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500 börn á 
biðlista hjá 
Gerplu

„Ég er upptekin 
við að gera ekki 
neitt.“

Vesturbæjarútibú við HagatorgHamraborg 8Vesturbæjarútibú við HagatorgHamraborg 8
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Jólahefðir SamSam 
systra í Kópavogi

13

Gróf 11.688 hjörtu 
í kampavínsglas og 
gaf konunni5

Sérfræðingar hjá 
Bókasafni Kópavogs 
spá í jólabækurnar

G l e ð i l e g  j ó l

MÖSSUN.I S
Mössun  Bón&Þrif  Bryngljái  
  Ryðblettun  Djúphreinsun  

553 3333

Nýbýlavegur 10

MÖSSUN.I S
Mössun  Bón&Þrif  Bryngljái  
  Ryðblettun  Djúphreinsun  

553 3333

Nýbýlavegur 10

Verð frá 23.500 kr.

Daniel Wellington

VIÐTALIÐ

Ljósmynd: Lifandi mynd
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Útgefandi: ago.slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu 
Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem 
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Þessi mynd er úr safni 
Samúels Guðmundssonar og 
er varðveitt í Héraðsskjala-
safni Kópavogs. Á myndinni 
sjáum við röskan hóp ganga 
eftir Hlíðarvegi. Hvaða fólk 
er á myndinni og hvenær er 
hún tekin? Hafa má sam-
band við Héraðsskjalasafn 
Kópavogs, gunnarmh@
kopavogur.is, í síma 544 4711 
eða með heimsókn í safnið 
á Digranesvegi 7 (gamla 
pósthúsinu).

Hvað kemur þér í jólaskap?
SPURNING DAGSINS

Gilitrutt:
„Sápukúlur og allir íbúar Kópavogs! Sviðasulta og bláberjasmjör klikka 
heldur aldrei.“

Úlfurinn:
„Lyktin af jólasteikinni. Og öll jólaböllin. Mér finnst skemmtilegast á 
jólaböllum.

Mjallhvít:
„Ég er eiginlega alltaf í jólaskapi. En ég hef sérstaklega gaman af myn-
dinni Frozen. Hún er rosalega jólaleg. 

Gluggagægir
„Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar. Nei, grín. Ég bý í fjöllunum og veit 
ekkert um það. Það sem kemur mér í jólaskap er tónlistin, jólalögin í 
útvarpinu og góði maturinn sem ég á í vændum.

Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Muninn standa að

Allur ágóði er til styrktar Mæðrastyrksnefnd Kópavogs

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

GAMLA MYNDIN Hvaða fólk 
er á mynd-
inni?

GERÐARSAFN

KARLAKÓR

Gerðarsafn Kópavogs.

Í safnbúð Gerðarsafns er úrval 
fallegra minjagripa sem hann-
aðir eru út frá verkum Gerðar 

Helgadóttur, myndhöggvara og 
glerlistamanns. Hönnuðir hafa 
leitað fanga í verk Gerðar frá ólík-
um tímaskeiðum. Á það jafnt við 
um járnverk, víraverk og klippi-
myndir frá upphafi sjötta áratugar-
ins sem bronsverk og glerglugga frá 
sjöunda áratugnum. Sjá nánar um 
safnbúð: www.gerdarsafn.is

Gjafavörur í 
Gerðarsafni

Karlakór 
Kópavogs 
selur jólatré

Jólin koma ekki fyrr en Karla-
kór Kópavogs hefur selt 
síðasta jólatréð á árlegri út-

sölu sinni við Sorpu á Dalvegi. 
Salan hefst í dag og borgar sig að 
vera tímanlega á ferðinni til að 
gera góð kaup. Jólastemningin 
er alsráðandi hjá okkar mönnum 
enda eru þeir líklegir til að bresta 
á í söng við minnsta tækifæri. Sala 
á jólatrjám hefur verið aðal fjár-
mögnunarleið kórsins undanfar-
in ár. Með í kaupunum fylgir boðs-
miði á vortónleika kórsins. 

FIMLEIKAR

Gerpla flutti frá Skemmu-
veginum í glæsilegt æf-
ingarhúsnæði í Versölum 

fyrir nokkrum árum en nú er það 
húsnæði orðið of lítið fyrir vax-
andi starfsemi. Fimleikar njóta 
gríðarlegra vinsælda hjá börnum 
og unglingum í bænum, ekki síst 
vegna glæsilegs árangurs Gerplu í 
fimleikum á undanförnum árum. 
Fimleikadeildin hjá Gerplu er 
gríðarlega stór, en um 1800 iðkend-
ur æfa nú hjá félaginu. Auður Inga 
Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Gerplu, segir að félagið hafi ver-
ið í samskiptum við bæjaryfirvöld 
varðandi húsnæðismál félagsins í 
þó nokkurn tíma og það liggi fyrir 

tillaga um að Gerpla verði með 
aðstöðu í Vatnsendaskóla. Sú bygg-
ing á að vera tilbúin árið 2016. 
„Félagið hefur gripið til skerðing-
ar á fjölda æfingatíma til þess að 
koma núverandi iðkendum fyrir en 
á tímabili fyrir nokkru síðan leit út 
fyrir að Gerpla gæti ekki leyft öll-
um núverandi iðkendum að æfa 
áfram vegna skorts á plássi,“ segir 
Auður Inga og bætir við að nýtingin 
á Gerplusalnum sé mjög mikil 
enda hefur verið sett þak á ein-
ungis 200 iðkendur í salnum í einu. 
„Deildin hjá Gerplu er gríðar-
lega stór og biðlistarnir eru aldurs-
skiptir. Á tímabili lokuðum við 
fyrir frekari skráningar en það var 
eftir að meira en 1000 börn voru 
komin á biðlistann. Í dag eru um 

500 börn á listanum,“ segir Auður. 
„Það er mjög mismunandi eftir 
því á hvaða aldri iðkendurnir eru 
hversu fljótt þeir komast inn. Það 
er auðveldast að komast inn í 
yngstu flokkana fyrir 3-4 ára. Það er 
mjög erfitt að komast inn í félagið á 
aldrinum 7-10 ára og þar hafa sum-
ir beðið í allt að þrjú ár eftir því að fá 
úthlutað plássi.“

Biðtími allt að þremur árum

Auður Inga Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Gerplu.

500 börn á biðlista 
hjá Gerplu



KRÓNUNNARGJAFAKORT

Jólagjöfin sem nýtist öllum

Pantaðu gjafakortið 
á kronan.is

Gjafakort Krónunnar er 
tilvalin jólagjöf sem nýtist 
öllum heimilum, stórum 
jafnt sem smáum.

Þú þarft ekki að gera annað 
en velja upphæðina, að lágmarki 
5.000 kr., og getur verið viss um 
að gjöfin þín hittir í mark.
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Rannveig Ásgeirsdóttir, fyrrum 
formaður bæjarráðs og odd-
viti Y lista, hefur kvatt pólitík-

ina og snúið sér að verslunarrekstri. 
Hún hefur nú opnað snyrtivöru-
verslunina Coolcos í Smáralind 
ásamt dóttur sinni, Helgu Karólínu 
Karlsdóttur. „Þetta er tveggja ára 
hugmynd hjá okkur Helgu Karólínu 
sem er förðunarfræðingur,“ segir 
Rannveig. „Helga kynntist Coolcos 
merkinu þegar hún bjó í Danmörku 
og við ákváðum að kýla á þetta. Við 
tókum hálft ár í undirbúning og að 
prófa vörurnar hér heima og þann 
fimmta desember 2013 opnuðum 
við svo förðunarstofu á Nýbýlaveg-
inum og vefverslun og nú er þetta 
litla fjölskyldurekna fyrirtæki komið 
í Smáralind. Viðtökurnar hafa verið 
frábærar hjá öllum aldurshópum 
og við erum himinlifandi með það.“

Var þá komið nóg af pólitíkinni? 
„Já, í bili allavega. Þetta var mikil 
rússíbanareið síðustu fjögur árin. 
Oft var þetta erfitt en líka mjög 

skemmtilegt og óneitanlega lærði 
maður ýmislegt á þessum tíma, 
en menn verða bara að bíða eftir 
bókinni til að heyra meira um það. 
Nú get ég hakað við að hafa verið í 
pólitík þó að það hafi nú ekki verið 
á upphaflega markmiðalistanum. 
En það er spennandi að sjá hvaða 
beygjur lífið tekur stundum. Versl-
unarrekstur er mjög skemmtilegur 
og ólíkur því sem ég hef verið að 
gera. Ég er nú ekki ókunnug rekstri 
því ég rak áður þjónustufyrirtæki í 
heilbrigðisgeiranum. En hvort ég 
snúi aftur í pólitík verður bara að 
koma í ljós, maður getur aldrei sagt 
aldrei …er það?“

Hver er sérstaða Coolcos?
„Vörurnar okkar eru tískuvara sem 
eru hollar fyrir húð og líkama. Það 
eru engin viðbætt ilmefni í þeim, 
en margir hafa óþol fyrir slíku og 
stóra málið er að það eru ekki para-
ben í þeim, en paraben eru í flokki 
með þalötum og skordýraeitri sem 
hormóna- og frumuraskandi efni. 
Danir eru gríðarlega framarlega 
í þessum fræðum og rannsóknir 
sýna að við þurfum að fara varlega 
með hvað við setjum utan á okkur 
ekki síður en ofan í okkur. Þeir hafa 
sett á fót efnavakt í samstarfi við 
neytendasamtökin í Danmörku til 
þess að leiðbeina fólki og fræða. 
Þeir eru að mörgu leyti strang-
ari en aðrar þjóðir og hreinlega 
banna ákveðin paraben í vörum 
fyrir ungt fólk og börn. Við höfum 
einnig fengið fyrirspurnir um hvort 
það sé hveiti í vörunum okkar, en 
þeir sem eru haldnir glútenóþoli 
virðast þola verr vörur sem inni-
halda slíkt, en hveiti hefur verið not-
að sem bindiefni. Einnig má geta 
þess að naglalökkin okkar inni-
halda ekki formaldehýð og vörur-
nar eru ekki prófaðar á dýrum. Ég 
hef unnið í heilbrigðisgeiranum í 
bráðum 30 ár og hef verið lánsöm 
að geta leitað til sérfræðinga til 
þess að ræða þessi mál og fylgist 
vel með rannsóknum og skrifum á 
þessu sviði. Við höfum skyldur við 
neytendur og það er að geta sagt að 
við séum með góða vöru því það 
er okkar grunnmarkmið og viljum 
bjóða þær á viðráðanlegu verði. 
Hollt á ekki að vera dýrara, þú átt 
að hafa efni á því að bjóða sjálfri 
þér góða vöru og stuðla að góðri 
heilsu,“ segir Rannveig Ásgeirs-
dóttir, verslunareigandi í Smáralind 
og fyrrverandi formaður bæjarráðs.



