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Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. Nethyl 2, Sími: 587 0600, 

www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Bíldshöfði 18 - Sími: 587 0600
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur á facebook

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Fyrsti 
skóla-
dagurinn 
í fyrsta 
bekk
Bræðurnir Ásgeir Jaki og Högni 

Jökull voru mættir í skólasetn-
ingu í Hraunvallaskóla í gær 

ásamt móður sinni, Lindu Ósk. Þeir 
voru spenntir að byrja í fyrsta bekk 
en helstu tíðindi sumarsins voru þau 
að Ásgeir er búinn að missa fimm 
tennur en Högni býst við að sín fyrsta 
fari á hverri stundu. Við óskum öllum 
nemendum góðs gengis í leik og starfi 
í vetur.

Mynd: Þórir Snær

Eftirsótt embætti í Hafnarfjarðarkirkju
Tíu sóttu um embætti sóknarprests í 

Hafnarfjarðarprestakalli sem losn-
aði þegar Þórhallur Heimisson réði 

sig til starfa í Svíþjóð. Staðan er veitt frá 
1. september en  meðal umsækjenda er 
séra Þórhildur Ólafs, núverandi safnað-

arprestur í Hafnarfjarðarkirkju. Umsækj-
endur eru Cand. theol. Davíð Þór Jónsson, 
Séra Gunnar Jóhannesson, Séra Hannes 
Björnsson, Séra Ingólfur Hartvigsson, Séra 
Jón Helgi Þórarinsson, Séra Skúli Sigurður 
Ólafsson, Séra Stefán Már Gunnlaugsson, 

Mag. theol. Sveinn Alfreðsson, Séra Sveinn 
Valgeirsson og Séra Þórhildur Ólafs.

Valnefnd, sem skipuð er níu manns úr 
prestakallinu auk prófasts í Kjalarnesspró-
fastsdæmi, skilar greinargerð til Biskups 
sem skipar í embættið.
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Tískurisi 
myndar í 
Krýsuvík
Hinn heimsþekkti japanski 
hönnuður Issey Miyake sótti á 
dögunum um leyfi til að taka ljós-
myndir í Krýsuvík. 

Leyfi var veitt fyrir myndatök-
unni með því skilyrði að umgengni 
verði góð og allt verði lagað sem 
raskað verður. Áætlað að mynda-
takan taki 2 tíma og Hafnarfjarðar-
bær firrir sig allri ábyrgð á tjóni 
sem orðið getur.

Krani í óleyfi
Íbúar við Kirkjuvelli hafa kvartað 
til skipulags- og byggingarfulltrúa 
vegna byggingarkrana sem hefur 
staðið óhreyfður á lóð húss nr 8 í 
nokkur ár.

Eiganda lóðarinnar var gert 
skylt að fjarlægja kranann innan 
fjögurra vikna en áður var við-
komandi krafinn um að sækja um 
leyfi fyrir krananum sem lóðahafi 
sinnti ekki.

Lóðum 
úthlutað fyrir 
íbúðir fatlaðra
Styrktarfélagið Ás hefur fengið 
úthlutað tveimur lóðum í 
bænum. Annarsvegar er það 
lóðin Arnarhraun 50 og hinsvegar 
Klukkuvellir 23-27.´

Styrktarfélagið Ás rekur níu 
heimili fyrir fatlaða í Reykjavík og 
Kópavogi. Undirrituð var viljayf-
irlýsing við Hafnarfjarðarbæ þann 
16.05.2013 um uppbyggingu íbúða-
þjónustu við fatlaða á næstu 2 til 
3 árum og nú hefur félagið fengið 
lóðir til umráða.

STUTT OG LAGGOTT

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Haust 2013
Flottir kjólar

Ábendingar 
um efni í blaðið 

sendist á  
netfangið:

hafnarfjordur@vedurehf.is

Endurvinnslutunnum 
dreift á öll heimili 
eftir helgina
Allir íbúar Hafnarfjarðar fá 

afhenta endurvinnslutunnu 
í næstu viku. Tilgangurinn er 

að auðvelda flokkun á sorpi og skapa 
um leið umhverfisvænna samfélag í 
takt við stefnu sveitarfélagsins í um-
hverfismálum. Í tunnurnar má setja 
allan pappírs og pappaúrgang, svo 
sem dagblöð, tímarit, fernur, sléttan 
pappa, eggjabakka, skrifstofupappír 
og bylgjupappa. Tunnan verður tæmd 

á fjögurra vikna fresti en hefðbundnar 
eldri tunnur á tveggja vikna fresti. 

Ekki er gefinn kostur á því að 
sleppa við að fá bláa pappírstunnu. 
Mikilvægt er að endurvinnslu-
efnið skili sér til Sorpu bs. sem er í 
eigu Hafnafjarðarbæjar og annarra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
og um verðmætt efni að ræða sem 
getur lækkað kostnað við verkefnið 
verulega

Ráðherrar krafðir svara: 

Engin svör varðandi 
framtíð St Jósefsspítala 
Bæjarblaðið Hafnarfjörður 

sendi á dögunum fyrirspurnir 
til ráðherra fjármála og heil-

brigðisráðherra varðandi framtíð 
St Jósefsspítala. Spurt var um fram-
tíðaráform ráðuneytisins varðandi 
húseignina að Suðurgötu 41 og hvort 
ráðherra myndi þiggja boð bæjaryfir-

valda í Hafnarfirði um að formlegar 
viðræður um málið yrðu hafnar. 

Engin svör bárust frá heilbrigð-
isráðherra varðandi fyrirspurnina 
en aðstoðarmaður fjármálaráðherra 
boðaði svör við fyrirspurn blaðsins. 

Þau höfðu ekki borist er blaðið fór 
í prentun um hádegi í gær.

Þróunarverkefni í kennslu með spjaldtölvur:

Spjaldtölvur nýtast vel í sérkennslu- 
einkar hentug fyrir einhverfa nemendur
Sérdeildir tveggja leikskóla og 

þriggja grunnskóla í Hafnarfirði 
tóku þátt í þróunarverkefni síð-

asta vetur um notkun spjaldtölva í námi. 
Niðurstaða verkefnisins var birt í skýrslu 
sem kom út á dögunum. 

Í stuttu máli sagt var niðurstaðan sú 
að spjaldtölvur nýtist vel við kennslu 
þeirra nemenda sem erfitt er að fá í 
samvinnu til dæmis í málörvun, vinnu 
með fínhreyfingar, athygli, einbeitingu 
og úthald. 

Spjaldtölvan verður al-
menningseign
Skýrsluhöfundar telja að í framtíðinni 
verði spjaldtölvan almenningseign. Þá 
vakni sú spurning hvort heimili eða skóli 
ættu að leggja til tækin. Margir þeirra 
kennara sem þátt tóku í tilraunaverkefn-
inu töluðu um hversu vel spjaldtölvurnar 
hentuðu nemendum með athyglisbrest 
og ofvirkni .Vinnusemi, athygli, úthald 

og einbeiting þessara nemenda jókst 
mikið. Einnig kemur fram í skýrslunni að 
spjaldtölvur hjálpi nemendum með ýmis 
frávik að halda utan um öll gögn sín. 

