabía greiddi sambandinu. Þetta er auðvitað
enn meira hneyksli fyrir þær sakir að formaður KSÍ er kona, en
því miður hefur hún ekki bein í nefinu frekar en margir aðrir
þegar kemur að því að sýna hug sinn í verki og mótmæla kröf-
tuglega mannréttindabrotum og kúgun kvenna.
Nú þegar líður að lokum ársins langar okkur að færa lesend-

um blaðsins hugheilar jólakveðjur. Megi nýtt ár færa ykkur
gæfu og gleði. Í janúar eigum við 30 ár afmæli í útgáfu hverf-
isblaða í Reykjavík og vonandi gerumvið eitthvað skemmtilegt
af því tilefni í næsta blaði. Stefán Kristjánsson

gv@skrautas.is

Íbúaráð Grafarvogs
� vettvangur fyrir ábendingar, samráð og upplýsingar

Fanný Gunnarsdóttir formaður
íbúaráðs Grafarvogs.

Íbúaráð Grafarvogs. Frá vinstri: Tómas Örn Guðlaugsson � slembivalinn íbúi í hverfinu, Ingimar Þór Friðriksson �
fulltrúi Pírata, Erla Bára Ragnarsdóttir � fulltrúi foreldra barna í gunnskólum Grafarvogs, Fanný Gunnarsdóttir � for-
maður og fulltrúi Framsóknarflokksins, Kjartan Magnússon � fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Árni Guðmundsson � full-
trúi íbúasamtakanna.
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Nemendur á fyrsta ári í Borgarholts-
skóla unnu á dögunum til verðlauna fyr-
ir myndband sem þau sendu inn í
verðlaunaleik Forvarnardagsins.

Þema verðlaunaleiksins var Vernd-
andi þættir og lögðu nemendur skólans
áherslu á þátttöku í skipulögðu

íþrótta og tómstundastarfi í sínu verk-
efni.
Verðlaunin voru afhent með viðhöfn

á Bessastöðum laugardaginn 26. nóv-
ember síðast liðinn. Það voru þau Arnar
Már Atlason, Ísold Hekla Þórðardóttir
og Óðinn Máni Gunnarsson sem unnu
verðlaunin en verkefni þeirra var unnið
undir stjórn Flosa Jóns Ófeigssonar og
Guðbjargar Hilmarsdóttur, kennara á
listnámsbraut.
Borgarholtsskóli vann keppni fram-

haldsskólanna en í flokki grunnskóla
varð Borgarhólsskóli á Húsavík hlut-
skarpastur. Guðni Th. Jóhannesson, for-

seti Íslands og Alma Möller landlæknir
fluttu ávörp við afhendingu verðlaun-
anna og viðstödd voru nemendur skól-
anna ásamt foreldrum og forráðafólki
auk þess sem kynningarefnið var sýnt.
Embætti landlæknis stendur fyrir

Forvarnardeginum í samstarfi við emb-
ætti forseta Íslands, ÍSÍ, UMFÍ, Heimili
og skóla, Rannsókn og greiningu,
Reykjavíkurborg, SAFF, Samband
sveitarfélaga, Samfés og Skátana. For-
varnardagurinn er haldinn ár hvert og er
sjónum sérstaklega beint að ungmenn-
um í 9. bekk og á fyrsta ári í framhalds-
skóla.
Nemendum og kennurum er óskað

innilega til hamingju með þennan frá-
bæra árangur.

Fréttir GV
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Ennbetriþjónusta
íHraunbænum

Við höfum aukið afköstin í Endurvinnslumóttökunni
Hraunbæ 123 með fleiri talningavélum, rúmbetri

móttöku og lengri opnunartíma.

Opnunartíminnokkarer:
Virkirdagar9-18
Helgar12-16.30

Greiddar eru 18 kr.

fyrir eininguna

Endurvinnslumóttakan Hraunbæ 123 . 110 Reykjavík

Frá verðlaunaafhendingunni á Bessastöðum.

Nemendur í Borgó verð-
launaðir á Bessastöðum

Fimmaurabrandarar
og góð málefni

Fimmaurabrandarafjelagið hefur í
gegnum árin styrkt góð málefni og
engin undantekning varð á því þegar
fjórða bók fjelagsins kom út, Fim-
maurabrandarar 4.
Nú fékk Krabbameinsfélagið kr.

100.000- frá fjelaginu og er
upphæðin eyrnarmerkt átakinu gegn
brjóstakrabbameini. Að sjálfsögðu
er svo kápan á bókinni bleik í tilefni
af þessu.
Hér á eftir verður gripið niður í

bókina, sem auðvitað allir ættu að
eiga:
Úff! Ég gleymdi vörunum á po-

kasvæðinu í sjálfsafgreiðslunni, en
sem betur fer er ég með aðrar varir
til vara heima hjá mér.
*
Það sem ég elska samfélagsmiðla.

Í gamla daga þurfti ég að móðga fólk
� eitt í einu!
*
Borgarleikhúsið er að setja á svið

gamanleik um kjötiðnaðarmann.
Þetta er svona kjötfarsi!
*
Dönsk pæling:
Það góða við það að vera ein-

hleypur er að ef mig langar að
skreppa í bæinn, þá skrepp ég í bæ-
inn. Ef mig langar í skyndibita, þá
fæ ég mér skyndibita. Ef mig langar
í bjór, þá fæ ég mér bjór. Og ef mig
langar í kynlíf � þá borða ég köku.
*
Sonur sæll!
þegar þú öðlast skilning á því

hvers vegna pitsur eru kringlóttar,
settar í ferkantaða kassa og borðaðar
sem þríhyrningar � þá fyrst skilurðu

konur.
*
Oft eru tunnur í erindagjörðum.
*
Áfengisneysla heldur manni ung-

um, eða eins og læknirinn minn
sagði: �Ef þú heldur áfram að drekka
þá verðurðu ekki mikið eldri.�
*
Loftur var annálaður slagsmála-

hundur. Hann var oft í Loftslagsmál-
um.
*
Getur fólk sem er búið að ganga

undir margvíslegar fegrunaraðgerðir
flokkast sem óbreyttir borgarar?
*
Höfuðlúsin er ónæm fyrir mörgum

lúsalyfjum og vísindamenn klóra sér
í hausnum út af því.
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Beygla með reyktum laxi
og rjómaosti
Uppskrift fyrir 4
Innihald
4 stk. Beyglur
400 gr. reyktur lax frá Hafinu skorinn

í sneiðar.
200 gr. rjómaostur.
1 msk. sítrónu safi.
1 msk. smátt saxaður graslaukur.
Klettasalat.
Ólífuolía.
1 stk. Sítróna skorin í sneiðar.
Salt og pipar.
Aðferð:
Skerið beyglurnar í helminga og

leggið í eldfast mót, sáldrið ólífuolíu yf-
ir og bakið í ofni við 200°c í 4-5 mínút-
ur. Hrærið saman rjómaosti, salti, pipar,
sítrónusafa og graslauk í skál.
Smyrjið vel af rjómaostinum á hverja

beyglu og leggið klettasalatið og laxinn
yfir. Myljið wasabi hneturnar yfir í lok-
in ásamt því að saxa niður graslauk og
skreytið beyglurnar með sallatinu og

hnetunum. Berið brauðið fram með sí-
trónubátum.
Vefjur með reyktum laxi
4 stk. tortillakökur.
4 msk. rjómaostur með graslauk og

hvítlauk.
8 sneiðar af reyklaxi Hafsins.
2 msk. fínt hakkað dill.
Smyrjið tortilla kökurnar með rjóma-

ostinum og dreifið reyktum laxi og dilli
yfir.
Rúllið vefjunni þétt saman og skerið í

c.a 3cm þykka bita.
Hægt er að búa til vefjurnar daginn

áður en þá þarf að setja plastfilmu yfir
bakkan svo þær þorni ekki upp.
Reyktur lax með avókadó á vöfflu

eða brauði
Hollur og góður réttur á aðeins

nokkrum mínútum.
Uppskrift fyrir 4.
Innihald:

4 stk. vaffla eða brauð.
2 stk. avókadó.
4 msk. geitaostur.
2 msk. sýrður rjómi .
400 gr. reyktur lax.

1 stk. sítróna.
Salt og pipar eftir smekk.
Hrærið geitaostinum og sýrða rjóm-

anum saman í skál og toppið vöffluna.

Skerið avókadóið í sneiðar og setjið á
vöffluna ásamt reykta laxinum. Stráið
salti og pipar yfir eftir smekk.
Við mælum með að kreista sítrónu

yfir sem gefur frískandi bragð.

Mataruppskriftir frá Hafinu GV
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PROOPTIK - SPÖNGINNI
SÍMI: 5 700 900 KÍKTU VIÐ OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

NÝSENDING
AFRAYBAN
SÓLGLERAUGUM

Ti lval ið í jó lapakkann!

- Gæðin skipta máli -

Lax er lostæti

Beygla með reyktum laxi og rjómaosti.

Reyktur lax með avókadó á vöfflu eða brauði.Vefjur með reyktum laxi, rjómaosti, graslauk og hvítlauk.
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hringsvSólar aakt: 581
Komum til aðstandenda og ræ

ÚTFFAARARSTO
www.utforin.is Auðb

1 3300 & 565 5892
æðum skipulag sé þess óskað

OFFAA ÍSLANDS
brekku 1, Kópavogi

Sverrir Einarsson
S: 896 8242 Jóhanna Ei

OFÚTFFAARARST FAA H
www.utfararstofa.is Dof

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455ríksdóttir

HAFNARFJARÐAR
frahellu 9b, Hafnarfirði
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Löggiltur fasteignasali

Sími: 893 3276 | holmar@helgafellfasteignasa

Hólmar Björn Sigþórsson
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Keppendur og stuðningsfólk á Leiktu betur.

