
Það hefur viðrað vel til útiveru að undanförnu þrátt fyrir mikla kuldatíð og snjó. Í aspargöngunum í Laugardal hafa göngustígar verið
vel mokaðir og því tilvalið að njóta þar gönguferða í vetrarstillum og sólskini. Ljósmynd: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.
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Barnabílstólar í úrvali BÍLASMIÐURINN HF
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Vetrarríki í borginni
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Saltfiskurinn frá Ekta fiski
er unninn með gömlu
íslensku handbragði og er
án allra aukefna.

Sérútvatnaði saltfiskurinn er
sérstaklega hentugur í seiðandi
saltfiskrétti og fæst í verslunum
um allt land.

Hafðu samband!

Þessigamligóði

466 1016
www.ektafiskur.is
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Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
afhenti Múlabæ, dagdvöl fyrir aldraða
og fatlað fólk, viðurkenningu úr
minningarsjóði Gunnars Thoroddsen
við hátíðlega athöfn í Tjarnarsal
fimmtudaginn 12. janúar síðastliðinn.
Meginmarkmið Múlabæjar er að auka
lífsgæði eldri borgara og fatlaðs fólks
sem býr í sjálfstæðri búsetu með því
að veita þeim heilbrigðisþjónustu og
líkamlega og félagslega virkni.

Í Múlabæ er heilsugæsla fyrir þá sem
þar dvelja, æfingasalur með hinum ýmsu
æfingatækjum, stólaleikfimi, sjúkraþjálfun,
vinnustofa og listasmiðja ásamt fjölbreyttu
félagsstarfi. Það eru um 60 manns sem
nýta sér þjónustuna dag hvern en alls eru
um 130 einstaklingar í Múlabæ hverju
sinni. Yngsti einstaklingurinn í dagdvölinni
er 65 ára og sá elsti er 102 ára en er oft
kallaður unglingurinn því viðkomandi er
svo ern. Í Múlabæ er lögð áhersla á að
öllum líði vel og að fólk hafi gaman af
dvölinni um leið og hver og einn efli huga
og hönd.

Múlabær hóf starfsemi í janúar 1983 og
fagnar því 40 ára starfsafmæli á þessu
ári. Borgarstjóri sagði við afhendingu

Á Safnanótt, föstudaginn 3. febrúar 2023, verða opnaðar tvær
nýjar sýningar í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga.

Á efri hæð safnsins verða til sýnis andlitsmyndir sem Sigurjón
mótaði á árunum 1963 til 1965, á annan tug verka, af heilli
fjölskyldu. Sýningin ber heitið Barnalán – myndir Sigurjóns
Ólafssonar af Einari Sigurðssyni og fjölskyldu hans. Í textahefti
sem fylgir sýningunni fjallar Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur
um einstök verk, setur þau í listsögulegt samhengi og bendir á þá
ríku ábyrðartilfinningu sem Einar Sigurðsson sýndi með stuðningi

sínum við Sigurjón og fjölskyldu hans.

Í aðalsal safnsins eru sýnd valin verk eftir Sigurjón undir
fyrirsögninnni Úr ýmsum áttum og hafa sum hver ekki verið sýnd
opinberlega áratugum saman.

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar verður opið á laugardögum og
sunnudögum kl. 13–17 fram til 1. júní en í sumar er safnið opið
alla daga vikunnar nema mánudaga. Nánari upplýsingar má finna
á heimasíðu safnsins, www.lso.is.

Vetrarmyndir af Listasafni Sigurjóns Ólafssonar. Portrett Sigurjóns af Einari Sigurðssyni frá 1963.

Múlabær hlýtur styrk úr minningar-
sjóði Gunnars Thoroddsen

Nýjar sýningar á Listasafni
Sigurjóns Ólafssonar á Safnanótt

styrksins að Múlabær væri ákaflega vel
að þessari viðurkenningu kominn fyrir
mikilvæga starfsemi sem einkennist af
virkni og gleði. Það var Þórunn Bjarney
Garðarsdóttir, forstöðumaður í Múlabæ,
sem tók við viðurkenningunni og hún
sagði við það tækifæri að þó að gleði ríki
í bænum mætti það aldrei koma niður
á gæðum starfsins sem hún vildi þakka
góðu starfsfólki.

Minningarsjóður Gunnars Thoroddsen var

stofnaður af hjónunum Bentu og Valgarði
Briem 29. desember 1985 og er ætlun
þeirra að veita 50 sinnum úr sjóðnum.
Tilgangur sjóðsins er að veita styrk til
einstaklinga eða hópa, stofnana eða
félaga, á sviði mannúðarmála, heilbrigðis-
mála eða menningarmála. Gunnar
Thoroddsen var borgarstjóri í Reykjavík í
tólf ár – frá árinu 1947 til ársins 1959 og
svo alþingismaður um árabil; ráðherra og
loks forsætisráðherra árið 1978.
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Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Settu heppni
á pakkann!
Leynist vinningur á
þínu tækifæriskorti?

Skemmtilegt að skafa Skemmtilegt að skafa

Ynja • Glæsibæ • sími 544 4088 • www.ynja.is

20-70% afsláttur
hjá okkur af öllum
vörum til mánu-
dagsins 23. janúar

Við eigum frábært úrval af flottum töskum
fyrir öll tækifæri

Ungmennadanshópurinn FORWARD útnefndur
Listhópur Reykjavíkur

Úthlutun styrkja menningar,- íþrótta- og
tómstundaráðs á sviði menningarmála og
útnefning Listhóps Reykjavíkur 2023 fór
fram í Iðnó fimmtudaginn 12. janúar. Veitt
voru vilyrði fyrir 66 styrkjum.

Nýir og endurnýjaðir samningar
Veittir voru sex styrkir til samstarfssamn-
inga til þriggja ára, alls 15 milljónir króna.
Nýir og endurnýjaðir samningar eru við
Sequences myndlistarhátíð, LÓKAL
alþjóðlega sviðlistahátíð, Myrka músík-
daga, Reykjavík Ensemble, Myndhögg-
varafélagið í Reykjavík og Mengi. Fyrir
eru sex hópar með eldri samninga í gildi;
Bókmenntahátíð í Reykjavík, Jazzhátíð
Reykjavíkur, Stórsveit Reykjavíkur,
Kammersveit Reykjavíkur, Caput-hópurinn
og sýningarrýmið Harbinger.

