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Leikskólinn Brákarborg
Leikskólinn Brákarborg er með eldri leikskólum í Reykjavík, hann opnaði 1952 og er því sjötugur í ár. Nú hefur bæst við húsakost
leikskólans því framkvæmdir hafa staðið yﬁr við breyta gömlum verslunarkjarna við Kleppsveg 150-152 í nýjan leikskóla og mun
hann bera nafnið Brákarborg Klöpp
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Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Þríkrossinn

Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Stuðningur til sjálfstæðis

Auglýsingasími 568 8862



 

Brákarborg stækkar
Leikskólinn Brákarborg er með eldri
leikskólum í Reykjavík, hann opnaði
1952 og er því sjötugur í ár. Leikskólinn
er staðsettur við Brákarsund, gönguleið
sem liggur frá Langholtsvegi þvert yﬁr
Sundin niður að Njörvasundi. En nú
hefur bæst við húsakost leikskólans því
framkvæmdir hafa staðið yﬁr við nýjan
leikskóla við Kleppsveg 150-152 og mun
hann bera nafnið Brákarborg Klöpp.

good‘ en heildstætt og náttúrulegt útlit
einkennir bygginguna. Klæðning úr lerki
er utan á húsinu sem virkar jafnframt
sem sólskermur til að minnka sólarálag
á húsið og torf er á þakinu. Lóðin er
afgirt eins og venja er með leikskólalóðir
en utan opnunartíma leikskólans nýtist
lóðin sem hverﬁsgarður og er bæði
grænn og skemmtilegur samkomustaður
fyrir fjölskyldur.

Með tilkomu nýja leikskólans verður
Brákarborg sex deilda leikskóli í tveimur
húsum sem rúma mun alls 160-170 börn
og uppfylla allar nútímakröfur. Sjötíu
og tvö börn hafa fengið boð um vistun
á nýja leikskólanum og er aðlögun
fyrstu barnanna haﬁn. Þá eru ráðningar
starfsfólks í fullum gangi, en ráðning
þeirra hangir saman við tímasetningar
og fjölda barna í aðlögun hverju sinni.
Leikskólastjóri í Brákarborg er Sólrún
Óskarsdóttir.

Endurgerð byggingarinnar er tilnefnd til

Grænu skóﬂunnar, sem er virt viðurkenning Grænni byggðar fyrir mannvirki sem byggt hefur verið með
framúrskarandi vistvænum og sjálfbærum áherslum. Það er sannarlega
umhverﬁslegur ávinningur af því að
ráðist var í endurgerð bygginganna við
Kleppsveg samanborið við það að reisa
nýbyggingu. Kolefnisspor endurgerðu
byggingarinnar við Kleppsveg 150152 er töluvert lægra en kolefnisspor
steyptra nýbygginga.

Bygging Brákarborgar tilnefnd til
Grænu skóﬂunnar
Ásýnd svæðisins við Kleppsveg 150152 er gjörbreytt í kjölfar endurgerðar
bygginga á lóðinni og hefur leikskólinn
Brákarborg þegar haﬁð starfsemi sína í
húsnæði sem uppfyllir allar nútímakröfur
og prýði er að. Byggingarnar eru gamall
verslunarkjarni þar sem ýmis starfsemi
hefur farið fram í gegnum tíðina, þar
hafa verið verslanir, sjoppur, vídeoleigur,
mótórhjólabúð, bakarí og hin seinni ár
hjálpartækjaverslun ástarlífsins.
Unnið er að BREEAM sjálfbærnivottun
og er stefnt að því að endurgerð byggingarinnar hljóti þar einkunnina ‚Very

Svona leit byggingin út fyrir endurgerðina
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Við erum á fullu að taka upp nýjar vörur

Hinn fágæti sveppur ígulskrýfa
(Grasagarður Reykjavíkur B.Þ.)

Fjölbreyttar kartöﬂur í Grasagarðinum
(Grasagarður Reykjavíkur B.Þ.)

Fréttir úr Grasagarðinum
Nú er haustið komið í Laugardalinn
eins og sjá má á litskrúðugum, fallandi laufum á trjám og runnum.
Hefðbundin hauststörf í Grasagarðinum eru að halda áfram að reyta
arfann sem sprettur af ógnarkrafti
þangað til frostið stöðvar framvinduna og svo erum við auðvitað að
planta haustlaukum sem munu gleðja
gesti og gangandi næsta vor.

ganga í Grasagarðinum undir
leiðsögn líffræðingsins Jóhannesar
Bjarka Urbancic Tómassonar. Það vill
svo skemmtilega til að við undirbúning göngunnar uppgötvuðum
við nýja sveppategund í garðinum,
ígulskrýfu. Hafið augun opin fyrir
sveppunum í garðinum þetta haustið
– hver veit nema ný tegund uppgötvist!

Eins og síðustu ár fáum við duglegt
aðstoðarfólk við að skreyta miðsvæði
garðsins: 800 leikskólabörn!
Útskriftarárgangar leikskóla af
höfuðborgarsvæðinu mæta á svæðið,
læra hvað plönturnar gera á haustin
og veturna og gróðursetja svo gullfallega túlípana sem að þessu sinni
eru yrkið „American Dream“ og eru
rauðir og appelsínugulir. Safngestir
geta því farið að hlakka til að sjá litadýrðina í boði barnanna næsta vor!

Annars verður næsti viðburður í
Grasagarðinum „Dagur kartöflunnar“
á fyrsta vetrardag, þann 22. október
kl. 11-13. Þá býðst áhugasömum að
koma í garðskála Grasagarðsins og
kynna sér ótrúlega fjölbreytta og
spennandi ræktun á kartöflum af
fræi.
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Fylgist með fleiri viðburðum
og fræðslu í Grasagarðinum á
grasagardur.is og á facebook.com/

SE

Á degi íslenskrar náttúru, 16. september sl., var svo haldin sveppa-

Þátttaka á þessa viðburði er ókeypis
og öll velkomin!

Dansað og sungið í Hæðagarði
Nú er vetrarstarﬁð að fara af stað í félagsmiðstöðvunum og í Hæðagarði er hægt að
dansa með göngugrindina hjá henni Matthildi á þriðjudögum kl. 13. Þar er líka hægt að
syngja með Hjördísi Geirs, tálga með Valdóri og læra framsögn hjá Soffíu svo fátt eitt sé
nefnt. Fólk er hvatt til að kynna sér hvað er í boði í félagsmiðstöðvunum í Hæðagarði 31
og í Hvassaleiti 56-58. Næsta föstudag höldum við svo uppá 30 ára afmæli félagsmiðstöðvarinnar Hæðargarðs, hátíðin hefst kl. kl. 13:30. Öll velkomin.

* ekki er hægt að breyta tilboðinu

Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

3

4

Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

Ekki sofna á verðinum
með unglinginn þinn!
Eftir takmarkanir covidtímabilsins
eru allir spenntir að hittast og hafa
gaman. Alls konar skemmtanahald
fyrir alla aldurshópa er efirsóknarvert
og félagslíf að komast í fyrra horf. En
við megum ekki sofna á verðinum
varðandi áfengis – og vímuefnaneyslu unglinga.
Á síðast liðnum 20 árum hefur með
samstöðu foreldra og þeirra sem
vinna með börnum og unglingum
náðst góður árangur í að hækka
aldurinn á því hvenær ungmenni
byrja að neyta áfengis og að mestu
hefur náðst að útrýma áfengisneyslu
í grunnskólum. Í sumar hafa hinsvegar komið fram vísbendingar um
aukna hópamyndun ungmenna og
unglingadrykkju og nú síðast í
tengslum við Menningarnótt.
Foreldrar, sem lykilaðilar í forvörnum,
eru því hvattir til að vera á tánum
og fylgjast með því sem virðist vera í
uppsiglingu og bregðast við.
Niðurstöður rannsókna um hagi
og líðan barna og ungmenna benda
einnig til þess að stærri hópur þeirra
metur andlega líðan sína verri en
áður. Það er vissulega áhyggjuefni
því við vitum að vanlíðan gerir þau
útsettari og móttækilegri fyrir hvers
konar neyslu.
Foreldrar! það er mikið í húﬁ

Hreinsum allar yﬁrhafnir, treﬂa, húfur og fylgihluti
Lumar þú á herðatrjám?
Við tökum vel á móti þeim og endurnýtum.
STOFNAÐ 1953

Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • www.facebook.com/efnalauginbjorg • Sími: 553 1380

Niðurstöður rannsókna segja okkur
að eftirlit foreldra, stuðningur þeirra,
magn tíma sem foreldrar verja með
börnum sínum, tengsl foreldra við
aðra foreldra og vini barna þeirra
dragi úr líkum á vímuefnaneyslu.
Einnig kemur fram að í skólum þar
sem foreldrar þekkja aðra foreldra
og vini barna sinna eru minni líkur á
því að hver einstakur nemandi neyti

áfengis óháð því hvort foreldrar hans
tilheyri þessu tengslaneti foreldra
eða ekki. Mikilvæg forvörn er að
foreldrar geri sér grein fyrir ávinningi þess að þeir starfi saman og eigi
gott samstarf við skólann. Því meira
umburðarlyndi sem við sýnum, því
meiri líkur eru á unglingadrykkju.
Því lengur sem við getum frestað
byrjunaraldrinum því minni líkur
eru á að unglingarnir okkar lendi í
vandræðum og einnig minni líkur á
að vandræðin verði alvarlegri.
Vandamálin verða alvarlegri því
fyrr sem drykkjan byrjar
Að fá unglinginn sinn drukkinn
heim er reynsla sem flestir
foreldrar vildu vera án og er
sú reynsla sem þeir eiga hvað
erfiðast með að deila með öðrum
foreldrum. Slíkar reynslusögur
hafa ekki verið algengar á
foreldrafundum unglingadeilda
grunnskóla hvað þá heldur á
foreldrafundum í framhaldsskólum.
Unglingsárin eru mikill umbreytingatími og getur sett mark á allt
lífsskeið einstaklingsins. Því yngri
sem börn byrja að drekka því meiri
verður skaðinn. Við þurfum því að
styðja og vernda börnin okkar sem
mest við getum á þessu viðkvæma
aldursskeiði. Með því að ræða við
börnin og setja þeim skýr mörk,
virða útivistartíma og auka samverustundir foreldra og barna geta
foreldrar unnið að forvörnum. Ef
foreldrar mynda samstöðu með
öðrum foreldrum um ýmis uppeldisleg gildi vinna þeir gegn hópþrýstingi
og leggja sitt af mörkum til forvarna

