
Sérhæfumokkur í réttingum,
plastviðgerðumogmálun
á öllum gerðumbifreiða
Gerum við fyrir öll tryggingarfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt

réttingarverkstæði.

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636
www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

RÉTTUM OG SPRAUTUM
ALLAR GERÐIR BÍLA

GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Ný kjötbúð
í Kópavogi

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi - sími: 557 8833
kjothusid@kjothusid.is - www.kjothusid.is

KJÖTVINNSLA
Gæði á góðu verði

Bæjarlind 4
Sími: 510 7900
www.fastlind.is

vildark
ort

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir30% afslátt

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Húsgagnahöllin: 30%afsláttur af öllum vörum.Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum.Dorma: 30%afsláttur
af öllum vörum.Flügger: 30%afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30%afsláttur af öllumborðplötum.
Parki: 30%afsláttur af öllum vörumnema innréttingum.Zbrautir og gluggatjöld: 30%afsláttur af öllum
vörum.Vídd: 30%afsláttur af öllum vörum.Húsasmiðjan: 30%afsláttur af hreinlætistækjumog ljósum.

ATH!Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Blað allra Kópavogsbúa 6. september 2022. 139. tbl. 20. árgangur kopavogsbladid@kopavogsbladid.is
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w
Efnisyfirlit

Menningarvetur 2

Vegglist 8
Hamraborg Festival 14

18Borgir - fréttabréf

Kröftugurmenningar-
veturaðhefjast/2

Sköpunargleðin við
völd /16

HelgaMöller í
Salnum /6

Náttúruleg leið
að góðri heilsu
í Bæjarlind 4
201 Kópavogi, kirolindum.is, sími: 534 1010

Sr. Grétar Halldór Gunnarsson er nýjasti presturinn í bænum.Tveir prestar eru nú
þjónandi íKársnessöfnuðiþvíþarereinnigSr.SigurðurArnarson. Söfnuðurinnstækkar
því núbúa yfir 6000manns áKársnesi ognemendum íKársnesskóla fer fjölgandi.

é ó

Nýr prestur
Kópavogskirkju

K IRKJAN/4
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Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við
höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi:

Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Hönnun: Guðmundur Árnason
Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com
Prentun: Landsprent.
Dreifing: Póstdreifing

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Kópavogsblaðið slf,
kt: 620513-1800

Kröftugurmenningar-
vetur að hefjast

Endurnýjun á styrktar-
þjálfunartækjum
í sjúkraþjálfun

VIÐBURÐIR

SUNNUHL ÍÐ

Faxafeni 11 – Sími 5340534 – partybudin.is

BÚNINGAR
OGSKRAUT
FYRIR OKTÓBERFEST

Þverfaglegt samstarf
ámilli húsa
Menningarhúsin í Kópavogi eru
Gerðarsafn, Salurinn, Héraðs-
skjalasafn Kópavogs, Bókasafn
Kópavogs og Náttúrufræðistofa
Kópavogs. Vegna návígis þess-
ara menningarstofnana hefur í
gegnum árin skapast hefð fyrir
frjóu og áhugaverðu samstarfi
þvert á ólíkar listgreinar, fræði og
vísindi í sýningahaldi, viðburðum
og fræðsluverkefnum. Elísabet
Indra Ragnarsdóttir skipuleggur
viðburðaraðir og hátíðir þvert á
húsin og segir að framundan sé
mjög flott dagskrá.

„Við höldum áfram með Menn-
ingu á miðvikudögum og núna
í haust verður til dæmis pönk-
ganga Doktors Gunna um
Hamraborgina, fyrirlestur Páls
Líndals umhverfissálfræðings
um áhrif náttúru á sálarheill,
djasstónleikar SteingrímsTeague
og Silvu Þórðardóttur og erindi
Guju Daggar Hauksdóttur um
Högnu Sigurðardóttur arkitekt,“
segir Elísabet Indra.

„Alla laugardaga yfir vetrar-
tímann verður svo boðið upp á
metnaðarfulla fjölskyldudagskrá
undir heitinu Fjölskyldustundir á

Sunnuhlíð hefur sett af stað
verkefni sem snýr að því að
stórbæta aðbúnað til styrktar-

þjálfunar fyrir aldraða. Fyrsti hluti
verkefnisins komst til framkvæmda
á síðustu dögum með innleiðingu
sex nýrra styrktarþjálfunartækja í
sjúkraþjálfun Sunnuhlíðar og vill
Sunnuhlíð nýta tækifærið og senda
sérstakar þakkir til Oddfellow-
systra úr Rebekkustúku nr. 7, Þor-
gerði, Sunnuhlíðarsamtakanna og
Rótarýklúbbsins Borgir fyrir rausn-
arleg framlög þeirra til verkefnisins.
Án stuðnings þessara velviljuðu
styrktaraðila hefði verkefnið ekki
orðið að veruleika.

Fjöldi aldraðra sækir þjónustu í
sjúkraþjálfun Sunnuhlíðar. Þeir sem
nýta þjónustuna eru íbúar hjúkr-
unarheimilisins, einstaklingar í 6
vikna endurhæfingarinnlögnum,
dagdvalargestir, aldraðir í göngu-
deildarþjónustu og aðrir eldri borg-
arar sem kjósa að nýta aðstöðuna
til að koma á eigin vegum í tækja-
salinn. Eftir langt og erfitt Covid
tímabil, sem kom á köflum verulega
illa niður á tækifærum aldraðra til
að stunda hreyfingu sér til heilsu-
bótar, þótti tímabært og áríðandi að
setja aukinn drifkraft í þjálfunarmál
aldraðra.Tekin var ákvörðun um að
fara af stað með verkefni sem miðar
að því að bjóða öldruðum upp á
markvissari, betri og fjölbreyttari

Viðburðahald ímenningarhúsunumíKópavogi ernú farið
á fullt og framundan eru metnaðarfullir og fjölbreyttir
viðburðir fyrir alla fjölskylduna.

laugardögum klukkan 13, en fram
undan eru meðal annars arabísk
letursmiðja, þjóðlagaskotnir fjöl-
skyldutónleikar með hljómsveitinni
Brek, dans- og teiknismiðja með
Katrínu Gunnarsdóttur og Rán Flyg-
enring og Vísindasmiðja Háskóla
Íslands.“

Glænýtt og spennandi
menningartímarit
Þriðja árið í röð er ráðist í útgáfu
menningartímaritshjáKópavogsbæ
en ritstjóri þess er Íris María Stefáns-
dóttir, markaðs- og kynningarstjóri
mennigarmála Kópavogs.

„Tímaritið er hvort tveggja hugs-
að sem kynningarvettvangur en

ekki síður gefst þarna færi á að kafa
aðeins ofan í það sem verið er að
gera í menningarmálum í bænum.
Í blaðinu má til dæmis finna mjög
skemmtileg og efnismikil viðtöl við
listamenn sem tengjast menningar-
starfi í Kópavogsbæ með einum eða
öðrum hætti. Þar má nefna viðtal
við Þóri Baldursson, heiðurslista-
mann Kópavogsbæjar, Brynju
Hjálmsdóttur, handhafa Ljóðstafs
Jóns úr Vör 2022, umfjöllun um
nýjar og metnaðarfullar tónleika-
seríur í Salnum sem eru Syngjandi
í Salnum og Ár íslenska einsöngs-
lagsins, og umfjöllun um Grakkana
sem er unglingaráð Gerðarsafns.“

Nýttmerki og glæsilegur vefur
Menningarmál í Kópavogi eru nú
kynnt undir nýju merki sem er
MEKÓ. Undir þann hatt fara menn-
ingarviðburðir víða í Kópavogi, ekki
einungis í hinum þróttmiklu menn-
ingarstofnunum.
„Kópavogur er orðinn svo stór og
hann iðar af menningu og lífi. Á
nýju síðunni verður hægt að nálgast
upplýsingar um allt það blóm-
lega starf sem á sér stað víða um
Kópavog“ segir Íris María.

Lesendur eru hvattir til að kynna
sér menningarstarfið í vetur hjá
Kópavogsbæ á nýju vefsíðunni
meko.is og í nýju og veglegu menn-
ingartímariti sem hægt er að nálg-
ast í menningarhúsunum í Kópa-
vogi.

styrkarþjálfun hjá sjúkraþjálfun
Sunnuhlíðar, auka afköst þannig
að fleiri geti nýtt þjónustuna, vinna
með öflugri hætti að forvörnum
og stuðla að jafnara aðgengi að
heilsueflingu. Verkefnið felur í
sér fjárfestingu í úrvali frábærra
styrktarþjálfunartækja frá finnska
fyrirtækinu HUR sem henta sérlega
vel sem æfinga- og endurhæf-
ingartæki fyrir eldri borgara.

