
Mynd: Sigtryggur Ari.

Jóla
dagar

Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

kr. 69.900,-

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 
vinsæl.

kr. 9.900,-

Jólatilbo
ð

Favola 
kaffivélin frá 
AEG á sér marga 
aðdáendur enda 
er Lavazza kaffi 
í hylkjunum.

kr. 29.900,-

kr. 5.990,-

Þessi klassíska 
frá AEG, 
endingargóð fyrir 
þá sem vilja það 
einfalt.

kr. 12.900,-

SmartControl
Sport 197s

Rakvél

Silk-Épil 5 
háreiðingartæki. 

Bikini-Styler 
fylgir frítt með í 

desember.

kr. 14.900,-

Jólatilbo
ð

kr. 7.990,-

Braun hárblásari
hd550

kr. 26.900,-

Braun rakvél
380

vatnsheld

lágmúla 8
sími 530 2800

Opið virka daga kl. 10-19, laugardag kl. 11-19, Sunnudag kl. 13-19

Laugavegi 52, Reykjavík

Opið til 22

Gleðileg jól
18. Desember 2015
11. tölublað 3. árgangur
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Börnin fræðast 
um jólaköttinn
Bókasafn Kópavogs og Nátt-

úrufræðistofa Kópavogs 
standa saman að verkefni 

sem heitir Jólakötturinn og er 
einkum ætlað leikskólabörnum. 
Verkefnið stendur yfir fyrstu tvær 
vikurnar í aðventu. 

Jólakettinum var vel tekið í ár 
og fjölmörg börn sem mættu með 
kennurum sínum og fengu vís-
indalega fræðslu um jólaköttinn 

og önnur kattardýr hjá náttúru-
fræðingum á 1. hæð safnahússins. 
Að því loknu röktu börnin spor 
kattarins upp á 3. hæð, þar sem 
lesin var saga um köttinn ógurlega. 
Sagan heitir „Jólakötturinn bregður 
sér í bæinn“ og er eftir Herdísi Eg-
ilsdóttur. 

Þetta verkefni hefur verið í boði 
í nokkur ár og er alltaf jafn vinsælt 
og vel sótt. 

Leikskólabörnin í Álfaheiði létu ekki kuldann á sig fá þegar þau mættu með 
fóstrum sínum til að fræðast um köttinn sem kenndur er við jól.

Krakkarnir í leikskólanum Álfaheiði hlustuðu andaktug á söguna um jóla-
köttinn. 

Fjárhagsáætlun 
bæjarstjórnar samþykkt
Fasteignaskattar og útsvar áfram undir leyfilegu hámarki

Fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir 
árið 2016 var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum á 

fundi bæjarstjórnar 24. nóvember síð-
astliðinn. Í bókun bæjarstjórnar segir: 
„Fjárhagsáætlun Kópavogs er nú gerð í 
samvinnu allra bæjarfulltrúa. Þessi sam-
vinna undirstrikar sameiginlega ábyrgð 
allra bæjarfulltrúa á rekstri bæjarins. 
Ákvörðun um samvinnu við áætlun-
ina var samþykkt í bæjarstjórn. Niður-
staðan sýnir að samstarf sem þetta er 
farsælt fyrir bæinn og bæjarbúa. Í slíkri 
samvinnu þurfa allir að gefa eitthvað 
eftir og lokaniðurstaðan endurspeglar 

það. Bæjarstjórn þakkar starfsfólki 
bæjarins fyrir vandaða vinnu við gerð 
áætlunarinnar.“

Í fjárhagsáætluninni kemur fram að 
A-hluti bæjarsjóðs verður rekinn með 
102,7 milljóna rekstrarafgangi og þá 
verður samstæða Kópavogsbæjar rekin 
með 257,3 milljón króna rekstrarafgangi 
á næsta ári. Fjórða árið í röð lækka fast-
eignaskattar og útsvar er áfram undir 
leyfilegu hámarki. Skuldahlutfall bæj-
arins lækkar umtalsvert á næsta ári og 
hraðar en aðlögunaráætlun gerir ráð 
fyrir. Samkvæmt áætluninni verður það 
komið niður í 155,5% í árslok 2016. 

Ennfremur segir í greinargerðinni 
að ekki sé um miklar sveiflur að ræða 
í rekstri þegar lykiltölur eru bornar 
saman á milli ára. Laun og launatengd 
gjöld í hlutfalli við rekstrartekjur hafi 
verið um 50% undanfarin ár, lægst farið 
í 46,2% árið 2012. 

Á næsta ári er áætlað að um 50,8% 
af rekstrartekjum bæjarins fari í laun og 
tengd gjöld starfsmanna. Annar rekstr-
arkostnaður í hlutfalli við rekstrartekjur 
breytist lítið á milli ára, en um 30% af 
heildartekjum A-hluta bæjarsjóðs fara 
í vöru- og þjónustukaupaliði í rekstri 
málaflokka bæjarins. 

Hjálparsveit skáta í Kópavogi:

Gríðarlegur viðbúnaður 
þegar spáð er vitlausu veðri
Óveðrið sem geisaði 7. des-

ember síðastliðinn fór ekki 
framhjá neinum og björg-

unarsveitir höfðu í nógu að snúast. 
Neyðarlínan óskaði eftir að björgunar-
sveitir á höfuðborgarsvæðinu væru í 
viðbragðsstöðu frá klukkan 18.00 um 
kvöldið. 

 „Á sjötta tímanum voru 40 manns úr 
Hjálparsveit skáta mættir í Björgunar-
miðstöðina, tilbúnir að leggja hönd 
á plóg,“ sagði  Lilja Smáradóttir hjá 
Hjálparsveit skáta í Kópavogi

„Heljarinnar undirbúningur fór 
af stað, allt frá því að græja borvélar, 
spotta og annan rústabjörgunarbúnað 
í að hita kakó og smyrja ofan í mann-
skapinn. Þetta fór allt rólega af stað, 
fyrst fór tíminn í bið eftir að skellurinn 
kæmi. Fyrsta útkallið á sveitina kom að 
ganga níu um kvöldið og sérútbúinn 
rústabjörgunarbíll fór úr húsi. Stuttu 
eftir það fóru verkefnin að hlaðast inn 
og fóru alls um 30 manns út að sinna 
verkefnum víða um höfuðborgar-
svæðið. 

Um klukkan 2 að nóttu lægði og 
mannskapurinn fór að týnast í hús. 
Einn hópur varð þó eftir á vakt til 
klukkan 7 um morguninn. 

Það að gríðarlega mörgu að huga hjá 
björgunarsveitum þegar spáð er óveðri 
á landinu. 

Að baki liggur mikill tími og vinna í 
að undirbúna og þjálfa björgunarmenn 
til að takast á við slík verkefni. Það sem 
skiptir líka máli er okkar eigið öryggi 
og háværar raddir heyrast oft  um að 
björgunarmenn æði ekki út í aðstæður 
sem ógna öryggi þeirra. 

Þennan dag sinntu björgunarsveitir 
á höfuðborgarsvæðinu 182 verkefnum. 
Almenningur stóð sig einstaklega vel 
þar sem viðvaranir almannavarna 
náðu til flestra. Slíkur undirbúningur 

og forvarnarstarf skiptir afskaplega 
miklu máli.“ 

Hjálparsveit skáta verður að venju 
með flugeldasölu í Kópavogi.

 Á vettvangi.



Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

- Lifi› heil

www.lyfja.is

Er líða fer 
að jólum...
Lyfja er til staðar allan ársins hring og þar eru jólin 

engin undantekning. Þú finnur hjá okkur fjölbreytt 

úrval af fallegum og nytsamlegum gjafavörum 

fyrir alla fjölskylduna.  

Gefðu vellíðan, gefðu gjöf frá Lyfju.
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Nytjamarkaður Fjölskylduhjálpar Íslands: 

Allskonar fyrir alla
Nytjamarkaður Fjölskyldu-

hjálpar Íslands í Hamra-
borg 9 er góður kostur fyrir 

fólk með lítil fjárráð. Í Nytjamark-
aðnum fæst notaður og nýr fatnaður 
á alla aldurshópa, leikföng, bækur, 
skrautmunir, skart og nánast allt sem 
nöfnum tjáir að nefna. Allt er þetta á 
góðu verði og líka er hægt að kaupa 
plastpoka fyrir 1.000 krónur og fylla 
hann af fötum. 

Í jólamánuðinum, þegar margir 
þurfa að horfa í hverja krónu, er gott 
að geta verslað þar sem allar vörur eru 
á sanngjörnu verði og starfsfólk lætur 
sér annt um viðskiptavininn. 

Nytjamarkaðurinn er opinn alla 
virka daga frá klukkan 13.00 -18.00.

