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Handverkstæðið Ásgarður 
hlýtur jafnréttisviðurkenningu
Ásgarður handverkstæði hefur hlotið jafnréttisviðurkenn-
ingu Mofellsbæjar 2010 fyrir að vinna ötullega að jafn-
réttismálum þannig að allir geti tekið þátt í starfseminni á 
jafnræðisgrundvelli, óháð kyni, fötlun eða öðru.
Handverkstæðið er staðsett við Álafossveg 22 í Álafosskvos.
Viðurkenningin var veitt á árlegum jafnréttisdegi 
Mosfellsbæjar sem haldinn var hátíðlegur þann 17. 
september síðastliðinn. Yfirskrift dagsins í ár var „Ungt 
fólk og jafnrétti“ og var dagskráin að mestu leyti borin uppi 

af unglingum úr félagsmiðstöðinni Bóli og nemendum í 
Framhaldsskóla Mosfellsbæjar sem fjölluðu um jafnrétti.
Ásgarður er handverkstæði fyrir fólk með þroskahömlun 
og hefur starfað frá árinu 1983 og eru starfsmenn um 
þrjátíu talsins.
Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar var nú haldinn hátíðlegur í 
þriðja sinn en dagurinn er fæðingardagur Helgu Magnús-
dóttur sem settist fyrst kvenna í stól oddvita í Mosfellsbæ 
fyrir um  hálfri öld.

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar var haldinn hátíðlegur föstudaginn 17. september

Hvetur allar konur til að 
ganga í kvenfélagið

Mosfellingurinn Ingimunda Þórunn Loftsdóttir, formaður kvenfélagsins

16

Mynd/Hilmar

Frá afhendingu jafnréttisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2010.  Kolbrún Þorsteinsdóttir formaður fjölskyldunefndar, Steingrímur D. Guðmunds-
son, Richard Örnuson, Heimir Þór Tryggvason forstöðumaður Ásgarðs, Magni Freyr Ingason og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri. 

„...fyrir að vinna ötullega að jafnréttismálum 
þannig að allir geti tekið þátt í starfseminni

á jafnræðisgrundvelli, óháð kyni, fötlun eða öðru”



Norðan Hafravatns reis árið 1941 stórt braggahverfi, sem hét 
Camp Jeffersonville. Þar voru miklar skotfæra- og birgða-
geymslur. Síðar varð þarna ein aðal þjónustu- og dreifingar-
miðstöð Bandaríkjahers með vöruskemmum, kæligeymslum, 
þvottahúsi, bakaríi, skóvinnustofu, kaffibrennslu og viðgerðar-
verkstæðum. Umferð var því mikil um svæðið og í haust-
rigningum gátu skapast aðstæður eins og sjást á ljósmynd-
inni, allt vaðandi í aur og bleytu.
Birgðasveitirnar í Camp Jeffersonville og  Camp Belvoir 
(sunnan við Leirtjörn) voru þær síðustu til að yfirgefa 
Mosfellssveit í september 1944. Enn má sjá veruleg ummerki 
um braggabyggðina á þessum slóðum.

Umsjón: Birgir D. Sveinsson

www.isfugl.is

Eins og glöggir lesendur taka 
væntanlega eftir er Mosfellingur 

með breyttu sniði. Mosfellingur 
fagnar nú átta ára afmæli og tekur 

út ákveðinn þroska. Blaðið 
er nú í stærra broti 

en áður og prentað 
á dagblaðapappír. 
Vonast er til að þessi 
vaxtakippur falli í 
góðan jarðveg dyggra 

lesenda blaðsins. 
Mosfellingur 

færist nú nær 
því að verða 

alvöru 
fréttablað. 

Breytingarnar hafa einhverjar 
tilfæringar í för með sér og þá 
sérstaklega til góðs. Möguleikar 
á stærri myndum, fleiri fréttum, 
öflugri auglýsingum auk meira 
svigrúms fyrir allt það efni sem 
snertir bæjarbúa hverju sinni.  

Með breytingunum og ákveðinni 
hagræðingu tryggjum við 

Mosfellingum áframhaldandi útgáfu 
á fríu bæjarblaði. 

Sem fyrr hvet ég ykkur til að senda 
okkur fréttir og myndir og efla 

blaðið enn frekar. Netfangið okkar er 
mosfellingur@mosfellingur.is

Barnsskónum slitiðMOSFELLINGUR

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 
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Útgefandi: Mosfellingur ehf., Skeljatanga 39, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson
Blaðamaður og ljósmyndari:
Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is
Prentun: Landsprent. 
Dreifing: Íslandspóstur
Upplag: 4000 eintök
Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Tekið er við aðsendum greinum á netfangið 

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.
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héðan og þaðan

Nýleg mynd 
af svæðinu.
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Mikið hefur borið á utanvegaakstri 
vélknúinna ökutækja um fjöll og firnindi 
í Mosfellsbæ sem hefur í för með sér 
eyðileggingu á náttúru. Samkvæmt 
náttúruverndarlögum er óheimilt að 
aka vélknúnum ökutækjum utan vega. 
Mosfellsbær hefur hvatt fólk til að tilkynna 
um utanvegaakstur verði það vart við hann. 
Í flestum tilfellum eru þessir hópar til 
fyrirmyndar, en það þarf ekki marga til að 
valda varanlegum skemmdum á viðkvæmri 
náttúru.

Óprúttnir aðilar fjarlæga skilti
Reykjabændur eru meðal þeirra sem 

orðið hafa fyrir barðinu á ökuníðingum 
á eignarlandi sínu. Þeir eru orðnir 
langþreyttir á að ökumenn vélknúinna 
ökutækja virði ekki sitt nánasta umhverfi og 
hafa slóðar myndast af þeirra völdum. Í vor 
tóku þeir sig saman, bændur á Reykjum, 
Ökrum og Helgafelli og bönnuðu alla 
umferð um Reykjafell og settu upp fjölmörg 
skilti á áberandi stöðum. Nokkrir óprúttnir 
aðilar hafa hins vegar fjarlægt megnið 
af skiltunum á fellinu og halda áfram að 
spilla ósnortinni náttúrunni. Auk þess hafa 
þeir valdið tjóni með því að keyra niður 
girðingar, en það getur verið varasamt þar 
sem hross eru á svæðinu. 

Allur akstur stranglega bannaður
„Þessir menn taka niður skiltin svo 

aðrir sem koma á eftir sjá ekki að þarna sé 
bönnuð umferð. Heilu fjórhjólaleigurnar 
hafa verið að ryðjast hérna í gegn með 

meðfylgjandi hávaða og röskun,“ segir 
Jón Magnús bóndi á Reykjum. „Þetta eru 
bara fáir aðilar, ég þekki sjálfur marga 
sem eiga svona hjól og þeir vilja ekki vera 
í útistöðum við landeigendur. Þessir fáu 
aðilar átta sig ekki á því að þetta getur orðið 
til þess að sett verði löggjöf um að svona 
tæki verði bara innan ákveðinnar girðingar 

og eyðileggja þannig fyrir sjálfum sér og 
öðrum. Einnig gætum við þurft að grípa til 
þess ráðs að fjarlægja öll hliðin, þannig að 
engin umferð komist í gegnum fjallið sama 
hver ferðamáti fólks er,“ segir Jón.

Jón Magnús biður fólk um að hafa augun 
opin fyrir skiltunum jafnt sem ökuþórum 
sem eiga leið um fjallið.

3. október 
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 11. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
Góðir gestir frá Úganda koma í heimsókn.  

10. október 
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju
kl. 11. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

17. október 
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju  kl.11.
Fjölskylduguðsþjónusta, hljómsveitin 

Mystur leikur og syngur.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir og Sr. Skírnir 
Garðarsson

Prjónasamverur
Prjónasamverur í Safnaðarheimilinu 
verða annað hvert fimmtudagskvöld 
í vetur. Næst munum við hittast 30. 
september kl. 20 -22.  Á prjónasam-
verurnar kemur hver og einn með sína  
handavinnu, með það markmið að hafa 
gaman af og hitta annað fólk. Allir sem 

hafa áhuga á þessum samverum og vilja 
sameinast í gleði og myndarskap eru 
hjartanlega velkomnir því nóg pláss er í 
safnaðarheimilinu og þegar vel er leitað 
má finna kaffitár á könnunni.

Foreldramorgnar alla miðvikudaga 
kl. 10.
TTT æskulýðsstarf fyrir tíu til 
tólf ára alla mánudaga kl. 16:30
Æskulýðsstarf fyrir unglinga 
öll sunnudagskvöld kl. 20.

HelgiHAld FrAmundAnkirkjustarfið

www.lagafellskirkja.is
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Sigurplast í þrot og 
17 missa vinnuna
Plastverksmiðjan Sigurplast í 
Völuteigi hefur óskað eftir því að 
fyrirtækið verði tekið til gjaldþrota
skipta. Sigurplast er 50 ára 
gamalt iðnfyrirtæki og framleiðir 
meðal annars plastumbúðir. Hjá 
fyrirtækinu starfa 17 manns. Í 
tilkynningu frá Sigurplasti segir, 
að það ráði ekki við afborganir af 
stökkbreyttum ólöglegum gengis
bundnum lánum. Í ljósi þessa séu 
ekki lengur forsendur til að reka 
Sigurplast, þrátt fyrir að félagið hafi 
stóraukið veltu sína á síðastliðnum 
fjórum árum, sé vel rekstrarhæft 
og hafi skilað hagnaði frá rekstri 
öll árin frá því lánin voru tekin. 
Segir í tilkynningunni, að eigendur 
Sigurplasts hafi frá hruni reynt að 
ná samkomulagi við viðskiptabanka 
sinn um áframhaldandi rekstur en 
án árangurs. Ekki þarf að fjölyrða 
um áhrifin á starfsfólk fyrirtækisins, 
sem hafi margt hvert starfað hjá því 
áratugum saman.

Breyting á umferð 
vegna framkvæmda 
Vegna framkvæmda við breikkun 
Vesturlandsvegar er búið að loka 
Álafossvegi tímabundið. Stefnt 
er að því að Álafossvegur verði 
opnaður aftur fyrir umferð eigi 
síðar en mánudag 25. október. 
Þann tíma sem lokunin varir er allri 
umferð til og frá Ásum, Löndum, 
Helgafellshverfi og Álafosskvos 
beint um Ásland. Vegna þeirrar 
auknu umferðar sem búist er við um 
Ásland verður af öryggisástæðum 
sett bann við vinstri beygju af 
Áslandi inn á Vesturlandsveg og 
einnig bann við vinstri beygju af 
Vesturlandsvegi inn í Ásland. 
Þeir sem koma úr ofantöldum 
hverfum og ætla í átt til Reykjavíkur 
þurfa því að aka hjáleið um 
hringtorg við Þingvallaveg 
Vegfarendur sem aka Vesturlands
veg úr norðri og ætla inn í þessi 
hverfi þurfa að aka hjáleið um 
hringtorg við Þverholt.

Síðastliðin tvö ár hefur Mosfellingurinn Björgvin Tómasson og 
hans starfsfólk verið að hanna og smíða orgel fyrir Guðríðarkirkju í 
Grafarholti. Nú blasa við erfiðir tímar,  verkefnið 
er stopp og verkstæði hans á Stokkseyri verður 
lokað ef ekkert verður að gert. Orgelið þarf 1.100 
pípur og kostar þrjátíu milljónir, tvo þriðju af 
því á eftir að fjármagna. Kirkjan ætlar að blása 
til menningarviku 3.10. október sem kallast 
Gorgelhátíð í Guðríðarkirkju. Það vísar til þess 
að brátt hefst gormánuður og orgelsöfnun og 
úr því verður orðið Gorgel til. Margir af helstu 
tónlistarmönnum þjóðarinnar munu koma fram 
og styrkja þetta góða málefni.

glæsileg dagskrá helstu listamanna þjóðarinnar 
Dagskráin er glæsileg en þeir sem koma fram eru Karlakórinn 

Fóstbræður, stórtenórarnir Gunnar Guðbjörnsson, Garðar 
Thor Cortes, Einar Clausen, Hlöðver Sigurðsson, Gissur Páll 
Gissurarson, píanóleikarinn Helga Bryndís Magnúsdóttir, KK, 
Karlakór Kjalnesinga, systkinin Diddú og Páll Óskar, The South 
Riverband, hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar, Bjarni Arason, 
Ragnar Bjarnason, Óperuídívurnar Davíð og Stefán og fleiri 
skemmtikraftar.

Óformlegt hirðtónleikahús mosfellsbæjar
Guðríðarkirkja í Grafarholtinu er orðið óformlegt hirð

tónleikahús Mosfellsbæjar. Þar hafa flestir kórar bæjarins haldið 
tónleika. Ekki skemmir fyrir að organisti kirkjunnar og kirkjuvörður 
eru hjónin Hrönn Helgadóttir og Davíð Ólafsson úr Mosfellsbæ. 
Davíð hefur veg og vanda að allir skipulagningu hátíðarinnar og 

vonast til að sem flestir bæjarbúar láti sjá sig og njóti þess sem í 
boði er. Upplýsingar og dagskrá má finna á www.grafarholt.is. 

„Farnar verða ótroðnar slóðir í þessari söfnun. Pípur verða seldar 
og hægt er að gefa þær t.d. í jólagjöf,“ segir Davíð. Einnig verður 
söfnunarsími opnaður, þeir sem vilja gefa 3.000 kr. í söfnunina 
geta hringt í 9033030 og þá verður upphæðin gjaldfærð af 
símareikningi.

Safnað fyrir orgeli í Guðríðarkirkju í Grafarholti með tónleikaröð 3.-10. október 

gorgelhátíð í guðríðarkirkju

Kirkjuvörðurinn og organistinn ásamt tvíburunum Davíð Erling og Steinunni.