HUR styrktarþjálfunartækin eru
hönnuð með það í huga að lág-
marka meiðslahættu og vernda
viðkvæma liði og mjúkvefi og eru
sérlega einföld og þægileg í notkun.
Mótstaðan sem tækin gefa er mjúk
og jöfn í gegnum allan hreyfiferil-
inn. Það sem gefur HUR tækjun-
um sérstöðu er að þau eru með
loftmótstöðu og hægt er að byrja
með þyngd nálægt 0 kg og bæta

við mjög litlum þyngdum í einu.
Þessi eiginleiki er mikilvægur, m.a.
til að auðveldara sé að vinna með
stigvaxandi álag í þjálfun. Einnig er
mikill kostur að tækin halda mót-
stöðu óháð hraða hreyfinga sem er
áríðandi þegar kemur að byltuvörn-
um því snerpa í styrktarþjálfun er
mikilvægur liður í jafnvægisþjálfun
og byltuforvörnum.

HUR tækjunum fylgir tölvu-
kerfi sem skráir og heldur utan um
allar upplýsingar varðandi þjálfun
notenda og gerir þjálfurum kleift
að setja upp æfingaprógrömm með
einföldum hætti. Hverju tæki fylgir
tölvuskjár og notendur fá tölvukort
sem þeir leggja upp að tölvuskján-
um og tækið stillir þá inn þyngdina
sem notandinn er skráður með,
telur endurtekningar og lætur vita
þegar æfingu er lokið. Sjálfvirkni
tækjanna sparar skriffinnsku og
gerir fólk sjálfstæðara í æfingum
og með þessari byltingarkenndu
endurnýjun á tækjabúnaði sér
sjúkraþjálfun Sunnuhlíðar fram á
að geta sinnt fleiri einstaklingum og
veitt markvissari og betri þjónustu
en áður. Þessa dagana er því mikil
tilhlökkun í Sunnuhlíð fyrir þeim
jákvæðu áhrifum sem innleiðing
tækjana mun hafa í för með sér.

Dr. Gunni verður með pönkgöngu.
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LEGSTEINAR
EYRARTRÖÐ 16, HAFNARFIRÐI

Eyrartröð 16, 220 Hafnarfirði, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Opið: 11-16
alla virka daga
Verið velkomin

Sími 5 @utfarir.is · www.utfarir.isSími · 567 9110 · utfarir

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Þorbergur Þórðarsson

Elís Rúnarsson

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Viltu láta gott af þér
leiða?
Komdu og vertu með!
Rauði krossinn leitar að sjálfboðaliðum í fjölbreytt verkefni.

Hér er einstakt tækifæri fyrir áhugasama að stækka sjóndeildarhringinn

og kynnast lærdómsríku verkefni.

Aðstoð eftir afplánun

Gönguvinir

Heimsóknarvinir

Hundavinir

Símavinir

Vinahópar

Æfinging skapar meistarann

Sími: 570-4220/565-1222

Netfang: hgk@redcross.is

Heimsíða:

https://www.raudikrossinn.is

Hafðu samband

KÓPANES

Fengu tvo nýja Terhi báta

Siglingaklúbburinn Kópanes
fékk nýverið afhenta tvo nýja
Terhi báta frá fyrirtækinu

Löngusker slf sem er umboðsaðili
Terhibátaá Íslandi.Bátarnirmunu
leysa af hólmi 25 ára gamla báta af
sömu gerð.

Flestir siglingaklúbbar og annað
æskulýðsstarf hér á landi kjósa að
nýta og nota þessa vinsælu báta
og má þar nefna siglingaklúbb á
vegum æskulýðsstarfs KFUM í
Vatnaskógi, siglingaklúbbinnSiglu-
nes og fleiri.

Dagmar Óladóttir, forstöðukona
Kópaness og Agnar Kárason, fram-
væmdastjóri Lönguskerja slf sem
afhenti siglingaklúbbnum vinsælu
Terhi bátanna.

K IRKJAN

Nafn og gælunafn:
Grétar Halldór Gunnarsson heiti
ég, en ámér ekkert gælunafn.

Fjölskylduhagir,búseta og
gæludýr:
Ég er giftur Valgerði B. Eggerts-
dóttur (kölluð Vala) sem er lög-
fræðingur hjá Innviðaráðuneyt-
inu. Saman eigum við þrjú börn,
11 áradreng, 7 ára stúlkuog3ára
gaur. Við erumámilli gæludýra í
augnablikinu.

Aldur,menntun og fyrri störf:
Ég er 40 ára gamall, stúdent frá
MenntaskólanumviðHamrahlíð.
Égermeðembættispróf íguðfræði
fráHáskóla Íslands,meistarapróf
frá Princeton Seminary í Banda-
ríkjunumogdoktorspróf fráEdin-
borgarháskóla.Éghef starfað sem
aðstoðarmaðurprófasta, stunda-
kennariviðHÍ,sempresturíGrafar-
vogssókn og síðast prestur við
Ísafjarðarkirkju.Ennúerégkominn
hingað í Kópavoginn til að þjóna
semprestur til langframa.

Hverra manna ert þú?
Í föðurættmínaáégættir að rekja
vestur á Ísafjörð. Pabbi fæddist
þar, sonur foreldra sinna þeirra

Halldórs Hermannsonar og Eddu
KatrínarGísladóttur. Ímóðurættina
áégm.a.ættiraðrekjaáSnorrastaði í
HnappadaláSnæfellsnesi.Mamma
er fædd íReykavík enmóðuramma
mín, Kristín Sólveig, var fædd og
uppalin á Snorrastöðum. Sjálfur er
ég fædduroguppalinn í Reykjavík.

Áhugamál:
„Hið góða líf“ myndi ég segja, í
margbreytilegrimerkingu. Sááhugi
leiðir mig oft til þess að lesa bæði
forna og nýja texta.

Breiðablik eða HK?
Breiðablik.

Síðasta kvikmynd sem þú horfðir
áogsíðasta lagsemþúhlustaðirá:
Kvikmyndinvar„LookBothWays“.
Náði reyndar ekki að klára hana.
Síðasta lag:„HeadoverHeels“með
„Tears for fears“.

Síðasta SMS sem þú fékkst og frá
hverjum:
„OK, takk“ fráBergsveiniBirgissyni.

Frægasti vinurinn sem þú átt
símanúmerið hjá:
Þetta veltur á mælikvörðum sem
beitt er. En skv. nútímalegustu

mælikvörðunumþáhlýturþaðað
veraEysteinnSigurðarson,mágur
minn og leikari. Hann er a.m.k.
sá sem er með flesta fylgjendur
á Instagram, fleiri en 60 þúsund.

Af hverju gerðist þú prestur?
Þegar ég var á síðasta ári mínu í
MHþágerðist eitthvað innrameð
mér semáendanumleiddiþessa
leið. Sumir kalla það andlega
vakningu, aðrir köllun. En upp-
lifunin var kannskimeira eins og
innra tog í þessa átt.

Hvers vegna eru núna tveir
prestar starfandi fyrir Kársnes-
söfnuð í Kópavogskirkju?
Kárnesið er að undirgangast
miklar breytingar. Fólki hefur
fjölgað, og fólkimun fjölgameira
eftir því sem hverfið er að byggj-
ast upp. Einn prestur þótti bara
ekki lengur nóg til að sinna þess-
ari stóru sókn og vinsælu kirkju.
Þaðer allt aðgerast áKársnesinu.

Eru Kópavogsbúar duglegir
að mæta í Kópavogskirkju?
Það sýnistmér. Þaðer a.m.k. ljóst
að margar líta á Kópavogskirkju
sem sína kirkju, og leita mikið
hingað eftir kirkjulegri þjónustu.

Sr. GrétarHalldórGunnarsson er nýr prestur við Kópavogskirkju.

Nýr prestur
Kópavogskirkju
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson er nýr prestur í Kársnessöfnuði en fyrir er Sr. Sigurður
Arnarson.Grétarer fæddur íReykjavíkárið1982og laukdoktorsprófi í guðfræði fráEdin-
borgarháskólaárið2015.Hannvígðist sempresturviðGrafarvogssóknári síðarogþjónaði
síðast við Ísafjarðarkirkju.



Félagsstarf ELDRI BORGARADIGRANESKIRKJU
OGHJALLAKIRKJU:
Alla þriðjudaga í Digraneskirkju kl 11-14:30.
Hefst þriðjudaginn 6. september. Gleðilegar sam-
verustundir í notalegu umhverfi á þriðjudögum
kl. 11-14.30. Öllu verði er stillt í hóf - hádegisverður
og kaffi kr. 1500. (2000 kr. þegar við gerum okkur
glaðan dag með veglegri veitingum).

Við minnum á kirkjubílinn, akstursþjónustu
Digranes- og Hjallasafnaðar, 5541620. Pöntun á
þriðjudögum kl. 09. Verð kr. 500 fram og til baka.
Dagskrá: Kl. 11. Leikfimi ÍAK (einnig á fimmtudögum
kl. 11). Kl. 11.50. Hádegisverður. Kl. 12.40. Helgi-
stund með örtónleikum. Kl. 13.20 Dagskrá og kaffi.

Alla fimmtudaga kl 11:50 í Digraneskirkju.
Hefjast fimmtudag 8. september. Bænastundir í
Digraneskirkju alla fimmtudaga. Hefjast í beinu
framhaldi af leikfiminni. Við kveikjum á kertum,
heyrum Guðs orð og biðjum saman. Athugið að
hægt er að senda inn bænarefni gegnum heimasíðu
kirknanna eða á tölvupóst: helga@digraneskirkja.is.