Verstæði & Verslun

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

Fallegur og einstaklingsbundinn kvennfatnaður

Íslensk hönnun

B æ j a r l i n d  1 - 3 ,  2 0 1  K ó p a v o g i

Þ ú  f æ r ð  j ó l a g j ö f i n a  h e n n a r  h j á  o k k u r 

O p n u n a r t í m i :
V i r k a  d a g a  1 1 - 1 8

L a u g a r d a g a :  1 1 - 1 6
S í m i :  8 6 2  6 3 6 8

14k handsmíðað gullhjarta 
með grænum demant

Gjöf til jóla frá Gullsmiðju Óla

Hamraborg 5 - Sími: 564 3248

Opið til kl. 22:00 alla daga til jóla

14 k gullhringir með 
demant

42.000 kr. 74.000 kr.

Silfurhringur
með 14 karata gulli
26.800 kr.

Vörurnar 
okkar eru 
tískuvara 

sem eru hollar fyrir 
húð og líkama.

Rannveig Ásgeirsdóttir er hætt í pólitík og rekur nú verslun í Smáralind.

Fyrrum formaður bæjar-
ráðs opnar snyrtivöru-
verslun í Smáralind

ÚR PÓLITÍK Í VERSLUNAREKSTUR

Nafn: 
Emil Hjörvar Petersen
Starf: 
Rithöfundur og bókmennta-
fræðingur
Fjölskylduhagir:
Í sambúð.
Hvernig er að vera rithöf-
undur í Kópavogi?

YFIRHEYRSLAN Alveg magnað. Ég á mína uppá-
haldsstaði sem ég fer reglulega á 
þegar ég þarf að komast út og velta 
vöngum. Ég byrjaði að yrkja af viti 
í Menntaskólanum í Kópavogi 
og eftir því sem á leið og ég gaf út 
fyrstu ljóðabækurnar þegar ég var í 
háskóla fékk ég stuðning 
frá Lista- og 
menningarráðinu. 
Hef lesið upp víðast 
hvar og almennt 
fengið mikinn 
meðbyr frá bæjar-
búum.
Hvað heitir nýja 
bókin þín og um 
hvað er hún?
Hún heitir Saga eftir-
lifenda: Níðhöggur 
og er þriðja og síðasta 
bókin í skáldsagnaþríleik sem ég 
hef verið að vinna að undanfarin 
ár. Fyrri bækurnar tvær nefnast 
Höður og Baldur og Heljarþröm. 

Þetta er umfangsmikill þríleikur 
um æsina sem lifðu af Ragnarök 
og baráttu þeirra í heimi sem þeir 
misstu tökin á.
Hvernig leggst jólabóka-
flóðið í þig?
Stórvel. Viðtökurnar hafa farið 

fram úr björtustu vonum. 
Þetta er álagstími, en mér 
finnst mjög gaman að taka 
þátt í þessu; allir að tala um 
bækur allan daginn.
Hvað kemur með jólin 
til þín?
Ég ætla að reyna að segja 
eitthvað annað en bækur 
… mandarínur og hangi-
kjötslykt, ég veit ekki um 
neitt jólalegra.
Hvað er jólalegast 

í Kópavogi?
Hamraborg í skrúða. Hún ætti 
alltaf að vera í skrúða.
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Þær Sigrún Guðnadóttir, útibú-
sstjóri Lindasafns og Inga 
Kristjánsdótir, einn af við-

burðarstjórum Bókasafns Kópa-
vogs,hafa farið vel yfir jólabækur-
nar í ár og segja að sjaldan hafi 
flóran verið jafn fjölbreytt eins og 
einmitt fyrir þessi bókajól. „Yrsa 
Sigurðar er að koma sterk inn með 
bók sína DNA og svo stendur Arn-
aldur alltaf fyrir sínu með bók 
sinni sem heitir Kamp Knox.  Spenn-
an hefur stundum verið meiri í bók-
um Arnaldar, en þetta er áhugaverð 
lýsing á sögutímanum og bókin 
er mjög vel skrifuð,“ segir Inga. En 
hvaða bók er mest spurt um núna? 
„Kata eftir Steinar Braga er að gera 
allt vitlaust. Það er mikið spurt um 
hana enda hefur hún fengið mjög 
góða dóma,“ segir Sigrún. „Hann 

er að taka þarna á viðkvæmum 
málum eins og ofbeldi gegn konum 
á mjög næman hátt. Það borgar sig 
að vera ekki að segja of mikið, fólk 
verður að lesa þessa bók,“ segir Sig-
rún. Þau Steinar Bragi, Jónína Leos-
dóttir og Kristín Steinsdóttir tóku 
nýlega þátt í bókaspjalli í Bóka-
safni Kópavogs sem var afar vel sótt 
en Maríanna Klara Luthersdóttir 
stjórnaði umræðum. „Þetta var 

mjög gaman og gestir tóku vel í
þetta hjá okkur, við verðum von-
andi með fleiri svona viðburði en 
það er um að gera að fylgjast vel 
með heimasíðu okkar til að sjá 
það auglýst,“ segir Inga. En hvaða 
bækur, aðrar en þær sem taldar 
eru hér að ofan er fólk að spyrja 
um þessa dagana? „Það er mikið 
spurt um bókina Saga þeirra, 
sagan mín eftir Helgu Guðrúnu 
Johnson sem er stór og áhrifamikil 
ævisaga. Náðarstund um aftöku 
Agnesar Magnúsdóttur eftir Hön-
nuh Kent er líka eftirsótt og svo er 
líka mikið spurt um Gula spjaldið í 
Gautaborg eftir Gunnar Helgason,“ 
segja þær Sigrún og Inga hjá Bóka-
safni Kópavogs. Nánar má fræðast 
um dagskrá bókasafnsins fram 
að jólum á heimasíðu safnsins: 
bokasafnkopavogs.is.

Sérfræðingar hjá 
Bókasafni Kópavogs 
rýna í jólabækurnar

Inga Kristjánsdóttir, viðburðarstjóri Bókasafns Kópavogs, Bergrós Björnsdóttir, 
bókavörður og Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns. 

Frá bókaspjalli í bókasafninu 
á dögunum. 

 
 

Þegar Trölli stal jólunum 
Leikræn sögustund með lifandi tónlist  

fyrir alla krakka! 
Sýnd í Bókasafni Kópavogs 13. desember 

Kl. 13:00  í Lindasafni Núpalind 7 
Kl. 15:00 í Aðalsafni Hamraborg 

Stjórnandi: Agnes Th. Wilde 
Ókeypis aðgangur, 

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir 
  
 

Sunnudagur 14. desember 
Kl. 11 Aðventuguðsþjónusta með léttum tónum. 
Þorvaldur Helgason söngvari leikur undir og leiðir söng. 
Kaffisopi eftir guðsþjónustu. Klukkan 13 Jólaball 
Sunnudagaskólans. Jólatré og jólasveinn, söngur og fjör.

Sunnudagur 21. desember
Kl. 11 Jólasöngvar fjölskyldunnar. Syngjum saman 
jólalög og sálma. Félagar úr kór Hjallakirkju leiða söng. 
Þrír ungir flautuleikarar leika á hljóðfæri. 
Kaffi og djús að lokinni stund.

www.hjallakirkja.is

Verið velkomin í Hjallakirkju á aðventu

Hlíðasmári 17 - Sími: 562 6969 - facebook.com/Heilsaogutlit.is

Heilsan þín skiptir okkur máli
Hátíðarkveðja

BÆJARSTJÓRINN

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

Nú þegar jólin nálgast og 
árið er að renna sitt skeið á 
enda er við hæfi að líta um 

