
BLAÐINU ER DREIFT FRÍTT 8. TBL 10. ÁRG. ÁGÚST 2022

Skúli Skúlason apótekari hefur flutt Íslands Apótek um set, reyndar ekki langt, bara skáhallt yfir Laugaveginn frá nr. 46 til 53b.
Gamla heimilisfangið var í gömlu timburhúsi en það nýja er í nýlegu steinhúsi og hafa því nýtískulegar innréttingar tekið við af
gömlu rómantísku innréttingunum í timburhúsinu. Sjá bls. 19

Ljósmynd: MG

Íslands Apótek flytur

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

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

föstudaga 8-16

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



2

Útgefandi: Með oddi og egg
Sundlaugavegi 7 • 105 Reykjavík

Ritstjóri/Framkvæmdastjóri: Már Guðlaugsson, (ábm.)
símar: 822 9688, 568 8862 • netfang: marg@heimsnet.is

Texti: BenónýÆgisson netfang: benaegis@simnet.is

Prentun: Landsprent - Dreifing: Póstdreifing

Auglýsingasími 568 8862

Hinsegin dagar 2022
Dagskrá Hinsegin daga, sem fóru fram
2. - 7. ágúst, var fjölbreytt, með hátíðar-
dagskrá, fræðslu, fyrirlestrum, listsmið-
jum, tónleikum og ýmsum uppákomum.
Á dagskrá Regnbogaráðstefnunnar var
fjöldi áhugaverðra og fræðandi fyrirlestra,
erinda, pallborða um fjölbreytt málefni
tengd hinsegin samfélaginu. Þá var
fræðsla um þáttöku transfólks í íþróttum,
um BDSM, málstofa um óhefðbundin
sambandsform og fleira.

Þá var m.a. boðið upp á sundballetttíma í
Vesturbæjarlaug, sundhátíð hinsegin ung-
menna í Sundhöllinni, barsvar, hinsegin
karaoke, djammsögugöngu, drag bingó,
dans í styttugarði Einars Jónssonar og
þetta árið var regnbogahátíð fjölskyldun-
nar haldin í Kaffi Dal við Sundlaugaveg.
Tónleikar voru haldnir með Ukulellum,
Sönghópnum Viðlag, Ungum hinsegin
röddum, Hljómsveitinni Evu, Siggu
Eyrúnu og Karli Olgeirs og svo var auð-

vitað hið víðfræga Pallaball í Iðnó.
Hápunktur Hinsegin daga var svo
gleðigangan og útihátíð í Hljómskála-
garði og hefur gangan aldrei verið fjöl-
mennari en í ár. Í ljósi umræðunnar um
að bakslag hafi komið afstöðu til hinsegin
fólks er það gleðiefni að þorri Reykvík-
inga sýndi að fólk stendur með hinsegin
samfélaginu.