í sínu hverfi. Það er lykilatriði að vita
hvar unglingurinn er og með hverjum.
Afstaða foreldra til áfengisneyslu
unglinga þarf að vera skýr og að
gerður sé greinarmunur á áfengisdrykkju fullorðina eða barna.
Barn til 18 ára aldurs
Það skiptir máli hvernig staðið er að
unglingaskemmtunum t.d. í tengslum
við lok grunnskólagöngu og á fyrstu
dögum og vikum framhaldsskólagöngunar. Sumarið eftir að grunnskóla lýkur og á fyrstu vikunum í
framhaldsskóla er áhættutími og
meiri líkur á því að neysla hefjist
og að foreldrar slaki þá á taumhaldi barnanna enda þau kominn í
framhaldsskóla. Rétt er að árétta að
sjálfræðisaldur er 18 ára og því mikilvægt að foreldrar/forráðamenn haldi
áfram stuðningi við börn sín, komi
að starfi foreldrafélaga framhaldsskólanna, komi að skemmtunum,
hittist og ræði málin.
Foreldraþorpið er samráðsvettvangur foreldrafélaga í grunnskólum
í Laugardal, Háaleiti og Bústöðum.
Þau halda m.a. úti FB síðu og er foreldrum bent á að þar eru upplýsingar
og fræðsluefni.
Helga Margrét Guðmundsdóttir
verkefnastjóri félagsauðs og forvarna í
Norðurmiðstöð

BLEIKUR OKTÓBER
Listamánuður 2022 í Bústaðakirkju
Listamánuður 2022 í Bústaðakirkju
Sunnudagur 2. október kl. 13. 00
Nýjir sálmar (Ný sálmabók kynnt og ﬂutt úr henni.) Erindi kl. 12.15
Sr. Kristján Valur Ingólfsson fyrrverandi vígslubiskup og Margrét Bóasdóttir söngmálastjóri. Kammerkór Bústaðakirkju. Jónas Þórir kantor og sr. Þorvaldur Víðisson.
Sr. Kristján Valur Ingólfsson prédikar.
Miðvikudagar 5. október í hádeginu kl 12.05
Sálmajass Sigurður Flosason saxafónleikari og Jónas Þórir spinna yﬁr sálma.
Sunnudagur 9. október kl. 13. 00
Tónlist frá nýja heiminum Bandarísk tónlist, sálmar, gospel,blús og ﬂeira.
(Bolvíkingamessa ) Kammerkór Bústaðakirkju og einsöngvarar úr kórnum.
Kantor Jónas Þórir og sr. Eva Björk Valdemarsdóttir.
Miðvikudagar 12. október í hádeginu kl 12.05
TENÓRAR: Kristján Jóhannsson, Jóhann Friðgeir og félagar.
Sunnudagur 16. október kl. 13.00
Norsk messa með norskri tónlist m.a. eftir Grieg, Kverno og Lövland.
Kammerkór Bústaðakirkju, Matthías Stefánssn á ﬁðlu og Jónas Þórir.
Sr. Þorvaldur Víðisson.
Miðvikudagar 19. október í hádeginu kl 12.05
Kórfélagar úr Kammerkór Bústaðakirkju velja sín uppáhaldslög.
Sunnudagur 23. október kl. 13.00
Bítlarnir – lög og ljóð Kammerkór Bústaðakirkju og einsöngvarar úr kórnum
syngja Bítlalög og mörg af þessum lögum ætla að verða klassík, Yesterday,
When I´m 64, With a little help from my friends, She´s leaving home, In my life og ﬂ.
Jónas Þórir kantor. Sr. María Guðrúnar Ágústsdóttir.
Miðvikudagar 26. október í hádeginu kl 12.05
Gamlir sálmar (á nýjum belgjum). Benedikt Kristjánsson tenór og Jónas Þórir.
Sunnudagur 30. október kl. 13.
Mozart í bleiku Kammerkór Bústaðakirkju og einsöngvarar úr kórnum syngja
verk Mozarts. Matthías Stefánsson á ﬁðlu og Jónas Þórir kantor.
Sr. Þorvaldur Víðisson.

VERIÐ HJARTANLEGA VELKOMIN

BLEIKUR OKTÓBER STYÐUR LJÓSIÐ

BÚSTAÐAKIRKJA
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Þankar Jónu Rúnu
Haustið og Hæðagarður

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi
Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Það fer ekki framhjá neinum að skólarnir eru byrjaðir og
haustið brostið á með pomp og prakt. Ég sjálf hef nú ekki
setið á skólabekk lengi en það er samt alltaf eitthvað heillandi við haustið og brakandi nýja blýanta og skólabækur.
Fyrstu skrefin geta stundum verið þung eftir langt og
notalegt sumarfrí en svo kemst fólk yfirleitt fljótt í nýjan
gír og fyrstu haustdagarnir verða ljúfir, sérstaklega þegar
það er enn þá tiltölulega bjart úti á morgnana. Svo smám
saman fer að myrkva meira og áður en við vitum af er
dagurinn orðin stuttur í báða enda. Það sem er svo yndislegt við haustið er öll sú dásamlega litadýrð sem því fylgir
og er byrjuð núna. Laufin taka að umbreytast og verða
gul, brún, fjólublá og rauð og því má segja að náttúran
skarti sínu alla fegursta á þessum árstíma. Það er þegar
farið að kólna aðeins loftið úti og kominn tími á að
kveikja kerti og skapa notalega stemningu í skammdeginu. Allar árstíðar hafa nefnilega sinn sjarma. Sjálf er
ég að reyna að skapa mér ákveðna haustrútínu hjá mér
og hef undanfarið skellt mér í félagsstarfið sem er í boði
í Hæðagarði 31. Þar hefur fólk tekið vel á móti mér og
ýmislegt
skemmtilegt er í boði eins og söngur, dans, útskurður
og myndlist. Ég er meira segja byrjuð á mál-verki sem
er í vinnslu eftir þónokkra pásu frá slíku. Ekki er verra
að yngsta systir mín, hún Rósa Rúnudóttir, sinnir þar
fótaaðgerðastofunni alla miðvikudaga þannig að þá
hittumst við. Ég var viðstödd heimafæðingu Rósu, þá um
12 ára gömul og hjálpaði við að taka á móti henni þannig
að á milli okkar eru sterk tengsl enda er hún yndisleg
manneskja. Svo enda ég daginn á að fá mér kaffi og með
því í góðum félagsskap.

Unglingadrykkja og
vopnaburður

Þegar dóttir mín var unglingur á tíunda áratug síðustu
aldar var unglingadrykkja mjög mikið og stórt vandamál
á Íslandi. Sem betur fer var hún algjör engill og datt ekki í
hug að drekka, reykja eða fara á neitt djamm niðrí bæ. En
margir jafnaldrar hennar voru búnir að prófa að drekka
áfengi um 12-13 ára aldurinn og meirihluti unglinga
hafði dottið í það að minnsta kosti einu sinni áður en
þeir útskrifuðust úr grunnskóla. Þetta hafði tíðkast lengi
og var í raun normalíserað þannig að þessi hegðun þótti
ekkert tiltökumál. Svo var sett af stað átak í samfélaginu
til þess að draga úr þessu ástandi og það tókst afskaplega
vel með samstarfi yfirvalda, skóla og foreldra. Þrátt fyrir
þetta eru alltaf til staðar hættur við hvert horn. Í síðasta
mánuði fór fram Menningarnótt í miðbæ Reykjavíkur
og var margt um að vera og mikið af stórskemmtilegum
og forvitnilegum viðburðum. Dagurinn byrjar frekar
snemma og svo er haldið áfram fram á kvöld þar sem fram
fara tónleikar og flugeldasýning. Ég er nú ekki mikið fyrir
að vera í miklum mannfjölda þannig að ég hélt mig bara
heima og fylgdist með í sjónvarpinu. Flest vitum við að
þegar Menningarnótt lýkur formlega hefst miðbæjardjammið fyrir alvöru. Það voru mér mikil vonbrigði að sjá
í fréttum að það hefði verið mikil ölvun ólögráða ungmenna niðrí bæ og mér fannst eins og maður væri kominn
aftur í tíma. Lögreglan var að smala saman ungmennum
og koma þeim til forráðamanna. Þetta er mikil afturför
og sorgleg þróun. En eins og það væri ekki nógu slæmt að
ungmennin væru að drekka og neyta fíkniefna, þá urðu
alvarlegar líkamsárásir þar sem eggvopn komu við sögu.

Ósk í trú
Í þögn ég þakka ákaft
þreytt á angri og ótta.
Hjá þér finn ást og hlýju
Himnafaðir trúr í von.

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - ﬁmmtudaga 8-18
föstudaga 8-16

Barnabílstólar í úrvali

Hvert spor verður sigursælt
ef sný mér af afli að þér.
Þú gefur grið örmagna og lúnum
Gjafari alls sem lifir hér.

Umræða hefur skapast um þetta og kemur þá í ljós að það
er orðið að einhvers konar tískufyrirbrigði hjá ungum
piltum sem tilheyra ákveðnum jaðarhópum að ganga
með hnífa á sér. Þetta er auðvitað hrikalegt að heyra. Hér
virðist hugsunin vera sú að þetta sé flott og líka gott til
að geta varið sig með hnífi ef með þarf. Það segir sig sjálft
að þessi ranga hugsun getur leitt til alvarlegra slysa og
jafnvel dauðsfalla. Ég vona að við séum ekki sem samfélag
komin á einhverjar villigötur í uppeldi á börnunum okkar
og þá sérstaklega drengjunum. Það er að minnsta kosti
ljóst að ef ekki er vandað til verka í uppeldinu þá getur
farið illa. Það þarf að sýna mikinn kærleika en að sama
skapi aga, því það er hluti af kærleikanum sem við berum
í brjósti til barnanna okkar að kenna þeim að fylgja
reglum, taka tillit til annarra og bera virðingu fyrir sjálfum
sér. Foreldrar sem eru of uppteknir af veraldarhyggju
og eigin hagsæld gætu átt til að gleyma sér í uppeldinu.
Það er nefnilega ekki nóg að græja barnið upp með
dýrustu merkjavörum og tækjum, það þarf líka að kenna
þeim almenn siðferðisleg gildi og dýrmæti þess að búa í
samfélagi þar sem við stingum ekki fólk með hnífum eða
verðum ofurölvi á almannafæri.

