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Þorbjörn jensson í Fjölsmiðjunni

Ungmenni 
í Fjölsmiðjunni 
afla 35 milljóna 
króna tekna á ári

FERMINGARGJAFIR
Í MIKLU ÚRVALI

Full búð af flottum blómum
Vorum að taka upp sælkeravörur frá Niculas vahé

Njótið páskanna. 

Stelpurnar í 18 rauðum rósum.

Hamraborg 3 – 200 Kópavogi – S: 554 4818

Mán. - Fös.:  
11 - 22

Laugardag: 
13:30 - 22

Sunnudag: 
16 - 22

Restaurant - Café - Takeaway
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og ferskur

matur

Hamraborg 14 Sími: 555 4885–
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Fastlind.is 510 7900
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leiðari

Úrræði sem 
virkar

Myndin í síðasta blaði var 
greind fljótt og vel. Frá 
vinstri eru bræðurnir Ari 

og Dofri Þórðarsynir að leika sér 
á snjóþotum. Standandi eru Elín 

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

Umbrot: Guðmundur Árnason
Ljósmyndari: Davíð Snær Jónsson
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Hver, hvar, hvenær?

Fjör í brekkunum
skíði

Gamla myndin

Handverk og 
sérsmíði 

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi 
Sími: 845-4096 / 778-3235

Pálsdóttir og Elín Þórðardóttir. 
Konan lengst til hægri en ónafn-
greind. Húsin í bakgrunni eru 
Reynihvammur 35 og 37 og eru 
börnin að leika sér í þar sem Víði-

Fyrir fjórtan árum var Þorbjörn 
Jensson ráðinn forstöðumaður 
Fjölsmiðjunnar og sagt að búa til 
úrræði fyrir ungmenni sem höfðu 
orðið útundan í skólakerfinu. Á 
þessum fjórtan árum hafa átta

hundruð ungmenni starf-
að í Fjölsmiðjunni því 
þar fá þau laun fyrir starf 
sitt. Oft er þetta fyrsti 
staðurinn í lífi þessara 
ungmenna sem það fær 
loksins jákvæða endurgjöf 
og þann stuðning sem það 
þarf. Kvíði er oft algengur 
fylgikvilli eineltis sem sum 
þessara ungmenna hafa orðið fyrir 
og mörg eru langt leidd af félags-
fælni. En gamli varnarjaxlinn og 

Auðun Georg 
Ólafsson, ritstjóri.

landsliðsþjálfarinn mætir 
þeim á þeirra eigin fors-
endum og notar aðferðir 
úr íþróttum til að byggja 
upp einstaklinga til að 
þau megi verða nýtir 
þjóðfélagsþegnar á ný. 

Kraftaverkin gerast, hægt 
og rólega, hjá Fjölsmið-

junni við Víkurhvarf. 

Gleðilega páska!

hvammur mætir Reynihvammi, en 
þar hafði verið útbúin sleðabrekka. 
Myndin er líklega tekin 1969 eða 
þar um bil. 

Myndin hér að ofan er úr safni Kv-
enfélags Kópavogs. Hver tók my-
ndina, hvenær og af hvaða tilefni? 
Hvað heita konurnar?  
Upplýsingum má koma á framfæri 

við Héraðsskjalasafn Kópavogs, 
Digranesvegi 7 (gamla pósthúsinu) 
milli kl. 10 og 16 virka daga, 
í síma 544 4711 eða á netfangið 
gunnarmh@kopavogur.is.

Það kom logn á milli storma í 
vikunni og fjöldi fólks lagði 
leið sín í Bláfjöll og dustaði 

rykið af skíðagræjunum. Það 
styttist í páskana og vonandi 

verður sama rjómablíðan og á 
dögunum þegar ljósmyndari frá 
Lifandi Mynd fangaði stemn-
inguna í fjöllunum bláu.  

- Sérsmíði, bæði húsgögn og innréttingar
- Barnahúsgögn sem börn geta leikið sér í

- Inni- og útihurðir

LitLa trévinnustofan



Fjölskyldan saman 
í sund um páskana

kopavogur.is
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 Sundlaug Kópavogs Sundlaugin Versölum

2. apríl, skírdag LOKAÐ 8:00–18:00

3. apríl, föstudaginn langa 8:00–18:00 LOKAÐ

4. apríl, laugardag 8:00–18:00 8:00–18:00

5. apríl, páskadag 8:00–18:00 LOKAÐ

6. apríl, annan í páskum LOKAÐ 8:00–18:00

Annars er opið:

virka daga 6:30–22:00 6:30–22:00

um helgar 8:00–18:00 8:00–18:00

Um páskana er opið sem hér segir:

Sundlaugin Versölum

Versölum 3 

Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19

Sími 570 0470
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GETRAUNANÚMER 

HK

ER 203

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks

ER 200

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00
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Föstudaga

13:00 til 19:30
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13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00 Það er ýmislegt merkilegt 
hægt að skoða í Kópa-
vogi. Í daglegum göngutúr 

útsendara Kópavogsblaðsins 
rakst hann á merkilegt Búdda-
mannvirki í Hádeigshólum í 
Fífuhvammi rétt hjá Lindakirkju. 
Stúban er byggð samkvæmt 
tíbeskum hefðum og reglum. El-
stu tegundir tilbeiðslustaða búd-
dadóms eru svokallaðar stúbur 
sem eru litlar byggingar reistar til 
að minna á Búdda og kenningar 
hans. Stúbur eru forn asísk 
mannvirki sem upphaflega voru 
reist sem minnisvarði um fornar 
hetjudáðir. Aðalhvatamaður 
byggingarinnar var Þórhalla 

búddamannvirki í kópavoGi

Merkilegt Búdda-
mannvirki í 
Hádeigshólum

Björnsdóttir og hafði hún um 
margra ára skeið dvalið meðal 
tíbetskra flóttamanna á Indlandi. 
Þórhalla naut aðstoðar listamanna 
frá Íslandi, Tíbet, Nepal, Ind-
landi og Ungverjalandi. Í heildina 
kom á annað hundrað manns 
af ólíku þjóðerni og trú að gerð 
stúpunnar. Stúpunni er ætlað að 
höfða til hins jákvæða í mann-
inum, friðar, visku og kærleiks. 
Það var Tíbetskur ábóti sem lagði 
blessun sína yfir Hádegishóla 
í Kópavogi að nafni Venerable 
Thrangu Rinpoche þann 21. ágúst 
árið 1992. Það var svo Ven Lama 
Zopa Ronpoche sem vígði stúpuna 
18. nóvember 1993. Stúba þýðir í 
Sanskrít að hlaða upp og má 
líkja því við þann leiðastika sem 
íslenskar vörður eru.

