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ÞÚ FINNURDAGSKRÁNNA
ÍMIÐJUOPNU BLAÐSINS

LÆGSTA

VERÐIÐ
Í KÓPAVOGI FÆST Á DALVEGI

Við erumá 2 stöðum í Kópavogi

Opið alla daga frá 10 - 21
Nettó Salavegi & Nettó Búðakór

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla

Glæsileg dagskrá á
Vetrarhátíð í Kópvogi

Glæsileg dagskrá verður á Vetrarhátíð í Kópa-
vogi 3. – 4. febrúar en hátíðin samanstendur
af Safnanótt, Sundlaugasíðdegi og ljósalist

ásamt ótal viðburðum og sýningum þar sem
fjöldi listafólks tekur þátt í að skapa rafmagn-
að andrúmsloft í Kópavogi. (Frh. á bls. 2).

Á Vetrarhátíð í Kópavogi stígur hljómsveitin Los Bomboneros á stokk föstudaginn
3. febrúar kl. 20 í Salnum en hana skipa Alexandra Kjeld, Daníel Helgason,
Kristofer Rodriguez Svönuson og Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir. Sveitin sækir

í funheitan tónlistararf Mexíkó, Perú og Kólumbíu og eiga tónleikar
Los Bomboneros það gjarnan til að breytast í geggjaðan dansleik
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Framhald af forsíðuGlæsileg dagskrá á Vetrarhátíð í Kópavogi

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
staðsetur skrifstofu sína í Kópavogi

mánudaginn 6. febrúar.

Opinn viðtalstími á Bókasafni Kópavogs,
3. hæð kl. 10:30-11:30.

Í opnum viðtalstímum gefst tækifæri á stuttu,
milliliðalausu spjalli við ráðherra um málefni á

borði ráðuneytisins. Öll velkomin!

6. febrúar 2023

Augun alsjáandi og altarishljóð

Hápunktur Vetrarhátíðarinnar er án efa
vörpun listaverksins Tillit sem verður
sýnt á austurhlið Kópavogskirkju frá
18.00 – 23.00, bæði föstudags- og
laugardagskvöld. Verkið, sem er eftir
listakonuna Þórönnu Björnsdóttur, er í
samtali við dulspekilega myndlist
Gerðar Helgadóttur og hið alsjáandi
auga sem finna má í nokkrum verkum
Gerðar, meðal annars í tillögum að altaris-
töflu fyrir Kópavogskirkju. Þóranna
vinnur í myndbandsverki sínu úr nýjum
upptökum af augum og augnatilliti tæp-
lega hundrað Kópavogsbúa. Augun, kvik,
spurul, leitandi, snörp og alsjáandi munu
leika um útvegg kirkjunnar á Vetrarhátíð
í draumkenndu og hugvíkkandi verki
sem minnir á óravíddir hugans og hins

innra lífs. Listamaðurinn Vikram Prad-
han aðstoðaði við gerð verksins.

Inni í kirkjunni verður hljóðverk Þórönnu,
Altarishljóð fyrir Kópavogskirkju, flutt á
klukkutímafresti frá klukkan 18.30 til kl.
22.30. Verkið, sem er um 15 mínútur, er
samið að beiðni Salarins í Kópavogi og
var frumflutt í maí síðastliðnum.

Sjónarspil ÞYKJÓ

Augað leikur líka lykilhlutverk í nýrri inn-
setningu hönnunarhópsins ÞYKJÓ sem
verður vígð á Safnanótt í Náttúrufræði-
stofu Kópavogs en innsetningin, sem
ber heitið Sjónarspil, hverfist um sjón-
skynjun dýra og manna og hvernig við
upplifum heiminn út frá ólíkum sjónar-
hornum, litum og víddum. Hvernig sjá

dýr öðruvísi en mannfólk? Hvaða liti
greina þau? Skiptir máli hvar augun eru
staðsett? Standa augun kannski á stilk-
um? Verkefnið var unnið í samstarfi við
Vísindasmiðju Háskóla Íslands, líffræð-
inga af Náttúrufræðistofu og rýnihóp
sem skipaður var börnum af leikskólan-
um Marbakka.

Silent diskó og
salsatónlist til kl. 23

Á Safnanótt verður fjölbreytt dagskrá á
Bókasafni Kópavogs og Náttúrufræðis-
tofu þar sem meðal annars verður hægt
að kynnast undrum vísindanna í Vísinda-
smiðju Háskóla Íslands, hlýða á upplestur
og bókaspjall með Sigríði Hagalín og
Jóni Kalman og taka vel valin dansspor í
Silent diskó. Splunkunýr ratleikur, blöðru-
dýrasmiðja með Blaðraranum og
myndavélakassi ættu að tryggja að öll
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Í Gerðarsafni stendur yfir glæný sýning,
Að rekja brot (Tracing Fragments) en
ókeypis er á sýninguna í tilefni Safna-
nætur. Mezzósópransöngkonan Hildi-
gunnur Einarsdóttir mun varpa ljósi á
sýninguna í gegnum tónlist í söngleið-
sögn á Safnanótt. Í Gerðarsafni verður
einnig boðið upp á sívinsæla fjölskyldu-
smiðju í sólarprenti undir leiðsögn
Hjördísar Höllu Eyþórsdóttur.

Í Salnum stígur hljómsveitin Los Bomb-
oneros á stokk kl. 20 en hana skipa
Alexandra Kjeld, Daníel Helgason, Krist-
ofer Rodriguez Svönuson og Sigrún
Kristbjörg Jónsdóttir. Sveitin sækir í fun-
heitan tónlistararf Mexíkó, Perú og
Kólumbíu og eiga tónleikar Los Bom-
boneros það gjarnan til að breytast í
geggjaðan dansleik. Sérstakir gestir
verða ungir spilarar úr Skólahljómsveit
Kópavogs. Opið verður í Salnum frá 18
– 23 á Safnanótt, léttar veitingar til sölu
og skífuþeytarinn Kraftgalli reiðir fram
suðræna salsatónlist.

