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Daniel Wellington
WD

„Engihjalli er Brooklyn 
Kópavogs.“

Ef þetta 
væri óbyggt 
svæði í dag 

þá væri svæðið við 
Engihjalla dýrasta 
byggingarsvæði 
landsinsGuðrún Snorradóttir, formaður 

íbúasamtaka Engihjalla.
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Bifreiðastæða-
klukkur í 
Hamraborg?

Ósáttir íbúar í 
Snælandshverfi

Dómstóll 
ÍSÍ ógildir 
ákvörðun 
aðalstjórnar HK

Aðventan í 
Bókasafni 
Kópavogs

BÆJARFRÉTTIR

Verslunareigendur í 
Hamraborg ræða það nú 

sín á milli hvort rétt væri að 
leggja til við bæjaryfirvöld að 
innleiða bifreiðastæða-
klukkur í bílum sem lagt er við 
Hamraborg. Slíkt fyrirkomulag 
er sagt hafa gefið góða raun 
á Akureyri. Það vantar ekki 
bílastæðin við Hamraborg en 
vandamálið er að bílum er 
oft lagt í stæði yfir heilan dag 
sem ætluð eru fyrir verslun og 
þjónustu. 

Íbúar í Snælandshverfi hafa 
sett af stað undirskriftarlista 

þar sem skorað er á bæjarstjórn 
Kópavogs að veita verktaka-
num Magna ehf. ekki leyfi til að 
breyta þjónustu- og verslunar-
húsnæði hverfisins að Fu-
rugrund 3 í íbúðahúsnæði. 
Snæland Video var áður þarna 
til húsa en lokaði í haust. Á 
heimasíðu íbúanna segir að 
þeir séu afar ósáttir við hvernig 
tillögur að breytingum hafa 
verið kynntar og að þröngva 
eigi breytingum á aðalskipulagi 
í gegn, þvert á vilja þeirra. 

Á aðalfundi knattspyrnu-
deildar HK, sem haldinn var 

í byrjun mars, var fimm manna 
stjórn knattspyrnudeildar 
félagsins kosinn og Þórir Bergs-
son kosinn formaður. Aðalstjórn 
HK ákvað í maí að víkja rétt 
kjörinni stjórn knattspyrnu-
deildar frá og taka sjálf yfir 
stjórn deildarinnar. Rökstuðn-
ingurinn fyrir þessu voru sagðir 
samstarfsörðugleikar við stjórn 
knattspynudeildar og að fjórir 
af  átta stjórnarmönnum hefðu 
sagt af sér. Málinu var skotið til 
dómstóls ÍSÍ sem nú hefur ógilt 
ákvörðun aðalstjórnar HK að 
víkja stjórn knattspyrnudeildar 
félagsins frá og að taka yfir 
stjórn deildarinnar tímabundið. 

Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Muninn standa að

Verð á mann er aðeins kr. 3.500
Frítt fyrir 12 ára og yngri

Miðasala við inngang

SKÖTUVEISLU LIONS
21. desember

Í Lionssalnum Lundi
Auðbrekku 25-27 í Kópavogi.

Matur framreiddur frá kl. 11:30 til kl. 14:00 og kl. 17:30 til kl. 21:00

Það er mikið að gerast í 
Bókasafni Kópavogs þessa 

dagana. Á fyrstu hæð sýnir 
Viktor Sichkov olíumálverk og 
verður sýningin uppi til áramó-
ta. Mánudaginn 1. desember 
kl. 20. verður bókaspjall með 
rithöfundunum Steinari Braga, 
Jónínu Leósdóttur og Kristínu 
Steinsdóttur. Laugardaginn 6. 
desember frá kl.13:00 til 16:30 
verður boðið upp á Jólalista-
smiðju. Þar verður hægt að út-
búa jólaskraut, jólakort og mála 
á glerkrukkur. Fimmtudaginn 
11. desember kl. 17:15 flytur 
Jón Björnsson erindi um Vit-
ringana frá Austurlöndum, 
eins og honum einum er lagið. 
Laugardaginn 13. desember 
kl. 15:00 verður leiksýning fyrir 
börn með lifandi tónlist.  
Ókeypis er inn á alla viðburði-
na. Það er alltaf hægt að njóta 
lífsins í Bókasafninu.

Hörku- 
spennandi
ÍK-hlaup

GAMLA MYNDIN

Þessi mynd er tekin á 
horni Tunguheiðar og 
Lyngheiðar, líklega í 

kringum árið 1980 á sumar-
daginn fyrsta. Ljósmyndarinn 
er óþekktur en ritstjórn grun-
ar að Magnús Harðarson hafi 
tekið þessa mynd. Krakkarnir 
í ÍK létu sig ekki muna um að 
hlaupa á ómalbikuðum götu-
num í kringum Heiðarvöll á 
þessum árum. Gömlu hest-
húsin eru í baksýn.

Ljósmyndir: Helgi Finnbogason

Fjölmenni á opnun 
listasýningar í Anarkíu

MANNLÍFIÐ

Listamennirnir Bjarni 
Sigurbjörnsson og 
Kristinn Már Pálma-
son opnuðu sýningu 
á verkum sínum 
í Anarkíu listasal 
nýlega. Fjölmenni var 
við opnunina.

Ragnheiður Sigurbjörnsdóttir og Bjarni Sigurbjörnsson í góðum gír.

Kristinn Már Pálmason og Páll Banine, 
myndlistamenn.

Listamennirnir sýndu sínar bestu 
hliðar.

Gísli Gíslason, rafbílafrumkvöðull og 
Jón Óskar, myndlistamaður.

Auður Björnsdóttir og Sara Vilbergs-
dóttir, myndlistakonur.

Jóhanna Þórhallsdóttir, Óttar Guð-
mundsson og Sævar Karl ræða listina.

Bjarni er einn af stofnendum Anarkíu.
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KYNNING

Ný snyrtivörudeild opnar 
í Krónunni Lindum

Harpa Grétarsdóttir, markaðsfulltrúi Kaupáss og 
Halldóra Jóna Lárusdóttir, innkaupastjóri snyrtivöru hjá Kaupás. 

Vorið 2008 opnaði Krónan 
glæsilega verslun í Lindum 
sem er stærsta verslun sinn-

ar tegundar á Íslandi, en þar er 
vöruúrval með eindæmum gott. 
Harpa Grétarsdóttir, markaðsfull-
trúi Kaupáss, segir Kópavogsbúa 
hafa tekið versluninni vel enda 
hefur alltaf verið mikil ánægja 
með búðina því alltaf sé nóg af 
bílastæðum, breiðir gangar og 
vöruúrval mikið. „Verslun okkar í 
Lindum er ein af þremur Krónu-
verslunum sem býður upp á 
sushi frá Tokyo Sushi Express, 
en það er búið til á staðnum 
sem tryggir ferskleika vörunnar,“ 
segir Harpa og minnir á að ávaxta-
markaðurinn veki alltaf mikla 
lukku, en þar er hægt að kaupa 
tíu ávexti á 390 krónur, sem gerir 
aðeins 39 krónur stykkið. „Einnig 
er í grænmetis- og ávaxtadeildinni 
árstíðahjól sem sýnir okkur upp-
skeru hvers mánaðar og hjálpar 
þannig viðskiptavinum okkar að 
velja alltaf ferskustu ávexti og græn-
meti sem völ er á. Eitt af því sem 
við erum stolt af í þessari deild eru 
fersku kryddjurtirnar, en þarna er í 
boði að kaupa ferskar kryddjurtir, 
blanda þeim saman að vild og 
borga eftir þyngd. 

Kjötpökkun á staðnum tryggir 
einnig mikinn ferskleika í kjöti og
við höfumfundið fyrir mikilli 
ánægju með úrvalið og gæðin þar.
Auk alls þessa er skemmtilegt úrval 
af heilsuvörum og vorum við frum-
kvöðlar í því að koma þannig vör-
um í matvöruverslanir.“ 

Nú eruð þið að opna sérstaka snyrti-
vörudeild í Lindum, hvað bjóðið 
þið þar?
„Við höfum í raun alltaf boðið upp 
á snyrtivöru, en okkur langaði að 
auka vöruúrvalið og liggur áhersl-
an í því að bjóða upp á úrval af 
snyrtivöru á góðu verði og nú er 
okkar sýn að verða að veruleika,“ 
segir Harpa. Halldóra Jóna Lárus-
dóttir, innkaupastjóri snyrtivöru 
hjá Kaupás, tekur undir þetta og 
segir að í versluninni séu nú nýjar 
innréttingar og ljósum bætt í hver-
ja hillu til að auðvelda viðskipta-
vinum innkaupin. Vöruúrvalið hafi
aukist til muna. „Við bættum 
mikið við vöruval okkar og má þar 
nefna, Olay, Max Factor, Lavera, 
Real Techniques, Lóréal, Maybel-
line, Eos, Burts Bees, Eva-Nyc, Lee 
Stafford, Trevor Sorbie, Nip+Man, 
Nip+Fab svo eitthvað sé nefnt,“ 
segir Halldóra Jóna. „Við erum stolt 
af því að geta nú boðið viðskipta-
vinum okkar uppá mun fjölbreytt-
ara vöruval í snyrtivörum hjá okkur 
og erum sérlega ánægð með þær 

Snyrtivöru-
deildin í 
Krónunni í 

Lindum var opnuð 
nýverið með fjölda 
glæsilegra opnunar-
tilboða og stefnt er 
að bjóða þar reglu-
lega góð tilboð.

viðtökum sem nýja deildin okkar 
hefur þegar fengið,“ segir Halldóra. 