Búddistafélag Íslands reisti 
stúbuna í Hádeigshólum og er 
hún notuð af þeim við mörg 
hátíðleg tækifæri. Stúban í Hádeigshólum í Lindahverfi 

í Kópavogi.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Frá Skírdegi til Páskasólar
Trúarlegt ferðalag í helgihaldi 
Digraneskirkju

Skírdagur er dagur seinustu kvöld-
máltíðarinnar og því tilhlýðilegt að 
söfnuðurinn komi saman um kvöldið 
kl. 20 til þess að eiga samfélag um 
borð Guðs. Altarissakramentið verður 
fram borið með sérbökuðu ósýrðu 
brauði og bergt af sameiginlegum 
kaleik.

Föstudagurinn langi
Um kvöldið kl. 20 er passíuguðs-
þjónusta. Prestur syngur litaníuna 
ásamt kór Digraneskirkju.
Litanían minnir okkur á píslardauða 
og krossfestingu Krists. Lesnir eru 
ritningartextar passíunnar og kór 
Digraneskirkju syngur passíusálma 
milli lestra.
Passíuguðsþjónustunni lýkur með því 
að kirkjan verður myrkvuð og íhugun 
þagnarinnar tekur við. Organisti: 
Sólveig Sigríður Einarsdóttir

Aðfangadag páska kl. 22 er Páskavaka
Hátíðahöld páskanna eru elsta kristna 
guðsþjónustugerð sem þekkt er í kirkjunni 
og á uppruna sinn í Jerúsalem á 1. öld, í 
kirkju postulanna.  Textar vökunnar eru þá að 
mestu leyti fullmótaðir en vakan í heild sinni 
fullmótuð á 2. öldinni.

Hún er því ein elsta kristna guðsþjónustu-
gjörð sem þekkt er.

Safnast var saman til guðsþjónustunnar eftir 
sólarlag, en þá hófst nýr dagur samkvæmt 
tímatali Gyðinga og vakað fram að árroða 
páskamorguns.

Á 2. öld var sú stefna orðin ríkjandi að þeir 
sem vildu skírast til kristinnar trúar og tilheyra 
kirkjunni létu gera það á páskavökunni að 
undangenginni fræðslu.

Ritningartextar á vökunni voru því eins konar 
lokafræðsla trúnemanna. Eftir upprifjun 
hjálpræðissögunnar í lestrunum voru 
þeir skírðir og gengu að því loknu til 
páskamáltíðarinnar (heilagrar kvöldmáltíðar) 
sem fullgildir í samfélagi kirkjunnar.

Jóhannes guðspjallamaður nefnir Jesú Krist 
„ljós heimsins“.  Af þeirri hefð spratt sá siður 
að tendra nýjan eld á vökunni og kveikja 
á páskakertinu sem tákn um nærveru Jesú 
Krists, hins upprisna Drottins, sem lýsir myrkri 
veröld.  Orð og athafnir páskavökunar eru 
full af táknum, sum auðskilin, önnur krefjast 
nokkurrar þekkingar og íhugunar.  (Páskavaka 
útg. af síra Sigurði Sigurðarssyni vígslubiskupi 
í Skálholti).

Páskavakan hefst kl. 22 við eldstæði fyrir 
utan Digraneskirkju.

Páskavakan skiptist í fjóra meginþætti:
1. Þjónusta ljóssins – blessun hins nýja elds
2. Þjónusta orðsins – ritningarlestrar
3. Heilög skírn (endurnýjun skírnarheitsins)
4. Messan

Páskahátíðin hefst að morgni páskadags 
kl. 8.

Sungin verður hátíðarmessa sr. Bjarna Þor-
steinssonar.

Eftir messu verður morgunmatur í safnaðarsal 

og er mælst til þess að safnaðarfólk 
komi með eitthvað meðlæti með 
sér.  Húsmóðir kirkjunnar hitar 
kaffi, te og heitt súkkulaði og býður 
rúnnstykki þar að auki.

 

 

Viltu félagsskap? 

Öll höfum við þörf fyrir félagsskap. Sjálfboðaliðar Rauða krossins 
eru á öllum aldri og heimsækja unga sem aldna. 

Ef þú hefur áhuga á að fá heimsóknavin frá Rauða krossinum getur þú 
haft samband í síma 570 4060 eða með tölvupósti á netfangið 

kopavogur@redcross.is 

Hamraborg 11 - 200 Kópavogur 

Sími 570 4060 - kopavogur@redcross.is  

www.raudikrossinn.is/kopavogur 
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eldri borGarar

Hrafnista í Kópavogi 
fagnar fimm ára afmæli
Í tilefni fimm ára afmælis Hrafn-

istu í Kópavogi heimsóttu Krist-
ján Þór Júlíusson, heilbrigðis-

ráðherra, og Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri, heimilisfólk og 
starfsfólk Hrafnistu við Boðaþing 
í Kópavogi í vikunni. 

Opnun Hrafnistu í Kópavogi 
markaði á sínum tíma mikil 
tímamót í sögu öldrunarþjónustu 
á Íslandi. Annars vegar vegna þess 
að heimilið var hið fyrsta hér á 
landi sem sérhannað var með litlar, 
heimilislegar einingar að leiðar-
ljósi. Hins vegar er það danska 
hugmyndafræðin sem þar er 
starfað eftir, „Lev og bo“, en Hrafn-
ista tók hana fyrst upp hér á landi.

Segja má að nánast öll hjúkrunar-
heimili á Íslandi, sem byggð hafa 
verið eftir að heimilið tók til 
starfa, hafi tekið mið af Hrafnistu 
í Kópavogi. Dæmi um það eru 
Lögmannshlíð á Akureyri, Ísafold 
í Garðabæ, Hamrar í Mosfellsbæ 
og Nesvellir í Reykjanesbæ. Þess 
má raunar geta hér til gamans að 
fyrstu misserin eftir að heimilið 
opnaði var biðlisti fagfólks eftir 
því að koma í heimsókn til að 
skoða heimilið.

Hugmyndafræðin Lev og bo 
markaði tímamót á sínum tíma, 
en Hrafnista í Kópavogi hefur síðan 
þróað hana og aðlagað í samræmi 
við stefnu Hrafnistu. Í megin-
atriðum felur hugmyndafræðin 
það í sér að sameina bestu kosti 

sjálfstæðrar búsetu við það 
öryggi sem hjúkrunarheimili hafa 
almennt upp á að bjóða. Frekari 
þróun hugmyndinafræðinnar 
hefur leitt það af sér að nú má 
segja að komin sé fram ný hug-

myndafræði, kennd við Hrafnistu 
í Kópavogi. Þessa nýju hugmynda-
fræði eru stjórnendur Hrafnistu 
þegar farnir að kynna stjórnend-
um annarra hjúkrunarheimila á 
Íslandi.

