
8. tölublað 17. árgangur ÁGÚST 2022

Aðgengisdagur Sjálfsbjargar verður haldinn í fyrsta sinn laugardaginn 27. ágúst. Þennan dag býðst öllum sem vilja, að taka þátt í
að skrá inn upplýsingar um aðgengi að verslunum, kaffihúsum, veitingastöðum, söfnum, kirkjum, íþróttamannvirkjum og annarri
þjónustu. Nánari upplýsingar á sjalfsbjorg.is Ljósmynd: MG

Aðgengisdagur Sjálfsbjargar

Austurveri

GLEÐIAUKANDI RÁÐ

Háaleitisbraut 68
581 2101

Opið www.apotekarinn.is8–24
virka daga

9–24
um helgar

Það er opið í Apótekaranum Austurveri
alla daga til kl. 24.
Hlökkum til að sjá þig!

Barnabílstólar í úrvali BÍLASMIÐURINN HF
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Útimarkaður Laugardals

1. bekkur fjölmennastur
í Laugarnesskóla

Útimarkaður Íbúasamtaka Laugardals
var haldinn þann 13. ágúst s.l. við
Laugalækjaskóla í björtu og góðu veðri
og var hann afar vel sóttur og fjöldi gesta
skipti þúsundum.

Íbúasamtökin komu að framkvæmd
markaðarins í fyrsta skipti á stofnári
samtakanna, 2005, segir Lilja Sigrún
Jónsdóttir formaður samtrakanna, en
frumkvöðlar markaðarins höfðu haldið
hann amk tvisvar áður. Í ár héldum við
því fimmtánda markaðinn eftir að við
komum að framkvæmdinni og nú
eftir tveggja ára hlé. Það var mikil því
eftirvænting hjá öllum og okkur hafa
borist margar kveðjur og þakklæti gesta
var mikið.

Kl. 11 á markaðsdaginn opnaði sala á
rúmlega 70 sölubásum og var fljótt líf
í tuskunum þar. Dagskráin er annars
með nokkuð hefðbundnu sniði. Það er
tónlistardagskrá, kaffi- eða veitingasala
og sölubásar fyrir kompudót og uppskeru
eða annað það sem fólk hefur að selja.
Einhver sagði að þema markaðarins
hefði átt að vera misheppnuð netkaup,
en það var auðvitað bara grín.
Það er ókeypis á markaðinn og í boði
einhver skemmtun fyrir börn án endur-
gjalds. Það er hægt vegna stuðnings
Reykjavíkurborgar, sem ber að þakka.
Stjórn ÍL er einnig þakklát fyrir velvild
skólastjóra og starfsfólks Laugalækjar-
skóla við framkvæmd markaðarins í ár.

Tónlistardagskráin var fjölbreytt.
Flytjendur komu fram hver af öðrum;
Tryggvi Gígja, Elín Hall, Kristján
Kristjánsson eða KK, KUSK og Óviti og
Sigvarður Ari trúbadúr rak lestina.
Það var fleira um að vera, börn fengu að
mála steina, flísar og skeljar með góðri
leiðsögn Þorbjargar Signýjar Ágústson,
Ingólfur Guðjónsson stóð fyrir dagskrá
við hreystibrautina með steina til að lyfta
og studdi fólk í að spreyta sig í brautinni.
Á körfuboltavellinum voru fjórir ungir
þjálfarar á vegum Körfuboltadeildar
Ármanns sem leiðbeindu og spiluðu við
gesti og gangandi.

Grunnskólar Reykjavíkur voru settir
í dag og mörg börn því að mæta
aftur í sína skóla eftir sumarfrí. Alls
eru um 14.560 börn sem hefja nám
í grunnskólum borgarinnar þetta
skólaárið og mun umferð gangandi
og hjólandi barna í kringum skólana
aukast eftir því.

1.260 börn hefja nám í fyrsta bekk.
Langfjölmennasti hópurinn er í
Laugarnesskóla þar sem 93 börn
eru skráð. Fjölmennustu skólarnir
eru sem fyrr Langholtsskóli og
Árbæjarskóli með um og yfir 700
nemendur.

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

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi
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GÓSS Í Fjölskyldugarðinum
Hljómsveitin GÓSS, heldur tónleika í
Fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn
31. ágúst kl 20. Hljómsveitina skipa þau
Guðmundur Óskar, Sigurður Guðmunds-
son og Sigríður Thorlacius og glöggir
lesendur sjá án efa að nafn hljómsveit-
arinnar er myndað úr upphafsstöfum
meðlimanna.

GÓSS hefur haldið tónleika um land allt í
sumar en tónleikadagskráin var saman-

sett af ýmsum lögum frá ferli meðlima
sveitarinnar sem hafa komið víða við m.a.
í Hjaltalín, Hjálmum og Memfismafíunni
en einnig leika þau sín uppáhaldslög með
ýmsum hljómsveitum.

Sigríður Thorlacius og Sigurður
Guðmundsson eru meðal þekktustu og
dáðustu söngvara landsins og Guð-
mundur Óskar er einn fremsti og fjölhæf-
asti bassaleikari landsins en hann hefur

leikið með fjölda hljómsveita og unnið sem
upptökustjóri í fjölmörgum verkefnum.
Þess má einnig geta að Sigurður og
Guðmundur eru bræður.

Þessir tónleikar marka lok sumarstarf-
seminnar í Fjölskyldugarðinum og
garðurinn opnar kl. 19, aðgangseyrir er
1000 krónur en frítt fyrir börn í fylgd með
fupporðnum.

ÁG
ÚS
T

* ekki er hægt að breyta tilboðinu

Margverðlaunuð
hollensk rafmagnshjól

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

Nýjar haustvörur streyma inn

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI
WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM

PANTIÐ TÍMA FYRIRMYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

Auglýsingasími 568 8862
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Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

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

·     ·

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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Tónlistarskólinn í Grafarvogi starfar í Bústaðakirkju
Í þau 30 ár sem Tónlistarskólinn í
Grafarvogi hefur verið starfandi
hefur skólinn teygt anga sína inn í
fleiri hverfi í Reykjavík. Eftirspurn
eftir tónlistarnámi er mikil og einna
mest í hverfum í mikilli uppbyggingu
líkt og Grafarholti og Úlfarsárdal
þar sem barnafjölskyldur hreiðra
um sig. Tónlistarskólinn býður því
ekki aðeins upp á staðkennslu í
grunnskólum í Grafarvogi heldur
einnig í Grafarholti og Úlfarsárdal.
Í fyrsta skipti í haust býðst börnum
einnig að sækja skólann í Fos-
svoginum í Bústaðakirkju þar sem
starfræktur verður
forskóli og barnakór. Nú þegar skól-
inn starfar víðar en í Grafarvogi
hefur nafn skólans tekið á sig við-
skeyti eftir hverfum, þ.e. Tóngraf og
Tónfoss þó engin formleg nafna-
breyting hafi átt sér stað. Ennmá
sækja allar upplýsingar á heimasíð-
una tongraf.is. Skólinn starfar sam-
kvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla
og býður upp á tónlistarnám á
grunn-, mið- og framhaldsstigi.

Hægt er að sækja forskólann í tvö
til þrjú ár. Á fyrsta ári forskólans

er áhersla lögð á söng, slagverk og
blokkflautu. Á öðru ári forskólans
er boðið upp á fornám á píanó og
hóptíma á ukulele og söng. Á þriðja
ári hefja börnin einkanám á sitt
hljóðfæri en þá býðst nemendum að
halda áfram í sönghóp þar sem unnið
er með undirstöðuatriði í söngtækni.
Ýmist þjálfa söngnemendur einsöng
í hljóðnema, samsöng í röddum eða
kór. Kennarar forskólans eru Edda
Austmann og Auður Gudjohnsen en
þær hafa báðar lokið gráðum ámeist-
arastigi í söng og listkennslu. Einnig
er boðið upp á hóptíma á hljómborð
og gítar.

Þegar nemendur eru tilbúnir eða
kjósa að hefja einkanám þá hitta
nemendur kennara sína í einka-
tímum tvisvar sinnum í viku og
geta valið að læra á fiðlu, víólu,
selló, söng, gítar, píanó, flautu eða
harmóníku. Kennarar skólans eru
allir langskólagengnir og hafa náð
færni sem einleikarar á sín hljóðfæri.
Á heimasíðu skólans má sjá yfirlit
yfir kennara skólans. Við skólann er
einnig starfrækt rytmadeild sem er
samvinnuverkefni Tónlistarskólans

í Grafarvogi, Tónmenntaskóla Reyk-
javíkur og Nýja tónlistarskólans.
Rytmadeildin býr yfir glæsilegri
aðstöðu í Stúdíó Miðstöðinni við
Gylfaflöt í Grafarvogi. Ólafur Elías-
son er stjórnandi rytmadeildarinnar
en hún hefur getið af sér vinsælar
hljómsveitir og rytmíska tónlistar-
menn. Rytmadeildin er mikilvægur
vettvangur fyrir hæfileikarík ung-
menni til að stunda list sína fram á
fullorðinsár.

Nemendur fá ótal tækifæri til að
koma fram á vegum skólans. Fyrir
utan tónfundi og tónleika skólans
gefst nemendum færi á að spila á
viðburðum í Grafarvogs- og Bústaða-
kirkju, á uppákomum í grunnskólum
og félagsheimilum en einnig á hinum
ýmsu hátíðum borgarinnar. Skóla-
dagatal tónlistarskólans fylgir
skóladagatali grunnskóla Reykja-
víkur nema að kennt er á starfs-
dögum grunnskóla. Kennsla er
sniðin að þörfum nemenda eftir
bestu getu eftir samkomulagi við
kennara. Skráning stendur yfir á
tongraf.is fram í september en fyrsti
kennsludagur skólans er 23. ágúst.

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

PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,

BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN

OG LJÓSMYNDAPRENTUN

Við erum á Laugavegi 176
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Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fór
fram laugardaginn 20. ágúst í ár og hátt í
8000 hlauparar tóku þátt en Reykjavíkur-
maraþonið var nú haldið í 37. sinn. Um
2000 erlendir hlauparar komu til landsins
og tóku þátt, flestir frá Bandaríkjunum eða
um 500 en einnig voru margir sem komu
frá Bretlandi, Ítalíu og Þýskalandi. Flestir
erlendu hlaupararnir tóku þátt í maraþon-
inu, eða um 700.

Margir hlauparanna söfnuðu áheitum fyrir
hin ýmsu góðgerðarfélag og söfnunin
gekk vel, en það söfnuðust 132.496.686
milljónir til þeirra, en 280 góðgerðarfélög
voru skráð í söfnunina.

