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Bræðurnir Gunnar til vinstri og Steinþór Marinó ásamt Jónínu konu Gunnars þegar
sýning Steinþórs var opnuð með formlegum hætti í Boðaþingi í síðustu viku

fasteignasala

Fjölmennt var á opnun málverkasýningar
listamannsins Steinþórs Marinó Gunnarssonar í Boðaþingi í síðustu viku. Hátt í 200
gestir mættu á opnuna til að samgleðjast
með Steindóri, sem fagnaði 97 ára afmæli

sl. sumar og geri aðrir betur. Steinþór hefur
málað alla tíð síðan hann man eftir sér og
haldið fjölda sýninga, en hann hefur m.a.
notið kennslu og tilsagnar þjóðkunnra listamanna í gegnum árin. (Frh. á blaðsíðu 4).

Við erum á 2 stöðum í Kópavogi
Nettó Salavegi & Nettó Búðakór
Alla daga frá 10 - 21

30%

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

AFSLÁTTUR
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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 öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.
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Frábær árangur
Ásgerðar í Svíþjóð
Ásgerður Sara Hálfdanardóttur, sem
stundar píanónám við framhaldsdeild Tónlistarskóla Kópavogs hjá
Nínu Margréti Grímsdóttur, náði
frábærum árangri í alþjóðlegri
píanókeppni í Svíþjóð - Malmö
Yamaha Piano Competition - sem
haldin var 2. - 5. nóvember.
Rúmlega 50 píanónemendur frá Skandinavíu á aldrinum 7-30 ára tóku þátt í
keppninni sem haldin var í Hyllie Park í
Malmö. Ásgerður Sara var eini keppandinn frá Íslandi og vann til 2. verðlauna í
sínum aldursflokki (C-15-17 ára). UmÁsgerður ásamt Nínu Margréti
sagnir dómnefndarinnar voru á þá leið
að píanóleikur hennar einkenndist af
mikilli útgeislun og djúpri tilfinningu fyrir
tónlistinni.
Meðal þeirra tónlistarskóla sem áttu sinn
fulltrúa í keppninni voru t.a.m. Barratt
Due Musikkinstitutt, Gradus Junior
College, Lunds Musikskola, Lilla Akademien, Gothenburg Music Academy og
Ingesund Piano Center at the Musikhögskolan Ingesund.

Ásgerður Sara

Ásgerður Sara hefur unnið til fjölmargra
verðlauna í píanókeppnum á undanförnum misserum, m.a. 1. verðlaun í Royal
Sound Music Competition 2021, 3. verðlaun í VIII Odin Online International
Music Competition 2022, 3. verðlaun í
VIII EPTA Iceland keppninni 2021, 5.
verðlaun í Future Stars International Piano
Competition 2021 og Gull verðlaun í Trinity
International Music Competition 2021.

Fyrstu réttindaskólar heimsins
á leikskólastigi eru í Kópavogi

Fimm leikskólar í Kópavogi,
Arnarsmári, Álfaheiði, Furugrund,
Kópahvoll og Sólhvörf fengu í síðustu
viku viðurkenningu fyrir að vera
réttindaskólar UNICEF. Leikskólarnir
eru þeir fyrstu í heiminum og til þess
að hljóta þessa viðurkenningu.
Líf og fjör var við athöfnina, börn úr leikskólunum sungu tvö lög, réttindaleikskólaverkefnið var kynnt og Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs ávarpaði
gesti. Þá afhentu Birna Þórarinsdóttir
framkvæmdastjóri UNICEF og Sigyn
Blöndal skólastjóri Réttindaskólans viðurkenninguna og tóku börn úr efstu
deildum leikskólanna við henni.
Réttindaskólar UNICEF leggja áherslu á
að byggja upp upp lýðræðislegt umhverfi
með því að rækta með markvissum hætti
þekkingu, leikni og viðhorf sem hjálpa
börnum að verða gagnrýnir, virkir og
hæfir þátttakendur í nútímasamfélagi.
Verkefnið byggir á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og er alþjóðlegt verkefni
sem snýst um að auka virðingu, vernd og
framkvæmd mannréttinda.

Í tengslum við verkefnið hafa verið stofnuð réttindaráð í leikskólunum en í þeim fá
börnin tækifæri til að hafa áhrif. Umræður
og verkefni sem tengjast aðgengi og
þátttöku, jafnrétt og framkomu við skólafélaga hafa líka verið sett á dagskrá.
MARKMIÐ RÉTTINDASKÓLA UNICEF
ERU:
• Aukin þekking á mannréttindum –
starfsfólk og börn auka þekkingu sína á
réttindum barna

• Lýðræði – börn fá reglubundin tækifæri
til þess að taka þátt í ákvarðanatöku
• Eldmóður fyrir mannréttindum – börn
eru hvött til þess að beita sér fyrir
réttindum sínum og annarra
• Forsendur Barnasáttmálans hluti af
daglegu starfi – stjórnendur vinna með
markvissum hætti að því að gera
sáttmálann að viðmiði í stjórnsýslu
skóla- og frístundastarfs
• Samstarf – samstarf skóla við alla
sem koma að uppeldi barnsins með það
að markmiði að raungera réttindi barnsins.

Mikilvægt að hlusta
á raddir barna

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

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

Kópavogspósturinn - kgp.is

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

„Við í Kópavogi erum ótrúlega stolt af því
fyrstu leikskólar sem verða réttindaskólar
UNICEF eru í bænum okkar. Það er mikilvægt að hlusta á raddir barna og virkja
þau til þátttöku eins og við erum að gera hér
í Kópavogi. Þannig búum við til enn betra
samfélag,“ sagði Ásdís við tækifærið.
Samstarf leikskólanna sem fengu viðurkenninguna og UNICEF hófst í ársbyrjun
2020 og hófst þá þróunarvinna til að
aðlaga verkefni réttindaskóla að starfi
leikskóla.

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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Allt fyrir
jólin í Nettó
Jólabækurnar í ár
Minnum á
Nettó Salavegi
og Búðakór
Opið 10-21
alla daga

Jól d
Jóladagatöl
töl
Dagatal með fallegum
jólabarnasögum til að
hlusta á.
Salka Eyfeld les.

Leikföng fyrir alla aldurshópa

Framhald af forsíðu

Steinþór Marinó, 97 ára opnar málverkasýningu í Boðaþingi

Pensillinn varð yfirsterkari
Útgefandi: Kópavogspósturinn ehf. Sími: 555 6101
Netfang: valdimar@kp.is Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson,
sími: 697 4020. Vefsíða: kgp.is Umbrot: Kópavogspósturinn ehf.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Kópavogspósturinn kemur næst út 30. nóvember
Síðasti skiladagur er föstudaginn 25. nóvember
valdimar@kp.is - Sími 697 4020
Vefsíða Kópavogspóstsins, kgp.is
Kópavogspósturinn er á: Facebook, Twitter og Instagram

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utforin.is w AUÐBREKKA 1, KÓPAVOGI

Síðan

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 896 8242

Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar sé þess óskað

Jóhanna Eiríksdóttir

Alúð

w

Sverrir Einarsson

Virðing

w

Traust

Jón G. Bjarnason

w

Reynsla

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Símar: 565 5892 & 896 8242

1996

Steinþór er fæddur 18. júlí 1925 á Ísafirði
og ólst upp á Suðureyri við Súgandafjörð
til 10 ára aldurs, er fjölskyldan flutti til
Akraness. Þar kynnist hann nýjum jafnöldrum og umhverfi. Þessi klettótta,
sæbarða strönd, svarrandi brim og skeljasandur umhverfis Skagann varð honum
strax í æsku hugleikið viðfangsefni til
myndgerðar og jókst er árin liðu, en
hann hefur málað alla tíð síðan hann
man eftir sér. Að eigin sögn ætlaði hann
fyrst að verða garðyrkjumaður þegar
hann varð yngri, en pensillinn varð
yfirsterkari og vakti meiri áhuga.

