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Það hefur verið mikill heiður og
ánægja að fá að taka þátt í uppbyggingu
Fjölnis á undanförnum árum. Fjölnir er
yngsta íþróttafélagið í Reykjavík og ná-
grenni, en hefur vaxið og dafnað í að
vera stærsta íþróttafélag landsins, þ.e.
með flesta skráða iðkendur, sem stunda
íþróttir hjá félaginu.
Meginmarkmið félagsins er að þjóna

ungum sem öldnum iðkendum í Grafar-
vogi og nágrenni. Það gerum við með
því að bjóða sem flestar íþróttagreinar,
þannig að allir geti fundið eitthvað
áhugavert hjá Fjölni.
Það hefur aðeins háð starfi félagsins

hve ungt félagið í raun er. Flestir upp-
haflegir íbúar Grafarvogs fluttu í
hverfið þegar uppbygging hófst þar og
margir hófu sinn búskap hér í hverfinu.
Mikið af frumbyggjum hverfisins voru
ungt fólk. Skólarnir okkar voru mjög
stórir og mikið var af börnum og ung-
lingum, sem hófu sinn íþróttaferil hjá
Fjölni. Aðstandendur voru hins vegar
flestir með tengingar í önnur íþrótta-
félög, þar sem þeir höfðu sjálfir stundað
sínar íþróttir. Það hefur verið ærið verk-
efni að gera marga þessa aðstandendur
að ,,sönnum� Fjölnismönnum, þar sem
margir hafa haldið tryggð við sín
,,gömlu� félög.
Tengingar við Fjölni hafa verið mest

í gegnum börnin, en hafa oft minnkað,
þegar börn hafa hætt iðkun. Eitt af verk-
efnum okkar, sem hafa verið lengi hjá
félaginu, hefur verið að reyna að fá
fleiri í hverfinu til að tengjast almennu
starfi � koma á leiki og viðburði og
styðja þannig #FÉLAGIÐOKKAR
jafnvel þó að börnin hafi hætt keppni.
Það eru gríðarlega margir viðburðir í
gangi hjá svo stóru félagi og má segja
að það líði vart sá dagur, þar sem ekki
eru viðburðir á vegum félagsins í boði.
Það er mjög skemmtilegt að koma á
völlinn, eða á annan keppnisstað og
hitta þar vini og nágranna.
Það eru að verða breytingar á þessu,

núna þegar árin fara aðeins að færast yf-
ir félagið. Við erum núna að sjá mikið af
fyrstu iðkendum hjá félaginu koma með
börnin sín til félagsins og þar eru á
ferðinni einstaklingar, sem hafa alltaf
verið Fjölnismenn. Þessir einstaklingar
eru nú einnig að koma til starfa hjá
félaginu sem sjálfboðaliðar og taka þátt
í fjölbreyttu starfi innan félagsins, m.a. í
stjórnum deilda. Sjálfboðaliðar eru
gríðarlega mikilvægir í starfi íþrótta-
félaga og við erum mjög þakklát öllum
þeim sem til eru að leggja félaginu lið.
Aðstöðumál hjá Fjölni hafa tekið

miklum stakkaskiptum á undanförnum
árum. Félagið leið lengi fyrir

aðstöðuleysi, á meðan Dalhús voru í
raun eina löglega íþróttahúsið í hverf-
inu. Íþróttasalir við skólana voru flestir
það litlir, að það var erfitt að stunda þar
æfingar og í raun var aðeins hægt að
keppa í körfubolta í Rimaskóla. Upp-

bygging við Egilshöll hefur verið glæsi-
leg. Þar erum við nú með einn besta
fimleikasal í Reykjavík og nú fyrir um
nokkrum árum var Fjölnishöllin vígð,
þar sem eru tveir löglegir handboltavell-
ir, sem nýtast mjög vel til æfinga.
Nýlega var sett stúka í Fjölnishöllina og
þar verður því hægt að keppa í inni-
boltagreinum í framtíðinni.Aðstaða fyr-
ir frjálsar íþróttir hafa verið bættar með
tilkomu Fjölnishellisins, sem er aðstaða
í enda Egilshallar. Góð aðstaða er fyrir
skautaíþróttir í Egilshöllinni.
Þó margt hafi áunnist, eru enn nokkur

verkefni ókláruð. Keppnisaðstaða í
knattspyrnu er óásættanleg og stenst
ekki kröfur, sem KSÍ gerir til slíkrar

aðstöðu. Extravöllurinn við Dalhús hef-
ur reynst okkur vel, en aðstaða fyrir
áhorfendur er ekki nægileg og keppnis-
leyfi hafa á undanförnum árum byggst á
undanþágum. Við verðum einfaldlega
að fá úrbætur í þessum málum strax.
Æfingasvæði fyrir knattspyrnu við

Dalhús er mjög gott, en þar er þó ekki
gervigras, sem gæti nýst betur til æfinga
yfir veturinn. Við höfum lagt fram til-
lögur um byggingu á nýjum keppnis-
velli fyrir félagið við Egilshöll, þar sem
núverandi gervigrasvöllur er. Gert er
ráð fyrir að snúa núverandi knattspyrnu-
velli og að þar verði síðan reist fullkom-
in áhorfendastúka með þaki og önnur
aðstaða gerð fyrir áhorfendur. Það er
gert ráð fyrir fulkominni flóðlýsingu og
öðrum búnaði, sem þarf til keppni í nú-
tíma knattspyrnu.
Það hefur tekið langan tíma að fá

niðurstöðu frá borgaryfirvöldum, en við
teljum nú málið vera á lokametrum og
vonandi getum við tekið nýja keppn-
isaðstöðu í notkun á næstu misserum.
Mig langar að lokum til að hvetja alla

íbúa í hverfinu og aðra velunnara Fjöln-
is að styðja áfram við starfið hjá félag-
inu. Komið á leiki og íþróttaviðburði og
hvetjið okkar frábæra íþróttafólk til
dáða.
Afreksfólkið okkar er fyrirmyndir

yngri iðkenda og það hvetjur börnin
áfram. Komið á þorrblótið og hittið vini
og nágranna. Komið á Októberfest hjá
félaginu í sama tilgangi. Allt þetta starf
er til að styrkja félagið, bæði fjárhags-
lega en ekki síður félagslega. Fjölnir er
stórveldi í íþróttum, sem stefnir á að
vinna enn frekari afrek á komandi árum
og það gerist fyrst og fremst með ykkar
stuðningi. Við segjum því � áfram
Fjölnir � sjáumst á viðburðum
#FÉLAGIÐOKKAR.