Ljósmyndir : Dóra Einars

Róverskátar í Landnemum
gengu 70 km

Róverskátar í Landnemum tóku þátt í Landsmóti rekka- og róverskáta sem var
haldið dagana 18. – 24. júlí. Fyrri hluta mótsins var gengin um 70 km leið úr
Landmannalaugum í Hólaskjól á þremur og hálfum degi. Fyrsti leggurinn var
frá Landmannalaugum í Álftavatn þar sem skátarnir slógu upp tjöldum fyrir
nóttina. Á leiðinni var mikil þoka og þegar komið var í Álftavatn var mikið
rok. Skátarnir létu það ekki á sig fá og héldu galvaskir áfram daginn eftir en þá
var förinni heitið að Strútsskála. Nú var veðrið öllu skárra og Landnemarnir
nutu þess að ganga í fallegri náttúrunni og að kynnast öðrum skátum en alls
voru um 30 skátar í leiðangrinum. Þegar komið var að Strútsskála elduðu
skátarnir sér kvöldmat á prímus, fóru í létta kvöldgöngu um kynngimagnað
gil og lögðust svo sælir inn í tjöldin. Á þriðja degi lá leiðin inn í Álftavötn en
fyrst skyldi baða sig í notalegri Strútslauginni sem var á leiðinni. Einn skátinn
í hópnum tók meira að segja pönnukökudeig og pönnukökupönnumeð sér
og bauð öllum upp á pönnukökur eftir sundið! Í Álftavötnum áttu skátarnir
góða kvöldstund saman, spiluðu og gæddu sér á heitu kakói. Eftir góðan
nætursvefn var síðasti spölurinn genginn í Hólaskjól þar sem síðustu dögum
landsmótsins var varið. Þaðan fóru skátarnir í stuttar göngur, skoðuðu Eldgjá,
stikuðu gönguleiðir og lagfærðu stíga. Þetta var aldeilis vel heppnað mót!
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Heilsuefling í Samfélagshúsinu á Vitatorgi
Í september fer dagskráin í Samfélagshúsinu á Vitatorgi, Lindar-
götu 59, aftur á fullt og mikið verður í boði hjá okkur. Við höfum
farið af stað með marga skemmtilega hreyfi- og slökunartíma
sem vert er að kíkja á. Marina verður með slökunarstund hjá
okkur og notar hún tíbeskar söngskálar til að hjálpa fólki við að
losa um streitu og kvíða. Hópþjálfunin verður svo á sínum stað
með henni Sólu sjúkraþjálfara kl. 10:30 á þriðjudagsmorgnum.
Vítamín í Val byrjar svo aftur strax í byrjun september. Það er

frábær heilsuefling á vegum Vals og Samfélagshúsa Reykjavíkur-
borgar. Tímarnir eru sniðnir að þörfum 60 ára og eldri og tekur
hver og einn þátt eftir áhuga og getu. Þeir verða kenndir alla
fimmtudaga frá kl: 9:45-11:30. Síðast en ekki síst að þá eru áfram
frábærir tímar í dansleikfimi með Auði Hörpu á hverjum föstudegi
frá kl: 12:50 - 13:20. Allir eru hjartanlega velkomnir til okkar, alltaf
heitt á könnunni og við hvetjum ykkur eindregið til að koma. Allir
tímarnir eru gjaldfrjálsir og opnir öllum.
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* 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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Fréttir frá Íbúasamtökum Miðborgar
Á fundi Íbúaráðs Miðborgar og Hlíða
25. maí sl. voru lagðar fram eftir-
farandi ályktanir frá Íbúasamtökum
Miðborgar.

Ályktun aðalfundar Íbúasamtaka
Miðborgar, dags. 28. apríl 2022,
vegna ónæðis frá skemmti-
stöðum ímiðbænum. Íbúaráð
Miðborgar og Hlíða leggur fram
svohljóðandi bókun:

ÍbúaráðMiðborgar og Hlíða tekur
undir ályktun Íbúasamtaka mið-
borgar sem lögð er fram vegna
ónæðis af veitinga- og skemmti-
stöðum í miðborg Reykjavíkur. Ráðið
leggur ríka áherslu á að málefni íbúa
miðborgarinnar og þess ónæðis sem
þeir verða fyrir vegna skemmtistaða í
miðborginni verði tekið upp hið fyrs-

ta af borgaryfirvöldum og viðeigandi
aðilum til að tryggja grunnþarfir
íbúa, eins og svefn. Með vísan til 26.
gr. lögreglusamþykktar Reykjavíkur-
borgar er þess einnig farið á leit við
þá semmálið varðar að það ónæði
sem hátalarar sem rekstraraðilar
sumra skemmtistaða kjósa að nota
utandyra verði fjarlægðir.

Samþykkt að vísa ályktun íbúasam-
taka Miðborgar til Samráðshóps um
málefni Miðborgar.

