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Mosfellingurinn Dóra Hlín Ingólfsdóttir fyrrverandi lögreglumaður

Lét af störfum eftir 
40 ár í lögreglunni 16

mynd/hilmar

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar var 
haldinn fimmtudaginn 18. sept-
ember. Þá veitti fjölskyldunefnd 
Mosfellsbæjar sérstaka jafnréttis-
viðurkenningu. Hana hlutu Ásdís 
Valsdóttir og Hildur Pétursdóttir 
kennarar við Lágafellsskóla fyrir 
frumkvöðlastarf í kennslu í jafnrétt-
is- og kynjafræði á grunnskólastigi. 
Þær hafa boðið upp á valáfanga á 
unglingastigi bæði í Lágafellsskóla 
og Varmárskóla. 

Með viðurkenningunni vill 
Fjölskyldunefnd hvetja kennara hjá 
Mosfellsbæ áfram til góðra verka 
í tengslum við jafnréttis-
fræðslu til barna og unglinga.

Hljóta jafnréttis-
viðurkenningu 
Mosfellsbæjar
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Kennararnir Ásdís Valsdóttir 
og Hildur Pétursdóttir



Þarftu að kaupa eða selja bíl?

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

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

SAUÐHÓLL
Sauðhóll er nafn á fallegum hól í 
landi Helgafells. Eftirfarandi frásögn 
skráði Haukur Níelsson,bóndi á 
Helgafelli að beiðni undirritaðs, sem 
þá var kennari í Brúarlandsskóla:
Það var um veturnætur að bóndinn 
á Helgafelli í Mosfellssveit fór fram 
í Skammadal til að smala heim 
fé sínu. Veðurútlit var slæmt, 
kafaldskóf og skyggni því ekki gott. 
Bónda gekk vel að ná saman fénu, 
enda undan veðrinu að sækja heim 
til bæja, því vindur var af austri. 
Bónda fannst fé fleira en hann átti, 
en sá það ekki vel fyrir snjómugg-
unni. Hélt hann að þetta ókunna fé 
væri annaðhvort frá Reykjum eða 
Varmá.
Segir ekki af ferðum bónda fyrr en 
hann kom fram á Hrísholt fyrir ofan 
Sauðhól. Þá taka sig útúr nokkrar 
kindur og sveigja niður að hólnum. 
Bóndi ætlar að hlaupa fyrir kindurn-
ar og reka þær til baka en nær ekki 
stöðva þær. Kindurnar hlaupa beint 
að hólnum. Sér bóndi þá að dyr 
opnast á hólnum og renna kindurn-
ar þar inn og svo lokast hóllinn!

www.isfugl.is

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

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

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Leikfélag Mosfellssveitar 
frumsýndi um helgina Ronju 

Ræningjadóttur eftir sögu Astrid 
Lindgren. Frábær uppsetning í 

Bæjarleikhúsinu okkar og 
óhætt að segja öllu sé til 
tjaldað. Það er greinilega 
metnaðarfullt leikár í 
vændum í Mosfellsbæ. 
Ekki síst þegar tekið 
er tillit til þess að um 

áhugaleikhús er að 
ræða.

Öll 
sviðs-

mynd og 

búningar eru til mikillar fyrirmyndar 
og greinilega mikið í lagt. Tónlistin 
var öll leikin á sviðinu og kom mjög 
vel út og ekki amalegt að vera með 
söngkonur á borð við Maríu Ólafs og 
Írisi Hólm þarna í fararbroddi. 

Listrænir stjórnendur sýningarinn-
ar eru þær Agnes Wild og systurn-

ar Sigrún og Eva Björg Harðardætur. 
Frábært að sjá þessar stelpur sem 
aldar eru upp í Bæjarleikhúsinu skila 
svona flottu verki frá sér. Húrra! 

Já, það var gaman að fara í leikhúsið 
og upplifa þetta ævintýri og hvet ég 

Mosfellinga til að gera slíkt hið sama.

Metnaður í Bæjarleikhúsinu

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað2
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www.lagafellskirkja.is

Sunnudagur 5. október
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00

Sunnudagur 12. október
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11

Miðvikudagur 15. október
Bænastund á Eirhömrum kl. 13:30

Sunnudagur 19. október
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11

Prjónasamvera í kvöld 
2. október kl. 20:00

Sunnudagaskólinn í Lágafellskirkju 
alla sunnudaga kl. 13:00

12 spor - andlegt ferðalag
Í safnaðarheimilinu 
miðvikudaga kl. 18:30
Sjá nánar í auglýsingu í blaðinu.