Snyrtivörudeildin í Krónunni í Lind-
um var opnuð nýverið með fjöl-
da glæsilegra opnunartilboða og 
stefnt er að bjóða þar reglulega góð 
tilboð. „Það er mjög gaman að opna 
deildina þegar svona stutt er til 
jóla, en þetta árið höfum við einn-
ig aukið úrvalið af gjafapökkum á 
framúrskarandi verðum sem eru 
kjörnir í jólapakkana,“ segir Hall-
dóra Jóna Lárusdóttir, innkaupa-
stjóri snyrtivöru hjá Kaupás.



Engihjallinn er á hraðri uppleið 
og á nýafstöðnu íbúaþingi 
kom fram skýr vilji íbúa við 

Engihjalla að efla hverfið til muna. 
Við tókum Guðrúnu Snorradóttur, 
formann íbúasamtaka Engihjalla, 
tali. 

Hvað gerir Engihjalla sérstakan?
Ef þetta væri óbyggt svæði í dag þá 
væri svæðið við Engihjalla dýrasta 
byggingasvæði landsins Engihjall-
inn er, eins og bæjarstjóri Kópavogs 
orðaði það nýlega á íbúa-
þingi hjá okkur, eins og „Brook-
lyn Kópavogs.“ Þetta er van-
metið íbúahverfi sem hefur alla 
burði til að verða eitt eftirsóttasta 
hverfi landsins. Hér er stutt í alla 
þjónustu, göngufæri í Smáralind 
og allar lágvöruverslanir, bygginga-
vöruverslanir, veitingastaði, bíla-
þjónustu, hjólreiðaþjónustu og svo
eru mjög greiðar strætóleiðir frá 
Mjódd sem flytur mann hvert á 
land sem er. Allt þetta er í stuttri 
göngufjarlægð frá Engihjalla. Álf-
hólsskóli er einn besti skóli land-
sins að margra mati, annálaður 
fyrir skákárangur, góður leikskóli 
er á horni lóðarinnar og svo er stutt 
í náttúruna í frábærar göngu-
leiðir um dalina okkar þrjá; Kópa-
vogsdalinn, Fossvogsdalinn og 
Elliðaárdalinn.

Engihjallinn er þá ekkert slömm?
Nei, aldeilis ekki! Þetta er frábært 
fjölskylduhverfi með marga mögu-
leika. Það er sjálfsagt fólk sem býr 
við erfiðleika hér eins og annars 
staðar, en í heildina séð er afar gott 
að búa hér. Ég var sjálf með for-
dóma fyrir Engihjalla áður en ég 
flutti hingað en nú vil ég ekki sjá 
neitt annað.

Af hverju hélduð þið íbúaþing?
Þetta er, að ég held, í fyrsta skipti 
sem íbúar í hverfi í Kópavogi taka 
sig saman og fara til bæjarins og 
þjónustuaðila í hverfinu og boða 
til fundar til að ræða hugmyndir 

VIÐTALIÐ

14k handsmíðað gullhjarta 
með grænum demant

Gjöf til jóla frá Gullsmiðju Óla

Hamraborg 5

14 k gullhringir með 
demant

42.000 kr. 74.000 kr.
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L a u g a r d a g a  1 1 - 1 6
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Basar Rauða krossins 
29. nóvember
Sjál�oðaliðar Rauða krossins í 
Kópavogi verða með basar laugardaginn 
29. nóvember kl. 11-16 í Rauðakrosshúsinu, 
Hamraborg 11, 2. hæð. Þar verður til sölu 
fallegt handverk sjál�oðaliða. Mikið 
úrval á góðu verði.
 
Allur ágóði rennur til verkefna Rauða 
krossins í Kópavogi.
 
Ný�u tækifærið til að kaupa gjafir 
og styrkja go� málefni í leiðinni.

Silfurhringur
með 14 karata gulli
26.800 kr.

„Engihjalli er Brooklyn 
Kópavogs.“

Ef þetta 
væri óbyggt 
svæði í dag 

þá væri svæðið við 
Engihjalla dýrasta 
byggingarsvæði 
landsins

Guðrún Snorradóttir, formaður 
íbúasamtaka Engihjalla.

um hvernig efla og styrkja megi 
hverfið. Birgir H. Sigurðsson, skipu-
lagsstjóri, var milligöngumaður 
okkar gagnvart bænum og svo átt-
um við samráð við Reiti sem eiga 
meginhluta af þjónustuhúsnæðinu 
við Engihjallann þar sem Iceland er 
til húsa og einnig N1. Á fundinum 
kom fram skýr vilji íbúa, bæjaryfir-
valda og fyrirtækja að bæta útlit og 
ímynd Engihjalla. Megin þemað var 
umhverfisvæn hugsun.

Hvernig mun Engihjallinn þróast 
í náinni framtíð, miðað við 
umræður á íbúaþinginu?
Engihjallinn verður frumkvöðull 
í vistvænu hverfi, ef hugmynd-
ir landslagsarkitektanna Björns 
Jóhannssonar og Yngva Þórs Lofts-
sonar, verða að veruleika. Það er 

áhugavert, en margir íbúa hér nýta 
sér bíllausan lífsstíl vegna þess hve 
stutt er hér í allt. Það er okkar styrk-
leiki. Menn sjá því fyrir sér að þetta 
hverfi verði sérstaklega hugsað 
fyrir þá sem vilja ferðast á hjólum, í 
strætó eða rafbílum. Menn eru líka 
með hugmyndir um að hér verði í 
framtíðinni þjónusta fyrir hjólafólk 
og rekið fjölskylduvænt kaffihús. 

Hugmyndin er að aðkoman að  Engi-
hjalla verði meira græn og minna 
stofnanaleg. Hér verða fleiri runnar 
og græn svæði.

Hvenær?
Hafin er vinna úr öllum þeim 
hugmyndum sem ræddar voru á 
íbúaþinginu sem við náum ekki 
að koma hér að í þessu viðtali. 
Síðan verður aftur fundað með 
bæjaryfirvöldum og fyrirtækjum 
ásamt landslagsarkitektum áður 
en mótaðar tillögur verða endan-
lega ákvarðaðar. Vonandi verða 
einhverjar framkvæmdir í vor svo 
íbúar sjái breytingar en þetta er 
langhlaup og margra ára verkefni. 
Það verður gríðarlega spennandi 
að fylgjast með framförum í Engi-
hjallanum á næstu árum. Engi-
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fram fór í Moskvu, þar sem þau 
höfnuðu í 30. sæti. Þess er skemmst 
að minnast að Dansíþróttafélag 
Kópavogs vann stigakeppnina á 
UMSK mótinu sem fram fór fyrr í 
mánuðinum og því ljóst að þarna 
er á ferðinni framúrskarandi hópur 
íslenskra dansíþróttamanna.  Hóp- 
ur sem er landi, þjóð og bæjarfélagi 
til sóma, hér heima sem erlendis.

Hin árlega Lotto dans-
keppni fór nýlega fram í 
íþróttahúsinu við Strand-

götu í Hafnarfirði. Fjöldi para frá 
Dansíþróttafélagi Kópavogs tók 
þátt. Þá sýndi stór hópur barna listir 
sínar á gólfinu við dúndrandi lófa-
klapp þeirra sem í stúkunni sátu. 
Keppendur Dansíþróttafélags vann 
til fjölda verðlauna í öllum flokkum 
keppninnar, bæði með grunnaðferð 

og frjálsri. Þá unnu pör félagsins 
það frækilega afrek að vinna 6 af 
10 mögulegum gullverðlaunum 
í meistaraflokkunum. Nýkrýndir 
norður-Evrópumeistarar; Elvar 
Gapunay og Sara Lind Guðnadótt-
ir sigruðu í flokki Unglinga I, bæði 
í ballroom og suður-amerískum 
dönsum. Í ballroom dönsum í 
flokki ungmenna sigruðu Birkir 

Örn Karlsson og Rakel Matthías-
dóttir.  Í ballroom dönsum í flokki 
fullorðinna sigruðu Þorkell Jóns-
son og Denise Margrét Yaghi.  Í 
suður-amerískum dönsum í flokki 
fullorðinna sigruðu Höskuldur Þór 
Jónsson og Margrét Hörn Jóhanns-
dóttir, sem eru nýkomin heim af 
heimsmeistaramóti ungmenna í 
suður-amerískum dönsum, sem 

Keppni í karlaflokki í lofts-
kammbyssu á landsmóti 
Skotsambands Ísland, sem 

fram fór í Egilshöll nýverið var mjög 
spennandi. Þegar upp var staðið 

voru tveir efstu keppendurnir jafnir 
að stigum. Báðir höfðu skorað 550 
stig en fyrst sætið féll í skaut Thom-
asar Viderö, Skotfélagi Kópavogs, 
þar sem hann náði níu innri tíum 
en Karl Kristinsson, Skotfélagi Rey-
kjavíkur, varð að láta sér lynda 2. 
sætið með átta innri tíur. Baráttan 
um þriðja sætið var jafn spenn-
andi og tvísýn. Tveir keppendur 
voru með 541 stig en þriðja sætið 
kom í hlut Ívars Ragnarssonar. 
Hann skoraði 10 innri tíur á móti 
7 innri tíum Guðmundar Helga 
Christensen sem sat þá eftir í 4. 
sæti.

Í liðakeppni loftskammbyssu karla 
rigraði sveit Skotfélags Kópavogs 
með 1629 stig en sveitina skipuðu 

Landsmót 
Skotsambandsins 
í loftgreinum

Framúrskarandi 
árangur og gróska 
hjá DÍK

DANS

LOFTSKAMMBYSSUMÓT Thomas Viderö, Ívar Ragnarsson 
og Stefán Sigurðsson. Sveit Skot-
félags Reykjavíkur varð önnur 
með 1969 stig en sveitin var skipuð 
Karli Kristinssyni, Guðmundi 
Helga Christensen og Engilberti 
Runólfssyni. Í þriðja sæti varð svo 
B. sveit Skotfélags Kópavogs á 1501 
stigum með Ólaf Egilsson, Hafstein 
Pálsson og Jóhann A. Kristjánsson 
innanborðs.
 