Borghyltingar á
hátíðinni Unglist

Unglist, listahátíð ungs fólks, fór
fram í nóvember. Unglist er árviss
viðburður og vettvangur fyrir ungt og
upprennandi listafólk til að taka þátt í
listatengdum viðburðum. Dagskráin
endurspeglar menningu og listir ungs
fólks en boðið er uppá leiksýningar,
tónleika og listasýningar.
Nemendur í Borgarholtsskóla létu

ekki sitt eftir liggja og voru fyrir-
ferðamikil á hátíðinni í ár.
Nemendur á listnámsbraut öttu kappi

í Leiktu Betur í Tjarnarbíói. Leiktu bet-
ur er spunakeppni framhaldsskólanna
en þar lentu þau í 3. sæti. Borgarholts-
skóli tapaði naumlega með einu stigi í
undanúrslitum. Nemendur höfðu und-
irbúið sig vel fyrir keppnina undir stjórn
Flosa Jóns Ófeigssonar, leiklistarkenn-
ara.
Nemendur á kvikmyndabraut

streymdu einnig frá ýmsum viðburðum
hátíðarinnar undir stjórn Þorgeirs
Guðmundssonar, kennara í kvikmynda-
gerð. Sömu nemendur tóku einnig upp
viðburði á hátíðinni og munu svo klippa
og fullvinna efnið til útsendingar.

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ
KEMUR TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is

Borghyltingar á Unglist, listahátíð unga fólksins.





Fyrsta sunnudag í aðventu var að
venju haldin aðventuhátíð í Grafar-
vogskirkju að viðstöddu margmenni.

Ellen Kristjánsdóttir söngkona flutti
hugleiðingu. Hún fjjallaði um góð-
mennsku og hvernig við getum reynst
fólki vel.

Væntanleg fermingarbörn tóku þátt í
hátíðinni.

Kveikt var á fyrsta aðventukertinu �
spádómakertinu.

Kórar kirkjunnar sungu.
Organistar voru Hákon Leifsson og

Lára Bryndís Eggertsdóttir. Þetta var
frumraun organistanna á nýja orgelinu í
kirkjunni á aðventuhátíð og komust
þeir vel frá sínu hlutverki. Ríkir mikil
ánægja með hið nýja orgel kirkjunnar.
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Aðventuhátíðin 27. nóvember

Ellen Kristjánsdóttir flutti hugvekju.

Kórinn syngur undir stjórn Hákons Leifssonar.

sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir prestur í
Grafarvogskirkju.

Kristín Kristjánsdóttir nýr djákni í
Grafarvogskirkju.

sr. Guðrún Karls Helgudóttir sókn-
arprestur í Grafarvogssókn.

sr. Sigurður Grétar Helgason prestur í Grafarvogskirkju og ung dama kveik-
ja saman á fyrsta aðventukertinu, Spádómakertinu.

Vistvænar jólaskreytingar
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Starfsfólk
Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

Kirkjugarðarnir leggja áherslu á
að jólaskreytingar á leiðum séu

alfarið gerðar úr lífrænum efnum.

Eftir áramót er slíkum skreytingum
fargað með vistvænum hætti

í jarðgerð Kirkjugarðanna.

Sjá nánar á www.kirkjugardar.is

Vistvænar jólaskreytingar
Kórar kirkjunnar tóku þátt í aðventuhátíðinni. Ljósmyndir Jón Bjarnason

Fermingarbörn voru áberandi á aðventuhátíðinni.
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Spítalastelpan var hún kölluð hún
Vinsý, stelpan sem veiktist af berklum í
hrygg á Ströndum Norður og var fyrstu
ár sín að mestu reyrð niður í rúm á
Sjúkrahúsinu á Ísafirði. Hún byrjaði
ekki að ganga fyrr en á sjöunda ári,
sigldi heim þar sem faðir hennar var dá-
inn og móðirin búin að yfirgefa hana í
huganum. En Vinsý bjó yfir einstökum
lífsþorsta og vongleði.

Sigmundur Ernir Rúnarsson hefur af
einstakri leikni skrifað sögu þessarar
konu sem sigraði lífið.

Hún er alltaf svo elskuleg við mig,
blessunin hún Guðný, enda er hún ek-
kert minna en móðurímynd mín, alla
daga, árið um kring � og stundum líka
um langar nætur þegar mér líður hvað
verst í kroppnum, svona rækilega reyrð
niður á bekkinn á sjúkrastofunni eins
og nauðsyn þykir, vegna ólukkans
sjúkdómsins sem hefur hrjáð mig svo
að segja frá fæðingu.

Það er eins og hún finni það á sér
þegar mér líður ekki sem best. Ég

skynja það meira að segja sjálf þegar
hún leggur af stað neðan úr kjallaranum
sínum og fetar sig áleiðis í rökkrinu upp
að rúminu mínu. Það er einhver þráður
á milli okkar. Ég hef fundið fyrir hon-
um frá upphafi. Og ég veit að hann er
óslítandi. Eins og naflastrengurinn er í
raun og veru.

Ég sé það best þegar hún strýkur
tárin af kinnum mínum þegar verkirnir
ætla mig lifandi að drepa. Þá horfir hún
á mig með sínum milda og blíða svip
og segir mér að anda djúpt en rólega.
Og ég finn svo vel fyrir hlýrri hendi
hennar þegar hún heldur um ennið, allt
þangað til ég sofna á ný � og kvölin
gleymist.

Stundum á hún það til að sitja yfir
mér heilu næturnar. Það er þegar ég hef
haldið vöku fyrir öllum spítalanum,
ekki bara þessum fjórum eða fimm
krökkum sem eru oftast með mér á
stofu, heldur öllum ganginum og
hæðunum fyrir ofan og neðan � og
sjálfsagt líka öllum á eyrinni og niður á
tanga.

Ég get grátið svo ógurlega hátt og
mikið. En fyrir því er ástæða. Sársauk-
inn í hryggnum getur verið svo sárbeitt-
ur að það er sem hnífi sé snúið í bakinu
� og þá á ég enga ósk heitari en að
losna úr böndunum sem halda mér
fastri í gifsmótinu, en fyrir vikið hrufla
ég á mér bakbeinið svo blæðir úr.

Ég er með eilíft sár á bakinu. Það
nær eiginlega aldrei að gróa. Ég næ all-
taf að ýfa það upp, enda á ég ekki marg-
ar góðar nætur.

Þær koma þó inn á milli, svefnsömu
næturnar, sjálfar bestu stundirnar í lífi
mínu, þegar ég get gleymt því að ég hef
alla mína barnæsku verið sjúklingur á
spítala, móðurlaus og föðurlaus, með
þá einu og ógreinilegu vitneskju að lík-
lega á ég nokkrar systur, en bara ein-
hvers staðar svo óralangt í burtu, ef þær
eru þá ekki löngu búnar að gleyma mér.

Þessar góðu nætur þarf Guðný ekki
að brölta upp til mín. Þá getur hún sofið
á sínu græna eyra, eins og hún kallar

það, sem ég hef nú aldrei skilið, enda er
konan svo afskaplega falleg á allan
máta. En það má sosum vel vera grænt
ef hún sefur vel og hvílist, blessuð kon-
an.

***
Ég ver mörgum dögunum niðri í

kjallara hjá Guðnýju, enda finn ég svo
vel hvað ég er velkomin þangað. Og
svo á ég orðið aðeins betra með gang,
komin vel á sjöunda árið, en þá loksins
er mér að takast að ná sjáanlegum
árangri í jafnvægislistinni og svei mér
þá ef krafturinn nær ekki alveg niður í
legg og fót.

Ég hélt að mér myndi aldrei takast að
komast á lappir. Fyrstu minningar mín-
ar hverfast um mig í einverunni uppi í
rúmi þar sem ég var að reyna að ganga
á loftinu. Það sem hinum krökkunum á
stofunni fannst þetta nú vera mikil
sniðugheit af minni hálfu. Ég var alltaf
að rembast við að teygja lappirnar upp

í loftið � og snerta það helst með tásun-
um, þótt auðvitað hafi alltaf verið lang-
ur vegur frá því að ég næði þangað upp.
En mér fannst það vera tilraunarinnar
virði að reyna að ganga á haus á meðan
ég kúrði svona aumleg á mig komin í
hvíta rimlarúminu mínu úti við glugg-
ann, á þessum eilífðarbedda mínum þar
sem ég lá bundin allar nætur og stund-
um fram á miðjan dag.

Ég held að þessar æfingar hafi
hjálpað til upp á síðari tíma gang og
haldið vöðvunum við efnið þangað til
ég gat loksins farið að staulast um stof-
ur og ganga. Að hugsa sér, ég gat jafn-
vel haldið bolta á lofti með fótunum
einum.

Guðný kallaði það að ég hefði getað
kóklast þetta út og inn � og það færist
blíðlegt bros yfir fagurlega skapað and-
lit hennar þegar hún rifjar upp með mér
hvað það tók mig langan tíma að læra
að labba.

Ég hafði þurft hvatningarinnar við �
og blessunarlega höfðu hún og
hjúkrunarkonurnar aldrei hætt að
dekstra mig til, sífellt tosað mig upp af
bossanum þar sem ég sat á gólfinu eða
uppi í gluggakistu, gónandi út á
fjörðinn, ein með sjálfri mér, eins og ég
væri ekki lengur af þessum heimi.

En svo hafði Dóri smiður, niðri í
þessum eina og sama kjallara og Guðný
átti athvarf sitt, búið til fyrir mig litlar
hækjur sem voru með bólstruðum púða
á endanum sem gerði þær þægilegar
undir handarkrikann. Þær komu mér
heldur betur af stað, þvílíkt hjálpartæki
sem þær voru í veiklulegum höndun-
um.

