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Eimskip bauð Jósef Natan Ólafssyni í heimsókn á dögunum og var hann yfir sig hrifinn af því að fá að skoða vinnustaðinn þar sem faðir hans
hafði starfað. Jósef Natan var aðeins tveggja mánaða þegar faðir hans lést af krabbameini. Eitt af því fáa sem hann vissi um föður sinn var að
hann vann hjá Eimskip og skipti heimsóknin hann því miklu. Fósturforeldrar Jósefs Natans, þau Jónína Sveinbjarnardóttir og Jens Andri Fylkisson, segja hann nú ennþá hrifnari af Eimskip en áður og teiknar hann bíla og gáma merkta fyrirtækinu í tíma og ótíma.

Fékk eins kex og pabbi borðaði
„Hann var ofboðslega ánægður með að vera boðið að heimsækja Eimskip
og teiknar nú varla annað en myndir af bílum og gámum með Eimskipsmerkinu á,“ segir Jens Andri Fylkisson, sem ásamt Jónínu Sveinbjarnardóttur tók hinn sjö ára gamla Jósef Natan Ólafsson í fóstur fyrr á þessu
ári. Þau voru í forsíðuviðtali hér í blaðinu fyrir mánuði og vakti það mikla
athygli. Ýmsir starfsmenn Eimskips lásu viðtalið og í framhaldinu bauð
starfsmannastjóri fyrirtækisins Jósef Natan í heimsókn og var búinn að
taka til í poka alls konar hluti merkta Eimskip, eins og drenginn langaði
svo mikið að eignast.
Fram kom hér í blaðinu að þau Jónína
og Jens Andri gerðust stuðningsfjölskylda Jósefs Natans þegar hann var
þriggja ára. Hann var aðeins tveggja
mánaða þegar faðir hans lést af
krabbameini og þegar óskað var eftir
stuðningsfjölskyldu var móðir hans,
mamma Jessica, að jafna sig eftir erfiða
krabbameinsmeðferð. Hún greindist
síðan aftur með krabbamein og dó

Honum fannst gaman að skoða kaffiaðstöðuna þar sem pabbi hans fékk sér
matarkex með kaffisopanum. Mynd úr
einkasafni

-verksmiðju. Eftir það flokkaði hann
Crayola-vaxliti frá öðrum þegar hann
var að lita. Heimsóknin til Eimskips
er hins vegar enn merkilegri í huga
drengsins, enda einstakt tækifæri fyrir
hann til að tengjast föður sínum sem
hann náði aldrei að kynnast.
Fyrir þessa heimsókn tók Jósef eftir
hverjum bíl og hverjum gámi merktum
Eimskip sem hann sá og sannarlega
hefur ekki dregið úr því. Í pokanum
sem hann fékk frá starfsmannastjóranum leyndist meðal annars minnisbók í laginu eins og gámur og Jósef
er nánast óstöðvandi að teikna í bókina það sem gæti leynst í gámunum.
„Hann spurði hvað Eimskip flytur inn
til landsins og teiknar nú endalaust
sjónvarpstæki og annað í því skyni að
fylla gámana,“ segir Jens.

núna skömmu fyrir jól. Jónína og Jens
hafa nú tekið Jósef í varanlegt fóstur
og hefur stórfjölskylda þeirra tengst
honum sterkum böndum.

Merkilegt matarkex

Jónína og Jens vita lítið um föður Jósefs Natans annað en að hann vann hjá
Eimskip á lyftara, og það er einmitt
nánast það eina sem Jósef veit um föður
sinn. Í viðtalinu sagði Jens að þau hefðu
ekkert skilið í því þegar hann talaði
sífellt um „geimskip“ en svo áttuðu
þau sig á því að hann var að tala um
Eimskip, þegar þau komust að því að
faðir hans hafði unnið þar. Stuttu fyrir
viðtalið hafði skólafélagi Jósefs Natans
komið í skólann með litla minnisblokk
og penna með merki Eimskips, og var
Jósef búinn að biðja um að fá svoleiðis
líka. Þau þurftu þó ekki sjálf að hafa
samband við fyrirtækið því að boðið
kom stuttu síðar.
Þann 13. maí heimsóttu þau Eimskip
þar sem einstaklega vel var tekið á móti
Jósef. „Hann var svakalega spenntur.
Við höfum verið að kenna honum hvað
dagarnir heita og þegar við spurðum
hann á fimmtudeginum hvaða dagur
væri á morgun svaraði hann Föstudagur, þá förum við í Eimskip!“ Þegar
þau mættu beið starfsmannastjórinn
með poka fullan af alls konar varningi.
Jósef fékk meðal annars að skoða aðstöðuna þar sem pabbi hans hafði sest
í kaffipásunni og fengið sér matarkex

Orlofsnefnd
húsmæðra í
Kópavogi
Ferðir 2016
n Dagsferð 4. júní í Dalina
n Dagsferð 3. sept. í Þórsmörk
n Haustlitaferð í Svartaskóg 22.–29. sept.
n Aðventuferð til Gdansk 5.–9. des.

„Sérhver kona, sem veitir eða
hefur veitt heimili forstöðu án
launagreiðslu fyrir það starf,
á rétt á að sækja um orlof.“
Upplýsingar og skráning hjá Guðrúnu
s. 564 2373, 8642373 og Lilju s. 868 9563

Svarar fyrir sig
Jósef Natan fékk að setjast upp í gámalyftara hjá Eimskip, alveg eins og pabbi hans vann á.

Mynd úr einkasafni

með kaffisopanum. „Þarna
voru menn sem höfðu unnið
með „pabba Óla“ og sögðu
Jósef hvaða kex hann hefði
borðað. Jósef var mjög
ánægður með að fá eins
kex og pabbi hans borðaði
í vinnunni. Honum fannst
þetta mjög merkilegt þó að
í augum annarra væri þetta
bara venjulegt matarkex,“
segir Jónína.

Teiknar Eimskip
um allt

Eftir að hafa skoðað
kaffiaðstöðuna bauð
gamall samstarfsmaður
pabba Óla drengnum í
skoðunarferð um vinnusvæðið og hann fékk að setjast upp
í gámalyftara alveg eins og pabbi hans
vann á. „Við fengum síðan öll að fara
um svæðið í fylgd öryggisstjóra. Jósef
hafði aldrei komið þarna og fannst
virkilega gaman að fá að fræðast svona
mikið um það hvað pabbi hans var að
gera í vinnunni,“ segir Jens.
Skömmu eftir að móðir Jósefs lést í

Fósturforeldrar Jósefs Natans, Jónína
Sveinbjarnardóttir og Jens Andri Fylkisson, voru í viðtali í blaðinu Kópavogur fyrir
mánuði.

desembermánuði fór hann með þeim
Jens og Jónínu í ferð til Bandaríkjanna, þar sem honum fannst eitt það
merkilegasta að heimsækja Crayola-

Öll fengu þau mikil og góð viðbrögð
við viðtalinu fyrir mánuði og ókunnugt fólk stoppaði þau jafnvel á förnum
vegi. Vitnað var í viðtalið á dv.is og segir
Jens að hann hafi þá fyllst kvíða
yfir því að fólk myndi skrifa eitthvað neikvætt í athugasemdum,
eins og oft vill verða. „Það kom
okkur skemmtilega á óvart að
það voru bara skrifaðar jákvæðar
athugasemdir. Mig langaði svo
mikið að svara öllu þessu fólki og
þakka fyrir falleg orð, en ég geri það
bara hér með,“ segir hann.
Jósef Natan styrkist sem persóna
með hverjum deginum hjá nýjum
foreldrum, sem hann krefst að kalla
mömmu og pabba, þó hann hafi í
upphafi kallað þau mömmu Jónínu
og pabba Jens. Jónína rifjar upp þegar
Jens hafði sótt Jósef í skólann og þeir
komu til hennar þar sem hún vinnur
sem forstöðumaður dægradvalar
Smáraskóla: „Ein stelpan sem er hjá
mér í dægradvölinni segir þá við Jósef
að hún hafi séð hann í blaðinu og að
ég sé ekki alvöru mamma hans. Hann
þá fljótur til svars og segir: Víst! Ég er
sko alltaf hjá henni!“ segir Jónína, og
gleðst yfir því hvað hann er fær að svara
fyrir sig.
EH