Jón Karl Ólafsson
Formaður Fjölnis
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KSÍ enn í miklum vanda
Í Sádi Arabíu eru mannréttindi fótum troðin og öll almenn

réttindi kvenna að engu höfð. Um víða veröld er staða mála í
Sádi Arabíu fordæmd og mjög algengt er að Sádar séu
sniðgengnir í alþjóðlegum samskiptum.
Það kom því mörgum verulega á óvart á dögunum er ís-

lenska landsliðið í knattspyrnu var allt í einu komið til þessa
lands til að spila vináttulandsleik í knattspyrnu. Var virkilega
ekki möguleiki á að fá æfingaleik á betri stað og við aðra
þjóð?
Greint hefur verið frá því í fréttum að Knattspyrnusamband

Íslands hafi fengið greitt fyrir að leika umræddan leik og ef
það reynist rétt er auðvitað ummjög alvarlegt mál að ræða og
í raun enn eitt hneykslið innan KSÍ.
Um svipað leyti og leikurinn fór fram í Sádi Arabíu kom

landsliðskona fram í fjölmiðlum og greindi frá því að þegar
kemur að því hjá KSÍ að verðlauna leikmenn landsliða sem
lokið hafa keppni sitja konur alls ekki við sama borð og karlar.
Þetta gerist skömmu eftir að Vanda Sigurgeirsdóttir er orðin
formaður KSÍ sem gerir málið auðvitað enn vandræðalegra
fyrir KSí.
Og í framhaldinu kemur Vanda fram í fjölmiðlum og segir

að verið sé að vinna í málinu og þaðmuni taka nokkramánuði
að leysa málið. Ég get eiginlega leyft mér að fullyrða að innan
flestra annarra sambanda innan ÍSÍ tæki það einn til tvo fundi
að afgreiða svonamál. Setja reglur um viðurkenningar til leik-
manna landsliða þegar þeir leggja skóna á hilluna.
Hvað er eiginlega að gerast innan stærsta sérsambands ÍSÍ?

Er alveg ómögulegt fyrir starfsfólk þessa stóra sambands að
ráða við einföldustu verkefni? Þegar fyrirliði karlaliðsins fær
sína viðurkenningu strax eftir 100. landsleikinn tekur það leik-
mann sem er kona marga mánuði að fá sína viðurkenningu.
Enn einu sinni þarf að skipta um forystu hjá KSÍ. Síðustu

skipti hafa engu skilað og sambandið er áfram rúið öllu trausti
sem er vont fyrir knattspyrnuna á Íslandi og stendur íþróttinni
verulega fyrir þrifum. Stefán Kristjánsson

gv@skrautas.is

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ
KEMUR TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is

Fjölnir er og verður stór-
veldi með ykkar stuðningi

- eftir Jón Karl Ólafsson formann Fjölnis

Jón Karl Ólafsson formaður Fjölnis.
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Grafarvogsbúar voru duglegastir í
því að senda inn hugmyndir í hug-
myndaöfnuninni Hverfið mitt en alls
bárust 260 hugmyndir frá íbúum í Graf-
arvogi.
Næst flestar hugmyndir komu frá

Laugardal og Hlíðum. Árbær varð í
fjórða sæti og Háaleiti og Bústaðir í
fimmta sæti.
Reykvíkingar slógu met í hugmynda-

söfnun Hverfið mitt 2022-2023 sem
lauk á miðnætti þann 27. október.
Reykjavíkurborg vill þakka öllum þeim
sem tóku þátt í hugmyndasöfnuninni,
sendu inn hugmyndir og völdu sínar
uppáhalds hugmyndir.
Þegar hugmyndasöfnuninni lauk

höfðu 1715 hugmynd borist og hafa
aldrei fleiri hugmyndir verið sendar inn
í hugmyndasöfnuninni. Flest hverfi
Reykjavíkur bættu sig í ár sem sýnir að
borgarbúar vilja hafa áhrif á sín hverfi
og bæta þau.
Aldrei hafa fleiri heimsótt vefinn eða

um 72 þúsund íbúar og hátt í 9 þúsund
manns skráðu sig inn og tóku þátt í
hugmyndasöfnuninni.
Eiríkur Búi Halldórsson, verkefna-

stjóri, er mjög ánægður með þátttökuna
og segir gaman að sjá hversu margar
fjölbreyttar og skemmtilegar hugmynd-

ir komu frá borgarbúum. �Íbúar Reykja-
víkur eiga hrós skilið fyrir þátttöku sína
í verkefninu og fyrir að leggja okkur lið
í að gera hverfin í borginni enn betri.
Við þökkum öllum kærlega fyrir þátt-
tökuna í ár.�
Næst á dagskrá
Næstu skref í verkefninu eru yfirferð

hugmynda hjá fagráði og svo uppstill-
ing kjörseðla fyrir kosningarnar. Það
verða allt að 25 hugmyndir í kosningu í
hverju hverfi. Þar af 15 vinsælustu hug-
myndirnar (af samþykktum hugmynd-
um) í hugmyndasöfnun og svo velur
íbúaráð hverfisins 10 hugmyndir til
viðbótar. Þegar búið er að stilla upp 25
hugmyndum í hverju hverfi þá fer fram
frumhönnun hugmynda og þær
verðmerktar. Kosning á milli hugmynda
fer svo fram í september árið 2023.

(Byggt á frétt af reykjavik.is)
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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

Loka niðurstaðan í hugmyndasöfnuninni Hverfið mitt 2022-2023.

Grafarvogur í fyrsta sæti

Fimmaurabrandarar
og góð málefni

- nýtt met slegið í hugmyndasöfnuninni Hverfið mitt

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 félaginu og er
upphæðin eyrnarmerkt átakinu gegn
brjóstakrabbameini.
Að sjálfsögðu er svo kápan á bók-

inni bleik í tilefni af þessu.
Hér á eftir verður gripið niður í

bókina, sem auðvitað allir ættu að
eiga:
Reið kona á Messenger er

auðvitað textíll.
*
Hvaða fiska er erfiðast að koma

auga á?
Þokulúður.
*
Kunningi minn sér um að efna-

greina þvagprufur á Landspítalan-
um.
Hann er svokallaður hland-

könnuður.
*
Af hverju fara menn suður með

sjó? Er ekki nægur sjór fyrir sunnan.
*
Karíus og Baktus eru oft á milli

tannanna á fólki.
*
Fólk verður leiðara og leiðara eftir

því sem það les fleiri leiðara.
*
�Það er tvennt sem ég er algjör

snillingur í að búa til. Það eru kjöt-
bollur og kleinur.�
�Og hvort er þetta?�
*
Hvað kallast úrgangurinn frá

risaeðlunni?

Dinosaur.
*
Ég keypti mér snjódekk um dag-

inn, en um leið og það kom hláka
bráðnuðu þau bara.

*
Er til bóluefni gegn langsótt?
*
Minnum hér með á tölvusum-

arbúðirnar í Windowshlíð.
*
Vissuð þið að fyrsti lappinn var

frumsaminn?
*
Er hægt að afbaka köku með því

að setja hana ofan í frystikistu í -
220°C í 45 mínútur?
*
Endur fyrir löngu.
Slétt skipti, trúnaði heitið.
*
Af hverju gat húsflugan ekki

svarað spurningunum?
Þetta voru allt bjölluspurningar.





Uppskrift fyrir 4.

Innihald
Humar.
1400 gr stór humar.
300 g smjör.
4 stk. hvítlauksrif.
2 msk. söxuð fersk steinselja.
Salt, pipar.
2 stk. Saxaðir hvítlauks geirar.
1 stk. gott brauð.
Salat.

Aðferð
Kljúfið humarinn þegar hann er hálf-

frosinn og fjarlægið �skítarönd-ina�.
Best er að gera þetta undir mjórri

vatnsbunu og þerra síðan humarinn
áður en honum er raðað á bakka.

Bræðið saman smjör, pressuð hvít-
lauksrif og steinselju.

Hellið smjörblöndunni jafnt yfir
humarhalana í skúffunum með mats-
keið, setjið vel af smjöri á hvern bita og
kryddið síðan með salti og pipar.

Grillið í ofni við 230 gráðu hita í um
það bil 4-7 mínútur eða þar til halarnir
byrja að krullast upp, þá má taka þá
strax út úr ofninum.

Gott er að setja humarinn í fat og
hella restinni af smjörinu yfir.