Björgvin Tómasson 
orgelsmiður

Bændur taka til sinna ráða þar sem reglur um utanvegaakstur eru ekki virtar

reykjabændur segja stopp

Jón Magnús Jónsson á Reykjum og Helgi Ólafsson á Ökrum með eitt skiltanna sem sett hafa verið upp.
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Gorgelhátíð í Guðríðarkirkju

Kirkjuvörðurinn og organistinn ásamt tvíburunum Davíð Erling og Steinunni.
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Pizzur
Margarita

12“ 1.090 16“ 1.290

Sósa, Ostur & Oregano

Víðines
12“ 1.390 16“ 1.790

Skinka & Ananas

Blikastaðir
12“ 1.990 16“ 2.390

Nautahakk, Skinka, Pepper
one, Sveppir, Laukur, Papri

ka & Ananas

Kjalarnes
12“ 1.590 16“ 1.990

Pepperone, Sveppir, Lauku
r

Dalurinn
12“ 1.790 16“ 2.190

Skinka, Sveppir, Paprika &
Rjómaostur

Kjósin
12“ 1.590 16“ 1.990

Nautahakk, Sveppir, Paprik
a & Svartur Pipar

#270
12“ 1.790 16“ 2.190

Skinka, Aspas, Sveppir & Piparostur

Kvosin
12“ 1.890 16“ 2.290

Piparostur, Camembert, Gráðaostur og Parmesan,(sulta fylgir með)

Varmá
12“ 1.990 16“ 2.390

Sveppir, Paprika, Laukur, S
v. Ólífur, Hvítlaukur, Tómatar & Parmesan

Gaggó Mos
12“ 1.590 16“ 1.990

Tvöfalt Pepperone & Extra Ostur

Bakkakot
12“ 1.790 16“ 2.190

Pepperone, Sveppir, Lauku
r, Jalapenos & Svartur Pipar

Aldan
12“ 1.990 16“ 2.390

Túnfiskur, Rækjur, Kræklingur, Hvítlaukur & Gráðaostur

Hafravatn
12“ 1.790 16“ 2.190

Nautahakk, Pepperone, La
ukur, Hvítlaukur & Piparostur

Pizzur
Harðarból

12“ 1.790 16“ 2.190Kjúklingur, Sveppir, Sv. Ólífur & Tómatar

Tungubakki
12“ 1.790 16“ 2.190Nautahakk, Skinka, Pepperone & Bacon

Afturelding
12“ 1.790 16“ 2.190Skinka, Ananas, Bacon & Aukaostur

Reykjalundur
12“ 1.990 16“ 2.390Kjúklingur, Maísbaunir, Paprika, Sv. Ólífur, Hvítlaukur & Rjómaostur

Hlíð
12“ 1.590 16“ 1.990Pepperone, Bananar, Ananas & Chili Krydd

Lágafell
12“ 1.890 16“ 2.290Pepperone, Sveppir, Ananas, Hvítlaukur & Rjómaostur

Kjölur
12“ 1.890 16“ 2.290Pepperone, Laukur, Ananas, Sv. Ólífur, Græn Piparkorn & Parmesan

Amsturdam
12“ 1.890 16“ 2.290Pepperone, Skinka, Sveppir, Laukur & Gráðaostur

Úlfarsfell
12“ 1.890 16“ 2.290Pepperone, Laukur, Þistilhjörtu, Sv. Ólífur, Græn Piparkorn & Oregano

Helgafell
12“ 1.990 16“ 2.390Pepperone, Sveppir, Ananas, Hvítlaukur, Rjómaostur & Oregano

Grettir
12“ 1.990 16“ 2.390Pepperone, Nautahakk, Skinka, Bacon, Laukur, Hvítlaukur, Piparostur

Kryddbrauð
12“ 1.090 16“ 1.290Ostur, Kryddblanda Eld Húsins og Kryddbrauðssósa

Hvítlauksbrauð
12“ 1.090 16“ 1.290Ostur, Hvítlaukur, Hvítlaukssalt, Hvítlaukspipar & Hvítlauksolía

Hádegistilboð alla föstudaga.
12“ pizza á 1.290 kr. 
af matseðli eða að eigin vali

16“ pizza með 2 áleggjum 
og 12“ hvítlausks-, kryddbrauð 
eða margarita á aðeins 2.490 kr.

Boltahornið umtalaða 

opnar 9. okt.
Boltinn í beinni og kaldur 

á krananum á hlægilegu veðri

 Eldhúsið er að reyna finna hentugan 
opnunartíma en svona verður hann 

þangað til annað verður auglýst

oPið:
Mán-fim. 17-21

Fös. og lau. 11.30-22
Sun.11.30-21



Eldri borgarar

Upplýsingar og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 5868014 og í gsm. 6920814

  -  Fréttir úr bæjarlífinu6

Tónleikar til styrktar 
Ásgarði 20. október
Styrktartónleikar verða haldnir 
í Lágafellsskóla 20. október til 
styrktar Ásgarði, handverkstæði í 
Álafosskvos. Þrír kórar munu koma 
þar fram, Kirkjukór Lágafellssóknar, 
kór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 
og kór Fríkirkjunnar í Reykjavík, 
auk hljóðfæraleikara og söngvara.  
Ásgarður var stofnaður árið 1993 
og þar starfa 28 þroskahamlaðir 
einstaklingar og fást þar við 
endurvinnslu með listrænum hætti.  
Að sögn Arnhildar Valgarðsdóttur 
organista Lágafellssóknar gefur 
tónlistarfólkið sem kemur fram alla 
sína vinnu og það er þeim mikil 
ánægja að fá að styðja við bakið á 
Ásgarði. „Við lofum góðri skemmtun 
og miklu stuði,” segir Arnhildur,  
Anna Sigríður Helgadóttir syngur 
einsöng, fjörugt gospel verður á 
boðstólnum og spilað á bongót-
rommur inn á milli. Kórarnir munu 
svo syngja saman í lokin. 
Aðgangseyrir er einungis kr: 1.500 
og það er ekki tekið á móti kortum.  
Við hvetjum alla til að koma og 
styðja við bakið á góðri starfsemi í 
Ásgarði.

Kjölur æfir með 
Skagamönnum
Helgina 11.-12. september samein-
uðust Skagamenn og Kjalnesingar 
um æfingu í Hvalfirði. Æfingin var 
hugsuð sem tækifæri til að komast 
í réttan gír í upphafi vetrarstarfs. 
Bæði félagslega og tæknilega og 
sóttu hana ungliðar, nýliðar og 
reyndari menn. Verkefnin voru af 
ýmsu tagi og unnu hóparnir bæði 
sjálfstætt og saman. Leita þurfti að 
tveimur kajakræðurum sem ætluðu 
að róa frá Hvammsvík í Hvalstöðina, 
finna og kafa eftir æðardúnsbónda 
sem féll útbyrðis við sker í Hvamms-
vík, bjarga fótbrotnum fuglaskoðara 
úr fjöru upp kletta og koma að 
tveggja bíla árekstri með fimm 
slösuðum hjá Staupasteini.

Diljá Einarsdóttir hefur opnað blóma- og 
gjafavörubúð í Háholti 13. Gallerý Nýblóm 
bætist í hóp þeirra ágætu fyrirtækja sem 
starfa í verlsunarkjarnanum í Háholti 
13-15. Diljá opnaði verslunina fyrir um 
þremur vikum og hefur verið tekið vel 
af bæjarbúum. „Þetta er aðeins byrjað 
að spyrjast út og fólk er farið að reka inn 
nefið. Ég er búin að koma mér vel fyrir hér 
í 50 fermetrum í skemmtilegu umhverfi í 
Mosó. Þetta er mjög þægileg stærð og í takt 
við aðstæður í þjóðfélaginu. Þetta býður 
líka upp á meira rennsli af vörum í gegnum 
búðina, alltaf eitthvað nýtt.”

Tækifærisgjafir og íslensk hönnun
Diljá hefur verið viðloðandi blóm í 25 

ár og rak síðast verslun í Kópavogi. Diljá 
á rætur að rekja í Mosfellsbæ og Kjós og 
færir sig því nær rótunum með komu 
sinni í bæjarfélagið. Í Nýblómi er hægt 
að fá allskyns tækifærisgjafir, skreytingar 
fyrir brúðkaup, jarðarfarir og ýmis tilefni. 
„Ég reyni að vera með talsvert af íslenskri 
hönnun, handgerð kerti, munnblásið gler, 
kertastjaka, púða, veggmyndir auk þess 

sem ég hanna líka skargripi sjálf.“ Diljá 
býður nýja viðskiptavini sína velkomna 

í Gallerý Nýblóm. Opnunartími er kl. 11-
18:30 en á sunnudögum kl. 12-17.

Diljá Einardóttir hefur opnað blóma- og gjafavörubúð í verslunarkjarnanum við Krónuna 

Gallerý Nýblóm opnar í Háholti

Diljá Einarsdótt
ir hefur fengið
góðar móttökur 
í Mosfellsbæ.

Þrjú atvik hafa átt sér stað á rúmum mánuði þar sem hundar 
hafa bitið fólk á ferðum sínum um bæinn. Þegar slíkt gerist er 
það þolanda að ákveða hvort kært sé til heilbrigðiseftirlits og/eða 
lögreglu. Eigendur hunda sem glefsa eða bíta og komast til kasta 
heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar, fá bréf frá heilbrigðiseftirlitinu 
þess efnis að hundurinn skuli mýldur (bera munnkörfu) meðan 
mál hans eru í vinnslu. Skylda er að setja hundinn í atferlismat hjá 
fagaðila. Heilbrigðiseftirlitið, í samstarfi við hundaeftirlitið, fylgir 
því máli eftir. Ef atferli hundsins er grimmt eða ógnandi, að mati 
fagaðila, ber að deyða hundinn.

Hundar skulu alltaf vera í taumi
„Alltof algengt er að hundar gangi lausir í Mosfellsbæ eða séu á 

gangi með ungum börnum. Börn hafa oft ekki þroska né burði til 
að bera ábyrgð á hundum sem eru margfalt sterkari en þau sjálf. 
Hundana vantar oft virðingu gagnvart börnum, þ.e.a.s. þeir bera 
meiri virðingu fyrir eiganda sínum og/eða fullorðnu fólki. Hundur 
ætti því að vera í taumi með aðila sem hefur fullt vald yfir honum,“ 
segir Hafdís Óskarsdóttir hundaeftirlitsmaður í Mosfellsbæ.

Hundaeigendur eru hvattir til að fara eftir þeim reglum sem gilda 
um hundahald í Mosfellsbæ, að hundur skuli alltaf vera í taumi 
þegar hann er utanhúss, þannig komum við í veg fyrir slysin.

„Alltof  algengt er að hundar gangi lausir í Mosfellsbæ” segir hundaeftirlitsmaður

Tíð hundsbit að undanförnu

Skorað er á hundaeigendur að hafa hunda sína alltaf í taumi utandyra.

Fyrir nokkrum árum voru VGH verktakar svo rausnalegir að gefa stúlku hér í 
bæ reiðhjól eftir að hafa séð frétt í Mosfellingi um að hjólinu hennar hefði verið 
stolið. Nú hefur stúlkan, Andrea Rut vaxið upp úr þessu fína hjóli.

Í sumar þegar mamma hennar sá auglýsingu frá annarri ungri stúlku, Júlíönnu, 
um að hjólinu hennar hefði verið stolið hringdi hún í mömmu Júlíönnu og komst 
að því að ekkert hefði spurst til hjólsins. Fannst þeim mæðgum því upplagt að 
láta góðverkið ganga áfram og gefa Júlíönnu hjólið góða sem VGH verktakar gáfu 
Andreu þegar hennar hjóli var stolið.  Á meðfylgjandi mynd má sjá Júlíönnu á 
hjólinu sem hefur nú fengið framhaldslíf hjá nýjum eiganda og mun væntanlega 
þjóna henni jafnvel og fyrri eiganda.

Tréskurður!  
ATH:  Það leiðréttist hér með, að námskeið í
tréskurði byrjar fimmtudaginn 30. september
kl. 12.30, en ekki 30. okt. eins og áður var augl.
Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.

Leikfimi byrjar fimmtudaginn 7. okt. 
kl. 11.15 í leikfimisal Eirhamra.

Bókbandskennsla! ATH: Enn hefur ekki 
tekist að útvega kennara í bókbandið og getur 
námskeiðið þar af leiðandi ekki byrjað fyrir áramót.

Glervinna verður á vinnustofunni Eirhömrum
vikuna 4.-8. okt. kl. 13-16.
Skráning í síma 5868014 og gsm. 6980090. Elva.

Handverksstofan er opin alla virka daga 
kl. 13-16, auk þess sem hún er opin fyrir 
hádegi þegar námskeið standa yfir.
Athugið!  Þessi starfsemi, sem er á vegum 
Félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ, er 
ætluð fyrir alla eldri Mosfellinga.
Skrifstofa félagsstarfsins er opin frá mánud.
til föstud. kl. 13- 16, sími 5868014.

Reiðhjól frá VGH hefur nú fengið nýjan eiganda

Góðverkið gengur áfram
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Diljá Einardóttir hefur opnað blóma- og gjafavörubúð í verslunarkjarnanum við Krónuna 

Gallerý Nýblóm opnar í Háholti

Miðaverð er 2.500 kr.

Miðasala við innganginn eða
í síma 577-7770 frá kl. 10 – 16 alla daga.

Kirkjustétt 8 í Grafarholti.

Gjafapípur til sölu.
Söfnunarsími 903 3030 

styrkir verkefnið um 3000 kr.

Sjá nánar á www.grafarholt.is

Sunnudagur 3. okt. kl: 20.00FERÐASAGA GUÐRÍÐAR

Ævi og ævintýri hinnar víðförlu og mögnuðu víkingakonu Guðríðar Þorbjarnardóttur sem sigldi 
alla leið til Ameríku í kringum árið 1000.
Leikkona: Þórunn Erna Clausen // Leikstjóri: María Ellingsen 

NÚ ER ÞAÐ SVART Mánudagur 4. okt. kl: 20.00

Karlakórinn Fóstbræður, KK og Davíð Ólafsson syngja tregatónlist úr öllum áttum. 
Gestasöngvari: Stefán Helgi Stefánsson. 

Þriðjudagur 5. okt. kl: 20.00SÍGILDIR SÖNGVAR

FJÖRKVÖLD OG TÖÐUGJÖLD

STÓRTENÓRAKVÖLD

SKEMMTIKVÖLD

FEMINSKAR ENGLARADDIR

Diddú og Drengirnir ásamt Páli Óskari og Moniku Abendroth ytja himneska tóna. 

South Riverband fagnar hausti með krafti og kæti.

Stórtenórakvöld með ottustu tenórum landsins. 
Fram koma Gunnar Guðbjörnsson, Gissur Páll Gissurarson, Snorri Wium, Garðar Thór Cortes, 
Hlöðver Sigurðsson og Einar Clausen. Við píanóið situr Helga Bryndis Magnúsdóttir.

Miðvikudagur 6. okt. kl: 20.00

Fimmtudagur 7. okt. kl: 20.00

Föstudagur 8. okt. kl: 20.00

Skemmtikvöld með hljómsveit Magga Kjartans. Fram koma Bjarni Ara, Raggi Bjarna,
Óperuídívurnar Davíð og Stefán og Karlakór Kjalnesinga.

Sunnudagur 10. okt. kl: 14:00

Stúlknakór Reykjavíkur og stúlknakórin Gethsemane frá Berlín syngja. Verð 1.500 kr.