Sigurður Garðarsson, forstöðumaður skrifstofu Sjómannadagsráðs, Guðmundur 
Hallvarðsson, formaður Sjómannadagsráðs, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri, 
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráherra, Leifur Bárðarson læknir í velferðar-
ráðuneytinu, Bjarney Sigurðardóttir, forstöðumaður Hrafnistu í Kópavogi, og Pétur 
Magnússon, forstjóri Hrafnistu.
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Búðarkór 1, Kópavogi, sími 571 9400

Allar pizzur 16 tommu 
kr.1.390 - TAKE AWAY

Venice 
pepperoni, jalapeno, rjómaostur,  
Ananas, hvítlaukur, sveppir

Milano
pepperoni, skinka, ananas, sveppir

Genova
skinka, pepperoni, sveppir, bl.ólífur,  
hvítlaukur, grænn pipar, parmesan

Pisa
pepperoni, beikonkurl, piparostur,  
rjómaostur, svartur pipar

Toscana 
skinka, paprika, ananas

Bologna
nautahakk, sveppir, paprika, pipar

Pizza
Kjúklingavængir með gráðostasósu 1.090
Djúpsteiktir jalepenobelgir í salsa 790
Nachos með ostasósu 490
Franskar kartöflur 490

Steikarsamloka players
Nautakjöt, laukur, sveppir og bernaise 1.490
Grísarsamloka í bbque með lauk og papriku 1.290
Samloka með skinku og osti að hætti kokksins 1.090

Players borgari
Beikon, ostur, sveppir, laukur og bernaise 1.490
Grillaður ostborgari að hætti kokksins 1.190
Piparostaborgari með dijonmajones 1.290
Fjölskylduveisla
4 hamborgarar, franskar og gos 3.490

Kjúklingasalat að hætti players 1.490
Ferskt salat, það ferskasta á hverjum degi 1.090

Það fylgja franskar og  
kokteilsósa með öllum réttum

Smáréttir

Samlokur

Hamborgarar

Salöt

Tökum að okkur veislur allar stærðir
Boltinn í beinni
Erum með veislusali með og án veitinga
take away
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Það er orðið 
meira virði 
fyrir krakka-

na en áður að vera í 
Fjölsmiðjunni því hér 
geta þau náð í allt að 
23 einingum á fram-
haldsskólastigi. Þetta 
er alvöru vinnustaður 
þar sem krakkarnir 
afla tekna.

Ég er vel 
skólaður í 
handbolt-

anum þar sem oft 
var tekist á með alls 
konar óþverraskap. 
Það þarf mikið til að 
koma mér úr jafn-
vægi. 

Fjölsmiðjan

Ungmenni í Fjölsmiðjunni 
afla 35 milljóna króna 
tekna á ári

Þorbjörn Jensson, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar.

Það þarf ekki að spjalla 
lengi við Þorbjörn Jensson, 
forstöðumann Fjölsmiðjunn-

ar, til að sannfærast um að þar fer 
eldhugi með brennandi ástríðu 
fyrir því sem hann er að gera ásamt 
starfsfólki Fjölsmiðjunnar sem er 
til húsa í Víkurhvarfi í Kópavogi. 
„Markmið Fjölsmiðjunnar er að 
ná til þeirra ungmenna sem eru
leitandi, af ýmsum ástæðum og 
styðja þau við að taka ákvarðanir 
um framtíð sína, hvort sem það 
er í skóla eða á almennum vinnu-
markaði. Fjölsmiðjan er millilend-
ing og við styðjum þau mjúklega 
áfram til góðra verka en bara eitt 
skref í einu. Róm var ekki byggð á 
einni nóttu. Það er mikilvægt að 
safna litlu sigrunum,“ segir Þor-
björn. Hann beitir óhikað sömu 
ráðum og hann tileinkaði sér við 
þjálfun afreksíþróttamanna. Talið 
fer um víðan völl; um skólakerfið 
og unglinga, um handboltafer-
ilinn, þjálfunina og hvernig hann 
beitir þekkingu sinni úr íþrótt-

um, til að laða fram það  besta úr 
hverjum einstaklingi. „Ég er vel 
skólaður í handboltanum, þar 
sem oft var tekist á með alls konar 
óþverraskap. Það þarf mikið til 
að koma mér úr jafnvægi,“ segir 
Þorbjörn og brosir. „Sem þjálfari 
þarf maður að vera mjög mikill 
mannþekkjari, geta hugsað hlutina 
einstaklingsmiðað og séð hvað 
einstaklingarnir eru ólíkir. Ég er 
dálítið naskur á að finna út hvar 
hæfileikarnir liggja. Það hafa 
komið til okkar einstaklingar sem 
hafa átt erfitt að finna sig í almenn-
um skóla en spila til dæmis eins og 
englar á hljóðfæri. Af hverju eigum 
við ekki að virkja þá hæfileika og 
efla sjálfstaust þeirra og byggja 
ofan á það?“ spyr Þorbjörn. 
 
Fékk bara nafnið í upphafi 
„Í upphafi, þegar ég var ráðinn árið 
2001, fékk ég nú eiginlega bara 
þetta nafn, Fjölsmiðjan, og var 
sagt að búa til vinnustað fyrir 
ungt fólk að danskri fyrirmynd. Ég 
fór til Danmerkur og kynnti mér 
öflugt vinnusetur í Óðinsvéum 
en sá strax að það þýddi ekkert 
að innleiða það nákvæmlega eins 

hér á Íslandi út af menningarmun 
okkar. Ég taldi betra að gera þetta 
á okkar forsendum og réð trésmið 
í september árið 2001. Við fengum 
óinnréttað 500 fermetra húsnæði 
á lóð Landspítalans í Kópavogi. 
Fyrsta verkefni okkar var að að fá 
unga krakka sem leituðu til okkar 
til að innrétta það. Þetta átti að 
vera þriggja ára tilraunaverkefni 
fyrir erfiða krakka en núna, fjórtán 
árum síðar, rekum við bílaverk-
stæði-, trésmiðju, handverkstæði, 
hússtjórnar-, rafmagns-, tölvu-
tækni- og pökkunardeildir fyrir allt 
að 90 nema í 1.900 fermetrum. 
Það er líka orðið miklu meira virði 
fyrir krakkana en áður að vera í 
Fjölsmiðjunni því hér geta þau 
náð í allt að 23 einingum á fram-
haldsskólastigi. Þetta er alvöru 
vinnustaður þar sem krakkarnir 
afla tekna. Þau náðu að safna 35 
milljónum í fyrra með dugnaði 
sínum, sem vakti athygli langt út 
fyrir landsteinana. Trésmiðju-
deildin hefur verið að smíða vöru-
bretti ásamt ýmsum sérverkefnum 
meðal annars fyrir álverið á 
Grundartanga; bíladeildin fær 
verkefni fyrir fyrirtæki og ein-

Fjölsmiðjan, sem hefur aðsetur 
við Víkurhvarf í Kópavogi, 

er vinnusetur fyrir ungt fólk á 
aldrinum 16-24 ára. Þar gefst 
því tækifæri til að þjálfa sig fyrir 
almennan vinnumarkað eða 
áframhaldandi nám. Fyrir 
vinnuna er greiddur verk-
þjálfunar- og námsstyrkur. 
Fjölsmiðjan hóf starfsemi árið 
2001 en stofnaðilar eru Rauði 
krossinn, Félagsmálaráðuneytið, 
Vinnumálastofnun og sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu. 
Fyrirmynd Fjölsmiðjunnar er 
sótt til Danmerkur en þar hafa 
„Produktionsskoler“ verið reknir 
árum saman. Fjölsmiðjan leitast 
við að vera í góðum tengslum 
við vinnumarkaðinn og félagsleg 
úrræði og vera sýnilegur val-
kostur þegar velja þarf leiðir í 
lífinu. Um 90 nemar geta verið 
í Fjölsmiðjunni á hverjum tíma. 
Meðal dvalartíminn er rétt 
undir ári.