Fyrir unga dansara
Ungmennadanshópurinn FORWARD var
útnefndur Listhópur Reykjavíkur 2023 og
hlýtur tveggja milljóna króna styrk. FOR-
WARD er hópur ætlaður þeim sem hafa
góðan grunn í dansi, hafa lokið framhalds-
braut í listdansi og/eða hafa áhuga á að
þróa sig sem danslistamenn. Danshópu-
rinn er hugsaður sem nokkurs konar brú
eftir framhaldsnám áður en dansarar
halda í háskólanám eða taka fyrstu skrefin
út í atvinnulífið. Dansarar FORWARD
fá tækniþjálfun og tækifæri til að vinna

með atvinnudanshöfundum sem eru virkir
í dansgreininni hérlendis og erlendis.
Einnig fá dansararnir að kynnast ólíkum
möguleikum á sviði danslistar, fræðslu um
áframhaldandi nám og starfsleiðir í dansi
og aðstoð við undirbúning inntökuprófa
auk þess sem gestalistamenn koma í
heimsókn. FORWARD hefur tekið þátt
í viðburðum og hátíðum á Íslandi sem
erlendis og var hópurinn tilnefndur til
Grímunnar fyrir Sprota ársins 2022.
Utanumhald með FORWARD er í höndum
Dansgarðsins sem hefur þróað samstarf
með fjölbreyttum stofnunum og hátíðum
og samræmist það vel því markmiði menn-
ingarstefnu Reykjavíkurborgar að styðja
við og styrkja tengslanet borgarinnar
við hið alþjóðlega listumhverfi. Listrænn
stjórnandi FORWARD er Hrafnhildur
Einarsdóttir og verkefnastjóri er Aude
Busson.

Hæstu árlegu styrkirnir
Hæstu styrkina 2023 hlutu UNGI árleg
sviðslistahátíð fyrir unga áhofendur og
RVK Fringe Festival með tveggja milljóna
króna styrki og TORG listamessa á vegum
SÍM og Design Talks Reykjavík á vegum
Hönnunarmiðstöðar með 1,5 milljóna
króna styrki. Aðrir styrkir nema hæst
1,2 milljónum króna og lægst 200.000
krónum.

Hæstu framlög til menningarlífsins í
borginni fyrir utan rekstur menningar-
stofnana - Borgarbókasafns, Listasafns
Reykjavíkur og Borgarsögusafns - fara
til Leikfélags Reykjavíkur, Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands og Hörpu tónlistar- og
ráðstefnuhúss. Jafnframt njóta Listahátíð í
Reykjavík, Sviðslistamiðstöð í Tjarnarbíói,
Bíó Paradís, Nýlistasafnið, Dansverk-
stæðið, Kling og Bang, Iðnó og Stockfish
húsnæðis- og/eða rekstrarstyrkja frá
Reykjavíkurborg.
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Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Sérsmíðum samdægurs í
styrk +/- 6,0 með cyl. til 2,0

19.900 kr.
Margskipt gleraugu

Margskipt gler frá Essilor
(afgreiðslutími +/- tvær vikur)

39.900 kr.

ÓDÝR
gleraugu

umgjörð og gler

Sparaðu
tímann
og gerðu
einfaldari
innkaup á
netto.is

Um þessar mundir er því fagnað
að 50 ár eru liðin frá því að Leiklist-
arskóli SÁL hóf göngu sína. SÁL-
skólinn var settur á stofn í kjölfar
þess að áður höfðu samtök áhuga-
fólks um leiklistarnám, SÁL, verið
stofnuð til þess að þrýsta á ríkis-
valdið að stofna leiklistarskóla.
Leiklistarskóli SÁL var rekinn af
nemendum sem stunduðu nám við
skólann. Einstakt framtak, í það

minnsta á Íslandi.

Þessara merku tímamóta hefur verið
minnst með margvíslegum hætti,
meðal annars hefur gögnum um sögu
samtakanna og skólann verið safnað
og þau afhent Leikminjasafni Íslands
til varðveislu. Sýning á hluta þessara
gagna var opnuð í Landsbókasafni
13. október síðastliðinn og stendur
fram í mars 2023.

Í tengslum við sýninguna er nú í
undirbúningi málþing um tilurð
og sögu SÁL-skólans með þátttöku
margra þeirra sem komu við sögu,
bæði nemenda og kennara sem
tengdust skólanum. Málþingið
verður haldið 2. febrúar kl. 16 í
Landsbókasafni/Þjóðarbókhlöðu.

Málþing um Leiklistarskóla SÁL
Kyndilberar á Kyndilmessu
Samtal um sögu og tilurð Leiklistarskóla SÁL

Mynd af nemendum sem útskrifuðust úr leiklistarskóla SÁL

Þessi mynd er úr leikritinu Gísl sem fyrsti árgangur SÁL skólans setti upp á 3ja námsári 1975

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!
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Ný Þjóðarhöll í Laugardal
– staðan og næstu skref

Ný þjóðarhöll sem rísa mun í Laugardal
mun umbylta umgjörð í kringum lands-
liðsfólk í fjölmörgum íþróttagreinum,
stórbæta aðstöðu fyrir börn og ungmenni
og aðra íþróttaiðkendur auk þess að vera
fjölnota hús fyrir þjóðina alla samkvæmt
tillögum Framkvæmdanefndar um Þjóðar-
höll sem kynntar voru á blaðamannafundi
mánudaginn 16. janúar síðastliðinn.

Höllin verður um 19.000 fermetrar að stærð,
mun taka 8.600 manns í sæti og allt að 12.000
manns á tónleikum. Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason,
mennta- og barnamálaráðherra, og Dagur
B. Eggertsson borgarstjóri kynntu stöðu og
næstu skref við byggingu nýrrar Þjóðarhallar í
Laugardalnum.

Fjölnota mannvirki í hjarta borgarinnar
Þjóðarhöllin verður fjölnota mannvirki fyrir
íþróttir, menningu, kennslu og viðburði. Í

skýrslu Framkvæmdanefndar um Þjóðarhöll
kemur fram að í höllinni verði fjölnota gólf og
sæti verði að hluta til hreyfanleg þannig að
unnt sé að nýta megnið af gólfi Þjóðarhallar
frá degi til dags til íþróttaæfinga en höllin rúmi
sömuleiðis stóra íþróttaviðburði, landsliðsleiki
og tónleika. Einnig mun Þjóðarhöllin uppfylla
kröfur alþjóðlegra íþróttasambanda þannig
að hægt verði að spila leiki á stórmótum hér á
landi.