Steinþór ásamt Guðrúnu dóttir sinni og Þorsteini tengdasyni

Þegar Steinþór varð tvítugur, árið 1945,
hóf hann nám í málaraiðn er fjölskyldan
flutti til Reykjavíkur og starfaði sem
málarameistari alla tíð. Hugur hans
hneigðist snemma til listmálunar, enda
virðist það liggja í blóðinu, því hann er
einn fimm albræðra af sjö sem fengust
við þá listgrein. Á sumrin ferðaðist hann
mikið og gerði skissur sem hann málaði
síðar á vinnustofunni heima. Hans fyrsta
einkasýning var í Reykjavík árið 1968.
Steinþór naut kennslu og tilsagnar
þjóðkunnra listamanna, ásamt því að
leita sér þekkingar á listasöfnum og
myndlistarsýningum, jafnt á meginlandi
Evrópu og í Norður-Ameríku. Hann hefur
bæði haldið einkasýningar og tekið þátt í
samsýningum hér á landi og erlendis og
hlaut einnig listamannalaun. Þá starfaði
hann við leikmyndagerð 1976–1980 hjá
Ríkissjónvarpinu, auk þess sem hann
vann við gerð leikmynda hjá Norska
ríkissjónvarpinu.
Steinþór flutti í Boðaþing fyrir 5 árum
síðan. Sýningin, sem er sölusýning,
stendur til áramóta og eru allir velkomnir.
Tinna, barnabarn Steinþórs, ásamt
Jónasi eiginmanni sínum og
Söru Líf langafastelpu Steindórs

Steinþór Marinó við eitt verka sinna á sýningunni í Boðaþingi

Frænkurnar Guðrún, Valgerður og Yrma

Steinþór ásamt starfsfólki á Boðaþingi

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Facebook.com/Kopavogsposturinn
Twitter.com/Kopavogspostur
Instagram.com/Kopavogsposturinn
Kópavogspósturinn - kgp.is

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

Gestir á sýningunni
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Aðventan í HJALLAKIRKJU

11. des kl.17 – Lögreglukórinn og Skólakór Smáraskóla
18. des kl. 17 – Gospelkór Hjallakirkju VOX GOSPEL

Einlæg skemmtun

Nýsköpun í Kópavogi
Markaðsstofa Kópavogs bauð kjörnum fulltrúum Kópavogsbæjar
og forsvarsfólki fyrirtækja í bænum til fundar um nýsköpun

Markaðsstofa Kópavogs bauð
kjörnum fulltrúm Kópavogsbæjar og
forsvarsfólki fyrirtækja í bænum til
fundar um nýsköpun á dögunum.

,,Okkar ástkæri söngvari Grétar
Örvarsson bauðst til að koma og
skemmta okkar fólki. Við fögnuðum
því boði og kom hann á haustfagnað
félagsmiðstöðvanna ásamt Margréti
Arnardóttur harmónikkuleikara
annars vegar og Regínu Ósk
Óskarsdóttur söngkonu hins vegar.,“
segir Tinna Rós Finnbogadóttir
forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri
borgara í Kópavogi.
,,Móttökurnar sem þau fengu voru einstakar enda gaf Grétar okkur ekki bara
tíma sinn í söng og gleði heldur sat lengi
á eftir og spjallaði við alla þá sem vildu.
Skemmtunin var einlæg og átti einstaklega vel við okkar fólk þar sem Grétar

spilaði eftirlætislög föður síns, sem
einnig var farsæll tónlistarmaður og
okkar fólk þekkti vel til. Grétar hefur
einmitt verið að halda tónleika til minningar um föður sinn fyrir fullu húsi í
Salnum í Kópavogi og Hofi á Akureyri.
Mikið hafði verið rætt um tónleikana inn
á félagsmiðstöðvunum og mæting á
viðburðinn eftir því.
Grétar stimplaði sig svo sannarlega inn í
hug og hjörtu gesta og starfsfólks félagsmiðstöðvanna og er þakklæti okkur efst
í huga. Bæði þeir sem hlýddu og þeir
sem misstu af hafa komið á framfæri
óskum um að fá hann aftur til okkar og
hver veit nema sú verði raunin einhvern
daginn,” segir Tinna Rós.

Ásdís Kristjánsdóttir Bæjarstjóri flutti
framsögu þar sem hún lagði áherslu á
mikilvægi nýsköpunar og talaði sérstaklega um stafrænan Kópavog. Hún benti
á að í málefnasamningi nýs meirihluta í
Kópavogi, komi fram skýr áhersla á
eflingu nýsköpunar í Kópavogi en í málefnasamnignum, Áttaviti til árangurs,
segir m.a. ,,Fjölbreytt fyrirtæki sem skapa
verðmæt störf eiga heima í Kópavogi.
Við viljum skoða uppbyggingu nýsköpunarseturs Kópavogs í vestur- eða austurbæ Kópavogs. Auk þess sem við
ætlum að skoða hátækniklasamyndun í
efri byggðum. Við viljum einnig efla
samstarf við háskólana.“
Stefán Reynisson framkvæmdastjóri hátæknifyrirtækisins Teledyne Gavia, sem
framleiðir kafbáta á Kársnesi, var gestur
fundarins. Hann fór yfir ævintýralega
sögu fyrirtækisins frá því að stofnendur
gerðu tilraunir með fjarstýrða kafbáta í
baðkari í heimahúsi, til dagsins í dag,
þegar fyrirtækið er orðið leiðandi aðila á
heimsvísu í þróun og framleiðslu á mannlausum kafbátum sem notaðir eru til
rannsókna og björgunarastarfa í hafdjúpunum.
Kafbátar fyrirtækisins sigla ómannaðir
og er þeim ætlað að leysa verkefni neðansjávar, verkefni sem ekki er hagkvæmt að framkvæma með stærri og
dýrari lausnum. Viðfangsefnin geta verið
viðskiptaleg, hernaðarleg eða tengd
björgunarstörfum. Kafbátarnir eru búnir
skynjurum og öðrum hátæknibúnaði til
að skoða, mynda og rannsaka svæði neðansjávar. Bátarnir eru samsettir úr nokkrum sérhæfðum einingum, sem hægt er

Á myndinni eru: Björn Jónsson framkvæmdastjóri Markaðsstofu
Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi
og Stefán Reynisson framkvæmdastjóri Teledyne Gavia
að skipta út og setja inn nýja sérhannaða huta í staðin, en þessi eiginleiki
eykur sveigjanleika og notagildi bátanna
mikið. Í framleiðslu eru þrjár tegundir
báta sem vega frá 70 kg. til 1.000 kg.
Bátar frá fyrirtækinu hafa m.a. verið notaðir við sprengjuleit neðansjávar, til að
leysa ýmis verkefni við olíuleit og vinnslu
auk þess að hafa nýst við leit að flökum
eftir flug- og sjóslys. Markaðssvæði
fyrirtækisins er heimurinn allur og núverandi viðskiptavinir eru ríkisstjórnir og
stórfyrirtæki í Evrópu, Ameríku og Asíu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 30 manns og
sinnir um helmingur þeirra eingöngu
vöruþróun og prófunum. Margir starfs-

Mjög góðar undirtektir voru við framsögu
Stefáns og í kjölfarið komu margar
spurningar og út frá þeim spunnust
skemmtilegar umræður.
Fundurinn var vel sóttur og þakkar Markaðsstofa Kópavogs Ásdísi og Stefáni
fyrir þeirra framsögu og þátttakendum
fyrir mætinguna.