í kvennaflokki loftskammbyss-
unnar sigraði Jórunn Harðardóttir, 
formaður Skotfélags Reykjavíkur, 
nokkuð örugglega á 372 stigum 
sem var tveimur stigum undir 
gildandi Íslandmeti hennar. Bára 
Einarsdóttir, Skotfélagai Kópavogs 
varð í öðru sæti með 361 stig og 
Guðrún Hafberg, einnig í Skotfélagi 
Kópavogs, varð þriðja með 326 stig.
Skotfélag Kópavogs sendi kvenna-
lið í keppnina, skipað þeim Báru, 
Guðrúnu og Andreu Ösp Karls-
dóttur.
 
Í stúlknaflokki sigraði Margrét 
Skowronski, Skotfélagi Reykjavíkur, 
með 273 stig og Dagný Rut Sævars-
dóttir, Skotfélagi kópavogs, varð 
önnur með 265 stig.
 
Loftriffill
Í loftriffli karla sigraði Guðmun-
dur Helgi Christensen, Skotfélagi 
Reykjavíkur, með 577,2 stig. Theo-
dór Kjartansson, Skotdeild Kefla-
víkur, varð annar með 537,8 stig og 
Þorsteinn Bjarnarson, Skotfélagi 
Reykjavíkur, varð þriðji með 486,1 
stig.
 
Íris Eva Einarsdóttir sigraði í loftrif-
fli kvenna með 405,5 stig og Jórunn 
Harðardóttir varð önnur með 396,1 
stig en þær kepptu báðar fyrir Skot-
félag Reykjavíkur sem hélt mótið 
en þetta var fyrsta keppnin sem 
Skotfélagið notar glænýjar skot-
gildru frá Sius.

Konukvöld Heilsu og Útlits 
verður haldið föstudaginn 5.desember 
í Hlíðarsmára 17. milli 17.00 og 19.00.

Stærðir 38-52

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Smart jólaföt,  
fyrir smart skvísur

Verstæði & Verslun

Bæjarlind 16, 2.hæð, Kópavogur
s: 537 7701  fb: JonaMaria JM Design

Fallegur og einstaklingsbundinn kvennfatnaður

Íslensk hönnun

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!



Vera Sigurðardóttir
Sölufulltrúi
866-1110
vera@domusnova.is

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
783-1494
haraldur@domusnova.is

Stefán Páll
Sölufulltrúi
694-7186
stefanp@domusnova.is

Ármann Gunnarsson
Sölufulltrúi
847-7000
armann@domusnova.is

Diðrik Stefánsson
Sölufulltrúi
771-8052
didrik@domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl. Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

Domusnova Nýbýlavegi 8. 2. hæð 

Við erum í þínu bæjarfélagi

Frítt verðmat
engin binding

Helga Guðmundsdóttir
Sölufulltrúi/Innanhússtílisti
824-3797
helga@domusnova.is



KÓPAVOGSBLAÐIÐ8

Jólakort SOS Barnaþorpanna 
eru komin út. Um er að ræða 
fjögur ný kort sem hönnuð eru 

af Heklu Björk Guðmundsdóttur 
en hún hefur vakið mikla athygli 
undanfarin ár fyrir fallega hönn-
un. Kortin eru annars vegar 13 x 13 
cm og hins vegar 10 x 21 cm. Minni 
kortin (13 x 13) eru með kveðjunni 
„Gleðileg jól og farsælt nýtt ár“ en 
fallegt kvæði er með stærri (10 x 21) 
kortunum. Hvert stykki af jólakor-
tunum kostar 400 krónur.

Einnig eru SOS Barnaþorp-
in með eldri jólakort til sölu, meðal 
annars kort eftir Maríu Mön-
du, Huldu Ólafsdóttur og Ingi-

björgu Eldon Logadóttur. Hægt 
er að panta jólakortin á www.sos.
is eða í síma 564-2910. Þá er skrif-
stofa samtakanna opin alla virka 
daga.

mér hugmyndir jafnt og þétt. Ég 
skýri hverja mynd áður en ég byrja 
á henni. Flestar myndirnar segja 
hver túlkunin er með nafninu 
og það þarf að horfa djúpt inn í 
myndirnar til að  skilja tjáning-
una. Ég held að þannig sé það 
með alla myndlist.“ Eygló Sif hélt 
sína fyrstu sölusýningu á Menn-
ingarnótt í fyrra, sem var vel sótt. 
„Flestir vita ekkert af þessu, þar 
sem þetta er algjör nýjung. Mér 
fannst bara þessi hugmynd vera 
svo mikil snilld að ég lét verða af 
henni. Ég bý sjálf til litina sem ég 

blanda eftir kúnstarinnar reglum. 
Þvottahúsið hjá mér verður því 
reglulega eins og rannsóknar-
stofa,“ segir Eygló Sif Steindórs-
dóttir, listamaður. Sýning á 
verkum Eyglóar verður í Gulls-
miðju Óla, Hamraborg 5, 
laugardaginn 6. desember frá 
klukkan 10 til 18 og er öllum opin. 

Í Gullsmiðju Óla, Hamraborg  
5, eru afar fallegar og óvenju-
legar myndir til sölu eftir lista-

manninn Eygló Sif Steindórs-
dóttur. Myndirnar eru búnar 
til úr eggjaskurni úr íslenskum 
landnámshænum, sem hingað til 
hefur verið hent en nýtist nú í list-
sköpun. 
„Þar sem við fjölskyldan borðum 
mikið af eggjum, og eigum ís-
lenskar landnámshænur, þá 
fannst mér hræðilegt bruðl að
henda öllum þessum eggja-
skurn,“ segir Eygló Sif. „Ég fór að 

mylja skurninn og gefa hænu-
num hann aftur sem kalk og 
einnig að setja hann í blóma-
beðin, en skurninn hlóðst upp. 
Þá lagði ég haus í bleyti og fór að 
kanna ýmsar leiðir til að nýta skurn-
inn betur svo sem í föndur og  í 
myndlist. Ég sá fljótt að ég gæti 
gert myndir úr skurninum en áður 
en af því varð þá fór ég að þreifa 
fyrir mér með ýmsa möguleika,“ 
segir Eygló Sif sem eyddi heilu 
ári í að finna þá leið sem hentaði 
henni best til að gera mynd-
ir úr skurninum. „Það þarf að 
þvo skurninn vel, hreinsa úr hon-
um himnurnar og  þurrka. Það 
fer mikið magn af skurn í hverja 
mynd.“
Vinnsluferlið hjá Eygló Sif fer þan-
nig fram að skurninn er límdur 

á útlínur myndarinnar sem hún 
hefur ákveðið að gera. „Þetta 
tekur ómældan tíma og oft þarf 
að líma skurninn í skömmtum til 
að þetta verði í lagi. Límið þarf að 
þorna en þá tekur litunin við. Það 

er mun lengri ferill því það þarf 
að lita nokkrar umferðir þar til 
rétta lit er náð. Frá því að ég byr-
ja á mynd og þar til hún er tilbúin 
til sölu geta liðið fjórir dagar og 
allt upp í vikur. Það fer eftir um-
fangi myndarinnar. Stærsta mynd 
sem ég hef gert er  80 x 220 cm en 
það var sérpöntuð mynd sem tók 
þrjár vikur að klára.“ 

Hugmyndir 
koma í flæðinu
„Hugmyndirnar af 
myndunum fæðast  
hjá mér jafnt og 
þétt. Oft dettur mér 
eitthvað í hug. Þá 
rissa ég útlínur. 
Þegar ég er sest niður 
og er í stuði þá birtast 

Býr til listaverk 
úr eggjaskurni úr 
landnámshænum

LIST

Eygló Sif Steindórsdóttir, myndlistakona.

Hugmynd-
irnar af 
myndunum 
fæðast hjá 

mér janft og þétt

Jólakort SOS 
Barnaþorpanna

JÓLAKORT

Markaðsstofa Kópavog 
stendur fyrir stórglæsi-
legri sölusýningu á hand-

verki og hönnun eftir listamenn 
í Kópavogi á morgun, laugar-
dag, frá 11-17 í Safnaðarheimili 
Kópavogskirkju, Hábraut 1a. Lista-
mennirnir sjálfir verða á staðn-
um til að kynna listiðn sína og 
gefst þarna einstakt tækifæri til að 
kynna sér spennandi hönnun úr 
Kópavogi og kaupa fallegar gjafir. 
Meðal þess sem hægt er að skoða 
er margbreytileg hönnun á fatnaði 
og fylgihlutum, handgerðir skart- 
og listgripir úr náttúrulegu hrá-
efni, glæsileg skartgripahönnun, 
glermunir, nytjalist úr leir, tré-

Hönnun og handverk 
um helgina

EKKI MISSA AF

munir, margbreytilegar textílvörur 
og handgerð kerti. Þau sem taka 
þátt í sýningunni eru Andreu 
Kerti, Anton Gunnarsson, Björg 
Helen Skart, Bolabítur/Elsku Alas-
ka, Cool Design, Erna Jónsdót-
tir, Eygló Benediktsdóttir, Eygló 
Karólína Design, Fluga Design, 
Jóhann Walderhaug, KRÓSK, Mor-
na Fell, Nadine, Pamela De Sen-
si, Prjónafabrikkan og Rannveig 
Tryggvadóttir. Þetta er í annað 
sinn sem Markaðsstofa Kópavogs 
stendur fyrir og skipuleggur þen-
nan viðburð í upphafi aðventu og 
var fullt út úr dyrum á sýningunni 
í fyrra. 
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Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

Í kjölfar íbúafundar í Snælands-
skóla síðastliðinn miðvikudag 
langar mig að senda ykkur 

helstu athugasemdir mínar við 
fyrirhugaðar breytingar á hús-
næðinu við Furugrund 3. Fyrir 
þau ykkar sem ekki sátu fund-
inn er skemmst frá því að segja 
að húsfyllir var á fundinum og 
einkenndist hann af mikilli and-
stöðu og reiði vegna fyrirhugaðra 
breytinga á landnotkun á lóð nr. 3 
við Furugrund.

