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Blikur á lofti
Vetur konungur virðist eiga erfitt með að sleppa tökunum og hleypa
vorinu að. Það kemur þó vonandi fljótlega að því að vorið boði komu
sína en eftir því bíða margir spenntir.
Veturinn hefur nefnilega verið sérlega leiðinlegur og kaldur. En daga-
talið segir að stutt sé í vorið og víst er að stutt er í að fyrstu far-
fuglarnir láti sjá sig.
Það eru blikur á lofti í íslensku samfélagi. Eftir miklar og strangar

kjaradeilur tókust loks samningar á milli Samtaka atvinnulífsins og
Eflingar. Sú deila var sóðaleg og Eflingarfólki og SA síst til sóma.
Ráðherrar voru úthrópaðir rasistar og fúkyrðum rigndi yfir stjórn-
málamenn og eru fá dæmi um slíkar baráttuaðferðir. Það verður að
gera þá kröfu til fólks sem stendur í kjarabaráttu að kurteisi gagnvart
öðru fólki sé í hávegum höfð. Og þá skiptir engu máli í hvaða stjórn-
málaflokkum ráðherrar eða stjórnmálamenn eru. En það er kannski
ekki hægt að gera þær kröfur til verkafólks í kjarabaráttu að það hagi
sér sómasamlega þegar fólkið í forystunni virðist stundum ekki kunna
einföldustu mannasiði.
Ekki var staðan gáfulegri á alþingi þar sem Píratar beittu málþófi svo

flestu siðuðu fólki ofbauð framkoman. Píratar héldu alþingi í gíslingu
dögum og vikum saman og útkoman var engin. Það er ótrúlegt að einn
smáflokkur á alþingi með 10% fylgi skuli geta sett alla starfsemi á
þjóðþinginu úr skorðum vikum saman. Stundum verða stjórnmála-
menn að kyngja þeirri staðreynd þegar þeir eru í minnihluta og taka
því í stað þess að vaða yfir alþingi með þvílíkum dónaskp sem gert var
í málþófinu.
Og svo eru menn hissa á því að almenningur í þessu landi beri enga

virðingu fyrir alþingi Íslendinga. Þorri þingmanna er ágætlega að sér
í mannasiðum. En eins og svo oft þarf ekki nema nokkur skemmd epli
til að eyðileggja fyrir fjöldanum.
Nóg um það. Páskarnir eru framundan, fermingar og notalegar

guðsþjónustur í kirkjum og við hvetjum lesendur til að sækja messur
um páskana.
Ég vil líka hvetja alla Grafarvogsbúa til að mæta á söfnunartónleika

fyrir nýja orgelið í Grafarvogskirkju. Tónleikarnir eru á laugardaginn
kl. 17 og vonandi troðfyllum við kirkjuna.

Stefán Kristjánsson

gv@skrautas.is

„Það er algerlega óforsvaranlegt að
eitt af stærstu hverfum borgarinnar, Gra-
farvogur í Reykjavík, þar sem búsett eru
um 18 þúsund manns, séu án heilsugæs-
lustöðvar. Mikilvægt er að auka aðgengi
Grafarvogsbúa og tryggja íbúum þar
samfellda, aðgengilega og heildræna
þjónustu frá heilsugæslu innan hver-
fisins.“
Þetta segir Björn Gíslason, borgarfull-

trúi Sjálfstæðisflokks, í samtali við Gra-
farvogsblaðið í tilefni af því að Heilsug-
æslustöð Grafarvogs var lokað í febrúar
sl. vegna myglu- og rakaskemmda í hús-
næði hennar, en hann gagnrýnir að henni
hafi ekki verið fundið húsnæði innan
hverfisins og vill skoða möguleika á
einkarekinni heilsugæslustöð í Grafarvo-
gi til tryggja aðgengilega og samfellda
þjónustu við íbúa hverfisins.
„Verst kemur þetta niður á þeim sem

síst skyldi eða eldri íbúum hverfisins og
sérstaklega á þeim sem eiga þess ekki
kost að sækja þjónustuna nema með al-
menningssamgöngum, enda þurfi þeir að
taka tvo strætisvagna, mögulega með hi-
ta og slen, og fara fótgangandi tölu-
verðan spotta,“ útskýrir Björn.

Fullyrðingar Heilsugæslunnar
standast ekki skoðun
Björn gagnrýnir vinnubrögð Heilsug-

æslunnar harðlega í málinu en hann segir
að þau sýni að ekki hafi verið reynt til
þrautar að finna heilsugæslunni
tímabundið húsnæði í Grafarvogi.
„Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins

lét vinna minnisblað vegna þessa máls
þar sem fullyrt er að Heilsugæslan hafi
leitað til leigufélaga og fasteignasala sem
þekkja vel til atvinnuhúsnæðis í
hverfinu,“ segir hann og bætir við; „Þessi
fullyrðing stenst ekki skoðun, a.m.k. ek-
ki að fullu, enda setti ég mig í samband
við fasteignafélagið Reginn, sem á og
rekur Egilshöll, en þeir könnuðust ekki
við að leitað hefði verið til þeirra vegna
málsins.“

RekstraraðilarEgilsallar áhugasamir
Hann bendir á að félagið hafi hins ve-

gar sýnt því áhuga að fá Heilsugæslustöð
inn í húsnæðið, enda fyrirtaks aðstaða í
Egilshöll sem henti slíkri starfsemi vel.
„Bæði eru aðgengismál þar til

fyrirmyndar og tíðar ferðir almen-
ningssamgangna, enda er um að ræða
eina stærstu afþreyingar- og íþrót-
tamiðstöð sem byggð hefur verið hér-
lendis,“ bætir Björn við.