KIRKJUKRAKKAR
Í vetur verða  kirkjustarf/Kirkjukrakkar 
í samsvinnu við frístundasel bæði í 
Varmárskóla og Lágafellsskóla. Starfið 
er svipað og í Sunnudagaskóla, sungið, 
farið í leiki, rætt um lífið og tilveruna, 
hlustað á sögur og farið með bænir.
Kirkjukrakkar eru fyrir 1.,  2. og 3. bekk í 
Varmárskóla og fyrir 2., 3., og 4. bekk í
Lágafellsskóla. Ekki er nauðsynlegt að 
vera í frístundaseli til að taka þátt.

kirkjustarfið

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ64

HelgIHAld næStU vIKnA

Þjófstart í Listasal
Laugardaginn 4. október kl. 15 
verður opnuð í Listasal Mosfells-
bæjar, Kjarna, Þverholti 2, einka-
sýning Þórs Sigurþórssonar undir 
heitinu Þjófstart. Þar sýnir hann 
verk sem búa yfir innbyrðis spennu 
og andstæðum. Verk Þórs fást oft við 
greiningu á hlutum sem við höfum 
aðlagað líkamanum og notum 
til að skoða og fást við heiminn. 
Verk hans ögra skilningi okkar á 
hversdagslegum hlutum og storka 
klisjum um fegurð og náttúru.
Þór Sigurþórsson býr og starfar í 
Reykjavík. Hann lauk BFA námi við 
Listaháskóla Íslands (Reykjavík) og 
MFA frá School of Visual Arts (New 
York City). 
Sýningin er opin á afgreiðslutíma 
Bókasafns Mosfellsbæjar og stendur 
til 1. nóvember. Aðgangur er ókeypis.

Reykjakot með 
flóamarkað í Kjarna
Starfsfólk leikskólans Reykjakots 
verður með flóamarkað á morgun 
föstudaginn 3. október kl. 14-18 í 
Kjarnanum. Markaðurinn er fjáröfl-
un vegna fyrirhugaðrar námsferðar 
í apríl 2015. Förinni er heitið til 
Boston þar sem skoðaðir verða leik- 
og grunnskólar og söfn með áherslu 
á menntun ungra barna.
Fjölbreytt úrval verður til sölu, 
föt, skór, heimaprjónuð föt, skart, 
listmunir, leikföng, bækur og ýmsir 
heimilismunir. Foreldrar, fyrrum 
starfsmenn og bæjarbúar Mosfells-
bæjar eru hvattir til að mæta og gera 
góð kaup, verði verður stillt í hóf og 
prúttmenning viðhöfð.

Ásdís Valsdóttir og Hildur Pétursdóttir 
kennarar í Lágafellsskóla hlutu á dögunum 
jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar. Við-
urkenninguna hlutu þær fyrir frumkvöðla-
starf í kennslu í jafnréttis- og kynjafræði. 
Þær hafa boðið upp á valáfanga á unglinga-
stigi bæði í Lágafellsskóla og Varmárskóla.

valáfangi á unglingastigi
Segja má að upphafið hafi verið þegar 

Ásdís tók áfanga í fjarnámi í almennri 
kynjafræði við HÍ haustið 2012. Upp úr því 
fór hún að velta því fyrir sér að gaman væri 
og þarft mál að bjóða upp á valáfanga um 
jafnréttismál.

 „Við Hildur hittumst og ræddum þessa 
hugmynd. Hún var þá að kenna í unglinga-
deildinni í Varmárskóla og leist vel á,“ segir 
Ásdís. „Eftir hvatningu frá stjórnendum 
í Lágafellsskóla sóttum við um styrk til 
Sprotasjóðs. Við fengum styrkinn og þá var 
ekki aftur snúið. 

Reyndar höfðu þá forsendur okkar 
breyst, Hildur búin að flytja sig í Lágafells-
skóla og ég átti von á barni. En við héldum 
okkar striki.“

Ræddu málin opinskátt
Hvaða nemendur sátu áfangann? 

„Við buðum upp á valáfanga fyrir 9. og 10. 

bekk þar sem leitast var við að ræða málin 
opinskátt, af hreinskilni og á jafningjagrund-
velli. Það var mikill munur á kynjahlutföllum 
eftir skólum, í Lágafellsskóla völdu 11 stelpur 
og einn strákur þetta fag en í Varmárskóla 
voru það 3 stelpur og 16 strákar.
Hvernig var viðhorf nemenda í upphafi 
áfangans?