Breyting á aðalskipulagi er 
stórmál 
Í mínum huga er enginn vafi á að 
best færi á því að nýta húsnæðið við 
Furugrund 3 í þágu íbúa hverfisins 
og bæta úr þeim húsnæðis-
vanda sem Leikskólinn Furugrund 
og Snælandsskóli búa við. Einn-
ig gæti farið vel á því að hafa þar 
þjónustu við fatlaða og/eða aldraða 
íbúa bæjarins, bókasafn og annað 

í þeim dúr. Farsælast hefði verið 
ef haft hefði verið samráð við íbúa 
hverfisins um notkun húsnæðis-
ins frá upphafi, eins og lagt var til 
í skipulagsnefnd á sínum tíma, en 
þeirri tillögu var hafnað. Það þyk-
ir mér helst til einkennilegt þegar 
íbúasamráð var eitt þeirra mál-
efna sem mestan hljómgrunn 
fengu rétt fyrir síðustu kosningar. 
Þess í stað var farið í málið nánast 
bakdyramegin, og íbúum ekki 
kunnugt um nein áform fyrr en nú 
miklu síðar þegar svo virðist sem 
búið sé að lofa nýjum eigendum 
húsnæðisins breytingum á annars 
nýsamþykktu aðalskipulagi og 
byggingu íbúða á lóðinni. Breyt-
ing á aðalskipulagi á ekki að vera 
smámál eins og látið var í veðri 
vaka á fundinum, það er stórmál. 
Það verður ekki annað sagt en að 
þetta mál, eins og það kemur fyrir 
sjónir á þessu stigi málsins, líti væg-
ast sagt illa út fyrir bæjaryfirvöld.

Opið bréf 
til skipulags-
yfirvalda 
Kópavogs

UMRÆÐAN

Börnin sitji við sama borð 
Þekkt er að í Snælandsskóla er ekki 
eldhús eða almennilegur mötu-
neytissalur og börnin þar borða 
flest mat í hádeginu sem eldaður 
er í Keflavík snemma morguns. 
Jafnframt býr dægra-dvölin í skóla-
num við þröngan og lakan kost. 
Nýta mætti húsnæðið við Furu-
grund 3 til að bæta úr þessu. Jú, 
eflaust þyrfti að breyta því eitthvað 
og í það þyrfti fjármagn, en hér má 
líka bera saman aðstöðu barna í 

efri byggðum Kópavogs, og það 
fjármagn sem sett hefur verið í að 
byggja hana upp, við það sem börnin 
í eldri hverfum búa við. Það er 
lykilatriði að börnin í bænum 
sitji við sama borð (eða að minnsta 
kosti sambærilegt) hvort sem þau 
búa í nýju hverfunum eða þeim 
eldri.

Þröngur húsakostur leik-
skólans Furugrund 
Leikskólinn Furugrund býr við 

ótrúlega þröngan húsakost og er 
það hreint út sagt afrek að starfs-
fólkið þar láti daglegt starf ganga 
upp í því litla rými sem er til staðar. 
Enginn salur er í leikskólanum, 
sem er líklega einsdæmi í Kópa-
vogi, og eins og gefur að skilja tak-
markar þetta starfið á margan hátt. 
Ekkert rými er fyrir sameiginlegar 
söngstundir, leiksýningar hvort 

Sandra Fairbairn.

Framhald á bls. 10
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Hvaða hæð á að vera á 
fremri?“ „Þarf 505 á 
Nissan?“ „Hvað er opið 

lengi?“ „Hvað kostar ný vetrar-
dekk?“ Spurningarnar eru enda-
lausar sem Eiður Ármannsson, 
framkvæmdastjóri Dekkjahússins 
að Dalbrekku 17 í Kópavogi stend-
ur frammi fyrir í hamaganginum. 
Síminn hringir stanslaust og menn 
eru á þönum út um allt verk-
stæði að skipta um dekk. Eiður 
og tíu aðrir starfsmenn Dekkja-
hússins munu afgreiða um sjö 
þúsund dekk í vetur til ánægðra 
viðskiptavina. „Synir mínir, þeir 

Hjörvar Freyr og Einar Logi stofn-
uðu þetta fyrirtæki ásamt Vil-
hjálmi Rist í ágúst árið 2012. Við 

keyptum húsnæðið hér við 
Dalbrekku 17 sem hafði 
staðið autt eftir að Toyota 
flutti starfsemi sína. Húsið 
var allt tekið í gegn og gjör-
breytt til að henta starf-
semi hjólbarðaverkstæðis. 
Ég gekk fljótlega til liðs við 
strákana frá Sólningu en 
þar hafði ég starfað í 35 ár.“ 

Hvernig hafa viðtökurnar 
verið?

„Það er búið að vera vitlaust að gera 
frá því við hófum rekstur. Við erum 
mjög þakklátir fyrir viðtökurnar. 
Við verðum mjög varir við íbúa hér 
í kringum okkur, úr Kópavoginum, 
sem hvetja okkur áfram að sinna 
okkar nærsamfélagi,“ segir Eiður. 
Dekkjahúsið flytur inn öll dekk sem 
það afgreiðir og selur einnig flottar 
álfelgur. En er þetta ekki rándýrt? 
„Við erum mjög samkeppnishæfir 
í verðum og bjóðum upp á allan 
skala sem til er. Hér er hægt að 
fá mjög fín dekk frá ekkert allt of 
þekktum merkjum, til dæmis frá 
High Fly Winturi en þau eru mjög 
góð. Við bjóðum einnig upp á 
dekk frá General, Cooper og BF 
Goodrich sem eru topp merki. 
Algengt meðalverð fyrir fjögur 
ný vetrardekk á venjulegan fjöl-
skyldubíl liggi í kringum 47 þúsund 
krónur,“ segir Eiður sem hvetur 
fólk til að koma í dekkjaskiptin á 
morgnanna því þá sé minnst að 
gera. „Það er best að vera tíman-
lega á ferðinni og sýna fyrirhygg-
ju,“ segir Eiður Ármannsson hjá 
Dekkjahúsinu, Dalbrekku 17.  

Sjö þúsund dekk rúlla 
út úr Dekkjahúsinu í vetur

KYNNING

Eiður Ármannsson, framkvæmda-
stjóri Dekkjahússins.

      

      

      

Þú færð úrval fylgihluta til 
sundiðkunar hjá okkur, fyrir 
konur, karla og börn og til 
nota í laug eða í sjósundi.  
Hettur, gleraugu, sundfit, 
bakpoka, sundtöskur og 

sérhannaður bakpoki fyrir 
þríþraut.  

www.aquasport.is 
“allt til sundiðkunar” 

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur 
sími: 564 0035 

MÖSSUN.I S
Mössun  Bón&Þrif  Bryngljái  
  Ryðblettun  Djúphreinsun  

553 3333
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Þú skiptir máli
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Rauði krossinn í Kópavogi óskar e�ir 
sjál�oðaliðum sem eru tilbúnir til starfa 
hjá öflugri deild þar sem boðið er upp á 
�ölbrey� verkefni.
 
Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um 
að hafa samband í síma 570 4060 eða með 
tölvupósti á kopavogur@redcross.is.
 
Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum.

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11
Sími: 570 4060
kopavogur@redcross.is 
raudikrossinn.is/kopavogur

kopavosbladid.is

sem um er að ræða aðkeyptar eða 
heimatilbúnar, leikfimi, frjálsan 
leik í opnu rými, foreldrafundi, 
sýningar fyrir foreldra, blöndun 
og leikur barna af ólíkum deildum 
verður minni, og svo mætti -
lengi telja. Einnig er lóðin einstak-
lega lítil, þótt góðar endurbætur 
hafi verið gerðar á henni nýverið, 
aðstaða til sérkennslu mjög bág-
borin, og fataklefar eldri deilda 
svo þröngir að varla er hægt að at-
hafna sig þar. Fermetrafjöldi á barn 
í Leikskólanum Furugrund er vel 
undir meðaltali í Kópavogi og langt 
undir því sem gerist í nýjum leik-
skólum í efri byggðum Kópavogs. 
Ljóst er að stækkun er brýn og 
við aðgerðaleysi bæjaryfirvalda 
í húsnæðismálum leikskólans 
verður vart við unað lengur.

Afleit vinnubrögð 
Að þröngva breytingum á aðalskip-
ulagi í gegn, þvert á vilja íbúanna 
í hverfinu gætu ekki talist annað 
en afleit vinnubrögð af hálfu bæ-
jaryfirvalda. Mig langar því að 
skora á ykkur, sem kosin voruð til 
að þjónusta okkur, íbúa bæjarins, 
að fara ekki þá leið. Nýtið frekar 
tækifærið til að bregðast við þeim 
húsnæðisvanda sem Leikskólinn 
Furugrund og Snælandsskóli búa 
við. Ljóst er að annað eins tækifæri 
mun ekki standa til boða í bráð, 
ef þá nokkurn tíma, og bygging 

íbúðablokkar verður ekki aftur 
tekin. Furugrund 3 og skólarnir í 
kring eru hjartað í Snælandshverfi. 
Nánast sama við hvern þetta mál er 
rætt, allir íbúar hverfisins virðast 
sammála um að ekki fari vel á því 
að breyta húsnæðinu í íbúðablokk. 
Nær sé að nýta það til að styðja við 
og styrkja það annars góða skóla-, 
íþrótta- og tómstundastarf sem 
þegar er til staðar og láta íbúana 
njóta góðs af. Markmið um þétt-
ingu byggðar er gott og gilt og getur 
í mörgum tilfellum farið vel á því 
samanborið við hið andstæða, en 
að framfylgja því í blindni, án þess 
að taka tillit til áhrifa þess á lífsgæði 
íbúanna sem fyrir eru, er glapræði 
og hlýtur að vinna gegn yfirmark-
miðum um betra bæjarfélag.

