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ásamt ráðuneytisstjóra sínum. Nánar um friðlýsinguna á bls. 2.
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Grafarvogsblaðið
Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is
Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson.
Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is
Ritstjórn og auglýsingar: Leiðhamrar 39 - Sími 698-2844 og 699-1322.
Útlit og hönnun: Skrautás ehf.
Auglýsingar: 698-2844 - 699-1322 - gv@skrautas.is
Prentun: Landsprent ehf.
Ljósmyndari: Einar Ásgeirsson og fleiri.
Dreifing: Póstdreifing.
Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll íbúðarhús í Grafarvogi.
Einnig í Bryggjuhverfi.

Tískan að svíkja allt og alla
Hafi það einhvern tíman verið í tísku á Íslandi að standa við

orð sín þá er það ekki lengur svo. Loforð manna í dag eru að
verða einskis virði. Hinu og þessu er lofað og það svikið jafn
harðan.
Hver kannast ekki við þetta úr byggingageiranum. Hefur

einhver sem þetta les lent í því að eiga í viðskiptum við
iðnaðarmenn og ekkert hefur staðist af því sem lofað var?
Hefur einhver sem þetta les pantað vörur hjá fyrirtækjum og
varan hefur ekki komið á réttum tíma? Og hefur einhver sem
þetta les treyst orðum stjórnmálamanna, til dæmis varðandi
leikskólamál í höfuðborginni?
Það líður ekki svo dagur að ég heyri ekki af fólki sem er illa

svikið. Ég kannast við fólk sem er búið að vera upptekið í allt
sumar við að passa barnabörn sín vegna þess að ekki var
staðið við loforð varðandi pláss á leikskólum borgarinnar.All-
ar áætlanir farnar úr skorðum og allt sumarið farið í hlutverk
dagforeldra. Foreldrarnir í endalausum vandræðum og trúa
vart sínum eigin augum og eyrum þegar loforð stjórnmála-
manna eru annars vegar.
Það sem er verst í þessum svikum öllum er að það dettur

ekki einum einasta manni lengur í hug að biðjast afsökunar á
einu eða neinu.Maður fær ekki einu sinni éttu skít eins og sagt
er. Það virðist vera orðinn réttur manna að svíkja náungann og
slíkt er frekar regla en undantekning í dag. Þetta er ömurleg
staðreynd. Djöfulgangurinn er orðinn svo mikill í þjóðfélag-
inu og lífsgæðakapphlaupið svo takmarklust að það fyrsta
sem lætur undan er heiðarleikinn og áhugi á að standa við orð
sín.
Reyndar heyrði ég í heiðarlegum iðnaðarmanni á dögunum

sem óvart lofaði of mörgum verkum á skömmum tíma. Hann
varmiður sín og hringdi í fólk og baðst afsökunar á því að geta
ekki staðið við loforð sín. Viðskiptavinir mannsins voru þakk-
látir fyrir heinskilnina og um leið alveg rasandi á því að hann
skuli hafa hringt og látið vita að hann gat ekki staðið við gefin
loforð. Stefán Kristjánsson

gv@skrautas.is

Blikastaðakró - Leiruvogur í Grafarvogi:

Friðlýst á degi
íslenskrar náttúru

Frá undirritun friðlýsingar í Blikastaðakró í Leiruvogi í Grafarvogi. Viðstödd
undirskriftina voru, auk Guðlsugs Þórs Þórðarsonar ráðherra og ráðuneytis-
stjóra, fulltrúar sveitastjórna Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar, auk starfs-
manna ráðuneytis, Umhverfisstofunar og borgarinnar.

- Mikilvægur viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla
Guðlaugur Þór Þórðarson, um-

hverfis-, orku- og loftslagsráðherra,
undirritaði í dag � á Degi íslenskrar
náttúru friðlýsingu Blikastaðakróar -
Leiruvogs í Grafarvogi. Friðlýsingin
er unnin í samstarfi ráðuneytisins,
Umhverfisstofnunar, Reykjavíkur-
borgar og Mosfellsbæjar.
Blikastaðakró-Leiruvogur liggur á

mörkum Reykjavíkur og Mosfells-
bæjar og er hið friðlýsta svæði 5,26
km að stærð. Það hefur hátt verndar-
gildi sem felst einkum í grunnsævi,
víðáttumiklum leirum og miklum
sjávarfitjum. Svæðið er mikilvægur
viðkomustaður farfugla.
Fjörusvæðin einkennast af fjöl-

breyttum vistgerðum, leirum, þang-
fjörum, kræklingaáreyrum og sand-
fjörum sem eru lífauðugar og laða að
fjölbreytt fuglalíf. Leirurnar eru
meðal fárra óraskaðra leira á

höfuðborgarsvæðinu, en í leirusetinu
er ríkulegt samfélag sjávarhryggleys-
ingja m.a. ýmis skeldýr og bursta-
ormar, þ.m.t. hinn sjaldgæfi risaskeri.
Þá er þar að finna sjávarfitjar sem eru
með hátt verndargildi og sjaldgæfar
plöntutegundir.
Einnig eru landselir tíðir gestir á

svæðinu, sem er mikilvægt og vinsælt
útivistarsvæði með tilkomumikið
útsýni.
�Svæðið sem við friðlýsum í dag er

mikilvægur viðkomustaður farfugla,
einkum vaðfugla og fóstrar ríkulegt
fuglalíf allt árið um kring. Auk þess
að vera fuglum nauðsynlegar gegna
leirur einnig mikilvægu hlutverki við
að takmarka gróðurhúsaáhrif og önn-
ur neikvæð áhrif loftslagsbreytinga
með því að binda gróðurhúsalofteg-
undir� segir Guðlaugur Þór Þórðar-

