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Körfuboltafólkið Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir og Ólafur Ingi Styrmisson eru íþróttakona og íþróttakarl ársins
2021 hjá Fjölni. Sjá nánar frá Uppskeruhátíð Fjölnis á bls. 12 og 13.
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Gleðilegt ár
Það reynir víða á þolrifin þessa dagana. Veiran er að
gera alla vitlausa og það gengur hratt á lager þolinmæðinnar hjá fólki.
Þegar þetta er skrifað er farið að bera á tilburðum hjá
Þórólfi að losa um samgöngutakmarkanir og finnst mörgum það full bratt eftir aðeins nokkra daga þar sem ekki
mega fleiri en 10 koma saman.
En eins og áður þá treystum við Þórólfi. Eða hvað? Það
er farið að bera á vantrausti í hans garð, nokkuð sem sá
maður á ekki skilið. Það hafa sprottið upp margir
sérfræðingarnir á síðustu vikum og mánuðum sem allt
þykjast vita. Og fjöldi manns neitar að mæta í bólusetningu þrátt fyrir að helstu sérfræðingar okkar allir mæli
eindregið með því að almenningur láti bólusetja sig.
Staðan varðandi veiruna hefur ekki verið svona jákvæð
í langan tíma og allt útlit er fyrir að framundan séu mun
bjartari tímar. Allt útlit er fyrir að tilkynnt verði um slaknir
á samkomutakmörkunum fljótlega og þá er vonandi stutt í
að allir hlutir fari að verða eðlilegir á ný. Mikilvægt er þó
að allir passi sig og noti spritt og grímur sem aldrei fyr.
Veiran hefur sett allt á annan endann unanfarið. Þorrablótin hafa fokið út í veður og vind og öllum stærstu blótunum verið frestað eða þeim aflýst. Við vitum hins vegar
um nokkra hópa sem hafa ákveðið að breyta Þorrablótum
í Góublót og hyggjast halda blót í febrúar. Það skiptir
kannski ekki öllu máli hvenær þetta ljúfmeti sem þorramaturinn er er borðaður. Aðalatriðið er að halda í hefðina
og að allir sem áhuga hafa fái þorramatinn sinn.
Árið 2022 byrjar ágætlega og vonandi verður þetta ár
gott í alla staði. Ef veirufjandinn er loksins á undanhaldi
og allt kemst fljótlega í gott lag verður þetta gott ár svo
framarlega sem nýtt afbrigði veirunnar skýtur ekki upp
kollinum.
Við sem gefum út Grafarvogsblaðið sendum lesendum
Stefán Kristjánsson
óskir um gleðilegt ár.

gv@skrautas.is

Atgangurinn gegn einkabílnum heldur áfram hjá meirihluta borgarstjórnar.

Fækka á bílastæðum
um 3000 í Reykjavík
- eftir Björn Gíslason borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

Öll berum við virðingu fyrir náttúrunni, og stundum óttablandna
virðingu, þegar jarðskjálftar, eldgos,
verðurofsi og snjóflóð, minna okkur á
ægivald hennar. Okkur er flestum eiginlegt að vilja vernda náttúruna, hamla
umhverfisspjöllum og fyrir mörgum er
það hrein ástríða að stunda trjárækt og
að hlúa að margvíslegum gróðri jarðar.

mengun en þvingunaraðgerðir af þessu
tagi.
Þessi yfirgengilega bílastæðafækkun

er enn ein þvingunaraðferð borgaryfirvalda sem haldið er uppi í því skini að
fá borgarbúa til að láta af þeim
ferðamáta sem þeir kjósa helst.
Forræðishyggja borgaryfirvalda virðist engan endi ætla
að taka og hún er byggð á
löngu úreltum sjónarmiðum.
Við sem búum í austurhluta
borgarinnar þurfum sennilega
mest á því að halda að bílastæðum sé ekki fækkað þar
sem flest okkar stunda sína atvinnu og skóla, eða sækja sína
þjónustu, í vestari hluta borgarinnar.

Reykjavíkurborg setti sér loftslagsmarkmið með samþykkt loftslagsáætlunar á vormánuðum 2021. Sú áætlun
nær yfir tímabilið 2021-2025. Einn galli
þessarar annars ágætu áætlunar felst í
því að fækka bílastæðum í Reykjavík
um 2% á ári eða 10% á fimm árum. Það
á með öðrum orðum að leggja niður 600
bílastæði í borginni á ári, eða 3000
stæði á tímabilinu í heild. Þegar höfð er
í huga fólksfjölgun Reykvíkinga á
næstu fimm árum er ljóst að raunfækkun bílastæða verður mun meiri.
Með þessari ráðstöfun á augljóslega
að þrengja mjög að nýtingu fólksbíla í
borginni og þvinga þannig borgarbúa til
að losa sig við bílinn sinn, sem mörgum
er reyndar bráðnauðsynlegur við núverandi aðstæður. Borgaryfirvöldum
standa til boða ýmsar nærtækari og
áhrifameiri úrlausnir gegn umferðar-

Björn Gíslason borgarfullttrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Samkvæmt
ferðakönnun
sem gerð var sumarið 2021
ferðast tæplega 80% Reykvíkinga með fólksbíl til og frá
vinnu, og fæstir þeirra eiga
varla annan kost. Rétt er að
geta þess að rafbílar eru nú um
50% af seldum nýjum bílum í
dag.
Því má leiða að því líkum að
bíllinn verði einn umhverfisvænsti ferðakostur fólks.
Björn Gíslason

SHAKE&PIZZA GÓÐANN DAGINN
HEIMTÖÖKUTILBOÐ SHAKE&PIZZA

s ha k e p i z z a . is

ÞAÐ ER GALLOPIÐ
HJÁ OKKUR &
SPILUM Á ANNARRI
HVERRI BRAUT
FYLGSTU MEÐ DAGSKRÁNNI Á
FACEBOOK.COM/KEILUHOL
H LIN

# s h a k e a n d p i z za

BOLTA
TATILBOÐ Á ÖLLUM LEIKJUM Í BEINNI
12” PIZZA MEÐ 2. ÁLEGGJUM
1.990 KR.

PIZZA & SHAKE
3.790 KR.

VENJULEGIR KJÚKLINGAVVÆNGIR
1.490 KR. / 2.
2 490 KR.

EÐLA MEÐ
E
NACHOS
1.590 KR.

STÓR Á KRANA
990 KR.

GOS MEÐ ÁFYLLINGU
290 KR.