KÓPAVOGUR
11. TBL. 3. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Edda Jóhannsdóttir, sími: 856-4828 netfang: eddajo@gmail.com 
UMBROT: Prentsnið, PRENTUN: Landsprent, 11.000 eintök. DREIFING: Póstdreifing

FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  11.000  E INTÖKUM Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  KÓPAVOGI

Mér var boðið á jólatónleika á aðventunni, sem er að sjálfsögðu ekki 
í frásögur færandi. Nema kannski af því að umgjörð tónleikanna 
var óþarflega íburðarmikil og einn listamannanna talaði ítrekað 

um hversu jólin væru dásamleg; hin dýrðlega hátíð ljóss og friðar. 

Þannig viljum við öll að jólin séu, en því miður er það ekki sjálfgefið. Þeir 
eru til sem kvíða jólunum, einstaklingar sem eiga enga að og fjölskyldur sem 
hafa strangt til tekið ekki efni á að halda jól.  Nú í desember þurftu tæplega 
tvöhundruð einstaklingar að leita ásjár Mæðrastyrksnefndar í Kópavogi. 
Áætlað er að 600 manns séu á bak við þessa tvö hundruð og það er 600 
einstaklingum of mikið.

Þeir eru líka til sem upplifðu martraðarkennd jól í æsku, þar sem óregla og 
ósamkomulag í fjölskyldunni náðu hámarki um hátíðarnar. Þannig jól skilja 
eftir djúp ör í sálinni og þessir einstaklingar eru ekki „svokölluð“ jólabörn. 
Þvert á móti. Með opinni umræðu hefur vonandi tekist að taka utan um þetta 
fólk og gefa því von um að jól geti verið uppspretta gleði.

Mikið hefur gengið á í þjóðmálum Íslendinga á liðnum árum.  Fólk kallar 
eftir réttlæti og þar sem ekki er réttlæti er hætt við að grafi um sig sársauki 
og reiði í sálum mannanna. Það eru vondar tilfinningar að takast á við og 
afar óhollt fámennri þjóð.

Boðskapur jólanna er kærleiksboðskapur - eins og Kristur sagði í frægri 
fjallræðu: „Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og 
þeim gjöra.“

Með þessum einfalda boðskap gerir Jesús umhyggjuna fyrir náunganum að 
kjarnanum í lífi hvers manns. Ekki bara kristinna manna heldur allra manna.

Það er stutt í jól og áramót þegar þetta blað kemur út. Síðustu dagar fyrir jól 
geta einkennst af stressi, kvíða og pirringi. Við getum hinsvegar hafið okkur 
yfir neysluhyggjuna og  nýtt dagana fram að jólum í notalegar stundir með 
vinum og ættingjum – og mætt jólunum sultuslök og í góðu skapi.

Það er einlæg ósk okkar á ritstjórninni að landsmenn allir njóti kærleika og 
friðar á jólunum. Líka að nýja árið sem nálgast óðfluga komi með fangið fullt 
af nýjum tækifærum, tækifærum til að leiða erfið mál til lykta með mennskuna 
að leiðarljósi.  Svo vonum við auðvitað að sumarið færi okkur gott veður.

Gleðileg jól og takk fyrir samfylgdina á árinu sem er að líða.

Edda Jóhannsdóttir.

Einfaldleikinn bestur

LEIÐARI HK með jóla- 
handboltaskóla
Barna- og unglingaráð HK bjóða 

upp á jóla-handboltaskóla dag-
ana 19.-22. desember. Allar æf-

ingar fara fram í Kórnum milli 9 og 
12  Námskeiðið er opið öllum og fer 
skráning fram í gegnum Nóra-kerfið 
(https://hk.felog.is/ ). Námskeiðið er 
bæði fyrir stelpur og stráka. 

Uppbygging á námskeiðinu er eft-
irfarandi: Dagur 1: Tækniþjálfun í 
handknattleik. Dagur 2: Leikir tengdir 
handknattleik og sendingar/skotæfing.  
Dagur 3:  Varnar/sóknarleikur. Dagur 
4: Spilæfing.

 Skólastjórar jóla-handboltaskól-
ans eru Hákon Hermannsson Bridde, 
íþróttafræðingur /handknattleiksþjálf-
ari og Ólafur Víðir Ólafsson íþrótta-
fræðingur/handknattleiksþjálfari. 

Þjálfarar á námskeiðinu eru leik-
menn mfl. kvenna. 

Þeir sem að skólanum standa hlakka 
til að sjá sem flesta og markmið þeirra 
er að einstkaklingar á námskeiðinu 
upplifi skemmtun, gleði og framfarir 
í gegnum æfingarnar í handboltaskól-
anum. 

Upplýsingar veita Hákon Bridde 
skólastjóri í síma 662-2001 hakonb11@
gmail.com og Ólafur Víðir skólastjóri 
í síma 869-1817 og  olaldo@hotmail.
com. Verð fyrir námskeið er 7.000 kr. 

Sælkerastund í 
Garðskála Gerðarsafns
Ámorgun, laugardaginn 19. des-

ember, verður sælkerastund hjá 
Ægi Friðrikssyni í Garðskálanum í 
Gerðarsafni. Fágætir, íslenskir ostar úr 
ostakjallaranum verða paraðir saman 
við ólíkar tegundir gæðabjórs. Þá verða 
eðalhvítvín í forgrunni á matseðli og 
einnig eru í boði smurbrauð og kaffi-
veitingar. 

Ægir mun kynna jólakræsingar með 

matar- og vínsérfræðinga sér við hlið 
og býður gestum og gangandi upp á 
matarráðgjöf. Eins verður hægt að 
kaupa góðgæti úr smiðju Ægis, þar á 
meðal hátíðarpaté, karamellufíkjur og 
appelsínusíld. 

Sælkerastundin hefst kl. 15 og djass-
dúó Marteins Sindra Jónssonar og 
Birkis Blæs Ingólfssonar setja punktinn 
yfir i-ið með ljúfum jólatónum. 
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Þegar líða fer að jólum

Hreindýrakjöt, villigæsir, krónhjartarkjöt, confit, elgskjöt, fasanar, dádýrakjöt, aliendur, hérakjöt,
aligæsir, Hólsfjalla, Húsavíkur, KEA og SS hangikjöt, kalkúnar, tvíreykt sauðahangikjöt, sænsk jólaskinka,
Ali hamborgarhryggir, Labeyrie andabringur, íslenskar nautalundir,  carpaccio, Hornafjarðarhumar o.fl.

Látið fagmenn okkar aðstoða við val á hátíðarmatnum.

Úrval af villibráð
Hátíðarmatur
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Starfsemi bókasafna 
gjörbreytt og þörf á 
aðlögun
Útlánum fækkar meðan gestum fjölgar

Lísa Z. Valdimarsdóttir er nýr forstöðumaður Bókasafns Kópavogs, en 
hún tók við starfinu 2. ágúst síðastliðinn. Nýju fólki fylgja nýjar áherslur 
og Lísa segir að vegna breytinga í bókasafnsheiminum yfirleitt verði að 
breyta áherslum og starfsháttum. 

„Við reynum þess vegna að vera 
með viðburði og dagskrá fyrir fólk á 
öllum aldri og leggjum mikla áherslu 
á fjölskyldufólk og viljum gjarna 
vekja áhuga á bókasafninu, þannig að 
foreldrar líti á safnið sem skemmti-
legan kost í frístundum. Við viljum 
vera menningarstofnun þar sem fólk 
kemur og slakar á, gjarnan foreldrar 
með börnum sínum, og geri eitthvað 
skemmtilegt og uppbyggjandi.“

Lísa er mjög ánægð með jóladagskrá 
bókasafnsins, sem var vel sótt. 

„Skemmtilegheit og fjölbreytileiki 
hafa einkennt jóladagskrána. Við 
vorum með árlegt bókaspjall 2. des-
ember síðastliðinn og fengum að 
venju þrjá höfunda til að taka þátt, að 
þessu sinni Hallgrím Helgason, Auði 
Jónsdóttur og Jón Kalman Stefánsson. 
Maríanna Clara Lúthersdóttir stjórnaði 
pallborðsumræðum og fór yfir bóka-
útgáfuna þessi jól. Einnig höfum við 
fengið nemendur Tónlistarskóla Kópa-
vogs til að spila fyrir okkur á miðviku-
dögum í desember og hefur það gefið 
skemmtilega jólastemmningu, ásamt 
árlegri jólalistasmiðju. 

Aðventuhátíðin tókst einnig mjög 
vel, en í fyrsta sinn var jólatré bæjar-
ins staðsett við mennningarhúsin og 
hátíðin var vel sótt. Viðburðir voru í 
öllum menningarhúsunum og opið 
alla helgina.“

Menningarlæsi  
barna mikilvægt
- Það hefur sannarlega orðið mikil 
breyting á starfi bókasafna og vænt-
anlega ekki bara fyrir jól? 