son umhverfis-, orku- og lofts-
lagsráðherra.
�Við þurfum ekki alltaf að leita

langt að náttúruperlum. Það eru mikil
svæði í bakgarðinum okkar og við
eigum að vernda þau. Það er því
ánægjulegt að geta undirritað þessa
friðlýsingu á Degi íslenskrar nátt-
úru.�
Svæðið er á náttúruminjaskrá og á

skrá yfir alþjóðlega mikilvæg
fuglasvæði, en aðliggjandi er
friðlandið Varmárósar sem friðlýst
var árið 1980 og stækkað verulega
vorið 2021.
Viðstödd undirskriftina voru, auk

ráðherra og ráðuneytisstjóra, fulltrúar
sveitastjórna Mosfellsbæjar og
Reykjavíkurborgar, auk starfsmanna
ráðuneytis, Umhverfisstofunar og
borgarinnar.
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Grafarvogskirkja hefur eignast frá-
bært og tilkomumikið Aeris orgel.

Hljóðfærið var vígt í Grafarvogs-
kirkju 18. september síðastliðinn í til-
komumikilli messu. Biskup Íslands
vígði gripinn ásamt prestum, sóknar-
nefndarformanni og orgainistum kirkj-
unnar í hátíðlegri vígslumessu. Kirkjan
var full af áhugafólki um hinn nýja grip.
Allir þrír kórar kirkjunnar sungu og al-
mennt séð fóru messugestir lofsamleg-
um orðum um hljóðfærið

,,Hið nýja Aeris orgel í Grafarvogs-
kirkju � er byggt af Aeris Orgona Kft í
Budapest í anda E. F. Walcker, sem var
einn þekktasti orgelsmiður Þýskalands á
19. öld. Hönnuður hljóðfærisins er Fa-
rago Attila. Hann hefur getið sér mjög
gott orð fyrir gæði sín og getu við að
smíða endurgerðir af sögulegum orgel-
um,� segir Hákon Leifsson en hann er
organisti við Grafarvogskirkju ásamt
Láru Bryndísi Eggertsdóttur.

,,Attila hefur smíðað stílhrein hljóð-
færi frá ýmsum tímabilum fyrri tíðar,
orgel eftir fyrirmynd og í anda höfuð-
smiða endurreisnar, barokks, klassíska
og rómantíska tímabilsins. Það var fyrir
ábendingu organistans Hans-Ola Erics-
son sem Grafarvogskirkja komst í sam-
band við hæfileika og kunnáttu Farago
Attilla. Hann hefur hér smíðað fyrir
Grafarvogskirkju 32 radda orgel í anda
E.F. Walcker 1846.

Hljóðfærið leynir á sér því margar
raddanna eru samsettar og langar og því
er hægt að færa sterk rök fyrir því að
hljóðfærið sé rétt um 39 raddir. Orgelið
er í snemm rómantískum anda og er
búið mjög fjölbreyttum nútímalegum
tæknibúnaði, stafrænum tengingum og
með ýmsum kúplingum sem gera
möguleika og margfeldi samsetninga
raddanna hreint ótrúlega fjölbreytta.�

- Nú hefur umræðan um nýtt orgel
verið til staðar allt frá byggingu
kirkjunnar. Hvernig tilfinning var
það fyrir þig þegar þú gerðir þér
grein fyrir því að þetta hljóðfæri væri
í raun að koma í Grafarvogskirkju?

�Í sannleika sagt táraðist ég. Spennu-
fallið var svo mikið og léttirinn mikill,�
segir Hákon Leifsson organisti. �Þetta
er búin að að vera löng vegferð. Or-
gelsjsóður Grafarvogskirkju var
stofnaður fyrir um það vil 28 árum eftir
sviplegt fráfall Sigríðar Jónssdóttur org-
anista kirkjunnar. Afkomendur hennar
færðu Grafarvogskirkju stofnfé í minn-
ingu Sigríðar, með það fyrir augum að

kaupa orgel. Þannig var upphaf þessa
ævintýris. Síðan hafa öll þessi ár liðið
og nú er það loks komið. Það var gríðar-
lega gaman á vígsludegi orgelsins. Það
var ánægjulegt að sjá hvað allt fólkið
sem kom til kirkju í vígslumessunni á
sunnudaginn var hrifið og ánægt. Fyrir
okkur organistana svo sem alla aðra er
þetta gríðarleg lyftistöng fyrir tónlistar-
lífið í kirkjunni sem mun glæða athafnir
nýju lífi. Hljómur þess á eftir að hugga
syrgjandi og styðja fögnuð fólks á
gleðistundum�.

- Hvernig var að leika á orgelið í
fyrsta skipti? Og hvenær var það?

�Við erum enn að kynnast öllum
möguleikum hljóðfærisins. Gripurinn er
mjög sérstakur, mikið tækni undur og
samsetning radda með ólíkindum fjöl-
breytt. Þetta orgel er með snemm róm-
antískan hljóm sem gefur skemmtilega
möguleika í öllum tónlistarflutningi
bæði með kórum, hljóðfæraleik og svo
á einleikstónleikum. Tilfinningin að
spila á það í fyrsta sinn var eins og mó-
líkúlin í líkamanum væru að breytast,
hljómurinn svo fylltur og mjúkur.�

- Hverju breytir þetta orgel fyrir
starfið í Grafarvogskirkju og fyrir
ykkur organistana?