Gorgelhátíð
    Guðríðarkirkju

Söfnunarátak

VIÐ SÖFNUM FYRIR ÍSLENSKU KIRKJUORGELI Í GUÐRÍÐARKIRKJU

Guðríðarkirkja í Grafarholtinu bað Björgvin 
Tómasson um að smíða orgel í kirkjuna. 
Við þessa smíði hafa 4 menn fulla atvinnu 
en nú er verkið stopp og verkstæðinu verður 
lokað ef ekkert verður að gert. Kirkjan ætlar 
að blása til menningarviku 3. til 10. okt. 
sem kallast Gorgelhátíð Guðríðarkirkju. 
(Vísar í Gormánuð og orgelhátíð). 

Góðverkið gengur áfram
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Mosfellingur semur 
við Landsprent 
Bæjarblaðið Mosfellingur hefur 
gert samning við Landsprent ehf. 
um prentun blaðsins. Mosfellingur 
verður prentaður á Norstar Lux 60 
g hvítan pappír í stærðinni 25 x 36 
cm. Blaðaprentvél Landsprents er 
sú afkastamesta og fullkomnasta á 
landinu. Prentsmiðjan fylgir ábyrgri 
umhverfisstefnu sem er vottuð 
samkvæmt alþjóðlega ISO 14001 
umhverfisstaðlinum. Á myndinni 
má sjá Hilmar Gunnarsson, eig
anda Mosfellings, og Guðbrand 
Magnússon, framkvæmdastjóra 
Landsprents, handsala samning
inn. Íslandspóstur annast áfram 
dreifingu á Mosfellingi sem er 
borinn út í öll hús og fyrirtæki í Mos
fellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. 

Út í djúpu laugina
Málverkasýning Georgs Douglas, 
Út í djúpu laugina, verður haldin 
í kaffistofu Lágafellssundlaugar 
frá 8. október til 6. nóvember. 
Nafn sýningarinnar vitnar í stað
setninguna og að þetta sé fyrsta 
einkasýning Georgs en hann hefur 
áður sýnt með samnemendum 
í Myndlistarskóla Reykjavíkur. 
Georg er jarðfræðingur og kennari 
á eftirlaunum, fæddur 1945 í 
Derrysýslu á Norður Írlandi. Hann 
er giftur Bergljótu Magnadóttur 
dýrafræðingi og þau hafa búið í 
Mosfellsbæ síðan 1975. Georg sýnir 
um tíu olíumálverk sem hafa ekki 
verið sýnd áður. Sýningin er opin á 
opnunartíma Lágafellslaugar.

Hulda Vilhjálmsdóttir 
sýnir í Listasalnum
Hulda Vilhjálmsdóttir hefur opnað 
sýningu í Listasal Mosfellsbæjar 
sem nefnist Sjálfsmynd/identity/
hidden identity. Hulda sýnir 
málverk, teikningar og skúlptúra. 
Hulda Vilhjálmsdóttir (f. 1971) lauk 
námi frá myndlistardeild Lista
háskóla Íslands árið 2000. Hulda 
hefur sýnt mikið hér á landi og 
erlendis. Hún var með grasrótar
sýninguna „Grasrótin er villt“ í 
Nýló árið 2006 undir stjórn Andreu 
Maack, Hugins Þórs Arasonar og 
Jóhannesar Atla Hinrikssonar. Árið 
2009 komst Hulda í undanúrslit fyrir 
Carnegie verðlaunin. Sýningin er 
opin á afgreiðslutíma Bókasafnsins.

Endurnýjun í stjórn 
Samfylkingarinnar

Ný stjórn var kosin hjá Samfylkingar
félagi Mosfellsbæjar á aðalfundi félagsins 
þann 8. september. Algjör endurnýjun 
átti sér stað í stjórninni og nýr formaður 
er Valdimar Leó Friðriksson. Varafor
maður Þórunn Ísfeld Þorsteinsdóttir, 
gjaldkeri Jónas Rafnar Ingason, ritari 
Oddur Friðriksson, meðstjórnandi Hanna 
Bjartmars. Varastjórn Douglas Brotchie, 
Margrét Gróa Björnsdóttir og Ólafur 
Guðmundsson. Bæjarmálafundir fara 
fram annan hvern mánudag, sömu viku 
og bæjarstjórnarfundir, kl. 20 í Þverholti 3.

Ný stjórn Samfylkingar
innar í Mosfellsbæ.

Kæru viðskiptavinir 

Dagana 4.-11. október 
verður lokað 

á GK snyrtistofu 
vegna sumarfrís

Í október hefjast ný Leikgleði námskeið 
í Bæjarleikhúsinu. Um er að ræða fimm 
vikna stubbanámskeið fyrir 45 ára börn, 
kennt verður á sun. kl. 1212:45. Nám
skeiðið er fullt af gleði, söng og skemmtun 
og foreldrum er velkomið að horfa á eða 
taka þátt í tímunum. Einnig verður í boði 
sex vikna námskeið fyrir 69 ára (mið. kl. 
15:4517:15) og 1012 ára (mið. kl. 17:30
19). Nemndur þjálfast í tjáningu og sköp
un, efla sjálfstraustið og í lok námskeiðs er 
settur upp glæsilegur söngleikur!

Kennarar námskeiðanna eru Halldór 
Sveinsson og Sigrún Harðardóttir. Skrán
ingu og nánari upplýsingar má finna á  
heimasíðunni www.leikgledi.tk. 

Námskeiðin í sumar nutu mikilla vin
sælda og er óhætt að segja að aldrei hafi 
fleiri börn sótt leikgleði námskeiðin. 1316 
ára hópurinn endaði sumrið á söngleiknum 
Lísa í Undralandi, sýndar voru sjö sýningar 
fyrir fullu húsi. Atriði úr þessari glæsilegu 
sýningu munu birtast í Stundinni okkar 
seinna í haust.

Ný námskeið að hefjast í Bæjarleikhúsinu með haustinu

Leikgleðin heldur áfram

Heimsljós hátíð var haldin í Lágafellsskóla dagana 9.-12. september

Vel heppnuð Heimsljós hátíð

Monica og Páll Óskar bræddu hjörtu viðstaddra.
Útisamkoma sem átti að fara fram í Álafosskvos var færð í Lágafellsskóla. Það kom þó ekki að sök. Fjöldi 
fólks sótti viðburði helgarinnar og hér má einmitt sjá fyrirlesarann Prajnaparamita á fremsta bekk.
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HRAUNHÚS OG EGILS GULL KYNNA

Hraunhús Mosfellsbæ
Laugardaginn 2. október

Dansleikurinn verður frá
kl. 23 - 03.

Miðaverð kr. 2.000
Kr. 1.500 í forsölu í Grillnesti, Mosó,  
frá þriðjudeginum 28. september 
til kl. 19 laugardaginn 2. október.
Nánar á www.hraunhus.is



Leikskólinn Hlíð 
fagnar 25 ára afmæli
Leikskólinn Hlíð fagnaði á 
dögunum 25 ára afmæli skólans 
og hélt því afmælisveislu fyrir 
leikskólabörn, foreldra, starfsfólk, 
skólaskrifstofu og bæjarstjóra.
Börnin tóku að sjálfsögðu virkan 
þátt í hátíðarhöldunum og 
komu saman við fánastöngina 
á leikvelli leikskólans og sungu 
afmælissönginn. Allir voru 
skreyttir með kórónum og var 
mikil hátíðarstemming á Hlíð enda 
dagurinn sérlega vel heppnaður.
Á myndinni má sjá Jóhönnu Her
mannsdóttur leikskólastjóra og 
Harald Sverrisson bæjarstjóra.

Skólaskrifstofan með 
opið hús í allan vetur 
Líkt og síðastliðin sjö ár verður 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar með 
opið hús í vetur fyrir alla sem koma 
að uppeldi barna. Opnu húsin eru 
haldin í Listasalnum í Kjarna síðasta 
miðvikudagskvöld hvers mánaðar.
Í gærkvöldi fór fram fyrsta opna 
hús hús vetrarins þar sem Hugó 
Þórisson sálfræðingur fjallaði um 
mikilvægi samskipta og áhrif þeirra 
á sjálfsmynd barnanna. Næsta opna 
hús fer fram miðvikudaginn 20. 
október og ber yfirskriftina Skóli og 
foreldrar og þar er fyrirlesari Nanna 
Kristín Christiansen kennari.

Kyrrðardagur fer 
fram í Mosfellskirkju
Íhugun, kyrrð og útivera er þema 
kyrrðardags sem fram fer í fallegu 
umhverfi og kirkju í dal skáldanna, 
Mosfellsdal, laugardaginn 2. okt. kl. 
1016. Á kyrrðardeginum er farið í 
hvarf og tekið hlé frá daglegri önn. 
Þögnin og kyrrðin veita tækifæri 
til íhugunar, að mæta sjálfum sér 
og Guði. Umsjón með deginum 
hafa Sigurbjörg Þorgrímsdóttir, 
djáknaefni og leiðbeinandi í 
kristinni íhugun og sr. Ragnheiður 
Jónsdóttir, sóknarprestur. Þátttaka 
er ókeypis en við skráningum tekur 
sr. Ragnheiður í síma: 8699882. 
Nánar á www.lagafellskirkja.is

Dagana 16.–22. september tók Mos
fellsbær þátt í Evrópsku samgönguvik
unni, European Mobility Week. Tilgangur 
samgönguvikunnar er að vekja athygli 
á vistvænum samgöngum og hvetja 
almenning til að nýta sér almennings
samgöngur, hjólreiðar og aðra vistvæna 
fararkosti. Í tilefni samgönguvikunnar 
var boðið uppá  ýmsa viðburði tengda 
vistvænum samgöngum bæði í Mosfellsbæ 
og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.  
Vikan heppnaðist vel og voru flestir 
atburðirnir ágætlega sóttir.

Nýtt göngu- og hjólreiðastígakort
Meðal þess sem var í boði var málþing 

um samgöngur og skipulag; kynning í 
Vetrargarði Smáralindarinnar sem Ómar 
Ragnarsson opnaði formlega, á farartækjum 
sem nota vistvæna orkugjafa; Hjóladagur 
fjölskyldunnar þar sem boðið var uppá 
hjólaferð úr úthverfum höfuðborgar
svæðisins niður í miðbæ Reykjavíkur og 
hjólaþrautabraut fyrir börn á Miðbæjartorgi 
Mosfellsbæjar þar sem landsliðið í BMX 
hjólreiðum mætti á staðinn og sýndi listir.  

Í vikunni voru einnig vígð ný göngu
og hjólareiðaskilti við Leiruvog neðan 
Leirutanga, sem sýna samgöngu og 
útivistarstíga í Mosfellsbæ og tengingu 
þeirra við stígakerfi annarra sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu. Ennfremur voru 

gefin út ný göngu og hjólareiðastígakort 
fyrir Mosfellsbæ sem liggja frammi 
víðsvegar um bæinn, s.s. í þjónustuveri 
Mosfellsbæjar, Bókasafni Mosfellsbæjar og 
íþróttamiðstöðvum við Varmá og Lágafell.

Skólarnir í Mosfellsbæ komu einnig 
að vikunni á virkan hátt, þar sem grunn
skólar bæjarins gerðu stutta könnun á 
samgönguvenjum yngstu skólakrakkanna 
og leikskólar hvöttu foreldra og starfsfólk 
til að skilja bílinn eftir heima á Bíllausa 
deginum.

Mosfellsbær tók þátt í Evrópsku samgönguvikunni þar sem ýmislegt var á dagskrá

Nýtt fræðsluskilti vígt við Leiruvog

Nýtt skilti hefur verið sett upp við Leiruvog sem sýnir samgöngu- og útivistarstíga Mosfellsbæjar.

Landsliðið í BMX sýndi listir á Miðbæjartorginu.

  -  Fréttir úr bæjarlífinu10

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar var haldinn á dögunum undir yfirskriftinni „Ungt fólk og jafnrétti“. Dagskrá fór fram í Hlégarði við það 
tækifæri og voru unglingar í Félagsmiðstöðinni Bóli og nemendur í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar ofarlega á mælendaskránni.

Ungt fólk og jafnrétti
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Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

öll fimmtudags- og föstudagskvöld í október
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Þrír 
á palli

lifandi 
tónlist

í kvöld
kl. 21-23

upp á palli inn í tjaldi...

fimm í fötu
1.900 kr.

kl. 19-22

LéttöL

bruggmeistari
ölgerðarinnar 

gefur góð ráð kl. 19-20 í kvöld

upphitun kl. 17-19
fyrir fh-umfa

rothöggið mætir

Þrír á palli
lifandi tónlist kl. 21-23

1.900 kr.
bratwurst
á grillinu

willkommen

óvæntar uppákomur í allan október

októberfest
hefst í kvöld

LéttöL



Góðir gestir í kirkjuna
á sunnudaginn
Góðir gestir koma í guðsþjónustu 
í Lágafellskirkju á sunnudaginn 
kl. 11. Gestir þessir koma til að 
heimsækja fermingarbörn um 
allt land, fræða þau um líf og kjör 
jafnaldra í Afríku og hvetja þau 
til dáða í tengslum við söfnun 
fermingarbarna í nóvember fyrir 
vatnsverkefnum Hjálparstarfsins í 
Afríku. 
Annar gesturinn er Stephen 
SSenkima ungur framkvæmdastjóri 
RACOBAO, samstarfssamtaka 
Hjálparstarfsins í Úganda. Hann 
missti foreldra sína mjög ungur og 
ólst upp við erfiðar aðstæður. En 
hann fékk stuðning frá kirkjunni 
sinni til skólagöngu sem hjálpaði 
honum að koma undir sig fótunum.  
Hann þekkir því vel vanda þeirra 
sem RACOBAO vinnur með. Það 
eru þau sem verst hafa orðið úti 
vegna alnæmis; munaðarlaus börn, 
ömmur sem hafa misst börnin sín 
og sjá nú um barnabörnin og þeir 
sem eru mjög veikir af alnæmi.

  -  Fréttir úr bæjarlífinu12

Opnum í hádeginu mánudaginn 4. október
3 réttir að eigin vali úr hitaborði í hádeginu

3 rétta 
tilboð fyrir 1
3 rétta 
tilboð fyrir 1

1390kr.