Vantar ekki litlar íbúðir 
Í annan stað, að ef ætlunin er að 
byggja nýjar íbúðir í Snælands-
hverfi, og þá vonandi annars staðar 
en í Furugrund 3, þá tel ég rétt að 
koma því á framfæri að litlar 2ja-3ja 
herbergja íbúðir eru alls ekki það 
sem vantar í hverfið. Snælands-
hverfið einkennist af því að hér 
eru annars vegar mjög margar 
litlar íbúðir og hins vegar stór hús. 
Hér vantar milliveginn, þ.e. stærri 
íbúðir, eða 4ra-5 herbergja. Mörg 
dæmi eru um fjölskyldur með 2-3 
börn eða fleiri sem búa í litlum 
íbúðum og vildu gjarnan stækka 
við sig án þess að þurfa að fara 
úr hverfinu og láta börnin skipta 
um skóla. Hins vegar er mjög lítið 

framboð af stærri íbúðum og húsin 
oft á tíðum dýr.

Umferðarþungi 
Annað sem bæta þarf úr ef fjölga 
á íbúðum í Snælandshverfi eru 
bílastæðamálin annars vegar og 
vandamál tengd umferðarþun-
ga hins vegar. Leysa þarf þann 
bílastæðavanda sem í hverfinu er, 
og þá sérstaklega í Furugrund og 
Ástúni. Kom það mjög á óvart á 
íbúafundinum að formanni skip-
ulagsnefndar væri ekki kunnugt 
um þann mikla skort á bílastæðum 
sem þegar er til staðar. Hvað um-
ferðarþungann varðar var bent á á 
fundinum að íbúðum fylgi minni 
umferð en verslun og þjónustu. Ég 
tel hins vegar að lykilatriði hér sé á 
hvaða tíma umferðin er. Erum við 
að tala um aukna umferð á annatí-
mum, þ.e. þegar allir eru á leið í og 
úr vinnu, og börn á leið í skóla, eða 
umferð sem dreifist yfir daginn, líkt 
og við á um verslun og þjónustu. 
Aukin íbúaumferð á annatímum 
myndi margfalda álagið á stöðum 
þar sem flöskuhálsar eru þegar til 
staðar. Ef hugmyndir um nýtingu 
Furugrundar 3 í þágu Leikskólans 
Furugrundar og Snælandsskóla 
yrðu að veruleika, myndi því ekki 
fylgja aukin umferð, einungis sú 
umferð sem þegar er til staðar.

Með von um góð viðbrögð og samráð 
héðan af. Sandra Fairbairn, íbúi og 
eigandi Birkigrundar 33 og móðir 3ja 
drengja á aldrinum 4ja til 8 ára    

Framhald af bls. 9.



AMERÍSK JÓL
Í KOSTI

Jóla-
pokar

kr/pk 
4.985,-

Jólamerki-
spjöld

kr/pk 
2.859,-

Smákökur og konfekt

Allt til innpökkunar

kr/stk 
19.980,-
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kr/pk 
3.156,-

Disney 
límmiðabækur
kr/stk 
2.595,-

Heilsusamleg 
jólagjöf!

 
Með NUTRiBULLET nýtir þú 
öll næringarefnin í fæðunni til 
fullnustu og stuðlar að bættri

heilsu og almennri vellíðan. 

Nánari upplýsingar um 
tækið má finna á síðunni  

www.nutribullet.is.

kr/stk 
3.495,-

Risa rúlla
af jólapappír

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur | S: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Opið alla daga frá klukkan 10.00 til 20.00

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/kostur.dalvegi

kr/stk 
3.998,-

Kelsen
danskar 
smákökur

kr/stk 
3.879,-

Kirkland
smákökur

Nokkrar 
tegundir í boxi
2,27 kg

Með belgísku 
súkkulaði
1,5 kg

Pipar-
kökuhús
Allt til 
skreytingar 
í pakkanum
1,44 kg

Kostakaup Gjafavörur

kr/stk 
4.895,-

Disney flísteppi

kr/stk 
3.255,-

Hersey’s hátíðar 
súkkulaði blanda
Hersey’s kossar, 
Reese’s cup 
og Hersey’s 
súkkulaði 
1,41 kg

kr/stk 
1.698,-

Truffettes 
de France
súkkulaði
trufflur
Húðaðar 
með kakó
1 kg

kr/stk 
2.585,-

Baileys
súkkulaði
trufflur
500 gr

Jólaslaufur og 
merkispjöld

Þykkur pappír, 
prentaður 
báðum megin. 
49 m á rúllu

kr/stk 
6.670,-

Risa Disney 
teiknisett

Jóla-ilmkerti - 3 í pakka 

kr/pk 
4.195,-

Drykkjarkrukkur

kr/pk 
3.695,-

Flísleggings - barna

kr/stk 
3.898,-

Náttbuxur fyrir herra

kr/pk 
5.279,-

Nokkrar gerðir
Brennslutími 90 klst.

kr/stk 
3.298,-

kr/pk

2.779,-

2 í pakka
Stærðir: S, M og L

Úr mjúku flísefni 
Stærðir: M, L, XL og XXL

3 stk í pakka 
Stærðir: S, M, L og XL

3 í pakka 

Jólagjöfin 
í ár

Reese’s
hátíðar-
molar
Súkkulaði með 
hnetusmjörs- 
fyllingu
623 gr

40 jólaslaufur og 
43 merkispjöld

60 stk 
handgerð
merkispjöld 
í pakka

15 stk 
í pakka 

Sokkabuxur fyrir dömur

kr/stk 
2.879,-

Lindt
Lindor 
trufflur
Blandaðar 
tegundir 
600 gr

kr/stk 
2.995,-

Nokkrar tegundir
Stærð: 150x200 cm

332  
kr/stk

48  
kr/stk

38  
kr/stk

71  
kr/m
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Fyrir nokkrum árum var ég að 
leita að sjálfri mér. Eitt sinn fór 
ég á stað þar sem hópur fólks 

var saman komin að reyna læra að 
þekkja sjálfan sig. Þar var stelpa 
um tvítugt, ótrúlega sæt og blóm-
strandi. Hún sagði við mig: „Þú 
veist Sigga, að þú hefur alltaf val. Þú 
getur valið eymdina, eða þú getur 
valið fegurðina.“ Ég hnussaði yfir 
þessu. Hvað heldur hún eiginlega 
að hún viti um það? Hún er bara lítil 
sæt stelpa. Hefur örugglega aldrei 
þurft að losna við aukakíló! Mér 
fannst ég ekkert hafa neitt val. Ég 
byrjaði alltaf í megrun á mánudegi 
og borðaði nammi á miðvikudegi. 
Féll. Vonlaust. Ég hafði ekkert val 
að mér fannst. Þetta bara gerðist.
 
Mér fannst ég heldur ekki hafa val 
þegar ég vaknaði á morgnanna. 
Það var snjór marga mánuði á ári 
(samt valdi ég að búa á Íslandi) og 
ég þurfti að skafa bílinn. Ég þurfti 
líka að hlusta á kennarann upp í 
Háskóla rausa um eitthvað sem ég 

hafði ekki alltaf áhuga á. Samt valdi 
ég að taka þetta nám.
 
Í morgun vaknaði ég. Ég vaknaði 
við væl í kettinum. Honum leiðist 
yfirleitt einn frammi og byrjar 
iðulega að væla við sólarupprás. Ég 
strunsaði fram og sussaði í honum. 
Kallaði hann asna og langaði að 
dingla aðeins í hann í leiðinni. Ég 
hitti bara ekki, hann var of snöggur. 

HEILBRIGÐ HEILSURÁÐGJÖF

Sigga Karls, heilsuráðgjafi.

Stekkjastaur var snemma á ferðinni og skemmti sér og öðrum á Aðventuhátíð 
Kópavogs í fyrra.

Ég elska bökur og finnst of-
boðslega gaman að búa þær 
til. Ég á margar uppskrift-

ir að botnum en þessi er held 
ég bezt. Botninn er stökkur og 
bragðgóður og umfram allt ein-
faldur. Fyllingin er síðan mest úr 
mínum kolli. Bakan er síðan bor-
in fram með brakandi fersku sala-
ti, fetaosti og kaldri sósu.

Botninn
5 dl hveiti, eða annað mjöl
2 1/2 dl kotasæla
200 gr mjúkt smjör
smá salt
Hnoðað saman og sett í þunnu 
lagi í smurt eldfast mót

Fyllingin
500 gr frosið eða ferskt spínat, ef 
það er frosið kreistið þá allan safa 
úr fyrst
einnig má setja annað grænmeti 
líka, ef vill
1 peli rjómi
4 egg
1 tsk múskat
smá salt og pipar
rifinn ostur
dijon sinnep (má sleppa)

Aðferð
Ef þið viljið nota sinnepið þá er 
því smurt á botninn í þunnu lagi, 
síðan er ostinum sáldrað yfir. 

Spínatinu er síðan raðað ofan á. 
Eggin eru pískuð ásamt rjóma, 
salti, pipar og músakti og hellt yfir 
spínatið. Að lokum er rifnum osti 
sáldrað yfir. Bakan er bökuð í 
190°C heitum ofni í ca. 45 mín. 
eða þangað til eggjablandan er 
orðin stíf.