Notendur verða íþróttafélög, landsliðshópar
sérsambanda fyrir æfingar og keppni, skólar í
nágrenninu, háskólar fyrir íþróttakennslu og
ýmsir viðburðahaldarar. Þá er ætlunin að höllin
sé aðgengileg almenningi til eflingar lýðheilsu
með ýmsumæfingamöguleikum, auk veitinga-
reksturs. Gert er ráð fyrir góðri tengingu og
flæði milli Þjóðarhallar, Laugardalshallar og
Frjálsíþróttahallar fyrir iðkendur, gesti og
starfsfólk. Staðsetning hennar verður sunnan
Laugardalshallar upp að Suðurlandsbraut.

Áætlaður heildarkostnaður framkvæmdar er
um 15milljarðar króna.

Stefnt að verklokum 2025
Vinna að deiliskipulagi stendur yfir. Samhliða

er unnið að undirbúningi útboðs á hönnun og
framkvæmd annars vegar og eftirliti hins vegar.
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í byrjun
árs 2024með verklokum haustið 2025.
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Auglýsingasími 568 8862

Þankar Jónu Rúnu
Ungmenni og áskoranir
Oft hef ég verið þungt hugsi þegar ég sé í fjölmiðlum
niðurstöður úr könnunum sem skoða líðan íslenskra
ungmenna. Þeim líður mörgum hverjum afskaplega illa
og það finnst mér alveg hræðilegt að lesa um.Mikið er
um þunglyndi og kvíða hjá jafnvel kornungum börnum.
Slík líðan getur ýtt undir hvers konar óreglu því auðvitað
getur það verið freistandi að deyfa vanlíðanmeð áfengi
eða vímuefnum.Mörg þessara ungmenna eru rótlaus og
reiðulaus og vita ekki hvað þau vilja í lífinu. Valkostirnir
eru óteljandi og svo verða þau þar að auki að tækla líf í
bæði raunheimum og netheimum, en ég öfunda ung-
menni ekki af því hlutskipti. Ég þakkamínum sæla fyrir
það að hafa ekki þurft að hafa áhyggjur af netheimum eða
samfélagsmiðlum þegar ég var barn og unglingur. Það var
alveg nógu erfitt að lifa af í raunheimum þótt að annar
hliðarveruleiki hafi ekki verið að truflamann líka. Sam-
félagið þarf að átta sig á því að kynslóðin sem er að vaxa
úr grasi núna, semmargir líta á sem algjöra forréttinda
kynslóð, er ekki öfundsverð og stendur frammi fyrir mörg-
um erfiðum áskorunum. Þau eiga aðmörgu leyti erfiðari
lífsbaráttu heldur en við þegar við vorum yngri. Líf þeirra
er flókið og áreitið er stanslaust, allan sólarhringinn. Ég
vona að samfélagið taki ábyrgð á þessu og að við getum
kennt ungmennum að höndla netheimana og læra að setja
mörk þannig að þau fyllist ekki kvíða og vanlíðan.

Nýtt ár og aukakíló
Enn á ný hefur nýtt ár hafið sinn feril og ég vona svo
innilega að það verði okkur bæði gott og gjöfult. Það
eru reyndar margir búnir að spámeiriháttar kreppu og
verðhækkunum en ég er orðin of gömul og lífsreynd til
að láta slíkar fréttir slá mig út af laginu og tek því sem að
höndum ber með stóískri ró. Maður verður bara að harka
af sér og reyna einhvern veginn að komast af, þótt ekki
hafi ellilífeyrisþegar og öryrkjar mikið ámilli handanna.
Áramótaskaupið virðist hafa slegið í gegn hjá landanum og
ég var líka sátt við það. Ég var sérstaklega ánægðmeð hvað
skaupið tók tillit til þess að börn og ungmenni horfa líka
á það og var ekki verið að blóta eða slíkt eins og stundum
hefur verið undanfarin ár. Margir strengdu áramótaheit
og það getur oft bara verið af hinu góða að setja sér mark-
mið. Svo lengi sem þau eru ekki gjörsamlega óraunhæf
þannig að við séum dæmd til að klúðra og leggjumst svo í
sjálfsvorkunn og ásakanir í kjölfarið. Ég hef verið opinská
um það á fésbókinni að ég hef miklar áhyggjur af auka-
kílóum. Hver vill ekki vera fitt og fínn ég bara spyr? Ég hef
átt í þessari baráttu alla mína ævi og sveiflast upp og niður
í þyngd. Undanfarin 30 ár hefur mér tekist nokkuð vel að
halda mér í kjörþyngd en eftir jólahátíðina og áramótin er
mér ekki farið að lítast á blikuna. Ég strengdi því áramóta-
heit um að létta mig um nokkur kíló. Auðveldara sagt en
gert, sérstaklega þegar húsið er enn þá allt undirlagt af
konfekti og sælgæti. Ég er samt harðákveðin að gefa ekki
eftir og ná þessumarkmiði.

,,Kærleikur vex við góða vináttu.” JRK

Veðurvesen og stofufangelsi
Þau ykkar sem þekkið mig vitið eflaust að ég hef alveg
sjúklegan áhuga á veðrinu ogmissi aldrei af veðurfrétt-
unum í Ríkissjónvarpinu. Veðrið hefur verið mjög
áhugavert skulum við segja framan af vetri. Í nóvember
var hvert hitametið slegið á fætur öðru og eitt barna-
barnið mitt kvartaði sáran yfir því að þetta myndi
örugglega verða rauð jól. Það var því með gleði og barns-
legri einlægni tekið vel á mót fyrsta snjónum ámínu
heimili enda fátt notalegra en að vera í jólafríi, sötra heitt
súkkulaði inní hlýrri stofu og horfa á fallegan jólasnjó
skreyta umhverfið hvítum töfraljóma. Svona leið mér
aðminnsta kosti fyrstu þrjá dagana. Núna er viðhorfið
aðeins farið að breytast ogmaður er orðinn langþreyttur á
kuldanum og snjónum. Ég er afskaplega kulvís mann-
eskja og þótt vel sé kynt heima hjá mér finn ég vel þegar
mikið frost er úti og meira að segja sef í mörgum lögum
af peysum og öðrum fötum. Götur bæjarins hafa þar að
auki verið illfærar margar og allir (leyfi égmér að fullyrða)
eflaust komnir með algjört ógeð á snjónum sem bara
neitar alfarið að hverfa. Það eru unnið hörðum höndum
að því að fjarlægja himinhá fjöll af snjó sem hafa safnast
saman og færðin hefur verið hrikaleg undanfarnar vikur.
Ég er með hreyfihömlun og þá er nú ekki gaman að vera
til í svona aðstæðum. Það er alveg sama hversumikið við
fjölskyldan höfum reynt aðmoka, snjórinn og klakinn
hafa hlaðist upp og ég hef eiginlega verið í stofufangelsi
núna um hríð. Ég hreinlega treysti mér ekki út í svona
hálku og það sama á örugglega ummarga aðra fatlaða eða
aldraða. Ég skora á Reykjavíkurborg að gyrða sig í brók og
gera ráð fyrir því að við búum í landi þar sem það getur
snjóaðmikið og vera viðbúin slíkum aðstæðum þannig að
það sé strax hreinsað af götum og gangstéttum þannig að
fólk komist leiðar sinnar og slasist síður.