Danir eru brautryðjendur í 
vinnusetrum eins og Fjöl-

smiðjunni. 103 vinnusetur eru 
nú starfrækt í Danmörku. Guð-
mundur Þorsteinsson, fyrrum 
starfsmaður Fjölsmiðjunnar, 
opnaði fyrir nokkrum árum 
Fjölsmiðju í Nuuk á Grænlandi. 
Í Færeyjum stendur til að opna 
Fjölsmiðju von bráðar. Hér á 
landi eru þrjár Fjölsmiðjur 
starfræktar; Í Kópavogi, Akureyri 
og í Reykjanesbæ. Allar eru þær 
starfræktar með aðkomu ríkis 
og sveitarfélaga. 
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staklinga. Tölvudeildin fær tölvur 
til viðgerðar, svo dæmi séu tekin,“ 
segir Þorbjörn og bætir því við að 
pökkunar- og tölvudeild Fjöl-
smiðjunnar tekur að sér ýmis verk-
efni. Í mötuneytinu eru framreidd-
ar máltíðir fyrir starfsfólkið og 
aðrir geta keypt sér hádegismat. Á 
handverksdeildinni fær sköpunar-
gleðin að njóta sín og deildin selur 
framleiðslu sína á staðnum.
 
Tölvufíkn vaxandi vandamál 
„Fólk leitar hingað af ýmsum 
ástæðum. Stundum hefur fólki 
gengið illa í skóla og minningar 
þaðan eru slæmar. Eða almennir 
erfiðleikar eins og gengur í lífinu. 
Sumir eru félagsfælnir og kvíðnir 
og eiga erfitt með að takast á við 
lífið. Síðan eru einstaklingar sem 
vita ekki hvað þeir ætla að verða 
og hafa ekki fundið nám við sitt 
hæfi. Þá er gott að byrja hjá okkur. 
Oft finna þeir hér einmitt það sem 
hentar þeim.“ segir Þorbjörn. „Við 
finnum mikið fyrir því hvað tölvan 
er að ræna marga krakka æskunn-
i. Þau mæta hingað stundum ör-
þreytt í vinnuna, sérstaklega eftir 
helgar. Þau hafa snúið sólarhring-
num við fyrir framan tölvuna. En 
hér gilda reglur sem krakkarnir 
fara eftir. Til dæmis ef mætt er 
seint, um hálftíma, þá er sá tími 
dreginn af launum. Og það getur 
verið súrt að missa hálftíma kaup 
þegar upp er staðið,“ segir Þor-
björn. 
 
Litlu sigrarnir eru dýrmætir 
„Eitt það fyrsta sem við byrjum 
á að gera er að fá fólk til að hætta 
að líta á sig sem tapara. Við 
biðjum það góðfúslega að breyta 
viðhorfinu: „Ég get ekki“ sem oft 
er búið að innprenta. Það er miklu 
farsælla að skoða það jákvæða 
og byggja ofan á því. Allir geta 
eitthvað,“ segir Þorbjörn. „Smám 
saman byggist upp færni, þroski og 
sjálfsvirðing sem gerir fólki kleift 
að takast á við eitthvað sem virkaði 
kannski gjörsamlega óyfirstígan-
legt í fyrstu. Alveg eins og í þjálfun 
íþrótta gildir sú meginregla að 

setja sér markmið og bera sig 
saman við þann besta, ekki þann 
versta,“ segir Þorbjörn og leiðir tal-
ið að þeim árangri sem hefur náðst 
frá því Fjölsmiðjan hóf starfsemi 
árið 2001. 
 
800 ungmenni hafa verið í 
Fjölsmiðjunni 
Á þeim fjórtán árum sem Fjöl-
smiðjan hefur starfað hafa 800 
manns farið þar í gegn. 80% 
þeirra hafa fundið starf eða nám 
við hæfi. Hin 20% eru oft tengd 
neyslu fíkniefna og eiga erfitt með 
að fóta sig í lífinu. Þau hverfa og 
koma svo kannski aftur í Fjöl-
smiðjuna, að sögn Þorbjörns. „Þau 
halda hér launum á meðan þau 
eru í meðferð svo lengi sem þau 
standa sig og útskrifa sig ekki sjálf. 
Við göngum langt í að hjálpa þeim 
og komum með þeim í viðtal hjá 
SÁÁ, ef með þarf,“ segir Þorbjörn. 
En hvað gera krakkarnir eftir að 
Fjölsmiðjunni lýkur, hafa þau 
fundið störf við hæfi og fótað sig 
í lífinu? „Þau hafa tekist á við allt 
mögulegt. Þumalputtareglan er sú 
að ef einstaklingur mætir á réttum 
tíma, lætur sér lynda við vinnu-
félaga sína og vinnur vinnuna sína 
þá fer að nálgast að viðkomandi 
geti spjarað sig allvel sjálfur án 
okkar aðstoðar. Engum er þó hent 
út úr Fjölsmiðjunni en við styðjum 
alla í rólegheitum aftur út í 
atvinnulífið eða í nám til að láta 
drauma rætast. Við dæmum eng-
an draum heldur athugum og 
skoðum allt fyrir viðkomandi. Einn 
vildi ganga í norska herinn en 
finnur sig reyndar vel við garð-
yrkjustörf hér heima í dag. Annar 
vildi taka meiraprófið og er nú að 
keyra um alla Evrópu fyrir flutn-
ingafyrirtæki í Danmörku. Málið er 
að stilla væntingum í hóf og vera 
viðbúin að mæta krökkunum þar 
sem þau eru. Þau eru vön því að 
gefast upp og flýja frekar en að 
reyna á sig. Við sem störfum hér 
erum alltaf með þetta í huga og 
tökum á því, eitt skref í einu,“ 
segir Þorbjörn.  
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Laugardaginn 28. febrúar 
síðastliðinn hélt Sögufélag 
Kópavogs aðalfund sinn í 

Kópavogsskóla. Fundinn sóttu um 
100 manns. Utan venjulegra aðal-
fundarstarfa voru Guðlaugur R. 
Guðmundsson örnefnafræðingur, 
Guðmundur Þorkelsson frá Fífu-
hvammi og Ólafur Guðmundsson 
fyrrverandi skólastjóri Kópavogs-
skóla útnefndir heiðursfélagar. 
Þeir hafa allir á sinn hátt stutt 
duglega við starfsemi félagsins 
og markmið þess, meðal annars 
með sagnaritun, varðveislu skjala 
og gripa og vilja til að miðla sögu 
bæjarins.