GATAN MÍN
Lilja Katrín Gunnarsdóttir,
atvinnu-áhugabakari hjá Blaka.is

Melgerði

Breiðhyltingur verður
Kópavogsmær

A

ldrei í lífinu bjóst ég við því
að flytja í Kópavoginn. Með
fullri virðingu fyrir Kópavogsbúum nær og fjær, þá ólst ég upp
í Breiðholtinu og var það nógu stórt
stökk fyrir mig að flytja úr 111 yfir í
aðeins lægra póstnúmer í Reykjavík.
Mér leið hreint og beint ekki vel utan
gettósins míns.
En svo kynntist ég svona líka dásamlegum manni sem ólst upp með
annan fótinn á heimili afa síns og
ömmu í Melgerði í Kópavogi. Þangað
fór ég í heimsóknir með þessum
yndismanni og fannst hverfið svo sem
alveg huggulegt – en ekkert Breiðholt.
Svo gerðist það fyrir einu og hálfu
ári síðan að amma mannsins míns
lést. Hún var orðin gömul og búin
að lifa góðu lífi, en auðvitað er alltaf
sárt að sjá eftir ástvinum sínum. Hún

var yndisleg kona og fannst manninum mínum sárt að hugsa til þess að
æskuheimilið færi í hendur ókunnugs fólks. Á þessu heimili hvíldu
ótalmargar minningar sem eru ekki
metnar til fjár, heldur eru í formi
hugsana, endurlita og tilfinninga sem
erfitt er að útskýra, en umlykja þessa
dásamlegu neðri hæð í Melgerði.
Þannig að við ákváðum að gera
kauptilboð í þetta kynngimagnaða
heimili, alla leið frá Taílandi þar sem
við vorum búsett í nokkra mánuði.
Eftir nokkurt streð fram og til baka
sem fylgir því að kaupa fasteign gengu
kaupin í gegn og allt í einu var neðri
hæðin í Melgerði 21 orðin okkar. Og
allt í einu var gallharði Breiðhyltingurinn orðinn settleg Kópavogsmær með
garð. Og grindverk. Og pall. – Ég legg
ekki meira á ykkur!

Eftir aðeins rétt um ár hér á Kársnesinu gæti ég ekki hugsað mér að
búa neins staðar annars staðar á Íslandi. Hér er allt í göngufjarlægð og
eldri dóttir mín, hún Amelía Björt,
unir sér að ganga á milli leikskóla og
rólóvalla eins og enginn sé morgundagurinn. Svo skemmir ekki fyrir að
ísbúðin er beint á móti sundlauginni,
þannig að oftar en ekki er hægt að
blikka mömmu gömlu um einn
Álfaís. Já, hér á Kársnesinu heitir
Trúðaís sko Álfaís.
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LEIÐARI

Ókeypis ópera

V

ið stöndum frammi fyrir áhugaverðum dögum hér í Kópavogi
þegar bæjarfélagið breytist í óperusvið, þó ekki sé nema í nokkra
daga. Óperudagar í Kópavogi verða settir á morgun, laugardag,
í Salnum þar sem frumflutt verður FótboltaÓpera sem aldeils ætti að
höfða til yngri kynslóðarinnar. Þann 1. júní hefst
svo hin eiginlega óperuveisla þar sem allir ættu að
finna sér eitthvað við sitt hæfi.
Eins skemmtilegt framtak og Óperudagarnir
eru nú þá finnst mér það allra jákvæðasta vera að
ókeypis er inn á alla viðburði hátíðarinnar nema
hádegistónleikana sem haldnir verða í Salnum.
Þetta þýðir að enginn þarf að láta fjárhag stoppa
sig í því að skella sér í óperugallann. Já, og það
besta er að það er enginn sérstakur óperugalli því
nálgunin er einmitt sú að óperan á alltaf við og er alls ekki frátekin fyrir
sérhönnuð óperuhús þar sem allir mæta í sínu fínasta pússi. Við hvetjum
fólk til að kynna sér dagskrána á vefnum operudagar.is og þar er einnig að
finna allar upplýsingar um hvernig hægt er að taka frá miða á viðburði.
Áfram allskonar ópera!
Erla Hlynsdóttir

Aftur heim

É

g er uppalin á Kársnesinu í
Kópavogi. Ég gekk í Kársnesskóla, söng í Skólakór Kársness
hjá Tótu, spilaði handbolta og fótbolta
með Breiðabliki, gekk í Tónlistarskóla
Kópavogs, var í Siglingaklúbbi Ýmis og
renndi mér á skíðum á Rútstúninu. Ég
er þakklát fyrir þessa áhyggjulausu og
hamingjuríku æsku á Kársnesinu, sem
á þeim tíma líktist meira sveit en bæ.
Lífið var ekki flókið í þessu samhenta samfélagi. Foreldrar mínir unnu
báðir að mestu í hverfinu. Pabbi var
pípulagningameistari og vann lengst
af í Hamraborginni og varð síðar húsvörður við Sunnuhlíð. Mamma vann
á Kópavogshælinu, eins og það var þá
kallað, þar sem manni virtist hún ganga
mörgum skjólstæðingum í móðurstað.
Við börnin hjóluðum eða gengum allra
okkar ferða og tókum einstaka strætó.
Við skutumst út í Jóabúð, keyptum skyr
og mjólk og normalbrauðið fengum við
í Þórsbakaríi. Á kvöldin hittumst við
uppi í skóla eða úti á velli og spiluðum
eina krónu, kýló eða brennó. Ég yfirgaf
hverfið aðeins á sumrin til að vera í
sveit í Skagafirðinum og á unglingsárunum til að starfa í fiski á Austfjörðum.
Það var ekki síst þetta einfalda líf og
samhenta samfélag sem varð til þess

að ég sannfærði eiginmann minn úr
Grindavík um að snúa aftur heim á
Kársnesið að lokinni námsdvöl erlendis. Við erum ánægð með þá
ákvörðun og kunnum ákaflega vel við
okkur. Vissulega hefur margt breyst.
Nú keyrum við og sækjum börnin
okkar meira en góðu hófi gegnir og
verslum meira utan hverfis en innan
þess. Börnin ganga í Kársnesskóla og
hafa bæði sungið með Skólakór Kársness, numið við Tónlistarskóla Kópavogs og spilað í Skólahljómsveit Kópavogs. Þau stunda íþróttir hjá Breiðabliki
og Gerplu og eru að mestu frjáls og
áhyggjulaus þótt lífið virðist á stundum
flóknara og meira krefjandi en á
mínum æskuárum. Vegna náms okkar
og starfa hafa börnin búið og gengið í
skóla í Bandaríkjunum, Bretlandi og
Danmörku og hafa því kynnst margs
konar samfélögum, kostum þeirra og
göllum. Þau vilja alltaf koma aftur heim
og finnst langsamlega best að vera barn
á Íslandi, því hér er fjölskyldan, frelsið
og auðvitað fótboltinn og fimleikarnir.
Við erum þakklát fyrir að eiga börn
sem kjósa að búa hér, því það er ekki
sjálfgefið að unga fólkið okkar kjósi að
búa sér líf hér og snúa heim eftir nám
og störf erlendis. Það hefur ýmislegt

Höfundur er
Halla Tómasdóttir,
forsetaframbjóðandi

breyst í okkar samfélagi og það búa því
miður ekki öll börn við áhyggjuleysi og
jöfn tækifæri til náms og tómstundaiðkunar. Það er óásættanlegt að börn
líði skort í okkar ríka samfélagi.
Ég bauð mig fram til embættis forseta Íslands til að gera gagn og láta gott
af mér leiða. Ég vil búa í samfélagi sem
setur mannlífið og náttúru landsins í
forgang. Samfélagi sem byggir á góðri
menntun, heiðarleika og réttlæti. Samfélagi sem sýnir umhyggju, er framtíðarheimili unga fólksins og leyfir
eldri kynslóðum að njóta þess sem þær
hafa áorkað. Ég veit að ég er ekki ein
um þessa sýn, því um allt land lýsa Íslendingar óskasamfélagi sínu svona. Ég
ólst upp í svona samfélagi – í Kópavogi.
Kæru Kópavogsbúar, kjósum að fara
aftur heim á kjördag.

Mynd/Kópavogsbær.