10 STK. / 20 STK.
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Fjölnisfréttir

- góður árangur í mörgum greinum

Undanfarnar vikur hafa verið afar
góðar hjá íþróttafólki í Fjölni og ljóst er
að spennandi tímar eru framundan hér í
Grafarvoginum. Í lok október
síðastliðnum tóku fimleikamennirnir
okkar þeir Davíð Goði Jóhannsson og
Sigurður Ari Stefánsson þátt á Norðurlandamóti unglinga í áhaldafimleikum
með drengjaliði Íslands og hafnaði liðið
í öðru sæti á mótinu. Einnig gerði Sigurður Ari sér lítið fyrir og hreppti bronsverðlaun á bæði stökki og gólfi og
endaði 8. sæti í fjölþraut.
Í lok nóvember hélt Eydís Magnea
Friðriksdóttir með landsliði Íslands í karate á Norðurlandamót en mótið fór
fram í Stavanger í Noregi. Eydís keppti
í einstaklingsflokki í kata 16-17 ára
stúlkna og stóð sig afar vel og hafnaði í
9. sæti á mótinu. Næsta Norðurlandamót er á listskautum og fram fer í Danmörku í lok janúar en þar keppir skautakonan okkar, Júlía Sylvía Gunnarsdóttir
í unglingaflokki kvenna. Þá verður fjölmennur hópur Fjölniskeppenda á
Reykjavíkurleikunum sem fer fram 29.

janúar til 6. febrúar, munum við eiga
fulltrúa í karate, skák, sundi, frjálsum
íþróttum og listskautum.
Kvennalið Fjölnis bæði í körfubolta
og íshokkí hafa byrjað tímabil vetrarins
afar vel en bæði lið eru nú á toppi sinnar
deildar. Kvennaliðið í körfubolta spilar í
efstu deild, Subway deildinni. Keppnin
í vetur hefur verið afar hörð enda mörg
sterk lið. Leikirnir hafa verið mjög
spennandi og oft munað mjóu en Fjölnisstelpurnar hafa verið sterkar sem hefur
skilað þeim inn mikilvægum stigum í
keppninni. Þá voru tveir leikmenn okkar, þær Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir og Dagný Lísa Davíðsdóttir valdar í landsliðshóp Íslands í nóvember
síðastliðnum þar sem Ísland mætti
Rúmeníu í undankeppni EM, EuroBasket 2023.
Kvennaliðið í íshokkí hefur byrjað
tímabil afar vel og hafa unnið fimm
leiki af sex spiluðum og er Fjölniskonan
Sigrún Agatha Árnadóttir lang markahæst í deildinni með 12 mörk. Á Íslandi
spila aðeins þrjú lið í Hertz deildinni og

Körfuboltastelpurnar í Fjölni eru bestar í efstu deild sem stendur.

Kvennalið Bjarnarins í ísknattleik er að standa sig mjög vel um þessar mundir.
er keppnin oft mjög spennandi. FjölnisEins erum við að fara af stað með
konur hafa verið áberandi innan íþrótt- starfið aftur áramót og okkur langar til
arinnar undanfarið en Kristín Ingadóttir að ná til hóps unglinga, fullorðinna og
var valin Íshokkíkona ársins 2021 af Ís- eldri borgara í hverfinu og höfum tekið
hokkísambandi Íslands og voru þrjár
fjölnisstúlkur, þær Elísa Dís Sigfinnsdóttir, Eva Hlynsdóttir og María Sól
Kristjánsdóttir, valdar í landsliðshóp Íslands á Heimsmeistaramót U18 sem fer
fram í Tyrklandi dagana 21.-27. Janúar.

Davíð Goði og Sigujrður Ari.

saman hvað er í boði fyrir þessa hópa.
Sjá frétt á heimasíðu Fjölnis.

Eydís Magnea Friðriksdóttir sýnir snilldartilþrif.
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Leysum umferðarvandann í Reykjavík

Hlaupahóp
vantar þjálfara

- eftir Mörtu Guðjónsdóttur

Í Reykjavík hefur umferðarhnútum
fjölgað og bílaraðir í biðstöðu hafa sífellt verið að lengjast, dag frá degi, í tólf
ár. Þessi þróun leggur stöðugt þyngri
tímaskatt á borgarbúa og eykur umferðarmengun að sama skapi. Hún dregur einnig úr umferðaröryggi.
Flestir gera sér grein fyrir þessari
óheillaþróun. En ýmsum hættir jafnframt til að telja hana nánast óhjákvæmilega, skella skuldinni alfarið á
fjölgun fjölskyldubíla og sumir líta svo
á að eina leiðin út úr þessum ógöngum
felist í hugmyndum borgaryfirvalda um
Borgarlínu.
Þetta er allt saman rangt. Þessi þróun
er ekki óhjákvæmileg, þó svo að fjölskyldubílum fjölgi. Megin ástæðan fyrir
þyngri umferð síðastliðin þrjú kjörtíma-

bil er röng samgöngustefna borgaryfirvalda. Það er einnig alrangt að núverandi hugmyndir borgaryfirvalda um
Borgarlínu muni leysa umferðarvandann. Þær munu, þvert á móti, stórauka
hann og líklega hafa í för með sér
neyðarástand í samgöngumálum á
höfuðborgarsvæðinu á allra næstu árum
þar sem Borgarlínu er ætlað að taka akreinar frá annarri umferð.

Úrlausnir
Lítum aðeins á nokkur úrlausnaratriði
sem myndu draga verulega úr þessum
vanda og jafnvel leysa hann nánast alfarið: Sundabraut myndi dreifa umferðinni í borginni á mikilvægan hátt og
draga mjög úr þeirri umferð sem nú fer
um Árúnsbrekkuna. Ef gatnamót
Bústaðavegar og Reykjanesbrautar og á

Miklubraut yrðu mislæg myndi það
greiða gríðarlega fyrir umferðarflæði
Miklubrautar, sem er megin umferðarás
bogarinnar í vestur og austur. Slík umferðarmannvirki þurfa alls ekki að vera
fyrirferðarmikil, en þau myndu auka
mjög umferðaröryggi þar sem nú er
einna mest umferðarslysatíðni á landinu.
Nærtækar lausnir
Þær ljósastýringar sem notast er við
í Reykjavík byggja á áratuga gamalli,
löngu úreltri tækni. Athuganir hafa leitt
í ljós að nútíma ljósastýringar,
snjallvæðing, sem nýta nýjustu tölvutækni í umferðarstýringu, myndu að öllum líkindum minnka biðraðir ökutækja
um meira en helming en flæði almenningssamgangna myndi líklega aukast
um 20%. Þetta er því ein nærtækasta og
fljótvirkasta úrlausnin við umferðarvandanum. Það ætti svo að vera nokkuð
ljóst að umferðarflæði Miklubrautar
eykst umtalsvert við þær einföldu breytingar, að fækka umferðarfösum um tvo
við gatnamót Miklubrautar og Lönguhlíðar með því að banna þar vinstri
beyjur af Miklubraut og yfir akgreinar