Á fundinum voru einnig lagðar 
fram og samþykktar einróma tvær 
ályktanir til bæjarstjórnar. Sú fyrri 
er hvatning til bæjaryfirvalda um 
að styðja við og tryggja útgáfu 
ritverks Guðlaugs R. Guðmunds-
sonar um örnefni í landi Kópavogs 
og sögu þeirra en handrit hans er 
nánast tilbúið til prentunar. Seinni 
ályktunin er áskorun til bæjar-
yfirvalda um að finna heppilegt 
húsnæði til að geyma gripi sem 
hafa sögulegt gildi fyrir Kópavog 
en þar sem ekkert byggðasafn er 
í bæjarfélaginu er hætt við því að 
þessir gripir fari forgörðum. Því 
er mikilvægt að hið fyrsta verði til 
á vegum bæjarins geymsla til að 
tryggja varðveislu þessara gripa.

Í marsmánuði á hverju ári láta 
margir karlar sér vaxa skegg á 
milli nefs og vara. Flestum þykir 

þetta karlmannlegt og heldur til 
prýði. Það er þó ekki fyrst og fremst 
í fegrunarskyni sem menn taka upp 
á þessu, heldur eru þeir að leggja 
sitt af mörkum við að vekja karla 
til að huga að heilsu sinni. Hver 
og einn getur gert ýmislegt til að 
draga úr líkum á að fá krabbamein, 
til dæmis með því að reykja ekki, 
hreyfa sig reglulega, borða hollan 
og fjölbreyttan mat, takmarka 
neyslu áfengis og varast óhófleg 
sólböð.

Mottumars sem allir hafa heyrt um, 
hefur tvíþættan tilgang. Að minna 
karlmenn á að gæta heilsu sinnar 
og að safna peningum til krabba-
meinsrannsókna. Karlar sem taka 
þátt í mottumars safna mottu og 
bjóða svo vinum, vinnufélögum
og ættingjum að leggja svolitla 
upphæði inn í söfnunina í þeirra 
nafni. Þannig er keppnisskap
karlanna virkjað því auðvitað er 
spennandi að fá sem flesta til að 
heita á sig. 

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri  
Salaskóla, tekur árlega þátt í 
mottumars. Í fyrra lofaði hann að 
lita mottuna bleika ef hann næði 
30 þúsund krónum og við það varð 
hann að standa og skartaði bleikri 
mottu í lok mars. Í ár setti hann 
markið hærra og lofaði litaðri mot-
tu við 50 þúsund krónur. Söfnunin 
fór rólega af stað svo hann greip 
til þess ráðs að lofa samstarfsfólki 
sínu í Salaskóla heimabökuðum 
súrdeigsbrauðum daginn sem 

mín skoðun

Vel heppnaður aðalfundur 
sögufélags Kópavogs

Að fundi loknum fræddi Ólafur 
Guðmundsson fundargesti um 
sögu Kópavogsskóla. Að því 
loknu leiddi hann göngu um elsta 
hluta hans, þar sem einnig voru 
afhjúpuð lítil fróðleiksspjöld við 
dyr þeirra rýma þar sem fram fór 
önnur starfsemi en sú sem bein-
línis tengdist skólanum á fyrstu 
árum hans. Húsið var vígt árið 

1949 og þjónaði þá ekki bara sem 
skóli heldur einnig sem 
félagsheimili, bókasafn, læknis-
stofa, kirkja og hreppsskrifstofa 
ásamt öðru þegar hið nýja sveit-
arfélag, Kópavogshreppur, var að 
slíta barnsskónum. Með því vill 
Sögufélagið tryggja að saga þessa 
merka húss gleymist ekki meðan 
það stendur.

Toneron að gera 
það gott í Þýskalandi 
og Sviss

TónlisTarlíFið

hann næði 40 þúsund krónum. Þá 
tók söfnunin þvílíkan kipp að hann 
varð líka að standa við loforðið 
um litaða mottu. Honum tókst 
svo að ná í alls 64 þúsund krónur 
sem renna beint til krabbameins-
rannsókna. 

Söfnuninni lauk formlega þann 20. 
mars en frá því í byrjun mars hafa 
um 1.000 einstaklingar og um 60 lið 
safnað áheitum inn á mottumars.is 
til stuðnings Krabbameinsfélaginu. 
Þegar keppni lauk höfðu safnast 
20.007.327 krónur. Þótt formlegri 
söfnun áheita í Mottumars 2015 
sé nú lokið verður hægt að leggja 
átakinu lið fram að mánaðar-
mótum í gegnum vefsíðu mottu-
mars.is og ýmsa samstarfaðila. 
Einnig er hægt að senda sms í 
númerið 908 1001, 908 1003 og 908 
1005 og gefa 1.000, 3.000 eða 5.000 
kr. til styrktar 

Mottumars – enn 
hægt að styrkja

moTTumars

Hafsteinn, skólastjóri í Salaskóla.

Nýir heiðursfélagar Sögufélags Kópavogs. Frá vinstri: Ólafur Guðmundsson, Guð-
mundur Þorkelsson og Guðlaugur R. Guðmundsson.

Gísli Brynjarsson og Sindri Ágústsson skipa hljómsveitina Toneron.

Nýjasta heita bandið í Kópa-
vogi í dag er hljómsveitin 
Toneron sem er þessa dag-

ana að leggja Þýskaland og Sviss 
að fótum sér. Hljómsveitin er 
skipuð af Kópavogsdrengjunum 
þeim Gísla Brynjarssyni og Sindra 
Ágústssyni. Strákarnir hafa tekið 
virkan þátt í starfsemi Molans 
undanfarin ár í tengslum við 
tónlist og önnur verkefni. Þeir 
tóku þátt í músíktilraunum í fyrra 
og komust í úrslit. Lagið þeirra, 
Focus, var nýlega í spilun á þýsku 
tónlistarstöðinni MTV og þá er 
lag þeirra sem heitir Life í spilun 
á útvarpsstöðvum í Þýskalandi og 
Sviss þessa dagana. Strákarnir 
segja tónlistina flokkast undir 
stefnu sem kennd er við Alterna-
tive/electronica. „Það er þó frekar 
sveigjanlegur flokkur þar sem 
lögin okkar geta verið afar ólík,“ 
segir Gísli Brynjarsson. 

En hvernig var aðdragandinn 
að velgengninni í Þýskalandi 
og í Sviss? 
„Við fórum með Hinu Húsinu til 
Þýskalands um sumarið í fyrra í 
kjölfar Músíktilrauna og kynnt-
umst þar núverandi umboðs-
mönnum okkar,“ segir Gísli. „Nú 
höfum við skrifað undir samning 
við þýskann dreifingaraðila sem 
meðal annars gefur út EP-inn 
okkar á itunes, spotify og nokkrum 
öðrum tónlistarsölusíðum. 