Skólinn

Þegar ég rifja upp mín skólaár þá er ýmislegt sem kemur
upp í hugann og því miður er ekki allt af því gott. Fyrir
einstaka börn er skólagangan mjög erfið og jafnvel þess
eðlis að þau verða fyrir miklu tjóni af henni. Að mörgu
leyti átti þetta við mig hérna í gamla daga. Sumir eiga
við mikla námsörðugleika að stríða á meðan aðrir eru
lagðir í einelti. Þegar ég var krakki var litla aðstoð að fá
hvort heldur sem var. Ég var illa lesblind og lærðist seint
að lesa. Þegar það kom varð ég þó hinn mesti bókaormur
og eyddi löngum stundum á bókasafninu. Ég varð líka
fyrir einelti í skólanum sem reyndist þungbært og bættist
ofan á mikla erfiðleika sem voru í gangi heima hjá mér.
Námsörðuleikar, erfiðar heimilisaðstæður og stríðnin
ollu mér vanlíðan og lítið var gert til að hjálpa krökkum
í mínum sporum. Í sumum tilvikum tóku kennararnir
sjálfir þátt í beinu einelti og tíðkaðist víða að setja börn
sem þessi í svokallaða tossabekki, sem var alveg spes
niðurlæging út af fyrir sig. Ekki bætti úr skák að flestir
fengu viðurnefni á þessum tíma og sum þeirra voru alveg
hræðileg eins og Fúsi feiti eða Gulla klikk. Sem betur
fer hafa þessir hlutir breyst með nýjum tímum og flestir
skólar hafa eineltisáætlun og sérúrræði fyrir þá sem eru
með námsörðugleika. Einelti þarf alltaf að uppræta og
það má ekki líða í mannlegum samskiptum, hvort heldur
sem er í skólum eða á vinnustað.
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

Í þér ást og lífandi yljar
er elska sem alder dvín.
Þú ert ljósið og líknin hlýja
loginn sem aldrei fer.
Hver von í trú tryggir afl
trausts sem örvar allt.
Ó, Faðir gefðu von og vissu
og vefðu mér að þér.
Höf. Jóna Rúna

,,Kærleikur er hissa á leiðindum.” JRK

BÍLASMIÐURINN HF
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Pantaðu tíma í

HEYRNAR
GREININGU
Nánari upplýsingar í síma 534 9600 eða á heyrn.is

Allar helstu rekstrarvörur og
aukahluti fyrir heyrnartæki fást
á vefverslun heyrn.is

Margverðlaunuð
hollensk rafmagnshjól
rafmagnshjól.is // Fiskislóð 45 // Sími 534 6600

Góð heyrn glæðir samskipti
Hlíðasmára 19, 2. hæð • 201 Kópavogi • Sími 534 9600 • heyrn.is

Skólavörðustíg 35A - Bílastæði á lóðinni
Opið 7:50 -17:00 - Verið velkomin
Bjóðum einnig upp á hundasnyrtingu

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI

WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM
PANTIÐ TÍMA FYRIR MYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

Auglýsingasími 568 8862
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Í góðum málum hjá

     
  
        
    
Þórhallur Sveinsson þjónusturáðgjaﬁ hjá Eignaumsjón

Jón. Sími: 6631343
Bjarki. Sími: 7758599

Viðhaldsframkvæmdir í fjölbýlishúsum:

Lykillinn að vel heppnuðum
framkvæmdum er góður undirbúningur

  

jbmalun.is

jbmalun gmail.com

jbmalun

„Lykillinn að vel heppnuðum
viðhaldsframkvæmdum er góður
undirbúningur hússtjórnar;
bæði varðandi úttekt á ástandi
húseignarinnar, með vali á verktaka, gerð verksamninga og með
öflugu eftirliti á framkvæmdatímanum,“ segir Þórhallur
Sveinsson, þjónustufulltrúi hjá
Eignaumsjón. Hann segir að
haustið sé rétti tíminn fyrir
stjórnir húsfélaga að byrja að
huga að framkvæmdum næsta
árs.

Er hleðsla rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?

„Viðhaldsþörf húseigna byrjar að
tikka strax og byggingu þeirra er
lokið og því bendum við gjarnan
þeim húsfélögum sem eru í þjónustu
hjá okkur á að huga fyrr en seinna
að viðhaldsframkvæmdum og safna
í viðhalds- og framkvæmdasjóð til
að lækka innheimtur á eigendur,
þegar til framkvæmda kemur,“ segir
Þórhallur. Hann bætir við að það sé
góð „þumalputtaregla“ fyrir stjórnir
húsfélaga að yfirfara húseignina
a.m.k. einu sinni á ári og framkvæma strax viðgerðir ef með þarf.

Við aðstoðum við að leysa málið með
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi
Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun.
Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.
» Þarf stærri heimtaug?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Hvaða lausn hentar best?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

STUÐ

STUÐ

ST

1

UÐ 0

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is

„Það á t.d. við um leka og annað það
sem skemmir hratt út frá sér. Þá
þarf stjórn húsfélagsins að bregðast
strax við og útvega verktaka sem
getur annast viðgerð hratt og vel. Að
sjálfsögðu aðstoðum við félög sem
eru hjá okkur í þeim efnum.“
Mikilvægt að standa rétt að
ákvarðanatöku
Undirbúningur og ákvarðanir
um stærri viðhaldsframkvæmdir

hjá húsfélögum taka alla jafnan
nokkurn tíma. Stjórnir húsfélaga
og eigendur þurfa bæði að vega og
meta viðhaldsþörf, forgangsröðun
og eigin fjárhagsgetu. Í því ferli er
samráð eigenda á löglega boðuðum
húsfundum, þar sem rétt er staðið að
ákvarðanatöku, lykillinn að farsælli
niðurstöðu.
„Við ráðleggjum stjórnum húsfélaga
sem stefna á umfangsmeiri viðhaldsframkvæmdir að gæta þess að boða
til löglegs fundar með eigendum þar
sem ástand eignar og viðhald næstu
ára er fundarefnið. Fyrsta skrefið er
að veita stjórn heimild til að ráða
fagaðila til að gera ástandsskýrslu
ásamt kostnaðarmati vegna viðgerða.
Þær niðurstöður þarf síðan að
kynna eigendum á öðrum húsfundi
og taka þar ákvörðun um forgang
viðhaldsverkefna og veita stjórn
heimild til að afla tilboða í verkið.
Tilboðin sem berast eru svo kynnt á
þriðja húsfundinum, með sundurliðun á aðgerðum og kostnaði. Næst
er svo að taka ákvörðun, annað hvort
á sama húsfundi eða sérstökum
fundi, um hvaða tilboði skuli taka og
semja í framhaldinu við verktakann
sem á tilboðið sem tekið er, sem og
um eftirlit með framkvæmdunum.“

búningsvinnuna núna, ef stefnt er
að framkvæmdum næsta sumar. Þá
megi ekki gleyma því að ef húsfélögin
vilji tryggja sér verktaka á þeim tíma
sem húsfélaginu hentar, þarf að leita
tilboða tímanlega.
„Við leggjum að sjálfsögðu húsfélögum sem eru í þjónustu hjá okkur
lið í þessu ferli, bæði við boðun
funda, undirbúning viðhaldsframkvæmda og öflun tilboða frá
fagaðilum í ástandsmat vegna slíkra
framkvæmda, til að tryggja að rétt sé
staðið að öllu ákvarðanatökuferlinu,“
bætir Þórhallur við og áréttar líka að
ný húsfélög séu velkomin í þjónustu
til Eignaumsjónar.

Tímabært að byrja að undirbúa
viðhaldsframkvæmdir næsta
sumars
Þórhallur áréttar jafnframt að
oftar en ekki þurfi að halda þó
nokkra húsfundi, áður en endanleg
niðurstaða og ákvörðun liggur fyrir
og því sé tímabært að byrja undir-

Viðhaldslitlar

ÁLÞAKRENNUR
Þórh. Augl.1460.34

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0.9 mm áli og tærast ekki,
ryðga né brotna. Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, gráar, rauðbrúnar og ólitaðar.

HAGBLIKK ehf.

Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Í svalalokunum
erum við betri

Með svalalokun frá okkur stækkar þú heimilið og nýtur svalanna allt
árið. Við komum og gerum tilboð, ekki hika við að hafa samband.

„Komdu þér í skjól
fyrir næstu lægð, það
hvessir, það rignir
en það styttir upp og
lygnir með svalalokun
frá Aðalgler“

Fjölbr
ey
lausn ttar
ir fyri
r
heimi
li sem
o
g
stærr
i verk

SKEIÐARÁS 8, GARÐABÆR / SÍMI: 888-GLER(4537) / WWW.ADALGLER.IS / ADALGLER@ADALGLER.IS
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Langholtsskóli 70 ára
eða heimilisfræði en við reynum að
aðlaga starfið að þeim aðstæðum
sem við höfum og við fengum
Íslensku menntaverlaunin 2021.
Það verður því mikið um að vera
í Langholtsskóla þann 8. október
og ástæða til að hvetja hverfisbúa
og gamla nemendur til að fara í
heimsókn í þessa gömlu og virðulegu
menntastofnun sem þrátt fyrir allt
er síung.

Hreiðar Sigtryggsson

Langholtsskóli

Langholtsskóli var stofnaður haustið
1952 og fagnar því 70 ára afmæli um
þessar mundir en skólinn hefur verið
einn af fjölmennustu skólum borgarinnar nánast allan sinn starfstíma.
Við hittum skólastjórann, Hreiðar
Sigtryggsson og spurðum hann
hvernig ætti að halda upp á þessi
merku tímamót.
Við ætlum að halda upp á þau laugardaginn 8. október, segir Hreiðar,
með sýningum í skólanum. Við
verðum með þemaviku á undan og
vinnum verkefni sem tengjast sögu
skólans, gerum tímalínu, stillum upp
gamalli kennslustofu og nýrri og
reynum að sýna skólann eins og hann

er í dag og eins og hann hefur þróast
á 70 árum. Og gleðjumst saman.

Skólabygingunum hefur líka
fjölgað og þær stækkað.

Langholtsskóli er fjölmennasti
skóli Reykjavíkur, hefur verið að
fjölga í honum undanfarin ár?

En dugar þó ekki til því við erum með
átta lausar stofur hérna á lóðinni
þannig að það eru áhöld um hvað
menn ætla að gera í framhaldinu, á
að byggja við og hversu mikið þarf að
byggja? Eða hvort á að breyta öllum
skólunum í Laugardalnum eins og
verið er að ræða í borgarstjórn og
byggja jafnvel unglingaskóla. Það er
orðið erfitt að koma öllum þessum
börnum fyrir, við erum með 724
nemendur og það er erfitt a koma
öllum fyrir í mat, það tekur tvo
klukkutíma og það eru fimm holl.
Hvað þá að koma öllum fyrir í smíði

Ég byrjaði hérna 2001 og þá voru
nemendur 524 en nú eru þeir 724.
Skólar voru líka fjölmennari áður
en þeir voru einsettir, það var hátt
í 1300 manns hérna á tímabili
og það var jafnvel þrísetið. Sömu
kennararnir voru að kenna kannski
þremur bekkjum, einum fyrir hádegi
til ellefu og svo ellefu til tvö og tvö
til fimm. Það hefur margt gerst á
þessum árum.