Marta Guðjónsdóttir.
gagnstæðrar umferðar, og með undirgöngum eða brú fyrir gangandi og hjólandi umferð þar sem nú eru tvær
ljósastýrðar gangbrautir, við Stakkahlíð
og Klambratún. Loks má geta þess að
við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum lagt til að borgaryfirvöld beiti sér
fyrir sveigjanlegri tímasetningum á
mætingum nemenda og starfsmanna við
skóla og stofnanir. Slíkar sveiganlegar
tímasetningar yrðu þá liður í því að
draga úr umferðareppum á álagstímum.
Af öllu þessu ætti að vera nokkuð
ljóst að það er vel hægt að leysa umferðarvandann í Reykjavik. Vilji er allt
sem þarf. En hann hefur því miður ekki
verið fyrir hendi hjá borgaryfirvöldum
síðast liðin þrjú kjörtímabil.
Höfundur: Marta Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
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Hlaupahópur Fjölnis í Grafarvogi
hefur starfað í nær 30 ár. Hópurinn er
öllum opinn og eru meðlimir hans á
öllum aldri og á getustigi sem spannar
allt frá frístundaskokkurum til afrekshlaupara. Hlaupahópurinn starfar innan
frjálsíþróttadeildar Fjölnis.
Nú leitar frjálsíþróttadeildin að
nýjum þjálfara (eða þjálfurum) sem er
tilbúinn að leiða áframhaldandi starf
hópsins og hefur metnað til frekari
uppbyggingar og nýliðun hjá hópnum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af þjálfun í langhlaupum auk þess að
eiga auðvelt með mannleg samskipti.
Kostur er að viðkomandi hafi menntun
í íþrótta- og þjálfunarfræðum. Möguleiki er að tveir þjálfarar skipti með sér
verkum. Gert er ráð fyrir þremur föstum æfingum á viku sem fela í sér
hlaupaþjálfun auk styrktarþjálfunar.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.
Áhugasamir eru hvattir til að skila
inn umsókn til formanns frjálsíþróttadeildar
Fjölnis
á
netfangið:
toggi@vov.is, sem fyrst. Ráðið verður í
stöðuna eins fljótt og kostur er.
Nánari upplýsingar veita formaður
frjálsíþróttadeildar Fjölnis; Þorgrímur
Guðmundsson í síma 861 6131 eða í
pósti toggi@vov.is og hjá meðlimi
hlaupahópsins Bragi Birgisson sími
669-0888
(bragi.birgisson@gmail.com).

Strætó í
Gufunes

Strætó mun hefja ferðir í Gufunesþorp
2. janúar næstkomandi en borgarstjórn
samþykkti á fundi sínum 7. desember sl.
aukin framlög vegna strætósamgangna í
Gufunesi.
Til að byrja með verða strætósamgöngur úr Gufunesi í formi pöntunarþjónustu.
Komið verður upp merktri biðstöð hjá
Gufunesþorpi en þar bíður farþegi eftir
leigubíl sem kemur þeim á næstu skiptistöð Strætó, líkast til verður það skiptistöðin í Ártúni. Panta þarf bílinn a.m.k.
30 mínútum fyrir áætlaða brottför.
Með pöntunarþjónustunni pantar
viðskiptavinurinn ferð með því að hringja
í síma 588 5522 og farþegi sýnir bílstjóra
Strætóappið eða Klappkortið sitt til að
staðfesta ferðina.

GJAFAKORT HREYFINGAR
Gefðu þeim sem þér þykir
vænt um dásamlegt dekur eða
heilsurækt hjá Hreyﬁngu

HREYFING

ÁLFHEIMAR 74

104 REYKJAVÍK

HREYFING.IS
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TIL AÐ SIGRA
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s. 5 11 53 00

Jón Jósafat Ólafsson framkvæmdastjóri Dale Carnegie.

Hvers vegna koma flestirúrGrafarvogi á Dale Carnegie námskeið?

Í upphafi árs byrja margir af krafti og
með ný fyrirheit og eitt af því sem
margir gera er að auka færni sína á einhverju sviði. Við ákváðum því að heyra
í framkvæmdastjóra Dale Carnegie til
að heyra hvernig árið fer af stað.
,,Ég veit ekki hvort það er tilviljun að
þú ert að hafa samband en við vorum
einmitt að taka saman tölur fyrir árið
2021 og enn og aftur koma hlutfallslega
flestir viðskiptavinir okkar úr póstnúm-

erinu 112. Það er raunar svo að það
koma t.d. tvöfalt fleiri úr 112 en 101 og
sum árin hefur munurinn verið þrefaldur, segir Jósafat. Hann segist ekki vita
hvað valdi þessum áhuga Grafarvogsbúa, hvort það sé demografísk samsetning íbúanna eða annað.
,,Við höfum oft grínast með þetta hér
innanhúss að við ættum að opna útibú í
Grafarvogi. En það er ekki einleikið
hvað margir koma frá þessu svæði hlutfallslega, það hlýtur að vera mjög

metnaðarfullur andi sem svífur yfir
vötnum Grafarvogs. En annars fer árið
vel af stað og við skynjum að það er
mikil uppsöfnuð þörf bæði hjá fullorðnum og ungu fólki. Síðustu 2 ár hafa
sannarlega reynt á viðhorf okkar í þessu
ástandi sem ætlar engan endi að taka.

Jón bendir á að á heimasíðu þeirra
dale.is sé mikið af ókeypis efni svo sem
sjálfsprófum og öðru sem getur reynst
gagnlegt til að auka kraft og þor.

9

GV

Fréttir

Milljónir í súginn, sem
gætu farið í æskulýðsstarf
- dapurleg staðreynd og Grænir skátar vilja gera
betur, segir framkvæmdastjóri Grænna skáta

Okkar takmark er að öllum dósum
og flöskum verði skilað til endurvinnslu. Grænir skátar reka skilasstaði á
höfuðborgarsvæðinu og hagnaðurinn af
því starfi er mikilvægur fyrir uppbyggingu á fjölbreyttu æskulýðsstarfi.
Staðreyndin er hins vegar sú að
umbúðir með skilagjaldi fyrir nærri tvö
hundruð milljónir króna voru urðaðar
hjá Sorpu í fyrra. Þetta er dapurleg

staðreynd og við viljum breyta þessu
öllum til góða, ekki síst umhverfinu,
segir Kristinn Ólafsson, framkvæmdastjóri Grænna skáta.

