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Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

héðan og þaðan

Fréttaritari Morgunblaðsins í Mosfellssveit, Jón M. 
Guðmundsson á Reykjum, sendi eftirfarandi pistil 
með fréttum úr byggðarlaginu í aprílmánuði 1964:

Ef til vill má spyrja hvað sé frambærilegt til skemmt-
unar miðað við Reykjavíkurstórveldið með sínu mikla 
úrvali skemmtikrafta?

Hér má nefna íþróttir og leiki ungra og gamalla 
með víðtækri þátttöku en auk þess má nefna Karlakór 
Kjósarsýslu og ekki síður hina nýstofnuðu lúðrasveit 
drengja í Varmárskóla. Þá eru og starfandi blandaðir 
kórar í þrem sóknum.

Stofnandi og stjórnandi hornaflokksins er Birgir 
Sveinsson kennari en aðstoð hefir hann notið frá 
skólanefnd og hreppsnefnd hefir aðstoðað við 
hljóðfærakaup.

Mjór er mikils vísir og má segja með sanni að 
glæstustu vonir hafi hæst í sambandi við þessa tilraun. 
Stjórnandinn hefir náð undraverðum árangri en félag-
arnir eru úr 10 og 11 ára bekkjum skólans. Þeir hafa 
leikið a.m.k. tvisvar opinberlega við ágætar undirtekt-
ir, á skólaskemmtuninni og um daginn er Fáksfélagar 
fjölmenntu ríðandi í Hlégarð í kaffi kvenfélagsins. 

Óþarfi er að geta þess að drengirnir hafa lagt hart 
að sér ekki síður en stjórnandinn. Það mega þeir vita 
að miklar vonir eru tengdar við þetta brautryðjenda-
starf og megi það verða lyftistöng fyrir meira músiklíf 
hér og væntanlega er takmarkið stofnun tónlistarskóla 
í héraðinu.

www.isfugl.is

MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson
Ritstjórn: (blaðamenn og ljósmyndarar)
Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is
Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is
Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is
Prentun: Landsprent. Upplag: 4.000 eintök
Dreifing: Íslandspóstur. 
Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Ingibjörg Valsdóttir
Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is 

og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð.  Efni og auglýsingar 

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Bæjarhátíðin Í túninu heima fer 
fram venju samkvæmt helgina 

29.-31. ágúst og vex með hverju 
árinu. Til þess að gera þessa hátíð 

ennþá betri væri skemmti-
legt að sjá öll félög og 
klúbba leggja sitt af 
mörkum. Það ættu allir 
að líta sér nær og sjá 
hvað þeir geti lagt til 
hátíðarhaldanna. Þetta 

er nefnilega hátíðin 
okkar. Nú eru 

tæpir tveir mán-
uðir þangað 

til þetta 
brestur á 

og því góður tími til að láta sér detta 
eitthvað sniðugt í hug. Ekki bara 
sitja heima og ætlast til að allir aðrir 
sjái um að skemmta þér og þínum. 
Tökum þátt!   

Mosfellingur fer nú í sumarfrí 
þangað til nálgast fer bæjar-

hátíð. Þá blásum við í alla lúðra.

Njótið sumarsins og endilega 
haldið áfram að senda okkur 

skemmtilegar myndir af Mosfelling-
um hvort sem þið eruð á pæjumóti, 
landsmóti hestamanna eða hvar sem 
er. Netfangið okkar er mosfellingur@
mosfellingur.is

Leggjum okkar af mörkum

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 
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Birgir D. SveinSSon og 
Jón M. guðMunDSSon
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www.lagafellskirkja.is

Sunnudagur 6. júlí  kl. 20:00
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 13. júlí kl. 11:00
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
Umsjón: Rut Magnúsdóttir, djákni

Sunnudagur 20. júlí kl. 20:00
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 27. júlí kl. 20:00
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 3. ágúst
Pílagrímaganga frá  Mosfellskirkju til
guðsþjónustu í Reynivallakirkju í  Kjós.
Gengið yfir Svínaskarð.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Nánari tímasetning auglýst síðar!

Sunnudagur 10. ágúst kl. 20:00
Guðsþjónusta  í Lágafellskirkju
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 17. ágúst kl. 11:00
Eldri borgara messa  í Lágafellskirkju
Í umsjón Fjólu Harðardóttur, djákna

Sunnudagur 24. ágúst kl. 20:00
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

kirkjustarfið
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HelgiHald næStu vikna

Styttist í prufur fyrir 
Ronju ræningjadóttur   
Um miðjan ágúst munu hefjast 
æfingar hjá Leikfélagi Mosfells-
sveitar á söngleiknum Ronja 
ræningjadóttir og er stefnt að 
frumsýningu í lok september. 
Listrænir stjórnendur sýningarinnar 
verða þær Agnes Wild, leikstjóri, 
Sigrún Harðardóttir, tónlistarstjóri 
og Eva Björg Harðardóttir, búninga- 
og leikmyndarhöfundur. 
Mánudaginn 7. júlí kl. 20:30 verður 
haldinn fundur í Bæjarleikhúsinu 
þar sem verkefnið verður kynnt 
nánar og eru allir sem áhuga hafa 
á að taka þátt velkomnir. Þetta 
verður mannmörg, metnaðarfull 
og viðamikil sýning og er verið að 
leita að leikurum, tónlistarfólki og 
söngvurum í ræningjaflokk, ásamt 
ungu fólki í burðarhlutverkin, Birki 
og Ronju. Auk þess mun þurfa 
sviðsfólk, markaðsnefnd, miðasölu, 
smiði, saumafólk og margt fleira. 
Miðvikudaginn 9. júlí verða haldnar 
prufur fyrir hlutverk Ronju og Birkis, 
hægt er að skrá sig með því að senda 
póst á raeningjadottir@gmail.com.

Karlakórinn Stefnir í Mosfellsbæ var stofn-
aður 15. janúar 1940. Hann tók sér stutta 
hvíld skömmu eftir miðja síðustu öld en var 
síðan endurvakinn af krafti árið 1975 er Lár-
us Sveinsson trompetleikari tók við stjórn 
hans og stjórnaði kórnum um árabil. 

Auk Lárusar hafa ýmsir öflugir stjórn-
endur haldið á tónsprotanum á síðustu 
áratugum, svo sem Helgi R. Einarsson, 
Atli Guðlaugsson, Gunnar Ben og Julian 
Hewlett, og nú hefur Árni Heiðar Karlsson 
tekið við stjórninni. Stefnir væntir mikils af 
samstarfinu við Árna Heiðar, enda er hann 
þekktur og vel menntaður tónlistarmaður, 
bæði í klassískri tónlist og djasstónlist.  

tækifæri fyrir nýja og notaða söngmenn
Árni Heiðar hefur komið víða við í ís-

lensku tónlistarlífi sem píanóleikari, með-
leikari, tónskáld og hljómsveitarstjóri, í 
leikhúsum og kvikmyndum. Hann hefur 
gefið út tvær sólóplötur með eigin tón-
smíðum, „Q“ (2001) og Mæri (2009) sem 
báðar voru tilnefndar til Íslensku tónlist-
arverðlaunanna og sú þriðja, Mold kom út 

í nóvember 2013 og hlaut afburðaviðtökur 
hérlendis og erlendis. 

Nýjum stjórnendum fylgir alltaf ákveð-
in endurnýjun og breyttar áherslur og 
þess vegna er nú upplagt tækifæri fyrir 
nýja söngmenn að slást í hópinn eða fyrir 
reyndari söngmenn að taka upp þráðinn. 
Það er ótrúlega gefandi að syngja og starfa 
í kór, auk þess sem það er beinlínis heilsu-
bætandi og mannbætandi. „Það syngur 
enginn vondur maður,“ var Jón á Reykjum 
vanur að segja, en hann var einn af mátt-
arstólpum Stefnis um áratuga skeið, eins 
og fleiri Reykjamenn. Stefnir fer yfirleitt í 
eina söngferð innanlands á hverju starfsári, 
auk þess sem kórinn hefur farið í ýmsar 
söngferðir erlendis. Á næsta starfsári verða 
fastar æfingar á miðvikudagskvöldum og 
raddæfingar og viðbótaræfingar eftir þörf-
um þegar líður að tónleikum.

Nýjum og gömlum félögum sem vilja 
ganga til liðs við kórinn er bent á að hafa 
samband við fomann kórsins, Ingva Rúnar, 
í síma 896-0421 eða kkstefnir@kkstefnir.is.

Karlakórinn Stefnir er elsti kórinn í Mosfellsbæ • Árni Heiðar tekur við stjórninni  

Nýr stjórnandi tekur við stefni

Árni heiðar karlsson

Talsvert er um framkvæmdir í Mosfellsbæ 
um þessar mundir og er hér stiklað á stóru 
og sagt frá þeim helstu.

leiksvæði við Brekkutanga
Búið er að endurnýja leiksvæði við 

Brekkutanga. Svæðið var endurskipulagt 
alveg frá grunni, klifurkastali og rólur færð 
á heppilegri stað og útbúinn sparkvöllur. 
Nýr göngustígur var lagður, komið upp án-
ingarstað með bekk og fjölbreyttur gróður 
settur niður til að fegra umhverfið. Óhætt 
er að fullyrða að útkoman er glæsileg og 
svæðið mun vonandi nýtast íbúum og 
gestum til útivistar og hreyfingar.

gatnamót Skólabrautar og Skeiðholts
Á næstu vikum verða miklar fram-

kvæmdir á gatnamótum Skólabrautar og 
Skeiðholts vegna tengingar við Tunguveg. 
Vegfarendum sem leið eiga að Varmá er 
því vinsamlega bent á að leggja leið sína 
heldur um Háholt og Skólabraut en að fara 
niður Skeiðholt þar sem mikið verður um 
vinnuvélar.

Gönguleiðum um svæðið verður lokað 
tímabundið til þess að tryggja öryggi og 

er beðist velvirðingar á þeim óþægindum 
sem það veldur. Framkvæmdinni er ætlað 
að bæta samgöngur við Varmársvæðið og 
auka öryggi gangandi og hjólandi með 
undirgöngum.

tunguvegur tekinn í notkun
Tunguvegur sem er ný tenging við Leir-

vogstunguhverfi verður tilbúinn til notk-
unar upp úr miðjum júlí. Vegurinn verður 
samgöngubylting fyrir íbúa hverfisins og 
einnig mun hann bæta aðgengi að Tungu-
bökkum sem eru mikið notaðir til fótbolta-

iðkunar yfir sumartímann. Gengið verður 
frá svæðinu með nýjum göngustígum og 
er áætlað að þeim framkvæmdum verði að 
mestu lokið um miðjan ágúst.

Þess má geta að auglýst hefur verið útboð 
á 2. áfanga Tunguvegar og gerð hringtorgs á 
mótum Skeiðholts og Þverholts.