Úrslit
Sigurvegarar í maraþoni vou Andrea Kol-
beinsdóttir sem kom fyrst kvenna í mark á
tímanum 2:47:22 klst og Arnar Pétursson

kom fyrstur karla í mark á tímanum
2:35:18 klst. Þar sem Reykjavíkur-
maraþonið var jafnframt Íslandsmót
í maraþoni eru þau Arnar og Andrea
Íslandsmeistarar í maraþoni karla og
kvenna í ár.

Í hálfmaraþoni sigraði Hlynur Andresson
á tímanum 1:08:52 og Lemuela Wutz frá
Austurríki var fyrst kvenna á tímanum
1:19:53. Fyrst íslenskra kvenna var Anna
Berglind Pálmadóttir en hún kom í mark á
tímanum 1:27:09.

Í 10 km hlaupi voru lokametrarnir í
karlaflokki æsispennandi en það munaði
aðeins 1 hundraðasta á milli fyrstu
þriggja. Snorri Einarsson kom fyrstur í
mark á tímanum 34:38, annar var Þórólfur
Ingi Þórsson á 34:39 og Guðmundur Daði
Guðlaugsson á 34:40 mínútum. Í 10 km

kvenna var Agate Violleau frá Frakklandi
hlutskörpust á tímanum 36:52, önnur var
Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir á tímanum
38:06 en hún var fyrst íslenskra kvenna.

Skemmtiskokkið var stórskemmtilegt, góð
þátttaka og ein skemmtistöðin á leiðinni
var froðupartý sem vakti mikla lukku.
Einnig var hægt að stytta sér leið þannig
að hlaupið var eitthvað fyrir alla, líka fyrir
þá sem voru með stutta fætur.

”Við vorum alsæl að geta haldið Reykja-
víkurmaraþon Íslandsbanka aftur eftir
smá hlé, það var frábært að sjá aftur
brosandi hlaupara í miðborg Reykjavíkur
með Reykjavíkurmaraþons medalíur um
hálsinn, við hlökkum strax til næsta árs”
segir Hrefna Hlín Sveinbjörnsdótt hlaup-
stjóri Reykjavíkurmaraþons.

Reykjavíkurmaraþon 2022 Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Mikið úrval af plakötum!
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Þankar Jónu Rúnu

Ísbíltúrar og kattafár
Ég og dóttir mín höfum verið duglegar að fara í ísbíltúra
núna í sumar. Reyndar höfum við verið svo duglegar
undanfarið að við erum báðar farnar að hafa áhyggjur af
mittismálinu. Ég gerði mikið af þessu þegar ég var yngri
með móður minni og er ánægð með að þessi hefð hefur
haldist þótt núna sé ég farþeginn en ekki bílstjórinn.
Mamma mín elskaði að fara í bíltúra og enda svo á góðum
ís. Við fórum oft austur fyrir fjall og í Eden í Hveragerði
og það var alltaf jafngaman. Oft á tíðum lentum við í ein-
hverjum ævintýrum eða sáum eitthvað áhugavert og það
sama má segja um mig og dóttur mína. Flest af því sem
við upplifum í þessum bíltúrum er svo sem ekki í frásögur
færandi en um daginn komum við okkur samt í aðstæður
sem voru örlítið óvenjulegar. Við vorum rétt lagðar af
stað frá Kambsveginum þar sem við búum og þar sem
við ökum niður Hólsveginn kemur dóttir mín auga á
gulbröndóttan kött sem haltrar niður gangstéttina. Hún
Nína mín er óforbetranlegur dýravinur en ég sjálf er ekki
beinlínis áhugasöm um dýr og er reyndar sjúklega hrædd
við ketti. Ég varð nefnilega fyrir árás kattar þegar ég var
lítil sem ég hef enn ekki jafnað mig á. Nína áttar sig á því
að framfótur kattarins er allur beyglaður og dregur þá
ályktun að blessað dýrið hafi orðið fyrir bíl og fótbrotnað.
Hún snarhemlar því og er á örskammri stundu komin út
úr bílnum og búin að taka kisa í fangið. Mér til mikillar
skelfingar kemur hún með hann inní bíl. Ég sat sem
lömuð við hliðina á henni og ekki skánar ótti minn þegar
kisi fer að berjast um og læsa klónum í Nínu. Honum var
greinilega ekki skemmt að vera komin inní farartæki hjá
ókunnugum. Nína sér símanúmer á ólinni hans og reynir
að hringja um leið og hún er að berjast við að halda kisa
kyrrum. Það svarar enginn og neyðist Nína til að sleppa
kettinum lausum inní bílnum. Hann kemur sér fyrir uppá
baki aftursætisins og horfir ásakandi augum á okkur
báðar en ég var á þessum tímapunkti að missa vitið af
hræðslu, læst inní bíl með lausum ketti! Nína er þar að
auki haldin miklu kattarofnæmi þannig að staðan var
ekki sú besta fyrir okkur þrjú á þessari stundu. Þar sem
Nína ekur af stað kemur kona gangandi upp Hólsveginn
og veifar til okkar. Ég opna bílrúðuna mín megin og
segir konan okkur brosandi að þessi köttur sé nú bara
hann Óliver sem búi á Langholtsveginum og hann haltri
vegna meðfædds fæðingargalla í löppinni. Mér skilst að
miskunnsamir Samverjar eins og dóttir mín hafi mikið
verið í því að ,,bjarga” honum í gegnum tíðina. Ég get ekki
lýst því hvað ég var fegin þegar Nína opnar bílhurðina og
Óliver stekkur út frelsinu feginn og eflaust hneykslaður á
þessari frelsissviptingu. Við fórum beint í næstu ísbúð og
sporðrenndum þar ísum af stærstu gerð til þess að reyna
að jafna okkur, Nína öll útklóruð, á kafi í kattahárum og
með bæði augun eldrauð og sprungin af ofnæmi. Þvílíkt
og annað eins kattafár!

,,Kærleikur trúir á óskina” JRK

Haust, mykrið og þakklætið
Þeir sem liggja mikið fyrir eins og ég er tilneydd til að gera
vegna breyttra aðstæðna og fötlunar, komast ekki hjá því
að takast á við breytingar í umhverfinu. Ég fylgist stíft
með veðri og dagsbirtu. Núna er farið að skyggja töluvert
og sumarið að styttast í annan endann. Myrkrið skellur
sífellt fyrr á eftir því sem dagarnir líða og það finnst mér
mjög erfitt því ég elska birtuna. Það fylgir svo margt
gott birtunni, ekki bara í hugsun heldur líka í athöfnum.
Maður verður bæði glaðari í birtunni og eins einhvern
veginn líkamlega orkumeiri. Myrkrið getur verið erfitt og
dregið fram myrkur í sálinni. Maður verður samt að hrista
af sér allan leiða og reyna að halda innri birtunni þrátt
fyrir að dagur sé að styttast. Nú fara skólarnir að byrja og
allar þær námslegu og félagslegu áskoranir sem fylgja því.
Það er heilmikið sem fer í gang á haustin og við megum
ekki hafa áhyggjur eða kvíða fyrir því sem er framundan.
Við verðum að muna að vera þakklát fyrir það sem við
höfum og þau tækifæri sem við höfum, þótt að það sé
alltaf erfitt þegar sumarfríinu lýkur og tilhugsunin um
grámyglulega rútínu vetrarins valdi okkur vanlíðan.
Sumarveðrið hefur ekki verið neitt sérstaklega skemmti-
legt og það eykur enn á vandann. Ég og eflaust fleiri
hefðum gjarnan viljað sjá meiri sól og minni rigningu
en það varð ekki úr því að þessu sinni. Sumarið er svo
stutt hér á landi að við þurfum helst að hafa gott veður á
meðan á því stendur til þess að okkur líði betur og séum
búin að hlaða batteríin fyrir veturinn. Þess vegna er það
svolítið mótlæti að fara inní veturinn þegar sumarið
hefur verið drungalegt. En þá verður maður að þakka
fyrir að vera ekki fastur í einhverri hitabylgju með tilheyr-
andi skógareldum og dauðsföllum eða að vera staddur
í miðju stríði með öllum þeim hryllingi sem því fylgir.
Þakklætið þarf alltaf að vera manni efst í huga þegar
maður er að vorkenna sjálfum sér. Sama hvaða mótlæti
við verðum fyrir, þá er oftast hægt að finna eitthvað sem
maður getur verið þakklátur fyrir. Þegar maður sýnir
þakklæti og auðmýkt, þá finnur maður líka meiri styrk
til þess að takast á við mótlætið. Það er að minnsta kosti
mín reynsla.

Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

Frjáls til góðra verka

Feigðin kallar
eilífðin opnast
englar birtast
dauðinn heilsar
kaldur tekur.

Guð er nærri
allt er hljótt
þjáning hverfur
í armi drottins
líknar ljósið.

Auglýsingasími 568 8862

Himneskur friður
fullur kærleika
ylríkur sefar
einmana sál
á framandi slóðum.

Guð veri með þér
í nýrri framtíð

fjarri ástvinum
en þó svo nærri
í heimi andans.

Með þér
alla leið 569 7000 | Lágmúla 4 | miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Bókið
skoðun

og fáiðfrítt
verðmat

Ef þú ert í söluhugleiðingum hafðu samband viðJónRafn í síma 695 5520 eðameð tölvupósti
jon@miklaborg.is eða viðÓskar í síma 691 2312 eðameð tölvupósti osa@miklaborg.is

Óskar S. Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

Jón RafnValdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Jón&
Óskar

Vegna mikillar sölu leitum við að
öllum gerðum eigna í þínu hverfi.
Hafðu samband.

Farðu frjáls
áfram veginn
til góðra verka
í eilífðarfaðmi
um aldir alda.

Höf. Jóna Rúna

Í góðum málum hjá

Jón. Sími: 6631343
Bjarki. Sími: 7758599

jbmalun.is jbmalun gmail.com jbmalun

STUÐ
0

STUÐ
1

STUÐ

» Þarf stærri heimtaug?

» Hvaða lausn hentar best?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

Erhleðsla rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?
Við aðstoðumvið að leysamáliðmeð
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi

Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun.

Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is



KÓSÝ MEÐ GÓSS
Í FJÖLSKYLDUGARÐINUM

Aðgangseyrir 1000 kr.
frítt fyrir börn í fylgd fullorðinna.