Jóna Rúna Kvaran

Hugarþel hugdirfsku
Án hugrekkis er fátt hvetjandi
og hugurinn tómur án orða.
Allt sem er falt og fáum gefið
er ferðalag um tíma.

Að örva og finna friðarhljóm
fer sem eldur um sálina.
Ef allt er án tækifæra og trúar
tómt aflið sem hvetur.

Viss örvun er hvati hugarþels
sem hvetur sól í hjarta.
Hugdirfska er hamingjuafl
og hvetjandi viska á hugann.

Að lofa vissu vonar er happ
sem vekur þrá hugans.
Ef vakin er þörf vonarinnar
er vinarþel óskin.

Höf. Jóna Rúna Kvaran

Bílastuð Eignaumsjónar - þrjár þjónustuleiðir í boði:

» Bílastuð 0 - úttekt á hleðsluaðstöðu og framkvæmdaáætlun

» Bílastuð 1 - sérhæfð innheimta fyrir húsfélög vegna rafbílahleðslu

» Bílastuð 1+1 - heildarumsjón með rafbílahleðslu í húsfélögum

Erhleðslukerfi rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?

STUÐ
1

Við aðstoðumvið að leysamálinmeð hagsmuni
húsfélagsins að leiðarljósi! Allt frá úttekt á fyrirkomulagi
til heildarumsjónarmeð rafbílahleðslukerfi húsfélagsins.

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is

STUÐ
0

Saltkaup ehf Cuxhavengata 1 220 Hafnarfjörður Sími 560 4300 saltkaup.is

Salt - Umbúðir - íbætiefni



Sími 571 5511 | Grensásvegur 48, 108 Reykjavík | Sunnukriki 2, 270 Mosfellsbær

Gerðu vel við bóndann þinn með góðri steik
frá kjötbúðinni – tilboðið Gildir alla vikuna

Tilboð 1
Fyrir tvo – Verð 4.998 kr.
0,5kg Nauta ribeye, tvær hassel-
back kartöflur, waldorfsalat og

sósa að eigin vali

Tilboð 2
Fyrir tvo – Verð 4.998 kr.
0,5kg lambafile, tvær hassel-
back kartöflur, waldorfsalat

og sósa að eigin vali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

Teikning:
HalldórAndri
eftirprentun
bönnuð.

1

2

3

4

5

6

7 8

9

sefast

uppnefni

litaða

stórgrýti

fjallið

dularfullan

líkamshluti

kyrrð
------------
fremst

hest

storm
------------
fuglinn

lokaða

fengur

botnfall

öfug röð
------------
spann

eira
------------

títt

viðkvæm
-------------
sárast

kvendýr
-----------
spígsporar

einnig

kjáni
------------

feiti

einblína

tónn

númer

klukka

til

kusk
------------
seglbúnað

litaðar
-------------
spýjan

ílát

2 eins

egndar

spendýrin

garg

golan
------------
gómar

kögur
------------
hringsóla

fanga

bátaskýlið

sverð

gáski
-------------

vala

pilla
-------------
ánægð

rýrða

öfug röð

konunafn

nuddað
------------
súldina

skammir

spilið

málmur
------------
dýrahljóð

krúsina

spendýrið

komast
-------------

ytra

kremur
------------
álitleg

strax
------------
sturluð

til
------------
púka

veisla
------------
2 eins

bólga

kvenfugl

möndull

dok

gubba

halarófan

elg

haf

fugl

örvita

afl

ílát

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Gjafakort frá Tékklandi bifreiðaskoðun

2. verðlaun - Gjafakort í göngugreiningu frá Fætur toga 3. verðlaun - Ný menning í öldrunarþjónustu eftir Sigrúnu Huld
4. verðlaun - Refsiengill frá Uglu útgáfu 5. verðlaun - Voðaskot, bók frá Uglu útgáfu

6. verðlaun - Bíómiðar frá Laugarásbíó 7. verðlaun - Happaþrenna HHÍ

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík

Nafn:

Heimili:

Kennitala:

Símanúmer:
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Lausnarorð: G I L J A G A U R
1. Gjafakort frá Þjóðleikhúsinu - Páll Ólafsson
2. Gjafakort frá Nettó - Jóhanna Friðriksdóttir
3. Hvað veistu um Ísland frá Óðinsauga
- Steinunn Guðjónsdóttir
4. Ljóðin hennar Vigdísar frá Sögum útgáfu
- Ingrid M Sveinsson
5. Líkið er fundið frá bókaútgáfunni Hólum
- Stefán Pálsson
6. Dagbók frá Múlalundi - Máni Hauksson
7. Happaþrenna HHÍ - Sigríður Zophoníasdóttir

Dregið verður úr
réttum lausnum 14. febrúar

Ný
menning

SIGRÚN HULD ÞORGRÍMSDÓTTIR

SKOÐUNARÁR
GLEÐILEGT NÝTT

Hátúni | Holtagörðum | Reykjavíkurvegi | Akureyri | Sími 414 9900

Höfðabakka 3
Kringlan, 3. hæð



9Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI
WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM

PANTIÐ TÍMA FYRIRMYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

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

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - fimmtudaga 8-18

föstudaga 8-16

Nýlega kom út bókin Ný menning í öldrunar-
þjónustu sem Sigrún Huld Þorgrímsdóttir,
sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, skrifaði eftir
framhaldsnám í faginu. Hér kynnir Sigrún bókina,
ritar um breytt viðhorfum í öldrunarþjónustu og
kröfur nýrrar kynslóðar aldraðra um valfrelsi og
sjálfræði.