„Nei, það er mikið í gangi þó ekki 
séu jól í uppsiglingu. Hér eru fyrir-
lestrar meira og minna allt árið. Þá 
má nefna norræna bókasafnsviku 

sem haldin er árlega og í ár fengum 
við til okkar heimspeking sem ræddi 
um vináttuna. Þá er í febrúar svokölluð 
„erindavika“ með ákveðnu þema, sem 
er aðallega hugsuð fyrir fullorðna.“

Lísa segir samstarf bókasafnsins og 
annarra menningarhúsa í bænum sér-
lega vel lukkað. 

„Safnakynningar fyrir börn úr 
grunnskólum bæjarins hafa mælst 
vel fyrir. Nemendur í fjórða, sjötta og 
níunda bekk í öllum grunnskólum 
Kópavogs koma í heimsókn og fara á 
milli stofnana. Yngri bekkirnir komu 
í fyrsta skipti í ár, en níundi bekkur 
hefur í gegnum árin komið í kynningu 
á vorin. Við ákváðum að breyta þessu 
núna og það tókst mjög vel. Vorum 
með ratleik á bókasafninu fyrir sjötta 
bekk, en krakkarnir áttu að finna 
bækur í hillum víða um safnið. Þetta 
var gert svo þeir fengju innsýn í hvernig 
safnið virkar og læri að nota það. Nátt-
úrufræðistofa var líka með kynningu 
og Gerðarsafn og Salurinn kynntu sína 
starfsemi. Þetta er hluti af svokölluðu 
menningarlæsi, sem er mikilvægt að 
börn læri snemma.“

Hefur ekki áhyggjur af 
minnkandi lestri
Lísa segir að þessir viðburðir séu inni 
í dagskrá, en að sjálfsögðu séu allir 
velkomnir á öllum tímum til að njóta 
þess sem safnið hefur upp á að bjóða. 
Kennarar geti líka haft samband og 
komið með nemendur á öllum stigum. 
- Hefurðu áhyggjur af minnkandi lestri 
barna og unglinga og jafnvel fólks á 
öllum aldri? 

„Nei, ég get ekki sagt það. Fólk mun 
alltaf lesa, en trúlega þarf að virkja 
lestrarlöngunina. Við fáum alltaf til 
okkar fastakúnna á safnið, en það er 

staðreynd að lestur er ekki eins vinsæll 
núna og fyrir nokkrum áratugum. Það 
er svo margt annað sem glepur. 

Nú erum við á kafi í undirbúningi 
fyrir næsta ár, ætlum að vera með við-
burðadagskrána tilbúna í byrjun árs. 
Viðburðir verða sífellt stærri liður í 
starfsemi bókasafna, ekki bara hér 
heldur er sama sagan allstaðar, útlánum 
fer fækkandi þrátt fyrir að gestum fari 
fjölgandi. Bókasöfnin verða að laga sig 
að þessum breytingum. Staðreyndin 
liggur fyrir, lestur hefur minnkað og 
við í bókasafnsheiminum verðum að 
mæta nýjum veruleika með nýjum 
áherslum.“

Eina bókasafnið með  
rússneska deild
Bókasafn Kópavogs er eina safnið á 
landinu sem er með rússneska deild. 

„Við erum með rússneskan bókavörð, 
Liudmilu Moiseeva, og sérstaka deild 
með rússneskum bókum. Liudmila var 
með rússneska listasmiðju í desember 
og er með sögustundir allt árið, hvort 
tveggja mjög vel sótt. Sendiherra Rúss-
lands á Íslandi, Anton V. Vasiliev, kom 
einmitt í heimsókn á aðventunni ásamt 
ritara sínum og Liudmila gekk með 
Vasiliev um safnið og sýndi honum 

að sjálfsögðu rússnesku deildina, 
sem vakti mikla hrifningu. Sendi-
herrann ræddi um samstarf og sam-
starfsmöguleika eftir sýningarferðina.“

Ekkert svo ólíkt Akureyri
Lísa, sem er Akureyringur, er alsæl í 
Kópavogi. 

„Ég bjó reyndar fyrir sunnan í átján 
ár eftir að ég lauk menntaskóla, flutti 
svo aftur norður 2011 þegar dóttir 
mín fæddist. Ég er bæði með BA-próf 
í bókasafns- og upplýsingafræði og 
tvær meistaraprófsgráður í upplýsinga-
fræði og mannauðsstjórnun. Áður en 
ég flutti norður var ég sjö ár forstöðu-
maður bókasafns og upplýsingaþjón-
ustu Listaháskóla Íslands. Þar áður að 
kenna og var deildarstjóri hér þegar 
safnið flutti í þetta húsnæði árið 2002. 
Ég átti sem sagt þátt í að byggja upp 
safnið í tvö ár, áður en ég fór út í meist-
aranám. Ég þekkti því vel til safnsins 
þegar ég réði mig hingað í haust, sem 
var sannarlega kostur.“ 

Lísa býr með fjölskyldu sinni, 
Ragnari Friðrik Ragnars og fjögurra 
ára dóttur, Friðriku Eik, í Kópavogi 
og líkar vel. 

Hér er allt innan seilingar, skólar, 
verslanir, menning og annað sem 
skiptir máli. Þegar ég hugsa út í það 
er þetta ekkert svo ólíkt Akureyri.“

sendiherra rússlands, Anton V. Vasiliev, heimsótti, ásamt ritara sínum, bóka-
safn Kópavogs á aðventunni. Vasiliev var heillaður af rússnesku deildinni og 
talaði um aukið samstarf og samstarfsmöguleika. Hér ásamt ritara sínum, 
Liudmilu moiseeva, bókaverði rússnesku deildarinnar, og Lísu Z. Valdimars-
dóttur, forstöðumanni bókasafnsins. 

börnin í elstu deild Álfaheiði-leikskól-
ans una sér vel á safninu, enda mikil 
kyrrð og ró.

Lísa Z. Valdimarsdóttir, forstöðukona 
bókasafns Kópavogs.
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Garðskálinn 
í Gerðarsafni
Fjölskyldurekinn veitingastaður með sál

Nýlega var opnað kaffihús eða „bistro“ í Gerðarsafni, sem hefur fengið 
nafnið Garðskálinn. Hjónin Ægir Friðriksson og Íris Ágústsdóttir reka 
staðinn, en Ægir er þrautreyndur kokkur og Íris er innanhússhönnuður. 
Þau segjast full af hugmyndum og áherslan eigi að vera á heimilislegt, 
fjölskyldurekið kaffihús. 

Ægir hefur unnið sem kokkur á 
mörgum stöðum. 

„Ég byrjaði á Hótel Sögu, lærði þar, 
og var svo á Skólabrú í eitt ár. Þaðan 
lá leiðin á Grillið á Sögu þar sem ég 
var aðstoðarkokkur, en svo fluttum 
við til Barcelona. Þar var ég kokkur á 
líbansk/bandarískum/spænskum stað, 
eða þannig,“ segir Ægir brosandi. 

„Ég var að læra innanhússhönnun í 
Barcelona,“ segir Íris, „og einmitt þegar 
ég var að klára varð ég ólétt. Það pass-
aði því vel að flytja heim, ekki síst af 
því Ægir fékk vinnu sem yfirkokkur á 
Hótel Natura.“

Óvenjulegt nafn á yngsta 
fjölskyldumeðliminn
Áður en óléttan og atvinnutilboðið 
á Natura komu til voru Ægir og Íris 
ekkert viss um að þau kæmu beint til 
Íslands frá Barcelona. 

„Við skoðuðum ýmsa kosti, til dæmis 
Norðurlöndin, en þegar fjölskyldan er 
orðin þetta stór er freistandi að vera 
sem næst ættingjunum. Við erum með 
þrjú börn, Markús Júlían, 8 ára, Jakob 
Leó, 4 ára, og Maríönu Mírey, fjögurra 
mánaða.“

Maríana Mírey er eimitt stödd í 
Garðskálanum og Íris segir að hún sé 
sú eina á landinu með þetta nafn. 

„Ægir fékk þessa hugdettu nóttina 
fyrir skírnina. Við hringdum í prest-
inn um morguninn og spurðum hvort 
hann væri á móti því að skíra barnið 
nafni sem væri ekki til. Presturinn 
sagðist ekki vanur að gera það, en af því 
að nafnið hljómaði ekki einkennilega 
stakk hann upp á gefa henni nafnið í 
skírninni og við færum svo í ferli til 
að fá það lögfest. Við gerðum þetta og 
fengum leyfið stuttu seinna.“

Kokkur af ástríðu  
– vinnur allt frá grunni
Ægir var á Natura í þrjú ár eftir 
heimkomuna, þar sem hann opnaði 
veitingastað undir nýju merki, Reykja-
vík Natura. 

„Svo lá leiðin í Flóru í Grasa-
garðinum, þar sem ég var yfirkokkur 
hjá Marentzu Poulsen. Er reyndar ekki 
alveg hættur þar, en það styttist. Við 
rákum svo augun í auglýsingu þar 

sem var óskað eftir aðilum til að reka 
veitingahús í Gerðarsafni, en vorum 
ekki sérstaklega að spá í það fyrr en 
í sumar, þegar við komum í safnið og 
skoðuðum aðstöðuna. Okkur fannst 
þetta flottur staður, sóttum um og hér 
erum við komin.“

Kaffihúsið var formlega opnað 
þriðjudaginn 8. desember síðastliðinn, 
en ekki með pompi og prakt. 