Á undanförnum árum hafa Grænir
skátar byggt upp 120 skilastaði á
höfuðborgarsvæðinu fyrir dósir og
flöskur með skilagjaldi. Auk þess bjóða
þeir upp á sérþjónustu fyrir húsfélög og

Grænir skátar í Hraunbæ.

fyrirtæki þar sem umræddar umbúðir
eru sóttar reglulega gegn sanngjarnri
þóknun. Grænir skátar reka einnig móttökustöð fyrir Endurvinnsluna í
Hraunbæ 123 sem er opin alla daga vikunnar og greiddar eru 18 kr. fyrir eininguna. Þeir fjármunir sem safnast eru
notaðir til þess að standa straum af
rekstri Grænna skáta, til að standa
straum af ýmis konar æskulýðsstarfi
sem skátarnir standa fyrir og til að borga
fólki með skerta starfsgetu fyrir vel
unnin störf en 35 starfsmenn starfa hjá
Grænum skátum í gegnum átakið ,,Atvinna með stuðning.
Í nýlegri rannsókn sem var gerð á
sorpi borgarbúa kom í ljós að misbrestur sé á því að borgarbúar skili inn
umbúðum með skilagjaldi. Var reiknað
út að frá því árð 2012 hafi slíkum
umbúðum verið hent og eytt í Sorpu
fyrir rúman milljarð króna.
Kristinn segir að tilgangurinn með
starfsemi Grænna skáta sé þríþættur.
Með þessu verkefni vilja skátar efla vitund þjóðarinnar um mikilvægi flokkunar og endurvinnslu og hins vegar að afla
fjár sem kemur æskulýðsstarfi ungs
fólks til góða. Einnig bendir hann á að
þetta verkefni hafi skapað hópi fólks
með skerta starfsgetu vinnu.
Við viljum hvetja alla til þess að
gera betur og ganga í lið með okkur í
Grænum skátum og láta það heyra sögunni til að við köstum í ruslið umbúðum
með skilagjaldi, segir Kristinn.

Það er einfalt og þægilegt að koma með flöskur og dósir til Grænna skáta.

Söfnunargámarnir frá Grænum skátum eru víða.

2 FYRIR 1

af margskiptum
glerjum

SÍMI: 5 700 900

FRÍ
LING
SJÓNMÆ
P
VIÐ KAU
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Á GLERJ

KÍKTU VIÐ OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!
A
PROOPTIK - SPÖNGINNI
Ö
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Er hleðslu
ukerfi rafbílaa
haussverkur
í húsffélaginu?

Hljóðar hetjur
og stórar stundir
- eftir sr. Guðrúnu Karls Helgudóttur
sóknarprest í Grafarvogi

Bílastuð Eignaumsjónar - þrjár þjónustuleiðir
þ
í boði:





GV

Ein af forréttindum prestsþjónustunnar
er að fá að deila með fólki stórum stundum í lífi þess. Þetta eru stundir eins og
skírn, þegar presturinn fær að biðja fyrir
barninu, ausa það vatni lífsins um leið og
nafnið er nefnt. Þetta eru stundir eins og
hjónavígslur, þar sem fólk játast hvort
öðru og biður Guð um hjálp við að deila
ævinni saman. Við vitum nefnilega öll að
lífið og samverustundirnar með fólkinu
okkar eru ekki sjálfsagðar. Þær eru þakkarefni.





Og einmitt þess vegna eru þessar athafnir svo mikilvægar. Við vitum ekki
hvað bíður okkar handan við hornið og
því er mikilvægt að fagna og gleðjast yfir
því góða sem lífið færir okkur.

Nú jarðsyng ég fólk nokkuð reglulega
og hver einasta athöfn er einstök og hefur
djúpstæð áhrif á mig. Eitt af því sem snertir mig, og er mér oft hugleikið, er hversu
mikið er til að fólki sem hefur lifað fyrirmyndarlífi, þ.e. fólki sem ætti ekki síður
að vera manneskjur ársins um áramótin og
að fá Fálkaorður afhentar af forseta Íslands. Staðreyndin er bara sú að það er
agnarlítill toppur sem kemst í fréttir og
fólk heyrir af sem fær þessar átyllur á
meðan meirihluti fólks lifir í það minnsta
jafnmerkilegu og jafnvel hetjulegu lífi en
ósköp fáar manneskjur fá vitneskju um
það. Stór hluti fólks hefur auk þess engan
áhuga á að bera afrek sín á torg. Oft er það
vegna þess að þeim þykir þetta ekkert
merkilegt heldur líta þau á sinn hetjuskap
sem hluta af því að vera manneskja og því
engin verðlaun nauðsynleg.

Önnur mikilvæg stund sem presturinn
fær að deila með fólki er útförin og undirbúningur fyrir jarðarför og kistulagningu.
Þessar kveðjustundir eru viðkvæmar og
einstaklega dýrmætar þeim er kveðja. En
þessar stundir eru einnig dýrmætar fyrir
prestinn. Þær eru dýrmætar fyrir prestinn
vegna þess að við þennan undirbúining
fáum við að kynnast lífi og sögu fólks á
annan og dýpri hátt en annars. Og þetta
eru ástæðurnar fyrir því að presturinn ber
einstaka virðingu fyrir því að fá að vera

Þessi afrek sem ég fæ að heyra um, nánast í hvert sinn sem ég kynnist ævisögu
manneskju eru hlutir eins og að kona eða
maður elur upp góðar, réttsýnar og duglegar manneskjur. Þetta eru sögur af hugsjónum fólks sem hafa breytt miklu fyrir
þau sjálf og annað fólk. Þetta eru afrek
eins og að taka þátt í stjórnmálum, búa
börnum öruggt og kærleiksríkt heimili,
gefa vandalausum ómældan tíma og umhyggju. Þetta eru afrek eins og að trúa,
líka þegar á reynir og lífið verður erfitt, að

Þetta er eitthvað sem við mannfólkið
öðlumst dýpri skilning á þegar við eldumst, þroskumst og bætum lífsreynslu í
sarpinn.
umsjjon.is

þátttakandi í þessari athöfn og lítur ekki á
það sem sjálfsagðan hlut.

sr. Guðrún Karls Helgudóttir sóknarprestur í Grafarvogssókn.
elska, líka þegar fólk á enga ást skilið og
sýna æðruleysi og skilning í erfiðum
aðstæðum.
Titlar og orður, val á fólki ársins sýnir
okkur aðeins örlítið brotabrot af því
hversu fullkomlega dásamlegt fólk getur
verið. Oft eru þau, sem eiga helst skilið að
fá viðurkenningu, fólk sem hefur engan
áhuga á athygli og viðurkenningu. Og oft
er þetta fólk sem vinnur sín afrek í hljóði
og er sátt við sitt hlutskipti.
Með þessu vil ég ekki gera lítið úr þeim
sem fá athygli fyrir afrek sín. Þau eru svo
sannarlega vel að þeirri athygli komin.
Aftur á móti vil ég vekja athygli á því að
það er til svo mikið af fólki sem eru sannar hetjur án þess að við munum nokkurntíma heyra af þeim.
Þegar prestur er viðstaddur stórar
stundir í lífi fólks þá er hún/hann ávallt í
aukahlutverki. Það er fólkið sem ber
barnið sitt til skírnar eða ástvin sinn til
grafar sem er í aðalhlutverki. Laun prestsins eru þau að henni eða honum er treyst
til þess að vera með á þessari stóru stundu
í lífi fólks og taka þátt í broti af lífssögu
fólks.
Ég ber óendanlega virðingu fyrir því.

ÚTFARARSTOFA ÍS
SLANDS

www.utforin.is  AUÐBREKKA 1,, KÓPAVOGI
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Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útffarar sé þess óskað

Jóhanna Eiríksdóttir

Alúð



Sverrir Ein
narsson

Virðing



Traust

Jón G. Bjarnason



Reynsla

ÚTFARARSTOFA HA FNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is  Símar: 565 5892 & 896 8242

Grafarvogskirkja.

