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MOSFELLINGUR
HátíðarblaðBæjarhátíð MosfellsBæjar 28.-30. ágúst 

í túninu heima

mynd/raggióla

28.-30. ágúst

bæjarhátíð
GleðileGa

Davíð ólafs, Páll óskar, stefanía svavars 
og solla stirða koma öll fram á hátíðinni



Gleðilega
hátíð!

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20
s. 566 8520

www.hrimnir.is

www.murefni.is

Mosfellsbæ

Workshop / Gallery
Álafossvegi 29, Mosfellsbæ

aaa VERSLUNARTÆKNI
Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager

www.verslun.is

Alhliða málningarþjónusta
www.litalinan.is

Sigurjón Hólm Magnússon
Sími 895 1580 - sigurjon@elektrus.is



Bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 28. - 30. ágúst 

Mynd/Hilmar

Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ

Þverholti 5, Mosfellsbæ

GLERTÆKNI ehf

Völuteigi 21 

- gler í alla glugga -

Háholti 14, s. 566-8989



Þarftu að kaupa eða selja bíl?

100bilar.is og isband.is • Þverholt 6, Mosfellsbæ

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

STRÁKAHÓPUR VIÐ VARMÁRSKÓLA 
Árið1971

Félagar í Skólahljómsveitinni hafa brugðið 
sér í fótbolta að lokinni æfingu. 
Myndina tók Einar Kristjánsson sem var 
húsvörður skólans á þessum tíma.

Aftari röð frá vinstri:
Karl Ágúst Úlfsson Lágholti 7, Gunnar Freyr 
Stefánsson Lágholti 5, Þorvaldur Eiríksson 
Skólabraut 1, Steinar Tómasson Markholti 4, 
Björgvin Tómasson Markholti 4, Höskuldur 
Svavarsson Lágholti 6, Steinar Bjarni Sig-
valdason Skólabraut 3, Kristinn Tómasson 
Markholti,4.

Fremri röð frá vinstri:
Páll Kristjánsson Lágholti 6,Haukur 
Skæringsson Lágholti 9, Daði Þór Einarsson 
Markholti 13, Heiðar Guðjónsson Markholti 
9, Kári Gylfason Eyrarhvammi.

MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is
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: Pósturinn. 

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 um helgina. Það ættu 

glöggir lesendur blaðsins að sjá á 
næstu síðum. Hátíðarblað Mosfell-

ings er komið út, stærra og 
veglegra en nokkru sinni 
fyrr.
Dagskrá hátíðarinnar 
í heild sinni má finna í 
miðopnu blaðsins. Ég 
hvet ykkur til að taka 

hana með á röltið og 
upplifa skemmti-

lega hátíð með 
sveitungum 

okkar.   

Hvernig skal halda skemmtilega 
bæjarhátíð? Það er algjörlega 

undir Mosfellingum komið. Íbúar, 
félagasamtök og fyrirtæki í Mosfells-
bæ gera hátíðina að því sem hún er 
hverju sinni. Endilega takið þátt, það 
er hægt á svo marga vegu.

Sjáumst Í túninu heima.
Gleðilega bæjarhátíð!

Hátíð Mosfellinga

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað4

www.isfugl.is

HéÐAn og þAÐAn
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Bæjarhátíðin, Í túninu heima,  verður 
haldin í tólfta sinn um helgina. Dagskráin 
er glæsileg að vanda og þar ættu flestir að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Byggt er áfram á þekktum dagskrárliðum 
eins og Ullarpartíi og markaðsstemningu í 
Álafosskvos, stórtónleikum á laugardags-
kvöld, götugrilli, Pallaballi og fjölbreyttri 
dagskrá fyrir börn.  

Nýjungum mjög vel tekið
Kjúklingafestival var nýjung á hátíðinni 

í fyrra og fékk gríðarlega góðar viðtökur 
þar sem viðstaddir fengu yfir tíu þúsund 
skammta af kjúklingi í margskonar út-
færslu. Festivalið verður aftur við Varmá 
þar sem allir helstu kjúklingaframleiðend-
ur landsins bjóða upp á framleiðslu sína 
og veitingastaðir selja smáskammta. Auk 
þess verður boðið upp á fjölbreytta 
skemmtun á svæðinu. 

Hópakstur Ferguson-
félagsins um bæinn

Ein af nýjungunum í ár 
verður hópakstur í umsjón 
Ferguson-félagsins. Þá verð-
ur dráttarvélum og fornbíl-
um ekið um Mosfellsbæ 
klukkan 12 á hádegi á 
laugardag. 

Aksturinn byrjar 
og endar á flugvallar-
svæðinu við Tungubakka 
þar sem hin glæsilega 

sýning Wings and Wheels fer fram. Sýn-
ingin hefur verið ein af meginstoðum 
bæjarhátíðarinnar síðustu ár og er í umsjón 
Flugklúbbs Mosfellsbæjar. 

Tindahlaup í Heilsueflandi samfélagi
Íþróttatengdir viðburðir eru nokkrir 

og þar ber fyrst að nefna Tindahlaup 
Mosfellsbæjar sem er sam-

starfsverkefni bæjarins, 
Björgunarsveitarinnar 
Kyndils og Skátafélagsins 
Mosverja. 

Um áttatíu þátttak-
endur hlupu í fyrra og 
vonast er eftir því að 
þeim fjölgi enn í ár. Lagt 
er upp úr því að hafa 
umgjörðina veglega og 
markmiðið er að hlaup-

ið verði eitt af vinsælustu 

náttúrhlaupum ársins. Hlaupið er nú hluti 
af þríþraut sem nefnist Íslandsgarpurinn. 
Fellin í kringum Mosfellsbæ, nálægðin við 
náttúru og þéttbýli gera hlaupið einstakt 
og aðlaðandi fyrir metnaðarfulla hlaupara, 
bæði byrjendur og lengra komna. Einnig 
má nefna Þrekmót sem verður á Varmár-
velli og er nýjung sem felst í keppni sem 
reynir á snerpu, þol og þrek. 

Mosfellingar - tökum þátt
Mosfellsbær vill koma á framfæri þökk-

um til allra þeirra sem hafa lagt hönd á plóg 
við að gera Í túninu heima að þeirri stóru 
hátíðarhelgi sem hún er orðin ár hvert. 

Hátíðin veltur á þátttöku íbúa og gesta 
þeirra og eru allir hvattir til að skemmta sér 
og sínum. Verum stolt af bænum okkar og 
njótum samverunnar um helgina.  

www.lagafellskirkja.is

kirkjustarfið
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Sunnudagur 30. ágúst
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju 
kl. 11:00 – Í túninu heima!
Kirkjukór Lágafellssóknar undir stjórn 
Arnhildar Valgarðsdóttur organista
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 6. september
Guðsjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00
Kirkjukór Lágafellssóknar undir stjórn 
Arnhildar Valgarðsdóttur organista
Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 13. september
Fjölskylduguðsjónusta 
í Lágafellskirkju kl. 11:00
Kirkjukór Lágafellssóknar undir stjórn 
Arnhildar Valgarðsdóttur organista
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

------------

Á 50 ára afmælisári kirkjunnar 
minnumst við Stefáns Þorlákssonar 
sem gaf eigur sínar til endurreisnar 
Mosfellskirkju.

Sr. Ragnheiður Jónsdóttir þjónar 
fyrir altari og prédikar í guðsþjónustu í 
Mosfellskirkju sunnudaginn 30. ágúst.
Kirkjukór Lágafellssóknar syngur undir 
stjórn Arnhildar Valgarðsdóttur, 
organista. Kirkjukaffi og baðstofu-
stemmning að athöfn lokinni í 
„stofunni hans Stefáns“ í Reykjadal. 
Dalbúar og samtímamenn Stefáns 
segja sögur af lífi hans.

Hjartanlega velkomin!

HelgiHald NæSTu vikNa

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar fer fram um helgina •Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna

Boðið upp á það besta 
Í túninu heima 

Höfðar, Hlíðar, 
Tún og Mýrar

Tangar, Holt 
og Miðbær 

Teigar, Krikar, Lönd, 
Ásar, Tungur og Dalur 

Reykjahverfi og 
Helgafellshverfi

HveRfasKReyTingaR
Mosfellsbæ er skipt upp í fjóra 
hluta og hefur hver hluti sinn 
sérstaka lit til að skreyta með.

fjöldi listamanna 
kemur fram um helgina

Dagskrá

Bæjarhátíð MosfellsBæjar 28.-30. ágúst

LAUGARDAGUR 29. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ 
Mosfellsbakarí er með opið lengur í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur í hverfislitunum 
og skúffukökubitar, þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

9:00 - 17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM
Fótboltamót Aftureldingar og Intersports 6. 7. og 8. flokkur karla og kvenna.

9:00 - 16:00 TINDAHLAUP MOSFELLSBÆJAR
Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina að Varmá
www.mos.is/tindahlaup og www.hlaup.is. Ræst kl. 9:00 og kl. 11:00
Fjórar vegalengdir í boði 7 tindar (37 km), 5 tindar (35 km), 
3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km).

10:00 ÚTILEIKARNIR – ÞREKMÓT Á  ÍÞRÓTTASVÆÐINU AÐ VARMÁ 
Þrekmót sem reynir á snerpu, þol og þrek. Skráning og upplýsingar á threkmot.is

10:00 GOLFKLÚBBUR MOSFELLSBÆJAR
Yfir hátíðarhelgina verður frítt á Steinarsvöll á Bakkakoti. Skemmtilegur æfinga- 
völlur sem hentar öllum kylfingum. Á laugardeginum verður svo 2 fyrir 1 
af vallargjöldum fyrir alla bæjarbúa bæði á Bakkakotsvelli og Hlíðavelli.

10:00 WORLD CLASS - MOSFELLSBÆ
Tökum á því í hverfislitunum – skemmtilegar og fjölbreyttar æfingar.
Boðið verður upp á opinn tíma kl. 10:00, laugardaginn 29. ágúst í World Class. 
Frábær þjálfari á staðnum sem halda mun uppi stuði, puði og stemningu. 
Allir að sjálfsögðu hvattir til þess að mæta í sínum hverfislit!

10:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL
Útimarkaður: Sultukeppni, grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ,
rósir frá Dalsgarði o.fl. Úrslit í sultukeppni kl. 15:00.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 60 ÁRA AFMÆLI SKÓGRÆKTARFÉLAGS MOSFELLSBÆJAR
Skógræktarfélag og Mosfellsbær bjóða til hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði 
í Meltúnsreit við Völuteig í tilefni af 60 ára afmæli skógræktarfélagsins.  
Mosfellskórinn syngur nokkur lög, ýmsar uppákomur og boðið uppá nýbakaðar 
lummur og svaladrykki. Allir velkomnir.

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI
Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli við Vefarastræti 
í Helgafellslandi. Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum 
þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 
svo að fyrstir koma fyrstir fá. Nánari upplýsingar á facebook. Ókeypis aðgangur. 

12:00 - 17:00 WINGS AND WHEELS - FLUGVÖLLURINN Á TUNGUBÖKKUM
Fornvélasýning: Gamlar flugvélar, dráttarvélar úr Mosfellsbæ, mótorhjól, fornbílar 
og flugsýning. Heitt á könnunni fyrir gesti og karamellukast fyrir káta krakka.

12:00 HÓPAKSTUR UM MOSFELLSBÆ
Ferguson-félagið stendur fyrir hópakstri dráttarvéla og fornbíla. 
Lagt er af stað frá Tungubakkaflugvelli og keyrður hringur um Mosfellsbæ.   

12:00 - 17:00 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS
Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Álafoss og Sundlaugin.
Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.
13:30 Mosfellskórinn
14:00 Hljómsveitin Kinder - nemendur úr tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar 
14:30 Töframaðurinn Einar einstaki
15:30 Hljómsveitin Super Monkeys - nemendur úr tónlistardeild Listaskólans
16:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins

12:00 - 17:00 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS
Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósmyndaskólanum, þau Björk Guðbrandsdóttir og 
Guðbjörg Magnúsdóttir sýna verk sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Álafossvegi 20.

12.45 - 16.00  SVART OG SYKURLAUST Á RÁS 2
Útvarpsþátturinn Svart og sykurlaust á Rás 2 með Sólmundi Hólm 
sendur beint út frá Varmá í Mosfellsbæ. 

13:00 - 16:00 ATLANTSOLÍA MOSFELLSBÆ
Atlantsolía býður uppá gómsæta pylsu og ískalda kók.

13:00 - 22:00 LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR GJÖRNINGUR 
Gjörningurinn Blankspace - Tilraunastofa í samskiptum.

13:00 - 22:00 BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR
Hátíðaropnun. Kaffi á könnunni. 

13:00 - 15:00 TORGIÐ Í KJARNA – LOPAPRJÓN
Hvað ertu að prjóna? Vantar þig hjálp með að prjóna lopapeysu? 
Langar þig í félagsskap í prjónskapnum, hugmyndir eða álit á ný verkefni? 
Komdu þá endilega með lopann og prjónana og fáðu leiðsögn hjá 
Ragnheiði Jóhannsdóttur prjónakennara. 

13:00 - 15:00 EIRHAMRAR - FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA
Famos félagar og aðrir velunnar velkomnir í heimsókn í aðstöðu félagsstarfsins 
á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskráin kynnt og tekið við skráningum. 
Söngur í matsal undir stjórn Úllu og rjúkandi heitt kaffi á könnunni. 

13:00 BARNADAGSKRÁ Á TÚNINU VIÐ HLÉGARÐ
Brúðubíllinn með sýninguna Leikið með liti. 
Aldrei að vita nema Lilli verði á svæðinu.   

13:00 - 16:00 SKOTTMARKAÐUR VIÐ KJARNA
Mosfellingum gefst kostur á að koma með allskyns gull og gersemar úr skápum og
bílskúrum og bjóða gestum og gangandi til sölu. Einnig er handverksfólk velkomið.
Nánari upplýsingar um viðburð á facebook. Skráning hjá Elísabetu í síma 898 4412.

13:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORG

13:00 HVIRFILL Í MOSFELLSDAL - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Bjarki Bjarnason les úr væntanlegri skáldsögu sinni Spiritus Fossis sem segir frá 
því að Gunnar á Hlíðarenda fer að vinna í ullarverksmiðju. Bókin kemur út í haust. 

13:30 AMSTURDAM 6 VIÐ REYKJALUND - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Samkrull í leik og söng með Leikfélagi Mosfellssveitar og kvennakórnum 
Stöllunum í garðinum við Amsturdam 6.

14:00 - 17:00 KJÚKLINGAFESTIVAL - KJÚKLINGARÉTTIR FYRIR ALLA
Íþróttamiðstöðin að Varmá.
Stærstu kjúklinga- og matvælaframleiðendur landsins kynna afurðir sínar og gefa 
smakk. Þrautabraut Hjalta Úrsus. Matur og skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

14:00 HVÍTI RIDDARINN LEIKUR Á VARMÁRVELLI
Hvíti riddarinn tekur á móti Þrótti Vogum. 8-liða úrslit í 4. deild 
Íslandsmótsins í knattspyrnu. Frítt inn.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT – HOPPUKASTALAR
Frítt fyrir káta krakka.

15:00 - 16:00 STEKKJARFLÖT – HESTAFJÖR
Teymt undir börnum í boði Hestamannafélagsins Harðar. 

14:00 - 17:00 VÖFFLUKAFFI Í FMOS
Nemendafélag Framhaldsskóla Mosfellsbæjar verður með vöfflukaffi í skólanum 
og rennur ágóðinn til Reykjadals þar sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur 
sumar- og helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. 

15:00 AKURHOLT 21 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Rokk-karlakórinn Stormsveitin og Stefánía Svavars koma fram 
ásamt góðum gestum. 

14:00 - 16:00 ÓÐINSAUGA ÚTGÁFA MEÐ RITSMIÐJU
Útgáfan Óðinsauga verður með ritsmiðju fyrir börn í Kjarna Þverholti 2. Allir 
velkomnir. Einnig stendur til að gefa gestum smábækur á meðan birgðir endast.

16:00 SKÁLAHLÍÐ - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum heima. 
Tríóið Kókos skemmtir í brekkunni fyrir neðan Skálahlíð.

17:00 ÁLMHOLT 10 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum heima: Davíð Ólafsson óperusöngvari og gestir skemmta.

16:30 KARMELLUKAST Á FLUGVELLINUM TUNGUBÖKKUM

17:00 - 21:00 GÖTUGRILL Í MOSFELLSBÆ
Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel skreyttum götum bæjarins

21:00 - 22:45 STÓRTÓNLEIKAR Á MIÐBÆJARTORGI
Hljómsveit íslenska lýðveldisins ásamt góðum gestum.

- Páll Óskar
- María Ólafs
- Friðrik Dór
- Eyþór Ingi
- Stefánía Svavars
- Matti Matt

22:45 BJÖRGUNARSVEITIN KYNDILL MEÐ FLUGELDASÝNINGU

23:30 - 04:00 STÓRDANSLEIKUR MEÐ PÁLI ÓSKARI AÐ VARMÁ

SUNNUDAGUR 30. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ 
Mosfellsbakarí er með opið lengur í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur í hverfis-
litunum og skúffukökubitar þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

09:00 TUNGUBAKKAR
Fótboltamót Aftureldingar og Intersports 6. 7. og 8. flokkur karla og kvenna.

11:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL
Útimarkaður: Grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ, 
rósir frá Dalsgarði o.fl.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir 
og mörg önnur húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. 
Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 MOSFELLSKIRKJA
Á 50 ára afmælisári kirkjunnar minnumst við Stefáns Þorlákssonar sem 
gaf eigur sínar til endurreisnar Mosfellskirkju. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
þjónar fyrir altari og prédikar.
Kirkjukór Lágafellssóknar syngur undir stjórn Arnhildar Valgarðsdóttur, organista. 
Kirkjukaffi og baðstofustemmning að athöfn lokinni í „stofunni hans Stefáns“ 
í Reykjadal. Dalbúar og samtímamenn Stefáns segja sögur af lífi hans. 

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI
Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli í Helgafellslandi. 
Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum þjóðsögum. 
Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 
og því gildir að fyrstir koma og fyrstir fá. Ókeypis aðgangur. 

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT - HOPPUKASTALAR
Frítt fyrir káta krakka.

14:00 HLÉGARÐUR - HÁTÍÐARDAGSKRÁ
Umhverfisnefnd veitir umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2015.
Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2015.
Heitt á könnunni og allir velkomnir.

16:00 GLJÚFRASTEINN - STOFUTÓNLEIKAR
Dísurnar: Eydís Franzdóttir, Bryndís Pálsdóttir, 
Herdís Anna Jónsdóttir og Bryndís Björgvinsdóttir.
Aðganseyrir 1.500 kr.

FIMMTUDAGUR 27. ÁGÚST

BÆJARBÚAR SKREYTA HÚS OG GÖTUR Í HVERFISLITUM
GULUR - Hlíðar, Höfðar, Tún og Mýrar
RAUÐUR - Tangar, Holt og Miðbær
BLEIKUR - Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tungur og Mosfellsdalur
BLÁR - Reykja- og Helgafellshverfi

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

18:00 - 20:00 SUNDLAUGARKVÖLD Í LÁGAFELLSLAUG
Fjölskyldan skemmtir sér saman.
Kynning á vetrarnámskeiðum í lauginni. Wipeoutbrautin opin.
Solla stirða og Íþróttaálfurinn mæta skemmta

18:00 AFTURELDING – GRÓTTA Í ÍÞRÓTTAHÚSINU AÐ VARMÁ
Meistaraflokkur karla í handknattleik leikur gegn Gróttu á Opna Norðlenska mótinu. 
Leikurinn er liður í undirbúningi liðsins fyrir komandi vetur. Frítt inn.

20:00 - 22:00 UNGLINGADANSLEIKUR Í HLÉGARÐI
Unglingadansleikur fyrir 13-16 ára. Dj. Heiðar Austmann og leynigestur.

21:00 PUBQUIZ Á HVÍTA RIDDARANUM
Stórskemmtilegt fótbolta-pubquiz. Umsjón Magnús Már ritstjóri fotbolti.net. 

FÖSTUDAGUR 28. ÁGÚST

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

14:00 - 16:00 ARION BANKI
Skólakór Varmárskóla syngur nokkur lög. Bíbí og Blaki verða á svæðinu auk þess 
sem boðið verður uppá andlitsmálun fyrir börnin.

19:30 - 22:30 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS
Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósmyndaskólanum, þau Björk Guðbrandsdóttir og 
Guðbjörg Magnúsdóttir sýna verk sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Álafossvegi 20.

19:30 - 22:30 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS
Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Álafoss og Sundlaugin.
Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

20:30 ÍBÚAR SAFNAST SAMAN Á MIÐÆJARTORGI
GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR og BLÁIR - Allir að mæta í lopapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖNGUR LEGGJA AF STAÐ Í ÁLAFOSSKVOS
Hestamannafélagið Hörður leiðir gönguna með vöskum fákum.
Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfellssveitar ræsa einn lit af stað í einu.

21:00 - 22:30 BREKKUSÖNGUR OG SKEMMTIDAGSKRÁ Í ÁLAFOSSKVOS
Kynnir: Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings.
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, setur hátíðina.
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar spilar.
Gói úr Stundinni okkar tekur nokkur lög.
Dúettinn Hljómur stýrir brekkusöng.
Björgunarsveitin Kyndill kveikir í blysum.

22:30 ÁLAFOSSVEGUR 18 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Mosfellsku hljómsveitirnar VAR og VIO leika fyrir gesti og gangandi.

20:00 UPPISTAND Á HVÍTA RIDDARANUM
Sýningin „Pétur Jóhann óheflaður“. Forsala miða á Hvíta Riddaranum. 
Verð 2.900 kr. í forsölu / 3.900 við hurð. Húsið opnar kl. 19:00.

23:00 HVÍTI RIDDARINN
Partý með tríóinu Kókos á Hvíta Riddaranum fram eftir nóttu.

Í miðopnu blaðsins má sjá dagskrá hátíðarinnar.

hópakstur mun marka 
upphaf fornvélasýningarinnar

sigrún og agnes frumflytja 
nýtt leikrit á sauðhóli

Árleg sultukeppni í 
Dalnum um helgina  
Grænmetismarkaðurinn að Mos- 
skógum er nú í miklum blóma. 
Sultukeppni er orðin að föstum lið 
og fer hún fram á laugardaginn. Þá 
fjölmenna sælkerar á svæðið ýmist 
til að taka þátt eða smakka. Úrslit 
verða tilkynnt kl. 15 en markaður-
inn opnar kl. 10 um morguninn.

Markaðurinn hefst 
á föstudagskvöld   
Markaðurinn í Álafosskvosinni 
verður á sínum stað Í túninu heima. 
Að þessu sinni verður einnig opið 
á föstudagskvöld en þá fer fram 
ullarpartý í Kvosinni. Brekkusöngur 
og skemmtidagskrá hefst kl. 21 
en bæjarbúar safnast saman í 
skrúðgöngu frá Miðbæjartorginu kl. 
20:30. Mosfellingar eru hvattir til að 
mæta í lopapeysum.

Fornvélasýning á 
Tungubakkaflugvelli 
Wings’n Wheels fornvélasýning fer 
fram á Tungubakkaflugvelli í tengsl-
um við bæjarhátíðina. Sýningin er 
haldin laugardaginn 29. ágúst kl. 
12-17 og er aðgangur ókeypis. Þar 
er hægt að virða fyrir sér gamlar 
flugvélar, fornbíla, dráttarvélar, 
mótorhjól og kl. 16:30 verður kara-
mellukastið sívinsæla. Þeir sem eiga 
spennandi tæki sem ættu heima 
á sýningu eru beðnir um að hafa 
samband við Sigurjón í s. 858-4286. 
Hátíðin hefst kl. 12 með hópakstri 
dráttarvéla, fornbíla og tækja 
um Mosfellsbæ. Fergusonfélagið 
stendur fyrir akstrinum og hvetur 
til þátttöku. Nánari upplýsingar hjá 
Sigga Skarp í s. 691-6117.  



Friðrik Dór

María ÓlafsStebbi Jak Matti Matt

Stefanía 
Svavars

Páll 
Óskar

Fjör Fyrir alla Fjölskylduna
nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is

laugardagskvöldið
 29

. á
gúst

laugardagskvöldið 29. ágúst kl. 21:00-22:45

StÓrtÓnleikar
á MiðbæJartorginu

ítúninuheima

Hljómsveit íslenska 
lýðveldisins ásamt 

góðum gestum

FlugeldasýningBjörgunarsveitarinnar kyndils í lok tónleika.



Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Fram undan í vEtur

Þá líður senn að því að okkar blómlega 
starf  vakni aftur til lífsins eftir smá 
sumardvala. Í vetur verður sem endranær 
fjölbreytt dagskrá í félagsstarfinu. Við 
verðum með nýjan kennara í glerbræðslu 
á föstudögum, einnig verður spænsku-
kennsla, á döfinni er einnig að skoða 
skákhópa og Bridge kennslu. Félagsvist, 
línudans, bókband, tréútskurður, málun, 
leshringur, allar íþróttirnar og dansleik-
fimin hjá Auði verður á sínum stað og 
margt, margt fleira er á dagskrá. Bendum 
einnig á frábæra nýjung sem er módel-
smíði hjá Erlingi og hvetjum sem flesta að 
kynna sér það. Einnig verður sú nýbreytni 
að bjóða upp á 2 daga örnámskeið í 
handverksstofu og verða þau auglýst 
nánar.  Þeir sem hafa áhuga á að miðla 
sinni reynslu til annarra í félagsstarfinu er 
hjartanlega velkomið að gera það. Það er 
skemmtilegast að læra hvert af öðru. Öll 
búum við yfir dýrmætri og ólíkri reynslu. 
Minnum á að félagsstarfið er fyrir alla 

eldri borgara, öryrkja og atvinnulausa í 
Mosfellsbæ.
Endilega verið dugleg að koma í 
heimsókn til okkar og munið að ALLIR 
eru velkomnir hvort sem þeir eru úr 
Mosfellsbæ eða ekki. Karlar sérstaklega 
velkomnir. Munið að það er fólkið sem 
skapar félagsstarfið og félagsleg samvera 
hjálpar fólki og léttir lund.

myndlistahópur: Þeir sem hafa áhuga á 
að koma saman og mála og sinna mynd-
listinni þá mun fyrsti  hittingur vetrarins 
verða  8. sept. kl. 13.30 í kjallara.
Bókbandsnámskeið: Byrjar 16. sept kl. 
13.00. Kennt í bókbandsstofu/kjallara 
Eirhömrum. Kennari er Ragnar Gylfi. 
Skráningar krafist. Lágmarksþátttaka 8 
manns. 
tréútskurðarnámskeið: Hefst 
miðvikudaginn 9. sept. kl. 19.00 í kjallara 
Eirhamra. Kennari er Stefán Haukur. 
vöfflukaffi: Verður alltaf fyrsta miðviku-
dag hvers mánaðar og hefst 2. sept kl. 
14.30 í matsal Eirhamra. Allir velkomnir 
en skráningar er þörf. 
dagskrá íþr. deildar Famos. Vatnsleik-
fimi Lágafellslaug mánudaga og miðviku-
daga kl. 11.50. Fyrsti tími er mánudag 7. 
sept. Þjálfari er Karin Mattson. Aðrir tímar 
íþr. deildar, Boccia, Ringó, dansleikfimi 
o.fl. verða tilkynntir síðar. 

Félagsvistin byrjar aftur 11. sept. kl. 
13.00 í borðsal. 
Línudansinn byrjar í okt. 
Hvernig væri að kíka í spil? Spilað 
verður í  borðsal í vetur á fimmtudögum, 
allskonar spil, dagsetning tilkynnt síðar. 
Sjón er sögu ríkari og láttu endilega sjá þig. 
Perluhópur Jónu hittist á mánudögum 
og miðvikudögum kl. 13.00, allir 
velkomnir að vera með.

Leikfimi fyrir eldri borgara
Byrjar fimmtudaginn 3. sept. Kennari er 
Karin Mattson og verða tveir hópar. 
Hópur 1 kl. 10.45 áhersla á aðeins léttari 
leikfimi, hentar vel veikburða fólki og 
fólki með grindur
Hópur 2 kl.11.15 almenn leikfimi fyrir þá 
sem eru í ágætis formi.
Leikfimin er gjaldfrjáls og er liður í því að 
búa í Heilsueflandi samfélagi. Kennt er í 
leikfimisalnum á Eirhömrum. 

námskeið í módelsmíði
Ýmis módelverkefni gætu komið til  
greina t.d. bátar, brýr, hús og raunar hvað 
sem áhuginn beinist að. Þeir sem áhuga 
hafa á námskeiðinu eru beðnir um að 
senda póst á netfangið famos@famos.is 
ásamt nafni og símanúmeri eða skrá sig á 
blað í handverksstofu. Kennari er Erlingur 
Markús Andersen leiðbeinandi sem var 

með þátt á ÍNN. Nánari upplýsingar veitir 
formaður FaMos, Harald S. Holsvik, í síma 
566 6283. Líklega yrði kennt 4 klst á viku. 
Mánudagar 2 klst. fimmtud. 2 klst., alls 
átta vikur. Miðað er við 6 manna hóp 
14.400 kr/p. Erlingur kemur í heimsókn 
á opna húsið á laugardaginn kl. 13-15 Í 
túninu heima, allir velkomnir að spjalla 
við hann þar.

Örnámskeið í nálapúða/
skrautpúðagerð
Leiðsögn i gerð fallegra nála/skrautpúða 
dagana 1. og 2. sep. kl 13.00 í handverks-
stofu. Skráning í síma 5868014 eða á 
elvab@mos.is. Efnisgjaldið er aðeins 800 
kr. og leiðsögnin ókeypis að sjálfsögðu.  

Spænska fyrir byrjendur 
og lengra komna 
(fyrir alla Mosfellinga) 
Á þessu námskeiði verða helstu málfræði-
atriði kynnt og farið yfir orðaforða sem 
nýtist í daglegu lífi. Hefst 2. sept.  kl. 16- 
17. Staður: Hlaðhamrar. Verð: 12.000. 
4 vikur, kenn. Lourdes Cantero. Lágmarks-
þátttaka á námskeiðið er 5 manns.           

Skrifstofa félagsstarfsins Eirhömrum er 
opin alla virka daga kl.13.00-16.00, sími 
586-8014 eða 698-0090. Skrifstofa FaMos 
er opin á miðvikudögum kl. 15.00-16.00.

- Fréttir úr bæjarlífinu8

Kjúklingafestivalið 
haldið öðru sinni
Hjalti Úrsus býður til matarveislu 
ársins í Mosfellsbæ laugardaginn 
29. ágúst. Kjúklingafestivalið var 
nýr dagskrárliður á bæjarhátíðinni 
í fyrra og verður enn öflugra í ár. 
Festivalið fer fram við íþrótta-
miðstöðina að Varmá kl. 14-16. 
„Kjúklingaframleiðendur sem dags 
daglega eru í harðri samkeppni 
koma saman í einn dag, sameina 
krafta sína og kynna fyrir fólki þenn-
an holla og góða mat,“ segir Hjalti 
Úrsus. „Mosfellsbær hefur alltaf 
verið þekktur sem klúklingabær og 
stendur svo sannarlega undir nafni.“ 
Ýmsar nýjungar verða á festivalinu 
í ár ásamt fjölbreyttum skemmtiat-
riðum. Hjalti hvetur Mosfellinga til 
að líta við og fá sér smakk.     

Sumarlestri 
Bókasafnsins að ljúka
Sumarlestri Bókasafns Mosfellsbæjar 
lýkur 31. ágúst. Í sumar tók 331 barn 
þátt í lestrinum og 
er það nýtt met.   
Nú hvetur starfs-
fólk Bókasafnsins 
þau öll til að koma 
og fá viðurkenn-
ingarskjal.
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Golfklúbbur Mosfellsbæjar undirbýr nú 
byggingu íþróttamiðstöðvar á lóð sinni við 
Hlíðavöll samkvæmt samningi klúbbsins 
við Mosfellsbæ. 

Byggingarnefnd klúbbsins hefur unn-
ið að því að útbúa tillögur að húsinu og 
er lokahönnun þess hafin. Fjármögnun 
verkefnisins er í höfn og stefnt er að því að 
jarðframkvæmdir hefjist í byrjun næsta árs. 
Gangi allt eftir verður hægt að flytja inn í 
nýtt húsnæði fyrir sumarið 2017.

Gríðarlegt framfaraskref
„Það er ljóst að bygging Íþróttamiðstöðv-

ar við Hlíðavöll er gríðarlegt framfaraskref 
fyrir Golfklúbb Mosfellsbæjar en jafn-
framt mikið verkefni fyrir klúbbinn,“ segir 
Gunnar Ingi Björnsson 
framkvæmdastjóri GM. 
„Hlíðavöllur er senni-
lega stærsta einstaka 
íþróttamannvirki í Mos-
fellsbæ að flatarmáli og 
er núverandi aðstaða 
við völlinn löngu úr sér 
gengin og löngu komin 
á tíma fyrir endurnýjun. 
Samkvæmt samningi 
við Mosfellsbæ verður því svæði sem núna 
hýsir aðstöðu klúbbsins við Hlíðavöll skilað 
árið 2017 og verða þar nýjar byggingarlóðir 
til sem bærinn mun selja í framhaldinu.“

Góður árangur barna og unglinga
Hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar iðka núna 

ríflega 200 börn og unglingar golfíþróttina 
á hverju sumri og er klúbburinn afar stolt-
ur af þeim frábæra árangri sem börnin og 
unglingar hafa náð í keppni. 

„Aðstaða klúbbsins til inniæfinga hefur 
verið afar rýr og mjög erfitt að bjóða upp á 
nauðsynlega aðstöðu til æfinga yfir veturinn 
og hefur því þurft að leita út fyrir sveitarfé-
lagið í töluverðu mæli,“ segir Gunnar Ingi 

miðstöð golfíþróttarinnar við Hlíðavöll
Í nýrri íþróttamiðstöð verður öll neðri 

hæðin nýtt undir æfingaaðstöðu þegar 
húsið verður fullklárað en þar verður að 
finna bæði aðstöðu til að slá í net ásamt 
því að þar kemur púttflöt. Síðast en ekki 
síst verður þar aðstaða fyrir golfherma 
en gríðarlegar framfarir hafa átt sér stað í 
golfhermum undanfarin ár. Síðasta vetur 
eignaðist GM, með dyggri aðstoð góðra 
manna, fullkominn Trackman-golfhermi 
sem núna er í leiguhúsnæði. 

„Við hjá GM viljum því frekar líta á nýja 
íþróttamiðstöð sem íþróttahús fremur en 

nokkuð annað enda er ljóst að húsið verð-
ur miðstöð golfíþróttarinnar við Hlíðavöll,“ 
segir Gunnar Ingi.

mannvirkið nýtist sem best
„Það er okkur í GM mikið forgangsmál að 

vel takist til með þessa byggingu og ekki síst 
þá tengingu hennar við samfélagið í Mos-
fellsbæ. Ýmsar hugmyndir eru um nýtingu 
hússins sem á eftir að þróa frekar.  

Okkur langar til að mynda að bjóða 
félagasamtökum í Mosfellsbæ að nýta að-
stöðuna fyrir sína starfsemi, fundi og aðrar 
samkomur ásamt öðrum hugmyndum. 
Við teljum þetta muni geta nýst mörgum 
samtökum afar vel.

Markmið með þessu væri að nýta mann-
virkið betur ásamt því að koma eins miklu 
lífi í það yfir vetrartímann eins og hægt er.“ 

vinsældir golfíþróttarinnar
Gunnar Ingi minnir á að golfíþróttin er 

önnur stærsta íþróttagrein á Íslandi og ein-
ungis knattspyrna sem hefur fleiri skráða 
iðkendur. „Kannanir hafa síðan sýnt það að 
iðkendatölur í golfi eru í raun mun hærri 
þar sem fjölmargir iðka golf án þess að vera 
skráðir í golfklúbb. Golfið spilar því mikil-
vægt hlutverk þegar kemur að lýðheilsu og 
er mikilvæg hreyfing í daglegu lífi Íslend-
inga á öllum aldri,“ segir Gunnar Ingi.

Uppbygging framundan hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar •Stefnt að opnun sumarið 2017   

golfklúbburinn undirbýr 
byggingu íþróttamiðstöðvar

Gunnar Ingi 
Björnsson

Ný íþróttamiðstöð verður 
reist miðsvæðis á Hlíðavelli

NúveraNdi golfskáli muN
víkja fyrir íbúðagötu

sjá stuNdaskrá bls. 36

Nota myllumerkið 
#ítúninuheima
Mosfellingar 
eru hvattir til að 
taka myndir á 
bæjarhátíðinni 
og merkja á 
samfélagsmiðlum 
með myllumerkinu #ítúninuheima.
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Sigrún Geirsdóttir gerði sér lítið fyrir í 
byrjun ágúst og synti yfir Ermarsund, fyrst 
íslenskra kvenna. Sundið tók 22 klukkutíma 
og 34 mínútur. 

Sigrún byrjaði að stunda sjósund árið 
2008 og heillaðist alveg. „Systir mín dró 
mig með sér, það eru að verða sjö ár síðan 
og ég var alveg heilluð. Annað hvort líkar 
fólki þetta eða ekki. Þetta hentar mér vel 
en áður en ég byrjaði að stunda sjósund 
hreyfði ég mig lítið. Þetta gerir mér gott 
bæði andlega og líkamlega,“ segir Sigrún en 
hún hefur á þessum tíma synt hinar ýmsu 
sundleiðir við Íslandsstrendur, bæði ein og 
í boðsundi. 

Árið 2013 synti Sigrún boðsund yfir 
Ermarsund ásamt sundhópnum sínum Sæ-
kúnum og svo aftur í góðra vina hóp 2014.

Varð sjóveik og missti mikla orku
„Það var eftir seinna boðsundið sem ég 

ákvað að stefna á þetta ein og hóf þá strax 
undirbúning. Það er ýmislegt sem þarf að 
gera fyrir svona sund. Ég hóf strax strangar 
æfingar með sundfélaginu Ægi en fyrir 
utan æfingarnar þarf að panta bát, fá leyfi 
í Dover, fara í læknisskoðun og taka sex 
tíma reynslusund hér heima svo eitthvað 
sé nefnt. 

En það sem skiptir mestu máli er að 
stilla hausinn rétt. Ég var búin að undir-
búa þennan part mjög vel og vil ég meina 
að sá undirbúningur hafi skilað því að ég 

náði að klára sundið,“ segir Sigrún en hún 
varð sjóveik eftir þriggja og hálfs tíma sund 
og hélt engu niðri, varð mjög orkulaus og 
sundhraðinn minnkaði. Eftir sex til sjö tíma 
þar sem hún kastaði upp í hvert skipti eftir 
matargjöf þá var matseðlinum breytt og 
henni gefið kók, súkkulaði og Jelly Babies 
sem gaf henni þá orku sem þurfti til að 
klára sundið.

Andlegur undirbúningur skipti máli
Jóhannes Jónsson, eiginmaður Sigrúnar, 

var með henni ásamt tengdadóttur, vinkonu 
og vini. „Það var alveg æðislegt, þau þekkja 
mig svo vel, mína styrkleika og veikleika. 

Ég var búin að undirbúa mig mjög vel en 
sagt er að þegar maður fer í svona verkefni 
sé þetta 70% hugarfarið og 30% æfingar. Í 
mínu tilfelli var þetta 90% hugarfarið því ég 
tapaði svo mikilli sundgetu í uppköstunum 
að það var bara hausinn og stuðningurinn 
úr bátunum sem kom mér áfram. 

Vinkona mín synti með mér í land, það 
var ólýsanleg tilfinning að finna botninn 
þegar ég var komin yfir. Ég var rosalega 
þreytt en þetta var magnað og ég er mjög 
stolt af sjálfri mér að hafa náð þessu í fyrstu 
tilraun. Ég, af öllum konum, með engan 
íþróttaferil að baki, bara venjuleg kona,“ 
segir Sigrún stolt.

Öflugt stuðningsnet
„Ég er óendanlega þakklát öllum þeim 

sem hjálpuðu mér að láta þetta rætast. Það 
voru nokkur fyrirtæki sem styrktu mig og 
langar mig að koma sérstöku þakklæti til 
þeirra. Það eru Mosfellsbær, Ístex, Fast-
eignasala Mosfellsbæjar og Mosfellsbakarí. 

Ég vona að afrek mitt verði öðrum 
hvatning til að láta drauma sína rætast en 
eins og sagt er, vilji er allt sem þarf. Ég hef 
komist ótrúlega langt á því,“ segir Sigrún að 
lokum.

Á Special Olympics 
í Los Angeles
Mosfellingurinn Rakel Aradóttir tók 
þátt í alþjóðasumarleikum Spec-
ial Olympics sem fram fóru í  Los 
Angeles frá 25. júlí til 3. ágúst. Frá 
Íslandi fór 41 keppandi en alls voru 
sjö þúsund keppendur  á leikunum 
í ár sem haldnir eru fjórða hvert 
ár. Rakel keppti í sundi og stóð sig 
mjög vel.

Óskar Þór ráðinn 
til Mosfellsbæjar
Óskar Þór Þráinsson hefur verið 
ráðinn verkefnastjóri skjalavörslu 
og rafrænnar þjónustu hjá Mos-
fellsbæ. Óskar Þór lauk B.A. gráðu 
í bókasafns- og upplýsingafræði 
frá Háskóla 
Íslands árið 2008. 
Síðastliðin tvö 
og hálft ár hefur 
Óskar Þór starfað 
sem ráðgjafi og 
verkefnastjóri 
hjá Azazo hf. Þar 
á undan gegndi 
hann starfi 
skjalastjóra Mosfellsbæjar í rúm 
tvö ár. Hann hefur yfirgripsmikla 
þekkingu og reynslu af skjalastjórn-
un, rafrænni þjónustu og stjórn-
sýslu, kerfisstjórn, ráðgjöf, fræðslu, 
verklagsreglum og gæðamálum.

Skólar í heilsueflandi 
samstarfi
Þriðjudaginn 18. ágúst blésu 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar og 
heilsuklasinn Heilsuvin til heilsu-
eflandi skólafundar í Lágafellsskóla. 
Þar bauðst öllum skólum bæjarins 
að senda fulltrúa. „Tilgangur fund-
arins var að draga fram þau frábæru 
verkefni sem er nú þegar verið að 
vinna að í skólunum, ramma heilsu-
eflingarstarfið enn frekar inn og fá 
nýjar hugmyndir að leiðum til að 
stuðla að bættri heilsu og vellíðan 
nemenda og starfsfólks,“ segir Ólöf 
Sívertsen verkefnastjóri Heilsu-
eflandi samfélags í Mosfellsbæ. 
„Markmiðið var jafnframt að styrkja 
tengingu skólanna sín á milli og við 
verkefnið Heilsueflandi samfélag. 
Það er mál manna að fundurinn 
hafi tekist afskaplega vel og meðal 
þeirra málaflokka sem fundarmenn 
og skólarnir ætla að horfa sérstak-
lega á næstu misserin eru innleið-
ing Vinaliðaverkefnisins, hreyfing 
og útivera, fræðsla, mataræði, 
geðrækt, hvíld og forvarnir. Áhersla 
verður einnig lögð á samvinnu við 
foreldra og samvinnu á milli skóla 
og skólastiga.“ 
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Viltu syngja í skemmtilegum kór? 
Eru ekki einhverjir þarna úti sem langar 

að koma í skemmtilegan kór, Mosfellskórinn?

Stjórnandi er Vilberg Viggósson og er markmiðið 

að syngja þekkt popplög með undirspili.

Æfingar fara fram í Gagnfræðadeild Varmárskóla 

á miðvikudögum á milli kl. 20-22:30. Verið velkomin á æfingu 

miðvikudaginn 9. september og kynnið ykkur dagskrána í vetur.

Áhugasamir hafið samband í gegnum netfangið vaettaborgir@simnet.is

Fyrst íslenskra kvenna til að synda yfir Ermarsund •Þakklát fyrir allan stuðninginn

Snýst allt um hugarfarið

á hverjum degi fara yfir 
500 skip um ermarsund

með aðstoðarmönn-
unum í upphafi ferðar

ótrúlega hress 
að loknu sundi

SiLfur-
SteLpur
Þessar Mosógellur 
unnu silfur í 
handbolta og fót-
bolta á Unglinga-
landsmótinu á 
Akureyri sem fram 
fór um verslunar-
mannahelgina.
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Löður stefnir á að opna á ný þvotta-
stöðvarnar við N1 í Mosfellsbæ laugardag-
inn 29. ágúst. 

„Hér verða fjórir þvottabásar, sjálfsþjón-
ustubásar þar sem maður þvær bílinn sinn 
sjálfur. Svo verðum við með nýja sjálfvirka 
svampburstastöð þar sem maður keyrir 
inn og bíllinn er þveginn. Við erum að láta 
hanna fyrir okkur sjálfvirkt greiðslukerfi þar 
sem kúnninn velur og greiðir fyrir þá þjón-
ustu sem hann vill og þar af leiðandi verður 
stöðin aðgengileg allan sólarhringinn,“ seg-
ir Páll Mar Magnússon framkvæmdastjóri 
Löðurs.

Hreinir bílar eyða minna eldsneyti
Stöðin í Mosfellsbæ verður sú átjánda 

sem Löður starfrækir um allt land. „Þetta 
gengur vel og við finnum fyrir aukinni 

vitund hjá fólki að halda bílunum sínum 
hreinum. 

Metnaður okkar liggur líka í því að fólk 
geti gengið að því sem vísu á öllum okkar 
stöðum að fá toppþjónustu og við erum til 
dæmis með 24 tíma bilanaþjónustu, þannig 
að ef eitthvað bilar er því strax kippt í lag,“ 
segir Páll. 

„Við eigum ekki von á öðru en að Mos-
fellingar taki vel í þessa auknu þjónustu við 
bæjarbúa. Það skiptir miklu máli fyrir bíl-
eigendur að hugsa vel um að halda bílun-
um sínum hreinum, því góð umhirða bíls 
heldur verðmæti hans sem bestu og hann 
verður söluvænlegri í endursölu. 

Svo sýna nýjustu rannsóknir að að hrein-
ir bílar eyði minna eldsneyti,“ segir Páll að 
lokum og hlakkar til að sjá sem flesta Mos-
fellinga á þvottastöðinni.

Páll mar við nýju
stöðina í háholti

Fullkomin bílaþvottastöð opnar við N1 í Háholti um helgina

Löður opnar á ný

Söngkonan Íris Hólm er Mosfellingum 
kunn en hún er á leið til New York í leiklist-
arnám. Hún er spennt og einnig kvíðin þar 
sem tveggja ára dóttir hennar mun verða 
eftir heima í umsjá föður síns. 

Íris hefur komið víða við í söngnum en 
fékk hugljómun síðasta vetur þegar hún tók 
þátt í uppfærslunni á Ronju Ræningjadótt-
ur og fann að hana langaði að hella sér út 
í leiklist. Íris ætlar að halda kveðjutónleika 
áður en hún flytur út.

Leiðin liggur til Manhattan
„Söngurinn hefur alltaf verið mitt líf og 

yndi. Þegar ég lék Lovísu mömmu Ronju 
síðasta vetur heillaðist ég algjörlega af 
leiklistinni. Ég skoðaði skóla bæði í Evr-
ópu og Bandaríkjunum og fór svo í prufur 
í fjóra skóla í New York og komst inn í þrjá 
þeirra. 

Ég valdi skóla sem heitir Circle in the 
Square, sem er á Manhattan. Þar er söng-
urinn jafn mikilvægur og leiklistin og mér 
leist best á það, því mig langar líka til þess 
að syngja meira,“ segir Íris.

Afi og öll fjölskyldan kemur fram
„Ég ætla að halda kveðjutónleika á 

Rósenberg þann 1. september. Þetta eru 
líka fjáröflunartónleikar þar sem ég er að 
að fara í kostnaðarsamt nám. Dagskráin 
verður mjög fjölbreytt og ætla fjölskyldu-

meðlimir og vinir að troða upp, afi minn 
mun taka lagið og bróðir minn og frændi 
sjá um trommur og slagverk. Mamma ætlar 
meira að segja að syngja líka og þær Dóra 
Wild og María Guðmunds verða kynnar,“ 
segir Íris Hólm. 

„Svo verða þarna minni stjörnur eins og 
Páll Óskar, María Ólafs, Pétur Örn, Friðrik 
Dór og fullt af öðrum vinum mínum sem 
ætla að koma fram,“ segir Íris að lokum. 

Þeim sem ekki komast á tónleikana 
en langar að styrkja Írisi er bent 

styrktarreikning hennar: 0315-13-110307 
kt. 020689-3239.