Fjórir starfandi heilsugæslulæknar
Björn segir allt of fáa heilsugæs-

lulækna í Grafarvogi til að unnt sé að
anna íbúafjölda.
„Í dag eru allt of fáir læknar í Grafar-

vogi. Almennt séð er miðað við einn
heilsugæslulækni á hverja 1400-1500
íbúa en í Grafarvogi, þar sem búsett eru
rúmlega 18 þúsund manns, eru einungis
4 starfandi heilsugæslulæknar, sem ættu
með réttu að vera 12 sé miðað við stærð
hverfisins,“ segir Björn og heldur
áfram: „Þannig eru u.þ.b. 4500 íbúar á
hvern lækni í Grafarvogi í stað 1500

eins og viðmið ráðgera. Staðan er því ekki
ásættanleg en til samanburðar eru starfandi
yfir 20 heilsugæslulæknar áAkureyri, sem
er með svipaðan íbúafjölda og Grafar-
vogur.“
Spurður út hvernig fara eigi í að fjölga

læknum innan hverfisins kveðst Björn
þeirrar skoðunar að skoða beri rekstur
einkarekinnar heilsugæslustöðvar í
Egilshöll.
„Ég tel rétt, úr því sem komið er, að ein-

blínt verði á að tryggja aðgengi íbúa í Gra-
farvogi að þjónustu heilsugæslu til
framtíðar, enda er það skylda okkar, sem
erum borgarfulltrúar, að gæta hagsmuna
borgarbúa ogþarmeð talið að sjá til þess að
þeir hafi gott aðgengi að heilsugæslu í
sínum hverfum. Í því samhengi vil ég að
skoðaðir verði möguleikar á því að stofna
einkarekna heilsugæslustöð í Grafarvogi,“
segir hann.

Björn hefur sent heilbrigðisráð-
herra formlega fyrirspurn
„Ég hef sent heilbrigðisráðherra,

Willum Þór Þórsson, formlega fyrirspurn
vegna þessa þar sem ég spyr hann hvort
ráðuneyti hans telji svigrúm til útboðs
einkarekinnar heilsugæslustöðvar í Grafar-
vogi, til viðbótar við Heilsugæslu Grafar-
vogs,“ segir Björn og bætir við að þetta sé
gert með það fyrir augum að auka aðgengi
og tryggja íbúum samfellda, aðgengilega
og heildræna þjónustu innan hverfisins.

Mögulegt að opna útibú
Aðspurður um það hvort það sé einhver

vilji til staðar hjá læknum eða aðilum sem
viðhafa einkarekið rekstrarform segir
Björn að svo sé.
„Ég hef sett mig í samband við

einkarekna heilsugæslustöð á höfuðbor-
garsvæðinu til að kanna hvort þeir eða ein-
hverjir aðrir læknar hefðu áhuga á að bjóða
í slíkan rekstur í Grafarvogi, yrði farið í út-
boð. Og þessir sömu aðilar kváðust opnir
fyrir því, færi slíkt útboð fram. Þannig yrði
t.d. hægt að opna útibú í Egilshöll á grund-
velli útboðs,“ nefnir Björn að lokum.

Skoðummöguleikaáeinka-
rekinni stöð íGrafarvogi
- segir Björn Gíslason borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins

Björn Gíslason er borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Heilsugæslan í Grafarvogi í erfiðum málum.
Aðeins 4 læknar og stöðin starfrækt í Árbæjarhverfi:
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Gunnar Bjarnason og tók einnig við
silfurmerki fyrir Álfheiði Sif Jónas-
dóttur og Helgu Ásdísi Jónasdóttur.

Þessi tók við silfurmerki fyrir hönd
Rakelar Hákonardóttur.

Ester Hlíðar Jensen.

Kristján Rafnsson.

Róbert Línberg Runólfsson.

Þessi tók við silfurmerki fyrir hönd
Sigríðar Þórdísar Pétursdóttur.

Hjörleifur Þórðarson og tók einnig við
merki fyrir Marinós Þórs Jakobsson.

Halldór Torfi Pedersen.

Páll Haraldsson.

Styrmir Böðvarsson.

Hans Liljendal Karlsson.

Sif Ólafsdóttir.

Þessi tók við silfurmerki fyrir hönd
Evu Bjargar Bjarnadóttur.

Margrét Theodórsdóttir.

Þessi tók við merki fyrir hönd Magn-
úsar Inga Björnssonar og Guðleifar
Hafdísar Indriðadóttur.

Olga Björney Gísladóttir. Ágúst Guðmundsson.

22 fengu silfurmerki Fjölnis
Alls fengu 22 aðilar afhent silfurmer-

ki Fjölnis á uppskeruhátíð félagsins um
liðin áramót.
Allir hafa þessir aðilar unnið frábært

starf fyrir Fjölni í gegnum árin og eiga
mikið hrós skilið fyrir tryggð við félag-
ið og óeigingjarnt starf.
Þeir sem fengu silfurmerkið afhent

voru:
Gunnar Bjarnason.
Álfheiður Sif Jónasdóttir.
Helga Ásdís Jónasdóttir.
Ágúst Jónsson.

Halldór Torfi Pedersen.
Hans Liljendal Karlsson.
Margrét Theodórsdóttir.
Róbert Línberg Runólfsson.
Ester Hlíðar Jensen.
Páll Haraldsson.
Sif Ólafsdóttir.
Sigríður Þórdís Pétursdóttir.
Hjörleifur Þórðarson.
Marinó Þór Jakobsson.
Magnús Ingi Björnsson.
Guðleif Hafdís Indriðadóttir.
Kristján Rafnsson.
Olga Björney Gísladóttir.