,,Hljóðfærið gerir tvímælalaust kröfu
um að tónlistarlífið sé metnaðarfullt og
býður upp á marga skapandi möguleika
varðandi tónleikahald og inntaksríkar
athafnir. Þetta hljóðfæri gerir meiri
kröfur til okkar organistanna hvað
varðar val á tónlist. Hljóðfærið gefur
okkur mikið meira svigrúm til þess að
vera skapandi og klæða hinar ýmsu
helgistundir andrúmslofti og viðeigandi
tónum. Þannig að hljóðfærið breytir í
raun öllu.�

- Hversu langan tíma mun það
taka ykkur organista að ná fullum
tökum á hljóðfærinu?

,,Það mun örugglega taka mig lengri
tíma en Láru Bryndísi Eggertsdóttur
organista og samstarfskonu. Hún er frá-
bær einleikari og hefur yfirgripsmikla
þekkingu á stærri hljóðfærum. Fyrir
mig snýst þetta líklega mest um að taka
eitt skref í einu og sjá hvert það tekur
mig. Fyrir okkur bæði er okkar glíma
við orgelið eilíf en gefandi og umfram
allt skapandi ferli sem vonandi á eftir að
gleðja og örva gesti okkar í Grafarvogs-
kirku um ókomna framtíð,� sagði Há-
kon Leifsson.
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Hákon Leifsson og Lára Bryndís Eggertsdóttir, organistar Grafarvogskirkju, við vígsluathöfn orgelsins.

�Í sannleika sagt
táraðist ég�

Nýja orgelið er nýtískulegt.

- segir Hákon Leifsson organisti.
Nýtt orgel breytir öllu

Grafarvogskirkja hefur eignast frábært
og tilkomumikið Aeris orgel:
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Það er okkur sönn ánægja að kynna
nýtt sýningar og margmiðlunarverkefni
Caf
Við hófum leikinn sl. laugardag, 17.

september, með útgáfu samnefnds
dagblaðs tileinkuðu Hallsteini �

samhliða því sem við köllum: ,,Vísir að
yfirliti á 6-7 áratuga ferli listamanns-
ins�.
Við erum auðvitað að tala um mynd-

höggvarann góðkunna Hallstein Sig-
urðsson og feril verka hans á myndlist-
arsviðinu sem spannar hartnær 7 ára-

tugi. Við höfum og
valið verk til inn-
setningar, frá hverj-
um þessara áratuga,
til að gefa áhuga-
sömum einhverja
mynd af þeim mikla
fjölbreytileika sem
um ræðir� í
sýningarsal Café
Pysju að Hverafold
1-3 (Verslunarkjarn-
inn við Fjallkonu-
veg í Grafarvogi).
Hallsteinn er

sannkallaður virtúós
í módernískri
,,höggmyndalist� á
Íslandi á seinni hluta
20. aldar og nú í
upphafi þeirrar
21stu. Verk hans
hafa rutt sér til rúms
í almenningsrýmum
höfuðborgarinnar
og víðar. Rétt eins
og hjá föðurbróður
hans Ásmundi.

Hallsteinn var á tímabili álitinn
íhaldssamur listamaður en tryggð hans
við ákveðin módernísk gildi hafa
sannað sig sem raunverulega rótæk og
gefandi afstaða. Til þess falin að leysa
úr læðingi ímyndunnaraflið og undur-
samlegheitin í okkar tilveru.
Í framhaldinu munum við kynna

næstu kafla í þessu ævintýri.
(Fréttatilkynning frá Café Pysju)
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,,Í Hallsteins nafni�
hjá Café Pysju

Hallsteinn Sigurðsson.

- nýtt sýningar- og margmiðlunarverkefni um myndhöggvarann
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Kristín María og Örn ásamt nemendum.

Vegglist í Borgó
Nemendur á 3ja ári í grafískri hönnun

í Borgarholtsskóla hafa heldur betur
blómstrað frá upphafi annar og má sjá
afraksturinn á vegg við skólabygg-
inguna.
Nemendur sáu alfarið um hönnun og

útfærslu listaverksins en nutu leiðsagn-
ar Kristínar Maríu Ingimarsdóttur og
Ragnhildar Ragnarsdóttur, kennara á

listnámsbraut. Örn Tönsberg vegglis-
tamaður leiðbeindi einnig við fram-
kvæmd verkefnisins.
Unnið var út frá slagorði skólans,

Blómstraðu í Borgó og er það samdóma
álit þeirra sem fylgdust með að þarna
hafi gleðin verið við völd. Frábær
stemmning skapaðist í kringum fram-
kvæmdina og ekki skemmdi einmuna

blíða fyrir.
Í hópinn bættust svo nemendur í

kvikmyndagerð, en þau tóku viðtöl við
samnemendur sína og mynduðu í bak
og fyrir.
Það eru ekki bara nemendur sem

blómstra í Borgó heldur kennarar líka
og er fátt skemmtilegra en lifandi og
skapandi skólastarf þar sem að allir fá
að njóta sín.



SÆLKERASJEIKAR TELMU
HOLLIR OG GÓÐIR

lemon.is

Home Run – Call me Crazy – Pink Magic – Happy Time
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Tólf sporin � Andlegt ferðalag í Mosfellsbæ í vetur.
Kynningarfundur verður í Safnaðarheimili

Lágafellssóknar að Þverholti 3, 5. Október kl. 19.30.
Þrjú næstu miðvikudagskvöld verða opnir

fundir til frekari kynningar.
Allir eru velkomnir og ekki þarf að skrá sig.