ÍbúaráðMiðborgar og Hlíða
leggur fram svohljóðandi fyrir-
spurn:

Auka þarf aðgengi íbúa miðborgar
sem búa við göngugötu. Vöruaf-
greiðsla er heimil til kl. 11 alla virka

daga en kallað er eftir rýmri heimild
fyrir íbúa utan þess tíma. Óskað er
eftir að athugað verði hvort íbúar geti
fengið skilríki í bílinn, svo ekki komi
til sekta. Varðandi öryggi þá þarf
að merkja betur við göngugötur að
vöruafgreiðsla sé heimil til kl. 11 alla
virka daga.

Óskað er eftir svörum um hvernig
hægt sé að merkja vöruafhending-
arsvæði þannig að gangandi vegfar-
endum stafi ekki hætta af umferð
um svæðið. Hvernig er hægt að koma
til móts við íbúa svo þeir geti komið
vörum til heimila sinna án sektar?

Vísað til umsagnar umhverfis- og
skipulagssviðs.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

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 hlaupst-
jóri Reykjavíkurmaraþons.

Reykjavíkurmaraþon 2022



Síðsumarhátíð Íbúasamtaka Miðborgar
ÍbúasamtökMiðborgar halda síðsumarhátíð laugardaginn 27. ágúst nk., kl. 13-15,
í Spennistöðinni – félags- og menningarmiðstöðMiðborgarinnar, við Austurbæjarskóla.

Hittumst og skemmtum okkur saman!

Flugdrekasmiðja
Arite Fricke, grafískur hönnuður, kennir flugdrekagerð og stýrir flugdrekaflugi, eftir því
sem vindar blása. Aðeins örfáar mínútur tekur að búa til einfaldan flugdreka (10 manns í
einu).

Sirkus Íslands
Wally á stultum og húllastelpan Sól frá Sirkus Íslands leika við hvurn sinn fingur. Gestir
læra listina að húlla.

Stóri leikvöllurinn
Stóra leikvellinum verður stillt upp á svæðinu og börn, fullorðnir, tröll og fleiri trúðar fá að
prófa alls kyns leiki og spil í yfirstærð.

Veltibíll
Veltibíllinn verður á staðnum fyrir þau sem vilja taka snúning eða bara vinda ofan af sér
eftir sumarið.

Tónlist
Dillandi síðsumartónlist leikin af bandi.

Skottmarkaður
Fyrir gramsara, grúskara og safnara og þau sem alltaf eru í leit að gersemum og góðum díl.
Þau sem vilja bjóða fatnað, vínyl, muni, heimagerða sultu o.s.frv. fá borð fyrir varninginn
án endurgjalds. (Áhugasöm skrái þátttöku fyrir 24. ágúst nk. hjá tryggvadottirs@gmail.
com.)

Ís og ávextir
Í boði verða sætir ávextir og svalur ís í formi fyrir alla svanga sælkera.

Frábært veður!
Veðrið verður frábært – annars komum við okkur fyrir inni í Spennistöðinni og
skemmtum okkur glimrandi vel saman.

Íbúar Miðborgarinnar á öllum aldri eru hjartanlega velkomnir.
Ókeypis aðgangur.
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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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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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Ásdís, Sigríður og Hafdís í góðu yfirlæti í Kramhúsportinu

Kramhúsið – Orkustöð miðbæjarins
Kramhúsið er dans- og listasmiðja í
miðbæ Reykjavíkur sem hefur verið
starfandi í 35 ár. Kramhúsið er á
Skólavörðustíg 12, gengið inn í port
frá Bergstaðastræti og þangað leggja
íbúar og starfandi fólk í miðbænum
leið sína í hádeginu til að stunda
leikfimi, jóga eða pilates sér til
heilsubótar og eflingar. Við hittum
þrjár kjarnakonur í portinu, dans og
leikfimikennara sem standa fyrir
þessum hádegistímum, þær Ásdísi
Halldórsdóttur, Sigríði Ásgeirsdóttur
og Hafdísi Árnadóttur. Hafdís er
einn af stofnendum Kramhússins og
sú sem hefur starfað lengst en hún
byrjaði að kenna 1962. En eru hádeg-
istímarnir vel sóttir?