öxl og velta fyrir sér árinu sem er 
að líða. Árið 2014 var viðburðaríkt 
í Kópavogi og ég er stoltur af öllu 
sem við framkvæmdum og gerðum 
á árinu.
Ég hef mína bæjarstjóratíð lagt 
áherslu á skólamál og málefni 
fjölskyldunnar. Sú sýn féll í góðan 
jarðveg Kópavogsbúa á árinu eins 
og úrslit kosninganna síðastliðið 
vor sýndu. Ég þakka traustið og 
mun halda áfram á þeirri braut að 
leggja mig fram um að hlúð sé að 
fjölskyldunum í bænum. Í þeim 
málum sem öðrum í stjórnun 
bæjarins nýt ég auðvitað góðs af 

farsælu meirihlutasamstarfi Sjálf-
stæðisflokks og Bjartrar framtíðar.  
Hér var vígður nýr leikskóli í 
febrúar, í Austurkór, sem mætir 
þörf í ört stækkandi bæjarhluta 
Kópavogs. Þá var byggt við Hörðu-
vallaskóla sem nú er orðinn fjöl-
mennasti skólinn í Kópavogi. Leik-
skólar í bænum fengu spjaldtölvur 
til afnota við kennslu og lagður 
var grunnur að spjaldtölvuvæð-
ingu grunnskólanna. Samþykkt 
var að hækka frístundastyrk og nú 
hefur verið bryddað upp á þeirri 
nýjung að hann má einnig nota 
í tónlistarnám. Þess má geta að í 
fjárhagsáætlun næsta árs er gert ráð 
fyrir auknu framlagi til grunnskóla 
og dægradvalar auk þess sem leik-

skólarnir verða efldir, meðal annars 
með því auka tækifæri leiðbein-
anda á leikskólum til menntunar.
En það er af ýmsu fleira að taka. 
Kópavogur er mikill íþróttabær og 
íbúar eru ánægðir með aðstöðuna 
eins og kom fram í könnun Capa-
cent sem birt var í febrúar. Enn 
höldum við áfram að gera betur. Á 
næsta ári hefjum við framkvæmdir 
við íþróttahús Vatnsendaskóla sem 
samnýtt verður af Gerplu og svo 
er Kópavogur í samstarfi við GKG 
um byggingu golfskála þar sem 
verður æfingaaðstaða fyrir börn 
og fullorðna. Íþróttahúsin sem 
fyrir eru í bænum standa svo sann-
arlega fyrir sínu, fyrir utan að hýsa 
íþróttaviðburði eru þau nýtileg fyrir 
stórviðburði eins og afar vel hepp-
naðir tónleikar Justin Timberlake í 
Kórnum sönnuðu í sumar. 
Bæjarfélagið er í sífelldri uppbygg-
ingu, hér eru hús af ýmsu tagi 
í byggingu fyrir fjölskyldur og 
fyrirtæki. Kópavogur er miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu og mjög 
eftirsóttur staður fyrir stór og smá 
fyrirtæki. Íbúum fjölgar, þeir fóru 
yfir 33.000 í október sem þýðir 
að bæjarbúar eru töfalt fleiri en 
árið 1990. Íbúar bæjarins eru fjöl-
breyttur hópur og því ber að fagna. 
Hér búa ungir og aldnir, sumir eru 
uppaldir í bænum, aðrir nýfluttir í 
bæinn hvaðanæva að.
Við búum í góðum bæ. Hér er 
fjöldi fallegra og fjölskylduvænna 
hverfa. Við eigum flott menningar-
hús og menningarlíf. Íþróttastarf 
er til fyrirmyndar og skólar eru í 
fremstu röð. Verslun og þjónusta af 
öllu tagi er alls staðar innan seilingar 
fyrir bæjarbúa. Af þessu er ég stolt-
ur og vona að þið séuð það líka.
Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á árinu sem fer senn 
í hönd. 

Kveðja
Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri Kópavogs

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

JÓLABÆKUR

Ganga þarf frá greiðslu æfinga- og námskeiðs-
gjalda barna- og ungmenna fyrir 31. desember 
2014 til að nýta frístundastyrk Kópavogsbæjar.
 
Nánari upplýsingar á kopavogur.is

Frístundastyrkir Kópavogsbæjar

kopavogur.is

Ert þú að 
missa af 
15 þúsund 
krónum? 
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Klukkan

SamSam systur 
undirbúa jólin

VIÐTALIÐ

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

Verður þetta nokkuð viðtal 
þar sem við þurfum að svara 
hvað sé uppáhalds appið 

okkar eða hvaða síma við notum?“ 
Stelpurnar líta á blaðamann rann-
sakandi augum. 
-Ekki séns, segi ég, nýkominn inn 
úr dyrunum og tek upp glósubók-
ina. Hófí er að baka smákökur. Úti 
er skítkaldur desember og það er 
stormur. 

Hvernig síma notið þið og hvað er 
uppáhalds appið ykkar?
„Hey, þú lofaðir!“ segja þær 
Greta og Hófí einum rómi og skella 
upp úr. Þær voru að láta drauminn 
rætast, gefa út plötu sem er búin að 
eiga langan aðdraganda. Talið fer 
út um víðan völl. Um bernskuna 
við Álfhólsveg, Víghólinn, fótbolta-
ferilinn, ÍK, Breiðablik, foreldra 
þeirra þau Ástu B. Gunnlaugs-
dóttur og Samúel Örn Erlingsson; 
um vini þeirra, jólahefðirnar, um 
plötuna sem þær eru að gefa út, 
um gildi þess að standa með sann-
færingu sinni, vera trúr manni sjálf-
um, fylgja hjartanu og láta hluti-
na gerast. Stíga inn í ótta og fram-
kvæma. Þær eru samrýndar syst-
ur en dálítið ólíkar. Hófí, sem er 
eldri, er aðeins meira til baka en 
Greta sem lætur móðann mása: 
„...jólabarn, skreyta, stundum 
þreytt, frekar vera heima, jólaboð, 
kallinn minn er ekkert eins mikið 
jólabarn og ég,“ skrifa ég eftir henni 
og rétt næ að skjóta að spurningu:

Eruð þið báðar jafn mikið fyrir jól-
in? 
„Já, við höldum fast í sömu hefðir 
og við vorum aldar upp við,“ segir 
Hófí og bætir því við að hún hélt 
að hún væri mikið jólabarn áður 
en hún kynntist tengdaforeldrum 
sínum. „Þar á bæ eru jólin tekin 
alla leið og meira segja tekið þátt 
í jólakökukeppni og hvaðeina,“ 
segir hún og býður blaðamanni 
smákökur og mjólk. 

Hvernig voru fyrstu jólin ykkar í 
Kópavoginum?
„Árið 1993 eða 94 héldum við 
fyrstu jólin á Álfhólsvegi 114 þar 
sem við vorum öll fjögur saman,“ 
svarar Hólmfríður sem segist 
oftast muna öll ártöl. „Þetta voru 
líka „bestu jólin“ hefur pabbi 
alltaf sagt en „verstu jólin“ segir 
mamma. Hann var líka bara að 
keyra út kort og pakka með okk-
ur á meðan mamma sá um allt 
matarstússið. Það hefur jafnast 
út í seinni tíð. En við eigum okkar 
föstu hefðir eins og rækju-
kokteillinn í forrétt sem klikkar 
aldrei, þó mamma muni aldrei – á 
hverju einasta ári – hvernig hún 
fór að því að búa hann til í fyrra,“ 

segja stelpurnar og það er stutt í 
hláturinn. „Við eigum algjörlega 
fasta hefð á Þorláksmessu sem er 
að borða skötu hjá ömmu okkar, 
Gretu Bjarnadóttur, sem býr rétt hjá 
foreldrum okkar á Álfhólsvegi. Það 
er eitthvað einstakt hvernig amma 
matreiðir skötuna, hún er alveg 
ótrúlega góð,“ segir Greta og bætir 
því við að fjölskyldan borði alltaf 
uppáhalds mat sinn á aðfangadag. 
„Það er breytilegt hvað er í matinn 
á aðfangadag og við erum óhrædd 
við að prófa nýjungar, svo lengi sem 
það er uppáhalds matur allra.“ 

Þið veljið þennan tíma til að gefa út 
fyrstu plötu ykkar, af hverju núna?
„Af því það var kominn tími til. 
Núna eða aldrei,“ segir Hófí og
Greta bætir við. „Við erum yfir 
okkur sælar að hafa látið loksins 
verða af þessu. Þetta verður aldrei 
frá okkur tekið. Platan er komin 
út. Hún er þarna og við erum ótrú-
lega stoltar af henni. Hófí er búin 
að vera að semja lög frá því hún 
fékk fullorðinstennur og samdi 
meðal annars mörg stuðningslög 
Breiðabliks þegar hún var 
yngri. Þessi hæfileiki Hófíar var 
nýttur við ýmis tilefni og sung-
um við frumsamin lög og texta í 
söngkeppnum og á alls konar upp-
ákomum. Fyrir nokkrum árum 
gerðum við útgáfu okkar af lag-
inu Ó María sem naut mikilla vin-
sælda. Þá var ég 18 ára og Hófí 
rétt yfir tvítugt. Við vorum 
ekki tilbúnar að fylgja þeim 
vinsældum eftir því önnur verk-
efni höfðu þá forgang eins og fót-
boltaferill og háskólanám og búseta 
erlendis. En við vorum alltaf hvat-
tar til að nýta þetta tækifæri. Hófí 
skellti sér í söngnám og samdi fullt 
af tónlist sem urðu bara að fá að 
verða til,“ segir Greta og bætir við að 
af 16 lögum á plötunni hafa 7 tölu-
vert hljómað í útvarpi og nokkur 
notið mikilla vinsælda. 

Hvað drífur ykkur áfram?
„Það er einhver innri þörf að 
gera það sem maður er fæddur 
til að gera,“ segir Hófí. „Ég 
starfa sem kennari og hef þjálfað 
knattspyrnu í mörg ár. Í fyrra vann 
ég bæði við umsjónakennslu og 
og þjálfun tveggja stórra flokka hjá 
Breiðablik auk þess að koma fram 
og syngja með Gretu. Ég lagði á mig 
tvöfalda vinnu til að gefa út þessa 
plötu. Þetta er árangur erfiðisins og 
uppskeran. Draumurinn sem ég var 
alltaf dálítið feimin við að gangast 
við. Að semja lög, gefa þau út og 
koma fram sem tónlistarkona með 
ótrúlega hæfileikaríku tónlistar-
fólki. Það er ótrúlega gott að koma 
úr skelinni með þetta og standa 
með þessu verkefni.“

Hljómsveitin SamSam var 
stofnuð af systrunum Hófí 

og Gretu Mjöll og er nafnið 
dregið af föðurnafnið þeirra 
enda eru þær Samúelsdætur. 
Systurnar hafa sungið saman 
frá blautu barnsbeini en láta 
nú drauminn loks rætast með 
plötuútgáfu SamSam.     