Tólf spor
� Andlegt ferðalag Vilji er allt sem þarf

í leikskólaklúðrinu
- eftir Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks
Borgarstjórnarmeirihluti Dags B. Eg-

gertssonar hefur lofað að brúa bilið
milli fæðingarorlofs og leikskóla í rúm
þrjú kjörtímabil, eða frá árinu 2010.
Allan þennan tíma hafa þessi loforð
skreytt meirihlutasáttmála þeirra flokka
sem setið hafa við völd í Reykjavík og
loforðin hafa verið síendurtekin, nú
síðast í vor. Þá lofaði þáverandi meiri-
hluti að öll börn frá 12 mánaða aldri
fengju leikskólapláss frá og með 1.
september.
Meirihluti borgarráðs staðfesti þetta

loforð þann 3. mars sl.. En allan þennan
tíma og enn, þann daginn í dag, hafa
þessi loforð verið svikin.
Svikin loforð
Loforðin í vor, korter fyrir kosningar,

voru augljóslega gefin gegn betri vit-
und. Öllum sem til þekktu var vel ljóst
að þó til kæmi þrotlaus vinna í allt sum-
ar við neyðarúrræði í þessum efnum,
væri afar hæpið að staðið yrði við þetta
kosningaloforð. Raunin varð og sú að
ekkert var aðhafst. Meirihlutinn fór í
sumarfrí, auðþreyttur eftir kosningbar-
áttu og í byrjun nýs kjörtímabils var
haldið áfram að svíkja kjósendur enda
stefnir nú í aukinn vanda í þessum
málaflokki.
Kallað eftir aukafundi
Foreldrar með börn á löngum biðlist-

um eftir leikskólaplássi komu saman í
Ráðhúsinu í ágústmánuði, vöktu þar
með athygli fjölmiðla á þessum stöðugu
og siðlausu svikum og ég fór fram á það
að Skóla- og frístundaráð yrði kallað
saman úr sumarfríi til að fjalla um og
bregðast við vandanum.
Á þeim fundi kom fram að meðalald-

ur við inntöku barna fram að áramótum
yrði 14-15 mánaða en ekki 12 mánaða
eins og lofað hafði verið fyrir kosning-
ar. Jafnframt kom fram að enn þyrfti að
manna 171 stöðugildi svo hægt yrði að
nýta 200 laus pláss á leikskólunum.

Tillögur til úrbóta
Á fundinum lögðum við sjálfstæðis-

menn fram sex tillögur til úrbóta sem
sneru að því að mæta manneklu og
húsnæðisþörf leikskólanna við þetta óf-
remdarástand. Við bentum t.d. á að til
að fullmanna skólana mætti koma á
bakvarðasveit, svipað og gert var í heil-
brigðisstéttum í Covid, og leitað yrði

eftir undanþágu fyrir rekstrarleyfi nýrra
leikskóla þar sem húsnæðið er fullbúið
þó lóðin sé ekki frágengin. Einnig
lögðum við til að komið yrði fyrir fær-
anlegum kennslustofum á lóðum þeirra
leikskóla þar sem aðstæður leyfa,
meðan unnið væri að varanlegum lausn-
um.
Allt eru þetta tillögur sem við

höfðum áður lagt fram á síðasta kjör-
tímabili án þess að meirihlutinn sýndi
þeim minnsta áhuga. En nú þegar for-
eldrar og fjölmiðlar stöppuðu niður
fæti, fékkst meirihlutinn loks til að
skoða tillögur okkar. Þann 18. ágúst

lagði meirihlutinn svo loksins fram sín-
ar eigin tillögiur, m.a. byggðar á okkar
tillögum, og kynnti með pompi og
prakt, í því skyni að stytta biðlista.
Vísbending um áframhaldandi

klúður
Það leið hins vegar ekki á löngu þar

til foreldrar barna í leikskólanum Bakka
í Staðarhverfi voru boðuð á fund til að
tilkynna þeim að til stæði að loka skól-
anum. Þá berast fréttir af myglu í leik-
skólanum Grandaborg með þeim af-
leiðingum að sex starfsmenn hafa þurft
að fara í veikindaleyfi. Marg ítrekuð
myglutilfelli í skólum og leikskólum
borgarinnar ber svo að rekja til þess að
eftirlit og viðhald með skólahúsnæði
hefur verið mjög ábótavant um langt
árabil. Meirihlutinn hefur því ekki bitið
úr nálinni með leikskólavandann á
meðan fjöldi barnafjölskylda greiðir
fyrir klúðrið með miklum tekjumissi.
Leikskólavandinn verður ekki leystur

á einni nóttu með einni lausn. Þar þurfa
að koma til fjölbreytt úrræði, s.s. að efla
dagforeldrakerfið og fjölga sjálfstætt
starfandi skólum með mismunandi
rekstrarformi,s.s. með foreldrareknum
leikskólum. Rekstrarformið á ekki að
skipta máli ef fé fylgir barni á leikskóla-
aldri. Þannig hefðu foreldrar raunveru-
legt val um dagsvistunarúrræði fyrir
börn sín.
Hér er það þó aðalatriðið að minni

sveitarfélög um allt land hafa vel getað
sinnt þessari grunnþjónustu með mikl-
um ágætum meðan meirihlutinn í
Reykjavík lætur sér það sæma að láta
allt reka á reiðanum og lofa sífellt upp í
ermina á sér. Það á því vel við í þessu
tilfelli að vilji er allt sem þarf.

Marta Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks

Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks.