Þá nýttust spjaldtölvurnar vel fyrir 
nemendur á einhverfurófi. Margir 
kennaranna nýttu spjaldtölvurnar til 
að útbúa félagsfærnisögur fyrir þann 
hóp. Myndræn fyrirmæli henta ein-
hverfum nemendum mjög vel. Þegar 
tveir eða fleiri vinna með sömu vélina 
þá æfast nemendur líka að skiptast á. 
Kostir spjaldtölvunnar eru þeir að þær 
eru litlar og léttar og í einni spjaldtölvu 
rúmast ýmis tæki og tól svo sem upptaka 
á mynd og hljóði svo eitthvað sé nefnt.

Frumstæðar tölvutengingar 
í skólunum
Nokkrum vandkvæðum var bundið að 
nýta þá möguleika sem spjaldtölvur veita 
með tengingu við internet.  Í ljós kom að 
þráðlaust net er hvergi til staðar í grunn-

skólum bæjarins,  en það er forsenda 
þess að geta hlaðið inn forritum. Ekki var 
hægt að tengja spjaldtölvur við staðarnet 
skólanna svo kennarar þurftu að fara 
með tækin heim og hlaða forritum inná 
þær þar.

Vinnuhópurinn leggur til að hver 
skóli hafi til umráða ákveðinn fjölda 
spjaldtölva í sérkennslu.

Fulltrúar tölvudeildar hafi bent á nýjar 
spjaldtölvur á markaðnum sem eru með 
Windows 8 geta tengst inn á innra net 
skóla og stofnana en i-pad spjaldtölv-

urnar sem notaðar voru í þróunarverk-
efninu hafa ekki þann möguleika.

Skjávarpar af skornum 
skammti í skólunum

Hafa þurfi í huga við val á spjald-
tölvum fyrir starfsfólk skóla “þann 
möguleika að geta nýtt spjaldtölvurnar 
með skjávörpum þótt þeir séu reyndar 
af mjög skornum skammti í verkefnis-
skólunum eins og staðan er núna” segir 
í skýrslunni.

Hópurinn leggur ennfremur til að 
hver leikskóladeild hafi spjaldtölvur til 
umráða til notkunar í almennu starfi. 
Í hverjum grunnskóla verði einnig 
ákveðinn fjöldi spjaldtölva til notkunar 
í almennu bekkjarstarfi. Framundan sé 
endurnýjun á tölvukosti skólanna og 
skoða þurfi hvort spjaldtölvur komi að 
einhverju leyti í stað hefðbundinna tölva.

Skýrsluna má lesa í heild sinni á 
heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar.

Auglýsingasíminn er 578 1190



BLÁTUNNUNNI 
VERÐUR DREIFT 

SÍÐUSTU HELGINA 
Í ÁGÚST
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Þessa dagana flykkjast nemendur á öllum skólastigum til starfa í ný 
ferskir og fullir fagurra fyrirheita um að nú verði tekið á því og öll 
fyrri árangursmet slegin. Vopnaðir nýjum og skrjáfandi óflekkuðum 

pappír og skriffærum sem þess bíða að verða að gagni við að festa ódauðlegan 
sannleikann á blað.

Það eru þó ekki allir nemendur sem deila þessum spenningi með fjöldanum. 
Þeir hinir sömu kvíða því að mæta til starfa og eiga sér enga ósk heitari en 
þá að sumarfríið taki engan enda. Þetta eru þeir sem eiga undir högg að 
sækja í skólasamfélaginu og þekkja af eigin raun hversu sárt getur verið að 
vera skilinn útundan.  Ekki  nóg með að vera skotspónn annarra heldur þora 
þeir ekki að segja frá líðan sinni af ótta við að verða enn meira fyrir aðkasti 
af hendi félaganna. 

Í athyglisverðri grein í opnu blaðsins í dag fer einn helsti sérfræðingur á sviði 
eineltismála yfir þá verkferla sem nauðsynlegt er að viðhafa á þessu sviði. 
Nauðsynlegt er að viðbrögð séu fyrirfram ákveðin og allir þekki til málanna 
og ákveðið ferli fari í gang þegar tilkynnt er um einelti. Þessi málaflokkur 
hefur fengið mikla athygli á síðustu árum og er það vel. Sem foreldri er það 
ömurleg tilhugsun að barnið manns geti lent í slíkum aðstæðum og ekki er 
sú hugsun geðfelldari að barnið manns verði gerandi í slíkum málum. 

Tölum við börnin okkar, látum þau vita að hegðun sem þessi sé óásættanleg 
og upprætum einelti, það er hægt ef allir leggjast á árarnar. Þeir sem ekki 
hafa lesið sjálfsævisögur borgarstjórans í Reykjavík sem fjalla um reynslu 
hans af einelti í grunnskóla eru hvattir til að lesa þær.  Átakanleg saga hans 
og skilningsleysi barna og fullorðinna  í garð þess sem er öðruvísi er sláandi.

Bestu kveðjur
Hólmfríður Þórisdóttir

Bjallan glymur...

Leiðari

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um Hafnarfjörð og sögu hans. 
Svar á bls 14

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:
Hvað heitir sýslumaðurinn í Hafnarfirði?

HaFnarFJörður / 
garðaBær

kEmur næSt út 
FöStudaginn  
6. SEptEmBEr

Garðabær:

Fallegustu lóðirnar verðlaunaðar
Eigendur sjö einbýlishúslóða 

og einnar fjölbýlishúsalóðar 
fengu á dögunum afhentar 

viðurkenningar fyrir snyrtilegt um-
hverfi 2013. Bæjargil 92-126 var valin 
snyrtilegasta gatan og viðurkenningar 
fyrir lóð fyrirtækis eða stofnunar fengu 

Olís við Hafnarfjarðarveg og Flataskóli. 
Eftirtaldar einbýlishúsalóðir fengu 

viðurkenningu:   Aratún 11, Bakkaflöt 
1, Gerðakot 3, Markarflöt 15, Smáratún 
6, Túngata 23, Vesturtún 3. Einnig  var 
fékk fjölbýlishúsalóðin að Langamýri 
57 verðlaunuð.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri og 
Áslaug Hulda Jónsdóttir, forseti bæj-
arstjórnar,  afhentu íbúum húsanna 
viðurkenningar við hátíðlega athöfn 
á Garðatorgi.

gerðakot 3. Myndir: Garðabær

Veturtún 37.smáratún 6.

Olís við Hafnarfjarðarveg.Markarflöt 15.

Aratún11.Bakkaflöt1.

Ertu með hreyfiplan  
fyrir veturinn?
Haustið hefur sinn sjarma og 

lífið dettur í meiri rútínu með 
vinnu og skóla.  Margir eflaust fegnir 
að komast í regluna og festuna eftir 
sumarið.  Þú ert vonandi með eitt-
hvað hreyfiplan á prjónunum fyrir 
veturinn.  Yoga, hlaupa, hjóla, lyfta 
nóg er í boði.  Margir stíga út fyrir 
þægindarammann þegar þeir drífa 
sig í gang í nýju prógrammi en fæstir 
sjá eftir því og gera hreyfingu að lífsstíl 
til frambúðar.  

Það er alltaf hægt að breyta og bæta, 
koma sér á góðan stað þar sem vellíðan 
og góð heilsa eru í fyrsta sæti.  Mestu 
skiptir að finna sína leið og vera sáttur.  
Ef þú finnur eitthvað sem virkar vel 
fyrir þig haltu þig þá við það, það er 
óþarfi að breyta því sem gott er.  Það 
er líka jafn nauðsynlegt að breyta 
aðferðum og gerðum ef það sem við 
erum að gera virkar ekki eins og við 
viljum.  