Berið fram með góðu brauði og sal-
ati.

Verði ykkur að góðu.

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

FRÍ

SJÓNMÆLING

VIÐ KAUP

Á GLERJU
M

Ný sending af umgjörðum

Sjónmælingar á staðnum

2 FYRIR 1
af margskiptum
glerjum

- Gæðin skipta máli -

Hvítlauksristaðir
humarhalar

Girnilegir hvítlauksristaðir humarhalar sem eru á sérsöku jólatilboði i Hafinu í Spönginni.
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Vel tengt framtíðarhverfi að Keldum - loftmynd af Keldum.

Keldur - miðborg
taki 20 mínútur

- með Borgarlínu. Keldur í heildina 115 hektarar
Framundan er uppbygging á nýju og

vel tengdu íbúahverfi í Reykjavík að
Keldum. Markmiðið er að þar rísi
spennandi nútímahverfi sem byggir á
vistvænum samgöngum og stuðlar að
kolefnishlutlausu borgarsamfélagi.
Stefnt er að því að þjónusta Borgarlínu
hefjist samhliða afhendingu á fyrstu
100 íbúðunum. Áætlaður ferðatími með
Borgarlínu frá Keldum í miðborgina er
um 20 mínútur.
Samvinna Reykjavíkurborgar og

Betri samgangna
Keldnalandið og Keldnaholt er þróað

og byggt upp í samvinnu Reykjavíkur-
borgar og Betri samgangna. Verkefnið
er liður í samgöngusáttmálanum frá
2019 og miðar að því að flýta uppbygg-
ingu framtíðarhverfis á Keldum sem og
framkvæmdum við Borgarlínu sem fer
um hverfið endilangt. Ein helsta for-
senda þess að hægt sé að umbreyta
Keldum í blandaða byggð með íbúðum,
þjónustu og atvinnuhúsnæði er einmitt
þjónusta Borgarlínu.

Í samgöngusáttmálanum var Betri
samgöngum falið að annast þróun og
sölu ríkislands að Keldum. Allur ábati
ríkisins af þróun og sölu landsins mun
renna óskertur til verkefnisins um upp-
byggingu samgangna á höfuðborg-
arsvæðinu.
Tækifæri til að búa til græna borg-

argarða
Keldur eru fallegt og grænt svæði og

verður lögð áhersla á að nýta og taka
mið af náttúrugæðum svæðisins. Þarna
gefst tækifæri við uppbyggingu til að
nýta ræktun sem er fyrir á svæðinu og
flétta inn í borgarumhverfið svo úr verði
grænir borgargarðar. Hverfið verður að
hluta byggt upp í suðurhlíðum og liggur
því vel við sólu.
Fleiri staðreyndir um uppbygging-

una:
Alþjóðleg tveggja þrepa samkeppni

verður haldin í upphafi árs 2023. Í
framhaldinu verður unnið skipulag á
grunni verðlaunatillögu.
Stefnt er að því að hægt verði að þróa

deiliskipulag fyrir fyrstu uppbyggingar-
reitina á svæðinu haustið 2023.
Svæðið í heild er alls 115 hektarar.
Notast verður við blágrænar ofan-

vatnslausnir.
Stefnt er að því að byggðin verði

BREEAM-vottuð.
Áhersla er á góðar almenningssam-

göngur og framúrskarandi göngu- og
hjólaleiðir.
Samnýtt bílastæðahús verða á lyk-

ilstöðum.
Hverfið verður vel tengt við nær-

liggjandi hverfi.
Lögð er áhersla á að félagsleg blönd-

un verði tryggð á svæðinu og að mis-
munandi íbúðagerðir blandist sem mest
saman og höfði til ólíkra samfélags- og
og aldurshópa.
Aðalskipulag Reykjavíkur liggur til

grundvallar með áherslu á sjálfbæra,
mannvæna og fjölbreytta byggð.
Nánar er hægt að lesa um þessi atriði

og meira til á upplýsingasíðu verkefnis-
ins á vef Reykjavíkurborgar
reykjavik.is/keldur

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ
KEMUR TIL AÐ SIGRA
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Skáksamband Íslands stóð fyrir
barna- og unglingamóti á Reykjavik
Hotel Natura, föstudaginn, 28. október.
Mótið var haldið samhliða Heims-
meistaramótinu í Fischer-slembiskák.

Keppt var í fjórum flokkum og aðal-
verðlaun mótsins í hverjum flokki
stúlkna og stráka voru árituð taflborð
þeirra átta stórmeistara sem kepptu um
heimsmeistaratitilinn á Íslandi.

Tristan Fannar í 4. bekk, Emilía
Embla í 5. bekk og Benedikt í 2. bekk,
öll í Rimaskóla, voru í hópi þeirra 8
heppnu sem unnu árituð taflborð. Flest-
ir þátttakenda komu frá Skákdeild
Fjölnis og tíu þeirra unnu til verðlauna.
Langflestar stúlkur á mótinu komu frá
Skákdeild Fjölnis.

Flott frammistaða hjá Fjölniskrökk-
um sem öll sýndu mátt sinn og megin í
skáklistinni. Takk fyrir að fjölmenna
Fjölniskrakkar og foreldrar.

Frétt frá Fjölni
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Fjölniskrakkar fjölmennastir
á Fischer - Spassky mótinu

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is

Unnur, ein af þessum áhugasömu skákstelpum í Rimaskóla sem tefla fyrir Skákdeild Fjölnis. Ljósm. Lennart Ootes.

Emilía Embla varð efst stúlkna í 5. -
6. bekk.

Benedikt efstur í yngsta flokki,
nemenda í 1. og 2. bekk.

Tara Líf í flokki 5. - 6. bekkjar vann
til verðlauna. ekki í fyrsta sinn.

Tristan Fannar sigurvegari í 3. - 4.
bekk. Tristan vann allar skákirnar.

Efnilegur Fjölnisskákmaður, Alexander Filip í 2. bekk. Hann fór ekki tómhen-
tur heim. Ljósm. Lennart Ootes)
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Sex efnilegir
skrifuðu undir

hjá Fjölni
Knattspyrnudeild Fjölnis samdi nýlega við þrjá unga og efnilega Fjölnismenn

sem eru að ganga upp úr 2. flokki félagsins.
Daníel Smári Sigurðsson (2003) er kröftugur hafsent sem síðastliðin tvö tímabil

hefur verið á láni hjá Vængjum Júpíters og fengið dýrmæta reynslu í meistaraflokki
þar sem hann meðal annars fór upp úr 4. deild með Vængina sumarið 2021. Ásamt
því að spila með Vængjunum hefur Daníel verið lykilmaður í sterku 2. flokks liði
Fjölnis sem vann Íslandsmeistaratitillinn á þessu sumri. Á lokahófi Vængja og 2.
flokks var Daníel valinn besti leikmaðurinn í bæði Vængjum og 2. flokki Fjölnis.

Arnar Ragnar Guðjohnsen (2003) er vinstri bakvörður sem kom til baka í ár
eftir erfið hnémeiðsli árið 2021. Arnar stimplaði sig strax inn í 2. flokkinn sem lyk-
illeikmaður í liðinu sem landaði Íslandsmeistaratitlinum ásamt því að vera á láni hjá
Vængjum Júpíters þar sem hann spilaði 8 leiki og skoraði 4 mörk!