Stefán Reynisson

Vill endurskoða
siðareglur
bæjarstjórnar

Styrkir
Jafnréttisog
Styrkir
og tilnefningar
Jafnréttismannréttindaráðs
2020
og
mannréttindaráðs Kópavogs
2022

Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki eða tilnefninga styrki til
til verkefna sem hafa framgang mannréttinda og jafnréttis í Kópavogi aði markmiði.vogi að markmiði.
Styrkir eru veittir einstaklingum, stofnunum,shagsmunasamtökum eða öðrum hópum.m eða öðrum
Heildarúthlutunleru 400.000
kr. er 400.000 kr.
thlutun

Umsóknum skal skila rafrænt eigi síðar en 12. október 2020 til

Umsóknum með stuttri lýsingu skal skila rafrænt eigi síðar en 4. desember 2022
jafnréttisráðgjafa
á netfangið
til
jafnréttisráðgjafa á netfangið
audurkbasakr@kopavogur.is
(hja) kopavogur.is

kopavogur.is
Kópavogspósturinn - kgp.is

menn eru með mikla og sérhæfða
menntun og ljóst að ekki er mikið framboð af störfum sem krefjast þeirra þekkingar á Íslandi. Störf sem Teledyne Gavia
og önnur fyrirtæki í hátæknigeiranum
skapa eru því mjög mikilvæg fyrir
atvinnulífið í Kópavogi og á Íslandi.

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúa Pírata hefur lagt fram tillögu í
bæjarstjórn um að hafin verði vinna við
endurskoðun siðareglna bæjarstjórnar.
Í tillögunni kemur fram að samkvæmt
sveitarstjórnarlögum ber nýrri sveitarstjórn að meta hvort ástæða sé til að
endurskoða gildandi siðareglur sveitarfélagsins. ,,Æskilegt er að reglurnar
séu endurskoðaðar reglulega og helst
í hvert sinn sem ný sveitarstjórn er
skipuð. Rökin fyrir þessu eru þau að
með því að taka þátt í endurskoðunarferlinu tileinka kjörnir fulltrúar sér
reglurnar og eignast hlutdeild í þeim,”
segir í tillögu Sigurbjargar.
Forsætisnefnd hefur falið bæjarritara
að hefja undirbúning að endurskoðun
siðareglna bæjarstjórnar.
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Þekktu rauðu ljósin Dagskrá aðventunnar í Lindakirkju
16 DAGA ÁRLEGT ÁTAK SOROPTIMISTA
GEGN KYNBUNDNU OFBELDI

Dagskrá aðventunnar í Lindakirkju
verður með hefðbundnu sniði en þó
verður heldur bætt í frá því sem fólk
á að venjast. Sunnudagaskólinn
verður á sínum stað alla sunnudaga
aðventunnar kl. 11.

Að kvöldi fyrsta sunnudags í aðventu er
guðsþjónusta, sr. Dís Gylfadóttir þjónar
og Kór Lindakirkju syngur undir stjórn
Óskars Einarssonar.

Roðgylltar kirkju í Kópavogi, Digraneskirkja og Lindakirkja
Soroptimistar eru alþjóðleg samtök
kvenna sem sem vinna m.a. að bættri
stöðu kvenna, að mannréttindum öllum
til handa sem og jafnrétti, framförum
og friði með alþjóðlegri vináttu og
skilningi að leiðarljósi. Á Íslandi starfa
nú 19 klúbbar þar af einn í Kópavogi.
Að átakinu standa Sameinuðu þjóðirnar
ásamt Soroptimistum og fleiri alþjóðlegum velferðarsamtökum (NGO).
Átakið hefst á degi sem Sameinuðu
þjóðanna hafa helgað baráttu gegn
ofbeldi gegn konum þ.e. þann 25. nóvember og líkur á degi Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember
Við nefnum átakið að þessu sinni
„Þekktu rauðu ljósin“ Soroptimistar
hafna ofbeldi. Slagorðið er í tengslum
við alþjóðalega slagorðið SIE (Soroptimist International Europe) „Read the
Signs“. Eins og hefur verið í gegnum
árin er appelsínugulur litur tákn átaksins. Áherslan í ár felst í fræðslu um
hvernig koma megi auga á og stöðva
ofbeldi í nánum samböndum. Þessi
fræðsla þarf að koma fyrir sjónir almennings m.a. með milligöngu Soroptimista með því að deila þeim fróðleik
sem þegar er til hér á landi um þetta
mikilvæga málefni.
Mikilvægt er að konur kynni sér öll úrræðin sem eru á upplýsingasíðu 112.is.

Þekktu rauðu ljósin er
flokkuð niður í 6 rauð ljós
Andlegt ofbeldi. Hótanir, niðurlæging
og þér látið líða illa bæði með orðum og
hegðun. Stjórnun og einangrun frá vinum og fjölskyldu, afbrýðisemi. Svefn
truflaður, þér bannað að stunda vinnu
eða skóla. Miklar skapsveiflur, reiði og
öskur. Reynt að stjórna með sjálfsvígshótunum, fýlu eða þögn. Gaslýsing
– siðlaus samskipti – svo þú ferð að

efast um eigið minni eða upplifanir.
„Þú ert geðveik“ er dæmi um fólk sem
beitir slíku ofbeldi. Áfallatengsl þar sem
fólk upplifir að það sé fast í ofbeldissambandi og talið trú um að það sé
einskis virði.
Líkamlegt ofbeldi. Þegar einhver
meiðir þig með því að hrinda, klípa, ýta
í, sparka, lemja, berja, drekkja, kæfa,
kyrkja eða tekur þig hálstaki. Frelsissvipting eða hótanir með svipbrigðum
eða með því að sýna hnefann.
Kynferðislegt ofbeldi. Þegar kynfrelsi þitt er ekki virt, þvingun til kynferðislegra athafna, pressað á/suðað/
hótað, vaknað við nauðgun eða annað
kynferðislegt athæfi, byrlun. Kynferðislegt tal gegn þínum vilja.
Fjárhagslegt ofbeldi. Persónulegir
munir skemmdir eða eyðilagðir. Sameiginlegir fjármunir skertir eða skammtaðir. Upplýsingar um fjárhagslega stöðu
ekki veittar.
Stafrænt ofbeldi. Netofbeldi, þegar
einhver notar tæki eða tækni til að
fylgjast með þér, hóta, ógna, áreita eða
niðurlægja. Kynferðislegt stafrænt
ofbeldi er myndbirting eða hótanir um
slíkt á samfélagsmiðlum.
Eltihrellir. Viðhefur stöðugt áreiti með
skilaboðum, símtölum og heimsóknum.
Eltir eða situr fyrir manneskju gegn vilja
hennar, njósnar og ofsækir. Staðsetningarbúnaði komið fyrir í bifreið eða
síma.
Upplýstar byggingar hafa hjálpað til við
að vekja athygli á átakinu. Kirkjur
bæjarins og turn Smáralindar verða
upplýst meðan á átakinu stendur.
Soroptimistaklúbbur Kópavogs.