Góðar undirtektir
við Okkar Kópavog
K
ópavogsbúar hafa tekið verkefninu Okkar Kópavogur opnum
örmum. Um 250 hugmyndir eru
komnar inn á hugmyndavef verkefnisins, auk þess sem fjölmargir hafa
kynnt sér þær og sagt skoðun sína.
Þá eru nær 50 hugmyndir tilbúnar
frá íbúafundum sem haldnir voru
í hverfum bæjarins í tengslum við
verkefnið. Á fundunum hefur þátttakendum verið falið að koma sér
saman um 10 hugmyndir og munu
þær flestar fara í kosningu í haust.
Hugmyndavefur verkefnisins er opinn
út mánuðinn, þannig að enn er tækifæri til að koma hugmynd á framfæri.
„Okkar Kópavogur endurspeglar
aukna áherslu á samráð við íbúa í
málefnum bæjarins, undirtektirnar
við þær áherslur eru afar ánægjulegar,“ segir Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri.
„Við erum afar ánægð með hversu
vel íbúar kunna að meta Okkar
Kópavog og hversu hugmyndaríkir
og jákvæðir þátttakendur eru,“ segir
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs.
Þegar hugmyndaskeiði er lokið eru
næstu skref að fara yfir innsendar

hugmyndir og stilla upp kostum
fyrir kosningu í haust. 200 milljónum verður varið til framkvæmda
og verður þeim skipt í samræmi við
stærð hverfa og íbúafjölda. Í kosningunum, sem eru rafrænar, forgangsraða þátttakendur fjármagni í
sínu hverfi. Stefnt er að því að hefja
framkvæmdir strax í haust.
Slóðin á vef verkefnisins er www.
kopavogur.is/okkarkopavogur og
verður hann opinn til og með 31. maí.
Dæmi um hugmyndir sem fram
hafa komið:
Breyta Löngubrekku í botnlangagötu
Tyrfa Vallargerðisvöllinn og fegra
með gróðri
Bæta leikaðstöðu á leikskólanum
Fífusölum
Koma upp vinabekk (Friendship
Bench) á skólalóðum í Kópavogi
Banna reykingar við inngang stofnana bæjarins
Bæta við köldum potti í Kópavogslaug
Íbúafundir voru haldnir um allan
Kópavog vegna verkefnisins. Hér má
sjá þátttakendur sem mættu í Smáraskóla leggja höfuðið í bleyti.

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?

Bæjarblaðið Kópavogur tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á kopavogur.baejarblad@gmail.com.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 11.500
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Í KÓPAVOGI

Mynd/Kópavogsbær

Fræðsludagur í trjásafninu í Meltungu
Á morgun, laugardag, verður árlegur fræðsludagur í trjásafninu í Meltungu í Fossvogsdal. Dagskráin er milli klukkan 13 og 16. Fræðsludagurinn
er samstarfsverkefni Kópavogsbæjar, Garðyrkjufélags Íslands og Yndisgróðursverkefnisins. Í boði verður fjölbreytt fræðsla um ræktun víðs vegar
í trjásafninu, en mæting er við listhúsið í Yndisgarðinum kl. 13. Best er
að leggja við Kjarrhólmann.
Dagskráin er mjög fjölbreytt eins og
undanfarin ár, rætt verður um ávaxtatré og matjurtir, rósarækt og gróðursetningu í sumarbústaðalöndum,
svo eitthvað sé nefnt. Henni lýkur svo
með samsæti í Yndisgarðinum þar sem
boðið verður upp á grillpylsur, gosdrykki og vatn.

Dagskráin:

Í Yndisgarðinum mun Steinunn
Garðarsdóttir kynna garðinn og
Yndisgróðursverkefnið. Einnig verður
kynnt tilraunaverkefni í notkun fjölærra þekjuplantna og skrautgrasa.
Í Aldingarðinum verður Jón Guð-

mundsson frá Akranesi við mælingar
og klippingu ávaxtatrjáa og berjarunna, jafnframt því sem hann fræðir
áhugasama um ræktun þeirra.
Við garðlöndin mun Jóhanna
Magnúsdóttir frá matjurtaklúbbi
Garðyrkjufélagsins fræða gesti um
matjurtaræktun og um klúbbinn,
ásamt því að sýnikennsla verður í því
hvernig sett er niður í matjurtagarð.
Í Sígræna garðinum verður Hannes
Þór Hafsteinsson og fjallar um plöntur
sem þar eru. Einnig kynnir hann nýstofnaðan klúbb Garðyrkjufélagsins
um sígrænar plöntur eða „dekurplöntur“.

Unnið er að gerð norræns rósagarðs
í trjásafninu og mun Vilhjálmur Lúðvíksson frá rósaklúbbi Garðyrkjufélagsins kynna bæði það verkefni og
klúbbinn, ásamt því að fræða gesti um
rósarækt almennt.
Einnig verður unnið að gróðursetningu trjáa og runna í trjásafninu og mun Karl Guðjónsson sjá um
það. Þarna er tilvalið að fræðast um
„villtar“ gróðursetningar, líkt og í
sumarbústaðalöndum.
Að auki mun Friðrik Baldursson,
garðyrkjustjóri Kópavogsbæjar, leiða
fræðslugöngu um trjásafnið í Meltungu ásamt Kristni H. Þorsteinssyni,
fræðslu- og verkefnastjóra Garðyrkjufélags Íslands.
Mæting er við listhúsið í Yndisgarðinum. Á fræðsludeginum verður
mikið í boði fyrir fróðleiksþyrsta
gróðurunnendur.

FLÂNEUR

SARA BJÖRNSDÓTTIR

27.5.

Gerðarsafn

Kópavogur Art Museum
Hamraborg 4

200 Kópavogur

21.8.2016

www.gerdarsafn.is
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Stoltir nemendur í matsveina- og matartækninámi stilla sér upp fyrir myndatöku.

Menntaskólinn í Kópavogi

Fjölbreytt og spennandi
nám – Hjartað slær í MK
Innritun stendur yfir í framhaldsskóla landsins og hver að verða síðastur
að skrá sig í spennandi nám fyrir næsta vetur. Í Menntaskólanum í Kópavogi er fjölbreytt nám í boði bæði í bóknámi og verknámi, en alls eru 20
ólíkar námsbrautir við skólann. MK er einn af stóru framhaldsskólunum
með 1.350 nemendur, en um helmingur þeirra kemur úr Kópavogi en
aðrir af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Skólinn er hefðbundinn
menntaskóli auk þess sem hann er kjarnaskóli í ferðagreinum og hótel- og
matvælagreinum. Stærsti hluti nemenda eða um 1.000 af 1.350 eru á
stúdentsprófsbrautum, um 200 í matvælanámi og um 150 í ferðamálanámi.
Nemendum líður vel í MK, eignast þar
góða vini og eru ánægðir með félagslífið sem er mjög öflugt. Lögð er áhersla
á að taka vel á móti nýjum nemendum
með kynningardegi, nýnemaferð og
nýnemavígslu sem á ekkert skylt við
gömlu busavígsluna sem er aflögð. Í
MK er lögð rík áhersla á fjölbreytta

kennsluhætti og nýtingu upplýsingatækninnar í skólastarfi. MK-ingar hafa
gott forskot í tölvulæsi og upplýsingatækni sem nýtist þeim vel í atvinnulífinu að námi loknu. Þá leggjum við
áherslu á lýðheilsu og allir nemendur
sem innritast í MK fá kort í Sporthúsið
eða Sundlaugar Kópavogs sem þeir

Margt þarf að hafa í huga þegar lagt er á borð á fínum veitingstöðum.

nota að eigin vali, en þó undir leiðsögn kennara. Einnig er skólinn í góðu
samstarfi við íþróttafélögin í Kópavogi
um nám í íþróttaakademíum þeirra.

3ja ára stúdentspróf

Sá mikli áfangi varð sl. haust að kennsla
hófst eftir nýrri skólanámskrá Menntaskólans í Kópavogi og þeir nemendur
sem hófu skólagöngu sína þá munu
ljúka MK á þremur árum. Þó mun
áfangakerfið áfram bjóða upp á sveigjanleika fyrir þá sem vilja hraða sér enn
frekar í námi, eða þurfa eitthvað lengri
tíma en þrjú ár. Þeir nemar sem fyrir
voru í skólanum munu þó stunda nám
sitt eftir eldra kerfi og ljúka á fjórum
árum. Vorið 2018 munu því útskrifast
tveir árgangar úr skólanum.

Skemmtilegt tónlistarnám

Höfundur er
Margrét Friðriksdóttir,
skólameistari MK skrifar

Bakari, kjötiðnaðarmaður,
þjónn eða kokkur?

Mikil aðsókn hefur verið að grunnnámi matvæla- og ferðagreina sem
í boði er fyrir nemendur strax að
loknum 10. bekk og er ætlað nemendum sem stefna að frekara námi í
matvæla- og ferðagreinum. Námið er
undirbúningur fyrir iðnnám í bakstri,
framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu
en einnig er það undirbúningur fyrir
frekara nám í ferðaþjónustu. Nemendur fá starfskynningu í ferða- og
matvælagreinum á vinnustöðum að
eigin vali og margir halda áfram í
frekara iðnnám.