Stúlkur í 2. flokki kvenna í Fjölni eru
deildarmeistarar í knattspyrnu 2022.
Leikmennirnir eru 20 ára og yngri.
Stúlkurnar unnu glæsilegan 4-1 sigur

gegn ÍBV í dag og urðu því deildar-
meistarar með 39 stig úr 14 leikjum

sumarsins.
Frábær árangur sem félagið er stolt

af. Innilega til hamingju!
Fyrirliðar liðsins í sumar hafa verið

þrír, Hrafnhildur Árnadóttir, Tinna Har-
aldsdóttir og Sóley Vivian og hafa skipt

því hlutverki á milli sín á tímabilinu.
Markahæstar í sumar hafa verið þær
Emilía Sævarsdóttir með 20 mörk og
Aníta Björk Sölvadóttir með 17 mörk.
Markmaður liðsins er Elínóra Ýr Krist-
jánsdóttir.

Lið sumarsins og deildarmeistarar 2022: Elínóra Ýr Kristjánsdóttir, Silja Fanney Angantýsdóttir, Tinna Haraldsdóttir,
Laila Þóroddsdóttir, Hrafnhildur Árnadóttir, Bríet Rut Þórðardóttir, Eva María Smáradóttir, Auður Dís Kristjánsdót-
tir, Ásdís Birna Þórarinsdóttir, Anna Kolbrún Ólafsdóttir, Lilja Hanat, Marta Björgvinsdóttir, Sara Montoro, Anna
María Bergþórsdóttir, Sunna Gló Helgadóttir, Hjördís Erla Björnsdóttir, Emilía Sif Sævarsdóttir, Adna Mesetovic,
Aldís Tinna Traustadóttir, Aníta Björg Sölvadóttir, Elva Katrín Elvudóttir, Freyja Dís Hreinsdóttir, Gréta Lind Jökuls-
dóttir, Guðrún Helga Guðfinnsdóttir, Hlín Heiðarsdóttir, Hrefna Margrét Guðmundsdóttir, María Eir Magnúsdóttir,
Sóley Vivian Eiríksdóttir, Sóllilja Harðardóttir, Vala Katrín Guðmundsdóttir, Íris Brynja Sigurdórsdóttir og Ísabella
Sara Halldórsdóttir. Þjálfarar liðsins og liðsstjórar: Júlíus Ármann Júlíusson, Theódór Sveinjónsson, Arna Björgvins-
dóttir og Kristbjörg Harðardóttir.

Fjölnisstúlkur deildarmeistarar 2022
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Hreiðrum um
okkur á

bókasafninu
Vorin eru tími hreiðurgerðar, sam-

kvæmt náttúrulögmálinu. Þá taka
verðandi foreldrar að gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að undirbúa
komu afkvæma sinna, búa þeim öruggt
skjól og þægilegt umhverfi, svo þau
vaxi nú og dafni sem best.
Kannski má segja að á bókasöfnum

séu haustin tími eins konar hreiður-
gerðar. Veturinn er framundan, náttúran
leggst í dvala, fólk á öllum aldri dvelur
meira innanhúss. Söfnin hafa skipulagt
samverustundir af ýmsu tagi fyrir alla
aldurshópa, sem skoða má á vefsíðu
safnsins, www.borgarbokasafn.is, og
dagskrárbækling haustsins má nálgast á
söfnunum. Svo er auðvitað á næstunni
von á nýjum bókum í hús í stórum stíl,
mikil gósentíð í vændum fyrir lestrar-
hesta.
Á Borgarbókasafninu Spönginni

verður hreiðurgerðin tekin skrefinu
lengra nú í haust.
Fimmtudaginn 22. september verður

þar opnuð sýningin Hreiðrum okkur, en
hluti af þeirri sýningu eru hreiður fyrir
börn!
Hönnunarteymið ÞYKJÓ hefur veg

og vanda af sýningunni, en það er
skipað þeim Sigríði Sunnu Reynisdótt-
ur listrænum stjórnanda, Ninnu Þórar-
insdóttur barnamenningarhönnuði, Erlu

Ólafsdóttur arkítekt og Sigurbjörgu
Stefánsdóttur fatahönnuði og
klæðskera.
ÞYKJÓ hefur útbúið litríkan æv-

intýraheim í salnum í Spönginni sem
bókasafnsgestum er boðið að stíga inn í.
Þar hefur verið komið fyrir nokkrum
Krakkahreiðrum, sem bólstruð eru að
innan með mjúkri ull � tilvalið að koma
sér þægilega fyrir í þeim og lesa bók,
eða láta lesa fyrir sig.
Hreiðrin eru fléttuð úr tágum, í sam-

starfi við handverksfólk Blindravinnu-
stofunnar og innra byrði þeirra er
hannað af Gælu Stúdíói. Í samstarfinu
er leitast við að fanga lífræn form spör-
fuglahreiðra sem voru rannsökuð með
líffræðingum Náttúrufræðistofu Kópa-
vogs.
Með verkefninu skoða hönnuðirnir

hvernig fullorðnir reyna að vefa ungun-
um sínum öruggt skjól, hver með sínu
nefi.
Sýningin stendur yfir á bókasafninu í

Spönginni til 31. október. Í tengslum
við hana verður haldin
Furðufuglasmiðja fyrir alla fjölskyld-
una, laugardaginn 15. október kl. 13:00.
Meira um ÞYKJÓ og verkefni þeirra

hér: https://www.thykjo.com
Verið öll velkomin að hreiðra um

ykkur á bókasafninu í haust!

Litríkar gærur.

Hreiðurgerð.

Þykjó furðufuglar.

Ert þú í
húsnæðishugleiðingum?
Sé svo, heyrðu þá endilega í mér og vinnum
verkefnið saman.

Hlakka til að heyra í þér!