Hvað viltu gera, hvað þarftu að gera, 
hvað ætlar þú að gera?  Þetta er í þínum 
höndum eins og annað í lífinu þínu.  

Þú ert stjórnandinn sem heldur um 
stjórnartaumana og lætur verkin og 
gerðirnar tala.  Taktu ábyrgð á að þér 
líði vel og þú nærir þig almennilega alla 
daga.  Gerðu helgarnar þínar jafn mik-
ilvægar í mataræðinu og virka daga.  
Það er ekki sanngjarnt að kroppurinn 
þurfi að þola matarmisþyrmingar um 
helgar!!  

Vanlíðan, bólgur og bjúgur eru ekki 
eitthvað sem þú vilt standa í eftir hverja 
helgi.  Settu hemil á matargræðgi um 
helgar og nærðu þig almennilega.  Það 
skilar sér í orkuaukningu, hressleika, 
jákvæðni, færri kílóum omfl.   Helg-
arnar eru líka aldeilis góðar til að taka 
hressilega á því hvort sem er í rækt-
inni eða úti við.  Með skipulagningu 
haustsins er gott að hafa eftir farandi í 
huga:  Fortíðin er liðin, lærðu af henni. 
Framtíðin blasir við, undirbúðu þig 
fyrir hana. Nútíðin er hér og nú, lifðu 
í núinu.  Einn dagur í einu kemur þér 
smátt og smátt að markmiði þínu.

Kær heilsukveðja,
Sigga 

HeiLSUárið 2013 með SiGGU í HreSS
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VERTU
HRESS
ÚRVAL HÓPTÍMA OG NÁMSKEIÐA VIÐ ALLRA HÆFI

HAUSTTILBOÐ Í HRESS:

NÁMSKEIÐ FYRIR 12–15 ÁRA STRÁKA   •   NÁMSKEIÐ FYRIR 12–15 ÁRA STELPUR    

ÁTAK KONUR   •   ÁTAK KARLAR

NÁMSKEIÐ:

SUND   •   VATNSGUFA   •   SAUNA   •   NUDD    •  TÆKJASALIR   •   EINKAÞJÁLFUN   •   HÓPÞJÁLFUN    

AÐGANGUR  AÐ BJARGI AKUREYRI   •   AÐGANGUR AÐ HRESSÓ VESTMANNAEYJUM

ÞJÓNUSTA:

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is
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TILBOÐ I: Árskort á 54.990 kr. *
  Verð án afsláttar er 69.990 kr. 
  * Aðeins 50 árskort seld á þessu verði.

Tilboð II: Þú kaupir þrjá mánuði og færð   
  fjórða mánuðinn frítt með.
  Verð: 24.990 kr.

Tilboð III: Vinaklúbbur á 5.990 kr. í 12 mánuði. 
  Verð án afsláttar er 6.490 kr.
  Námsmenn: 4.990 kr.

   Gildir til 2. september. 

HOT YOGA 

KROSSÞJÁLFUN 

WARM-FIT 

FOAM-FLEX 

STÖÐVAÞJÁLFUN 

SPINNING 

YOGA 

WARM-YOGA 

ZUMBA   

BAMM   

BODY STEP   

RPM 

BODY VIVE   

BODY PUMP  

BODY BALANCE   

BODY ATTACK   

SB 30/10   

TABATA   

VAXTAMÓTUN   

BYGGJUM OG BRENNUM 

FOAM-FIT

HÓPTÍMAR:
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Kærkomin viðbót við veitingahúsaflóruna í Firðinum:

Ósushi opnað við 
reykjavíkurveg- 
mikið að gera frá 
fyrsta degi
Húsfyllir var þegar fyrsti sus-

hi-staðurinn í Hafnarfirði 
var opnaður í síðustu viku 

við Reykjavíkurveg við hlið versl-
unarinnar Músík og sport. Að sögn 
eigenda Ósushi hafa viðtökurnar 

farið framúr björtustu vonum 
eigenda og mikið hefur verið að gera 
frá opnun. Mat eigenda Ósushi er að 
lengi hafi verið beðið eftir sushistað 
á Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu eins og 
aðsóknin sýni.

6

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is

Tekur mest 7 kg. Orkuflokkur A+++. 
Hámarksvinduhraði 1400 sn./mín. 

VarioPerfect: Hægt að stytta tímann eða 
spara orku á þvottakerfum án þess að það 
komi niður á þvottahæfni.  

Þú uppskerð allt að 60% tímasparnað
eða 20% orkusparnað með því að nota
VarioPerfect-aðgerðina. Með sama
góða árangrinum: Tandurhreinum þvotti.

WAE 28271SN

Opið virka daga frá kl. 11 - 18 
og á laugardögum frá kl. 11 - 16

Fullt verð: 149.900 kr.
Tilboð: 119.900 kr.

Bosch, mest seldu 
heimilistækin í Evrópu.

Veldu hraðþvott eða 
orkusparnað. Og alltaf 
tandurhreinan þvott.
Veldu Bosch þvottavél með VarioPerfect.

Eigendur Ósushi ásamt einvala liði sem á heiðurinn af ásýnd staðarins:     Vitor Charrua, smiður,  Kristján Þorsteinsson 
eigandi,  Anna Þorsteinsdóttir eigandi,  Karl Reynisson, maki Önnu,   guðrún Atladóttir , arkitekt,  Arnar sigurbjarts-
son, málarameistari og  Unnur Malín sigurðardóttir, málarameistari

sigríður Einarsdóttir, Eyrún gestsdóttir, Þórunn sigurðardóttir, Ólöf Baldurs-
dóttir og Ingigerður guðmundsdóttir voru ánægðar með nýja staðinn.

Rósa guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi og matgæðingur mætti á opnun staðarins 
sem og soffía steingrímsdóttir, kynningarfulltrúi.

Myndlistar-
konan Halla 
Har sýnir á 
Ljósanótt
Myndlistasýning Höllu 

Har verður á Hótel Keili 
Hafnargötu 37 í Keflavík. 

Opið á meðan Ljósanótt stendur 
yfir frá 16-20 

Allir velkomnir



SKRIÐSUNDSNÁMSKEIÐ 

FYRIR FULLORÐNA 

Sundnámskeið með foreldrum; 
fyrstu sundtökin (3-4 ára)

Sundnámskeið; sundtökin og vatnið 
kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)

Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni 
og sundi „Stjórn á vatninu“

Sundæfingar yngri (8-16 ára)

Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

Eitthvað fyrir alla:

Æfingastaðir:

 Sundhöll

Suðurbæjarlaug

Ásvallalaug

Skráning er hafin 

www.sh.is 

 Sundfélag Hafnarfjarðar

Endurskráning eldri hópa 
fer einnig fram á www.sh.is

NÝTT SUNDTÍMABIL HEFST 
MEÐ LÁTUM 2.SEPTEMBER

 

styrkir barna- og unglingastarf SH

sh@sh.is  
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Sækið ljósuna, Call the midwife er 
byggð á æviminningum Jenni-
fer Worth frá starfi hennar sem 

ljósmóðir í fátækrahverfum Lund-
únaborgar um miðbik 20. aldarinnar.  
Hún er í hópi ljósmæðra sem hafa 
aðsetur hjá nunnureglu og í starfinu 

felst meðal annars að fara inná heim-
ili þegar börn fæðast og fylgja fjöl-
skyldum eftir á þessum tímamótum 
í lífinu. Jenny er ung og óreynd þegar 
hún hóf störf  hjá Nonnatuhúsinu 
sem annaðist fæðingarþjónustu fyrir 
íbúa hverfisins. Aðstæðum er svo lýst 
í inngangi bókarinnar:

„Því er ekki að neita að þetta var 
hrottalegt hverfi. Hnífstungur voru 
algengar. Götubardagar voru algengir. 
Slagsmál og ryskingar á krám voru 
daglegt brauð. Í litlu yfirfullu hús-
unum mátti eiga von á heimilisofbeldi. 