Kennarinn nýtur óskiptrar athygli.

Langholtsskóli 1952-1953

Langholtskirkja í Laugardalsprestakalli
– Syngjandi kirkja í Langholtshverfi

5.- 6. bekkur hittist kl. 16 - 17
á þriðjudögum í safnaðarheimilinu.
Dagskrá :
13. sept, Strating hópleikir.
20. september, GAGA bolti.
27. september, Gettu Best.
4. október, Tóm Krús.
Kirkjuhúsið á holtinu er ekki aðeins fagurt
11. október, Skutlukeppni.
guðshús heldur einnig frábært tónlistarhús,
18. október, Mafía.
safnaðarheimilið Hálogaland er síðan vett25. október, 30 mótið.
vangur fjölbreytts safnaðarstarfs, funda og
1. nóvember, oooooooog ACTION.
viðburða.
8. nóvember, Jól í skókassa.
15. nóvember, Frumskógurinn.
Messa alla sunnudaga kl. 11.
Helgihaldið í Langholtskirkju byggir á vönduðum 22. nóvember, Jólakósý.
tónlistarﬂutningi og frjálslyndri guðfræði.
Fermingarfræðsla.
Messurnar eru um 50 mínútur að lengd og
Í vetur verða börnin sem sækja fermingarávallt er boðið uppá léttan hádegisverð í
fræðsluna í Langholtskirkju 64 talsins og
safnaðarheimilinu að messu lokinni gestum að
fræðast þau um menningu og siði kristinnar
kostnaðarlausu.
trúar.
Guðbjörg Jóhannesdóttir sóknarprestur í
Guðbjörg Jóhannesdóttir sóknarprestur og
Laugardalsprestakalli er með starfsstöð í
Margrét Rut Valdimarsdóttir guðfæðinemi sjá
Langholtskirkju og messar þar á móti hinum
um fræðsluna.
þremur prestum prestakallsins auk þess að
sinna sálgæslu og athöfnum. Guðbjörg er með
Barna og unglingakórar :
netfangið gudbjorg@langholtskirkja.is
Krúttakórinn 4 – 6 ára, fullt er í alla hópa kórsins
Sunnudagaskóli alla sunnudaga kl. 11. á haustönn 2022.
Graduale Liberi 2.-.3. bekkur.
Sara Grímsdóttir söngkona leiðir sunnudagaGraduale Futuri 4.- 6. bekkur.
skólann í vetur sem hefst ávallt í kirkjunni en
Gradualekór Langholtskirkju 12 ára og eldri.
síðan fara krakkarnir með eða án foreldra yﬁr í
Skráning í kórana er á heimasíðu kirkjunnar.
safnaðarheimilið þar sem er boðið uppá söng
og notalega samveru sem endar á léttum
Í Langholtskirkju eiga einnig
hádegisverði gestum að kostnaðarlausu.
heimili
sitt :
Nokkur skipti á vetri er sunnudagaskólinn í
Graduale Nobili.
kirkjunni allan tímann.
Kór Langholtskirkju.
Söngsveitin Fílharmónía.
Þemalag sunnudagaskólans er samið af Söru
og orðar vel tilgang samverunnar :
Stjórnendur kóranna í Langholtskirkju eru
Magnús Ragnarsson organisti, Sunna Karen
Á kertinu við kveikjum
Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir kórstjórar, um
til að minna okkur á
raddþjálfun sér Lilja Dögg Gunnarsdóttir söngað í gleði, söng og leikjum
kona.
við ﬁnnum sterkast þá.
Að við erum ljósið
Opið hús.
við erum kærleikur
Opið hús er í Langholtskirkju alla miðvikudaga
við lærum saman
yﬁr vetrartímann og hefst aðra vikuna í
þessari jörðu á.
september. Umsjón starfsins hafa þær Sigríður
Ásgeirsdótir og Helga Guðmundsdóttir, ásamt
Barnastarf KFUM og K
hópi sjálfboðaliða.
í Langholtskirkju er gjaldfrjálst
hópastarf á þriðjudögum fyrir
Dagskráin er með hefðbundnu sniði:
hressa krakka.
Helgistund í kirkjunni kl. 12:10. Léttur
hádegisverður er fram borinn kl. 12:30. Eftir
3.- 4. bekkur hittist kl. 15 - 16
matinn er samsöngur með organista kirkjunnar
á þriðjudögum í safnaðarheimilinu.
Í Langholtskirkju við Sólheima er lifandi og
öﬂugt safnaðarstarf sem stýrt er af sóknarnefnd skipaðri 14 sjálfboðaliðum í samstarﬁ
við sóknarprestinn. Formaður sóknarnefndar
Langholtskirkju er Elmar Torfason.

og síðan er tekið til við að spila brids og vist,
vinna í höndunum eða bara spjalla saman.
Síðdegiskafﬁ er borið fram kl. 15.00. Hádegisverður og kafﬁ er gegn vægu gjaldi.
Öll eru velkomin án tillits til búsetu. Þau sem
vilja spila eru beðn að vera mætt á staðinn
kl. 13.00 þegar raðað er á spilaborðin. Öðrum
er heimilt að mæta eftir hentugleika. Sóknarbörn sem komast ekki á eigin vegum geta
fengið far til og frá kirkju gegn vægu gjaldi.
Öll eru hjartanlega velkomin, bæði þau sem
verið hafa með okkur áður sem og nýir gestir.
Kvenfélag Langholtssóknar.
Kvenfélagið hefur verið starfandi síðan 1953 og
fundar reglulega. Formaður kvenfélagsins er
Ása Altadóttir og upplýsingar um fundi og aðra
starfsemi eru birtar á fésbókarsíðunni : Konur í
Langholti.
Messuþjónar.
Messuþjónar eru sjálfboðaliðar sem aðstoða
við helgihald og hádegisverð á sunnudagsmorgnum. Ef þú ert til í að gefa af þínum tíma
þá endilega vertu með og sendu Önnu Þóru
Paulsdóttur umsjónarkonu messuþjónastarfsins
póst annatorap@gmail.com
Opið hús fyrir foreldra ungra barna.
Langholtssókn vill gjarnan leggja til húsnæði í
safnaðarheimilinu, kafﬁ og meðlæti á þriðjudögum kl. 10 – 12 ef foreldrar vilja taka sig
saman og hittast. Endilega sendið okkur póst
ef þið viljið standa fyrir slíkum samverum.
langholtskirkja@langholtskirkja.is
Kirkja, salir og veislur.
Í Langholtskirkju og í safnaðarheimilinu er góð
aðstaða til tónleikahalds, athafna og veisluhalds.
Aðalsteinn Guðmundsson kirkjuvörður og Helga
Herulfsen húsmóðir safnaðarheimilisins sjá um
að allt gangi það vel fyrir sig. Sendu póst ef þú
ert að leita að húsnæði fyrir viðburð eða veislu
langholtskirkja@langholtskirkja.is
Við hvetjum þig til að koma og taka þátt í
starﬁ Langholtskirkju, fylgstu með á fésbókarsíðunni okkar og á heimasíðunni
www.langholtskirkja.is því ﬂeira er á döﬁnni
svo sem hugleiðslustundir til þess að létta
líﬁð.
Verið velkomin í Langholtskirkju !
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MINNISSTÆTT FÓLK - Þuríður Pálsdóttir
Ekki er langt síðan ein af okkar
allra vinsælustu söngkonum lést í
hárri elli, en hér á ég við hina ástsælu
Þuríði Pálsdóttur. Hún var ein af
bestu óperusöngvurum sem landið
okkar hefur átt og það var yndislegt
að fylgjast með henni áratugum
saman í öllu því öfluga starfi sem
hún sinnti. Hún hafði ekki bara
dásamlega rödd heldur var hún líka
bara falleg manneskja að innan sem
utan og gædd mörgum frábærum
mannkostum. Starfsferill hennar
spannar svo mörg svið og hún kom
svo víða við að hún markaði mörg
tímamótaspor í íslensku tónlistar-og
menningarlífi. Ég stóð meira og minna alla mína ævi í þeirri meiningu að
við værum fjarskyldar frænkur, enda
minnir mig skýrt að mamma mín
hafi haldið þessu fram. Mér fannst
þetta alls ekkert fjarstæðukennt því
móðurafi minn og Páll Ísólfsson,
faðir Þuríðar, voru í raun sláandi
líkir. Þegar ég ræddi við dóttur mína
hana Nínu þessa hugmynd að skrifa
um Þuríði þá kom í ljós við nánari
eftirgrennslan á Íslendingabók að við
vorum bara alls ekki meira skyldar
heldur en flestir Íslendingar, eða í
sjöunda og sjötta lið. Ég varð hreinlega fyrir vonbrigðum, enda um
áratugamisskilning að ræða og mig
langaði að vera skyld þessari merku
konu. Ég meira að segja maldaði
í móinn við dóttur mína. Þegar
minningargreinar fóru að birtast um
Þuríði kom hinsvegar í ljós að hún
var af Bergsætt og það er ég líka,
þannig að ég fékk mínu framgengt
og held mig við að við höfum verið
fjarskyldar frænkur!
Uppruni og fjölskylda
Eins og flestir vita var Þuríður komin
af tveimur mögnuðum tónlistarmönnum, þeim Páli Ísólfssyni tónskáldi og organista og svo Kristínu
Norðmann píanóleikara. Hún
var yngsta barn foreldra sinna og
elskaði mjög heitt eldri bræður sína
þá Nonna (Jón) og Nenna (Einar).
Afi hennar var Ísólfur Pálsson sem
einnig var tónskáld og organisti. Þar
að auki var hún náskyld Jórunni og
Katrínu Viðar, Pétri Guðjohnsen og
ýmsu öðru tónlistarfólki. Það er því
ef til vill ekki skrýtið að hún skuli
hafa valið tónlistina sem farveg lífs
síns, alin upp og komin af svona
mögnuðu listafólki. Þuríður fæddist
í Reykjavík þann 11.mars árið 1927
og lést 12.ágúst síðastliðinn þá
orðin 95 ára gömul og bjó á Sóltúni
síðustu misserin. Fjölskyldan hennar
kallaði hana gjarnan Níní og þegar
hún var unglingur fór hún í sveit tvö
sumur á Arnbjargarlæk og dásamaði
mjög þann tíma. Hún lærði á píanó
hjá frænku sinni Katrínu Viðar og
svo tók Victor Urbanic við kennslu

Hún var gefin út á geislaplötuformi
í fyrsta skipti árið 2001. Á plötunni
leika með Þuríði, Páll Ísólfsson faðir
hennar á orgel og Björn Ólafsson á
fiðlu.
Lífið er ekki dans á rósum