Sósan
4 msk majones
4 msk sýrður rjómi
4 msk mango chuntey
1 tsk karrí
1 tsk turmerik
smá salt
Öllu hrært vel saman og geymt í 
kæli.

Verði ykkur að góðu!

Spínatbaka

Ætlar þú í alvöru 
að láta köttinn velja 
fyrir þig hvernig 
dagurinn mun 
verða?

UPPSKRIFT

Andrea Guðmundsdóttir.

Ég fann gremjuna og neikvæðu 
tilfinningar blossa upp. Ég ætlaði 
að byrja þennan fallega og dásam-
lega dag á þennan hátt. En þá flaug 
þessi setning upp í huga mér. 
„Sigga, þú hefur alltaf val“. Ég leit út 
um gluggann og sá þetta líka fall-
ega veður. Dóttir mín samkjaftaði 
við sjálfa sig í rúminu og skellihló. 
Hún hafði greinilega valið að gera 
daginn góðan. Ég ákvað því að gera 
það líka. 
 
Ég hef algjört vald yfir hvernig ég 
bregst við. Vá, hvað það er dásam-
legt. Að enginn annar geri það fyrir 
mig. Ég ræð. Skemmtilegt!
 
En það sem ég er að deila hérna 
með ykkur er að: Valið er máttugt.
 
Einu sinni valdi ég að borða ekki 
morgunmat. Ég borðaði svo sam-
loku og gos í hádegismat. Svo 
valdi ég mér kleinu og kókómjólk í 
kaffitímann. Ég valdi svo að fá mér 
pizzu í kvöldmat. Eftir kvöldmat 
valdi ég oft að fara út í búð að kau-
pa bland í poka fyrir svona 300 kall. 
(Sem var mikið þá). Síðan valdi 
ég að líða alveg hörmulega yfir 
örlögum mínum yfir daginn.
 
Ég var svo mikið krútt!
 
Ég vissi bara ekki að ég hafði val.
 
Í dag vel ég yfirleitt að borða hafra-
graut eða morgunkorn í morgun-
mat. Ég vel að taka inn vítamínin 
mín og byrja daginn á andlegri 
vinnu fyrir sálartetrið mitt. Ég vel 
oft að vera kærleiksrík við mína 
nánustu og þá sem verða á vegi 
mínum. Ég vel að borða ekki 
nammi á hverjum degi. Af hverju 

vel ég þetta? Af því mér þykir vænt 
um mig.
 
Þá komum við aftur að fortíðinni 
minni. Mér finnst gaman að rifja 
þetta upp. Það minnir mig á hver-
su miklu ég hef náð að afreka. Ég 
valdi óhollt líferni (bæði fyrir sál 
og líkama) af því mér þótti ekkert 
sérstaklega vænt um sjálfa mig. Ég 
talaði að minnsta kosti ekki vel til 
mín. Ég hefði aldrei talað svona illa 
um nokkra aðra vinkonu eins og ég 
talaði til mín. Það segir mér að mér 
þótti ekkert voðalega vænt um mig.
 
Ég sleppti stundum að bursta tenn-
urnar. Ég valdi að spenna ekki 
beltið. Ég valdi að úða í mig súk-
kulaði. Ég valdi að sleppa hreyfin-
gu. Ég valdi að hugsa neikvætt. Af 
hverju? Af því mér þótti ekki vænt 
um mig. Það segir mér að ég hafði 
litla sjálfsvirðingu.  
 
Sjálfsvirðingin. Eitt af mikilvæg-
ustu hugtökunum. Að bera virð-
ingu fyrir sjálfum sér. Um leið og ég 
ber virðingu fyrir sjálfri mér þá fer 
ég ósjálfrátt að bera virðingu fyrir 
öðrum.
 
Prófið að rækta sjálfsvirðinguna 
í dag. Það er æði. Talið fallega til 
ykkar. Gerið hluti sem gerir yk-
kur gott. Finnið hvernig þið verðið 
sterkari.
 
Eigið góða helgi öllsömul! Njótið 
þess að vera þið með ykkur sjálfum. 
Hafið það gott. Takk fyrir að lesa.
 
Rosalega mikill kærleikur inn í 
daginn frá mér.
 
Ykkar Sigga.

EINS OG
FÆTUR

TOGA

Ecco Offroad
Verð kr. 17.990,-

Ecco Terra
Verð kr. 19.990,-

Ecco Track II
Verð kr. 24,990,-

Ecco Ultra Trail
Verð kr. 19.990,-

Ecco Soft
Verð kr. 11.990,-

Ecco Remote
Verð kr. 19.990,-

Ecco Terra Cruise
Verð kr. 15.990,- og 

kr. 22.990,- 
m. Gore-Tex

Eins og Fætur Toga
Bæjarlind 4

201 Kópavogur
Sími 55 77 100 

www.gongugreining.is

Aðventuhátíð Kópavogsbæjar 
verður haldin á morgun, 29. 
nóvember.  Tendrað verður 

á jólatré Kópavogsbæjar á Hálsa-
torgi, skemmtiatriði verða á torg-
inu, jólahús með varningi og 
jólalegt fjör af ýmsu tagi í miðbæ 
Kópavogs þessa fyrstu helgi í að-
ventu. Í menningarhúsunum verð-
ur jólaleg dagskrá, í safnaðarheimi-
li Kópavogskirkju verður sýningin 
Hönnun og handverk og listamenn 
í Kópavogi opna vinnustofur sínar. 
 
Hátíðin á Hálsatorgi hefst klukk-
an tvö þegar félagasamtök úr Kópa-
vogi opna sölubása í jólahús-
um og ævintýrapersónur í jóla-
skapi fara á stjá. Klukkan þrjú hefst 
dagskrá á sviðinu sem persónur 
úr ævintýraskóli leikhópsins Lottu 
kynna, skólahljómsveit  Kópavogs 
spilar jólalög, sendiherra Svíþjóðar 
Bosse Hedberg, afhendir vina-
bæjartréið sem forseti bæjarstjór-
nar, Margrét Friðriksdóttir, tekur á 
móti fyrir hönd bæjarins, SamSam 
systur taka lagið og svo verður 
slegið upp jólaballi.
 
Í menningarhúsunum í Kópa-

vogi verður jóladagskrá og ýmis 
konar góðgæti til sölu í jólahúsum. 
Í Gerðarsafni verður pop-up eld-
hús, kökur og jólatónlist í Salnum 
og skemmti-og fræðsluerindi um 
jólaköttinn í Safnahúsinu svo eitt-
hvað sé nefnt.
 
Í safnaðarheimili Kópavogskirkju 
verður sýningin Hönnun og hand-
verk þar sem gefst einstakt tækifæri 
til að kynna sér spennandi hönnun 
úr Kópavogi og kaupa fallegar gjafir 
í leiðinni.
 
Hinn árlegi laufabrauðsdagur í 
félagsmiðstöð aldraðra í Gjábakka 
er á laugardag og þangað eru all-
ir velkomnir. Laufabrauðsgerðin 
hefst klukkan eitt og stendur fram 
eftir degi auk þess sem seldar eru 
veitingar og boðið upp á margvísleg 
skemmtiatriði.
Þá verða vinnustofur listamanna í 
Hamraborg og Auðbrekku opnaðar 
gestum og gangandi. 
  
Nánari upplýsingar um dagskrána 
er að finna á heimasíðu Kópavogs-
bæjar, www.kopavogur.is
 

Aðventuhátíð 
í Kópavogsbæ

Á DÖFINNI
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í boði

SOS Barnaþorpin fóru á stað í 
haust með nýtt verkefni þar 
sem leikskólum landsins er 

boðið að gerast Sólblómaleikskólar. 
Um er að ræða verkefni að norskri 
fyrirmynd þar sem leikskólabörn 
fræðast um börn í öðrum löndum 
ásamt því að leggja sitt að mörkum 
til að gera heiminn að betri stað. 
Þá geta þau haldið Sólblómagleði 
ásamt því að eignast vin sem býr í 
SOS Barnaþorpi. Sólblóma-
verkefninu hefur verið tekið afar 
vel og nú þegar hafa yfir 20 leik-
skólar skráð sig á stuttum tíma. 
Sólblómaleikskólar styrkja annað 
hvort eitt ákveðið barn í 
SOS Barnaþorpi eða styðja 
við samtökin á annan hátt, 
til dæmis með söfnun einu 
sinni á ári sem kallast Sól-
blómagleði. Þó eru nánast 
allir þeir leikskólar sem nú 
eru Sólblómaleikskólar að 
styrkja eitt ákveðið barn. 
Sólblómaleikskólar fá efni 
frá SOS Barnaþorpunum 
þar sem sagt er frá 
börnum sem búa 
í SOS Barnaþor-
pum. Saga þeirra 
er sögð ásamt því 
að lönd þeirra eru 
kynnt, matarmen-
ning o.fl. Áhersla 
er lögð á að leik-
skólabörnin geti 
rætt um hvernig 
aðstæður SOS bar-
nanna séu líkar/
ólíkar þeirra eigin. 
Efnið er einnig 
unnið með því 
markmiði að 
börnin kynnist 
og ræði um 
mismunandi 

fjölskylduform og 
heimilisaðstæður. 
Leikskólabörnin 
fræðast þannig um 
önnur lönd og aðra 
menningarheima 
og sj hversu mikil-
vægt það er að 
bera virðingu fyrir 
öðrum þó svo að 
lifnaðarhættir og 
aðstæður séu öðru-
vísi en þau þekkja 
sjálf. Einnig fá allir 
Sólblómaleikskólar 

sólblómafræ til að sá og 
fylgjast svo með vextinum. 
Því sólblómið er alveg eins 
og barnið, það þarf umhyg-
gju og næringu til að lifa af. 
Krakkarnir á Álfaheiði fög-
nuðu nýlega afmæli 
styrktarbarnsins síns sem 
heitir Lucas og býr í SOS 
Barnaþorpi í Argentínu. 