Styrmir Böðvarsson.
Eva Björg Bjarnadóttir.
Rakel Hákonardóttir.
Ágúst Guðmundsson.
Ungmennafélagið Fjölnir er stærsta

og fjölmennasta íþróttafélag Íslands. In-
nan félagsins starfar harðduglegt fólk
og Fjölnir er þeirrar gæfu aðnjótandi að
fjölmargir Grafarvogsbúar eru tilbúnir
að leggja mikið á sig í sjálfboðavinnu
fyrir félagið. Það er mikið lán fyrir Fjöl-
ni að eiga allt þetta fólk í baklandinu.
Til hamingju með silfurmerkið.
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Að venju leitum við til Hafsins í
Spönginni eftir góðri uppskrift að góm-
sætum fiskrétti.
Snillingarnir í Hafinu eru annálaðir

fyrir frábært úrval fiskirétta og hráefni í
fremstu röð.
Margir eru hrifnir af laxi og hér á eftir

fylgir uppskrift af frábærum rétti þar
sem laxinn leikur aðalhlutverkið.
Við skorum á lesendur að prófa þessa

frábæru uppskrift.

Uppskrift fyrir 4.
Innihald
Lax 800 gr. lax í sesam engifer frá

Hafinu.
Sósa
Hvítlauskssósa Hafsins.
Meðlæti
500 gr kartöflu draumur Hafsins.
500 gr. græmetisblanda Hafsins.
1 poki salatblanda.

Aðferð

Hitið olíu á pönnu og leggið laxinn á
pönnuna. Ef fiskurinn er með roði þá fer
það fyrst niður.

Steikið þar til fiskurinn er hálfeldaður
og roðið stökkt.
Snúið við og klárið eldunina í 3 – 4

mínútur.
Meðlæti

Meðlætið fer í ofnin á 180 gráður í
10-15 mínútur.
Berið fram með salati og sósu.

Verði ykkur að góðu.
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STARFSFÓLK ÓSKAST
Í PROOPTIK

Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum
einstaklingi í 70-100% sölustarf með
helgarvinnu sem getur hafið störf sem fyrst.

Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 20 ára
eða eldri. Prooptik er með tvær verslanir
og starfið er í báðum verslunum fyrirtækisins.

Áhugasamir vinsamlegast sendið
ferilskrá á kringlan@prooptik.is

SÍMI: 5 700 900 KRINGLAN - SPÖNGIN

- Gæðin skipta máli -

Lax í sesam og
engifer með

grænmetisblöndu

Laxinn í sesam og engifer með grænmetisblöndu er frábær réttur.

- frábær réttur sem vert er að prófa





Heimsmeistaramót U18 ára lands-
liða í íshokkí fór fram á dögunum á
Akureyri. Íslenska liðið lék í A-riðli og
náði að komast í úrslitaleik riðilsins og
átti íslenska liðið því möguleika á að
vinna sig upp í 2. deild.
Sjö snjallir leikmenn í Fjölni eru í

íslenska liðinu og stóðu þeir sig allir
með miklum sóma.
Íslenska liðið lék til úrslita í riðlinum

gegn Ísrael en því miður tapaðist sá

leikur 5-1. Ljóst var fyrir úrslitaleikinn
að íslenska liðinu nægði jafntefli til að
vinna riðilinn og komast upp um deild
en því miður gekk það ekki upp.
Fulltrúar Fjölnis í íslenska liðinu

voru eftirtaldir leikmenn:
Arnar S Karvelsson
Haukur F Karvelsson
Þórir Aspar
Viktor Jan Mojzyszek

Freyr Waage Magnússon
Kristján Hróar Jóhannesson
Hektor Hrólfsson
Ísrael vann riðilinn með 12 stig, Íslan

varð í öðru sæti með sama stigafjölda,
Tyrkland í þriðja sæti með 9 stig,
Mexíkó líka 9 stig, Bosnía 3 og Lúxem-
burg 0 stig.
Áfram Ísland!! #FélagiðOkkar
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Fjölnisstrákar á fullu á HM U18 í íshokkí

Hei l sugæsla
Grafarvogs

– staðsett tímabundið í Hraunbæ 115, 110 Reykjavík

Opið er á milli kl 8 til 16 en símatími opinn til kl 16:50.

Austurendi 1. hæð - gengið er inn hægra megin út í enda byggingarinnar:

• Ungbarnavernd, mæðravernd, hreyfistjórnun sjúkraþjálfara,
sálfræðimeðferð barna, heilsuvernd
aldraðra og sykursýkismóttaka.

Vesturendi 1. hæð - gengið inn um sama inngang og HH Árbæ og Lyfju:

• Dagvakt, lækna- og hjúkrunarmóttaka.

Vesturendi 2. hæð:

• Blóðprufur

Fjölnisstrákarnir sjö sem léku með íslenska landsliðinu á Akureyri og stóðu sig mjög vel.

Garnbúð Þverholti 5, Mosfellsbæ
Opið 13-18mán-fös, 11-14 laugardaga

Endilegakíktuvið,
sjónersöguríkari
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Vettvangur til að
efla sjálfstæði

Skátafélagið Vogabúar er félag með um 80 starfandi skáta á aldrinum 7-18 ára og
standa að Útilífsskóla fyrir hressa krakka á aldrinum 8-12 ára núna í sumar. Skátas-
tarf er frábær vettvangur til að efla sjálfstæði, kynnast öðrum krökkum og margir
eignast vini og minningar til lífstíðar.
Boðið verður upp á námskeið þar sem útivist verður í fyrirrúmi, allt frá

göngu/hjólaferðum, dagsferðum og vatnsstríði yfir í útilegur með varðeldi og
s´mores. Auðvitað verða svo undirstöðuatriði klifurs, súrringa og tálgana kenndar
líka. Þrælskemmtilegir leiðbeinendur með áralanga reynslu af starfinu stýra
námskeiðunum þar sem lofað er miklu fjöri og húllumhæ. Allt að 30 krakkar eru á
námskeiðunum hverju sinni og er farið í vettvangsferðir og hitt aðra útilífsskóla til
að kynnast krökkum í nálægum hverfum og hafa gaman. Endilega kynnið ykkur
Skátafélagið Vogabúa þar sem útivist og félagsskapur er stunduð af kappi og allir
eru velkomnir.
Skráning fer fram á sportabler og er beina slóð að finna á fésbókarsíðu Vogabúa.