Hann er svo mikill snikkari,
öðlingsmaðurinn sá arna � og vill mér
ósköp vel eins og allir aðrir starfsmenn
spítalans sem mega ekki af mér líta, lít-
illi hnátunni sem finnst það ekkert
undrunarefni þótt hún hafi átt erfitt með
gang á æskuárunum.

Spítalastelpan
sem sigraði lífið

Vinsý og börnin fjögur.

Mamma - Saga hennar lætur engan
ósnortinn.

Spítalastelpan - Hversdagshetjan
Vinsý.

Það vantar ekkert upp á hugmyndaflugið hjá krökkunum í Kastalanum í Húsaskóla.

Eitt af mörgum glæsilegum jólahúsum hjá krökkunum í Kastalanum.

Jólaþorp í Kastalanum
Börnin í frístundaheimilinu Kastala,

sem staðsett er í Húsaskóla, hafa verið
að föndra sín eigin jólaþorp með aðstoð
frá Signýju Björk, starfsmanni Kastala
og föndurkonu.

Þau nota kassa sem undirstöðu, snúa
honum á hvolf og mála hvítan. Því næst
búa þau til snjóhús úr sykurmolum og

líma sykurmolana saman með lím-
byssu. Þar á eftir festa þau snjóhúsið of-
an á kassann og skreyta síðan með hvít-
um greinum, umbúðum utan af nammi
og allskonar efnivið sem fellur til á frí-
stundaheimilinu.

Börnin eru mjög dugleg að láta hug-
myndaflugið ráða för og hafa til dæmis

búið til arineld, læk og brú yfir lækinn,
ljósastaura og snjókarla. Myndirnar tala
sínu máli eins og sjá má.

Börnin fara að lokum með jólaþorpið
sem þau bjuggu til, heim til eignar og
geta skreytt herbergið sitt um hver jól
með fallega jólaþorpinu sínu.
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OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18,
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

BílalandogHyundai notaðir
K7, Krókhálsi 7, 110 Reykjavík

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

VIÐERUMÍ
NÆSTANÁGRENNI

www.bilaland.is

KLÁRIR
ÍVETRAR-
FÆRÐINA

Bílaland sérhæfir sig í notuðum bílum sem BL hefur umboð
fyrir. Þetta eru bílar sem við þekkjum vel og eru allir BL-bílar
yfirfarnir og ástandsskoðaðir til að tryggja sem best að þeir
séu í toppstandi. Traust og áreiðanleiki eru einkunnarorð
okkar og eftir þeim störfum við alla daga.

Hlökkum til að sjá þig.

Rnr. 149562

VERÐ:
4.790.000kr.

NISSANX-TrailAcenta 4wd
Nýskr. 11/18, ekinn 48 þ.km,
dísil, beinskiptur.

4X4

Rnr. 149664

VERÐ:
8.890.000kr.

BMWX5Xdrive40eM-Sportpakki
Nýskr. 03/18, ekinn 52 þ.km,
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149451

VERÐ:
9.990.000kr.

JAGUAR I-PaceEV400S
Nýskr. 04/20, ekinn 17 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149480

VERÐ:
4.190.000kr.

SUBARUForesterPremium
Nýskr. 05/19, ekinn 74 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 148756

VERÐ:
8.990.000kr.

LANDROVERDiscovery5HSE
Nýskr. 07/18, ekinn 99 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 334244

VERÐ:
8.590.000kr.

NISSANNavaraTekna
Nýskr. 08/18, ekinn 51 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149545

VERÐ:
8.990.000kr.

BMWX3Xdrive30eM-Sportpakki
Nýskr. 10/20, ekinn 31 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149471

VERÐ:
6.290.000kr.

LANDROVERDiscoverySport SE
Nýskr. 04/18, ekinn 47 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4
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Undanfarna daga og vikur hef ég notið
þess að fara kvölds og morgna í góðan
göngutúr með góða vinkonu mína. Fer-
fætling sem vill helst fara sem víðast,
merkja sér svæði og heilsa upp á aðra fer-
fætlinga. Á þessum tíma hef ég tekið eftir
og ekki síst notið ljósadýrðarinnar sem
skín í fallegum rafmagnsseríum hver-
skonar á heimilum fólks, utan sem innan.
Hér er mannshöndin að storka náttmyrkr-
inu, yfirlýsing um að dimman sé ekki holl
og góð fyrir sálina, ekki jafn hlý og ve-
komin og birtan í öllum sínum fögru,
fögru litum.
Jólin hafa gjarnan verið kölluð ljóssins

hátíð og í Jóhannesarguðspjalli stendur:
�Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann
kom nú í heiminn.� Á ljósið er minnst
reglulega í Biblíunni, þvera og endilanga.
Ljósið var mönnum sannarlega hug-

leikið í þá daga eins og nú.Og eins og gef-
ur að skilja er ljósið mest áberandi á
aðventunni og jólunum í landi okkar. Svo
hefur reyndar löngum verið, en hefur þó
færst í aukana á seinni árum, með betra
úrvali í rafmagnsseríum hverskonar, sem
þessum tíma eru sérstaklega ætlaðar. Og
allt er það af hinu góða. Því við vitum að
þessi dýrðlegi árstími væri nú æði snaut-
legur á að horfa, ef ekki væru fyrir marglit
ljósin til að gefa honumþað yfirbragð sem
nú má hvarvetna líta.
En hvers vegna er þetta allt með þess-

um hætti á þessum tíma ársins, yndisleg

ljósadýrð og ekki má gleyma öllum
pökkunum sem liggja í leyni. Jú, af
því að boðskapur litla barnsins sem
fæddist á jólum og lagt var í jötu
hvetur okkur til umhugsunar og
leiðir huga okkar meir en á öðrum
tímum að aðstæðum og lífsski-
lyrðum náungans. Litla barnið varð
síðar fulltíða maður sem flutti
boðskap sem lætur engan ósnortinn
sem opnar hjarta sitt og huga.
Boðskap sem krefur okkur til að taka
afstöðu, sem hvetur okkur til að berjast
hinni góðu baráttu, að bera inn ljós og
hlýju þar sem myrkur og kuldi ríkir.
Barn kom eitt sinn til mömmu sinnar

og hrópaði, �mamma, mamma, láttu
blessuð jólin ekki fara út úr húsinu,
lokaðu öllum gluggum og hurðum,
lokaðu jólin inni mamma�. Barnið bað
móður sína að loka jólin inni, vegna þess
að það óttaðist það, sem kæmi í stað þess
anda er jólin berameð sér. Það skulum við
ekki láta henda okkur. Barnið litla sem
fæddist á jólum, það heldur ekki til fjalla
með rauðklæddum bræðrum, það kveður
ekki og fagnar okkur að ári liðnu. Nei, það
er í byggð allt árið um kring. Og boðskap-
ur þess er alltaf hinn sami, nú sem fyrr, líf
og gleði, frelsi, ljós og kærleikur og það
sem er mest um vert, það vill fá að eiga
heima í hjarta þínu, vaxa þar og dafna, allt
árið um kring.
�Ég bið að gæfan glæsta

gleðji ykkar hag
og himindýrðin hæsta
helgi sérhvern dag.
Að hviki kærleiksstrengir
og kvíði fari á braut,
oss tryggðarböndum tengir
hið tigna drottins skaut.
Nú rofnar rökkurslæða
það rís upp dagur nýr
frá geislum hulduhæða
hryggð í burtu flýr.
Nú fornar þrautir fenna
það friðar ríkir sól
því næturblysin brenna
sem boða heilög jól.
Jólaljóð eftir Baldur Skarphéðinsson
Guð gefi að friður og fögnuður jólanna

megi fylla hvert hjarta, skapa hátíð á
heimilunum og sameina okkur öll í kær-
leika og þjónustu við Guðs vilja. Gleðileg
jól.

Sigurður Grétar Helgason prestur í Grafar-
vogskirkju.

- eftir sr. Sigurð Grétar Helgason prest
í Grafarvogskirkju

Hátíð
ljóssins

Grafarvogskirkja.

Einstakt bragð af
jólum hjá Lemon!
Jólasamlokurnar á Lemon eru með eindæmum ljúffengar og jóladjúsarnir búa yf-

ir einstöku jólabragði. Viðskiptavinir Lemon bíða margir hverjir spenntir eftir þess-
um árstíma, enda er það alveg þess virði. Að sögn Unnar Guðríður Indriðadóttur
markaðsstjóra Lemon er jólamatseðillinn nú kominn í sölu og verður hægt að fá
þessar jólasamlokur og jóladjúsa út desember á Lemon.
Jólaskinkan er brakandi fersk og góð, hún er með hamborgarahrygg, pestó, epla-

salsa, chili, mangó og spínat. Sweet chili Turkey samlokan er létt og í senn sterk
með kalkúnabringu, pestó, chilisultu, chili og spínat. Óhætt er að segja að þær stan-
dast allar væntingar þessar samlokur. Með svo góðu bragði af Lemon jólum.
Jóladjúsar Lemon eru þrír, Jólakötturinn með eplum, engifer og chai, Ef ég nenni

með mandarínum, ástaraldin og ananas og Christmas flirt sem inniheldur vanillu-
skyr, epli og chai. Drykkirnir eru hver öðrum betri.