Guðsþjónusta alla sunnudaga kl. 11 í Digraneskirkju.
Léttur hádegisverður í safnaðarsal (500 kr. á mann).
Guðsþjónusta alla sunnudaga kl 17:00 í Hjallakirkju.

HELGIHALD

SAFNAÐARSTARF

BÆNASTUNDIR

SUNNUDAGASKÓLI
Alla sunnudaga kl. 11:00 í Digraneskirkju.
Sunnudagaskólinn er alla sunnudaga í fræðslusal
Digraneskirkju (neðri hæð). Hefst með fjölskyldu-
guðsþjónustu sunnudaginn 4. september. Börnin
heyra sögur úr Biblíunni, syngja, föndra og leika
saman. Léttur hádegisverður í safnaðarsal
kirkjunnar að stund lokinni (ókeypis fyrir börn,
500 kr. fyrir fullorðna).

ÆSKULÝÐSFÉLAG
Öll fimmtudagskvöld kl. 20:00 í Hjallakirkju
Hefst fimmtudaginn 1. september. Æskulýðs-
félagið í Hjallakirkju er metnaðarfullt og skemmti-
legt starf fyrir krakka í 8-10 bekk. Á fundum förum
við í ýmis konar leiki, spilum gömul spil og ný,
keppum og vinnum saman. Við tölum og syngjum
en lærum einnig að meta þögnina og í hverju það
felst að vera kristin manneskja. Æskulýðsfélagið er
eitthvað sem allir unglingar ættu kíkja á.

SKRÁNING OGNÁNARI UPPLÝSINGAR:
Heimasíður kirknanna:
www.digraneskirkja.is www.hjallakirkja.is
Facebook og instagram Báðar kirkjurnar eru
með síður á Facebook og instagram.

TTT (tíu til tólf ára). Allamiðvikudaga
kl. 16.00-17.00 í Hjallakirkju.
Hefst miðvikudaginn 7. september. TTT er starf fyrir
10-12 ára börn. Börnin fá hressingu, syngja saman
og læra um kristileg gildi. Einnig er farið í leiki, spilað,
föndrað og perlað svo fátt eitt sé nefnt. Skráning á
heimasíðu.

KIRKJUPRAKKARAR
Alla fimmtudaga kl. 15:30-16.30 í Hjallakirkju.
Hefjast fimmtudaginn 8. september. Kirkjuprakkarar
er starf fyrir 6-9 ára börn. Börnin fá hressingu,
syngja saman og læra um kristileg gildi. Einnig er
farið í leiki, spilað, föndrað og perlað svo fátt eitt
sé nefnt. Í boði er að sækja börnin í 1. og 2. bekk
Álfhólsskóla í frístundina í Skessuhorni og við
fylgjum þeim þangað aftur ef óskað er.

Barnakór Hjallakirkju
Alla fimmtudaga kl. 14.45-15.30 í Hjallakirkju.
Umsjón með kórunum hafa Matthías V. Baldursson
og Hálfdán Helgi Matthíasson. Kórastarfið hefst
fimmtudaginn 8. september. Skráningar í kórinn
fara fram á heimasíðu kirknanna. Kirkjubíllinn
sækir börn í frístund ef óskað er eftir því.

BARNA- OGÆSKULÝÐSSTARF

facebook/digraneskirkjafacebook/hjallakirkja

facebook/digraneskirkjafacebook/hjallakirkja
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HelgaMöller í Salnum
TÓNLE IKAR

Helga hefur um langa hríð
veriðmeðvinsælustu söng-
konumlandsins. Smellirnir

semhún hefur sungið inn á plötur
eruóteljandiog flestirættuaðmuna
eftir dúettinum Þú og ég sem naut
mikilla vinsælda. Á löngum ferli
hefur Helga sungið flestar þær
tegundir popptónlistar sem við
kunnumskil á; jólalög, kántrý,diskó
og fleira.

Byrjaði 14 ára að koma fram
Sönghæfileikarnir komusnemma í
ljóshjáHelgu.„Égbyrjaðiminn feril

StórsöngkonanHelgaMöller kemur fram í spjalltónleikaröð
Jóns Ólafssonar í Salnumþann 24.nóvember. Jón nær oftar
enekkigestumsínumáflugmeðsöngogsögum.Fastlegamá
búastviðeinstakrikvöldstundþegarHelgaMöllerstígurásvið.

14árameðkassagítarinnminnmeð
lög vinarmíns Sveinbjörns I. Bald-
vinssonarog söng lög JoniMitchel,
Carol King og Janis Ian ásamt ís-
lensku lögum í Laugalækjarskóla,
félagsmiðstöðinni Tónabæ og
Klúbbnum,“ segirhúnaðspurðum
upphaf ferilsins. Hún söng einnig
með hljómsveitinniMelchior áður
endiskóið tókvöldin.„Á tónleikun-
um í Salnum mun ég örugglega
flytja lög frádúettinumÞúogégsem
égstarfaði í ádiskótímanum.Ogég
muneinnig flytja eitthvað fráGeir-
mundiValtýssyni.“

Tónleikagestir mega eiga von á
að Helga syngi sín þekktustu lög.
„LögeinsogReykjavíkurborg,Dans,
dans, dans og Ort í sandinn fá að
njóta sín í sérstökum útgáfum á
tónleikunum,“ segir Helga og
bætir því við að af því að það eru
alveg að koma jól mun hún syngja
jólalögeinsÉgkemst í hátíðarskap,
Hátíðarskap og Jólin þín og mín,
svoeinhver séunefnd.„Égmun líka

Helga Möller, söngkona.

22 ára söngkona ársins á Tónlistar-
verðlaununum sem báru annað
heiti þá.

Gleðisprengjurnar í Icy tríóinu voru
fyrstu flytjendur Íslands í Eurovision
1986.

14 ára að spila í Laugalækjarskóla á gítarinn hans Árna Johnsen.

syngja lög frá fyrstuárunummínum
með kassagítarinn, lög sem mér
þykir ótrúlega vænt um. Elísabet
Ormslevdóttirmínmunkomafram
semgesturminnogviðmunumað
sjálfsögðu syngja saman.“
Nóg er að gera hjá Helgu þessa

dagana en hún kemur fram á
Bryggjunni í Grindavík dagana 25.
og 26. nóvemberog einnig í byrjun
desember.Húnkemureinnig fram
í afmælum og brúðkaupumog við
hina ýmsu viðburði.

HelgaMöller í Salnum,
24. nóvember.Miðasala
á salurinn.is og tix.is.



Kópavogsbær óskar eftir áhugasömum umsækjendum
um leyfi til daggæslu barna í heimahúsum.
Skemmtilegt starf fyrir þá sem vilja starfa sjálfstætt heima fyrir og hafa áhuga
á umönnun og vellíðan ungra barna.

Kópavogsbær býður dagforeldrum góða starfsumgjörð:

• Nýir dagforeldrar fá 300.000 kr. í stofnstyrk við upphaf starfs til kaupa á búnaði
og viðhalds húsnæðis til daggæslu.

• Starfandi dagforeldrar fá 150.000 kr. á hverju ári í aðstöðustyrk.

• Leikskólaráðgjafi veitir dagforeldrum faglegan stuðning við umönnun barna.

• Boðið er upp á símenntun og fræðslu og allir nýir dagforeldrar sækja 70 stunda
starfsréttindanámskeið sem greitt er af Kópavogsbæ.

Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir, fá góð meðmæli frá fyrri vinnuveitendum
og hafa góða aðstöðu til daggæslu á heimilum sínum.

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar.

Nánari upplýsingar um reglur Kópavogsbæjar um dvöl
barna í daggæslu eru á kopavogur.is

kopavogur.is

Pipar\TBW
A
\SÍA

Viltu vinna sem
dagforeldri í Kópavogi?

Litlu börnin
í Kópavogi
vilja faglega og nærfærna kennslu og
framúrskarandi umönnun

Kópavogsbær rekur um 19 leikskóla og auglýsir eftir
öflugu starfsfólki.

Kópavogsbær er barnvænt samfélag þar sem mikill metnaður
er lagður í faglegt og framsækið starf innan leikskólanna með
börnunum og fyrir þau. Áhersla er lögð á öryggi, samvinnu,
gæði og gleði starfsins innan leikskólanna, börnum og
starfsfólki til heilla.

Starfsfólk í leikskólum fær hvatningu og aðstoð við að auka
menntun sína til að eflast enn frekar í starfi.