Skólahúsnæði við æðarhöfða
Hafnar eru framkvæmdir vegna nýs 

útibús Lágafellsskóla sem reist verður við 
Æðarhöfða. Þar verður starfræktur sam-
eiginlegur leik- og grunnskóli fyrir 5-7 ára 
börn frá og með haustinu 2014. Í haust 
verða teknar í notkun fimm kennslustofur 
auk millibygginga til viðbótar þeim þrem-
ur kennslustofum sem nú þegar standa á 
lóðinni. Einnig verða leiklóð og göngu-
tengingar til og frá skóla aðlagaðar og lag-
færðar áður en skólastarf hefst í lok ágúst. 
Þá munu 5 og 6 ára börn gera húsnæðið 
og lóðina að sínu en seinni áfangi skólans 
verður tekinn í notkun haustið 2015. 

Til stendur að byggja varanlegt skólahús-
næði á lóðinni við hliðina og áætlað er að 
sú bygging verði tekin í notkun veturinn 
2016/2017.

Sumarið er tími framkvæmda •Víða verið að breyta og bæta umhverfið í bænum  

framkvæmdir í bæjarfélaginu

tunguvegurinn verður 
tilbúinn Á næstu vikum

endurnýjað leiksvæði
við brekkutanga

þökulaggning í miðbænum

Nýtt tímabil 
frístundaávísunar  
Þann 1. júlí hófst nýtt tímabil 
frístundaávísunar í Mosfellsbæ. 
Nýja frístundaávísunin er gild frá 1. 
júlí 2014 til 30. júní 2015. Frístunda-
ávísunin hækkar úr 18.000 kr. í 
25.000 kr. Reglur varðandi ávísunina 
má nálgast á vefsíðu Mosfellsbæjar. 
Á íbúagátt bæjarins er sótt um 
frístundaávísunina.

Stofutónleikar 
á Gljúfrasteini  
Hanna Dóra Sturludóttir söngkona 
og Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
píanóleikari koma fram á sjöttu 
stofutónleikum sumarins sunnu-
daginn 6. júlí. Þær munu flytja 
íslenskar dægurperlur, lög eftir 
Sigfús Halldórsson og Ása í Bæ.
Nánari upplýsingar á gljufrasteinn.is





Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum

- Fréttir úr bæjarlífinu6

Heilsumiðstöð Siggu
Dóru opnar í Háholti
Líkamsræktarþjálfarinn Sigríður 
Halldóra Matthíasdóttir, betur 
þekkt sem Sigga Dóra hefur opnað 
Heilsumiðstöð Siggu Dóru á fyrstu 
hæð í Háholti 
14. Fjölbreytt 
námskeið verða 
í boði í vetur, s.s. 
salsa og línudans, 
markþjálfun, 
sjálfstyrkingar-
námskeið og 
fleira. Þau 
námskeið sem eru í boði í sumar 
eru námskeið í sjálfstyrkingu fyrir 
unglingsstúlkur og Rope Action sem 
er samsetning á Rope-æfingum og 
þrekæfingum með lóðum. „Þetta 
er í raun átaksnámskeið þar sem ég 
kenni fólki að lifa lífinu lifandi. Ég 
verð með rope-yoga bekki þar sem 
gerðar verða æfingar auk þess sem 
notuð verða lóð. Þessar æfingar 
vinna mikið með maga, rass og 
læri. Svo verð ég líka með öflugt 
fitubrennslutæki og get því sagt fólki 
hversu mörgum kaloríum það er að 
brenna,“ segir Sigga Dóra.
„Námskeiðin henta bæði byrjendum 
og þeim sem lengra eru komnir.“

Kynning á frisbígolfi 
á laugardaginn
Laugardaginn 5. júlí verður haldin 
kynning á frisbígolf-íþróttinni kl. 
11-14 á nýja vellinum í Ævintýra-
garðinum í Mosfellsbæ. Íslenska 
Frisbígolfsambandið stendur fyrir 
kynningardeginum og geta áhuga-
samir fengið lánaða diska og lært 
réttu handtökin. Frisbígolf (folf ) 
er einfaldur leikur sem er spilaður 
með sömu reglum og golf en með 
frisbídiskum. Markmiðið er að 
kasta diskunum í sérútbúnar körfur 
í sem fæstum köstum. Frisbígolf 
er fyrir alla aldurshópa og hentar 
jafnt körlum sem konum. Nánari 
upplýsingar um íþróttina má finna á 
www.folf.is

SUMAR 2014 
í félagsstarfinu 
Starfsmenn í félagsstarfinu verða ekki 
við á eftirfarandi dögum í sumar og 
óska öllum gleðilegs sumars.
3. - 27. júlí

Alla daga sem starfsmenn félagstarfs-
ins eru ekki á staðnum er ykkur frjálst 
að koma hingað, nota aðstöðuna og 
njóta þess að koma saman.

Sumarkveðja Elva, Brynja og Stefanía

SUMARfRí

Hafdís Huld sem býr ásamt manni sínum Alisdair og dóttur í Mosfellsdalnum 
var að gefa út sína þriðju sólóplötu sem nefnist HOME. Hún ætlar að halda 
útgáfutónleika á kaffihúsinu í Álafosskvos 3. júlí kl. 21:00. „Nýja platan mín 
heitir HOME en hún er algjörlega tekin upp og unnin heima og fjallar svolítið 
um þessa upplifun að flytja heim og festa rætur í Mosfelldalnum, en þar erum 
við búin að búa síðan 2009. 

Við Alisdair sem er gítarleikari og tónlistamaður  gerðum þessa plötu bara 
tvö, það kom engin að henni fyrr en hún fór í hljóðblöndun. Það má segja að 
þetta sé svona beint frá bónda. Við þurftum meira að segja að stoppa upptök-
una tvisvar af því að haninn galaði svo hátt að það heyrðist inn,“ segir Hafdís 
Huld en platan hefur hlotið frábærar móttökur og einróma góða gagnrýni.

Sögur af upplifunum og fólki í kringum mig
„HOME endurspeglar þær aðstæður sem hún er gerð við, hún er lág-

stemmdari og ekki eins mikið popp og ég hef verið að gera, það er meiri ró 
yfir þessari plötu, annað sánd og annar sjarmi. Hún er innblásin af allskyns 
upplifunum og sögum bæði af mér og fólkinu í kringum mig, ég er í raun bara 
að syngja um raunveruleikann. Ég var í viðtali erlendis um daginn og var til 
dæmis spurð út í lagið Queen Bee sem er um hann Jón í Mosskógum, sem gaf 
mér hund og ég samdi um hann lag,“ segir Hafdís og hlær. 

„Það koma aldrei annað til greina en að halda útgáfutónleikana hér í Mosó, 
platan er algjörlega unnin hér, allar myndir annað hvort teknar hérna eða 
gerðar hér. Þetta verða fyrstu tónleikar mínir á Íslandi í langan tíma, það er 
svo gaman að spila á svona kósý kaffihúsum þar sem tenging myndast á milli 
mín og gestanna. Ég vonast eftir persónulegu og heimilislegu andrúmslofti því 
það er mikið af sögum í kringum lögin,“ segir Hafdís Huld að lokum og vonast 
til að sjá sem flesta Mosfellinga á tónleikunum.

Hafdís Huld heldur útgáfutónleika á Álafoss Café  

Útgáfutónleikar 
í heimahögunum

hafdís huld gefur 
út plötuna home

Haraldur Sverrisson oddviti sjálfstæðismanna og Bjarki Bjarnason 
oddviti vinstri grænna hafa skrifað undir nýjan samning um sam-
starf þessara tveggja flokka í bæjarstjórn Mosfellsbæjar kjörtíma-
bilið 2014-2018.  Í nýafstöðunum sveitarstjórnarkosningum fékk 
D- listinn fimm bæjarfulltrúa og hreinan meirihluta í bæjarstjórn 
og V- listinn einn bæjarfulltrúa. Samtals eru þessir flokkar því með 
6 af 9 bæjarfullltrúum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Flokkarnir hafa 
verið í samstarfi undanfarin tvö kjörtímabil. 

Verkaskipting milli D- og V- lista verður eftirfarandi: Haraldur 
Sverrisson verður áfram bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Hafsteinn Páls-
son D-lista og Bjarki Bjarnason V-lista skipta á milli sín embætti 
forseta bæjarstjórnar á kjörtímabilinu. Formaður bæjarráðs 
verður Bryndís Haraldsdóttir D-lista. Flokkarnir skipta svo á milli 
sín formennsku og varaformennsku í nefndum sveitarfélagsins á 
kjörtímabilinu.

Í tilkynningu frá flokkunum segir að helstu áherslur á komandi 
kjörtímabili verði í samræmi við stefnuskrár þeirra í nýafstöðnum 
sveitarstjórnarkosningum en þar má t.d. nefna:
• Traustan og ábyrgan rekstur bæjarfélagsins og að skuldahlutfall 
haldi áfram að lækka og jafnframt að álögur á íbúa lækki
• Lögð verði áhersla á uppbyggingu skólamannvirkja í samræmi 
við stækkandi bæjarfélag
• Að auka fjölbreytileika og valfrelsi í skólastarfi
• Að auka sveigjanleika í félagslega húsnæðiskerfinu og hvetja til 
byggingar almennra leiguíbúða í sveitarfélaginu
• Að tryggja nægt framboð byggingarlóða fyrir fjölbreyttar 
íbúðagerðir
• Að tryggja nægt framboð atvinnulóða á sanngjörnu verði
• Að umhverfismál verði ævinlega sett á oddinn í öllum fram-
kvæmdum í sveitarfélaginu og aðgát verði sýnd í umgengni við 
náttúruna.  
• Að upplýsingastreymi til íbúa verði aukið, meðal annars með 
því styrkja svonefnda íbúagátt og gera fundargögn aðgengileg á 
netinu.

Á bæjarstjórnarfundi þann 18. júní var kosið í nefndir og ráð. 
Hér má sjá lista yfir formenn nefnda bæjarins.

Fjölskyldunefnd: Kolbrún Þorsteinsdóttir
Fræðslunefnd: Eva Magnúsdóttir
Skipulagsnefnd: Bryndís Haraldsdóttir
Íþrótta- og tómstundanefnd: Rúnar Bragi Guðlaugsson
Menningarmálanefnd: Hreiðar Örn Zoega
Umhverfisnefnd: Örn Jónasson
Þróunar- og ferðamálanefnd: Ólöf Þórðardóttir

koSið Í neFndir MoSFellSbæjar

Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn áfram í samstarfi kjörtímabilið 2014-2018

Samið um meirihlutasamstarf 

bjarki bjarnason og 
haraldur sverrisson

Njótið sumarsins!
Starfið hefst á ný 28. júlí.





Búið er að koma upp nýju 1500 fermetra 
hundagerði í Ullarnesbrekkum, í fallegu 
umhverfi Ævintýragarðs Mosfellinga. Þar er 
hundaeigendum heimilt að sleppa hund-
um sínum lausum undir eftirliti. Aðgengi 
að svæðinu er gott, með göngustíg milli 
íþróttasvæðis við Varmá og Leirvogstungu. 
Hundaeigendur eru hvattir til að ganga 
vel um svæðið og hreinsa ávallt upp eftir 
hundinn. Á staðnum er bekkur, ruslatunna 

og sérstök ruslatunna fyrir hundaskít.
Ævintýragarðurinn nýtur sívaxandi 

vinsælda og hefur nú upp á að bjóða 
fjölbreytta afþreyingu. Hundagerðið er 
skemmtileg viðbót við útivistarmöguleika 
Ævintýragarðsins þar sem í nágrenninu 
eru barnaleiksvæði, göngustígur þar sem 
plantað hefur verið ætiplöntum af ýmsu 
tagi og frisbígolfvöllur opinn almenningi, 
svo eitthvað sé nefnt.