Íslenskuverðlaun
til nemenda í
Grafarvogi

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands og Marta Guðjónsdóttir borg-
arfulltrúi afhentu á Degi íslenskrar tungu Íslenskuverðlaun unga fólksins við
hátíðlega athöfn sem fram fór í Norðurljósasal Hörpu. Íslenskuverðlaunin eru á
vegum skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar í samstarfi við Reykjavík bók-
menntaborg UNESCO. Markmið íslenskuverðlaunanna er að hvetja nemendur til
framfara í tjáningu talaðs máls og ritaðs og vekja þau til vitundar um auðinn í ís-
lenskri tungu en þetta er í 16. sinn sem verðlaunin eru veitt.
Meðal verðlaunahafa voru ungir, áhugasamir lestrarhestar, framúrskarandi upp-

lesarar, nemendur með annað móðurmál en íslensku sem náð hafa góðum tökum á
íslensku á skömmum tíma, sagnahöfundar og ljóðskáld.
Að þessu sinni fengu 50 nemendur verðlaunin en af þeim voru tíu nemendur úr

Grafarvogi. Úr Borgaskóla: Hassan Adebowale Salami, Engjaskóla: Kría Dögg
Haraldsdóttir og
Stefanía Ósk Þórhallsdóttir, Foldaskóla: Guðlaugur Heiðar Davíðsson, Hamra-

skóla: Embla Rakel Daníelsdóttir og Xian Carl Gabiana, Húsaskóla: Tómas Ingi
Davíðsson og
Stefanía Gyða Rafnsdóttir, Rimaskóla: Tristan Fannar Jónsson, Víkurskóla:

Christian Frosti Guerreiro.
Verðlaunahafar fengu viðurkenningarskjal með undirritun Vigdísar Finnboga-

dóttur sem er verndari verðlaunanna og bókina Ljóðaúrval með ljóðum Jónasar
Hallgrímssonar í samantekt Böðvars Guðmundssonar. Grafarvogsblaðið óskar
þessum ungu málsvörum móðurmálsins til hamingju með þennan heiður.

Frú Vigdís Finnbogadóttir og Marta Guðjóndóttir afhenda verðlaunin.
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Í bókinni Líkið er fundið segir Ragnar
Ingi Aðalsteinsson frá Vaðbrekku okkur
sögur af Jökuldælingum, hreint út sagt
magnaðar sögur eins og titill bókarinnar
bermeð sér.Hér á eftir getur að líta nokkrar
sögur úr �Líkinu�:
Um viðhald bíla og löggæslu á Efra-

Dal
Jökuldal er gjarnan í daglegu tali skipt í

tvennt, annars vegar er talað um Efra-Dal
og hins vegar Út-Dal. Skilin eru um Gilsá,
þar semÞjóðvegur 1 liggur ofan af Fjöllun-
um. Þjóðvegurinn liggur svo út dalinn, yfir
Jökulsá út við Selland þar sem Jökuldal
lýkur og Jöklsárhlíðin tekur við og þar
stefnir hann til suðausturs í átt að Eg-
ilsstöðum.
Þeir sem búa á Efra-Dal hafa lengst af

verið lausir við allt sem heitir umferðarlög-
regla. Lögreglumenn halda sig á Þjóðvegi
1 og skipta sér yfirleitt ekki af því sem ger-
ist á fáfarnari leiðum. Efradælingar gátu
þess vegna sparað sér heilmikil útgjöld
vegna bílviðgerða.Willis-jeppi á bæ einum
þar uppfrá var þekktur undir nafninu
Grafningur. Það heiti kom til af því að um-
sjónarmaður bílsins, sonur hins skráða eig-
anda sem ekki kunni á bíl sjálfur, ók gjarn-
an út að Gilsánni og lagði bílnum þar í
uppþornuðum lækjarfarvegi, þar sem hann
sást ekki frá Þjóðvegi 1 og gekk svo út að
þjóðveginum í veg fyrir rútuna. Grafningur
var dugnaðarbíll en viðhaldinu var nokkuð
ábótavant. Hann var til dæmis lengi aðeins
með bremsu á einu hjóli, vinstra framhjól-
inu, og þess vegna þurfti alltaf að beygja til
hægri þegar bremsað var. Þetta kom hins
vegar ekki að sök, sagði ökumaðurinn,
vegna þess að það var engin lögregla á
Efra-Dalsveginum.
Gísli Pálsson áAðalbóli og frændi hans

Pálmi Indriðason á Brú voru á árum áður
þekktir fyrir að fá sér stundum ótæpilega í
tána. Svo fór þó að lokum að þeir hættu
báðir að drekka og urðu stakir bindindis-
menn á áfenga drykki. Árið eftir að þeir

breyttu þannig lífsvenjum sínum til hins
betra voru þeir í fjárragi og þurftu að flytja
nokkrar kindur á bíl ofan úrHrafnkelsdal út
í Klaustursel. Þá gerðist sá fáheyrði at-
burður að lögreglumenn úr umferðardeild-
inni óku upp Efra-Dal. Sagan segir að þeir
hafi verið að leita að gæsaskyttu sem lá
undir grun um að hafa skotið á aðra gæsa-
skyttu � sem er auðvitað óásættanlegt. Ein-
hvers staðar á móts við Grund mæta þeir
þeim frændum sem voru á gömlum og
margviðgerðum bíl að flytja kindurnar.
Lögreglumenn veittu því athygli að bíllinn
var ekki með númer og stöðvuðu þegar í
stað þetta ökutæki og tóku það í skoðun.
Töldu þeir nú upp fyrir þeim frændum
hvert atriðið eftir annað sem var í ólagi og
urðu æ vandlætingarfyllri eftir því sem at-
hugasemdunum fjölgaði. Að lokum stóðst
Pálmi ekki mátið og segir við lögreglu-
mennina: �Þetta er nú ekki mikið. Þið
hefðuð átt að koma hér í fyrra.� Löggæslu-
mennirnar spurðu á móti hvað hann ætti
við með því og Pálmi svaraði: �Þá hefðum
við verið fullir líka.�
Landslög og eigin siðferðisviðmið
Það mun hafa verið rétt í byrjun sjötta

áratugarins að fólk reis úr rekkju á
Vaðbrekku á sólríkum vormorgni. Þegar
komið var út á hlaðið blasti dalurinn við í
allri sinni dýrð, vorið að koma, léttur sunn-
an andvari og fuglasöngur. Og efst í brekk-
unni á móti bænum blöstu við þrír stórir og
stæðilegir hreindýrstarfar sem uggðu ekki
að sér, önnum kafnir við að næra sig.
Fólkið á Vaðbrekku hafði þá, eins og títt

var á Jökuldal, nærst að langmestu leyti á
saltkjöti og súrmat allan veturinn. Tilhugs-
unin um nýmeti setti af stað alls kyns und-
arleg viðbrögð í meltingarfærunum og
munnvatnsframleiðslan fór úr skorðum.
En þarna var bara einn hængur á. Það

var sunnudagur. Maður drepur ekki dýr á
helgidegi. Um það þurfti ekki að ræða.
Þess vegna var ekki um annað að gera en
að þrauka og hafa hljótt um sig og vona að

tarfarnir væru þarna enn þegar deginum
lyki. Hundarnir voru lokaðir inni og svo
gekk heimilisfólkið til verka, hljótt og var-
færnislega, og gætti þess að gera engan
óþarfa hávaða.
Þetta var langur sunnudagur. Tarfarnir

fikruðu sig niður brekkuna og voru lengi að
kroppa á barði beint á móti bænum. Það
var næstum því hægt að telja greinarnar á
hornunum á þeim.
Undir kvöldið færðu þeir sig niður að

ánni og hurfu á bak við Háabakkann sem
kallaður var, komu svo í ljós norðan við
ána, rólegir og öruggir eins og ekkert lægi
á. Undir kvöldið röltu þeir upp brekkurnar
í norðanverðum dalnum og hurfu inn á
Skænudalinn um tíuleytið. Enn tveir tímar
eftir af sunnudeginum, ég man ekki hvað
var ímatinn enþaðvar björt nótt og ennvar
haldið í vonina. Þegar klukkan varð tólf á
miðnætti tók ein skyttan á bænum riffilinn
og gekk af stað inn hlíðina ofan við bæinn,
hvarf svo inn á Skænudal. Við biðum fram
eftir nóttinni og hann kom heim tveim tím-
um seinna eða svo, hafði þá gengið inn á
hálsana inn af bænum en ekki séð neina
hreindýrstarfa. Þeir höfðu tekið strikið inn í
Háls og tilgangslaust að reyna að elta þá.
Við fengum sem sagt enga hreindýras-

teik í þetta skipti. Nú eru liðin um sjötíu ár
síðanþetta gerðist en þessi sunnudagur hef-
ur geymst ótrúlega vel í minninu. Á það
skal minnt, að á þessum tíma var að sjálf-
sögðu harðbannað samkvæmt landslögum
að skjóta hreindýr. Sú staðreynd olli þó
ekki neinum sérstökum vandræðum.
Aðalmálið var að slík brot kæmust ekki

upp. En siðferðisviðmiðin, sem Jökuldæl-
ingar settu sér sjálfir, þau brutu þeir ekki,
sama hvað þeir voru svangir.
Haltu kjafti eða ...Þegar Sigurður G.