3 rétta
tilboð fyrir 1

Virka dag
Laugardaga
Sunnudag

11:30 -14  &  17-21
17-21
17-21

MOSFELLINGUR
kemur næst 
21. október

Karlakór Kjalnesinga vígði með formleg-
um hætti flygil sinn með tónleikum í Fólk-
vangi sl. sunnudag. Flygillinn er gjöf Ólafs 
M. Magnússonar, Sigrúnar Bjarnadóttur og 
fjölskyldunnar frá Eyjum í Kjós, til minning-
ar um St. Sæmund Einarsson (1889-1948). 
Sæmundur var um skeið kennari í Kjósinni 
og hafði þar mikil áhrif á tónlistarlíf. Ólafur 
hefur verið félagi í Karlakór Kjalnesinga frá 
stofnun kórsins 1991 og sýnir með þessari 
höfðinglegu gjöf hvern hug hann ber til kór-
starfsins. Vel á annað hundrað manns sótti 
tónleikana sem samanstóðu af kórsöng, 
einsöng, ávörpum, upplestri og veglegum 
hnallþórum. Kjartan Valdimarsson lék á 
hlóðfærið af sinni alkunnu snild og lauk á 
það lofsorði. Var það mál manna að koma 
þessa hljóðfæris á Kjalarnesið geti orðið til 
mikils menningarauka og nýtt Fólkvang 
betur til tónleikahalds.

 Karlakórinn tekur þátt í styrktartónleik-
um í Guðríðarkirkju 8. október og á söng-

móti  Sambands sunnlenskra karlakóra 
(Kötlu) á Flúðum 16. október. Kórinn, sem 
fagnar 20 ára afmæli í vor, mun  halda veg-
lega aðventutónleika í Langholtskirkju 8. 
desember og mikið verður um uppákomur 
á nýju ári til að fagna þessum tímamótum.

Karlakór Kjalnesinga færð gjöf  á tónleikum í Fólkvangi

Nýjum flygli fagnað

Hjónin Sigrún Bjarnadóttir og Ólafur M. Magnús-
son við flygilinn sem þau færðu karlakórnum.

Pönkast í Álafosskvos

Að morgni 17. september héldu félagarnir í Pollapönki stórtónleika fyrir leik- og grunnskólabörn Mosfellsbæjar. Tónleikarnir voru 
haldnir af frumkvæði Jóhannesar B. Eðvarðssonar íbúa í Álafosskvos. Um 500 börn röðuðu sér í brekkuna og nutu hverrar mínútu.

Frábærir útitónleikar með hljómsveitinni Pollapönk fyrir leik- og grunnskólabörn



Grill            nesti
HáHolt 24 - Sími 566 7273

270 moSfellSbær

Grill            nesti500 kr.500 kr.

Pönkast í Álafosskvos
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Ágæti
hundaeigandi

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Laus störf

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Laus störf hjá Íþróttamiðstöðvum Mosfellsbæjar
Um er að ræða almenn störf í íþróttamiðstöð: 

100% staða (karlkyns) á vaktir. 
50% afleysingarstaða (kvenkyns) á vaktir í október. 
Möguleiki á 100% afleysingu frá 15. nóvember. 

Hæfnikröfur:
• Stundvísi, samviskusemi og dugnaður
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að standast hæfnispróf sundstaða
• Lágmarksaldur er 20 ár

Umsóknarfrestur er til 12. október 2010. 
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu sendar á netfangið mos@mos.is. Einnig má skila skrif
legum umsóknum í Þjónustuver Mosfellsbæjar, Þverholti 2.

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Indriðadóttir, mannauðs
stjóri í síma 5256700 eða á netfangið sigriduri@mos.is. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Mosfellsbær setur sér það markmið að vera eftirsóknarverður 
og aðlaðandi vinnustaður þar sem atvinna 
og fjölskylduábyrgð fara vel saman. 

Af gefnu tilefni skal hundaeigendum bent 
á samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ, 
(sjá reglugerð á www.mos.is/stjórnsýsla/samþykktirogreglur)

4. gr - Almennt um skyldur hundaeigenda:
Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera 
í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yfir honum. 
Á almannafæri er hundaeiganda skylt að fjarlægja saur eftir hund 
sinn/hunda sína á tryggilegan hátt.

Fylgst er sérstaklega með lausagöngu hunda og þeir 
hundar fjarlægðir sem nást lausir á almannafæri.

Dýraeftirlit Mosfellsbæjar 
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Gakktu til Góðs 
laugardaginn 2. október

Landssöfnun Rauða kross Íslands gerir félaginu kleift að 
byggja athvörf í Malaví fyrir börn sem eiga um sárt að 

binda vegna alnæmis, gefa þeim eina heita máltíð á dag og 
veita þeim fræðslu. Í Síerra Leóne aðstoðar Rauði krossinn 
stríðshrjáð börn, endurhæfir barnahermenn og veitir þeim 

tækifæri til að losna úr viðjum borgarastyrjaldar. 

skrefin til góðs eru einföld:
1. Mættu á söfnunarstöðina Þverholti 7 á laugardaginn

Taktu einhvern með þér – það er miklu skemmtilegra!

2. Þar færðu bauk og götu til að ganga í
Gerðu ráð fyrir u.þ.b. klukkutíma

3. Þú skilar bauknum á söfnunarstöðina
– og líður miklu betur eftir góðverk dagsins!

Óskar eftir hressum söngfélögum í allar raddir. 
Sópran, alt, bassa og tenór.


 

Markmið kórsins er að skemmta sér og öðrum með söng 
og gleði ásamt ferðalögum innanlands sem utan.

Stjórnandi kórsins er Magnús Kjartansson hljómlistamaður

Upplýsingar í síma  
862 1600 Hjördís
898 9998 Ásgeir

Óskar eftir hressum söngfélögum í allar raddir. 
Sópran, alt, bassa og tenór.


 

Markmið kórsins er að skemmta sér og öðrum með söng 
og gleði ásamt ferðalögum innanlands sem utan.

Stjórnandi kórsins er Magnús Kjartansson hljómlistamaður

Upplýsingar í síma  
862 1600 Hjördís
898 9998 Ásgeir



Salur til útleigu 
fyrir fundi og 
mannfagnaði
Kiwanishúsið í Mosfellsbæ

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

geysir.kiwanis.is

  -  Fréttir úr bæjarfélaginu16

Mosfellingur brá sér í fjárréttir á Hraðastöðum í Mosfellsdal sunnudaginn 19. september 

Dregið í dilka í Mosfellsdal

Kjósarsýsludeild Rauða krossins leitar að sjálfboðaliðum til að sýna stuðning í verki

Gengið til góðs á laugardaginn
Annað hvert ár efnir Rauði kross Íslands 

til landssöfnunarinnar Göngum til góðs 
til styrktar alþjóðaverkefnum sínum. Nú 
blæs Rauði krossinn aftur í lúðra og efnir 
til sjöttu landssöfnunarinnar laugardaginn 
2. október fyrir starf félagsins í Afríku. 

Söfnunin er annars eðlis en flestar 
skyndisafnanir sem Rauði krossinn efnir 
til eins og í kjölfar neyðaraðgerða vegna 
náttúruhamfara eða átaka. Valin eru 
langtímaverkefni sem oft er erfitt að finna 
fjármagn fyrir.

Í söfnuninni í ár hefur Rauði krossinn 
sett á oddinn verkefni félagsins í Malaví fyr
ir börn og ungmenni sem eiga um sárt að 
binda vegna alnæmis, og Síerra Leóne þar 
sem um er að ræða verkefni fyrir stríðshrjáð 
börn og endurhæfingu barnahermanna.

Mikið hefur áunnist í verkefnum Rauða 
krossins í Malaví og Síerra Leóne á þessum 
árum og samstarfið eflst og dafnað vegna 

langtímaskuldbindingar Rauða kross Ís
lands. 

100 sjálfboðaliðar óskast
Með söfnuninni Göngum til góðs vill 

Rauði krossinn gefa fólki í landinu tækifæri 
til að gefa af sér, ekki einungis með því að 
gefa fé heldur einnig til að sameinast um 
brýnt málefni og sýna samhug sinn í verki 
með því að gerast sjálfboðaliði eina dags
stund. Þeir sem ganga hús úr húsi gegna 
ákaflega mikilvægu hlutverki, en það væri 
til lítils ef ekki væru einhverjir heima til að 
taka á móti þeim og stinga fé í baukinn.

„Við þurfum á 100 sjálfboðaliðum að 
halda til að ganga í hús og safna í Mosfells
bæ, á Kjalarnesi og í Kjós. Það er von okkar 
að sem flestir sýni stuðning í verki,“ segir 
Erla Traustadóttir framkvæmdastjóri Kjósar
sýsludeildar.

Forskráning sjálfboðaliða fer fram á 

síðunni raudikrossinn.is, en einnig er 
hægt að mæta beint á söfnunarstöðina 
í Rauðakrosshúsinu Þverholti 7, en þar 
verður opið frá kl. 1018.

Börn á Malaví munu njóta góðs af söfnun RKÍ. 

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080
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Mosfellsbær starfrækir samstarfshóp í samstarfi við ýmsa aðila 
í bæjarfélaginu sem meðal annars hefur sett á fót Ráðgjafartorg 
vegna þeirra erfiðu aðstæðna sem skapast hafa í efnahagslífi 
þjóðarinnar. Upplýsingar um Ráðgjafartorgið eru vistaðar 
undir slóðinni www.mos.is/radgjafartorg

Ráðgjafartorg 
Mosfellsbæjar
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Nú er tækifærið að láta gamla drauma 
rætast og fara að læra á píanóið sem þig 
langaði alltaf að geta spilað á. Nú er að fara 
af stað námskeið fyrir fullorðna byrjendur 
sem vilja getað leikið undir söng og haldið 
uppi stuðinu í partíum.

Ólafur Elíasson píanóleikari hefur á 
undanförnum árum verið að þróa mjög 
einfaldar aðferðir til að kenna með 
hnitmiðuðum hætti undirleik undir söng á 
þekktum popplögum. „Það að leika popplög 
með hljómaundirspili á píanó er í sjálfu sér 
ekki mikið erfiðara er að gera það á gítar,“ 
segir Ólafur. Vandinn er að þetta hefur lítið 
verið kennt í tónlistarskólum hingað til. Það 
er t.d. algengt að hámenntaðir klassískir 
tónlistarmenn eigi í mesta basli með að 
leika undir við tækifærissöng, komist 
jafnvel ekki í gegnum afmælissönginn 
án nótna. En nú er boðið upp á tíu vikna 
námskeið fyrir þá sem hafa aldrei lært á 
píanó en hafa átt sér þann draum að geta 
spilað og  leikið undir söng.

Á námskeiðinu er ekki gert ráð fyrir því 
að nótnakunnátta sé til staðar, en nemend-
ur eru beðnir um að leggja á minnið heiti 
nótnanna á píanóinu áður en farið er af 
stað.

Kennt verður í sex manna hópum 
í tónlistarskólanum í Mosfellsbæ á 
laugardögum á milli 13:30 og 14:30. 
Námskeiðsgjald er 35.000 fyrir tíu helgar.

Þriðjudagur 5. október:
Svíþjóð Menning og fólkið. Elduð heilsusúpa og borðað, kl. 11.

 Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl. 13.

Miðvikudagur 6. október:
Prjónahópur Kennsla og prjón, kl. 13.

Hraðskákmót Vinjar og Hróksins Tefldar 7 mín. skákir eftir Monrad-kerfi. 
Verðlaun. Allir velkomnir, kl. 13. 

Fimmtudagur 7. október:
Heilsubærinn Viltu vinna að því að gera Mosó að heilsubæ? kl. 11.

Göngu-/hjólahópur Gengið/hjólað frá Þverholti 7, kl. 13.

Þriðjudagur 12. október:
Rússland Menning og matur. Eldað og borðað, kl. 11.
Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl. 13.

Miðvikudagur 13. október:                                 
Prjónahópur Kennsla og prjón, kl. 13.

Hugmyndabanki Hafðu áhrif á dagskrána okkar, kl. 14.

Fimmtudagur 14. október:
Gaman saman Bingó, vinningar og ljóðalestur, kl. 11.

Bókaklúbbur Ræðum um bókina Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman, kl. 13.

Þriðjudagur 19. október:
Indland Menning og matur.  Eldað og borðað, kl. 11.
Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl. 13.

Miðvikudagur 20. október:                                 
Prjónahópur Kennsla og prjón, kl. 13.

Geðorðin 10 Geðheilsa og líðan. Boðið í stutt geðræktarferðalag! 
Umsjón Guðrún Guðmundsdóttir, kl. 14.

Fimmtudagur 21. október:
Sala, þjónusta og samningatækni Góð tæki í atvinnuleitinni! 

Umsjón Magnús H. Ásgeirsson þjónustustjóri. kl. 10.
Göngu-/hjólahópur Gengið/hjólað frá Þverholti 7, kl. 13

OPIð HúS
í OktóBeR

kjóSaRSýSludeIld ÞVeRHOltI 7

Ólafur ásamt nemanda sínum Erlingi Einarssyni  
sem lýkur burtfararprófi á næstu vikum.

Bílar vikunnar www.isband.is
www.100bilar.is

Dodge DAKODA ST 4X2
Nýr bíll, sjálfsk, til í nokkrum 
litum og tveimur stærðum, 
Geislaspilari, Tengi fyrir 
MP3/iPOD, Loftkæling. Verð frá 
aðeins 1999 þús. kr án VSK.
AðeinS TVeir bílAr efTir

Toyota lAnD CrUiSer 100 VX
35”, árg. 7/2006, ek. 140 þús.
km, sjálfsk, dísel, 35” breyttur, 
leður, rafmagn, Bakkmyndavél, 
Tölvukubbur, omfl, Lítur út sem 
nýr! Ásett verð 8490 þús. kr,
er á staðnum

ÍsLeNsk-BaNDarÍska | ÞVerhOLTi 6 | sÍMi 534 4433 | isBaND@isBaND.is

100 BÍLar | ÞVerhOLTi 6 | sÍMi 517 9999 | 100BiLar@100BiLar.is

Ólafur Elíasson píanóleikari kennir fullorðnum byrjendum

Popplög fyrir partýin

lögin Á nÁmSKeiðinU
let it be - Bítlarnir
Hjá þér - sálin
Ást - ragnheiður gröndal/ Magnús þór
líf - hildur Vala
Traustur vinur - Jóhann G.
Kónguló - hafdís huld.
Og fjögur önnur lög að vali nemenda

Þjónustufulltrúi 
á bæjarskrifstofu

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Þjónustufulltrúi á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar
 – afleysing vegna barnsburðarleyfis -

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru staðsettar í Kjarna að Þver-
holti 2 og þar starfa að jafnaði um 40 manns. Bæjarskrifstofan 
býður upp á hvetjandi starfsumhverfi og setur sér það markmið 
að vera eftirsóknarverður og aðlaðandi vinnustaður þar sem at-
vinna og fjölskylduábyrgð fara vel saman.