„Eiginlega opnuðum við ekki fyrr 
en á miðvikudeginum því veðrið var 
kolvitlaust á þriðjudeginum og safnið 
lokað. Við ætlum hinsvegar að vera 
með opnunarpartý í janúar þar sem 
verður mikið um dýrðir.“

Áhersla Ægis og Írisar mun verða 
á heimatilbúna rétti og notalega 
stemmningu. 

„Ég geri allt frá grunni,“ segir Ægir. 
„Á aðventunni er ég auðvitað með eitt-
hvað jólalegt, hef til dæmis verið með 
síldarrétti, andalæri og kjúklingapaté, 
fyrir utan heimabökuð súrdeigsbrauð, 
heimalagað marmelaði, smurbrauð og 
kökur. Fólk getur fengið sér mat, létta 
rétti, súpu og allt þar á milli. Við erum 
líka með vínveitingaleyfi og verðum 
með“Happy Hour” þriðjudaga til 
föstudaga milli fjögur og fimm. Og 
smurbrauð á útsölu,“ bætir hann við 
og kímir. 

Ægir segist vera undir áhrifum 
frá Marentzu og smurða brauðinu 
hennar. „Ég er með ýmislegt frá hinum 
„skandinavíska heimi“, en útfæri það 
á minn hátt. Ég legg líka mikið upp úr 
að maturinn sé fallega fram borinn.“

Nám í innanhússhönnun 
nýttist vel
Aðspurð segist Íris ekki hjálpa til við 
eldamennsku og bakstur, hún sé hins 
vegar oft tilraunadýr hjá eiginmann-
inum. 

„Örugglega harðasti gagnrýnandi 
sem hann hefur haft, en hann er mjög 
ánægður með það, finnst ég kannski 
stundum aðeins ósanngjörn. Ég get 
samt státað af að koma stundum með 
góðar hugmyndir sem hann nýtir sér. 
Ægir er ástríðukokkur og gerir allt með 
hjartanu. Mitt hlutverk hér hefur verið 
að taka til í salnum og þess háttar, og 
ég nýtti mér námið frá Barcelona þegar 

við breyttum staðnum, sem var óaðlað-
andi og minnti mest á mötuneyti. Enn 
er þetta allt í þróun, en við munum til 
dæmis vera með barborð og háa stóla, 
einhverja sófa og svo er meiningin að 
vera með útiaðstöðu á sumrin. Að auki 
er ég í sjálfum rekstrinum og almanna-
tengslum, er með lítið fyrirtæki og tek 
að mér smá verkefni í tengslum við 
það, fyrir utan að sjá um heimasíðuna 
okkar. Ég mun vinna eitthvað hér, en 
við stefnum að því að ráða starfsmann. 
Svo eru það börnin,“ segir Íris, sem er í 
barneignafríi en greinilega með meira 
en nóg á sinni könnu. 

Margt í bígerð á nýju ári
- Hefur gefist einhver tími í jólaundir-
búning heima? 

Íris hlær og segist hafa tekið 
jólaskrautið upp í síðustu viku. 

„Börnin urðu himinlifandi, ekki 
síst Markús Júlían, sem var farinn að 
halda að jólin kæmu bara ekkert til 
okkar. Ægir vinnur gríðarlega mikið 
í desember og er reyndar ekkert mjög 
uppveðraður yfir jólastandi þegar hann 
kemur heim úr vinnu, en við höldum 
í gamlar hefðir. 

Mín fjölskylda er hér í Kópavog-
inum, en hans á Egilsstöðum. Ég fæ 
að ráða matnum á aðfangadagskvöld, 
þá er hamborgarhryggur, á jóladag 
erum við með kalkún og hangikjöt á 
gamlárskvöld. Ægir ólst upp við rjúpu 
á aðfangadagskvöld, en núna leggjum 
við hana til í jólaboðum. Annars byrja 
jólin mín á Þorláksmessu þegar við 
skerum út þykkt, vestfirskt laufabrauð 
hjá ömmu.“ 
- Verður skata á Þorláksmessu? 

„Nei, örugglega ekki. Ég hef aldrei 
smakkað skötu, en Ægir kemur yfirleitt 
heim á Þorláksmessu angandi af skötu, 
þar sem alltaf hefur verið boðið upp á 
skötu á vinnustaðnum. Hann sér um 
alla matargerð heima, sem er frábært. 
Það er óneitanlega einfaldara núna 

þegar við erum með eigin veitinga-
stað. Hann kippir þá einhverju með 
sér heim.“

Ægir hefur staðið í ströngu við af-
greiðslu, en tekur ljúfmannlega í að 
gefa lesendum eina eða tvær léttar 
jólauppskriftir. 

„Við erum rétt að byrja, en ég get 
lofað að hér verður margt í gangi á nýju 
ári,“ segir hann og tekur niður nýjar 
pantanir. 

Vert er að geta þess að Ægir er með 

námskeið í bakstri súrdeigsbrauða á 
veitingastaðnum Salt - og segir bakstur 
súrdeigsbrauða mun einfaldari en fólk 
geri sér í hugarlund.

Garðskálinn er opinn á sama tíma og 
Gerðarsafn, þriðjudaga til sunnudaga 
frá klukkan 11.00-17.00.

Nánari upplýsingar má finna á 
gardskalinn.is eða senda póst á matur@
gardskalinn.com

Garðskálann er einnig að finna á 
facebook og instagram: gardskalinn.

Hjónakornin Ægir og Íris reka garðskálann saman. Mynd: Sigtryggur Ari

Ægir hrærir í pottinum af ástríðu. Mynd: Sigtryggur Ari

Íris og Ægir með nýjasta fjölskyldumeðliminn, maríönu mírey.

Jólauppskrift Ægis:

Kjúklingalifrarparfait með krydduðum fíkjum
Kæfa:

250 g hreinsuð lifur (um það bil 30-
500 g óhreinsuð
250 g smjör (hreinsoðið, hitastig 
50°C)
½  tsk. svartur pipar  
10 g salt, ca. 1 tsk.
10 g brandy
10 g portvín
1 stk. egg

Karamellufíkjur:
200  g gráfíkjur
1 tsk.  chinese five spice
100  g sykur 
100  g balsamic edik 

Til að bera fram:
Ristað bioche 
Salt og pipar 

Aðferð:
1. Lifrin er hreinsuð, lögð í vínið og 

marin í gegnum sigti (tamis), sett í 
blender og maukuð vel ásamt eggi 
og kryddi, smjörinu hellt saman við 
í mjórri bunu og blenderinn látinn 
vinna á meðan. 

2. Sett í form og bakað í vatnsbaði ca 
45-60 mín í  90° til 100°C heitum ofni 
- eða þar til kjarnhiti verður 73 gráður 
og þá er hún kæld, helst yfir nótt ef völ 
er á.

3. Fíkjurnar eru skornar í helminga og 
á meðan er sykur hitaður í potti með 
smá vatni til að leysa hann upp og 
hann látinn brúnast. Þá er balsamic  
bætt í og látið sjóða þar til edikið 
samlagast karamellunni. Næst er five 
spice-blöndunni bætt í ásamt fíkjunum 
og látið sjóða upp. Látið standa  með 
loki þar til rétturinn er borinn fram.

 Kæfan er skorin í sneiðar og sett á 
diska með smá salti og pipar, borið 
fram með ristuðu brauði og fíkjum.



Jóla
dagar

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, 

ferðalagið, gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.X-HM21 hljómflutningstæki 

með dokku fyrir síma eða 
spjaldtölvu. Til í hvítu og svörtu.

XW-LF1-K/W
2x40mm full range BlueTooth hátalarar

m. Dynamic Range Control.

kr. 29.900,-

DEH-1800UB Bíltæki
FM/LW / Geislaspilari / USB / Aux

kr. 18.300,-

Heimabíómagnarar. 
Kraftmiklir og 

ómótstæðilegir.
Verð frá kr. 55.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

kr. 39.900,- XL: kr. 46.900,-

NPNG útgáfa - 1080@60fps og 
720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS - 

16MP ljósmyndir - LCD Skjár og losanleg 
1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á 
100m fylgir - Festingar og 8GB kort 

fylgja - Kemur í með flottri tösku.