Tómasson útvarpsmaður var ungur að ár-
um dvaldist hann um skeið austur á Fljóts-
dalshéraði. Kynntist hann þá HákoniAðal-
steinssyni fráVaðbrekku sem í þann tíð var
lögregluþjónn á Egilsstöðum. Sigurður var

ekki með bílpróf en þar sem hann var þrátt
fyrir það liðtækur ökumaður sáu sam-
ferðamenn hans stundum í gegnum fingur
sér við hann hvað þetta varðaði, einkum á
helgum þegar bílstjórarnir voru við skál.
Nú gerðist það eitt sinn að Hákon lög-

regluþjónn var á frívakt úti að skemmta sér
og hafði fengið sér vel í tána. Hann þurfti
að snúast aðeins um svæðið en kunni ekki
við að aka sjálfur enda hefði slíkt getað
gefið slæmt fordæmi. Hann rakst þá á Sig-
urð G. og bað hann að aka fyrir sig bílnum
og Sigurður féllst á það. Óku þeir nú frá
einu húsi til annars og teygðist úr túrnum
og á endanum sagði Sigurður: �Hákon
minn! Finnst þér nú ekki að þetta sé dálítið
gróft? Þú ert lögregluþjónninn, fullur, og ég
að keyra þig, próflaus?� Hákon var skjótur
til svars: �Haltu kjafti eða ég set þig í tugt-
húsið!�
Og svo hélt ferðin áfram.
Lík flutt í loftiKolbeinn Ingi Arason

flugstjóri flaug lengi hjá FlugfélagiAustur-
lands og var staðsettur á Egilsstöðum. Sá
hann þar um leiguflug hvers konar og var
oft mikið að gera. Einhverju sinni fékk
hann boð um að fljúga til Hornafjarðar,
taka þar lík afmanni semhafði dáið vofeif-
lega og fara með það suður til Reykjavíkur
til krufningar. Kolbeinn brá við skjótt, flug
suður á Hornafjörð og lenti þar. Á flugvell-
inum beið bíll með líkið. Það var í svörtum
líkpoka og í körfu sem var borin inn í vél-
ina og ströppuð niður með þar til gerðum
útbúnaði. Eftir það var dyrum vélarinnar

lokað og Kolbeinn fór í loftið, stefndi til
Reykjavíkur.
Þetta gekk allt ljómandi vel framan af.

Það var ekki fyrr en vélin var komin í fulla
hæð með tilheyrandi lækkuðum
loftþrýstingi að undarlegir atburðir tóku að
gerast. Það byrjaði með því að Kolbeinn
heyrði hljóð upp úr líkpokanum. Líkið
ropaði með miklum hávaða og stuttu
seinna leysti það vind með ekki minni lát-
um. Síðan heyrði Kolbeinn að það var
hreyfing í pokanum.
Líkið var farið að aka sér til, það var á

hreyfingu � hann heyrði skrjáfið en það var
orðið skuggsýnt og hann gat illa séð hvað
var að gerast. Hann sat ólaður niður í flug-
mannssætið og mátti sig ekki hræra þaðan.
Aðspurður hvernig honum hafi liðið

þegar þetta var að gerast segir Kolbeinn:
�Þetta var ekki þægilegt, Ég hafði aldrei

áður flutt lík og ég hafði einfaldlega ekki
hugmynd um hvað var að gerast. Ég ætla
ekkert að rifja það upp sem fór í gegnum
hugann. Það er langt um liðið og farið að
fyrnast yfir mestu geðsveiflurnar. En til
Reykjavíkur komst ég og lenti heilu og
höldnu og lögreglubíllinn kom og sótti
líkið. Næst þegar ég flutti lík til krufningar
fékk ég föður minn, sem þá var orðinn eft-
irlaunamaður, til að sitja í vélinni meðmér.
Það er strax skárra, þegar líkið fer á hreyf-
ingu, að hafa líka einhvern annan félags-
skap.�
En svo er það sagan sembókin heitir eft-

ir. Hún verður ekki birt hér � en þú finnur
hana í bókinni Líkið er fundið.

Út er komin bókin Skagfirskar
skemmtisögur 6 � Fjörið heldur áfram!
Þetta er sjötta útgáfan á safni skemmti-
sagna úr Skagafirði sem Björn Jóhann
Björnsson blaðamaður tók saman. Fyrstu
fimm bækurnar komu út á árunum 2011-
2016. Bókaútgáfan Hólar gefur út, líkt og
áður.
Sjötta bókin hefur að geyma yfir 200

gamansögur, úr nútíð og fortíð, en alls
hafa komist á prent um 1.300 sögur og
gamanvísur. Hafa bækurnar notið mikilla
vinsælda um allt land, ekki aðeins meðal
Skagfirðinga heldur einnig þeirra sem
kunna að meta góðan húmor og vilja fá
léttmeti til lestrar.
Að þessu sinni bregður fyrir gamal-

kunnum sem nýjum sögupersónum.
Fyrstan skal nefna kaupmanninn Bjarna
Har, heiðursborg-ara Skagafjarðar, sem
féll frá í byrjun þessa árs, á 92. aldursári.
Um Bjarna hafa verið sagðar margar
skemmtilegar sögur og hér bætast við
nokkrar í viðbót, m.a. saga af því þegar
hann kom þýskum ferðamönnum í opna
skjöldu og útvegaði þeim umbeðnar
postulínskúlur úr raflínustaurum. Þeir
áttu ekki von á að kaupmaðurinn ætti
slíkan varning, enda vildu Þjóðverjarnir
aðeins láta reyna á þá umsögn um verslun
Bjarna Har að þar fengist allt milli himins
og jarðar!
Þá eru í bókinni nokkrar sögur af sr.

BaldriVilhelmssyni, sem þjónaði íVatns-
firði við Ísafjarðardjúp til fjölda ára.
Margar snjallar sögur hafa verið ritaðar
og sagðar um Baldur en færri vita að
hann var borinn og barnfæddur Hofsós-
ingur. Fleiri kunnir kappar koma við
sögu, eins og Ýtu-Keli, Dúddi á
Skörðugili, Hvati á Stöðinni, Halli í Enni
og fleiri og fleiri.
Lokakafli bókarinnar er með sögum af

Sigurði Jónssyni, kennara á Sauðárkróki,
sem flestar eru sagðar af honum sjálfum.
Grátbroslegar sögur, eins og þegar hann

gekk í flasið á meðlimum Rolling Stones
er þeir voru á tónleikaferð í Skotlandi, og
gat hann fundið af þeim rakspírailminn!
Skagfirskar skemmtisögur 6 fást í

bókabúðum og stórmörkuðum um land
allt, en hægt að leggja inn pantanir hjá
Bókaútgáfunni Hólum, netfangið er hol-
ar@holabok.is Nánari upplýsingar veitir
skrásetjari, Björn Jóhann, í síma 669-
1182.
Nokkur sýnishorn úr Skagfirskum

skemmtisögum 6
Höskuldur Þráinsson íslenskupró-fes-

sor var eitt sinn á ferð um Skagafjörð.
Kom þá akandi utan af Skaga og stoppaði
í búðinni hjá Bjarna Har. Spurði hann til
vegar en Höskuldur var að leita að
Trésmiðju Friðriks Jónssonar.
,,Já, þú heldur bara áfram hérna göt-

una,� sagði Bjarni og hélt áfram, ,,og
beygir svo til vinstri þarna sem gatan
liggur til hægri upp að sjúkrahúsinu. Svo
ferðu bara áfram þarna niðreftir og beygir
svo til hægri. Þetta er þar.�
,,Takk,� svaraði Höskuldur, ,,og hvað

heitir gatan þar sem trésmiðjan er?�
,,Hvað heitir hún?� hváði Bjarni, ,,það

veit ég ekki. Maður þarf ekkert að vita
það ef maður á heima hérna.�
---0---
Bjarni Har kaupmaður var ætíð snögg-

ur til svars. Einhverju sinni kom Kristján
Már Kárason inn í búðina, sonur Kára
Steins og Distu, og var í súkkulaðiþörf:
,,Ég ætla að fá eitt mars hjá þér,

Bjarni.�
,,Ég á því miður ekki mars lengur,

Kristján minn, hann er búinn,� svaraði
Bjarni, ,,en ég á júní!�
---0�
Ólafur Ingimarsson, lengi læknir á

Sauðárkróki, heimabæ sínum, fluttist
suður yfir heiðar og endaði starfsferil sinn
hjá Landspítalanum. Hann er býsna lunk-

inn vísnasmiður og skemmtilegur.
Eitt sinn var hann á göngu á Laugaveg-

inum í Reykjavík. Maður á hjóli, með
hund í bandi, átti leið fram úr Óla og lenti
hundurinn utan í löppina á lækninum. Óli
bað hundinn auðvitað strax afsökunar:
Á Laugavegi labba nett,
þó ljót sé stéttin.
Hundur kom á harða sprett,
hann á réttinn.
---0---
Páll Ragnarsson tannlæknir lék, sem

kunnugt er, knattspyrnu með Val á sínum
yngri árum og tókm.a. þátt í sögufrægum
Evrópuleik liðsins gegn Benfica á
troðfullum Laugardalsvell-inum í sept-
ember 1968. Fylgdi þar Eusébio eins og
skugginn en leikurinn endaði 0-0.
Palli hélt góðum tengslum við liðsfé-

laga sína íVal og kíktu þeir gjarnan á stof-
una hans á Króknum eða slógu á þráðinn.
Var þá oft rifjað upp hve mikill keppn-
ismaður Palli var.
Eitt sinn sem oftar hringdi síminn á

stofunni hjá Palla og Eyrún Þorvaldar,
aðstoðarkona hans, svaraði. Spurt var í
símann: ,,Er Sigurpáll við?� Eyrún hváði
og enn var spurt: ,,Já, er þetta ekki á tann-
læknastofunni hjá Sigurpáli?�
,,Af hverju kallar þú hann Sigurpál?�

spurði Eyrún á móti.
,,Það er einfalt, hann þolir ekki að

tapa,� var svarað á hinum enda línunnar
og hlegið hátt.
Eyrún fór þá til Palla og sagði honum

að það væri spurt eftir Sigurpáli í síma-
num. Þá kom glott á Palla, hann fór í sím-
ann og upphófust líflegar samræður með
miklum hlátrasköllum. Þá var þetta gam-
all liðsfélagi Palla úrVal sem hafði hringt,
prakkarinn Hemmi Gunn.
---0---
Séra Baldur Vilhelmsson í Vatnsfirði

var borinn og barnfæddurHofsósingur og
ólst því upp í Skagafirði. Ásgeir Svan-

bergsson var um tíma organisti í Vatns-
fjarðarkirkju og fór ekki alltaf vel á með
þeim Baldri. Eitt sinn, þegar samskipti