Hlökkum til að sjá ykkur

Miðvikudagur 31. ágúst kl. 20.00
Garðurinn opnar kl. 19.00
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Grasalæknir á Langholtsveginum

Gallerý Pizza • Hvolsvegi 29 • 860 Hvolsvelli • Sími 487 8440

Verið velkomin þegar þið
eigið leið um suðurland

Hvolsvöllur er staður
til að stoppa á

Opið 11.30 - 22.00

Pizzahlaðborð frá kl. 12 -13 á föstudögum

Hefur þú smakkað:
• Fisk og franskar
• Hamborgara
• Sub samlokur
• Kjúklingasalat
• Sjávarréttasalat
• Grillaðar lambakótelettur
og pizzurnar okkar landsfrægu.

• Nýbakað brauð og sætabrauð
• Veislusnittur eru pantaðar
með þriggja daga fyrirvara.

Anna Rósa Róbertsdóttir og Álfgeir Önnuson

Á Langholtsvegi 109, Drekavogs-
megin er verslun sem lætur ekki
mikið yfir sér en þar reka mæðginin
Anna Rósa Róbertsdóttir grasa-
læknir og Álfgeir Önnuson verslun
með vistvæn fæðubótaefni og
snyrtivörur. Við heimsóttum þau á
Langholtsveginn til að fræðast um
starfsemina.

Ég er búin að vera hérna með
framleiðsluna frá því 2010, segir
Anna Rósa, Hérna eru pottarnir
sem ég handhræri kremin í og hérna
þurrka ég jurtirnar, það gerist allt
hér. Hér erum við með litla búð þar
sem við seljum allar vörurunar en
ég framleiði allt í höndunum og tíni
allar jurtirnar sjálf. Þegar sonur minn
kom inn í fyrirtækið í vor þá loksins
gátum við tekið úr lás og höfðum
tíma til að taka á móti fólki því hverf-
isbúar hafa bankað upp á í tíu ár en
ég hef alltaf neitað þeim um aðgang
því minn tími fór allur í framleiðslu,
sjúklinga og annað.

Hvað er það sem þú ert að
framleiða?

Ég er grasalæknir, lærði það í Bret-
landi fyrir 30 árum en það er fjögra
ára fullt nám og ég er búin að vinna
sem grasalæknir síðan þá. Fyrst var
eg aðallega í ráðgjöf við sjúklinga en
fyrir þrettán árum byrjaði ég að búa
til vörur, aðallega krem og smyrsl og
svo tíni ég íslenskar jurtir í te og svo
geri ég tintúrur sem eru íslenskar
jurtir í alkahóli og set þetta saman
í pakka fyrir ákveðna sjúkdóma. Á
heimasíðunni okkar annarosa.is
má lesa yfir þúsund meðmæli með
vörunni okkar.

Hvað eru þetta margar
vörutegundir?
Þetta eru um 100 vörutegundir og þú
getur keypt þær sér eða í pökkum svo
þetta er ágætlega umfangsmikið fyrir
eina manneskju, núna tvær. Það er
rosagott að vera hérna í hverfinu og
við erum ánægð með að hafa komið
hingað á sínum tíma.

Við höfum fengið frábærar undir-
tektir frá fólkinu sem hefur komið
hingað, segir Álfgeir. Við höfum
komist að því að margir vilja koma og

hitta fólk fremur en að gera þetta allt
á netinu og það lífgar upp á vinnuvi-
kuna að vera ekki bara í tölvunni.

Og svo fær maður reynslusögur og
hugmyndir, segir Anna Rósa, og pak-
karnir mínir eru þróaðir þannig. Fólk
fór að segja mér hvað fór vel saman
og hvað virkaði saman, ég var ekkert
búin að gera mér grein fyrir því.

Hvernig stóð á því að þú fórst út í
grasalækningar Anna Rósa?
Það var einhver köllun, ég las
blaðaviðtal við grasalækni en ég
hafði ekki hugmynd um að það væri
hægt að læra þetta. Ég las þetta
viðtal og vissi strax að þetta vildi ég
læra og var komin í nám nokkrum
mánuðum seinna.

En þú Álfgeir, ætlar þú að feta í
fótspor móður þinnar?
Ég var í háskólanum í viðskipta-
fræðinni, segir Álfgeir, en kom
síðan inn í fyrirtækið í fullt starf til
að létta undir með henni svo hún
geti hannað fleiri vörur og gert fleri
námskeið en ég mun aðallega sjá
um reksturinn og er ekki að stefna á
grasalæknanám.

Hversumikla áherslu leggur þú á
íslenskar jurtir?
Mjög mikla, segir Anna Rósa,
ég hef skrifað bók um íslenskar
lækningajurtir og kynnt mér allar
rannsóknir og ég er einmitt að koma
með námskeið núna um íslenskar
lækningarjurtir og þar getur þú lært
frá a-ö hvernig þú getur verið þinn
eigin grasalæknir. Ég hef alltaf tínt
jurtir sjálf, ég fer um allt land og tíni
villtar jurtir, ég rækta ekki neitt sjálf.

Hafa íslenskar jurtir einhverja
sérstaka eiginleika?
Það eru margir sem telja að þær séu
sterkari því þær hafa miklu styttri
vaxtartíma og þær eru líka villtar.
Verslunin á Langholtsvegi 109 er
opin fimmtudaga og föstudaga
12-16 en allar upplýsingar má finna
á annarosa.is.

Skólavörðustíg 35A - Bílastæði á lóðinni
Opið 7:50 -17:00 - Verið velkomin

Bjóðum einnig upp á hundasnyrtingu
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Bjarni Már Ólafsson

Golfstöðin í Glæsibæ

Fyrir ári síðan opnaði Golfstöðin
golfhermaaðstöðu í Glæsibænum,
beint fyrir ofan Ölver sem hverfis-
búar þekkja vel. Golfhermana er
hægt að nýta sér frá kl. 6 á morgnana
og alveg framyfir miðnætti en fólk
bókar einfaldlega á netinu og fær
sendan kóða sem opnar hurðina fyrir
þeim. Trackman-hermarnir tveir eru

aðskildir og mörgum finnst gott að
geta dregið fyrir og vera alveg út af
fyrir sig í herminum. Það er meira að
segja golfsett á staðnum sem fólk má
grípa í ef það vill prófa að mæta án
þess að eiga golfsett.

Allt til bætinga í golfi á einum
stað

Í vetur geta kylfingar gengið að öllu
sem þeir þurfa á einum stað: Golf-
hermum, pútthermi, sjúkraþjálfun,
styrktarþjálfun og golfkennara – allt
hjá Golfstöðinni.

„Ég er sjálfur sjúkraþjálfari, einka-
þjálfari og forfallinn golfari og mig
langaði að búa til aðstöðu þar sem
golfarar geta unnið í sem flestum
þáttum golfsins á sama staðnum“,
segir Bjarni Már Ólafsson, annar
tveggja eigenda Golfstöðvarinnar.
„Ég er með golfkennara sem hægt er
að panta tíma hjá og svo er ég sjálfur
að taka á móti kylfingum í skoðun
og meðferð hvað varðar líkamlega
þáttinn. Fólk kemur í greiningu til
mín þar sem ég skoða styrkleika og
veikleika og svo ræður fólk hvernig
það vinnur með þær upplýsingar.
Sumir nýta sér fjarþjálfun og æfa
annars staðar, aðrir koma til mín í
einkaþjálfun eða litla æfingahópa en
ég starfa líka í Hreyfingu í Glæsibæ
og þar fer styrktarþjálfunin fram.“

Veturinn verður þétt bókaður
„Það er greinilegt að fleiri og fleiri
eru að læra á golfhermana og finna
hvað það hefur mikil áhrif á golf-
sumarið að hafa slegið reglulega yfir
vetrartímann. Ég heyri það á mjög
mörgum fastakúnnum síðasta vetrar
að forgjöfin hefur lækkað vel í sumar
hjá þeim og þeir hafa nánast allir
tekið frá sína föstu tíma næsta vetur.
Sumir byrjuðu ekki fyrr en eftir
áramót í fyrra en nú greinilega ætlar
fólk að byrja strax í september til að
nýta veturinn sem best. Við ætlum
líka að vera með mjög góð kjör
fyrir fólk sem fastabókar sig allan
veturinn og það er best að fylgjast
með því með því að skrá sig bara á
póstlistann á golfstodin.is“ Vagnhöfða 6 • 110 Reykjavík • Sími 577 6090

Golfstöðin • Glæsibæ • Álfheimum 74 • 104 Reykjavík • Sími 4973777 • www.golfstodin.is
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Fréttir úr Grasagarðinum
Þótt veðrið hafi ekki beinlínis leikið við okkur þetta
sumarið er Grasagarðurinn alltaf með litadýrð sem
gleður augað! Seinni partinn í ágúst er t.d. alveg tilvalið
að skoða rósasafnið okkar sem er við garðskálann og
kíkja á síðblómstrandi plöntur í skógarbotninum og í
safndeild fjölærra plantna, ja eða sumarblómin sem eru
enn ræktarleg!

Annars var listrænt yfirbragð á safninu okkar í vikunni
sem leið vegna fjölþjóðlegrar lista- og vísindasmiðju
fyrir kennara. Þátttakendur komu frá Íslandi, Írlandi og
Litháen og var þema smiðjunnar vatnið í öllum sínum
fjölbreytileika. Listamenn og vísindamenn frá löndunum
þremur kynntu allskyns spennandi leiðir til að nota list
til að fræða nemendur um vatnið og mikilvægi þess. Í
framhaldinu verða svo haldnar smiðjur um líffræðilegan
fjölbreytileika í Vilníus í október 2022 og um jarðveg
í Dublin í júlí 2023. Ásthildur Jónsdóttir heldur utan
um þetta verkefni sem er samstarf grasagarðanna í
Reykjavík, Dublin og Vilníus við skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar, Listaháskóla Íslands, Laugarnesskóla
auk tveggja grunnskóla í Dublin og Vilníus og InSEA –
alþjóðasamtök listgreinakennara. Áhugasamir geta kynnt
sér þetta áhugaverða samstarf á heimasíðu þess: https://
sites.google.com/gskolar.is/abcde/home?authuser=0

Svo minnum við á hádegisgöngurnar í Grasagarðinum
sem eru alla föstudaga út ágúst, fyrst á íslensku kl. 12 og
svo á ensku kl. 12:40. Göngurnar taka hálftíma og eru að
mörgu leyti aðdáunargöngur þar sem starfsfólk garðsins
sýnir þá dýrgripi sem eru í blóma hverju sinni. Þátttaka
er ókeypis og öll velkomin!