Framhaldsskólabraut

Nú er opið fyrir umsóknir í eftirfarandi tónlistarnám:

* Gítarnám
* Píanónám
* Trommunám
* Rafbassanám
* Söngnám

Það hefur lengi verið stefna Menntaskólans í Kópavogi að bjóða nám fyrir
breiðan hóp nema. Framhaldsskólabraut er námstilboð fyrir nema sem
ekki hafa náð að uppfylla markmið
grunnskólans og þurfa hjálp við að
verða betri námsmenn. Áhersla er
lögð á að auka úthald og trú á eigin
getu, finna styrkleika sína, læra góð
vinnubrögð og samskipti. Við vitum
að hver nemandi er sérstakur og engir
tveir eru eins. Því er mikilvægt að bjóða
nám sem hentar þörfum hvers og eins
og leiðir til frekara náms eða starfa í
atvinnulífinu.

Tilraunaverkefni

Í framsæknum skóla eins og Menntaskólanum í Kópavogi, þar sem starfa
áhugasamir kennarar, eru alltaf í gangi
tilraunaverkefni af ýmsum toga. Í
gangi er verkefni á sviði upplýsingatækninnar þar sem kennarar skoða
notkun á spjaldtölvum í kennslu. Þá
var farið af stað með verkefni í fé-

lagslegum stuðningi við nemendur
af erlendum uppruna, en verkefnið er
styrkt af Rótarýklúbbnum Borgum í
Kópavogi. Skólinn fékk einnig styrk frá
mennta- og menningarmálaráðuneyti
til aðgerða gegn brotthvarfi. Verkefnið
kemur í framhaldi af öðru tilraunaverkefni sem skólinn hefur tekið þátt
í síðastliðin þrjú ár. Um er að ræða
skimunarpróf sem lagt hefur verið fyrir
alla nýnema skólans, þar sem skimað
er fyrir brottfallshættu og sjálfsmynd
nema í námi skoðuð.

Umhverfis- og jafnréttismál

Skólinn hefur endurtekið hlotið viðurkenningar fyrir störf að jafnréttismálum og umhverfismálum. Árlega
eru umhverfisdagar á haustönn og
jafnréttisdagar á vorönn þar sem skólastarfið er brotið upp með fjölbreyttum
fyrirlestrum, kvikmyndasýningum og
verkefnum á þessum sviðum. Dæmi
um það er samgöngukönnun þar sem
fram kom að 40% nemenda og kennara
nota vistvænan ferðamáta.

Erlend samskipti

Nemendur og kennarar skólans taka
þátt í mörgum erlendum verkefnum
ár hvert, jafnt í bóknámi sem verknámi. Skólinn hefur hlotið styrki frá
Erasmus+ menntaáætlun Evrópusambandsins og árlega fara nemendur
úr MK til útlanda til þátttöku í fjölbreyttum verkefnum.

Fullorðinsfræðsla í MK

Hægt er að stunda nám á fimm mismunandi brautum í MK sem falla undir
fullorðinsfræðslu. Hér er um að ræða
ferðamálanám, leiðsögunám og meistaranám í matvælagreinum. Þá býður
skólinn upp á eins árs matsveinanám
með möguleika á viðbót til matartæknanáms.

Menntaskóli í víðasta
skilningi

Af framansögðu má sjá að Menntaskólinn í Kópavogi skipar sér sess
meðal stærstu skóla landsins og býður
nú jöfnum höndum upp á hefðbundið
bóknám og verknám á sviði hótel- og
matvælagreina, sem og fjölbreytt nám í
ferðagreinum. Skólinn er menntaskóli
í víðasta skilningi, skóli bóklegra og
verklegra mennta.

Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.

...BARA GAMAN...
Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is
Nokkar bóknámsbrautir til stúdentsprófs eru í MK, til að mynda raungreinabraut og
viðskiptabraut.

Opnunartilboð
FRÁBÆR TILBOÐ UM HELGINA

NÝ OG ENDURBÆTT
TIMBURVERSLUN BREIDD
-20%

-20%

-20%
LERKI, alheflað,
27x117mm

GARÐBORÐ fyrir börn,
hringlaga, 25mm, svart.

GARÐBEKKUR,
2 sæta „Islandic“

476

19.995

23.995

kr./m.

kr.

kr.

0053265
Almennt verð: 595 kr./m.

0291457
Almennt verð: 24.995kr.

0291473
Almennt verð: 29.995 kr.

-25%

-25%
FURA, alhefluð,
27x145mm, gagnvarin

275

kr./m.

0058326
Almennt verð: 345kr./m.
Lengdir 4,8-6m

-25%

TRÉSÖG, 55cm

895

-20%

RÆKTUNARKASSI,
50x100x120cm

14.995

kr.

70210023
Almennt verð: 1.195kr.

kr.

0291500
Almennt verð: 19.995kr.

MÁLBAND,
5m, 19mm, króm

HALLAMÁL,
Genesis, 60cm.

685

1.845

kr.

kr.

49250519
Almennt verð: 985 kr.

49278106
Almennt verð: 2.465 kr.

-22%

GARÐBORÐ,
1540x1770x710

17.995

kr.

0291450
Almennt verð: 22.995 kr.

OPNUNARTÍMI - TIMBURVERSLUN UM HELGINA

Föstudagur 8-18, laugardagur 10-16, Sunnudagur 11-15.

-30%

-25%

VATNSKLÆÐNING,
20x120mm, bandsöguð

243

kr./m.

KLAUFHAMAR,
20oz, fíber

0078205
Almennt verð: 324 kr./m,

-28%

995

GARÐBEKKUR,
3 sæta „Islandic“

25.995

kr.

72221007
Almennt verð: 1.385 kr.

-21%

kr.

0291474
Almennt verð: 32.995 kr.

VETTLINGAR,
velcro, leður, M-XL.

895

SPORJÁRNASETT,
3 stykki.

kr.

1.995

93955324-26
Almennt verð: 1.495 kr.

kr.

72225053
Almennt verð: 2.795 kr.

-40%

SNÚRUSTAURAR

7.995

-20%

-29%

kr.

0291502
Almennt verð: 9.995 kr.

-19%

-28%

GRENI, panill,
12x95mm, breið nót

138

kr./m

0072164
Almennt verð: 184 kr./m

GIRÐINGAREINING,
massíf, 1800x1800mm

12.995

GARÐBORÐ
fyrir börn, 19mm

kr.

4.995

0291378
Almennt verð: 15.995 kr.

kr.

-25%

-43%

-39%

BÚTSÖG PCM 8,
1200W, 216mm

19.995

kr.

74862008
Almennt verð: 34.995 kr.

PANTAÐU RÁÐgJÖF VIÐ

gARÐAHÖNNUN
Í sumar mun Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt, veita
viðskiptavinum ráðg jöf vegna framkvæmda í garðinum.

HÁLFTÍMA RÁÐGJÖF KOSTAR 4.995KR.
Sú upphæð nýtist sem inneign þegar keypt er efni í garðinn
í BYKO. Skráning á netfangið gudrunhalla@byko.is eða í
síma 5154144.

TAKMARKAÐ MAGN

BORVÉL,
PSB 500-RE

5.995

kr.

74860500
Almennt verð: 9.895 kr.
TAKMARKAÐ MAGN

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 29.maí eða á meðan birgðir endast í Timburverslun.

0291458
Almennt verð: 6.895 kr.
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Guja Sandholt er listrænn stjórnandi Óperudaga í Kópavogi sem nú eru haldnir í fyrsta skipti. Hún hefur numið
klassískan söng um árabil og söngnámið dró hana til
Amsterdam þar sem hún er nú búsett. Hugmyndin að
Óperudögunum kviknaði út frá velgengni lágmenningaróperunnar Bjarnarins, þar sem sadómasóbúningur og
kókaín komu við sögu. Guja segir ánægjulegt að geta
fært óperuna nær almenningi og hlakkar til þegar Kópavogsbær breytist í óperusvið. Meðal viðburða á Óperudögum er FótboltaÓpera sem var samin undir áhrifum
af EM í fótbolta.