Sölvi Sigmarsson (2003) er leikinn miðjumaður sem lenti í slæmum meiðslum í
sumar en fram að því var hann lykilmaður í 2. flokks liði Fjölnis ásamt því að vera
á láni hjá Vængjum Júpíters í 3. deildinni þar sem Sölvi spilaði stórt hlutverk með
þeim. Sölvi er búinn að sinna endurhæfingunni vel og fagnar knattspyrnudeildin því
að hann er kominn aftur á ról og byrjaður að æfa á fullu eftir meiðslin.

Knattspyrnudeild Fjölnis bindur miklar vonir við að þessir leikmenn taki skrefið
upp í meistaraflokk félagsins á komandi árum og eigi bjarta framtíð hjá félaginu.

Varnarmaðurinn ungi, Baldvin Þór Berndsen, hefur framlengt samningi sínum
við Knattspyrnudeild Fjölnis út tímabilið 2025. Baldvin sem fæddur er 2004 var
máttarstólpi í Íslandsmeistaraliði 2. flokks auk þess sem hann spilaði 10 leiki fyrir
meistaraflokk félagsins í sumar.

Hans Viktor Guðmundsson fyrirliði meistaraflokks karla hefur framlengt
samningi sínum til ársins 2024. Hans er uppalinn Fjölnismaður sem hefur allan sinn
feril spilað með Fjölni. Á sínum ferli hefur hann spilað 143 leiki og skorað 18 mörk
fyrir meistaraflokk félagsins. Þetta eru frábærar fréttir enda er Hans fyrirliði liðsins
og lykilleikmaður.

Miðjumaðurinn ungi, Júlíus Mar Júlíusson, hefur framlengt samningi sínum
við Knattspyrnudeild Fjölnis út tímabilið 2025. Júlíus sem fæddur er 2004 var mátt-
arstólpi í Íslandsmeistaraliði 2. flokks auk þess sem hann spilaði 16 leiki fyrir
meistaraflokk félagsins í sumar. Í sumar spilaði Júlíus svo sína fyrstu landsleiki fyr-
ir U19 ára landslið Íslands.

Arnar, Sölvi, Bjössi yfirþjálfari og Daníel Smári.

Hans Viktor. Júlíus Mar Júlíusson. Baldvin Þór.

Flott fimleikahelgi
Helgina 5.-6. nóvember var mikið um að vera á mörgum vígstöðum. Þrepamót 1

fór fram á Akureyri, Mótaröð í hópfimleikum fór fram á Akranesi og svo fór fram
hæfileikamótun stúlkna í áhaldafimleikum. Á Þrepamóti 1 átti Fjölnir keppendur í
4. og 5. þrepi . Mótið var hið glæsilegasta og voru þjálfarar mótsins ánægðir með
árangur okkar keppenda. Sumir náðu þrepum, aðrir voru nálægt því, á meðan sumir
keppendanna voru að stíga sín fyrstu skref á FSÍ mótum. Á Mótaröðinni sem fram
fór á Akranesi keppi 1. flokkurinn okkar. Markmið mótsins hjá liðinu var að keppa
með ný stökk og fá keppnisreynslu saman sem hópur. Liðið var ánægt með sína
frammistöðu og er spennt fyrir framhaldinu. Hæfileikamótun stúlkna í áhaldafim-
leikum er verkefni á vegum Fimleikasambands Íslands. En þar koma saman stúlkur
frá öllum félögum saman þar sem áhersla er lögð á samvinnu félaga, þjálfara og að
skapa vettvang fyrir iðkendur til að æfa saman, læra af hverju öðru og kynnast sem
samherjar en ekki mótherjar. Frá Fjölni fóru þær Júlía Ísold og Kolfinna og höfðu
gaman af. Með fréttinni fylgja svipmyndir frá helginni.

Framundan er svo Haustmót í hópfimleikum, en laugardaginn 11. nóvember
keppir 4. flokkur á Selfossi og helgina 19. � 20. nóvember keppir 3. flokkur á Eg-
ilsstöðum. Haustmót ákvarða deildarskiptingu fyrir keppnistímabilið og eru því öll
lið í óða önn að undirbúa sig fyrir komandi átök.

Stefnumótunardagur Fjölnis
Þann 29. Október síðastliðinn, var stefnumótunardagur Fjölnis haldinn. Reynt

hefur verið að halda fundinn á tveggja ára festi og tókst vel til í ár. Fínasta mæting
var frá öllum 11 deildum félagsins en í heildina mættu 20 manns á fundinn. Ragnar
Guðgeirsson, fyrrverandi formaður Fjölnis og ráðgjafi og stofnandi Expectus,
stýrði fundinum. Meginmálefnin til umræðu voru; rekstur meistaraflokka og afreks-
mál, gæði þjálfunar í félaginu og gildi félagsins ásamt því að málefni sjálfboðaliða
voru rædd.

Mjög góðar umræður sköpuðust og fundum við fyrir því hvað svona dagar eru
mikilvægir fyrir félagið! Fjölnir vill þakka öllum sem tóku þátt kærlega fyrir þátt-
tökuna og hlakkar til að hittast á næsta stefnumótunarfundi að tveimur árum
liðnum.

Strákar í 4. þrepi á Þrepamóti 1 á Akureyri. 1.flokkur á Mótaröðinni.

Stúlkur í 5. og 4. þrepi á Þrepamóti 1 á Akureyri.



E
N
N
E
M
M
/
S
ÍA
/
N
M
0
1
3
4
4
9

OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18,
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

BílalandogHyundai notaðir
K7, Krókhálsi 7, 110Reykjavík

Sími 5258000 -bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Komdumeðbílinn til okkar, við ástandsskoðum
hann, gerumþér tilboðogfinnumnýjan fyrir þig.

ÚRVALAFBÍLUMÁPLANINU
OGBILALAND.IS!

www.bilaland.is

VIÐERUM
ÍNÆSTA
NÁGRENNI

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.
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Það er hollt að syngja!
Þegar við syngjum gerist eitthvað gott.

Hvort sem það er að reka upp gaul í sturt-
unni, syngja afmælissönginn fyrir ein-
hvern sem okkur þykir vænt um, taka rú-
tubílaslagarana í útilegu, eða syngja í kór,
þá tengjum við söng við vellíðan og gleði.
Við syngjum líka þegar við erum sorg-
mædd, t.d. þegar við kveðjum látna ástv-
ini, því að í söngnum getum við tjáð til-
finningar og hugrenningar sem er kannski
erfitt að tjá að öðru leyti.
Það er hollt að syngja. Það hefur hrein-

lega verið sýnt fram á það með rannsókn-
um að söngur hefurmargvísleg heilsubæt-
andi áhrif.
1. Söngur minnkar streitu. Rannsóknir

hafa sýnt að streituhormón í líkamanum
minnka við söng.
2. Söngur örvar ónæmiskerfið. Það er

m.a.s. munur á hvort við hlustum á tónlist
eða syngjum með, ónæmiskerfið örvast
ekki þegar við hlustum bara.
3. Söngur hækkar sársaukaþröskuld-

inn. Þegar við syngjum framleiðir heilinn
meira endorfín, sem er vellíðunarhormón.
Þetta gerist sérstaklega ef við syngjum
með öðrum.

4. Söngur getur hjálpað við að
minnka hrotur. Rannsóknir sýna að
fólk sem syngur í kór er síður lík-
legt til að hrjóta.
5. Söngur bætir lungnastarfsemi.