Fylgist með fleiri viðburðum og fræðslu í Grasagarðinum
á grasagardur.is og á facebook.com/grasagardur.

Teiknað með vatni í írsku listasmiðjunni (Grasagarður Reykjavíkur Í.L.R.)

Klaki á ferðalagi í íslensku listasmiðjunni (Grasagarður Reykjavíkur B.Þ.)

Listaverk með blómum í litháísku listasmiðjunni (Grasagarður Reykjavíkur Í.L.R.)

Söfnin á Eyrarbakka

Húsið er heillandi og sögufrægt
kaupmannsheimili þar sem sögð er
meira en 200 ára gömul saga
verslunar og menningar.
Sjóminjasafnið hýsir hið merka árskip
Farsæl og undraveröld fugla og eggja
er í Eggjaskúr. Í litla alþýðuhúsinu
Kirkjubæ er sýning um byltingartíma-
na þegar rafljós kom í hús og fólk
eignaðist útvarp og gúmmístígvél.

Opið alla daga í sumar frá kl. 11–18.
sími 483 1504 • info@byggdasafn.is
www.byggdasafn.is

E

Túngata

Búðarstígur

HÚSIÐ

EGGJASKÚRINN

KIRKJUBÆR

SJÓMINJASAFNIÐ

Ratleikur um allt
safnasvæðið er í boði
fyrir alla fjölskylduna.

Hvernig væri að leggja leið sína á
Eyrarbakka og heimsækja söfnin?

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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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Dagskrá vetrarins er fjölbreytt.
Barnamessur, unga kirkjan,
kirkjuprakkarar, tónlistarskóli
barnanna, tólf spora starf,
núvitundastundir, æskulýðs-
félagið, eldri borgarastarfið og
þannig mætti áfram telja.
Verið þið hjartanlega velkomin
til þátttöku í kirkjustarfinu.

Helgihaldið og starfið fer
í vetrargírinn!

4. september
Messa kl. 11 í Grensáskirkju
Fjölskyldumessa kl. 11 í Bústaða-
kirkju

11. september
Messa kl. 11 í Grensáskirkju
Barnamessa kl. 11 í Bústaðakirkju
Messa kl. 13 í Bústaðakirkju

Félagsstarf eldri borgara
hefst miðvikudaginn 7. september
kl. 13:00-16:00, og fer fram alla
miðvikudaga í Bústaðakirkju á
þessum tíma í vetur

Foreldramorgnar
hefjast fimmtudaginn 25. ágúst
kl. 10-12 í Bústaðakirkju

Barna og unglingastarf

Fyrsti æskulýðsfundurinn
er fimmtudaginn 1. september
kl. 20 í Grensáskirkju, vikulega í
allan vetur

Tíu til Tólf ára
starfið hefst líka 1. september
kl. 16:10-17:10 í Grensáskirkju,
vikulega í allan vetur

Kirkjuprakkarar 70x7
í Grensáskirkju, 6-9 ára, hefst
fimmtudaginn 8. september
kl. 14:50-16:00, vikulega í sjö skipti
til og með 20. október

NÝTT - Unga Kirkjan,
kirkjustarf fyrir 16 ára og eldri
hefst sunnudaginn 4. september
í Grensáskirkju – Allir velkomnir.
Húsið opið frá 16:00-22:00 Undir-
búningshópur, hugleiðing, matur,
samhristingur, dagskrá vetrarins
mótuð

Vikuleg fermingarfræðsla
í Bústaðakirkju á miðvikudögum
kl. 15:30 og 16:30
í Grensáskirkju á fimmtudögum
kl. 15:30

Karlakaffi hefst föstudaginn
9. september kl. 10:00-11:30 og
er síðan annan föstudag í hverjum
mánuði í Bústaðakirkju

Prjónakaffi
hefst mánudaginn 19. septem-
ber kl. 20:00 og er síðan þriðja
mánudag í hverjum mánuði í
Bústaðakirkju

Núvitundarstundir
verða í Grensáskirkju
á fimmtudögum kl. 18:15

Vinir í bata
12-spora starfið, hefst fimmtudag-
inn 1. september kl. 19:15 – 21:15.
Starfið verður vikulega í Grensás-
kirkju. Opnir fundir eru í 12-spora
starfinu 1., 8. og 15. september
kl. 19:15 – 21:15

Kyrrðarstundir
í hádeginu á þriðjudögum í Grensás-
kirkju kl. 12:00-12:20. Vettvangur
kyrrðar og íhugunar, bæna og
fyrirbæna.

Tónlistarskóli Grafarvogs
mun bjóða upp á kennslu í
Bústaðakirkju. Þar verður einnig
boðið upp á barnakór. Sjá nánari
upplýsingar á heimasíðu
Fossvogsprestakalls kirkja.is

Hádegistónleikar
verða í Bústaðakirkju á miðviku-
dögum í Bleikum október. Nánari
upplýsingar verða á heimasíðu
Fossvogsprestakalls kirkja.is, er
nær dregur

Viltu bætast í messuþjónahópinn?
Hafðu samband og vertu hjartan-
lega velkomin til þátttöku í kirkju-
starfinu

Grensáskirkja Bústaðakirkja

Nú er vetrarstarfið að fara í gang í Fossvogsprestakalli!

Ný selalaug í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
Nú standa yfir framkvæmdir við nýja selalaug í Fjölskyldu og húsdýragarðinum en einnig
stendur til að gera þar nýtt þjónustuhús við hlið hennar. Ný selalaug munmargfalda
það rúmmál sem selirnir hafa til sunds auk þess að gefa þeimmöguleika á að kafa á
meira dýpi. Þjónustuhúsið verður með nauðsynlegri inniaðstöðu til almennrar umhirðu
og aðhlynningar dýra. Stórir gluggar neðan vatnsborðs á nýrri selalaug gefa gestum
garðsins tækifæri til að sjá selina með nýjum hætti. Nýja selalaugin mun tengjast eldri
laug, setbekkir verða fyrir framan nýja laug og aðgengi fyrir alla verður tryggt. Þessi
viðbót mun stórauka getu garðsins til að sinna fræðslustarfi sínu auk þess að sinna betur

dýrunum, þar á meðal móttöku villtra dýra í hremmingum í tengslum við Dýraþjónustu
Reykjavíkur.

Nýja selalaugin verður um 100m2 og 300m3 að stærð, mesta dýpt laugar verður um
fjórir metrar og stærð þjónustuhúss verður um 37,6 m2með tæplega 11 m2 innilaug.
Áætlað er að framkvæmdirnar kosti 125 milljónir króna á verðlagi í apríl 2022 og að
framkvæmdum við nýja selalaug, þjónustuhúsnæði og lóðarfrágang geti verið lokið á
næsta ári.
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kvartaði aldrei og þar sem stærð
hans gerði það að verkum að hann
var gríðarlega sterkur, reyndist þetta
honum ekki erfitt. Sagan segir að
hann hafi verið yndislegur unglingur
sem öllum líkaði vel við. Jóhann
varð fljótlega þekktur sem algjört
ljúfmenni, bæði skemmtilegur og
hlýr í viðmóti.

Stærðin og heilsan
Jóhann stækkaði og stækkaði en sem
unglingur truflaði þetta vaxtarferli
hann ekki mikið nema helst að því
leyti að hann var stöðugt að vaxa
upp úr fötunum sínum. Þegar flestir
jafnaldrar hans höfðu tekið út fullan
vöxt hélt hann áfram að lengjast og
stækka. Þegar hann var um tvítugt
fór hann að finna fyrir eymslum í
liðum og baki en lenti í fyrstu alvar-
legu veikindunum þegar hann fór á
sjóinn. Jóhann var mjög áhugasamur
um sjósókn en þar sem hann var svo

ÁHUGAVERT FÓLK
Eftir því semmaður eldist meira fer
maður að íhuga betur mannlífið í
kringum sig á annan hátt en áður.
Við Íslendingar eigum okkur langa
sögu og ef litið er á hanamá sjá að
hún er full af einstaklingum sem
voru á einhvern hátt furðulegir,
sérstakir eða öðruvísi en flestir aðrir.
Ég hef spáðmikið í fólki og tekið eftir
því að við erum ansi misjöfn og ólík,
og sum okkar hreinlega svo sérstök
að það lítur út fyrir að við höfum
komið úr einhverju allt öðrumóti
en aðrir. Þegar ég var lítil átti nánast
hvert mannsbarn einhvers konar
viðurnefni og voru sum þeirra ekki
beint skemmtileg. Einn af eftirmin-
nilegustu einstaklingum sem Ísland
hefur fætt af sér var án efa Jóhann
Kristinn Pétursson, en hann var alla
jafna kallaður Jóhann Svarfdælingur.
Hann var stærsti Íslendingurinn
sem vitað er um og átti sér alveg
sérstaklega skrautlega og áhugaverða
ævi. Ég er ekki viss um að yngri
kynslóðir kannist við manninn en
fólk á mínum aldri og eldra man
vel eftir honum, enda var Jóhann
víðsfrægur og þá ekki bara á Íslandi
heldur náði frægð hans langt út fyrir
landsteinana. Ævisaga hansOf stór
fyrir Ísland.Ævisaga Jóhanns risa var
skráð af Jóni Hjaltasyni og kom út
árið 2001 hjá Bókaútgáfunni Hólum.