Sækja skal um allar stöðurnar á ráðningarvefnum alfred.is.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um hvaða stöður er um
að ræða ásamt menntunar- og hæfniskröfum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

kopavogur.is
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VEGGL IST

Ungverjar
áhugasamir
um sjávardýr

Úrskurður um
deiliskipulag í
miðbæ Kópavogs

T ILKYNNING FRÁ VINUM KÓPAVOGS

Úrskurðarnefndumhverfis-
og auðlindamála hefur
fjallað um kæru Vina

Kópavogs og fleiri aðila vegna
deiliskipulags á Fannborgar-
reit og Traðarreit vestur í miðbæ
Kópavogs. Íumfjöllunnefndarinn-
ar kemur fram að ágallar voru
á undirbúningi og ákvörðunar
meirihluta bæjarstjórnar Kópa-
vogs um deiliskipulagið. M.a.
er bent á að ekki hafi verið gerð
nægjanlega vel grein fyrir mati á
umhverfisáhrifumogniðurstöðu
þess og húsakönnun hafi verið
ábótavant.Meirihlutinefndarinn-
ar kemst að þeirri niðurstöðu að
ágallar séu, þó ekki nægjanlega
miklir til að fellaberi skipulagiðúr
gildi.Tveir af fimmnefndarmönn-
um telja ágalla svo alvarlega að
fella beri skipulagið úr gildi.
Niðurstaðan veldur vonbrigð-

um.Þávekurþað furðuaðnefnd-
in fjallaði ekki efnislega um 7 af
12 kæruliðum Vina Kópavogs.
Óskað verður eftir skýringum á
því og athugað hvort tilefni sé til
að leggjamálið fyrirumboðsmann
Alþingis eða dómstóla til að fá úr
því skorðið hvort nefndinni beri

Verkefnið, sem Karen starfaði
við, var ávegumESC(Europ-
ean Solidarity Corps) en

markmið þess var að skreyta veggi
borgarinnar. „Helst átti að skreyta
samfélagið af litum,bókstaflegaog
myndrænlega,“ segir Karen. „Það
faldi í sérheimsóknir á leikskóla, til
fatlaðs fólks, heimili blindra, spítala
og elliheimila. Okkur var boðið að
kynnamenninguokkareneinnigað
næra umhverfi samfélagsins nýju
lífi í gegnum vegglist,“ segir Karen
ogbætirþví viðað listsköpuninhafi
rutt tungumálahindrun úr vegi.

ekki að takaallaákæruliði til efnis-
legrar umfjöllunar.
Í niðurstöðu nefndarinnar er

tíundað sérstaklega að gerð verði
áætlunumframkvæmdartímaog
áfangaskiptingu framkvæmda í
samráði við hagsmunaaðila og
þurfi að leggja þá áætlun fyrir
bæjarstjórn til samþykktaráðuren
leyfisumsókn hljóti afgreiðslu og
aðaluppdrættir verði samþykktir.
Athugun Vina Kópavogs og Ör-
yrkjabandalagsins benda til þess
að ómögulegt sé að uppfylla lög-
bundin ákvæði um aðgengi fatl-
aðaágrundvelli deiliskipulagsins.
Það er því verkefni nýrrar bæjar-
stjórnar að leysa úr þeirri flækju.
Bæjarfulltrúar Vina Kópavogs
munu standa vaktina í bæjarst-
jórn og reyna að koma málinu í
uppbyggilegan farveg í góðusam-
starfi við aðra bæjarfulltrúa.
Vinir Kópavogs telja að ekki sé

mögulegt að mæta lögbundnum
kröfum um aðgengi fatlaðra án
þess að gera gagngerar breyting-
ar á fyrirliggjandideiliskipulagiog
eru vongóðir um að það takist í
breiðu samstarfi.

„Vegglistaverkið semviðsköpuðum
í sameiningu á heimilinu fyrir fatl-
aða færði öllumhamingjuoggleði.
Það sást vel hvað íbúumþótti vænt
um verkið sitt.“
Listin sjálf var innblásin af því

sem var samfélaginu nær. „Ung-
verjaland er staðsett lengst inni í
miðri Evrópu þar sem enginn sjór
er nálægt. Á Íslandi er sjór allt í
kringum okkur. Hver einasti Ung-
verji sem ég kynntist var með litla
þráhyggju fyrir sjávardýrum,“ segir
Karen. „Um leið og ég áttaði mig á
þessu fæddisthugmyndaðsjórinn
yrðiþemavegglistaverksinsviðeinn
leikskóla. Einn stærsti veggur feril
míns varðþví aðheilu sjávarlands-
lagimeðeinu sætasta sjávardýrinu
ímiðjunni, selinum.Veggurinnbjó

Karen Ýr Sigurbjörnsdóttir starfaði í sumar sem sjálfboða-
liði í vegglist í borginni Szeged í Ungverjalandi.Á heimili fyrir
fatlaða þar í borg fékk hún heimilismenn með sér í lið til að
mála á vegg.Verkefnið vakti mikla athygli þar í landi og fjallaði
ungverska ríkissjónvarpið um það í fréttum.

til nýtt líf fyrir umhverfi leikskólans
og krakkarnir urðu sannarlega sæl
ogglöðað fáaðupplifaþennannýja
heim.Þarnavarkominástæðaþátt-
töku minnar í þessu verkefni sem
var að fá að glæða umhverfið með
gleði og ást. Fyrir mig var ómetan-
legtað fáaðgefaafmér til samfélags
semégþekkti ekki áðurog læraum
nýjanmenningaheim.“

Vegglist á eigin vegum
Karen er nýkomin aftur til lands-
ins og við tekur myndlistanám við
Myndlistaskóla Reykjavíkur. Hún
hyggur þó á að halda áframmeð
vegglistinaáeiginvegum.„Draum-
urinn er að stofna eigið fyrirtæki í
vegglist oggeraþetta að fullu starfi.
Eftir að ég kom heim er ég með
nokkurverkefni ípípunumenhægt
er aðhafa sambandviðmig í gegn-
um vefsíðuna karenyr.com og á
samfélagsmiðlum undir nafninu
xkarenyrx. Þar er hægt að panta
vegglistaþjónustu.“

Karen Ýr sigurbjörnsdóttir

24

Heimsendingartilboð

Hádegistilboð

15" pizza af matseðli og 15" margarita eða hvítlauksbrauð

Fjölskyldutilboð Stór pizza
15" pizza með 2 áleggstegundum, 12" hvítlauks-
brauð, stór skammtur af brauðstaungum og 2L gos

15" pizza með 2 áleggstegundum

12" pizza með 2 áleggstegundum,
lítill skammtur af brauðstöngum
og 2L gos

15" pizza með 2 áleggstegundum,
stór skammtur af brauðstöngum
og 2L gos

12" pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

9" pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

Sótt tilboð 5.190 kr.

5.250 kr. 2.490 kr.

4.180 kr. 4.990 kr.

2.090 kr.

1.790 kr.

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu

Pantaðu á netinu

eða í síma 577 3333

castello.is

Castello pizzeria I Lágmúla 7 I Dalvegi 2 I Dalshrauni 13

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Skoðaðu blaðið líka á

kopavogsbladid.is
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FRÍR PRUFUTÍMI

KARATEDEILD BREIÐABLIKS

Byrjendanámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna
Byrjenda- og framhaldsnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna
Frábær líkamsrækt, styrkur, agi og skemmtun!

Skráning á breidablik.is
allar upplýsingar á Facebooksíðu deildarinnar

Sendið okkur póst á karate@breidablik.is til að fá frekari upplýsingar

FRÍSTUNDASTYRKIR
SVEITAFÉLAGA GANGA
UPP Í ÆFINGAGJÖLD

KARATESKÓLI
FYRIR BÖRN
FÆDD 2017

FRÍR GALLI FYRIR BYRJENDUR

KOMDU Í

KARATE
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Útskrifast sem leikskóla-
kennararmeð stuðningi
Kópavogsbæjar

L E I K S K Ó L A R

GÓÐUR
NONNABITI

Bæjarlind14-16, 201Kópavogi

Bæjarlind14-16,
201Kópavogi

Erum á Facebook

Við hjá Reyni bakara erum stolt af því að titla
okkur sem handverksbakarí og viljum koma

því á framfæri að allt brauð og bakkelsi er bakað
hér á staðnum frá grunni, hvort sem eru

kleinuhringir, croissant, vínarbrauð eða annað.

Dalvegi 4 og Hamraborg 14, Kópavogi, s: 564 4700

#Handverksbakarí

Verið velkomin

Kópavogsbær greiðir náms-
styrki fyrir starfsfólk sem fer í
háskólanámí leikskólakenn-

arafræðumogeigahinnýútskrifuðu
það sameiginlegt að hafa nýtt sér
þann stuðning en bærinn greiðir
skólagjöld og námsgagnastyrk og
veitir svigrúm til að stunda nám
meðfram vinnu.
Góður árangur hefur verið af

þessari stefnu og er svo komið að
36% starfsfólks leikskóla bæjarins
er leikskólakennaramenntað, sem
er hæsta hlutfallið á höfuðborgar-
svæðinu. Þar fyrir utan eru 16%
háskólamenntaðir í ýmsum grein-
um. Þá eru 50 af þeim 250 sem
stunda nám í leikskólakennara-
fræðumviðHáskóla Íslands starfs-
fólk Kópavogsbæjar.
Frá árinu 2014 hafa á annað
hundrað lokið námi með náms-
styrkjum frá Kópavogsbæ og hafið
störf á leikskólumKópavogsbæjar.
LoksmáþessgetaaðKópavogsbær
styrkir ófaglærða leiðbeinendur til
þess að sækja sér menntun leik-
skólaliða, sem er starfstengt nám
á framhaldsskólastigi.
„Við erum afar stolt af þeim
stuðningi sem bærinn býður og
hversuvel stjórnendur leikskólanna
hafa stutt við það starfsfólk sem
vill nýta sér stuðninginn. Fjölgun
leikskólakennara eykur gæði fag-
lega starfsins í leikskólumbæjarins
en okkar metnaður liggur í því að

Nýútskrifaðir leikskólakennararogstarfsfólksembætthefur
við sig meistaragráðu í leikskólakennarafræðum samhliða
störfum hjá Kópavogsbæ komu saman nýverið til að fagna
áfanganum.

leikskólarnir okkar séueinsogbest
gerist,“ segir SigurlaugBjarnadóttir,
deildarstjóri leikskóladeildar.