Færum
óperuna
til fólksins
„Ég heiti Guðbjörg Sandholt. Amma mín hét það líka og ég var nefnd í
höfuðið á henni. Hún var líka alltaf kölluð Guja. Ég hef einhvern veginn
tengt betur við gælunafnið,“ segir Guja Sandholt, mezzo-sópran og listrænn
stjórnandi Óperudaga í Kópavogi. „Síðan hef ég lengi verið búsett erlendis
og það er miklu einfaldara að láta útlendinga kalla sig Guju en Guðbjörgu,“
segir hún brosandi, en amman hélt einnig fast í ritháttinn Guja þó báðar
hafi þær stundum verið kallaðar Gauja. „Ég er líka stundum kölluð Guðbjörg hérna heima,“ bætir hún við.
Guja býr í Hollandi þar sem hún er
sjálfstætt starfandi söngkona. Að
loknu burtfararprófi frá Söngskóla
Reykjavíkur á sínum tíma flutti hún
til London þar sem hún lærði söng við
Guildhall School of Music and Drama,
síðan fór hún til Austurríkis þar sem
hún lærði við Mozarteum háskólann í
Salzburg, en kynntist síðan tenórnum
Jóni Þorsteinssyni sem lengst af starfaði við Ríkisóperuna í Amsterdam og
flutti Guja þá til Hollands til að læra
undir stjórn Jóns hjá Konservatoríinu
í Utrecht.
„Jón hefur verið með marga íslenska
nemendur og það hefur myndast lítill kjarni sem stundum er kallaður
Nonna-krakkarnir. Meðal þeirra sem
hann hefur kennt eru strákarnir í
sönghópnum Olga. Þar eru tveir Íslendingar, tveir Hollendingar og einn
Rússi, og þeir koma á hverju ári til Íslands og bjóða öllum sem heita Olga
frítt á tónleikana sína.“

Ókeypis á flesta viðburði

Guja býr í Amsterdam ásamt íslenskum kærasta sínum, Árna Ólafi
Jónssyni, sem er hvað þekktastur
fyrir sjónvarpsþættina Hið blómlega
bú sem sýndir hafa verið á Stöð 2. Í

Amsterdam vinnur hann sem kokkur á
kaffihúsinu Scandinavian Embassy, en
svo heppilega vildi til að þau gátu nú
komið saman til Íslands að vinna, hann
að nýjum þáttum um Hið blómlega bú
og hún að Óperudögum í Kópavogi.
Þetta er í fyrsta skipti sem Óperudagarnir eru haldnir. Þeir standa yfir
dagana 1. til 5. júní, en setningarafhöfn
þeirra verður á morgun, laugardag, í
Salnum þar sem FótboltaÓperan eftir
Helga R. Ingvarsson verður frumflutt.
Um er að ræða um tíu mínútna verk
með sex einsöngvurum og kór barna
úr Skólakór Kársness, en hugmyndin
að því að skrifa FótboltaÓperu kom
þegar ákveðið var að tengja óperuna
við EM í fótbolta sem hefst í sumar.
Óperudagarnir eru skipulagðir af
ungu tónlistarfólki Kópavogsbæ, en
markmiðið er að breyta bænum í óperu- og leiksvið í nokkra daga. Gestum
og gangandi verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá á sem flestum stöðum
þar sem flytjendur og áhorfendur munu
eiga í fjörugu samtali við óperuformið.
Athygli er vakin á því að ókeypis er inn
á flesta viðburði hátíðarinnar, en hægt
er að panta miða fyrirfram á vefnum
Operudagar.is. Aðangseyri er stillt í
hóf á þær sýningar sem selt er inn á.

Guja Sandholt hefur vanist því í Hollandi að óperan sé ekki bundin við langt óperuverk á sviði óperuhúss heldur eru fjölmargar aðrar
útfærslur í boði. 
Mynd/Sigtryggur Ari

Guja segir sérstaklega ánægjulegt að
þessi hátturinn sé hafður á, því þannig
geti sem flestir sótt viðburðina óháð
fjárhag. „Þessi ákvörðun var tekin til
að hvetja sem flesta til að koma og við
viljum að hátíðin sé eins aðgengileg og
hægt er,“ segir hún.

Hamborgari og franskar

Sem sjálfstætt starfandi söngkona hefur
Guja reynt að setja eggin sín í nokkrar

körfur. Hún syngur til að mynda með
hollenska útvarpskórnum, syngur
mikið í hinum ýmsu óratoríum og
sinnir auk þess eigin verkefnum, en það
var út frá einu slíku sem hugmyndin að
Óperudögum í Kópavogi kviknaði. Á
síðasta ári tók hún þátt í uppsetningu
á lágmenningaróperunni Birninum
sem var sett upp á Players í Kópavogi.
Hópinn langaði til að setja upp öðruvísi
óperu á Íslandi, sem væri ekki steypt í

Einkarekið Apótek

hið hefðbundna mót stórra uppfærslna
þar sem miklu þarf að kosta til og þar
sem sýningarnar fara einungis fram á
stórum sviðum. Óperuformið býður
upp á mikinn fjölbreytileika og það er
hægt að setja upp góðar sýningar með
takmörkuðu fjármagni á óvenjulegum
stöðum.
Guja segir að þau hafi síðan hvatt
sýningargesti til að fá sér hamborgara
og franskar til að njóta meðan á sýn-

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Jóhanna Kristín Jónsdóttir verkefnisstjóri, Guja og Arna Schram, forstöðumaður menningarmála í Kópavogi. Allar hafa þær unnið ötullega að undirbúningi Óperudaganna.

syngur einnig þýsk söngkona og er
þýska sendiráðið meðal styrktaraðila
hátíðarinnar.
Kópavogsbær er aðalbakhjarl Óperudaganna, en fjölmörg fyrirtæki
og stofnanir lögðust á eitt við fjármögnun hennar, auk þess sem safnað
var á Karolinafund og þannig gat fólk
keypt miða fyrirfram á þá viðburði sem
kostar inn á.
„Þetta er skemmtileg tilraun hér á
landi. Með þessu fær ungt tónlistarfólk sem er að stíga sín fyrstu skref
tækifæri til að starfa á sínu sviði, þó

Mamma spilar enn á píanó

Guja stýrði undirbúningi fyrir hátíðina í gegnum tölvu og síma, en kom
til Íslands með góðum fyrirvara til að
halda skipulagningunni áfram. „Það er
gaman að fá að fylgja þessu úr hlaði.

I'll Meet You at Midnight

Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me

Stórtónleikar í Eldborg,
laugardaginn 17. september
Enski söngvarinn Chris Norman sló fyrst í gegn á 8. áratugnum
sem aðalsöngvari hljómsveitarinnar Smokie og er röddin sem
allir þekkja á bak við þeirra vinsælustu lög. Hann kemur nú
fram á stórtónleikum í Hörpu ásamt stórri hljómsveit og
flytur öll sín þekktustu lög.
‘If You Think You Know How to Love Me’, ‘Living
Next Door to Alice’, ‘I'll Meet You at Midnight’,
‘Lay Back in the Arms of Someone’, 'Don't Play
Your Rock 'n' Roll to Me' og ‘Stumblin’ In’ eru
meðal þeirra sem munu hljóma á tónleikunum á
milli þess sem Norman segir sögurnar á bak við
lögin. Ekki missa af þessum einstaka viðburði.

Miðasala hefst í dag 12.maí
klukkan 10 á Harpa.is, Tix.is
og í miðasölu Hörpu.

If You Think You Know How to Love Me

Hollenska dúóið Sommerhus kemur fram í sýningunni Poppea Remixed ásamt þremur
einsöngvurum. Poppea Remixed var frumsýnd á Operadagen Rotterdam árið 2015.