Álfaheiði hefur verið 
styrktar foreldri í 12 ár og Lucas, 
styrktarbarnið þeirra, er orðinn 15 

Leikskólinn Álfaheiði 
fagnar afmæli Lucasar 
með Sólblómagleði

SOS Barnaþorp

Ég hef engan sér-
stakan áhuga á FIFA 
og mun líklega aldrei 

kaupa mér fótboltaleiki. 
En Ingi, bróðir minn, hefur 
rosalegan áhuga á þessu og 
ég er smám saman að fá „the 
FIFA fever.“ Sérstaklega eftir 
að ég spilaði með Ulti-
mate Team á servernum og 
setti þar upp mitt eigið lið. 
Eina sem ég hef tekið eftir 
að hefur breyst frá FIFA 14 
er hvernig hægt er að skipta 
köllum í lið og það er 
meira hægt að gera í Ulti-
mate Team. Þar græða þeir 
peninginn sem framleiða 
þennan leik því þar er hægt 
að kaupa kalla og stig. 

Hvað sagði Tarzan 
þegar hann sá flóð-
hestana koma yfir 
brúna?
Svar: þarna koma 
flóðhestarnir yfir 
brúna.

Hvað sagði Tarzan 
þegar hann sá flóð-
hestana koma 
með sólgleraugu 
yfir brúna?
Svar: Ekkert, hann 
þekkti þá ekki.

FIFA 15

Brandarar

Búðu til þinn eigin 
bangsa

Græjuhorn Einars Tómasar

Læknir: Er hóstinn 
orðinn betri?
Kalli: Já, ég er búinn 
að æfa mig í alla nótt.

Hvað er svart og 
hvítt og framleiðir 
rosalegan hávaða?
Svar: Sebrahestur að 
spila á trommusett

Nú er búið að bæta við þeirri 
nýjung í SmáraTívolí að 
hægt er að búa til sinn eigin 

bangsa frá MyPawfectBear. Yfir 
tíu gerðir bangsa eru í boði og er 
kærleikskveðja sett inn í bangsann 
með fyllingunni. Starfsmaður 
aðstoðar við framleiðsluna á 
bangsanum og hægt er að versla 
fatnað og fylgihluti fyrir bangsana. 
Bangsarnir koma í sérstökum 
gjafakössum sem þeir geta kíkt 
út um. Fyrir þá sem eru að skoða 
Bangsana í jólagjafir þá er boðið 
upp á sérstakt jólatilboð. 

Opnunartími:
mán-fim kl. 14:00-22:00
Föstud.  kl. 14:00-23:00

Laugard. kl. 12:00-23:00
Sunnud. kl. 13:00-22:00

SKEMMTUN FYRIR ALLA!

Gefðu eftirminnilega 
skemmtun í jólagjöf. 

Gefðu gjafabréf fyrir 
upphæð að eigin vali 

eða tímakort*
*Tímakort gilda ekki í vinningatækin og gefa ekki tívolímiða.

BangsasmiðjanGjafabréfog 1 klst. tímakort á
5.990,-
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fötum og voru allir í sínu besta 
skapi þann dag.

Tyllidagar er árlegur viðburður 
hjá Menntaskólanum í Kópavogi. 
Ákveðið þema er valið fyrir dag-
ana og þetta árið var ofurhetju-
þema fyrir valinu. Hægt var að 
velja á milli afþreyginga í skól-
anum; til dæmis ofurhetju-
sköpun, bingó, Batmanþættir og 
um áhugaverðar kynningar og
fyrirlestra. Á mánudeginum var 
svo tryllt sundlaugarpartý í sund-
laug Kópavogs. Þriðjudagurinn 
var í styttri kantinum, en með 
sama sniði. Þemumiðuð afþrey-
ing var þá í boði og tónlistar-
gesturinn Emmsjé Gauti kom í 
hádeginu til að skemmta fólk-
inu. Hápunktur Tyllidagana var á 
þriðjudagskvöldinu en þá var Tylli-
dagaballið haldið á Spot, og feng-
um við rapphljómsveitina Úlf Úlf 
til að spila. 

Ekki má heldur gleyma ostakvöld-
unum okkar, þar er sitthvað á boð-
stólnum og aðalega skydikynni
hinna margvíslegu persónuleika 
sem eru í Menntaskólanum í 
Kópavogi. Á dögunum var haldið 
eitt besta ball í sögu skólans sem 
fór fram í  Hörpunni þar wwsem Páll 
Óskar skemmti. 

MK-lífið er rosalega skemmtilegt, 
fullt af fjörugu fólki og viðburðum. 
Það eru fáir skólar sem toppa okkar 
félagslíf.

MK lífið
SKÓLAMÁL

Menntaskólinn í Kópavogi 
er með öflugt og fjöl-
breytt félagslíf. Skólinn 

var með þeim fyrstu til að leggja 
niður busavígsluna, henni var hætt 
í fyrra. Í staðinn hefur verið gert 
eitthvað skemmtilegt með nýnem-
um sem fengu góðar móttökur og 
mjög vel heppnaða nýnemaferð 
í Vatnaskóg. Haldið var Nýnema-
ball MK á Spot í Kópavogi þar sem 
Skítamórall spilaði undir dansi.

Um miðjan september var 41. árs 
afmæli skólans, í því tilefni mættu 
nemendur og kennarar í spari- Herdís Halldórsdóttir, nemandi við MK.

SKOTFIMI

Skotfimi er íþróttagrein sem
á vaxandi vinsældum að
fagna. Í Kópavogi,  nánar til-

tekið í íþróttahúsinu í Digranesi 
fara fram æfingar hjá Skotfélagi 
Kópavogs, en félagið var stofnað 
árið 1989. Nú er svo komið að 
húsnæðið er orðið of lítið vegna 
fjölda iðkenda. 

Bára Einarsdóttir og Thomas Vid-
erö stunda skotfimi hjá Skotfél-
agi Kópavogs og segja þessa íþrótt 
henta flestum. „Þetta er mikil 
hugaríþrótt þar sem fólk þarf að 
vinna með jafnvægi hugar og lík-
ama til að ná árangri,“ segir Bára 
sem er íslandsmeistari í loft-
skammbyssu kvenna. Thomas er  
skotíþróttamaður ársins hjá Skot-
félagi Kópavogs og vann gullverð-
laun í loftskammbyssu karla á 
síðustu smáþjóðaleikum. Mikið 
starf er í gangi og mikil  gróska 

er í félaginu um þessar mundir. 
„Nýliðaþjálfun er þétt setin hjá 
okkur en þessi misserin sækjum 
við aukna þekkingu í Noregi til að 
styrkja frekar þetta starf. Það er 
alveg óhætt að mæla með skotfimi 
sem íþrótt til að æfa. Þetta er skem-
mtileg íþrótt í góðum félagsskap.“  
Bára og Thomas bæta því við að 
draumurinn sé að fá húsnæði sem 
hentar skotfimi sem verði lögleg 
fyrir keppnir í skotgreinunum. 

Bára hóf keppnistímabilið vel og 
vann til gullverðlauna á fyrsta 
mótinu í 60 skota liggjandi riffli.  Á 
sama móti setti Arnfinnur Jónsson, 
einnig í Skotfélagi Kópavogs, nýtt 
íslandsmet í greininni.

Þau Bára og Thomas stefna bæði á 
að taka þátt í Smáþjóðaleikunum 
næsta sumar.

Ljósmyndir: JAK.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

STOFNUÐ 1996

STOFNUÐ 1996

Munið þið eftir Smiðju-
kaffi,“ spurði Ýr Gunn-
laugsdóttir áhorfendur 

sem fylltu matsalinn hjá MK og 
tóku vel undir. Á þriðja hundrað 
manns mættu á stórskemmtilegan 
fund sem Sögufélag Kópavogs hélt 
og bar yfirskriftina: „Aðal fólkið í 
Austurbænum, klikkaði karlinn úti 
á horni og villingarnir í Vesturbæn-
um.“ Þær Ingibjörg Hinriksdóttir, 
Margrét Sigurðardóttir og Ýr Gunn-
laugsdóttir riðu á vaðið og fóru 
yfir bernsku sína í Austurbænum; 
helstu fyrirtæki, æskulýðs- og 
íþróttastarf og sambúðina við  
vesturbæingana sem oft á tíðum 
gat verið ansi stirð. Allt var þetta þó 
í gamni gert og áhorfendur kunnu 
vel að meta sögurnar, brandarana 
og minningarbrotin sem rifjuð voru 
upp. „Hvað var svona merkilegt við 
Smiðjukaffi eftir djammið,“ spurði 
Ýr. „Jú, það voru frönskurnar! Þær 

voru sko rifflaðar! Og hver man ekki 
eftir skemmtistaðnum Manhattan 
og Hjólaskautahöllinni?” Ingibjörg 
spurði síðan salinn hvort margir 
myndu ekki eftir kvikmyndinni 
„Synir Þrumunnar.“ Á timarit.is má 
finna auglýsingar frá Kópavogs-
bíó þar sem þessi bíómynd er 
auglýst til sýninga í hvorki meira né 
minna en í tíu ár, frá árunum 1964 
til 1974. Margrét, sem starfar í dag 
sem æskulýðsfulltrúi, minntist ÍK 
og einnig ÍK-diskótekanna þar sem 
margt skemmtilegt gerðist á dans-
gólfinu en einnig þegar hún 
komst í slagtog við Vesturbæ-
inga á skiptistöðinni sem kölluðu 
ekki allt ömmu sína. Þeir Jóhann 
R. Benediktsson og Ólafur Börkur 
Þorvaldsson gerðu síðan stormandi 
lukku þegar þeir fóru yfir bernsku-
minningar- og brek sín í Vestur-
bænum. 