Ævintýragarðurinn býður 
hundaeigendur velkomna

1500 fermetra hundagerði 
stendur nú til boða

  -  Fréttir úr bæjarlífinu8

Þjóðdansafélagið, í samvinnu við Nordlek, 
stendur fyrir norrænu þjóðdansa- og þjóð-
lagamóti fyrir börn í Mosfellsbæ dagana 9. 
til 12. júlí.

Nordlek er norrænt félag áhugafólks um 
þjóðlega menningu og hefur starfað frá 
árinu 1974. Allt starfið er unnið í sjálfboða-
vinnu og í þeim tilgangi að skemmta sér og 
kynnast menningu hinna Norðurlandanna 
en kannski ekki síst til að reyna að viðhalda 
gamalli arfleifð þjóðanna. Á dansmótum 
Nordlek fer ekki fram neins konar keppni 
heldur aðeins er reynt að skapa gleði og 
áhuga fyrir því sem gamalt er og ekki má 

falla í gleymskunnar dá.
Að sögn mótshaldara hefur Mosfellsbær 

tekið þeim opnum örmum varðandi að-
stöðu sem og Mosverjar og Félag aldraðra 
í Mosfellsbæ.

 Þátttakendur koma frá öllum Norður-

löndunum og er fjöldi þeirra um 950 en þar 
af eru um 700 börn og unglingar á aldrinum 
8 til 18 ára. Mótshaldið fer fram í Íþrótta-
miðstöðinni við Varmá, en gisting og önnur 
aðstaða verður í húsnæði Varmárskóla.

Föstudaginn 11. júlí klukkan 13:15 verð-

ur farið í skrúðgöngu frá Varmárskóla að 
Miðbæjartorgi þar sem dansað verður á 
nokkrum stöðum fram til kl. 16:00 og von-
ast mótshaldarar til þess að sjá Mosfellinga 
og aðra gesti kynnast þjóðdönsunum Norð-
urlandanna og taka vel á móti gestum.

Norrænt þjóðdansa- og þjóðlagamót haldið í Mosfellsbæ 9.-12. júlí •Hátt í 1.000 gestir frá Norðurlöndunum 

Dansað 
út um 
allan bæ

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, 
verður haldin dagana 29.-31. ágúst. 
Hátíðin er sannkölluð fjölskylduhátíð sem 
stendur í þrjá daga og ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi í fjölbreyttri 
dagskrá. Þema hátíðarinnar í ár verður 
íslenska ullin. Bæjarbúar og gestir eru 
hvattir til að mæta í lopapeysum og ýmsar 
uppákomur verða til að gera því góð skil.

 Bærinn verður að vanda klæddur í 
hátíðarbúning með litaskreytingum í 
hverfunum. Fjölbreyttir menningarvið-
burðir eru í boði, tónleikar, myndlistasýn-
ingar, útimarkaðir og íþróttaviðburðir svo 
fátt eitt sé nefnt.

Hápunktur hátíðarinnar er á laugar-
dagskvöld þegar stórtónleikar fara fram á 
miðbæjartorgi og stíga ávallt landsþekktar 
hljómsveitir ásamt heimamönnum á svið.

Bæjarhátíð 29.-31. ágúst  

Ullarþema 
í túninu 
heima

ásgarður hefur útbúið 
rollur sem prýða bæinn Mynd/RaggiÓla

TUPPERWARE LAGERSALAN 
heldur áfram í Háholti 23,  Mosfellsbæ alla virka daga til 31. júlí.

Opið mánudaga-fimmtudaga kl. 13:00-18:00 
og föstudaga kl. 13:00-17:00.

Gæða vörur  –  Mikið úrval  –  40-60% afsláttur
Mirella ehf – Tupperware umboðið - Háholt 23 - 270 Mosfellsbær

Sími:  586 8050 / netfang: mirella@simnet.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum
ásamt helstu upplýsingum á netfangið 
mosfellingur@mosfellingur.is





  -  Hálf öld liðin10

Þann 17. júní voru þjóðhátíðarhöld í Mosfellsbæ í 50. skipti og 
einnig er hálf öld liðin frá vígslu Varmárlaugar þar sem Skóla-
hljómsveit Mosfellssveitar lék í fyrsta skipti á heimavelli.

Af þessu tilefni komu gömlu lúðrafélagarnir saman við 
Varmárlaug þann dag. Á myndinni hér að ofan má sjá fyrstu 
hljóðfæraleikara sveitarinnar. Frá vinstri: Pétur Haukur Ólafs-
son Ökrum, Þórður Hauksson frá Reykjalundi, Bjarni Ásgeir 
Jónsson frá Reykjum, Ómar Önfjörð Magnússon frá Selholti, Jón 
Sveinbjörn Haraldsson frá Markholti, Halldór Frímannsson frá 
Blómsturvöllum, Valborg Sigurðardóttir, móðir Valgeirs Guð-
mundssonar frá Markholti sem lék á trommur með hljómsveitinni 
en er nú búsettur í Frakklandi,  Jón Gunnar Benediktsson frá 
Bjargarstöðum, Gunnlaugur Hreinsson frá Laugabóli, Kjartan 
Þórðarson frá Reykjaborg, Hróbjartur Óskarsson frá Hlíðartúni, 
Sveinn Sigvaldason frá Skólabraut, Bjarki Bjarnason frá Mosfelli, 
Þorkell Jóelsson frá Reykjahlíð og Birgir D. Sveinsson fyrrverandi 
stjórnandi hljómsveitarinnar.

Fjarstaddir voru Guðmundur Jónsson Reykjum, Ólafur Ólafs-
son frá Hlíðartúni, Guðjón Þorbjörnsson frá Korpúlfsstöðum, Páll 
Magnússon frá Hvarfi og Erling Petersen frá Ásulundi. 

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní •Hálf  öld frá því Varmárlaug var vígð og Skólahljómsveit Mosfellsbæjar lék í fyrsta sinn  

50 ár frá fyrstu hátíðarhöldunum

á sama stað 
50 árum síðar

Varmárlaug hefur þjónað 
mosfellingum í 50 ár

hljómsVeitarstjórarnir 
Daði þór og birgir
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theóDór, björn þráinn
og hafsteinn

bjarki sig. hefur 
betur í koDDaslag

hilDur, hjölli, öDDi og eyDís elfa

anna sigríður, erna björg, 
guðrún og jónas
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  -  Hæ, hó, jibbí, jei...12

karíus, baktus 
og pollapönk

fjölmenni í 
skrúðgöngu

alli rúts við 
fornbílana sína

heiðursvörður 
við lágafellskirkju

skólahljómsveitin 
lék í skrúðgöngunni

tveir sterkir 
etja kappi

17. júní haldinn hátíðlegur

flott í tauinu

Epoxy gólf & steinteppi fyrir:

• Gólf & veggi
• Heimilið
• Iðnaðinn 
• Bílskúrinn 
• Þvottahúsið 
• Stigann
• Forstofuna og margt fleira



Haust-
menningarhátíð
Ert þú að gera eitthvað skemmtilegt og spennandi 
tengt listum og menningu í Mosfellsbæ?

Hefurðu tíma og áhuga á því að taka þátt í haustmenningarhátíð 
í Mosfellsbæ síðustu vikuna í október eða byrjun nóvember? 
Ertu jafnvel til í að opna vinnustofuna þína, bjóða fólki heim, 
vera með viðburð í einhverjum af stofnunum bæjarins eða 
syngja með kórnum þínum? Ertu kannski að gera eitthvað allt 
annað sem Mosfellsingar gætu haft gaman af?

Sendu okkur á menningarsviði Mosfellsbæjar endilega línu 
ef svo er á www.mos@mos.is því við erum í óðaönn að skipu-
leggja haustmenningarhátíð bæjarins og bíðum spennt eftir því 
að standa fyrir skemmtilegum viðburðum með þeim sem hafa 
áhuga á að taka þátt í hátíðinni.

Menningarsvið Mosfellsbæjar

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Gott úrval 
olíumálverka eftir 

Stefán Vilhjálmsson 
til sölu í Bymos og 

Snælandi Háholti 14

Opnunartímar Bymos í júlí:
mánud. - föstud.: kl. 10-18
Lokað um helgar

www.mosfellingur.is  -  13



- Líf og fjör í Mosfellsbæ14

Sá einfaldasti í uppsetningu, tjaldast með fortjaldi á örfáum mínútum

Tjaldvagnar

Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - isband@isband.is - www.isband.is

Opið virka daga 

frá 10-18 

laugardaga

11-15

Verð frá 1.190.000,-

Framúrskarandi tjalddúkur — Álfelgur

• Gæsluleikvöllur verður opinn í júlí eða frá 7. júlí til og með 1. ágúst.

• Opnunartími vallarins er frá 
   9.00 - 12.00 og frá 13.00 - 16.00.

• Á gæsluvöllinn geta komið börn 
• frá 20 mánaða - 6 ára aldurs.

• Gjaldið er 165 kr. fyrir klst. og 
   þurfa börnin að koma með nesti 
   með sér. Hægt er að kaupa 
   20 miða/klst. kort á 3.100 kr.

• Gæsluvöllurinn er staðsettur 
• við Kjarna og er aðkoma að 
• vellinum frá neðra plani.

Gæsluleikvöllur 
Mosfellsbæjar 
Aðkoma frá Kjarna (neðra plan)

Staða aðstoðar-
forstöðumanns í 
félagsmiðstöðinni Ból
Félagsmiðstöðin býður upp á frístundastarf fyrir 
nemendur í 7.-10. bekk í grunnskólum Mosfellsbæjar.

Helstu verkefni
Aðstoðarforstöðumaður hefur umsjón með og ber ábyrgð á daglegri 
starfsemi Félagsmiðstöðvarinnar Ból í samvinnu við tómstundafull-
trúa. Hann sér um skipulagningu og undirbúning á dag- og kvöldstarfi 
í félagsmiðstöðinni, klúbbastarfi, námskeiðum, uppákomum, ferðum 
og annarri starfsemi sem fer fram á vegum félagsmiðstöðvarinnar í 
samstarfi við aðra starfsmenn og unglinga. Eftirlit og viðvera í dag- 
og kvöldstarfi. Hann tekur einnig þátt í undirbúningi og stjórnun 
Vinnuskóla Mosfellsbæjar yfir sumartímann. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun í tómstundafræði, uppeldisfræði, kennslufræði 
• eða sambærilegu er skilyrði.
• Reynsla af starfi með ungu fólki
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
• Góð skipulagshæfni
• Hæfni til að taka ákvarðanir
• Góð, almenn tölvukunnátta áskilin

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst. Umsóknir ásamt ferilskrá og rök-
stuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið edda@mos.is.

Um framtíðarstarf er að ræða. Nánari upplýsingar veitir Edda Davíðs-
dóttir Tómstundafulltrúi Mosfellsbæjar. Netfang: edda@mos.is. Sími: 
615 1532. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Fræðslu og menningarsvið Mosfellsbæjar.