Helstu verkefni
Starf þjónustufulltrúa felst meðal annars í móttöku 
viðskiptavina, símsvörun og upplýsingagjöf, skráningarvinnu, 
reikningagerð og almennum skrifstofustörfum. 
Þjónustufulltrúi heyrir undir þjónustustjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund
• Reynsla af þjónustustörfum æskileg 
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Góð samskiptafærni

Umsóknarfrestur er til 6. október 2010.
Umsóknir sem greina frá reynslu, menntun og fyrri störfum 
skulu sendar í tölvupósti á netfangið sigriduri@mos.is. 
Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Indriðadóttir, mann
auðsstjóri í síma 525 6700.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

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



HáHolti 13-15
sími 578-6699 

Humar á tilboðiHumar á tilboði

2.500 kr/kg2.500 kr/kg

Nú eru strákarNir 
orðNir alveg kreisí

opið:
mán-fim 10-19fös 11:30-19

ekki missa 
af þessu



Kvenfélag Kjalarneshrepps og síðar
Kvenfélag Lágafellssóknar (1912) 
var stofnað 26. desember árið

1909 að Völlum á Kjalarnesi af 11 konum 
og var Guðrún Jósepsdóttir, húsfreyjan
á bænum, aðalhvatamaður og fyrsti for
maður þess. Félagsgjaldið var ein króna
og inntökugjaldið 50 aurar. Mosfellingar
fyrr og nú hafa notið góðs af öllu því góða
starfi sem kvenfélagið hefur innt af hendi 
enda hefur samheldni, kraftur og gleði
einkennt þetta félag frá upphafi.

 „Ég ólst upp í sveit til átta ára aldurs en 
þá um vorið seldu foreldrar mínir jörðina 
Bólstað og fluttu tímabundið til Hólmavík
ur. Um haustið fluttum við svo til Ísafjarðar 
og bjuggum þar í ár en fluttum svo aftur til 
Hólmavíkur og þar kláraði ég skyldunám 
mitt. Þeir sem vildu halda áfram námi 
urðu að fara annað því enginn framhalds
skóli var á staðnum.”

Ingimunda Þórunn er fædd 24. desemb
er 1940 á Bólstað í Kaldrananeshreppi í  
Strandasýslu. Foreldrar hennar eru þau 
Pálfríður Ingigerður Áskelsdóttir og Loftur 
Annas Bjarnason bóndi, en þau eru bæði 
látin. Hún er yngst ellefu systkina, níu 
stúlkna og tveggja drengja, elsta barnið 
fæddist árið 1918 og fjögur eru látin.

Eiginmaður Ingimundu er Jón Garðar 
Ágústsson flugvélstjóri og eiga þau tvö 
börn, Önnu Fríðu fædda 1967 og Ágúst 
fæddan 1970. Barnabörnin eru þrjú, þær 
Erla Björk, Ingibjörg Sif og Rebekka Ruth.

Boðin vinna að Bessastöðum
„Á unglingsárunum fóru flest

ar stúlkur í húsmæðraskóla og ég 
ákvað að sækja um í Húsmæðra
skólanum Ósk á Ísafirði. Dvölin 
í skólanum var lærdómsrík og 
skemmtileg en gat á köflum verið ansi 
erfið, settar voru mjög strangar reglur sem 
við þurftum að fara eftir. Um vorið kom 
beiðni til skólastjóra húsmæðraskólans frá 
forsetaskrifstofu um að útvega tvær stúlk
ur frá skólanum til vinnu að Bessastöðum 
hjá forsetahjónunum Ásgeiri Ásgeirssyni 
og Dóru Þórhallsdóttur. Mér og annarri 
stúlku Guðrúnu Friðriksdóttur var boðið 
að taka þetta að okkur sem við þáðum.”

Lærdómsríkur tími
„Það voru feimnar stúlkur 

sem mættu til vinnu á Bessa
stöðum. Önnur okkar átti að 

vera stofustúlka en hin aðstoðarstúlka í 
eldhúsi, við vildum báðar byrja í eldhúsinu 
svo við ákváðum að skipta mánaðarlega og 
draga um hver ætti að byrja hvar. 

Á þessum tíma voru þéringar viðhafð
ar og var það ekki mín sterka hlið og ég 
bjargaði mér með því að segja frú Dóra og 
herra Ásgeir í staðinn fyrir að þéra. Þetta 
var lærdómsríkur tími og þarna kynntist 
ég mörgu áhugaverðu fólki bæði innlendu
sem erlendu.”

Þerna á Akraborginni
„Eftir ár á Bessastöðum lá leið okkar 

Guðrúnar til Svíþjóðar í ævintýraleit. Guð
rún ílentist þar, eignaðist mann og börn en 
ég fór aftur heim til Íslands. Eftir heimkom
una gerðist ég þerna á gömlu Akraborg
inni, en hún sigldi á milli Akraness, Borg
arness og Reykjavíkur. Ég tók mína fyrstu 
vakt í októbermánuði og það var mjög 
slæmt í sjóinn. Ég kastaði upp í hverri ferð 
en aldrei datt mér í hug að hætta. Ég ólst 
upp við það að ef búið væri að ráða sig í 
vinnu þá yrði að standa við sitt.”

Síldarævintýrið ennþá í gangi
„Árið 1964 var ég ráðin til sumarafleys

inga til Landssímans, þá var ekki komið 

beint samband og það þurfti að hringja 
í 02 og panta símtöl út á land segir Inga 
og brosir að minningunni. Á þessum tíma 
var síldarævintýrið ennþá í gangi og brjál
að að gera á þeim stöðum sem síldinni var 

landað. Eftir sumarið var ég ráðin áfram 
og vann þar til ársins 1969.”

Vöknuðu við kindajarm
„Við hjónin fluttum með börnin okkar 

tvö í Mosfellssveitina árið 1974. Við flutt
um í Álmholtið, en þá var að byrja upp
bygging sveitarinnar og byggðin vestan 
við Markholtshverfið að byggjast upp og 
við vorum með þeim fyrstu sem byggðum 
okkur hús þar.

Við vöknuðum oft á morgnana við 
kindajarm, en þær áttu það til að gæða sér 
á því sem við gróðursettum í garðinum. 
Þetta var eins og í sveit í þá daga og gott 
að ala upp börn hér í burtu frá skarkalan
um í Reykjavík. Okkur hefur liðið vel hér 
í Mosfellsbænum og kynnst mörgu góðu 
fólki. Ég hef verið heppin að fá vinnu hér 
í bænum í gegnum tíðina en síðast eða frá 
árinu 2000 starfaði ég í Lágafellsskóla við 
hin ýmsu störf og vann þar í fimm ár. Mér 
finnst alltaf gaman að koma í skólann og 
hitta fyrrverandi samstarfsfélaga.”

Kvenfélagið stofnað 1909
„Mig langar til, sem formaður kvenfé

lagsins, að minna konur í Mosfellsbæ á fé
lagið okkar Kvenfélag Lágafellssóknar sem 
stofnað var 26. desember 1909 að Völlum á 
Kjalarnesi og náði þeim merka áfanga að 
verða hundrað ára á síðasta ári.“

„Markmið félagsins var að auka mennt
un og menningu kvenna og liðsinna þeim 
er þess þurftu. Stofnendur voru ellefu kon
ur og árið 1912 voru þær orðnar fimmtán. 
Smátt og smátt bættust fleiri konur í hóp
inn og vorum við um hundrað og áttatíu 
er mest var en síðustu ár hefur okkur farið 
ört fækkandi og í lok afmælisárs var félaga
talan komin niður í þrjátíu.”

Auglýst á Facebook
„Það var svo núna í byrjun árs 2010 að 

félagatalan byrjaði að aukast aftur þökk sé 
Herdísi Sigurjónsdóttur, en hún bauðst til 
að setja auglýsingu fyrir kvenfélagið á Face
book. Það hafði góð áhrif því nú er félaga
talan komin upp í áttatíu og fimm konur.

Tilgangur félagsins, nú sem áður, er 
að styrkja góð málefni með gjöfum og 
styrkjum, og þessa stundina erum við að 
safna í hjúkrunarheimilissjóð. Aðalfjár
öflunarleiðir kvenfélagsins voru jólaböll, 
jólabasar, þorrablót og síðast en ekki síst 
hestamannakaffi, en þá komu Fáksfélagar 
ríðandi upp í Mosfellsbæ og keyptu af okk
ur kaffi og meðlæti. Urðum við að hætta 
með þetta allt vegna þess að það var ekki 
næg þátttaka og þurfum við því að finna 
nýjar fjáröflunarleiðir. ”

Styrkjum hvor aðra
„Í gegnum félagsstarfið kynnumst við 

konur og styrkjum hvor aðra, höldum nám
skeið, höfum það skemmtilegt og förum í 
ferðalög bæði innanlands og utan.

Ég hvet allar konur í Mosfellsbæ til að 
ganga í kvenfélagið og gera það að öflug
asta félagi innan KSGK,” segir Ingimunda
að lokum er við kveðjumst.

  -  Viðtal / Mosfellingurinn Ingimunda Þórunn Loftsdóttir20
Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni

Fjölskyldan saman. Efri röð: Jón Garðar, Ingi
björg Sif, Anna Fríða, Rebekka Ruth, Ingimunda.
Neðri röð: Max, Erla Björk, Anna og Ágúst.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Mikil fjölgun með 
tilkomu Facebook 

Ingimunda Þórunn Loftsdóttir, formaður Kvenfélags Lágafellssóknar, hvetur allar
konur í Mosfellsbæ til að ganga í kvenfélagið sem nú hefur starfað í rúma öld.

„Við vöknuðum oft á morgn
ana við kindajarm, þetta 

var eins og í sveit í þá daga og 
gott að ala upp börn hér í burtu 
frá skarkalanum í Reykjavík.”

„Tilgangur félagsins, nú
sem áður, er að styrkja góð 

málefni með gjöfum og styrkjum, 
og þessa stundina erum við að 
safna í hjúkrunarheimilissjóð.”

Nafn: Ingimunda Þórunn Loftsdóttir.

Fjölskylduhagir: Gift Jóni Garðari.
Við eigum tvö börn og þrjú barnabörn.

Hvað myndi ævisagan þín heita? 
Lífsmunstur Ingimundu

Lýstu þér í fimm orðum: 
Samviskusöm, nákvæm, vinagóð,
óframfærin, þrjósk (stundum).

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? 
Á eldriborgaraheimili í Mosó, dansandi
og drekkandi rauðvín með öllum hinum 
eldriborgurunum.

Hvern myndir þú helst vilja hitta? 
Margréti Þórhildi Danadrottningu.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ? 
Lágafellskirkja og útsýnið þaðan 
yfir flóann og eyjarnar.

Lífsmottó? Að vera sátt við lífið og 
tilveruna og njóta þess að vera
samvistum við fjölskyldu og vini.

HIN HLIÐIN



Hvert kvöld verður auglýst sérstaklega.

Foreldrar/forráðamenn og aðrir áhugasamir, takið þessi kvöld frá, 
komið og ræðið uppeldismál, umhverfi og aðstæður barna og unglinga
í Mosfellsbæ.

kóli og skólaforeldrar,  

 Heimili og Skóli 

Hvað einkennir góðan skólabrag? 

Að tala  saman um erfið mál,  

Jákvæð sálfræði og leiðir til að finna 
          og næra styrkleika hjá börnum og  
          unglingum.

Auglýst með fyrirvara um breytingar.

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

Til foreldra/forráðamanna og annarra áhugasamra
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Stinnur raSS, Sléttur magi

Fit Pilates námskeið að byrja
kl. 7.50 og 18.45

Íþróttamiðstöðinni að Varmá

Skráning hjá Smára í s. 896-2300 
og smari@fitpilates.org

www.fitpilates.org

Varúð skólabörn!

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Ágætu vegfarendur, gætum fyllstu varúðar í 
umferðinni nú þegar skammdegið er skollið 
á og skólabörn eru á ferð til og frá skóla.



  -  Eldri borgarar á ferð og flugi22

Lagt var af stað frá Mosfellsbæ með 
rútu til Keflavíkurflugvallar kl. 13.30 
laugardaginn 28. ágúst. Frá Keflavíkur
flugvelli var síðan flogið kl.17 og lent 
í Winnipeg kl. 18 að staðartíma. Tíma
munur er fimm stundir. Á flugvellinum í 
Winnipeg tók Jónas Þór fararstjóri á móti 
okkur og ók okkur á Hótel Delta Winnipeg. 
Hann fór sjálfur inn á hótelið og sótti 
herbergislykla, þar sem búið var að bóka 
alla fyrirfram og afhenti þá í rútunni. Þetta 
er frábær tilhögun. Hótel Delta Winnipeg  
er staðsett miðsvæðis í Winnipeg og var 
almenn ánægja með aðbúnað og gott að 
vera allan tímann á sama stað. Við höfðum 
sal fyrir okkur þar sem snæddur var mjög 
ríkulegur morgunverður og þar kynntust 
ferðafélagarnir betur.

Stytta af Jóni Sigurðssyni skoðuð
Sunnudagurinn 29. ágúst var frídagur 

sem sumir notuðu til þess að skoða 
borgina. Nokkrir fóru út á „The Forks“. Það 
er skemmtilegt svæði niðri við Rauðá. Þar 
hittum við á útitónleika sem var lokaatriði 
á hátíðahöldum sem höfðu staðið í nokkra 
daga. Hljómsveitin var á pramma sem lá 
við árbakka Rauðár og áheyrendur sátu 
í brekkunni fyrir ofan. Þar er einnig stór 
markaður (þeirra Kolaport). Á þessum stað 
mætast Rauðá og Assiniboine áin og þar er 
lyftubrú frá þeim tíma þegar flutningar fóru 
um Rauðá. Eftir skoðun á „The Forks” var 
gengið að Þinghúsinu. Þetta er afar falleg 
bygging og garðurinn og svæðið í kring og 
ekki skemmir að stytta af Jóni Sigurðssyni 
stendur þar. Þannig eyddu sumir deginum 
en aðrir gerðu eitthvað annað.

Landnemar á Nýja Íslandi
Mánudaginn 30. ágúst var farið í 

skoðunarferð til Nýja Íslands. Lagt var af 
stað kl. 9 frá hóteli og ekið til Árborgar. 
Á leiðinni þangað sagði Jónas okkur frá 
upphafi landnáms Íslendinga í Nýja Íslandi 
og öllum þeim erfiðleikum sem mættu 
landnemunum ekki aðeins vegna staðhátta, 
en á því svæði sem Íslendingarnir reyndu 
að byggja á í upphafi reyndist óbyggilegt og 
er ennþá óbyggt. Einnig herjuðu sjúkdómar 

eins og bólufaraldur og má undrun sæta 
hvað margir lifðu af þessar þrengingar 
og gátu séð sér og sínum farborða. Þegar 
komið var til Árborgar var farið að heimili 
Einars og Rósalindar sem heitir Drangey. 
Bæði eru þessi hjón frábærir listamenn. 
Einar sker út fugla úr tré og eru fuglarnir 
einstök listaverk enda margverðlaunaðir og 
Rósalind hefur helgað sig tónlistinni.