Já þeir eru vel sóttir, segir Ásdís,
og fólk er að koma allsstaðar að.
Það kemur annaðhvort hingað með
vinnufélögunum sínum, býr hérna
nálægt eða er í vaktavinnu og á
lausan tíma í hádeginu.

Er þetta fólk á öllum aldri?

Það er frekar eldri kanturinn í
hádeginu, segir Hafdís, unga fólkið er
meira síðdegis. Það er helst hjá Siggu
á föstudögum sem fólk er á öllum
aldri.

Já það getur verið allt frá tvítugu upp
í 70+, segir Sigríður.

Það geta allir fundið sig í þessu, segir
Ásdís, því við erummeð reynslumikla

kennara sem sýna kenna fjölbreyttar
og góðar æfingar sem eru styrkjandi
ásamt skemmtilegum danssporum
sem allir geta fylgt með. mismunandi
erfiðleikastig í ákveðnumæfingum
þannig að fólk kemur bara á sínum
eigin forsendum.

Það er engin krafa gerð um að þú sért
í einhverju sérstöku formi eða kunnir
að dansa, segir Sigríður, við kennum
þér að dansa.

Hvaða dansa er fólk að dansa?

Það fer nú mikið eftir því hvaða stuði
ég er í en ég leita mikið í suðrænu
sveifluna, suðræna tónlist, salsa og
þessháttar.

Það leggja allir mikla áherslu á
tónlistina, segir Ásdís, og í viðbót við
þetta suðræna nota ég mikið íslenska
dægurlagatónlist.

En eru þið ekki enn að kenna afró
og balkandansa?

Jú, segir Hafdís, það eru svo margir
dansstílar í þessu húsi að ég man ekki
einusinni hvað þeir eru margir en það
er úr öllum heimshornum. Þetta er
fusion-hús, segir Sigríður, hér geta
allir fundið eitthvað við sitt hæfi.

En er Kramhúsið ekki dálítið eins
og félagsheimili?

Jú, segir Hafdís, og svo erum við að

opna kaffihús hérna fyrir framan og
þar getur fólk sest niður og fengið
sér einhverja hressingu eftir tímana.
Þetta verður notaleg framlenging af
Kramhúsinu, hljóðlágt og allsekkert
partíhús.

Það verða meiri læti hérna í dans-
húsinu en í kaffihúsinu, segir Sig-
ríður.

Það hefur alltaf verið ákveðinn andi
hérna í Kramhúsinu sem fólk elskar,
segir Ásdís og þess vegna kemur það
aftur og aftur. Það skiptir fólk í dag
meira máli að félagslegi hlutinn sé
partur af hreyfingunni. En æfingar-
nar sem við erum að gera í hádeginu
eru bæði styrkjandi og liðkandi og
góðar fyrir andann og þær minnka
verki.

Hádegistímarnir eru með eftirfarandi
hætti: Hádegisleikfimi með Hafdísi
og Ásdísi á mánudögum ogmiðvi-
kudögum. Herrajóga með Kristjáni á
mánudögum ogmiðvikudögum.
Pilates meðMagdalenu á þriðju-
dögum og fimmtudögum.

Hádeigshristingur með Siggu á
föstudögum. Ef fólk langar til að
prófa tímana, þá er alltaf hægt að
koma í stakan tíma og ákveða svo
eftir á hvort það vilji halda áfram.

Upplýsingar um starfsemi Kram-
hússins eru á kramhusid.is og á
facebook- síðu eða í síma 551 5103

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.

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“

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

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

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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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

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 fimmtu-
dagskvöldum, 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 sam-
kvæmtmeirihlutasáttmála og gera má ráð

fyrir að kostnaðarauki vegna þessa til ára-
móta verði 2,5 milljónir króna, um 6mill-
jónir á ársgrundvelli. Vonast er til að mið-
næturopnunin geri góða sundlaugamenn-
ingu borgarinnar enn litskrúðugri og
skemmtilegri.