Ég hafði sérhæft mig í aðferðum sem kenndar eru
við lífssögu og minningar aldraðra skjólstæðinga og
gegnum það fengið áhuga á svonefndri „persónumiðaðri
þjónustu“. Hugtakið er þekkt víða á Vesturlöndum
og er hluti af breyttum viðhorfum alls almennings til
félagslegrar þjónustu, í þessu tilviki breyttum viðhorfum
í öldrunarþjónustu.
Þessar breytingar einkennast af að fólk hafnar stofnana-
þjónustu og „pakkalausnum“ hins opinbera sem eru eins
fyrir alla og krefst einstaklingsmiðaðrar þjónustu í einni
eða annarri mynd.

Raddir okkar daga kalla á valfrelsi, sjálfræði og not-
endastýrða þjónustu. Þessar breytingar eru fremur
seint á ferð hvað öldrunarþjónustu snertir, enda hafa
aldraðir til skamms tíma verið fólk sem er vant að taka
möglunarlítið við því sem að þeim er rétt. En nú er það
að breytast og aldraðir víða um lönd taka í vaxandi mæli
undir ný viðhorf og gera kröfur um að fá að njóta val-
frelsis og sjálfræðis þótt þeir þurfi á þjónustu og aðstoð
að halda. Lykillinn að lífsgleði er ekki síst sá að fá að lifa
með reisn þar sem reynsla og persónuleiki hvers og eins
fær notið sín.

Í bókinni er fjallað um ýmiss konar tilraunastarfsemi og
breytingar sem orðið hafa á hjúkrunarheimilum, en þau
eru ríkjandi úrræði fyrir færniskerta aldraða víðast um
Vesturlönd. Mikið er horft til þróunar í Bandaríkjunum,
því þaðan er komið margt þeirra breytinga sem orðið
hafa á hjúkrunarheimilum, en einnig sagt frá ýmiss
konar þróun í Bretlandi og á Norðurlöndunum. Dæmi
um slíkt er frumkvöðlastarf Tom Kitwood á Bretlandi í
þágu fólks með heilabilun, sem kennd var við persónu-
miðaða þjónustu, líkt og hin bandaríska umbreytingar-
stefna einnig gerði, vissulega með aðeins öðruvísi
áherslum, en samt af svipuðummeiði.

Þróun þessara mála er rakin í bókinni, lýst kostum og
göllum nýrra aðferða og stefnumiða og loks sagt frá
þróun öldrunarmála hér á landi og hvaða valkosti megi
telja vænlega í náinni framtíð. Því má bæta við að þótt í
bókinni sé mest fjallað um úrbætur og breytingar
á hjúkrunarheimilum kemur fram í lokaköflum að
nauðsynlegt sé að leggja meiri áherslu á önnur og mann-
vænlegri úrræði, svo og hvernig íslenska stjórnsýslan
hvetur til stofnanalausna fremur en til dæmis aðstoðar í
heimahúsum.

Í lokin fylgir ljóð sem höfundurinn stal, stældi og
skrumskældi (fékk síðar leyfi höfundar frumtexta og
lags, Bjartmars Guðlaugssonar, fyrir þeirri notkun) og er
við hæfi að bæta því hér við.
bes

Baráttusöngur gamallar konu á hjúkrunarheimili
(sungið við lagið Súrmjólk í hádeginu eftir Bjartmar
Guðlaugsson)

Ég er orðin áttræð og kenna á því fæ.
Óumbeðið var ég flutt á stofnun úti í bæ.
Engu ræð ég um það sem gerist á þeim stað,
aðrir setja dagskrána og þannig er nú það.

Soðning í hádeginu, súpugutl á kvöldin
í svefninn fyrir níu þótt ég sé týpa B.
Sturta snemma á þriðjudögum, þar hafa þær völdin,
þótt ég vilji baðkar og að síðdegis það sé.

Enginn hérna veit neitt um æviferil minn,
æskuárin, pabba og mömmu, flotta manninn minn.
Ég vil búa á stað þar sem starfsfólk þekkir mig
og styður mig til sjálfræðis um elliára stig.

Soðning í hádeginu o.s.frv.

Ég vil eiga heima á litlum, ljúfum stað,
lifa þar með fólki sem sameinast um það
að njóta gleði og tilgangs í dagsins iðju´og önn
og einnig hvíldarstunda, þar er val en ekki bönn.

Súpa og brauð í hádeginu, sitthvað gott á kvöldin.
Svefn og fótaferð eins og hverjum þykir best.
Á heimilinu mínu við höfum saman völdin
hjálparfólkið, gamla fólkið, það finnst okkur best.

Ný menning í öldrunarþjónustu

Höfundur:
Sigrún Huld Þorgrímsdóttir,
sérfræðingur í öldrunarhjúkrun.

Ný
menning

SIGRÚN HULD ÞORGRÍMSDÓTTIR
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Skautafélag Reykjavíkur fagnaði
nýverið 130 ára afmæli félagsins
með skautaveislu og veitingum í
Laugardalnum. Það var því margt
um manninn í Skautahöllinni þann
7.janúar síðastliðinn þegar gestir og
gangandi komu saman, gæddu sér á
kökum, kræsingum, kaffi og kakó og
skelltu sér svo á skauta þess á milli.

Félagið, sem á sér reyndar enn
lengri sögu, var endurvakið af Axel
V. Tulinius þennan dag árið 1893.
Þá var mikill þróttur í skautaiðkun í
Reykjavík enda veðuraðstæður góðar
og bæði Tjörnin og Austurvöllur
nýttur undir íþróttina.

Skautafélag Reykjavíkur er því
eitt elsta íþróttafélag landsins.
Skautaíþróttir á Íslandi eru í dag
mjög frábrugðnar þeim sem voru
stundaðar á tjörnum og vötnum
fyrir 130 árum en saga íshokkís og
listskauta á sér ekki eins langa sögu.
Það var upp úr miðri síðustu öld að
farið var að berjast fyrir vélfrystu
skautasvelli en sú barátta skilaði sér
ekki fyrr en árið 1990 þegar útisvellið
í Laugardalnum var vígt og átta árum
síðar að Skautahöllin var byggð ofan
á það.