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Akstursíþróttafélag Ísland stendur fyrir 
bæði Íslandsmeistaramóti og Bikarmóti 
í Rallýcross. „Mosfellingar eru alveg að 
brillera í ár í Rallýcrossinu,“ segir Íris 
Dögg Ásmundsdóttir formaður Rallý-
crossdeildar AÍH. „Það eru fjórar keppnir 
yfir sumarið í Íslandsmeistaranum, það 
eru tvær keppnir búnar og við Mosfelling-
ar eigum efstu menn í unglingaflokki, 4x4 
Króna og opnum flokki,“ segir Íris Dögg.

„Í unglinga-
flokki er það 
Skarphéðinn Aron 
Kjartansson sem 
er efstur, í 4x4 er 
Alexander Már 
Steinarsson efstur 
og í opnum flokki 
er það Kjartan 
Guðvarðarson. 
Næsta keppni 
verður 19. júlí en 
keppnin er hörð 
og skemmtileg og 
það verður gaman 
að fylgjast með 
þessum flottu 
Mosfellingum í 
sumar,“ segir Íris 
að lokum. M
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Mosfellingar 
gera það gott 
í Rallýcrossi

Kjartan

SKarphéðinn aron

alexander már

jóhann rafn

Tvær ofurkonur úr Mosfellsbæ undirbúa 
nú sund yfir Ermarsundið í byrjun júlí. 
Ætlunin er að fara fram og til baka og 
styrkja AHC samtökin. Þær stöllur verða 
í fimm manna kvennahópi sem fer út 17. 
júlí og á fyrsta sundrétt þann 19. júlí.

Ætla séR yfiR
ERMasund

Sigrún og SædíS



Óskað eftir tilnefningum 
til umhverfisviðurkenninga

Almenningur getur tilnefnt þá garða, 
götur og fyrirtæki í Mosfellsbæ sem 
skara framúr í umhverfismálum.

Umhverfisviðurkenningar verða veittar í þremur 
flokkum; fyrir fallegasta garðinn, fallegustu 
íbúagötuna og umhverfisvænasta fyrirtækið.

Tilnefningar til umhverfisviðurkenninga má 
senda rafrænt á heimasíðu Mosfellsbæjar 
eða með tölvupósti á mos@mos.is.

Tilnefningar skulu berast fyrir 1. ágúst 2014 
og mun umhverfisnefnd fara yfir innsendar 
tilnefningar að því loknu og veita þeim sem verða 
fyrir valinu viðurkenningar við sérstaka athöfn á 
bæjarhátíðinni Í túninu heima í ágúst.

Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar óskar eftir tilnefningum 
til umhverfisviðurkenninga Mosfellsbæjar fyrir árið 2014.

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Hvar og Hvenær sem er...

.is

www.facebook.com/mosfellingur  -  15



- Kvennahlaup í Mosó16

áfram konur
Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ fór fram laugardaginn 14. júní • Um 1.500 konur tók þátt
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Konur eru konum bestar  -  17

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, verður haldin dagana 29.-31. ágúst. 
Hátíðin er sannkölluð fjölskylduhátíð sem stendur í þrjá daga og ættu allir að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi í fjölbreyttri dagskrá. Þema hátíðarinnar í ár 
verður íslenska ullin. Bæjarbúar og gestir eru hvattir til að mæta í lopapeysum 
og ýmsar uppákomur verða til að gera því góð skil.

Bærinn verður að vanda klæddur í hátíðarbúning með litaskreytingum í hverfunum. 
Fjölbreyttir menningarviðburðir eru í boði, tónleikar, myndlistasýningar, útimarkaðir 
og íþróttaviðburðir svo fátt eitt sé nefnt. Alltaf fjölgar tónlistaratriðum í görðum og er 
það sérstaklega skemmtileg viðbót við hátíðarstemninguna í bænum.

Hápunktur hátíðarinnar er á laugardagskvöld þegar stórtónleikar fara fram á miðbæj-
artorgi og stíga ávallt landsþekktar hljómsveitir ásamt heimamönnum á svið.

Brot af því sem verður í boði í ár:
• Markaðir bæði í Álafosskvos og í Mosfellsdal.
• Árleg sýning flugklúbbs Mosfellsbæjar á Tungubökkum.
• Barnadagskrá á Hlégarðstúni.
• 7 tinda hlaupið, nánari upplýsingar á www.mos.is/7tindahlaup

29.-31. ágúst

Takið helgina frá!
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Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki í Mosfellsbæ eru hvött til að taka virkan þátt Í túninu heima og ef einhverjir luma á hugmyndum eða vilja vera með viðburð Í túninu heima hjá sér, þá má senda tölvupóst á ituninuheima@simnet.is.



Styrktarlínur Bílapartar ehf                                 Ísey.is                    Árbæjarblóm

      Nýja Bílasmiðjan HF                             Víðir Matvöruverslun  

     Fiskbúðin Sundlaugavegi 12                  Fiskmarkaðurinn 

     Sægreifinn, Verbúð 8 v Geirsgötu         Vélsmiðjan Sveinn ehf                   Betra nám

4. flokkur á leið á Partille Cup 2014 í Svíþjóð

Þökkum stuðninginn



Bílapartar ehf                                 Ísey.is                    Árbæjarblóm

Nýja Bílasmiðjan HF                             Víðir Matvöruverslun     Pálmatré             Bólholt, Fellabæ

    Brimco                  SS Gíslason BHR 

Sægreifinn, Verbúð 8 v Geirsgötu         Vélsmiðjan Sveinn ehf                   Betra nám                

MOSFELLINGUR

Þökkum stuðninginn

586 8080

selja...



  - Mosfellingurinn Einar Grétarsson20

Einar Grétarsson tæknifræðingur og listamaður ver frítíma sínum í að fara um landið 
og taka upp jarðvegssnið sem síðar verða að glæsilegum listaverkum.

Það er óhætt að segja að listamað-
urinn Einar Grétarsson fari óhefð-
bundar leiðir í listsköpun sinni. 

Hann vinnur verk úr íslenskum jarðlög-
um en hvert verk getur spannað mörg 
þúsund ára sögu landsins.

Hugmyndin að jarðlagalistaverkunum 
kviknaði er Einar vann að samvinnuverk-
efni vísindamanna um eldfjallajarðveg í 
Evrópu. Gerð hvers verks tekur um hálft 
ár og  hvert þeirra er einstakt, enda jarð-
lögin hvergi nákvæmlega eins.

„Ég ólst upp á Hvanneyri og átti þar 
góða æsku. Um tólf ára aldurinn fór ég í 
sveit á Skeljabrekku og síðar á Mið-Foss-
um. Maður tók þátt í sauðburði, mjólkaði 
beljurnar og sá um hestana og fleira til. Ég 
var nokkuð duglegur í hestamennskunni á 
þessum tíma en svo datt hún upp fyrir þeg-
ar ég hætti að fara í sveitina. Það er mikil 
og góð reynsla að hafa verið í sveit því þar 
kynntist maður sveitastörfunum og maður 
umgengst mikið af dýrum. Þessi reynsla 
nýtist manni ævilangt.

Eftir árin mín í sveitinni vann ég á sumr-
in almenn bústörf við Bændaskólann á 
Hvanneyri og við smíðar. Ég útskrifaðist 
sem stúdent frá Fjölbrautaskóla Vestur-
lands árið 1988 og fór þaðan í Tækniskóla 
Íslands og útskrifaðist 1994 sem tæknifræð-
ingur.“  

Einar er fæddur í Reykjavík 18. október 
1967. Foreldrar hans eru þau Hafdís Rut 
Pétursdóttir launafulltrúi og Grétar Einars-
son bútæknifræðingur. Einar á þrjá bræður, 
þá Pétur Rúnar, Odd og Hilmar Stein.

Hönnuður hjá Gagnaveitunni
„Ég starfaði hjá RALA á árunum 1995-

2007. Mín helstu verkefni þar voru kort-
lagning á jarðvegsrofi á Íslandi, mælingar 
á sandfoki og verkefnið Nytjaland sem fólst 
í að kortleggja yfirborð Íslands með notkun 
gervitunglmynda. Árið 1999 skellti ég mér 
svo til Skotlands og tók mastersgráðu í Há-
skólanum í Aberdeen.

Ég hóf störf hjá Orkuveitu Reykjavíkur 
2007 og vinn nú hjá Gagnaveitu 
Reykjavíkur sem hönnuður á 
ljósleiðaradeild.“

Spannar mörg þúsunda ára sögu
Einar hefur síðan árið 2005 unnið einstök 

listaverk úr íslenskum jarðlögum. Gerð 
hvers verks tekur um hálft ár. Aðferðir Ein-
ars við samsetningu og vinnslu verkanna 
eru hávísindalegar enda spannar hvert 
listaverk mörg þúsund ára sögu landsins 
og hvert verk er einstakt, enda jarðlögin 
hvergi nákvæmlega eins.

Tók upp sniðin með eiginkonunni
Hugmyndin að jarðlagalistaverk-

unum kviknaði er Einar starfaði 
hjá Rannsóknarstofnun land-
búnaðarins og vann að sam-
vinnuverkefni vísindamanna 
um eldfjallajarðveg í Evrópu. 
Einn vísindamannanna hélt 
utan um svonefndan „soil 
database“ og safnaði því 
sniðum úr jarðveginum til 
að hafa dæmi um hvernig 
jarðvegurinn er á mismun-
andi stöðum í heiminum. 

Þrátt fyrir að hafa hætt að 
starfa í þessu umhverfi þá gat 
Einar ekki hætt að hugsa um 
sniðin. Þegar Rósa eiginkona 

hans var að vinna að náttúrutengdu verk-
efni í kennaranámi sínu skaut hugmyndin 
um jarðlögin upp kollinum á ný og fóru þau 
saman upp í Mosfellsdal og tóku jarðvegs-
snið, kláruðu verkin og eftir það byrjaði 
boltinn að rúlla.

Reyni að fá þrívídd í verkið
Ég bið Einar að útskýra hvernig jarðvegs-

snið er tekið. „Ég byrja á því að finna skurði 
eða rofabörð, svo slétti ég, sker út og felli 
það í trékassa sem ég er búinn að búa til. 
Ég tek sniðið heim og læt það þorna. Það 
tekur um þrjá mánuði því maður vill að 
rakinn fari hægt úr. Þá má eiginlega segja 
að þarna sé kominn hálfleikur og næsti fasi 
byrjar þegar ég helli lími yfir þetta. Ég lími 
síðan sniðið á krossvið, risti af því og reyni 
að fá þrívídd í verkið.”

Hvert verk segir mikla sögu 
„Ég gæti þess ávallt að hafa efsta 
lagið úr jarðveginum með í hverju 
verki, grasið, mosann eða hvað 
svo sem kann að vera á yfirborð-
inu. Hvert verk um sig er fræðandi, 

auk þess sem listrænt gildi þess 
endurspeglast í samsetningu 

öskulaganna sem geta verið 
í ýmsum litum. 