það sé í stuttan tíma. Það eru líklega
40-50 ungir listamenn sem taka þátt,
sem er mjög jákvætt. Það er líka fjöldi
af öðrum störfum við hátíðina, þannig
að þetta er mjög atvinnuskapandi og
gefur um leið af sér til samfélagsins
og íbúanna.“

Stumblin’ In

ingunni stóð, til að tengjast lágmenningunni enn betur. Sýningin hlaut afar
góða dóma og í framhaldinu fóru þær
Guja og Arna Schram, forstöðumaður
menningarmála í Kópavogi, að ræða
saman um það hvað væri skemmtilegt
að gera næst. Óperudagar í Kópavogi
draga síðan dám af árlegri óperuhátíð sem fer fram í Rotterdam, þar sem
ekkert er óperuhúsið, heldur breytist
borgin í óperusvið í nokkra daga.
„Óperan er fyrir alla. Hún er mjög
skemmtilegt form og gaman að taka
hana úr sínu hefðbundna samhengi, á
sviði í óperuhúsi. Þetta er mikið gert
í Hollandi og gaman að gera þetta á
Íslandi líka.“

Undanfarna daga hafa þátttakendur
á Óperudögum heimsótt skóla og félagsheimili eldri borgara í Kópavogi
til að kynna hátíðina, og fengu grunnskólanemar til að mynda að sjá brot úr
ævintýraóperunni Baldursbrá.
Dagskráin er afar fjölbreytileg,
en Guja mælir sérstaklega með því
að fólk gefi sér tíma til að taka þátt
í Óperugöngunni, sem farin verður
þrisvar meðan á hátíðinni stendur.
„Gangan hefst fyrir framan Garðskálann í Gerðarsafni og farið verður með
þátttakendur í óvissuferð um hjarta
Kópavogs. Það má búast við ýmsum
óvæntum uppákomum sem ég get
ekki greint nánar frá. Þessi ganga tekur
rúmlega hálfan annan tíma en síðan
verður líka boðið upp á Krakkagöngu
sem er öllu styttri og hentar fyrir börn
yngri en 12 ára,“ segir hún.
Meðal annarra viðburða eru stuttar
óperusýningar í Leikfélagi Kópavogs,
Kristinn Sigmundsson söngvari verður
með Masterclass og alla dagana verða
hádegistónleikar í Salnum. Þeir tónleikar eru einu viðburðirnir sem kostar
inn á. Í Garðskálanum verður Kabarettkvöld þar sem Guja segir tilvalið
að setjast niður með rauðvínsglas og
njóta tónlistarinnar. Þangað geta gestir
og gangandi komið og sungið, ef þeir
aðeins koma með nótur fyrir píanóleikarann. Sjálf syngur Guja í verkinu
Poppea remixed þar sem blandað er
saman óperu og popptónlist, en þar

Living Next Door to Alice

Óvissuferð um miðbæinn

Selshamur er ný, íslensk sýning eftir Árna Kristjánsson sem verður flutt í Leikfélagi
Kópavogs á Óperudögunum. Handritið er skrifað í kringum þekktar óperuaríur og
klassísk ljóð sem fá nýtt samhengi á sviðinu. Selshamur byggir á samnefndri þjóðsögu
en sögusviðið er blokkaríbúð í Kópavogi.

Lay Back in the Arms of Someone

Mynd/Sigtryggur Ari

Allir sem taka þátt eru svo jákvæðir
og spenntir.“
Henni finnst afskaplega ánægjulegt
að fá að starfa við tónlistina sem hún
elskar. Hún ólst upp við músík á heimilinu, þó foreldrar hennar séu hvorugt
atvinnumenn í tónlist. „Mamma spilar
enn á píanó bara fyrir sig,“ segir hún.
Að loknum Óperudögum er næst á
dagskrá hjá Guju að fara með verkið
Björninn til Svíþjóðar, en sænskur
framleiðandi sá verkið í fyrra og varð
mjög hrifinn. Þar syngur Guja hlutverk
Popovu, en söguþráðurinn er vægast
sagt áhugaverður. Í verkinu fylgjast
áhorfendur með Popovu, sjúskaðri
maddömu og ekkju sem hefur svarið
þess eið að syrgja eiginmann sinn það
sem eftir er. Dag einn bankar gamall
liðsforingi upp á, Smirnov að nafni,
sem krefst þess að Popova borgi sér
peninga sem hann segir eiginmann
hennar hafa skuldað sér. Lúka, þjónn
Popovu, veit ekki sitt rjúkandi ráð og
reynir að koma í veg fyrir að hún fái sér
meira kókaín á meðan hesturinn Tóbý
vappar um sviðið í sadómasóbúningi.
Enginn veit hvað snýr upp né niður
þegar Smirnov verður allt í einu skotinn i Popovu í hita augnabliksins og
óperan endar í algjöru rugli. Ekki er
loku fyrir það skotið að verkið verði
flutt aftur á Íslandi í framhaldinu. En
Guja þarf að þjóta. Það er nóg að gera
hjá listrænum stjórnanda Óperudaga
í Kópavogi. Þeir fara alveg að byrja.
Erla Hlynsdóttir
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Elías Björgvin Sigurðsson æfir handbolta með HK og fékk á
dögunum viðurkenningu fyrir mestu framfarirnar hjá HK-körlum í handboltanum í vetur. Hann hefur áhuga á flestöllum
íþróttum en hefur sérstakan áhuga á pílukasti. Elías segir
ömmu sína, Jóhönnu Sigurðardóttur, vera helstu fyrirmyndina
því hún lætur engan stoppa sig, sama hvað aðrir segja. Hann
segist ekki mikill lestrarhestur en finnst Biblían afar áhugaverð.
Það skemmtilegasta við að æfa fyrir mót eru að hans mati samverustundirnar með strákunum í klefa eftir æfingu, en honum
finnst líka geggjað að fara í fótbolta í sturtunni.

Amma er helsta
fyrirmyndin
Nafn:
Elías Björgvin Sigurðsson.
Aldur:
19 ára.
Skóli:
Verzlunarskóli Íslands.
Systkini:
Kristófer Dagur og Jóhanna Margrét.

Áhugamál:
Hef áhuga á flestöllum íþróttum en hef
sérstakan áhuga á pílukasti.

Hvað er erfiðast við að æfa fyrir mót?
Lyftingarnar og hlaupin eru erfið.

Nýir yfirþjálfarar hjá HK

Hvað er skemmtilegast við að æfa
fyrir mót?
Að vera með strákunum inni í klefa
eftir æfingu er virkilega skemmtilegt og
að fara í fótbolta í sturtunni er geggjað.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Biblían. Bara virkilega áhugaverð lesning. Annars er ég ekki mikill lestrarhestur.
Hver er uppáhalds bíómyndin þín?
Mall Cop klikkar seint. Þetta er bara
fyndnasta mynd allra tíma, ekki
flóknara en það.

Við fermingu litlu systur Elíasar, Jóhönnu.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?
Nautakjötið sem pabbi grillar er náttúrlega á öðru „leveli“ og svo er pastarétturinn hjá mömmu í miklu uppáhaldi líka.

Hvað langar þig að verða þegar þú
verður stór?
Atvinnumaður í handbolta.

Hver var fyrsta íþróttin sem þú byrjaðir að æfa og hvað varstu þá gamall?
Ég byrjaði fyrst að æfa fótbolta og var
þá fimm ára.

Hvað myndir þú gera ef þú værir bæjarstjóri í einn dag?
Ég myndi auka styrkina til íþróttafélagana og útnefna Lautasmára 2-28 sem
götu ársins.

Með hvaða liði æfir þú?
HK.

Hver er helsta fyrirmynd þín?
Amma. Jóhanna Sigurðardóttir. Því

hún lætur engan stoppa sig, sama hvað
aðrir segja.

Hverjir eru helstu kostir þínir?
Er góður vinur.
Hvaða máli skiptir það fyrir þig að
hafa fengið viðurkenningu fyrir
mestu framfarir í handboltanum?
Það er alltaf skemmtilegt að fá viðurkenningar og það hjálpar manni að
vilja ná lengra.

Handknattleiksdeild HK hefur ráðið
til sín yfirþjálfara. Fráfarandi yfirþjálfari Karl Kristján Benediktsson
hefur sinnt starfinu síðastliðinn
vetur og þakkar HK honum kærlega
fyrir vel unnin störf. Karl er þó ekki
alveg hættur en hann mun starfa
áfram við þjálfun hjá HK.
Breytingar verða því á starfi yfirþjálfara og verða þeir tveir í stað
eins. Ráðningin er hluti að því að efla
faglegt starf innan handknattleiksdeildar. Þetta kemur fram á vef HK.
Hákon Hermannsson Bridde og
Ólafur Víðir Ólafsson hafa verið
ráðnir í starfið til næstu tveggja
ára. Þeir félagar eru félaginu að góðu
kunnir en báðir eru þeir uppaldnir
HK-ingar og hafa spilað og þjálfað
hjá félaginu ásamt því að vera núverandi þjálfarar meistaraflokks kvenna
í handbolta. Hákon og Ólafur eru
báðir með BS gráðu í Íþróttafræðum
en Hákon er að ljúka meistaragráðu
í íþróttafræðum frá Háskólanum í
Reykjavík.

Flugdrekasmiðja

Elías í miklum ham í leik á móti KR.

Elías ásamt liðsfélögum í sigurvímu að fagna því að hafa endað í fyrsta sæti í annarri deild í öðrum flokki.