Roðgyllt kirkja í Kópavogi, Hjallakirkja
Kópavogspósturinn - kgp.is

Víku síðar, sunnudaginn 4. desember
verður kaffihúsakvöld, notaleg stund
með hugvekju og fallegri jólatónlist í
umsjón sr. Guðna Más Harðarsonar. Þau
Rolf Gaedeke og Ulla Nachtnebel annast
tónlistarflutning.
Á þriðja sunnudegi í aðventu heldur Kór
Lindakirkju, ásamt hljómsveit glæsilega
jólatónleika kl. 20. Stjórnandi er Óskar
Einarsson. Uppselt er á þá en ennþá er
hægt að kaupa miða á aukatónleikana

sem eru kl. 17:00 á síðunni KLIK.is.
Miðaverð 3.900 kr.
Sunnudaginn 18. desember kl. 20 verður
Aðventuhátíð Lindakirkju haldin. Fram
koma, auk Kórs Lindakirkju, Barnakór
og Unglingagospelkór Lindakirkju undir
stjórn mæðgnanna Áslaugar Helgu og
Hjördísar Önnu, Regína Ósk og Svenni

Þór, VÆB og Rolf og Ulla, svo eitthvað sé
nefnt. Prestar Lindakirkju kynna dagskrána og leiða stundina. Miðaverð er
aðeins 2.500 kr. Allur ágóði rennur í Líknarsjóð Lindakirkju. Miðasala er á KLIK.is
Dagskrá jóla og áramóta verður auglýst
síðar.

Bæjarstjóri býður upp á viðtalstíma
Bæjarstjóri Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir,
er með viðtalstíma á miðvikudögum frá
09.30 til 11.30. Hægt er að bóka tíma fyrir
viðtal á netfangið baejarstjori@kopavogur.is.
„Bæjarbúar koma til mín með margvísleg erindi
og hef ég nú þegar í haust átt marga góða fundi
með íbúum sem hafa óskað eftir því að koma
sínum málum á framfæri beint til bæjarstjóra.
Að mínu mati gæti ég ekki hugsað mér að
byrja miðvikudagsmorgna með öðrum hætti,“
segir Ásdís Kristjánsdóttir sem hvetur alla
bæjarbúa unga sem aldna til að bóka tíma.

Fulltrúi frá Kópavogi mætti á

rýnifund almannavarna vegna Covid 19
Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu
eiga í góðu samstarfi um almannavarnir. Undanfarna daga hafa
almannavarnir höfuðborgarsvæðisins staðið fyrir rýnifundum til að
draga lærdóm af Covid-19 aðgerðunum með það að markmiði að vera
betur undirbúin fyrir næstu vá.
COVID-19 faraldrinum er ekki lokið en
þó lítið sé um stórar aðgerðir hér á
Íslandi. Í þeim aðgerðum sem voru í
gangi vegna COVID-19, spiluðu sveitarfélögin stórt hlutverk og voru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu alls ekki
undanþegin. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru með starfandi
neyðarstjórn sem voru virkar þegar þess
þurfti. Hlutverk þeirra er að halda uppi
þjónustu og starfsemi sveitarfélaganna
á almannavarnatímum.
Til að halda uppi þjónustu og starfsemi
miðað við þær reglugerðir sem voru í
gildi og samhæfa aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu, funduðu sviðstjórar skólaog frístundasviða, velferðarsviða og
fulltrúar íþróttastarfs og menningar
reglulega og eins oft og þurfti með
almannavörnum á höfuðborgarsvæðinu.
Fundað var í hvert skipti sem ný reglugerð leit dagsins ljós en þær voru alls
166 á tímabilinu 27. janúar 2020- 24.

Í efri röð er: Birgir Finnsson slökkviliðstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Sigríður Björg Tómasdóttir almannatengill Kópavogsbæjar, Ásdís
Gíslason, upplýsingafulltrúi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Hugrún Ósk
Ólafsdóttir verkefnistjóri hjá Mosfellsbæ, Eva Bergþóra, samskiptastjóri
Reykjavíkur, Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi velferðarsviðs Reykjavíkur, Bjarni Brynjólfsson verkefnastjóri og Hulda Hauksdóttir
upplýsingastjóri Garðabæjar. í neðri röð eru María Björk Óskarsdóttir
sviðstjóri þjónustu- og samskiptasviðs Seltjarnarnesbæjar, Árdís Ármannsdóttir samskiptastjóri Hafnarfjarðarbæjar og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir
deildarstjóri almannavarna á höfuðborgarsvæðinu
febrúar 2022. Upplýsingafulltrúar sveitarfélagana voru í lykilhlutverki við að
koma upplýsingum áleiðis til íbúa,
starfsfólks og annarra aðila.

varna og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins ásamt upplýsingafulltrúum
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu
eftir rýnifund í vikunni.

Þessa dagana er verið að draga lærdóm
af aðgerðunum og til að vera betur
undirbúin fyrir næstu vá. Á meðfylgjandi
mynd með frétt er starfsfólk almanna-

Það sem upp úr stendur er ótrúleg elja
og útsjónarsemi starfsfólks sveitarfélaga við krefjandi aðstæður og eiga þau
hrós skilið fyrir það.

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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Aðventu- og afmælisdagskrá
Kópavogskirkju
Á þessari aðventu verður meira en eingöngu hefðbundin aðventudagskrá í Kópavogskirkju. Ástæðan er að Kópavogskirkja á 60 ára vígsluafmæli í desember.
Kirkjan okkar hefur mætt fólki í gleði og sorg í 60 ár, og nú fögnum við afmæli hennar! Hér að neðan má sjá helstu aðventu og afmælisviðburði framundan.

27. nóvember. 1. sunnudagur í aðventu
Aðventukvöld, guðsþjónusta & sunnudagaskóli
Guðsþjónusta kl.11.00
Sunnudagaskóli kl. 11.00
Aðventukvöld kl. 20.00. Klassískt aðventukvöld með jólalestrum, kertaljósi og fallegri aðventutónlist. Skólakórar Kársness og Kór Kópavogskirkju syngja aðventulög og jólasálma.
Fulltrúar Tónlistarskóla Kópavogs leika á hljóðfæri. Lenka Matéóvá og Álfheiður Björgvinsdóttir stýra kórum. Prestar og djákni safnaðarins taka á móti fólki og leiða stundina.

4. desember. 2. sunnudagur í aðventu.
Fjölskylduguðsþjónusta & jólaball
Fjölskylduguðsþjónusta verður kl 11.00. Skólakórar Kársness og sunnudagaskólinn koma í heimsókn í gleðilegri guðsþjónustu fyrir alla aldurshópa.
Eftir guðsþjónustu gefst fólki kostur á að ganga fylktu liði í safnaðarheimilið á jólaball.
Jólaball kl. 12.00. Jólaball í safnaðarheimilinu Borgum.
Jólalögin óma, jólasveinarnir koma í heimsókn með léttar gjafir og við fáum heimsókn frá óvæntum leynigesti sem mun gleðja börnin.

11. desember. 3. Sunnudagur í aðventu.
Guðsþjónusta & sunnudagaskóli
Guðsþjónusta kl. 11.00
Sunnudagaskóli kl. 11.00

18. desember – 4. sunnudagur í aðventu
Afmæli Kópavogskirkju -hátíðarguðsþjónusta
Guðsþjónusta kl. 11.00
Kópavogskirkja fagnar 60 ára afmæli. Margt fólk hefur átt merkingarríkar og dýrmætar stundir í þessari kirkjunni okkar.
Við komum saman í þakklæti fyrir árin 60 og horfum björtum augum til framtíðar. Frú Agnes M. Sigurðarsdóttir, biskup, vísiterar söfnuðinn og prédikar.
Sannkölluð tónlistarveisla sem leidd verður af Lenku Mátéóvu, tónlistarstjóra kirkjunnar, prestar og djákni safnaðarins þjóna við athöfnina ásamt fjölda fólks úr sögu safnaðarins.
Afmælismóttaka í Borgum safnaðarheimili kl. 12.15.