Styrktarreikningur

Íris Hólm í leiklistarnám til New York •Tónleikar 1. sept  

Spennt og kvíðin 
fyrir útrásinni 

íris í útrás, viðburðinn 
má finna á facebook

Sýning á verkum 
Jónínu Loftsdóttur

á hárgreiðslustofunni
Pílus í Kjarnanum

MosfellsbæTEXTILTEXTIL

Myndlistarsýning

SjálfStyrkingarhópur
fyrir 10-12 ára börn

Þann 1. september mun fara af stað hópastarf 
fyrir börn hjá áleiðis fjölskyldu- og sálfræðistofu í 
Mosfellsbæ. Fyrstu hóparnir verða sjálfstyrkingar-
hópur fyrir stelpur og stráka á aldrinum 10-12 ára. 

Hóparnir verða haldnir á þriðjudögum, stelpuhópurinn 
frá 15-16.30 og strákahópurinn verður frá 17-18.30.

Verð fyrir 8 vikur er 25.000 kr.

Leiðbeinendur eru: Hólmfríður Dögg Einarsdóttir sálfræðingur og fjölskyldufræðingur 
og Eva Bryndís Pálsdóttir BS í sálfræði og nemi í fjölskyldumeðferð. 

nánari upplýsingar og skráning er í gegnum: 
aleidis.fjolskyldustofa@gmail.com eða í síma 6150858 (Hólmfríður) / 8945419 (Eva Bryndís)

RISA
LAGERHREINSUN

hjá heildversluninni Mirellu, 
Háholti 23 (2. hæð).

Dömu- og herrabolir 
kr. 500.-/1.000.-

Dömu- og herra nærbuxur frá kr. 300.-  
Boxerar frá kr. 500.-

Nærfatasett á börn (stærðir 2-12) kr. 1.000.- 
Bolir frá kr. 500.-

ÍtöLSk GæðI
Mjög gott úrval 
og margir litir

Opið 
mán-fös 

kl. 13-17 Háholt 23, 270 Mosfellsbær
Sími: 586 8050 / mirella@simnet.is / facebook.com/mirella.ehf

íris ásamt dóttur sinni myrru hólm 
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Páll Óskar spilar stórt hlutverk á bæjarhá-
tíðinni Í túninu heima eins og undanfarin 
ár. „Þetta er orðin hefð hjá mér að koma 
og taka þátt, eiginlega eins og jólin og mér 
myndi líða skringilega ef ég kæmi ekki. 

Ég tek þátt í tónleikunum á Miðbæjar-
torginu ásamt frábæru fagfólki og held 
svo hefðbundið Pallaball í íþróttahúsinu 
þar sem er nóg pláss til að dansa og góð 
aðstaða til að fara á trúnó,“ segir Palli 
hlæjandi. 

„Knattspyrnudeild Aftureldingar heldur 
þetta ball og það var tekin sú ákvörðun 
að halda því áfram á meðan fólk nennir 
mér, en í fyrra slógum við aðsóknarmet í 
miðasölunni. 

Ég hreinlega elska að koma og spila í 
Mosó, finnst einhvernvegin að þetta sé 
hin raunverulega árshátíð Mosfellinga 
og þeir mæta hvernig sem viðrar. Ég 
mæti með allt mitt hafurtask og verð með 
blöndu af nýju og gömlu. Markmiðið er að 
allir getir dansað og sungið með.“

Pylsa og
0.5L gos

500 KR*

* Hádegistilboð gildir
alla daga

milli 10 og 14

Grilluð samloka
m/ skinku, osti, sósu

og 0.5L gos
790 kr*

Ostborgari m/ káli,
gúrku, sósu og osti

600 kr*1000 kr*

Opnunartími
Mánudaga - Laugardaga 10-22

Sunnudaga 11-22

Háholti 22     Sími: 571-3530

Kammerkór Mosfellsbæjar er að hefja nýtt 
starfsár og fram undan er spennandi söng-
vetur. Kórinn getur bætt við sig söngfólki 
og hvetur alla sem hafa gaman af söng til 
að slást í hópinn og vera með skemmtulegu 
fólki í lífi og leik.

Kammerkór Mosfellsbæjar er áhuga-
mannakór sem hefur tekist á við fjölbreytta 
tónlist úr ýmsum áttum, allt frá endurreisn-
artímanum fram til nútímans, þau þrettán 
ár sem liðin eru frá því hann var stofnaður 
í Mosfellsbæ árið 2002.

Á síðasta vetri var afar öflugt starf í kórn-
um. Fyrir jólin gaf hann út sinn fyrsta disk, 
Mitt er þitt, þar sem flutt voru verk eftir 
Gunnar Reyni Sveinsson, Paco Peña, Sigur 
Rós, John Speight og fleiri. 

Símon H. Ívarsson hefur verið stjórnandi 
kórsins frá upphafi. Æfingar fara fram í 
Tónlistarskóla Mosfellsbæjar á miðviku-
dagskvöldum. Áhugasamir eru hvattir til 
þess að hafa samband við Símon kórstjóra 
í síma 8957634.

Vetrarstarfið hjá Kammerkórnum að hefjast

Mosfellingurin Georg Douglas hefur opnað 
myndlistarsýninguna „Leynigarður – Secret 
Garden“ í Anarkíu listasal í Kópavogi. 

Á sýningunni eru olíumálverk eftir Georg 
Douglas, unnin 2014–2015. Innblásturinn 
sækir listamaðurinn að nokkru leyti í blóm-
in, gróðurinn og fallega birtu íslenskrar 
náttúru. Á hinn bóginn á Georg að baki 
langan starfsferil á jarðvísindasviðinu 
sem líka hefur veitt honum innblástur og 
haft sterk áhrif á þessi verk. Þannig byggja 
myndirnar ekki eingöngu á blómkrónum, 
laufblöðum og stilkum, heldur ekki síður 
á þáttum sem eru aðeins sýnilegir í smá-
sjá eða með sameindalíkönum, eins og 
frjókornum, plöntuvefjum og prótínum. 
Þannig opnast nýjar og stærri víddir og um 
leið eykst skynjun og upplifun þeirra sem 

skoða myndirnar. Verkin eru ekki raunsæ 
nema að hluta til  því hlutföllum er víxlað 
og breytt. Þannig geta prótínspíralar skyggt 
á sjálf blómin og það er enginn raunveru-
legur forgrunnur eða bakgrunnur.

Sýningin stendur til 13. september.

Leynigarður georgS DougLaS

Hin raunverulega 
ársHátíð Mosfellinga

Páll Óskar verður Í túninu heima og elskar að spila í Mosó

Palli er klár fyrir
bæjarhátíðinar

kórinn gaf út sinn
fyrsta disk í fyrra

Vatnsleikfimi Lágafellslaug
Mán. og mið. kl. 11:50
Þjálfari: Karin Mattson 

Boccia að Varmá
Þriðjud. kl.10:30

Ringó að Varmá
Fimmtud. kl. 9:00

Dansleikfimi að Varmá
Miðvikudaga kl. 14:30
Kennari: Auður Harpa

FaMos dagskrá íþróttadeildar

Íþróttanefnd FaMos



Hrein upplifun
Íslenskar froðusápur sem sótthreinsa og mýkja húðina

.is

Miana handsápur
fást í verslunum og 

apótekum um land alltfacebook/miana





Notum eingöngu íslenskt
úrvalshráefni unnið af
kjötmeistara Ísfugls

A
T
A
R
N
A

Íslensk
kalkúnabringa

 fullkomnar veisluna

isfugl.is
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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

Jafnréttisviðurkenning 
Mosfellsbæjar 2015

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Minnt er á auglýsingu um tilnefningu til 
jafnréttisviðurkenningar á www.mos.is
Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar er haldinn í tengslum við 
18. september ár hvert. Fjölskyldunefnd veitir viðurkenningu 
þeim einstaklingi, stofnun, fyrirtæki eða félagasamtökum sem 
hafa lagt sig fram við að framfylgja jafnréttislögum og Evrópu-
sáttmálanum um jafna stöðu kvenna og karla.

Viðurkenninguna geta hlotið einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir, 
hópar eða félagasamtök sem á einn eða annan hátt hafa 
skarað fram úr eða markað spor á sviði jafnréttismála. 
Fjölskyldunefnd vonast eftir tilnefningum sem víðast að og 
minnir á nauðsyn þess að vekja athygli á verkum eða aðgerðum 
í þágu jafnréttis og hvetja þannig aðra til frekari dáða.
Í tilnefningunni skal koma fram lýsing á því jafnréttisstarfi sem 
hefur verið eða er innt af hendi í bæjarfélaginu ásamt rökstuðningi.
Jafnréttisdagurinn verður að þessu sinni tileinkaður 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna.

Rafrænt form til útfyllingar er að finna á mos.is. Einnig má skila 
tilnefningu til Þjónustuvers Mosfellsbæjar, Þverholti 2. 

Tilnefningarnar berist í síðasta lagi 
fimmtudaginn 3. september næstkomandi. 

Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar

Opnun nýs útivistarsvæðis 
í Meltúnsreit
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar og Mosfellsbær bjóða til 
hátíðardagskrár í skógarlundinum í Meltúnsreit á bæjar-
 hátíðinni Í túninu heima, laugardaginn 29. ágúst kl. 11:00.

Tilefnið er formleg opnun á nýju útivistarsvæði í Meltúnsreit við 
Völuteig. Samvinnuverkefni Mosfellsbæjar og Skógræktarfélags 
Mosfellsbæjar í tilefni af 60 ára afmæli félagsins.

Dagskráin verður fjölbreytt og skemmtileg.
- Mosfellskórinn syngur nokkur lög.
- Boðið verður uppá nýbakað lummur og svaladrykki.
- Kynnt verður tálgun úr tré.
- Náttúruleg leiktæki verða á staðnum fyrir börnin.

Aðkoma að svæðinu er 
frá Völuteig og með 
göngustígum í Teigahverfi.
Allir velkomnir.



Þverholti 2
Sími: 566 7123
www.apotekarinn.is

Mán–fim
frá  9–18
Föstudaga
9–18.30
Um helgar
10–14

Opið fyrir þig

- lægra verð

afsláttur gildir til 26.–30. ágúst 2015.20%

Hátíðartilboð
í Apótekaranum Mosfellsbæ

20% afsláttur af snyrtivörum, 
sokkabuxum og vítamínum.



  - Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ20

KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN

SKRÁNING Á HEIMASÍÐU SKÓLANS WWW.BALLET.IS
 KENNSLA HEFST MÁNUDAGINN 31. ÁGÚST

Mjódd, Álfabakka 14a

HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

fiskur í öllum litum

GleðileGa bæjarhátíð
Gríptu með þér GóðGæti á GötuGrillið

opið alla 

virka daGa

kl. 10-18.30

Grillspjót,
lax, humar, 

lönGu-
Grillsteikur



20.30 Íbúar safnast saman á Miðbæjartorgi
Gulir, rauðir, Bleikir oG Bláir

20.45 Skrúðgöngur leggja af stað
Hestamannafélagið Hörður leiðir 

gönguna með vöskum fákum.
Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfells-

sveitar ræsa einn lit af stað í einu.  

Eldspúarar

Ullarpartý
í álafosskvos

Björgunarsveitin 

Kyndill kveikir 

á blysum 

í lok dagskrár.

Dúettinn Hljómur

Gói

Brekkusöngur

Mætum
í lopa!

Fjör Fyrir aLLa FjöLSKyLduna
nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is

FöStudaGSKvöLdið
 28

. á
GúSt

21.00 álaFoSSkVoS
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar 

tekur á móti skrúðgöngum.
Kynnir: Hilmar Gunnarsson, ritstjóri 
Mosfellings, býður gesti velkomna.
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, 

setur hátíðina.
Gói úr Stundinn okkar tekur nokkur lög.

dúettinn Hljómur stýrir brekkusöng.

skólahljómsveitin

Útimarkaður ítúninuheima

Dagskrá

Bæjarhátíð MosfellsBæjar 28.-30. ágúst

LAUGARDAGUR 29. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ

Mosfellsbakarí er m
eð opið lengur í tilef

ni af bæjarhátíðinni.
 Múffur í hverfislitun

um 

og skúffukökubitar, þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

9:00 - 17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM

Fótboltamót Afturel
dingar og Intersport

s 6. 7. og 8. flokkur k
arla og kvenna.

9:00 - 16:00 TINDAHLAUP MOSFELLSBÆJAR

Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina að Varmá

www.mos.is/tindahlaup og www.hlaup.is. Ræst kl. 9:00 og kl. 11:00

Fjórar vegalengdir í boði 7 tindar (37 km), 5 tindar (35 km), 

3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km).

10:00 ÚTILEIKARNIR – ÞREKMÓT Á  ÍÞRÓTTASVÆÐINU AÐ VARMÁ 

Þrekmót sem reynir á snerpu, þol og þrek. Skráning og upplýsingar á threkmot.is

10:00 GOLFKLÚBBUR MOSFELLSBÆJAR

Yfir hátíðarhelgina v
erður frítt á Steinars

völl á Bakkakoti. Ske
mmtilegur æfinga- 

völlur sem hentar öl
lum kylfingum. Á lau

gardeginum verður 
svo 2 fyrir 1 

af vallargjöldum fyri
r alla bæjarbúa bæð

i á Bakkakotsvelli og
 Hlíðavelli.

10:00 WORLD CLASS - MOSFELLSBÆ

Tökum á því í hverfis
litunum – skemmtile

gar og fjölbreyttar æ
fingar.

Boðið verður upp á o
pinn tíma kl. 10:00, l

augardaginn 29. ágú
st í World Class. 

Frábær þjálfari á staðnum sem halda mun uppi stuði, puði og stemningu.

Allir að sjálfsögðu h
vattir til þess að mæ

ta í sínum hverfislit!

10:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL

Útimarkaður: Sultuk
eppni, grænmeti frá

 Mosskógum, silung
ur frá Heiðarbæ,

rósir frá Dalsgarði o
.fl. Úrslit í sultukepp

ni kl. 15:00.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla dag
a 11:00-17:00. Aðga

ngur 600 kr. Teymt á
 hestbaki 300 kr.

11:00 60 ÁRA AFMÆLI SKÓGRÆKTARFÉLAGS MOSFELLSBÆJAR

Skógræktarfélag og Mosfellsbær bjóða til hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði 

í Meltúnsreit við Völuteig í tilefni af 60 ára afmæli skógræktarfélagsins.  

Mosfellskórinn syngur nokkur lög, ýmsar uppákomur og boðið uppá nýbakaðar 

lummur og svaladrykki. Allir velkomnir.

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI

Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli við Vefarastræti 

í Helgafellslandi. Le
ikritið og tónlistin er

 frumsamin en bygg
ð á íslenskum 

þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 

svo að fyrstir koma fyrstir fá. Nánari upplýsingar á facebook. Ókeypis aðgangur. 

12:00 - 17:00 WINGS AND WHEELS - FLUGVÖLLURINN Á TUNGUBÖKKUM

Fornvélasýning: Gam
lar flugvélar, dráttar

vélar úr Mosfellsbæ
, mótorhjól, fornbíla

r 

og flugsýning. Heitt 
á könnunni fyrir ges

ti og karamellukast 
fyrir káta krakka.

12:00 HÓPAKSTUR UM MOSFELLSBÆ

Ferguson-félagið ste
ndur fyrir hópakstri 

dráttarvéla og fornb
íla. 

Lagt er af stað frá Tu
ngubakkaflugvelli og

 keyrður hringur um
 Mosfellsbæ.   

12:00 - 17:00 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS

Álafossbúðin - Ásga
rður - Kaffi Álafoss o

g Sundlaugin.

Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

13:30 Mosfellskórinn

14:00 Hljómsveitin Kinde
r - nemendur úr tón

listardeild Listaskól
a Mosfellsbæjar 

14:30 Töframaðurinn Einar einstaki

15:30 Hljómsveitin Supe
r Monkeys - nemend

ur úr tónlistardeild L
istaskólans

16:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins

12:00 - 17:00 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS

Nýútskrifaðir nemen
dur úr Ljósmyndask

ólanum, þau Björk G
uðbrandsdóttir og 

Guðbjörg Magnúsdó
ttir sýna verk sín í kj

allaranum á Þrúðva
ngi, Álafossvegi 20.

12.45 - 16.00  SVART OG SYKURLAUST Á RÁS 2

Útvarpsþátturinn Sv
art og sykurlaust á R

ás 2 með Sólmundi 
Hólm 

sendur beint út frá Varmá í Mosfellsbæ. 

13:00 - 16:00 ATLANTSOLÍA MOSFELLSBÆ

Atlantsolía býður uppá gómsæta pylsu og ískalda kók.

13:00 - 22:00 LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR GJÖRNINGUR

Gjörningurinn Blank
space - Tilraunastof

a í samskiptum.

13:00 - 22:00 BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR

Hátíðaropnun. Kaffi 
á könnunni. 

13:00 - 15:00 TORGIÐ Í KJARNA – LOPAPRJÓN

Hvað ertu að prjóna?
 Vantar þig hjálp me

ð að prjóna lopapeys
u? 

Langar þig í félagss
kap í prjónskapnum

, hugmyndir eða álit
 á ný verkefni? 

Komdu þá endilega 
með lopann og prjón

ana og fáðu leiðsögn
 hjá 

Ragnheiði Jóhannsdóttur prjónakennara. 

13:00 - 15:00 EIRHAMRAR - FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA

Famos félagar og aðrir velunnar velkomnir í heimsókn í aðstöðu félagsstarfsins 

á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskráin kynnt og tekið við skráningum.

Söngur í matsal und
ir stjórn Úllu og rjúk

andi heitt kaffi á kön
nunni. 

13:00 BARNADAGSKRÁ Á TÚNINU VIÐ HLÉGARÐ

Brúðubíllinn með sý
ninguna Leikið með 

liti. 

Aldrei að vita nema Lilli verði á svæðinu.   

13:00 - 16:00 SKOTTMARKAÐUR VIÐ KJARNA

Mosfellingum gefst kostur á að koma með allskyns gull og gersemar úr skápum og

bílskúrum og bjóða gestum og gangandi til sölu. Einnig er handverksfólk velkomið.

Nánari upplýsingar um viðburð á facebook. Skráning hjá Elísabetu í síma 898 4412.

13:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORG

13:00 HVIRFILL Í MOSFELLSDAL - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Bjarki Bjarnason les
 úr væntanlegri skál

dsögu sinni Spiritus
 Fossis sem segir frá

 

því að Gunnar á Hlíð
arenda fer að vinna 

í ullarverksmiðju. B
ókin kemur út í haus

t. 

13:30 AMSTURDAM 6 VIÐ REYKJALUND - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Samkrull í leik og söng með Leikfélagi Mosfellssveitar og kvennakórnum 

Stöllunum í garðinum við Amsturdam 6.

14:00 - 17:00 KJÚKLINGAFESTIVAL - KJÚKLINGARÉTTIR FYRIR ALLA

Íþróttamiðstöðin að Varmá.

Stærstu kjúklinga- o
g matvælaframleiðe

ndur landsins kynna
 afurðir sínar og gef

a 

smakk. Þrautabraut
 Hjalta Úrsus. Matur

 og skemmtun fyrir a
lla fjölskylduna.

14:00 HVÍTI RIDDARINN LEIKUR Á VARMÁRVELLI

Hvíti riddarinn tekur
 á móti Þrótti Vogum

. 8-liða úrslit í 4. dei
ld 

Íslandsmótsins í knattspyrnu. Frítt inn.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT – HOPPUKASTALAR

Frítt fyrir káta krakka.

15:00 - 16:00 STEKKJARFLÖT – HESTAFJÖR

Teymt undir börnum
 í boði Hestamannaf

élagsins Harðar. 

14:00 - 17:00 VÖFFLUKAFFI Í FMOS

Nemendafélag Fram
haldsskóla Mosfells

bæjar verður með vö
fflukaffi í skólanum 

og rennur ágóðinn til Reykjadals þar sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur 

sumar- og helgardv
öl fyrir fötluð börn o

g ungmenni. 

15:00 AKURHOLT 21 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Rokk-karlakórinn St
ormsveitin og Stefán

ía Svavars koma fram
 

ásamt góðum gestum. 

14:00 - 16:00 ÓÐINSAUGA ÚTGÁFA MEÐ RITSMIÐJU

Útgáfan Óðinsauga v
erður með ritsmiðju

 fyrir börn í Kjarna Þ
verholti 2. Allir 

velkomnir. Einnig stendur til að gefa gestum smábækur á meðan birgðir endast.

16:00 SKÁLAHLÍÐ - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Útitónleikar í garðinum heima. 

Tríóið Kókos skemm
tir í brekkunni fyrir n

eðan Skálahlíð.

17:00 ÁLMHOLT 10 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Útitónleikar í garðinum heima: Davíð Ólafsson óperusöngvari og gestir skemmta.

16:30 KARMELLUKAST Á FLUGVELLINUM TUNGUBÖKKUM

17:00 - 21:00 GÖTUGRILL Í MOSFELLSBÆ

Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel skreyttum götum bæjarins

21:00 - 22:45 STÓRTÓNLEIKAR Á MIÐBÆJARTORGI

Hljómsveit íslenska 
lýðveldisins ásamt g

óðum gestum.

- Páll Óskar

- María Ólafs

- Friðrik Dór

- Eyþór Ingi

- Stefánía Svavars

- Matti Matt

22:45 BJÖRGUNARSVEITIN KYNDILL MEÐ FLUGELDASÝNINGU

23:30 - 04:00 STÓRDANSLEIKUR MEÐ PÁLI ÓSKARI AÐ VARMÁ

SUNNUDAGUR 30. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ

Mosfellsbakarí er m
eð opið lengur í tilef

ni af bæjarhátíðinni.
 Múffur í hverfis-

litunum og skúffukökubitar þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

09:00 TUNGUBAKKAR

Fótboltamót Afturel
dingar og Intersport

s 6. 7. og 8. flokkur k
arla og kvenna.

11:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL

Útimarkaður: Grænm
eti frá Mosskógum, 

silungur frá Heiðarb
æ, 

rósir frá Dalsgarði o
.fl.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir

og mörg önnur húsd
ýr. Opið alla daga 11

:00-17:00. 

Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 MOSFELLSKIRKJA

Á 50 ára afmælisári 
kirkjunnar minnums

t við Stefáns Þorláks
sonar sem 

gaf eigur sínar til endurreisnar Mosfellskirkju. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 

þjónar fyrir altari og prédikar.

Kirkjukór Lágafellss
óknar syngur undir 

stjórn Arnhildar Valg
arðsdóttur, organist

a. 

Kirkjukaffi og baðsto
fustemmning að ath

öfn lokinni í „stofunn
i hans Stefáns“ 

í Reykjadal. Dalbúar
 og samtímamenn S

tefáns segja sögur a
f lífi hans. 

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI

Leikhópurinn Miðnæ
tti sýnir leikritið „Út 

úr hól” á Sauðhóli í H
elgafellslandi. 

Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum þjóðsögum. 

Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 

og því gildir að fyrstir koma og fyrstir fá. Ókeypis aðgangur.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT - HOPPUKASTALAR

Frítt fyrir káta krakka.

14:00 HLÉGARÐUR - HÁTÍÐARDAGSKRÁ

Umhverfisnefnd veit
ir umhverfisviðurken

ningar Mosfellsbæja
r 2015.

Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2015.

Heitt á könnunni og 
allir velkomnir.

16:00 GLJÚFRASTEINN - STOFUTÓNLEIKAR

Dísurnar: Eydís Fran
zdóttir, Bryndís Páls

dóttir, 

Herdís Anna Jónsdó
ttir og Bryndís Björg

vinsdóttir.

Aðganseyrir 1.500 kr.

FIMMTUDAGUR 27. ÁGÚST

BÆJARBÚAR SKREYTA HÚS OG GÖTUR Í HVERFISLITUM

GULUR - Hlíðar, Höfðar, Tún
 og Mýrar

RAUÐUR - Tangar, Holt og M
iðbær

BLEIKUR - Teigar, Krikar, Lö
nd, Ásar, Tungur og 

Mosfellsdalur

BLÁR - Reykja- og Helga
fellshverfi

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla dag
a 11:00-17:00. Aðga

ngur 600 kr. Teymt á
 hestbaki 300 kr.

18:00 - 20:00 SUNDLAUGARKVÖLD Í LÁGAFELLSLAUG

Fjölskyldan skemmtir sér saman.

Kynning á vetrarnám
skeiðum í lauginni. W

ipeoutbrautin opin.