„Í byrjun voru krakkarnir frekar tor-
tryggnir, hvaða kerlingaröfl þetta væri og 
lögðu lítið til málanna. Svo breyttist viðhorf 
þeirra eftir því sem á leið, langflestra alla 
vega, ásamt því að þau urðu öruggari með 
eigin skoðanir,“ segir Hildur. 

Kynímyndin mörgum erfið
Um hvað var fjallað í áfanganum?

„Við skoðum hefðbundin kynjahlutverk 
og klámvæðinguna og spáðum í af hverju 
þetta er svona. Kynímynd er mörgum erfið 
að uppfylla og þurfa krakkarnir að vera ansi 
sterkir til að sigla á móti straumnum.  

Við vildum að krakkarnir veltu fyrir sér 
hvernig auglýsendur og popptónlistarmark-
aðurinn hafa áhrif á okkur. Við skoðuðum 
hvernig myndir eru „photoshoppaðar“ og 
veltum því upp hvernig kynjunum er stillt 
upp, hvort sú mynd sé raunveruleg og eins 
og við viljum hafa af kynjunum og hlut-
verkum þeirra.“ 

Jafnrétti kynjanna ekki náð
„Orðið femínisti fannst mörgum krökk-

unum alveg ferlegt, að það hlytu að vera 
einmana, tuðandi kerlingar. En skilgrein-
ingin á femínista er einstaklingur sem sér 
að jafnrétti á milli kynjanna er ekki náð og 
er tilbúinn að gera eitthvað í málinu. 

Jafnréttis- og kynjafræði snýst alls ekki 
um að stilla kynjunum upp sem andstæð-
ingum, að strákarnir séu ómögulegir og 
stelpurnar einhver fórnarlömb, alls ekki. 

Við ræddum fleiri mál eins og málefni 
fatlaðra, samkynhneigðra og kynþáttafor-
dóma. Í lok áfangans skiluðu nemendur 
samantekt um hvernig þeim fannst hafa 
tekist til og var það ótrúlega skemmtileg 
lesning. 

Jafnréttisviðurkenning Mosfellsbæjar 
skiptir miklu máli til þess að vekja athygli 
á málunum og vonandi skrá fleiri krakkar 
sig í valáfangann á næstu vorönn. 

Það verður pottþétt alveg svakalega 
gaman eins og síðast, enda unglingar frá-
bært fólk sem hefur svo sannarlega mikið 
til málanna að leggja,“ segja þær stöllur að 
lokum.

Frístundaávísun fyrir 
börn fædd ‘97-’08
Að gefnu tilefni er ítrekað að Mos-
fellsbær styrkir frístundaiðkun allra 
barna og unglinga á aldrinum 6-18 
ára (börn fædd 1997-2008) sem eru 
með lögheimili í Mosfellsbæ. Árlegt 
framlag frísundaávísunarinnar er að 
fjárhæð 25.000 kr.

LeLeLe
LeLeLe

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar•Ásdís og Hildur hljóta viðurkenningu fyrir frumkvöðlastarf   

Bjóða upp á valáfanga í 
jafnréttis- og kynjafræði

Að nemendur auki þekkingu sína á 
stöðu kvenna og karla í samfélaginu 

sem og stöðu minnihlutahópa.
Að nemendur þjálfist í að taka 
þátt í umræðum um tiltekin efni 

og koma skoðunum sínum og 
hugmyndum á framfæri. 

Að nemendur þjálfist í að líta á 
veröldina út frá sjónarhorni 

kyns og kynferðis. 
Að nemendur verði meðvitaðir um 
áhrif jafnréttisbaráttunnar fyrr og nú. 
Að nemendur þjálfist í gagnrýninni 
hugsun. 

markmið áfangans

Kolbrún Þorsteinsdóttir 
formaður fjölskyldu-
nefndar og Haraldur 
Sverrisson afhenda Ásdísi 
og Hildi viðurkenninguna.