En ég frétti aldrei af ástæðulausu of-
beldi gagnvart börnum eða rosknu 
fólki.“

Fram kemur að konurnar sem 
þurftu þjónustu ljósmæðranna  áttu 
ekki auðvelt líf. Þær voru  yfirleitt 
með fullt hús af börnum og rennandi 
vatn var ekki í hverju húsi.  Flestar 
þeirra voru heimavinnandi og ekki 
var sjálfsagt að karlmennirnir hefðu 
vinnu. Hreinlæti var víða ábótavant:

„Það var sama hvað ég baðaði mig 
vel og skipti um föt á eftir, það liðu 
alltaf tveir dagar áður en ég losnaði 
við viðbjóðslegu lyktina af legganga-
útferð, þvagi, gömlum svita, skítugum  
fötum.“

Aukapersónurnar eru kostulegar: 
Chummy , klunnalega ættstóra konan 

með stóra hjartað, systir Monica Joan 
, nunnan sem var útskúfað af ætt-
mennum sínum þegar hún gekk í 
klaustur, að ónefndum sjúklingunum  
á ýmsum aldri og uppruna og fjöl-
skyldum þeirra.

Bókin er afar læsileg og vel skrifuð. 
Hún er í senn lýsing á ömurlegum  
aðstæðum fátæks fólks í London og 
lýsing á hugsunarhætti þess tíma.  
Frásögnin er blátt áfram og hispur-
laus og að lesningu lokinni langar les-
andann að vita meira um líf og störf 
ljósmæðranna í austurhluta Lundúna 
og óskandi að næstu tvær bækurnar 
verði einnig gefnar út á íslensku.

BBC framleiddi  þáttaraðir eftir 
þessari bók og tveimur öðrum um 
líf og störf ljósmæðranna í Austur- 

London. Þær hafa notið mikilla vin-
sælda og hafa fyrstu tvær þáttarað-
irnar verið sýndar á RÚV. 

Hólmfríður Þórisdóttir

Námskeið í Annríki haust 2013: 

Þjóðbúninganámskeið  
hefjast um miðjan september
Vetrarstarf er að hefjast í Ann-

ríki og samkvæmt venju 
verður boðið upp á nám-

skeið í öllum gerðum þjóðbúninga. 
Um miðjan september hefjast nám-
skeið í gerð herrabúninga, upphluts og 
peysufata sem standa í 11 vikur og læra 
nemendur hið fjölbreytta handverk við 
gerð búninganna. Barnabúninganám-
skeið er einnig í boði þar sem saumað 
er bæði á stúlkur og drengi og stendur 
í 8 vikur. Nemendur sauma sinn eigin 
búning eða á ættingja og í lok nám-
skeiðanna er búningunum skartað á 
hátíðarsamkomu og útskrift í Gúttó. 

Í vetur verður sérstök kynning á 
kyrtlum, fald- og skautbúningsnám-
skeiðum en byrjað verður með nýjan 
hóp í janúar 2014. Nemendur hafa 

tækifæri til að læra hið fjölbreytta og 
fagra handverk sem formæðurnar not-
uðu til að skreyta og fegra búninga sína 
og þannig skapa sér sitt eigið listaverk. 
Þar má t. d. nefna útsaum, baldýringu, 
knipl, flauelisskurð og perlusaum. Þessi 
námskeið hafa verið afar vinsæl og nú 
þegar eru hátt í 40 nemendur um allt 
land að sauma slíka búninga, en gerð 
þeirra tekur um 3 ár. Leiðbeinendur 
á búninganámskeiðum eru Guðrún 
Hildur Rosenkjær, klæðskera- og 
kjólameistari og Olga Kristjánsdóttir, 
kjólasveinn. 

Vinsæl námskeið  
í baldýringu
Námskeið í baldýringu hafa verið afar 
vinsæl en þau standa í 8 vikur og hefj-

ast um miðjan september. Nemendur 
læra undirstöðuatriði í handverkinu 
og fá síðan tækifæri til að vinna að 
ákveðnu verkefni. Leiðbeinandi er 
Guðbjörg Andrésdóttir. Kniplinám-
skeið með svipuðu fyrirkomulagi hefst 
í október en leiðbeinandi er Guðrún 
Hildur Rosenkjær. 

Ýmsar nýjungar verða í boði í haust 
því ætlunin er að bjóða upp á tóvinnu-
námskeið þar sem nemendur læra að 
vinna ullina frá reyfi , þ. e. að taka 
ofan af í tog og þel, kemba og spinna 
á snældur og rokka. Einungis er unnið 
með íslenska ull og þarna fá nemendur 
tækifæri til að kynnast því einstaka hrá-
efni sem ullin okkar er. Nemendum er 
velkomið að vinna á sín eigin áhöld 
ef þeir eiga s. s. kamba, snældur og 

rokka, glæða lífi í verkfæri forfeðranna 
sem gerir vinnuna ennþá ánægjulegri. 
Um er að ræða helgarnámskeið í lok 
október og leiðbeinandi er Anna María 
Lind Geirsdóttir, textíllistakona. 

Ný námskeið  
og fyrirlestraröð
Auk þessa verður boðið uppá námskeið 
í vetur og vor í gerð víravirkis, jurta-
litun og sauðskinnsskógerð. Ætlunin 
er einnig að vera með fyrirlestraröð 
um búninga, skart og handverk sem 
tengist búningagerðinni og verður 
þetta auglýst síðar. Síðast en ekki síst 
skal nefna að Annríki – Þjóðbúningar 
og skart mun áfram taka þátt í ýmsum 
uppákomum í samstarfi við Hafnar-
fjarðarbæ en sú skemmtilega hefð hefur 

komist á að nemendur og velunnarar 
Annríkis taka þátt í hátíðarmessu í 
Hafnarfjarðarkirkju fyrsta sunnudag 
í aðventu og síðan er boðið til þjóð-
búningasamkomu í Gúttó þar sem 
nemendur sýna verk sín. 

Annríki þakkar Hafnarfjarðarbæ 
fyrir ánægjulegt samstarf sem hefur 
gert okkur kleift að gleðjast saman og 
með öðrum yfir þeim mikla menn-
ingararfi sem íslenskir búningar og 
handverk sannarlega er. 

Fyrir þá sem hafa áhuga á að kynna 
sér starfsemina og námskeið í Annríki 
betur má finna ýmsar upplýsingar á 
Facebooksíðunni: Annríki – Þjóð-
búningar og skart, en einnig má hafa 
samband við Hildi og Ása á annriki@
simnet.is eða í síma 898-1573. 

Nemendur á síðasta námskeiði Annríkis sem lauk með útskrift þann 1. júní.