–gefðuokkur tækifæri!

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

Hressir krakkar í Vogabúum.

Varðeldur og sykurpúðar eru alltaf aðdráttarafl.

Skátafélagið Vogabúar í Grafarvogi:

Hvað er að gerast í
uppbyggingunni
í Gufunesi ?

,,Loksins er farið að birtast eitthvað í framkvæmdamálum Gufuness sem væri
hægt að tala um sem heildarmynd, sem er vel. Lengi hefur verið beðið eftir heil-
darmynd hvað þá uppbyggingu varðar fyrir okkur íbúa í Grafarvogi. Hingað til he-
fur þetta allt sem þar er að gerast verið í bútasaum og véfréttum,” segir Ólafur Guð-
mundsson varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Í byrjunmars komu fréttir af kynningarfundi á rammaskipulagi semætti að kynna

fyrir svæðið í heild sinni. Þeim fundi var frestað og annar settur upp en honumhefur
líka verið frestað. Engin ný dagsetning hefur verið birt, þann-ig að allt er á huldu
um það. Við munum fylgja þessu máli eftir í Grafarvogsblaðinu í apríl. Hér með
fylgir fundarboðið fyrir fundinn sem nú er búið að fresta í annað skiptið.
,,Þér er hér með boðið á kynningu á forhönnun rammaskipulagsins á Gufunesi

fyrir uppbyggingu á síðari áföngum, miðvikudaginn 22. mars næstkom-andi, kl: 17
og 19 að Slökkvistöðinni að Gufunesvegi 40.
Dagskráin verður í formi sýningar, kynninga og vinnufundar.
Sýningin mun fjalla um rammaskipulagið og í kynningum fáum við fræðslu um

sögu staðararins, skipulag og stöðu uppbyggingar á svæðinu. Í framhaldinu er fólk
hvatt til að taka þátt í samráði þar sem fólk fær að koma skoðunum og ábendingum
á framfæri.Hægt er að kynna sér rammaskipulagið á vefsíðuReykjavíkurborgar hér.
DAGSKRÁ ÍBÚAFUNDAR
16:30 - 17:00 Húsið opið:
Léttar veitingar í boði í Slökkvistöðinni og skoðun á sýningu
17:00 -17:05 Opnun fundar - Gunnar Hersveinn
17:05 - 17:15 Sýn Reykjavíkurborgar um þróun Gufunessins -Alexandra Briem
17:15 -17:25 Borgarminjar Gufuness. - Guðbrandur Benediktsson
17:25 -17:35Næstu skref í skipulagsmálumGufuness -OlgaGuðrúnSigfúsdóttir
17:35 -18:05 Rammaskipulags Gufuness - JVST skipulagshönnuðir
18:05 - 19:00 Samráð - Fulltrúar Reykjavíkurborgar kalla eftir ábendingum frá

fólki við samráðsborðin.
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Sjálfsagt þykir einhverjum að ég sé
nokkuð tímavilltur er ég skrifa hér um að
vorið sé að láta vita af sér. En þegar ég sá
flugu um daginn, vaknaði þá um
morguninn við fuglasöng og sá hitatölur
hér á suðvesturhorninu stíga í 9 gráður skv.
Veðurstofu Íslands, þá vil ég vera bjart-
sýnn. Við horfum sjálfsagt flest til vorsins
og hlökkum til eftir verð ég að segja
nokkuð harðan vetur þá sérstaklega í byr-
jun þessa árs.
Ég hef nú alltaf verið maður vorsins,

það erminn árstími og júmars telst til vor-
mánaða eins og apríl og maí. Umhverfi
okkar er að fá á sig annan blæ, snjórinnmá
núna eiga sig, dagarnir lengjast meir og
meir, farfuglarnir koma bráðum og ég trúi
því að himinbláminn verði nú brátt all-
sráðandi. Við eigum það inni og því sku-
lum við njóta hinna ómældu gjafa vorsins,
drekka í okkur ilm trjánna, angann bló-
manna og söng fuglanna við undirleik
vorsins.
Nú fer í hönd sá tími innan kirkjunnar er

glæsilegur hópur fermingarbarna, staðfe-
stir trú sína opinberlega þegar þau gera
Jesú Krist að leiðtoga lífs síns, frammi

fyrir fjölskyldum sínum, vinum og
söfnuði kirkjunnar. Ég vil nefna
það hér, að starfsfólk Grafar-
vogskirkju er að springa úr stolti yfir
fermingarbörnunum og við erum
óskaplega þakklát fyrir samfylgdina
í vetur með þeim.
Sú samfylgd og samstarfið við

börnin og fjölskyldur þeirra hefur
verið endalaust gott og það er ljóst
að við tökum sannarlegameð okkur
þá reynslu er við hittum nýjan hóp
fermingarbarna nú í haust.
Að þessu sögðu, þá vil ég deila með

ykkur óskaplega fallegu vorljóði eftir,
Þóru Mörtu Stefánsdóttur Hirst, um leið
og ég býð vorið 2023 velkomið til okkar
allra.
„Þú ljósa vor, hve ljúft er þér að unna,
þú læknar mein, er kaldur vetur ól.
Ég dvel við þína hollu heilsubrunna.
Þú hjartað styrkir, blíða vorsins sól.
Sælt er að reika um birkiskógarbrekkur
við blómailm og svala fossins nið.
Þar sál mín full af fegurð lífsins drekkur
í friði og sælu, Ísland, brjóst þitt við.

Hinn svali fjallablær að vanga vefst
og vorljóð þýð í eyra hvíslar mér.
Hér himinborin hugarró mér gefst,
sem hjartans sárum lækning besta er.
En þegar sólin hnígur hægt í sæinn,
og sveipast aftanroða birkihlíð,
þá geng ég heim í gamla, gróna bæinn
og Guði þakka fyrir vorsins tíð.
29. júní 1944.
Mínar bestu kveðjur til þín og njóttu

dagsins.

sr. Sigurður Grétar Helgason, prestur í
Grafarvogssókn.