þeirra voru ekki alveg upp á sitt besta,
komBaldur til hans eftir páskadagsmessu
og spurði:
,,Hvernig fannst þér ræðan, góði?�
,,Ég veit það ekki, var ekki að hlusta,�

svaraði Ásgeir, þurr á manninn. Baldur
ítrekaði spurninguna: ,,Hvernig fannst
þér ræðan, góði?�
,,Eins og ég segi,� sagði organistinn,

,,ég var ekki að hlusta.�
Hló þá prestur: ,,He, he, góði, hún var

nefnilega frá páskunum í fyrra!�
---0---
Uni Pétursson og félagar frá Hofsósi

keyptu um árið frambyggðan stálbát,
Berghildi SI 137, sem var skráður á Sig-
lufirði. Taka átti við bátnum í Reykjavík
ogmætti Unimeð áhöfnina til Reykjavík-
ur þar sem fiska skyldi á heimleiðinni.
Hins vegar dróst eitthvað á langinn að
ganga frá kaupunum og dvöldu þeir
félagar á Hótel Esju á meðan beðið var

eftir að komast í róður.
Dagarnir liðu hver af öðrum og mönn-

um var farið að leiðast vistin á hótelinu.
Þeir brugðu sér þá í bæinn og skoðuðu
næturlífið nokkur kvöld í röð, allir nema
BragiVill sem var ekkimikið fyrir að fara
út á lífið. Þess í stað var hann alla daga og
allar nætur uppi á herbergi. Dugði honum
að fá fleyg við og við, sem hann dreypti á
en svaf þess á milli.
Eina nóttina, eftir heimsóknir í öldur-

hús borgarinnar, segir Uni við strákana:
,,Við verðum að kaupa eitthvað handa

Braga til að borða.� Bragi hafði þá ekki
farið með þeim út að borða í einn eða tvo
daga. Fóru félagarnir á BSÍ, keyptu þar
sviðakjamma og færðu Braga er komið
var heim á hótelið. Klukkan var þá langt
gengin í fimm aðmorgni. Bragi var hæst-
ánægður með að fá kjammann en spurði:
,,Getur þú sagt mér eitt, Uni? Hvort er

þetta hádegismatur eða kvöldmatur?�
---0---
Baldur Hafstað, fyrrverandi prófessor í

íslensku við Kennaraháskóla Íslands, var
á æskuárum sínum nokkur sumur í sveit á
Fjalli í Sæmundarhlíð hjá frænda sínum,
Halldóri Benediktssyni, og Guðrúnu
Þóru Þorkelsdóttur. Segir Baldur
skemmtilega frá þeirri dvöl í bókinni Bréf
til Haralds, sem gefin var út til heiðurs
sjötugum Haraldi Bessasyni frá Kýrholti.
Baldur lýsir Halldóri á Fjalli sem hæg-

um og rólyndum manni, og að sér hafi
þótt vænt um hann. Þó hafi það gerst að
hann skipti skapi og þá hafi hann óum-
deilanlega verið húsbóndinn á heimilinu.
Eitt sinn sem oftar drap dráttarvélin á
bænum á sér, grár Ferguson, Kd-97. Kom
Baldur þar að er Halldór bograði yfir vél-
inni.
,,Er það bensínstífla?� spurði Baldur,

spekingslega.
,,Er það bensínstífla?� endurtók Hall-

dór. ,,Auðvitað er það bensínstífla. Mikið
andskoti ertu vitlaus, Baldur.�

Fjörið heldur áfram í Skagafirði

Líkið er fundið
Ragnar Ingi Aðalsteinsson.
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Guðni Ágústsson ólst upp í Flóanum
upp úr miðri síðustu öld í sextán systk-
ina hópi � með annan fótinn í fornum
tíma. Í bókinni Guðni � Flói bernsku
minnar sest hann upp í bíl og býður les-
andanum í ferð á vit æskustöðvanna í
fortíð og nútíð. Guðni er einlægur í frá-
sögnum sínum en glettnin er aldrei langt
undan.
Og merkja má söknuð eftir veröld

sem var, þegar hugur var í mönnum og
sveitirnar að styrkjast.
Í́ nútímanum eru stjórnmálamenn

mikið á ferðinni og sumir ganga svo
langt að segja að þeir snerti vart jörðina.
Margir kynnu að halda að Ágúst bóndi á
Brúnastöðum hefði mestmegnis haldið
sig heima. Í ævisögu sinni segist honum
svo frá að á sjöunda áratugnum hafi
hann farið í þrjár utanferðir og þegar
komið var fram á þann áttunda urðu
ferðirnar enn fleiri.
Í fersku minni er þegar faðir minn fór

í tuttugu ára afmælisfögnuð Bænda-
flokksins í Austur-Þýskalandi. Þangað
fór hann vorið 1968 ásamt þeim Þráni
Valdimarssyni og Vilhjálmi Hjálmars-
syni á Brekku í Mjóafirði. Þráinn var er
hér var komið sögu ungur maður og
starfaði sem framkvæmdastjóri Fram-

sóknarflokksins en Vihjálmur var
rúmlega fimmtugur og Ágúst stóð á sex-
tugu. Vilhjálmur gerir grein fyrir
ferðinni í bók sinni Ferðaslangur austan
tjalds og vestan.
Frásögnin hér á eftir byggir á þessari

bók Vilhjálms og áðurnefndri ævisögu
föður míns en þó styðst hún fyrst og
fremst við skemmtilegt viðtal við
Guðrúnu Hallgrímsdóttur matvæla-
verkfræðing. Hún rifjaði ferðina upp fyr-
ir okkur en árið 1968 var hún að ljúka
námi við Humboldt-háskólann í Berlín.
Hún minnist þeirra félaganna með hlýju
en hún túlkaði fyrir þá ásamt Erni Er-
lendssyni sem einnig var við nám í
Berlín. Túlkunin gekk nokkuð vel en
Guðrún minnist þess að stundum hafi
verið erfitt að túlka mál Ágústs. Hann
skreytti mjög mál sitt með orðatiltækjum
og talaði sitt fallega gullaldarmál.
Guðrún átti í miklum erfiðleikum með
að þýða þegar Ágúst vitnaði í Jónas
Hallgrímsson og sagði:
�Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi�.
Málleysingjar á framandi slóðum
Þeir Ágúst og Vilhjálmur töluðu ein-

ungis tungu forfeðra sinna og voru því
með öllu mállausir í samskiptum við

gestgjafa sína. Guðrún minnist þess þó
að það hafi verið svo merkilegt að þeir
Ágúst, sem var þeirra elstur, og ekki
síður Vilhjálmur á Brekku, hafi með
sinni fáguðu og virðulegu framkomu
náð að tala einhvers konar alheimstungu
og heilla aðra ráðstefnugesti á þinginu í
Austur-Þýskalandi. Í framhaldinu var
þeim þremenningunum boðið í fimm
daga ferð um Búlgaríu. Guðrún segir að
í raun hafi búlgarska sendinefndin stolið
þeim til Búlgaríu og fengið þá til að
stytta dvöl sína í Austur-Þýskalandi. Í
bæði Búlgaríu og Austur-Þýskalandi var
vel gert við ferðalangana í mat og drykk.
Þeir hittu margt fyrirmennið í ferðinni,
m.a. búlgarska forsetann, Georgi Trai-
kov, sem fannst mikið til þess koma að
Ágúst ætti sextán börn, en þegar hér var
komið sögu var Búlgörum tekið að
fækka og á það var litið sem hið stóra

vandamál Búlgaríu. Það að eignast tólf
hermenn, en svo margir voru synir
Ágústs, þótti þeim búlgarska hreinasta
afbragð og lét hann fylla hótelherbergi
bóndans á Brúnastöðum af gjöfum sem
ekki síst voru ætlaðar konu hans en í
þeirra augum var hún mikil hetja. Flestar
gjafirnar þurfti Ágúst þó að skilja eftir,
t.a.m. fékk hann kassa af paprikum og
annan af tómötum.
Samræmdar gjafir
Guðrún minnist þeirra félaganna með

hlýju og segir að ferðin hafi í alla staði
verið ógleymanleg. Þeir hafi rætt margt
við hana, m.a. um bókmenntir og menn-
ingu, og verið sannir bændahöfðingjar
en samt mjög ólíkir. Heim flugu þeir í
gegnum Kaupmannahöfn og voru raunir
Ágústs töluverðar þegar að því kom að
finna gjafir fyrir börnin á Brúnastöðum.

Vilhjálmur reyndi eftir fremsta megni að
aðstoða hann og greinir frá því í bók
sinni að málið hefði loks leyst að miklu
leyti í Magasin du Nord. Þar keypti
Ágúst þrettán belti, eitt fyrir hvern sona
sinna og einn tengdason að auki og
málið leystist því farsællega.

Bókmenntir GV
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Framsóknarmenn fara austur
fyrir járntjaldið

Þessar verður
þú að lesa!

Bókaútgáfan Hólar
holabok.is / holar@holabok.is

Hrafninn
Algjört meistaraverk,
óteljandi sögur af
krumma, prýtt

glæsilegu myndefni.

Stundum
verða stökur til
Skemmtileg atvik og
viðburðir verða

ljóslifandi, samskipti
við fólk í gleði og gás-
ka þar sem skeytin
fljúga í allar áttir.