Hverju verki fylgir 
skjal sem sýnir úr 

hvaða gosum ösku-
lögin eru og hversu 

gömul þau eru. 
Verkin eru virki-
lega flott upp á 

vegg og hvert verk 
segir mikla sögu,“ 

segir Einar og sýnir mér nokkur tilbúin 
verk. Ég spyr Einar hvar sé hægt að nálgast 
verkin. „Það er hægt að hafa samband við 
mig beint, hægt er að sjá myndir af verk-
unum á www.facebook.com/nedanjardar 
einnig eru nokkur verk hangandi uppi á 
Kaffihúsinu Álafossi í Álafosskvosinni.

Þurfum oft að skipta liði
Eiginkona Einars er Rósa Gunnlaugs-

dóttir kennari í Lágafellsskóla og eiga þau 
þrjú börn, Hafdísi Rún 19 ára, Bjarka Dag 13 
ára og Eirúnu Grétu 6 ára. „Við fjölskyldan 
erum mjög ánægð að búa hér í Mosfellsbæ, 
Rósa er reyndar uppalin hér í bænum. 

Elstu börnin okkar æfa bæði fótbolta 
með Aftureldingu og höfum við verið dug-
leg að fara á öll helstu fótboltamótin víðs 
vegar um landið ásamt því að fara á alla 
leiki með þeim. Oft þarf að skipta liði þeg-
ar leikir eru á sama tíma. Við hjónin erum 
nokkuð viss um að sú yngsta, Eirún Gréta, 
sé búin að fá nóg af því að fylgja systkinum 
sínum á hliðarlínunni og fari aðra leið en 
þau en tíminn mun leiða það í ljós,“ segir 
Einar og brosir.

Á sumrin fer nokkur tími í að taka upp 
jarðvegssnið og förum við Rósa oftast 
saman í það en börnin fara stundum líka 
með og það er bara gaman að því. Þau eru 
stöðugt að læra og sjá meira af náttúru Ís-
lands sem er ómetanlegt.“

Hvert verk um sig er 
fræðandi, auk þess sem 

listrænt gildi þess endurspeglast 
í samsetningu öskulaganna sem 
geta verið í ýmsum litum. 

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

HIN HLIÐIN
Draumaborgin? Róm.

Besta upplyftingin?
Einn kaldur heimabruggaður bjór.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Gervigrasið á Varmá, búinn að 
fara þangað oft.

Hvað heillar þig í fari fólks?
Hreinskilni og dugnaður.

Bókin á náttborðinu? Heklueldar.

Uppáhaldsrakspírinn? Armani.

Fallegasta bygging í heimi?
Langar rosalega að skoða 
hringleikahúsið Colosseum í Róm.

Hvaða matur freistar þín? 
Humar, nautasteik, dökkt súkkulaði.

Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni.

Vinnur listaverk úr 
íslenskum jarðlögum

Fjölskyldan, Hafdís Rún, Bjarki 
Dagur, Eirún Gréta, Einar og Rósa.
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HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

risahumar

verið velkomin

humar í sumar

7.990 kr/kg

Þröstur sjóari stendur með okkur 
vaktina í sumar. tökum vel á móti honum.

/hoppukastalar • S. 690-0123

Hoppukastalar
til leigu
Tilvalið fyrir 
afmæli, ættarmót, 
götugrill og önnur 
hátíðarhöld.
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ERT ÞÚ HOLLVINUR
REYKJALUNDAR?

Hringdu í síma 585 2000

Skráðu þig á reykjalundur.is/hollvinur

Sendu tölvupóst á 
reykjalundur@reykjalundur.is

Skráðu þig á Facebook: 
Hollvinasamtök Reykjalundar

Þannig leggur þú þitt lóð á vogarskálarnar

Til staðfestingar er hringt í alla sem skrá sig á netinu.

Þú hefur ýmsar leiðir til að gerast hollvinur

Karlakórinn Mosfellsbræður, 
nýr og upprennandi kór 

auglýsir eftir söngmönnum. 
Kórstjóri er Julian Hewlett, tónskáld og útsetjari.

Kórinn hefur störf í september 2014.

Áhugasamir karlar á aldrinum 16 og upp úr skrái sig í síma 
6991967 hjá Julian. Kórinn hefur störf í september 2014.

Kórinn er opinn öllum á stórhöfuðborgarsvæðinu. 
Radd og nótnalestursþjálfun innifalin í kórgjöldum. 

Auka söngkennsla og söngnámskeið 
hjá virtum söngkennurum líka í boði.

Góðar söngkveðjur Nú þegar sumarið er komið þá 
er oft erfitt að velja sér vín með 

steikinni og grillmatnum heima eða í 
ferðalaginu. Blaðamaður Mosfellings 
grillaði í vikunni og er eins og alltaf 
í vandræðum þegar kemur að því að 
fara í vínbúðina til að velja sér vín 
með grillinu. Maður verður nefnilega 
að passa valið þegar maður er að fá 
gesti í mat. 

Hér er því á ferðinni smá kynning 
fyrir þig kæri Mosfellingur, en þessi 
kynning þarf samt ekki að endur-
spegla hug þjóðarinnar, svo vitnað 
sé í orð frá þekktum Mosfellingi hér 
í bæ.

En til að byrja með þá er það hvít-
vínið, markmiðið var að fá sér 

lífrænt vín sem ekki væri of kröftugt 
en ávaxtamikið. Fyrir valinu varð 
Domaine La Moriniere Chardonnay 
sem kostar 2.199 kr. í Vínbúðinni. 
Um vínið er það að segja að það ilm-
ar af sítrus ávöxtum og smá smjöri, 
og í munni er það frekar ferskt og er 
frábært með laxi, kjúklingi og léttum 
fiskréttum. Domaine La Moriniere 
Chardonnay hefur unnið til fjölda 
verðlauna og meðal annars hlaut það 
meðal annars Gyllta glasið árið 2010 
sem er keppni sem vínþjónasamtök 
Íslands standa fyrir.

Þá er komið að aðalréttinum en 
þar hélt blaðamaður sig áfram 

við lífrænu deildina og fyrir valinu 
var rauðvín frá Suður-Frakklandi, 
eða Pujol Tradition og var á sama 
verði og hvítvínið, eða kr. 2.199. Í 
munni er vínið vel uppbyggt með 
gott jafnvægi, frekar ferskt og meðal 
tannínskt. Það er kryddað og með 
keim af svörtum berjum, og ilmar af 
vel þroskuðum vínberjum, sól-
berjum og sveskjum. Ráðlagt er að 
drekka vínið við ca. 15 til 16°C.

Þetta vín passar mjög vel með
steiktu sem og grilluðu kjöti, þó sér-
staklega vel með lambakjöti og einn-
ig með hvítu kjöti, kæfu og fl. Passar 
líka vel með flestum ostum. 

Þess ber að geta að á vefsíðu 
Vínbúðarinnar er aragrúi af fróðleik 
sem má finna undir matur og 
vín/fróðleikur. Þar er 
t.d. hægt að lesa sér 
til um lífræna ræktun 
á víni.

K y n n i n g

Vín mánaðarins

Pujol Tradition
Gerð: Rauðvín
Land: Frakkland
Styrkleiki: 13%
Verð: 2.199 kr.
Kirsuberjarautt. Meðal-
fylling, þurrt, fersk sýra, 
miðlungstannín. Rauð ber, 
súr kirsuber, lyng.

Domaine La Moriniere 
Chardonnay
Gerð: Hvítvín
Land: Frakkland
Styrkleiki: 12%
Verð: 2.199 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðal-
fylling, þurrt, fersk sýra. 
Pera, sítrus, steinefni, 
               grösugt.

mosfellingur mælir með:



Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
Hæfnikröfur:

- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

Hæfnikröfur:
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup 
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum 
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns-
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir 
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Varmárskóli:
• Umsjónarkennari á miðstig. 
• Þroskaþjálfi. 
• Stuðningsfulltrúar. 
• Starfsfólk í frístundasel. 

Lágafellsskóli:
• Deildarstjóri í stjórnendateymi.
• Umsjónarkennarar á yngsta stig.
• Tónmenntakennari á yngsta stig.
• Sérkennari.
• Stuðningsfulltrúar.
• Skólaliði.
• Þroskaþjálfar.
• Bókasafnsfræðingur á skólabókasafn.

Krikaskóli:
• Grunnskólakennari. 
• Þroskaþjálfi eða leikskólasérkennari. 
• Deildarstjóri í leikskóla.

Allar nánari upplýsingar um laus störf hjá Mosfellsbæ 
á www.mos.is/lausstorf.
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störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns-
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir 
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Áhugaverð störf 
hjá Mosfellsbæ

Varmárskóli:
	 · Umsjónarkennari á miðstig.
	 ·	Þroskaþjálfi.
	 · Stuðningsfulltrúar.
	 · Starfsfólk í frístundasel.

Lágafellsskóli
	 · Deildarstjóra í stjórnendateymi.
	 · Umsjónarkennarar á yngsta stig.
	 · Tónmenntakennari á yngsta stig.
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	 · Bókasafnsfræðingur á skólabókasafn.
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	 · Grunnskólakennari.
	 ·	Þroskaþjálfi	eða	leikskólasérkennari.
	 · Deildarstjóri í leikskóla.

Allar nánari upplýsingar um laus störf
hjá Mosfellsbæ á www.mos.is/lausstorf
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Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns-
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir 
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. á www.mos.is/lausstorf.
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Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga

29.-31. ágúst

taKið frá heLgina

Tek að mér sýningar
 við flest tilefni.
Frábær skemmtun

fyrir alla!

töframaður
Einar einstaki

bókanir: 692 2330
einareinstaki@gmail.com

www.einareinstaki.com
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Næstu heimaleikir 
fara fram eftir helgi 
Afturelding hefur krækt sér í sín 
fyrstu stig í Pepsideild kvenna þetta 
sumarið. Stelpurnar unnu góðan 
4-1 sigur á ÍA á Varmárvelli á dög-
unum. Næsti heimaleikur fer fram 
mánudaginn 7. júlí kl. 19:15. Þá 
mætir Afturelding toppliði Stjörn-
unnar á N1-vellinum að Varmá.
Strákarnir sigruðu botnlið Njarð-
víkur örugglega í síðasta heimaleik 
3-1. Afturelding er nú í fjórða sæti 
deildarinnar með 14 stig, þremur 
stigum á eftir toppliði Gróttu. Næstu 
tveir leikir eru gríðarlega mikilvægir 
fyrir okkar menn en fyrst heimsækja 
þeir ÍR á næsta fimmtudag áður en 
Grótta kemur í heimsókn á Varmár-
völl. Sá leikur fer fram þriðjudaginn 
8. júlí kl. 20.

Góð uppskera hjá 
Mosfellingunum
Á uppskeruhátíð íþróttafélagsins 
Fjarðar fékk Mosfellingurinn Þórður 
Guðlaugsson (Doddi) viðurkenn-
ingu. Boccia-
deildin veitir 
árlega „Hvatn-
ingabikar ÍF“ 
þeim iðkanda 
sem þykir hafa 
staðið sig vel. 
Á myndinni 
hér að ofan 
má sjá Dodda.
Í lok maí 
mánaðar var 
haldið skauta-
mót í Laug-
ardalshöll. Þar sópaði Stefán Páll 
Skarphéðinsson til sín verðlaunun-
um eins og sjá má hér á myndinni. 
Frábær árangur hjá strákunum. 