Frá Drangey var haldið á byggðasafnið 
og þar snæddur hádegisverður. Áfram var 
síðan ekið til Riverton og garður skoðaður  
við Íslendingafljót. Í þeim garði er gröf 
Guttorms J. Guttormssonar skálds með 
Sandy Bar í augsýn. Eftir dvöl þar var haldið 
um Geysisbyggð til Mikleyjar. Nú er Mikley 
þjóðgarður sem heitir Hecla. Eftir að hafa 
skoðað byggðina þar var haldið til Gull 
Harbor þar sem snæddur var kvöldverður. 
Að kvöldverði loknum var haldið til baka til 
Winnipeg með stuttri viðkomu  á Gimli

Höfðinglegar móttökur í Winnipeg
Þriðjudaginn 31. ágúst var farið í 

skoðunarferð um Winnipeg undir leiðsögn 
vinkonu Jónasar, Guðrúnu Hilton, sem er 
uppalin og búsett í Winnipeg. Lagt var 
af stað frá hótelinu kl. 13 og ekið niður 
að Rauðá, yfir í Franska hverfið, um 
svæði Íslendinga í Sergent hverfinu, að 
fyrstu Lúthersku kirkjunni sem einnig 
hýsir safnaðarheimili og skóla og að 
Betelsstöðum dvalarheimili íslenskra 
eldri borgara í Winnipeg. Við fengum þar 
höfðinglegar móttökur hjá þessu aldna 
íslenskættaða fólki og meðal annars var 
okkur boðið að skoða íbúðir vistmanna.

Tveggja herbergja rúmgóð íbúð er 
leigð á 600 Kanadadollara á mánuði og 

var allt innifalið nema sími og sjónvarp. 
Einnig var á boðstólum afar falleg 
handavinna sem vistmenn höfðu unnið. 
Frá Betelsstöðum var haldið að skrifstofum 
Lögbergs Heimskringlu og eftir kynningu 
þar var öllum gefin bók og nýjasta blaðið. 
Frá Lögbergi Heimskringlu var haldið 
að Ráðhúsinu og síðan í Assineboine 
Park og  English Garden skoðaður, sem 
er afar fallegur, þannig lauk þessari 
skoðunarferð. 

Miðvikudagurinn 1. september var frjáls 
dagur sem ferðalangar eyddu með ýmsum 
hætti.

Landnám Stephans G. Stephanssonar
Fimmtudaginn 2. september var haldið 

af stað kl. 9 suður yfir landamærin til 
Íslendingabyggða í Norður Dakota og 
komið fyrst til Pembina safnsins, sem 
svipar til Árbæjarsafns. Þar var snæddur 
hádegismatur. Á leiðinni þangað hafði Jónas 
sama hátt á og í norðurferðinni, hélt mjög 
fróðlegt erindi um landnám Íslendinga á 
þessum slóðum. Eftir skoðun í Pembina 
safninu var haldið  til byggðasafnsins í 
Icelandic State Park. Þar var mætt fólk af 
íslenskum ættum og þar voru stilltir saman 
strengir. Heimamaður spilaði á gítar en 
einn úr ferðahópnum spilaði á harmonikku 
við góðar undirtektir.

Frá Icelandic State Park var haldið að 
minnisvarða Káins í Thingvallakirkjugarði. 
Þar var íslensku brennivíni hellt yfir 
minnisvarðann og Jónas fór með frum

samin ljóð, þar sem hann orti til Káins og 
Káinn svaraði. Mjög skemmtileg athöfn 
og auðheyrt að skáldskapur Káins er 
hugleikinn Jónasi. Þar slógust í för með 
okkur heimamennirnir Jón Jónsson og 
Magnús Ólafsson. Magnús verður níræður 
í haust en Jón er eitthvað yngri. Að lokinni 
þessari athöfn var farið til landnámsjarðar 
skáldsins Stephans G. Stephanssonar sem 
settist að í þessari byggð og gaf héraðinu 
nafnið Garðar í höfuðið á Garðari Svavars
syni. Frá Görðum var haldið til Mountain 
þar sem Víkurkirkja, sem er elsta kirkja 
Íslendinga í vesturheimi, var skoðuð 
og Magnús sagði okkur sögu hennar. 
Í Mountain er dvalarheimilið Borg og 
þar er verið að byggja mjög myndarlegt 
samkomuhús. Frá kirkjunni var haldið á 
krána þar sem snæddur var kvöldverður 
og að honum loknum var haldið til baka til 
Winnipeg.

Föstudagur 3. september var frídagur 
sem ferðalangar notuðu með ýmsum 
hætti meðal annars til að skoða Manitoba 
Museum sem er einstaklega fallegt safn 
um lífið á sléttunum frá upphafi til okkar 
daga.

Laugardagur 4. september var síðan 
heimfarardagur og komið heim að morgni 
sunnudags þar sem rúta beið okkar og 
flutti í Mosfellsbæ. Þessi ferð tókst afar vel 
og á Jónas Þór mikið hrós skilið fyrir góða 
skipulagningu og mikla fræðslu.

Ferðanefndin

Ferðasaga úr skemmtilegri ferð eldri borgara í Mosfellsbæ

Ferð eldri borgara til Kanada

SpegilSléttur leirvogur
Þessa fallegu mynd tók Matthías M. Guðmundsson 
á göngu sinni um okkar fallega bæ, Mosfellsbæ. 
Horft er yfir Leirvog í átt að Esjunni. 
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bæjarblað

Frítt,
frjálst

og óháð 

8
ára

Þarft þú að ná til Mosfellinga? Kjalnesinga? Kjósverja? - Auglýsing í Mosfellingi skilar árangri - mosfellingur@mosfellingur.is
Sama auglýsingaverð í átta ár.  Verð án vsk. heilsíða 60.000 kr., hálfsíða 37.000 kr. og 1/4 úr síðu 20.000 kr.



Karlarnir í 7. sæti 
- Steini endurráðinn 
Þorsteinn Magnússon hefur verið 
ráðinn þjálfari meistaraflokks 
karla næstu tvö árin. Þorsteinn 
tók við þjálfun flokksins á miðju 
síðasta tímabili og stefnir á 
stóra hluti með liðinu sem 
byggt verður á heimamönnum. 
Meistaraflokkur karla lauk tímabili 
sínu á Íslandsmótinu þegar liðið 
sótti heim Hamar á Grýluvelli 
í Hveragerði. Leikurinn skipti 
hvorugt liðið máli enda bæði um 
miðja deild en leikar fóru þó svo 
að það var Magnús Már Einarsson 
sem skoraði eina mark leiksins og 
sigurmark Aftureldingar. Við þessi 
úrslit fer liðið upp um eitt sæti og 
endar í sjöunda sæti deildarinnar 
með 28 stig. Þess má geta að tveir 
leikmenn úr þriðja flokki fengu 
tækifæri og voru valdir í hóp fyrir 
leikinn, þeir Sindri Snær Ólafsson 
og Valgeir Steinn Runólfsson og 
eflaust eiga þessir drengir eftir að 
koma meira við sögu í framtíðinni.

Vésteinn ráðinn 
þjálfari 2. flokks 
Vésteinn Gauti Hauksson hefur 
verið ráðinn þjálfari 2. flokks karla 
í knattspyrnudeild. Hann er með 
KSÍ 5 þjálfarapróf og er góður liðs
styrkur við annars vel mannað 
þjálfarateymi Aftureldingar. Í 
síðustu viku kynnti hann sig og 
áherslur sínar á fundi þar sem 28 
áhugasamir leikmenn voru mættir. 
Það er því óhætt að segja að efni
viðurinn sé nægur í félaginu af upp
rennandi knattspyrnumönnum.

Samið við þrjá efni-
lega fótboltastráka 
Undirritaðir hafa verið leikmanna
samningar við þrjá efnilega stráka í 
2. flokki í fótbolta. Þeir eru Marinó 
Haraldsson, Magnús Þór Þórhalls
son og Haukur Eyþórsson. Með 
þessari viðbót eru 11 leikmenn á 
2. flokks aldri samningsbundnir 
félaginu, nokkrir þeirra hafa þó 
einnig fengið að spreyta sig með 
meistaraflokknum. Stefnt er á enn 
frekari samvinnu milli 2. flokks og 
meistaraflokks svo það er óhætt 
að segja að það séu bjartir tímar 
framundan í knattspyrnudeild. 

  -  Íþróttir24

Þá er komið að fyrsta leik Aftureldingar í úrvalsdeild í tvö ár. Íslandsmeistararnir 
í FH verða heimsóttir í kvöld. Afturelding hefur fengið tvo leikmenn til liðs við sig frá 
síðasta keppnistímbili. Leikstjórnandinn Arnar Freyr Theodórsson kom úr Gróttu og 
markvörðurinn Hafþór Einarsson gekk til liðs við liðið eftir að hafa leikið árum saman með 
Akureyri. Þá hefur Vlad Trufan tekið fram skóna á ný. Hinn leikreyndi Hilmar Stefánsson er 
ekki orðinn leikfær eftir að hafa slitið krossband í vor. Tveir yfirgáfu herbúðir Aftureldingar 
og fluttust til Danmerkur. Hornamaðurinn Magnús Einarsson leikur í vetur með danska 1. 
deildarliðinu Ajax í nágrenni Kaupmannahafnar. Línumaðurinn efnilegi, Þrándur Gíslason, 
gekk til liðs við Odder á Jótlandi, sem einnig leikur í næstefstu deild. 

Spáð neðsta sæti í deildinni
Þjálfari liðsins er Gunnar Andrésson sem tók við liðinu í mars á þessu ári. Í vikunni var 

spá þjálfara gerð kunn en þar er Aftureldingu spáð falli. Strákarnir mæta þó tvíefldir til 
leiks og harðákveðnir í að halda sæti sínu í deildinni. Strákarnir eru flestir uppaldir innan 
Aftureldingar og stóla að sjálfsögðu á góðan stuðning úr stúkunni.

Rothöggið, stuðningsmannafélagið öfluga, er farið að æfa baráttusöngva og ætlar að 
mæta til leiks enn kröftugra en áður. Upphitun hefst á Kaffihúsinu á Álafossi kl. 17:30 en 
leikurinn hefst stundvíslega kl. 19:30 í Hafnarfirði.

Fyrsti heimaleikurinn verður svo háður 14. október gegn Haukum.

Það var nokkuð súrsætt andrúmsloftið 
á Varmárvelli á sunnudag þegar Þór/KA 
kom í heimsókn í lokaumferð Pepsideildar 
kvenna. Þór/KA sigraði 40 og tryggði 
sér annað sætið í deildinni. Afturelding 
hinsvegar hélt sér uppi þrátt fyrir tapið 
þar sem Haukar lögðu granna sína FH í 
botnslagnum. Mikill fögnuður braust út 
þegar þessar fréttir bárust til leikmannana 
en þær hafa lagt hart að sér í sumar. Liðið 
er að mestu skipað leikmönnum sem alist 
hafa upp innan raða Aftureldingar. 

„Þetta er bestu 40 úrslit sem ég hef séð 
á ævinni,“ sagði þjálfarinn John Andrews 
þegar niðurstaðan var klár. 

Gengið hefur verið frá samningi við John 
Andrews um að hann haldi áfram sem 
þjálfari meistaraflokks kvenna í knattspyrnu 
næsta árið. John tók við starfinu um mitt 
sumar og mun halda því áfram auk þess 
sem hann leikur með meistaraflokki karla 
en hann hefur verið einn besti leikmaður 
liðsins undanfarin ár.

Afturelding endaði í 8. sæti með 16 stig.

UppSkerUhátíð aftUreldingar 
laugardaginn 16. október í íþróttahúsinu að Varmá
kl. 10 - Íþróttahátíð fyrir 10 ára (‘99) og yngri
Öll börn sem skráð voru iðkendur í deildum 
félagsins 2009-2010 fá gjöf fyrir þátttöku 
í íþróttum. (Á meðan birgðir endast)
Íþróttanammi fyrir alla.
Frítt í sund með leiðbeinendum 
frá sunddeild kl. 12-13.

kl. 15 - Verðlaunaafhending fyrir 11 ára og eldri.
Verðlaunaafhending í öllum deildum.
Íþróttakarl og íþróttakona deilda valin.
Íþróttakarl og íþróttakona Aftureldingar valin.
Kaffiveitingar að lokinni athöfn.
          Aðalstjórn Aftureldingar

Iðkendur mæti í Aftureldingargallanum fyrir myndatöku!

Handboltinn fer af  stað í kvöld þegar Afturelding mætir FH

Treysta á Rothöggið

Gunnar Andrésson að ofan, Rothöggið að neðan.

Rafmagnað andrúmsloft á Varmárvelli þegar fréttist af  áframhaldandi veru í Pepsi-deild

Stelpurnar áfram í efstu deild

Mynd/Tryggvi

John Andrews 
þjálfari verður 
áfram með liðið.
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Badmintonið hefur verið í mikilli sókn 
undafarna vetur. Eins og síðasta vetur  
munu þær Ragna Björg Ingólfsdóttir, 
margfaldur Íslandsmeistari og 
Ólympíufari, og Halldóra Jóhannsdóttir 
vera aðalþjálfarar, en Halldóra er reyndur 
þjálfari og landsliðskona úr TBR. Einnig 
munu fleiri þjálfa hjá deildinni eins og 
síðastliðið ár. 

Frír spaði fyrir byrjendur
„Æfingar eru komnar á fulla ferð 

og má sjá æfingatöfluna á heimasíðu 
Aftureldingar. Allir sem byrja að æfa fá frían 
spaða auk þess sem hægt er að prófa að 
koma á nokkrar æfingar. Badmintondeildin 
er öflug, þriðja til fjórða stærsta á landinu 
miðað við fjölda undir 19 ára. Það eru 
þó nokkrir í fremstu röð og margir sem 
eru nýbyrjaðir að æfa. Í dag æfa um 70 
krakkar badminton. Það er ánægjulegt 
hvað krakkarnir hafa gaman af  því að æfa, 
sem er aðalatriðið“ segir Ingvar Stefánsson 
formaður deildarinnar og hvetur hann alla 

krakka til þess að byrja að æfa, það er aldrei 
of seint að byrja.