Geisladiskavélmenni
á Hljóðbókasafni

Á Safnanótt gefst gestum kostur á að
heimsækja Hljóðbókasafn Íslands sem
verður með rafmagnaða stemningu frá
kl. 18 – 23. Geisladiskavélmenni og
önnur tæki og tól fortíðar og framtíðar

verða til sýnis og félagar úr Skólahljóm-
sveit Kópavogs galdra fram geggjaða
tóna kl. 18:45.

Notalegt andrúmsloft mun einnig ríkja á
Héraðsskjalasafni Kópavogs en þar
verða tvær kvikmyndir eftir Martein Sig-
urgeirsson sýndar gestum og gangandi,
kvikmynd um Bræðurna frá Kópavogs-
búinu kl. 19 og kvikmynd um knatt-
spyrnudeildir Breiðabiks kl. 21.

Gallerí í Kópavogi

Gallerí Göng snýr aftur þar sem ungt
vegglistafólk mun gæða gömlu skipti-
stöðvargöngunum við Digranesveg lífi
frá 18 - 23. Y gallery verður einnig opið
á Safnanótt kl. 18.00 – 22.00 en gall-
eríið er til húsa í gömlu Olísstöðinni við
Hamraborg. Þar mun myndlistarmaður-
inn Örn Alexander Ámundason flytja
gjörninginn Klemmdur kl. 19.30 en

gjörningurinn sló í gegn á Gjörningaþoku
í Listasafni Reykjavíkur í mars 2022 og
á gjörningahátíðinni A! á Akureyri í sept-
ember 2022.

Dans, tónlist og
sund á laugardegi

Á laugardaginn kl. 13 verður í Gerðarsafni
flutt verk í vinnslu; Harmhljóð horfinna
hluta (Elegía delle cose perdute) sem er
fjölþjóðlegt sviðslistaverk með lifandi
tónlist en þátttakendur koma meðal
annars úr hópi flóttafólks og fólks í leit
að alþjóðlegri vernd.

Klukkan 14 verður hægt að hlusta á heill-
andi gítartónlist í flutningi Svans Vilbergs-
sonar í Borgum, safnaðarheimili Kópa-
vogskirkju en þar munu meðal annars
verða frumflutt tvö splunkuný verk eftir
Hafdísi Bjarnadóttur og Gunnar Andreas
Kristinsson sem bæði voru samin
sérstaklega fyrir Svan.
Laugardaginn 4. febrúar verður sund-

laugamenningin á sínum stað en í Kópa-
vogi verður sundlaugasíðdegi í Salalaug
þar sem boðið verður upp á sundballett
og Einar Anton töframaður skemmtir
sundlaugagestum með töfrum sínum.
Frítt verður því í laugina kl. 15.00 -
18.00.

Tímasetningu á viðburðum er að finna í
miðopnuauglýsingu í Kópavogspóstinum
í dag á blaðsíðu 8 og 9.

Augu og augnlit tæplega hundrað Kópavogsbúa

Mezzósópransöngkonan
Hildigunnur Einarsdóttir

Hægt verður að hlýða á upplestur og bókaspjall með Sigríði Hagalín
og Jóni Kalman á Bókasafni Kópavogs

Klukkan 14 á laugardaginn verður hægt að hlusta á heillandi gítartónlist í
flutningi Svans Vilbergssonar í Borgum
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VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

4

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Nokkrar stórar vega- og samgöngu-
framkvæmdir eru framundan á

höfuðborgarsvæðinu á þessu ári þar
sem m.a. á að fara í lagningu

Arnarnesvegar um Vatnsendahæð og
tengja við Breiðholtsbraut, en þetta er

annað af tveimur stærstu verkefnum
Vegagerðarinnar á árinu.

Þetta er síðasti áfangi Arnarnesvegar,
tenging frá Rjúpnavegi og yfir Vatns-
endahæð að Breiðholtsbraut þar sem
koma á fyrir mislægum gatnamótum.
Áætlaður kostnaður verksins er um 5 millj-
arðar, en það fer í útboð fljótlega og munu
framkvæmdir sjást þar mjög fljótlega.

Hin stóra framkvæmd Vegagerðarinnar er
breikkun Reykjanesbrautar frá Krýsuvík-
urvegi út í Hvassahraun. Kostnaður við
það verkefni er um 6 milljarðar.

Fossvogsbrúin frestast
Þá liggur fyrir að fyrstu framkvæmdir við
borgarlínuna munu líklega ekki hefjast fyrr
en eftir næstu áramót, en fyrir rúmlega ári
síðan var gert ráð fyrir að framkvæmdir við
brú yfir Fossvog frá Kópavogi (Kársnesinu)
og yfir í Reykjavík gætu hafist núna í árs-
byrjun. Verkefnið er stórt og flækjustig
framkvæmdanna er töluvert m.a. þarf að
meta verkefnastöðu og möguleika verk-
taka til að bjóða í verkið á þeim tíma sem
útboðið fer fram og slíkar kannanir eru nú
í gangi hjá Vegagerðinni.
Undirbúningurinn er langt kominn sam-

kvæmt Vegagerðinni, en áætlað er að
hönnunarvinna Fossvogsbrúar þurfi líklega
út þetta ár og útboð vegna framkvæmda
gæti því komið til öðrum hvorum megin
við næstu áramót

Göngu- og hjólastígar
og ný brú

Af öðrum verkefnum á vegum
Vegagerðarinnar er tengjast
Kópavogi á þessu ári er það
helst að frétta að vinna á að
hefjast við hjólastíga í efri
hluta Elliðaárdals upp að
Rjúpnavegi, en þessar fram-
kvæmdir haldast að einhverju
leyti í hönd við framkvæmdir
við Arnarnesveg. Þá á að gera
nýja göngu- og hjólabrú yfir Dimmu, sem
einmitt tengist fyrrnefndum stígum.