BÆKUr 2012

Sækið ljósuna
Jennifer Worth
Þýðandi: Ólöf Eldjárn
Mál og menning 2013

Heillandi saga af  
ömurlegum aðstæðum
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Kolbrún Baldursdóttir, skólasálfræðingur ráðleggur um viðbrögð gegn einelti:

Varnir gegn einelti er lífstíll en ekki átak
Forvarnir skila árangri séu 

þær hluti af lífstíl en ekki 
tímabundið átak. Jákvæðri 

menningu þarf að viðhalda með 
umræðu og fræðslu um góða sam-
skiptahætti. Hvernig er hægt að gera 
forvarnir að lífstíl?

Kolbrún segir að „með því að 
flétta/tvinna umræðu um góða 
samskiptahætti inn í starfsemina 
með fjölbreyttum hætti og nota allt 
tiltækt efni og dreifa því jafnt inn í 
vetrardagskránna aukist líkur þess 
að börnum og fullorðnum finn-
ist góðir samskiptahættir bara svo 
sjálfssagðir.“ Umræðu og fræðslu 
um góða samskiptahætti, stríðni og 
einelti má tvinna inn í starfið með 
margvíslegum hætti t.a.m. í hópastarf, 
með því að búa til leikrit eða hlut-
verkaleiki.  Talsvert er til af ýmsu efni 
t.d. klípusögur, myndbönd og stutt-
myndir sem er um að gera að nýta.

EKKI  MEIR í Hafnarfirði
Bókin EKKI MEIR kom út í ágúst sl. 
hjá Skólavefnum og er leiðarvísir í 
aðgerðum gegn einelti fyrir starfsfólk 
skóla, íþrótta- og æskulýðsfélög, for-
eldra og börn. Henni hefur verið fylgt 
eftir með fræðsluerindum sem haldin 
hafa verið víða um land, í Reykjavík 
og nágrannasveitafélögum. 

„Ég hef verið svo heppin“, segir 
Kolbrún„ að hafa komið að þessum 
málaflokki í Áslandsskóla þar sem ég 
starfa og einnig í Stóru-Vogaskóla þar 
sem ég var einnig skólasálfræðingur 
í nokkur misseri. Þeir eru orðnir 
allmargir skólarnir og íþrótta- og 
æskulýðsfélögin sem ég hef heimsótt 
og sem byggja nú á hugmyndafræði 
EKKI MEIR og nýta sér verkfæri 
hennar.“ 

„Áralöng reynsla sem ég hef af 
þessum málum hefur gert það að 
verkum að mér finnst ég geta talað 
um eineltismál af nokkru öryggi. 
Persónulega tel ég að það hljóti að 
vera mjög erfitt og varla mjög faglegt 
að fræða aðra um verklag nema að 
hafa verið sjálfur „á gólfinu“ eins og 
sagt er og tekið beinan þátt í að vinna 
að lausnum eineltismála. Ég hefði alla 
vega ekki treyst mér til að leiðbeina 
um þessi mál að einhverju viti nema af 
því að ég hef þessa praktísku reynslu 
og hef getað prófað mig áfram hvað 
varðar nálgun og verkferla. Sjálf læri 
ég eitthvað nýtt á hverjum máli sem 
ég fer í gegnum sem leiðbeinandi“ 
segir Kolbrún.

Í EKKI MEIR er lögð áhersla á 
að unnið sé með markvissum og 
kerfisbundum hætti að forvörnum 
og úrvinnslu eineltismála enda slík 
vinnubrögð líkleg til að skila árangri 
að mati Kolbrúnar. Ábyrgð á þessum 
málaflokki liggur hjá foreldrum og 
skóla.  Það er beggja skylda að mynda 
samskiptabrú, kynnast og tengjast til 
að vera vel í stakk búin til að taka 
á málum sem upp koma er varða 
börnin.  Fullorðnir eru fyrirmyndir 
barnanna í einu og öllu. Það er hagur 
barnanna að sjá og  skynja að for-
eldrar og starfsfólk skóla og íþrótta-
félaga vinna vel saman.

Rætt við nemendur  
í Áslandsskóla  
í upphafi skólaárs
Börnin bera að sjálfsögðu ávallt 
ábyrgð á eigin hegðun og það þarf 
að byrja snemma að kenna þeim það.  
„Í Áslandsskóla höfum við undan-
farin ár hafið skólastarfið með því 
að ganga í bekkina og ræða beint við 
börnin um framkomu og hegðun. Ég 
hef jafnframt verið fengin í aðra skóla 
til að ganga í bekkina og ræða við 
börnin. Það er stundum áhrifameira 
þegar einhver utanaðkomandi mætir 
á staðinn og sinnir þessu. Í öllum 
tilvikum hafa börnin tekið þessu vel 
og ekki síst þau elstu. Þau hlusta af 
athygli og sjá má að þau velta ýmsu 
upp í huga sér þegar rætt er um þessi 
mál“ segir Kolbrún.

 „Það sem ég geri er að fara með 
þeim stuttlega yfir birtingamyndir, 
afleiðingar eineltis og að allir geta 
verið lagðir í einelti einhvern tímann 
á ævinni.“ Kolbrún segir að minna 
þurfi á að enginn vilji vera í sporum 
þolanda og þá er við hæfi að setja 
sig í spor og upplifa með sjálfum sér 
kvíða og ótta sem þolendur eineltis 
þurfa að upplifa.“ 

Kolbrún vill leggja áherslu á að 
tryggja þurfi  að börnin séu sér vel 
meðvituð um hvaða hegðun sé EKKI 
liðin og að gæta þess að vera ekki 
þögult vitni að stríðni/einelti. Eins að 
láta alls engan mana sig í að taka þátt  
í neikvæðri hegðun og framkomu 
gagnvart öðrum. Spyrja má börnin:
Eru þið tilbúin til að leggja ykkar 
af mörkum til að einelti viðgangist 
ekki?  

Í kjölfar forvarnaaðgerða er lag að 
senda foreldrum skeyti og biðja þá að 
taka þessa umræðu upp á heimilinu.

Afleiðingar eineltis og 
úrvinnsla mála
„Öll vitum við hversu skelfilegar af-
leiðingar einelti getur haft á sjálfs-
myndina.  Gerandi eineltis fer heldur 
ekki varhluta af afleiðingum hegðunar 
sinnar. Ganga má út frá því að ger-
anda eineltis líður ekki vel. Vanlíðan 
hans er hvati að meiðandi framkomu 
hans við aðra krakka. Minningin 
um að hafa verið gerandi eineltis 
á bernskuárunum getur lifað lengi 
með gerandanum,  jafnvel alla ævi. 
Samviskubit naga oft þessa einstak-
linga á fullorðinsárum. Í hvert sinn 
sem þeir sjá eða mæta þeim sem þeir 
lögðu í einelti, blossar upp vanlíðan 
og skömm“segir Kolbrún og bendir á 
leiðir til að bregðast við þegar tilkynnt 
er um einelti.