Þuríður Pálsdóttir

hennar. Þuríður var ekki nema 11 ára
gömul þegar hún söng í fyrsta skiptið
opinberlega og það var í útvarpsleikriti undir handleiðslu Þorsteins
Ö. Stephensen. Hún var viðloða
kórstarf sem barn en þegar hún varð
16 ára gömul tók hún raunverulega
ákvörðun um að helga sig söngnum
og fór í söngnám til Sigurðar Birkis.
Á svipuðum tíma lendir hún í þeirri
miklu sorg að missa móður sína
sem hlýtur að hafa verið erfitt fyrir
svo unga stúlku sem er rétt að hefja
lífið. Eiginmaður hennar var Örn
Guðmundsson viðskiptafræðingur
og framkvæmdarstjóri en hann hafði
spilað bridds með móður hennar
áður en þau voru kynnt fyrir hvort
öðru. Þau eignuðust saman þrjú
börn, Kristínu, Guðmund Pál og
Laufeyju.
Starfsferillinn
Þuríður kláraði gagnfræðapróf frá
Gagnfræðaskóla Austurbæjar árið
1943 og lauk tónmenntakennaraprófi frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík árið 1967, en hún þótti
harðfullorðin þegar hún tók það próf
í kringum fertugsaldurinn. Hún var
yfirkennari Söngskólans frá því að
hann var stofnaður 1973. Þar kenndi
hún söng, kennslufræði og nútíma-

tónlistarsögu og stýrði óperudeild
skólans. Hún stundaði söng-og tónlistarnám á Ítalíu á sjötta áratugnum
hjá Luigi Algergoni og Linu Pagliughi
og tók að sjálfsögðu þátt í óteljandi
óperuuppfærslum bæði hérlendis og
erlendis. Árið 1982 var hún sæmd
riddarakrossi fálkaorðunnar og hlaut
einnig heiðursverðlaun Leiklistarsambands Íslands, Grímuna, árið
2008. Hún starfaði í Þjóðleikhúsinu,
hjá Leikfélagi Reykjavíkur, með
Sinfóníuhljómsveit Íslands, í Íslensku
óperunni og svo bæði í sjónvarpi
og útvarpi. Hún lét ekki þar við
sitja heldur var einnig formaður
Félags íslenskra einsöngvara og sat
í Þjóðleikhúsráði frá 1978 og var
formaður þess 1983. Hún blandaði
sér líka í stjórnmálin og gegndi stöðu
varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins
frá 1991-1995. Þuríður var mikill
brautryðjandi fyrir kvensöngvara
á Íslandi. Hún beitti sér líka fyrir
því að íslensk tónlist, eins og fornar
barnagælur, yrði varðveitt og hún
starfaði í raun að mjög fjölbreyttum
málefnum tengdum tónlist. Hún gaf
út jólaplötu árið 1959 sem varð svo
vinsæl að hún hefur verið gefin út
margsinnis aftur. Platan hét Jólasálmar en hún markar tímamót í
íslenskri tónlistarsögu sem fyrsta
íslenska jólaplatan í fullri lengd.

Nú eru þessi tvö sígildu ævintýri fáanleg í nýjum útgáfum; stærra broti og allar myndir í lit.
Dísa ljósálfur og Alﬁnnur álfakóngur eru bæði stórbrotin ævintýri eftir höfundinn G.T. Rotman.
Þau henta frábærlega fyrir nýja kynslóð barna.

Þegar maður lítur svona yfir farinn
veg þessarar íslensku stórstjörnu
þá er ferillinn svo yfirþyrmandi
magnaður að manni fallast hendur.
En þrátt fyrir að Þuríður hafi náð
þessum gríðarlega góða árangri var
lífið samt ekkert alltaf dans á rósum
fyrir hana. Eins og fram hefur komið
þá missir hún móður sína mjög ung.
Svo var það haustið 1945 í stríðslok
sem 18 ára gömul Þuríður heldur út
til London til þess að læra við Royal
Academy of Music. Þess má geta að
Ævar heitinn Kvaran, eiginmaður
minn, lærði líka söng við þann skóla
í eitt ár á meðan hann beið þess að
komast inn í leiklistarnám. Þuríður
ætlaði sér stóra hluti og var með
mikla drauma en þarna tóku örlögin
í taumana og stoppuðu hana af. Hún
hafði ekki verið lengi utan þegar
hún uppgötvar að hún er þunguð, en
unnustinn hafði orðið eftir á Íslandi.
Þetta hlýtur að hafa verið mikið áfall
og ég ímynda mér að hún hafi verið
alveg miður sín. Það er erfitt að gera
plön og svo vera stoppaður af. Hún
snýr því heim um miðjan vetur til
þess að eignast barnið. Hún tók þá
ákvörðun að helga sig móðurhlutverkinu og leggja drauma um söngframa
á hilluna. Það entist hinsvegar ekki
lengi. Hún gekk til liðs við Útvapskórinn með Róbert A.Ottósson við
stjórnvölinn árið 1947 og þegar
kórinn hélt sína einu opinberu
tónleika í Dómkirkjunni söng hún
einsöng og vakti mikla athygli. Þarna
fer boltinn að rúlla og Þuríður fer
að koma fram æ oftar á tónleikum
sem einsöngvari og með kórum og
fékk hún alls staðar fínustu dóma.
Það var semsagt þannig að örlögin
hreinlega leyfðu henni ekki að sleppa
hendinni af söngnum, tónlistarferill
var það sem henni var ætlað. Hún

heldur því suður til Ítalíu vorið 1950
í söngnámið sem áður var á minnst
og eingöngu ári síðar syngur hún sitt
fyrsta óperuhlutverk þar. Eftir tveggja
ára fjarveru frá Íslandi snýr hún
aftur, heldur sína fyrstu einsöngstónleika og slær í gegn endanlega.
Perla í íslensku tónlistarlífi
Það er eitt að vera stórkostlegur listamaður sem þjóðin getur verið stolt
af og fólk elskar að hlusta á. En það er
annað að vera góður kennari í faginu.
Þuríður var bæði tónmenntakennari
og svo auðvitað líka afskaplega virtur
söngkennari. Margir af þekktustu
söngvurum íslensku þjóðarinnar
nutu leiðsagnar hennar eins og til
dæmis Ingveldur Hjaltested, Elín
Ósk Óskarsdóttir og Jóhann Friðgeir
Valdimarsson. Svo má ekki gleyma
hinni yndislegu Elísabetu F. Erlingsdóttur sem varð svo söngkennari
Nínu dóttur minnar, en hún hóf sitt
klassíska söngnám í stofunni hjá
Elísabetu og endaði það svo með
8.stigs tónleikum í Tónlistarskóla
Reykjavíkur nokkrum árum síðar.
Svona er nú Ísland, það tengir
okkur öll saman á einhvern hátt.
En á þessa vegu þá stuðlaði Þuríður
að áframhaldandi tilveru íslensks
tónlistarlífs með því að færa okkur
nýjar kynslóðir af tónlistarfólki og
söngvurum. Með því að miðla áfram
sinni vitneskju, hæfni og kunnáttu.
Það er ekki hægt að telja upp hér í
svona stuttum pistli öll þau afrek
sem þessi perla íslensks tónlistarlífs
skilur eftir sig því Þuríður kom svo
víða við í íslenskri menningu að ég
hef sjaldan séð aðra eins fjölhæfni
og hreinlega orku. Samt hélt hún
heimili og ól upp þrjú börn. Hún var
sannkölluð ofurkona í öllum skilningi
þess orðs. Ekki bara listamaður fram
í fingurgóma heldur mannvinur,
félagslynd, skoðanarík, vel menntuð,
kennari af guðs náð og algjörlega
stórkostlegur Íslendingur.

puccini

Madama
butterfly
4., 11., 18. og 26. mars 2023

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI
harpa.is operan.is

Vertu með í áskrift!

Skannaðu leikárið hér
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Við erum á Laugavegi 176
PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,
BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN
OG LJÓSMYNDAPRENTUN

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

Komdu út að hlaupa !
Hlaupahópur Ármanns æfir í Laugardalnum á þriðjudögum og fimmtudögum frá Frjálsíþróttahöllinni.
Hópurinn er breiður í getu og markmiðum og tekur alltaf vel á móti nýju
fólki, bæði byrjendum í hlaupum og
þeim sem eru reynslumeiri.

Þessi gamli góði

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

Hafðu samband!
PÖNTUNARSÍMI:

466
1016
www.ektafiskur.is

·     ·

10189A BLEK - www.blekhonnun.is

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

Í hópnum æfa hlauparar sem sum
hafa það tilgang einan að fara reglulega út og hreyfa sig á meðan önnur
æfa með markmiðum fyrir styttri eða

lengri keppnishlaup. Lögð er mikil
áhersla á að halda hópnum saman á
æfingum, þannig að þó getan sé mismunandi er verið að gera æfinguna
saman, þó sum fari hraðar eða geri
fleiri endurtekningar.

Á fimmtudögum er tempóæfing,
millilangir og lengri sprettir á
meðalákefð og styttri hvíld á milli.
Á laugardögum er langa rólega
hlaupið, sem oft er utanvega einhvers staðar í nálægð við borgina.

Æfingar hópsins eru með svipuðum
hætti og gerist meðal hlaupahópa:
Á þriðjudögum eru hraðir styttri
sprettir, hlaupnir af meiri ákefð með
lengri hvíld á milli spretta.

Upplýsinga um hópinn má leita hjá
Guðmanni Braga þjálfara, gudmann@
simnet.is, eða með því að ganga
í Facebook hópinn Hlaupahópur
Ármanns.