1. Someday
„Þetta lag er um forboðna ást. 

2. House
„Lag um hús og hamingju“

3. My favorite part
„Lag um að láta drauma sína 
rætast.“

4. Awesome
„Fjallar um tilfinninguna að 
vera ótrúlega skotin.“

5. Possibly probably
„Ást við fyrstu sýn?“

6. Echos of my mind
„Dramatískt systralag. Upp-
áhaldslag margra á plötunni.“

7. I love you I
„Að elska sjálfan sig og líka 
morgunfúla manninn sinn.“

8. Eiffel tower
„Að flýja það að fullorðnast og 
nenna ekki hversdagsleikanum. 
Væri ekki gaman að skoða bara 
Eiffel turninn?“

9. My goodbye
„Lag um sambandsslit, trega og 
að sleppa takinu.“

10. After this song
„Eurovisionlagið, flutt á ensku. 
Lag eftir Ástu Björg Björgvins-
dóttur. Bergrún Íris Sævars-
dóttir gerði textann. 

11. Creatures and critters
„Að vera týndur í sjálfum 
sér. Maður skapar sína eigin 
hamingju en þarf að finna leiðir 
til að finna hana.“

12. Ástarljóð
„Samið fyrir brúðkaup og við og 
aðrir höfum flutt það nokkuð 
oft við það tilefni.“

13. Súkkulaði
„Fjallar um ástina í lífi okkar. 
Súkkulaði.“

14. Ó María
„Þetta lag eftir Óla Gauk fær 
hörðustu sjóara til að vökna um 
augu. Textinn er eftir Óla en 
lagið er eftir Hófí. Margir höfðu 
ekki heyrt hvað textinn er í raun 
sorglegur.“

15. Desember
„Fallegt jólalag að deila jól-
unum með þeim sem manni 
þykir vænt um.“

16. Eftir eitt lag
„Eurovision lagið á íslensku. 
Lag um að hugur og hjarta 
fylgjast ekki allftaf að.“ 

Greta Mjöll og Hólmfríður Ósk Samúlsdætur eru komnar í jólagírinn.

Sjáumst
Stjórn og íþróttanefnd

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ GLÓÐ
þakkar öllum sem hafa stutt starfsemi félagsins á liðnum árum með 

þátttöku eða á annan hátt

Byrjað verður að dansa og leika Ringó í Íþróttahúsi 
Kópavogsskóla fimmtudag 8. janúar. Síðan hefst Tai chi og 

Línudans í Gullsmára miðvikudag 14. janúar

UPPLÝSINGAR VEITA:
Dansar: Rósa Benonýsdóttir, rosaben@internet.is.  

Ringó: Sigríður Bjarnadóttir, sími: 564 1490
Tai chi: Lára Helgadóttir 848 5898, vila@simnet.is

Þátttökugjald verður óbreytt 11.000 kr. fyrir félaga í Glóð 
og 13.000 kr. fyrir aðra tímabilið janúar til apríl. 
Þetta verð er miðað við að æft sé einusinni í viku

Verð frá 23.500 kr.

Daniel Wellington
Bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár. 
Þökkum viðskiptin á árinu.

SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
www.snyrtistofa.is

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

DALVEGI 4 - S: 564 4700 • HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Halda fast í jólahefðirnar í Kópavogi
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Sundlaug Kóp

Tekjur Kópavogsbæjar eru að 
aukast sem skýrist að stærst-
um hluta af fjölgun íbúa og 

lækkun atvinnuleysis. Þessi góðu 
tíðindi koma fram í fjárhagsá-
ætlun bæjarins sem afgreidd var í 
vikunni. Þrátt fyrir það felldi Björt 
framtíð og Sjálfstæðisflokkurinn 
allar tillögur minnihlutans sem 
snúa m.a. að hagsmunum barnafjöl-
skyldna í bænum. Við vildum fjár-
magna okkar tillögur með því að 
fresta endurbótum á bæjarskrif-
stofunum sem eiga að kosta um 90 
milljónir. Því hafnaði meirihlutinn.

Góðar tillögur felldar
Okkar sjónarmið voru og verða að 
vernda og bæta hag fjölskyldna í 
bænum og þar horfum við fyrst til 
barnafjölskyldna og lögðum því 
til að leiksskólagjöld verði óbreytt 
á næsta ári til hagsbóta fyrir bar-
nafólk. Kostnaður vegna þess er 
um 20 milljónir. Við viljum stofna 
þróunarsjóð fyrir grunnskóla-
kennara til endurmenntunar kenn-
ara í þeim tilgangi að bæta skóla-
starf í Kópavogi, kostnaður 4 mill-
jónir. Við lögðum til að flýta fram-
kvæmdum við leikskóla sérstaklega 
hvað varðar leikskólalóðir og hljóð-
vist í skólunum til hagsbóta fyrir 
bæði börn og leikskólakennara, 
kostnaður 40 milljónir. Lengingu 
dægradvalar um tvær vikur eftir 
að skóla lýkur hjá börnunum, gat 
meirihlutinn ekki stutt, kostnaður 
3 milljónir. Við lögðum til að að 
20 milljónir yrðu settar í að skapa 
tómstundaaðstöðu fyrir ungt fólk í 
Kórnum til dæmis fyrir bílskúrs-
bönd, leikhópa, myndlist ofl.  Enn 
fremur að leggja eina milljón 
króna til stofnunar Öldungaráðs 
í Kópavogi en tillaga hefur komið 
fram um stofnun Öldungaráðs frá 
Samfylkingu, Framsóknarflokki og 
VGF. 

Neyðarástand á húsnæðis-
markaði
Fulltrúar Samfylkingar, VGF og 
Framsóknarflokks lögðu fram 
tillögu um að framlag til íbúða-

kaupa fyrir félagslegt húsnæði og 
leigufélaga á almennum markaði 
verði hækkað í 500 milljónir. 
Meginhluti framlagsins verði í 
formi eftirgjafar á lóðargjöldum, en 
framlagið myndi eignarhlut í  fél-
agi sem byggir slíkar íbúðir. Endan-
leg útfærsla ráðist af niðurstöðum 
húsnæðishóps Kópavogs og 
ákvörðunum sem teknar verða á 
vettvangi velferðarráðuneytisins. 
Þessu hafnaði Björt framíð og Sjálf-
stæðisflokkur.

Það er því enginn vilji til að 
bregðast við neyðarástandi á 
húsnæðismarkaði í fjárhagsáætlun 
þeirra. Eru það nöturleg skilaboð til 
allra þeirra sem bíða eftir úrlausn-
um í húsnæðismálum. Bæði Björt 
framtíð og Sjálfstæðisflokkurinn 
í Reykjavík studdu tillögur til úr-
bóta í húsnæðismálum í Reykja-
vík og vekur það furðu að sam-
flokksmenn þeirra í bæjarstjórn 
Kópavogs sjái enga möguleika á að 
setja fjármagn til lausnar á bráðum 
húsnæðisvanda. 

Hægri stefna
Fjárhagsáætlun BF og Sjálfstæðis-
flokks sýnir pólitískar áherslur 
þeirra. Áherslan er á að lækka 
fasteignagjöld og útsvar sem kemur 
þeim tekjuhærri í bæjarfélaginu til 
góða, en hækka leikskólagjöld og 
önnur þjónustugjöld. Slík pólitík er 
hrein hægri pólitík og athyglisvert 
að Björt framtíð skuli undirgangast 
slíka pólitík. Það sýnir væntanlega 
fyrir hvaða hugmyndafræði þau 
standa og gefur upp boltann um 
hvernig framhaldið verður.

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í Kópavogi

UMRÆÐAN

BÆJARMÁL

Hrein hægri stefna 
í fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun 
Kópavogs samþykkt

KYNNING

Heilsa og Útlit er ný 
heilsulind og snyrti-

stofa sem opnaði í nýlega við 
Hlíðarsmára 17. Lára Jensdóttir 
hefur verið starfandi nuddari 
frá árinu 2005. Hún lærði 
heilunarnudd og samtals-
meðferð hjá Kilden og líkams-
meðferð hjáBody-sds í 
Danmörku. Sandra Lárusdóttir 
útskrifaðist sem einkaþjálfari 
2012 og hefur einnig sérhæft 
sig í sogæðameðferð um frá 
Þýskalandi og Austurríki. 
Sigríður Guðbrandsdóttir hefur 
verið starfandi snyrtifræðingur 
frá árinu 2000. Hún býður einn-
ig uppá Tattoo og Dermatude 
meðferðir. Heilsa og Útlit er 
á Facebook á slóðinni: www.
facebook.com/Heilsaogutlit.
is. Sími fyrir tímapantanir er: 
562 6969.

Heilsa og 
Útlit opnar 
í Hlíðarsmára

í sundlaugum Kópavogs
Jólasund

kopavogur.is
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Um jól og áramót er 
opið sem hér segir:

Þorláksmessa 23. des.  6:30–20:00
Aðfangadagur  24. des.  8:00–12:00
Jóladagur  25. des.  Lokað
Annar í jólum  26. des.  10:00–18:00
Gamlársdagur  31. des.  8:00–12:00
Nýársdagur  1. jan.  Lokað
Annars er opið sem hér segir:

virka daga    
6:30–22:00

um helgar    
8:00–18:00

6:30–20:00
8:00–12:00
Lokað
Lokað
8:00–12:00
Lokað

6:30–22:00
8:00–18:00

Sundlaugin Versölum
Versölum 3 
Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Sundlaugin 
Versölum

Sundlaug 
Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Fjárhagsáætlun Kópavog-
fyrir árið 2015 var sam-
þykkt á síðasta fundi bæjar-

stjórnar. Mikil áhersla er á 
börn og fjölskyldur í fjárhags-
áætluninni sem endurspeglar 
þannig málefnasamning meiri-
hluta Sjálfstæðisflokks og Bjartrar 
framtíðar, að því er segir í tilkynnin-
gu frá bænum.