Sportmyndavélar

kr. 46.900,-

Verð frá kr. 3.990,-

kr. 45.900,-
kr. 8.690,-

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega í gegn og 
var kosin leikjatölva ársins 2015 af Forbes.

kr. 69.900,-

 Super Mario Maker

Leikurinn þar sem 
þú hannar sjálfur 
umhverfi Mario.

kr. 9.900,-

kr. 23.900,-

Hljómtækjastæða

PIX-EM-12 - 2 X 30W - CD MP3 og WMA afspilun - FM Útvarp m. 
30 stöðva minni - RDS stuðningur - Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

kr. 35.900,-

PL-990 Reimdrifinn - Alsjálfvirkur - Innbyggður 
formagnari

Plötuspilari

Gæðavörur 
sem gleðja og 

gagnast

- Fyrir heimilin í landinu

 // FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI · SÍMI 461 5000
 // GARÐARSBRAUT 9 · HÚSAVÍK · SÍMI 464 1515

 // KS SAUÐáRKRóKI · SÍMI 455 4500
 // SR BYGG SIGLUFIRÐI · SÍMI 467 1559

Opnunartími á Akureyri
Virka daga kl. 10-19

Laugardagur kl. 11-19
Sunnudagur 13-19

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Þessi birta, 
þessi skerpa og þessir litir

Vinsælustu 48” Samsung tækin:

279.900.-
48” Samsung JU7505

48” Samsung JU6675

48” Samsung JU6415

189.900.-

199.900.-

48” Samsung JU6515

48” Samsung JU7005

229.900.-

239.900.-

Besta
tækið

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Opið virka daga kl. 10-19
Laugardagur kl. 11-19

Sunnudagur 13-19
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SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Þessi birta, 
þessi skerpa og þessir litir

Vinsælustu 48” Samsung tækin:

279.900.-
48” Samsung JU7505

48” Samsung JU6675

48” Samsung JU6415

189.900.-

199.900.-

48” Samsung JU6515

48” Samsung JU7005

229.900.-

239.900.-

Besta
tækið

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Opið virka daga kl. 10-19
Laugardagur kl. 11-19

Sunnudagur 13-19
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Nýtt ár er eins og óskrifað blað og margir sem ætla að nota tækifærið um ára-
mót til að breyta og bæta. Hér er stutt stjörnuspá merkjanna fyrir árið 2016.

Hrútar fara ögn önugir inn í nýja árið, 
enda ýmislegt gengið á afturfótunum á 
þessu ári. Hrútar eru ekki  gefnir fyrir 
naflaskoðun, en komast ekki hjá því að 
líta inn á við og losa sig við það sem gagn-
ast þeim ekki lengur. Það krefst þolin-
mæði, sem er ekki sterkasta hlið hrúts-
ins. Hrútar ættu að forðast breytingar 
breytinganna vegna.  Það á líka við um 
sambönd. Hrútar í sambandi þurfa að 
gæta stillingar og telja niður þegar þeir 
reiðast. Einhleypir hrútar munu leita í 
sambönd, en fyrstu mánuði ársins ættu 
þeir að fara varlega og gera ekki of miklar 
kröfur. Eins og venjulega fá hrútar margar 
góðar hugmyndir sem þeir hrinda í fram-
kvæmd, en fylgja ekki eftir. Á næsta ári 
ættu þeir að fylgja hugmyndum sínum 
alla leið. 

Nautið á gott ár í vændum, en frekar 

átakalítið. Þegar nautinu fer að leiðast til-
breytingarleysið er nauðsynlegt  að hrista 
af sér doðann og fara sem lengst út fyrir 
þægindarammann. Annars endar nautið í 
sófanum með súkkulaðirúsínur, kartöflu-
flögur og kók. Nautin eiga reyndar skilið 
að slaka á eftir allskyns vesen  undanfarið. 
Bara ekki þannig að allur vindur sé úr 
þeim. Naut í samböndum geta notað 
tækifærið og komið makanum á óvart 
með flippuðum hugmyndum. Einhleyp 
naut lenda í ótal ástarævintýrum, en þurfa 
að vera meira á lífi og ögra sjálfum sér. 
Annars er hætt við að fólk þreytist og 
nenni ekki frekari samskiptum við þau. 
Fjármál fara batnandi. 

Tvíburar hafa þjáðst af eirðarleysi um 
nokkra hríð. Þeir hafa ekki náð eyrum 
fólks eins og venjulega og finna fyrir 
höfnunartilfinningu. Tvíburanum er 
lífsnauðsynlegt að vera hrókur alls fagn-
aðar og skilur ekki hvað hefur klikkað. 
Á næstu mánuðum eru tvíburar nauð-
beygðir til að halda sig til hlés og leyfa 

öðrum að njóta sín.  Tvíburinn verður að 
líta á það sem hvíld. Það tekur á að hafa 
skoðanir á öllu og þurfa sífellt að tjá þær. 
Sem betur fer lagast ástandið um mitt ár. 
Tvíburar í samböndum munu reyna á 
maka sína þar sem þeim finnst þeir ekki 
njóta sannmælis, en smátt og smátt fá 
þeir hljómgrunn á ný. Einhleypum tví-
burum veitist ögn erfiðara en áður að 
heilla hitt kynið. Tvíburinn ætti því að 
nota fyrrihluta næsta árs til að læra listina 
að þegja þegar hann hefur ekkert að segja. 

Krabbar eru þekktir fyrir að setja fjöl-
skyldu og vini í fyrsta sæti og dekra við 
sína nánustu. Á komandi ári eru krabbar 
hinsvegar miklu uppteknari af sjálfum 
sér en öðrum og vilja sitt persónulega 
dekur. Þetta veldur titringi meðal þeirra 
sem hafa  treyst á umhyggju krabbans. 
Árið verður krabbanum að mörgu leyti 
erfitt þar sem hann hrekkur hvað eftir 
annað inn í skelina og fyllist örvæntingu 
þegar enginn reynir að lokka hann út. 
Hann hefur því um tvennt að ræða; láta 
af píslarvættinu og taka sjálfan sig minna 
hátíðlega eða eyða árinu í reglulegum 
fýluköstum. Peningastaða krabbans 
tekur kipp til hins betra þegar líður á 
árið og krabbinn kemst í betra jafnvægi. 
Krabbar í samböndum ættu að biðja um 
dekur í stað þess að fara í fýlu þegar það 

gerist ekki sjálfkrafa. Einhleypir krabbar 
munu líta í kringum sig eftir allt öðruvísi 
einstaklingum en áður, en finna fljótlega 
að þeir vita ekki hvað þeir vilja. Engu að 
síður er heilmikil ást í kortum krabbanna.   

Ljónið er sannfært um eigið ágæti, að allt 
gangi því í haginn og les þessa stjörnuspá 
aðallega til að fá það staðfest. Ljónin hafa 
samt, líkt og naut og tvíburar, fundið fyrir 
minni vinsældum en venjulega. Þetta 
viðurkenna ljónin þó ekki, en gleðjast 
laumulega þegar veröldin snýst á sveif 
með þeim í apríl. Ljón verða áberandi 
í samkvæmislífinu og fá ótal spennandi 
tilboð á árinu, hvort sem tengist atvinnu 
eða áhugamálum. Ljón í samböndum 
verða stórtækari og enn gjafmildari en 
venjulega. Einhleypu ljónin verða í miklu 
stuði í vor, belgfull af rómantík, og láta 
sig ekki vanta þar sem eitthvað „grand“ 
er í gangi. Hitt kynið mun laðast að þeim 
eins og mý á mykjuskán. 

Árið 2016 er eins og hannað fyrir meyj-
una. Meyjan býr yfir miklum sjarma, 
en er ekki allra. Árið verður meyjunni 
eftirminnilegt þar sem ævintýrin bíða 
við hvert horn. Meyjurnar verða mikið á 
ferðinni, láta til sín taka í ýmsum málum 
og smita fólk með glaðværð og bjartsýni. 
Meyjan má þó ekki ætla sér um of, því 
eina neikvæða við árið er heilsan, sem 
þarf því að hlúa að. Meyjur í samböndum 
glæða samböndin nýju lífi og makarnir 
kunna sannarlega að meta það. Ein-
hleypar meyjur eru á fleygiferð um allar 
koppagrundir og kynnast áhugaverðu 
fólki. Þær harðneita þó að binda sig þar 
sem frelsið er þeim dýrmætara. Margar 
meyjur munu reyna fyrir sér í útlöndum, 
hvort sem er í vinnu eða námi, og ganga 
vel í öllu sem þær gera. 

Vogin er hvers manns hugljúfi þegar hún 
er í jafnvægi, en því miður ströggla vogir 
ekki minna á jafnvægislínunni en hinir. 
Þörf vogarinnar fyrir samræmi og fegurð 
getur orðið óraunhæf og valdið henni 
miklum vonbrigðum. Næsta ár verður 
prýðis ár fyrir vogirnar, þar sem þeim 
tekst venju fremur að finna meðalveg-
inn og njóta þess sem lífið býður uppá.  
Vogirnar eru frjósamar á árinu, hvort sem 
er í barneignum eða einfaldlega almennt 
frjóar og skapandi.  Vogir í samböndum 
þrífast sem aldrei fyrr og trúlegt að maki 
þeirra verði ástfanginn af þeim upp á nýtt. 
Einhleypar vogir finna ástina, þó ekki 
endilega þá einu sönnu.  Árið verður 
skemmtilegt fyrir vogirnar sem geta átt 
von á óvæntum en jákvæðum atburðum á 
öllum sviðum. Þá er um að gera að njóta. 
Er á meðan er.  