Með lagningu Arnarnesvegar frá Rjúpna-
vegi að Breiðholtsbraut er einnig gert ráð
fyrir aðskildum göngu- og hjólastíg. Á
hann meðal annars að fara yfir Breiðholts-

brautina og tengjast inn á stígakerfið í
Elliðaárdal, bæði upp í Fellahverfi og niður
í Dimmu, þar sem ný brú á að taka við fyrri
brú yfir heitavatnsstokk.

Á síðasta fundi bæjarráðs Kópavogs
var lagt fram að nýju erindi Jóns

Kjartans Ágústssonar, svæðisskipu-
lagsstjóra höfuðborgarsvæðisins um
skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar

breytingar á vaxtarmörkum við
sveitarfélagsmörk Kópavogs og

Garðabæjar í Rjúpnahlíð/Rjúpna-
hæð. Var óskað eftir því að

lýsingin yrði tekin til efnislegrar
umræðu, afgreiðslu og staðfestingar.

Bæjarstjórn samþykkir með
11 atkvæðum að hafna erindinu

Skipulagsráð Kópavogs samþykkti um-
sögn skipulagsdeildar Kópavogs frá 15.
desember sl. og hafnaði framlagðri skipu-
lagslýsingu á tillögu að breytingu á
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Á
síðasta fundi bæjarstjórnar Kópvaogs var
niðurstaðan sú sama, en bæjarstjórnin
staðfesti einróma með 11 atkvæðum af-
greiðslu skipulagsráðs og hafnaði erindinu.

Töluvert hefur verið fjallað um fyrirhugaða
breytingu á vaxtamörkum í Rjúpnahlíð í
Garðabæ, sem liggja að sveitafélagsmörk-

um Kópavogs og Garðabæjar, en Garða-
bær hyggst reisa þar athafnasvæði, en
bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Kópavogs hafa
talað um iðnaðarsvæði. ,,Það er ástæða til
þess að leiðrétta það strax að hér er ekki
stefnt að iðnaðarsvæði heldur athafna-
svæði og það er heilmikill munur á þeim
skilgreiningum í aðalskipulagsáætlunum
og raunveruleikanum. Á meðan iðnaðar-
svæði gerir ráð fyrir starfsemi sem getur

haft mengun í för með sér t.d. verksmiðjum,
brennslustöðvum, sorpvinnslu o.s.frv. þá
gera athafnasvæði ráð fyrir atvinnustarf-
semi þar sem lítil hætta er á mengun, s.s.
léttan iðnað, hreinleg verkstæði, lager-
húsnæði og starfsemi sem getur þarfnast
mikils rýmis innan húss og utan,”
sagði Almar Guðmundsson bæjarstjóri í
Garðabæ í viðtali við Kópavogspóstinn og
vefsíðuna kgp.is þann 18. janúar sl.

Bæjarstjórn Kópavogs hafnar einróma
breytingu á vaxtarmörkum Rjúpnahlíðar

Bæjarstjórn Kópavogs hefur hafnað breytingum á vaxtarmörkum Rjúpnahlíðar

Arnarnesvegur annar af tveimur
stóru verkefnum Vegagerðarinnar í ár

· Kostnaðurinn um 5 millljarðar

Arnarnesvegurinn mun liggja frá Breiðholtsbraut yfir Vatnsendahæð og tengjast
inn á núverandi Arnarnesveg við Rjúpnaveg. Á þessari mynd er Breiðholts-
brautin hægra megin og er hverfið fyrir ofan Arnarnesveginn Seljahverfi í

Breiðholti, en hverfið fyrir neðan hluti af Þingahverfi í Kópavogi og fyrirhugaðri
uppbyggingu á Vatsnendahæð

Arnarnesvegur við Breiðholtsbraut
þar sem koma á fyrir mislægum

gatnamótum
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Augun alsjáandi á Vetrarhátíð

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.
• Deildarstjóri leikskóladeildar 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 um daggæslu og nýsamþykktar aðgerðir til að styrkja starfsumhverfi dagforeldra eru á
kopavogur.is

kopavogur.is

Pipar\TBW
A
\
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Viltu vinna sem
dagforeldri í Kópavogi?

Á Vetrarhátíð verður nýju vídeóverki
eftir Þórönnu Björnsdóttur varpað á

austurhlið Kópavogskirkju en verkið,
sem ber heitið Tillit, er í samtali við

dulspekilega myndlist Gerðar
Helgadóttur og augað alsjáandi.

Hinn frjálsi andi þótt
líkaminn sé í fjötrum

Segja má að rannsóknin að baki nýju
vídeóverki hafi hafist fyrir um ári þegar
Þóranna var ásamt fjórum öðrum tón-
skáldum fengin til að semja hljóðverk
sem sprytti úr hljóðheimi Kópavogs í
tengslum við verkefni á vegum Salarins
í Kópavogi. Upphaflega stóð til að verk
Þórönnu byggði á sögu kvennafangels-
isins í Kópavogi. Í sköpunarferlinu fór
áhugi Þórönnu að beinast í æ ríkari mæli
að Kópavogskirkju sem nokkurs konar
hjarta bæjarins, miðstöð andlegrar upp-
lyftingar og sáluhjálpar og til varð hljóð-
verkið Altarishljóð fyrir Kópavogskirkju.
Verkið var frumflutt í rökkvaðri kirkjunni
í maí 2022 og verður aftur flutt á Vetrar-
hátíð, á klukkutíma fresti frá 18.30 til

22.30, föstudagskvöldið 3. febrúar en
verkið er um fimmtán mínútur í flutningi.