Gömlu laugarnar
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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 lék meðal
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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Fjölbreytt leikár í Tjarnarbíói
– Heimili atvinnu sviðslistahópanna

ELVA DÖGG er

ÉG BÝÐ MIG FRAM

Í LEIKSTJÓRN UNNAR ELÍSABETAR GUNNARSDÓTTUR
NÝR HEIMUR

4

Af þeim þremur íshúsum sem reist
voru við tjörnina standa tvö enn,
bæði steinhús en það þriðja sem var
timburhús varð eldi að bráð. Hvorugt
húsið gegnir sínu upphaflega hlut-
verki, í því sem er austan tjarnar er
Listasafn Íslands en því sem er
vestan megin, byggt 1913 var breytt
í kvikmyndahús og leikhús á stríðs-
árunum. Það er Tjarnarbíó sem
löngun hefur verið afdrep fram-
sækinnar leiklistar og kvikmynda-
listar en nú er þar heimili atvinnu
sviðslistahópa og við hittum Söru
Marti Guðmundsdóttur leikhússtjóra
til að fræðast um leikárið framundan.

Það verður mjög fjölbreytt dagskrá
hérna í vetur, segir Sara, það eru 26
leikhópar sem eru að sýna hérna í
húsinu, tvær hátíðir, Rvk Dance
Festival og Reykjavik Fringe, tón-
leikar og alls kyns viðburðir. Karl
Ágúst opnar leikárið með kveðju
sýningunni sinni Fíflið og svo er það
Hákon Örn sem er í uppistands-
hópnum VHSmeð sýningu sem
verður eitthvað rosafjör og hann er
með partí hljómsveitina Inspector
Spacetime með sér í sýningunni.
Sýningin heitir Jesú er til, hann
spilar á banjó.

Við erummeð trúðasýningu sem
heitir Missir (stórfenglegt ævintýri)
og við erummeð heilgrímusýningu-
na Hrímu en báðar þessar sýningar
eru fyrir fullorðna, best að taka það
fram því maður er svo vanur því að ef
það eru grímur eða brúður þá sé það
fyrir börn. Við verðummeð Reykja-
vík Dance Festival eins og alltaf og
þau taka yfir eina viku í húsinu og
svo erum við með uppistandskonuna
Elvu Dögg sem verður Madame
Tourette. Við sýnum fjórðu seríuna
af Ég býð mig fram - Nýr heimur
þar sem hún Unnnur Elísabet nær
saman fjölmörgum listamönnum
sem búa til eigin atriði í hinum ýmsu
listformum. Við erummeðmynd-
listargjörning sem fer í æfingu eins
og leikverk og það er Sigurður Ámun-
da sem stendur fyrir gjörningaveis-
lunni Velkomin.

Leikhópurinn Lotta kemur með sýni-
nguna sína umMjallhvíti í haust. Við
verðummeð jólasýningu fyrir börn
sem ekki er komið nafn á og eftir
áramót kemur Lalli töframaður með
stórskemmtilega sýningu án orða svo
allar fjölskyldur, íslenskumælandi
eða ekki, getið notið góðs af.

Þórey Sigþórsdóttir og Rebekka A
Ingimundardóttir taka höndum
samanmeð sýningu sem heitir Ég
lifi enn-sönn saga sem er ótrúlega
stór og flott sýning sem fjallar um að
eldast og plágurnar þrjár: einmana-
leikann, vanmáttinn og leiðann. Þær
fá til liðs við sig öldungaráð, þekkta
eldri einstaklinga úr leikhúsheim-
inum og eins eru þær með ungráð,
svo þarna mætist einhver skemmti-
legur tíðarandi. Edda Björg Eyjólfs-
dóttir leikstýrir svo sýningunni
Venus in Furs sem er byggð á
skáldsögu Sacher Masoch og svo
erum við með Samdrætti þýtt verk
eftir Sam Bartlett sem Þóra Karítas
Árnadóttir ætlar að leikstýra.