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir

Löggiltur fasteignasali

Gsm: 862-1110

hrafnhildur@husasalan.is

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is
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Löggiltur faste
Hólmar Björn S

eignasali
Sigþórsson

@Sími: 893 3276 | holmar
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| helgafellfasteignasala.is
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g g

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA
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Þetta haustið rætist langþráður
draumur Grafarvogssóknar þegar nýtt
orgel verður vígt af biskupi Íslands. Or-
gelsöfnun hefur staðið yfir í hartnær
þrjá áratugi eða allt frá því að afkom-
endur Sigríðar Jónsdóttur organista
Grafarvogssóknar gáfu veglega gjöf
sem stofnfé orgelsjóðs árið 1993. Loks-
ins er komið að því að glæsilegt orgel úr
smiðju Aeris Orgona í Budapest prýði
Grafarvogskirkju. Orgelið er búið allri
helstu nútíma tækni og er þannig 21.
aldar orgel um leið og það tekur mið af
þekktum 19. aldar orgelum og hefur því
ekki misst þann hljóm sem gömlu
rómatísku hljóðfærin höfðu. Innblástur
að hönnun orgelsins er sóttur í íslenska
náttúru auk þess sem tekið var mið af
nútímalegri hönnun kirkjunnar sjálfrar
og minnir orgelið á stuðlaberg.
Pípuorgel er einstakt kirkjulegt

hljóðfæri enda er það í raun eins og heil
hljómsveit. Orgelinu er m.a. ætlað að
vera mótvægi og stuðningur við hið
talaða mál í helgirýminu og er hljómur
pípuorgels ólíkur öllum öðrum
hljóðfærum. Án efa mun þetta orgel
auka enn á fegurð og dýpt athafna í
kirkjunni okkar auk þess sem gera má
ráð fyrir að tónleikahald aukist mjög
með tilkomu hljóðfærisins. Því má með
sanni segja að orgelið sé kærkomin
viðbót við menningarlíf Reykjavíkur.
Þrátt fyrir að mikið hafi verið hugað

að orgelinu undanfarna mánuði þá
verður ýmislegt fleira en fögur tónlist í
boði í kirkjunni í vetur. Þar má t.a.m.

nefna nýjung í starfi kirkjunnar sem við
köllum - Mannréttindavetur í Grafar-
vogskirkju -. Við munum taka mið af
hinsegin fánanum sem búið er að mála á
tröppur kirkjunnar og helga hverjum
mánuði einn lit úr fánanum. Þessi litur
tengist svo ákveðnu mannréttindamáli
sem tekið verður til umfjöllunar og
boðið upp á mannréttindakvöld í kirkj-
unni í upphafi hvers mánaðar.
Október mánuður verður rauður og

þá verða hinsegin mannréttindi tekin
fyrir. Appelsínuguli liturinn mun ein-
kenna nóvember og þá verður fjallað
um mannréttindi fólks með fötlun.
Desember verður síðan gulur og þá

eru það mannréttindi barna sem verða
til umfjöllunar.
Eftir að regnbogafáninn var málaður

á tröppur Grafarvogskirkju í sumar var
tvisvar sinnum reynt að eyðileggja hann
með því að krota yfir hann. Þarna virtist
vera á ferðinni fólk sem telur hinsegin
fólk ekki vera elskað af Guði og vísaði
það m.a. í lögbók Gamla testamentisins
því til stuðnings. Þessi skemmdarverk
sýndu okkur einmitt hversu nauðsynlegt
það er að sýna stuðning við mannrétt-
indi hinsegin fólks í verki.
Tilgangurinn með því að mála fánann

á tröppurnar er að leggja áherslu á að í
kirkjunni fylgjum við boðskap Jesú
Krists sem sagði okkur að elska hvert
annað. Við trúum því að hver einasta
manneskja sé einstök og elskuð sköpun
Guðs og hafi leyfi til að lifa því lífi sem
henni er áskapað.
Kirkju Krists er ekkert óviðkomandi

enda lét Jesús frá Nasaret sér annt um
allar manneskjur og er boðskapur hans í
góðu samræmi við anda mannréttinda-
yfirlýsinga. Kristin trú snýst ekki ein-
göngu um andlegan veruleika heldur
skiptir máli hvernig við göngum fram
og breytum. Í kirkjunni stöndum við
með mannréttindum og berjumst gegn
hatri og fordómum.
Ég trúi á Guð sem er kærleikur og

elskar hverja einustu manneskju eins og
hún er.
Velkomin í kirkjuna þína í vetur þar

sem fagrir orgeltónar munu hljóma og
mannréttindum regnbogans er sýndur
stuðningur.

sr. Guðrún Karls Helgudóttir sóknar-
prestur í Grafarvogssókn.

- eftir sr. Guðrúnu Karls Helgudóttur
sóknarprest í Grafarvogssókn

Orgel- og mann-
réttindavetur

Grafarvogskirkja.

GV
Ritstjórn og
auglýsingar

698-2844
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GULLNESTI

Grillið í
Grafarvogi

Ódýri ísinn

• 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).