- eftir sr. Sigurð Grétar Helgason, prest
í Grafarvogssókn

Vorið má
koma

Grafarvogskirkja.

ÞÚ GETUR BÓKAÐ BRAUT Á
KEILUHOLLIN.IS OG Í SÍMA 5 11 53 00

AÐ KEILA ER
LEIKIN AF
120.000.000
MANNS Í YFIR
90 LÖNDUM.

VISSIR ÞÚ?

KÍKTU Í KEILU, PÍLU, KAREOKE,
PIZZU, DRYKK, BOLTA OG FJÖR.

Orgel-
söfnun

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Orgelsöfnunartónleikar í Grafar-
vogskirkju laugardaginn 25. mars kl.
17.00.
Lára Bryndís Eggertsdóttir organisti

Grafarvogssóknar leikur fjölbreytt verk
á nýtt orgel Grafarvogskirkju.
Miðaverð er kr. 4500 og rennur allur

ágóði í orgelsjóð. Einnig er hægt að
kaupa pípur og reikningsnúmer orgel-
sjóðs er að finna á heimasíðu kirkjunn-
ar.
Hið glæsilega orgel Grafarvogssókn-

ar var vígt af biskupi Íslands 17.
september síðastliðinn en enn vantar
nokkuð upp á í orgelsjóðinn.
Lára Bryndís var ráðinn organisti við

kirkjuna 1. apríl 2022. Hún er með kan-
torspróf frá Tónskóla þjóðkirkjunnar,
B.Mus. í orgelleik/kórstjórn frá Tónlis-
tarháskólanum í Árósum, Cand.Mus. í
orgelleik/semballeik frá Tónlistar-
háskólanum í Árósum. Orgelið glæsilega í Grafarvogskirkju.
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Við stækkum
fermingargjöfina
Við gefum fermingarbörnum allt að
12.000 króna mótframlag þegar þau
spara fermingarpeninginn hjá okkur.

Við erum betri saman

Í Borgarholtsskóla er lögð áhersla á
að allir geti stundað nám við sitt hæfi.
Námsframboð hefur alltaf verið fjöl-
breytt og er í dag boðið upp á
hefðbundið bóknám, iðnnám, listnám
og starfsnám, auk þess sem sérnáms-
braut er við skólann.
Nemendur geta valið að stunda nám á

afreksíþróttasviði samhliða öðru námi
en markmið sviðsins er að bjóða upp á
nám sem styður við þarfir afrek-
síþróttafólks á framhaldsskólastigi. Fle-
stir nemendur skólans stunda nám í
dagskóla en jafnframt eru nokkrar
námsbrautir í boði fyrir þá sem velja að
stunda dreifnám.
Dreifnám hefur lengi verið starfrækt

við skólann og er það með staðbund-
num lotum. Með dreifnámi leitast Bor-
garholtsskóli við að þjónusta sem best
þá nemendur sem vegna búsetu, atvin-
nu, veikinda eða annarra ástæðna geta
ekki stundað nám með hefðbundnum
hætti í dagskóla. Grunnskólanemendum
í nágrenninu býðst einnig að sækja nám
í málmgreinum sem hluta af sínu
grunnskólavali.
Í Borgarholtsskóla er boðið upp á

eftirfarandi námsbrautir:
Bíliðngreinar, kennt í dagskóla, ne-

mendur geta útskrifast að loknu starfs-
námi eða að loknu starfsnámi og stú-
dentsprófi.
• Bifreiðasmíði
• Bifvélavirkjun
• Bílamálun

Bóknám, kennt í dagskóla, nemendur
útskrifast að loknu stúdentsprófi.
• Félags- og hugvísindabraut
• Náttúrufræðibraut
• Viðskipta- og frumkvöðlabraut
Félagsvirkni- og uppeldissvið, kennt

í dagskóla og dreifnámi, nemendur geta
útskrifast að loknu starfsnámi eða að
loknu starfsnámi og stúdentsprófi.
• Félagsliðar – bæði í dagskóla og

dreifnámi
• Leikskólaliðar – bæði í dagskóla og

dreifnámi
• Viðbótarnám leikskólaliða
– eingöngu í dreifnámi
• Stuðningsfulltrúar – eingöngu í

dreifnámi
Listnám, kennt í dagskóla, nemendur

útskrifast að loknu stúdentsprófi
• Grafísk hönnun
• Kvikmyndagerð
• Leiklist
Málm- og véltæknibrautir, kennt í

dagskóla og dreifnámi, nemendur geta
útskrifast að loknu starfsnámi eða að
loknu starfsnámi og stúdentsprófi.
• Blikksmíði
• Rennismíði
• Stálsmí
• Vélvirkjun
• Pípulagnir (nýjung frá vorinu 2023)
Sérnámsbraut, nemendur útskrifast

að loknu fjögurra ára námi.

Blómstraðu í
Borgó

- fjölmargar námsbrautir í boði

Skólahúsnæði Borgarholtsskóla er bjart og notalegt og þar líður nemendum vel.