Hvernig varð hljómsveitin ykkar 
til?
„Toneron varð til í febrúar í fyrra 
fyrir músíktilraunir en þá var Hjalti 

Þór Kristjánsson, trommari,  með 
mér í bandinu,“ segir Gísli. „Hann 
hætti eftir sumarið og fór í heims-
reisu en þá bættist Sindri Ágústs-
son við. Í janúar fórum við til 
Þýskalands í tónleikaferð og 
hittum þá dreifingaraðilann sem 
við sömdum við,” segir Gísli sem 
segir næg verkefni framundan. 
„Framundan er útgáfa á smáskífu 
en síðan má búast við tónleikum 
þann 10. apríl á Fredriksen og 9. 
maí á Gauknum. Einnig er stefnan 
sett að fara aftur út í tónleikaferð 
til Þýskalands í júlí.“

Kópavogsbær auglýsir eftir umsóknum um styrk 
úr Forvarnasjóði Kópavogs. 
Hlutverk sjóðsins er að efla forvarnir og frístundir með 
áherslu á börn, ungmenni og eldri borgara. Einnig  
samstarfsverkefni íbúa, félagasamtaka, stofnana og 
fyrirtækja í þágu forvarna- og frístundastarfs.

Umsóknarfrestur vegna styrkveitinga úr 
forvarnasjóði er til og með 19. apríl 2015.

Allar nánari upplýsingar má finna 
á kopavogur.is.
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Forvarnasjóður 
Kópavogs

kopavogur.is
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kjúklingathali

bla
nda

 af þv
í besta

Okkur finnst vel við hæfi að tileinka þáttinn „Matur & vín“ hinum frábæra fiski
sem við Íslendingar eigum og bestur er hann á vetrarvertíðinni.

Hafið fiskverslun er sérverslun með hágæða fiskafurðir og meðlæti fyrir kröfuharða neytendur. 
Fiskborðin eru þéttsetin af landsins mesta úrvali af tilbúnum fiskréttum til að ofnbaka, steikja eða grilla 

sem gerir viðskiptavinum kleift að elda dýrindis máltíð á nokkrum mínutum án nokkurar fyrirhafnar. 
Réttur mánaðarins er frá Fiskbúðinni Hafinu, 

sem er staðsett á tveimur stöðum 
Hlíðasmára 8, Kópavogi og Spönginni 13, Rvk.

Mamma Piccini Bianco di 
Toscana – 
Ítalía , Toskana  -  1.550 kr. 
Sítrónugult. 
Létt fylling, þurrt, ferskt. 
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni.

Matua Sauvignon Blanc – 
Nýja Sjáland  -  2.299 kr. 
Fölsítrónugult. 
Meðalfylling, ósætt, fersk sýra. 
Sítrus, stikilsber, passjón.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Matur og vín:

Keila á Gríska vegu með, perlulauk, fetaost, döðlum og spínati

Réttur þessi fæst tilbúinn hjá Fiskbúðinni Hafinu, 
hann má fara í ofn á 180 gráðum í um 20 – 25 mín.
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krossGáTa

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór  Andri
eftirprentun

bönnuð

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

fjörð 4 eins dægur hnupl þrýsti

snautstyrktar

slælega

feitinni

númerið

elska
------------
þjóðina

tímabil bjagast

þukla
------------

kjaftur
fýlapípu

keyrikrakkarkámarsvallar

áttikosturinnfjall

líkams-
hluti

bikið
------------

snös

borg
------------

fipast
iðngrein

------------
eldsneyti

ómeiddardeigílát

snöggur

þoka

ábreiða

gnæfa

sæmd dómsmann

svertagamanmáldingul

vex
------------

mann
kámuga

egnt
------------

áfreri

þrammaði

drykkureyðastvefnaður
kusk

-----------
kona

dínamó

2 eins

kona

knöpp

kúvenda fugl
áverki

-------------
skordýr

öfug röð
------------
miskunn

freðið
-------------

muldur
lituð

kyrrð
ilma

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

innan stórgrýti

sefiskítugt2 eins

lausn
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Lausn úr síðustu krossgátu

á döFinni

Passíusálmar 
í Kópavogs-
kirkju

Föstudaginn langa, 
3. apríl næstkomandi 
klukkan 13:00-16:00 

verða lesnir valdir valdir 
Passíusálmar sr. Hall-
gríms Péturssonar, prests 
í Saurbæ á Hvalfjarðar-
strönd, en lesarar eru á 
ýmsum aldri sá, yngsti 13 
ára, Hekla Martinsdóttir 
Kolmar, nemandi í Kárs-
nesskóla. Auk hennar lesa, 
sr. Agnes Sigurðardóttir, 
biskup Íslands, dr. Karl 
Sigurbjörnsson, biskup, 
Gunnlaugur V. Snævarr, 
áhugamaður um kirkju og 
kristni, Jónas Ingimund-
arson, píanóleikari og 
heiðursborgari Kópavogs, 

Guðrún 
Árnadótt-
ir, fyrrum 
bókavörður 
og Þórunn 

Elín Pétursdóttir, söng-
vari. Tónlistin fær enn-
fremur að njóta sín undir 
stjórn Lenku Mátéová, 
kantors Kópavogskirk-
ju. Kór Kópavogskirkju 
syngur.  Einsöngvar 
eru:Guðbjörg Björns-
dóttir, sópran og Þórunn 
Elín Pétursdóttir, sópran. 
Umsjón með stundinni 
fyrir hönd Kópavogskirkju 
hefur Margrét Guðjóns-
dóttir. Allir hjartanlega 
velkomnir. 

á húsgögnum
 

mig í eldri 
gerðum  

húsgagna

Smiðjuvegur 6, rauð gata, 200 Kópavogur - S: 5541133 og 8622577 - asgrimur@bolstra.is

Klæðningar og viðgerðir
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Hraðlestin í Hlíðasmára 10 ára

Jordan Grill í Hamraborg 
fær góða dóma

Nýr blær á tískuna í 
Kópavogi

Allir þurfa félagsskap

kynninG

kynninG

kynninG rauði krossinn

Fjörugir danstímar 
í Kópavogslaug

leyFileGT að skveTTa oG sulla að vild í aqua Zumba 

Tíu ár eru liðin frá því að 
Hraðlestin opnaði veit-
ingastað sinn í Hlíðasmára 

8 í Kópavogi. Í dag er Hraðlestin 
á fjórum stöðum á höfuðborgar-
svæðinu og býður upp á fjöl-
breytt úrval af ljúffengum ind-
verskum réttum. Hjá Hraðlest-
inni starfa sérmenntaðir 
indverskir kokkar sem leggja 
grunninn að góðu matargerðinni 
en Hraðlestin hefur frá upphafi 
lagt ríka áherslu á að bjóða upp á 
hollan og bragðgóðan, ekta ind-
verskan mat. Kryddið sem notað 

er í matargerðina er sérinn-
flutt frá Indlandi og ekkert msg, 
önnur aukaefni eða sykur er 
notað í réttina. Í tilefni 10 áranna 
í Kópavogi hefur Hraðlestin bætt 
við splunkunýjum hádegismat-
seðli með úrval af léttum og 
hollum réttum - má þar nefna 
hádegisverðar Thali, indverska 
kjúklingapizzu, Tandoori kjúkl-
ingasalat, Masala sætkartöflu-
franskar svo fátt eitt sé nefnt. Svo 
sannarlega eitthvað til að kitla 
bragðlaukana!