Vinnustofa Salóme
Í kjallara Grensáskirkju er Salóme Guðmundsdóttir
veflistakona með vinnustofu en þar er hún með tvo
vefstóla og hefur unnið að list sinni þar í tíu ár. Hún
vefur mest úr ull og silki, sjöl og trefla, tehettur, diskamottur og kápuslár. Nú er hún að byrja með nýja línu
í sjölum en einnig hefur hún bætt við herraslaufum
sem hún gerir úr hör, silki og leðri.
Opið er á vefstofunni hjá Salóme á fimmtudögum
kl. 13-17 og þá getur fólk komið og skoðað og verslað.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Síminn á Vinnustofu Salóme er 864 5503

www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi
Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jóhanna Eiríksdóttir

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Hárgreiðslumódelin Bjarni og Siggi kynna herraslaufurnar hennar
Salóme, en þær eru ofnar úr silki og hör og haldið saman með leðri
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Myndir Sigurjóns í almannarými
Sigurjón Ólafsson fæddist á Eyrarbakka árið 1908. Fyrstu tilsögn í
myndlist hlaut hann hjá Ásgrími Jónssyni listmálara og síðar Einari
Jónssyni myndhöggvara. Samhliða listnáminu lauk Sigurjón sveinspróﬁ í húsamálun frá Iðnskólanum í Reykjavík vorið 1927 og ári síðar
sigldi hann til Kaupmannahafnar, þar sem hann hóf nám í Konunglegu
Akademíunni og 1930 hlaut hann gullverðlaun Akademíunnar fyrir styttu
af Verkamanni, sem nú er í eigu Listasafns Íslands. Sigurjón hlaut skjótan
frama erlendis, og eftir námsdvöl í Rómaborg 1931−32 og lokapróf frá

1

2

7

6

Akademíunni árið 1935 var hann talinn meðal efnilegustu myndhöggvara
yngri kynslóðarinnar í Danmörku og 1938 hlaut Sigurjón hin eftirsóttu
Eckersberg-verðlaun
Þegar Sigurjón sneri heim að loknu stríði og settist að í Laugarnesi varð
hann meðal brautryðjenda abstraktlistar á Íslandi. Auk þess var hann
talinn einn helsti portrettlistamaður sinnar samtíðar. Á langri starfsævi var
Sigurjóni falið að gera fjölda opinberra verka og í Reykjavík eru eftir hann

3

á annan tug útilistaverka og veggskreytinga. Sigurjón lést í Reykjavík í
desember 1982 og tveimur árum síðar var Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
opnað á Laugarnestanga. Safnið er opið er alla daga, nema mánudaga,
kl. 13 – 17, en hefur það verið lokað að undanförnu vegna viðgerða.
Safnið opnar aftur á laugardaginn, 24. september.
Hér eru myndir af nokkrum verkum eftir Sigurjón sem eru í almannarými.
Veist þú hvað þau heita og hvar þau eru? Svörin eru fyrir neðan myndirnar

4

5

8

1 Saltﬁskstöﬂun (1935-35) stendur við Háteigsveg fyrir sunnan Sjómannaskólann 2 Fótboltamaður (1936) er í Hallargarðinum vestan við Listasafn Íslands
3 Gríma (1946) við Borgarleikhúsið 4 Víkingur (1951) er í Hallargarðinum vestan við Listasafn Íslands 5 Séra Friðrik Friðriksson (1952), stytta á Bernhöftstorfu 6 Klyfjahestur með folald (1963) á Hlemmi 7 Lágmynd á Búrfellsvirkjun (1966-69) 8 Lágmyndir á Sundaborg við Kleppsveg (1971-74)
9 Íslandsmerki á Hagatorgi (1972-73)
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VERÐUR ÞÚ HETJAN Í ÞÍNU HVERFI?

HUGMYNDASÖFNUN ER
HAFIN Á HVERFIDMITT.IS
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Listamaður mánaðarins

Bergur Þór Ingólfsson
GRAL og annað sem heitir Barbara og
Úlfar og um langan tíma var ég að
leikstýra í Stúdentaleikhúsinu og í
menntaskólum og í gegnum það hefur
komið gífurleg reynsla og þekking og
ég hef litið á það sem yndislegt nám.
GRAL er skammstöfun fyrir Grindvíska
atvinnuleikhúsið og það kom til þegar við
vorum orðnir tveir atvinnuleikararnir frá
Grindavík, ég og Víðir Guðmundsson og
ætlunin var að vera með atvinnuleikhús í
Grindavík og búa til leikrit og frumsamin
verk úr nærumhverﬁnu. Við höfum alltaf
tengsl við Grindavík en svo minnkaði
pólitískur vilji til að hafa okkur þarna.

Ljósmynd:. Grímur Bjarnason

Bergur Þór Ingólfsson, leikari, leikstjóri
og rithöfundur er listamaður mánaðarins.
Bergur býr á Tunguveginum og hefur
búið þar í tæp tuttugu ár en hann ólst upp
í Grindavík og við spurðum hann hvort
þar hefðu verið margar fyrirmyndir fyrir
upprennandi leikara.

Ljósmynd:. Grímur Bjarnason

Ég er svo ég viti fyrsti atvinnuleikarinn frá
Grindavík, segir Bergur, þannig að það
var ekki mikið af slíkum fyrirmyndum í
bænum. Þegar ég var barn voru fyrirmyndirnar fólkið í Skaupinu og mig langaði að
verða Stuðmaður.
Varstu þá í hljómsveitum?
Já ég var söngvari í bílskúrsbandi og
spilaði á kornett í Lúðrasveit Grindavíkur
þannig að ég rétt les nótur og get purrað
í munnstykkið. Ég stóð fyrir allskonar
uppákomum, bæði í skólanum og innan
bæjarins svo það má segja að náttúra mín
haﬁ verið að þessu tagi, að vilja gleðja
aðra og sjálfan mig í leiðinni og ﬁnna
einhverja óvænta ﬂeti á líﬁnu og tilverunni.

Ljósmynd:. Grímur Bjarnason

Varstu þá í skólaleikritum og
leikfélaginu?

Já, ég var í hvorutveggja og með fast sæti
í 17. júní ráði sem unglingur.
Hvenær fórstu að hugsa um að verða
leikari?
Um leið og ég frétti að hægt væri að
læra það, þetta væru ekki bara guðir af
Ólympsfjalli sem væru í leiklist heldur væri
þetta í mannlegu valdi. Þetta uppgötvaði
ég við 10-12 ára aldur og læddist þá til
að láta mig dreyma um að komast upp
á þetta fjall. Þegar ég var svo kominn
í Þjóðleikhúsið fyrir aldamót og sat við
hliðina á Sigga Sigurjóns í sminkstofu þá
var það eins og að sitja við hliðina á Seiﬁ
sjálfum.
Ég byrjaði í Leiklistarskóla Íslands 1991
og útskrifaðist ´95, fór þá í Þjóðleikhúsið
og var þar í ﬁmm ár. Um aldamótin fer ég
yﬁr í Borgarleikhúsið, á fastan samning
hjá Guðjóni Pedersen og hef verið endurráðinn þar á hverju ári síðustu tuttugu ár.
Þannig er atvinnuöryggið hjá leikurum.
Þú hefur líka verið með hliðarverkefni.
Já ég er með eitt hliðarverkefni sem heitir

Ykkur gekk ágætlega var það ekki?
Jújú, við fengum Grímutilnefningu fyrir
fyrsta verkefnið okkar 21 manns saknað
sem leikrit ársins og Horn á höfði var valin
barnasýning ársins og það gekk alveg
í ﬁmm ár, við fórum með það norður á
Akureyri og til Reykjavíkur. Ég held að við
höfum sett upp ﬁmm sýningar samanlagt.
Segðu mér frá Barböru og Úlfari og
trúðleikhúsinu ykkar.
Við Halldóra Geirharðsdóttir erum bekkjarfélagar úr Leiklistarskólanum og þá var
námið fjögur ár og við fengum trúðameistara sem heitir Mario Gonzales til að
búa til eitt verkefnið í Nemendaleikhúsinu
en á fjórða árinu áttum við að setja upp
þrjú verk. Þar urðu þessar persónur til,
Barbara og Úlfar, þessir trúðar og við
Halldóra héldum áfram með þau. Við
sýndum fyrst í Kafﬁleikhúsinu í Hlaðvarpanum, settum þar upp spunasýningu,
Rauðhettu og úlﬁnn í splatter. Eftir að
við vorum bæði komin í Borgrleikhúsið
þá setjum við upp tvær spunasýningar,
annarsvegar Passíuna sem var líka
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splatter með hafragraut og blóði og síðan
setjum við upp Dauðasyndirnar en þá
voru komnir ﬂeiri inn.
Það sáu kannski ekki mjög margir
Passíuna en ég tel að þeir sem sáu hana
haﬁ verið mjög heppnir, segir Bergur og
skellir uppúr. Biskupsstofa kom eins og
hún lagði sig á Passíuna því þau óttuðust
það að við værum að meiða og skemma
fyrir trúuðu fólki. Þau komu sér fyrir í
salnum á frumsýningu og eftir að sýningunni var lokið komu þau til okkar og
sögðust aldrei hafa séð þennan ﬂöt þó
þau hefðu verið að starfa við þetta í fjölda
ára og voru hæstánægð. Það sama má
seja um Dauðasyndirnar og Jesú litla
að bæði trúaðir og vantrúaðir hafa verið
sammála okkur um að það sé fullt af
skemmtilegum sögum þarna til að prófa
upp á nýtt og velta fyrir sér.
Þannig að fólk hefur trúað því að þið
væruð að skopast að því sem því var
heilagt?
Það var ótti margra til að byrja með en
það var ekki ætlun okkar að meiða og
frá mínum bæjardyrum séð þá er aldrei
tilgangur leikhúss að meiða eða höggva,
sama hvað það er pólitískt.

nú orðið?
Það hefur verið mikið af því síðustu tíu
árin, líﬁð er svona það kemur í einhverjum
gusum og sveiﬂum. Einhvern tíma heyrði
ég þá sögu að frumbyggjar í Ameríku
hefðu þann sið að hvíla moldina á sjö
ára fresti og þetta er sirka svoleiðis, ﬁmm
til sjö ár og þá set ég upp nýjan hatt. En
þetta er allt af sama meiði, þörﬁn til að
segja sögu og tengjast fólki.
Hverjar eru helstu sýningarnar sem þú
hefur leikstýrt?
Það má segja að þegar ég vann Með
horn á höfði með GRAL þá langaði mig til
að skrifa og leikstýra en sem fastráðinn
leikari í leikhúsi þá hefur maður sínar
skyldur því það þarf að manna öll þessi
leikrit sem sett eru upp þannig að þessi
hliðarverkefni eru öll aukavinna. Þá má
segja að að fólkið í leikhúsinu haﬁ uppgötvað að ég kunni þetta, það væri hægt
að nota strákinn til að leikstýra þannig
að ég setti upp Galdrakarlinn í Oz, síðan
Mary Poppins, Billy Elliot og Matthildi, allt
risastórar sýningar en ég hef líka leikstýrt
1984, Sex í sveit, Veislunni og Auglýsingu
ársins eftir Tyrﬁng Tyrﬁngsson og minni
barnasýningum sem ég hef skrifað sjálfur

eins og Hamlet litla og Jólaﬂækju.
Hvað ertu að fást við núna?
Í kóvitinu fór ég til Noregs og leikstýrði þar
sýningu sem heitir Snöfall og er jólasýning
og ég er að fara þangað til að setja hana
upp aftur því hún verður endurtekin,
þetta kóvit hefur truﬂað starﬁð. En núna
er ég bara með leikarahatt og verð að
leika í Borgarleikhúsinu í vetur en er ekki
með nein leikstjórnarverkefni. Ég er að
leika þar í fjórum verkum, ég leik Anton
Svensson, pabba Emils í Kattholti, svo
frumsýnum við núna um helgina Bara
smástund, sem er franskur gamanleikur
og svo fer ég í Macbeth og síðan í leikrit
sem heitir Prinsessuleikarnir. Svo eru
hliðarverkefni ef ég fæ lausa stund en þau
eru ennþá á skrifborðinu, ég er að dudda
mér við að skrifa en það er ekkert til að
segja frá.
Hvernig er að búa í Smáíbúðahverﬁnu?
Það er mjög fínt. Við erum efst á Tunguveginum og þar er mjög skjólsælt. Við
erum búin að byggja okkur rosafínan pall
þar sem í norðanbáli er alltaf ﬂennisól
þannig að við erum alltaf í sól og sælu.
Svo ﬁnnst okkur gott að vera í miðju
höfuðborgarsvæðinu.