Líf og fjör í líffræði.
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Á frístundaheimilinu Tígrisbær hefur
verið ríkjandi hefð að hafa skemmtilegt
klúbbastarf eða smiðjur í boði fyrir börn
í 3. og 4. bekk sem sækja frístu-
naþjónustu sem við köllum Tígulinn.
Dagskrá er útbúin mánaðarlega í umsjá
Árna Þórs þar sem við sameinum
hugmyndir barna- og áhugasvið starfs-
fólks.
Á þessu skólaári höfum við verið

með starfrækja klúbba líkt og fótboltak-
lúbb, matarklúbb og bílaklúbb. Þessir
klúbbar urðu til út frá barnafundum og
hugmyndavinnu þeirra.
Fótboltaklúbburinn vatt heldur betur

upp á sig þar sem tvö frístundaheimili
innan Grafarvogs vildu taka þátt sem
varð til þess að börnin héldu mót og
fóru á milli staða. Skemmtileg stem-
ming myndaðist þegar liðin mættust og
kepptu á móti hvort öðru. Metnaðurinn

varð mikill og börnin bjuggu til bol sem
þau merktu sjálf og klæddust þegar
mótin voru haldin. Þá má ekki gleyma
okkar tryggu stuðningsaðilum Tígris-
bæjar sem voru ekki í klúbbnum en
mættu öll á völlinn til að styðja
Tígulinn.
Bílaklúbbur Tígulsins hófst eftir bar-

nafund þar sem 8 börn tóku þátt og hit-
tast einu sinni í viku. Þau hafa fræðst
um bíla, hannað drauma bílinn, skoðað
fjarstýrða bíla og myndbönd og mun
klúbbastarfið enda á vettvangsferð á
bifreiðaverkstæði.
Matarklúbbur Tígulsins hófst einnig

út frá barnafundi þar sem tekin var sam-
róma ákvörðun um bragðarefsgerð í
eign nafni og útfærslu og pizzagerð.
Næst á dagskrá er Ævintýraklúbbur

og smiðjan Escape room. Ævintýrak-

lúbburinn hefur að leiðarljósi hreyfingu,
ferðir, tækni- og vísindi og Escape room
verður keppni á milli tveggja hópa
Tígulsins.
Með klúbbastarfi eða smiðjum er

áhersla lögð á að virkja börn til þátttöku
með áhugahvatningu. Að læra í gegnum
leik og út frá jákvæðum samskiptum og
þekkingarsköpun er ávallt rauði
þráðurinn í okkar starfsemi á frístunda-
heimilinu.
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Klúbbastarf í
Tígrisbæ fyrir 3.- 4.
bekk hjá Tíglinum

Hópfundur hjá krökkunum í Tígrisbæ þar sem málin eru rædd fram og til baka.

Þessir krakkar eru líka oft á hópfundum í Tígrisbæ.

Stúlkurnar eru duglegar í matarklúbbnum.

Pizzugerðin á fullu.

Fótboltahópurinn.
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Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974

GULLNESTI

Grillið í
Grafarvogi

Ódýri ísinn

Góður árangur í
nýjum búningum

Bikarmót í hópfimleikum og stökkfimi var haldið í Digranesi í Kópavogi núna
nýverið.

Mótið var virkilega flott og ekki úr vegi að þakka Gerplu í Kópavogi fyrir vel
upp sett og skemmtilegt mót.

Fimmleikastrfið í Fjölni er öflugt og áhuginn mikill. Fimm lið frá Fjölni tóku þátt
á mótinu og var keppnin hörð í öllum flokkum.

Stelpurnar í 1. flokki náðu glæsilegum árangri og enduðu þær í öðru sæti með
Gróttu.

Það var mikill áhugi hjá stúlkunum í Fjölni að standa sig vel á mótinu og það
tókst og rúmlega það.

Einnig var mikil spenna meðal stúlknanna að frumsýna nýja Fjölnis hópfimleika
gallann sem kom til landsins fyrir rétt rúmri viku og voru stelpurnar stórglæsilegar
á keppnisgólfinu.

Til hamingju með árangurinn iðkendur og þjálfarar. Glæsilegar fimleikastúlkur í Fjölni sem náðu frábærum árngri í nýju búningunum.

Stúlkurnar í Fjölni náðu mjög góðum árangri og nýju búningarnir höfðu
örugglega sitt að segja.

- Fjölnisstúlkur náðu góðum árangri í Kópavogi
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70%-90%
íbúa í Grafarvogi lesa Grafarvogsblaðið
Þarft þú að koma skilaboðum áleiðis?
Auglýsingin þín skilar árangri í G V

698-2844 / 6991322 / gv@skrautas.is

Samfylkingin í Reykjavík hefur í þrjú
kjörtímabil lofað ungu fólki að brúa bil-
ið milli fæðingarorlofs og leikskóla,
með því að öll börn, tólf mánaða og el-
dri, fái inngöngu á leikskóla. Þetta hefur
verið stefna og kosningaloforð Sam-
fylkingar í Reykjavík frá 2010 og jafn-
framt skreytt alla málefnasamninga
meirihlutans á þessum tíma.
Þann 3. mars í fyrra, fékk borgarstjóri

borgarráð til að samþykkja tillögu þess
efnis að þessu markmiði yrði náð þann
1.september síðastliðinn, síðan varð
þetta helsta kosningaloforð borgarstjóra
og Samfylkingar í kosningunum,
síðastliðið vor. En borgarstjóri vissi vel
að slíku markmiði yrði með engu móti
náð á svo skömmum tíma. Enda kom
það á daginn fljótlega eftir kosningar að
ekki yrði hægt að standa við það loforð.
Ekkert var aðhafst allt sumarið. Forel-
drar með börn á löngum biðlistum var
nóg boðið og komu saman í Ráðhúsinu
um miðjan ágúst og kröfðust þess að
kosningaloforðin yrðu efnd. Þá lofaði
meirihlutinn aftur upp í ermina á sér: að
frá ágústmánuði og út síðasta ár myndu
bætast við 533 leikskólarými, og að
markmiðinu langþráða, yrði því brátt
náð.
Það voru einnig innantóm loforð. Nú

er hins vegar komið í ljós að biðröðin
inn á leikskólana lengist með hverjum
mánuði og meðalaldur barna sem fá in-
ngöngu hækkar stöðugt. Í þeim hverfum
þar sem staðan er verst verður meðalal-
dur barna sem kemst inn á leikskóla
tveggja og hálfs til þriggja ára. Þannig
hefur meirihlutinn fjarlægst stöðugt það
markmið sem hann hefur lofað að ná í
þrjú kjörtímabil í röð.
Við þessa framkomu bætist svo við

sú staðreynd að húsnæði leikskólanna
hefur verið vanrækt um langt árabil,
með þeim afleiðingum að 26 af 67 leik-
skólum borgarinnar hafa nýlega verið,
eru nú, eða verða á næstu vikum og
mánuðum ónothæfir að meira eða min-
na leyti, vegna endurbóta og viðgerða.
Þetta ástand fækkar því leikskólaplás-
sum verulega.