Þar segir einnig að framlög til grunn-
skóla hækki meira en  almenn-
ar launa- og verðlagshækkanir og 
fjámagn til dægradvalar er aukið 
umtalsvert.

Frístundastyrkur barna í Kópavogi 
hækkar í 30.000 næstu áramót og er 
nú hægt að nota hann allan í eina 
grein og einnig í tónlistarnám en 
þær breytingar tóku gildi síðastliðið 
haust.

Spjaldtölvuvæðing skóla í Kópa-
vogi heldur áfram á næsta ári, gert 
ráð fyrir 200 milljónum í kaup og 
innleiðingu á spjaldtölvum og 
verður því fé varið til grunnskóla-
barna en leikskólar bæjarins hafa 
nú þegar fengið spjaldtölvur til not-
kunar í sinni kennslu.

Hafist verður handa við bygg-
ingu íþróttahúss við Vatnsenda-
skóla sem verður samnýtt af skóla-
num og fimleikafélaginu Gerplu. 
Einnig verður byrjað á golfskála 
GKG sem er samvinnuverkefni 
Kópavogs og Garðabæjar en í skála-
num verður góð æfingaraðstaða 
fyrir börn.

Börn í fyrirúmi
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
segir óhætt að segja að börnin í 
bænum hafi verið í fyrirrúmi við 
gerð fjárhagsáætlunar næsta árs.

Barnafjölskyldur njóta góðs af 
góðum rekstri sveitarfélagsins þar 
sem mikið er lagt upp úr því að 
efla leik- og grunnskóla um leið og 
íþrótta- og tómstundastarf skipar 
ríkan sess í áætluninni.

Meðal annarra breytinga sem 
koma fram í fjárhagsáætlun er að 
frá og með áramótum fá eldri bor-
garar frítt í sund og börn undir 10 
ára sömuleiðis.

Í félagsþjónustu bæjarins er lögð 
áhersla á barnavernd, varnir gegn 
heimilisofbeldi, málefni fatlaðra, 
heimahjúkrun og atvinnuver sem 

hefur það hlutverk að auðvelda 
atvinnulausum að komast út á 
vinnumarkaðinn.

Skuldir greiddar niður
Heildartekjur Kópavogsbæjar eru
áætlaðar 24,2 milljarðar og eru 
skatttekjur þar af um 19,5 mill-
jarðar. Fræðslu- og uppeldis-
mál eru stærsti útgjaldaliður fjár-
hagsáætlunar Kópavogsbæjar, af 
heildarskatttekjum bæjarins á 
næsta ári fer tæplega 60 prósent 
til málaflokksins. Aðrir stórir út-
gjaldaliðir eru æskulýðs- og íþrótta-
mál og félagsþjónustan, ríflega 
12 próstent fara í fyrrnefndan 
málaflokk og tæp 10 prósent í þann 
síðarnefnda.

Í fjárhagsáætlun 2015 er haldið 
áfram á þeirri braut að greiða niður 
skuldir bæjarins og er gert ráð fyrir 
því að skuldahlutfall bæjarins verði 
166 prósent í árslok 2015. Sam-
kvæmt langtímaáætlun er gert ráð 
fyrir að hlutfallið fari undir 150 
prósent árið 2017 en það er það 
viðmið sem eftirlitsnefnd sveitar-
félaga hefur sett sveitarfélögunum.

Fasteignagjöld lækkuð
Lögð er áhersla á að draga úr 

álögum á íbúa og atvinnulíf með 
því að lækka fasteignagjöld á 
íbúðar- og atvinnuhúsnæði og 
er vatnsgjaldið jafnframt lækkað 
sem hefur áhrif á heildargjöld 
fasteigna. Þá er útsvarið undir leyfi-
legu hámarki annað árið í röð. 
Gjaldskrárhækkunum er stillt í hóf, 
gjaldskrár hækka um 2% sem undir 
verðbólguspám næsta árs. Engar 
hækkanir voru á gjaldskrám á yfir-
standandi ári sem þýðir að þessi 
gjöld hækka einungis um 2 prósent 
á tveggja ára tímabili.

Í áætluninni kemur fram að A-
hluti bæjarsjóðs verður rekinn með 
147 milljón króna rekstrarafgangi 
á næsta ári. Sé skoðuð niðurstaða 
samstæðu Kópavogsbæjar þá 
verður hún rekin með 397 milljón 
króna rekstrarafgangi á næsta ári 
samkvæmt fjárhagsáætluninni.

„Þegar allt er samantekið þá sýnir 
fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 
að staða sveitarfélagsins er sterk 
og allar helstu kennitölur taka 
jákvæðum breytingum. Sú áhersla 
að hugsa inn á við, hlúa að því sem 
við höfum, gefur líka sóknarfæri 
þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi,“
segir Ármann Kr. Ólafsson.
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Jólahefðir voru ofarlega á baugi í 
„Máli dagsins“ í Kópavogskirkju 
sem haldið er í safnaðarheimil-

inu Borgum á hverjum þriðjudegi. 
Vel var mætt í samsöng sem Friðrik 
Kristinsson, kórstjóri og Lenka 
Mátéová, organisti, stjórnuðu, þeg-
ar við litum þar við á dögunum.  Séra 
Kristján Valur Ingólfsson, vígslu-
biskup í Skálholti, flutti skemmti-
legt erindi þar sem hann rifjaði 
meðal annars upp æskuár sín við 
Grenivík og jólahefðirnar sem þá 
voru. 

Geiturnar reyndu á
„Árið 1942 settust foreldrar mínir 
að í Grenivík. Það var ekki mikið 
af peningum á þessum tíma, eins 
og gerðist og gengur, en mér er 
sérstaklega minnistætt þegar faðir 
minn, sem starfaði sem málari, 
fékk greitt með tunnu af söltum 
hlýra. Það var ekkert sérstaklega 
góður matur. Nokkru síðar fékk 
hann greitt með tunnu af síld sem 
við borðuðum með bestu lyst með 
rúgbrauði og kartöflum,“ sagði séra 
Kristján og hélt áfram: „Við áttum 
fimmtíu kindur og eina kú, sem hét 
Kola, en henni hundleiddist. En 
þegar hún var næstum því að drep-
ast úr leiðindum þá var hún flutt á 
annan bæ. Hún dó þar úr hárri elli.“ 
Sjö ára gamall fékk Kristján mikil-
vægt hlutverk því þá varð hann geit-
arsmali. „Við fengum okkur nokkrar 
geitur og mér var falið að verða geit-
arsmali. Þetta var mikil ábyrgð og 
eitt erfiðasta hlutverk sem mér hef-
ur verið falið því nálægt okkar túni 
var skógrækt og þær gátu auðveld-
lega stokkið yfir grindverkið, því 

þangað vildu þær komast. Í starfi 
mínu sem vígslubiskup í Skálholti 
þarf ég oft að skipta mér af mann-
fólkinu en ég fullyrði að það er mun 
minna mál en að eiga við menn en 
geitur. Eftir að hafa átt við þær, þá 
er allt annað auðvelt,“ sagði séra 
Kristján og uppskar mikinn hlátur. 
„Geiturnar voru mjólkaðar en okk-
ur fanst mjólkin ekkert sérstaklega 
góð. Mamma bjó til geitarost en 
hann fór ég ekkert að meta fyrr en 
mér var sagt að geitarostur væri það 
fínasta sem til væri í Frakklandi.“ 

Jólin þá og nú
„Við bjuggum til okkar eigið jóla-
tré. Það var alltaf skemmtilegt og er 
skýrt í minningunni. Það var skreytt 
með kertum sem mætti sjálfsagt 
ekki hafa í dag út af brunahættu.“  
Kristján rakti síðan jólakortahefð-
ina sem laðar fram það besta í okk-
ur sjálfum: „Við gerum stundum 
grín að jólakortahefðinni en þá 
drögum við fram lista af fólki sem 
við tölum kannski aldrei við og 
höfum ekki hitt í þrjátíu ár. Samt 
drögum við þetta fólk fram sem 
okkur þykir vænt um og sendum 
þeim kort. Svo er búið að fyrirfram-
stimpla flest kort þannig að það 
þarf bara að skrifa nafnið sitt. Sem 

minnir mig á frænda minn, Óskar 
í Kolgerði, sem skrifaði forðum á 
öll jólakort sem hann sendi: „Þess 
Óskar Jónsson.“ Og lét það duga.  En 
þegar ég var barn þá var alltaf get-

raun um hver hefði sent hvaða kort 
með því að lesa utan á umslagið. 
Að senda jólakort er góður siður 
sem minnir okkur á bænina og að 
við getum beðið fyrir fólki sem okk-

ur þykir vænt um. Það á aldrei að 
vanmeta mátt bænarinnar. Maður 
dregur fram nöfnin á jólakortalist-
anum, hugsar um manneskjuna og 
biðjur kannski fyrir viðkomandi. 
Þannig má segja að við erum við öll 
meðhjálparar Guðs.“ 

Vígslubiskupinn í Skálholti: „Sjö ára varð 
ég geitarsmali og eftir það var ekkert mál 
að eiga við mannfólkið.“ 

Við áttum 
fimmtíu 
kindur og 

eina kú, sem hét 
Kola, en henni 
hundleiddist
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Samsung býður öllum frítt á síðasta heimaleik ársins

í Digranesi mánudaginn 15. desember kl 19:30 þar sem HK tekur á móti FH í Olísdeild karla.

Fyllum Digranesið og styðjum strákana til sigurs í þessum síðasta heimaleik ársins.