Tillit í samtali við dulspeki
Gerðar Helgadóttur

Í framhaldi af hljóðverkinu var Þóranna
fengin til að gera nýtt vídeóverk sem yrði
varpað á Kópavogskirkjuna á Vetrar-
hátíð. Nýtt vídeóverk Þórönnu er í sam-
tali við dulspekilega myndlist Gerðar
Helgadóttur og augað alsjáandi sem má

sjá í nokkrum verkum Gerðar undir lok
ferils hennar, meðal annars í tillögum að
altaristöflu fyrir Kópavogskirkju.

Augað verður að augum í nýju verki
Þórönnu en efniviðurinn eru augu og
augnatillit tæplega hundruð Kópavogs-
búa sem Þóranna tók upp á myndband
undir lok síðasta árs. Augun, kvik og
leitandi, leiftrandi, spurul og snörp, munu
leika um austurhlið Kópavogskirkju
föstudags- og laugardagskvöldið 3. og
4. frá kl. 18 – 23 í draumkenndu og súrr-
ealísku verki sem minnir á óravíddir
mannshugans og hins innra lífs en verkið
ber heitið Tillit.

Þóranna Dögg Björnsdóttir lauk BA
gráðu í hljóð- og myndlist frá Konunglega
Listaháskólanum í Haag árið 2006. Við-
fangsefni hennar eru mörg og fjölbreytt
en snúast gjarnan um heimssýn einstak-
lingsins, hvernig hún mótast og þróast.
Verk hennar eru iðulega sambland af
mynd og hljóði; taka form í gegnum lif-
andi gjörninga, innsetningar og hljóð-
verk.

Verkið Tillit verður sýnt á Vetrarhátíð í Kópavogi

Þóranna Björnsdóttir

Ólafur Ingi Grettisson, slökkviliðsmaður
og skyndihjálparkennari, kennir foreldrum
helstu atriði í skyndihjálp á foreldramorgni
þann 2. febrúar n. k. á milli kl. 10:00 –
11:00 og fer kennslan fram í fjölnota-
salnum á 1. hæð aðalsafns. Foreldra-
morgnar eru frábært tækifæri fyrir
foreldra og ung börn þeirra til að hittast
og eiga rólega stund saman á safninu.

Fylgist með í Facebook-hópnum
Foreldramorgnar | Bókasafn Kópavogs.

Ókeypis aðgangur og öll velkomin.

Skyndihjálp
Foreldramorgunn á
Bókasafni Kópavogs
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Klara Blöndal úr félagmiðstöðinni
Jemen í Lindaskóla varð hlutskörp-
ust í söngkeppni félagsmiðstöðva í
Kópavogi, Félkó en hún söng lagið

Hopelessly devoted to you úr Grease.

Árleg söngkeppni Félkó var haldin í
Salnum í Kópavogi þann 25. janúar sl.
og alls tóku átta félagsmiðstöðvar þátt.
Mæting var með besta móti og fylltu
áhorfendur Salinn og gott betur.

Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri setti
keppnina ásamt því að veita verðlaun,
en henni til aðstoðar voru Sigvaldi Egill

Lárusson, formaður menntaráðs og
Karen Lind Stefánsdóttir, varaformaður
ungmennaráðs . Keppnin var hin glæsi-
legasta og hæfileikar unglinganna fram-
úrskarandi, en sigurvegararnir munu
keppa í söngkeppni Samfés sem sýnd
verður á Rúv í maí.

FLottir sigurvegarar
1. sætið hreppti Klara Blöndal úr Jemen
(Lindaskóla), í 2. sæti var Vanessa Dalila
Maria Rúnarsdóttir Blaga úr Kúlunni
(Hörðuvallaskóla), og í 3. sæti var Aldís
María Sigursveinsdóttir úr Fönix (Sala-
skóla).
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Klara Blöndal vann
söngkeppni Félkó

Topparnir! F.v. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri, Karen Lind Stefánsdóttir
varaformaður ungmennaráðs, Aldís María Sigursveinsdóttir, sem varð í
þriðja sæti, Klara Blöndal, sem vann keppnina, Vanessa Dalila María
Rúnarsdóttir sem varð í öðru sæti og Sigvaldi Egill Lárusson formaður

menntaráðs Kópavogs

Unglingameistaramót Íslands í
frjálsum íþróttum fór fram í Kapla-

krika um sl. helgi og þar voru Blikar í
fanta formi og lönduðu hvorki meira

né minna en 16 Íslandsmeistaratitlum
ásamt því að fjölmargar persónlegar

bætingar litu dagsins ljós.

Þessi frábæri árangur skilaði félaginu
þriðja sætinu í heildarstigakeppni mótsins
en þess má geta að piltar 18-19 ára og
stúlkur 20-22 ára sigruðu stigakeppni
sinna aldursflokka.

Mótsmet í langstökki
og þrístökki

Birna Kristín Kristjánsdóttir, sem er nýlega
mætt aftur á brautina eftir stutt hlé, bætti
mótsmetið í langstökki í flokki 20-22 ára
með stökki upp á 5,97 metra. Fyrra metið

var 5,95 sem Hildigunnur Þórarinsdóttir
setti árið 2021. Birna var með fjögur
önnur gullverðlaun á mótinu í 60m, 60m
grind, hástökki og þrístökki og er því
fimmfaldur Íslandsmeistari.

Guðjón Dunbar Diaquoi Þorsteinsson stór-
bætti einnig mótsmetið í sinni aðalgrein,
þrístökki, í flokki 18-19 ára pilta. Hann
stökk lengst 14,38 metra sem er einnig
persónulegt met. Það var Viktor Logi Pét-
ursson (Ármann) sem átti fyrra metið,
13,93 m. Guðjón sigraði einnig langstökk
í sínum aldursflokki þar sem hann var með
góða bætingu, en hann stökk 6.78 m.