Fjölskylda og forsaga
Jóhann fæddist þann 9.febrúar 1913
og lést 26.nóvember 1984. Hann var
nokkuð stór við fæðingu, eða 18
merkur en fáa átti eftir að gruna
hversu stór hann varð að lokum.
Foreldrar hans voru Pétur Gunn-
laugsson og Sigurjóna Steinunn
Jóhannsdóttir og var Jóhann þriðja
barn þeirra af níu systkinum. Þegar
hann var lítill bjuggu þau á Dalvík
en fluttust svo á bæinn Brekku-
kot í Svarfaðadal í vesturhluta
Eyjafjarðar og þaðan kom Svarf-
dælings-viðurnefni Jóhanns. Eins
og algengt var á þessum tímum
var fátæktin aldrei fjarri og var
Jóhann sendur í tímabundið fóstur
til annarrar fjölskyldu á bænum
Syðra-Hvarfi í Skíðadal. Þar var hann
þar til hann varð þrettán ára en þá
fluttist öll fjölskyldan að Jarðbrú í
Svarfaðadal. Á þessum tíma fer að
bera á mjög örum vexti hjá Jóhanni
og þótti mörgum furða hvernig piltur
stækkaði því hin systkini hans voru
ekkert sérstaklega hávaxin. Því miður
misstu þau systkinin föður sinn
þegar Jóhann var aðeins fjórtán ára
gamall og þá þurfti hann að axla
mikla ábyrgð á bænum. En hann

Jóhann Kristinn Pétursson

Skórnir hans Jóhanns voru númer 63, hérna við hlið skópars númer 40 Stóllin hans Jóhanns, ístólnum sitja systkynin Dagbjartur 4. ára og Perla Sól Sigurbrandsdóttir
7. mánaða (nýkrýnd Evrópu og Íslandsmeistari í golfi 2022).

stór ogmikill notaði hann í nokkur
ár alltof lítil gúmmístígvél. Þetta olli
því að hann endaði með hræðileg sár
á fótunum og var að lokum lagður
inná sjúkrahús á Akureyri. Þar
framkvæmdi læknirinn Steingrímur
Matthíasson húðígræðslu á honum
með því að taka húð af handleggjum
hans og græða á fótasárin. Þetta ferli
hlýtur að hafa verið sársaukafullt og
langdregið var það því Jóhann var
í um það bil tvö ár á sjúkrahúsi. Stein-
grímur áttaði sig á því að rannsaka
þyrfti piltinn en hann var þá orðinn
um það bil 220 cm á hæð. Hann
hafði hug á því að fara með Jóhann
til Danmerkur til rannsókna og á
læknaþing en til þess skorti sárlega
fjármagn. Steingrímur dó þó ekki
ráðalaus heldur efndi til fjáröflunar
með því að halda sýningu í Nýja
bíó þegar Jóhann er um það bil 22
ára gamall. Þetta var fyrsta en svo
sannarlega ekki síðasta sýningin sem
Jóhann átti eftir að taka þátt í. Þar
keypti mikill mannfjöldi sig inn til að
bera stóra manninn augum og heyra
lækna hans halda fyrirlestra. Jóhann
var svona stór vegna offramleiðslu
vaxtarhormóna og er þetta þekkt
fyrirbrigði í læknisfræðinni. Þegar
þeir félagar halda svo til Danmerkur á
læknaþingið voru íslensku læknarnir
gagnrýndir fyrir að hafa ekki reynt
að stöðva þennan ofvöxt. Gerð var
tilraun til þess með röntgenaðgerð
en hún virkaði ekki því Jóhann hélt
áfram að vaxa.

Upphaf starfsferils
Í Danmörku voru haldnar nokkrar
sýningar á Jóhanni meðal annars í
skemmtigarðinumDyrehavsbakken.
Jóhann var þá samningsbundinn og
þurfti meðal annars að lofa að halda
sig semmest innan dyra og ekki vera
á ferli úti. Maður getur rétt ímyndað
sér hvernig reynsla þetta hefur verið
fyrir unganmann sem er útlendingur
í ókunnugu landi og fær varla að fara
út á meðal fólks. Jóhann einangraðist
félagslega á þessum tíma og honum
leið afskaplega illa. Ekki bætti úr skák
að honum fannst niðurlægjandi að
afla sér teknameð því að taka þátt í
þessum sýningum þar sem fólk glápti
á hann eins og ,,apakött í búri“ eins

Hann vann og ferðaðist síðanmeð
öðrum fjölleikahúsum á sumrin en
hafði vetrardvöl í lítilli íbúð á Flórída.
Okkar maður bjó vestanhafs til ársins
1982 og landaði þónokkrum kvik-
myndahlutverkum endameð eins-
dæmum óalgengt að finnamann í
þeirri gríðarlegu stærð sem Jóhann
náði, en þegar hann var uppá sitt
besta var hann 2,34metrar á hæð og
um það bil 163 kg. Hann lékmeðal
annars í kvikmynd sem skartaði
stórstjörnunumGarey Busey og
Jodie Foster og svo kom hann fram
sem hann sjálfur í heimildarmynd
og var í henni titlaður hæsti maður
heims, þó hann væri það reyndar
ekki.

Síðustu árin
Það fór svo að Jóhann keypti sinn
eigin vagn og ferðaðist um á honum
og hélt sínar eigin sýningar. Fólk
sem er haldið sjúkdómi þeim sem
Jóhann hafði fellur gjarnan frá frekar
ungt því þessum ofvexti fylgja hinir
ýmsu heilsufarskvillar. Það vekur því
furðu að Jóhann hafi náð þeim aldri
sem hann gerði og ekki verið í verra
ásigkomulagi. Jóhann fór í heimsókn
til Íslands árið 1972 en var þá farinn
að nota stafi til gangs. Hann veitti
viðtöl, heimsótti æskuslóðirnar og
lét sauma á sig ný föt áður en hann
fór aftur vestur. Eftir um það bil
áratug gafst Jóhann upp á vinnunni í
vagninum því hann var orðinnmjög
illa haldinn af hryggskekkju. Hann
fór því heim til Íslands til að leita sér
lækninga árið 1975, fór í aðgerð og
endurhæfingu sem tókmeira en heilt
ár. Þrátt fyrir að fjölskylda hans væri
því mótfallin sneri hann aftur til
Bandaríkjanna en flutti svo alfarið
heim árið 1982 og lést á á Dvalar-
heimilinu Dalbæ tveimur árum síðar.
Á Byggðarsafninu Hvoli á Dalvík er
heilt herbergi tileinkað Jóhanni og
þar má sjá ýmsa áhugaverðamuni
sem hann átti, eins og risastóran
hægindastól og gríðarmikið reiðhjól.
Hann var svo sannarlega ljúfmenni í
stórum umbúðum.

Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

- Jóhann Kristinn Pétursson
og hann sagði sjálfur síðar. En næstu
tíu árin átti Jóhann samt eftir að
ferðast víða um heiminn og sýndi
sig í hinum ýmsu fjölleikahúsum í
Norðurlöndunum. Þannig að þótt
honum hafi ekki alltaf líkað vinnan
þá fékk hann tækifæri til þess að
ferðast og sjá margt á sinni ævi. Það
virðist sem hann hafi smám saman
tekið í sátt hlutskipti sitt og farið
að líta á stærð sína sem kost. Hann
var með sýningar í París þar sem
hann kom fram í víkingabúning og
svo tók hann líka þátt í sýningum í
Þýskalandi þar sem hann kom fram
með dvergum. Í þessum sýningum
var hann langt frá því að vera eins
og eitthvað viðundur eða api í búri.
Hann skipulagði mikil atriði, spilaði
á harmonikku og sagði skemmtilega
frá. Hann varð að alvöru skemmti-
krafti. Þegar seinni heimsstyrjöldin
brast á má segja að Jóhanni hafi
orðið innilyksa í Kaupmannahöfn og
komst hann ekki aftur til Íslands fyrr
en að henni lokinni árið 1945. Þegar
hann kom til Íslands ferðaðist hann
um landið, sýndi kvikmyndir sem
hann hafði komiðmeð frá Danmörku
og hélt sýningar. Þetta var honum
þó erfitt vegna þess að gistingmeð
nógu stóru rúmi var alltaf vesen og
því gafst hann upp á þessu og fékk
hugmynd að því að opna tóbaks-
verslun en fékk ekki tilsett leyfi til
þess. Hann hélt því vestur um haf.

Kvikmyndaferill í Ameríku
Það geta ekki margir Íslendingar
státað sig af því að hafa leikið í
amerískum kvikmyndum. Sérstak-
lega ekki saklausir sveitadrengir að
norðan eins og Jóhann. Hvern hefði
órað fyrir því að lífsferill hans ætti
eftir að verða svo ríkur af ævintýrum
sem raunin varð? Árið 1948 ákvað
Jóhann að flytja til Bandaríkjanna og
freista gæfunnar þar. John Ringling
fjölleikahúseigandi fékk hann til
að slást í hóp sinna listamanna og
frumsýndu þeir í Madison Square
Garden í New York þar sem Jóhann
kom frammeð pípuhatt, staf og í
kjólfötum. Þarna þénaði Jóhann því
sem samsvarar í dag 250 þúsund
krónur á viku og geri aðrir betur!
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Laugarnar í Reykjavík

w w w. i t r. i s

Frá og með 1. ágúst verður frítt

í sundlaugar Reykjavíkurborgar

fyrir börn þar til þau ljúka grunnskóla

– það er 1. ágúst árið sem þau verða 16 ára

Gömlu laugarnar

Frítt í sundlaugar fyrir börn
og eldri borgara

Miðnæturopnun
í Laugardalslaug

Það er fátt betra en útivera og hreyfing þegar
kemur að andlegri, líkamlegri og félagslegri
heilsu - og svo er ekki margt sem jafnast á
við það að flatmaga í heitum pott! Frítt er í
sundlaugar í Reykjavík fyrir 67 ára og eldri
og frá og með 1. ágúst verður frítt í sund-
laugar Reykjavíkurborgar fyrir börn þar til
þau ljúka grunnskóla, það er 1. ágúst árið
sem þau verða 16 ára.

Inneignir á 6 og 12 mánaða kortum og 10
skipta kortum verða endurgreiddar eða
færðar inná önnur kort innan fjölskyldu.
Ef kort er ekki skráð á kennitölu þarf fyrst að
koma við í afgreiðslu sundlauga og láta skrá
það á kennitölu. Athugið að hver skráning
gildir fyrir eitt kort.

Miðnæturopnun í Laugardalslaug á
fimmtudagskvöldum, það er til klukkan 24,
verður tilraunaverkefni til áramóta og lagt
verður mat á reynsluna við undirbúning
fjárhagsáætlunar 2023. Er verkefnið einnig
hluti af fyrstu aðgerðummeirihlutans
samkvæmtmeirihlutasáttmála og gera má

ráð fyrir að kostnaðarauki vegna þessa til
áramóta verði 2,5 milljónir króna, um 6
milljónir á ársgrundvelli. Vonast er til að
miðnæturopnunin geri góða sundlauga-
menningu borgarinnar enn litskrúðugri og
skemmtilegri.



Hrafnista: Laugarás | Hraunvangur | Boðaþing | Nesvellir | Hlévangur | Ísafold | Sléttuvegur | Skógarbær

Störf hjá Hrafnistu
Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 105 ára?

Við leitum að starfsfólki á 6 Hrafnistuheimili
í Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ.
Í boði er gefandi vinnuumhverfi og ómetanleg
reynsla þar sem hæfileikar þínir fá að njóta sín.

Hrafnista starfrækir átta hjúkrunarheimili í fimm sveitarfélögum þar sem veitt er sólarhringsþjónusta alla daga
ársins til aldraðra íbúa heimilanna. Hjá okkur starfa tæplega 1700 manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi.