Sporðdrekar búa yfir miklu innsæi og 
hæfileika til að sjá í gegnum yfirborðið. 
Þeir geta verið harðir andstæðingar, en 
eru mjög trygglyndir þeim sem þeir 
treysta. Á nýja árinu opnast ný tækifæri 
fyrir sporðdrekann hvað varðar atvinnu 
og afkomu. Þeir ættu að nýta þessi tæki-
færi, því að hika er sama og tapa í þessum 
málum. Sporðdrekinn verður óvenju 
léttur í lund og getur skrúfað frá kyn-
þokkanum að vild. Sporðdrekar í sam-
bandi verða opnari en venjulega gagn-
vart maka sínum, sem gerir sambandið 

innihaldsríkara. Einhleypir sporðdrekar 
ættu að hleypa hinu kyninu að sér án 
tortryggni, og muna að oft meinar fólk 
einfaldlega það sem það segir. 

Bogmaðurinn er yfirleitt heimspekilega 
sinnaður og hefur mikla þörf fyrir til-
breytingu ef hann á að þrífast. Á nýju 
ári verður þessi þörf sérstaklega sterk og 
mikilvægt að bogmaðurinn skapi sér að-
stæður sem gera honum kleift að ferðast 
og fræðast. Bogmaðurinn hefur gengið 
í gegnum heilmiklar þrengingar á liðnu 
ári, en mun sjá fyrir endann á þeim á 
nýja árinu. Ef hann kemur fjármálum í 
lag og skipuleggur sig betur, eru honum 
allir vegir færir. Bogmenn í samböndum 
ættu að hvetja maka sína til dáða og gefa 
þeim meira lausan tauminn.  Einhleypir 
bogmenn gætu fest ráð sitt á árinu, að 
minnsta kosti verða tækifærin næg, en 
þar gildir það sama, að gefa öðru fólki 
sama svigrúm og þeir krefjast sjálfir. 

Steingeitin getur verið jarðbundin og 
vanaföst, en hún er líka léttlynd og hefur 
góðan húmor. Árið verður steingeitinni 
gott, sem er tímabært þar sem steingeitur 
hafa þurt að hafa mikið fyrir lífinu undan-
farin ár. Þar hefur húmorinn komið sér 
vel. Nú birtir til  og steingeitin uppsker 
eins og hún hefur sáð. Þá er mikilvægt 
fyrir steingeitina að skoða samband 
sitt við aðra og rækta sambönd betur. 
Steingeitin mun hafa meiri peninga milli 
handanna og ætti að leyfa sér að njóta 
fyrir sig frekar en að hlaupa undir bagga 
með öðrum, sem eru oft minna þurfandi. 
Steingeitur í samböndum styrkja þau enn 
frekar og einhleypar steingeitur munu 
heilla hitt kynið, án þess þó að leggja í 
föst sambönd. Þar er þó mikilvægt að 
láta hjartað ráða. 

Vatnsberinn er oft á undan sinni samtíð 
og baráttumaður fyrir hin ýmsu mál-
efni. Á nýju ári mun vatnsberinn njóta 
sín á gömlum og nýjum sviðum og tekst 
auðveldlega að hrífa fólk með. Vatnsber-
inn ber ekki tilfinningar sínar á torg, en 
er ljúfur og skemmtilegur. Hann mun 
laða að sér fólk sem aldrei fyrr og koma 
sjálfum sér á óvart þegar hann verður 
óhræddari við að deila persónulegum 
málum með öðrum. Margir vatnsberar 
fá stöðuhækkanir eða nýja vinnu á ár-
inu. Vatnsberar í sambandi gleðja maka 
sína með aukinni einlægni og einhleypir 
vatnsberar upplifa ástina á nýjan hátt. 

Fiskarnir búa yfir meðfæddri auðmýkt 
og eru ekki háværasta fólkið í stjörnu-
hringnum. Þeir ná hinsvegar oft góðum 
árangri, enda fæddir diplómatar. Á nýja 
árinu ná þeir nýjum hæðum og tækifærin 
berast þeim nánast á færibandi. Fiskar 
eiga til að láta tilfinningar ráða, sem er í 
lagi ef skynsemin flýtur með. Upphefð er 
fiskunum mikilvæg og þeir munu njóta 
hennar á árinu. Fjármálin fara batnandi 
og nýjar fjárfestingar reynast vel. Fisk-
urinn ætti að rækta  líkama og sál, því 
þetta tvennt þarf að vera í jafnvægi ætli 
hann að ná árangri. Fiskar í samböndum 
gefa sig alla, en mega þó ekki drekkja 
makanum í ástúð. Einhleypir fiskar munu 
hrífast af mörgum, en mega ekki missa 
sig alveg  í rómantík. 

EITTHVAÐ VIÐ ALLRA HÆFI MEÐ JÓLAÍSNUM FRÁ EMMESSÍS 
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Hrútur 
21. mars – 19. apríl

Krabbi 
22. júní – 22. júlí

Naut
20. apríl – 20 maí

Ljón
23. júlí – 22. ágúst

Vog
24. september – 23. október

Sporðdreki
23. október – 21. nóvember

Bogmaður
22. nóvember – 21. desember

Steingeit 
22. desember – 19. janúar

Vatnsberi
20. janúar – 18. febrúar

Fiskar
19. febrúar – 20. mars

Meyja
23. ágúst –23. september

Tvíburi
21. maí – 21. júní

Áramótastjörnuspá



Gerðarsafn: 

Heimspekilegar vangaveltur um eðli,
orsök og afleiðingu listaverksins
Nú stendur yfir í Gerðarsafni sýn-

ingin Skúlptúr/skúlptúr, sem er 
sýningaröð sem hefur að markmiði að 
kanna stöðu skúlptúrsins sem miðils í 
íslenskri samtímalist. 

Kristín Dagmar Jóhannesdóttir, 
listrænn stjórnandi Gerðarsafns, segir 
að í sýningunni sé lögð áhersla á að 
veita frekari innsýn í hugðarefni lista-
manna, þar sem hver og einn gengur að 
samtali miðilsins og sögunnar á eigin 
forsendum. 

„Baldur Geir Bragason og Habbý 
Ósk leggja fram hugleiðingar um 
skúlptúrinn á samhliða einkasýn-
ingum,“ segir Kristín. „Verk þeirra 
eru ólík, en hugsunin að baki þeim á 
margt sammerkt þar sem heimspeki-
legum vangaveltum um eðli, orsök 
og afleiðingu listaverksins er velt upp 
á yfirborðið. Spurningar um tilveru 
hlutanna er endurtekið stef í verkum 

Baldurs Geirs Bragasonar. Hann kallar 
fram einfaldar táknmyndir á borð við 
stól, ruslapoka eða tröppur, en það er 
gjarnan efnisvalið sem snýr á vísunina 
um hlutverk þeirra,“ segir Kristín. 

Kristín segir að í verkum Habbýjar 
Óskar megi segja að verkið falli um 
sjálft sig, en stöðugleiki og jafnvægi 
séu henni hugleikin hugtök. „Verkin 
breytast, bogna eða bráðna þegar líður 
á sýningartímann og undirstrika per-
formatíf einkenni þeirra. Habbý Ósk 
hefur fengist við ýmsa miðla og er 
þeirra á meðal er gjörningalistin. Á 
síðustu árum hefur hún þróað með sér 
persónulega glímu við efnið, hvort sem 
það er í formi innsetningar eða skúlp-
túrs. Líkt og í verkum Baldurs er það 
efnisvalið sem ræður úrslitum.“

Titillinn Skúlptúr/skúlptúr vísar í 
sýningu sem var sett upp á Kjarvals-
stöðum undir sýningarstjórn Kristínar 

Guðnadóttur og Gunnars Kvaran, þá-
verandi safnstjóra, og bar hinn einfalda 
titil Skúlptúr/skúlptúr/skúlptúr. 

„Þar sýndu á þriðja tug listamanna 
verk sín, en sýningunni var ætlað að 
gefa yfirlit yfir höggmyndalist þess 

tíma. Sýningin opnaði sama ár og 
Gerðarsafn opnaði dyr sínar fyrir 
gestum í Kópavogi, eða árið 1994.“ 
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Cafe Catalina: 

500 manns í 
árlegri skötuveislu
 – stemmningin engu lík

Cafe Catalina er elsti veitinga-
staður í Kópavogi og óhætt að 
segja að staðurinn hafi verið 

fastur punktur í miðbæ Kópavogs í 
rúm 27 ár. 

Núverandi eigendur Catalinu, 
hjónin Sigríður Samsonardóttir og 
Steingrimur Stefnisson, hafa átt Cata-
línu í 17 ár. Fyrir utan allskyns uppá-
komur árið um kring bjóða þau upp á 
Þorláksmessuskötu á hverju ári. 