Fjöldi bætinga og
16 Íslandsmeistaratitlar

Hlauparinn Stefán Kári Smárason sigraði
1500 (04:27,8) og 3000 metra hlaup

(09:32,7) pilta 20-22 ár með bætingum í
báðum greinum. Bjarni Hauksson sigraði
kúluvarp pilta 18-19 ára með bætingu og
kasti upp á 14.98. Þorleifur Einar Leifs-
son kemur gríðarsterkur inn á þessu
tímabili eftir meiðsl en hann sigraði 60
metra grind (8.47) og stangarstökk (4.00)
pilta 18-19 ára, með bætingu í báðum
greinum. Júlía Kristín Jóhannesdóttir
sigraði 60 metra grindahlaup 18-19 ára
stúlkna á tímanum 9,06 sek. og Jana
Gajic sigraði þrístökk í sama aldurshópi
með stökki upp á 10.57. Elízabet Rún
Hallgrímsdóttir sigraði svo stangarstökk
stúlkna 16-17 ára þegar hún fór yfir 2.70
m sem er persónulegt met. Þá sigraði
sveit 18-19 ára pilta 4×200 m boðhlaup.

Þar að auki hlutu Blikar 15 silfurverðlaun
og 14 bronsverðlaun.

Blikar í stuði á MÍ 15-22 áraBlikar í stuði á MÍ 15-22 ára
16 Íslandsmeistaratitlar og fjöldi bætinga hjá efnilegu frjálsíþróttafólki



3. FEB & 4. FEB KL. 18 - 23

3. FEB KL. 18 - 23

3. FEB KL. 18 - 20

3. FEB KL. 18 - 23

3. FEB KL. 18 - 23

3. FEB KL. 18 - 20

3. FEB KL. 18 - 23

3. FEB KL. 20

3. FEB KL. 19:30

3. FEB KL. 21 - 23

Tillit - Ljósalist eftir Þórönnu Björnsdóttur
Altarishljóð fyrir Kópavogskirkju inni í kirkjunni 18:30-19:30-20:30-21:30-22:30
Kópavogskirkja

Gallerí Göng
Gömlu skiptistöðvargöngin við
Digranesveg

Sólarprentsmiðja
Gerðarsafn

Að rekja brot
Gerðarsafn

Sjónarspil ÞYKJÓ
Náttúrufræðistofa Kópavogs

Vísindasmiðja HÍ
Bókasafn Kópavogs - aðalsafn

Opið hús
- pop up tónleikar
Hljóðbókasafn Íslands

Blöðrudýrasmiðja
Bókasafn Kópavogs - aðalsafn

Klemmdur | Örn Alexander
Ámundason
Y gallery

Silent diskó
Bókasafn Kópavogs - aðalsafn

3. FEB KL. 18 - 23 Suðræn stemning í Salnum
Kraftgalli þeytir skífum - barinn opinn

OPIÐ í Y gallery
Kl. 18 - 22



3. FEB KL. 19

3. FEB KL. 20 3. FEB KL. 21

4. FEB KL. 13

3. FEB KL. 21

4. FEB KL. 14

3. FEB KL. 22
Bræðurnir frá
Kópavogsbúinu
Hérðasskjalasafn Kópavogs

Los Bomboneros
-sérstakir gestir Skólahljómsveit Kópavogs
Salurinn

Að rekja brot
- söngleiðsögnmeð Hildigunni Einarsdóttur
Gerðarsafn

Harmhljóð horfinna hluta
- verk í vinnslu
Gerðarsafn

Saga knattspyrnudeilda
Breiðabliks
Hérðasskjalasafn Kópavogs

Gítartónleikarmeð Svani Vilbergssyni
Safnaðarheimilið Borgir

Bókaspjall með Sigríði Hagalín og Jóni Kalman
Bókasafn Kópavogs - aðalsafn

4. FEB KL. 15 - 18
Sundlaugarsíðdegi í
Salalaug - ÓKEYPIS
KL. 16 Sundballettinn

Eilífðin

KL. 17 Einar Aron
töframaður

OPIÐ til kl. 23 á Bókasafni Kópavogs, Gerðarsafni, Héraðsskjalasafni
Kópavogs, Náttúrufræðistofu Kópavogs og Salnum - ÓKEYPIS AÐGANGUR.
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Uppbyggjandi tvenna sem styrkir
hárið og eyðir öllum gulum tónum

burt med-

Gula to
na
,

WWW.BPRO.IS FB: /BPROICELAND IG: @BPROICELAND

Ferðafélag Íslands hefur í samvinnu
við VÍS unnið áhættumat fyrir

gönguleiðir. Þegar hefur verið unnið
áhættumat fyrir fjölmargar göngu-

leiðir og er þeirri vinnu haldið áfram.
Áhættumat gönguleiða má finna á

heimasíðu Ferðafélags Íslands.

Helstu áhættur í vetrarferðum fyrir
göngufólk eru þessar:

• Hætta á að hrasa – renna í hálku
• Hætta á að renna í fjalllendi í harðfæri
– hálku
• Hætta á að hrapa fram af f
jallsbrúnum / klettum
• Hætta á að villast
• Hætta á að lenda í óveðri
• Hætta á að verða blautur – kaldur
verða fyrir ofkælingu – krókna
• Hætta á að falla í gegnum ís á vatni
• Hætta á að lenda í steinkasti /
snjóflóði/aurskriðum
• Hætta á að verða sambandslaus
• Hætta á að lenda í vandræðum vegna
þess að maður er vanbúinn/illa búinn
• Hætta á að vanmeta aðstæður /
ofmeta sjálfan sig/verða uppgefinn
• Hætta á ofþornun og næringarleysi.
• Hætta á að komast ekki í skjól.