Aðventuhátíð í Kópavogi
Salka Sól mætir með jólasveinunum á jólatrésskemtun

ettins, Kvennakórs Kópavogs og Samkórs Kópavogs munu koma fólki í
hátíðarskap í Salnum og Gerðarsafni.
Bókasafn Kópavogs | 13 – 16
• Gjafapoka- og merkimiðasmiðja með
Hönnu Jónsdóttur
• Jólaperl

Íþróttaheldhugi
ársins verðlaunaður í ár
Íslendingar hvattir til að senda inn ábendingar um
eftirtektarverða sjálfboðaliða í íþróttahreyfingunni

Gerðarsafn | 13 – 16
• Pólskt jólaskraut með Wiolu
Ujzadowska og Klaudiu Migdał

Aðventuhátíð í Kópavogi verður
haldin laugardaginn 26. nóvember
en við það tilefni verða ljósin á
jólatré Kópavogsbæjar við
menningarhúsin tendruð.
Kynnir á jólatrésskemmtun er Salka Sól
og munu jólasveinar að sjálfsögðu bregða
sér í bæinn og dansa í kringum jólatréð
með hátíðargestum.
Skólahljómsveit Kópavogs og Skólakór
Hörðuvallaskóla flytja jólatónlist frá

klukkan 15:45 en ljósin á jólatrénu
verða tendruð klukkan 16.
Frá klukkan 13 verður boðið upp á fjölbreytta aðventudagskrá fyrir alla fjölskylduna á Bókasafni Kópavogs, Gerðarsafni,
Náttúrufræðistofu og Salnum. Jólasmiðjur, jólamarkaður, lifandi tónlist og
notaleg aðventustemning en ókeypis er
á alla viðburði í tilefni dagsins.
Lifandi tónlistaratriði í flutningi Barnakórs Smáraskóla, Flautukórs frá Tónlistarskólanum í Kópavogi, Kammerkvart-

Náttúrufræðistofa Kópavogs
| 13 – 16
• Jólakötturinn - fróðleikur og fjör
kl. 13:30 / 14:30 og 15:30
• Jólaskúlptúrar með Guðlín Theódórsdóttur og Kötlu Björk Gunnarsdóttur
Salurinn - fordyri | 13 – 16
• Jólamarkaður og lifandi tónlist
• Gefðu okkur auga - ljóslistaverk
verður til
Útisvæði menningarhúsanna
| 15:45 – 17
• Skólahljómsveit Kópavogs
• Skólakór Hörðuvallaskóla
• Ljósin á jólatré Kópavogsbæjar
tendruð
• Jólatrésskemmtun með Sölku Sól
og jólasveinum.

Kraftmikill starfsmaður
óskast í hlutastarf á
tannlæknastofu í Garðabæ
Lítill en líflegur vinnustaður í notalegu umhverfi þar sem teymisvinna er í forgrunni.
Á stofunni starfa 3 tannlæknar, 1 tanntæknir og 1 aðstoðarmaður tannlæknis.
Starfið felst m.a. í undirbúningi fyrir meðhöndlun sjúklinga, sótthreinsun, röntgenmyndatökum,
almennri afgreiðslu, tölvuskráningum og ýmsum öðrum störfum. Reynsla af tannlæknastofustarfi
er æskileg en mikilvægast er eftirfarandi:

Ný verðlaun, Íþróttaeldhugi ársins,
verða veitt samhliða lýsingu á kjöri
Íþróttamanns ársins 2022. Íþróttaog Ólympíusamband Íslands og Lottó
standa að nýju verðlaununum til að
heiðra sjálfboðaliða innan íþróttahreyfingarinnar og vekja meiri
athygli á starfi þeirra.
Lárus L. Blöndal, forseti ÍSÍ, segir íþróttahreyfinguna standa í mikilli þakkarskuld
við þá einstaklinga sem gefa af tíma
sínum til að sinna sjálfboðaliðastarfi fyrir
íþróttahreyfinguna. „Með þessari nýju
viðurkenningu viljum við lyfta upp starfi
sjálfboðaliðans og þakka fyrir hið óeigingjarna starf sem unnið er af fjölda fólks
um land allt,” segir Lárus.
Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri
Íslenskrar getspár, segir starf sjálfboðaliðanna ómetanlegt og árangursríkt og
skipta alla þjóðina máli: „Við viljum því
virkja alla þjóðina með okkur í að heiðra
þetta fólk sem gefur svona mikið af sér.
Þess vegna höfum við opnað fyrir
ábendingar frá almenningi á lotto.is og

hvetjum fólk til að nota tækifærið og
benda á kraftmikla sjálfboðaliða,
hvaðanæva af landinu.“
Opið er fyrir ábendingar á vefslóðinni
lotto.is/ithrottaeldhugi til 5. desember
en leitað er eftir framúrskarandi sjálfboðaliðum sem hafa í gegnum árin nýtt
eigin hæfileika, frítíma og sérþekkingu
til að efla íþróttastarf, t.d. með því að
vinna að framkvæmd móta/leikja, safna
fjármunum, bæta aðstöðu eða auka
þátttöku hvar á landinu sem er. Rétt er
þó að geta þess að launað starfsfólk
íþróttafélaga kemur ekki til greina.
Sérstök nefnd skipuð valinkunnu íþróttafólki fer yfir þær ábendingar sem berast,
tilnefnir þrjá sjálfboðaliða sem þykja
skara fram úr og ákveður hver hlýtur
nafnbótina Íþróttaeldhugi ársins 2022
og glæsilegan verðlaunagrip frá Lottó.
Formaður nefndarinnar er Þórey Edda
Elísdóttir en auk hennar eiga Bjarni
Friðriksson, Dagur Sigurðsson, Kristín
Rós Hákonardóttir og Margrét Lára
Viðarsdóttir sæti í nefndinni.

Áttu föt sem þú ert hætt/ur að
nota og viltu huga að umhverfinu?

- Jákvæðni og góð samskiptahæfni
- Snyrtimennska, stundvísi og reykleysi
- Sjálfstæði, frumkvæði og útsjónarsemi
- Vera góður liðsmaður í teymi
- Góð tölvukunnátta
Um er að ræða starf 3 daga vikunnar – mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrám á aslaug(hja)tonn.is

Áttu föt sem þú ert hætt/ur að nota og
viltu huga að umhverfinu?
Kíktu þá á fataskiptamarkaðinn á 1. hæð
aðalsafns Bókasafns Kópavogs sem
haldinn verður vikuna 21. – 24. nóvember í tilefni af evrópsku nýtnivikunni
Sóun er ekki lengur í tísku! Koma má
með flík, skó og fylgihluti og fá annað
heim á móti. Þema ársins er sjálfbærni
og hringrás textíls og er markmið átaksKópavogspósturinn - kgp.is

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!

ins að hvetja fólk til að draga úr óþarfa
neyslu, nýta hluti betur og draga þannig
úr myndun úrgangs.
Umhverfisstofnun heldur úti verkefninu
Saman gegn sóun og á Facebook, Instagram og heimasíðu verkefnisins má finna
upplýsingar um umhverfis- og samfélagsleg áhrif textíliðnaðarins og lausnir
við þeim vanda sem iðnaðurinn stendur
frammi fyrir. Verið velkomin.
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Komdu inn!