Miðar í afmælishappdrætti handknattleiksdeildar HK verða til sölu á staðnum - Vinningaskrá á www.hk.is/happdraetti

Frítt á völlinn í boði Samsung

Afmælishappdrætti - HK 45 ára 26. janúar 2015
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Fyrir ofan Persíu og Nonna-
bita, við Bæjarlind 16, er rekið 
eitt mest spennandi fyrirtæki 

Kópavogs, að margra mati. Þegar 
komið er upp á aðra hæð blasir 
við fataverkstæði og verslun Jónu 
Maríu Norðdahl, sem ber nafn hen-
nar, og þar er allt á ys og þys. Verið 
er að taka niður og afgreiða pan-
tanir til viðskiptavina í versluninni 
en þar fyrir aftan eru klæðskerar 
önnum kafnir við að sauma flíkur 
á konur í stíl sem best er lýst sem 
„casual glamour.“ „Stíllinn okkar 
einkennist af því að kona getur 
gengið í fötunum okkar hversdags 
en svo þarf hún ekki nema hálsmen 
eða lítinn fylgihlut og þá er hún 
tilbúin að fara út að borða,“ segir 
Jóna María sem byggt hefur upp 
fyrirtækið á síðustu tíu árum ásamt 
meðeiganda sínum Magnúsi Stein-
þóri Pálmarssyni. Bæði störfuðu 
áður hjá öðrum fyrirtækjum en 
ákváðu að láta drauminn rætast, 
standa á eigin fótum og fylgja 
innsæinu. Það hefur gefið góða 
raun því viðtökurnar hafa verið 
framar öllum vonum. „Árið 2004 
byrjaði ég að búa til skart fyrir 
ferðamenn og þæfa trefla í bílskúrn-
um heima í Glósölum,“ segir 
Jóna María. „Vörurnar komust í 
ágæta dreifingu og hægt en stígandi 
styrktist reksturinn, en launin voru 
lág. Fyrir þremur árum bað vinkona 
mín, sem rak verslun við Laugaveg, 
mig um að slá saman í verslun með 
sér og þá rættist æskudraumurinn 
og ég var allt í einu komin í að hanna 
og framleiða föt,“ segir Jóna María 
sem er menntaður klæðskeri og 
innanhúshönnuður. „Það var samt 
erfiður rekstur sem varði aðeins í 
eitt ár en þá fluttum við starfsemi-
na af Laugaveginum og úr bílskúr-
num og komum okkur fyrir í snyr-
tilegu atvinnuhúsnæði í Akralind 
3.“ Þar var fyrirtækið baka til upp 

á þriðju hæð í miðju iðnaðarhver-
fi og átti Jóna María ekki von á að 

viðskiptavinir myndu finna hana. 
„En svo komu allar þessar fallegu 
konur sem höfðu fyrir því að finna 
mig og keyptu fötin mín og hvöttu 
mig áfram. Hönnunin spurðist út 
og áfram héldu allar þessu dásam-
legu konur að koma til mín. Við hö-

fum aldrei auglýst fatnaðinn fyrr en 
núna, og þá bara örlítið. Þetta hefur 
algjörlega fengið að vaxa á eigin 
verðleikum.“ Á innan við einu ári 
varð húsnæðið við Akralind strax of 
lítið þannig að í október síðastliðn-
um var starfsemin flutt í Bæjarlind 
16 í mun stærra húsnæði þar sem 
nú starfa átta manns í fullu starfi og 
nokkrir í hlutastarfi. „Hér er gott að 
vera og stutt að nálgast alla þjón-
ustu,“ segir Jóna María sem bætir 
því við að lykillinn að velgeng-
ni sé elja, dugnaður, keppnisan-
di, metn-aður, þrjóska, að hafa 
gaman af því sem maður gerir og 
að fylgja hjartanu. „Við reynum að 
reka fyrirtækið á praktískan, hag-
kvæman og skemmtilegan hátt 
og stillum verðlagningu í hóf. Ég 
hlusta á kúnnana mína og get lagað 
mig að þörfum þeirra. Það sem mér 
finnst svo dýrmætt er að við erum 
að starfa hér við sköpun á Íslandi 
og stuðla að innlendri framleiðslu“ 
segir Jóna. En hver er framtíðarsýn 
fyrirtækisins? „Það er að ég nái að 
komast út á meðal fólks,“ segir Jóna 
og hlær en það er samt stutt í alvöru-
na. „Þetta er búið að vera mikið puð 
en mjög gaman. Framtíðarsýnin 
er ekki að sigra heiminn heldur 
að byggja upp enn betra íslenskt 
fyrirtæki sem getur skapað störf og 
verðmæti til langs tíma með sjálf-

bærum hætti. Viðskiptavinir okkar 
ráða því hversu stór við verðum og 
við pössum okkur mjög á því að 
vera ekki að skapa okkur falskar 
væntingar. Við ætlum okkur að vera 
hér til langs tíma.“ 

FYRIRTÆKI Í KÓPAVOGI

Jóna María byrjaði að hanna 
fylgihluti og föt í bílskúr í Salahverfi 
en er nú með átta manns í fullu starfi

Jóna María Norðdahl og Magnús Steinþór Pálmarsson.

kopavogur.is

Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins

óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
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Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.
SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
www.snyrtistofa.is

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

DALVEGI 4 - S: 564 4700 • HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan er hafin  

Erum á Facebook 

Vinsælu læknahaldararnir frá

komnir í hvítu & svörtu.

GLÆSILEGAR VÖRUR
Á GÓÐU VERÐI



Það eru 30-36 flokkunarmöguleikar  

á endurvinnslustöðvum SORPU.   

Þú getur nálgast ítarlegar flokkunar-  

leiðbeiningar á sorpa.is.

Veldu vistvænan lífsstíl OPIÐ
mán–fös 12.30–19.30
Breiðhella opnar 8.00

lau–sun
12.00–18.30

LEGGUR ÞÚ 
ÞITT AF MÖRKUM?

Komdu við á næstu endurvinnslustöð 
og náðu þér í nýtt dásamlegt dagatal 
sem inniheldur m.a. flokkunartöflu 
SORPU fyrir árið 2015.

Almanak

2015
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Þriðji sunnudagur í aðventu,
14. desember kl.11:00: 
Guðsþjónusta. 

Miðvikudagur 17. desember 
kl. 17:30 í Kópavogskirkju: 
Kirkjuhlaupið í Kópavogi. Fyrst 
sungnir 2 jólasálmar og hlaupið 
hefst kl. 17:40 með kirkju-
klukknahringingu.  Á eftir hlaupi 
er boðið upp á hlaupavænar 
veitingar í safnaðarheimili 
Kópavogskirkju, Borgum.

Fjórði sunnudagur í aðventu, 
21.desember, kl. 11:00: 
Guðsþjónusta, dr. Sigurjón 
Árni Eyjólfsson, héraðsprestur 
prédikar og þjónar fyrir altari.

Aðfangadagur, 24. desember, 
kl. 15:00: 
Beðið eftir jólunum, helgistund 
með sunnudagaskólaívafi. 
Sunnudagaskólakennarar og 
sóknarprestur annast stundina.

Aðfangadagur, 24. desember, 
kl. 18:00:  
Hátíðarguðsþjónusta. Ásta 
Ágústsdóttir, djákni prédikar. 
Sr. Sigurður Arnarson þjónar 
fyrir altari. Einsöngur: Þórunn 
Elín Pétursdóttir og einleikur 
á flautu: Hafdís Vigfúsdóttir. 
Hátíðarsöngvar sr. Bjarna
Þorsteinssonar. Hátíðartónlist 
flutt frá kl. 17:30.

Jóladagur, 25. desember, 
kl. 14:00: 
Hátíðarguðsþjónusta, dr. Sigur-
jón Árni Eyjólfsson, héraðs-
prestur prédikar og þjónar fyrir 
altari. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna 
Þorsteinssonar.

Jóladagur, 25. desember, 
kl. 15:15: 
Hátíðarguðsþjónusta á 
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð.  
Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, 
prédikar.

Annar jóladagur, 26. desem-
ber, kl. 11:00:  
Kópavogskirkjuganga. Stutt 
helgistund í kirkjunni og að 
henni lokinni verður boðið upp 
leiðsögn frá Frímanni Inga 
Helgasyni, frá Sögufélagi 
Kópavogs um Kársnesið. Boðið 
verður upp á gönguvænar 
veitingar að göngu lokinni í 
safnaðarheimili Kópavogskirkju, 
„Borgum.“

Gamlársdagur, 31. desember, 
kl. 18:00: 
Guðsþjónusta með óhefbundnu 
sniði.  Kristín Stefánsdóttir og 
félagar sjá um tónlistarflutning.

Nýársdagur, 1. janúar, 
kl. 14:00:  
Hátíðarguðsþjónusta.  Kristín 
Heimisdóttir, formaður 
Tannlæknafélags Íslands flytur 
hugleiðingu.  Hátíðarsöngvar 
sr. Bjarna Þorsteinssonar.

Í öllum guðsþjónustum prédikar 
og  þjónar sr. Sigurður Arnarson, 
sóknarprestur og Kór Kópavogs-
kirkju syngur undir stjórn Lenku 
Mátéová, nema annað sé tekið 
fram.

HELGIHALD 
Í KÓPAVOGSKIRKJU 
Á AÐVENTU OG 
JÓLUM 2014
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Jólamús og marsipan ís

Ég var með litlu jólin heima 
hjá mér um síðustu helgi, 
því fjölskyldan verður svo 

tvístruð um jólin. Þetta var mjög 
hefðbundið boð með hamborgar-
hrygg og öllu sem honum til-
heyrir. Í eftirrétt var ég síðan með 
ægilega góða súkkulaðimús og 
ísinn hennar tengdamömmu. 
Með eftirréttinum var boðið upp 
á bláberjasnapsinn góða sem var 
lagaður í haust. Þetta passaði allt 
einstaklega vel saman og ætla ég 
að deila því með ykkur hér,

Jólamús
200 gr gott dökkt súkkulaði
4 eggjarauður
5 dl þeyttur rjómi

Súkkulaðið er brætt yfir vatnsbaði 
eða í örbylgjuofni og látið kól-
na aðeins. Ein eggjarauða í einu 
er síðan sett út í súkkulaðið og 
þeytt vel. Í lokin fer síðan þeyttur 
rjómi út í. Músin er sett í lítil glös 
eða skálar. Mér finnst fallegt að 
skreyta með smá rjóma og beri. Ég 
var með lítil glös og þessi skamm-
tur dugði fyrir 13 manns.  