Frá jafnréttisdegi 
Mosfellsbæjar.
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Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Fram undan í októbEr
Fimmtudaginn 2.,16. og 30. okt 
Gaman Saman kl 13:0 í borðsal.
2. okt koma 5 ára börn frá Höfðabergi. 
16. okt. koma 4 ára börn frá Huldubergi. 30. 
okt. koma 4 ára börn frá Huldubergi. Páll 
Helgason og glaða gengið sér um að halda 
upp stuðinu og fær til sín skemmtilega 
gesti úr leikskólum bæjarins. Allir velkomnir, 
aðgangur ókeypis en hægt er að kaupa kaffi 
og meðlæti á 400 kr. í matsal

Fimmtudaginn 9. okt kíkt FYrIr Horn
Ferð á Akranes, sjá nánari lýsingu hér til hliðar

Fimmtudaginn 23. okt kíkt FYrIr Horn
Ferð í Þjóðminjasafn Íslands á sýninguna 
Silfur Íslands, aðgangur ókeypis.

Föstudagur 10. og 24. okt kl. 13:00 
Félagsvist verður í borðsal. Aðgangseyrir er 
600 kr., innifalið er kaffi, meðlæti og vonandi 
vinningur. Allir velkomnir. Muna að það þarft 
að skrá sig í síma 586-8014 eða 698-0090 
eða á elvab@mos.is eða á þátttökublaði í 
handverksstofu.

Síðan er margt fram undan svo sem spjald-
tölvunámskeið, basar 15. nóv., menningar-
kvöld hjá FaMos, jólahlaðborð á Hótel Natura 
(Loftleiðir), leikhúsferð í Borgarleikhúsið í 
byrjun desember, meira GAMAN SAMAN og 
margt fleira.
Enn er laus pláss á námskeið í bókbandi, 
tréútskurði, silfursmíði og leikfimi. Nánari 
upplýsingar í síma 586-8014 eða 698-0090 
eða á elvab@mos.is eða á þátttökublaði í 
handverksstofu.

VÖFFLukaFFI
Minnum á að alltaf er vöfflukaffi fyrsta 
miðvikudag í mánuði, allir velkomnir. Kaffi, 
vaffla með rjóma og sultu á aðeins 400 kr. 
Muna að það þarft að skrá sig í síma 586-
8014 eða 698-0090 eða á elvab@mos.is eða á 
þátttökublaði í handverksstofu.

Hefur þú gaman af því að spila??
Komdu þá til okkar að spila félagsvist annan 
hvern föstudag í vetur, erum alltaf í borðsal 
á Eirhömrum kl 13:00. Okkur sárvantar fleiri 
spilara, ef þú kannt ekkert eða lítið ertu samt 
velkomin, við bara kennum þér. Endilega 
mætum í skemmtilegan félagsskap.

Ferð á akranes
Fimmtudaginn 9. okt ætlum við að heim-
sækja Félagsstarfið á Akranesi. Farið verður 
frá Eirhömrum kl. 13:00 í rútu (1500 kr.). 
Stoppað verður í handverksgalleríi og síðan 

verður farið í félagsstarfið á Akranesi og þar 
þiggjum við kaffi og veitingar og skoðum allt 
það fallega sem þar er á boðstólum. Endilega 
skellum okkur saman á Skagann og höfum 
gaman saman.
Allar upplýsingar og skráningar eru hjá 
forstöðumanni félagsstarfsins í síma 586-8014 
eða 698-0090 eða á elvab@mos.is

Fallegir krossar og bjöllur
Tilsögn í gerð fallegra krossa úr plasti og að 
læra að hekla bjöllur sem sett er sería inn í  
verður í október. Áhugasamir hafi samband  
við félagsstarfið á Eirhömrum.

Spjaldtölvukynning/námskeið
Enn eru nokkur sæti laus á listanum yfir þá 
félagsmenn FaMos, sem ætla að taka þátt í 
auglýstum spjaldtölvukynningum.
Ráðgert er að við fáum allt að 3 fyrirtæki, m.a. 
Nýherja, Apple og hugsanlega fleiri, til að 
koma og kynna sínar vörur. Hugsanlega gætu 