Yfir 20° hiti, logn og blíða
Golfhermar GKG eru á heimsmælikvarða

Bókanir á gkg.is

Vilja fá fleiri konur til liðs við sig
Í Kópavogi starfa tvö kvenfélög auk Kvenfélagasambands Kópavogs
Í Kópavogi eru starfandi tvö kvenfélög
auk Kvenfélagasambands Kópavogs,
sem er elst þeirra, en það var stofnað árið
1930. Kvenfélagið Freyja mun svo á
næsta ári fagna merkum tímamótum en
þá verða 60 ár liðin síðan félagið var
stofnað. Yngst þessara félaga er Félag
kvenna í Kópavogi sem var stofnað árið
2019.

Kvenfélag er félag fyrir konur, konur
sem vilja koma saman, hafa gaman og
láta gott af sér leiða hvort sem það
kallar á einhverjar vinnustundir eða bara
til að lyfta kaffibolla og njóta samverunnar með skemmtilegum og áhugaverðum konum.
Kvenfélögin í Kópavogi og Kvenfélagasamband Kópavogs eru fyrir allar konur

og þau geta alltaf bætt við sig fleiri konum, sem vilja koma og gleðjast saman.
Meðfylgjandi eru kynningar á starfi
kvenfélaganna í Kópavogi og Kvenfélagasambandi Kópavogs, frá formönnum
félaganna, þeim Þórunni Matthíasdóttur
hjá kvenfélagasambandinu, Ólöfu P. Úlfarsdóttur hjá Freyju og Bryndísi Steinu
Friðgeirsdóttur hjá Kvenfélagi Kópavogs.

Kvenfélagasamband Kópavogs stofnað 1930

Mæðrastyrksnefnd og orlofsnefnd starfa
innan vébanda Kvenfélagasambands Kópavogs
Kvenfélagasamband Kópavogs var
stofnað 1. febrúar 1930 og er aðili að
Kvenfélagasambandi Íslands sem er
samstarfsvettvangur og málsvari
héraðssambanda sem eru 17 talsins
með um 140 kvenfélög innanborðs.
Eru samböndin aðilar að Kvennasamtökunum N.H.F. (Nordens husmoder
forbund) og alþjóðasambandi húsmæðra
A.C.W.W. (Associatet country women of
the world). Markmið sambandsins er að
efla kynningu og samstarf aðildarfélaganna í að starfa að menningar og mannúðarmálum i Kópavogi.
Unnið er að stefnuskrá málum K.Í.
meðal annars að stuðla að aukinni samvinnu og félagskap kvenna í landinu og
vinna að málum sem félagsheildin
ákveður.

Kvenfélagið Freyja stofnað 1963

Láta m.a. til sín taka á
vettvangi stjórnmálanna
Fjöldi fyrirtækja og einstaklinga í Kópavogi og víðar styðja við starf
Mæðrastyrksnefndar Kópavogs á hverju ári
sem eru einbúar, ekkjur osfrv sem þurfa
á slíkum stuðningi að halda.
Formaður er Guðrún Viggósdóttir.
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs sinnir stóru
og mikilvægu samfélagslegu hlutverki
og vinna þar kvenfélagskonur launalaust sjálfboðaliðastarf sem ber að leggja
áherslu á og minna almenning á að
styðja við.
Formaður er Anna Kristinsdóttir.

Stjórn kvenfélagssambandsins skipa
konur úr báðum kvenfélögunum.
Tímarnir breytast og þar með starfsemi
kvenfélaganna. Öll starfsemi er unnin í
sjalfboðavinnu. Áður fyrr snerist starfið
meira um pólitík, menntun/skólastarf og
þátttöku kvenna i samfélaginu og þá
sérstaklega húsmæðra sem fengu lítinn
frið til að hugsa um sig og sína persónulegu hagi.
Það hafa átt sér stað margar breytingar
þökk sé kvenfélögunum og hefur því tilgangur kvenfélaga aðeins breyst með
meira sjálfstæði kvenna sem og þátttöku
i atvinnulífinu. Það sem viðist þó enn
eiga við í dag er að þegar konur verða
eldri, þá falla frá vinir og makar og þá er
gott að hafa stuðningsnet og verkefni á
vegum kvenfélaga.

Öflugar konur! F.v. Þórunn Matthíasdóttir, formaður Kvenfélagasambands
Kópavogs, Ólöf P. Úlfarsdóttir formaður kvenfélagsins Freyju og Bryndís
Steina Friðgeirsdóttir formaður Félags kvenna í Kópavogi

Þórunn Matthíasdóttir formaður
Kvenfélagasambands Kópavogs
Orlofsnefnd húsmæðra gefur sömuleiðis konum færi á að hittast og ferðast
saman í stað þess að sitja fastar og einangraðar heima. Margir vilja meina að
orlofsnefnd húsmæðra sé úrelt fyrirbæri,
hún á þó að fullu rétt á sér því þótt konur
séu farnar að taka meiri þátt í atvinnulífinu og fá sinn frítima þá eru enn konur

Nútíma kvenfélög sinna mikilvægum
samfélagslegum verkefnum sem byggja
á gömlum grunni og hefðum en eru í
senn að færast í þá átt að vera valdeflandi félagsskapur þar sem konur geta
sinnt samfélagslegum verkefnum, verið
virkir þegnar í þjóðfélaginu og eflt sig
með þvi að taka þátt i fræðslu, námskeiðum o.fl.
Þórunn Matthíasdóttir,
formaður Kvenfélagasambands
Kópavogs

Stjórn Freyju
Kvenfélagið Freyja var stofnað þann 5.
apríl 1963 og á fundinn mættu 54
konur sem allar gerðust stofnfélagar.
Fyrsti formaður Freyju var Katrín Oddsdóttir. Freyjukonur keyptu húsnæði að
Digranesvegi 12 og var félagið þar til
húsa þar til öll starfssemi framsóknarfélagnna í Kópavogi fluttist yfir í Bæjarlind-14-16.
Freyju konur létu til sín taka á vettvangi
stjórnmálanna og gera enn. Þær hafa
setið á listum til þing- og sveitarstjórnakosninga og sitja í ýmsum nefndum í
sínu sveitarfélagi. Þær starfa innan
Kvenélagasambands Kópavogs sem er
einskonar regnhlíf yfir þau tvö kvenfélög sem starfa í Kópavogi. En hitt
félagið er Félag kvenna í Kópavogi. Á
vegum Kvenfélagasambands Kópavogs
starfa mæðrastyrksnefnd og orlofsnefnd
þar sem konur úr báðum kvenfélögum
starfa í sjálfboðavinnu.
Mæðrastyrksnefnd styrkir fjölskyldur
og einstaklinga með mat og fatnaður
fæst á góðu verði hjá þeim. Orlofsnefndin skipuleggur ferðir með konur
með framlagi frá sveitarfélaginu. En í
lögum stendur að sveitarfélög leggi
fram ákveðna upphæð, sem er tengd
íbúðafjölda í hverju sveitarfélagi fyrir
sig. Allt er þetta unnið í sjálboðavinnu.