Við þjálfum öndun og ýmsa vöðva
þegar við syngjum.
6. Söngur gefur okkur tilfinningu

fyrir að við tilheyrum og tengjumst
öðru fólki.
7. Söngur bætir minni fólks með heila-

bilunarsjúkdóma.
8. Söngur er góður í sorgarúrvinnslu.
9. Söngur bætir andlega heilsu.
10. Söngur hefur góð áhrif á

málþroska, t.d. hjá einhverfu fólki, fólki
sem stamar o.s.frv.
(https://www.healthline.com/health/be

nefits-of-singing#benefits)
Í kirkjunni syngjum við, bæði í sorg og

gleði. Söngurinn er lífæð helgihaldsins,
og alls samfélagsins og nú erum við af-
skaplega glöð yfir að hafa fengið nýja
sálmabók með urmul af góðum sálmum
sem fjalla um tilverumanneskjunnar á öll-
um stigum lífsins. En við syngjum ekki

aðeins í kirkjunni. Lúther lagði mikla
áherslu á að söngurinn væri eign fólksins,
það væru lög sem fólkið elskaði og gæti
sungið á sínu móðurmáli. Hann tók mikið
af vinsælum lögum sem voru sungin á
kránum, og samdi við þau trúarlega texta.
Hann bauð fólki líka heim til sín og hélt
samræður yfir borðum, þar sem gjarnan
var drukkinn bjór. Í Grafarvogi ætlum við
aftur á móti eiginlega að gera öfugt, við
ætlum að fara með sálmabókina á barinn,
og bjóða upp á viðburðinn Bjór og Sálma
á Ölhúsinu.
Þetta eru viðburðir sem eru víða mjög

vinsælir, bæði í Evrópu og Norður-Amer-
íku og hafa verið að ryðja sér til rúms hér
á landi líka. Við bjóðum öllum sem hafa
áhuga á að syngja og njóta góðs sam-
félags að vera með okkur föstudaginn 18.
nóvember á Ölhúsinu, því söngurinn er
allra meina bót!

Arna Ýrr Sigurðardóttir prestur í Grafar-
vogskirkju.

- eftir Örnu Ýrr Sigurðardóttur prest
í Grafarvogskirkju

Það er hollt
að syngja!

GV
Ritstjórn og

auglýsingar 698-2844
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Í nýútkominni bók, Stundum verða
stökur til, rekur séra Hjálmar Jónsson
ævi sína í vísum og ljóðum; námsárin,
prestskapinn og pólitíkina svo að
eitthvað sé nefnt.

Skemmtileg atvik verða þar ljóslif-
andi í samskiptum hans við fólki í gleði
og gáska og skeytin fljúga í allar áttir.
Og ekki vantar sögurnar á bak við
kveðskapinn.

Grípum aðeins niður í bókina og gef-
um séra Hjálmari orðið:

Ég útskrifaðist sem stúdent frá
Menntaskólanum á Akureyri sumarið
1971. Auk mín fóru tveir úr hópi út-
skriftarnemanna í guðfræðinám við Há-
skóla Íslands, þeir frændur Pálmi
Matthíasson og Pétur Þórarinsson. Þeg-
ar við bárum þetta val okkar undir
skólameistarann okkar, Steindór Stein-
dórsson 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
fleyginn 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 Jóns-
son lækni, og bað hann nú að duga mér

vel, senda mér eitthvað fljótvirkt og
krassandi þannig að röddin færi ekki al-
veg og ég gæti messað. Reyndar þótti
Óskar sparsamur á lyf að hætti góðra
lækna, líkaminn skyldi vinna á slæmsk-
unni í lengstu lög. Því var það að ein-
hver 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 kirkj-
unni. 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 Gunn-
ar 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 byrj-
ar 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!�

Margir muna þegar Össur
Skarphéðinsson og Ingibjörg Pálma-

dóttir voru saman í sjónvarpsviðtali,
sem fékk skjótan endi. Ingibjörg fann
fyrir brjóstþyngslum og virtist vera að
fá hjartaáfall. Öllum var illa brugðið en
athygli vakti að Össur stóð sem mynda-
stytta og hafðist ekkert að:
Allir vita að eitt sinn var
Össur höndum seinni
þegar hans að höndum bar
hjartastopp í beinni.

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.

Í hinni stórmerkilegu bók, Hrafn-
inn, fjallar Sigurður Ægisson á sinn
einstaka hátt um þennan blakka fugl
sem á sér margar hliðar og hefur fylgt
okkur Íslendingum frá því á landnáms-
öld. Hér verður gripið lítillega niður í
brot úr einum kaflanum:

Það er sumra manna sögn að hrafnar
eigi þing með sér tvisvar á ári, vor og
haust, og semji þeir á vorþingum sín á
milli hvernig þeir skuli hegða sér á
sumrin, en almenn sögn er það að þeir
haldi reglulegt hreppamót á haustin. Á
haustþingum skipa þeir sér niður á bæi
tveir og tveir, karlhrafn og kvenhrafn,
og er það kallað að þeir �setji niður�
eins og sveitanefndir skipa hreppsó-
mögum í niðursetu um hreppinn. En fari
svo að ekki verði jafnmargir karlhrafnar
og kvenhrafnar á sama hrafnaþingi er
sagt að hinir hrafnarnir leggist allir á
hinn staka að þinglokum, elti hann og
drepi hvort sem nokkur bær er til fyrir
hann til niðursetu eða ekki. Hrafnar þeir
sem niður eru settir á hvern bæ eru
ýmist kallaðir �heimahrafnarnir� eða
�bæjahrafnarnir�

Eftir því þykjast menn og hafa tekið
að tveir og tveir hrafnar haldi sig jafnan
á vetrum að hverjum bæ til að tína úr
sorpi því sem út er snarað og ef aðra
hrafna beri þar að ýfist heimahrafnarnir
við þeim og hætta ekki fyrr en þeir
flæma búu hrafnana burtu. Heimahrafn-

ar er sagt að sé mjög reglusamir; fara
þeir á hverju kvöldi þegar dimma tekur
burt frá bænum og í bæli sín, en eru
uppi aftur þegar birtir og vitja þá um
hvort þeim hefur nokkuð fénazt við
bæina á næturnar. Það þykir því alls
ekki einleikið ef annaðhvort sést eða
heyrist til hrafns á náttarþeli, og ætla
menn að það sé illir andar eða slæmar

fylgjur í hrafnslíki; þeir hrafnar eru
kallaðir �nátthrafnar� og af því sumum
rúmlötum mönnum er illa við gesti þá
sem seint eru á ferð ber það við að þeir
eru kallaðir nátthrafnar. Af því �víða
flýgur hrafn yfir grund� verður hann
margs vís og er því sagt �að hann segi
tíðindin�. Ef þetta ber að á vortíma
meðan jörð er að leysa og hættur eru
sem mestar segja menn að �hann sé að

segja til þess sem ofan í hafi dottið� af
fénaði þess bæjar þar sem hann er í
niðursetu ef hann gargar áfergjulegar en
annars. Þetta ætla menn að hann gjöri í
þakkarskyni fyrir veturvistina.