Viðtökurnar hafa verið gríðarlega 
góðar og greinilegt að fólk kann 
mjög vel að meta mat frá Jórdaníu,“ 
segir Adnan Abu Koush, eigandi 
veitingastaðarins Jordan Grill í 
Hamraborg. Staðurinn opnaði 
nýverið og segir Adnan að lykill-
inn að velgengni hans sé að hvika 
hvergi í gæðum og bjóða alltaf 
upp á besta mögulega hráefni sem 
hægt er að fá, án þess að það kosti 
viðskiptavininn of mikið. „Þetta 

kann fólk að meta og viðskiptavinir 
koma því aftur og aftur,“ segir 
Adnan Abu hjá Jordan Grill í 
Hamraborg. 

Nú þegar veturinn tekur enda 
kemur óneitanlega nýr blær 
á klæðaburð Kópavogsbúa. 

Léttari og bjartari flíkur verða 
áberandi, sköpunargleði tekur nýja 
stefnu og vinnustofan verður líf-
legri með fallegum sumarlitum 
og fjölbreyttum munstrum. Nú fer 
í hönd skemmtilegur tími þegar 
hægt er að byrja að framleiða vor 
og sumarlínuna að ekki sé talað 
um að geta lagt vetrarúlpunni og 
stokkið milli staða í léttri peysu.
Við hjá RYK erum byrjaðar að 
huga að vor og sumarlínunni. Við 
munum að miklu leyti nota jarðliti 
í bland við sterkari liti, og tel ég 
að bæði ferskjulitur og gulur verði 
heitir í sumar, sem og leður og 
gallaefni. Með hækkandi sól 
breytast líka sniðin. RYK mun 
bjóða upp á casual kjóla með 
stuttum ermum í fallegum printum 
sem eru flottir við leggings eða 
smart buxur. Mikið úrval verður af 
kjólum sem henta fyrir hátíðlegri 
tilefni, eins og útskriftir eða 
brúðkaup. 

Þessir kjólar eru þó yfirleitt þannig 
að hægt er að klæða þá niður og 
nota í hversdagsleikanum og fá 
þannig meira út úr flíkinni. Léttur 
jakki eða jakkapeysa finnst mér 
nauðsynlegt að eiga fyrir sumarið 
þar sem sólin á það til að fara í 
feluleik. RYK er með einstaklega 
fallegar jakkapeysur úr prjónaefni 
í nokkrum litum og munstrum.  
Efnin eru framleidd hér heima eftir 
okkar forskrift af munstrum og 
litasamsetningu. Reynst hefur vel 
að fókusa á einfaldleikann þegar 
kemur að efnishönnun þessara 
flíka sem gefur þeim oftar en 
ekki tímalaust lúkk. Markmiðið 

er auðvitað að auka notagildi og 
endingartíma fyrir notanda.

Bjartari dagar eru framundan og 
það allra skemmtilegasta við tísku-
na er að allt er leyfilegt og hver og 
einn mótar sinn stíl. Njótum lífsins 
og blómstrum í sumar og verið 
hjartanlega velkomin að kíkja á 
úrvalið í verslun okkar að 
Bæjarlind 1-3.

Nýjasta dansæðið í Kópa-
vogi er ofan í sundlaug 
Kópavogs. Þetta kann að 

hljóma svolítið undarlega en Aqua 
Zumba er núna kennt í sund-
lauginni. Það er Tanya Dimitrova, 
líkamsræktar og danskennari, sem 
stendur fyrir námsekiðunum en 
hún kenndi fyrsta Aqua Zumba 
tímann á Íslandi í Ásvallalaug árið 
2013 og hafa vinsældir þess vaxið 
stöðugt síðan þá. Vegna mikillar 
eftirspurnar í Kópavogi var ákveðið 
að bjóða upp á tólf vikna Aqua 
Zumba námskeið í Kópavogs-
laug á vegum Heilsuskólans. Tanya 
og forstöðumaður laugarinnar, 
Jakob Þorsteinsson, funduðu 
nokkrum sinnum til að ákveða 
mikilvægustu atriði samstarfsins 
og úr því varð hugmyndin að 
veruleika.

Sundlaugar fitness partý 
Aqua Zumba notar sömu formúlu 
og Zumba Fitness en dansað er í 
sundlaug, þar sem vatnið veitir 
auka mótstöðu við hreyfingunum. 
Öll hreyfing í vatninu verður því 
töluvert erfiðari en á landi og virkar 
í raun eins og lóð fyrir vöðvana. 
Tónlistin er mjög fjörug og ekki 
einatt styrkist fólk alls staðar í 
líkamanum, heldur er einnig leyfi-
legt að skvetta og sulla að vild.

Eftir hvern tíma er auðvitað líflegt 
spjall og afslöppun í heitu pottu-
num, þátttakendur kynnast betur 
og eignast nýja vini. 

Aqua Zumba hentar öllum; bæði 
fólki með liðamóta og/eða bakvan-
damál sem má ekki hoppa og 
stunda þolfimi sem og fólki sem 



vill taka vel á og komast í betra 
form á nýjan hátt. Aqua Zumba 
æfingakerfið hentar konum, kör-
lum og unglingum sem einnig geta 
nýtt sér frístundastyrk Kópavogs-
bæjar og ÍTR.

Um Heilsuskólann
Tanya Dimitrova er vel þekkt í 
heilsuræktargeiranum á höfuð-
borgarsvæðinu, en hún er löggiltur 
alþjóðlegur líkamsræktar- og dan-
skennari með 26 ára reynslu. Hún 
opnaði Heilsuskólann í hitteðfyrra 
í Kópavogi og síðan þá hefur 
reksturinn blómstrað. Heilsuskóli 
Tanyu  er lítill og persónulegur 
heilsuræktar- og dansskóli í nota-
legu og afslöppuðu umhverfi þar 
sem einnig er veitt fræðsla og 
leiðsögn í heilbrigðari mataræði 
og lífstíl.
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Niðurstöður „Hvar þrengir 
að?“, skýrslunnar sem 
Rauði krossinn á Íslandi 

lætur gera reglulega, sýna því 
miður að það eru stórir hópar í 
samfélaginu okkar sem búa við 
félagslega einangrun. Það eru 
langtíma atvinnulausir, ungir 
karlmenn, einstæðir foreldrar, 
aldraðir, öryrkjar og innflytjendur, 
bæði börn og fullorðnir.
Heimsóknarvinir er eitt af 
áhersluverkefnum Rauða 
krossins í Kópavogi og markmiðið 
er að rjúfa félagslega einangrun. 
Fjölmargir hafa nýtt sér þjónustu 
heimsóknavina undanfarin ár og 
samkvæmt gestgjöfum (þeir sem 

fá félagskapinn) segja að þetta hafi 
gerbreytt lífi þeirra til hins betra. 
Heimsóknavinir gera ýmislegt 
með sínum gestgjöfum og fer það 
eftir áhuga hvers og eins. Sameig-
inleg áhugamál tengja fólk oftast 
saman og þegar heimsóknarvinur 
og gestgjafi geta sinnt því sem 
þeir hafa áhuga á skapast tengsl, 
vinátta og góður félagskapur. Þar 
með er einangrun rofin og tengsl 
mynduð út í samfélagið. Verkefnið 
Hundavinir kom til viðbótar með 
sama markmiði en vitað er að dýr 
hafa góð áhrif á fólk og geta opnað 
á samskipti milli fólks. Hundarnir 
heimsækja alla aldurshópa og 
veita mikla gleði.