Marsipan ís
4 eggjarauður
8 msk sykur
2 tsk vanillusykur
1/2 l rjómi
100 gr marsipan
1/2 dl góður safi eða líkjör
50 gr súkkulaði eftir smekk

Eggjarauður og sykur þeytt saman 
þangað til það verður létt og ljóst. 
Rjóminn þeyttur og settur saman 
við. Þetta er síðan fryst í 2 klukku-
tíma.

Marsipanið er hrært saman við 
safann/líkjörinn þangað til mjúkt 
og hellt yfir ísinn rétt áður en 
hann er borinn fram.

Íssósa
110 gr smjör
140 gr púðursykur
1 msk sítrónusafi
1 1/2 dl rjómi

Allt sett í pott og brætt saman yfir 
vatnssbaði.

Góða skemmtun í eldhúsinu og 
gleðileg jól!

UPPSKRIFT
Andrea Guðmundsdóttir.

kampavínsglas og gaf konu sinni. 
Óli giskar á að það hafi tekið hann 
um 50 vinnustundir, með hléum, að 
grafa öll þessu hjörtu í glasið. Talan 
11.688 er fjöldi daga frá því hjónin 
kynntust fyrst á Broadway þann 
20. nóvember 1982, sem einnig er 
afmælisdagur Eyglóar. „Hún átti 
nú eiginlega ekki von á þessu og 
varð algjörlega kjaftstopp,“ segir 
Óli. „En pabbi minn sagðist ætla að 
kaupa handa mér fyrsta tímann hjá 
geðlækni til að láta tékka á mér en 
ekki fleiri tíma – því hann sagðist 
ekki hafa efni á öllum þeim tímum 
sem ég þarf á að halda,“ segir Óli og 
skellir upp úr.    

GJÖFIN

JÓLATÓNLEIKAR

Þeir eru líklega fáir sem geta 
toppað Óla Jóhann Daníels-
son, gullsmið í Hamraborg 

5, í rómantíkinni. Í tilefni af 
brúðkaupsafmæli hans og Eyglóar 
Sifjar Steindórsdóttur á dögu-
num tók Óli sig til og gróf hvorki 
fleiri né færri en 11.688 næfurþunn 
hjörtu með demantafræsara í 

Gróf 11.688 hjörtu í kampa-
vínsglas og gaf konunni 
sinni í brúðkaupsgjöf

Óli Jóhann og Eygló með glasið góða.

Einfaldleikinn ræður ríkjum í 
Tónlistarskóla Kópavogs fyrir 
jólatónleika nemenda þetta 

árið, enda setti fimm vikna verkfall 
tónlistarkennara strik í reikninginn. 
Um 550 nemendur eru í skólanum 

en kennarar eru um 60 talsins, mar-
gir í hlutastarfi. Meirihluti þeirra 
var í verkfalli fyrr í vetur, sem hafði 
margvísleg áhrif á nemendur, til 
dæmis voru nær engir hóptímar 
kenndir á meðan á verkfallinu 
stóð. „Þetta hafði auðvitað 
áhrif,“ segir Kristín Stefánsdóttir, 
aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla 
Kópavogs. „Það er vont að missa 
svona úr kennslu, sérstaklega hjá 
eldri nemendum sem eru að reyna 
sig við flóknari tónlist. Sem dæmi 
má nefna að um tuttugu nemendur 
í raftónlistarnámi komust ekki í 
tónverið á meðan verkfallinu stóð 
og fengu enga leiðsögn á meðan. 
Þau eru núna að hamast við að 
semja ný verk sem þau munu flytja 
á jólatónleikum sínum 15. desem-
ber. Þau þurfa því að leggja nótt við 
dag til að klára í tæka tíð. Almennt 
verður gripið til þess ráðs að flytja 
annars konar efni en til stóð. Það 
má því reikna með því að tónlistin 
á jólatónleikum í ár verði einfaldari 
en venjulega.“

„Einfaldari lög 
á jólatónleikum 
vegna verkfalls 
tónlistarkennara.“ 

Kristín Stefánsdóttir, aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs.

Kristín Lárusdóttir, flytur eigið verk á 
50 ára afmæli Tónlistarskóla Kópavogs 
í fyrra. Mynd Jón Svavarsson. 

Ég var að koma af yndislegu 
stelpukvöldi með dásamleg-
um æskuvinkonum sem mér 

þykir mjög vænt um. Við hittumst 
reglulega. En við hittumst ekki oft. 
Það er nefnilega svo mikið að gera 
hjá okkur. Það fékk mig til að hugsa 
um í hvað ég eyði mínum dýrmæta 
tíma. Ég er ekki í 200% vinnu eða 
þarf að sjá um þúsund rollur. Ég á 
tölvu og sjónvarp. Það skýrir ýmis-
legt. Ég fór að spá í þessu tímaleysi. 
Ástæðan fyrir því að ég hitti ekki 
vinkonur mínar, sem hafa fylgt mér 
í gegnum tíðina, er sú að ég hafi 
ekki tíma. Einmitt Sigga. Málið er 
að ég tel mér trú um það að ég hafi 
ekki tíma. Það er samt ekki þann-
ig. Ég hef, eins og við öll, 24 klst í 
sólarhring. Ég hef bara ekki nýtt 
tímann. Það er önnur saga.
Þá fór ég að rekja þetta aðeins.
Ég fann rótina. Rótin er skortur á 
sjálfsvirðingu.
Það sem mér þykir gaman að gera 
er að heimsækja fólk sem mér þyk-
ir vænt um. Mér finnst gaman 
að fara í búðir. Mér finnst gott að 
hugleiða. Mér finnst æðislegt að 
rölta um með manninum mín-
um í rómantísku umhverfi. Mér 
finnst alveg yndislegt að fara í 
Stokkseyrafjöru með fjölskyldu 
minni. Mér finnst alveg geggjað að 
djamma með vel völdum konum. 
Mér finnst yndislegt að hlusta á 
Bubba. Mér finnst svo gefandi að 
skrifa ljóð. Ég elska að púsla.
Hve mörgum klukkustundum hef 
ég eytt í þessi atriði í þessari viku?
Nánast engum.
Hvers vegna? Af því ég er svo 
upptekin!
Í dag tók ég tímann á því hversu 
miklum tíma ég eyddi í tölvunni 
(þá, ekki við vinnu). 1. Klst og 23 
mínutur. Skipt niður í 9 skipti. Vá! 
Ég settist niður 9 sinnum til að 

HEILBRIGÐ HEILSURÁÐGJÖF

Ég er upptekin 
að gera ekki 
neitt

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

kíkja á póstinn minn, skoða síður 
og hanga á facebook. Í gærkvöldi 
eyddi ég 1 klst og 30 mínutum að 
horfa á Rúv. Ég hafði ekki áhuga 
eða ánægju af því.
Þarna hefði ég getað eytt þremur 
klukkustundum í að gera eitthvað 
af því sem mér finnst skemmtilegt 
og gefandi. Hlusta á Bubba og spila 
Rommý við manninn minn.
En af hverju geri ég ekki þessa 
ótrúlega dásamlegu hluti og sinni 
áhugamálum mínum?
Af því þetta er VANI.
Af því þetta er þægilegt.
Af því þetta krefst ekki að ég gefi 
mikið af mér.
Af því ég gæti tekið of mikið pláss.
Á morgun, skulum við öll æfa okk-
ur í að taka pláss. Taka okkur 20 
mínútur frá því að skipta á kúka-
bleyjum og hugleiða. Skipu-
leggja daginn þannig að við getum 
heimsótt góðar vinkonur. Gert eitt-
hvað fyrir okkur sjálf. Við skuldum 
okkur það.
Púslum. Skoðum frímerkjasafnið 
okkar. Skrifum bréf til einhvers. 
Gerum eitthvað sem hjálpar sjálfs-
virðingunni að blómstra.
Njótum! Hættum þessu bulli. 
Förum inn í raunveruleikann þar 
sem alvöru fólkið okkar býr, fólkið 
sem hefur verið til staðar fyrir okk-
ur að gefum þeim tíma. Gefum 
þannig sjálfum okkur tíma. 
Ég ætla að slökkva á tölvunni og 
sjónvarpinu, kyssa dóttur mína 
góða nótt, klappa kettinum, 
hugleiða og þakka kærleiksaflinu 
mínu fyrir daginn. Það er svo margt 
sem ég get þakkað fyrir.
Ég óska ykkur að þið náið að nýta 
tímann ykkar með þeim sem ykk-
ur þykir vænt um. Líka með ykkur 
sjálfum!

Ykkar Sigga. 

Sigga Karls, heilsuráðgjafi.
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Stærðfræðiþrautir Digra-
nesskóla (nú Álfhólsskóli), 
sem birtust í Morgunblaðinu 

á sínum tíma, eru sígild heilabrot. 
Þórður Guðmundsson, formaður 
Sögufélags Kópavogs og fyrrum 
kennari við skólann, hafði veg 
og vanda af þrautunum og gaf 
Kópavogsblaðinu góðfúslegt leyfi 
til að endurbirta þær.

Hjólreiðamaður
Svenni hjólaði einu sinni 410 km 
á 5 dögum.  Hvern dag, frá og með 
öðrum degi, hjólaði hann 15 km 
lengra en daginn á undan.
Hve langt hjólaði hann fyrsta dag-
inn?

Hvaða efni bera boxarar á sig 
áður en þeir fara í hringinn?
Svar: Rotvarnarefni!