„Upplýsi einstaklingur að verið 
sé að brjóta á honum skal undan-
tekningalaust hlusta á hann. Taka 
skal því allar kvartanir til skoðunar 
og haga aðgerðaráætlun í samræmi 
við alvarleika, aldur og fjölmargar 
aðrar breytur. Viðbragðsáætlun er 
almennur vegvísir en hafa þarf í 
huga að engin tvö mál eru eins. Við-
bragðsáætlun getur þannig aldrei 
verið eins og mataruppskrift. Gera 
þarf aðgerðaplan í hverju máli og er 
það bæði faglegt og líklegt til að vera 

farsælt ef það er gert í samráði við til-
kynnanda. Aðgerðaplan er áætlun um 
hvernig vinnslu er háttað í ákveðnu 
máli. Aðgerðaplan gerir ávallt kröfu 
um huglægt mat þeirra sem annast 
úrvinnslu. “ 

Viðbragðsáætlun á heima-
síðu er forvörn í sjálfu sér
Kolbrún mælir með því að viðbragðs-
áætlun við einelti sé á heimasíðu 
skólanna  þar sem það sé mikilvæg 
forvörn:

„Viðbragðsáætlun og tilkynningar-
eyðublað varðandi eineltismál sem er 
aðgengilegt á heimasíðu skapar ekki 
einungis aðhald og öryggi heldur er 
forvörn í sjálfu sér. Mikilvægur liður 
í þessari forvörn er að sýna foreldrum 
og börnunum í bókstaflegri merkingu 
hvar á heimasíðu skóla eða félags megi 
finna þessi gögn. Með því að bjóða 
upp á slíkt eyðublað er stofnun að lýsa 
því yfir að neikvæð framkoma sé ekki 
liðin á staðnum og að láta þann vita 
sem viðhefur meiðandi hegðun í garð 
annars aðila að hann getur átt það á  
hættu að vera tilkynntur með form-
legum hætti.“ 

„Kostir þess að hafa tilkynningar-
eyðublað eru þannig fjölmargir. Með 
því er skóli/stofnun að lýsa opinber-
lega yfir að það sé óskað eftir upplýs-
ingum um neikvæða hegðun til að 
geta tekið á málum. Tilkynning þarf 
að innihalda greinagóða lýsingu á at-
vikum, atburðarrás, aðstæðum, hverjir 
eiga í hlut, hvar atvik áttu sér stað og 
hvenær. Þetta er mikilvægt til að það 
fari nú ekki milli mála yfir hverju verið 
sé að kvarta. “

Varnir þess sem er ásak-
aður um neikvætt atferli 
Það er ekki óalgengt að sá sem er ásak-
aður um neikvæða hegðun bregðist illa 
við segir Kolbrún. „Það er ekki erfitt að 
setja sig í spor þess sem er ásakaður. 
Fátt er sennilega eins eðlilegt og að 
fara í vörn finnist manni að sér vegið  
eða börnum sínum persónulega eða 
ómaklega.“

„Ótti við neikvæð viðbrögð valda 
því stundum að þeir sem annast 
vinnslu veigra sér hálfpartinn við 
eða kvíða því að hafa samband við 
foreldra/geranda. Þegar á hólminn 
er komið er þess vegna forðast  að 
snerta með beinum hætti á innihaldi 
kvörtunarinnar. Jákvæð samskipti að-
ila, foreldra og skóla eykur líkur á 
farsælu samstarfi og að allir sem hlut 
eiga að máli sjái hag í því að leysa 
það. Undir engum kringumstæðum 
má samskiptavandi hinna fullorðnu 
verða til að hindra samvinnu. Hér sem 
annars staðar þar sem um börn ræðir, 
eiga hagsmunir þeirra að stjórna ferð“ 
segir Kolbrún.

Í EKKI MEIR er lögð áhersla á 
að lýsa faglegu verklagi sem felst í 
góðum undirbúningi og að vandað 
sé til hvers skrefs í ferlinu.  Farið er 
ítarlega í bókinni í ábyrgð foreldra 
þegar kemur þessum málum og hvert 
hlutverk þeirra er í forvarnarvinnu 
og við vinnslu mála sem kunna að 
koma upp og varða börn þeirra.  Með 

kerfisbundnu og markvissu verklagi 
sem lýst er í EKKI MEIR er verulega 
dregið úr líkum þess að mál af þessu 
tagi komi yfir höfuð upp eða nái að 
þrífast og festa rætur, skjóti slíkt mál 
upp kollinum. Einelti er félags- og 
sálfræðilegt vandamál sem við getum, 
ef samhent og samtaka, tekið enn fast-
ari tökum.  

Kolbrún Baldursdóttir  er skólasál-
fræðingur í Áslandsskóla

Kolbrún er einnig formaður Barna-
heilla –Save the Children á Íslandi

Nánar um hugmyndafræði EKKI 
MEIR  á www.kolbrunbaldurs.is

EKKI MEIR fæst hjá höfundi hjá 
útgefanda sem er Skólavefurinn, í 
Hagkaup og Eymundsson
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Gunnlaugur Jón Ingason, 21 árs gam-
all söngnemi hefur vakið verðskuld-
aða athygli fyrir einstaklega ljúfan 
tenórsöng þó ungur sé að árum. Þessi 
efnilegi tenórsöngvari lýkur námi 
sínu við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
næsta vor og stefnir í framhaldinu 
af því í áframhaldandi söngnám 
erlendis. Þessi tærraddaði en kröftugi 
tenór býr í Hafnarfirði og á sterkar 
rætur í bænum.. Gunnlaugur Jón 
verður yfirheyrður að þessu sinni.
Fullt nafn?
Gunnlaugur Jón Ingason.
Fæðingardagur og ár?
9. janúar 1992.
Grunnskóli/framhaldsskóli?
Ég var í Setbergsskóla sem barn og 
unglingur og lauk stúdentsprófi úr 
Flensborgarskólanum um jólin 2011.
Hvar hefurðu numið söng?
Hef lært í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
frá 16 ára aldri.
Hverjir eru kennarar þínir?
Ágúst Ólafsson er söngkennarinn minn 
og Sigurður Marteinsson píanóleikari 
hefur einnig reynst mér afskaplega vel 
í gegnum árin.
Hverjir eru foreldrar þínir og hvað 
starfa þau?

Faðir minn er Ingi Gunnlaugsson, 
tannlæknir í Hafnarfirði og móðir 
mín, Erla Eyjólfsdóttir er flottasta 
flugfreyjan í flotanum hjá Icelandair.
Áttu systkini og hvar ert þú í röðinni?
Ég á tvær eldri systur og er þar með 
yngstur. Systur mínar, Helga Björt og 
Harpa Mjöll, eru báðar tannlæknar 
eins og faðir minn og starfa með 
honum.
Í hvað hverfi býrðu?
Ég bý í Setbergshverfinu.
Geturðu rakið stuttlega ættir þínar?
Afi minn og alnafni, Gunnlaugur 
Jón Ingason, var mikill íþróttamaður 
og glímukappi. Hann starfaði sem 
byggingarmeistari. Hann var ætt-
aður úr Grímsnesi, alþekktur dugn-
aðarforkur. Amma mín, Helga Guð-
mundsdóttir, var Hafnfirðingur, ættuð 
frá Hellissandi. Hún var vel þekkt í 
bænum fyrir félagsstörf og starfaði 
m.a. sem ritari í Tónlistarskólanum 
í Hafnarfirði, þar sem ég læri núna.
Nafn kærastu?
Kristín Óskarsdóttir.
Starf/nám hennar?
Hún er í verkfræðinámi við Háskóla 
Íslands.
Stundarðu líkamsrækt?
Já.