Þórður Guðmundsson, formaður 
Sögufélagsins segir megin tilgang 
þessa fundar hafa verið að að 
kynna Sögufélagið fyrir yngra fólki; 
einkum þeim sem fæddir eru á ára-
bilinu 1960 – 1970, en að sjálfsögðu 
voru allir velkomnir á fundinn. 
„Sögufélagið mun halda áfram 
með fundi svipaða þessum. Næsta 
uppákoma verður trúlega 6. des-
ember en þá er meiningin að 
vera með aðventukaffi á Héraðs-
skjalasafninu. Í febrúar er svo  aðal-
fundur félagsins með fjölbreyttri 
dagskrá og svo annar spjallfundur, 
svipuðum þessum, trúlega í apríl.“                                                        
Fjölmargir skráðu sig í Sögufélagið 
á fundinum. Árgjald er aðeins tvö 
þúsund krónur og fylgja smárit 
Sögufélagsins með í kaupunum. 
Hægt er að skrá sig í félagið á 
heimasíðu þess: Vogur.is.

Villingarnir í Vesturbænum 
og aðal fólkið í Austurbænum

SÖGUFÉLAGIÐ

Það var mikið hlegið enda margs að minnast. Frá vinstri: Margrét Sigurðardóttir, Ólafur Börkur Þorvaldsson, Jóhann R. 
Benediktsson, Ingibjörg Hinriksdóttir og Ýr Gunnlaugsdóttir. 

Skytturnar þrjár úr Austurbænum. 
Margrét Sigurðardóttir, Ýr Gunnlaugs-
dóttir og Ingibjörg Hinriksdóttir. 

Andrés Pétursson og Jóhann R. Ben-
ediktsson. 

Gríðarlega góð stemning var á fundi 
Sögufélagsins um villingana í Vesturbæ 
og aðal-fólkið í Austurbæ. 

Unnið með 
jafnvægi hugar 
og líkama

- Listasýningin „Meinvill í Anarkíu.“ Samsýning 14 listamanna. 
Sýningin verður opnuð laugardaginn 29. nóvember kl. 15–18 og 
stendur til 4. janúar (lokað 22.–26. des, gamlársdag og nýjársdag). 
Anarkía er til húsa að Hamraborg 3 í Kópavogi

- Konukvöld Heilsu og Útlits verður haldið föstudagin 5.desember 
í Hlíðarsmára 17. milli 17.00 og 19.00. Eyjólfur Kristjánsson tekur 
nokkur hugljúf lög, léttar veitingar. 

- Aðventuhátíð Kópavogsbæjar á Hálsatorgi. Hátíðin á Hálsa-
torgi hefst klukkan tvö á morgun, laugardag, þegar félagasamtök 
úr Kópavogi opna sölubása í jólahúsum og ævintýrapersónur í 
jólaskapi fara á stjá. Nánar á kopavogur.is

- Hönnun og handverk á morgun, laugardag, frá  11-17 í Safnaðar-
heimili Kópavogskirkju, Hábraut 1a.  Veitingastaðirnir Serrano, 
Nam, Kruðerí Kaffitárs og Café Dix ætað vera með sérstök tilboð í 
tilefni af Hönnunar og handverks og Aðventuhátíðar Kópavogs.

Á döfinni í Kópavogi
EKKI MISSA AF
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HANNAÐU
ÞINN EIGIN
Setup SÓFA

NÝJAR OG
FERSKAR LÍNUR

MIA skenkur 160 cm kr. 144.500

FINN skenkur
108x80 cm kr. 115.400

Pillar
21.900

Pax
21 cm

22.900
Pax
30 cm
31.900

Stack motta
60x90
kr. 5.900

Vintage velvet
púðar 50x50

kr. 8.600

Dixie
90x45

kr. 48.900Gena
borðstofustóll

kr. 19.900

Turtle
Hægindastóll

kr. 239.000

Tray
bakkaborð
kr. 23.900

Dixie
55x35

kr. 29.900

Velv púðar
50x50

kr. 6.600

Yumi borð
2 saman

kr. 28.700
FINN glerskápur

95x190 cm kr. 172.600

FINN TV skenkur
150 cm kr. 89.900

MIA TV skenkur 140 cm kr. 79.900

þú velur einingar og raðar saman svo úr verði sófi  sem passar í þitt rými. Setup getur verið allt frá því að vera stóll upp í stór U-laga fjölskyldusófi . Þú velur arma sem 
falla að þínum smekk. þú velur áklæði á sófann sem undirstrikar þinn persónulega stíl. Að lokum velur þú lit á fæturna. Við aðstoðum þig við að teikna draumasófann.



Á laugardaginn verða ljósin 
tendruð á jólatré Kópavogs 
bæjar á Hálsatorgi. Skemmti
atriði verða á torginu og 
jólalegt fjör af ýmsu tagi 
í miðbæ Kópavogs þessa 
fyrstu helgi í aðventu. 

Hálsatorg
14.00 Félagasamtök úr Kópavogi opna sölubása 
og skapa jólastemningu.
15.00 Dagskrá hefst á sviðinu. Tendrað á ljósum 
vinabæjarjólatrés.
Persónur úr Ævintýraskógi Leikhópsins Lottu 
kynna dagskrána.
Skólahljómsveit Kópavogs spilar jólalög.
Sendiherra Svíþjóðar, Bosse Hedberg, afhendir 
vinabæjartréð frá Norrköping.
Forseti bæjarstjórnar, Margrét Friðriksdóttir, 
tekur á móti jólatrénu fyrir hönd Kópavogsbæjar.
SamSam systur taka lagið.
Jólaball á Hálsatorgi. Jólasveinar, söngur og 
gleði!

Menningarhús 
Við menningarhúsin á Borgarholtinu verður huggu
leg jólastemning og í litlum jólahúsum á torginu 
við húsin verður góðgæti og varningur til sölu. 
Aðventu afsláttur í safnbúð Gerðarsafns af öllum 
gjafavörum og minjagripum.

Gerðarsafn
11.00–17.00 Tvær sýningar eru í Gerðarsafni, 
Hughrif með verkum Hólmfríðar Árnadóttur og 
Óp/Op með verkum Jóns B. K. Ransu.
12.00–17.00 Popup eldhús Gerðarsafns.
15.00 Jón Proppé listheimspekingur leiðir gesti 
um sýninguna Hughrif.
16.00 Karlakór Kópavogs.

Félagsmiðstöðin Gjábakka
Í Gjábakka er hinn árlegi laufabrauðsdagur og eru 
allir velkomnir í ylinn og hugguleg heitin.
13.00  Handverksmarkaður opnar og laufa brauðs
gerðin hefst.
13.30 SamSam systur taka lagið.
14.30 Samkór Kópavogs.
15.15 Klarinettuhópur Skólahljómsveitar 
Kópavogs.
Veitingar, kaffi og súkkulaði verður afgreitt í 
kaffiteríu frá 13.30–16.30.

Bókasafn og Náttúru fræði stofa
13.00–17.00 Dýrin í Náttúrufræðistofunni 
skrýðast jólabúningi og nýjar og gamlar jóla bækur 
til útláns á bókasafninu.
14.00 Í Kórnum í Safnahúsinu verður boðið upp á 
skemmti og fræðsluerindi um jólaköttinn í máli 
og myndum fyrir 4–6 ára börn. Slóð kattarins 
verður rakin um húsið og lesin skemmtileg jóla
saga. Jólakötturinn verður á kreiki í Safna húsinu 
og heilsar upp á krakka.

Salurinn Tónlistarhús Kópavogs
14.00–17.00 Jólastemning í forsal Salarins. 
Kaffisala, kökur og jólatónlist.
20.30 Jól í stofunni – jólatónleikar Þórs Breið fjörð 
í Salnum. Nánar á www.salurinn.is.

Safnaðarheimili Kópavogskirkju
11.00–17.00 Á sýningunni Hönnun og handverk 
í Kópavogi gefst einstakt tækifæri til að kynna 
sér skapandi kraft hönnuða og handverksfólks 
í Kópavogi. Listamennirnir verða á staðnum og 
kynna vörur af margvíslegu tagi, föt, skart og 
nytjalist. Tilvalið tækifæri til að kaupa jólagjafir í 
jólalegu andrúmslofti. 

Hamraborg og Auðbrekka
Listamenn í Kópavogi hafa tekið sig saman og 
opna vinnustofur sínar og listasali. Komið og 
skoðið listamenninguna í Kópavogi. Veitingar í 
boði og allir velkomnir í jólastemningu og smitandi 
gott jólaskap.

MEINVILLT, samsýning í Anarkía, Hamraborg 3. 
Gengið inn að norðanverðu.  
Opið 14.00–18.00, 29. og 30. nóv.
Glergallerí, Auðbrekku 7. Jónas Bragi og 
Catherine Dodd.  
Opið 13.00–17.00, 29. og 30. nóv.
Listamenn ART11, Auðbrekku 4, 3. hæð. Gengið 
inn að ofanverðu.  
Opið 13.00–17.00, 29. og 30. nóv. 
Listamenn í Auðbrekku 6 (NormX húsinu),  
2. og 3. hæð. Opið 13.00–17.00, 29. nóv.
Stúdíó Subba, Hamraborg 1–3.  
Opið 13.00–17.00, 29. og 30. nóv .
Vinnustofa Helgu Ástvaldsdóttur, Auðbrekku 
28–30, 2. hæð, gengið inn Löngubrekku megin. 
Opið 15.00–18.00, 29. nóv.

kopavogur.is
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Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, laugardaginn 29. nóvember!

VELKOMIN 
Á AÐVENTUHÁTÍÐ 
Í KÓPAVOGI