Þú hefur skrifað heilmikið af þeim
leiktexta sem þú hefur verið að nota.
Skriftirnar eru yﬁrleitt samvinna. Við
Guðmundur Brynjólfsson djákni sem er
líka í Grindvíska atvinnuleikhúsinu höfum
skrifað þrjú verk saman. Í trúðaverkefnunum koma upp hugmyndir og ég er svo
heppinn að Dóra er alltaf tilbúin til að
stökkva á allskonar vagna og þar er bara
spunnið og spunnið, unnið, lesið og svo
skrifað og mikil samvinna.

Haltu upp á það í Castello!
Á veitingastaðnum Castello í Lágmúla 7 er pizzan í öndvegi en þar er einnig hægt að
fá kebab, borgara og eftirrétti, kanilbáta og súkkulaðihálfmána. Einnig er hægt að fá
standardrétti sem allir pizzastaðir eru með, brauðstangir, ostastangir, kjúklingavængi og
þessháttar. Pizzurnar eru bakaðar í eldofni með íslenskum eldivið og hægt er að borða
matinn á staðnum eða taka matinn með heim. Á miðvikudögum er svo miðvikudagspizzastilboð ef pantað er á Castello.is.
En nú er Castello að bjóða upp á nýja þjónustu.
Sama hvað tilefnið er, þá er Castello staðurinn, segir Armend Zogaj annar eigenda
staðarins. Við elskum að fá að vera með í veisluhöldum og því kjörið fyrir okkar frábæru
viðskiptavini að halda uppá hvers kyns fögnuði hjá okkur! Staðurinn okkar í Lágmúla er
tilvalinn fyrir stærri fögnuði, bjart og opið rými, hjólastjólaaðgengi, frábær þjónusta og
langbestu veitingarnar.

Hvað með leikstjórnina, gerirðu ekki
meira að því að leikstýra en að leika

Ljósmynd:. Jóhanna Þorkellsdóttirt

Sótt tilboð

Sendu okkur skilaboð eða hringdu í síma 577-3333 ef þú vilt bóka fyrir þinn hóp.
Hlökkum til að gera tilefnið þitt ennþá eftirminnilegra

Heimsendingartilboð
4180 kr.

5190 kr.

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

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

4990 kr.

5250 kr.

Fjölskyldutilboð
15” pizza með 2 áleggstegundum, 12” hvítlauksbrauð, stór skammtur af brauðstaungum og 2L gos

2490 kr.

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

Hádegistilboð
2090 kr.

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

1790 kr.

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

Pantaðu á netinu á

castello.is

eða í síma 577 3333

Stór pizza
15” pizza með 2 áleggstegundum

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

huslar

------------ ------------ ------------ ------------

líffærin

------------ ------------ ------------ ------------

kurr

------------ ------------ ------------ ------------

2 eins

Teikning:
NN
eftirprentun
bönnuð.

gargar

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

gras

skekkja

nappaði
-----------ytra

2 eins

raun
------------nibba

spígspor

stía

sakbera

hás

2 eins

matjurt

11

iðka

afkvæmi
-----------borg

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

spendýr
horfna
------------snös

fugl
rún
------------múli
háski
------------erill

þvaga
samtök
------------til

2

erfð
------------rötunum

systirin
------------súld

endir og
upphaf
-----------kona

tjón
------------áverki
varðandi

4
röð
------------2 eins

9

mastrið
-----------náð

3

álpast

ym
-----------veisla

2 eins

sleip
------------almætti

Ö

tuggða
------------holskrúfa

7

bergmálað

3

4

5

6

7

8

9

hvað?

10

VAL TAR
I ÐA FÆ
Ð RR S
F AS T
ÓS AU U
S E I Ð I S F J Ö R ÐU R
R
K I Ð LÓ ÁR
N
A
K
A
OK U R Ð V
L N Ó T I NA ÆKA R
PÚ AR NÝR AN U Æ
AN S S RÖ Ð
ÁT T AN R Í KA L I
A G G AÐ A L L N
LUN G A UU I L L
E I N R E NN AN J Ó
FÓL
IÐ S F A
Ð T Ó MA T H R A S A
T I L S J ÁVAR T
BÓ F I TÁ E F AS T

Lausn: F ö r u m b a r a f e t i ð
1. verðlaun - Gjafakort frá Íslandsapóteki
Steinar Matthísddon
2. verðlaun - Svarti engillinn frá Uglu
Kristján S Elíasson
3. verðlaun - Kuldagustur frá Uglu
Selma Hannesdóttir

5

enn

2

10

hott
------------húð

6

kremur

eirir

skóbotnana
ánetjuð

elska

undinn
brambolt
-----------elska

spyrja

krækjan

sáðland

gestagang

8

4 eins

eina til
------------borðandi

bróðir
Abels

hvellettan

óvissan
------------ástandið

peyja

skrápur

utan

1
fugl
------------hnjóta

kaka
-----------frægri

erill

1

veiðarfæri

áttund
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4. verðlaun - Kapteinn Íslands, bók frá
bókaútgáfunni Leó Hallfríður Frímannsd.
5. verðlaun - Happaþrenna HHÍ Karl Hillers
6. verðlaun - Krossgátublaðið Fjörefni og
Krossgátublaðið Nýjar tómstundir
Hilmar Ólafsson
7. verðlaun - Strand í gini gígsins eftir
Ásmund Friðriksson frá frá Uglu
Reynir Jóhannsson
Dregið verður úr réttum lausnum
7. október

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Gjafabref fra Ynju Glæsibæ
2. verðlaun - Flljótandi hengrúm og spilastokkur frá Normex
3. verðlaun - Góðgæti frá Góu sælgætisgerð 4. verðlaun - Snjókarlinn frá Óðinsauga
5. verðlaun - 22.11.63 Stephen King frá Uglu 6. verðlaun - Stafróf fuglana frá Hólum
7. verðlaun - Happaþrenna HHÍ 8. verðlaun - Krakkablaðið Þrautakóngur,
Krossgátublaðið Fjörefni og Krossgátublaðið Nýjar tómstundir

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

Nafn:
Heimili:
Kennitala:
Símanúmer:

Mikið úrval af fylgi- og
aukahlutum fyrir pottinn og
pottaferðina
ttaferðina
ttaf
ferðina
UNO vatnsheld spil
kr.

3.490

Vatnsheld spil
kr.

2.950

Alg jör slökun!

m”. Margir litir
Fljótandi „hengirú

3.900 kr.

Auðbrekku 6 · Kópavogi
Sími 565 8899 · normx.is
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Andrzej sýnir í Furugerði 1

Andrzej

Í Furugerði 1 þjónustuíbúðum hefur
verið opnuð sýning á verkum Andrzej
Stanislaw Stodulski, litríkum myndum og svarthvítum unnum með
sérstakri klippitækni. Á trönum er
skilti með eftirfarandi áletrun: Innblástur þessarar sýningar er íslenska
konan sem er klár, greind og sterk.
Hún er móðir, eiginkona og vinkona.
Falleg eins og tónlist á myrkum degi.
Ósnertanleg eins og fiðrildi. Fjarlæg í
sinni fegurð.
Það fer því ekki á milli mála að
fókusinn er á íslensku konuna og
myndefnið er konur að salta síld,
vinna í fiski og við sveitastörf en
einnig er nútímakonan, boltastelpan
í hlutverki. Andrzej fer ekki leynt
með aðdáun sína á konunum en segir
að þær vinni of mikið og hafi gert það
í gegnum tíðina, þær eru sterkar og
harðar af sér, skynsamar og fallegar

eins og gyðjur.
Andrzej er fæddur í Póllandi,
stundaði þar nám í listaskóla og
útskrifaðist 1965. Hann bjó í
Ungverjalandi og Póllandi og vann
að list sinni undir leiðsögn frægra
pólskra og ungverskra málara og
skúlptúr listamanna. Á þeim tíma
sýndi hann verk sín í þeim austur
Evrópulöndum sem höll voru
undir Sovétríkin. Árið 1972 færðist
listsköpun Andrzej meira yfir í
skúlptúra sem hann sýndi m.a. í
Róm, Berlín og Vínarborg og 1997
opnaði hann listagalleríið Antica og
seldi antík listaverk næstu árin.
Árið 2006 flutti Andrzej til Íslands en
fékk enga vinnu í sínu fagi og fór því
að vinna við hreingerningar. Hann
greindist með krabbamein og gat því
ekki lengur notast við þá tækni sem

hann hafði áður notað og fór því að
beita þeirri klippitækni sem hann
notar á sýningunni Íslenska konan
og á tveimur fyrri sýningum, Mitt
Ísland árið 2016 og á sýningunni
Pólska sveitasælan. Nú sér Andrzej
fram á betri heilsu og stefnir að því
að mála myndir af íslensku landslagi, sem hann segir vera tilkomumikið, fyrir næstu sýningu. Andrzej
vill koma á framfæri þakklæti til
Margrétar og Bryndísar sem vinna í
Furugerðinu og hafa aðstoðað hann
við að koma sýningunni upp.

Krossgátublaðið Fjörefni 53. tbl. og
Krossgátublaðið Nýjar Tómstundir 53. tbl.
eru komin út.

Ein eftirprentun af hverri mynd og
póstkort í A4 eru til sölu á sýningunni og sýningin er opin kl. 14:30 –
16 alla virka daga. Öll eru hjartanlega
velkomin í Furugerði til að skoða
sýninguna og það er tilvalið er að
kaupa sér kaffi og kleinu í leiðinni og
njóta.

Fást á næsta blaðsölustað.