Svo fáum við stórskemmtilega
sýningu sem heitir Óbærilegur
léttleiki knattspyrnunnar eftir
sviðslistahópinn Alltaf í boltanum
en þar eru fjórir karlmenn á sviðinu
og einn þeirra er tónlistarmaðurinn
Valdimar og þeir eru að horfa á
fótboltaleik og við förum inn í karl-
mennskuna í gegnum leikinn. Það
sem er líka skemmtilegt við þetta
verkefni að allir listrænir stjórnendur
eru konur.

Við erum líka með sálfræðitryllinn
Djöfulsins snillingur sem Pálína
Jónsdóttir leikstýrir en hún stjórnar
hópnum Reykjavik Ensemble.
Sýningin Stroke sem er frumsýnd í
maí er trúðasýning fyrir fullorðna
eftir leikhópinn Trigger Warning
og Virginiu Gillard en hún starfaði
sem atvinnutrúður barnaspítala
Hringsins. Heilablóðfall umturnaði
lífi hennar og hún kemur nú fram í
trúðsgervi og segir okkur áhorf-
endum frá því. Gunnella Hólmars-
dóttir býður áhorfendum í sjón-
varpsstúdíó í matreiðsluþátt. Verkið
hennar heitir Hvað ef sósan klikkar?
og er byggt á matreiðslubókum alveg
frá byrjun síðustu aldar og fjallar
um hvernig kvennabaráttan hefur
þróast út frá skoðun í gegnumma-
treiðslubækur.

Í vor kemurMagnúsThorlacius, sem
er nýútskifaður af sviðshöfunda-
braut Listaháskólans, ásamt fríðu
föruneyti með verk sitt Lónið og svo
kemur leikhópurinn Fullorðið fólk,
þær Björk Guðmundsdóttir og Anna
Lísa Hermannsdóttir með sýningu-
na Stelpur og strákar sem þær voru
byrjaðar að sýna í Gaflaraleikhúsinu.
Við erum líka með amerískan leikhóp
í júní, þann sama og sýndi hjá okkur

sýningunaThe women who rode
away um síðustu helgi. Á þessari
upptalningu má sjá hvað það er þétt
setið hjá okkur.

Já hvernig gengur að koma þessu
heim og saman er það ekki næst-
um ógæfa ef sýning slær í gegn og
þarf að bæta við sýningum?
Jú, segir Sara og hlær, en það er
svolítið skrítið að segja það. Það er
mjög slæmt að vera bara með eitt
svið og geta ekki dreift þessu betur.
Það er ekki bara það að okkur vanti
annað svið , heldur erum við í raun
eina sviðið sem er eftir í Reykjavík
fyrir sjálfstæða atvinnu sviðslista-
hópa. Það er ekkert annað í boði,
Harpa er of dýr fyrir þessa hópa,
það er takmarkað hvað kemst að í
Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu
og það er búið að selja Gaflaraleik-
húsið undan þeim og það verður
rifið. Fyrir aldamót voru um 20 svið í
Reykjavík en nú er ekkert eftir nema
þetta og nú er búið að búa til deildir
í Listaháskólanum sem pungar út
flottu sviðslistafólki en það er ekkert
sem tekur á móti því.

Það sem við viljum er að fá yfirbygg-
ingu yfir portið okkar við gömlu slök-
kvistöðina og svið þar og þá þurfum
við ekki að leita neitt því þetta er allt
hérna ef við getum samnýtt þessi tvö
hús. Nú er senan orðin svo stór, það

eru um 300manns sem vinnur hér í
Tjarnarbíó á hverju ári og við verðum
bara að fara að mæta þessu fólki. Mér
finnst furðulegt hvað við fáum litla
fjárveitingu miðað við Borgarleikhús
og Þjóðleikhús því þetta er meira og
minna sama fólkið sem vinnur á
þessum stöðum. Við erum fyrir
löngu komin á þann stað að það megi
taka þetta til endurskoðunar.