Nánar umnámsstyrki
Eftirþriggjamánaðastarf í leikskóla
erunnt aðóskaeftir stuðningi leik-
skólastjóra til að sækja um nám í
leikskólakennarafræðum. Sótt er
um grunnnám í leikskólakennara-
fræði eða meistaragráðu ofan á
aðra háskólagráðu. Styrkurinn
felst í því að starfsfólk getur verið
fjarri vinnu vegna skólasóknar eða
vettvangsnáms í allt að 35 daga á
skólaárinu. Einnig er styrkt nám
leiðskólaliða, með greiðslu skóla-
gjalda og námsgagna auk veg-
legrar eingreiðslu til hvatningar við
lok náms ásamt því að veita svig-
rúmá vinnutíma vegna vettvangs-
náms.

Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda

gleðinni í hljóðfæranáminu.

Ögurhvarf 4A. Sími 534-3700. www.tonsalir.is
...BARA GAMAN...

Nú er opið fyrir umsóknir í eftirfarandi tónlistarnám:

* Gítarnám
* Píanónám
* Trommunám
* Rafbassanám
* Söngnám

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

Skemmtilegt tónlistarnámSkemmtilegt tónlistarnám

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Skoðaðublaðið líka á
kopavogsbladid.is



KÓPAVOGS- & SALALAUG NÁNARI UPPLÝSINGAR:
www.reebokfitness.is/kopavogur

HEILSURÆKT
OG SUND

ATH ÞESSI KORT GILDA AÐEINS Í REEBOKFITNESS Í
SUNDLAUG KÓPAVOGS OG SALALAUG

NÆLDU ÞÉR Í
ÁRSKORT Á
59.900 KR

ÖLLUM ÁRSKORTHÖFUM
BÝÐST NÚ AÐ FÁ AÐGANG AÐ

OPNUM HÓPTÍMUM

Í URÐARHVARFI



KÓPAVOGSBLAÐIÐ

BREIÐA
FRJÁLSAR

HLAUPAHÓPUR

KNATTSPYRNA

KÖRFUBOLTI

TAEKWONDO

SKÍÐI

HJÓLREIÐAR

KARATE

KRAFTLYFTINGAR

SKÁK

SUND

ÞRÍÞRAUT
Fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna



WWW.BREIDABLIK.ISABLIK VETRARSTARFIÐ
2022-2023

ÍÞRÓTTASKÓLI
BREIÐABLIKS

RAFÍÞRÓTTIR

Byrjar um miðjan
september. Nánar
auglýst síðar

Félags- og Tómstundadeild
Breiðabliks:

Í íþróttaskóla Breiðabliks gefst 2-5 ára
börnum (fædd 2017-2020) kostur á að
hreyfa sig í skemmtilegu umhverfi undir
leiðsögn foreldra og reyndra þjálfara.

Langflottasta og stærsta rafíþróttaaðstaða á Íslandi. 120 Alienware tölvur
og 25 PS5 tölvur svo eitthvað sé nefnt. Sjá nánar á www.arenagaming.is
og Facebooksíðu Arena Gaming. Reynslumiklir þjálfarar, allir með réttindi frá
RÍSÍ. Upphitun í byrjun æfinga og niðurlag í lokin. Teygjur, yoga, styrktaræfingar
og fleira, allt í sérútbúnum herbergjum. Fortnite, Minecraft, FIFA og fleiri leikir.
Nánar síðar.

SJÁ NÁNAR:www.breidablik.is/ithrottaskoli

SKÓLATÍMI Á LAUGARDÖGUM:
2-3 ára, kl. 9:00
4-5 ára, kl. 10:00

SKÓLAGJÖLD:
10 tímakort á 15.000kr.
5 tíma kort á 8.000kr.
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Íslenskur landbúnaður 2022
í Laugardalshöll

Ánægjameð
Hamraborg Festival

KYNNING

MENNINGÓlafur M. Jóhannesson hjá
sýningarfyrirtækinuRitsýn
sf er framkvæmdastjóri

sýningarinnar.„Sýninginernánast
uppseld og það er greinilegt að
það er mikill þróttur í íslenskum
landbúnaði. Fjölbreytni land-
búnaðarins er afar mikil og gróska
og nýsköpun. Sýningin mun
endurspegla þessa miklu grósku
og þá má ekki gleyma því að á
óróa og stríðstímum verður land-
búnaður á heimagrund stöðugt
mikilvægaraöryggistæki.Við erum
líka í mjög góðri samvinnu við
Bændasamtök Íslands sem munu
bjóða félagsmönnum sínum á
sýninguna. Einnig bjóðum við
sýningarfyrirtæjunum eins marga
boðsmiða og hentar sem er
mjög vinsælt og dregur viðskipta-
vini að sýningunni.“

Bændur þakka framtakið
„Það er engin spurning að land-
búnaðarsýningin mun lyfta ís-
lenskum landbúnaði og ljóst að
stefnir í sannkallaða stórsýningu í
haust. Seinasta sýning var haldin
2018 og sló hún öll aðsóknarmet
í Höllinni. Á seinustu sýningu
komu margir bændur að máli við

Stór og vegleg landbúnaðarsýning, Íslenskur landbúnaður
2022 verður haldin í Laugardalshöllinni dagana 14.-
16. október n.k.Markmið sýningarinnar er að kynna ís-
lenskanlandbúnaðog leiðasamanfyrirtækiogeinstaklinga
semstarfa íatvinnugreininni.Einnigaðkynnafyrirgestum
hreinleika íslenskra landbúnaðarafurðaogþámiklu tækni
semnúer til staðar í íslenskumbúskap.

mig og þökkuðu fyrir sig. Þetta var
einstaklega eftirminnilegt og man
ég sérstaklega eftir einum gildum
bónda að norðan sem sagði. „Það
er svo gott að fá að sýna hvað býr
í íslensk-
um landbúnaði nóg er nú samt um
úrtölumenn.“ Slíkummælierusann-
arlega gleðiefni og við göngum
bjartsýn til stórsýningarinnar Ís-

lenskur landbúnaður 2022,“ segir
Ólafur.

Það eru örfá sýningarpláss eftir
á Landbúnaðarsýningunni og geta
þeir sem hafa áhuga á að skoða
möguleika á sýningarplássi haft
samband við Ólaf framkvæmda-
stjóra í gsm 698 8150, olafur@
ritsyn.is eða Ingu markaðsstjóra í
898 8022, inga@ritform.is.

Sigruðu á sterku alþjóðlegu móti
GOLF

Kylfingarnir efnilegu Arnar
Daði Svavarsson og Gunn-
laugur Árni Sveinsson, báðir

úr GKG, sigruðu í sínum aldurs-
flokki á sterku alþjóðlegu móti
sem fram fór í sumar á Lough Erne
golfsvæðinu á Norður-Írlandi.
Markmið mótshaldara er að gefa
efnilegumkylfingumog landsmeist-
urum tækifæri til þess að upplifa
stórmót á frábærum velli í keppni

Hamraborg Festival er nýaf-
staðin og hefur aldrei verið
stærri.Yfir sextíu listamenn

tóku þátt í hátíð sem náði frá Sund-
laug Kópavogs, inn í Menningar-
húsin, Hamraborgina og alla leið í
Auðbrekku. Á hátíðinni voru óper-
ur, gjörningar, dans, innsetningar,
listasýningar og alls konar nám-
skeið, þar sem gestum gafst kost-
ur á að sjá Hamraborgina í nýju
ljósi. Meðal þess sem má nefna er
sýning Berglindar Jónu Hlynsdótt-
ur, heiðurslistakonu hátíðarinnar,
í Ygallery. Sú sýning stendur enn
yfir og má nálgast fram að 11. sept-
ember. Dætur voru með opnunar-
gjörning hátíðarinnar, lófalestur fór
fram í Bókasafninu, og bókin með

við jafnaldra víðsvegar úr veröld-
inni.

Kepptvar íýmsumaldursflokkum
á þessu móti sem er boðsmót þar
sem að landsmeisturum víðsveg-
ar úr Evrópu er boðið að taka þátt.

Arnar Daði, sem er 13 ára, sigraði
í drengjaflokki 15 ára og yngri en
hann lék hringina þrjá á +8 eða 223
höggum. Hann sigraði með 6 högga
mun.

Gunnlaugur Árni, sem er 17 ára,
sigraði í flokki pilta 19 ára og yngri
en hann lék hringina þrjá á 5 högg-
um undir pari vallar. Hann sigraði
með 5 högga mun.