Líkið er fundið
Jökuldælingar hafa
verið þekktir fyrir létta
lund langt aftur í ættir
og leyfa hér öðrum að
njóta þess með sér.

Algjör snilld!

Guðni Ágústsson er með skemmtile-
gri mönnum að margra mati og
bækur hans eru sérlega skemmtile-
gar og vinsælar.
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Margar fjölskyldur hafa það fyrir sið
að velja og sækja sitt eigið jólatré út í
skóg. Að finna fallegt tré, saga það
niður og flytja heim er skemmtileg sam-
vera sem allir í fjölskyldunni geta tekið
þátt í. Skógræktarfélag Reykjavíkur
hefur árum saman boðið upp á Jólaskóg
þar sem fólk fellir sitt eigið tré síðustu
þrjár helgarnar fyrir jól. Undanfarin ár
hefur Jólaskógurinn verið á Hólmsheiði
og svo verður einnig nú.

Staðsetningin er breytileg frá ári til
árs, enda markmiðið að bjóða alltaf upp
á svæði þar sem úrval af fallegum trjám
er nóg. Leiðin liggur að þessu sinni frá
hringtorgi rétt austan við Olís í
Norðlingaholti um Mjódalsveg (nánari
upplýsingar má nálgast á www.heid-
mork.is).
Aðsetur Skógræktarfélagsins í Jóla-

skóginum er í Jólakofa. Starfsmenn
félagsins ráðleggja gestum hvert skal

halda til að finna falleg tré, lána sagir til
þeirra sem ekki koma með eigin sög og
pakka jólatrjánum í net svo auðvelt sé
að flytja þau heim. Í jólakofanum er selt
kakó og kruðerí, varðeldur er á staðnum
og jólasveinar kíkja í heimsókn. Það er
því kjörið fyrir þá sem vilja njóta hress-
andi útiveru að sækja sér tré í Jólaskóg-
inn sem er opin kl. 11-16 allar helgar til
jóla.

Frábær jólaskógur á
Hólmsheiðinni

Það er hressandi útivera að sækja sitt eigið jólatré út í Jólaskóginn á
Hólmsheiði og kjörið að fá sér kakó í Jólakofanum á eftir.

Þessi fjölskylda yljaði sér við eldinn í Jólaskóginum og fékk sér svo heitt kakó
í Jólakofanum.



• Spöngin 37, 2. hæð (sami inngangur og Sjúkraþjálfun
Grafarvogs): Skyndimóttaka fyrir smáslys og bráð veikindi,
hjúkrunarmóttaka og sálfræðiþjónusta fyrir börn ásamt
sykursýkismóttöku og heilsuvernd aldraðra.

• Hraunbær 115, 1. hæð í austurenda: Mæðravernd, leghálsskimun,
ung- og smábarnavernd, læknamóttaka og sjúkraþjálfari. Allt
fyrirfram bókaðir tímar.

• Hraunbær 115, 2. hæð (Heilsugæslan Árbæ): Blóðrannsóknir.

Heilsugæslan Grafarvogi | Sími 513-5600 | heilsugaeaslan.is og heilsuvera.is

You can find more
information at
heilsugaeslan.is/grv-eng

Więcej informacji
można znaleźć na
heilsugaeslan.is/grv-pol

Heilsugæslan Grafarvogi
Grafarvogur Health Care Centre
Przychodni w Grafarvogur
Þjónusta Heilsugæslu Grafarvogs verður
tímabundið veitt á þremur stöðum þar
til framkvæmdum á húsnæði lýkur:

Athugið sama símanúmer og áður:
Afgreiðsla 513-5600 (kl. 8-16) og lyfjaendurnýjun 513-5602 (kl. 9-11).

Gullnesti þakkar viðskiptin á árinu



Árni Þorsteinsson rek-
strar-hagfræðingur. M.Sc.
löggiltur fasteigna- og
skipasali og löggiltur
leigumiðlari s. 898 3459
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HAMRAVÍK - 2ja HERB. -
LAUS )
Virkilega falleg 79,9 fermetra

íbúð á 2. hæð, parket og flísar á
gólfum, fallegar ljósar innrétting-
ar, suðvestur svalir.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

SMIÐJUVELLIR AKRANES -
ATVINNUHÚSNÆÐI
Til sölu 774.2 fm. stálgrindahús

klætt með yl-einingum byggt
2007. Mjög fallegur frágangur á
húsi og lóð og það er afar vel
staðsett í bænum. Nánari
upplýsingar veitir Árni í síma 898-
3459 og 575-8585

DOFRABORGIR - EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ - BÍLSKÚR
201 fm. einbýli með aukaíbúð og

miklu útsýni frá suðvestur til
norðurs. Mjög góðar innréttingar
og gólfefni. Þrjú svefnherbergi og
litil 2ja herbergja aukaíbúð.
Nánari upplýsingar veitir Ólaf-

ur í síma 786-1414.

GLEÐILEGAJÓLAHÁTÍÐ KÆRU GRAFARVOGSBÚAR

Spöngin 11 - 112 Reykjavík
Sími 575 8585. Opið 10-17 mán.-föst

GRASARIMI - EINBÝLI -
AUKAÍBÚÐIR
Alls 260 fermetra hús með

bílskúr. Húsið skiptist í glæsilega
efri sérhæð og á neðri hæð eru
stúdíóíbúð, tveggja herbergja
íbúð og bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir Árni í

síma 898-3459.

EYRARHOLT HAFNARFJ.-
4ra HERB. - ÚTSÝNI
Vönduð og falleg 116,5 fm íbúð

á 3. og efstu hæð.
Mikið útsýni, parket og flísar á

gólfum, vandaðar innréttingar,
suðursvalir.

Sigrún Stella Einars-
dóttir Löggiltur fast-
eigna-, fyrirtækja- og
skipasali s. 8240610

Ólafur Kristjáns-
son löggiltur fast-
eigna- og skipasali
s. 786-1414

Jón Einar Sverris-
son löggiltur fasteigna-
og skipasali s: 862-6951

- til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs Spönginni 11

Baðherbergið er með sturtu og salerni og innréttingu við vask.

Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi.

Eldhúsið er mjög rúmgott með vönduðum innréttingum og borðkrók.

2ja hæða einbýli
innst í Grasarima
Fasteignamiðlun Grafarvogs kynnir

264 fermetra einbýlishús á tveimur
hæðum innst í götu við Grasarima 32 í
Grafarvogi.

Á aðalhæð hússins er forstofa, tvær
samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi,
tvö baðherbergi, eldhús með borðkrók
og þvottahús. Á neðri hæð eru stúdíó
íbúð, tveggja herbergja íbúð og bílskúr.

Íbúðirnar á neðri hæð eru í leigu og er
annar leigusamingurinn þinglýstur.

Fyrirhugað fasteignamat 2023
117.850.000 kr.
Nánari lýsing - efri hæð
Forstofa er flísalögð og með fata-

skáp.
Eldhúsið er mjög rúmgott með

vönduðum innréttingum og borðkrók.
Stofa/borðstofa eru tvær bjartar og

rúmgóðar, gengið er út á ca 30 fermetra
suðursólpall úr stofu.

Hjónaherbergi er rúmgott með
góðum fataskápum og gengið er út á

norður svalir úr hjónaherbergi, parket á
gólfi.

Skrifstofuherbergi er mjög rúmgott
með parketi á gólfi.

Á svefnherbergisgangi eru mjög
góðir fataskápar.

Þvottahús er með innréttingum og er
inn af eldhúsi og gengt er úr þvottahúsi
út í garð.
Nánari lýsing - neðri hæð
Á neðri hæð eru stúdíó íbúð og

tveggja herbergja íbúð með sameigin-
legum inngangi.

Í forstofu á neðri hæð er einnig
þvottaaðstaða, gólf er flísalagt.

Í stúdíó íbúðinni er komið inn á lítinn
gang, gengt dyrum er baðherbergi með
sturtu og salerni og er það flísalagt. Á
hægri hönd er gengið inn í opið rými
þar sem er eldhús og stofa, harðparket
er á gólfi.

Í tveggja herbergja íbúðinni er komið
inn í stofu og þaðan er gengið yfir í eld-
hús, baðherbergi og svefnherbergi.

Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi.
Eldhúsið er með góðri innréttingu og

borðkrók, flísar á gólfi.
Baðherbergið er með sturtu og salerni

og innréttingu við vask.
Svefnherbergið er lítið með harðpar-

keti á gólfi.
Bílskúrinn er rúmgóður, þar er heitt

og kalt vatn, gólf er málað. Garður er
stór og gróinn og húsið hefur fengið
góða umhirðu og viðhald.

Stutt er í skóla, leikskóla og fram-
haldsskóla og þjónustu í Spönginni svo
sem bókasafn og heilsugæslu, verslanir
og veitingastaði.

Hafið samband við Árna Þorsteins-
son löggiltan fasteignasala á
arni@fmg.is og í síma 898-3459 eða
Sigrúnu Stellu Einarsdóttur löggiltan
fasteignasala á stella@fmg.is og í síma
824-0610 til að bóka skoðun.

Stofa/borðstofa eru tvær bjartar og rúmgóðar, gengið er
út á ca 30 fermetra suðursólpall úr stofu.

Sólpallurinn er stór og rúmgóður og snýr í suður. Sólpall-
urinn er 30 fermetrar.



Kirkjufréttir

Prestar og djákni safnaðarins
Guðrún Karls Helgudóttir sóknarprestur gudrun@grafarvogskirkja.is

Arna Ýrr Sigurðardóttir prestur arna@grafarvogskirkja.is
Sigurður Grétar Helgason prestur sigurdur@grafarvogskirkja.is

Kristín Kristjánsdóttir djákni kristin@grafarvogskirkja.is
Sími: 587 9070

Netfang: grafarvogskirkja@grafarvogskirkja.is
Heimasíða: www. grafarvogskirkja.is

Likesíða á facebook: Grafarvogskirkja Grafarvogi
Instagram: grafarvogskirkja_grafarvogi

Vekomin í kirkjuna þína!