Þórunn aftast fyrir miðju ásamt konum á því borði úr Kvenfélagasambandi Kópavogs jólafundi KÍ 18. nóvember sl.
Kópavogspósturinn - kgp.is

Síðan tekur Kvenfélagið Freyjan þátt í
viðburðum á vegum Kvenfélagasamband Íslands, sem er með skemmilega
jólahátíðir, ýmis námskeið og landsþing. Til þess að komast í Kvenfram-
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sóknarfélagið Freyjuna þarf að skrá sig
í Framsókn og biðja um að komast í
Freyju. Að vera í kvenframsóknarfélagi
býður líka upp á þann kost að komast á
hina ýmsu fundi og landsþing hjá
Framsókn. Mjög skemmtileg vinna oft
á tíðum að taka þátt í ýmsum viðburðum
bæði hjá Kvenfélagasambandinu og
svo hjá stjórnmálasamtökum. Formaður stjórnar Freyju í dag er Ólöf P
Úlfarsdóttir, varaformaður Helga Hauksdóttir, gjaldkeri Margrét Sigmundsdóttir, ritari Guðrún Viggósdóttir og
meðstjórnandi Sigrún Ingólfsdóttir.
Félagsgjöld Freyju er kr. 5000 yfir árið.
Við viljum hvetja allar konur til að íhuga
þennan kost að starfa með Kvenframsóknarfélaginu Freyju.
Formaður Kvenfélagasamband Kópavogs (KSK) er Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir. Kvenfélagasambandið heldur
landsþing á hverju ári þar sem farið er
yfir starfsemi beggja kvenfélganna.
Farið er yfir störf og fjármál orlofsnefndar og mæðrastyrksnefndar og er
kaffisamsæti á vegum KSK. Konur bera
þar saman bækur sínur og fá hugmyndir
að verkefnum og fjalla um hvað er búið
að gera.
Komdu endilega í kvenfélag, Kvenframsóknarfélagið Freyjuna eða Félag
kvenna í Kópavogi. Gefðu þér tíma til
hitta konur og fá sér kaffisopa og taka
þá í starfsemi félaganna í Kópavogi.
Ólöf P. Úlfarsdóttir,
formaður kvenfélagsins Freyju
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Félag kvenna í Kópavogi stofnað 2019

konur á að baka meira til góðs og styðja
við líknar- og menningarmál í Kópavogi.
Opnað verður fyrir pantanir á heimasíðu
félagsins, fkk.is, þar sem hægt er að
panta jólakruðerí og styrkja gott málefni
á saman tíma.

Fyrir allar konur 18 ára
og eldri óháð búsetu
Þann 1. febrúar 2019, á degi kvenfélagskonunnar, var Félag kvenna í
Kópavogi (FKK) stofnað. Vaskar
konur í Kópavogi höfðu undirbúið
stofnunina í nokkurn tíma og boðuðu
til stofnfundar sem haldinn var í sal
Siglingafélagsins Ýmis við Naustavör. Á fundinn mættu hátt í 80 konur
og var fullt út úr dyrum.
Félag kvenna í Kópavogi er fyrir allar
konur, 18 ára og eldri, óháð búsetu. Tilgangur félagsins er að stuðla að samvinnu og félagslegri þekkingu, efla félagslegt starf meðal kvenna í Kópavogi,
vinna að hagsmuna- og réttindamálum,
styrkja framgang kvenna og málefni er
þær varða með fyrirlestrum og námskeiðum, ásamt því að afla fjár til að
styrkja og styðja við líknar- og menningarmál.

Félagskonur FKK taka þátt í sjálfboðaliðastarfi
Mæðrastyrksnefndar
Kópavogs og Orlofsnefndar KSK í samvinnu við önnur kvenfélög í Kópavogi.
Þau starfa innan Kvenfélagasambands
Kópavogs (KSK) sem stofnað var 1.
febrúar 1930 og er aðili að Kvenfélagasambandi Íslands (KÍ) sem einnig
var stofnað 1. febrúar 1930. Í dag starfa
17 héraðssambönd innan KÍ með um
143 kvenfélög innanborðs. Markmiðið
með stofnun Kvenfélagasambandsins
var að kvenfélög landsins ættu sér samstarfsvettvang og málsvara.
Fyrsti og núverandi formaður FKK er
Bryndís Steina Friðgeirsdóttir. Á fyrsta
starfsári félagsins hélt félagið vinnusmiðju með það að leiðarljósi að fá fram
hjá félagskonum þær áherslur sem einblína ætti á í félagsstarfinu, ásamt því að

Félagsfundur

Kópavogspósturinn - kgp.is

Í ferð á vegum félagsins
marka stefnu og móta félagið. Félagið er
ungt og er enn að móta sínar hefðir og
venjur. Fastir liðir eru þó orðnir mánaðarlegir fundir yfir vetrartímann sem
samanstanda af fræðsluerindum og vettvangi til þess að hittast og eiga notalega
stund saman. Fundirnir voru upprunalega haldnir í Sunnuhlíð en síðasta árið
hefur félagið fengið afnot af aðstöðu í
Fagralundi.
Eins og áður var nefnt erum við ungt
félag og auk reglulegra félagsfunda
höfum við gert tilraunir með skemmtilega viðburði eins og hausthristing þar
sem borðað var saman á 27 Mathús og
bar, hist á kaffihúsum og farið saman út
í skipulagða göngutúra svo eitthvað sé
nefnt. Félagið er alltaf til í að prófa nýja
hluti og reynum við að virkja konur í að
koma með hugmyndir að nýjum viðburðum. FKK skipuleggur vorferðir fyrir
félagskonur og tekur þátt í starfsemi KÍ
og söfnunarátökum eins og Gjöf til allra
kvenna, afmælissöfnun í tilefni 90 ára
afmælis Kvenfélagasambands Íslands.
FKK konur tóku þátt í landssöfnuninni
með þátttöku í bakstursátaki sem fór

fram í Eldstæðinu, sölu á kökubasar í
Þjóðleikhúsinu og með sölu á súkkulaði
og armböndum. Tilgangur söfnunarinnar var fjáröflun fyrir tækjakost á
Landspítala og hugbúnað honum tengdum sem rafvæða mun landið og stuðla
að bættri heilsuvernd kvenna um allt
land. Enn er hægt að kaupa armbönd á
heimasíðunni okkar.
Félagið gaf Aðalbókasafni Kópavogs
tvær saumavélar í júní 2020, sem hafa
nýst gestum safnsins vel. Í ár stefna FKK

Hafir þú áhuga á að kynna þér félagið
betur er velkomið að senda okkur tölvupóst á fkk@fkk.is. Til að ganga í félagið
er best að skrá sig á heimasíðu okkar,
félagsgjald fyrir árið er 12.000 kr. en
einnig er velkomið að mæta á félagsfund sem auglýstir eru á heimasíðu
félagsins fkk.is sem og á Facebook síðu
okkar https://www.facebook.com/FKKopavogi
Nánari upplýsingar um þessa starfsemi
má finna á :
https://www.kvenfelag.is/
https://maedro.is/
https://orlofkop.is/
Bryndís Steina Friðgeirsdóttir
formaður Félag kvenna í Kópavogi

Félagið gaf Aðalbókasafni Kópavogs tvær saumavélar í júní 2020, sem hafa
nýst gestum safnsins vel. F.v. Lísa Z. Valdimarsdóttir, forstöðumaður
bókasafnsins og Bryndís Steina
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Aukið álag í leikskólunum og starfsumhverfið
afar krefjandi eftir styttingu vinnuvikunnar
Á síðasta fundi leikskólanefndar
Kópavogs kynntu þær Anna Birna
Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri
menntasviðs, og Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar
tillögu að stofnun starfshóps um
skipulag og starfsumhverfi leikskóla
Kópavogsbæjar.
Í tillögunni kemur fram að síðastliðin
tvö ár hafa orðið miklar breytingar á
starfsumhverfi leikskóla. ,,Með nýjum
kjarasamningum, sem samþykktir voru
árið 2020, var annarsvegar ákvæði um
verulega aukningu undirbúningstíma
leikskólakennara og hinsvegar um styttingu vinnuvikunnar. Þessar breytingar
hafa haft í för með sér mjög aukið álag í
leikskólunum og gert starfsumhverfið
afar krefjandi, sem m.a. hefur haft þau
áhrif að veikindatíðni hefur aukist, erfitt

hefur reynst að ráða nýtt fólk til starfa og
ekki síst viðhalda starfsfólki. Nauðsynlegt er að bregðast við þessari þróun til
að bæta starfsumhverfi, stöðugleika og
öryggi barna og starfsfólks.