Hér hafa verið nefndar aðstæður sem
göngufólk getur lent í þegar vetrarferðir
eru stundaðar. Þetta er ekki tæmandi

listi yfir hættulegar aðstæður. Farið er í
gönguferðir og fjallgöngur allan ársins
hring og geta aðstæður að einhverju leyti
verið sambærilegar að vori, sumri og
hausti þó vetrarferðir og aðstæður að
vetri til séu yfirleitt meira krefjandi.

Mikilvægt er að undirbúa sig vand-
lega fyrir hverja ferð og meðal annars:

Afla upplýsinga um aðstæður á leiðinni,
t.d. snjóalög, hálku, aurbleytu, vatnsföll
eða annað og ekki fara í ferðina nema
aðstæður séu viðráðanlegar.
Fylgjast með veðurspá fyrir ferð – sé
veðurspá slæm og gert ráð fyrir meira

vindhraða en 18 metrum á sekúndu er
rétt að fresta ferð eða breyta. Rétt er að
hafa í huga að veður breytist hér á landi
á örskammri stundu. Þá er veður til fjalla
yfirleitt mun verra en í byggð.

Athuga hvort snjóflóðahætta sé á viðkom-
andi leið og tryggja að þátttakendur eigi
ekki á hættu að lenda í snjóflóði. Vanda
leiðaval og forðast snjóflóðaaðstæður.

Gott er að kanna spár á www.vedur.is

Mikilvægt er að fara yfir búnað sem þarf
til hverrar ferðar miðað við aðstæður og
tryggja að allir séu rétt búnir.

Ef farið er í ferð þar sem von getur verið
á snjóflóðahættu er nauðsynlegt að hafa
skóflu, snjóflóðastöng og snjóflóðaýli.

Nauðsynlegur búnaður í allar vetrar-
ferðir eru: sokkar og nærfatnaður úr ull
eða gerviefnum, gott millilag t.d. flís eða
stretch eða ull og góður hlífðarfatnaður,
jakki og buxur, vind og vatnsheldur. Þá
er nauðsynlegt að vera með húfu og vettl-
inga. Góðir gönguskór eru nauðsynlegir,
helst háir, með góðri styrkingu yfir ökkla
og grófum botni. Legghlífar er oft gott að
hafa. Gott er að hafa hálkubrodda til að
varna því að renna og detta í hálku.
Hálkubrodda á aðeins að nota þar sem
ekki er hætta á að renna af stað því þeir
duga skammt í brattari brekkum og
krefjandi aðstæðum og veita þar falskt
öryggi. Ef leið liggur um jökla, brattlendi
eða klettabelti er nauðsynlegt að hafa
ísöxi og kunnáttu í að stoppa sig með
henni ef fólk rennur að stað. Ísbrodda
(jöklabrodda) þarf að nota ef aðstæður í
brekkum eru þannig að hætta er á að
renna af stað ef fólk dettur, brekkur eru
með hörðum snjó eða ís, grjót eða klettar
eru fyrir neðan. Ef farið er á ísbrodda þá
þarf viðkomandi alltaf að hafa ísöxi í
hendi og kunna að nota hana.

Fjallalínur og öryggisbelti getur þurft að
nota á erfiðum gönguleiðum að vetrarlagi.
Ef gengið er á jökla skal ávallt nota
öryggisbelti, fjallalínur sem og hafa ís-

brodda og ísöxi til taks. Mikilvægt er að
hafa gps-tæki og kunnáttu til að vinna
með tækið. Áttavita og kort þarf að hafa
meðferðis og kunnáttu í notkun. Göngu-
stafir eru góðir og veita stuðning í
ákveðnum aðstæðum.

Nauðsynlegt er að hafa hlaðinn farsíma
með í ferð. Aldrei skal vera einn á ferð í
vetraraðstæðum. Láttu vita af ferðum
þínum og áætlaða heimkomu. Gott er að
nota safetravel.is. Gott er að hafa bak-
poka með auka hlífðarfatnaði t.d. sokka,
höfuðbuff, vettlinga, peysu eða dúnúlpu,
sjúkrapoka, nestisbita vatn og heitt á
brúsa.

Gott er að kaldstarta sem kallað er, þ.e.
vera ekki of mikið klæddur í upphafi og
hafa frekar fatnað í bakpoka. Göngu-
maður er mjög fljótur að ganga sér til
hita en um leið þarf að varast að svitna.
Blaut föt og kuldi eru hættuleg göngu-
manni. Þess vegna er mikilvægt að vera
í fatnaði sem andar eða tekur ekki í sig
raka. Mikilvægt er að stoppa eftir 15-20
mínútna göngu og hagræða fatnaði eftir
þörfum.

Göngur og fjallaferðir að vetrarlagi eru í
eðli sínu meira krefjandi vegna færis og
veðurs. Skoða þarf veðurspár og huga
að snjóalögum og aðstæðum. Mikilvægt
er að lesa og fræðast um vetrargöngu-
ferðir og vetrarfjallamennsku og auka
þannig þekkingu sína. Gönguleið sem er
auðveld eða meðalerfið að sumarlagi er
oft erfið eða mjög erfið að vetrarlagi og
þarfnast búnaðar og kunnáttu. Eins er
gott að læra af reyndari fjallamönnum
og byggja upp reynslu sína og þekkingu.

Ferðafélag Íslands stendur fyrir fjöl-
mörgum námskeiðum sem miða að því
að auka þekkingu og færni fólks til að
stunda fjallamennsku, sjá nánar á:
www.fi.is

Ferðafélag Íslands 2023

Öryggisreglur fyrir vetrarferðir í fjalllendi

Ferðafélagar á göngu á Öræfajöklli og Hrútfjallstindum

Lionsklúbburinn Eir heldur fund um
kvennaheilsu og breytingaskeið

mánudaginn 6. febrúar nk.