þeir sem ekki hafa aðgang að spjaldtölvu nú 
þegar,  fengið beint samband við söluaðila 
og fengið viðunandi tilboð um vörukaup.
Sumir velta fyrir sér endurnýjun símtækja. Í 
dag eru að mestu tvö stýrikerfi til staðar fyrir 
síma og spjaldtölvur. Þau eru yfirleitt sam-
ræmd, þannig að sá sem hefur náð þekkingu 
á Android-spjaldtölvu er þar með búinn 
að læra á stýrikerfi Samsung símanna sem 
nota Android stýrikerfi. Þeir sem lært hafa á 
Apple-spjaldtölvu hafa einnig náð þekkingu 
á iPhone símastýrikerfinu. Stýrikerfin heita 
Apple og Android. Bæði kerfin eru vinsæl á 
markaði í dag.
Við sem stöndum að þessum kynningum 
höfum heyrt mikið talað um það, að aldraðir, 
þeir sem náð hafa árangri í meðhöndlun 
spjaldtölva, hafi fengið vini eða vandamenn í 
lið með sér við að setja niður fjölskyldumynd-
ir eða albúm og njóti þess ríkulega að sýna 
kunningjum og vinum sínum  myndir af vin-
um og vandamönnum. Einnig þeir sem náð 
hafa því marki að lesa rafpóst 
sem sendur er til þeirra.
Enda eru spjaldtölvur 
alveg tilvalið tæki til slíkra 
nota. Skráningu lýkur 10. 
október. Hafið samband 
við Félagsstarfið í næstu 
viku í símum 586-8014 eða 
698-0090 eða á elvab@
mos.is eða á þátttökublaði 
í handverksstofu. 

Hreyfivikan MOVE 
WEEK stendur yfir 
Mosfellsbær tekur þátt í Hreyfi-
vikunni MOVE WEEK sem Ung-
mennafélag Íslands stendur fyrir á 
Íslandi dagana 
29. september 
- 5.október. 
Dagskrá sem fram 
fer í Mosfellsbæ 
má finna á www.
mos.is.
Fjölbreytt dagskrá 
er í boði fyrir 
flesta aldurshópa í alls kyns hreyf-
ingu eins og ketilbjöllum, boccia og 
hlaupastílsnámskeið. Mosfellsbær 
býður upp á sögugöngu undir 
leiðsögn Bjarka Bjarnasonar í dag, 
fimmtudag. Hreyfivikan er haldin 
um gjörvalla Evrópu í fyrstu viku 
októbermánaðar. 

Eyjan okkar, Audens 
og Brittens
Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran-
söngkona og Arnhildur Valgarðs-
dóttir píanóleikari flytja tónlist 
Benjamins Britten við ljóðaflokkinn 
Á eynni þeirri á tónleikum í 
Hannesarholti fimmtudagskvöldið 
2. október. Ljóðin eru eftir W. H. 
Auden en Ingibjörg syngur íslenska 
þýðingu Trausta Ólafssonar á 
þessum nær einstæða ljóðaflokki 
þar sem rennur saman í eina 
myndlíkingu eyjan, mannssálin, 
ástin og náttúran. Auk eyju Audens 
og Brittens flytja Ingibjörg og 
Arnhildur sérvalin íslensk sönglög 
sem kallast á við efni ljóðaflokks 
þeirra og Trausti les þýðingu Magn-
úsar Ásgeirssonar á ljóðinu Ferð til 
Íslands eftir Auden. Miðar eru seldir 
við inngang og á midi.is.

Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir hefur 
búið í Mosfellsbæ síðastliðin 8 ár, 
hún er leik- og grunnskólakennari 
og hefur starfað við kennslu ungra 
barna í rúmlega tvo áratugi meðal 
annars í Krikaskóla hér í Mosfells-
bæ.

Fyrir um ári gaf hún út rafbók 
um læsi ungra barna sem hefur 
nú verið endurbætt og gefin út í 
kilju. Bókin heitir „Er þetta staf-
urinn minn?“ Bókin er ætluð foreldrum og 
öðrum sem annast börn á aldrinum 0 - 6 
ára. Í henni eru aðgengilegar upplýsingar 

um upphaf læsis í víðum skilningi 
þ.e.a.s. málþroska og fyrstu kynni 
af lestri og ritun. Þar er einnig 
að finna hagnýt ráð um hvernig 
hinn fullorðni getur á auðveldan 
hátt stutt barnið í átt að læsi með 
samræðum og í leik.

Þess má til gamans geta að 
myndir í bókinni eru fengnar 
héðan og þaðan en margar þeirra, 
meðal annars kápumynd, eru af 

börnum þeirra Mosfellinga Svövu Bjarkar 
Ásgeirsdóttur og Kristmundar Antons Jón-
assonar.

Ólína Kr. Margeirsdóttir ljósmyndari hjá Myndó 
ljósmyndastofu hefur keypt rekstur fyrirtækisins 
Instaprent og flutt starfsemina í Mosfellsbæ. 

Instaprent er fyrirtæki sem stofn-
að var fyrir rúmu ári síðan og býður 
upp á nýstárlega þjónusta sem gerir 
fólki kleift að hanna fallega hluti úr 
eigin Instagram-myndum.  