Á morgun, laugardag, maí verður
síðasta fjölskyldustund vetrarins á
Bókasafni Kópavogs. Vetrarstarfinu lýkur með flugdrekasmiðju í
Hamraborg á fyrstu hæð safnsins
frá kl. 13:00 til 16:30 .
Í smiðjunni verður hægt að búa
til flugdreka og verður allt efni á
staðnum auk leiðbeinandi við flugdrekagerðina. Síðan er tilvalið að
fara út á túnið fyrir utan safnið og
fljúga þeim.
Allir eru velkomnir á meðan húsrúm leyfir og aðgangur er ókeypis.

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

www.volundarhus.is

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

VH/16- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 309.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- m/fylgihlutum
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Upprennandi rithöfundar geta skráð sig á sumarnámskeið á
Bókasafni Kópavogs. Þar fá krakkarnir að hitta vinsæla barnabókahöfunda og fræðast um hvernig þeir skrifa bækurnar
sínar. Á bókaafninu verður einnig hinn árlegi sumarlestur þar
sem börn sem taka þátt fá happamiða fyrir hverja lesna bók.

Sumarnámskeið
fyrir bókaorma

B

ókaormar á aldrinum 1012 ára fá nokkuð fyrir sinn
snúð á Bókasafni Kópavogs í
sumar, en þar er bryddað upp á þeirri
nýjung að bjóða upp á sumarnámskeið. Námskeiðið heitir Stefnumót
við rithöfunda - hvernig verður bókin
til? og verður haldið á aðalsafninu í
Hamraborg.
„Vitneskjan um að bækur eru
skemmtilegar er grundvöllur allrar
okkar starfsemi,“ segir Arndís Þórarinsdóttir, deildarstjóri á Bókasafni
Kópavogs. „Það gildir auðvitað um
að lesa þær, en á þessu námskeiði
vinnum við líka með gleðina sem felst
í því að skrifa þær og miðla sögunum
til annarra. Fjórir vinsælir barnabókahöfundar munu koma og hitta
krakkana, svara spurningum þeirra
og leiðbeina þeim við sagnagerð. Við
erum nokkuð viss um að þetta kyndir
undir sagnaeldinum sem býr í brjósti
hvers barns.“
Höfundarnir sem koma á stefnumót
við þessa upprennandi höfunda eru
Bergrún Íris Sævarsdóttir, Kristjana
Friðbjörnsdóttir, Þorgrímur Þráinsson og Ævar Þór Benediktsson.
Námskeiðið er þó ekki það eina
sem er í boði á safninu. Sumarlesturinn árlegi stendur svo yfir frá 10. júní
til 19. ágúst og börnum á aldrinum

Á Bókasafni Kópavogs verður boðið upp
á sumarnámskeið fyrir bókaorma á aldrinum 10-12 ára þar sem þeir fræðast um
hvernig bækur verða til.

Mynd/Bókasafn Kópavogs

5-12 ára boðið að taka þátt, endurgjaldslaust. Þau skrá sig á aðalsafni
eða Lindasafni, fá þá afhenta lestrardagbók og fá svo happamiða fyrir
lesnar bækur í allt sumar.
„Sumarlesturinn hjálpar krökkum
á þessum aldri að halda við lestrarkunnáttunni sem þau hafa byggt upp
yfir veturinn, sem er fjarskalega mikilvægt,“ segir Arndís. „Vikulega verða
dregnir út bókavinningar og því er
eftir nokkru að slægjast – þó að aðalvinningurinn sé auðvitað sagnasjóðurinn sem börnin kynnast í átakinu!“
Það verður raunar meira um að
vera í menningarhúsum bæjarins í
sumar, því myndlistarnámskeið er í
boði á Gerðarsafni og náttúruvísindanámskeið verður á Náttúrufræðistofu
Kópavogs.

Einkasýning Söru Björnsdóttur, FLÂNEUR, var opnuð í Gerðarsafni í gær í tilefni af
Listahátíð í Reykjavík. Sýningin er eitt umfangsmesta og persónulegasta verkefni
Söru á síðustu árum. Á sunnudag verður hún með leiðsögn um sýninguna.

Beittur og heillandi húmor
„Það er eitthvað alveg sérstakt og
einkennandi við verk Söru sem
maður finnur ekki svo víða í íslenskri myndlist,“ segir Kristín Dagmar Jóhannesdóttir, listrænn stjórnandi Gerðarsafns. „Hún hefur mjög
beitta rödd sem oft snýr að myndlistinni sjálfri. Sérstaklega minnugt
er verkið This is Modern Art frá
2005, en þar sjáum við listamanninn klæddan munstruðum kjól sem
minnir á verk Mondrians. Hún lítur
svo ofan í kvenlega hliðartösku og
skellihlær. En það er einmitt húmorinn í verkum Söru – einfaldur,
beittur og heillandi,“ segir Kristín.
Sýning Söru Björnsdóttur, Flâneur, er eins konar sjálfsævisögulegt
ferðalag og fjallar um leyndardómsfullt ástand listakonunnar þar sem
hún dvelur í stórborginni Lundúnum
og sækir sér langþráðan vinnufrið.
Hún tekur upp ljóðrænt háttalag
flandrarans (flâneur) sem ferðast án
stefnu eða tilgangs um borgina í leit
að öllu og engu. Textaverk og klippimyndir mynda sögur, augnablik,
hugarvíl og uppreisn. Þetta tvinnar
Sara saman við talaða frásögn sem
lýsir vandræðum, ævintýrum og
sérviskulegu ástandi hennar á þessu
tímabili.
„Sara tekst gjarnan á við hugmyndir
sem skarast við einkalíf og hversdagsleika og opinberar um leið bæði
sjálfa sig og umhverfi sitt. Einkenni

Sara Björnsdóttir, London Calling, 2016. Sara var búsett í London á seinni hluta tíunda
áratugarins.

Um Söru Björnsdóttur
Sara Björnsdóttir er fædd í Reykjavík árið 1962. Hún stundaði nám í
London við Chelsea College of Art
& Design á árunum 1996-97 og

Myndlista- og handíðaskóla Íslands
1991-95. Sara hefur unnið ötullega
að listinni alla tíð og á að baki fjölda
samsýninga og einkasýninga.

sem maður tengir gjarnan við bresku
myndlistarsenuna – en Sara var búsett í London á seinni hluta tíunda
áratugarins. Ný kynslóð listamanna
hafði komið fram og gekkst við myndlistinni með mjög opnu viðhorfi, til að

mynda með notkun á ólíkum miðlum,
afhjúpun hins persónulega eða
ýmsum umdeildum viðfangsefnum,“
segir Kristín Dagmar.
Á sunnudag, 29. maí, verður Sara
með leiðsögn um sýninguna.
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Kökubloggið Blaka.is er vafalaust ein frumlegasta uppskriftasíðan í dag. Kópavogsbúinn Lilja Katrín Gunnarsdóttir heldur úti síðunni en það skemmtilegasta sem hún
veit er að baka. Uppskriftirnar eru sannarlega heimatilbúnar og eru afar áhugaverðar, svo ekki sé meira sagt.

Litríkt og flippað kökublogg

L

ilja Katrín Gunnarsdóttir titlar
sig atvinnu-áhugabakara en
hún heldur úti kökublogginu
Blaka.is. „Einn daginn hugsaði ég:
Hvað ætti ég að taka mér fyrir hendur
sem gerði mig virkilega ánægða? Jú,
kökublogg. Að baka alls konar kökur,
jafnt óvenjulegar og venjulegar, og
blogga um það. Frumlegasta hugmynd
í heimi? Nei, ekki svo mjög. En þetta
gerir mig ánægða, „segir hún.
Lilja notar stolt alvöru sykur og
hveiti í uppskriftirnar. „Ekki kíkja inn
á síðuna mína ef þið fílið ekki góðar
kökur sem eru stútfullar af sykri, smjöri
og almennri gleði. Þá verðið þið bara
leið.
En ef þið fílið litríkar, flippaðar og
gómsætar kökur þá megið þið endilega
kíkja við og ég vona að síðan gleðji
ykkur,“ segir hún í léttum dúr.
Í hverjum mánuði er sérstakt þema
og hefur hún til að mynda verið með
þemun lakkrís, ber og gulur. Hægt er
að hafa samband við Lilju í gegn um
síðuna og koma með hugmyndir að
þemum.
Hún deilir hér með lesendum uppskrift af bjórvöfflum með viskírjóma

sem hún segir vera alveg jafn dásamlegar og þær hljóma. „Þessar vöfflur
eru algjör eðall um helgar ef maður
er pínulítið ryðgaður eftir aðeins of
skemmtilegt kvöld kvöldið áður. Ég
notaði dökkan bjór, stout, í þessar og
mér finnst það algjört möst en þið getið
auðvitað leikið ykkur með bjórinn.
Síðan vil ég mæla með að þið gerið
tvöfalda uppskrift af pekanhnetunum.
Ég á erfitt með að klára ekki eina porsjón og eru þær oftar en ekki næstum
því búnar þegar gestirnir komar. Þær
eru bara of góðar!. “

Hitið ofninn í 175°C og setjið smjörpappír á ofnplötu.
Setjið vatn og sykur í pönnu og hitið
yfir meðalhita. Hrærið stanslaust í
blöndunni þar til sykurinn hefur algjörlega leysts upp.
Blandið pekanhnetunum saman við
sykursírópið og látið malla í 6 mínútur.
Raðið pekanhnetunum á ofnplötuna og reynið að lágmarka sykur-

HRÁEFNI
n1/2bolli vatn
n1/2bolli sykur
n1bolli pekanhnetur
nsmá púðursykur

sírópið sem fer með. Það á nánast allt
að vera eftir á pönnunni.
Setjið inn í ofn í 10-12 mínútur
og stráið síðan smá púðursykri yfir
hneturnar um leið og þær koma út
úr ofninum.