Hamraborgir á heilanum kom út, en
í bókinni má lesa texta eftir höfunda
á borð við Eirík Örn Norðdahl,
Kamillu Einarsdóttur, Tyrfing
Tyrfingsson og fleiri. Listasýning-
ar fóru fram m.a. í gleraugnaversl-
uninni Ég C, ferðaskrifstofunni
Visitor og Euromarket svo nokkrar
staðsetningar séu nefndar, en eitt
af höfuðmarkmiðum hátíðarinnar
er að setja list inn í almannarýmið
og leyfa fólki þannig að uppgötva
nýja listamenn og sjá hversdagslífið
í nýju ljósi.

Að hátíðinni standa Snæbjörn
Brynjarsson, Joanna Pawlowska,
Sveinn Snær Kristjánsson og Ragn-
heiður Sigurðardóttir Bjarnarson.

Ólafur M. Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri sýningarinnar.

Myndir: Vikram Pradhan.

Myndir: Vikram Pradhan.

Leggið þessi nöfn á minnið. Gunn-
laugur Árni Sveinsson og Arnar Daði
Svavarsson, báðir úr GKG, eiga eftir
að láta mikið að sér kveða í golf-
íþróttinni.

ÍSLENSKUR
LANDBÚNAÐUR
2022
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ÍSLENSKUR
LANDBÚNAÐUR
2022

Glæsileg
landbúnaðarsýning
í Laugardalshöllinni

Föstudag: 14. okt. 14.00-19.00
Laugardag: 15. okt. 10.00-18.00
Sunnudag: 16. okt. 10.00-17.00

14. – 16. október 2022

Sýningin er opin

•Matvælasýning
•Tækjasýning
•Öflugdagskrá

Aðgangseyrir 1.500 kr. Eldri borgarar og öryrkjar 1.000 kr. Frítt fyrir börn undir 12 ára aldri í fylgd með fullorðnum. Miðar gilda alla dagana og líka á fyrirlestradagskrá

Hringskonur heim-
sækja Geðræktar-
húsið í Kópavogi

GEÐRÆKT

Stjórn kvenfélagsins Hringsins
heimsótti nýverið Geðræktar-
húsið í Kópavogi en húsið var

reist fyrir tilstuðlan Hringskvenna
fyrir rétt tæpum 100 árum síðan.

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri
Kópavogs, tókámótiHringskonum
sem skoðuðu húsið eftir miklar
endurbætur sem Kópavogsbær
hefurunniðáhúsinu.Þávarnúver-
andi starfsemi hússins kynnt en í
húsinu fer fram margvísleg starf-
semi semlegguráhersluá jákvæðni
og andlega heilsu.

Húsið var tekið í notkun árið
1926.KristínVídalín Jacobsen, fyrsti
formaðurHringsins,hafði forgöngu
um málið auk þess sem Ingibjörg
H. Bjarnason, sem er fyrst kvenna
kosin til setu á Alþingi, studdi
mjög að Hringurinn fengi afnot af
Kópavogsjörðinni sem svo varð.

Hringurinn rakhressingarhæli fyrir
berklasjúklinga í húsinu og star-
frækti það til ársins 1939. Hrings-
konur stóðu einnig fyrir búrekstri
á Kópavogsjörðinni sem skilaði
hagnaði sem rann í Barnaspítala-
sjóð Hringsins, sem stofnaður var
1942.

Guðjón Samúelsson teiknaði
húsið sem er elsta steinsteypta
húsið íKópavogi. Íhúsinuhefurallt-
af verið heilbrigðistengd starfsemi,
nú með áhersluá geðrækt. Í húsinu
eru nú meðal annars haldin nám-
skeið til að vinna gegn kvíða ólíkra
aldurshópa, uppeldisnámskeið og
hugræktarstundir.

Kópavogsbær eignaðist húsið
árið 2003. Það var tekið í notkun
2021 eftir gagngerar endurbætur
að innan og utan. Margrét Björnsdóttir, Ingibjörg Dalberg, Anna Elísabet Ólafsdóttir verkefnastjóri lýðheilsu hjá Kópavogsbæ, Guðlaug

Daðadóttir, Anna Björk Eðvarðsdóttir formaður Hringsins, og Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs.
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Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur
Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Smiðjuvegi 14 Græn gata,
200 Kópavogi

www.bilrudan.is
S: 552 5755

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18, 201 Kópavogur

S: 5711133

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi
sími: 557 8833 - kjothusid@kjothusid.is

www.kjothusid.is

GÓÐÞJÓNUSTA í Kópavogi

Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur
S: 894 4560, www.flytja.is

Flytjum það sem
þú vilt flytja

Flutningsþjónusta
Mikaels

GÖTULE IKHÚS

Sköpunargleðin
við völd
Vinnuskólinn í Kópavogi býður ungmennum bæjarins upp á að taka þátt
í götuleikhúsi á sumrin. Krakkarnir fóru víða umKópavog og vorumeð
uppákomur í Smáralind; á 17.júní og í Hamraborg. Þau sömdu barna-
leikrit sem þau sýndu fyrir leikskólabörn í Kópavogi; sömdu lög, bjuggu
til leikmynd frá grunni oghéldu stífaræfingar.

Andri, Telma, Katrín, Elí, Sindri og
Elín mála bófabúning fyrir 17. júní.

Hópurinn á leið að skemmta fólki í
Hamraborg.

Viktor Daði og Aron Daði leikstýra
tónlistarmyndbandi fyrir 17.júní.

Viktor Daði og Einar Atli sem
plastrusl.

Katrín Ýr stendur sem Beta með
tímavélina sem krakkarnir
föndruðu.

Aníta, Viktor Daði, Árni, Einar, Sin-
dri, Victor Emil, Aron Daði og Elín
Ósk að leika sér að hugmyndum um
mengun.
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Karlakór Kópavogs
auglýsir eftir söngmönnum í allar raddir.

Í boði er metnaðarfull tónlistarsköpun og öflugt
félagsstarf. Stjórnandi er Sigurður Helgi Oddsson.
Áhugasamir hafið samband við formann kórsins,
Ásmund Ásmundsson, í síma 897 7473, eða sendið
tölvupóst á netfangið karlakor@karlakor.com.

Allir velkomnir
Karlakór Kópavogs
www.karlakor.com

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Við hjáNormXhöfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40
ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma
sér upp glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Opiðmánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17

Heitir og kaldirHeitir og kaldir
gæðapottar ásamtgæðapottar ásamt

miklu úrvali af fylgi-miklu úrvali af fylgi-
og aukahlutumog aukahlutum
fyrir pottinn ogfyrir pottinn og
pottaferðinapottaferðina

Heitir og kaldir
gæðapottar ásamt

miklu úrvali af fylgi-
og aukahlutum
fyrir pottinn og
pottaferðina

Snorralaug
299.000 kr.

Grettislaug
259.000 kr.

Unnarlaug
310.000 kr.

Geirslaug
279.000 kr.

Gvendarlaug
189.000 kr.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)
135.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.
Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.
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KórKópavogskirkju

Sr.Sjöfn
Jóhannes-
dóttirkvödd

Nýrprestur

Dagskráhelgihaldsí
Kópavogskirkjuframundan

F r é t t a b l a ð K á r s n e s s a f n a ð a r , s e p t e m b e r 2 0 2 2

Kór Kópavogskirkju skipa um 30
manns og er stjórnað af Lenku
Mátéovu, kantor kirkjunnar. Hlut-
verk kórsins er að leiða almennan
söng við helgihald, en kórinn syng-
ur einnig fjölbreytta kórtónlist við
ýmis tækifæri, bæði innan og utan
kirkjunnar. Einu sinni í mánuði
eru sérstakar tónlistarmessur í
Kópavogskirkju, þar sem kórinn
flytur viðameiri tónlist en venju-
lega. Kórinn syngur að minnsta
kosti tvenna tónleika á ári; að-
ventutónleika og svo haust- eða

Það var mikið lán að Sr. Sjöfn
Jóhannesdóttir gat gefið Kársnes-
sókn þjónustu sína síðastliðin tvö
ár. Byggðin stækkar og sífellt fjölg-
ar fólki sem leitar til Kópavogs-
kirkju. Sr. Sjöfn þjónaði við góðan
orðstír hér og létti mikið undir
með öðru þjónum og starfsfólki
kirkjunnar. Í kveðjuguðsþjónustu
þann 28. ágúst var sr. Sjöfn form-
lega kvödd og henni þökkuð
þjónustan og samveran undan-
farin tvö ár.

Kópavogskirkja er áhrifamikið helgirými. Þar eru guðsþjónustur alla
sunnudaga kl. 11.00

Fulltrúar sóknarnefndar, Óskar
og Benedikt huga að framtíðar-
málum kirkju og sóknar á Kárs-
nesinu en í sóknarnefnd sitja
14. fulltrúar.

Safnaðarstarf tekur á sig ýmsar
myndir. Gjarnan er hlaupið
svokallað kirkjuhlaup á
aðventu, sem hefst inn í kirkju,
og svo er hlaupið undir hvetj-
andi hljómum kirkjuklukkna
Kópavogskirkju.

Sr. Sjöfn á góðri stund.