• Formaður Félags leikskólakennara
• Formaður Félags stjórnenda í
leikskólum
• Deildarstjóri leikskóladeildar
• Sviðsstjóri menntasviðs

Lagt er til að stofnað verði til starfshóps
skv. erindisbréfi til greiningar og endurskipulagningar á starfsumhverfi leikskóla. Starfshópurinn verði skipaður 11
fulltrúum og vinni í nánu samstarfi við
starfsfólk leikskóla, faglærða og ófaglærða, leikskólastjórnendur, fulltrúa foreldra og aðra hagaðila í umhverfi leikskóla.

Alls eru fulltrúar starfshóps 11 talsins.
Auk þess starfar María Kristín Gylfadóttir
verkefnastjóri með hópnum ásamt
Vigdísi Guðmundsdóttur, leikskólaráðgjafa, sem er starfsmaður hópsins.
Hlutverk þeirra er að halda utan um
skipulag og dagskrá funda, skipuleggja
samráð, fundargerðir, skýrslugerð og
aðra gagnavinnslu.

Markmið starfshóps er að leggja fram
tillögur að breytingum á skipulagi leikskólastarfs í Kópavogi sem leitt geta til
framtíðarumbóta og stöðugleika í starfsumhverfi barna og starfsfólks leikskóla.

Megin hlutverk starfshóps, sem
nánar yrði útfært í erindisbréfi:
• Greina núverandi stöðu leikskólastarfs m.t.t. gæða faglegs starfs og
starfsumhverfis barna og stafsfólks
• Meta mögulegar leiðir til breytinga á
skipulagi leikskólastarfs og umbóta í
starfsumhverfi leikskóla

Glæsilegur árangur
hjá Gerplufólki á HM

Gerplufólk á HM! Valgarð, Jónas Ingi, Hildur Maja & Thelma (mynd: fimleikasamband.is)
Gerplufólk náði flottum árangri á
Heimsmeistaramótinu í fimleikum
sem fram fór í Liverpool í byrjun
nóvember
Hildur Maja Guðmundsdóttir og Thelma
Aðalsteinsdóttir kepptu í undankeppninni
og áttu þær virkilega flott mót báðar
tvær enda langur og strangur undirbúningur búinn að vera síðustu mánuði.
Þær hófu keppni á stökki þar sem þær
fengu báðar sína hæstu einkunn. Hildur
Maja keppti með nýtt stökk á mótinu og
heppnaðist það virkilega vel. Stúlkurnar
fengu mikinn stuðning í stúkunni þar
sem fjölskyldur þeirra og vinir mættu til
Liverpool að styðja þær og létu vel í sér
heyra. Gaman að segja frá því að vinsælasta podcastið í fimleikaheiminum
Gymcastic tóku sérstaklega eftir stúlkunum og hrósuðu þeim fyrir glæsileika,
tæknilegar útfærslur og fyrir frábæra
tjáningu í gólfæfingunum sínum. Nefndu
einnig að þær yrðu frábærar inn í háskólafimleikana í Bandaríkjunum, ekki
slæm meðmæli það.
Kópavogspósturinn - kgp.is

áttu þeir á stökki báðir tveir og kláruðu
svo mótið með glæsibrag og engum föllum. Breytt fyrirkomulag hjá körlunum
með tveimur styttri podium æfingum
fyrir keppni var öðruvísi en strákarnir
eru vanir. Frábær reynsla sem fer beint í
reynslubankann fyrir komandi tímabil.
Stemningin í stúkunni var hreint mögnuð, stuðningurinn frá stuðningsmönnum
íslenska hópsins yfirgnæfði oft höllina
og mátti stundum halda að þeir væri á
heimavelli.

Frá vináttugöngu leikskóla- og
grunnskólabarna í nóvember
Lagt er til að starfshópurinn verði
skipaður eftirfarandi:
• Fjórir fulltrúar leikskólastjórnenda
• Formaður leikskólanefndar
• Fulltrúi meirihluta í Bæjarstjórn
• Fulltrúi minnihluta í Bæjarstjórn

Leikskólanefnd samþykkti tillöguna fyrir
sitt leyti, með þeim fyrirvara að fulltrúa
foreldra verði bætt í hópinn, og vísar
tillögunni áfram til bæjarráðs.

Leikskólabörn viðstödd
er kveikt var á Jólastjörnunni á Hálsatorgi

Kveikt var á jólastjörnunni á
Hálsatorgi sl. föstudag. Börn af
leikskólanum Urðarhóli voru
viðstödd, töldu niður og gengu svo í
kringum stjörnuna komu
viðstöddum í jólaskapið.
Þetta er fjórða árið í röð sem stjarnan er
á Hálsatorgi en hún veitir mikla og

fallega lýsingu á svæðið, gangandi og
akandi vegfarendum til mikillar ánægju.
Uppsetning jóla- og skammdegisljósa
er því langt komin hjá Kópavogsbæ.
Lokahnykkurinn á uppsetningu ljósanna
er næstu helgi þegar tendrað er á jólatréi bæjarins á Aðventuhátíðinni 26.
nóvember.

Valgarð með tvenn
silfurverðlaun

Valgarð með silfurverðlaunin sem
hann vann í stökki og á svifrá á
Norður Evrópumótinu í Finnlandi
Svo var komið af Valgarði Reinhardssyni og Jónasi Inga Þórissyni en þeir
byrjuðu keppni á tvíslá. Bestan árangur

Drengirnir, Valgarð og Jónas Ingi kepptu
svo með landsliðinu á Norður Evrópumótinu í Finnlandi um sl. helgi og þar
náði Valgarð Reinhardsson þeim frábæra
árangri að lenda í öðru sæti bæði á stökki
og svifrá er keppt var á einstaka
áhöldum, auk þess sem landsliðið
hafnaði í þriðja sæti í liðakeppninni.
Jónasi gekk einnig mjög vel á svifrá og
golfi en smávægileg mistök á gólfinu
kostuðu hann þriðja sætið.
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Aðventuhátíð
í Kópavogi
Laugardaginn 26. nóvember kl. 13-17

15:45-17:00
á útisvæði menningarhúsanna

Skólahljómsveit Kópavogs og Kór Hörðuvallaskóla
Ljósin á jólatré Kópavogsbæjar tendruð
Jólatrésskemmtun með Sölku Sól og jólasveinum
Frá 13:00
Í Bókasafni Kópavogs, Gerðarsafni, Náttúrufræðistofu og Salnum

Fjölbreytt aðventudagskrá fyrir alla fjölskylduna
Jólasmiðjur, jólamarkaður, lifandi tónlist og notaleg aðventustemning

Verið öll hjartanlega velkomin á aðventuhátið í Kópavogi!