Gestur fundarins verður Hanna Lilja
Oddgeirsdóttir læknir, en hún er meðlimur
í Newson Health Menopause Society og
hefur lokið viðurkenndri endurmennt-
unar þjálfun (CPD accredited) í meðferð
á breytingaskeiði, Confidence in Meno-
pause. Samfélagið sérhæfir sig í að sam-
eina heilbrigðisstarfsfólk um allan heim
til að bæta meðferð kvenna á breytinga-
skeiði, auka fræðslu og þekkingu og
stuðla að frekari rannsóknum á breytinga-
skeiði kvenna.
Fundurinn verður í sal Lionshreyfingar-
innar á Íslandi, Hlíðasmára 14, 201
Kópavogi og hefst kl. 18:00.

Aðgangseyrir er kr. 2.000,- og eru veit-
ingar innifaldar. Léttvín og bjór er þó selt
sér. Allar konur sem hafa áhuga á að
fræðast um kvennaheilsu eru hjartan-
lega velkomar

Stjórnin

Fundur um kvenheilsu
og breytingarskeið

Hanna Lilja Oddgeirsdóttir



VERTU MEÐ! SKRÁÐU ÞIG Á
WWW.LIFSHLAUPID.IS

ÓLYMPÍUFJÖLSKYLDA ÍSÍSæktu appið!

1.-21. febrúar

GRUNNSKÓLA-
KEPPNI

VINNUSTAÐA-
KEPPNI

FRAMHALDSSKÓLA-
KEPPNI

EINSTAKLINGS-
KEPPNI

Lífshlaupið
þín heilsa – þín skemmtun

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíu-
sambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa. Í Lífshlaupinu
eru landsmenn allir hvattir til þess að huga að sinni daglegu
hreyfingu og auka hana eins og kostur er þ.e. í frítíma, vinnu, í
skóla og við val á ferðamáta. Skrá má alla hreyfingu ef hún nær
minnst 30 mínútum samtals á dag hjá fullorðnum og minnst 60
mínútum samtals á dag hjá börnum og unglingum.

Skráðu þig og liðið þitt til leiks, sæktu appið og skemmtu þér við
að bæta heilsuna!



Á aðalfundi PGA á Íslandi sem fór
fram sl. laugardag var fjölbreytt

dagskrá og viðurkenningar veittar.

Kosið var um kennara ársins þar sem
félagsmenn tilnefndu PGA kennara og
skipuðu eftirfarandi kennarar 5 efstu
sætin (í stafrófsröð):
Arnar Már Ólafsson
Davíð Gunnlaugsson
Heiðar Davíð Bragason
Hlynur Geir Hjartarson

Snorri Páll Ólafsson

Eftir gífurlega spennandi kosningu
félagsmanna varð afreksþjálfari GKG,
Arnar Már Ólafsson hlutskarpastur með
29% atkvæða, þar sem aðeins tvö at-
kvæði skildu efsta sætið frá því þriðja.
Arnar Már Ólafsson er þar af leiðandi
kjörinn PGA kennari ársins fyrir 2022.
Þetta er í þriðja sinn á seinustu fjórum

árum og fjórða sinn í heildina sem Arnar
Már hlýtur þessa nafnbót.

Arnar Már kosinn
PGA kennari ársins!

Arnar Már tekur við viðurkenningunni frá Rúnari Arnórssyni,
framkvæmdastjóra PGA

Aðalfundur FEBK - Félags eldri borgara í
Kópavogi - verður haldinn í mars n.k. –

dagsetning og tími auglýst síðar.

Ný stjórn verður þá kosin. Nokkrir stjórnarmanna, þar á meðal
formaður, gefa ekki kost á sér til endurkjörs.

Stjórn félagsins óskar eftir ábendingum félaga í FEBK um fólk sem
líklegt er að vilji leggja félaginu lið með setu í stjórn þess og nefndum.

Vinsamlegast sendið félaginu ábendingar á netfang félagsins
febk@febk.is eða komið þeim á skrifstofuna fyrir 22. febrúar.

Skrifstofan í Gullsmára 9 er opin á mánu- og miðvikudögum 10.00 -11:30.

Stjórn FEBK hefur farið yfir lög félagsins og leggur til að þau verði
uppfærð. Skv. gildandi lögum FEBK ber að kynna lagabreytingar í
aðdraganda aðalfundar og eru því tillögur stjórnar til skoðunar á

skrifstofu félagsins.

Kópavogi 12. janúar,
Stjórn FEBK.

Í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum blót-
um við ætíð Þorrann á Bóndadaginn. Þá
koma öll saman í samkomuskemmunni
okka þar sem við kveðum og syngjum

undir borðhaldi. Hver bekkur sýnir atriði
og aðalatriðið er þegar elsti bekkurinn
setur á svið kennaraskop.

Á næsta fundi bókaspjallsins Lesið á
milli línanna þann 2. febrúar n. k. verður
skáldsagan Dyrnar eftir Magda Szabó
tekin fyrir. Dyrnar er einstök og áhrifam-
ikil skáldsaga eftir einn merkasta hö-
fund Ungverja á seinni hluta 20. aldar og
vakti gríðarlega athygli þegar hún kom
út árið 1987. Hafa útgáfur hennar á er-

lendum málum einnig hlotið verð-
skuldað lof og verðlaun. Hópurinn hittist
á 2. hæð aðalsafns kl. 16:30 og eru allar
konur hjartanlega velkomnar að kíkja
við í skemmtilegt og létt spjall um bók-
menntir. Fylgist með í Facebook-hóp-
num Lesið á milli línanna | Bókasafn
Kópavogs.