Solla stirða og Íþróttaálfurinn mæta skemmta

18:00 AFTURELDING – GRÓTTA Í ÍÞRÓTTAHÚSINU AÐ VARMÁ

Meistaraflokkur kar
la í handknattleik le

ikur gegn Gróttu á O
pna Norðlenska mót

inu. 

Leikurinn er liður í undirbúningi liðsins fyrir komandi vetur. Frítt inn.

20:00 - 22:00 UNGLINGADANSLEIKUR Í HLÉGARÐI

Unglingadansleikur 
fyrir 13-16 ára. Dj. H

eiðar Austmann og l
eynigestur.

21:00 PUBQUIZ Á HVÍTA RIDDARANUM

Stórskemmtilegt fót
bolta-pubquiz. Ums

jón Magnús Már rits
tjóri fotbolti.net. 

FÖSTUDAGUR 28. ÁGÚST

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla dag
a 11:00-17:00. Aðga

ngur 600 kr. Teymt á
 hestbaki 300 kr.

14:00 - 16:00 ARION BANKI

Skólakór Varmárskó
la syngur nokkur lög

. Bíbí og Blaki verða
 á svæðinu auk þess

 

sem boðið verður uppá andlitsmálun fyrir börnin.

19:30 - 22:30 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS

Nýútskrifaðir nemen
dur úr Ljósmyndask

ólanum, þau Björk G
uðbrandsdóttir og 

Guðbjörg Magnúsdó
ttir sýna verk sín í kj

allaranum á Þrúðva
ngi, Álafossvegi 20.

19:30 - 22:30 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS

Álafossbúðin - Ásga
rður - Kaffi Álafoss o

g Sundlaugin.

Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

20:30 ÍBÚAR SAFNAST SAMAN Á MIÐÆJARTORGI

GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR og BLÁIR - Allir að mæta í l
opapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖNGUR LEGGJA AF STAÐ Í ÁLAFOSSKVOS

Hestamannafélagið 
Hörður leiðir göngun

a með vöskum fákum
.

Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfellssveitar ræsa einn lit af stað í einu.

21:00 - 22:30 BREKKUSÖNGUR OG SKEMMTIDAGSKRÁ Í ÁLAFOSSKVOS

Kynnir: Hilmar Gunn
arsson, ritstjóri Mos

fellings.

Haraldur Sverrisson
, bæjarstjóri, setur h

átíðina.

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar spilar.

Gói úr Stundinni okkar tekur nokkur lög.

Dúettinn Hljómur st
ýrir brekkusöng.

Björgunarsveitin Kyn
dill kveikir í blysum.

22:30 ÁLAFOSSVEGUR 18 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Mosfellsku hljómsveitirnar VAR og VIO leika fyrir gesti og gangandi.

20:00 UPPISTAND Á HVÍTA RIDDARANUM

Sýningin „Pétur Jóh
ann óheflaður“. Fors

ala miða á Hvíta Rid
daranum. 

Verð 2.900 kr. í forsö
lu / 3.900 við hurð. H

úsið opnar kl. 19:00.

23:00 HVÍTI RIDDARINN

Partý með tríóinu Kó
kos á Hvíta Riddaran

um fram eftir nóttu.

Dagskrá hátíðarinnar 
í miðopnu blaðsins

föstudagskvöldið 28. ágúst kl. 20:30-22:30

a bæjarhátíð



29. ágúst
íþróttahúsinu

Allur ágóði rennur til meistaraflokks karla í knattspyrnudeild Aftureldingar
Aldurstakmark: 20 ár

Stórdansleikur 
í íþróttahúsinu 

að Varmá
Hinn eini sanni Páll Óskar 

mætir í Mosó og heldur uppi 
stuðinu til kl. 04:00.

Laugardagskvöldið 29. ágúst. 
Húsið opnar kl. 23:30

Miðaverð: 3.000 kr.
Forsala á Hvíta 

Riddaranum: 2.000 kr.

að varmá



Mosfellsbær auglýsir lóðir við Þverholt í miðbæ Mosfellsbæjar. Um er að ræða 
byggingarrétt fyrir 30 leiguíbúðir og 10 íbúðir til almennrar sölu.

Umsóknarfrestur til 11. september 2015. Umsóknum má skila rafrænt á mos@mos.is
eða í Þjónustuver Mosfellsbæjar, Þverholti 2.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos.is.

Nýjar lóðir í hjarta 
Mosfellsbæjar

Lóðum úthlutað til byggingar leiguíbúða í Mosfellsbæ

www.mos.is



  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós24

Hinn ársgamli KarlaKór, 
mosfellsbræður, 

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

Kórinn hefur æfingar í Varmárskóla í september.

áhugasamir karlar á aldrinum 16-60 ára 
skrái sig í síma 699-1967 hjá Julian. 

Radd- og nótnalestursþjálfun innifalin í kórgjöldum. 
Auka söngkennsla og söngnámskeið hjá virtum söngkennurum 

líka í boði í söngskólanum „Sönghöllin” í Mosfellsbæ.

Góðar söngkveðjur.

Nokkrir dagar í Tindahlaupið
Kæru félagar.

Nú eru einungis nokkrir 
dagar í Tindahlaupið og 
mikilvægt að huga að næstu 
dögum.

Mikilvægt er að vinna 
niður álagið og ég vona að 
þið hafið haft tök á æfa vel 
þrátt fyrir sumarfrí líkt og 
við sömdum um.

Hlaupavikan gæti litið svona út:
Létt hlaup á mánudegi og góðar 

teygjur. Létt hlaup og stutt vegalengd er 
afstæð og fer eftir æfingamagni síðustu 
vikna en á bilinu 5 – 12 km er hæfilegt.

Þriðjudagur, þá er gott að hvíla en 
sjálfsagt að taka góða göngu og teygja.

Á miðvikudag ætlum við að fara á 
bilinu 3 – 8 km og teygja vel.

Fimmtudag og föstudag er gott að 
hvíla líkamann fyrir komandi átök.

Samhliða þessu ætlum við að passa 
vel upp á hvíldina, þ.e sofa vel og ekki 
síst að næra okkur rétt. Ekki missa úr 
máltíðir síðustu dagana fyrir hlaup því 
líkaminn þarf að hlaða upp orku sem 

hann svo nýtir á hlaupadag. Sem 
dæmi um máltíðir síðustu tvo til 3 
dagana fyrir hlaup má nefna:
Morgunmatur: Hafragrautur.
Millimál: Ávöxtur
Hádegismatur: Salat eða pasta.
Millimál: Hrökkbrauð og eða 
ávextir.
Kvöldmatur: Kjöt, kjúklingur 

eða fiskur og meðlæti má vera grjón, 
kartöflur eða pasta.

Drekkum vel af vatni með hverri 
máltið og yfir daginn. Á hlaupadag er 
gott að byrja daginn á að fá sér t.d 2 – 3 
ristaðar brauðsneiðar eða hafragraut. 
Mjög mikilvægt er að sleppa ALDREI 
úr drykkjarstöð í hlaupinu. Þótt ekki 
sé nema bara til að fá sér vatn eða smá 
orkudrykk. Gott er að ganga 50 – 100m 
að drykkjarstöðinni og 50 – 100m eftir 
drykkjarstöðina áður en hlaupið er af 
stað aftur.

Hlakka mikið til að sjá ykkur á svæð-
inu og gangi ykkur rosalega vel. Umfram 
allt njótið dagsins og útiverunnar.

� Arnaldur Birgir Konráðsson

heilsuvin í mosfellsbæ

heilsu

hornið

Nú er aðalhátíð bæjarins á næsta leiti og að 
mörgu að huga.

Götugrillin spila þar stóran þátt og eru 
þau af öllum stærðum og gerðum. Það 
gengur á með látum, leikjum, söng og 
glensi og því ekki úr vegi að vera með mat 
og drykki sem einfaldast og vel undirbúið.

Okkur datt í hug að mæla með þessum 
einföldu og góðu réttum sem væru tilvaldir 
í grillin eða bara yfir hátíðarhelgina.

Góða skemmtun og verði ykkur að góðu!

Í túninu heima fer fram um helgina •Íbúar safnast saman í götugrillum á laugardagskvöldið  

GirNileGT fyrir GöTuGrilliN

Il Barone Rosso 3l - Ítalía 4.890 kr.
Hentugt vín í veisluna, grillið og 
með flestu kjöti eða eitt og sér. 
Kirsuberjarautt, létt, 
smásætt, mild sýra.

Montalto Pinot Grigio
– Ítalía, Sikiley 1.599 kr.
Mjög ferskt og gott, tilvalið með góðum 
fiskréttum, ostum eða eitt og sér. 
Létt fylling, fersk sýra, angan af peru, 
sítrús og blómum.

VIð MæluM Með eftIRfaRandI VínuM
Með þessuM GIRnIleGu RéttuM

dásamleg bruschetta 
með mozzarella, 
tómötum og basiliku 
• 1 snittubrauð
• 2 hvítlauksrif (má sleppa)
• Góð ólífuolía
• 1 msk balsamik edik
• 1 askja kokteiltómatar eða 3-4 tómatar
• fersk basilika eftir smekk
• 1 Mozzarella ostur
• salt og pipar eins og þarf
• ca. 1/2 dl parmesanostur, rifinn

Brauðin eru sneidd eftir smekk. Sneiðunum er raðað 
á ofnplötu. Best er að setja bökunarpappír undir. Hver 
sneið er síðan pensluð með ólífuolíu. Brauðin aðeins 
látin taka lit. Þá eru þau tekin út og leyft að kólna á 
meðan tómatablandan er útbúin.

Tómatarnir skornir 
í litla bita, basilikan 
söxuð, mozzarella 
kúlan skorinn í bita 
og hvítlaukurinn 
pressaður. Þessu síð-
an öllu blandað í skál 
ásamt ediki, rifnum 
parmesanosti, salti 
og pipar. Blandan er 
sett ofan á brauðin 
og þau sett inn í ofn 
við 200 gráður í ca. 
8-10 mínútur eða 
þar til osturinn er 
bráðnaður.

Götugrills rib-eye
250-300 gr steikur, vel valdar og verkaðar, 
helst fitusprengdar.
Látið steikurnar ná stofuhita áður en þær eru 
settar á funheitt grillið. Best er að hafa grillið 
næstum því í botni og lækka svo aðeins undir 
þegar kjötið fer á.
4-5 mín á fyrri hliðinni og svo er kjötinu snúið 
og haft í 3-4 mín á seinni hlið. Fer eftir þykkt 
kjötsins. Kryddið á meðan.
Yndislegt ferskt salat eftir smekk, smá 
kartöflustrá og bernaisesósa, keypt eða 
heimatilbúin til að toppa þetta.

Matarhorn 
Mosfellings

GötuGrill 
í túninu heima







Velkomin á bæjarhátíð mosfellsbæjar 

28.-30. ágúst
mosfellsbær þakkar íbúum, starfsmönnum, fyrirtækjum 

og félagasamtökum fyrir að taka þátt í að búa til 
og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna. 
eftirtöldum styrktaraðilum eru færðar sérstakar þakkir fyrir sitt framlag.



Dagskrá

LAUGARDAGUR 29. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ 
Mosfellsbakarí er með opið lengur í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur í hverfislitunum 
og skúffukökubitar, þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

9:00 - 17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM
Fótboltamót Aftureldingar og Intersports, 6. 7. og 8. flokkur karla og kvenna.

9:00 - 16:00 TINDAHLAUP MOSFELLSBÆJAR
Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina að Varmá
www.mos.is/tindahlaup og www.hlaup.is. Ræst kl. 9:00 og kl. 11:00
Fjórar vegalengdir í boði 7 tindar (37 km), 5 tindar (35 km), 
3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km).

10:00 ÚTILEIKARNIR – ÞREKMÓT Á  ÍÞRÓTTASVÆÐINU AÐ VARMÁ 
Þrekmót sem reynir á snerpu, þol og þrek. Skráning og upplýsingar á threkmot.is

10:00 GOLFKLÚBBUR MOSFELLSBÆJAR
Yfir hátíðarhelgina verður frítt á Steinarsvöll á Bakkakoti. Skemmtilegur æfinga- 
völlur sem hentar öllum kylfingum. Á laugardeginum verður svo 2 fyrir 1 
af vallargjöldum fyrir alla bæjarbúa bæði á Bakkakotsvelli og Hlíðavelli.

10:00 WORLD CLASS - MOSFELLSBÆ
Tökum á því í hverfislitunum – skemmtilegar og fjölbreyttar æfingar.
Boðið verður upp á opinn tíma kl. 10:00, laugardaginn 29. ágúst í World Class. 
Frábær þjálfari á staðnum sem halda mun uppi stuði, puði og stemningu. 
Allir að sjálfsögðu hvattir til þess að mæta í sínum hverfislit!

10:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL
Útimarkaður: Sultukeppni, grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ,
rósir frá Dalsgarði o.fl. Úrslit í sultukeppni kl. 15:00.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 60 ÁRA AFMÆLI SKÓGRÆKTARFÉLAGS MOSFELLSBÆJAR
Skógræktarfélagið og Mosfellsbær bjóða til hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði 
í Meltúnsreit við Völuteig í tilefni af 60 ára afmæli skógræktarfélagsins.  
Mosfellskórinn syngur nokkur lög, ýmsar uppákomur og boðið upp á nýbakaðar 
lummur og svaladrykki. Allir velkomnir.

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI
Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli við Vefarastræti 
í Helgafellslandi. Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum 
þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 
svo að fyrstir koma fyrstir fá. Nánari upplýsingar á facebook. Ókeypis aðgangur. 

12:00 - 17:00 WINGS AND WHEELS - FLUGVÖLLURINN Á TUNGUBÖKKUM
Fornvélasýning: Gamlar flugvélar, dráttarvélar úr Mosfellsbæ, mótorhjól, fornbílar 
og flugsýning. Heitt á könnunni fyrir gesti og karamellukast fyrir káta krakka.

12:00 HÓPAKSTUR UM MOSFELLSBÆ
Ferguson-félagið stendur fyrir hópakstri dráttarvéla og fornbíla. 
Lagt er af stað frá Tungubakkaflugvelli og keyrður hringur um Mosfellsbæ.   

12:00 - 17:00 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS
Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Álafoss og Sundlaugin.
Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.
13:30 Mosfellskórinn
14:00 Hljómsveitin Kinder - nemendur úr tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar 
14:30 Töframaðurinn Einar einstaki
15:30 Hljómsveitin Super Monkeys - nemendur úr tónlistardeild Listaskólans
16:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins

12:00 - 17:00 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS
Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósmyndaskólanum, þær Björk Guðbrandsdóttir og 
Guðbjörg Magnúsdóttir, sýna verk sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Álafossvegi 20.

FIMMTUDAGUR 27. ÁGÚST

BÆJARBÚAR SKREYTA HÚS OG GÖTUR Í HVERFISLITUM
GULUR - Hlíðar, Höfðar, Tún og Mýrar
RAUÐUR - Tangar, Holt og Miðbær
BLEIKUR - Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tungur og Mosfellsdalur
BLÁR - Reykja- og Helgafellshverfi

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

18:00 - 20:00 SUNDLAUGARKVÖLD Í LÁGAFELLSLAUG
Fjölskyldan skemmtir sér saman.
Kynning á vetrarnámskeiðum í lauginni. Wipeoutbrautin opin.
Solla stirða og Íþróttaálfurinn mæta og skemmta

18:00 AFTURELDING – GRÓTTA Í ÍÞRÓTTAHÚSINU AÐ VARMÁ
Meistaraflokkur karla í handknattleik leikur gegn Gróttu á Opna Norðlenska mótinu. 
Leikurinn er liður í undirbúningi liðsins fyrir komandi vetur. Frítt inn.

20:00 - 22:00 UNGLINGADANSLEIKUR Í HLÉGARÐI
Unglingadansleikur fyrir 13-16 ára. Dj. Heiðar Austmann og leynigestur.

21:00 PUBQUIZ Á HVÍTA RIDDARANUM
Stórskemmtilegt fótbolta-pubquiz. Umsjón Magnús Már ritstjóri fotbolti.net. 

FÖSTUDAGUR 28. ÁGÚST

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur
húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

14:00 - 16:00 ARION BANKI
Skólakór Varmárskóla syngur nokkur lög. Bíbí og Blaki verða á svæðinu auk þess 
sem boðið verður upp á andlitsmálun fyrir börnin.

19:30 - 22:30 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS
Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósmyndaskólanum, þær Björk Guðbrandsdóttir og 
Guðbjörg Magnúsdóttir sýna verk sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Álafossvegi 20.

19:30 - 22:30 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS
Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Álafoss og Sundlaugin.
Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

20:30 ÍBÚAR SAFNAST SAMAN Á MIÐÆJARTORGI
GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR og BLÁIR - Allir að mæta í lopapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖNGUR LEGGJA AF STAÐ Í ÁLAFOSSKVOS
Hestamannafélagið Hörður leiðir gönguna með vöskum fákum.
Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfellssveitar ræsa einn lit af stað í einu.

21:00 - 22:30 BREKKUSÖNGUR OG SKEMMTIDAGSKRÁ Í ÁLAFOSSKVOS
Kynnir: Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings.
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, setur hátíðina.
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar spilar.
Gói úr Stundinni okkar tekur nokkur lög.
Dúettinn Hljómur stýrir brekkusöng.
Björgunarsveitin Kyndill kveikir í blysum.

22:30 ÁLAFOSSVEGUR 18 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Mosfellsku hljómsveitirnar VAR og VIO leika fyrir gesti og gangandi.

20:00 UPPISTAND Á HVÍTA RIDDARANUM
Sýningin „Pétur Jóhann óheflaður“. Forsala miða á Hvíta Riddaranum. 
Verð 2.900 kr. í forsölu / 3.900 við hurð. Húsið opnar kl. 19:00.

23:00 HVÍTI RIDDARINN
Partý með tríóinu Kókos á Hvíta Riddaranum fram eftir nóttu.



Bæjarhátíð MosfellsBæjar 28.-30. ágúst

Mosfellsbakarí er með opið lengur í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur í hverfislitunum 

Þrekmót sem reynir á snerpu, þol og þrek. Skráning og upplýsingar á threkmot.is

Yfir hátíðarhelgina verður frítt á Steinarsvöll á Bakkakoti. Skemmtilegur æfinga- 

Skógræktarfélagið og Mosfellsbær bjóða til hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði 

þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 

Fornvélasýning: Gamlar flugvélar, dráttarvélar úr Mosfellsbæ, mótorhjól, fornbílar 

 Hljómsveitin Kinder - nemendur úr tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar 

12.45 - 16.00  SVART OG SYKURLAUST Á RÁS 2
Útvarpsþátturinn Svart og sykurlaust á Rás 2 með Sólmundi Hólm 
sendur beint út frá Varmá í Mosfellsbæ. 

13:00 - 16:00 ATLANTSOLÍA MOSFELLSBÆ
Atlantsolía býður upp á gómsæta pylsu og ískalda kók.

13:00 - 22:00 LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR GJÖRNINGUR 
Gjörningurinn Blankspace - Tilraunastofa í samskiptum.

13:00 - 22:00 BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR
Hátíðaropnun. Kaffi á könnunni. 

13:00 - 15:00 TORGIÐ Í KJARNA – LOPAPRJÓN
Hvað ertu að prjóna? Vantar þig hjálp með að prjóna lopapeysu? 
Langar þig í félagsskap í prjónskapnum, hugmyndir eða álit á ný verkefni? 
Komdu þá endilega með lopann og prjónana og fáðu leiðsögn hjá 
Ragnheiði Jóhannsdóttur prjónakennara. 

13:00 - 15:00 EIRHAMRAR - FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA
Famos félagar og aðrir velunnar velkomnir í heimsókn í aðstöðu félagsstarfsins 
á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskráin kynnt og tekið við skráningum. 
Söngur í matsal undir stjórn Úllu og rjúkandi heitt kaffi á könnunni. 

13:00 BARNADAGSKRÁ Á TÚNINU VIÐ HLÉGARÐ
Brúðubíllinn með sýninguna Leikið með liti. 
Aldrei að vita nema Lilli verði á svæðinu.   

13:00 - 16:00 SKOTTMARKAÐUR VIÐ KJARNA
Mosfellingum gefst kostur á að koma með allskyns gull og gersemar úr skápum og
bílskúrum og bjóða gestum og gangandi til sölu. Einnig er handverksfólk velkomið.
Nánari upplýsingar um viðburð á facebook. Skráning hjá Elísabetu í síma 898 4412.

13:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORG

13:00 HVIRFILL Í MOSFELLSDAL - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Bjarki Bjarnason les úr væntanlegri skáldsögu sinni Spiritus Fossis sem segir frá 
því að Gunnar á Hlíðarenda fer að vinna í ullarverksmiðju. Bókin kemur út í haust. 

13:30 AMSTURDAM 6 VIÐ REYKJALUND - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Samkrull í leik og söng með Leikfélagi Mosfellssveitar og kvennakórnum 
Stöllunum í garðinum við Amsturdam 6.

14:00 - 16:00 KJÚKLINGAFESTIVAL - KJÚKLINGARÉTTIR FYRIR ALLA
Íþróttamiðstöðin að Varmá.
Stærstu kjúklinga- og matvælaframleiðendur landsins kynna afurðir sínar og gefa 
smakk. Þrautabraut Hjalta Úrsus. Matur og skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

14:00 HVÍTI RIDDARINN LEIKUR Á VARMÁRVELLI
Hvíti riddarinn tekur á móti Þrótti Vogum. 8-liða úrslit í 4. deild 
Íslandsmótsins í knattspyrnu. Frítt inn.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT – HOPPUKASTALAR
Frítt fyrir káta krakka.

15:00 - 16:00 STEKKJARFLÖT – HESTAFJÖR
Teymt undir börnum sem vilja prófa að setjast á hestbak. 

14:00 - 17:00 VÖFFLUKAFFI Í FMOS
Nemendafélag Framhaldsskóla Mosfellsbæjar verður með vöfflukaffi í skólanum 
og rennur ágóðinn til Reykjadals þar sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur 
sumar- og helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. 

15:00 AKURHOLT 21 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Rokk-karlakórinn Stormsveitin og Stefanía Svavars koma fram 
ásamt góðum gestum. 

14:00 - 16:00 ÓÐINSAUGA ÚTGÁFA MEÐ RITSMIÐJU
Útgáfan Óðinsauga verður með ritsmiðju fyrir börn í Kjarna Þverholti 2. Allir 
velkomnir. Einnig stendur til að gefa gestum smábækur á meðan birgðir endast.

16:00 SKÁLAHLÍÐ - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum heima. 
Tríóið Kókos skemmtir í brekkunni fyrir neðan Skálahlíð.

17:00 ÁLMHOLT 10 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum heima: Davíð Ólafsson óperusöngvari og gestir skemmta.

16:30 KARMELLUKAST Á FLUGVELLINUM TUNGUBÖKKUM

17:00 - 21:00 GÖTUGRILL Í MOSFELLSBÆ
Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel skreyttum götum bæjarins

21:00 - 22:45 STÓRTÓNLEIKAR Á MIÐBÆJARTORGI
Hljómsveit íslenska lýðveldisins ásamt góðum gestum.

- Páll Óskar
- María Ólafs
- Friðrik Dór
- Stebbi Jak
- Stefanía Svavars
- Matti Matt

22:45 BJÖRGUNARSVEITIN KYNDILL MEÐ FLUGELDASÝNINGU

23:30 - 04:00 STÓRDANSLEIKUR MEÐ PÁLI ÓSKARI AÐ VARMÁ

SUNNUDAGUR 30. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ 
Mosfellsbakarí er með opið lengur í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur í hverfis-
litunum og skúffukökubitar, þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

09:00 TUNGUBAKKAR
Fótboltamót Aftureldingar og Intersports, 6. 7. og 8. flokkur karla og kvenna.

11:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL
Útimarkaður: Grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ, 
rósir frá Dalsgarði o.fl.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir 
og mörg önnur húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00. 
Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 MOSFELLSKIRKJA
Á 50 ára afmælisári kirkjunnar minnumst við Stefáns Þorlákssonar sem 
gaf eigur sínar til endurreisnar Mosfellskirkju. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
þjónar fyrir altari og prédikar.
Kirkjukór Lágafellssóknar syngur undir stjórn Arnhildar Valgarðsdóttur, organista. 
Kirkjukaffi og baðstofustemning að athöfn lokinni í „stofunni hans Stefáns“ 
í Reykjadal. Dalbúar og samtímamenn Stefáns segja sögur af lífi hans. 