Grænlandssjóður valdi í ár að styrkja
Skákdeild Fjölnis til að heimsækja
höfuðstað landsins Nuuk og efna þar til
skákviðburða. Þeir Helgi Árnason
formaður Skákdeildar Fjölnis og FIDE
meistarinn Róbert Lagermann skipu-
lögðu þétta dagskrá viðburða í samstarfi
við Nils Christian Skou formann skák-
félagins í Nuuk. Með þeim Helga og
Róbert voru í leiðangrinum þau Sóley
Kría, Aron Örn og Arnar Gauti sem öll
eru nemendur í 9. bekk. Flogið var með
vél Icelandair til Nuuk og við komuna
tók Geir Oddsson aðalræðismaður Ís-
lands á Grænlandi á móti hópnum og
bauð þeim gistingu í ræðismanns-
bústaðnum.
Fjölnishópurinn mætti á skákæfingar

hjá skákklúbbnum í Nuuk þar sem Ró-

bert Lagermann sinnti fræðslu og lagði
fyrir skákþrautir. Hópurinn heimsótti
ASK grunnskólann og bauð þar upp á
taflmennsku og skákkennslu. Örtröð
nemenda myndaðist strax við skák-
borðin og færri áhugasamir komust að
en vildu.
Skákdeild Fjölnis og Skákklúbburinn

í Nuuk efndu til skákviðburða á torgi
verslunarmiðstöðvarinnar Nuuk Center
á laugardegi og sunnudegi. ,,Lands-
keppni� fyrri daginn við lögreglumenn í
Nuuk og Filippseyinga sem eru nokkuð
margir búsettir á Grænlandi. Síðari dag-
inn var haldið skákmót og fjöltefli á
torginu.Góð þátttaka var í skákinni og
fjöldi áhorfenda fylgdist með báða dag-
ana.

Loks var komið á heimsókn á bygg-
ingarsvæði ÍSTAK í miðbæ Nuuk. Ís-
taksmenn reisa þar mikið byggingar-
mannvirki er hýsa mun grunn-og leik-
skóla auk þess sem þar verður menning-
armiðstöð bæjarrins staðsett. Úti á
byggingarsvæðinu var komið fyrir töfl-
um og skellt á skákmóti milli Fjölnis-
ungmenna og starfsmanna Ístaks. Tákn-
rænn viðburður - því að draumur græn-
lenskra skákáhugamanna er að við nýja
skólann verði skákkennsla sett á nám-
skrá. Til að fylgja ,,skákkennslu í skól-
um� eftir gengu þeir Helgi, Róbert og
Nils Christian á fund Lone Nukaaraq
Möller fræðslustjóra sem sýndi skák-
inni mikinn áhuga. Henni voru færð
drög að námskrá sem unnin var í sam-
starfi þessarra tveggja landa.
Grænlands-heimsókn Skákdeildar

Fjölnis til Nuuk vakti talsverða athygli í
höfuðstaðnum. Í framhaldi af heim-
sóknum Hróksins víða um Grænland
hefur áhuginn á skáklistinni aukist
smám saman. Ánægja þeirra nemenda
sem Fjölnismenn hittu var mjög mikil á
að tefla. Ekki er ólíklegt að Skákdeild
Fjölnis komi á föstum samskiptum við
skóla og skákmenn á Grænlandi.

Fréttir GV
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Skákdeild Fjölnis
heimsótti Nuuk

í Grænlandi

Fjölnishópurinn við komuna til Nuuk á Grænlandi.

Róbert Lagermann frá Skákdeild Fjölnis með skákkennslu í ASK - skólanum.

Grænlensku krakkarnir hópuðust við taflborðin þar sem íslenski hópurinn
tefldi og leiðbeindi þeim v. grunnatriði skáklistarinnar.

Skákmót á verslunartorginu í Nuuk Center, langstærstu verslunarmiðstöð
Grænlands. Fjölmargir gestir og gangandi fylgdust með mótinu.

Helgi Árnason formaður Skákdeildar Fjölnis fundar með Lone fræðslustjóra
og Nils Christian formanni skákfélagsins í Nuuk. Tilefnið: Skák í skólum.

Skólamannvirki í byggingu. ÍSTAK er byggingaraðili og starfsmenn fyrirtæk-
isins tefldu við Fjölniskrakkana úti á byggingarsvæðinu.
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Sameiginlegt lið Fjölnis og Fylkis í 4. flokkur stelpna í handbolta var að spila á
Partille Cup í sumar og stóðu stelpurnar okkar sig mjög vel.
Sigrar, töp og skemmtun voru í fararbroddi. Eldra liðið komst í 16-liða úrslit sem

er mjög vel gert.
Stelpurnar á yngra ári voru með tvö lið og bæði liðin féllu úr umferð í 32-liða úr-

slitum í B-úrslitum.
Þessar stelpur eiga mikla framtíð fyrir sér í handbolta. Áfram Fjölnir/Fylkir!!

Gott gengi í Par-
tille Cup í sumar

Efsta röð f.v. Emma, Hafdís, Sandra, Unnur, Ásta, Heiða, Rebekka, Hanna, Marín, Júlía, Marý, Arndís Lára, Svala og
Kristín. Miðröð f.v. Sunna, Íris, Tinna, Bryndís, Anya, Sara, Emelía, Aldís, Anna Dúfa, Arndís Alda og Ásrún.
Fremsta röð f.v. Brynja og Elenóra.

Þjálfararnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson og Gunnar Valur Arason.
Hjónin Tryggvi Þorvaldsson og Unnur Gylfadóttir ásamt dóttur þeirra Hönnu
Láru á Partille Cup. Myndir: Katrín J. Björgvinsdóttir.



Árni Þorsteinsson rek-
strar-hagfræðingur. M.Sc.
löggiltur fasteigna- og
skipasali og löggiltur
leigumiðlari s. 898 3459
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HRÍSRIMI - SÉRHÆÐ -
BÍLSKÚR

Einstök 6-7 herbergja fasteign á
tveimur hæðum með tvöföldum
bílskúr, tvennum svölum og sól-
pall. Eignin er 260,3 fm, glæsilega
innréttuð og með vönduðum gólf-
efnum.