Alexander Aron valinn 
í lið Shellmótsins
Strákarnir úr Aftureldingu eru ný-
komnir heim af Shellmótinu í Eyj-
um þar sem allir skemmtu sér vel. 
Lesendur eru hvattir til að senda 
okkur myndir frá helstu viðburðum 
sumarsins á netfangið mosfellingur
@mosfellingur.is.
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Mosfellingurinn Axel Óskar hefur skrifað undir samning við Reading á Englandi  

Spennandi tímar framundan 
hjá atvinnumannaliði Reading
Það eru spennandi tímar framundan hjá 
hinum unga og efnilega knattspyrnumanni, 
Axel Óskari Andréssyni og fjölskyldu. Axel 
Óskar sem er 16 ára gamall hefur skrifað 
undir tveggja og hálfs árs samning hjá enska 
1. deildarliðinu Reading. Axel Óskar er son-
ur Skólahreystis-hjónanna Láru Berglindar 
Helgadóttur og Andrésar Guðmundssonar. 
Þetta mun vera í fysta skipti sem uppalinn 
leikmaður knattspyrnudeildar karla hjá Aft-
ureldingu fer beint á samning hjá atvinnu-
mannaliði. 

Vel tekið á móti okkur
„Ég hef stefnt að því að verða atvinnu-

maður í fótbolta frá því ég var 5 ára. Í 
janúar 2013 var ég boðaður á landsliðsæf-
ingu fyrir U16 landslið Íslands og í kjölfar-
ið hafði Ólafur Garðarsson umboðsmaður 
samband við mig og vildi fá mig á skrá hjá 
sér. Eftir það fóru tækifærin að streyma að. 
Ég fór á reynslu til Norwich og í júlí 2013 
var mér boðið ásamt fjölskyldu minni að 
koma á reynslu til Reading á Englandi. Þar 
var tekið rosalega vel á móti okkur, bræð-

ur mínir tveir, Jökull sem er 13 ára og Örn 
10 ára, æfðu einnig með yngri flokka liðum 
Reading þessa viku sem við dvöldum þarna 
og stóðu sig það vel að nú erum við allir 
á leið til Englands að spila fótbolta,“ segir 
Axel Óskar.

Fyrsta sinn á Íslandi sem þrír bræður 
fara saman í atvinnumannalið

„Þetta er mjög spennandi og við erum 
ákveðin í því að njóta líðandi stundar,“ segir 
Lára en hún mun flytja út með drengjunum 
og hafa þau fengið hús til umráða nálægt 
æfingasvæðinu. „Andrés mun svo fljúga út 
til okkar reglulega en hann verður heima 
og heldur áfram að byggja upp Skólahreysti 
sem stækkar og dafnar. Ég er svo heppin að 
ég get unnið mína vinnu í kringum fyrir-
tækið í gegnum netið, ég verð því bara á 
nýjum stað og í nýjum stól,“ segir Lára og 
hlær. 

Bræðurnir allir efnilegir
„Það styrkti mína stöðu mikið hvað 

bræður mínir eru efnilegir, við erum fyrstu 

íslensku bræðurnir sem fara saman í at-
vinnumannalið. Við verðum allir í skóla 
þarna, ég verð í fjarnámi frá Verzlunar-
skóla Íslands og af því að ég er á svokölluð-
um skólasamning hjá Reading þá þarf ég 
að standa skil á ákveðnum námsgreinum í 
klúbbnum. Jökull fer í Middleschool sem er 
í samstarfi við Reading akademíuna og Örn 
fer í almenningsskóla. Við æfum allir með 
ungliðunum hjá Reading, Örn verður með 
U-10, Jökull með U-14 og ég byrja í U-16 en 
markmið mitt er að vera komin í varaliðið 
hjá U-21 um áramót,“ segir Axel Óskar. 

Ævintýri með fjölskyldunni
„Það eru forréttindi að fá að alast upp 

í Mosfellsbæ og æfa fótbolta hjá Aftur-
eldingu undir stjórn frábærra þjálfara. Að 
öllum öðrum ólöstuðum verð ég að fá að 
þakka fótboltaföður mínum honum Ásþóri 
Sigurðsyni sérstaklega fyrir að hafa staðið 
með mér og kennt mér svo margt,“ segir 
Axel Óskar að lokum en hann setur markið 
hátt og er ákveðinn í að njóta þessa ævin-
týris með fjölskyldunni til hins ýtrasta.

Bræðurnir jökull, 
Axel og örn

Axel óskAr fær flugferð eftir 
síðAstA leik með Aftureldingu

Staða leikskólastjóra 
við Leirvogstunguskóla 

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Leirvogstunguskóli er um 60 barna leikskóli, staðsett-
ur í Leirvogstunguhverfi. Skólinn hefur starfað í þrjú ár 
sem útibú frá Reykjakoti.  Skólastefna Leirvogstungu-
skóla er sjálfstæð, en hefur tekið mið af skólastefnu 
Reykjakots, en einnig er áhersla á að hreyfing og nám 
fari saman og er unnið að sérstöku þróunarverkefni í 
tengslum við það.

Leikskólastjóri stjórnar daglegri starfsemi og ber 
ábyrgð á faglegu starfi og rekstri leikskólans. Hann ber 
ábyrgð á skipulagi skólastarf í samstarfi við foreldra, 
starfsfólk skólans og skólayfirvöld. Hann ber ábyrgð á 
rekstri skólans, þar með talið mannauðs-málum svo 
sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf leikskólakennara 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða kennslu-
reynsla á leikskólastigi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og lausnamiðuð hugsun

• Sjálfstæði í starfi og hæfni til samstarfs
• Þekking á rekstri og áætlanagerð æskileg

Nánari upplýsingar um Leirvogstunguskóla má finna á 
heimsíðu skólans: www.leikskolinn.is/leirvogs

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2014.

Umsóknir ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
ásamt framtíðarsýn á starf Leirvogstunguskóla skulu 
sendar á netfangið bth@mos.is

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2014. Nánari 
upplýsingar um starfið veita Björn Þráinn Þórðarson 
og Gunnhildur Sæmundsdóttir í síma 5256700.

Laun eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna 
Félags stjórnenda leikskóla.

Við hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja um starfið. 
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Varmárlaug: 
Gott fyrir þá fullorðnu að slaka á í Varmárlaug 
með góðri sólbaðsaðstöðu.  
Opnunartími virka daga kl. 06:30 - 21:00. 
laugardaga kl. 09:00 - 17:00 
Sunnudaga kl. 09:00 -16:00.

lágafellSlaug:
Frábærar vatnsrennibrautir og leikjabraut 
í Lágafellslaug fyrir börnin

Opnunartími virka daga kl. 06:30 - 21:30. 
um helgar kl. 08:00 - 19:00

Sund er frábær líkamSrækt, hvort Sem þú vilt ná þér í holla og góða hreyfingu, 
Slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi eða bara buSla og Skemmta Sér.

Spennandi tímar framundan 
hjá atvinnumannaliði Reading Afturelding átti keppendur á tveimur  stór-

um sundmótum í júní. Mótin eru aldurs-
skipt lágmarkamót og haldin í lok sund-
tímabils ár hvert. 

Á AMÍ (aldursflokkameistarmóti Ís-
lands)  kepptu 15 ára og yngri sundmenn 
og á UMÍ (Unglingameistaramóti Íslands) 
kepptu 15-20 ára. AMÍ fór fram í Vatnaver-
öld í Reykjanesbæ helgina 13.-15. júní. Á 
mótinu kepptu fjórir sundmenn fyrir hönd 
Aftureldingar, þau Aþena Karaolani, Bjark-
ey Jónasdóttir, Bjartur Þórhallsson og Jón 
Goði Ingvarsson. Okkar sundfólk náði mjög 
góðum árangri á mótinu en öll bættu þau 
tíma í sínum greinum auk þess sem unnið 
var til fjölda verðlauna. Bjartur Þórhallsson 
vann til gullverðlauna í 200m skriðsundi 
og 1500m skriðsundi og ber þar með ald-
ursflokkameistaratitilinn í flokki 13-14 ára 
drengja í þeim greinum, en  auk þess vann 
hann þrenn silfurverðlaun og ein brons-

verðlaun á mótinu. Jón Goði vann einnig 
til verðlauna í flokki pilta 15 ára en hann 
fékk silfurverðlaun í 100m bringusundi og 
bronsverðlaun fyrir 200m bringusund.

UMÍ fór síðan fram í Ásvallalaug í Hafna-
firði dagana 28. og 29. júní en þar kepptu 
fimm sundmenn fyrir hönd Afturelding-
ar, þau Aþena Karaolani, Davíð Fannar 
Ragnarsson, Huginn Hilmarsson, Jón 
Goði Ingvarsson og Karlotta María Þrast-
ardóttir. Góður árangur náðist einnig á því 
móti en mikið var um bætingar hjá sund-
mönnum okkar. Davíð vann bronsverðlaun 
í 50m skriðsundi í flokki 15-17 ára og Hug-
inn vann til þrennra bronsverðlauna í 200m 
baksundi, 200m skriðsundi og 400m skrið-
sundi í flokki 18-20 ára.

Mjög góður endir á tímabilinu hjá sund-
mönnunum okkar. Framundan er síðan 
mánaðar sumarfrí en næsta tímabil hefst 4. 
ágúst á 12 daga æfingaferð til Grikklands.

Góður árangur sunddeildar
innar á AMÍ og UMÍ 

félagar úr sunddeild 
aftureldingar

Álafosshlaupið fór fram fimmtudaginn 12. júní. Hlaupnir voru 9 km og kom fyrsti kepp-
andi í mark á rétt rúmlega 32 mínútum. Efstir í karlaflokki voru Ingvar Hjartarson, Þór-
ólfur Ingi Þórsson og Sigurjón Ernir Sturluson. Í kvennaflokki urður efstar Eva Skarpaas 
Einarsdóttir, Birna Varðardóttir og Anna Þuríður Pálsdóttir.

Sigurvegarar í Álafosshlaupi
efstar í kvennaflokki

efstir í karlaflokki

KOmdu í Sund í Sumar
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10 armbeygjur
Styrktaræfingar hafa í gegnum 

tíðina verið tengdar neikvæðum 
upplifunum og refsingum. Þjálfarar 
í boltaíþróttum, bardagaíþróttum 
og fleiri góðum íþróttagreinum nota 
armbeygjur, hnébeygjur, kviðæfingar 
og aðrar styrktaræfingar gjarnan til að 
refsa þeim sem klikka á tækniatrið-
um, tapa leikjum, eru síðastir eða ná 
á einhvern hátt ekki að gera það sem 
þeim var ætlað. Styrktaræfingarnar fá 
þannig neikvætt gildi og maður lærir 
að ef maður stendur sig vel þá þurfi 
maður ekki að styrkja sig. Skilaboðin 
eru skýr, stattu þig nú vel svo þú þurf-
ir ekki að taka armbeygjur. 