Við hlökkum til að vinna með þér!

Fjölbreyttur vinnutími í fullu starfi eða hlutastarfi.

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

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.

Strand í gini gígsins

Tveir nýjir gervigrasvellir Þróttar

Bókin Strand í gini gígsins fjallar um
atburði sem gerðust í eldsumbrotum
sem eiga engan sinn líka í Íslands-
sögunni. Þau stóðu yfir í rúma 1.300
daga eða hálft fjórða ár. Í Surtseyjar-
eldummynduðust þrjár eyjar auk
gossins í Surtlu sem náði aldrei að
mynda eyju. Stærst var eyjan sem
myndaðist fyrst, Surtsey. Eftir um-
brot í lok maí 1965 myndaðist eyja
sem fékk nafnið Syrtlingur. Hún
var orðin 650 metrar á lengd og 70
metrar á hæð ummiðjan september
en þá fjaraði gosið út og Syrtlingur
hvarf í djúpið fyrir ágangi sjávar í lok
október það ár. Það var svo um jólin
1965 eða nánar tiltekið 26. desem-
ber að fyrst sáust merki um enn eitt
gosið á þessum slóðum. Tveimur
dögum síðar fór ný eyja að myndast
suðvestur af Surtsey. Hún fékk
nafnið Jólnir og náði því að verða
568 metra löng og 55 metra há. Því
gosi lauk 10. ágúst 1966 og rúmum
mánuði síðar var Jólnir horfinn af
yfirborði sjávar.

Í bókinni er fjallað um atburði sem
gerðust á tímum Surtseyjarelda og

Nú er unnið að gerð tveggja nýrra
og glæsilegra gervigrasvalla norðan
við Þróttarheimilið. Uppbyggingu
svæðisins lýkur nú í ágúst og verða
vellirnir vígðir í kjölfarið. Svæðið
mun verða heimavöllur barna- og
unglingastarfs félagsins og er vilji
aðalstjórnar að heiti svæðisins og
vallanna verði með skírskotun til

sögu félagsins eða staðsetningu
svæðisins. Aðalstjórn Þróttar
samþykkti að leitað yrði til félags-
manna við nafnagift á þessari nýju
knattspyrnuaðstöðu en skila þurfti
inn tillögum að nöfnum fyrir bæði
svæðið í heild og fyrir vellina tvo
fyrir 15. ágúst. Aðalstjórn hefur leit-
að til knattspyrnudeildar og Sögu- og

minjanefndar við útnefningu á
valnefnd semmun síðan vera stjórn-
inni innan handar við val á nafni
gervigrasvallarsvæðisins og valnefnd
mun síðan taka ákvörðun um hvaða
nöfn verður kosið um í kosningu
félagsmanna um nafngift svæðisins
og vallanna.

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

föstudaga 8-16

STOFNAÐ 1953

Hreinsum allar yfirhafnir, trefla, húfur og fylgihluti

Lumar þú á herðatrjám?
Við tökum vel á móti þeim og endurnýtum.

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

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

haldið var frá mikilli umræðu þó
fréttir hafi birst af þeim. Aldrei hefur
verið fjallað um þessa atburði með
frásögn þeirra sem hættu lífi sínu
fyrr en í þessari bók. Hér er verið að
vernda og varðveita frásagnir þeirra
sem tóku mikla áhættu á fyrstu
dögum og vikum Surtseyjargossins.

Bókin er 300 blaðsíður skreytt fjölda
mynda og hluti myndanna teknar
þegar atburðirnir voru að gerast og
eru því mikil heimild um sögu Surts-
eyjar en á næsta ári verða liðin 60 ár
frá upphafi Surtseyjarelda.

Ásmundur Friðriksson
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krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

Teikning:
HalldórAndri
eftirprentun
bönnuð.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

vakinn

skrafsöm

duglegt

frá

tæmda

mungát

glæta

öðlast
------------

lituð

sáðland

51
-------------
2 eins

hest
-------------
hverfa

tötrar

lævís

halarófa
-------------
lengd

fífl
-------------
trjákvoða

til

2 eins

þétt

tvíhljóði
------------
fljótfæra

bílfærar
------------
vikur

slæm

hversu

hnjóta

véfengja

óstöðugar

agi

spann

tímabil

vaktin
------------
fersk

2 eins
-------------

þraut

túlka

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

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

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

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

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

ármynni

flói
-------------

goð

auðuga

stétt

2 eins
-------------
tvístíga

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

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

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

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

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

líkamshluti

líffærinu
-------------
spottar

nibba

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

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

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

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

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

kusk
------------
hægur

storm
-------------
dýrahljóð

stokkurinn
-------------
skóbotn

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

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

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

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

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

elginn

áttund
-------------
2 eins

tikk

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

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

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

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

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

tré

veiðarfærið

þvotturinn

ávöxt
------------
grastopp

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

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

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

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

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

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

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

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

síli

afkvæmi

oftaka

blæs

spilið

líffæri

stök

brambolt

ræningi

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Gjafakort frá Íslandsapóteki
2. verðlaun - Svarti engillinn frá Uglu
3. verðlaun - Kuldagustur frá Uglu

4. verðlaun - Kapteinn Íslands, bók frá bókaútgáfunni Leó
5. verðlaun - Happaþrenna HHÍ

6. verðlaun - Krossgátublaðið Fjörefni og Krossgátublaðið Nýjar tómstundir

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík
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Lausnarorð: S ó l á l o f t i

1. Gjafakort frá Efnalauginni Björg
Háaleitisbraut 68
Sigurður Jónsson

2. Gjafakort Optick Reykjavík Hamrahlíð 17
Valur Benediktsson

3. Lindell bók frá UGLU
Ástríður Viðarsdóttir

4. Bók frá Uglu
Hrönn Guðmundsdóttir

5 Happaþrenna frá HHÍ
Edda Guðmundsdóttir

Dregið verður úr réttum lausnum
10. september

OPNUNAR-
TÍMAR:

Virka dag
10:00 – 18:00

Laugardaga
10:00 – 16:00

Sunnudaga
Lokað

OPNUNAR-
TÍMAR:

Virka dag
10:00 – 18:00

Laugardaga
10:00 – 16:00

Sunnudaga
Lokað

VIÐ ERUM FLUTT!
Aukið vöruúrval,

betra aðgengi

ÍslandsApótek
býður persónulega

þjónustu og
hagstæð verð

á lyfjum og öðrum
heilsutengdum vörum.

LAUGAVEGI 53b S: 414 4646
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Íslands Apótek flytur
Krossgátublaðið Fjörefni 53. tbl. og

Krossgátublaðið Nýjar Tómstundir 53. tbl.
eru komin út.

Fást á næsta blaðsölustað.

Íslands Apótek hefur flutt sig um set,
reyndar ekki langt, bara skáhallt yfir
Laugaveginn frá nr. 46 til 53b. Gamla
heimilisfangið var í gömlu timbur-
húsi en það nýja er í nýlegu steinhúsi
og hafa því nýtískulegar innréttingar
tekið við af gömlu rómantísku inn-
réttingunum í timburhúsinu.

Það var alltaf markmiðið að vera
ekki með þetta hefðbundna útlit
á apóteki, segir Skúli Skúlason
lyfjafræðingur og eigandi apóteksins
og sama sjónarmið vorum við með
hinum megin. Húsið þar var rosalega
fallegt en því miður ekki nógu stórt
fyrir okkur. Það er auðvitað lúxus-
vandamál þegar maður vex upp úr
plássinu sínu.

En er þámeira og fjölbreyttara
vöruúrval fyrst þið hafiðmeira
pláss?

Já, við höfum verið að auka vöruúr-
valið verulega. Það hefur ekki verið
almennileg snyrtivöruverslun í
miðborginni í svolítinn tíma svo við
erum að bæta þar við okkur og svo
hafa heilsu- og náttúruvörubúðir líka
verið að loka. Við höfum því bætt
vel í af íslenskum vörum og svo af
náttúruvörum, vegan vörum og
cruelty-free vörum og erum með
vörur þar sem mögulegt er að fylla
á eigin ílát. Það var verslun hérna
neðar á Laugaveginum sem hét
Vonarstræti og gekk vel en sú sem
rak hana flutti til útlanda þannig að
við erum að erfa svolítið af vörunum
sem hún var með.

Hverjir eru ykkar helstu kúnnar?

Við reynum að þjónusta íbúana
hérna í miðbænum vel en svo erum
við að fá ferðamenn af götunni en

íslensku vörurnar skipa stóran sess
hjá þeim og við höfum verið að auka
úrvalið af þeim og fögnum því ef við
fáum fleiri í þá flóru. Við erum búin
að tvöfalda plássið okkar og það gefur
okkur aukið svigrúm en við erum
enn að fylla á því það er stutt síðan
við fluttum. Það eru kostir og gallar
við að flytja svona stutt en það þýðir
að maður er að flytja lítið í einu í
stað þess að fylla flutningabíl og taka
allt úr honum í einu. En þetta hefur
gengið mjög vel hjá okkur.

En eruð þið ekki með öll lyf og
hefðbundna apóteksvöru?

Jú það er hefðbundin lyfjaafgreiðsla
hérna og við sjáum um skammtanir
fyrir einstaklinga og erum með alla
hjúkrunarvöru eins og hefðbundin
apótek.

Íslands Apótak er fjölskyldufyrirtæki og á föstudögum er venjan að fara í betri fötin sín.
F.v. Guðjón Trausti lyfjafræðingur, Olga Ósk, Jóhanna Rún, Eva Björg, Gréta Björg og Skúli
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Skráning hefst 19. ágúst á slóðinni www.fa.is/fjarnám
Önnin hefst 8. september

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

Fjarnám hjá Fjölbrautaskólanum við Ármúla
Fjarnám við Fjölbrautaskólann
við Ármúla er að hefja sitt
21. starfsár. Um og yfir 90
áfangar verða í boði. Opnað
verður fyrir skráningu 19. ágúst
og önnin hefst 8. september.
Skráning og greiðsla er rafræn og
fer fram á heimasíðu skólans.

Fyrir hvern er fjarnám?
Ég myndi segja að fjarnám er fyrir
alla, allt eftir tilgangi og markmiðum.
Mjög fjölbreyttur hópur nýtir sér
fjarnámið á nánast öllum aldri. Það
felast því mikil tækifæri í fjarnámi.