Samvinna Borgó og MÍT

Borgarholtsskóli og Menntaskólinn í
tónlist (MÍT) hafa átt í samvinnu tvær
síðustu annir. Í nóvember síðastliðnum
streymdu nemendur á kvikmyndasviði
listnámsbrautar Borgarholtsskóla tónleikunum Ameríska söngbókin. Nemendur í grafískri hönnun á sömu braut
hönnuðu grafík og veggspjald.
Á tónleikunum fluttu nemendur úr
Menntaskólanum í tónlist (MÍT) lög úr
söngleikjum og kvikmyndum.
Ragnhildur Ragnarsdóttur, kennari í
grafískri hönnun, leiðbeindi nemendum
við gerð veggspjalda og var veggspjald
Teklu Ragnar Ólafsdóttur valið til notkunar. Adrianna Musial gerði grafíska útfærslu fyrir streymið undir umsjón
Kristínar Maríu Ingimarsdóttur, sem
einnig er kennari í grafískri hönnun, en
Kristín átti jafnframt frumkvæði að
samvinnu skólanna tveggja.

Fimm nemendur af kvikmyndakjörsviði tóku þátt í verkefninu: Adrianna Musial, Andri Snær Sigurðsson,
Elín Björg Arnarsdóttir, Jón Egill Egilsson og Niels Salómon Ágústsen Hansen. Unnu þau undir handleiðslu Hákonar Más Oddssonar, kennara í kvikmyndagerð. Útsendingin er hluti af
áfanganum Verkstæði í kvikmyndagerð
eða Kvikmyndun á vettvangi eins og
það er kallað.

Slík verkefni krefjast mikillar skipulagningar og vinnu sem felst til dæmis í
því að flytja þarf tæki og tól í bílförmum milli húsa, setja þau upp og tengja,
taka þau saman að viðburði loknum og
skila á réttan stað.
Tónleikarnir gengu mjög vel og er
greinilegt að það eru hæfileikaríkir
söngvarar og hljóðfæraleikarar sem

stunda nám í MÍT en þau náðu að töfra
fram New York stemmningu frá síðustu
öld.

Á síðasta skólaári var svipað samstarf þegar nemendur í grafískri hönnun, undir leiðsögn Kristínar Maríu,
hönnuðu veggspjald fyrir tónleikana
Melónur og vínber en þá fluttu nemendur MÍT tónlist Jóns Múla Árnasonar.
Nemendur í kvikmyndagerð sáu einnig
um streymið á þeim tónleikum og var
það unnið undir stjórn Þorgeirs
Guðmundssonar kennara í kvikmyndagerð.
Allir sem að samstarfinu hafa komið
eru ánægðir og er stefnt að frekara samvinnu á milli skólanna enda er bæði
gaman og gagnlegt fyrir listnámsnemendur í ólíkum skólum að hittast og
vinna saman.

Mikil ánægja er með samstarf Borgarholtsskóla og Menntaskólans í tónlist.
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Hvers vegna ekki
í Grafarvogi?
- eftir Valgerði Sigurðardóttur

Nú er að komast hreyfing á byggingu
nýs þjóðarleikvangs í knattspyrnu. Ríkisstjórn Íslands hefur hafið viðræður við
Reykjavíkurborg. Því miður hafa þær
viðræður aðeins horft til þess að reisa nýjan
leikvang í Laugardalnum. Hvers vegna eru
aðrar staðsetningar ekki skoðaðar?
Þegar á að verja milljörðum af skattpeningum er mikilvægt að skoða hvaða kosti
við höfum. Gætum við reist þjóðarleikvang
á öðrum stað á höfuðborgarsvæðinu sem
jafnvel myndi þjóna stærra hlutverki og
ekki kosta jafn mikið?
Það er öllum ljóst að það verður dýrt og
erfitt að byggja á núverandi svæði. Laugardalurinn er gróinn og áralangar stórbyggingarframkvæmdir í nágrenni við útivistarsvæði, skóla og sundlaug munu valda
miklu raski. Við Egilshöll í Grafarvogi og
upp að Vesturlandsvegi er mikið af
óbyggðu landsvæði og þar er hægt að fara
strax í uppbyggingu á meðan að í Laugardalnum þarf að fara í kostnaðarsamt niðurrif áður en hægt er að byrja að byggja upp.
Það er ekki ofmælt að byggingarkostnaður

gæti orðið 20% lægri við það að byggja á
ósnertu landi en í Laugardalnum. Nýr
þjóðarleikvangur í knattspyrnu í Laugardal
kallar líka á nýjan frjálsíþróttavöll. Uppi
eru hugmyndir að fækka akreinum á
Suðurlandsbraut og mun það þýða að öll
aðkoma að nýjum þjóðarleikvangi verður
flóknari. Einnig myndi flutningur þjóðarleikvangs í knattspyrnu búa til aukið rými

fyrir Þrótt og Ármann til að þróa sína
aðstöðu til hagsbóta fyrir fjölskyldur í
hverfinu. Við Egilshöllina er líka auðvelt
að skapa gott aðgengi að Vesturlandsvegi
og því ekki flókið að tengja nýjan þjóðarleikvang við almenningssamgöngur.
Þurfum við ekki að spyrja okkur hvort
uppbygging nýs þjóðarleikvangs inni í
miðri borg sé besti kosturinn, verður ekki
að skoða aðrar staðsetningar vel? Hjarta íslenskrar knattspyrnu hefur slegið í Laugardalnum í 64 ár og á meðan hafa orðið ótrúlegar breytingar á okkar samfélagi. Breytingar sem verður að taka tillit til í þeirri
uppbyggingu sem er fram undan.
Mikilvægast þegar kemur að þessu þarfa
verkefni er að spurt sé, koma aðrir staðir til
greina, myndi önnur staðsetning ef til vill
verða til þess að lyfta íslenskri knattspyrnu
hærra, þjóna stærra hlutverki og kosta okkur skattgreiðendur minna?

Valgerður Sigurðardóttir.

Högundur er borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks

Ennbetriþjónusta
íHraunbænum
Við höfum aukið afköstin í Endurvinnslumóttökunni
Hraunbæ 123 með fleiri talningavélum, rúmbetri
móttöku og lengri opnunartíma.
kr.
Greiddar eru 18 a
fyrir einingun

Sýnum hvert öðru tillitssemi

Opnunartíminn okkar er:
Virkir dagar 9-18
Helgar 12-16.30

– gefðu okkur tækifæri!
Endurvinnslumóttakan Hraunbæ 123 . 110 Reykjavík

www.itr.is
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Uppskeruhátíð Fjölnis vegna 2021:

Ólafur Ingi og Emma
Sóldís voru best 2021

Útf
tfararþjónusta
í yﬁ
ﬁr 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | u t ffor.is
.