�Það er skylda að gefa krumma mat
að vetrinum, sem öðrum spörfuglum, ef
hann þarf þess með. Margt ætilegt fellur
til á bæjum, sem krummi tæki með
þökkum, ef að honum væri rétt, þó að
hundar vildu ekki við því líta.� Þetta
sagði í grein í Tímariti íslenzkra sam-
vinnufélaga, 1. mars árið 1925, og á enn
við. Hrafn í muggu flýgur glaður á brott
með niðurskorið, hrátt kindarhjarta.
Héðinsfjörður, 4. apríl 2022.
Ljósmynd: Sigurður Ægisson.
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Hrafninn

Það hafa verri
menn en þið
orðið prestar

Jólamarkaðurinn í Heið-
mörk opnar 26. nóvember

Undirbúningur Skógræktarfélags
Reykjavíkur fyrir Jólamarkaðinn í
Heiðmörk er í fullum gangi enda mörg
verk sem þarf að sinna áður en
markaðurinn opnar. Starfsmenn hafa
þegar sótt nokkurn fjölda jólatrjáa út í
skóg og færanlegum jólahúsum hefur
verið komið fyrir við Elliðavatnsbæinn.

Skógræktarfélag Reykjavíkur stendur
fyrir Jólamarkaði í Heiðmörk allar
aðventuhelgar. Löng hefð er fyrir
markaðnum en hann hefur verið haldinn
árlega frá árinu 2007. Lögð er áhersla á
ljúfa og notalega jólastemmningu þar
sem gestum býðst að njóta ævintýra-
legrar skógarupplifunnar í vetrarpara-
dísinni Heiðmörk. Skógrækt-arfélagið
selur jólatré, rekur lítið kaffi-hús og
stendur fyrir handverksmarkaði þar sem
gestir geta keypt spennandi vörur til
gjafa eða eigin nota beint af handverks-
fólki.

Á handverksmarkaðnum er lögð
áhersla á fallegt handverk úr náttúruleg-
um efnum auk þess sem innlend mat-
væli og snyrtivörur eru á boðstólum.

Margar barnafjölskyldur hafa það
fyrir hefð að heimsækja jólamarkaðinn
og hlýða á rithöfunda lesa úr nýútkomn-
um barnabókum yfir varðeldi í
Rjóðrinu. Þessi dagskrárliður er afar
vinsæll en hann er á dagskrá alla daga
markaðarins. Í leiðinni er kjörið að festa
kaup á jólatré og styðja þannig við
skógrækt því fyrir hvert selt jólatré
gróðursetur Skógræktarfélag Reykja-
víkur 50 tré.

Fyrsta opnunarhelgi Jólamarkaðarins
í Heiðmörk er 26.-27. nóvember. Sú
skemmtilega hefð hefur skapast að
sönghópur úr Norðlingaskóla syngi
jólalög fyrsta opnunardaginn. Þann dag
er Jólamarkaðstréð einnig opinberað en
á hverju ári er fenginn nýr listamaður til
að skreyta tréð.

Að þessu sinni er það Unndór Egill Upplestrar rithöfunda úr nýútkomnum barnabókum í Rjóðrinu njóta mikilla
vinsælda. Barnastundirnar eru á dagskrá alla opnunardaga Jólamarkaðarins.

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is



• Fundað mánaðarlega um málefni hverfisins
• Leið til að koma sjónarmiðum íbúa á framfæri
• Vettvangur fyrir samráð og upplýsingar
• Hægt að bera upp mál á fundum eða senda erindi

Vissir þú að í Grafarvogi
er starfandi íbúaráð?

Viltu hafa áhrif á
þitt hverfi?

Nánar á reykjavik.is/ibuarad



Guðni Ágústsson ólst upp í Flóanum
upp úr miðri síðustu öld í sextán systk-
ina hópi � með annan fótinn í fornum
tíma. Hér sest hann upp í bíl og býður
lesandanum í ferð á vit æskustöðvanna í
fortíð og nútíð.
Guðni segir sögur af fólki, jafnt kyn-

legum kvistum sem virðulegum stór-
mennum. Hann er einlægur í frásögnum
sínum en glettnin er aldrei langt undan.
Og merkja má söknuð eftir veröld sem
var, þegar hugur var í mönnum og sveit-
irnar að styrkjast.
Jón Gíslason, póstfulltrúi og

fræðimaður í Reykjavík, var bróðir
Hauks Gíslasonar tengdaföður míns og
einn af Stóru-Reykjasystkinunum. Það
gerðist fyrir rúmum þrjátíu árum að
Haukur og Sigurbjörg, tengdaforeldrar
mínir, komu með miklu írafári út á Sel-
foss til okkar Margrétar. Hauki var
mikið niðri fyrir, því að Stóru-Reykjum
hafði komið ókunnur maður, barið þar
að dyrum og þegar Haukur fór til dyra
kynnti hann sig svo: �Ég heiti Gunnar
Þorri Þorleifsson og er sonur Jóns,
bróður þíns.� Þá bar Sigurbjörgu að og

hann ítrekaði þetta enn frekar, en sam-
tali þeirra lauk í góðu án þess að gesti
væri boðið til stofu. Sigurbjörg eða
Sigga, eins hún var jafnan kölluð, hafði
náð upp úr honum hver væri móðir
hans. Hún var frá Arnkötlustöðum í
Holtahreppi og hét Hulda Hannesdóttir.
Jón Gíslason lá sjúkur á Sjúkrahúsinu á
Selfossi. Haukur lagði til að ég færi til
Jóns strax og spyrði hann út í málið.
Jón hafði ekki verið við kvenmann

kenndur að þau töldu og maðurinn væri
Þorleifsson. Nú datt mér snjallræði í
hug: Hannesdóttirin frá Arnkötlustöð-
um hlyti að vera systir Ketils, ráðunauts
hjá Búnaðarfélaginu, sem ég þekkti vel.
Ég stakk upp á að hringja í Ketil sem og
ég gerði. Við Ketill ræddum um daginn
og veginn, síðan kom ég að erindinu og
spyr hann hvort hann þekki Gunnar
Þorra Þorleifsson?
�Já, hann er systursonur minn,� svar-

ar Ketill.
�Já, einmitt það,� segi ég. �En Gunn-

ar Þorri kom að Stóru-Reykjum í dag og
tilkynnti Hauki tengdaföður mínum að
hann væri sonur Jóns Gíslasonar
póstfulltrúa, bróður hans. Hefurðu heyrt

þetta áður, Ketill?� spyr ég. Nú verður
löng þögn á hinum enda línunnar þar til
ég spyr hvort hann sé þar enn.
�Já,� segir hann.
�Hvað segirðu um þetta?� spyr ég.
�Já, þess vegna varð ég orðlaus. Ég

hef aldrei heyrt þetta en átta mig á því
að drengurinn er úr allt öðru hreiðri en
hin systkinin. Þau eru ljós yfirlitum og
bláeyg, hann er dökkur og brúneygur.
Mér kemur þetta ekkert á óvart,� segir
Ketill að lokum.
Ég ákveð að segja ekkert eftir

símtalið og segist farinn upp á spítala að
yfirheyra Jón sem var við lestur og tekur
mér af mikilli ró. Við ræðum lengi um
margvíslegan fróðleik, því allt vissi Jón
Gíslason. Loks geri ég árásina upp á
von og óvon og segi: �Það gerðist
dálítið í dag, Jón minn, sem ég vil segja
þér frá. Það kom ungur maður upp að
Stóru-Reykjum og barði að dyrum og
þegar Haukur bróðir þinn kom út sagði
hann: �Sæll, Haukur! Ég heiti Gunnar
Þorri Þorleifsson og er sonur Jóns
bróður þíns�.� Ekki haggaðist Jón við
fréttina, lagði bókina aftur og ég mátti
spyrja hvort hann kannaðist við þennan
mann og þessa sögu, en gaf Jóni góða
þögn þar til hann svaraði: �Já, ég þekki
hann og þetta sem hann segir er allt
rétt.� Ég spurði eins og asni: �Ertu
búinn að vita þetta lengi, Jón, og hef-
urðu hitt hann?�
Jón svaraði enn af sömu hægðinni að