Mikil dagskrá verður í
Grafarvogskirkju um
aðventu, jól og áramót!

Jólin heima 8. desember kl. 19:30
� Jólatónleikar Kórs Grafarvogskirkju
Flutt verða jólatengd lög í anda aðventunnar í kirkjunni.
Einsöngvarar eru Hanna Dóra Sturludóttir mezzosópran og

Elmar Gilbertsson tenór ásamt hljómsveit, Vox Populi kórnum og
Barna- og unglingakór Grafarvogskirkju.
Stjórnandi kórs Grafarvogskirkju er Hákon Leifsson.
Jólavox 17. desember kl. 17:00 � Jólatónleikar Vox Populi
Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni. Frábær lagalisti,

skemmtilegar útsetningar og húmor. Einsöngur Birkir Blær
Óðinsson. Stjórnandi kórs er Lára Bryndís Eggertsdóttir.
Jólaball 18. desember kl. 11:00
Dansað verður í kringum jólatréð og jólasveinar koma í heim-

sókn.
Óskasálmar jólanna í Kirkjuselinu 18. desember kl. 13.
Við syngjum jólasálmana í Selmessu. Tekið verður við óska-

sálmum. Vox Populi leiðir söng. Organisti er Lára Bryndís Eg-
gertsdóttir.
Aðfangadagur 24. desember
Beðið eftir jólunum - Jólastund barnanna kl. 11:00
Syngjum saman jólalag og hlustum á sögu. Umsjón með stund-

inni hefur Jóhanna Ásta Harðardóttir. Undirleikari er Stefán Birk-
isson.
Aftansöngur kl. 17:00 í Kirkjuselinu í Spöng.
Séra Sigurður Grétar Helgason þjónar. Vox Populi leiðir söng.
Einsöngur Hera Björk Þórhallsdóttir. Organisti er Lára Bryndís

Eggertsdóttir.
Aftansöngur kl. 18:00 í Grafarvogskirkju.
Séra Arna Ýrr Sigurðardóttir þjónar. Kór Grafarvogskirkju og

Barna- og unglingakór Grafarvogskirkju leiða söng. Einsöngur
Hanna Dóra Sturludóttir. Organistar eru Hákon Leifsson og Lára
Bryndís Eggertsdóttir og stjórnandi barnakórs er Svava Kristín
Ingólfsdóttir.
Miðnæturguðsþjónusta í Grafarvogskirkju kl. 23:30
Séra Sigurður Grétar Helgason þjónar. Kammerkór Grafar-

vogskirkju leiðir söng. Organisti er Hákon Leifsson.
Jóladagur 25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00. Séra Guðrún Karls Helgudóttir

þjónar. Kór Grafarvogskirkju leiðir söng. Einsöngur Sigríður Ósk
Kristjánsdóttir. Organisti er Lára Bryndís Eggertsdóttir.
Hátíðarguðsþjónusta Hjúkrunarheimilinu Eir kl. 15:30.
Séra Guðrún Karls Helgudóttir þjónar. Kór Grafarvogskirkju

leiðir söng. Einsöngur Sigríður Ósk Kristjánsdóttir. Organisti er
Lára Bryndís Eggertsdóttir.
Hátíðarguðsþjónusta á Rás 1 kl. 11:00
Frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands prédikar og þjónar

ásamt sr. Guðrúnu Karls Helgudóttur og sr. Sigurði Grétari Helga-
syni. Kór Grafarvogskirkju syngur ásamt félögum úr Vox Populi.
Einsöngur: Sigríður Ósk Kristjánsdóttir. Organisti Lára Bryndís
Eggertsdóttir.
Hátíðarguðsþjónusta í sjónvarpinu á RUV kl. 12:30
Frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands prédikar og þjónar

ásamt sr. Guðrúnu Karls Helgudóttur og sr. Sigurði Grétari Helga-
syni. Kór Grafarvogskirkju syngur ásamt félögum úr Vox Populi.
Einsöngur: Sigríður Ósk Kristjánsdóttir. Organisti Lára Bryndís
Eggertsdóttir.
Gamlársdagur 31. desember
Aftansöngur kl. 18:00. Séra Sigurður Grétar Helgason þjónar

ásamt Bjarka Geirdal Guðfinnssyni guðfræðinema. Kór Grafar-
vogskirkju leiðir söng. Einsöngur Sigrún Hjálmtýsdóttir. Organ-
isti er Hákon Leifsson.
Nýársdagur 1. janúar
Hátíðarguðsþjónusta í Grafarvogskirkju kl. 14:00. Séra Guðrún

Karls Helgudóttir þjónar. Kór Grafarvogskirkju leiðir söng. Ein-
söngur Gissur Páll Gissurarson. Organisti er Lára Bryndís Eg-
gertsdóttir.
8. janúar Frímúraramessa.
15. janúar verður guðsþjónusta kl. 11:00. Fermingarbörn og

foreldrar úr Víkurskóla eru sérstaklega boðin velkomin.
22. janúar verður guðsþjónusta kl. 11:00.
Fermingarbörn og foreldrar úr Foldaskóla og Rimaskóla eru

sérstaklega boðin velkomin.

Sunnudagaskólinn
Sunnudagaskólinn er á neðri hæð kirkjunnar alla sunnudaga kl.

11:00. Brúðuleikhús, tónlist, sögur, leikir og annað skemmtilegt.
Umsjón hefur Ásta Jóhanna Harðardóttir. Undirleikari er Stefán
Birkisson.
Helgistundir á þriðjudögum í Kirkjuselinu
Helgistundir eru alla þriðjudaga í Kirkjuselinu í Spöng kl.

10:30. Stundirnar eru opnar öllum.
Kyrrðarstundir
Kyrrðarstundirnar eru í Grafarvogskirkju alla þriðjudaga kl.

12:00. Þær eru opnar öllum og á eftir er boðið upp á léttan hádeg-
isverð á afar vægu verði. Tekið er við fyrirbænaefnum í kirkjunni.
Barna- og unglingastarfið
Mikið og fjölbreytt starf er í boði fyrir börn og unglinga í Graf-

arvogssöfnuði. Þar er æskulýðsfélag og starf fyrir börn á öllum
aldri vikulega í allan vetur. 6-9 ára starf er á mánudögum kl.
16:00-17:00 í Grafarvogskirkju. 10-12 ára starf er á mánudögum
kl. 17:30-18:30 í Grafarvogskirkju. 7-11 ára starf er á þriðjudög-
um kl 16:00-17:00 í Kirkjuselinu.
Æskulýðsfélagsstarfið er á þriðjudögum kl. 20:00-21:30 í

Grafarvogskirkju. Nánari upplýsingar um starfið og dagskrár er
að finna á heimasíðu kirkjunnar.
Opið hús
Opið hús er í kirkjunni á þriðjudögum kl. 13:00-15:00 fyrir

eldri borgara og önnur sem eiga lausa stund á daginn. Stundin
hefst á fræðslu eða skemmtiefni og samsöng í kirkjunni. Þá er
boðið upp á handavinnu, spil, spjall o.fl. Síðan er kaffi og veiting-
ar í boði á vægu verði.
Djúpslökun
Djúpslökun er á fimmtudögum kl. 17:00. Tímarnir hefjast á

léttum æfingum til að undurbúa líkamann fyrir djúpa og góða
slökun með kristilegu ívafi. Tímarnir henta bæði þeim sem eru
byrjendur í yoga og lengra komnum. Djúpslökunin er gjaldfrjáls
og tímana leiðir Jarþrúður Karlsdóttir yogakennari.
Morgunsöngur (tíðasöngur)
Alla virka morgna kl. 10:00 er boðið upp á morgunbæn og

tíðasöng með gregorsku tónlagi í kapellu kirkjunnar. Þessi stund
er opin öllum og notalegt að byrja daginn á morgunbæn í góðum
hópi. Frekari upplýsingar eru veittar í kirkjunni eða hjá sr. Flóka
Kristinssyni í síma 846 2020.
Prjónaklúbbur Grafarvogskirkju
Prjónaklúbbur er í Grafarvogskirkju annan hvern þriðjudag kl.

20:00. Hann er fyrir þá sem langar að hittast og spjalla um og yfir
handavinnu. Við bjóðum nýja og eldri þátttakendur hjartanlega
velkomna og viljum sjá sem allra flesta og einmitt þig! Nánari
upplýsingar eru á Facebooksíðu - Prjónaklúbburinn í Grafarvogs-
kirkju. Dagsetningar næstu vikna eru: 20. Desember, 3. og 17.
janúar.
Barna- og unglingakór Grafarvogskirkju
Við Grafarvogssöfnuð er öflugur barna- og unglingakór. Nán-

ari upplýsingar er hægt að fá með því að senda póst á netfangið
barnakorgrafarvogskirkju@gmail.com
Börn 6-8 ára æfa kl. 16:40 � 17:20. Börn 9-10 ára æfa kl. 16:40

� 17:40. Börn 11-15 ára æfa kl. 17:30 � 18:45
Kór Grafarvogskirkju og Vox Populi
Kirkjukórinn æfir á miðvikudögum kl. 19:30 og nánari

upplýsingar veitir Hákon Leifsson hakon@vortex.is
Vox Populi æfir á miðvikudögum kl. 19:30. Upplýsingar veitir

Lára Bryndís Eggertsdóttir lara@grafarvogskirkja.is
Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir!