Hvenær uppgötvaðir þú áhuga þinn 
og hæfileika á klassískum söng?
Það má segja að pabbi hafi fyrst tekið 
eftir minni söngrödd þegar ég tók undir 
söng af diski Garðars Thór Cortes þegar 
ég var 16 ára gamall. Stuttu síðar byrjaði 
ég að læra í Tónlistarskólanum og upp-
frá því hófst mikill áhugi minn á söng.
Hvenær hófst þú að læra söng?
16 ára gamall, haustið 2008.
Þegar þú varst yngri – hvað ætlaðir þú 
að verða þegar þú yrðir stór?
Ég átti mér ávallt þann draum að verða 
atvinnufótboltamaður en það má segja 
að draumurinn hafi síðan færst yfir á 
sönginn.
Er hægt að svara því hvaða hæfileiki 
og persónugerð þarf að prýða góðan 
tenór?
Mér hefur verið sagt af reyndari 
mönnum að mikil þolinmæði geri 
góða söngvara. Auk þess krefst það 
mikils aga og vinnusemi að verða góður 
söngvari, hvort sem um tenór er að 
ræða eða einhverja allt aðra raddtýpu.
Hvernig slakarðu best á?
Ég slaka best á heima hjá mér, en þó 
er líka mjög fínt að slappa vel af í heita 
pottinum heima hjá Andra Fannari, 
vini mínum.
Stærsti sigurinn?
Stærsti söngsigurinn er blessunarlega 
ekki kominn ennþá, enda er ég ennþá 
ungur, en ég á mér mín markmið sem 
ég stefni á að ná í framtíðinni.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er reglusamur, metnaðarfullur og 
góður drengur...segir mamma!
En galli?
Ég á það kannski til að vera óþolin-
móður á köflum. Ég er líka frekar 
latur við húsverkin en þetta kemur allt 
saman.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hafnarfjörður að sjálfsögðu!
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Ítalía er einstaklega fallegt land.
Ertu hjátrúarfullur t.d. fyrir tónleika?
Nei, ég myndi ekki segja það. Ég fylgi þó 
oft ákveðinni rútínu eins og að drekka 
vel af vatni og jafnvel sítrónutei áður 
en ég syng.
Hvað finnst skemmtilegast að gera 
(fyrir utan sönginn)?
Ég hef mjög gaman af fótbolta og sam-
verustundum í góðra vina hópi.

Uppáhaldsmatur?
Góð ítölsk pizza klikkar ekki.
Uppáhaldsdrykkur?
Pepsi Max.
Áttu þér fyrirmynd í klassískum 
söng?
Ég á mér margar góðar fyrirmyndir og 
tel það afar mikilvægt fyrir alla. Listinn 
er þónokkuð langur en í söngnum held 
ég sérstaklega mikið upp á tenórana 
Enrico Caruso, Ian Bostridge og Jonas 
Kaufmann. Af íslenskum söngvurum 
get ég svo talið upp Garðar Thór, Gissur 
Pál og kennara minn, Ágúst Ólafsson.
Hver er þinn uppáhalds tónlistar-
maður?
Það er erfitt að gera upp á milli, en þeir 
söngvarar sem ég nefndi hér að ofan 
eru allir í miklu uppáhaldi.
Hefurðu áhuga á dægurlagasöng?
Já, ég hef t.d. lengi haft gaman af lögum 
Josh Groban og var svo heppinn að 
hitta og spjalla við kappann eftir tón-
leika í Danmörku fyrir tveimur árum 
síðan.
Neyðarlegasta augnablikið?
Ég er svo pollrólegur að ég lendi nánast 
aldrei í neyðarlegum atvikum.

Ertu rómantískur?
Ég er rómantískasti maðurinn í Hafnar-
firði og þó víðar væri leitað!
Uppáhaldsleikari?
Travis Fimmel úr þáttunum Vikings. 
Mæli með þeim!
Hvaða tenór er fremstur í heiminum 
í dag?
Ætli það sé ekki þýski hetjutenórinn 
Jonas Kaufmann, sem söng á tónleikum 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands hér á 
landi fyrir tveimur árum síðan. Hann 
er gríðarlega fjölhæfur söngvari og er 
klárlega í hópi þeirra allra fremstu í dag.
Hefurðu sungið Hamraborgina við lag 
Sigvalda Kaldalóns og texta Davíðs 
Stefánssonar?
Nei, ég hef ekki sungið hana ennþá en 
það væri eflaust gaman að gera það í 
framtíðinni.
Í hvaða óperuhúsi myndir þú helst 
vilja syngja í framtíðinni?
Alla söngvara dreymir um að syngja í 
miklum og sögufrægum óperuhúsum 
eins og La Scala eða Metropolitan en ég 
hugsa ekkert út í slíkt núna enda langur 
vegur í það.
Hvað er framundan?
Halda áfram að syngja og njóta lífsins.

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.scincare.is eða í 

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.skincare.is eða í 

Gunnlaugur Jón Ingason, tenórsöngvari:

„Er rómantískasti maðurinn í Hafnarfirði og þótt víðar væri leitað“



”Hádegið  er
hápunktur 
 dagsins 
hjá okkur”

Við erum í hádegismat
Við bjóðum upp á hollan og góðan hádegisverð 
alla virka daga fyrir fjölbreyttan hóp viðskiptavina

Skoðaðu matarmálin hjá þér og vertu í sambandi 

www.iss.is - sími 5 800 600

við veitingasvið ISS



MENNINGARNÓTT
24. ágúst 2013

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
Vinir Vatnajökuls og Vatnajökulsþjóðgarður  

bjóða til sýningar á nýrri kvikmynd  
Valdimars Leifssonar um Vatnajökulsþjóðgarð. 

Myndin sem er styrktarverkefni Vina Vatnajökuls  
og Vatnajökulsþjóðgarðs er um  

48 mínútna löng og fjallar hún um fegurð  
og fjölbreytileika þjóðgarðsins. 

Sýnt er á klukkutíma fresti til skiptis með lesnum 
íslenskum og enskum texta

Fyrsta sýning kl. 12 er á ensku 
Síðasta sýning kl. 21 er á íslensku

 Myndin er sýnd í THE CINEMA á loftinu í Verbúð  
nr. 2,  Geirsgötu 7b, við gömlu höfnina í Reykjavík.

Allir velkomnir meÐAn húSrúm leyFir
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V IN IR

PO
RT

 h
ön

nu
n

MEIRIskóli!!
Lærðu á röddina

lærðu á sjálfan þig

Kennarar
Margrét Eir, Heiða Ólafsdóttir, 
Gísli Magnason, Pétur Örn, 
Sigríður Eyrún og Jón Svavar.

NÝTT 

Haustnámskeið hefjast 
16.september.
Kennsla fer fram

í Hafnarfirði og Kópavogi. 

Námskeið í boði

Söngur og framkoma,
10 vikur fyrir 10-12 ára (I, II 
og framhald), 13-15 ára (I, II 

og framhalds), 16-eldri.

Einsöngvaranám 12 vikur.

Söngleikjanámskeið
13-15 ára og 16-eldri.

          KLASSÍK
10-12 vikna námskeið.

Nánari upplýsingar

á facebookinu okkar “MEiriskóli” 

og www.meiriskoli.is.