Af hverju eru ljósku brandarar 
svona stuttir?
Svar: Svo karlmenn skilji þá!

Einu sinni voru appelsínur að 
labba yfir brú. Þá sagði ein: 
„Bíðið stelpur, ég þarf að skera 
mig í báta!“

Önd kemur inn á veitingastað og 
spyr þjóninn: „Áttu  brauð?“
Þjónn: „Nei“
Önd: „Áttu brauð?“
Þjónn: „Nei.“
Önd: „Áttu brauð?“

Þjónn: „Nei, við erum ekki með 
neitt  brauð.“
Önd: „Áttu  brauð?“
Þjónn: „Nei, við erum ekki með 
neitt brauð!“
Önd: „Áttu brauð?“
Þjónn: „NEI! Ertu heyrnarlaus? 
Við erum ekki með neitt brauð! 
Ekki spyrja mig aftur eða ég negli 
gogginn á þér við borðið““ 
Önd: „Áttu  nagla?“
Barþjónn: „Nei.“
Önd: „Áttu  brauð?“

Gáta:
Hvaða hestur hefur aldrei verið 
folald?
Svar: Rugguhestur

SVAR: 52 km

í boði

Getur þú reiknað 
þetta?

Jólasveinar í 
SmáraTívolí

Bæjarstjóri í jólapeysu-
átaki Barnaheilla

Heilaþraut

Hver er Huginn Þór?
Í dag er ég rithöfundur, á morgun 
verð ég kannski eitthvað allt annað. 
Það er nefnilega svo skemmtilegt 
að við getum orðið svo margt. Ég 
var fyrir nokkrum árum að vinna 
með peninga í fjármálafyrirtæki, 
en svo langaði mig bara til að gera 
eitthvað allt annað og fór að skrifa 
bækur. Það finnst mér frábært. Það 
er svo gaman að skapa eitthvað, að 
búa til sögu og vita til þess að heill 
hellingur af krökkum er að lesa 
hana og hafa jafnvel gaman af.
 
Hvaða bækur hefur þú 
skrifað áður?
Vá, það er ekkert smá langur listi. 
Ég held ég sé búinn að skrifa meira 
en 30 bækur og þýða þónokkrar 
líka. En til að nefna nokkrar sem 
mér finnst skemmtilegar, þá hef 
ég skrifað bókina Nammigrísinn, 
Fjörugt ímyndunarafl, Kanínan 
sem fékk ALDREI nóg og svo 
auðvitað nýju bókina mína, Lítil 
kraftaverk :)
 
Um hvað fjallar Lítil 
Kraftaverk?
Þetta er bók um strák á Íslandi og 
fjölskylduna hans en þau ákveða 
að gerast SOS styrktarforeldrar 
munaðarlausra barna. Einn dag-
inn ákveða þau að fara í ferðlag og 
heimsækja börnin. Þau ferðast þá 
til Afríku, Suður-Ameríku og Asíu 
og kynnast lífi barnanna í SOS 
þorpunum. 
 
Hvers vegna ákvaðst þú að 
skrifa þessa bók?
Stundum skrifa ég bækur sem eru 
fyndnar og fá krakka til að hlæja. 
En stundum langar mig líka til að 
skrifa bækur sem styðja við börn, 

vekja þau til umhugsunar og opna 
fyrir þeim sýn á hluti sem þau 
annars myndu ekki 
kynnast. Ég hef 
sjálfur verið styrk-
tarforeldri hjá SOS 
Barnaþorpunum 
í nokkur ár og mig 
langaði til að lofa 
krökkum og fullorð-
num að sjá hvernig 
munaðarlaus börn 
öðlast nýtt líf með 
aðstoð styrktarforeldra. 
Að þau geti menntað 
sig, lifað við öryggi og 
eignast nýja fjölskyldu. 
Þetta er auðvitað ótrúlegt 
og kraftaverki líkast.
 
Heldur þú að bókin hafi 
fræðslugildi?
Já, ég vonast til að bókin gefi krök-
kum smá mynd af því hvað það er 

mikilvægt að aðstoða náungann. 
Að hún kenni náungakærleik. 
Lítil góðverk geta nefnilega gert 
kraftaverk. Þó við breytum kannski 
ekki öllum heiminum þá getum við 
lagt okkar að mörkum til að gera 
hann eilítið betri.
 
Sala bókarinnar er fjár-
öflun fyrir SOS Barnaþorp-
in. Hvers vegna valdir þú 
þau samtök?
Þegar ég gaf út fyrstu barnabækur-
nar mínar árið 2008 seldu SOS 
Barnaþorpin bækur sem fjáröfl-
un fyrir samtökin. Þannig að við 
höfum unnið saman áður og það 
er kannski einmitt þess vegna 
sem hugmyndin að bókinni Lítil 
kraftaverk kviknaði. Mig langaði 
að taka áfram þátt í að vekja fólk til 
umhugsunar um þetta mikilvæga 
starf sem samtökin vinna. Ég er 

alveg viss um að ein-
hverjir sem lesa bókina 
eigi eftir að gerast 
styrktarforeldrar og þá 
er markmiðinu náð!
 
Eitthvað annað 
sem þú vilt taka 
fram?
Það sem ég er alltaf 
að segja við dóttur 
mína. Við verðum 
að muna að vera 
þakklát fyrir það 
sem við höfum. 
Gleðjumst yfir 

því góða í lífinu. 
Ég veit að þetta er smá væmið, 

en ég læt það flakka: Við þurfum 
ekki endilega fullt af dýrum hlutum 
til að vera ánægð, heldur bara að 
muna að vera góð hvert við annað.

Lítil kraftaverk
Huginn Þór Grétarsson, rithöfundur

Brandarar

Nokkrir galvaskir jólasveinar gerðu sér ferð 
í SmáraTívolí í vikunni og keyptu heilan 
helling af Tívolíkortum. Þeir höfðu á orði 

að það væru nokkur sérstaklega góð börn sem 
ættu skilið að fá Tívolíkort í SmáraTívolí í skóinn. 
Aðventan er skemmtilegur tími og hennar á að 
njóta, tilvalið getur verið að kíkja í Tívolí til að 
sytta biðina eftir jólunum. Í SmáraTívolí eru yfir 
100 leiktæki sem hentar öllum aldurshópum. Þar 
er nóg af Candyflossi og poppi og Tívolívinn-
ingaborðið er stútfullt af skemmtilegu jóladóti.

Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri 
Kópavogs, kynnti 

sér verkefnið Vináttu í leik-
skólanum Álfaheiði á dög-
unum. Vinátta er forvarnar-
verkefni gegn einelti frá 
Barnaheill en Álfaheiði er 
einn af sex leikskólum sem 
var valinn sem frumkvöðla-
leikskóli til að nota verk-
efnið veturinn 2014 til 2015. 

Ármann tekur þátt í jóla-
peysuátaki Barnaheilla til 
að fjármagna þetta skemm-
tilega verkefni og mætti 
í jólapeysu í leikskólann. 
Peysan er rauð sem féll vel í 
kramið því það var einmitt 
rauður dagur í leikskólan-
um Álfaheiði. Ármann 
hefur heitið því í átakinu að 
heimsækja alla leikskóla í 
bænum með glaðning.

Krakkar, endilega sendið 
okkur sögu, mynd, 
brandara, gátu eða 

hvað sem ykkur dettur í hug 
sem væri gaman að birta í 
Kópavogsblaðinu. Munið samt 
að vera dugleg í skólanum, læra 
heima, borða hollan mat, fara 
snemma að sofa, bursta tennur 
og hlýða fullorðna fólkinu! :)  
Sendið á kfrettir@kfrettir.is.

Lumar þú á sögu, 
mynd eða brandara?

Barnaheill



KOSTUR

AMERÍSK JÓL
Í KOSTI

Jóla-
pokar

kr/pk 
4.985,-

Jólamerki-
spjöld

kr/pk 
2.859,-

Smákökur og konfekt

Allt til innpökkunar
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kr/pk 
3.156,-

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 
3.698,-

Gudrun 
konfekt

Nokkrar 
tegundir í boxi
2,27 kg

Belgískt 
hátíðar-
konfekt
520 gr

Godiva 
belgískt 
súkkulaði
Blandaðir 
konfektmolar
335 gr

Gjafakort Gjafavörur

kr/stk 
3.255,-

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

kr/stk 
1.698,-

Truffettes 
de France
súkkulaði
trufflur
Húðaðar 
með kakó
1 kg

kr/stk 
6.750,-

Godiva
súkkulaði- 
karfa
Blandað
súkkulaði 
331 gr

Jólaslaufur og 
merkispjöld

Þykkur pappír, 
prentaður 
báðum megin. 
49 m á rúllu

kr/stk 
6.670,-

Risa Disney 
teiknisett

kr/pk 
3.695,-

Flísleggings - barna

kr/stk 
4.395,-

Nærföt fyrir herra

kr/pk 
5.279,-

kr/stk 
3.475,-

2 í pakka
Stærðir: S, M og L

3 í pakka
Stærðir: M, L og XL

3 stk í pakka 
Stærðir: S, M, L og XL

kr/pk 
4.195,-

Drykkjarkrukkur
3 í pakka 

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

Jóla-ilmkerti - 3 í pakka 
Nokkrar gerðir
Brennslutími 90 klst.

kr/pk

2.779,-

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,-

Disney 
límmiðabækur
kr/stk 
2.595,-

kr/stk 
3.325,-

Herrasokkar
4 í pakka
Fást í nokkrum litum

332  
kr/stk

48  
kr/stk

38  
kr/stk

71  
kr/m

GEFÐU GJAFAKORT

Gjafakort Kosts er tilvalin gjöf fyrir 
þann sem þér þykir vænt um og 
kemur að góðum notum fyrir alla.

ÞAÐ ER HUGURINN SEM SKIPTIR MÁLI



Fylgstu með á Facebook Lindex Iceland
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