Sr. GrétarHalldórGunnarsson er nýr prestur við Kópavogskirkju.

Sr. Grétar Halldór Gunnarsson er
nýr prestur við Kópavogskirkju
og verður hann formlega settur
inn í embætti í Kópavogskirkju

4.september:Barna og fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11.00. Skólakór
Kársness syngur. Sr. SigurðurArnar-
son.

11. september: Messa kl. 11.00.
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson
settur inn í embætti prests við
Kópavogskirkju.

18. september: Guðsþjónusta kl.
11.00. Sr. Grétar Halldór Gunnars-
son.FélagarúrkórKópavogskirkju.

25. september:Messa kl. 11.00. Sr.
Sigurður Arnarson. Félagar úr kór
Kópavogskirkju.

2. október: Barna- og fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11.00. Skólakór
Kársness syngur. Sr. Grétar Halldór
Gunnarsson.

9.október:Guðsþjónustakl. 11.00.
Bleikuroktóber. Sr. SigurðurArnar-
son.FélagarúrkórKópavogskirkju.

16.október:Guðsþjónustakl. 11.00.
Þýskur kór heimsækir kirkjuna.
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson.

23.október:Guðþjónustakl. 11.00.

vortónleika. Reglulega er farið í
ýmsar ferðir og æfingabúðir, bæði
innanlands og utan.Vorið 2019 var
farið í síðustu utanlandsferð, sem
var glæsileg söngferð á heima-
slóðir kantorsins íTékklandi, með
viðkomu í Ungverjalandi og Sló-
vakíu. Stefnt er að næstu söngferð
áður en langt um líður. Kórinn
getur bætt við sig félögum í allar
raddir. Áhugasömum er bent á að
hafa samband við Lenku Mátéovu,
kantor kirkjunnar (lenkam@
internet.is)

þann 11. september kl. 11. Grétar
hefur áður þjónað við Grafar-
vogskirkju og Ísafjarðarkirkju. Í
ljósi mikillar uppbyggingar og
fjölgunar á Kársnesinu eru því
nú tveir prestar við söfnuðinn
og einn djákni og er það mikið
fagnaðarefni!

Sr. SigurðurArnarson.Félagarúrkór
Kópavogskirkju.

30.október:Guðsþjónustakl. 11.00.
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson.
Félagar úr kór Kópavogskirkju.

6. nóvember: Allra heilagra messa
kl. 11.00. Þeirra minnst sem jarð-
sungnir hafa verið síðastliðið ár.
Sr. Sigurður Arnarson og sr. Grétar
HalldórGunnarssonþjóna.Félagar
úr kór Kópavogskirkju.

13. nóvember: Barna- og fjöl-
skylduguðsþjónusta kl. 11.00.
Skólakór Kársness. Sr. Sigurður
Arnarson.

20. nóvember: Guðsþjónusta kl.
11.00. Sr. Grétar Halldór Gunnars-
son.

27. nóvember: Guðsþjónusta kl.
11.00. 1. sunnudagur í aðventu. Sr.
Sigurður Arnarson.

4.desember:Barna- og fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11.00. Skólakór
Kársness syngur. Sr. SigurðurArnar-
son og sr. Grétar Halldór Gunnars-
son.

11. desember: Guðsþjónusta kl.
11.00. Félagar úr kór Kópavogs-
kirkju. Sr. Grétar Halldór Gunnars-
son

18.desember:Hátíðarguðsjónusta
kl. 11.00 vegna 60 ára vígsluafmæli
Kópavogskirkju. Agnes M. Sig-
urðardóttir biskup vísiterar kirkj-
una, prédikar og þjónar ásamt
prestum og djákna safnaðarins.

24.desember:Beðiðeftir jólunumá
aðfangadagkl. 15:00. SkólakórKárs-
ness syngur

24. desember: Aftansöngur á að-
fangadag kl. 18.00 Sr. Sigurður
Arnarson.

24.desember:Aftansöngurkl.23.30.
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson.

25.desember:Hátíðarguðsþjónusta
kl.14:00. Sr.Sigurður Arnarson og
Ásta Ágústdóttir, djákni.

25.desember:Hátíðarguðsþjónusta
á jóladag kl.15:15 á Hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð. Sr. Sigurður
Arnarson og Ásta Ágústdóttir,
djákni.

31.desember: Aftansöngurágam-
lársdag kl.18:00. Sr. Grétar Halldór
Gunnarsson

1. janúar 2023: Hátíðarguðs-
þjónustaánýársdagkl 14:00. Sr. Sig-
urður Arnarson

Það er eftirvænting í loftinunúþegar safnaðarstarf Kópavogskirkju fer aftur af stað.Sunnu-
dagaskólinn,æskulýðsstarfið, bænahópar, guðsþjónusturnar, prjónahópur, kórstarfið,Mál
dagsins,og fleirikunnuglegir starfsþættir faranúaf stað.Viðhvetjumykkuröllað takaþáttog
fylgjastmeðáheimasíðuokkar kopavogskirkja.is,Facebook síðu safnaðarins og Instagram.
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60áraafmælis
hátíðhátíðar-
dagskrá

Prjónahópur

Bænaog
blessunarhópur

Starf fyrirbörní1.-2.bekk

Æskulýðsstarf fyrir8.bekk SafnaðarheimiliðBorgir

Bæna-ogkyrrðarstundir

Ritstjórar og ábyrgðarmenn: Sr. Sigurður Arnarson og
Sr. Grétar Halldór Gunnarsson.
Hönnun: Kópavogsblaðið
Kópavogskirkja: Hamraborg 2, 200 Kópavogur
Safnaðarheimilið Borgir: Hábraut 1. a, 200 Kópavogur

Einu sinni í viku eru börnin sótt
í Vinahól, Kársnessskóla, sé þess
óskað. Starfið hefst mánudaginn
12. september kl. 15.30. En börnin
verða sótt í Vinahól/l Kársnes-
skóla kl. 15.15. Þau sem vilja taka
þátt senda tilkynningu sem fer

Mál dagsins er á hverjum þriðju-
degi frá kl. 14.30-16.00 frá ogmeð
6. september. Við hlýðum þar á
erindi um fjölbreytt málefni og
syngjum saman undir stjórn
Friðriks Kristinssonar stjórnanda
Karlakórs Reykjavíkur og Lenku

Það tilheyrir haustinu að krakkar
á Kársnesinu tínast í skóla og í
fermingarfræðsluna í Kópa-
vogskirkju.Fermingarstarfið
er þegar farið af stað með síð-
sumarsnámskeiðinu sem var í
ágúst. En sumumhentar betur að
vera í vetrarfermingarfræðslunni
og eru nokkrir krakkar skráði í
hana. Húnmun fara fram í kap-
ellunni í Borgum, miðvikudaga
kl. 15.45 frá ogmeð 7. september.

Starfið er ætlað unglingum í 8.
bekk og mun fara fram í safn-
aðarheimilinu Borgum. Fundir
verðu vikulega á fimmtudögumkl.
20-21.30. Fyrsti fundurinn verður

Þann 16. desember næst-
komandi á Kópavogskirkja 60
áravígsluafmæli. Áþessumára-
tugum hefur kirkjan sett mót
sitt á bæjarlífið í Kópavogi, og
verið vettvangur merkingar-
ríkra stunda í lífi þeirra tug-
þúsunda sem til hennar hafa
leitað. Kynslóðir hafa þann-
ig litið á Kópavogskirkju sem
sína kirkju og vita að það er
fyrir margt að þakka. Desem-
bermánuður mun því vera
tími þar sem við fögnum
afmæii kirkjunnar, þökkum
liðin ár og horfum fram til
bjartrar framtíðar í áfram-
haldandi samfylgdmeð henni.

Hátíðardagskrá vegna 60 ára
vígsluafmælisKópavogskirkju
16. desember 2022:

27.nóvember: Aðventuhátíð í
Kópavogskirkju kl. 20.00. Kór
Kópavogskirkju og skólakór
Kársness syngja. Jólasaga og
hugvekja.
4.desember:Hátíð barnanna,
að lokinni barna- og fjölskyldu-
guðsþjónustu í kirkju, verður
jólaball í safnaðarheimilinu
Borgum. Jólasveinar og fleiri
góðir gestirmæta og skemmta
börnunum.
11. desember: Listin í Kópa-
vogskirkju. Að lokinni guðs-
þjónustu í kirkjunni verður
sýning í safnaðarheimilinu
Borgum undir yfirskriftinni
„Listin í Kópavogskirkju.“
Umfjöllunarefnið verður
Kópavogskirkja og listaverk
hennar.
18. desember: Hátíðarguðs-
þjónusta kl. 11.00 Biskup
Íslands visiterar söfnuðinn og
prédikar í guðsþjónustunni,
prestar safnaðarins og djákni
þjóna. Kirkjukaffi í safnaðar-
heimilinu Borgum að lokinni
guðsþjónustu

Prjónahópur Kópavogskirkju
hittist tvisvar í mánuði. Fyrsta
og þriðja hvert þriðjudagskvöld
hvers mánaðar kl. 19.30-21.30
í safnaðarheimilinu Borgum.
Fyrsta prjónakvöld hópsins
verður 6. september.