vitað hefði hann þetta alla tíð. Hann hitti
soninn þá um sumarið þegar hann lá á
Grund en þá var hann þar við störf. Ég
óskaði Jóni vini mínum til hamingju og
eitthvað skröfuðum við fleira. Ég hélt
hróðugur heim í Dælengi á Selfossi, þar
sem við bjuggum þá, og sagði tengda-
foreldrum mínum og Margréti að málið
væri upplýst.
Enn efaðist Haukur, eins og þetta

gæti alls ekki verið rétt, Jón hlaut að
vera barnlaus. Nú voru góð ráð dýr en
daginn eftir tölum við Gunnar Þorri
saman og ákveðum að hittast í
Reykjavík. Enn hef ég stór áform á
prjónunum, að fara í heimsókn með
Gunnar Þorra til Kristínar Gísladóttur,
elstu systur þeirra bræðra. Ég skrapp til
Kristínar á Reynimelinn og segi henni
tíðindin. Kristín hlær og slær sér á lær
og segir: �Komdu með hann, ég verð að
hitta hann.� Nú fórum við Gunnar Þorri
í heimsókn til Stínu frænku sem hefur
hitað kaffi og dregið fram sitt besta boll-
astell.
Og það er eins og við manninn mælt

að Kristín fagnar frænda sínum, hlær og
skemmtir sér því henni finnst að þegar
hún heilsar Gunnari Þorra taki hún í
höndina á Jóni bróður sínum.
Öll holningin sé svo lík; hann sé

loðinn fram á fingurgóma, með brún
augu og eins og snýttur út úr nösinni á
Jóni. Kristín býður hann velkominn í
ættina og tekur að sýna honum myndir
og fræða hann um frændfólkið. Gunnar
Þorri var kominn heim, það þurfti ekki
frekari vitnanna við því Kristín þekkti
sitt fólk. Í yfirheyrslum hennar kom í
ljós að áhugamálin voru þau sömu hjá
Gunnari Þorra og Jóni föður hans; líkari
feðga var ekki hægt að finna. Gunnar
Þorri sagði mér að systir sín hefði
ámálgað það við sig að hann yrði að
hitta Jón sem hefði bæði verið kunningi

og velgjörðamaður móður sinnar. Hann
sagðist svo nokkrum sinnum hafa mætt
Jóni á göngu sinni um Reykjavík og í

hvert sinn fengið sting í hjartað; ein-
hverja tilfinningu fann hann um skyld-
leika við þennan mann.
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Guðni segir sögur
úr Flóanum

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!

Gunnar Þorri Þorleifsson sem kemur við sögu í kaflanum sem hér birtist úr
bók Guðna Ágústssonar.

Guðni Ágústsson er með skemmtilegri mönnum að margra mati og bækur
hans eru sérlega skemmtilegar og vinsælar.
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Það fór vel um 350 skákmenn og
skákkonur í Egilshöllinni á Íslandsmóti
skákfélaga, fyrri hluta, sem fram fór í
Úrvalsdeild og í 1. - 4. deild helgina 13.
- 16. október.
Skákdeild Fjölnis hefur í 15 ár hýst

þetta fjölmennasta skákmót hvers árs,
fyrst í Rimaskóla og nú annað árið í röð
í Egilshöll.
Það sem einkennir mótið er óvenju

breið aldursdreifing keppenda. Þeir eru
á aldursbilinu frá yngstu bekkjum
barnaskóla og allt upp i 90 ára öldunga.
Þarna mæta til leiks íslensku stórmeist-
ararnir, erlendir stórmeistarar sem
styrkja skáksveitir úrvals-og 1. deildar

svo og þekktir íslenskir einstaklingar
sem kunna ýmislegt fyrir sér í skáklist-
inni.
Skákmenn kunna vel við sig í

rúmgóðri Egilshöll og nutu veitinga
sem efnilegar skákstúlkur Fjölnis buðu
upp á á Íslandsmótinu. Þær safna fyrir
þátttöku á NM skákmóti stúlkna í
Svíþjóð næsta ár.
Skákdeild Fjölnis sendi 3 skáksveitir

til leiks á Íslandsmótið og eru flestir
skákmenn Fjölnis uppaldir Grafar-
vogsbúar eða íbúar í hverfinu.
A sveitin teflir i 6 liða efstu deild og

á þar í harðri baráttu um að halda sæti
sínu eftir fyrri hlutann. Með A sveitinni

tefldi tvítugur stórmeistari, Litháinn Va-
lery Kazakouski sem náði 80% vinn-
ingshlutfalli og vakti taflmennska hans
athygli og aðdáun.
Þess má geta að allir liðsmenn lithá-

íska landsliðsins skráðu sig í Skákdeild
Fjölnis í sumar. Um er að ræða korn-
unga stórmeistara sem náðu 10. sæti á
Ólympíuskákmótinu á Indlandi í sumar.
Þrjár landsliðskonur tefla líka undir

merkjum Fjölnis.
Síðari hluti Íslandsmótsins fer fram í

Egilshöll helgina 17. - 19. mars 2023.

Tíu stúlkur í Skákdeild Fjölnis sóttu
alþjóðlegt helgarskákmót í Gautaborg í
Svíþjóð dagana 30. september - 3. októ-
ber. Þær eru allar í Rimaskóla, en skól-
inn er Íslandsmeistari grunnskóla í öll-
um stúlknaflokkum. Flestar voru þær að
fara á sitt fyrsta skákmót erlendis og
frammistaðan stóð undir þeirra björt-

ustu væntingum.
Teflt var í risastórri "Egilshöll" þar

sem þær gistu líka. Í höllinni Kviberg
Park var að finna auk hótels og veit-
ingastaðar allar gerðir boltavalla, lík-
amsrækt, sjúkraþjálfun, gufu og meira
að segja gönguskíðabraut.

Þess má geta að skákstelpurniar unnu
sér inn fyrir flugi og hótelgistingu með
því að sjá um veitingasölu á Íslandsmóti
skákfélaga í mars sl.
Stefnt er á aðra utanlandsferð á næsta

ári og horft til NM stúlkna 2023.

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is
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Elma Karen tefldi að öryggi gegn reyndari andstæðingi.

Fjölnisstelpurnar voru áberandi áKvibergsspelen skákmótinu í Gautaborg, klæddar flottum göllum í litumFjölnis og Íslands.

Landsliðskonurnar Tinna Kristín, Hrund og Lisseth tefla allar fyrir Fjölni.
Góðar fyrirmyndir yngri stúlkna.

Stúlkurnar 10 eru bæði sterkar skákstelpur og ennþá sterkari vinkonur.

Hörð barátta í Úrvalsdeild í skák. A sveit Fjölnis teflir gegn ,,ofursveit�
Taflfélags Garðabæjar.

Skákhátíð í Höllinni
- allir landsliðsmenn Litháen skráðu sig í skákdeild Fjölnis í sumar

Sterkar skákstelpur tefldu á
sterku skákmóti í Svíþjóð

Skákstaðurinn og hótelið í Kviberg í Gautaborg.



• 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).



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.

Vantar allar gerðir eigna á skrá

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

..... stóran fullkláraðan pall. Útsýni er frá suðri til vesturs úr borðstofu og stofu.