Árlega er 9. bekkingum úr Kópavogi
boðið að koma í heimsókn á

aðalsafn Bókasafns Kópavogs
undir yfirheitinu Stefnumót við

rithöfund og í ár fékk bókasafnið
þær Steinunni Jónsdóttir og

Röggu Hólm úr Reykjavíkurdætrum
til liðs við sig.

Heimsóknirnar áttu sér stað á Dögum
ljóðsins í Kópavogi og myndaðist flott
stemning í spjalli um tónlist í öllu formi,
tónlistarsenuna á Íslandi og hljómsveit-
ina Reykjavíkurdætur.

Þær komu einnig inn á þá gleði og þær
áskoranir sem fylgja því að vera skapandi
og listamaður og hvöttu krakkana ein-
dregið til að prófa sig áfram í því ferli
sem tónlistarsköpun er.

Starfsfólk bókasafnsins þakkar þeim
hjartanlega fyrir komuna.

Stemning á stefnumóti við rithöfund

Lesið á milli línanna á Bókasafni Kópavogs

Blótuðu þorrann
á Waldorfskóla

12Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!Kópavogspósturinn - kgp.is
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LÁTTU OKKUR SJÁ UM
HEIMILISÞVOTTINN ÞINN

Efnalaug Garðabæjar sérhæfir sig
einnig í hreinsun á fínni fatnaði.

Hreinsum og þvoum dún.



Í leikskólanum Marbakka eru útistöðvar
tvisvar sinnum í mánuði. Þá er boðið
uppá fjölbreytt verkefni á útisvæði leik-
skólans sem börnin geta farið á milli
eftir eigin áhuga.

Þegar mesta skammdegið var nú á dög-
unum lögðum við áherslu á að bjóða
upp á stöðvar sem höfðu með ljós að
gera. Fórum út með ljósakubb, vörp-
uðum skrautlegum ljósum frá köstur-

um á snjóinn, sungum við varðeld og
fórum í ratleik með vasaljósum og endur-
skynsmerkjum.

Alda Agnes Sveinsdóttir, leikskólastjóri

Athygli vakin á fagmennsku og frábæru starfi
Dagur leikskólans er haldinn

hátíðlegur í leikskólum landsins
mánudaginn 6. febrúar. Þetta er í
16. skipti sem deginum er fagnað

með formlegum hætti.

Sjötti febrúar er merkilegur dagur í sögu
leikskólans því það var á þessum degi
árið 1950 sem frumkvöðlar leikskóla-
kennara stofnuðu fyrstu samtök sín, eða
fyrir sléttum 73 árum.

Dagur leikskólans er samstarfsverkefni
Félags leikskólakennara, Félags stjórn-
enda leikskóla, mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Heimilis og skóla.

Leikskólakennarar, stjórnendur leik-
skólanna og starfsfólk er hvatt til að
vekja athygli á fagmennsku og því
frábæra starfi sem unnið er í leikskólum
landsins á degi hverjum.

Leikskólar landsins hafa á undanförnum
árum haldið upp á Dag leikskólans með
margbreytilegum hætti og þannig
stuðlað að jákvæðri umræðu um leik-
skólastarfið.

Dagur leikskólans 6. febrúar

Útistöðvar tvisvar í mánuði
Leikskólinn Marbakka

Í Leikskólanum Furugrund erum við
alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt.
Verkefnin eru fjölbreytt og spennandi og
vorum við til dæmis að taka í notkun
bakkaborð á yngstu deildunum sem við
höfum notað mikið. Við tókum inn snjó
sem við máluðum og æfðum þar með
fínhreyfingar okkar og unnum með
skynjun og liti. Einnig vorum við með
ljósadag í svartasta skammdeginu í
janúar. Þá höfðum við ljósin sem mest
slökkt og mættu börnin með vasaljós að

heiman í leikskólann og boðið var upp á
ljós og skugga stöðvar. Sló sá dagur
alveg í gegn og skemmtu börnin sér vel
við að uppgötva, skynja og leika. Eitt af
okkar aðalsmerkjum er að við erum
mjög dugleg að æfa okkur að tjá og læra
á tilfinningarnar okkar og förum við oft í
jógastundir þar sem við lærum að vera
meðvituð um líkama okkar og líðan,
stundirnar enda svo oft á slökun.

Eva Sif Jóhannsdóttir, leikskólastjóri

Leikskólinn Furugrund

Bralla eitthvað skemmtilegt á hverjum degi



Þennan dag halda leikskólarnir hátíðlegan. Markmiðið með því er að beina sjónum að
því gróskumikla og mikilvæga starfi sem þar fer fram, hvetja til aukinnar umræðu um
leikskólastarf og gera það sýnilegra.

Við óskum börnum á öllum aldri til hamingju með daginn.

kopavogur.is
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Leikskólinn Fagrabrekka

Hver dagur er ævintýri

Í leikskólanum Fögrubrekku er alltaf nóg
að gera. Hver dagur er ævintýri og
margar uppákomur líta dagsins ljós.

Það eru margir dagar á leikskóladagatal-
inu sem er svo gaman að brjóta upp eins
og til dæmis á bóndadegi og bolludegi
svo eitthvað sé nefnt.

Einn slíkur dagur er Dagur leikskólans
sem er mánudaginn 6. febrúar.

Við ætlum að kveikja upp í eldstæðinu
okkur í útiveru um morguninn, en börn-
unum finnst það mjög skemmtilegt. Við
setjumst öll hringinn í kringum eld-
stæðið, syngjum, drekkum kakó sem við
hitum á eldstæðinu og gæðum okkur á
kleinum.
Svo ræðst áframhaldið af deginum á
áhuga barnanna og þeirra hugmynda-
augði.

Edda Valsdóttir leikskólastjóri
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