Öll þurfum við á samskiptum fólks 
að halda og við viljum rjúfa ein-
angrun sem margir lenda í á ein-
hverju tímabili í sínu lífi. Ástæður 
þess að fólk einangrast eru eins 
margar og fólkið. Það má því ávallt 
reyna að bæta þjónustu við þá sem 
þurfa.  Rauði krossinn eru lifandi 
og opin samtök sem aðlaga sig að 
samfélaginu og þörfinni hverju 
sinni. Fjölmargir sjálfboðaliðar 
eru að störfum um allt land, 
fullir af nýjum hugmyndum og 
án þeirra væri lítið hægt að gera. 
Heimsóknavinir eru fjölbreytt 
verkefni og Rauði krossinn í 
Kópavogi vill hvetja alla þá sem 
langar að fá félagsskap hvort sem 
það er til að sinna áhugamáli eða 
bara gera eitthvað að hafa sam-
band og við finnum út í samein-
ingu hvað hentar hverjum og 
einum. kopavogur@redcross.is 
eða sími 5704060.

Adnan Abu Koush í Jordan Grill.
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Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.í boði

Leikurinn virkar þannig að 
einn úr hópnum felur sig 
einhvers staðar. Allir hinir 

loka augunum á meðan. Eftir 30 

sekúndur eiga allir að byrja að 
leita að þeim sem var að fela sig. 
Það eiga ekki allir að leita saman í 
hóp heldur leitar hver og einn sér. 

Hressir Drekaskátar úr 
Kópum tekin tali

Alþjóðlegi tennis-
dagurinn

Leikur dagsins

Sardínur í dós!

Við hittum tvo hressa Drekaskáta á dögunum en þau koma bæði úr skáta-
félaginu Kópum. Drekaskátar eru skátar á aldrinum 8 og 9 ára. 

Þegar þú finnur þann sem var 
að fela sig þá segir þú ekki neitt 
heldur laumast þú til að fela þig 
hjá henni eða honum án þess að 
allir hinir sjá þig. Þannig heldur 
þetta áfram þanngað til allir hafa 
fundið þann sem var að fela sig. 
Sá sem er síðastur til þess að fin-
na hópinn er hann í næsta leik. 

Nafn: Sindri Freysson
Aldur: 8 ára
Sveit í félaginu: Varúlfar
Uppáhalds leikur: Lukku láki og Ninja
Skemmtilegasta sem þú gerir á skátafundi: Læra að baka 
köku og læra að grilla sykurpúða yfir eldi
Af hverju ákvaðst þú að fara í skátana? Ég prufaði að fara 
á Útilífsnámskeið hjá skátafélaginu. Það var mjög gaman.
Hvað ætlar þú að gera í sumarfríinu þínu? Leika við vini, 
leika úti, kannski í sund og kíkja aðeins í tölvuna. Svo vil ég 
líka vera með mömmu minni, pabba og bróðir mínum. 

Alþjóðlegi tennisdagurinn 
var haldinn hátíðlegur 
þann 10. mars síðastliðinn 

í Tennishöllinni.  Hópur nemenda 
úr Klettaskóla hafa sótt æfingar í 
höllina í vetur eins og undanfarna 
vetur og tileinkað sér grunnfærni 

í tennis. Þeim var sérstaklega 
boðið í tilefni dagsins. Ungmenni 
úr fremstu röðum íþróttarinnar 
leiðbeindu nemendum og leiddu 
leiki með þeim ásamt starfs-      
mönnum skólans. 

Nafn: Eva Rut Tryggvadóttir
Aldur: 8 ára
Sveit í félaginu: Baldintátur
Uppáhalds leikur: Varúlfur. 
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir á skátafundi? 
Fyrsta hjálp, læra skátadulmál og að vinna með gifs. 
Af hverju ákvaðstu að fara í skátana? 
Af því að mér fannst það hljóma mjög spennandi. 
Hvað ætlar þú að gera í sumarfríinu þínu? 
Fara á fótboltamót, á skátamót, leika við vinkonur mínar og fara á Akureyri. 



islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Á þessum tímamótum, þegar fullorðinsárin nálgast með öllu sínu sjálfstæði  
og spennandi tækifærum, er tilvalið að ræða hvernig sparnaður og fyrirhyggja 
í fjármálum geti best lagt grunn að bjartri framtíð. Okkur langar í því sambandi 
að benda á kosti Framtíðarreiknings Íslandsbanka sem ber hæstu vexti 
almennra, verðtryggðra innlánsreikninga og er bundinn til 18 ára aldurs. 

Kynntu þér málið betur á islandsbanki.is eða í næsta útibúi Íslandsbanka.

Börn á fermingaraldri sem kjósa að ávaxta 30.000 kr.  
eða meira á Framtíðarreikningi fá 5.000 kr. í  
mótframlag frá Íslandsbanka inn á reikninginn.*

*Gildir einu sinni fyrir hverja kennitölu þeirra barna sem koma ásamt 
forráðamönnum í útibú Íslandsbanka fyrir 1. júlí 2015.

Við bjóðum góðar
framtíðarhorfur

Framtíðarreikningur

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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Kópavogsblaðið
www.kopavogsbladid.is

Hvað ætlar þú að 
gera í páskafríinu?

Starfsfólk Kraftvéla óskar Hjálparsveit skáta í Kópavogi innilega 
til hamingju með nýja Iveco Trakker vörubílinn sinn sem þeir 
versluðu af okkur nýverið. Við þökkum þeim kærlega fyrir viðskiptin 
og hlökkum til að vinna nánar með þeim í framtíðinni.

Dalvegur 6-8, 201 Kópavogur - Draupnisgata 6, 603 Akureyri - Sími: 535 3500 - kraftvelar@kraftvelar.is - www.kraftvelar.is

spurninG daGsins

„Við verðum heima og njótum þess að 
fá gesti frá Danmörku.“

„Ég ætla  vestur á Súgandarfjörð.“

„Bara að vera heima hjá mér.“

„Ég ætla að vera heima, slaka á og 
fara í kirkjuna mína.“

Sveinn Símonarson og 
Sigurlaug Bergvinsdóttir

Ásmundur Sveinsson

Sigríður Ingibjörnsdóttir

Julia Esther Cabrera

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

Fastlind.is
510 7900

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sérþekking

síðan 2003
í Kópavogi