Hvaða tækifæri felast í fjarnámi?
Tækifærin sem fjarnám býður upp á
eru mörg og margskonar. Í fjarnámi
ber nemandi ábyrgð á eigin námi.
Það reynir á skipulag og aga nem-
andans þar sem námið er óháð
stað og stund en veitir nemendum
tækifæri til að sinna náminu inn á
milli annarra verka. Nemendur geta
klárað stúdentspróf í heild sinni og
bóklega hluta starfsréttindanáms
hjá okkur ef aðstæður kalla á það hjá
viðkomandi. Sumir taka staka áfanga
sér til gamans; Íslendingasögur,
bókhald, tungumál svo eitthvað sé
nefnt.

Veruleikinn breyttist hjá ungu
kynslóðinni eftir styttingu fram-
haldsskólans árið 2015 í þrjú ár.
Gögn sýna að nemendur þurfa að
fórna miklu ef þeir ætla að klára
námið á þeim tíma. Í fjarnámi felast

tækifæri fyrir nemendur til að dreifa
álagi ef þeir ætla að ljúka námi á
3 árum og á sama tíma að sinna
uppbyggilegum áhugamálum. Unga
fólkið hefur áttað sig á þessu í meira
mæli og eru framhaldsskólanem-
endur sem stunda nám í öðrum
skólum fjölmennir hjá okkur. Þau
nýta tækifæri fjarnámsins til að flýta
fyrir sér eða til að endurtaka áfanga
til að lenda ekki eftir á.

Við erummeð stóran hóp nemenda
í 9. og 10. bekk grunnskóla sem taka
áfanga í fjarnámi hjá okkur.
Þeir nemendur fá nám við hæfi sem
fæst síðanmetið inn í framhalds-
skólana. Það flýtir fyrir þeim og gerir
grunnskólunum kleift að koma til
móts við styrkleika þeirra og hrað
a í námi.

Fjarnám veitir þeim sem hafa lokið
stúdentsprófi tækifæri til að bæta
við sig áföngum á efri stigum til að
uppfylla inntökuskilyrði háskóla,
hérlendis og erlendis.

Mjög algengt er að fólk sem vill
hefja aftur nám að nýju eftir hlé leiti
til okkar. Það er hægt að fá gamlar
framhaldsskólaeiningar metnar og
tækifæri til að ljúka stúdentsprófi er
alltaf til staðar og í boði sama á hvaða
aldri viðkomandi er.

Hvaðmeð fólk sem stundar eða
hefur lokið starfsréttindanámi á
framhaldsskólastigi?

Fjölbrautaskólinn við Ármúla
menntar til löggildra starfa. Segja má
að flaggskip skólans sé Heilbrigðis-
skólinn sem býður upp á fjölbreytt
starfsréttindanám á heilbrigðissviði.
Nemendur, hvort sem er í FÁ eða
annarsstaðar, geta flýtt fyrir sér. Vel
flestir bóklegir áfangar eru kenndir
en þeir verklegu eru eðli málsins
samkvæmt staðbundnir. Skólinn
býður einnig upp á skilgreint við-
bótarnám til stúdentsprófs eftir að
starfsréttindanámi lýkur. Við erum
því alltaf með stóran hóp nemenda
sem hefur lokið starfsréttindanámi á
heilbrigðissviði eða í iðnnámi sem vill
bæta við sig einingum til stúdents-
prófs og útskrifast frá okkur.

Hvar liggja áskoranir
fjarnámsins?
Heimsmyndin er breytt eftir far-
aldurinn. Landslag menntunar og
rafrænnar þróunar tók á sig aðra
mynd. Fjarnám hefur verið í boði
hjá okkur í FÁ í góð 20 ár og mikil
reynsla hefur skapast en faraldurinn
keyrði alla kennara og nemendur
inn í umhverfi fjarnámsins. Kenn-
arar skólans stóðu vel að vígi en í
heildina má segja að skilningur á
hvað aðgreinir staðbundið nám frá
fjarnámi hafi aukist almennt. Eitt
útilokar ekki annað og ef faglega
er staðið að málum er námsmat í
fjarnámi réttmætt. Fjölbreytileiki
framtíðarinnar kallar mögulega á
og styður við samsetningu beggja

námsforma

Rafræn þróunmenntakerfa felur
meðal annars í sér að þróa aðferðir til
að mæta nemandanummeð eins
fjölbreyttum hætti sem um stað-
bundið nám væri að ræða. Snjall-
tækni er okkar veruleiki, veruleiki
sem við komum ekki til með að
hverfa frá. Við erum byrjuð að fá
kynslóð nemenda upp í framhaldss-
kóla sem frá fyrstu tíð hefur alist upp
við snjalltækni. Slíkt mótar þeirra
viðhorf til náms.

Í þessum veruleika felast geysilegar
áskoranir fyrir kennara en á sama
tímamikil tækifæri. Kennarinn þarf
að útfæra kennslu og námsmat í
takt við þróunina. Sú útfærsla þarf
að varðveita fræðin en vera framsett
með fjölbreyttum hætti til að halda
athygli “snjall-heilans”.

Hverjar eru áherslur
fjarnáms FÁ?
Fjarnám FÁ leggur áherslu á fag-
mennsku í hvívetna. Framkvæmd
fjarnáms FÁ er gæðavottað og
uppfyllir kröfur sem tilgreindar eru
í staðlinum ÍST EN ISO 9001:2015.
Verkferlar eru skýrir, allir kennarar
hafa lokið réttindanámi. Áfangarnir
eru í samræmi við Aðalnámskrá
framhaldsskóla eins og í staðbundnu
námi. Námskröfur og matskvarðar
eru þeir sömu og í staðbundnu námi
og námsmat er fjölbreytt til að mæta

sem flestum. Stanslaust samtal um
áhrifaríkar leiðir í kennslu og náms-
mati, endurnýjun og þróun er í gangi
í kennarahópnum í FÁ. Slíkt samtal
hefur meðal annars átt sér stað um
mikilvægi lokaprófa í staðbundnu
námi og í fjarnámi. Dagskóli Fjöl-
brautaskólans við Ármúla er í dag
skilgreindur sem símatsskóli sem
þýðir að ekki er sérstakt lokaprófs-
tímabil í lok annar. Breytingin er á
tilraunastigi en umræðan hefur vis-
sulega náð inn í fjarnámið. Að mínu
mati gengisfellir það nám í fjarnámi
ef það byggir eingöngu á símati. Það
sýndi sig í faraldrinum.
Í fjarnámsáföngum í FÁ eru lokapróf.
Prófin hafa mismikið vægi en í fles-
tum áföngum þarf nemandi að ljúka
40-60% af námsmati áfangans með
rafrænum hætti yfir önnina.
Í fjarnámi tel ég skipta máli að
nemendur spreyti sig og sýni hvað í
þeim býr í lokaprófum.

Mikill metnaður og eljusemi ein-
kennir kennara skólans sem búa
yfir áratuga langri reynslu í að örva
og leiða nemendur til náms. Einnig
á sér stað þó nokkur endurnýjun
starfskrafta, ungir kennarar hjá
okkur fá einnig tækifæri til að kenna
í fjarnámi og að mínu mati er það
mikilvægt til að viðhalda faglegri
þróun kennslunnar og stuðla að
nýbreytni.

Hildur Jóhannsdóttir, fjarnámsstjóri Fjölbrautaskólans við Ármúla.
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Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 40 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Opið mánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17

Nú eigum við okkar
vinsælustu potta
til á lager!

UNO vatnsheld spil

3.490 kr.

Snorralaug

299.000 kr.

Grettislaug

259.000 kr.

Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!

Vatnsheld spil

2.950 kr.

Algjör slökun!Algjör slökun!

Fljótandi „hengirúm”. Margir litir

3.900 kr.
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Sunddeild Ármanns

Frjálsíþróttadeild Ármanns sækir á

Kúmen vex villt í Viðey og er nú orðið
fullþroskað og tilbúið til tínslu. Farin verður
skipulögð kúmentínsla um eyna laugar-
daginn 27. ágúst kl. 12:15. Kynnt verður
meðferð og virkni kúmens og hvar það sé
helst að finna. Björk Bjarnadóttir, umhverfis-
og þjóðfræðingur leiðir kúmentínsluna og
segir gestum frá sögu kúmensins og fleiru
sem tengist Viðey.
Upphaf kúmenræktunar má rekja til aftur til
Skúla Magnúsar landfógeta sem hóf ýmsar
ræktunartilraunir í Viðey upp úr miðri átjándu

öld, þó með misjöfnum árangri. Viðeyjar-
kúmenið vex þar enn og þykir smærra og
sætara en annað kúmen en það eru ekki allir
sem vita að þetta litla fræ hefur þó nokkurn
lækningamátt og ekki skemmir fyrir hversu
bragðgott það er. Gestir eru hvattir til að taka
með sér taupoka, lítinn hníf eða skæri.
Þátttaka í göngunni er gestum að kostnaðar-
lausu en greiða þarf í ferjuna. Siglt verður
stundvíslega frá Skarfabakka kl. 12:15.
Viðey er hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur -
Eitt safn á fimm frábærum stöðum.

Sumarið hefur verið viðburðarríkt hjá Sunddeild
Ármanns og þá sérstaklega hjá efnilegu sundkonunni
Ylfu Lind Kristmannsdóttur sem er 13 ára gömul.
Hún er í framtíðarhópi Sundsambands Íslands og
keppti með þeim á Taastrup Open í Danmörku í maí.
Þar vann Ylfa Lind til 5 gullverðlauna og varð einnig
stigahæsta telpan á mótinu.

Helgina á eftir tóku elstu hópar Ármanns þátt í Danish
International Swim Cup í Esbjerg. Fyrirkomulagið á
mótinu var einstaklega skemmtilegt og kepptu þó
nokkrir Ármenningar til úrslita og sú yngsta er fædd
árið 2013 og keppti hún þrisvar til úrslita. Ylfa Lind
sigraði í öllum 9 sundgreinunum sem hún synti,
bæði í undanrásum og úrslitum. Hún varð stigahæst
í sínum flokki, ásamt því að setja mótsmet og
aldursflokkamet. Natalía Eir Curtis varð í 2. sæti í
200m baksundi og Ágústa Ellý Kristinsdóttir vann til
verðalauna í meyjaflokki þegar hún varð í 3. sæti í
25m bringusundi. Meyjasveit Ármanns varð í 3. sæti
í 4x50m skriðsundi, hún var skipuð Ágústu Ellý, Theu
Sif, Karitas og Natalíu Eir.

Á Sumarmót Sundsambands Íslands í júní, varð
Örn Ægisson í 3. sæti í 50, 100 og 200m baksundi
og Þröstur Ingi Gunnsteinsson varð í 3. sæti í 200m
bringusundi og Katla Mist Bragadóttir 2. sæti í 400m
fjórsundi.