Einfalt og þægilegt ferli
Kaup á vöru hjá Instaprent er 

einfalt ferli í gegnum heima www.
instaprent.is. Viðskiptavinur velur 
vöru, skráir sig inn og velur sínar 
uppáhalds Instagram myndir. 5-7 dögum síðar fær 
viðskiptavinurinn póstsendingu sér að kostnaðarlausu. 
Fyrir þá sem ekki eru á Instagram geta þeir sent inn 
sínar eigin myndirnar á hallo@instagram.is og notað 
þær 

„Í dag er prentað á segla, púða og pappír en á næstu 
dögum bætist við úrvalið eins og mynd í lyklakippur, 
armbönd og hálsmen. Einnig erum við að búin að fá 
sérhannaða ramma undir Instagram myndirnar þínar,“ 
segir Ólína sem hyggst bæta við enn við vöruúrvalið 
þegar fram í sækir.

„Barn sem umgengst bækur nýtur 
málörvunar og nokkurra mánaða 

gamalt barn, með aðstoð, getur fylgst 
með og hlustað á frásögn úr stórum 
og einföldum 
myndabókum. 
Þó svo að ekki 
sé um eiginlegan 
bókalestur að 
ræða þá eru 
samræður um 
innihaldið bæði 
málörvandi og 
upphaf þess að 
hafa ánægju af bókum. Talið er að allt frá 
þriggja mánaða aldri hafi barnið gaman 
af að sitja í fangi einhvers sem flettir bók 
og ræðir um myndirnar.“
Hægt er að nálgast bókina 
í verslunum Eymundsson.

útdráttur úr bókinni

Guðlaug Sjöfn 
Jónsdóttir

Guðlaug Sjöfn gefur út bók um læsi ungra barna  

aðgengilegar upplýs-
ingar um upphaf læsis 

Ólína Kr. 
Margeirsdóttir

Myndó eykur þjónustu sína með Instaprent.is •Prenta á púða, segla, límmiða o.fl.  

Ólína hjá Myndó byrjuð að 
prenta instagram myndir

ýmsir möguleikar í boði

- Fréttir úr bæjarlífinu6



Vegna fjölda áskorana seljum við 
frosnar pizzur í heildsölu!

Umsögn
Sæll Bjarni.
Mig langar að þakka þér fyrir frosnu Rizzo pizzurnar sem ég fékk hjá þér um daginn. Það er mikil ánægja 
með þær hér á heimilinu en þar er marga munna að metta. Þetta eru mjög góðar pizzur og alveg eins og 
Rizzo pizzurnar beint úr ofni hér áður fyrr. Það er mjög þæginlegt að geta keypt nokkrar mismunandi 
tegundir af frosnum pizzum í magnpakkningum og geta átt þetta í frysti hjá sér og klárað að baka þær á 
innan við 15 mín. í ofni. Liðið er með ýmsar sérþar�r og því getur hver bætt því auka áleggi sem hann vill á 
sína pizzu og allir eru ánægðir. Um daginn voru gestir í pizzu og spurðu mig hvar hægt væri að kaupa svona 
pizzur til að eiga í frysti heima hjá sér og því skora ég á þig að opna sölu á þessari frábæru vöru í magnpak-
kningu til neytenda og fyrirtækja.

Bestu kveðjur

Kristinn Gyl�

Margarita
Pepperoni
Skinka
Toscana
Prima Donna
Island

4.500 kr
5.000 kr
5.000 kr
6.500 kr
6.500 kr
6.500 kr

12.000 kr/20 st
14.000 kr/20 st
14.000 kr/20 st
10.000 kr/10 st
10.000 kr/10 st
10.000 kr/10 st

3.500 kr
4.000 kr
4.000 kr
5.500 kr
5.500 kr
5.500 kr

17.000 kr/20 st
19.000 kr/20 st
19.000 kr/20 st
18.000 kr/15 st
18.000 kr/15 st
18.000 kr/15 st

5 stykki Kassi5 stykkiKassi
Stórar pizzur Litlar pizzur

Áttu
góðan
frysti?

Eldbakan, Urðarholti 2, 270 Mosfellsbæ

Blandaðir kassar af stórum pizzum
5 st Toscana
5 st Prima Donna
5 st Island   
18.000 kr

10 st Margarita 
5 Pepperoni
5 st Skinka     
18.000 kr

Ódýrt, einfalt, �jótlegt og þæginlegt!
Gott að eiga í frystinum, hægt að bæta 
við eigin áleggi og sparar bensínkostnað.

Opið 
Hitað við 210°  í 10-15 mínútur

Góða  pizzaveislu gjöra skal

Föstudaga
17-19

Laugardaga
13-17

eldbakan.is
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Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
Eir hjúkrunarheimili er með fjölþættan rekstur með 173 rými sem skiptast í 155 hjúkrunarrými, 12 endurhæfingarrými fryri aldraða eftir brot 
og liðskiptaaðgerðir og 6 rými fyrir hvíldardvöl. Einnig er dagdeild fyrir einstaklinga með heilabilun með 24 dagrýmum.  
Hamrar hjúkrunarheimili er í Mosfellsbæ með 30 rými á þremur einingum. Eir rekur einnig öryggisíbúðirnar Eirarhús við Eir, Eirhamra  í 
Mosfellsbæ og Eirborgir í Fróðengi í Grafarvogi. Mikil áhersla er lögð á faglega hjúkrunar- og læknisþjónustu auk sjúkra- og iðjuþjálfunar á 
báðum heimilunum. 

   

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og deildarritari  
 
Hjúkrunarfræðingar óskast í helgarvinnu á Eir hjúkrunarheimili. Starfshlutfall og vaktir geta verið samkomulag. 
Óskum einnig tímabundið eftir sjúkraliða á næturvaktir sem aðstoðarmaður hjúkrunarfræðings. Deildarritari 
óskast til starfa á brota- og endurhæfingadeild á Eir hjúkrunarheimili.  50-60 % staða sjúkraliða er laus nú þegar 
á allarvaktir í Öryggisíbúðum í Eirhömrum í Mosfellsbæ. 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir eða Sigríður J. Kjartansdóttir verkefnastjórar mannauðs í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á birna@eir.is eða sigridur@eir.is  
   

#  Óskum eftir 
BIFREIÐASMIÐ

sem fyrst, aðeins vanur 
maður kemur til greina.

#  Einnig getum 
við tekið NEMA
í bifreiðasmíði
í starfsnám.

Upplýsingar í síma 5667660
jonretti@internet.is

BIFREIÐA-
SMIÐUR
ÓSKAST

Heilsuhátíðin Heimsljós var haldin í fimmta sinn helgina 20.-21. 
september. Hátíðin fór fram í Lágafellsskóla og tókst afar vel og er 
sú stærsta til þessa.

„Það má segja að þetta sé búin að vera góð meðganga und-
anfarin fjögur ár en nú opnaðist blómið upp á gátt,“ segir Vigdís 

Steinþórsdóttir skipuleggjandi hátíðarinnar. 
„Áhugi fólks á þessari hátíð sýnir að hún er mjög mikilvæg, 

fólk vill koma saman, fræðast um heilsu og líðan og vera saman 
í þessu góða andrúmslofti með kærleiksríku fólki. Ekki sviku 
veitingarnar sem voru afar ljúffengar.“

Vel heppnuð Heimsljóshátíð

M
yn

di
r/

Ru
th

Næsti heimaleikur í N1 höllinni að Varmá

AftureldiNg - fH
Olísdeild karla í handknattleik

máNudAgur 6. Október kl. 19.30

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



PRIME Í SAMVINNU VIÐ BLÁA KORTIÐ OG COCA COLA 
KYNNIR TÓNLEIKARÖÐ MEÐ JÓNI JÓNSSYNI

HOF
AKUREYRI
laugardaginn 11. október

FRÓN
SELFOSSI
fimmtudaginn 23. október

BÍÓHÖLLIN
AKRANESI
föstudaginn 28. nóvember

HÁALOFTIÐ
VESTMANNAEYJUM
laugardaginn 29. nóvember

AUSTURBÆR
REYKJAVÍK
föstudaginn 19. desember

MIÐASALA: midi.is og á www.menningarhus.is í Hofi Akureyri.
Handhafar Bláa kortsins og Hringtorgs fá 20% afslátt ef keypt 
er á www.midi.is og www.menningarhus.is 

TÍMASeTNINg: allir tónleikar hefjast kl. 21:00

HúS OpNA: húsin opna 30 mínútum fyrir tónleika
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Söngleikur í Bæjarleikhúsinu •Sýning fyrir alla fjölskylduna •  Líf  og fjör á frumsýningu 

Ronja Ræningjadóttir frumsýnd
Ronja Ræningjadóttir var frumsýnd í Bæjar-
leikhúsinu laugardaginn 27. september. 
Fjöldi leikara á öllum aldri tekur þátt í 
uppsetningu á þessum vinsæla söngleik. 