Nú hafið þið gert skipulagsbreyt-
ingar í húsinu, fært barinn í
gamla andyrið og sett upp lítið
svið í viðbyggingunni, glerhýsinu.

Já en það kemur ekki til með að bæta
við sýningum, heldur er það frekar
lítið viðburðasvið t.d. fyrir útgáfuhóf,
eða einhverjar eftir-vinnu-viðburði,
uppistand, ljóðalestur, pub quiz,
bingó og þess háttar viðburði. Það
er íbúabyggð í kringum húsið og við
kunnum afar vel við nágranna okkar
og því ætlum við ekki að vera með
hávaða á litla sviðinu á kvöldin.

Nú er leikhússtjórinnmenntuð
í sviðslistum, er hún að tjá sig
eitthvað listrænt í vetur?

Nei ég læt það vera, ég fæ í raun að
leikstýra alveg nóg í þessu starfi. Ég
upplifi ekki neinn söknuð þar, ekki
ennþá en hver veit, kannski á næsta
ári eða þarnæsta.

Forveri þinn í starfi, Friðrik
Friðriksson stýrir núna nýstofn-
aðri sviðlistamiðstöð, hvaða
vonir bindið þið við hana?

Við bindummiklar vonir við hana og
það er búið að vera ákall lengi eftir
sviðslistamiðstöð til að hjalpa okkur
að tengja okkur við útlönd og tengja
útlöndin við okkur. Það vantaði alltaf
leið fyrir hópana til að komast að
því hvert þeir ættu að leita og til að
finna styrki og Frikki er búinn að
vera svo klár undanfarin ár við að
mynda þessi sambönd, við leikhús og
félagasamtök, aðallega í Evrópu en
líka alveg úti um allan heim.

Enmyndi ekki erlent samstarf
þrengja ennmeira að ykkur?

Ekki þegar við erum komin með nýtt
svið og meira pláss. Þá getum við
farið að taka á móti fleiri erlendum
listamönnum og búa til meira sam-
starf milli íslenskra sviðslistamanna
og erlendra. Íslenskir sviðslistahópar
sem vilja sýna list sína erlendis,
treysta á erlent fjármagn og þess
vegna er mjög mikilvægt að við
búum þessi sambönd til og búum til
aðstæðurnar hér í Tjarnarbíó til að
bjóða erlendu og íslensku sviðslista-
fólki vettvang til að koma saman og
æfa og skapa saman.

Sara Marti Guðmundsdóttir



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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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.

Frá Dómkirkjunni

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!

Strand í gini gígsins
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-
eldum mynduðust 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 um miðjan 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

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.

Sumri hallar, hausta fer, skólar hefjast og hversdagurinn
fellur senn í sínar föstu skorður. Orðið haust merkir upp-
skera, og það er hugtak og reynsla sem er þrungið von
og framtíð á nýju vori. Trúin horfir fram í slíkri von.
Kirkjunni er ætlað að glæða og næra þá von með helgi-
haldi, fræðslu og þjónustu. Vetrarstarf Dómkirkjunnar er
að hefjast og allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Fermingarfræðslan hefst mánudaginn 15. ágúst og enn
er hægt að skrá sig. Fermingin hefur um aldir verið mikil-
vægur þáttur í trúarlífi og samfélagi okkar. Fyrrum fylgdu
ýmis borgaraleg réttindi fermingunni en það er löngu
liðin tíð. Flestum finnst samt sem áður að fermingin sé
ómissandi hátíð sem marki skil bernsku og unglingsára.
Fermingin er reyndar eina hátíðin í okkar samfélagi sem
snýst um unglinginn sérstaklega. Fjölskyldan og vinir
fagna með og yfir fermingarbarninu, þakkar þá gæfu og

gjöf sem það er og hefur verið og treysta jafnframt heit
sín að styðja það og leiða á þroskabraut og gæfuvegi.
Þakklætið og kærleikurinn sem umvefur barnið á sér
dýpri vídd og skírskotun, vegna þess að það er þökk og
gleði yfir Lífinu, sem við þiggjum úr hendi Guðs. Í þeirri
hendi erum við aldrei ein. Fermingin er áminning um og
staðfesting þess að unglingurinn tilheyrir samfélagi sem
er meir en blóðbönd og vinatengsl, samfélag kristn-
innar sem umlykur fortíð og framtíð í óslitinni keðju
kynslóðanna í þúsund ár í landinu okkar. Það er sterk
keðja, tengd saman af bæn og kærleika, trú og von.