Mót í lok nóvember
Badmintondeildin mun halda mót í lok 

nóvember. Mótið er svokallað stigamót fyrir 
ungmenni á aldrinum 13-19 ára. Aftureld-
ing mun að sjálfsögðu eiga fulltrúa á mót-
inu og því hvetur deildin alla Mosfellinga 
og nærsveitunga til að hvetja sitt fólk. 

Góður árangur á Reykjavíkurmótinu
Það mættu 11 krakkar á fyrsta mótið í 

haust og gekk vel. Mótið var Reykjavíkurmót 
og var haldið í TBR húsinu. Í U15 ára 
flokki urðu þeir Stefán Ás Ingvarsson og 
Guðmundur Ágúst Thoroddsen meistarar 
í tvíliðaleik og Stefán Ás fékk silfurverðlaun 
í einliðaleik. Þá sigraði Margrét Dís 
Stefánsdóttir í aukaflokki í einliðaleik og 
Þórunn Anný Ingimundardóttir lenti í öðru 
sæti. Þess má til gamans geta að síðastliðið 
vor eignaðist deildin Íslandsmeistara í B-
flokki, Ólaf Thoroddsen.

Badmintondeild Aftureldingar er ein sú stærsta á landinu

Badmintonið komið á fullt

Ný verslun í Leirvogstungu starfrækt í sumar
Í sumar opnaði ný verslun í Leirvogstungu, verslunin var rekin af börnunum í hverfinu 
og vöruúrval var mikið. Hægt var að fá leikföng, barnabækur, eðlur, nagla, skóbúnað og 
margt fleira. Verðlagi var stillt í hóf og gleðin í fyrirrúmi. Krakkarnir okkar voru duglegir 
og stóðu þau vaktina í búðinni frá morgni til kvölds. Allur ágóði af versluninni rann til 
styrktar Mæðrastyrksnefndar, en krakkarnir söfnuðu alls 17.128 kr.

Sundnámskeið fyrir fötluð börn og unglinga eru byrjuð í Lágafellslaug á vegum 
Íþróttafélagsins Aspar. Á myndinni má sjá hluta þátttakenda ásamt þjálfara og 
aðstoðarfólki. Nánari upplýsingar um æfingatíma má finna á www.ospin.is

Gaman í sundi
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Kiwanisklúbburinn Geysir hefur starfað 
í Mosfellsbæ í 35 ár, en hann var stofnaður 
árið 1975 af nokkrum mönnum hér í bæ. 
Klúbburinn hefur starfað óslitið síðan. Þörf 
fyrir klúbb eins og Geysi er jafn brýn nú og 
hún var þegar hann var stofnaður í þá mun 
minna sveitarfélagi.

Klúbburinn hefur í gegnum tíðina getað 
styrkt fjölmarga hér í sveitarfélaginu og 
má þarf nefnda meðal annars Reykjalund, 
sumardvalarheimilið í Reykjadal, Björgunar
sveitina Kyndil, Skálatún, Hulduhlíð og 
Heilsugæsluna hér í bæ svo einhverjir séu 
nefndir.

Félagafjöldi hefur verið nokkuð breyti
legur í gegnum tíðina en þeir eru á öllum 
aldri. Komið er saman til fundar annan 
hvorn miðvikudag kl. 19:30, borðaður 
góður matur og rætt um félagsmálin. 
Einnig eru fengnir ræðumenn öðru hverju 
til okkar og hafa þeir flutt hin ýmsu erindi 
í gegnum tíðina.

Þetta er góður og notalegur félagsskapur 
og vilja Geysisfélagar hvetja Mosfellinga til 

að koma í heimsókn og athuga hvort þessi 
félagskapur gæti ekki hentað þér. Ekki sakar 
að geta látið eitthvað gott af sér leiða fyrir 
samfélagið í leiðinni.

Félagsheimilið í Kiwanishúsinu er til 
útleigu fyrir fundi og mannfagnaði, eina 
sem þarf að gera er að hafa samband við 
umsjónarmann hússins, Berglindi í síma 
6975328 eða á netfangið kiwanishus.
moso@gmail.com. Fréttir úr starfi klúbbs
ins og nánari upplýsingar er einnig að finna 
á  geysir.kiwanis.is

Kiwanisklúbburinn Geysir hefur starfað óslitið í 35 ár

Nýtt starfsár hefst hjá Geysi

Kiwanishúsið í Leirvogstungu er til útleigu.

Ágæti bæjarfulltrúi  20. maí 2010 

Við Hafmeyjur erum óformlegur félagsskapur sem hefur það að markmiði sínu að 
hafa það gaman saman, syngja og gleðja aðra. Meðal annars höfum við farið í hús 
Blindrafélagsins við Hamrahlíð og sungið með félögum á skemmtifundum.

Einn félagi í Hafmeyjunum heitir Ólöf Valdimarsdóttir, hún er lögblind en nýtur 
ekki sömu mannréttinda og lögblindir í Reykjavík hvað það varðar að komast 
óhindrað á milli staða, en í Reykjavík fá lögblindir að taka 18 sinnum í mánuði 
leigubíl á strætóverði. Ólöf hefur ítrekað reynt að ná fundi Unnar Ingólfsdóttur 
félagsmálastjóra, sem fer með þennan málaflokk, en ekki tekist. Það er alveg ljóst í 
okkar huga að þetta er Mosfellsbæ til stórskammar og sorglegt til þess að vita að fólk 
hafi flutt úr bæjarfélaginu vegna þessa.

Við skorum á þig, bæjarfulltrúi góður, að koma þessum málum í lag og það strax, 
þetta er sannarlega svartur blettur á okkar annars ágæta bæjarfélagi.

Virðingarfyllst, Hafmeyjur í Mosfellsbæ

Við Hafmeyjur gengum á fund bæjarfull
trúa á kosningaskrifstofum V og D rétt fyrir 
kosningar, erindið var að kynna þeim þetta 
opna bréf sem hér fylgir með.

Okkur var tjáð að svipuð mál hefðu 
komið fyrir bæjarráð eða bæjarstjórn en 
verið vísað frá vegna formgalla, við erum 
ákveðnar í að skrifa bréf til bæjaryfirvalda 
og freista þess að leiðrétta það ótrúlega 
óréttlæti sem blindir og sjónskertir búa við 

hér í Mosfellsbæ og til þess að bréfinu verði 
nú ekki vísað frá finnst okkur upplagt að 
biðja einhvern, t.d. bæjarfulltrúa, að hjálpa 
okkur við að semja bréfið og lýsum við hér 
með eftir sjálfboðaliða.

Annars erum við Hafmeyjur hressar 
mjög, flestar komnar úr fríi og erum að 
fara í Maríuhús þann 30. sept. Að syngja 
og tralla með heimilisfólki.

F.h. Hafmeyja Úlfhildur Geirsdóttir

Óréttlæti blindra og 
sjónskertra í Mosfellsbæ

Skólaárið hefur byrjað vel hjá nemendum 
eldri deildar. Nemendur hafa verið duglegir 
og komið ágætlega undan sumri. Jákvæðni 
og gleði hefur verið áberandi sem segir 
okkur að Mosfellsbær á flott ungt fólk 
sem er tilbúið að takast á við hin daglegu 
verkefni. Vinahópar hafa verið stofnaðir þar 
sem nemendur reyna að koma til móts við 
hvern annan og koma í veg fyrir einangrun 
félaga sinna og neikvæð samskipti.

Öll höfum við einhverja sýn á skólamál, 
sumir hafa átt jákvæða eða neikvæða 
upplifun af skólagöngu sinni. Þess vegna er 
viðleitni okkar fyrirfram mótuð til skólans, 
þetta þarf hvorki að vera rangt né rétt.

Samstarf skóla og heimila nauðsynlegt
Í skóla eins og Varmárskóla er daglegt 

amstur með margbreytilegu móti, sumt er 
fast mótað annað er ávallt í vinnslu. Þrátt 
fyrir kreppu í efnahagi landsins hefur verið 
reynt að  endurnýja tæki og tól. Gamlar 
tölvur hafa fengið nýtt líf og nýjar hafa  verið 
keyptar. Hljóðkerfi hafa verið betrumbætt 
eða skipt út, allt til að gera skólann betri og 
viðmótsþýðari fyrir nemendurna.

Skóli hefur mikil áhrif á hvern einstakling 
sem nýtir sér þjónustu hans. Þess vegna er 
mikilvægt að foreldrar fylgist vel með líðan 
barna sinna og reyni eftir bestu getu að 
aðstoða barnið sitt. Samstarf skólans við 
foreldra er afar nauðsynlegt, eiginlega getur 
skóli farið í þrot ef ekki er gott samstarf 
milli heimila og skóla. Margt getur farið 
fram hjá skólanum, hlutir sem gerast án 
þess að skólinn komi þar nokkuð nærri en 
ratar seinna inn á hans borð. Þess vegna er 
nauðsynlegt að samstarf foreldra og skóla 
sé afar náið og farsælt. 

Þátttaka foreldra nauðsynleg
Varmárskóli mun á komandi vetri halda 

námskeið um hvernig skólinn starfar, hver 
er þáttur foreldis og hverjar eru skyldur 
skólans gagnvart nemendum sínum. Þarna 
mun gefast tækifæri til að fræðast um hvað 
unglingarnir eru að gera í skólanum. Reynt 
verður að útskýra hvernig unnið er við ýmis 
verkefni sem unnin eru í skólanum. Leitað 
verður til foreldra um þeirra sýn á góðan 

skóla.
Þrátt fyrir að flestir geri sér fulla 

grein fyrir hvernig skólar starfa, þá er 
unglingaheimurinn oft lokað land fyrir 
fullorðna. Oft segja nemendur að „ekkert“ 
sé að læra heima, allir fái að gera hitt eða 
þetta, sem yfirleitt er túlkað eftir hugsun 
unglingsins

Varmárskóli er skóli þar sem reynt er að 
breyta og bæta það sem ekki virkar. Skóli 
sem ekki reynir eitthvað nýtt er stöðnuð 
stofnun, Varmárskóli vill vera skóli sem 
bæði sýnir festu og þor til breytinga. Breytt 
skipulag íþróttakennslu kemur til móts við 
nemandann og þarfir hvers og eins, eins og 
kostur er hverju sinni.

Eitt og annað spennandi í gangi
Dæmi um skemmtilegt verkefni er 

útieldhús skólans. Það liggur á einstökum 
stað við Varmána. Sífellt er verið að bæta 
þá aðstöðu með skjóli og hleðslugarði 
sem hlaðinn er upp á gamla mátann, 
svokallaðari klömbruhleðslu. Þarna gefst 
nemendum kostur á útiveru, og nálægð 
við náttúruna. Áætlað er að sem flest fög 
tengist þessu verkefni sem nú þegar er 
hafið.

Miklar framkvæmdir eru í gangi með 
nýjan sparkvöll sem verður vestan megin 
við íþróttahúsið, þessi framkvæmd á að 
klárast á næstu vikum og verður mikil 
lyftistöng fyrir Varmárskóla, enda eru 
nemendur farnir að hlakka til þess að geta 
notað völlinn.

Í vetur verður haldið áfram með flotta 
föstudaga sem verða einu sinni í mánuði. 
Nemendum mun þá gefast kostur á að vera 
með í opnum hljóðnema þar sem þeir geta 
notið sín með söng eða léttu ræðuhaldi og 
jafnvel uppistandi. Bekkjarkvöld munu líka 
fara af stað og vonandi geta foreldrar verið 
með og jafnvel skemmt börnum sínum og 
sjálfum sér.

Tökum þátt í skólastarfinu. Við erum 
alltaf að læra ... lífið er skóli.

Bestu kveðjur með ósk um gott samstarf,
stjórnendur Varmárskóla

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

Varmárskóli unglingadeild

Nemendur í 8. bekk með stærðfræði
kennurunum sínum í Tilrauna
landinu fyrir utan Norræna húsið.
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just
do it
Það kannast flestir við þessa setn-

ingu „ohhh ég vildi að ég hefði 

tekið betur eftir í skóla.”

Drullaðu þér bara aftur í skóla!

Það er bara þannig í þessari 

blessuðu veröld, að ef þú vilt vera 

heilaskurðlæknir, þá geturðu það.

Ég veit að leiðin verður löng og það 

eru ýmsar hindranir sem hægja á 

þér, en í alvöru, þú getur þetta. 

Það er sama hvað það er sem þú vilt 

ná út úr lífinu eða hvaða markmiði 

þig langar að ná, ef þú ert með 

hausinn á réttum stað og langar 

virkilega að ná ákveðnu markmiði, 

þá nærðu því á tilsettum tíma, ef 

þú aðeins einbeitir þér og gerir allt 

sem í þínu valdi stendur til þess að 

ná því.

Það hafa allir séð vidjóin á youtube 

af gaurnum sem var 200 kíló og fór 

svo bara út að hlaupa og er í dag 

einsog pappírspési. Og gæann sem 

er hvorki með hendur né fætur, 

en tekur samt meira í bekk en ég!  

Sama hvað það er, farðu þá bara 

út að hlaupa, slepptu því að borða 

sjoppubörger eða slæsu á Prontó 

í hvert mál, skráðu þig í skóla eða 

sparaðu aðeins meiri pening. 

Ég veit það vantar alla innblástur 

eins og gæann á youtube eða Arnar 

Grant í sjónvarpinu og hérna er 

hann, loksins er ég búinn að veita 

þér innblástur til að gera það sem 

þig langar í lífinu. Ekki bara mæta í 

vinnuna á hverjum degi og vera svo 

fullur á Péturspub um helgar.

Það þýðir ekkert að horfa á heim-

inn með hálfopin augun einsog þú 

sért nýkvaknaður, þú verður virki-

lega að horfa, taka einn dag í einu.

Þó að allur heimurinn sé á hvolfi 

í þínum augum, þá sé ég ekki að 

það skipti nokkru máli hvernig 

hnötturinn snýr.

Laxasnilld
Ljúffeng, létt og fljótleg laxasnilld
Ingibjörg Kristín Ferdinandsdóttir, menntunar-
fræðingur og kennari, gefur okkur uppskrift 
að þessu sinni. „Þessa uppskrift fékk ég 
í sænsku matarblaði fyrir tíu árum síðan 
þegar við fjölskyldan bjuggum í Gautaborg. 
Þessi réttur passar vel á grillið á góðviðris 
sumardögum og einnig beint í ofninn á öðrum 
tímum ársins.