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.

IÐNBÚÐ - 4ra HERB. ÍBÚÐ
OG ATVINNUHÚSNÆÐI

126.6 fm 4.herbergja íbúð með
sér inngangi á 2. hæð auk 109 fm.
atvinnuhúsnæði á 1. hæð.

Nánari upplýsingar veitir Árni í
síma 898-3459.

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

Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Svalir snúa í suðvestur og eru mjög rúmgóðar.

Eldhús er með vönduðum eikar innréttingum.

Rúmgóð íbúð og
stutt í alla þjónustu

Fasteignamiðlun Grafarvogs
kynnir mjög rúmgóða tveggja her-
bergja íbúð á annari hæð að Hamra-
vík 40 í Reykjavík.

Eignin er samkvæmt þjóðskrá
79,9 fm. og skiptist í forstofu, eld-
hús, stofu, svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottahús.

Í sameign er sér geymsla og sam-
eiginleg hjóla- og vagnageymsla.

Fyrirhugað fasteignamat 2023
53.850.000 kr.

Nánari lýsing
Forstofa er með fataskáp og flísar

eru á gólfi.
Eldhús er rúmgott með borðkrók,

vönduðum eikar innréttingum og
parket á gólfi.

Stofa er björt og rúmgóð, gengið
er úr stofu út á suðvestursvalir, par-
ket á gólfi.

Svefnherbergi er bjart og rúmgott
með góðum fataskápum og parket á
gólfi.

Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf og með baðkari og sturtuklefa,
innréttingu við vask og upphengdu
salerni.

Þvottahús er með innréttingu og
gólf flísalagt.

Í sameign er sér geymsla og sam-
eignileg hjóla- og vagnageymsla.

Húsinu er vel við haldið og sam-
eign er snyrtileg.

Eignin er laus við kaupsamning.
Stutt er í leikskóla, skóla og

framhaldsskóla og þjónustu í
Spönginni þar sem eru verslanir,
veitingahús, bókasafn og heilsu-
gæsla.

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

Stofa er björt og rúmgóð, gengið er úr stofu út á suðvestursvalir, parket á gólfi.



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!

Í vetur verðurmikið um að vera í Grafarvogssöfnuði eins og ávalt og þú ert velkomin(n) 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 þar söng.
Guðsþjónusta sunnudaginn 25. september kl. 11:00
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson fv. prestur í Grafarvogssókn verður kvaddur og drengur verður
fermdur í messunni.
Guðsþjónustur í Kirkjuselinu
Alla sunnudaga yfir vetrartímann eru Selmessur í kirkjuselinu kl. 13:00. Þetta eru léttar messur með
mikilli tónlist. Vox Populi leiðir þar söng.
Sunnudagaskólinn
Sunnudagaskólinn verður á neðri hæð kirkjunnar alla sunnudaga kl. 11:00.
Brúðuleikhús, tónlist, sögur, leikir og annað skemmtilegt. Umsjón hafa Ásta Jóhanna Harðardóttir
og Hólmfríður Frostadóttir. Undirleikari er Stefán Birkisson.
Helgistundir á þriðjudögum í Kirkjuselinu
Helgistundir eru alla þriðjudaga í Kirkjuselinu í Spöng kl. 10:30. Stundirnar eru opnar öllum.
Kyrrðarstundir
Kyrrðarstundirnar eru í Grafarvogskirkju alla þriðjudaga kl. 12:00. Þær eru opnar öllum og á eftir
er boðið upp á léttan hádegisverð á afar vægu verði.
Barna- og unglingastarfið
Mikið starf er í boði fyrir börn og unglinga í Grafarvogssöfnuði. Þar er æskulýðsstarf og starf
fyrir börn á öllum aldri vikulega í allan vetur.
Nánari upplýsingar um starfið og dagskrár er að finna á heimasíðu kirkjunnar.
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.
www.grafarvogskirkja.is
Félagsstarf fullorðinna
Opið hús verður í kirkjunni alla þriðjudaga kl. 13:00-15:00 fyrir eldri borgara og önnur sem hafa
lausa stund á daginn. Stundin hefst á fræðslu eða skemmtiefni og samsöng í kirkjunni. Þá er boðið
upp á handavinnu, spil og spjall. Síðan er kaffi og veitingar í boði á vægu verði.
27. september verður haustferð eldri borgara í Grafarvogssókn
Hægt er að skrá sig í ferðina í Grafarvogskirkju í síma 587 9070 eða senda tölvupóst á netfangið
kristin@grafarvogskirkja.is
Djúpslökun
Djúpslökun verður á fimmtudögum kl. 17:00 í vetur. Tímarnir hefjast á léttum æfingum til að undurbúa
líkamann fyrir djúpa og góða slökun með kristilegu ívafi. Tímarnir henta bæði þeim sem eru byrjendur í
yoga og lengra komnum. Djúpslökunin er gjaldfrjáls og tímana leiðir Jarþrúður Karlsdóttir yogakennari.
Morgunsöngur (Tíðasöngur)
Alla virka morgna kl. 10:00 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 unglingakór Grafarvogskirkju
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
Kór Grafarvogskirkju og Vox Populi
Kirkjukórinn æfir á miðvikudögum kl. 19:30 og nánari upplýsingar veitir Hákon Leifsson hakon@vortex.is
Vox Populi æfir á miðvikudögum kl. 19:30. Upplýsingar veitir Lára Bryndís Eggertsdóttir
lara@grafarvogskirkja.is Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir!
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.
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