Skráning er á netfangið

meiriskoli@gmail.com og í síma 822-0837.
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mATUr OG LífSSTíLL

FYRIR 4
1  pk. heilhveiti-, spelt- eða glúten-

laust spagettí, soðið samkvæmt 
leiðbeiningum á pakka

2 kjúklingabringur
150-200 g brauðrasp eða möndlu-
mjöl (getið malað möndlur sjálf í 
matvinnsluvél)
2 egg
sjávarsalt og nýmulinn svartur 
pipar
1  sítróna, skerið í báta til þess að 

kreista yfir að smekk
parmesanostur til þess að rífa yfir, 
má sleppa
 
AÐFERÐ:

1. Byrjið á að skera kjúklingabr-
ingurnar í tvennt að endilöngu, 
setjið plastfilmu yfir þær. Finnið 
heppilegt áhald, helst kjöt-
hamar, berjið aðeins bringurnar 
svo fletjist út en farið samt gæti-
lega svo ekki komi gat á kjötið.

2. Brjótið egg í skál og hrærið að-
eins með gaffli. Setjið brauðrasp 
í djúpan disk og kryddið með 
salti og pipar.

3. Dýfið bringunum í eggin og svo 
yfir í rasp/mjöl og setjið annað-
hvort til hliðar eða beint á heita 
pönnu með olíu.

4. Veltið þannig öllum bringunum 

upp úr eggjum og mjöli og 
steikið á pönnu við meðalháan 
hita. Kryddið með salti og pipar.

5. Berið fram ásamt spagettíi 
eða soðnum kartöflum með 
tómatsósu, sjá hér á eftir.

6. Kreistið sítrónu yfir og dreifið 
ríkulega af rifnum parmesanosti 
ofan á.

TÓMATSÓSA
Einnig hægt að nota tilbúna lífræna 
pastasósu.

1 msk. jómfrúarólífuolía
2  dósir niðursoðnir tómatar, 

saxaðir
1 laukur
3 hvítlauksrif
2 bollar vatn
1 msk. grænmetiskraftur
sjávarsalt og nýmulinn svartur 
pipar
 
AÐFERÐ:

1. Fínsaxið lauk og pressið hvítlauk.

2. Hitið olíu á djúpri pönnu eða í 
potti og steikið lauk. Þegar lauk-
urinn er við það að verða glær 
bætið hvítlauk saman við og 
hrærið aðeins í.

3. Bætið þá tómötum, vatni og svo 
grænmetiskrafti út í.

KJÚKLINGUR MILANESE 

nýir heilsuréttir fjöl-
skyld unnar komnir út
Nýir heilsuréttir fjölskyldunnar 

er sjálfstætt framhald met-
sölubókarinnar Heilsuréttir 

fjölskyldunnar sem slegið hefur ræki-
lega í gegn og er ein vinsælasta mat-
reiðslubók sem gefin hefur verið út 
hér á landi. Bókin var langvinsælasta 
matreiðslubók ársins 2012 og hefur nú 
selst í um 12-13.000 eintaka. 

Í þessari nýju bók er að finna fjölda 
uppskrifta að ljúffengum og hollum 
réttum sem öllum í fjölskyldunni líkar. 

Höfundurinn Berglind Sigmarsdóttur 
heldur hér áfram á sinn einstaka hátt 
að fjalla um heilsu og matargerð og 
hvernig hægt er að aðlaga uppáhalds-
rétti fjölskyldunnar að hollara og 
næringarríkara mataræði. Hún gefur 
ráð um hvernig hægt er að draga úr 
sykurneyslu unga fólksins og temja 
sér heilsusamlegra mataræði og lífsstíl. 
Einnig er í bókinni m. a. áhugaverð 
umfjöllun um heilsubætandi krydd og 
athyglisverðar reynslusögur mæðra af 

því hvernig breytt mataræði hefur haft 
áhrif á hegðun og líðan barna þeirra. 

Í Nýjum heilsuréttum fjölskyldunnar 
nýtur Berglind áfram liðsinnis eigin-
manns síns Sigurðar Gíslasonar mat-
reiðslumeistara og bjóða þau upp á 
girnilega, holla og gómsæta rétti sem 
allir geta útbúið. Aðdáendur Heilsu-
rétta fjölskyldunnar hafa beðið þess 
að fá að njóta fleiri ljúffengra upp-
skrifta úr eldhúsi þeirra og fagna því 
afrakstrinum í þessari nýju fallegu bók. 

Bókin er 220 bls. prýdd fjölda ljós-
mynda eftir Gunnar Konráðsson og 
Kristbjörgu Sigurjónsdóttur.

Útgefandi er Bókafélagið.



Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Hringdu og við 
gerum tilboð, þér að 
kostnaðarlausu.

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Við hjá Bor ehf. erum sérfræðingar 
í steypusögun og kjarnaborun

Nánari upplýsingar: 
Guðjón Þór, S: 895 9490

borehf@simnet.is
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HIPHOP - FREESTYLE - BOLLYWOOD
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NÝTT: Modern jazztímar fyrir lengra koma - Krefjandi tímar fyrir lengra komna  NÝTT: Jazzleikskóli fyrir 4 til 5 ára 
Innritun í síma 6945355 eða á  birna@danskolibb.is   www.danskolibb.is
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?
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Þessi mynd af þremur börnum var tekin í ágúst 1933. Haukur thors er skráður fyrir myndinni.

Bæj ar blað ið Hafn ar fjörð ur og 
Byggða safn Hafn ar fjarð ar  birta 

mynd ir í  hverju tölu blaði úr  safni 
Byggða safns ins. Til gang ur inn er að 
 leita lið sinn is íbúa bæj ar ins við að 
nafn greina fólk ið á mynd un um. Átak 

stend ur yf ir hjá Byggða safn inu við að 
skrá mynd ir í eigu safns ins en Ljós-
mynda safn Byggða safns Hafn ar fjarð ar 
varð veit ir í kring um 140 þús und film ur, 
mynd ir og gler plöt ur. Ef þú þekk ir 
fólk ið á mynd un um, vin sam leg ast 

 hafðu sam band við Byggða safn ið með 
því að  senda tölvu póst á net fang ið:
ro sak ar en@hafn arfj ord uris,  senda 
bréfa póst til safns ins á heim il is fang ið 
Strand götu 4, eða  hringdu í síma 585-
5780.

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Halla Magnúsdóttir, Hverfisgötu 11 er skráð fyrir myndinni sem hér er af 
tveimur afar hárprúðum konum. Hún er tekin í nóvember 1931.

Vinkonurnar Guðfinna, Lovísa, Valgerður og Halldóra 
Dömurnar eru frá vinstri : Guðfinna 

Ólafía Sigurbjörg Einarsdóttir f. 
26.2.1913 d. 1999, Lovísa Margrét Þor-
valdsdóttir f.6.3. 1913 d.2000, Valgerður 
Ólafsdóttir f. 25.9.1899 d. 1980, Halldóra 
Katrín Andrésdóttir f. 7.3. 1908 d.1963.

Guðfinna, sem alltaf var kölluð Lóa, 
giftist Páli Þorleifssyni  (1910-2011), 
hann var meðal annars umsjónarmaður 
Flensborgarskólans í um 20 ár.

Lovísa var alltaf kölluð Lúlla, giftist 
Stefáni Lýði Jónssyni 1893-1969, kennari 
og síðar námsstjóri.

Valgerður var tvíkvænt, seinni maður 
hennar var Jón Guðlaugur Helgi Jóns-

son (1910-1983) sem lengi var forstjóri 
Bæjarbíós. 

Halldóra var alltaf kölluð Dóra, giftist 

Illuga Guðmundssyni (1912-1968). Illugi 
var skipstjóri og síðar framkvæmdastjóri  
Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. 

Guðgeir Eyjólfsson

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

NÝ MYND

NÝ MYND

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð



Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 8070

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur