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI
Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli í Helgafellslandi. 
Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum þjóðsögum. 
Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 
og því gildir að fyrstir koma og fyrstir fá. Ókeypis aðgangur. 

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT - HOPPUKASTALAR
Frítt fyrir káta krakka.

14:00 HLÉGARÐUR - HÁTÍÐARDAGSKRÁ
Umhverfisnefnd veitir umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2015.
Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2015.
Heitt á könnunni og allir velkomnir.

16:00 GLJÚFRASTEINN - STOFUTÓNLEIKAR
Dísurnar: Eydís Franzdóttir, Bryndís Pálsdóttir, 
Herdís Anna Jónsdóttir og Bryndís Björgvinsdóttir.
Aðganseyrir 1.500 kr.



FORNVÉLASÝNING
TUNGUBAKKAFLUGVELLI  Í  MOSFELLSBÆ

29. ÁGÚST KL. 12:00 - 17:00

WINGS´N
WHEELS

2015

ALLIR HJARTANLEGA VELKOMNIR - AÐGANGUR ER ÓKEYPIS

• GAMLAR FLUGVÉLAR
• GAMLAR DRÁTTARVÉLAR
• FORNBÍLAR
• GÖMUL MÓTORHJÓL
• VEITINGAR Á STAÐNUM
• LISTFLUG
• KARAMELLUKAST KL. 16:30
• SÝNINGIN HEFST Á HÓPAKSTRI DRÁTTARVÉLA OG BÍLA 
  Á VEGUM FERGUSONFÉLAGSINS UM MOSFELLSBÆ 
  OG INN Á SVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM
• EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Félagið

www.ferguson-felagid.com





Sópransöngkonan Sig-
rún Hjálmtýsdóttir eða 
Diddú eins og hún er 

ávallt kölluð er einhver ástsæl-
asti listamaður þjóðarinnar. Hún er ekki 
eingöngu þekkt fyrir silfurtæra rödd, yfir-
burðatækni og hljómfagran söng heldur 
líka fyrir fádæma glaðværð og elskulegt 
viðmót. 

Í einlægu viðtali við, Ruth Örnólfsdótt-
ur ræðir hún um æskuárin, söngferilinn, 
lífið í Mosfellsdalnum og stórtónleikana 
sem fram undan eru.   

Sigrún Hjálmtýsdóttir er fædd 8. ágúst 
1955. Foreldrar hennar eru þau Hjálmtýr 
Hjálmtýsson og Margrét Matthíasdóttir en 
þau eru bæði látin. Þau voru afskaplega 
samhent hjón og kynntust er þau sungu 
saman í Háteigskirkjukórnum. Bæði höfðu 
þau gullfallega rödd, hún var mezzósópran 
en hann tenór. 

Diddú er önnur í röð sjö systkina. Ás-
dís er elst, en á eftir Diddú koma Lucinda 
Margrét, Matthías Bogi, Jóhanna Steinunn, 
Arnar Gunnar og yngstur er Páll Óskar.

Höfum alltaf verið eins og tvíburar
Ég spyr út í Diddúar nafnið, hvernig það 

hafi komið til? „Það er Ásdís systir sem á 
heiðurinn að því. Hún var tæplega eins árs 
þegar ég fæddist og við höfum í rauninni 
alltaf verið eins og tvíburar. Hún var alltaf 
að reyna að segja Sigrún en það kom alltaf 
út sem Diddú og það hreinlega festist við 
mig.“

Gott að kúra í hlýjum ömmufaðmi
„Þegar ég var fjögurra ára bjuggum við 

fjölskyldan í Miðtúni. Við vorum orðin fjög-
ur þá systkinin. Pabbi vann í Útvegsbank-
anum en mamma var heimavinnandi eins 
og tíðkaðist á þessum tíma. 

Afi minn, Matthías, og 
amma, Sigrún, í móðurætt, 
bjuggu á Bergþórugötunni og 
ég var mikið hjá þeim. Það var 

toppurinn þegar ég fékk að sofa á milli hjá 
þeim. Þau áttu svo þykkar dúnsængur að 
maður týndist alveg inni í þeim. 

Það var líka gott að kúra í hlýjum ömmu-
faðmi, ég fékk að greiða henni á morgnana 
og flétta síðan hárið á henni. Aðalsport-
ið var samt að krækja öllum krókunum á 
korsilettinu sem hún klæddist alltaf.

Á Bergó var mikið um tónlist, eink-
um söng, í raun eins eðlilegur hluti af til-
verunni og að draga andann. Á heimilinu 
var píanó sem mikið var spilað á en síðan 
var keypt orgel sem afi spilaði á og það náði 
yfir hálfa stofuna.“

Fyrsta strætóferðin minnisstæð
„Það þótti ekki tiltökumál að senda mig 

eina með strætó til afa og ömmu. Það var 
engin bíll til á heimilinu og því ekki hægt 
að skutla manni.

Fyrsta strætóferðin er mér minnisstæð, 
því þegar kom að stoppistöðinni og ég átti 
að ýta á bjölluna til að vagnstjórinn myndi 
stoppa, þá náði ég engan veginn upp, sama 
hvað ég hoppaði og reyndi. Ég var alltof 
stutt og kunni ekki við að biðja einhvern að 
hringja bjöllunni fyrir mig. Ég komst ekki 
út úr vagninum fyrr en á næstu stöð, þegar 
stóra fólkið bjallaði, svo þurfti ég að þræða 

mig til baka þar til ég kom að réttri stoppu-
stöð, því þaðan rataði ég í öruggt skjól.“

Ólst upp í Vesturbænum
„Við fluttum úr Miðtúni í Vesturbæinn 

þegar ég var sjö ára. Við bjuggum fyrst á  
Tómasarhaga, síðan á Sólvallagötu eða Sóló 
eins og við kölluðum það hvar við bjuggum 
allar götur síðan.“

Ég spyr Diddú út í skólagönguna? „Hún 
var þessi klassíska, Melaskóli, Hagaskóli og 
svo að sjálfsögðu lá leiðin í Menntaskólann 
í Reykjavík.

Ég tók þátt í kórastarfi, sundi og frjálsum 
íþróttum og passaði svo börn á sumrin. Ég 
starfaði einnig með geðsjúkum á Klepps-
spítala.“

Varð landsfræg á einum degi
Það stórvirki stóð fyrir dyrum árið 1972 

að kvikmynda Brekkukotsannál Halldórs 
Laxness. Leitað var að stúlkum til að leika 
fröken Gúðmúnsen og einn daginn datt 
skólasystur Diddúar, Ingu Láru Baldvins-
dóttur, í hug að Diddú gæti einmitt verið 
sú týpa. 

Diddú lét tilleiðast og mætti í prufur í 
Sjónvarpshúsinu við Laugaveg og lenti hún 
þar í fyrsta úrtaki. Hringurinn þrengdist 
þar til aðeins nokkrar stúlkur voru eftir en 
nokkrar vikur liðu þar til hringingin kom.  
Diddú hafði fengið hlutverkið og nú tóku 
við leikæfingar hjá Sveini Einarssyni sem 
var textastjóri.

Með tilkomu myndarinnar urðu heldur 
betur straumhvörf í lífi Diddúar. Fjölmiðla-
fárið var ótrúlegt og má segja að hún hafi 
orðið landsfræg á einum degi.

Gekk til liðs við Spilverk þjóðanna
Diddú var 19 ára gömul þegar hún gekk 

til liðs við Spilverk þjóðanna, þá nemandi í 
leiklistarskóla SÁL (Samtaka áhugamanna 
um leiklist). Diddú velti því reyndar aldrei 
fyrir sér að verða söngkona þegar hún var 
að vaxa úr grasi. Hún ætlaði lengi vel í 
hjúkrun. Svo breyttist það og hún ákvað að 
gerast leikkona. En örlögin ætluðu henni 
annað og hún söng með félögum sínum í 
Spilverkinu í fjögur ár.

Uppi varð fótur og fit í Reykjahlíðinni
Tveimur dögum eftir að Diddú söng með 

Spilverkinu í fyrsta sinn hitti hún lífsföru-
naut sinn, Þorkel Jóelsson, Kela. Þetta var 
á jóladansleik Tónlistarskólans í Reykjavík 
sem var haldinn í Lindarbæ. Þau spjölluðu 
saman smástund en síðar skildu leiðir.

„Nú, ég var búin að komast að því að Fjölskyldan í Túnfæti, Valdís, Salóme, Þorkell, Diddú og Melkorka.

  - Mosfellingurinn Sigrún Hjálmtýsdóttir32

Skömmu eftir að við Þorkell 
rugluðum saman reytum var 

farið með mig í vettvangskönnun 
upp í Dal. Ég tók strax ástfóstri 
við Dalinn og fólkið og tel mig nú 
vera rótgróinn Mosdæling.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Sigrún Hjálmtýsdóttir söngkona heldur stórtónleika í Hörpu þann 13. september 
í tilefni stórafmælis síns en hún varð sextug á dögunum. 

Þakklát
fyrir lífið

Nýútskrifuð 
í loNdoN 1984

foreldrar diddúar
syNgja á hótel sögu



Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni
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Þorkell bjó í Mosfellsdal, ég gerðist frökk og 
hringdi í hann og bað hann um að hitta mig 
í Þjóðleikhúskjallaranum. Ég var ekkert að 
tvínóna við þetta en hafði enga hugmynd 
um að í Reykjahlíðinni varð uppi fótur og fit 
þegar kvenmaður hringdi í Þorkel.

Keli minn mætti í köflótta sjónvarpsjakk-
anum sínum og við dönsuðum heilmikið 
þetta kvöld og höfum dansað lífsdansinn 
saman síðan eða í rúm 40 ár,“ segir Diddú 
og brosir sínu fallega brosi. „Við eigum þrjár 
dætur, tvíburana Salóme og Valdísi fædda 
1985 og Melkorku, fædda 1997.

Keli minn starfar sem hornleikari í Sin-
fóníuhljómsveit Íslands en hefur einnig 
spilað í ýmsum öðrum hljómsveitum og 
er nú í danshljómsveitinni Blek og bytt-
um. Hann er einnig stjórnandi Smalakórs 
Mosfellsheiðar og lúðrasveitar Dalsins sem 
heitir Brak og brestir.“

Fór utan í söngnám
Eftir árin með Spilverkinu hélt Diddú 

utan til náms, til London til að læra sígild-
an söng en var búin að sækja einkatíma um 
nokkurt skeið hjá Rut L. Magnússon áður 
en hún hélt á vit nýrra ævintýra.

„Já, það urðu margir hissa þegar ég fór í 
klassísku deildina,“ segir Diddú. Frá árinu 
1979-1985 var ég í söngnámi við Guildhall 
School of Music and Drama hjá Lauru Sarti 
og útskrifaðist þaðan með láði.

Ég kom heim og við eignuðumst tví-
burana í desember 1985. Svo tókum við 
okkur upp með dæturnar og fórum til Ít-
alíu sumarið 1987, hvar við settumst að í 
Veróna og ég fór í framhaldsnám til Rinu 
Malatrasi.

Árlega sótti ég svo söngtíma hjá Rinu allt 
þar til hún hætti að kenna fyrir 10 árum, þá 
orðin 83 ára.“

Tel mig nú rótgróinn Mosdæling
Frá Ítalíu færum við okkur yfir í Mos-

fellsdalinn en fjölskyldan býr í Túnfæti og 
hefur gert í tæp 30 ár. „Skömmu eftir að við 
Þorkell rugluðum saman reytum var farið 
með mig í vettvangskönnun upp í Dal. Ég 
tók strax ástfóstri við Dalinn og fólkið og tel 
mig nú vera rótgróinn Mosdæling.

Ég féll eins og flís við rass við mannflór-
una hér, sem hefur að geyma mjög litríkar 
persónur og alvöru fólk, sem ég kann mjög 
vel að meta. Við höfum verið mjög lánsöm 
með nágranna, hér ríkir samkennd og góð 
vinátta víðast hvar. 

Það er alltaf notaleg tilfinning að keyra 
inn Dalinn að lokinni vinnu í bænum og 
skilja erilinn eftir þegar keyrt er upp Ás-
ana.“

Gríðarlega ábyrgðarmikið starf
Ég spyr Diddú hvað hún sé að gera þessa 

dagana? „Ekki fyrir svo löngu síðan fór ég 
að fást við söngkennslu. Mér fannst ég vera 
komin með nokkuð góðan reynsluforða til 
að miðla áfram til söngvara framtíðarinnar. 
Þetta er gríðarlega ábyrgðarmikið starf, þó 
svo maður hafi tekið próf í söngkennslu á 
sínum tíma, þá verður kennarinn að hafa 
reynslu af sönglistinni í þaula, því þetta 
gengur ekki einungis út á tækni.

Í dag kenni ég við þrjá skóla: Söng-
skóla Sigurðar Demetz, Tónlistarskólann í 
Reykjavík og við Listaháskóla Íslands.“

Sungu og spiluðu í sögufrægri kirkju
„Tónleikaferðir er fastur liður hjá mér 

en ég var að koma úr einni slíkri frá Ítalíu 
ásamt blásarasextett sem ég syng reglulega 
með en við köllum okkur Diddú og dreng-
irnir. Við höfum haldið árlega jólatónleika 
í Mosfellskirkju undanfarin 19 ár en vor-
um núna með tvenna tónleika í Veróna-
borg, í Palazzo Camozzini og í Aula del 
Conservatorio, við glimrandi undirtektir. 
Svo héldum við til Parma, hvaðan parma-

osturinn og skinkan koma frá. Þar sungum 
við og spiluðum í Santa Maria dell Quart-
iere, sögufrægri kirkju skrýddri ótrúlegum 
listaverkum.

Eftir það fór ég svo til St. Louis í Banda-
ríkjunum, hvar ég söng tvenna tónleika 
með hljómsveit, óperuaríur og svo dagskrá 
tileinkaða Julie Andrews, þar sem ég söng 
lög úr My Fair Lady og Sound of Music.“

Ég þakka fyrir lífið
Diddú varði stórafmælisdeginum heima 

í faðmi fjölskyldunnar þar sem var grillað 
og sungið en ætlar síðan að halda afmæl-
istónleika í Hörpu. Þar ætlar Diddú að rifja 
upp ferilinn og syngja sín þekktustu lög. 

Ég spyr Diddú hvort það sé einhver sér-
stök ástæða fyrir því að hún haldi tónleik-
ana en þetta eru fyrstu tónleikarnir sem 
hún heldur sjálf? „Ástæðan fyrir því að ég 
ákvað að blása til stórtónleika er þakklæti 
fyrir lífið. Það er ekkert sjálfgefið að allt 
gangi smurt og fagurt alla tíð. Ég missti 
báða foreldra mína langt fyrir aldur fram, 
þannig að ég fagna hverjum degi með bros 
á vör.“

Fer með áheyrendur í skemmtireisu
Aðspurð um efni tónleikanna, segir 

Diddú: „Ég fer með áheyrendur í skemmti-
reisu yfir 40 ára söngferil minn. Ég verð 
með aríur og klassíska músík með stórri 
hljómsveit og karlakór fyrir hlé. Svo vendi 
ég kvæði mínu í kross, en þá kemur Spil-
verkið með mér á svið ásamt öðrum góðum 
gestum. Þá tek ég fyrir poppferilinn.“

Útgáfufyrirtækið Sena hefur í tilefni af-
mælisins gefið út safndisk með lögum 
Diddúar. Af ýmsu var að taka enda hefur 
Diddú sungið inn á ógrynni platna í gegn-
um tíðina. 

Vona að hápunktinum sé ekki náð
Ég spyr í hverju hún ætli að vera í á tón-

leikunum? „Það er verið að hanna á mig 
tvo kjóla sem verða opinberaðir á tónleik-
unum. Það er Coco Viktorsson sem hann-
ar herlegheitin og Dúsa í Skaparanum er 
honum innan handar.“

Það er ekki úr vegi að spyrja Diddú að 
lokum hvað standi upp úr á ferlinum? „Ég 
hef verið mjög gæfusöm á mínum fjöl-
breytta og spennandi ferli. Það er ekki hægt 
að gera upp á milli „hápunkta“, ég vona 
innilega að hápunktinum sé ekki ennþá 
náð.“

HIN HLIÐIN
Hvað er fegurð? Hjartgæska og tærleiki.

Uppáhaldsflíkin? Silkiskokkar í 
margvíslegum litum frá Farmers 
Market eru í miklu uppáhaldi.

Lýstu þér í þremur orðum?
Glaðlynd, jákvæð og þrjósk.

Hvað freistingu stenst þú ekki?
Ilm og bragð af hágæða kaffi, 
stundum með flóaðri mjólk.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ? 
Mosfellsdalurinn í öllu sínu veldi.

Hvað heillar þig í fari fólks?
Heiðarleiki, húmor og örlæti á sjálfan sig.

Ertu A eða B manneskja?
Morgunstund gefur gull í mund, 
þó stundum sé gott að lúlla.

Það besta við Ísland? Náttúran, 
kyrrðin, vatnið og fólkið.

Fyrsta strætóferðin er mér 
minnisstæð, því þegar kom 

að stoppistöðinni og ég átti að 
ýta á bjölluna til að vagnstjórinn 
myndi stoppa, þá náði ég engan 
veginn upp í bjölluna, sama hvað 
ég hoppaði og reyndi.

Með Placido doMingo
FerMingarsysturnar 

diddú og Ásdís

Með Forseta ítalíu Árið 1995
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Jórunn var alin upp í Bringum í Mosfellsdal og kenndi 
sig við þann bæ. Hún var í hópi stofnfélaga Ungmenna-
félagsins Aftureldingar sem stofnað var 1909 og var 
einnig virkur félagi í Kvenfélagi Lágafellssóknar. Jór-
unn lærði karlmannafatasaum, en sinnti síðar alhliða 
saumaskap fyrir fólk – kom inn á heimilin og saumaði 
nýtt, stykkjaði eða bætti allt eftir því sem þörfin krafði. 
Halldór Laxness segir m.a. frá heimilisfólkinu í Bringum 
í bók sinni Í túninu heima.

Í Bókasafninu hefur verið sett upp veggspjald um 
Jórunni og í sýningarskáp eru munir sem tengjast lífi 
hennar og sögu.

Bókasafn Mosfellsbæjar sameinast öðr-
um bókasöfnum í landinu og tekur þátt í 
Bókasafnsdeginum 2015 sem haldinn er 
hátíðlegur á Alþjóðlegum degi Læsis 8. 
september. 

Lestur, læsi og bækur eiga vel við í Bóka-
safninu. Í tilefni dagsins gerum við ýmis-
legt skemmtilegt – puntum upp hjá okkur, 
kynnum val starfsmanna safnsins á uppá-
halds íslenska kvenrithöfundinum og ým-
islegt fleira gæti komið á óvart. 

Kona mánaðarins í safninu er Jórunn 
Halldórsdóttir saumakona frá Bringum.

Í Listasalnum hefur verið tilraunastofa 
fyrir listræn samskipti. Þar vinna saman 
þrjár listakonur frá Bandaríkjunum, Finn-
landi og Þýskalandi. Þær koma úr mis-
munandi áttum – landfræðilega, menn-
ingarlega og faglega, og er hver þeirra með 
sína mismunandi sköpun. Með samspili 
vinnu á staðnum og sýninga í salnum og í 
nágrenninu skapa þær hreyfanleg samtöl. 

Listsköpunin er opin almenningi, bæði til 
skoðunar og þátttöku. 

Ekki hefur áður verið boðið upp á þetta 
listform í salnum og er spennandi að fylgj-
ast með framvindu verksins.

Bókasafnsdagurinn 2015

AlexAndrA, disA og 
insA gAngA suriAshi

á sýningunni
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Helga Þórðardóttir Larsen  (1901-1989)
Bóndinn - Helga  á Engi
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 Helga á Engi: ,,Vinnan er minn lífselexír.”

Helga á Engi: ,,Það hefur fæðst ný Helga hér á Engi. Enn er hún að vísu ókunnug mér, en ég kann 
ljómandi vel við hana það sem af er.”

Helga á Engi: ,,Nágrennið tók mér eins og það hefði verið sjálf Bretadrottning, sem flutti að Engi.” 

Bóndinn: Um 1937 hóf Helga búskap að Hjalla í 
Sogamýri og bjó þar í 15 ár. Árið 1952 fékk hún jörð 
og flutti að Engi í Mosfellssveit. Helga gladdist mjög 
við þessa flutninga því langþráður draumur hafði nú 
ræst.
Vel fór á með henni og nágrönnum, þeim Ólafi á 
Reynisvatni, Þorgeiri í Gufunesi og fólkinu á Keldum 
og í Grafarholti sem að vísu voru að Iögum í umdæmi 
Reykjavíkur en töldu sig alla tíð Mosfellinga og töldust 
til Lágafellssóknar í Mosfellssveit. Þetta fólk sótti 
ekki aðeins kirkju sína uppeftir, heldur voru börnin í 
skóla þar og eldra fólkið sótti öll sín menningar- og 
félagsmál í Mosfellssveitina.
Heimamenn í Mosfellssveit tóku Helgu fagnandi 
með hinum þar neðra, í suðursveitinni.
Helga var engin meðalmanneskja en hún bjó að sínu 
og með sínu fólki. Framanaf með kýr og kindur, en 
þó aðallega hænsnin og auðvitað hestana sína. 

Efri myndin til hægri: Helga við eldhúsborðið á Engi. 
Neðri myndin: Helga við útungunarvélina á Engi. 

Helga Larsen á Engi var fædd 14. maí 1901 og lést 18. apríl 1989. Helga fæddist á Vola í Flóa, dóttir hjónanna 
Ólafíu Ólafsdóttur og Þórðar Magnússonar bónda í Auðsholti í Biskupstungum. 

Helga var send í fóstur á ýmsa bæi í Biskupstungunum allt þar til hún flutti til Reykjavíkur fyrir tvítugt. 

Með hjálp Einars Jónssonar  myndhöggvara komst hún í vist í Danmörku. Þar kynntist hún mannsefni sínu. 
Hún giftist árið 1928 Axel Larsen, dönskum verslunarmanni, og bjuggu þau fyrst á Grímsstaðarholti og seinna 
í Hafnarfirði. Eignuðust þau þrjú börn en misstu eina dóttur 13 ára. Helga missti mann sinn af slysförum árið 
1937 og bjó hún eftir það í 15 ár að Hjalla í Sogamýri. 

Árið 1952 fluttist hún að Engi í Mosfellssveit. Þá var Helga glöð og hamingjusöm, því  langþráður draumur 
hafði ræst. Árið 1963 kom út ævisaga Helgu á Engi sem Gísli Siguðsson skrásetti. Bókin heitir Út úr myrkrinu.
Í bókinni segir Helga frá lífshlaupi sínu. Henni fannst hún hafa komið út úr myrkrinu þegar hún fékk jörðina 
Engi og hóf nýtt líf þar.  

Vel fór á með henni og nágrönnum í sveitinni. Helga stundaði búskap og byggði upp á Engi m.a. nýtt íbúðarhús 
sem enn stendur. 

Síðustu árin veiktist Helga alvarlega og náði sér ekki eftir það. Hún bar sinn kross, og þótti mikið á sig lagt, en 
kvartaði ekki. Hún undi sér í skjóli barna sinna og lést á 88. aldursári.

Hjónin á Vatnsleysu, Sigurður og Sigríður. Hjá þeim var 
Helga til 6 ára aldurs og bar hlýjar tilfinningar til þeirra.

Helga og Axel Larsen giftu sig í 
Danmörku 4. október 1928 og fluttu 
síðan til Íslands. 

Börn Helgu og Axels: Fanney sem lést 
um 13 ára aldur, Ingibjörg og Ketill.

Einkasonur Helgu, Ketill, með hvolp og 
kettling í fanginu.

Mæðgurnar Helga og Ingibjörg, yngri dóttirin á 
fermingardegi hennar.

Helga var nokkuð sérvitur. Meðal annars gaf hún 
hinum ýmsu tækjum til búrekstrar nöfn 

og segir um þau: 

Þórelfur var vatnsvél – sem dregur vatnið úr 
vatnsbólinu upp í hænsnahúsið, en þrýstir því þaðan 

upp í íbúðarhúsið. Mér þykir vænt um hana, þegar hún 
vinnur, en stundum hleypur einhver skollinn í hana og 

þá minnkar nú ástin. 

Þvottavélin hét Salvör

Traktorinn fékk nafnið Árvakur

Múgavélin var kölluð Guðbjörg

Bónaparteættin: Í Vísi 1963 er grein um ættartengsl Axels Larsen og Jóseps Bonaparte Spánarkonungs sem var elsti bróðir Napóleons. Jósep 
var kvæntur þýskri konu og átti með henni  einn son Francois Louison Bonaparte. Jósep sendi konu sína og son burtu þegar Napóleon féll. 
Þau mæðgin ílengdust og Francois prins gekkr í danska herinn. Síðar felldi hann Bonapartenafnið út og hét þá bara Francois Louison.  Hann 
kvænist konu að nafni Helene Lind, eignaðist 11 börn og var ein dóttirin Xai Benjamine Louison. Sú giftist dönskum manni Larsen að nafni. Axel 
var eitt barnabarna þeirra. Systkini Axels voru á annan tug, en þau dóu öll barnlaus. Einu afkomendur þessa leggjar Bónaparteættarinnar eru  
því afkomendur Axels Larsen og Helgu á Engi. 

Bernskan: Helga átti ekki auðvelda æsku. Hún 
var tvíburi og lést hinn tvíburinn. Faðir hennar 
fór að heiman þegar hún, ellefta barnið hans, 
fæddist og kom aldrei aftur. Helga var send í 
fóstur að Vatnsleysu i Biskupstungum og var þar 
til 6 ára aldurs. Hún bar Vatnsleysuhjónunum vel 
söguna.  Hún var svo vistuð á bænum Höfða í 
sömu sveit  til 13 ára aldurs, en  flutti þá að Fossi. 
Innan við tvítugt flutti Helga til Reykjavíkur. 

Helga sinnir öndunum.

Hestakonan: Helga talaði um hestana sína sem dýrlinga sína og vini. Bestu hátíðisdagar Helgu voru á árunum þegar 
Fákskonur fóru hina árlegu hópreið til hennar. Þá var fjölmennt í húsinu og hjarta hennar fylltist gleði og hamingju. Þetta 
voru dýrðardagar. Til dæmis voru það áttatíu reykvískar hestakonur sem þustu á gæðingum inn dalinn árið 1966 og höfðu 
sumar tvo til reiðar.

Helga fór einnig lengri hestaferðir og er myndin til hægri frá ferð kringum Langjökul.

Haft var eftir Helgu að útreiðar væru besta hvíldin frá önnum við búið.

Sem ung kona hlynnti Jórunn að sjúku fólki einkum ef húsmóðirin lá á 

Hæfileikar hennar til saumaskapar komu fljótlega í ljós og varð 
farandsaumaskapur að atvinnu hennar. Hún lærði karlmannafatasaum á 
Eyrarbakka og lagði síðan fyrir sig sauma. Um 40 ára skeið fór hún á heimili 
í Mosfellssveit, á Kjalarnesi og í Þingvallasveit og saumaði fyrir fólk. Dvaldi 
hún á heimilunum meðan hún vann. Hún saumaði nýtt, gerði við, stykkjaði og 
bætti flíkur allt eftir því sem við átti hverju sinni. Oft dvaldi hún á barnmörgum 
heimilum og lét ekki á sig fá þó að húsbændur þyrftu að bregða sér af bæ. 
Hún sinnti barnahópnum meðfram störfum sínum. Þau vissu hve ljúf hún var 

Vandvirkni hennar og nýtni var við brugðið, og kom það sér vel þegar efni 
voru rýr að geta saumað nýja flík úr eldri fatnaði. Það var orðtak í sveitinni, 
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Jórunn Halldórsdóttir (1891-1980)
Saumakonan - Jórunn frá Bringum
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Jórunn Halldórsdóttir fæddist 17. 11. 1891 í Vilborgarkoti í Mosfellssveit. Ung fluttist hún með foreldrum sínum 
að Gullbringum í sömu sveit. Tryggð Jórunnar við þessar æskustöðvar sínar var mikil og kenndi hún sig alla 
tíð við þær. 

Foreldrar hennar voru Vilborg Jónsdóttir (1855-1945) og Halldór Jónsson (1857-1921). 
Fjölskylda Jórunnar  fluttist austur fyrir fjall og dvaldi á ýmsum stöðum um 5 ára skeið einkum að Bakka í Ölfusi 
og Mosfelli í Grímsnesi.  Þar voru þau 1896 er landsskjálftarnir miklu gengu yfir Suðurland.  Árið 1902 fluttust 
þau aftur að Bringum. 

Faðir Jórunnar andaðist 1921 en móðir hennar hélt búskap áfram næstu árin ásamt börnum sínum. 1926 flutti  
Jórunn  frá Bringum og átti í tæp 17 ár  heima á Reykjahvoli  og þar dvaldi móðir hennar hjá henni þar til hún 
lést.  1946 hugsaði Jórunn sér til hreyfings og flutti að Blómvangi og var þar í 27 ár.
Jórunn var heil, svo að af bar, hvar sem hún fór. Hún var grandvör og umtalsgóð. Tryggð hennar og trúnaður 
var einstakur. Hún hafði þýða lund, jafnan glaðleg og hlý í viðmóti, sást aldrei bregða skapi, en var engu að 
síður föst fyrir og lét ekki hnika sér, ef svo bar undir.

Ævikvöldið átti hún á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund í Reykjavík. Hún andaðist 15. maí 1980 og var útför 
hennar gerð frá Lágafelli miðvikudaginn 21. maí 1980. Jórunn var ógift og barnlaus.

Eftir lifir minningin um góða konu, sem hafði drengskap, heiðarleika og fórnfýsi að leiðarljósi lífs síns.  

Skáldkonan Jórunn

Tvö kvæði birtust eftir Jórunni í Nýju
kvennablaði:

Kvæðið Hekla var birt í blaðinu 1948 
og lýsir upplifun Jórunnar af því að 
hafa komið að Heklu í júní 1947.

Árið  1950 birtist í blaðinu kvæðið 
Helgufoss.

Myndin hér fyrir neðan er af Helgu-
wfossi í Mosfellsdal.

Móðir Jórunnar Vilborg Jónsdóttir frá Bringum var fróð kona og víða 
heima í íslenskum fræðum. Hún var sögð höfðingleg í sjón, hafði 
gáfulegt yfirbragð og falleg augu. Hún var framúrskarandi hæglát og 
hógvær, en hafði stálvilja.

Halldór faðir Jórunnar var allra manna glaðlyndastur og skemmtilegur 
félagi, góður og ráðhollur nágranni. 

Börn Vilborgar og Halldórs voru fimm: Jón, Hallbjörn, Jórunn, Anna og 
Hólmfríður. Fósturdóttir þeirra var Kristín Ásmundsdóttir. 

Saumakonan Jórunn
Sem ung kona hlynnti Jórunn að sjúku fólki einkum ef húsmóðirin lá á 
sæng.

Hæfileikar hennar til saumaskapar komu fljótlega í ljós og varð 
farandsaumaskapur að atvinnu hennar. Hún lærði karlmannafatasaum á 
Eyrarbakka og lagði síðan fyrir sig sauma. Um 40 ára skeið fór hún á heimili 
í Mosfellssveit, á Kjalarnesi og í Þingvallasveit og saumaði fyrir fólk. Dvaldi 
hún á heimilunum meðan hún vann. Hún saumaði nýtt, gerði við, stykkjaði og 
bætti flíkur allt eftir því sem við átti hverju sinni. Oft dvaldi hún á barnmörgum 
heimilum og lét ekki á sig fá þó að húsbændur þyrftu að bregða sér af bæ. 
Hún sinnti barnahópnum meðfram störfum sínum. Þau vissu hve ljúf hún var 
og viðræðugóð enda hafði hún yndi af börnum. 

Vandvirkni hennar og nýtni var við brugðið, og kom það sér vel þegar efni 
voru rýr að geta saumað nýja flík úr eldri fatnaði. Það var orðtak í sveitinni, 
að sú tala, sem hún Jórunn hefði fest, slitnaði ekki síðan. Jórunn á efri árum við saumaskap á Reykjum í kringum 1965. Á myndinni með henni 

eru bræðurnir Jón Magnús og Eyjólfur Jónssynir og Sóley Ásgeirsdóttir.

Ungmennafélagið

Jórunn var einn af stofnendum 
Ungmennafélagsins Aftureldingar 
1909 og tók virkan þátt í starfi þess. 

Athyglisverð er tillaga sem hún 
bar fram á fundi 6. júní 1909 þar 
sem hún lagði til að félagið styrkti 
félagsmenn sem yrðu fyrir slysum, 
veikindum eða öðrum óhöppum. 
Þessi tillaga hennar var áratugum 
eldri en sjúkrasamlög og tryggingar. 
Tillagan sýnir hvern hug Jórunn bar 
til náungans. 

Jórunn var valin heiðursfélagi 
Ungmennafélagsins Aftureldingar og 
einnig Kvenfélags Lágafellssóknar 
þar sem hún var einnig virkur félagi.

Trúkonan og sr. Hallgrímur

Jórunn var kirkjurækin og trúuð kona. Þegar hún  var heima í Bringum, 
var jafnan messað að Lágafelli kl. 12 á hádegi. Þá fór heimafólk alltaf 
gangandi til kirkju og lagði af stað kl. 9:30. 

Jórunn kunni kynstrin öll af kvæðum og lausavísum. Það skáld sem 
skipaði öndvegi í huga hennar var séra Hallgrímur Pétursson. Hún 
kunni góð skil á kveðskap hans og Passíusálmana kunni hún utanað. 
Þegar sálmarnir voru lesnir í útvarpi hafði hún þá yfir upphátt með 
lesaranum.

Þegar þess var minnst árið 1964 að 350 ár voru frá fæðingu skáldsins 
var safnað fé til Hallgrímskirkju í Reykjavík. Þá fór hún til sr. Bjarna 
á Mosfelli og sagði: ,,Ég er komin hingað með afmælisgjöfina, verst 
hvað það hefur dregist lengi.” Það var ellistyrkurinn hennar heilan 
ársfjórðung.

Hún hafði þann sið þegar hún var á leið norður í land að staldra við á 
Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og leggja blómvönd á leiði sr. Hallgríms 
þar. 

Dýravinurinn

Jórunn ólst upp við bústörf og var allt frá barnæsku 
mikill dýravinur. Hún átti góð reiðhross. Hið síðasta 
þeirra var Fluga, en hún var henni kærust þeirra allra. 
Eftir að hún hætti að ríða út lét hún breyta söðlinum 
sínum í sæti í herbergi sínu í Blómvangi.
.

Hallgrímskirkja í Saurbæ, sr. Hallgrímur hvílir 
í kirkjugarðinum.

Bænakonan

Sr. Bjarni á Mosfelli segir um 
Jórunni: ,,Þegar Jórunn las bænir 
með börnum á kvöldin, kenndi 
hún þeim að ljúka þeim með 
sömu bænarorðum og ætla má, 
að hún hafi lokið samtali sínu við 
guð sinn hvert kvöld: 
Þessa nótt mig geymi frá öllu 
grandi
guð faðir, guð sonur, guð heilagur 
andi.”

Myndin er tekin 1949 á 40 ára afmæli Ungmennafélagsins af 
stofnfélögum og stjórn félagsins. 

Myndin er tekin 1949 á 40 ára afmæli UMFA. Jórunn dansar 
við Ásbjörn á Álafossi. 

Jón Halldórsson flytur ræðu. Jórunn er lengst til hægri á 
myndinni.

Jórunn glæsileg á skautbúningi. 

Útsýni frá Bringum.

Jórunn heima á Bringum.

Jórunn og hundurinn Frakkur.

Bæjarhúsin á Bringum.

Bringufólkið og Halldór Laxness
Í bók sinni Í túninu heima skrifar Halldór Laxness um fólkið í 
Bringunum:
,,... það var rjóðara en annað fólk í byggðarlaginu. Halldór var 
kátastur maður í sveit, en Vilborg hans talin bitur kona. Hún var 
slík kona að þó hún geingi prjónandi lángar bæarleiðir yfir holt 
og hæðir og jafnvel vatnsföll stórgrýti og þýfi, þá varð aldrei hjá 
henni lykkjufall ...
... Við áðum í Bringum og Jórunn elsta heimasætan fylgdi okkur 
á leið austurá Mosfellsheiði, ... Kálgarðurinn var steingerði 
utanum ekki neitt; hann hafði ekki einusinni verið stúnginn 
upp þegar við komum þángað í miðjum sólmánuði, en lá 
útafyri sig, án teingsla við kotið. Smáfuglar bjuggu milli steina 
í garðhleðslunni, dilluðu stéli og súngu ákaft...Hér var enn eitt 
moldargólfið. ... Samt bjó þarna einsog margtekið fram rjóðasta 
og sællegast fólk í sveitinni. ... Aðaltekjulind búsins mun þó hafa 
verið sú að Halldór sótti sjó suðrí Þorlákshöfn á vertíðinni og 
flutti heim með sér nógan fisk...”

Jórunn á efri árum við saumaskap á 
Reykjum í kringum 1965. Á myndinni 
með henni eru bræðurnir Jón Magnús og 
Eyjólfur Jónssynir og Sóley Ásgeirsdóttir.  

Helga Larsen, bóndi á Engi, var kona júlímánaðar.  Helga átti erfitt líf framan af 
ævi, en braust út úr myrkrinu, eins og hún segir sjálf í ævisögu sinni, þegar hún 
flutti að Engi. Hún var mikil hestakona og var þess gjarnan getið í dagblöðum 
þegar hún tók á móti Fákskonum sem heimsóttu hana árlega. 

Kona ágústmánaðar er Jórunn 
Halldórsdóttir saumakona

Jórunn Halldórsdóttir fæddist 17. 11. 1891 í Vilborgarkoti í Mosfellssveit. Ung fluttist hún með foreldrum sínum 
að Gullbringum í sömu sveit. Tryggð Jórunnar við þessar æskustöðvar sínar var mikil og kenndi hún sig alla 

Fjölskylda Jórunnar  fluttist austur fyrir fjall og dvaldi á ýmsum stöðum um 5 ára skeið einkum að Bakka í Ölfusi 
og Mosfelli í Grímsnesi.  Þar voru þau 1896 er landsskjálftarnir miklu gengu yfir Suðurland.  Árið 1902 fluttust 
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MÁNUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR 

11:50 Vatnsleikfimi (2) 11:50 Vatnsleikfimi (2) 

11:00 Ganga frá Eirhömrum (4)
13:00-16:00 Handverkstofa 
opin með leiðbeinendum (1) 

Leikfimi (3) 
10:45 hópur 1 
11:15 hópur 2 

10:00-14:00 
Glerbræðslunámskeið Fríðu 
(14)

13:00-16:00 Handverkstofa opin 
með leiðbeinendum (1) 

13:00-16:00 Handverkstofa 
opin með leiðbeinendum (1) 

10:00 Kaffispjall með
Guðjóni Eirhömrum 

13:00-16:00 Handverkstofa 
opin með leiðbeinendum (1) 

11:00 Ganga frá Eirhömrum (4)

13:00 Kóræfing hjá  
Vorboðum (5)

13:00 Bókbandsnámskeið (9) 13:00 Perluhópur Jónu (15) 13:30 Gaman saman (6)  
annan hvern fimmtud.

13:00-16:00 Handverkstofa 
opin án leiðbeinanda (1)

16:00 Línudans (11)
13:30 Bænastund/hugvekja 
annan hvern miðvikudag (12)

13:30 Kíkt fyrir hornið (7) 13:00 Félagsvist annan  
hvern föstudag (10)

14:30 Vöfflukaffi fyrsta 
miðvikudag í mánuði (13)

LAUGARDAGUR
11:00 Ganga frá Eirhömrum (4)

19:00-22:00 
Tréútskurðarnámskeið (8)

(1) Eirhamrar handverkstofu.  (2) Lágafellslaug byrjar 7. sept.  (3) Leikfimisalur Eirhamrar kjallari byrjar 3. sept.  (4) Ganga, frá aðalinngangi Eirhamra. (5) Safnaðarheimilið.  
(6) 17. sept. 1., 15. og 29. okt., 12. og 26. nóv., 10. des.  (7) Dagsetningar ekki komnar.  (8) Eirhamrar kjallari byrjar 9. sept.  (9) Eirhamrar kjallari byrjar 22. sept.  (10) Í borðsal 
Eirhömrum 11. og 25. sept. 9. og 23. okt., 6. og 20. nóv., 4  des.  (11) Í borðsal Eirhömrum byrjar 5. okt.  (12) Eirhamrar borðsalur 2., 16. og 30. sept., 14. og 28. okt., 11. og 25. nóv., 
9. des.  (13) 2. sept., 7. okt.,  4. nóv.,  2. des.  (14) Eirhamrar kjallari byrjar 11. sept.   (15) Í handverksstofu. StundaSkrá þeSSi er birt með fyrirvara um breytingar

Stundaskrá félagsstarfs eldri borgara - haust 2015

Björguðu fiskum 
í Varmánni
Varmáin þornaði nánast upp í sumar þegar ekki 
rigndi svo vikum skipti. Nokkrir uppátækjasamir 
krakkar í Reykjahverfi gerði sér lítið fyrir og björg-
uðu lífi yfir 60 fiska. 

Þau veiddu fiskana í háfa og komu þeim fyrir 
þar sem eitthvað vatn var að finna í ánni. Á tíma-
bili lét nágranni vatn renna úr garðslöngu til að 
halda vatni hjá fiskunum. Krakkarnir eiga heiður 
skilið fyrir hafa bjargað fjölda fiska í ánni frá 
Reykjum niður að Álafossi. 

bjargvættir 
við varmá

duglegir KraKKar
við björgunarstörf

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Fjölskyldutími að Varmá
Leiðbeinendur:
Þorbjörg Sólbjartsdóttir B.Ed. 
íþrótta og heilsufræðingur.
Árni Freyr Einarsson ÍAK einkaþjálfari 
og líkamsræktarkennari hjá World Class.

Hefst Laugardaginn 12. september
Ætlað börnum á grunnskólaaldri og allri fjölskyldunni.
samvera - aðgangur ókeypis.
Leikir, íþróttir, boltar, borðtennis, 
fimleikar, dans og margt fleira.



Takk fyrir 
frábærar 
móttökur
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Öflugt starf Blakdeildar
Fer af stað í byrjun september

Reyndir og velmenntaðir þjálfarar: Reynir
Árnason og Viktor Emil Gauvrit hjá yngri
flokkum. Rogerio Pontichelli og Eduardo

Berenguer Herrero hjá þeim eldri.

Skráning á heimasíðu Aftureldingar!!

Blakdeild Aftureldingar

6+7 flokkur: 1-4 bekkur
Mánudaga og fimmtudaga í Lágafelli kl 15:00-16:00

5.flokkur. 5-6 bekkur
Mánudaga í Lágafelli kl 16:00-17:00
Miðvikudaga í Varmá kl 15:30-16:30
Fimmtud í Lágafelli kl.16:00-17:00

4.fl. blandaður 7-8 bekkur
Mánudaga og þriðjudaga í Varmá kl.16:30-18:00
Föstudaga í Varmá kl.16:00-17:30

3.fl. stúlkna 9 og 10. bekkur og 1.Menntaskóla
Mánudaga 16:00-17:30 og þriðjudaga kl.16:30-18:00
Fimmtudaga kl.15:30-17:00

3.fl. drengja 9.og 10.bekkur og 1.Menntaskóla
Mánudaga kl 15:30-16:30
Miðvikudagar kl 16:30-18:00
Föstud kl 16:00-17:30

Þessi tafla er birt með fyrirvara um breytingar.

r

nir
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Allir iðkendur fá UMFA sundpoka

Góður árangur á 
Meistaramóti Íslands
Dagana 27.-28. júní fór fram fjöl-
mennt Meistaramót Íslands í frjáls-
um íþróttum unglinga. Mótið var 
haldið á Selfossi. Keppendur frá Aft-
ureldingu náðu eftirtektarverðum 
árangri. Má þar nefna að Kristófer 
Konráðsson varð í öðru sætinu í 800 
m hlaupi 12 ára. UMFA hlaut svo 
silfrið í 4X100 m boðhlaupi 12 ára 
pilta og Aron Pétur Ólafsson varð í 
2.-3. sæti í hástökki 12 ára.  Aftur-
elding eignaðist síðan Íslandsmeist-
ara þegar Sólveig Rósa Hugadóttir 
sigraði í 800 m hlaupi stúlkna 14 
ára.  Áður hafði hún tryggt sér 
bronsið í langstökki. 

Helgina 14.-16. ágúst fór fram Íslands-
meistaramót í strandblaki. Spilað var á nýju 
völlunum í Laugardalnum og átti Aftureld-
ing 16 fulltrúa í hinum ýmsu flokkum, frá 
17 ára og yngri allt upp í fullorðinsflokka. 
12 af þessum fulltrúum komust á pall og 
skiptust verðlaunin þannig:

U17 pilta: Hilmir Berg  og Ólafur Örn  2. 
sæti.  U 17 stúlkna: Karitas Ýr og Hilma 2. 
sæti. U21 pilta: Viktor Emile ásamt með-
spilara (Mána) Íslandsmeistari og Hilmir 
Berg og Ólafur Örn 2. sæti. U21 stúlkna: 
Thelma Dögg og Rósborg 2. sæti og Hild-
ur ásamt meðspilara (Herborg) 3.sæti. B-
deild karla: Hilmir Berg og Ólafur Örn Ís-
landsmeistarar. B-deild kvenna: Perla og 
Velina Íslandsmeistarar og Þórey Björg 
ásamt meðspilara (Guðný) 2. sæti. A-deild 

kvenna: Guðrún ásamt meðspilara (Heið-
björt) 3. sæti.

Einnig var Afturelding með 10 fulltrúa 
á Unglingalandsmótinu á Akureyri um 
verslunarmannahelgina og eignaðist þar 
sex Landsmótsmeistara. Það voru þau 
Rósborg og Thelma Dögg í flokki 16-18 
ára, Ólafur og Hilmir í flokki 13-15 ára og 
Þórey og Steinunn í flokki 13-15 ára. Eins 
fóru á pall þær Hilma og Karitas í 13-15 ára, 
Kjartan í 13-15 ára og Hildur í 16-18 ára.

Strandblakið hefur verið í örum vexti 
undanfarin ár og er gaman að sjá hvað 
blakararnir í Aftureldingu hafa verið dugleg 
að taka þátt í mótum í sumar og þá sérstak-
lega gaman að sjá unglingana okkar koma 
svona sterka inn.  

Sópuðu að sér verðlaunum í sumar blakarar úr mosó 
með verðlaunagripi

Íslandsmótið í holukeppni fór fram 
á Akureyri 19. - 21. júní. Leikið var á 
Jaðarsvelli og voru aðstæður góðar 
alla keppnisdagana. Golfklúbbur 
Mosfellsbæjar átti nokkra fulltrúa 
í mótinu en Heiða Guðnadóttir og 
Theodór Emil Karlsson stóðu sig 
best og fóru bæði í undanúrslit. 

Svo fór að Heiða Guðnadóttir 
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn 
í holukeppni kvenna þegar hún 
sigraði Ólafíu Þórunni Kristinsdóttir 
í úrslitum 4/3. Heiða lék afar vel 
allt mótið og sigraði alla sína leiki. 
Í undanúrslitum lék Heiða gegn 

Signýju Arnórsdóttur, Íslandsmeist-
ara í höggleik, en þar hafði hún 
sigur 2/1 eftir og spennandi leik.  

Theodór nældi sér í bronsið
Theodór Emil Karlsson lék einnig 

vel í mótinu en eftir spennandi leik 
við Benedikt Sveinsson í undanúr-
slitum tapaði hann á 18. braut 1/0. 
Theodór lék því um 3. sætið gegn 
Stefáni Má Stefánssyni. Í þeim leik 
hafði Theodór nokkra yfirburði og 
sigraði að lokum 4/2. Glæsilegt hjá 
Tedda en þetta er hans besti árang-
ur á Eimskipsmótaröðinni.

Heiða Guðna Íslands-
meistari í holukeppni

Heiða og Teddi

Sveit Golfklúbbs Mosfellsbæjar keppti í 1. deild í 
sveitakeppni GSÍ sem fram fór í Borgarnesi dag-
ana 7.-9. ágúst. Sveitin var skipuð ungum kylfing-
um í bland við eldri og reynslumeiri en allir liðs-
menn sveitarinnar eru uppaldir hjá klúbbnum. 

Svo fór að GM mætti liði GKG í úrslitum um 
Íslandsmeistaratitilinn þar sem GM hafði betur 
eftir afar jafnan og spennandi leik. Theodór Emil 
Karlsson tryggði GM sigurstigið með glæsilegum 

sigri á atvinnukylfingnum Ólafi Birni Loftssyni á 
16. braut. Áður höfðu Kristján Þór Einarsson og 
Björn Óskar Guðjónsson náð í stig og því 3/2 sigur 
GM staðreynd.

Sveit GM skipuðu: Andri Már Guðmundsson, 
Aron Skúli Ingason, Björn Óskar Guðjónsson, Kristj-
án Þór Einarsson, Kristófer Karl Karlsson, Ragnar 
Már Ríkarðsson, Stefán Þór Hallgrímsson og Theo-
dór Emil Karlsson. Liðstjóri var Eyjólfur Kolbeins.

Íslandsmeistarar í sveitakeppni 

sigursveiT
golfklúbbs 

mosfellsbæjar



100% kjúklingur
Allur Holta kjúklingur er 100% náttúrulegur. 

Þú getur verið viss um að þegar þú kaupir Holta kjúkling ertu 
að fá vöru sem nýtur virðingar hjá meistarakokkum, 

hvar sem þá er að finna.

HOLTA KJÚKLINGUR



3

Gleðilega
hátíð!

Bæjarlind 14 - 201 Kópavogi - Sími: 577 40 40



Mynd/Ruth

Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ

Bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 28. - 30. ágúst 

Sími 821-0152
netgolfvorur@netgolfvorur.is

2291árfregalgeps&nupílsrelg,raggulg,relG

Mörkinni 4  |  108 Reykjavík
glerborg@glerborg.is

Ragnar Árnason 
tannlæknir og 

Þröstur Þorgeirsson 
tannréttingasérfræðingur

Háholti 14

TJALDANES
Room for Rent

www.tjaldanes.is

 Völuteig 17-19     270 Mosfellsbær 
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ATVINNA 
Í BOÐI

Þjónar og glasabörn
Nýr og spennandi veitingastaður opnar í Keiluhöllinni í haust. Við leitum 
að hressum og brosandi þjónum. Frábært hlutastarf með skóla eða vinnu.  
Aldurstakmark er 16 ár.  
Ferilskrá ásamt mynd sendist á atvinna@keiluhollin.is merkt “Þjónn/
glasabarn”

Pizzugerðarmenn og eldhússtarfsmenn 
Ert þú með reynslu af pizzabakstri? Finnst þér gaman að starfa í eldhúsi? 
Langar þig að búa til nýjar og spennandi pizzur? Nýr og spennandi 
veitingastaður opnar í Keiluhöllinni í haust og við leitum að duglegum og 
skapandi pizzagerðarmönnum. 
Aldurstakmark er 18 ár.  
Ferilskrá ásamt mynd sendist á atvinna@keiluhollin.is merkt 
“Pizzagerðarmaður”  

Vélvirkjar – Vélvirkjanemar 
Kanntu á vélar? Vantar þig hlutastarf með námi? 
Við leitum að hressu fólki til að “klappa” keiluvélunum okkar á kvöldin og 
um helgar.  
Lifandi starf og frábær starfsandi.  
Aldurstakmark er 18 ár. 
Ferilskrá ásamt mynd sendist á atvinna@keiluhollin.is merkt 
“Vélamaður” 

Keiluhöllin Egilshöll óskar eftir hressu og duglegu fólki

Thelma Rún, Día Rós og Sara Rós héldu tombólu til 
styrktar Rauða Krossinum fyrr í sumar. Þær eru allar 
10 ára og eru í Lágafellsskóla. 

hlutavelta

Mikil gróska hefur verið í sumarstarfi taekwondo-
deildarinnar. Þar má fyrst nefna hið árlega leikjanám-
skeið „Drekaævintýrið” en þetta er sjötta árið í röð 
sem leikjanámskeiðið er haldið. Námskeiðið er fjórar 
vikur og gekk einstaklega vel. Voru bæði iðkendur og 
foreldrar mjög ánægðir með hvernig til tókst og öll 
umgjörð var til fyrirmyndar.

Vill stjórn taekwondodeildarinar koma á fram þakk-
læti til þeirra sem komu að námskeiðinu, en það voru: 
Mikael, Aldís, Vigdís, Níels og Alexander.

hópur Íra með opnar æfingabúðir
Í upphafi sumars stóð taekwondodeildin fyrir úti-

legu sem farin var í Borgafjörðinn og var hún vel sótt 
af bæði gestum innan deidar sem utan.

Hópur Íra kom frá taekwondofélaginu „Team Ex-
treme Ireland“ og voru haldnar opnar æfingabúðir 
samhliða komu þeirra.

Deildin var með æfingar tvisvar í viku í allt sumar 
og vill stjórnin þakka yfirþjálfara deildarinnar, Arnari 
Bragasyni, fyrir ómetanlegt starf.

tilvalin íþrótt fyrir fjölskyldur
Nú líður að því að hauststarfið fari að komast í gang. 

Æfingar munu byrja miðvikudaginn 26. ágúst. Í boði 
verða námskeið fyrir 
alla aldurshópa frá 
þriggja ára aldri.

Taekwondo er 
ekki bara ólympísk 
keppnisíþrótt í bar-
daga, heldur geta allir 
fundið sér eitthvað 
við hæfi. Allt frá lið-
leika yoga æfingum 
upp í „full kontakt” 
bardaga og sjálfsvörn.

Í taekwondo er eingöngu unnið með líkamann, eng-
in lóð. Tilvalið fjölskyldusport en margar fjölskyldur 
æfa hjá taekwondodeild Aftureldingar

Á laugardögum verða krílanámskeið fyrir aldurinn 
3 til 6 ára. Einnig verða í boði námskeið fyrir börn á 
aldrinum 7 til 12 ára, bæði byrjenda- og framhalds-
hópar. Það á einnig við um 13 ára og eldri en þar verð-
ur einnig boðið upp á byrjenda- og framhaldshópa. 
Einnig verða æfingar fyrir keppnishópa.

Allar nánari upplýsinger er að finna inni á heima-
síðu deildarinnar: www.afturelding.is/taekwondo eða 
senda póst á taekwondo@afturelding.is

Iðkendur frá 3 ára aldri •Tilvalið fjölskyldusport •Hauststarfið að hefjast 

Gróska í taekwondodeildinni

Myndarlegur 
hópur iðkenda

Barist til sigurs





@gullivals Sunset from yesterday Sunset with this one
#mosfellingur #mosfellsbær #iceland

@ingavals Annað sætið í sveitakeppni GSÍ, hressir 
þessir #mosfellingur #golfáíslandi

@leikmos 9-12 ára hópur D #leikmos #leikgledi 
#mosfellingur

@ragga78 Flottar Aftureldingarstelpur á símamóti 
#simamotid15 #umfa #mosfellingur 

@hakonmar Esja á reiðnámskeiði með helenu frænku 
á Gretti gamla #mosfellingur

@varmasremmlife Hard working kid$ #daglegtlif15 
#mosfellingur

@audurlinda Útivinnan á Reykjalundi 
#mosfellingur

@helgalind83 Orð fá því ekki lýst hversu ótrúlega stolt 
ég er af þessu klassa A liði aftureldingar! 

@asgerdurstefansdottir #leikhopurinnlotta 
#mosfellingur

@alafoss Hafþór Júlíus Björnsson: Iceland’s Strongest 
man 2015 #strongman #viking #mosfellingur

@jliljat Gleðilega hátíð kæru vinir og ættingjar 
#mosfellingur #mosó #17júní2015

@helgarunarsd #kvennahlaupið2015 #mosefllingur 
#mæðgur

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram

  - Instagram44





Hættulegur akstur 
í Mosfellsbæ
Þegar ég sótti 6 ára dóttur mína af 
æfingu á dögunum varð ég vitni að 
því þegar þrír ökumenn á torfæru-
mótorhjólum voru að tæta og trylla 
gegnum lóðina fyrir framan Varmá og 
svo um götur bæjarins. Þeir máttu vera 
heppnir (og farþegar þeirra) að ég náði 
að stoppa fyrir þá á hringtorgi þar sem 
ég náði mynd af þeim.
Þetta er ekki bara mál þessara barna 
sem óku þessu bifhjólum heldur ótrú-
legt kæruleysi foreldra þeirra.

Kv. Einn heppinn að sleppa með 
dóttur sína um planið fyrir 

framan Íþróttasvæðið að Varmá.

ORÐIÐ ER LAUST...

  - Aðsendar greinar46

KRAfTUR AgAnS
Ég er ekki á leið í klaustur. En ég 

er búinn að uppgötva þann kraft 
sem býr í sjálfsaga. Sjálfsagi snýst um 
að gera það sem maður hefur ákveðið 
að gera. Henda afsökunarbókinni. 
Þetta er ekki auðvelt. Sérstaklega ekki 
ef maður er ekki fæddur með skipu-
lagsgen og hefur gaman af því að 
rjúka í hlutina, án þess að klára það 
sem maður var að gera. En hrikalega 
er sigurtilfinningin sterk þegar maður 
hefur aga til þess að gera það sem 
skiptir mann máli. 

Þessi tilfinning er allt öðruvísi en 
að-leyfa-sér tilfinningin. Hún er 

öflug en fljót að fara og breytist oft í 
sektarkennd eða líkamlega vanlíðan 
– til dæmis þegar maður borðar box 
af súkkulaðirúsínum á sjö mínútum. 

Sigurtilfinningin sem fylgir því að 
hafa aga til að standa við sín plön 

og segja nei takk þegar einhver, óaf-
vitandi yfirleitt, reynir að ná manni 
af sporinu, endist miklu lengur og er 
miklu öflugri en skammvinna sælan. 
Agi er lykilatriði í því að byggja upp 
góða heilsu. Maður ákveður hvað 
maður ætlar að borða, hvernig maður 
ætlar að æfa og hreyfa sig og hvenær 
maður ætlar að fara að sofa og vakna. 
Svo fer maður eftir planinu. 

Auðvitað er mikilvægt að geta 
brugðist við óvæntum aðstæð-

um. Lífið fer sjaldnast nákvæmlega 
eins og maður hefur skipulagt. En án 
aga er lítil von um árangur. Ég skrifa 
þetta út frá mér sjálfum, en er líka 
með ákveðna persónu í huga. Hún 
hefur náð frábærum árangri undan-
farna mánuði með því að skipuleggja 
mataræði sitt, lífstíl og hreyfingu 
nákvæmlega og svo farið eftir skipu-
laginu – sama hvað umhverfið segir 
henni að þetta sé ýkt 
og öfgakennt. Ég sé 
þetta þveröfugt. Sé 
persónu sem ljóm-
ar af gleði og stolti, 
er ánægð með 
sjálfa sig, líður vel. 
Finnur mjög greini-
lega þann kraft og 
þá gleði sem býr í 
aganum. 

HEILSUmOLAR gAUA

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

Vonandi hafa allir notið sumarsins í 
faðmi fjölskyldu og/eða vina og náð 
að hlaða sig orku og jákvæðni fyrir 
veturinn. Við í Heilsueflandi sam-
félagi ætlum að halda áfram upp-
teknum hætti og nú í haust verður 
ýmislegt um að vera.

Heilsueflandi samstarf skólanna
Í síðustu viku var haldinn hugarflugs- 

og vinnufundur allra skóla í Mosfellsbæ í 
tengslum við heilsueflandi skólastarf og 
hvernig megi gera því enn hærra undir 
höfði. Fundurinn var vel sóttur og ljóst er 
að kennarar og skólastjórnendur eru mjög 
áhugasamir þegar kemur að samstarfi og 
þróun slíkra verkefna.

Börn náttúrunnar – opinn fundur 
16. september 

Mosfellsbær og Umhverfisstofnun bjóða 
gestum og gangandi til fundar um heilsu-
samlegan og grænan lífsstíl í Framhalds-
skólanum í Mosfellsbæ á Degi íslenskrar 
náttúru þann 16. september nk. Fundur-
inn stendur yfir frá klukkan 17:30 til 19:00 
og gefst fundargestum kostur á að bera upp 
spurningar og taka þátt í opnum samræð-
um við fyrirlesara.   

Fjölnota og umhverfisvænn 
innkaupapoki

Slíkum poka mun verða dreift inn á 
hvert heimili í Mosfellsbæ seinnipartinn 

í september. Pokinn er gjöf Mos-
fellsbæjar og Heilsuvinjar til íbúa 
sveitarfélagsins og til þess fallinn 
að minnka plastpokanotkun sem 
hefur jákvæð áhrif á náttúruna 
og þar með á heilsu okkar og lífs-
gæði.

Hreyfivika 21. – 27. september
Nú tökum við Mosfellingar þátt í Hreyfi-

vikunni „Move Week“ í annað sinn í sept-
ember. Við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til 
að taka þátt, annað hvort getið þið staðið 
fyrir viðburði sjálf eða tekið þátt í þeim 
viðburðum sem boðið verður upp á. Allar 
hugmyndir eru velkomnar á heilsuvin@
heilsuvin.is .

Ferðafélag Íslands
Við erum í góðu samstarfi við Ferðafélag 

Íslands og þau verkefni sem við erum að 
skipuleggja á haustönn eru annars veg-
ar „Fellaverkefni“ í Hreyfivikunni „Move 
Week“ og hins vegar „örgöngur“ í hverfum 
sveitarfélagsins.

Það er sem sagt af nógu að taka enda 
margt framundan. Við hvetjum ykkur sem 
fyrr til að taka þátt í þessu frábæra verkefni 
sem Heilsueflandi samfélag er – verum til 
fyrirmyndar!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur 
og verkefnisstjóri Heilsueflandi 

samfélags í Mosfellsbæ

Áfram veginn ...

Nú á haustmánuðum mun fara af 
stað nýtt verkefni á vegum Mos-
fellsbæjar sem snýr að heilsuefl-
ingu bæjarbúa. Verkefnið heitir 
„Fjölskyldutími í íþróttasal“ og 
miðar að því að bjóða fjölskyldum 
til þess að koma í íþróttahúsið að 
Varmá á laugardagsmorgnum og 
stunda hreyfingu og skemmta sér 
saman undir handleiðslu leiðbeinanda.  
Þar sem Mosfellsbær hefur tekið að sér 
forystu í að vera heilsueflandi samfélag í 
samvinnu með heilsuklasanum Heilsuvin 
og embætti landlæknis er við hæfi að fara af 
stað með verkefni sem snýr að hreyfingu og 
hvetja til samverustunda fjölskyldunnar. 

Rannsóknir hafa margoft sýnt jákvæð 
áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega 
heilsu og einnig þegar fjölskyldan sækir 

sér afþreyingu saman, getur það 
leitt til ánægjulegrar upplifunar af 
samverunni og styrkir bönd. 

Aðstaða til íþrótta og útvistar í 
Mosfellsbæ er með fremsta móti 
og er áhugi fyrir útivist að aukast 
með hverju árinu, hvort sem það 
eru hjólreiðar, göngur eða hlaup.  

Aðstaðan fyrir hestamenn er til fyrirmynd-
ar og íþróttamannvirkin í bænum eru 
glæsileg. Með fjölskyldutímanum erum 
við að bæta í flóruna og fleiri möguleikar á 
hreyfiformi opnast. 

Fjölskyldutíminn verður einu sinni í 
viku, í hádeginu á laugardögum og verða 
menntaðir leiðbeinendur í  íþróttakennslu  
á staðnum. Tíminn er þannig hugsaður að 
leiðbeinendur verða með skipulagða leiki 

og  gestir geta einnig verið á eigin forsend-
um í leik. Í ljósi þess að tíminn er meira 
hugsaður sem samverutími fjölskyldunnar 
frekar en skipulagt starf innan félags, þá 
er miðað við að aldur barnanna sem mun 
sækja tímann ásamt foreldrum sínum sé 
grunnskólaaldurinn, þ.e. 6 ára og upp úr 
þar sem hinn frábæri íþróttaskóli barnanna 
á leikskólaaldri er á svipuðum tíma í öðrum 
sal í Varmá. 

Vonandi taka Mosfellingar vel í þessa 
viðbót af afþreyingu og þess má geta að 
þeir sem koma í fjölskyldutímann geta farið 
í sund að Varmá að tímanum loknum þeim 
að kostnaðarlausu. 

Ólafur Snorri Rafnsson formaður íþrótta- 
og tómstundarnefndar Mosfellsbæjar

Fjölskyldutími í íþróttamiðstöðinni 
að Varmá – Hreyfing og samvera
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Skátafélagið Mosverjar
NÚ fer SKÁTASTARFIÐ að HEFJAST

Skátafélagið Mosverjar ætla að hefja skátastarfið á þessu hausti með innritunar- og kynningardegi

LAUGARDAGINN 5. SEPTEMBER
FRÁ 13-16 Í SKÁTAHEIMILINU VIÐ BRÚARLAND 

Brugðið verður á leik, m.a. klifrað í klifurturninum, grillað hækbrauð, kakó og skátasöngvar við varðeldinn
Opið verður fyrir innritun í starfið í vetur og tími fyrir spjall fyrir þá sem þess óska

Tilvalið fyrir fjölskylduna að koma við í skátaheimilinu 
Foreldar velkomnir að koma og sjá hvað börnin eru að gera í skátastarfinu

Allir velkomnir

Nánari upplýsingar er að finna á www.mosverjar.is
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Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Guðrúnu í síma 863-1188 eða á kiwanishus.moso@gmail.com
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Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Hlín Blómahús • Háholti 18 • Mosfellsbæ • Sími: 566 8700
Finndu okkur á facebook.com       Blómabúðin Hlín

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 24.100 kr.

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

Vespu-, bifhjóla-, og bílpróf - s. 777-5200 - akamos@simnet.is

Ökukennsla lárusar

www.bilaorri.is

Vilborg 
Bjarkadottir
Ég man eftir 
því að hafa 

fyllst stolti yfir því að heita 
Vilborg, sem barn þegar 
ég sá hvað ég gæti búið 
mörg orð út úr nafninu 
mínu. En þettar eru orðin: 
Vil-il-borg-org. Svona 
getur sjálfmyndin verið 
margbrotin.

22. ágúst

Hildur R 
Hardardottir
Já sæll! Eitt-
hvað sprakk 

hér með svakalegum hvelli 
og blossa. Sá svo á eftir 
löggunni og slökkviliðinu 
hér uppúr.

21. ágúst

Guðrún 
Gunný 
Þórisdóttir
Elska að geta 

sagt við vin minn “hey 
Kalli (Carlsberg) eigum við 
að kíkja í pottinn” og vera 
HEIMA, EKKI í sumarbú-
stað... ;)

14. ágúst

Guðrún 
Kristín 
Einarsdottir
Blautur 

fimmtudagur... bæði inni 
og úti.. Þvottavélin þurfti 
að tæma sig á gólfið og 
ég að þurka upp... svo 
nú verður ekki þvegið á 
næstunni :(

13. ágúst

Sandra 
Melberg
Mómentið 
þegar þú ert 

nýkomin úr sturtu, með 
einhver playlista í gangi 
í símanum, smá söngur, 
allir hressir.
Svo hendiru símanum á 
rúmið og ferð að pæla í 
hvaða föt þú eigir að fara, 
ferð jafnvel úr handklæð-
inu, snýrð þér jafnvel við 
og ætlar að skipta um lag.
Sérð þá að voicecontrol 
draslið hefur óvart fac-
etime-að manneskju sem 
þú þekkir núll en var með 
þér á námskeiði fyrir ári 
síðan.
Gott móment, mæli með 
að allir prufi!� 23. ágúst

Ingibjörg 
Sigríður 
Skúladóttir
Mér finnst 

flugelda myndbönd eins 
og dýragarðs myndir.... 
Hver nennir að skoða 
svoleiðis?!?!

23. ágúst

Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

eyþór Bragi einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com
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Kr. 400 -

BLÖÐRUR
10 stk.

BORÐAR
20 mtr. 

Kr. 800 -

FÁNAR Á BANDI
 30 stk. / 11 mtr.

ÍDRAGANLEGAR 
SLAUFUR

3 stk.

Kr. 2.800 -

Kr. 800 -

FÁNAR 140 x 90 cm. m/kósum - 2600 kr.
FÁNAR Á PRIKI - 46 x 32 cm.    - 490 kr.

FÁNAR Á BÍLA    - 640 kr.

LITASKREYTINGAR FYRIR BÆJARHÁTÍÐINA
ÚRVALIÐ HEFUR ALDREI VERIÐ MEIRA

GLÖS
8 stk. í pakka

Kr. 380 -

DISKAR
8 stk. í pakka

Kr. 380 -

NÝTT



Sendið okkur myndir af nýjum Mos-
fellingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Grillaður saltfiskur og Ratatouille
Freyja og Jón Gunnar 
deila okkur þessari 
girnilegu uppskrift. 
Yfir þessum mat 
ríkir Miðjarðarhafs-
stemning, rósmarín, 
hvítlaukur og ólífuolía 
gefa saltfisknum 
spænskan brag og 
grænmetispottrétt-
urinn er ættaður frá 
Suður-Frakklandi.

Grillaður saltfiskur
• 800 gr saltfiskur
• 1 dl ólífuolía
• 5 hvítlauksrif
• Safi úr hálfri sítrónu
• 2 msk ferskt rósmarín saxað smátt 
(eða 1 msk þurrkað rósmarín)

Hvítlaukurinn 
marinn og rósmarín 
saxað smátt og 
blandað út í olíuna 
ásamt sítrónusafan-
um. Fiskurinn lagður 
í blönduna í 2-3 klst 
og svo grillaður á 
útigrilli (eða í ofni).  
Ef fiskurinn er ekki 
nógu þéttur í sér til 
að grilla hann beint  
á grindinni er hægt að nota grillálbakka.

Ratatouille
• 2 laukar
• 5 hvítlauksrif
• 2 paprikur (rauð 
og gul)
• 1 eggaldin
• 1 kúrbítur
• 1 dós niðursoðn-
ir tómatar
• 1 msk Herbes 
de  Provence 
kryddblanda (t.d. 
frá Pottagöldrum 
eða  Himneskri 
hollustu)
• 1 msk saxað 
ferskt rósmarín

• 20-30 stk svartar ólífur
• Ólífuolía
• Salt og pipar eftir smekk

Grænmetið skorið niður og 
steikt létt í ólífuolíu og sett í 
pott með niðursoðnum tóm-
ötum og kryddinu, saltað og 
piprað eftir smekk og soðið 
í ca. 30 mínútur eða þar til 
grænmetið er mjúkt en ekki 
komið í mauk. Ólífunum bætt 
við í lok suðutímans.

Með saltfisknum og græn-
metispottréttinum er gott að 

hafa t.d. grillaðar eða bakaðar kartöflur, hvít-
lauksbrauð, gott salat og jafnvel hvítvínsglas.

Freyja og Jón Gunnar skora á Maríu Páls og Ólaf Ingimars að deila með okkur næstu uppskrift

Túnið 2015
Þá er komið að því gott fólk, bæjar-

hátíðin okkar Í túninu heima fer að 

hefjast og mörg okkar eru vissulega 

búin að bíða spennt yfir því að missa 

sig algjörlega í skreytingunum í ár og 

toppa það síðasta með látum. 

Það er algjörlega deginum ljósara 

að þessi dómnefnd sem sér um að 

dæma í litakeppninni okkar skemmti-

legu var úti að skíta á síðustu bæjar-

hátíð þar sem hverfið mitt vann ekki, 

og hana nú. Enda gekk sá orðrómur 

í bæjarfélaginu að sigurliturinn á 

síðasta ári hafi beitt bellibrögðum 

til þess að hreppa vinninginn. Að 

þau hafi mútað dómnefndinni með 

rándýru tásunuddi, fíflablómvöndum, 

tveimur tyggjópökkum og út að borða 

í Grillnesti fyrir tvo. 
En hvað sem þessum samsæris-

kenningum líður þá er komið að gula 

hverfinu í ár og nú er eins gott að við 

gulu munum fríka út í vitleysunni 

þegar kemur að því að skreyta húsin 

og prjóna gular lopapeysur þetta árið 

svo við vinnum í ár. 

En að allt öðru máli sem eru 

forsetakosningar. Þær hafa verið 

talsvert í umræðunni upp á síðkastið 

og sitt sýnist hverjum um hver ætti að 

verða næsti forseti okkar Íslendinga. 

Hvort Óli Mos (Ólafur Ragnar Gríms-

son) muni gefa kost á sér aftur nú eða 

hvort að Gnarrinn ætli að bjóða sig 

fram eða bara einhver allt annar muni 

gerast húsráðandi á Bessastöðum 

næstu árin. 
Það er nú þannig í okkar lýðveldi 

að forsetaembættið er nokkurskonar 

hátíðarembætti og valdalaust, en þó 

ekki alveg. En í sumum þjóðum eru 

forsetarnir þeir valdamestu og ráða 

mjög miklu.
Í Kanaveldi eru tveir frambjóðend-

ur hvað fyrirferðamestir um þessar 

mundir og eru það Hillary Clinton á 

öðrum vængnum sem sumir segja að 

fari í framboð fyrir flokkinn og svo 

er það hrokafyllsti pappakassi heims 

Mr. Combover, (yfirbreiðslan sjálf) 

Donald Trump. Það skiptir okkur 

Íslendinga nefnilega nokkuð miklu 

máli og heiminn allan í sjálfu sér hver 

verður á Bessastöðum þarna vestur 

frá enda er forseti Bandaríkjanna 

einn valdamesti einstaklingur ver-

aldar og ákvarðanir sem eru teknar 

þar gætu haft áhrif á budduna okkar í 

Mosfellsbæ. Svo sem gengi krónurnar, 

vextir, bensínverð og annað sem getur 

sveiflast út af heimsmarkaðsáhrifum. 

Þá er spurningin hversu hættulegt er 

það fyrir heimsfriðinn að Trump eigi 

möguleika á að verða forseti Banda-

ríkjanna.  
Guð hjálpi okkur ef svo verður....

Högni snær

  -  Heyrst hefur...50

Ragnheiður Brynja og Viktoría Helga eru 
tvíburar fæddar 23. apríl. Þær voru báðar 
8 merkur og 43,5 cm og 44 cm á lengd. 
Móðir er Sunneva Líf Blomsterberg og eru 
þær hennar fyrstu börn.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos-
fellingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Sigurbjörn Snær fæddist á sjúkrahús-
inu á Akranesi 7. janúar 2015.  Við 
fæðingu var hann 3695 gr og 52 cm.  
Hann á tvo eldri albræður sem heita 
Ágúst Hrafn og Óliver Máni og tvo 
hálfbræður sem heita Alexander og 
Guðjón Ingi. Foreldrar eru Pálína Ósk 
Hjaltadóttir og Heiðar Kristinsson 

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

www.kliddi.blog.is
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sig algjörlega í skreytingunum í ár og 
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hátíð þar sem hverfið mitt vann ekki, 

rándýru tásunuddi, fíflablómvöndum, 
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það fyrir heimsfriðinn að Trump eigi 
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auglýsingar
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Íbúð óskast til leigu
Erum 4 manna rólyndis 
fjölskylda í Mosfellsbæ og 
við erum að leita að 3-4 
herb íbúð í Mosó. Erum í 
2 herb íbúð sem við eigum 
í Háholti sem við komum 
til með að leigja út um 
leið og við finnum stærri 
íbúð. Þannig að við getum 
flutt hvenær sem er :) 
Allar nànari upplýsingar í 
s:773-5771.

Heimilisþrif
Óska eftir góðum aðila 
með reynslu til að þrífa 
heimilið okkar aðra hverja 
viku. Nánari upplýsingar í 
síma 891 7108.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Næsta blað kemur út
10. september

Mosfellingur er borinn út í hvert 
hús og fyrirtæki í Mosfellsbæ, 

Kjalarnesi og Kjós.

Skilafrestur efnis/auglýsinga 
er til hádegis 7. september.

mosfellingur@mosfellingur.is
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Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem 
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:00

Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Sími: 666 · 8555

allskonar bílaviðgerðir, dekkjaskipti og fleira

Flugumýri 16b - s: 666-8555 / 611-1118

www.motandi.is

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

MOSFELLINGUR

Hvað er
að frétta?

Sendu okkur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is

RafviRki óskast
LEE rafverktakar ehf óskar eftir að ráða rafvirkja/tæknimann 

vegna góðarar verkefnastöðu. framtíðarstarf fyrir réttan aðila.

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á netfangið 
raflostel@gmail.com eða hafið samband í síma 8477084 (Eiríkur)

félagsleg
heimaþjónusta
Mosfellsbæ

Óskum eftir starfsmanni í 
100% tímabundna stöðu 
í heimaþjónustu Mosfellsbæjar. 
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða
og geta hafið störf strax.

Upplýsingar veita Valgerður Magnúsdóttir,
deildarstjóri Eirhamra, í síma 864 3599 / 566 8060 og
Edda Björk Arnardóttir, mannauðsstjóri, í síma 522 5700.

Umsóknir má einnig senda rafrænt á vm@mos.is og edda@eir.is

eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík, sími 522 5700

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

hefur 8 Ára barn
„fullt Vald”
 Yfir meðal-
stÓrum hundi ?

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

Fjöldi verkefna fyrirliggjandi í föstum útboðum og tíma-
vinnu við byggingu sérbýla í Mosfellsbæ næstu árin. 

Áhugasamir sendi fyrirspurnir á runar@husbyggingar.is

iÐNaÐaRMENN/vERktakaR

Í MOsfELLsBÆ

www.husbyggingar.is  -  Háholt 14  -  270 Mosfellsbæ                       



íslandsmeistari í gokart
Hinrik WöHler (23)

Gokart

G

bæjar

	 	   -  Hverjir voru hvar?52

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Miracle Hair hentar öllum hártegundum og gefur hárinu raka og uppbyggingu. 
Þetta er vara sem gefur hárinu ákveðna meðferð, verndar lit, minnkar úfleika og slit, 
gefur glans, vernd gegn útfjólubláum geislum og fleira. 

Komdu við á Sprey og prufaðu 
Miracle Hair frá Eleven Australia.

Sprey ætlar að bjóða 20% afslátt af Miracle Hair
                                         25. ágúst til 11. september



 Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi með hressu samstarfsfólki þar sem nákvæm 

vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi. Áhugasamir sendi umsókn með 

mynd og meðmælum til mannauðsstjóra KFC á netfangið barbara@kfc.is, einnig er hægt að 

leggja inn umsókn á vefsíðu KFC, http://kfc.is/atvinna eða á Facebook-síðu KFC á Íslandi.

25%
afsláttur af 

öllum
 ham

borgurum

og franskri blautri súkkulaðiköku

fim
-lau 27. - 29. ágúst 

gegn fram
vísun þessa m

iða

bjóðum einnig upp á mikið úrval 

af sósum, meðlæti og eftirréttum

 byrjar hjá okkurgötugrillið
Geiri verður á staðnum 

og gefur grillurum góð ráð

Kjötbúðin • Grensásvegi 48 • Sími 571 5511 • kjotbudin@kjötbudin.is
SælkeraverSlun • Grill- oG veiSluþjónuSta • kjötvinnSla

gleðilega

bæjar
hátíð

okkar fræga 
blauta franska 
súkkulaðiköku 
á 25% afslætti

Gleðilega bæjarhátíð   -  53



Smiðjuvellir 3 
S. 899 7473 / 431 2296

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Gleðilega
hátíð!

- lægra verð

Þverholti 2
Sími: 566 7123
www.apotekarinn.is



Mynd/RaggiÓla

Bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 28. - 30. ágúst 

Snyrti-, nudd- & 
fótaaðgerðastofan

Líkami 
og sál

Eldshöfða 1, 110 Reykjavík
www.hreinsandi.is

Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ býður fram fullskipaðan lista

Í síðustu kosningum fékk Íbúahreyfingin næst flest atkvæði allra framboða,

15,2%, og einn mann kjörinn. Við höfum veitt meirihlutanum nauðsynlegt

M o s f e l l s b æ

Háholti 22     
Sími: 571-3530

info@superjeep.is  -  660 1499

cERtificatE of ExcEllEncE
foR thE yEaRs of 2012-2015

FIve star



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

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

Góð uppskera í dalnum
Grænmetismarkaðurinn að Mosskógum hefur verið blómlegur 
í sumar sem endranær. Líf og fjör alla laugardaga og verður 
engin undantekning á því á bæjarhátíðinni Í túninu heima 
um helgina. Þá fer einnig fram hin árlega sultukeppni.  

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 25 ár

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

reykjamelur Blesabakki

Mjög vel staðsett tveggja hæða raðhús, fullbúið án gólfefna nema á flotrýmum, þau eru 
flísalögð. Húsið verður klætt flottri klæðningu að utan.  Hellulagt bílaplan með hita. 
Fallegur bakgarður. Innbyggður bílskúr. Verð. 53,9

litlikriki

Vel staðsett 150 fm. einbýli með innbyggðum bílskúr við litla og rólega götu. Fallegur garður 
og sólpallar. Hellulagt bílaplan. Tré og runnar. Heitur pottur og gróðurhús í bakgarði. Góðar 
innréttingar og eikarparket á gólfum. Verð: 47,5 m.

Gott endahús, 60 fm. með plássi fyrir 8 hesta. Gott gerði. Hlaða og hnakkageymsla. 
Eldhús og snyrting. Flottur frágangur. Verð: 12,9 m.

Glæsilegt einbýli 260 fm. á góðum stað Krikahverfi. Eikarinnréttingar, skápar og hurðir, allt 
sérsmíðað. Mikil lofthæð. Hiti í gólfum. Stór garður og lóð. Tvíbreiður bílskúr. Stór sólpallur. 
Heitur pottur. Hellulagt bílaplan.  

stórikriki

mynd/raggiÓla

Dagskrá

Bæjarhátíð MosfellsBæjar 28.-30. ágúst

LAUGARDAGUR 29. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ

Mosfellsbakarí er með opið lengu
r í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur

 í hverfislitunum 

og skúffukökubitar, þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

9:00 - 17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM

Fótboltamót Aftureldingar og Inte
rsports 6. 7. og 8. flokkur karla og

 kvenna.

9:00 - 16:00 TINDAHLAUP MOSFELLSBÆJAR

Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina að Varmá

www.mos.is/tindahlaup og www.hlaup.is. Ræst kl. 9:00 og kl. 11:00

Fjórar vegalengdir í boði 7 tindar (37 km), 5 tindar (35 km),

3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km).

10:00 ÚTILEIKARNIR – ÞREKMÓT Á  ÍÞRÓTTASVÆÐINU AÐ VARMÁ

Þrekmót sem reynir á snerpu, þol og þrek. Skráning og upplýsingar á threkmot.is

10:00 GOLFKLÚBBUR MOSFELLSBÆJAR

Yfir hátíðarhelgina verður frítt á S
teinarsvöll á Bakkakoti. Skemmtil

egur æfinga- 

völlur sem hentar öllum kylfingum
. Á laugardeginum verður svo 2 fy

rir 1 

af vallargjöldum fyrir alla bæjarbú
a bæði á Bakkakotsvelli og Hlíðav

elli.

10:00 WORLD CLASS - MOSFELLSBÆ

Tökum á því í hverfislitunum – ske
mmtilegar og fjölbreyttar æfingar

.

Boðið verður upp á opinn tíma kl. 
10:00, laugardaginn 29. ágúst í Wo

rld Class. 

Frábær þjálfari á staðnum sem halda mun uppi stuði, puði og stemningu.

Allir að sjálfsögðu hvattir til þess 
að mæta í sínum hverfislit!

10:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL

Útimarkaður: Sultukeppni, grænm
eti frá Mosskógum, silungur frá H

eiðarbæ,

rósir frá Dalsgarði o.fl. Úrslit í sul
tukeppni kl. 15:00.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00
. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestba

ki 300 kr.

11:00 60 ÁRA AFMÆLI SKÓGRÆKTARFÉLAGS MOSFELLSBÆJAR

Skógræktarfélag og Mosfellsbær bjóða til hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði

í Meltúnsreit við Völuteig í tilefni af 60 ára afmæli skógræktarfélagsins.

Mosfellskórinn syngur nokkur lög, ýmsar uppákomur og boðið uppá nýbakaðar

lummur og svaladrykki. Allir velkomnir.

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI

Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið „Út úr hól” á Sauðhóli við Vefarastræti

í Helgafellslandi. Leikritið og tónl
istin er frumsamin en byggð á ísle

nskum 

þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu 

svo að fyrstir koma fyrstir fá. Nánari upplýsingar á facebook. Ókeypis aðgangur. 

12:00 - 17:00 WINGS AND WHEELS - FLUGVÖLLURINN Á TUNGUBÖKKUM

Fornvélasýning: Gamlar flugvélar
, dráttarvélar úr Mosfellsbæ, mót

orhjól, fornbílar 

og flugsýning. Heitt á könnunni fy
rir gesti og karamellukast fyrir ká

ta krakka.

12:00 HÓPAKSTUR UM MOSFELLSBÆ

Ferguson-félagið stendur fyrir hó
pakstri dráttarvéla og fornbíla. 

Lagt er af stað frá Tungubakkaflu
gvelli og keyrður hringur um Mos

fellsbæ.   

12:00 - 17:00 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS

Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Ál
afoss og Sundlaugin.

Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

13:30 Mosfellskórinn

14:00 Hljómsveitin Kinder - nemendur
 úr tónlistardeild Listaskóla Mosfe

llsbæjar 

14:30 Töframaðurinn Einar einstaki

15:30 Hljómsveitin Super Monkeys - n
emendur úr tónlistardeild Listask

ólans

16:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins

12:00 - 17:00 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS

Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósm
yndaskólanum, þau Björk Guðbra

ndsdóttir og 

Guðbjörg Magnúsdóttir sýna verk 
sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Ála

fossvegi 20.

12.45 - 16.00  SVART OG SYKURLAUST Á RÁS 2

Útvarpsþátturinn Svart og sykurla
ust á Rás 2 með Sólmundi Hólm 

sendur beint út frá Varmá í Mosfellsbæ. 

13:00 - 16:00 ATLANTSOLÍA MOSFELLSBÆ

Atlantsolía býður uppá gómsæta pylsu og ískalda kók.

13:00 - 22:00 LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR GJÖRNINGUR

Gjörningurinn Blankspace - Tilrau
nastofa í samskiptum.

13:00 - 22:00 BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR

Hátíðaropnun. Kaffi á könnunni. 

13:00 - 15:00 TORGIÐ Í KJARNA – LOPAPRJÓN

Hvað ertu að prjóna? Vantar þig h
jálp með að prjóna lopapeysu? 

Langar þig í félagsskap í prjónska
pnum, hugmyndir eða álit á ný ver

kefni? 

Komdu þá endilega með lopann o
g prjónana og fáðu leiðsögn hjá 

Ragnheiði Jóhannsdóttur prjónakennara.

13:00 - 15:00 EIRHAMRAR - FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA

Famos félagar og aðrir velunnar velkomnir í heimsókn í aðstöðu félagsstarfsins

á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskráin kynnt og tekið við skráningum.

Söngur í matsal undir stjórn Úllu 
og rjúkandi heitt kaffi á könnunni.

 

13:00 BARNADAGSKRÁ Á TÚNINU VIÐ HLÉGARÐ

Brúðubíllinn með sýninguna Leiki
ð með liti. 

Aldrei að vita nema Lilli verði á svæðinu.   

13:00 - 16:00 SKOTTMARKAÐUR VIÐ KJARNA

Mosfellingum gefst kostur á að koma með allskyns gull og gersemar úr skápum og

bílskúrum og bjóða gestum og gangandi til sölu. Einnig er handverksfólk velkomið.

Nánari upplýsingar um viðburð á facebook. Skráning hjá Elísabetu í síma 898 4412.

13:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORG

13:00 HVIRFILL Í MOSFELLSDAL - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Bjarki Bjarnason les úr væntanleg
ri skáldsögu sinni Spiritus Fossis 

sem segir frá 

því að Gunnar á Hlíðarenda fer að
 vinna í ullarverksmiðju. Bókin ke

mur út í haust. 

13:30 AMSTURDAM 6 VIÐ REYKJALUND - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Samkrull í leik og söng með Leikfélagi Mosfellssveitar og kvennakórnum

Stöllunum í garðinum við Amsturdam 6.

14:00 - 17:00 KJÚKLINGAFESTIVAL - KJÚKLINGARÉTTIR FYRIR ALLA

Íþróttamiðstöðin að Varmá.

Stærstu kjúklinga- og matvælafra
mleiðendur landsins kynna afurði

r sínar og gefa 

smakk. Þrautabraut Hjalta Úrsus.
 Matur og skemmtun fyrir alla fjöl

skylduna.

14:00 HVÍTI RIDDARINN LEIKUR Á VARMÁRVELLI

Hvíti riddarinn tekur á móti Þrótti
 Vogum. 8-liða úrslit í 4. deild 

Íslandsmótsins í knattspyrnu. Frítt inn.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT – HOPPUKASTALAR

Frítt fyrir káta krakka.

15:00 - 16:00 STEKKJARFLÖT – HESTAFJÖR

Teymt undir börnum í boði Hestam
annafélagsins Harðar. 

14:00 - 17:00 VÖFFLUKAFFI Í FMOS

Nemendafélag Framhaldsskóla M
osfellsbæjar verður með vöfflukaf

fi í skólanum 

og rennur ágóðinn til Reykjadals þar sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur 

sumar- og helgardvöl fyrir fötluð 
börn og ungmenni. 

15:00 AKURHOLT 21 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Rokk-karlakórinn Stormsveitin og
 Stefánía Svavars koma fram 

ásamt góðum gestum.

14:00 - 16:00 ÓÐINSAUGA ÚTGÁFA MEÐ RITSMIÐJU

Útgáfan Óðinsauga verður með ri
tsmiðju fyrir börn í Kjarna Þverho

lti 2. Allir 

velkomnir. Einnig stendur til að gefa gestum smábækur á meðan birgðir endast.

16:00 SKÁLAHLÍÐ - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Útitónleikar í garðinum heima.

Tríóið Kókos skemmtir í brekkunn
i fyrir neðan Skálahlíð.

17:00 ÁLMHOLT 10 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Útitónleikar í garðinum heima: Davíð Ólafsson óperusöngvari og gestir skemmta.

16:30 KARMELLUKAST Á FLUGVELLINUM TUNGUBÖKKUM

17:00 - 21:00 GÖTUGRILL Í MOSFELLSBÆ

Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel skreyttum götum bæjarins

21:00 - 22:45 STÓRTÓNLEIKAR Á MIÐBÆJARTORGI

Hljómsveit íslenska lýðveldisins á
samt góðum gestum.

- Páll Óskar
- María Ólafs
- Friðrik Dór
- Eyþór Ingi
- Stefánía Svavars

- Matti Matt

22:45 BJÖRGUNARSVEITIN KYNDILL MEÐ FLUGELDASÝNINGU

23:30 - 04:00 STÓRDANSLEIKUR MEÐ PÁLI ÓSKARI AÐ VARMÁ

SUNNUDAGUR 30. ÁGÚST

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ

Mosfellsbakarí er með opið lengu
r í tilefni af bæjarhátíðinni. Múffur

 í hverfis-

litunum og skúffukökubitar þessir gömlu góðu með súkkulaði á köntunum.

09:00 TUNGUBAKKAR

Fótboltamót Aftureldingar og Inte
rsports 6. 7. og 8. flokkur karla og

 kvenna.

11:00 - 16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL

Útimarkaður: Grænmeti frá Moss
kógum, silungur frá Heiðarbæ, 

rósir frá Dalsgarði o.fl.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir

og mörg önnur húsdýr. Opið alla d
aga 11:00-17:00. 

Aðgangur 600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 MOSFELLSKIRKJA

Á 50 ára afmælisári kirkjunnar m
innumst við Stefáns Þorlákssonar

 sem 

gaf eigur sínar til endurreisnar Mosfellskirkju. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

þjónar fyrir altari og prédikar.

Kirkjukór Lágafellssóknar syngur
 undir stjórn Arnhildar Valgarðsdó

ttur, organista. 

Kirkjukaffi og baðstofustemmning
 að athöfn lokinni í „stofunni hans

 Stefáns“ 

í Reykjadal. Dalbúar og samtímam
enn Stefáns segja sögur af lífi han

s. 

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAUÐHÓLI

Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikr
itið „Út úr hól” á Sauðhóli í Helgaf

ellslandi. 

Leikritið og tónlistin er frumsamin en byggð á íslenskum þjóðsögum.

Sýning fyrir alla fjölskylduna. Aðeins 50 gestir komast á hverja sýningu

og því gildir að fyrstir koma og fyrstir fá. Ókeypis aðgangur. 

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT - HOPPUKASTALAR

Frítt fyrir káta krakka.

14:00 HLÉGARÐUR - HÁTÍÐARDAGSKRÁ

Umhverfisnefnd veitir umhverfisv
iðurkenningar Mosfellsbæjar 2015

.

Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2015.

Heitt á könnunni og allir velkomn
ir.

16:00 GLJÚFRASTEINN - STOFUTÓNLEIKAR

Dísurnar: Eydís Franzdóttir, Brynd
ís Pálsdóttir, 

Herdís Anna Jónsdóttir og Bryndí
s Björgvinsdóttir.

Aðganseyrir 1.500 kr.

FIMMTUDAGUR 27. ÁGÚST

BÆJARBÚAR SKREYTA HÚS OG GÖTUR Í HVERFISLITUM

GULUR - Hlíðar, Höfðar, Tún og Mýrar

RAUÐUR - Tangar, Holt og Miðbær

BLEIKUR - Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tun
gur og Mosfellsdalur

BLÁR - Reykja- og Helgafellshverfi

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00
. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestba

ki 300 kr.

18:00 - 20:00 SUNDLAUGARKVÖLD Í LÁGAFELLSLAUG

Fjölskyldan skemmtir sér saman.

Kynning á vetrarnámskeiðum í lau
ginni. Wipeoutbrautin opin.

Solla stirða og Íþróttaálfurinn mæta skemmta

18:00 AFTURELDING – GRÓTTA Í ÍÞRÓTTAHÚSINU AÐ VARMÁ

Meistaraflokkur karla í handknatt
leik leikur gegn Gróttu á Opna No

rðlenska mótinu. 

Leikurinn er liður í undirbúningi liðsins fyrir komandi vetur. Frítt inn.

20:00 - 22:00 UNGLINGADANSLEIKUR Í HLÉGARÐI

Unglingadansleikur fyrir 13-16 ár
a. Dj. Heiðar Austmann og leynige

stur.

21:00 PUBQUIZ Á HVÍTA RIDDARANUM

Stórskemmtilegt fótbolta-pubquiz
. Umsjón Magnús Már ritstjóri fotb

olti.net. 

FÖSTUDAGUR 28. ÁGÚST

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur

húsdýr. Opið alla daga 11:00-17:00
. Aðgangur 600 kr. Teymt á hestba

ki 300 kr.

14:00 - 16:00 ARION BANKI

Skólakór Varmárskóla syngur nok
kur lög. Bíbí og Blaki verða á svæ

ðinu auk þess 

sem boðið verður uppá andlitsmálun fyrir börnin.

19:30 - 22:30 LJÓSMYNDASÝNING Í ÁLAFOSSKVOS

Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósm
yndaskólanum, þau Björk Guðbra

ndsdóttir og 

Guðbjörg Magnúsdóttir sýna verk
 sín í kjallaranum á Þrúðvangi, Ála

fossvegi 20.

19:30 - 22:30 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS

Álafossbúðin - Ásgarður - Kaffi Ál
afoss og Sundlaugin.

Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

20:30 ÍBÚAR SAFNAST SAMAN Á MIÐÆJARTORGI

GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR og BLÁIR - Allir að mæta í lopapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖNGUR LEGGJA AF STAÐ Í ÁLAFOSSKVOS

Hestamannafélagið Hörður leiðir 
gönguna með vöskum fákum.

Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfellssveitar ræsa einn lit af stað í einu.

21:00 - 22:30 BREKKUSÖNGUR OG SKEMMTIDAGSKRÁ Í ÁLAFOSSKVOS

Kynnir: Hilmar Gunnarsson, ritstj
óri Mosfellings.

Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, 
setur hátíðina.

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar spilar.

Gói úr Stundinni okkar tekur nokkur lög.

Dúettinn Hljómur stýrir brekkusö
ng.

Björgunarsveitin Kyndill kveikir í b
lysum.

22:30 ÁLAFOSSVEGUR 18 - MOSFELLINGAR BJÓÐA HEIM

Mosfellsku hljómsveitirnar VAR og VIO leika fyrir gesti og gangandi.

20:00 UPPISTAND Á HVÍTA RIDDARANUM

Sýningin „Pétur Jóhann óheflaður
“. Forsala miða á Hvíta Riddaranu

m. 

Verð 2.900 kr. í forsölu / 3.900 við 
hurð. Húsið opnar kl. 19:00.

23:00 HVÍTI RIDDARINN

Partý með tríóinu Kókos á Hvíta R
iddaranum fram eftir nóttu.

Þú finnur dagskrá 
bæjarhátíðarinnar 
í miðopnu blaðsins