Garðurinn er allur hinn snyrtilegasti allt í kringum húsið.

Borðstofan og stofan eru bjartar með hærra loft en venjulega og útgengt er á

Bjart og mjög vel
skipulagt einbýli

Fasteignamiðlun Grafarvogs sími:
575-8585 kynnir til sölu Dofraborgir 21
112 Reykjavík, 201 fm. einbýli með au-
kaíbúð og miklu útsýni frá suðvestur til
norðurs.

Sérlega vel skipulagt og bjart einbýli
á einni hæð, með mikilli lofthæð í Borg-
arhverfi í Grafarvogi.

Húsið er hannað af Tri-Steel Struct-
ures, Inc og endurteiknað af Sveini Ívar-
syni Arkitekt.

Staðsetning er sérlega góð með
skemmtilegar gönguleiðir og án ná-
granna fyrir aftan.

Íbúðarrými hússins er skráð 167,5 m²
og aukaíbúð er 33,5 m², samtals 201 m²,
þar fyrir utan geymslum á háalofti og
lagnakjallara með leikjaherbergi sem er
ekki talið með í fermetrum.
Lýsing:
Gengið inn í forstofu með klæðaskáp

og hurð til vinstri, Þar er eldhús til
vinstri þvottahús beint á móti en til
hægri er borðstofa og stofa. Svefngang-
ur er á milli borð og stofu þar er baðher-
bergi til vinstri næst hjónaherbergi með
sér baðherbergi, á móti eru tvö barna-

herbergi, öll með skápum.
Aukaíbúð er gengið inn í vinstra

megin við eignina og frá anddyri er
stofa en til vinstri eldhús, svefnherbergi
og baðherbergi á móti með sturtu.

Byggingarefni hússins stál og timbur
er með sérlega góða reynslu og lágt
viðhald og er húsið klætt með vínil
klæðningu frá Þ. Þorgrímssyni enda svo
til viðhaldsfrítt.

Eldhúsið er með mjög vandaða inn-
réttingu með flísum á milli skápa og er
skápaplássið mikið og vel skipulagt.

Aðalbaðherbergi í gangi er með
sturtuklefa, ljósa innréttingu og er það
flísalagt í hólf og gólf.

Hjónaherbergið er rúmgott, með par-
keti á gólfi og með vel innréttuðu fata-
herbergi.

Baðherbergi sem er inn af hjónaher-
bergi er með baðkari og flísum á gólfi
og veggjum.

Barnaherbergin tvö eru rúmgóð með

fataskápum og parketi á gólfi.
Borðstofan og stofan eru bjartar með

hærra loft en venjulega og útgengt er á
stóran fullkláraðan pall. Útsýni er frá
suðri til vesturs úr borðstofu og stofu.

Þvottahúsið er mjög rúmgott, flísa-
lagt og með skáp og vaski.

Háaloftið liggur yfir bílskúr, þvotta-
húsi og eldhúsi.

Lagnakjallari er undir öllu húsinu
sem auðveldar allar mögulegar breyt-
ingar og býður uppá mikið geymslu-
pláss og hefur verið dýpkaður að hluta.

Aukaíbúðin er 33,5 fm, þar er plastp-
arket á gólfum.

Innkeyrslan er hellulögð og er hita-
lögn í innkeyrslunni og stéttinni að
framan.

Garðurinn er allur hinn snyrtilegasti
allt í kringum húsið.

Stálbyggingar eru vinsælar vegna
auðveldra breytinga á rýmum og er löng
reynsla af þeim í fjölmörgum löndum
með verri veður en gerast á Íslandi.

Þriggja-fasa rafmagn er í húsinu.
Stutt er í alla almenna þjónustu og

nóg að taka hjólaskútur í búðina, bóka-
safnið og fleira sem er allt í Spönginni.

Hægt er að hafa það verulega notalegt í fallegum
garðinum.

Eldhúsið er með mjög vandaða innréttingu með flísum á
milli skápa og er skápaplássið mikið og vel skipulagt.



Kirkjufréttir

Prestar safnaðarins
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

Símu: 587 9070
Netfang: grafarvogskirkja@grafarvogskirkja.is

Heimasíða: www. grafarvogskirkja.is
Likesíða á facebook: Grafarvogskirkja Grafarvogi

Instagram: grafarvogskirkja_grafarvogi
Vekomin í kirkjuna þína!

Guðsþjónustur í kirkjunni
Alla sunnudaga eru guðsþjónustur í kirkjunni kl. 11:00. Guðsþjónustuhald þar er fjölbreytt og messuformið

klassískt. Kór Grafarvogskirkju leiðir söng.
Selmessur í Kirkjuselinu

Alla sunnudaga yfir vetrartímann eru Selmessur í kirkjuselinu kl. 13:00. Þetta eru léttar messur með
einföldu formi og mikilli tónlist. Vox Populi leiðir söng.

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.

Aðventuhátíð barnanna í Grafarvogi
27. nóvember kl. 11:00 í Grafarvogskirkju. Jólasálmar og fjör í kirkjunni á fyrsta sunnudegi í aðventu.
Jólaguðspjall, jólasaga og jólalög. Barna- og unglingakór kirkjunnar syngur og börn úr Tónlistarskóla

Grafarvogs leika á hljóðfæri.
Aðventuhátíð Grafarvogssafnaðar

27. nóvember kl. 20:00. Ellen Kristjánsdóttir flytur hugleiðingu. Fermingarbörn taka þátt. Kórar kirkjunnar s
yngja og leikið verður á nýja orgelið.

Mannréttindakvöld 1. desember kl. 19:30
Mannréttindi barna. Í hverjummánuði verður eitt málefni tekið fyrir á Mannréttindakvöldi í kirkjunni.
Málefni desembermánaðar er Mannréttindi barna. Nánari dagskrá verður birt á heimasíðu og á

Facebooksíðu Grafarvogskirkju.
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 � JólatónleikarVox Populi

Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni. Frábær lagalisti, skemmtilegar útsetningar og húmor.
Kórstjórnandi er Lára Bryndís Eggertsdóttir.
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 hádegisverð 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 Grafarvogssöfnuði. 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 þriðjudögum 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 veitingar 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.
PrjónaklúbburGrafarvogskirkju

Prjónaklúbbur er í Grafarvogskirkju annan hvern fimmtudag kl. 20:00. Hann er fyrir þau sem langar að hittast
og spjalla um og yfir handavinnu. Öll áhugasöm eru hjartanlega velkomin! Nánari upplýsingar í Facebookhópnum,
Prjónaklúbburinn í Grafarvogskirku. Dagsetningar næstu vikna eru: 25. nóvember, 8. desember og 22. desember.

Morgunsöngur (Tíðasöngur)
Alla virka morgna kl. 10:00 verður 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.
Barna- og unglingakórGrafarvogskirkju

Við Grafarvogskirkju er starfandi Barna- og unglingakór. Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að
senda á póstfangið 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
KórGrafarvogskirkju 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! Sálmar og bjór 18. nóvember kl. 17:00-19:00 Í tilefni af útgáfu nýrrar
sálmabókar býður Grafarvogskirkja, í samstarfi við Ölhúsið, öllum þeim sem hafa gaman af að syngja sálma að
hittast á hverfispöbbnum, Ölhúsinu í Hverafold og syngja saman. Félagar úr kórum kirkjunnar og Karlakór Grafar-
vogs leiða söng ásamt organistum og prestum. Sungnir verða nýir og gamlir sálmar og boðið upp á óskasálma.