Ármenningar stóðu sig glæsilega á Aldursflokkameist-
aramóti Íslands sem haldið var í Keflavík í júni, þegar
þau unnu til fjölda verðlaunasæta og 7 aldursflokka-
meistaratitla. Natalía Eir Curtis varð

aldursflokkameistari í 200m baksundi meyja og Ylfa
Lind Kristmannsdóttir varð aldursflokkameistari í
öllum 6 keppnisgreinum sínum. Einnig vann hún
Aldursflokkaverðlaun einstaklinga sem ná bestum
samanlögðum árangri og fékk hæstu stig allra á
mótinu. Einnig bætti hún enn einu sinni eigið aldurs-
flokkamet í 100m flugsundi.

Í júlí fór Ylfa Lind ásamt Hjalta Guðmundssyni
yfirþjálfara Ármanns og keppnishóp frá SSÍ á Norður-
landamót Æskunnar í Talinn. Ylfa Lind náði sínum
besta tíma í 100m skriðsundi þegar hún kom fjórða í
mark á tímanum 59,35, aðeins 06/100 úr sekúndu frá
bronsinu. Einnig varð hún í 5. sæti í 100m flugsundi,
sem er glæsilegt hjá Ylfu sem var á yngra ári í sínum
keppnisflokki.

Sundtímabilið endaði á því að Ylfa Lind fór til Slóvakíu
að keppa á Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar. Þar stóð
hún sig vel og synti við sína bestu tíma. Ísland sendi
38 keppendur í 8 íþróttagreinum og þar af voru 5
sundmenn.

Sundtímabilið fyrir haustönnina er hafið hjá elstu
hópunum og yngri hópar byrja frá og með 29. ágúst.
Búið er að opna fyrir skráningar í alla sundhópa og
sundskóla námskeið sem verða í boði í Sundhöllinni,
Laugardalslaug og Árbæjarlaug. Nánari upplýsingar
um hópa og skráningar fara fram á https://www.
sportabler.com/shop/armann/sund eða á sund@
armenningar.is

Kær kveðja
Jóhanna Iða
Yfirþjálfari yngri hópa

Helgina 13.-14. ágúst tók Ármann þátt á Bikarmóti
Frjálsíþróttasambands Íslands. Þetta voru stór
tímamót þar sem um fimm ár eru síðan Ármann tefldi
síðast fram liði í utanhúss bikarkeppni en þá aðeins í
karlakeppninni. Margir af okkar keppendum voru því
að keppa á fullorðins bikarmóti í fyrsta skipti. Þrátt
fyrir nokkrar glufur í liðinu, stóðu þátttakendurnir sig
með prýði. Við stefnum á áframhaldandi þátttöku á
bikarmótum næstu ára og munum keppa við liðin sem
hafa einokað bikartitlana undanfarin ár.

Það er greinilegt að mikill uppgangur er hjá
frjálsíþróttadeild Ármanns en þess má geta að Hekla
Magnúsdóttir fór sem fulltrúi Íslands á Ólympíuhátíð
Evrópuæskunnar í Slóvakíu í sumar og keppti í
langstökki, Anthony Vilhjálmur fór á Norðurlandamót
20 ára og yngri í Malmö og keppti í 200m hlaupi,
Kristján Viggó Sigfinnsson fór á heimsmeistaramót 20
ára og yngri til Kólumbíu og keppti í hástökki og þau
Ingeborg Eide Garðarsdóttir, Hulda Sigurjónsdóttir,

Michael Thor Masselter og Emil Björnsson keppa
helgina 19. til 21. ágúst á Norðurlangamót fatlaðra
í frjálsum sem fram fer í Bollnäs í Svíþjóð. Einnig
verður að nefna Thomas Ara Arnarsson sem bætti
nú í ágúst aldursflokkamet í fimmtarþraut pilta á
meistaramóti Íslands í fjölþraut.

Framtíðin er björt og hlakkar frjálsíþróttadeildin til að
taka á móti iðkendum nú þegar haustönnin hefst.
Sérstaklega fögnum við nýjum iðkendum og vekjum
athygli á að öllum er velkomið að mæta á æfingu og
prófa að æfa með okkur í frjálsunum en iðkendur geta
valið milli æfingartíma einu sinni, tvisvar eða þrisvar í
viku – við tökum vel á móti ykkur! Nánari upplýsingar
um æfingatíma og skráningu má finna á vefsíðu
deildarinnar – frjalsar.is.

Bestu kveðjur,
Oddný Kristinsdóttir
Formaður frjálsíþróttadeildar Ármanns

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

Vinir í bata

Kúmentínsla í Viðey

Víða er fólk sem líður ekki vel. Skilur
jafnvel ekki hvers vegna.

Öll eigum við okkar sögu. Við
mótumst af því umhverfi sem við
ölumst upp í og við tökum það með
okkur inn í fullorðinsárin. Við áttum
okkur ekki á því hvaða áhrif það
getur haft á okkur og hvað orsakar
það. Óánægja vex, hlutir ganga ekki
upp og við lendum í vandræðum.
Vinir í bata eru samtök fólks sem
nota 12 sporin til að skoða líf sitt,
átta sig á líðan sinni og finna leiðir
til bóta.

Vinir í bata Grensáskirkju hefja
vetrarstarf sitt fyrsta fimmtudag í
september. Í ár er það 1. september.
Starfið spannar 30 vikur, frá hausti
fram á vor. Fundirnir byrja kl. 19.15-
21.15. Fyrstu fjórir fundirnir eru op-
nir og fólk getur komið og kynnt sér
starfið áður það tekur ákvörðum um
hvort það ætli að vera með. Vinnan
fer fram í litlum hópum, ca 6 manns.
Margir fara einu sinni gegnum pró-
grammið en aðrið kjósa að fara aftur
og jafnvel aftur og aftur. Vinnan er
unnin á jafningjagrundvelli og við

hjálpumst að. Þetta er ekki námskeið
og það er enginn kennari. Allt er
unnið í sjálfboðavinnu og það kostar
ekkert að taka þátt.

Á heimasíðu Vina í bata, viniri-
bata.is eru ýmsar upplýsingar og
reynslusögur sem gefa góða innsýn
í starfið og hvernig vinnan hefur
hjálpað fólki að átta sig á sjálfu sér og
komast á betri stað í lífinu.

Vinir í bata virða nafnleynd og
þagnarskyldu eins og önnur 12 spora
samtök og það er hægt er að hafa
samband í gegnum heimasíðuna.
Einnig er hægt að senda fyrirspurn
á netfang Sólrúnar umsjónamanns
Vina í bata í Grensáskirkju solong@
simnet.is. Öll velkomin!

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Sólrún Siguroddsdóttir
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Listskautadeild Skautafélags Reykjavíkur

Fossvogshlaup
Hleðslu

Listskautadeild Skautafélags Reykjavíkur
er ört stækkandi félag sem telur um 400
iðkendur á aldrinum 4-58 ára allt frá
byrjendum til afreksskautara og erum við
með byrjendanámskeið frá 4 ára aldri og
bjóðum við alla sem vilja koma að prófa
velkomna til okkar. Hjá okkur starfa
ótrúlega margir færir þjálfara og er skauta-
skólinn hjá okkur einn sá glæsilegasti
á landinu. Skipt er upp í minni hópa á
svellinu og passað uppá að allir séu að
skauta með krökkum á svipuðum stað
í getu og öll vinna þau að markmiðum
“Skautum regnbogann” sem er útgefið af
Skautasambandi Íslands fyrir byrjendur
á listskautum. Skautaskólinn er fyrir alla
krakka á aldrinum 4-11 ára og síðan er í
boði unglinganámskeið fyrir ungmenni á
aldrinum 12-17 ára og síðast en ekki síst
erum við með fullorðinsnámskeið fyrir

alla frá 18 ára aldri. Þeir sem vilja koma
og prufa geta séð allar nánari upplýs-
ingar inná skautafelag.is/list og byrja
unglinganámskeið og fullorðinshópur
sunnudaginn 21. ágúst og skautaskólinn
byrjar þriðjudaginn 30. ágúst. Allir sem
þurfa á að halda geta fengið lánaða skauta
og hjá hjá okkur og er því það eina sem
þið þurfið að komameð er góða skapið
og viljann til að læra eitthvað nýtt. Við
skorum á ykkur að fjölmenna til okkar í
Skautahöllina í Laugardal og hafa gaman
með okkur í vetur.

Kær kveðja,
Anna Gígja Kristjánsdóttir
íþróttastjóri
Listskautadeildar Skautafélags Reykjavíkur

Fossvogshlaup Hleðslu verður haldið
á morgun, fimmtudaginn 25. ágúst
við Víkina í Fossvogi í tíunda sinn.
Hlaupið verður um Fossvoginn og
boðið er upp á tvær vegalengdir, 5 km
og 10 km og hefst hlaupið kl 19:00.
Fossvogshlaupið var haldið árlega frá
2010 til 2019, eða í níu ár og var eitt
af fjölmennari sumarhlaupunum hvert
ár. Eftir tveggja ára hlé á því að halda
upp á 10 ára afmæli Fossvogshlaupsins
en í lok hlaups er boðið upp á veglegt
kökuhlaðborð í Víkinni.

Vegalengdir eru 5 og 10 kmmeð
tímatöku, löglega mældar og viður-
kenndar af Frjálsíþróttasambandi
Íslands. Hlaupaleiðin er hringur í
Fossvogsdalnum. Einn hringur er 5 km
og tveir hringir eru 10 km. Í tilefni af
10 ára afmæli hlaupsins verður hlaupið
öfugan hring í ár. Drykkjarstöð er á
miðri leið fyrir þá sem hlaupa 10 km og
eftir hlaup fyrir alla þátttakendur. Allir
hlauparar sem náð hafa 12 ára aldri eru
velkomnir, jafnt byrjendur sem lengra
komnir.

Verðlaun verða veitt fyrir þrjú fyrstu
sætin í karla - og kvennaflokki í báðum
vegalengdum. Einnig verða veitt
verðlaun fyrir fyrsta sæti í hverjum
aldursflokki í báðum vegalengdum.
Verðlaunaafhending fer fram í
íþróttasalnum í Víkinni að hlaupi
loknu. Fjöldi glæsilegra útdráttarv-
erðlauna.

Skipuleggjendur Fossvogshlaupsins
er Almenningsíþróttadeild Víkings,
netfang: almennings@vikingur.is og
hlaupastjóri er María Helen Eiðsdóttir.