Þrautakóngurinn 33. tbl. er væntalegur.
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SPRENGING í klúbbastarﬁ fyrir börn og unglinga á Borgarbókasafninu!
Nýjir klúbbar kynntir til leiks. Borgarbokasafn.is/klubbarnir-okkar
Anime, Harry Potter, Star Wars, Stranger
things, bóka- föndur- og lestrarklúbbar
Á síðasta ári var stofnaður Anime klúbbur á
Borgarbókasafninu sem sló heldur betur í gegn
hjá unglingum borgarinnar. Jafnt og þétt hafa
svo bæst við fleiri klúbbar og í haust verða sjö
mismunandi klúbbar fyrir börn og unglinga.
Klúbbarnir eru eftir skóla, ókeypis og engin
skyldumæting. Klúbbarnir henta vel fyrir krakka
sem annars eru ekki í miklum frístundum eða
hópastarfi eftir skóla og hafa í klúbbunum
fundið vettvang fyrir áhugamál sín.
Nánari upplýsingar um klúbbana og
skráningu má finna á borgarbokasafn.is
Umsjónaraðilar klúbbanna eru bæði starfsfólk safnanna en einnig félagasamtök eins og
Íslenska myndasögusamfélagið sem heldur utan
um Anime klúbbana. Stofnaðir hafa verið
nýjir Anime klúbbar fyrir 9-12 ára í Grófinni og
Spönginni.
Harry Potter klúbburinn verður á sínum stað
í Kringlunni og við bætist Bókaklúbburinn
Lestrarkósí fyrir 9-12 ára en sá klúbbur verður
einnig í Sólheimum.
Í Gerðubergi er nýr leiklistarklúbbur fyrir 14-19
ára að hefja göngu sína, undir heitinu Frjálst
flæði I Spuna og leiklistarklúbbur.
Í Spönginni verður farið af stað með Star Wars
klúbb fyrir 9-12 ára og í Gerðubergi verður
brugðist við nýjasta æðinu, Stranger Things og er

sá klúbbur fyrir 13-16 ára.
Klúbbarnir:
ANIME
Anime klúbbur | 9-12 ára
Fyrsta miðvikudag í mánuði kl. 15:00-16:30 Spöngin
Þriðja miðvikudag í mánuði kl. 15:00-16:30 Grófin
Anime klúbbur | 13-16 ára
Miðvikudaga kl. 16:30-18:00 - Gerðuberg
Fimmtudaga, kl. 16:30-18:00 - Grófin
STRANGER THINGS - hefst 13. 09
Stranger Things klúbbur I 13-16 ára
Annan hvern þriðjudag kl. 16.30-18.00 - Gerðuberg
HARRY POTTER
Harry Potter klúbbur| 9-12 ára - hefst 14.09
Annan hvern miðvikudag kl. 14:30-16:00 Kringlan

Anime klúbburinn á Borgarbókasafninu

BÓKAKLÚBBAR
Lestrarkósí bókaklúbbur | 9-12 ára
Annan hvern miðvikudag kl. 14:30-15:30 Sólheimar
Annan hvern miðvikudag kl. 14:30-15:30
- Kringlan

LEIKLIST
Frjálst flæði | Spuna- og leiklistarklúbbur
14-19 ára - hefst 19.09
Mánudaga kl. 16:00-17:30 Gerðuberg

Sögusmiðjan | Klúbbur fyrir skapandi
krakka 9-12 ára
Annan hvern þriðjudag kl. 15.30-17.00 - Grófin
Annan hvern þriðjudag, kl. 15.30-17.00 Spöngin

STAR WARS
Star Wars klúbbur | 9-12 ára - hefst 28.09
Fjórða miðvikudag hvers mánaðar
kl. 15:00-16:30 - Spöngin

OPNIR KLÚBBAR - án skráningar
Skapandi klúbbur fyrir fólk á öllum aldri.
Annan miðvikudag hvers mánaðar kl. 17:0018:00 - Spöngin
Annan fimmtudag hvers mánaðar kl. 17:0018:00 - Árbær

Hið stórfenglega ævintýri um missi
Föstudaginn 23. september frumsýnir leikhópurinn
Sjáumst leikverkið Hið stórfenglega ævintýri um
missi í Tjarnarbíói. Verkið, sem er einleikur, er
hugarfóstur Grímu Kristjánsdóttur og byggir á
hennar eigin reynslu. Í verkinu tekst Gríma á við
þetta tilﬁnningaþrungna málefni með – eða þrátt
fyrir – þátttöku trúðarins Jójó en þær hafa ólíka sýn
á hvernig best er að takast á við svona reynslu. Við
hittum Grímu í Tjarnarbíói og spurðum hana út í
þessa óvenjulegu nálgun við alvarlegt efni eða er
hún kannski að skopast að dauðanum?

En verður trúðurinn ekki alltaf að segja satt?

Já smá, segir Gríma og hlær, ég myndi segja að
ég sé smá að skopast að honum. Ég hef reynslu
af missi og ég er svolítið að skoða hann, þann
missi sem ég hef sjálf upplifað. Þegar maður hefur
gengið í gegnum þessa dýpstu sorg þá kemur
allskonar upp, minningar sem maður vill helst ekki
segja fólki frá. Það er merkilegt að í jarðarförum
er alltaf farið yﬁr kosti þeirra látnu en ekki galla
þeirra. Það er þetta sem ég er að skoða, af hverju
þoli ég svo illa að skoða galla foreldra minna sem
ég missi. Trúðurinn er bæði ótrúlega nærgætin en
hún getur líka farið djúpt ofan í hluti og gert grín að
þeim, tekið þá úr samhengi og ruglað með þá.

Ég veit það ekki, það var dálítið skrítið fyrst en
þetta kom bara upp í ferlinu, þetta samtal, á meðan
við erum að gera verkið. Ég var sjálf að streytast á
móti en trúðurinn kom upp með allskonar hluti sem
ég ætlaði ekki að hafa með en varð að takast á við.

Það er nefnilega það, hún segir satt en getur líka
ýkt sannleikann en verkið er líka ákveðið samtal
milli mín og trúðsins, ég get spurt hana hvort hún
sé ekki að ganga of langt sem hún getur viðurkennt enda er hún bara að leika leikrit og það þarf
að gera skemmtilegt og fyndið.
Er ekki dálítið erﬁtt að gera svona geðkloﬁnn
einleik?

Leikstjóri sýningarinnar, Rafael Bianciotto er
meðhöfundur Grímu en þau hófu samstarf að
þessari sýningu snemma árs 2020 en þau hafa
unnið saman í trúðavinnustofum allt frá árinu 2013
og auk hans koma nokkrir aðrir að sýningunni. En
hvernig fór vinnan fram?
Við byrjuðum bara þrjú, ég fór bara ein á sviðið,

stundum með öðrum trúði til að hjálpa mér og við
tókum þetta mest í spuna, vissum ekki alveg hvar
við ætluðum að drepa niður en enduðum á því að
best væri að skoða minn missi með því að kynnast
mínu fólki. Þannig að þetta var unnið í spuna
og svo fór ég og skrifaði en verkið verður seint
fullskrifað því trúðurinn kemur alltaf með eitthvað
nýtt þannig að þetta er síbreytilegt.
Rafael Bianciotto hefur leikstýrt fjölmörgum sýningum um allan heim og hér á landi leikstýrði hann
t.d. Dauðasyndunum árið 2008 í Borgarleikhúsinu
og Þrettándakvöldi árið 2009 í Þjóðleikhúsinu
en báðar sýningarnar voru tilnefndar til Grímuverðlauna.
Þórður Sigurðarson, sem verður með Grímu og
Jójó á sviðinu, með lifandi tónlistarﬂutning, er
organisti og píanisti með víðtæka reynslu og
menntun og hefur komið að sviðslistum og tónlistarﬂutningi í fjölmörgum myndum.
Aðrir listrænir stjórnendur eru Eva Björg Harðardóttir sem gerir leikmynd og búninga, ljósahönnuður er Arnar Ingvarsson og aðstoðarleikstjóri er
Halldóra Markúsdóttir.

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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Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Sigraðu
innkaupin

í Lágmúla og
Nóatúni, alla
daga kl. 9-21

Fréttir frá Garðbúum
Nú er sumarið að líða fyrir haustið og því gaman að líta
yfir mjög viðburðaríkt skátasumar. Við í Skátafélaginu
Garðbúum erum mjög ánægð að geta loksins farið í útilegur og náðum við að heimsækja fjögur skátamót í
sumar.
Drekaskátarnir okkar (6-9 ára) fóru á Úlfljótsvatn á drekaskátamót þar sem þau sigldu á bátum, klifruðu í klifurturni, skutu örvum úr boga og léku sér í vatnasafaríi.

fót og gengu öfugan Strútstíg sem byrjaði í Landmannalaugum, samtals rúmlega 70 km. Þar fengu þau að upplifa
ósnerta náttúru upp á hálendi þar sem þau elduðu á
primusi, óðu ár og syntu í heitri Strútslaug.
Frábært skátasumar að baki og okkur hlakkar til að hefja
vetrarskátastarf!
Skátakveðja,
Sædís Ósk Helgadóttir

Fálkaskátarnir okkar (10-12 ára) fóru á Fálkaskátamót
á Úlfljótsvatni þar sem þau súrruðu tjaldbúð og unnu
sér inn viðurkenningu fyrir flottasta hliðið. Þau voru
með skemmtiatriði á kvöldvökunni, lærðu skylmingar
af alvöru víkingi og syntu á hverjum morgni í ísköldu
Úlfljótsvatni.
Dróttskátarnir okkar (13-15 ára) fóru alla leið til Akureyrar þar sem þau tóku þátt í að byggja upp nýtt samfélag. Þau sigu í hömrunum, sáu um alla eldamennsku
sjálf, bjuggu til sín eigin kol, virkjuðu á og byggðu brú.
Rekka- og Róverskátarnir (16-25 ára) lögðu land undir

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

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Mikið úrval af plakötum!

Heiðursborgari
350 g nautahakk
50 g kryddostur með baconbragði frá Örnu (tættur
eða smátt skorinn)
50 g kryddostur með hvítlauk frá Örnu (tættur eða
smátt skorinn)
50 g smátt skornir baconteningar
Salt og pipar mulið yfir
Krydd lífsins frá Pottagöldrum
Nokkrar sneiðar af lauk saxaðar smátt
1-2 hvítlauksrif pressuð og skorin smátt
Gott er að steikja laukinn og hvítlaukinn upp úr
smjöri
30 g smjör brætt og hellt yfir blönduna
Blandið öllu vel saman, nánast hnoðið
Skiptið í fjóra jafna hluta og búið til borgara, passið
að þeir tolli vel saman
Grillið á útigrilli eða góðri steikarpönnu
Gott er að láta kryddostana standa við stofuhita í
nokkrar klukkurstundir áður en þeir eru notaðir
Tómatar, agúrka, salatblöð, avocado og sósur að
eigin smekk
Borið fram í hamborgarabrauði með frönskum
kartöflum