Það sem gerir stöðuna enn alvarlegri
er sú staðreynd að neikvæð afstaða bor-
garyfirvalda gagnvart dagforeldrum og
einkaleikskólum hefur fækkað dag-
foreldrum í Reykjavík úr 204 í 86 á
tæpum áratug.
Hér þarf strax að hugsa í fjölbreytt-

um lausnum enda verður sá vandi sem
nú er við að etja ekki leystur með einni
lausn. Þess vegna höfum við sjálf-
stæðismenn í borgarstjórn lagt til að
brugðist verði við vandanum á eftir-

farandi hátt:
1. Hrint verði í framkvæmd stefnu í

málefnum dagforeldra sem reist er á
tillögum í skýrslu frá í maí 2018.
2. Farið verði í samningaviðræður

við sjálfstætt starfandi leikskóla um að
fjölga leikskólaplássum með ýmsum
hætti, svo sem með möguleikum á
útibúi leikskólanna og/eða svokölluðum
ævintýraborgum/færanlegum
kennslustofum á lóðum þeirra leikskóla
þar sem því verður við komið.
3. Að framkomnar tillögur um forel-

drastyrk/heimgreiðslur verði samþykk-
tar.
4. Að farið verði strax í tilrau-

naverkefni í þeim hverfum þar sem leik-
skólavandinn er mestur og komið á lag-
girnar fimm ára deildum í grunnskóla
þar sem kennsla fer fram á forsendum
leik- og grunnskólans.
Öllum þessu aðgerðum verði lokið

eigi síðar en 1. september 2023. Til að
hrinda aðgerðunum í framkvæmd
verður fimm manna aðgerðarhópur set-
tur á laggirnar sem samanstendur m.a.
af einum fulltrúa frá fagfélagi dagforel-
dra og einum fulltrúa frá sjálfstætt star-
fandi leikskólum. Hinir þrír fulltrúar
hópsins skipi einstaklingar innan og
utan stjórnkerfisins sem hafa
fagþekkingu á sviði áætlanagerðar,
samningagerðar, fjármála og leik-
skólamála. Hópurinn taki til starfa án
tafar en hann heyri beint undir skóla- og
frístundaráð borgarinnar.
Allt eru þetta aðgerðir sem hægt yrði

að ráðast í án tafar, og myndu að öllum
líkindum stytta verulega biðina eftir
leikskólavist fyrir börnin í borginni.

Marta Guðjónsdóttir

Hugsum í lausnum
- eftir Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa

Sjálfstæðisflokksins

Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Til sölu notuð Inogen One G4
súrefnisvél

Lítið notuð - aðeins 478 klst.
Framleiðir 90% súrefni.

Taska, tvær stórar auka rafhlöður fylgja
og hleðslutæki fyrir bíl.

Ný yfirfarin af Donna ehf.
Upplýsingar í síma 699-7734 eða 699-1322

ÞÚ GETUR BÓKAÐ BRAUT Á KEILUHOLLIN.IS OG Í SÍMA 5 11 53 00

AÐ JEFFREY „THE DUDE“ LEBOWSKI
ÞOLDI EKKI EAGLES.

VISSIR ÞÚ?

KÍKTU Í KEILU, PÍLU, KAREOKE,
PIZZU, DRYKK, BOLTA OG FJÖR.
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Árni Þorsteinsson
rekstrar-hagfræðingur.
M.Sc. löggiltur fasteigna-
og skipasali og löggiltur
leigumiðlari s. 898 3459

Fréttir GV
18

EYRARTRÖÐ - IÐNAÐARBIL

Mjög gott 31,5 fm iðnaðarbil með
millilofti. Stórar innkeyrsludyr, mikil
lofthæð, skrifstofu og kaffiaðstaða
og salerni.

HEIMSENDI - HESTHÚS
Sérlega vandað 277 FM 20 hesta

hús. 10 stýjur fyrir 20 hesta, hlaða,
forstofa, kaffistofa, setustofa og
snyrting með wc og sturtuklefa. Ná-
nari upplýsingar veitir Árni
Þorsteinsson löggiltur fasteignasali
sími. 898-3459, 575-8585 og
arni@fmg.is

5 HERBERGJAOG
BÍLSKÚR
5 herb. endaíbúð á þriðju og efstu

hæð að Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Íbúðin er 131 fm og bílskúr 28 fm.
Þrjú svefnherbergi auk
sjónvarps/gestaherbergi. Sólstofa,
suður svalir, arinn í stofu. Afar björt
og vel skipulögð eign.

EFTIRSPURN EFTIR GÓÐUM EIGNUM Í GRAFARVOGI

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

GRASARIMI - EINBÝLI -
AUKAÍBÚÐIR
Alls 260 fermetra hús með bíl-

skúr. 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

Flísalagt baðherbergi með baðkari og tengingum fyrir þvottavél og þurrkara.

Eldhúsið er fallegt og bjart með góðri hvítri innréttingu og morgunverðar
barborð við glugga.