Orðið ferming merkir staðfesting. Fermingin er staðfest-
ing þess að viðkomandi er skírður og vill játast því og
staðfesting kirkjunnar á því að hinn skírði hafi hlotið
uppfræðslu í grundvallaratriðum trúarinnar. Ferming-
arbarnið játar trúna, þiggur fyrirbæn og blessun til
áframhaldandi lífsferðar sem samverkamaður Guðs í
heiminum. Sunnudaginn 21. ágúst verður guðsþjónusta
í Dómkirkjunni þar sem fermingarbörn og forráðamenn
þeirra eru sérstaklega boðin velkomin.

Opna húsið í Safnaðarheimilinu hefst þann 15. septem-
ber og þann daginn mætir engin önnur en söngkonan og
gleðigjafinn Hjördís Geirs með gítarinn. Þar verður sem
fyrr fjölbreytt dagskrá, fræðandi og skemmtileg samvera.
Byrjað er með veislukaffi og í framhaldi af því fyrirlestur
til fræðslu og skemmtunar og svo samræður á eftir. Að
venju mun efnt til haustferðar opna hússins og verður
hún fimmtudaginn 22. september. Ólafur Elíasson byrjar
að nýju með Bach tónleika öll þriðjudagskvöld í Dómkirkj-
unni.

Messur, bænastundir, tíðasöngur, örpílagrímagöngur,
opna húsið, Bach tónleikar. Nánari upplýsingar um
dagskrá Dómkirkjunnar má finna á domkirkjan.is. Taktu
á móti blessun haustsins: Verði loftið tært í kringum þig,
uppskera þín ríkuleg, dagarnir góðir og friðsælar nætur.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

Teikning:
Halldór
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bönnuð.
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varðandi

fluga

strákapör
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úrgangur

málmur
-------------
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lokaða
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trufla
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kropp
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nærð
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samtök
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skamma
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beitu

2 eins

maður

öfug röð

tvístíga

rangli

vottur

næring

rolla

peð

ilma

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, Miðborg & Hlíðar
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík
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Lausnarorð: P U T A L I N G U R

1. Gjafakort frá Efnalauginni Björg
Háaleitisbraut 68
Valur Benediktsson

2 Gjafakort í kippingu Hárlausnir
Háteigsveg 2
Guðjón Emilsson

3. Lindell bók frá UGLU
Björg Gísladóttir

4. Bók frá Uglu
Valgerður Anna Jónasdóttir

5. Happaþrenn HHÍ
Kristin Jóhannesdóttir

Dregið verður úr réttum lausnum
10. september

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 framhalds-
skóla 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
vissulega 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
flestum áföngum þarf nemandi að
ljúka 40-60% af námsmati áfangans
með rafrænum hætti yfir önnina. Í
fjarnámi tel ég skipta máli að nem-
endur 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 Aldursflokkameis-
taramóti 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 sa-
manlögðum árangri og fékk hæstu stig allra á mótinu.
Einnig bætti hún enn einu sinni eigið aldursflokkamet
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
opnir 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 prógrammið en aðrið kjósa
að fara aftur og jafnvel aftur og
aftur. Vinnan er unnin á jafningja-

grundvelli og við hjálpumst að. Þetta
er ekki námskeið og það er enginn
kennari. Allt er unnið í sjálfboða-
vinnu 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
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
skautaskólinn hjá okkur einn sá glæsi-
legastiá 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

GÓSS í
Fjölskyldu-
garðinum

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 Guð-
mundsson 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.