„Skatan hefur verið gríðarlega vin-
sæl frá upphafi. Við bjóðum upp á 
glæsilegt hlaðborð með skötu, kart-
öflum, hnoðmör og hamsatólg. Fyrir 
þá sem ekki vilja skötu er saltfiskur og 
plokkfiskur. Þar fyrir utan er á hlað-
borðinu rúgbrauð, smjör og annað 
meðlæti sem tilheyrir. 

Í eftirrétt bjóðum við upp á kaffi 
og konfekt. Gestum hefur farið fjölg-
andi með hverju árinu og nú koma um 
það bil 500 manns. Ákveðnir hópar 
koma ár eftir ár og það er ekki bundið 
við Kópavogsbúa heldur kemur fólk 
haðanæva að. Hinsvegar er Catalina 
hverfispöbb margra, sem stunda 

staðinn árið um kring og láta sig að 
sjálfsögðu ekki vanta,“ segir Sigríður. 
- Eru karlmenn í meirihluta? 

„Nei, konur eru mjög hrifnar af 
skötunni og fjölmenna hingað á Þor-
láksmessu. Mér sýnist það æ algengara 
að fólk velji veitingastaði til að njóta 
skötunnar og vissulega eru margir 
fegnir að losna við lyktina heima. Hér 
er það hinsvegar ekki bara skatan sem 
laðar að, heldur líka stemmningin sem 
er gríðarlega góð.“
- Hvenær ársins farið þið að huga að 
skötuinnkaupum? 
„Við byrjum að sanka að okkur skötu 
um mitt ár. Það er auðvitað leyndar-
mál hvaðan hún kemur, en fólk getur 
treyst því að að hún sé vel kæst,“ segir 
Steingrímur. 
- Og hvenær hefjast svo herlegheitin? 
„Fyrri törnin byrjar hálf tólf og stendur 
til tvö. Þá tökum við smá hlé og byrjum 
aftur hálf sex og gerum ráð fyrir að 
skötuátið standi til átta. Við erum 
með opið til miðnættis svo fólk getur 
setið áfram og slakað á við spjall og 
notalegheit.“

Sigríður brosir þegar hún er spurð 
hvort þau geri eitthvað til að draga úr 
lyktinni þegar veislunni lýkur. 

„Nei, engan veginn. Og það hefur 
aldrei verið kvartað. Svo viljum við 
endilega koma á framfæri að ekki er 
hægt að panta borð. Við höfum slæma 
reynslu af því. Fólk kom ekki á réttum 
tíma, sem varð til þess að margir þurftu 
að bíða eftir sætum. Það er ekki hægt 
að halda heilu borðunum á kostnað 
þeirra sem eru mættir á staðinn.“

Cafe Catalína er með opið mánu-
daga til fimmtudaga frá klukkan 11.00 
til 01.00, laugardaga frá 12.00 til 03.00 
og sunnudaga 13.00 til 01.00. 

Eldhúsið er opið frá klukkan 11.00 
til 21.00 á virkum dögum, frá 12.00 til 
01.00 á laugardögum og 13.00 til 21.00 
á sunnudögum. 

Um helgar eru dansleikir 
við lifandi tónlist. 
„Og ekki má gleyma boltanum,“ segir 
Steingrímur. „Alltaf í beinni hjá okkur 
og sérstök boltatilboð í gangi meðan á 
leikjum stendur.“

sigríður samsonardóttir og steingrímur stefnisson, eigendur Catalinu, og í 
miðið vinur þeirra, strandamaðurinn Ágúst Guðmundsson.

Dásemd á diski.

Nýr Sproti með viðarfótum - ýmsir litir í boði

STOFNAÐ 1956

Bæjarlind 8–10 
201 Kópavogur

s: 510 7300 
www.ag.is

Sproti 405
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Sungið hástöfum í vatnsleikfimi
Stuðið er í algeymingi í Kópavogs-

laug þegar vaskur hópur hittist í 
vatnsleikfimi hjá Helgu Guðrúnu 

Gunnarsdóttur. 
Vatnsleikfimin er í boði bæjarins og 

hefur mælst vel fyrir þar sem allt upp í 
120 manns mæta reglulega til að liðka 
sig í lauginni. 

Helga, sem er íþrótta- og heilsu-
fræðingur, stjórnar leikfiminni af 
glæsibrag, tónlistin dunar úr há-
tölurum og fólk syngur hástöfum með. 

Helga segir þetta framtak bæjarins 
til hreinnar fyrirmyndar. 

„Þarna mæta einstaklingar á öllum 
aldri, flestir til að liðka sig í vatninu, 
en það er hinsvegar ekki bara líkaminn 
sem liðkast heldur er andlega hliðin 
ekki síður mikilvæg. Ég er með fólk 
hérna sem hefur þjáðst af þunglyndi 
og fór helst ekki út úr húsi, en hlakkar 
nú til að vakna á morgnana. Ekki bara 
þessa þrjá daga í viku heldur alla daga. 
Það finnst mér stórkostlegt.“

Helga segir vatnsleikfimina henta 
öllum og hvetur fólk til að drífa sig 
í stuðið. 

„Þetta er sérlega góð hreyfing sem 
allir ráða við og svo má ekki gleyma 
útiverunni, við gerum allar æfingar í 
útilaug og fólk fær frískt loft í lungun 
meðan á æfingum stendur. Þá er 
samfélagslegi þátturinn ómetanlegur, 
vellíðan fólks skilar sér út í samfélagið 
og fólk eignast hér nýja kunningja.“ 

Vatnsleikfimin er í boði þriðjudaga, 
miðvikudaga og föstudaga klukkan 
9.30 og kostar ekkert. 

Hjónin Benedikt Sveinsson og 
Ragnhildur Jóhannsdóttir mæta 
reglulega í vatnsleikfimina: 

„Ég fór alltaf í sund á morgnana og 
tók þá eftir þessu fjöruga fólki í leik-
fiminni,“ segir Ragnhildur. 

„Ég hvatti svo Benedikt til að koma 
með og núna er þetta fast í dags-
rútínunni.“

Benedikt tekur heilshugar undir og 
ítrekar að allt hjálpist að, æfingarnar 
sem geri mikið gagn, félagsskapurinn 
og léttleikinn. 

„Helga er svo skemmtileg og fjörug 
og svo kynnist maður nýju fólki, þannig 
að þetta er gefandi á allan hátt,“ segir 

Ragnhildur, og bæði segjast finna hvað 
þau séu frískari síðan þau byrjuðu í 
vatnsleikfiminni. 

„Ef við missum úr finnum við strax 
mun til hins verra.“

Hjónin Guðný Helga Þor-
steinsdóttir og Halldór Olsen eru 
fastagestir hjá Helgu: 

„Ég er vélfræðingur og var til sjós 
á árum áður, en var hættur að hreyfa 
mig nóg,“ segir Halldór. 

„Eiginkonan byrjaði á undan mér, 
en þurfti ekki að dekstra mig lengi 
til að mæta. Ég var svolítið stífur í 
skrokknum til að byrja með, en er 
kominn í ótrúlegan gír núna.“

Guðný segist hafa verið í vatnsleik-
fimi annarstaðar, en nú haldi hún sig 
alveg við Kópavogslaugina. 

„Mér finnst langskemmtilegast hér 
og tími aldrei að missa úr tíma. Þetta er 
svo gefandi, bæði líkamlega og andlega. 
Við munum halda ótrauð áfram, það 
er ekki spurning.“

Óskar Guðmundsson er alsæll í 
leikfiminni hjá Helgu: 

„Ég kom fyrst með kunningja 
mínum og fann fljótt hvað ég hafði gott 
af þessu. Og ekki nóg með það, þetta er 
líka svo skemmtilegt. Í vatnsleikfiminni 
hjá Helgu sjást bara brosandi andlit,“ 
segir Óskar. 

Helga stjórnar vatnsleikfiminni af 
fítonskrafti. Mynd: Sigtryggur Ari.Tekið rösklega á því í lauginni. Mynd: Sigtryggur Ari.

Hjónin benedikt sveinsson og ragnhildur Jóhannsdóttir.

Hjónin Guðný Helga Þorsteinsdóttir og Halldór Olsen.

Óskar Guðmundsson.

benedikt og maddý færðu Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra, blómvönd 
sem þakklætisvott fyrir framtakið. Að gera fólki kleift að stunda heilbrigða 
hreyfingu er ómetanlegt og sparar heibrigðiskerfinu mikla fjámuni, segja þau. 

Mynd: Sigtryggur Ari
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Hjartabrauð
Þitt hjartans mál...í hvert mál...

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

TOYOTA ÞJÓNUSTA
ALLAR ALMENNAR

BÍLAVIÐGERÐIR
HJÓLASTILLINGAR

TYR sundföt á konur, karla og börn 
úr DURAFAST efninu sem er 
sérlega klórþolið og lithelt. 