Vel skipulögð íbúð og
stutt í alla þjónustu

Klukkurimi 57, er 89.0 m² þriggja herbergja vel skipulögð
íbúð á annarri hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í
Grafarvogi
Göngufæri í alla þjónustu í Spönginni einnig göngufæri í

leikskóla og góða leikvelli. Einstaklega barnvænt umhverfi.
Eignin er skráð sem hér segir hjá Þjóðskrá: með fastanúmer.
2039715, nánar tiltekið eign merkt 02-03, birt heildarstærð
89.0 m².
Nánari lýsing eignarinnar:
Sérinngangur af svalagangi í norðnorðvestur. Forstofa með

flísum og eldhús með góðri hvítri innréttingu og morgun-
verðar barborð við glugga. Rúmgóð stofa, gengið út í suð-
suðaustur einkasvalir.

Rúmgott barnaherbergi með parketi.
Flísalagt baðherbergi með djúpum sturtuklefa og innrétt-
ingu.
Rúmgott hjónaherbergi með innbyggðum skápum. Gólf-
efni eru ljóst eins árs parket og flísar. Flísalagt baðherbergi

með baðkari og tengingum fyrir þvottavél og þurrkara.
Í sameign er sérgeymsla og sameiginleg hjóla og
vagnageymsla.
Hafið samband við Ólaf Kristjánsson olafur@fmg.is
í síma 786-1414, til að bóka skoðun.

Rúmgóðar stofur, gengið út í suðsuðaustur einkasvalir.



Kirkjufréttir

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

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

Kristín Kristjánsdóttir djákni
kristin@grafarvogskirkja.is

Sími: 587 9070
Netfang: grafarvogskirkja@grafarvogskirkja.is

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

Instagram: grafarvogskirkja_grafarvogi
Vekomin í kirkjuna þína!

Guðsþjónustur í kirkjunni
Alla sunnudaga eru guðsþjónustur í kirkjunni kl. 11:00. Guðsþjónustuhald þar er fjölbreytt og messuformið klassískt.
Kór Grafarvogskirkju leiðir söng.

Vörðumessur í Kirkjuselinu í Spöng
Vörðumessur eru í Kirkjuselinu alla sunnudag kl. 13:00.
Þær eru afar ólíkar klassísku messunum í Grafarvogskirkju. Í Vörðumessum deilum við sögum og hlöðum úr
þeim vörður. Boðið er upp á kertaljósastund og heilaga máltíð. 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.

Helgistundir á þriðjudögum í Kirkjuselinu
Helgistundir eru alla þriðjudaga í Kirkjuselinu í Spöng kl. 10:30. Stundirnar eru opnar öllum.

Kyrrðarstundir
Kyrrðar- og fyrirbænastundir 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.

Orgelsöfnunartónleikar
Laugardaginn 25. mars kl. 17:00 verða orgelsöfnunartónleikar í Grafarvogskirkju. Lára Bryndís Eggertsdóttir
organisti leikur fjölbreytt verk á nýtt orgel kirkjunnar. Miðaverð kr. 4,500.-

Fermingar:
Fermingar hefjast sunnudaginn 26. mars og verða sem hér segir:
- 26. mars kl. 11:00 og kl. 13:30
- 1. apríl kl. 11:00 og kl. 13:30
- 2. apríl kl. 11:00 og kl. 13:30
- 6. apríl kl. 11:00 og kl. 13:30
- 18. júní kl. 11:00

Páskadagskrá:
Skírdagur:
Kvöldmáltíð í kirkjunni kl. 20:00. Við deilum máltíð til minningar um síðustu kvöldmáltíð Krists. Í lok stundar
verður allt borið út af altarinu, ljósin slökkt og við göngum út í nóttina. Séra Guðrún Karls Helgudóttir þjónar.

Föstudagurinn langi:
Guðsþjónusta kl. 11:00. Sr. Sigurður Grétar Helgason prédikar og þjónar fyrir altari. Kirkjukórinn syngur.

Páskadagur:
-Hátíðarguðsþjónusta í Grafarvogskirkju að morgni páskadags
kl. 08:00. Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir og Kristín Kristjánsdóttir djákni þjóna. Kór Grafarvogskirkju leiðir söng.
-Hátíðarguðsþjónusta á Hjúkrunarheimilinu Eir kl. 11:00 Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir þjónar.
-Vörðumessa í Kirkjuselinu kl. 13:00. Sr. Guðrún Karls Helgudóttir og Kristín Kristjánsdóttir djákni þjóna.
Vox Populi leiðir söng.

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. 16:30-17:30 í Grafarvogskirkju.
10-12 ára starf er á mánudögum kl. 17:45-18:45 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 alla þriðjudaga kl. 13:00-15:00 fyrir eldri borgara og önnur sem hafa lausa stund á daginn.
Stundin hefst á fræðslu, skemmtiefni eða samsöng í kirkjunni. Þá er boðið upp á handavinnu, spil og spjall.
Síðan er kaffi og veitingar í boði á vægu verði.

Djúpslökun
Djúpslökun er alla fimmtudaga kl. 17:00-18:00. Tímarnir hefjast á léttum æfingum til að undurbúa líkamann fyrir
djúpa og góða slökun. Tímarnir henta bæði þeim sem eru byrjendur í jóga og lengra komnum.
Djúpslökunin er gjaldfrjáls og tímana leiðir Jarþrúður Karlsdóttir jógakennari.
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
1. – 4. bekkur æfir kl. 16:15 – 17:15
5. – 7. bekkur æfir kl. 16:45 – 17:45
8. – 10. bekkur æfir kl. 17:15 – 18:15
Stjórnandi er Sigríður Soffía Hafliðadóttir

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 þriðjudag 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 Grafarvogskirkju.
Dagsetningar næstu vikna eru: 28. mars og 11. apríl.



Vorið er komið
í Garðheima

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Opið frá 10-21
alla daga

Páskablómamarkaður
Verið velkomin á páskablómamarkað

helgina 31. mars - 2. apríl.
Glæsilegt úrval af fallegum páskablómum

á frábæru verði.

Full búð af fallegum plöntum, fræjum, vorlaukum,
verkfærum og öllu því sem þarf til að hefja vorverkin.

Garðvinnan
er skemmtilegri

með réttu tólunum