Vöfflur

HRÁEFNI
n
2 ¼ bolli Kornax-heilhveiti
n2 tsk lyftiduft
n2 tsk matarsódi
nsmá sjávarsalt
n2 Nesbú-egg
n3msk hlynssíróp
n75 g bráðið smjör
n½ bolli sýrður rjómi
n¼ bolli mjólk
n
1 bolli Garún bjór frá Borg brugghúsi

Rjómi

HRÁEFNI
n½ bolli rjómi
n1 msk sykur
n¼ tsk vanilludropar
n
2 msk Bulleit Bourbon viskí

Hrærið allt vel saman þar til rjóminn
er stífþeyttur. Berið fram með vöfflunum og pekanhnetunum.

Mars Krispies:

Höfum opnað glæsilega
verslun með frábæru
úrvali af hágæða
unaðsvörum
Komdu og skoðaðu úrvalið

Gildir til
31.maí 2016.

Sykraðar pekanhnetur

Blandið þurrefnum vel saman í einni
skál og restinni af hráefnunum saman
í annarri skál.
Blandið þurrefnum varlega saman
við restina af hráefnunum og hrærið
vel saman.
Bakið vöfflurnar í vöfflujárni. Á
mínu eru hitastillingar frá 1 og upp
í 5 og stillti ég á ca 4,5.

BLUSH.IS

Gegn framvísun þessa
miða fæst 10% afsláttur
af öllum vörum í verslun
blush.is

Bjórvöfflur með viskírjóma og pekanhnetum

Opnunartími.
Alla virka daga frá 12-18
Helgar 14-18
Hamraborg 5
www.blush.is
Simi 7757777

Rice Krispies-kökur
með Mars-súkkulaði
Lilja Katrín hefur lengi haldið upp á Rice Krispies-kökur en langaði að
breyta aðeins til og datt þá í hug að bæta við Mars-súkkulaði. „Rice
Krispies-kökur eru nefnilega mjög góðar eins og þær eru. Hefðbundnar.
Klikka aldrei. En Rice Krispies-kökur með Mars-súkkulaði… Ég fæ vatn
í munninn bara við að hugsa um þær. Ég gæti baðið mig upp úr þeim!
Eða nei, samt ekki. Það væri ógeðslegt. Miklu betra bara að borða þær
allar og þjást síðan af sykursamviskubiti. Svona gott vont,” segir hún.
Bræðið Mars og smjör saman í stórum
potti yfir meðalhita.
Þegar allt er orðið vel blandað
saman hellið þið Rice Krispies út í,
takið pottinn af hellunni og blandið
vel saman.
Ég setti smjörpappír í ílangt form
og skellti blöndunni í það en það
er auðvitað líka hægt að fara hefðbundnu leiðina og setja herlegheitin
í möffinsform. Leyfið blöndunni að
kólna og jafna sig.
Bræðið mjólkursúkkulaðið og
hellið yfir Mars Krispies.
Setjið dásemdina inn í ísskáp og
berið fram þegar súkkulaðið hefur
storknað.
Um 20-30 kökur fást ef blandan er
sett í möffinsform. Annars er þægilegt
að láta blönduna kólna í kökuformi og
skera síðan í bita.

HRÁEFNI
n300 g Mars
n50 g smjör
n120 g Rice Krispies
n300 g mjólkursúkkulaði

Myndir: Blaka.is

LYKTAREYÐANDI NIÐURBROTSEFNI Í FERÐASALERNI
BIO-PAK - Tropical og Fresh Scent
Inniheldur öfluga náttúrulega ensímblöndu sem vinnur á
úrgangi og pappír á 24 klst og skiptir þá engu hvaða gerð
pappírs er. Hentar mjög vel þar sem þarf að tæma ferðasalernið á hverjum degi. BIO-PAK veitir hratt niðurbrot og
góða lyktareyðingu.
BIO-PAK Tropical Vörunúmer: BIOTROPBG
BIO-PAK Fresh Scent Vörunúmer: BIOPPBG

PORTA-PAK - Lavender og Fresh Scent
Inniheldur einstaka efnablöndu sem vinnur á úrgangi og
pappír á 3-4 dögum og hefur einstaklega mikla og góða
virkni í lyktareyðingu. Hentar vel þar sem ekki þarf að
tæma ferðasalernið á hverjum degi.
PORTA-PAK Lavender Vörunúmer: PPRV10LAV
PORTA-PAK Fresh Scent Vörunúmer: PPRV10

BIO-ACTIVE - Tropical og Fresh
Inniheldur næringarefni fyrir bakteríur ásamt
ensímum til að fjarlæga ólykt. Brýtur hratt og vel niður
úrgang og klósettpappír. Smyr ventla og heldur skynjarafbúnað hreinum. Hentar fyrir húsbíla, rútur, báta, skip,
safntanka og rotþrær. BIO-ACTIVE er vistvænt efni.
BIO-ACTIVE 4,9L Vörunúmer: BAHT168
BIO-ACTIVE 1,8L Vörunúmer: BAHT40
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Baksíðan
Séra Guðni Már Harðarson
prestur í Lindakirkju

Um þakklæti
Einhvern tímann var mér bent á að
það þyrfti ekki að kenna ungbarni að
krefjast, það kæmi af sjálfu sér, hins
vegar yrði að kenna barni að þakka.
Síðan hef ég oft brosað yfir því þegar
ég fylgist með börnum, hversu ríkt það
er í okkur að krefjast. „Svona“ segja
börnin snemma og benda á það sem
þau vilja, „núna“ og „ég á etta“ kemur
ekki löngu seinna.
Þakklætið kemur
ekki af sjálfu sér, en
það snertir við okkur
þegar barn segir „takk
fyrir“ og því fylgir
vellíðan þegar okkur
er þakkað fyrir eitthvað sem við höfum lagt mikla vinnu
í og gerir okkur opnari í samskiptum.
Markaðssamfélag nútímans er stöðugt að telja okkur trú um að við eigum
ekki nóg, okkur skorti, að líf okkar
verði ekki gott nema að við eignumst
tiltekna vöru eða lífsmáta. Þegar við
eignumst síðan grillið, sjónvarpið eða
veröndina sem okkur fannst vanta,
erum við gjarnan fljót að finna eitthvað
nýtt sem við „verðum“ að eignast til að
lífið verði gott.
Þakklætið er mótefni gegn þessu
og forðar okkur frá því að finnast allt
nauðsynlegt, við lærum að meta það
sem við eigum og njótum þess frekar.
Þau sem lengst ná í hugarfari þakklætisins þakka alla hluti, jafnvel þá sem
eru erfiðir. Ég gleymi aldrei þegar ég,
fyrir 10 árum, tók viðtal við dr. Sigurbjörn Einarsson biskup á heimili hans
í Kópavogi. Við lok fundar okkar sagði
ég:
„Nú hlýtur að vera erfiður tími hjá
þér, nýbúinn að missa tvo syni úr erfiðum sjúkdómi og eiginkonan alvarlega veik. Þetta er mikil raun.“
Með rósemd gamallar sálar og einlægu trúartrausti sagði hann:
„Maður má nú vera þakklátur fyrir
það að hafa átt eitthvað til að missa,
hitt eru öllu fátæklegra að hafa ekkert
átt til að missa.“
Ég þakka þessa stund og þennan
fund.

27. maí 2016
7. TÖLUBLAÐ 4. ÁRGANGUR

– gefðu okkur tækifæri!
Við erum með fjölda söfnunarkassa í Kópavogi.
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