Helstu baráttumál félagsins í
dag eru að fá æfingasvell við hlið
Skautahallarinnar og þrek- og

upphitunaraðstöðu sem er engin í
Skautahöllinni. Félagið er stærsta
skautafélag landsins með 500-600
iðkendur á öllum aldri og er því
aðstaðan löngu sprungin og ísinn
þéttsetinn frá morgni til kvölds. Til
að halda áfram að stækka og koma til
móts við mikinn áhuga á listskautum
og íshokkí þá þarf betri og stærri
aðstöðu, sérstaklega meiri ístíma.

Æfingasvell og viðbygging við
Skautahöllina lenti mjög ofarlega í
forgangsröðun íþróttamannvirkja í
Reykjavík sem gerð var fyrir
nokkrum árum og standa vonir
félagsins til að hægt verði að hefja
framkvæmdir sem fyrst.

130 ára afmæli Skautafélags
Reykjavíkur fagnað

Tölvuteiknuð mynd frá THG-arkitektum með hugmynd að útliti nýs æfingasvells.

Erla Guðrún Jóhannesdóttir (til vinstri), formaður Skautafélags Reyk-
javíkur, tekur við blómum og gjöf frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur, úr
hendi Lilju Sigurðardóttur (fyrir miðju), varaformanns ÍBR, ásamt Önnu
Gígju Kristjánsdóttur, íþróttastjóra SR.
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TROÐFULLT
AF GLÆNÝJUM
KROSSGÁTUM

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

Teikning:
NN

eftirprentun
bönnuð

borðandi

öðlast

tyggja

þáttur
-------------
verkfæri

landvætt

hverfa

fanga

mann
------------
óknytti

ánægju

misræmi

stertinum
-------------

þurs

mat-
græðginni

gjald-
miðillinn

gátt
------------
skelin

ans

skordýr

sleip

borðandi

merkti

keyra

suð

geimvera
------------
kostur

hás
-------------

999

dýrahljóð

rykk

káma

auðlind

fatlaður

knappur

slæpast

spíra

klína

kropp

husla

mjög

1

2

3

4

5

6
7

8

9

NR. 54. 1. tbl. 24. árg. Febrúar 2023. Verð kr. 1200.- m/vsk.

Nr. 54. 1. tbl. 23. árg. Nóvember 2022.

Verð kr. 1200.- m/vsk.

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

stúlkan

reku

fóðraður

nef

flans

vex

beisk

farveginum

prjónar

fasteign

keyrið

fíklana
-------------
viðbjóður

sparsöm
------------
tyggja

kappnægar

spendýrin

fram

hærra
-------------
átvaglið

fersk

álpast

slabb

nibba
-------------

pillan

öfug röð

svifryk

krús

kona

aular

útlimir

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Troðfullt blað af
krossgátum fyrir alla fjölskylduna.

Krossgátublaðið Nýjar Tómstundir 54. tbl.
og Krossgátublaðið Fjörefni 54. tbl.

fást á næsta blaðsölustað

Laugavegur 176 • 105 Reykjavík • Sími 553 3200
prenta@prenta.is • www.prenta.is

PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,

BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN

OG LJÓSMYNDAPRENTUN

Við erum flutt á Laugaveg 176
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Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Andúð
Alþýðuhugrækt

Við vitum flest af fenginni reynslu að
við getum fyllst óskiljanlegu ógeði á
mönnum ogmálefnum, ekkert síður
en aðstæðum okkar og starfsvett-
vangi, án þess beinlínis að við getum
fært einhver sérstök rök fyrir því
hvers vegna slíkt gerist. Við upplifum
þá einhverja ónotatilfinningu sem
við getum illa skilgreint eða skýrt
fyrir öðrum.

Ástæður ónota geta verið margþætt-
ar. Tilbreytingaleysi og hvers kyns
ófullnægja getur valdið því að við
fyllumst hálfgerðri andúð á störfum
okkar og þeim sem við tengjumst.
Ef þannig árar í lífi okkar og tilveru
að við sjáum ekki að við séum á
heppilegum vaxtar-og þroskaleiðum
í einkalífi eða starfi og erum leið og
döpur þess vegna, er gott að reyna að
breyta til og prófa eitthvað nýtt.

Málið er þó að breytingar eru ekki
alltaf auðveldar fyrir okkur. Það
kemur nefnilega stundum fyrir að við
getum litlu sem engu breytt sökum
uppgjafar og þreytu semmá rekja til
ófullnægju og leiða þess sem sér ekki
tilgang með því sem viðkomandi
tekst á við. Einstaka okkar eru
jafnvel hrædd við breytingar og
veljum þá frekar að vera full andúðar
og mótvilja frekar en að breyta til og
prófa okkur áfram á nýjum nótum.
Við verðum að gera okkur grein fyrir
því að eðlilegt er að við endurnýjum
okkur af og til. Það gerum við ekki
síst með því að hlaða okkur upp and-
lega og líkamlega. Öll sálarleg hleðsla
er sérstaklega mikilvæg ef við eigum
að geta notið okkar og fundið til gleði
án þess að vera haldin einhvers konar
ógeði og leiða vegna kyrrstöðu og
endurnýjunarleysis.

Enn eitt form andúðar er þegar við
fáum illan bifur á einstaka fólki, af
gefnu tilefni að okkur þykir. Það
er slæmt ef við kunnum ekki að
bregðast við þannig samskiptum.
Oftast er um að ræða einhverja
óþægilega tilfinningu sem ekki
endilega fylgir einhver sérstök
hugsun. Við tengjumst flest ólíku
fólki sem orkar mismunandi vel
eða illa á okkur af ólíkum tilefnum.
Best er að við íhugum af kostgæfni
allan mótvilja sem kemur yfir okkur.
Við verðum að varast að draga fólk
í fyrirfram ákveðna dilka sökum
neikvæðra viðbragða sem við skynj-
um nálægt viðkomandi. Við eigum
alltaf að vera hreinskilin ef okkur
þykir ómaklega að okkur vegið, jafn-
vel þó öðrummislíki það. Okkur
líður betur ef við losum um and-
rúmsloft óbeitar sem er tengt öðrum.