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur 
www.aquasport.is 
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Myndlistarsýning í Bókasafni Kópavogs: 

Notar olíuliti, pensla og spaða
Nú stendur yfir í Bókasafni 

Kópavogs myndlistarsýning 
Victors Sichkov, en sýningunni lýkur 
15. janúar næstkomandi. Victor 
fæddist í Úkraínu og útskrifaðist frá 
Prentverk-háskólanum í Lviv áður 
en hann flutti til Íslands. Victor, sem 

fékk íslenskan ríkisborgararétt árið 
2012 hefur sýnt verk sín víða. Mynd-
irnar málar hann með olíulitum og 
notar pensla og spaða. Victor er 
einnig myndlistarkennari og heldur 
námskeið fyrir börn og fullorðna í 
Reykjavík.

Lestu mikið af glæpasögum?
Ég er alæta á bækur en sakamálasögur 
hafa undanfarin ár verið ofarlega á 
blaði.

Áttu þér uppáhalds glæpasagna-
höfund?
Já, Agöthu Christie.  Henning 
Mankell og Lisa Marklund eru líka 
góð.

Hvað varð til þess að þú ákvaðst að 
skrifa glæpasögur?
Mig langaði að skrifa eitthvað nýtt, 
safaríkt og spennandi.
Blaðamaður deyr! Stendur blaða-
maðurinn þér alltaf jafn nærri?
Já, ég elska blaðamennskuna. Hún 
heldur manni á tánum.
Áttu auðvelt með að úthugsa „plott“?

Já, þau koma til mín, ef svo má segja.
Ertu komin með hugmynd að næstu 
sögu?
Ég er komin með nokkrar hugmyndir, 
hvað sem verður úr framkvæmdum.
Jafnvel byrjuð að skrifa?
Já, ég aðeins byrjuð, hvað meira verður 
þori ég ekki að fullyrða.
Hvað fer mikill tími í skriftir?
Ég er fljót að skrifa og er í mestu stuði 
á morgnana.
Einkennist aðventan af upplestrum?
Já, ég hef undanfarin tvö ár lesið tölu-
vert upp á þessum tíma. Í fyrra fór ég til 
Ísafjarðar að lesa, sem mér fannst mjög 
gaman því amma og mamma bjuggu 
þar á árum áður. Ég er af Arnardalsætt.
Hvað er annað í gangi hjá þér á að-
ventu?
Greinaskrif. Um þessar mundir er ég 
að skrifa viðtöl við fimmtán þjóðkunna 
eldri blaðamenn. Þau viðtöl eiga að 
koma út á bók sem Blaðamannafélag 
Íslands hyggst gefa út.
Hverjar eru helstu jólahefðirnar á 
þínu heimili?

Borðað klukkan sex að á aðfangadag, 
þá er orðið heilagt og allir komnir í 
sparifötin. Les jólakortin á jóladags-
morgun. Hef alltaf stórt jólaboð á 
jóladag.
Ertu fastheldin á gamla jólasiði?
Já, ég hef svipað jólahald og ég og mað-
urinn minn vöndumst sem krakkar. 
Við komum úr líku umhverfi.
Áttu þér uppáhalds jólaskraut?
Já, og það er allt eitthvað sem krakk-
arnir mínir bjuggu til þegar þau voru 
lítil. Einkum má nefna tvo jólasveina 
sem tvíburasynir mínir gerðu þegar 
þeir voru átta ára. Hausarnir duttu af 
körlunum og voru límdir á aftur og enn 
er þráttað um í jólaboðum hvort réttur 
haus hafi farið á réttan búk. Annar 
hausinn þykir nefnilega fríðari en hinn.
Hver er besta jólagjöf sem þú hefur 
fengið?
Hef fengið margar góðar gjafir á jólum. 
Ef ég leita aftur í æskuna þá er minn-
isstæðast úr sem foreldrar mínir gáfu 
mér, Það týndist í hlöðu og fannst aftur 
og týndist seinna í sundlaug en fannst 
líka aftur. Einnig þótti mér til um föt 
sem elskulegar ömmur mínar saumuðu 
og prjónuðu á mig.
En sú neyðarlegasta?
Djörf nærföt sem ég þorði ekki að láta 
krakkana sjá.
Uppáhaldsstaður á Íslandi?
Skorradalur í Borgarfirði. Þar var ég 
í sveit sem barn og unglingur á Mó-
fellsstöðum.
Og í Kópavogi?
Víghóll, þar sem útsýnisskífan er.
Ferðastu mikið?
Nei. Mér leiðast ferðalög. Kemst í versta 

skap ef ég þarf að fara í langferð en finnst 
ágætt þegar ég er komin á staðinn.
Stærsti sigurinn?
Ég átti fimm börn þegar ég lauk stúd-
entsprófi, þá voru tvíburarnir mínir á 
fyrsta ári og faðir minn ný dáinn eftir 
löng og ströng veikindi.
Einhver ósigur?
Ég bíð á hverju ári ósigur gagnvart 
heilsuræktarstöðinni í Kópavogslaug.
Helstu kostir?
Fljótvirk, úrræðagóð og taugasterk.
Helstu gallar?
Ómannglögg, stórlynd og stundum 
óguðlega löt.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Í fjölskyldulíf, lestur, sakamála- og 
antikþætti, gönguferðir og vina- og 
ættingjaheimsóknir. Ég er líka í sauma-
klúbb, leshring, Klúbbi eldri Mogga-
gella og sæki vikulega rabbfundi hjá 
Blaðamannafélagi Íslands. Fer líka 
stundum í Góða hirðinn.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Fyrst hjúkrunarkona, svo söngkona og 
loks leikkona
Hvað finnst þér að betur mætti fara 
í Kópavogi?
Mér finnst Kópavogur yndislegur bær 
en bílastæðin í Hamraborginni eru 
hættuslóðir.
Hvað er framundan hjá þér?
Meiri skriftir, fjöskylduvesen og bara 
allskyns vafstur sem lífið færir manni 
á hverjum degi.
Þrjú orð sem lýsa þér best:
Held nefinu uppúr.
Lífsmottó:
Ég er góð við þá sem eru góðir við mig.

Guðrún Guðlaugsdóttir:

Úr sem týndist aftur og aftur
- og fannst aftur og aftur

Guðrún Guðlaugsdóttir fjölmiðlakona og rithöfundur er bæjarbúi Kópavogs 
að þessu sinni. Guðrún hefur skrifað mikinn fjölda viðtala, greina og pistla 
og sent frá sér fjölda bóka, ljóðabækur, skáldsögur og æviminningabækur. 
Hún er nú með í jólabókaflóðinu með nýja sakamálasögu. Guðrún lauk 
prófi frá Leiklistarskóla Þjóðleikhússins árið 1967 og stúdentsprófi frá 
MH 1977. Hún starfaði sem leikari um tíma, svo dagskrárgerðarmaður, 
dagskrárfulltrúi og fréttamaður á RÚV um árabil, en hóf störf sem blaða-
maður á Morgunblaðinu árið 1984 og starfar enn við blaðamennsku 
auk bókarskrifa. Eignmaður Guðrúnar er Guðmundur Páll Arnarson, 
blaðamaður og bridskennari. Guðrún á sex börn og fimmtán barnabörn.

Í fyrra kom út fyrsta sakamálasaga Guðrúnar, Beinahúsið, sem hlaut góðar 
undirtektir. Nú hefur Guðrún skrifað aðra sakamálasögu, Blaðamaður 
deyr, sem kom út nú í nóvember. Hún segist lengi hafa hugleitt að skrifa 
glæpasögu og er svolítið „húkkuð“ á þessari tegund bókmennta.Við spyrjum 
Guðrúnu út í skrifin, en líka um jól, jólaundirbúning og ýmislegt annað.

Segðu það með vörunum frá okkur

S: 585 3500   margtsmatt.is   office@margtsmatt.is

Endalaust úrval af stórum og smáum vörum til að gleðja viðskiptavini 
og starfsmenn fyrir hátíðirnar.

Hafðu samband og við græjum glaðninginn hið snarasta.
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Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

FRÁBÆRU VERÐI!
Danskur normannsþinur – s tór og falleg jólatré

JÓLATRÉ Á

 EITT VERÐ FYRIR ALLAR STÆRÐIR.
Þú greiðir inni í Iceland, Engihjalla og velur 
svo draumatréð fyrir utan verslunina gegn 

framvísun kvittunar.

Vaxtalaus jólareikningur Netgíró*
Þú borgar jólainnkaupin 1. febrúar 2016
*Þú borgar enga vexti en greiðir 195 kr. tilkynningar- og greiðslugjald 
(ef upphæð er yfir 3.000 kr. annars 0 kr.) og lántökugjald 3,95%

 EITT VERRRRÐÐ FYRIR ALLAR ST

ÓTRÚLEGT

VERÐ!

kr. stk.

3900
DANSKUR NORMANNSÞINUR

150–200 cm