Bæna- og blessunarhópur
kemur saman allamánudaga í
Borgummilli kl 17:30 og 18:45.
Þetta er sjálfsprottinn hópur
semnýtur þess að koma saman
einu sinni í viku, eiga griðar-
stað í safnaðarheimilinu og
dvelja saman í friði fyrir amstri
dagsins. Allir eru velkomnir og
enginn er skyldugur að taka
þátt en geta notið þess að vera
bara með.

Leikbrúðurnar koma gjarnan í
heimsókn í sunnudagaskólann.
Alla sunnudaga kl. 11.00 í Borgum
safnaðarheimili

Á þriðjudögum frá september til maí kl. 12.15 verða stuttar bæna-
og kyrrðarstundir í Kópavogskirkju. Það er gott að taka frá stund í
dagsins önn til að njóta ljúfra tóna og tengjast í gegnum bænina.
Fyrirbænaefnummá koma til presta eða djákna kirkjunnar.

Borgir–FréttablaðKársnessóknar1.tbl.2022

Opnunartími skrifstofu: Alla virka daga frá 09:15-13:00
Opnunartími kirkju: Eftir samkomulagi.

Sími: 554-1898
Netfang: kopavogskirkja@kirkjan.is
Veffang: www.kopavogskirkja.is

Frábærir leiðtogar í æskulýðsstarfi: Salóme, Ástráður og Eva.
Þessir spennandi tónleikar eru fyrirhugaðir í safnaðarheimilinu Borgum.
Við hvetjum alla að mæta.

Kópavogskirkja verður 60 ára í desember.Myndasmiður: Finnur Fróðason.

Dagrún og Björgvin voru sátt eftir Mál dagsins þar sem við góðleikarinn
Gísli Örn Garðarson spjallaði við fólkið.

Kirkjustarfiðferafstað

Sunnudagaskólinn

Máldagsins

Fermingar-
fræðsla

Sunnudagaskólinn fer nú loks áf
stað eftir sumarfrí. Hann hefst
með pompi og prakt í barna- og
fjölskylduguðsþjónustu 4. sept-
ember kl. 11:00 í kirkjunni. Að
öllu jöfnu er hann á sunnudög-
um kl.11:00 í safnaðarheimilinu
Borgumog eru börn og foreldrar
boðin velkomin. Umsjón með
sunnudagaskólanum hafa: Ást-
ráður Sigurðsson, Salóme Páls-
dóttir, Eva Sigurðardóttir, prestar
og djákni safnaðarins.

Safnaðarheimilið Borgir stend-
ur skammt frá kirkjunni við
Hábraut 1a. Í safnaðarheim-
ilinu er kapella og skrifstofur
fyrir starfsemi safnaðarins. Þá
er í húsinu glæsilegur salur sem
rúmar 140mans til borðs og 250
mann standandi. Í salnum er

bæði á kopavogskirkja@kirkjan.
is og (ef sækja á börnin áVinahól)
einnig á netfangið daegradvol@
kopavogur.is. Umsjónarmenn eru
Ástráður Sigurðsson, Salóme Páls-
dóttir og Eva Sigurðardóttir.

Mátéovu, kantors Kópavogskirkju.
Þá er einnig boðið upp á kaffi-
veitingar, ritningarlestur og bæn.
Mikið af áhugaverðum fyrirlesur-
umkíkja til okkar, og tónlistin lyftir
alltaf og gleður.

8. september. Væntanleg ferm-
ingarbörn eru sérstaklega hvött til
að taka þátt. Aðalumsjónarmenn
eru Ástráður Sigurðsson, Salóme
Pálsdóttir og Eva Sigurðardóttir.

Þessi góði hópur kemur að ferm-
ingarstarfinu og/eða æskulýðs-
félaginu, Sr. Sigurður, Ástráður
æskulýðsleiðtogi, Ásta djákni,
Salóme æskulýðsleiðtogi, Eva
æskulýðsleiðtogi og sr. Grétar.

stórt sýninggartjald og skjávarpi.
Salinn og kapelluna er hægt að
fá til leigu undir veislur, fundi og
önnur mannamót. Bókanir eru
í s. 554-1898 á vikrum dögum
frá kl. 09.15-13.00 eða með því
að senda tölvupóst á netfangið
kopavogskirkja hjá kirkjan.is
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Hamraborg
Fjöleignarhús

Berglind JónaHlynsdóttir hefur verið að rann-
sakaHamraborgina og sögu hennar umára-
bil. Nýverið opnaði í Y Gallerí nýtt verk sem

nefnist Hamraborgin Fjöleignarhús.Verkið er sýnt
einnig í öðrum almenningsrýmumHamraborgar.
Sýningin stendur til 11. september.Verkið teygir sig
umhúsiðmeð hljóðverki þar sem áhorfendur fara
í göngu um bygginguna. Í verkinu er það Hamra-
borgin sjálf sem mætir okkur sem sögumaður,
hún rammar inn sögu sína og tíðarandann. Einar
Örn Benediktsson og Kaktus Einarsson búa til
hljóðmynd fyrir verkið ogThelmaMarín Jónsdótt-
ir ljáir Hamraborginni rödd sína. Verkið er hluti af

Árshlutareikningur
Kópavogsbæjar

KÓPAVOGSBÆR

Rekstrarniðurstaðasamstæðu
Kópavogsbæjará fyrrihelm-
ingi ársins2022varneikvæð

um1,3milljarða króna en áætlun
ársins gerði ráð fyrir rekstrarhalla
að fjárhæð 830 milljónir króna.
Tekjur bæjarins eru um950millj-
ónir króna, umfram áætlun, og
rekstargjöld549milljónumkróna
umframáætlun.Þar vegurþyngst
að snjómokstur var rúmum 200
milljónumhærri en áætlað var.
Megin skýringáverri afkomuer

sú að verðbólga er hærri en gert
hafði verið ráð fyrir í fjárhagsáætl-
unársins en fjármagnsliðir, þaðer
vextir ogverðbætur, eru776millj-
ónum króna yfir áætlun eða um
93%. Ef vextir og verðbólga hefði
verið eftir því semáætlaðvar væri
afkoman rúmum 300 milljónum
betri en áætlað var.
Í fyrsta sinn átti að taka tillit

til hlutdeildar Kópavogsbæjar í

rekstri hlutdeildarfyrirtækja, sem
erusameiginleg félög sveitarfélag-
anna á höfuðborgarsvæðinu. En
vegna þess að ekki bárust upp-
lýsingar frá þeim öllum, eru þau
ekkimeð í árshlutareikningnum.
Heildarskuldir samstæðunnar

hafa lækkað nettó frá áramótum
um 213 milljónir króna, sé horft
fram hjá hlutdeildarfélögum.
Þessmágetaað í sögulegusam-

hengi falla um 47-49% af tekjum
ársins á fyrri hluta þess. Óvíst er
hver þessi þróun verður það sem
eftir er árs, en þó eru ákveðnar
líkur á því að það versta sé yfir-
staðið séhorft á stöðuatvinnulífs-
ins og þróun á vinnumarkaði.
Þettakemur framíóendurskoð-

uðum árshlutareikningiKópa-
vogsbæjar fyrir tímabilið 1.janúar
til 30.júní 2022, sem lagður var
framíbæjarráðiKópavogs, 1. sept-
ember.

Berglind Jóna
Hlynsdóttir.

MENNING
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VÖRÐUR VÍSA VEGINN
Berglin

d Jóna Hlynsdóttir

Fjöleignarhús

Hamraborg Festival og Berglind er
heiðurslistamaður hátíðarinnar.
Áhorfendur hefja för sína í inn-

setningu íY-gallerí, semer staðsett
í gömluOlís stöðinni íbílakjallaran-
um, fara svo þaðan í göngu sem
hefst í bílastæðakjallaranum, hjá
gamla þvottaplaninu, að gamla
bílastæðavarða húsinu og þaðan
svo um Hamraborgina alla. Verk-

ið er framhald af verkinu Hamra-
borgarrásin sem sýnt var í Gerðar-
safni í Mars 2021 sem fjallaði um
hina sögufrægu sjónvarpsstöð
sem var starfrækt af húsfélaginu.
Verkið er styrkt af Myndlistarsjóði,
Vinnufötehf.ogHamraborgFestival
og er unnið í samstarfi við Y Gall-
ery,HamraborgarFestival,Mekóog
Gerðarsafn.



Kíktu við
á glæsilega

sjávarútvegs-
sýningu

í Laugardalshöll



21. – 23. september 2022

Glæsileg
sjávarútvegssýning
í Laugardalshöllinni

www.icelandfishexpo.is

ICELAND FISHING
EXPO 2022

Sjávarútvegur 2022

Sýningin er opin:
Miðvikudag: 21. sept. 14.00-19.00
Fimmtudag: 22. sept. 10.00-18.00
Föstudag: 23. sept. 10.00-18.00



kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi

Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is
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PÖNKGANGAMEÐ
DR. GUNNA

KATRÍN GUNNARS
OG RÁN FLYGENRING

JAZZTÓNLEIKAR
MORETHANYOU KNOW

BERNSKU - BREK

SKÁLDAÐ Í STEYPU