Ágætt er að nálgast fólk á sem
einlægastan og jákvæðastan hátt.
Þannig auðveldum við samskiptin
og viðræðurnar við viðkomandi, séu
þær óþægilegar og óaðgengilegar.
Hyggilegt er að við séum fremur
hughefluð og einlæg í samskiptum
en fúl og neikær, jafnvel þó útgeislun
þeirra sem trufla okkur með návist
sinni sé afleit. Við skulum reyna
að uppræta og vinna á andúð með
jálægri hreinskilni- það losar um
leiðann.

Jóna Rúna Kvaran

Pantaðu á netinu á
castello.is
eða í síma 577 3333

Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13
Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu

9” pizza með 3 áleggstegundum og o,5L gos

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

15” pizza með 2 áleggstegundum

12” pizza með 2 áleggstegundum, lítill skammtur
af braustöngum og 2L gos

Stór pizza og hvítlauksbrauð 15” pizza af
matseðliog 15” margarita eða hvítlauksbrauð

15” pizza með 2 áleggstegundum, 12” hvítlauks-
brauð, stór skammtur af brauðstöngum og 2L gos

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

Sótt tilboð

5690 kr.

5790 kr. 5590 kr.

5690 kr.

4890 kr. 2290 kr.

1990 kr.

Heimsendingaratilboð Hádegistilboð



12 Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Brauð ársins
Gunnar Jökull Hjaltason hjá Mosfellsbakaríi kom, sá og
sigraði í keppninni Brauð ársins 2023.

Landssamband bakarameistara stóð fyrir keppni um
brauð ársins 2023 á síðasta ári. Alls bárust 17 brauðteg-
undir sem kepptu til úrslita í keppninni en dómnefnd
var einróma í áliti sínu að kamút-súrdeigsbrauð Gunnars
Jökuls Hjaltasonar, bakara hjá Mosfellsbakaríi, færi með
sigur af hólmi.

Kamút-hveiti (Khorasanhveiti) er lífrænt heilmalað hveiti
og einstaklega bragðgott þar sem það er smjörkennt með
ögn hnetukeim. Hveitið er með hærra næringargildi en
hefðbundið hveiti og um 20-40% hærra próteininnihald.
Brauðið er því einstaklega bragðgott súrdeigsbrauð með
chiafræjum og haframjöli. Ekki er vitað nákvæmlega um
uppruna kamút-eða Khorasanhveitis en sögur herma
að hveititegundin hafimeðal annars fundist í grafhýsi
Tutankhamun, konung Egypta sem uppi var á 14. öld fyrir
Krist.

Kamút-súrdeigsbrauð

Gunnar Jökull Hjaltason bakari

Mikið úrval af plakötum!

Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

FJÖ
LSKY

LDUFYRIRTÆKI Í 65 ÁR

STOFNAÐ 1953

Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • Sími: 553 1380

Sofðu betur í
hreinum rúmfötum

Opnunartímar:
Mán–Fim frá kl. 8.00–18.00
Fös frá kl. 8.00–18.30
Lau frá kl. 10.00–14.00
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Nýtt menningar- og íþróttasvið borgarinnar

Ný aðstaða fyrir rafíþróttir
hjá Ármanni í Laugardal

Mundu eftir
D vítamíninu

nowfoods.is

Síðan 1968

Bætiefni koma ekki í staðinn fyrir fjölbreytta fæðu. Ekki neytameira af vörunni heldur en ráðlagður daglegur neysluskammtur segir til umán ráðlegginga
frá lækni. Ófrískar konur, konur með börn á brjósti og þeir sem eru að taka lyf ættu einnig að ráðfæra sig við lækni varðandi inntöku bætiefna.
Geymist þar sem börn ná ekki til.

NOW býður upp á fjölbreytt úrval af
D vítamíni sem tryggir að þú getur
mætt vetrinum með bros á vör.

Gæði

Hreinleiki

Virkni

Íþrótta- og tómstundasvið (ÍTR) og
menningar- og ferðamálasvið (MOF)
hafa nú sameinast í eitt svið undir
stjórn sameiginlegs sviðsstjóra.
Sviðið hefur hlotið nafnið menn-
ingar- og íþróttasvið til að byrja með
og hefur þegar tekið til starfa.

Sameiningin var samþykkt á
fundi borgarráðs 21. júlí 2022
og er hlutverk hins nýja sviðs
meðal annars að fylgja eftir stefnu
Reykjavíkurborgar í menningar- og
íþróttamálum og hafa yfirumsjón
með söfnum Reykjavíkur, íþrótta- og
tómstundamannvirkjum borgar-
innar, markaðs- og viðburðamálum
og verkefnum Menningarborgar.
Sviðið hefur jafnframt, fyrir hönd
Reykjavíkurborgar, umsjón með
samskiptum vegna rekstrarsamninga

og styrkja í menningar- íþrótta- og
tómstundamálum og er borgaryfir-
völdum til faglegrar ráðgjafar í þeim
málaflokkum sem undir sviðið heyra.
Samkvæmt fjárhagsáætlun 2023
eru stöðugildi 507 en sviðið hefur
um 800 starfsmenn á ársgrundvelli.
Áætlaður rekstrarkostnaður sviðsins
á árinu 2023 er um 17,8 milljarðar
króna.

Fyrsta skrefið í auknu samstarfi MOF
og ÍTR var stigið í skipulagsbreyt-
ingum árið 2018 þegar menningar-
og ferðamálaráð og íþrótta- og tóm-
stundaráð voru sameinuð í menn-
ingar-, íþrótta- og tómstundaráð.

Nýr sviðsstjóri og starfsfólk í
nýjum hlutverkum
Eiríkur Björn Björgvinsson tók við

starfi sviðsstjóra sviðsins fyrsta
janúar síðastliðinn en hann er
menntaður á sviði kennslu, stjórn-
unar og opinberrar stjórnsýslu og
hefur undanfarin ár starfað sem
sviðsstjóri fræðslu- og menningar-
mála og áður sem bæjarstjóri.

Steinþór Einarsson skrifstofustjóri
þróunar og nýsköpunar, Margrét
Grétarsdóttir mannauðsstjóri, Anna
Karen Arnardóttir fjármálastjóri og
María Rut Reynisdóttir skrifstofus-
tjóri Menningarborgar tóku einnig
við nýjum hlutverkum á skrifstofu
hins nýja sviðs um áramótin. Anna
Karen leysir Andrés B. Andreasen
fjármálastjóra sviðsins af til að byrja
með á meðan Andrés er í námsleyfi.