Uppskriftin er fyrir 3-4
600 gr. laxaflak, beinlaust (má vera með roði)
3-4 msk. pestó (rautt eða grænt - má blanda)
2 tsk. brauðrasp
2 msk. matarolía
Maldonsalt eftir smekk
malaður svartur pipar eftir smekk
150 gr. rifinn ostur

Blandið saman pestóinu, matarolíunni, og 
raspinu í litla skál og hrærið vel. Penslið laxa-
flakið með blöndunni hér að framan.
Stráið Maldonsalti létt yfir og svörtum pipar 
eftir smekk. Dreifið rifna ostinum yfir.
Hitið ofninn i 180°C og látið laxinn inn. Látið 
malla í 15-20 mínútur eða setjið á grillið í ca. 
6 mínútur á hvorri hlið.
Á meðan þetta er í ofninum er gott að útbúa 
dýrindis salat.

1/2 haus af meðalstóru kínakáli
1 hvítur Kastali - ostur
1 poki íslenskur Mozzarella ostur í litlu 
kúlunum
1 stór banani
1 poki (85 g) instant núðlur frá Rookee
1 klementína (safinn úr henni)
1/2 lítill laukur
4-5 mini avokado (þessi í netinu)
Balsamix (balsamic sósa)

Sneiðið kálið, laukinn, avokado, ostana og 
bananann niður og setjið í skál. Myljið núð-
lurnar á pönnu, brúnið og setjið saman við 
salatið. Kreistið klementínu yfir og dash af 
balsamix. Berið strax fram. 
Þá er gott að hafa nýuppteknar litlar kartöflur 
úr garðinum, kannski örlitla kalda sósu og 
jafnvel eitthvað ferskt að drekka með.
Verði ykkur að góðu.

Vinkonurnar Rakel Ösp, Eyrún Embla, 
Benedikta og Heiðdís Erla héldu tombólu 
í Mosfellsbæ og söfnuðu 4.021 kr. sem 
þær færðu Rauða krossinum að gjöf.

hlutavelta

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

Sindri Sedhai fæddist 29. 05. 2010 
klukkan 14.59. Hann vó 2960 gr og 
50 cm. Foreldrar hans eru Hulda M. 
Eggertsdóttir og Rajan Sedhai.

Þyrnir Hálfdan Þyrnisson safnaði 
flöskum og dósum og færði Rauða 
krossinum andvirðið, eða 1.500 kr.

Brynjólfur Löve 
Mogensson

Hárstofan Sprey - Háholt 14 - S. 517 6677

Klipping: Katrín Sif 
Módel: Alexandra Ýrr

(gert fyrir keppni)



Bílskúrar • svalir • BaðherBergi • stofur • eldhús • verslanir • iðnaðarhúsnæði

verslunina

Steinteppi
& epoxy 
gólfefni

eldhúsið stigann

sími 864 6600 | www.steinteppi.is | steinteppi@steinteppi.is

stofan eldhúsiðeldhúsið stigannvinnustaðurinn

Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Kaffi, kökur og 
nýsmurt brauð

Verið 
velkomin

 Þarftu að breyta eða bæta, utandyra sem innan?
Tökum að okkur nýsmíði, sérsmíði, viðhaldsvinnu og  endurbætur.

Álafossvegur 27 - s. 586-8356 (verkstæði) - fax 586-8357 
s. 894-0006 (Gunnar)  - ishamar@ishamar.is
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WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

Þjónustu-auglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar
Sími: 696 0042

Sá flottasti 
í bænum

ReddaRi ehf

- Parketslípun

- Parket niðurlagnir

- Allt viðhald parkets

- Kem á staðinn  og geri föst verðtilboð.

Upplýsingar í síma 822-0636

Geirarður 
Long Skrapp 
upp að 
Hafravatni 

og fann allveg massa af 
Aðalbláberjum á nýjum 
stað, en þau eru komin 
á síðasta snúning, en 
tók samt 2 kíló sem eru 
komin í samband við 
2 kíló af hrútaberjum í 
krukkum...:o)� Þri. 15. sept.

Hrafnhildur 
Jóhannes
dóttir var 
að skrá 

mig, mömmu og pabba 
á 9 vikna námskeið í 
færeysku...:=) Seinna í 
haust mun ég aðeins tala 
við ykkur á færeysku ;)

Mán. 30. ágúst.

Jakob Smári 
Magnússon 
er búinn að 
kenna úr 

sér allt vit í dag. Byrjaði 
á 6 ára börnum í smíði 
og þaðan beint í 11 ára 
börn í íslensku. Síðan 
tónmennt og endaði með 
5, 6 og 7 ára börn í léttri 
umferðarfræðslu. Já, 
manni er ýmislegt til lista 
lagt. Þri. 15. sept.

Valdimar 
Leó Friðriks
son Æi þessi 
blessaði 

fótbolti..... Mán. 20. sept.

Edda Davíðs
dóttir Það 
geta ekki 
allir verið 

gordjöss � Mán. 20. sept.

Stefanía 
Svavars
dóttir spjall
aði við 94 

ára gamlan langafa sinn 
í næstum 2 tíma í kvöld.. 
finnst ég vera svona 20 
sinnum gáfaðri

Fim. 23. sept.

Lára Berg
lind Helga
dóttir hrika
lega sátt við 

Útsvar í kvöld ....Mosó 
stóð sig vel :) hef fulla trú 
á þeim áfram...þau þurfa 
bara aðeins að horfa á 
nokkrar kvikmyndir og 
nokkra íþróttaþætti og 
þá er sigurinn í höfn .....
koma svoo

Fös. 24. sept.

just
do it

Það er sama hvað það er sem þú vilt 

virkilega að ná ákveðnu markmiði, 

Það hafa allir séð vidjóin á youtube 

þig langar í lífinu. Ekki bara mæta í 

vinnuna á hverjum degi og vera svo 

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

• Bremsur
• Demparar
• Blettun & Málun
• Smáréttingar
• Smurþjónusta

Völuteigur 11, 270 Mosfellsbær
Sími: 565-5333 & GSM: 856-0226

Fékkstu Endurskoðun?

Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi



Opnunartímar
Miðvikurdaga: 20 - 23
Fimmtudaga: 20 - 23
Föstudaga: 17 - 01
Laugardaga: 20 - 01
Sunnudaga: 20 - 23

  -  Hverjir voru hvar?30

MOSFELLINGUR
er á...

á busavígslu fmos
mikið fjör

busar

fasteignasalan berg
Háholt 14, 2. hæð
270 mosfellsbær

www.berg.is
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Við erum nú orðin þjónustuaðili 
fyrir úrVinnslusjóð

þú getur komið með bílinn til okkar og fengið skilagrein 
fyrir 15.000 króna úrvinnslugjaldi.

Kenni á bíl, 
bifhjól eða 
skellinöðru!

Fáið tilboð, kenni 
allan daginn 
Annast einnig 
ökumat og upprifjun 
fyrir eldri borgara

Lárus Wöhler 
löggiltur ökukennari

Er með mótor-
hjólahermi, 
frábært fyrir 
byrjendur

gsm 694-7597 - aKamos@talnet.is

ÖKuKennsla 
lárusar

tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

VÖrubill Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

smá
auglýsingar

Íbúð óskast
Reglusöm hjón með 
eitt lítið barn, óska eftir 
að taka íbúð á leigu í 
Mosfellsbæ. Íbúðin þarf 
að vera 3-4 herbergja. 
Skilvirkum greiðslum 
heitið, góð meðmæli. 
Frekari upplýsingar í síma 
698-2895. Eyrún.

Óska eftir íbúð til leigu
Óska eftir lítilli íbúð í 
Mosfellsbæ. Er einn í 
heimili og vinn hér í
bænum. Reyklaus. 
Gerhard s. 868 3658 og 
Jóhanna s. 898 0378.

Óska eftir íbúð
Óska eftir 3. herb. íbúð 
sem fyrst. Reglusemi 
heitið, bankaábyrgð ef 
óskað er. Uppl. í síma 
7775699.

Grugga er týnd
Kötturinn okkar, Grugga,  
hefur ekki komið heim 
í Rituhöfða síðan 15. 9. 
Hún er svört með lítinn, 
hvítan blett á hálsinum 
undir hökunni. Grugga er 
norskur skógarköttur og 
er eyrnamerkt G-2006. 
Hennar er sárt saknað. 
50. þús í fundarlaun. Uppl 
í 6997230.

Vantar íbúð
Par vantar íbúð í Mos-
fellsbæ eða nágrenni sem 
fyrst. Allt kemur til greina.
S:  690 0699.

Til leigu í Krikahverfi
Björt og skemmtileg 3 
herb, 75m2 íbúð í sérbýli.  
Gæti verið laus 1. nóv. 
Leiguverð 110 þús á 
mánuði, hiti innifalinn. 
Nánari upplýsingar í síma 
8978284. Unnur.

Íbúð til leigu
3ja herbergja, tæplega 
70 fm., íbúð til leigu í 
Krikakverfi. Íbúðin er á 
neðri hæð í einbýlishúsi. 
Hún leigist frá byrjun 
nóvember. Upplýsingar í 
síma 895-1503.

Vantar íbúð til leigu
Bráðvantar íbúð til leigu 
sem fyrst, reglusamur er 
skilvís, skoða  flest. Uppl. 
í síma 867-1742.

Smáauglýsingarnar eru 
fríar fyrir einstaklinga 
Sendist á netfangið:
mosfellingur@mosfellingur.is

Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.netNýjir viðskiptavinir velkomnir
www.youcanworkfromhome.net

verslum í heimabyggð

Sportsalan.com

Stóriteigur 10    270 Mosfellsbær        821-8883

Golf-boltar
Golf-tí
Pitch
Der—húfur
Hanskar
Polo bolir
Gjafaöskjur

Flugustangir
Fluguhjól
Flotlínur
Sökklínur
Undirlínur
Töskur
Og margt flr. Stóriteigur 10    270 Mosfellsbær        821

www.sportsalan.com

Þjónustu-auglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is

MOSFELLINGUR
kemur næst
21. október

Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar
Sonja Riedmann löggiltur sjúkraþjálfari

Eva Marie Björnsson löggiltur sjúkraþjálfari

Nýtt námskeið hefst miðvikudaginn 6. október kl. 19:00
„Lærðu að lifa í þessum heimi án þess  að vera hálfviti„  
Tökum fyrir bókina „Heimurinn er fullur af hálfvitum„ eftir 
Paul Meyer. Þetta er í þriðja sinn sem við förum yfir þessa bók. 
Viðhorf þitt til lífsins gæti gjörbreyst eftir lesturinn.

Skráning  hjá Sonju Riedmann í síma 566-8521 & 566-8520. 
Námskeiðið er ókeypis

www.gudni.is - gudni@gudni.is
Háholti 14 - 270 Mosfellsbæ - GSM - 897-7738

VefsíðuR - RÁÐGJÖF - ÖLL STAFRÆN Útlitshönnun
AUGLÝSINGAR - NAFNSPJÖLD - ljósmyndun - UMBROT

stafræn útlitshönnun




Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

OPið virka daga frá kl. 9-18 • NetfaNg: berg@berg.is • www.berg.is • berg fasteigNasala stOfNuð 1989

588 55 30

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Háholt 14, 2. hæð

MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Nýkomin í sölu glæsileg 116 f. íbúð 
á jarðhæð með sér inngangi. Flottar 
innréttingar. Eikarparket og skápar. Stór 
hellulögð verönd. Bílastæði í bílahúsi. 
Sér þvottahús og baðherbergi með 
flísalögnum í hólf og gólf. Nuddbaððkar. 

Þrastarhöfði

85 fm. 3ja. herbergja íbúð á 2. hæð í 
fallegu fjölbýli við Skeljatanga. Parket 
á gólfum. Tvö góðsvefnherbegi. Góðar 
svalir í suður. Fallegur garður. 

V. 19,9 m.

Skeljatangi

Afar glæsileg 159 fm. eign á efstu hæð 
í þessu vandaða fjölbýli. Eignin er með 
24 fm. bílskúr og góðu herbergi inn af 
honum. Flottar innréttingar, stórar svalir 
og fallegt útsýni til Esjunnar. 3 rúmgóð 
svefnherbergi. V. 30,5 m.

Stórikriki

Glæsilegt 279 fm. parhús á tveimur 
hæðum við Kvíslartungu. 80 fm svalir 
á bílskúrsþaki. Skipti á minni eign 
koma til greina. Hagstætt áhvílandi 
lán. V. 37,5 m.

Kvíslartunga

Glæsilegt 220 fm. parhús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Mosó. 
Flottar innréttingar og gott skipulag. 
Glæsilegur garður með garðhúsi og 
góð aðkoma að húsi.

Krókabyggð

236,7 fm. einbýli á flottum stað neðst í 
lokaðri götu við Arkarholt í Mosfellsbæ,4 
góð svefnherbergi. Stór 30 fm. sólstofa 
með heitum potti. 2 baðherbergi, nýlega 
endurnýjuð. Stór og fallegur garður. 
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.

Arkarholt

Glæslileg 123 fm. íbúð á 2. hæð í 
vönduðu fjölbýli við Fálkahöfða í 
Mosfellsbæ. Vandaðar innréttingar. 
Stórar svalir í suður. Fallegur garður.

Fálkahöfði

Glæsileg, 122 fm. íbúð á fyrstu hæð í 
vönduðu fjölbýli við Tröllateig. Vönduð 
gólfefni og innréttingar. Lyfta í húsi. 
Bílageymsla. Falleg lóð og umhverfi.  

V. 25,9

Tröllateigur

Gott, 155 fm. raðhús með bílskúr 26 fm. 
bílskúr , samt. 181 fm. við Stórateig.  
Húsið er á tveimur hæðum. Fallegur 
garður og bílastæði. � V. 33,5 m.

Stóriteigur

Cafe 
Kidda 

Rót
Háholti 13-15

Sími: 552-8002

www
cafekiddarot.is

Flugumýri 16d
s. 577-1377
896-9497

www.retthjajoa.is

www.retthjajoa.is

586 8080

selja...

Grill            nesti
HáHoLT 24 - 270 MoSFELLSBær

FjórFaldur 
á laugardaginn

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Þessi mynd var tekin eftir að Mosfellingar höfðu lagt Snæfellinga að velli í spurningakeppninni 
Útsvari föstudaginn í liðinni viku. Sitjandi eru keppendurnir Sigurjón M. Egilsson, Kolfinna Baldvins-
dóttir og Bjarki Bjarnason. Í aftari röð eru stjórnendur þáttarins, þau Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir, og einnig þjálfarar liðsins sem voru Fanney Aliisa Glan og Aðalbjörg Egilsdóttir.

Sætur Sigur moSfellSbæjar í ÚtSvari

Mynd/Gunnar Baldursson