VIÐ ÞJÓNUM ALL AN SÓL AR HR INGIN N

Íþróttafólk og Fjölnismaður ársins
2021 var heiðrað fimmtudaginn 16. desember við hátíðlega athöfn í Keiluhöllinni. Hátt í 80 manns úr öllum deildum
voru viðstödd þegar aðalstjórn félagsins
verðlaunaði og heiðraði afreksfólkið
okkar.
Keiluhöllinni var þakkað fyrir frábært samstarf, ljósmyndurum félagsins
þeim Baldvini Erni Berndsen og Þorgils
Garðari Gunnþórssyni og tæknimanni
kvöldsins Gunnari Jónatanssyni.

Hér fyrir þig!
Heilsugæslan í Spönginni er opin alla
virka daga á milli kl. 8 og 17
Við minnum á dagvakt hjúkrunarfræðinga og lækna kl. 8-16
fyrir skemmri erindi, bráð vandamál og erindi sem þola litla bið.
Í ljósi núverandi faraldurs mælumst við til Covid sýnatöku við flensulík einkenni
og/eða öndunarfærasýkingar-einkenni. Hægt að hringja síðan og fá ráðgjöf hjá
hjúkrunarfræðingi og koma ef þörf er á.
Síðdegisvakt lækna og hjúkrunarfræðinga er opin á milli kl. 16 og 17 alla virka daga.
Skráning á vaktina er frá kl. 15:30
Við tökum vel á móti þér á heilsugæslunni þinni í Grafarvogi
VINSAMLEGAST ATHUGIÐ VEGNA COVID19:
Ef þið veikist með versnandi kvef, hósta eða hita þá mælum við með að
hringja í okkur í síma 513 5600 til að fá símtal við hjúkrunarfræðing.
Sjá einnig upplýsingar á Covid.is vefsíðunni
Utan dagvinnutíma hringja í símanúmer 1700
Vinsamlegast fylgist vel með uppfærðum fréttum og tilkynningum
frá embætti sóttvarnarlæknis

Íþróttakarl ársins: Ólafur Ingi
Styrmisson (körfuknattleiksdeild)
Ólafur Ingi hefur verið burðarás upp
alla yngri flokka hjá Fjölni síðustu ár og
hefur í vetur sýnt að hann er einn af
bestu leikmönnum 1. deildar karla.
Ólafur, sem er fyrirliði meistaraflokks
karla, er mikill leiðtogi, innan vallar
sem utan og setur hag liðsins ávallt í
fyrsta sæti. Hann hefur verið framúrskarandi með yngri landsliðum Íslands
síðustu ár auk þess að vera á meðal
fremstu leikmanna í sínum árgangi.
Hann stefnir hátt í körfubolta. Ólafur
hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari
með liðum sínum í Fjölni og í bæði
skiptin verið valinn mikilvægasti
leikmaður úrslitakeppninnar, síðast
núna í vor þegar drengjaflokkur varð
Íslandsmeistari.
Meistaraflokkslið
Fjölnis hefur sýnt undanfarið að það á
góða möguleika á að ná inn í úrslitakeppni í vor og valda usla þar, þó ungir
séu, jafnvel komast upp í Subway
deildina ef heppni og elja blandast vel
saman á réttum tíma. Ljóst er að Ólafur
mun leika lykilhlutverk í þeirri vegferð
og verður spennandi að fylgjast með
honum og liðinu næstu mánuði. Ólafur
er framúrskarandi íþróttamaður og
mikil fyrirmynd.
Íþróttakona Fjölnis 2021
Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir
(körfuknattleiksdeild). Emma Sóldís er
lykilleikmaður í meistaraflokki kvenna
en Fjölnisstúlkur hafa sýnt í vetur að
þær eru til alls líklegar í Subway deildinni en Emma hefur spilað stórt hlutverk í árangri liðsins, bæði í vörn og
sókn. Þrátt fyrir ungan aldur hefur
Emma náð miklum árangri í körfubolta. Hún hefur leikið stórt hlutverk
með yngri landsliðum Íslands hingað
til. Á Norðurlandamótinu í sumar var
hún byrjunarliðsmaður í U18 ára liði
Íslands þrátt fyrir að hafa verið á yngra
ári. Þar var hún stigahæst íslensku leikmannanna og næst stigahæst á mótinu.
Emma Sóldís var í fyrsta sinn núna í
haust valin í A-landslið Íslands, aðeins
17 ára gömul. Emma lék sinn fyrsta Alandsleik í nóvember þar sem hún
skoraði sín fyrstu stig fyrir landslið Íslands. Emma hefur ávallt verið meðal
fremstu leikmanna í sínum árangi enda
setur hún frábært fordæmi með eigin
dugnaði bæði á æfingum sem og í leikjum. Hún lætur aldrei neitt eftir sig
liggja. Emma Sóldís er samviskusöm
og virkilega dugleg að æfa og vinna í
sínum leik. Emma er virkilega góður
karakter með góða nærveru sem t.d.
endurspeglaðist í þjálfun hennar á sumarnámskeiðum Fjölnis þar sem hún
náði mjög vel til krakkanna. Klárt er að
það verður spennandi að fylgjast með
henni í framtíðinni.
Fjölnismaður ársins 2021
Fjölnismaður ársins er Sarah Buckley. Sarah hefur verið viðloðandi sunddeildina í fjöldamörg ár og átt þrjá
sundmenn sem hafa allir náð góðum árangri. Sarah gekk til liðs við deildina
sem iðkandi fyrir nokkuð mörgum árum þegar hún fór að synda með garpa-

Tristan Fannar og Sigrún Tara.