Ármann eSports er rafíþróttadeild
innan Glímufélagsins Ármanns.
Rafíþróttadeildin flutti nýlega í nýja
og glæsilega aðstöðu í Ármanns-
heimilinu, Engjavegi 7. Aðstaðan
hentar mjög vel til rafíþróttaiðkunar
og á nýja staðnum eru einnig betri
tækifæri en áður fyrir fjölbreyttar

líkamlegar æfingar. Skráning
iðkenda og æfingar eru hafnar fyrir
vorönn. Allar nánari upplýsingar um
rafíþróttadeild Ármanns, skráningar
og æfingar má finna á heimasíðunni
armenningar.is og á síðu deildarinnar
á facebook.com/armannesports

Anna Karen Arnardóttir, María Rut Reynisdóttir, Margrét Grétarsdóttir, Eiríkur Björn Björgvinsson og Steinþór Einarsson.

Nýja aðstaðan hjá rafíþróttadeild Ármanns í Laugardal er öll hin glæsilegasta
(ljósmynd: facebook.com/armannesports).
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Laugardaginn 7. janúar 2023 fór um
hverfin okkar fjölmennur hópur
ungmenna og forráðafólks úr
3. flokki kvenna og karla í Þrótti
og safnaði samanmiklum fjölda
jólatrjáa til förgunar í Sorpu. Góð
undirbúningsvinna flokksráðanna
við kynningu verkefnisins skilaði
frábærri sölu þjónustunnar þetta
árið. Einnmikilvægasti þáttur þeirrar
vinnu var dreifing kynningarbréfsins
inn á heimili í hverfinu en þar stóðu
krakkarnir sig frábærlega - vel gert
hjá þeim!

Í stuttu máli er óhætt að segja að
dagurinn hafi gengið vonum framar.
Enn og aftur sannaðist í verkefni
sem þessu að margar hendur vinna
létt verk. Föngulegur Þróttarahóp-
urinn taldi rétt um 60 iðkendur og
40 aðstandendur og hittist hann til

skrafs og skipulagningar í Þróttar-
heimilinu kl. 10:30 þar sem skipt
var upp í hópa og svæðum útdeilt.
Allir söfnunarhópar voru komnir af
stað inn í hverfin á slaginu kl. 11:00
og tæpum þremur tímum síðar var
verkefninu lokið eftir góða útiveru
og samveru. Ótrúlegur árangur sem
hefði ekki náðst nema fyrir mikinn
dugnað og samstillt átak þátttak-
enda!

Okkur langar að verki loknu til að
senda þakkir til Húsasmiðjunnar
fyrir lán á kerrum, Passion- bakarís
fyrir veitingar með kaffinu og Sorpu
fyrir móttökur á Sævarhöfða. Eins
þökkum við nágrönnum í hverfinu
stuðninginn við verkefnið og vonum
að sem flestir nýti sér þjónustuna á
næsta ári.

Lifi Þróttur!

Vel skipulögð jólatrés-
þjónusta Þróttar Reykjavíkurleikarnir eða RIG, Reykja-

vík International Games, fara fram í
sextánda sinn dagana 28. janúar til
5. febrúar 2023. Það eru Íþrótta-
bandalag Reykjavíkur í samstarfi við
sérsambönd ÍSÍ og íþróttafélögin í
Reykjavík sem standa að leikunum.
Í ár er keppt í 22 íþróttagreinum.
Mótið er alþjóðlegt afsreksíþrótta-
mót og mikið af erlendum kepp-
endum koma til landsins. Hægt
verður að mæta í Laugardalinn og
horfa á greinarnar en dagskrá má
finna á RIG.IS

Listskautakeppnin fer fram dagana
1.- 5. febrúar og er mótið einnig
Norðurlandamót í listskautum.
Júdókeppnin verður spennandi þar
semmargir erlendir keppendur taka
þátt en Júdósamband Íslands heldur
upp á 50 ára starfsafmæli í ár.

Lyftingasamband Íslands heldur

einnig upp á 50 árin í sínu starfi en
búist verður við kraftmikilli keppni
í ólympískum lyftingum. Crossfit-
keppnin vekur alltaf mikla athygli en
hún verður haldin í höfuðstöðvum
Crossfit á Íslandi, Crossfit Reykjavík,
og þar má búast við skemmtilegri
keppni.

Sundkeppnin á RIG verður mjög
sterk þar semmargir frábærir kepp-
endur mæta til leiks. Þá er okkar
besti sundmaður, Anton Sveinn
McKee, að fara að keppa. Hægt
verður að mæta og horfa á allar
íþróttagreinarnar og svo verður flest-
um þeirra einnig streymt og verður
hægt að finna frekari upplýsingar um
það inn á RIG.IS þegar nær dregur.

Á meðan á leikunum stendur verður
ráðstefnan SPORTS 2023 haldin
dagana 1.-2. febrúar en ráðstefn-
unni er skipt upp í þrjá hluta; þjálfun

afreksfólks, íþróttir barna og ungl-
inga og stjórnun íþróttafélaga.
Þar verður til dæmis boðið upp á
áhugaverða fyrirlestra frá þeim
Vésteini Hafsteinssyni kringlukasts-
þjálfara, sem hefur alið upp heims-
og Ólympíumeistara, og Elísabetu
Gunnarsdóttur knattspyrnuþjálfara
í Kristianstad. Auk þeirra verða fleiri
frábærir innlendir sem og erlendir
fyrirlesarar.

„Við erummjög spennt fyrir Reykja-
víkurleikunum í ár, mikið verður
um sterka keppendur og spennandi
keppni. Reykjavíkurleikararnir eru
haldnir til að draga til sín sterka
erlenda keppendur og auka sam-
keppnishæfni íslenskra íþrótta-
manna með því að búa til alþjóðlegan
viðburð hér í Reykjavík, það verður
því íþróttaveisla í Laugardalnum”
segir Silja Úlfarsóttir verkefnastjóri
Reykjavíkurleikanna.

Reykjavíkurleikarnir fara fram í sextánda
sinn dagana 28. janúar til 5. febrúar 2023



RÁÐSTEFNA
Conference

ÍÞRÓTTIR SPORTS
1.-2. FEB.

RIG.IS 28.01 -
05.02

22 íþróttagreinar
sterkir íslenskir og erlendir keppendur
dagskrá og nánari upplýsingar á rig.is
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