Ég legg til að við breytum þessu; 
þjálfarar, kennarar og aðrir sem 

nota styrktaræfingar sem refsingu. 
Setjum æfingarnar upp þannig að 
menn séu verðlaunaðir með styrkt-
aræfingum fyrir að standa sig vel. 
Þannig breytum við neikvæðu gildi 
styrktaræfinga í jákvætt og hvetjum 
börn, fullorðna og gamalmenni til að 
styrkja sig út lífið. Ég ætla að gera til-
raun á mér og mínu fólki. Nota hina 
fögru íþrótt körfubolta sem útgangs-
punkt og verðlauna fyrir hvert skot 
sem fer í körfuna. 

Til dæmis svona, við tökum öll 
tíu skot og síðan eins margar 

armbeygjur, hnébeygjur, ketilbjöll-
usveiflur, osfrv. og skotin sem fara 
ofan í körfuna hjá hópnum. Við tök-
um kannski þrjá skothringi, notum 
armbeygjur sem verðlaun í þeim 
fyrsta, ketilbjöllusveiflur í þeim næsta 
og jafnvel æfingu guðanna, upp-
hífingar, í þeim þriðja. Við þurfum 
bara að passa að vera ekki of stíf á 
endurtekningunum, maður tekur 
til dæmis færri dauðar upphífingar 
en armbeygjur þannig að það þyrfti 
mögulega 2-3 körfur fyrir hverja upp-
hífingu. Tölurnar er auðvelt að laga 
að hópnum og getustigi hans í körfu-
bolta annars vegar og styrktaræfing-
um hins vegar. Svona munum við 
tengja gleðina við að 
hitta í körfuna, að 
standa sig vel, við 
styrktaræfingar og 
ef við gerum þetta 
reglulega í ákveð-
inn tíma mun lík-
ami og hugur kalla 
eftir styrktaræfingu 
eftir góð skot á 
körfuna. 

Heilsumolar gaua

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

Landsmót UMFÍ 50+ fór fram í ágætis veðri 
á Húsavík dagana 20.-22. júní. Þar voru að 
sjálfsögðu fimm fulltrúar frá Mosfellsbæ 
sem kepptu í Boccia og þremur greinum í 
sundi. 
Þátttkakendur voru um 400 talsins og 
keppnin fór fram vítt og breitt um Húsavík 

bæði á útivöllum, sundlaug og í íþróttahús-
inu og þar fóru jafnframt fram sýningar.

Eins og áður segir voru fimm keppend-
ur frá Mosfellsbæ. Eitt lið í Boccia en það 
skipuðu f.v. á myndinni Bjarney Einars-
dóttir, Páll Helgason og Úlfhildur Geirs-
dóttir. Í sundinu voru tvær galvaskar konur 

sem kepptu í bringu-, skrið- og baksundi. 
Þær eru f.v. Sara Elíasdóttir sem hlaut gull 
fyrir baksund og silfur fyrir 50 m og 100 m 
skriðsund og Hjördís Geirsdóttir sem hlaut 
gull fyrir bringusund, silfur fyrir baksund 
og brons fyrir 50 m skriðsund.

Flottur árangur hjá okkar fólki.

Mosfellingar á landsmóti 50+ á Húsavík

sara og hjördís 
kepptu í sundi

Badda, palli og úlla 
kepptu í Boccia

Goggi galvaski 
haldinn í 25. sinn

Frjálsíþróttamót á Varmárvelli fyrir 14 ára og yngri

goggi fékk góða heimsókn 
frá þessum meisturum

allt klárt fyrir 
keppni í spjótkasti

goggi í góðum 
félagsskap

goggi stillir sér upp
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la

vinkonurnar 
sara og oddný
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Svipmyndir frá Vorhátíð Aftureldingar sem haldin 
var á íþróttasvæðinu að Varmá laugardaginn 14. júní

- frábært starf með skóla
- vaktavinna
- 20 ára aldurstakmark (til að þjóna)
- umsóknir ásamt mynd sendist á riddarinnh@gmail.com

HM Á
RISASKJÁ!

Starfsfólk óskast! - hlutastarf
Hvíti Riddarinn óskar eftir metnaðarfullum og duglegum

eldhússtarfsmönnum og þjónum.

Ekki missa af HM í Brasilíu.
Hjá okkur má sjá alla leikina á risaskjá!
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@fiskbudinmos270 Stjáni passar að glerið sé alltaf 
hreint #fiskbudinmos #mosfellingur

@asdisv Meistaraútskrift 
og 16 ára afmæli.

@asavilborg Danni bróðir sáttur með afmæliskökuna 
:) #Danni30ára #ammæli #mosfellingur

@mosfellingur Hæ, hó, jibbí, jei...
#mérfinnstrigningingóð #mosfellingur

@mosfellingur Bæjarstaffið að standa sig.
#þjónustaíþínaþágu

@steingrimurw Feðgar @Glymur
#mosfellingur

@mariahelgaj Þessi eru í sumarfíling 
#ridiculouslifestyle #mosfellingur

@fridgeiroli Þessi útskriftarstrákur er búinn að vera 
vinur minn síðan 2001 þegar ég flutti í Mosfellsbæinn.

@andreaanna96 Awwww systkyna ást #siblings 
#systkyni #love #ást #cute #awww #fun #summer14 

@gastone24 Mosfellingur kominn í hús, menn eru 
að lesa eitthvað mjög áhugavert #mosfellingur

@irenemma 2-1 sigur á BÍ #Elskaþær 
#Isafjörður #UMFA #mosfellingur

@kariarnasonjohansen
#mosfellingur

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram

  -  Instagram28



@helgalj Unnar Hrafn skoðar “hverjir voru hvar” 
í mosfellingi ;) #mosfellingur

@gunnsa18 Flottar skátastelpur :) 
#mosfellingur

@maggibyron Basic

@kittysif Bjarney Ásta í nýju peysunni sem Begga 
amma hannaði og prjónaði #mosfellingur

@mosfellingur Mosfellslistinn fyrr og síðar 
#kosningar

@saralind_ Íslandsmeistari með 
uppáhalds liðinu mínu!

@steina15 Heitleiki @thorey27 @hilma400 
@dagrun_loa

@hallamargret1 Outfit of the day rokkað á fallegasta 
stað Mosfellsbæjar #bluecollar #ootd #mosfellingur

@steingrimurw Nýjasti Mosfellingurinn og hann 
ætlar að búa í Hamratanga #Mosfellingur

@aldisstefans Flottir krakkar í 3.bekk Lágafellsskóla 
sem fóru á Úlfarsfellið í dag. #mosfellingur

@kolbakur Þessir ætla að fagna í kvöld #palli22gja 
#bærinn # mosfellingur # legendary

@herraegill Fallegt útsýnið úr Mosfellsbænum þenn-
an morguninn #mosfellingur #nofilter

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram
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Þjónusta við mosfellinga             

Lopi 33 

Sjá sölustaði á istex.is

bingimalari@gmail.commálningarþjónusta
Alhliða
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Fjarlæga grasið
Í síðasta Mosfellingi skifaði Hannes um vel 
slegið gras í bænum okkar.
Það er rétt hjá Hannesi en eitt er að slá 
grasið og annað að raka eða hirða upp 
grasið. Verkið er ekki búið fyrr en búið er að 
fjarlægja grasið. Hefur það verið um árabil 
að grasflatir eru slegnar og látið svo liggja á 
flötinni og sennilega vona þeir sem sjá um 
sláttinn að grasið fjarlægist af sjálfu sér eða 
gufi bara upp. Finnst mér þetta sóðalegt að 
sjá brúnt gras liggjandi á flötunum og er 
bænum ekki til sóma hvort það er bærinn 
eða golfvöllurinn sem sér um sláttinn neðan 

við Vesturlandveginn. Vona ég að þessu 
verði breytt hið snarasta og grasið tekið í 
burt strax að slætti loknum. 

Gunnar

oRðið eR laust...

Hinn 21. júní fóru Dalbúar og 
nærsveitamenn í sína árlegu 
Jónsmessureið. Haldið var um-
hverfis Mosfell og þess minnst að 
54 ár eru liðin frá því Ingimundur 
Ámundason og Ólafur sonur hans 
hófu rekstur hestaleigu á Hrís-
brú. Var það ein fyrsta hestaleiga 
landsins. 

Vel var tekið á móti hestafólk-
inu á Hrísbrú og þar ávarpaði Jóna 
Dís Bragadóttur formaður Harðar 
Ólaf bónda á Hrísbrú. Síðan var 
haldið út með Mosfelli og fram-
inn örnefnagjörningur vestan við 
fjallið. Reiðgatan, sem var upphaf-
lega rudd vegna hestaleigunnar, 
var merkt og að sjálfsögðu nefnd 
Ólafsgata.

Árleg Jónsmessureið í dalnum
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ávarp formanns 
hestamannafélagsins

ólafsgata merkt 
vestan við mosfell

Bæjarlind 14 - 201 Kópavogi - Sími: 577 40 40



Kristján Þór 
Einarsson
Boooomm!! 
IN YOUR 

FACE.. #Champione 
#Íslandsmeistari_í_holu-
keppni2014

29. júní

Team Skoda 
/ Umfus
Er ekki lífið 
dasamlegt 

TEAM SKOÐA/UMFUS 
erum búnir að safna 
733.000kr með ykkar 
hjálp til styrktar bæklunar 
skurðdeild landspítalans. 
Þúsund þakkir til ykkar 
allra sem hafið staðið þétt 
við bakið a okkur.

28. júní

Greta 
Salóme
Síðasti 
dagurinn í 

dag í þriggja vikna fríinu 
í Flórída! Við tekur undir-
búningur fyrir Disney-æv-
intýrið sem hefst 6. júlí!

27. júní

Jón 
Sveinbjörn 
Jónsson
Hei Jónsi var 

gaman í golfi í dag ?
Já já.. alveg þangað til 
Krían SKEIT Í AUGAÐ Á 
MÉR !!!!!!!!
Ég drep þær ......

17. júní

Gylfi Þór 
Þorsteins-
son
Sýnist á 

stöðuuppfærslum frá 
vinum mínum á Facebook 
að Landsmót Hestamanna 
hafi fokið og verði á Hvoll-
svelli seinnipartinn, Vík í 
Mýrdal á morgun og Höfn 
á miðvikudag.

30. júní

WoW - Team 
Citybike
Höfum nú 
farið framhjá 

Jökulsárlóni og ættum 
að skipta við hóp 1 von 
bráðar. Mikil þreyta í 
mönnum en við hörkum 
það af okkur.

26. júní

Svanþór 
Einarsson
Ég get 
ekki beðið 

eftir því að komast í smá 
SUMARfrí í vikunni. Skella 
mér norður og njóta góða 
veðursins með góðu fólki!

1. júlí
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Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

• nýlagnir • viðgerðir
• endurnýjun á raflögnum
• hönnun og uppsetning á öryggiskerfum 
• síma og tölvulagnir 

Löggiltur rafverktaki
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Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum ásamt 
helstu upplýsingum á mosfellingur@mosfellingur.is

Hlín Blómahús • Kjarnanum • Mosfellsbæ • Þverholt 2 • Sími: 566 8700
Finndu okkur á facebook.com       Blómabúðin Hlín

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 25.350 kr.