hópnum okkar. Sarah keppti núna í
haust bæði á Íslandsmóti garpa og
Norðurlandameistaramótinu sem haldið
var hér á landi og vann til verðlauna á
þeim báðum. Sarah fór fljótlega að
sinna dómgæslu á sundmótum fyrir
deildina og hefur á þeim árum náð sér í
réttindi sem yfirdómari og er á lista yfir
alþjóðlega ræsa hjá FINA (Alþjóðlega
sundsambandið) og hefur þar með rétt
til að dæma á alþjóðlegum mótum. Sarah hefur farið fyrir Íslands hönd og
dæmt á Smáþjóðaleikunum árin 2015 á
Íslandi, 2017 í San Marínó og 2019 í
Svartfjallalandi auk þess að vera dómari/ræsir á Norðurlandameistaramóti
sem haldið var hér á landi.
Þrátt fyrir að Sarah eigi ekki lengur
sundmann hjá deildinni hefur hún
haldið áfram að vinna fyrir okkar hönd
á sundmótum hvort heldur sem er Íslandsmeistaramótum eða félagsmótum.
Sá tími sem hún ver til vinnu fyrir okkar
hönd er töluverður og erum við óendanlega þakklát fyrir hennar framlag fyrir
okkar hönd. Það er hverju íþróttafélagi
nauðsyn að hafa svona einstaklinga innan sinna raða, þ.e. þá sem vinna
sjálfboðaliðastörf í þágu félagsins og
halda því áfram eftir að börnin feta inn
á nýjar slóðir.
Afreksfólk deilda 2021
Fimleikar:
Fimleikakona: Lilja Katrín Gunnarsdóttir.
Fimleikakarl: Sigurður Ari Stefánsson.
Frjálsar:
Frjálsíþróttakona: Helga Þóra Sigurjónsdóttir.
Frjálsíþróttakarl: Bjarni Anton Theódórsson.
Handbolti:
Handboltakona ársins:
Kolbrún Arna Garðarsdóttir. Handboltakarl ársins: Elvar Otri Hjálmarsson.
Íshokkí:
Íshokkíkona ársins: Harpa Dögg
Kjartansdóttir. Íshokkíkarl ársins: Steindór Ingason.
Karate:
Karatekona ársins: Eydís Magnea
Friðriksdóttir. Karatekarl ársins: Gabriel
Sigurður Pálmason.
Knattspyrna:
Knattspyrnukona ársins: Sara Montoro. Knattspyrnukarl ársins: Jóhann
Árni Gunnarsson.
Körfubolti:
Körfuboltakona ársins: Emma Sóldís
Svan Hjördísardóttir. Körfuboltakarl ársins: Ólafur Ingi Styrmisson.
Listskautar:
Skautakona ársins: Júlía Sylvía Gunnarsdóttir. Skautakarl ársins: Marinó Máni
Þorsteinsson.
Skák:
Skákkona ársins: Sigrún Tara Sigurðardóttir. Skákkarl ársins: Tristan
Fannar Jónsson.
Sund:
Sundkona ársins: Ingunn Jónsdóttir.
Sundkarl ársins: Kristinn Þórarinsson.
Tennis:Tenniskona ársins: Eva Diljá
Arnþórsdóttir.Tenniskarl ársins: Hjalti
Pálsson.
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Elvar Otri Hjálmarsson.

Íþróttakarl ársins: Ólafur Ingi Styrmisson (körfuknattleiksdeild)

Íþróttakona ársins: Emma Sóldís
Svan Hjördísardóttir.

Sigurður Ari og Lilja Katrín.

Kolbrún Arna Garðarsdóttir.

Eydís Magnea Friðriksdóttir.

Helga Þóra og Bjarni Anton.

Harpa Dögg og Steindór.

Hjalti og Eva Diljá.

Sarah Buckley.

Ingunn og Kristinn.

Jóhann Árni og Sara

Formaður Fjölnis, Jón Karl Ólafsson.

Júlía Sylvía og Marinó Máni.

Hildigunnur, Fríða og Gummi.

Gabriel Sigurður Pálmason.

Gle
eðileg ný samskipti
t
Það sem þátttakendurr uppskera:

•

Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eig
Au
gin g
getu

•

Hugrekki til að seg
gjja sína skoðun óháð áliti annarrra

•

Kjark til að tala um eigin líðan og annarra

•

ambönd
b d
Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sa

•

Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og
g haffa áhrif

•

Betra skipulag og skýrari markmið

•

Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Ókeypis vinnustofa fyrir foreldra.
g á dale.is/foreldrar
Skráning
Námskeið
ð heffjast:
10 til 12 ára 2
29. janúar 10.00 -13.00 átta laugardaga í röð
13 til 15 ára 2
26. janúarr 17.00 - 20.30 einu sinni í viku, 9 skipti
16 til 19 ára 27.
2 janúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 25. janúarr 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

Sk
kráning á dale.is eða 555 7080

Ók
ke
eypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*H t er að
*Hægt
ð nota
t frístundastyrki
f í t d t ki bæjarfélaga
b j fél
sem greiðslu
ið l - Y
Yo
outh_Ad_122721
th A
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6-7 herbergi á tveimur
hæðum og tvöföldur bílskúr
- til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs Spönginni 11

Fasteignamiðlun Grafarvogs s:
575-8585 kynnir einstaka og bjarta 67 herbergja fasteign á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr,
tvennum svölum og sólpall, ́i
þríbýlishúsi að Hrísrima 35. Eignin
er 260,3 fm samkvæmt þjóðskrá og er
á aðalhæð hússins og efri hæð, innst í
botnlanga.
Komið er inn ́i forstofu, þaðan er
gengið inn ́i forstofuherbergi á hægri
hönd og gestasyrtingu á vinstri hönd,
einnig er gengið úr forstofu inn ́i opið
rými þar sem eru eldhús, stofa,
borðstofa og sjónvarpshol, innaf
sjónarpsholinu er hjónaherbergi með sér
(en suite) baðherbergi.
A
́ efri hæð eru tvö herbergi opið rými
ásamt baðherbergi, en efri hæðin gæti
nýst vel fyrir börn og unglinga. ́I kjallara er stór geymsla sem hægt er að
breyta í aukaíbúð og sameiginlegt þvottahús.
Nánari lýsing
Forstofa er flísalögð og með innbyggðum fataskáp.

Gestasnyrting með lítilli innréttingu,
gólf er flísalagt og gluggi er á gestasnyrtingunni.
Forstofuherbergi er með parketi á
gólfi.
Eldhús er með góðri hvítri
innréttingu, parket á gólfi, eldunareyju,
borðkrók, og útgengt er úr eldhúsi út á
rúmgóðan sólpall.
Borðstofa er rúmgóð við hlið eldhúss
með parket á gólfi.
Stofa er einstaklega björt og rúmgóð
með háum gluggum, fallegum arin og
útgengt á vestursvalir, parket á gólfi.
Sjónvarpshol er rúmgott, parket á
gólfi.
Svefnherbergi hjóna er rúmgott með
góðum skápum, parket á gólfi og gengt
er út á vestursvalir.
Inn af svefnherbergi hjóna er flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa og baðkari
og góðum innréttingum.
A
́ efri hæð er opið rými sem gæti nýst

sem sjónvarpsherbergi eða leikjaherbergi, tvö björt og rúmgóð herbergi með
harðparketi á gólfum,hvort herbergi
með gluggum á tveim hliðum, gengt er
út á suðursvalir af efri hæð, einnig er á
efri hæð baðherbergi sem er flísalagt og
með innréttingu og sturtuklefa.
́I kjallara er rúmgott þvottahús og stór
geymsla sem hægt er að breyta í aukaíbúð.
Mjög stutt er ́i skóla, leikskóla,
strætóstoppistöð og alla helstu verslun
og þjónustu.
Eignin stendur á lóð af tvöfaldri
stærð og er heimild til að byggja lítin
hobbyskúr í garðinum sem hægt væri að
nýta til dæmis sem viðbótar geymslu,
fyrir vélsleða eða listamannaaðstöðu.
Með eigninni getur fylgt mjög
hagstæður leigusamningur með
traustum leigjendum, en einnig ber
að nefna að það eru einstaklega góðir
nágrannar. Möguleiki er á að útbúa
stúdíóíbúð með sólskála í kjallara og
eru allar lagnir til staðar ásamt teikningum af hugmynd að út

Stofa er einstaklega björt og rúmgóð með háum gluggum ogfallegum arin.

Eldhús er með góðri hvítri innréttingu, parket á gólfi, eldunareyju og borðkrók,

Sigrún Stella Einarsdóttir Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali s. 8240610

Árni Þorsteinsson rekstrar-hagfræðingur. M.Sc.
löggiltur fasteigna- og
skipasali og löggiltur
leigumiðlari s. 898 3459

Húsið er rúmgott og glæsilegt í alla staði.

Ólafur Kristjánsson löggiltur fasteigna- og skipasali
s. 786-1414

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

GLEÐILEGT ÁR KÆRU GRAFARVOGSBÚAR

Jón Einar Sverrisson löggiltur fasteignaog skipasali s: 862-6951

Seld
LAXALÆKUR SELFOSS 3-4. HERB. RAÐHÚS MEÐ
BÍLSKÚR
Alls 120,1 fm, íbúðin er 92 fm og
bílskúr 28.1 fm. Mjög fallegt og
bjart nýlegt raðhús á einni hæð.
Virkilega falleg gólfefni og innréttingar. Stórir sólpallar að framan
og aftanverðu.



 

LAMBHAGAVEGUR ATVINNUHÚSNÆÐI - LEIGA
(mynd horft til norðurs)
Í nýju húsi sem er til afhendingar, alls 1.479 fm til leigu í 3. hæða
lyftuhúsi fyrir verslun, skrifstofur
og lager að Lambhagavegi
Reykjavík. Leigutakar geta haft
áhrif á innra skipulag.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
- ATVINNUHÚSNÆÐI
Bjart og vel skipulagt verslunarhúsnæði á jarðhæð á horni
Skólavörðustígs og Týsgötu.
Eignin er samkvæmt þjóðskrá
104,8 fm. Húsið stendur á eignarlóð.

HRÍSRIMI - 4-5 HERBERGJA
- bílageymsla
Falleg og vel skipulögð 4 til 5
herbergja íbúð með sér inngangi
á 2. hæð í litlu tveggja hæða
fjölbýli með fjórum íbúðum.
Eignin er 95,8 fm. auk bílastæðis í
lokaðri bílageymslu.

       

  

SUMARHÚSALÓÐIR
HVALFJÖRÐUR
Til sölu 10 sumarhúsalóðir við
Brekkutröð sem er á skipulögðu
sumarhúsasvæði á hluta jarðarinnar Beitistaða í Hvalfjarðarsveit. Neysluvatn, hitaveita og rafmagn er komið á svæðið og möguleiki er á ljósleiðara tengingu.





Kirkjufréttir
Í vetur verður mikið um að vera í Grafarvogssöfnuði eins og
ávallt og þú ert velkomin(n) í kirkjuna þína.
Allt starf í kirkjunni er háð reglum
um samkomutakmarkanir hverju sinni!
Guðsþjónustur í kirkjunni
Alla sunnudaga eru guðsþjónustur í kirkjunni kl. 11:00. Guðsþjónustuhald þar er fjölbreytt og messuformið
klassískt. Kór Grafarvogskirkju leiðir þar söng.
- Sunnudaginn 6. febrúar er fermingarbörnum úr Foldaskóla ásamt foreldrum/forráðamönnum
þeirra sérstaklega boðið í guðsþjónustu.
- Sunnudaginn 13. febrúar er fermingarbörnum úr Rima- og Víkurskóla ásamt
foreldrum/forráðamönnum sérstaklega boðið í guðsþjónustu.
- Að guðsþjónustum loknum er fundur með fermingarbörnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
Guðsþjónustur í Kirkjuselinu í Spöng
Selmessa er alla sunnudaga á veturna í Kirkjuselinu kl. 13:00.
Messuformið er létt og einfalt. Vox Populi leiðir þar söng.
Sunnudagaskólinn
Sunnudagaskólinn er á neðri hæð kirkjunnar alla sunnudaga kl. 11:00.
Brúðuleikhús, tónlist, sögur, leikir og annað skemmtilegt. Umsjón hafa Ásta Jóhanna Harðardóttir og
Valbjörn Snær Lilliendahl og 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 á þriðjudögum í Grafarvogskirkju
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.
Barna- og unglingastarfið
Mikið starf er í boði fyrir börn og unglinga í Grafarvogssöfnuði. Þar er æskulýðsfélag og starf
fyrir börn á öllum aldri vikulega í allan vetur. Nánari upplýsingar um starfið og dagskrár eru
að finna á heimasíðu kirkjunnar www.grafarvogskirkja.is
Eldri borgarar
Opið hús í kirkjunni alla þriðjudaga kl. 13:00  15:00 fyrir eldri borgara og önnur sem áhuga hafa. Stundin
hefst á helgistund og samsöng í kirkjunni. Þá er boðið upp á handavinnu, spil og spjall. Síðan er kaffi og
veitingar í boði á vægu verði. Upplagt er að skella sér í kyrrðarstund í hádeginu fyrir opna húsið.
Djúpslökun
Djúpslökunin er á alla fimmtudaga kl. 17:00  18:00 á neðri hæð kirkjunnar.
Tímarnir hefjast á léttum jóga æfingum sem henta öllum. Umsjón hefur Jarþrúður Karlsdóttir jógakennari.
Tímarnir eru gjaldfrjálsir og opnir öllum.
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.
Barna- og unglingakór Grafarvogskirkju
Við Grafarvogssöfnuð er öflugur Barna- og unglingakór. Nánari 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  æfingar verða auglýstar síðar. Upplýsingar veitir Árni Heiðar Karlsson - arniheidar@gmail.com
Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir!
Prjónaklúbbur Grafarvogskirkju
Prjónaklúbbur er í Grafarvogskirkju annan hvern fimmtudag kl. 20:00.
Hann er fyrir þau sem langar að hittast og spjalla um og yfir handavinnu.
Við bjóðum nýja og eldri þátttakendur hjartanlega velkomin og viljum sjá sem allra flest og einmitt þig!
Sjá nánar á Facebooksíðu Prjónaklúbburinn í Grafarvogskirku.
Dagsetningar næstu vikna eru: 20. janúar  3. febrúar  17. febrúar  3. mars.

Prestar safnaðarins

Guðrún Karls Helgudóttir sóknarprestur gudrun@grafarvogskirkja.is
Arna Ýrr Sigurðardóttir prestur arna@grafarvogskirkja.is
Sigurður Grétar Helgason prestur sigurdur@grafarvogskirkja.is
Magnús Erlingsson prestur magnus.erlingsson@kirkjan.is
Sími: 587 9070
Netfang: grafarvogskirkja@grafarvogskirkja.is
Heimasíða: www. grafarvogskirkja.is
Likesíða á facebook: Grafarvogskirkja Grafarvogi
Instagram: grafarvogskirkja_grafarvogi
Vekomin í kirkjuna þína!

Höldum í
heffð
ðirnar