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

20% afsláttur
fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja

milli kl. 10-14 alla virka daga
Hárgreiðslustofa Helenu – Stubbalubbar

Barðastaðir 1-3 • 112 rvk • sími: 586 1717 • stubbalubbar.is
Pantaðu tíma á netinu • Stubbalubbar er eina barnastofan á landinu

LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPROARTPRO

www.artpro.is

STAFRÆN PRENTUNÁ NÝ Í MOSFELLSBÆ(ÁÐUR LJÓSRIT OG PRENT - NIKKI)

STAFRÆN PRENTUN

STÓRLJÓSMYNDAPRENTUN

www.malbika.is - sími 864-1220

Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

Líkami og sál
Þverholti 11 - s. 566 6307
www.likamiogsal.is

Verið hjartanlega velkomin!

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659
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Ítalskur kjúklingur með kastaníusveppum
Hildur Freysdóttir opnar hér 
uppskriftabókina sína fyrir 
Mosfellingum. 
„Mér datt því í hug að deila með 
sveitungum mínum uppskrift að 
frábærum ítölskum kjúklingi sem 
klikkar ekki.“

• 3-4 kjúklingabringur
• 1 box kastaníusveppir
• 2-4 hvítlauksrif
• 1 msk. rautt pestó
• 1 msk. grænt pestó
• 1 msk. tómatpúrra
• 1 krukka pastasósa með basil
• 2 msk. balsamik edik
• 1 krukka kirsuberjatómatar í ólífuolíu 
(fæst í Hagkaup)
• Salt og pipar eftir smekk

• tagliatelle
• ferskur parmesan

Lýsing:
Kjúklingurinn er kryddaður með salti og pipar 

og brúnaður á pönnu 
í 4-5 mínútur á hvorri 
hlið, kjúklingurinn svo 
tekinn til hliðar.
Sveppirnir eru steiktir í 
vænu magni af ólífuolíu 
(gott að nota olíuna af 
kirsuberjatómötunum) 
ásamt hvítlauk. Þá er 
blandað saman pestó 
(grænu og rauðu), tóm-
atpúrru og balsamik ed-
iki. Þá er komin nokkuð 
þykk blanda sem fær 
að malla pínu stund. 
Pastasósan fer síðan út í 
blönduna. Alveg í restina 

er basiliku og kirsuberjatómötunum bætt út á 
ásamt kjúklingnum sem er látinn hitna í gegn 
í sósunni. Þetta er svo borið fram með tagliat-
elle, ferskum parmesan og góðu salati.

Að lokum langar mig að skora á hana mág-
konu mína, hana Elísabetu Heiðu Stefánsdótt-
ur að koma með eina góða.

Hildur skorar á Elísabetu Heiðu Stefánsdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði.

Á nÁlum
Menn eru á nálum þessa dag-

ana. Nú er maður kominn á þann 

aldur að allir vinir manns eru 

farnir að festa ráð sitt, ganga í það 

heilaga, leggja skóna á hilluna, 

biðja að heilsa, kveðja leikinn. Að 

öllu gríni slepptu þá er það ekkert 

nema jákvætt. Sjálfur fór ég á 

skeljarnar fyrir tveimur árum og 

get ekki beðið eftir því að þræl-

festa ráð mitt endanlega.

Hættan er tvennskonar sem 

steðjar að manni í mínum spor-

um. Það er annars vegar sú að 

lenda í ömmum og frænkum í 

matarboðum og vera rukkaður 

um það hvers lags aumingi maður 

sé að vera ekki búinn að klára 

þetta rúmlega tveimur árum frá 

trúlofun. Hin hættan sem blasir 

við og er öllu alvarlegri er yfir-

vofandi steggjun. Það perlar af 

manni kaldur sviti við það eitt að 

skrifa orðið... steggjun. 

Í sumar í það minnsta verð 

ég í hlutverki „kvalarans“ sem 

er mjög vandasamt hlutverk. 

Maður þarf að passa sig að fara 

ekki algjörlega yfir strikið og eiga 

það á hættu að missa útlim þegar 

röðin er komin að manni sjálfum. 

Einnig að eyðileggja ekki brúð-

kaupið með því að græta mömm-

ur og ömmur þegar myndbandið 

er sýnt. En það er svo sem engin 

hætta á því. Ég er merkilega laus 

við þörfina að kvelja aðra. Djöfull 

á ég samt marga vini sem elska 

það. Þess vegna þarf maður að 

fara drífa þetta af. Svo maður hafi 

tækifæri til að kvitta fyrir.

Það eru fáir dagar sem fólk 

hefur jafn miklar væntingar til og 

brúðkaupsdagurinn. Reglulega 

heyrir maður þó skelfingarsögur 

af fulla frændanum sem eyðilagði 

veisluna og fór í sleik við hættu-

lega skylda frænku sína. Ég hef oft 

velt því fyrir mér hvort það sé ekki 

fullkomlega óraunhæf krafa að 

brúðkaup gangi snurðulaust fyrir 

sig miðað við áfengismagnið sem 

er jafnan dælt í gesti? Nei bara 

pæling...

ásgeir jónsson

  -  Heyrst hefur...32

Kristján þór 
ásamt dóttur sinni

Kristján Þór Einarsson úr Golfklúbbnum Kili fagnaði sigri á Íslandsmótinu í holukeppni 
sem fram fór á Hvaleyrarvelli um helgina. Kristján Þór atti kappi við Bjarka Pétursson úr 
Golfklúbbi Borgarness í úrslitaviðureign karla. Eftir harða baráttu þar sem kylfingarnir 
skiptust á að hafa forystu náði Kristján yfirhöndinni og sigraði að lokum 2/1.

Kylfingurinn Kristján Þór úr golfklúbbnum Kili  

Íslandsmeistari 
Í holukeppni



smá
auglýsingar

Óska eftir íbúð til leigu
Ég óska eftir 4ra herbergja 
íbúð í Mosó!!! Við erum 3 
skvísur í heimili og með 
kisur sem verða að koma 
með okkur - fer nú ekki 
mikið fyrir þeim elskum 
;) Er í fullri vinnu og hef 
meðmælendur.
Lilja 663-0670

Húsnæði óskast
Reglusamt og reyklaust 
par með tvö börn á leik-
skólaaldri óska eftir 3-4 
herbergja íbúð. Skilvísum 
greiðslum heitið.
Endilega hafið samband í 
s: 8917866 / 6189196 eða 
hilmarben@gmail.com

Prjónaverkefni
Er að leita að einstakling 
til að prjóna skemmtileg 
stykki sem fara yfir púða. 
Um er að ræða tímabundið 
verkefni. Greitt yrði fyrir 
hvert stykki. Áhugasamir 
mega gjarnan senda mér 
tölvupóst á netfangið 
helgakristjans@hotmail.
com eða hafa samband í 
síma 693-4611.

Kjallaraíbúð til leigu
75 fm kjallaraíbúð í Tanga-
hverfinu laus 1. ágúst, 
upplýsingar í 8215344 eða 
steinunn@fbi.is

Leiguíbúð óskast
Reglusamt og traust fólk 
óskar eftir einbýlishúsi 
eða raðhúsi til leigu í Mos-
fellsbæ frá september n.k. 
Getum útvegað meðmæli. 
Áhugasamir hafið sam-
band við Margréti í síma 
865-1589.

Húsnæði óskast
5 manna fjölskylda 
óskar eftir húsnæði, 4-5 
herbergja til leigu í Mos-
fellsbæ frá 1. september. 
Vinsamlegast sendið 
skilaboð á bjossib@gmail.
com.

Gefins læða
Þessi krúttlega þriggja 
mánaða læða fæst gefins, 
er kassavön kelirófa.  
Upplýsingar í síma: 
7752642

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð
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MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
Það er alVeG sama
hVað hundurinn
Þinn er GÓður
- ÓKunnuGt fÓlK
Veit Það eKKi

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 21.30

Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug
Virkir dagar: kl. 06.30-21:00

Laugard. kl. 09.00-17.00 og sunnud. kl. 09:00-16:00
Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Berglindi í síma 697-5328 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

Gröfuþjónusta
Grófuþjónusta, 
jarðvegsskipti 
og efnisflutningar 
í Mosfellsveit 
og Kjós.

Harðbakki ehf. 
s. 824 4790

M. Benz A170 
Glæsilegt eintak

árgerð 2005
ekinn um 124.000 km.

TIL SÖLU

Mjög vel með farinn, sparneytin 
og fallegur bíll. Ný skoðaður. 

Verð 1.790.000 kr. 
Nánari upplýsingar í sima 896 4000
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strákarnir í team citybike
tóku hringinn á 49 tímum

WOW

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Katrín, Svava og Unnur eru eigendur Sprey Hárstofu, auk þeirra er neminn Linda.
Nú á dögunum gerðu þær Sprey Sumar Collection 2014 „Caths the Light.“
„Við vildum gleði, birtu og fegurð í þessa línu, mjúka tóna og hreyfingu í hári. Við 
unnum með komandi tísku, horfðum á 90’s tímabilið og hvað okkur finnst sumar vera.“
Sumartískan þetta sumarið er rosalega þægileg og létt, litirnir verða mjög mjúkir, 
pastel tónar, hunangstónar og fallegir bjartir brúnir litir. 
Kippingarnar verða mjög léttar, meira um styttur og mjúkar línur 
hjá dömunum og herrarnir fara í styttri klippingar, þægilegar og strákslegar.“

Sprey Sumar ColleCtion 2014
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Bjóðum upp á ís í brauði,
boxi og shake

1490 KR990 KR

695 kr

1290 kr



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

Fjallkonan Fríð
Þjóðhátíðardeginum var fagnað í Mosfellsbæ þrátt 
fyrir mikla vætu. Ástríður Einarsdóttir brá sér í hlutverk 
fjallkonu og stillir sér hér upp með skátunum. mynd/Hilmar

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 24 ár

OPið virka DaGa frá kl. 9-18 • NetfaNG: BerG@BerG.is • www.BerG.is • BerG fasteiGNasala stOfNuð 1989

stekkur á kjalarnesi

Gott einbýli, 156 fm. auk 8,7 hektara eignarlands á Kjalarnesi við Esjurætur. 
Húsið er timburhús, fullbúið og afar vel staðsett. Búið að planta 40 þús. plöntum í landið. 
Flott eign á fögrum stað. V. 49 m.

Hlíðartún Jörfagrund á kjalarnesi

Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Sér inngangur. 
Snyrtileg eign. Fallegur garður. Hornbaðkar og flottar flísalagnir. Fallegt parket. Mjög snyrti-
leg íbúð. Örstutt í skóla, íþróttaaðstöðu,sundlaug og leikskóla.  V. 25,9 m.

Ferskur fiskur 
á hverjum degi

skeljatangi

Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 fm. bílskúrs, samt. 198,5 fm. Stór lóð. 
Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi. Góð eign í fögru umhverfi.

Mjög góð 90 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. 2 góð svefnherberg, rúmgóð stofa og eldhús. 
Sólpallur með skjólveggjum í suður. Sér inngangur. Laus strax.  V. 19.9 m.

Laugardaginn 5. júlí 
í Ævintýragarðinum 

kl. 11-14
Allir velkomnir