Mosfellingar eru við stjórnvölinn, 
Agnes Wild leikstýrir sýningunni,  Sigrún 
Harðardóttir er tónlistastjóri og Eva Björg 
Harðadóttir sér um leikmynda-  og bún-
ingahönnun.

Ævintýrið um Ronju er eftir hinn geysi-
vinsæla barnabókahöfund Astrid Lind-
gren. Bókin kom fyrst út árið 1981 og var 
kvikmynduð árið 1984. Þorleifur Hauksson 
þýddi og var söngleikurinn fyrst settur upp 
í Borgarleikhúsinu árið 1993.

Með aðalhlutverk fara María Ólafsdóttir 
sem Ronja Ræningadóttir  og Ari Páll Karls-
son sem Birkir Borkason. Sýningar verða 
alla sunnudaga fram að jólum en frekari 
upplýsingar má finna á facebooksíðu leik-
félagsins.

um verndun og skipulag Úlfarsfells
Samfylkingin í Mosfellsbæ boðar til fundar um verndun og skipulag 

Úlfarsfells. Gestur fundarins og frummælandi verður Hjálmar Sveinsson 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og formaður umhverfis- og skipulags-
ráðs Reykjavíkur. Brýnt er að taka á utanvegaakstri á Úlfarsfelli, en það 

er sameiginlegt hagsmunamál Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. 

Fundurinn verður haldinn í húsnæði Samfylkingarinnar 
í Þverholti 3 mánudaginn 6. október og hefst kl: 20.

Mosfellsbæ

OPIN FUNDUR

Allir velkomnir





- Veisla í Veislugarði12

Opnunarteiti Veislugarðs í Lágmúla •Veisluþjónusta og gjafavöruverslun  

Veislugarður á nýjum stað

Elísa og vignir Eru
alsæl í lágmúla  

FEðgarnir 
óli már og gulli 

vignir og 
haFliði bakari

systurnar 
Elín dís og Fríða líF

ása og vivian 
tóku á móti gEstum

bankakonurnar 
mættar í vEisluna

matrEitt oFan í gEsti

róbErt, þröstur og EyjólFur árni

ragnhEiður, Einar og hugrún

þröstur, ingvar og Einar á spjalli í Eldhúsinu

unga Fólkið mætt
góðir gEstir 

Veislugarður hefur tekið miklum breytingum að undan-
förnu og samanstendur nú af veislueldhúsi og blóma-
hönnunar- og sérvöruverslunni 4 árstíðum. Áfram verður 
veitt fagleg ráðgjöf við hvers konar veisluhöld og viðburði. 

Eigendur Veislugarðs eru hjónin Vignir Kristjánsson og 
Elísa Ólöf Guðmundsdóttir en þau ráku félagsheimilið 
Hlégarð í Mosfellsbæ í nær 25 ár. Fyrirtæki þeirra, Veislu-
garður, er staðsettur í Lágmúla 4 í Reykjavík. 
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Í fallegu umhverfi og kirkju í dal 
skáldanna, Mosfellsdal. 
Laugardaginn 4. október kl. 9 - 16

Á kyrrðardeginum förum við í hvarf og tökum 
okkur hlé frá daglegri önn.
Þögnin og kyrrðin veita tækifæri til íhugunar, að 
mæta sjálfum sér og Guði, að sjá líf sitt í nýju ljósi, 
vinda ofan af sér veturinn og láta uppbyggjast og 
endurnærast á sál og líkama.

Við verðum með stund í kirkjunni og göngum 
einnig á Mosfell – gott að vera vel skóaður.

Allir velkomnir – þátttaka ókeypis.

Upplýsingar veitir sr. Ragnheiður Jónsdóttir
sími 8699882

Mosfellsprestakall
Sjá nánar á www.lagafellskirkja.is

„Gríptu dAGinn” -  í kyrrð
Kyrrðardagur í Mosfellskirkju og á Mosfelli.  Íhugun – kyrrð – útivera/fjallganga
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opið:
mán-fös 

kl. 10-18:30

BMX-skólinn, LexGames og fleiri stóðu að flottum degi á Miðbæjartorginu í tilefni 
samgönguviku Mosfellsbæjar. Keppt var í nokkrum keppnum til gamans og fengu allir 
límmiða. Líklega er hvergi á landinu eins stór BMX hópur og hér í Mosó.

Hefur þú 
smakkað 

ýsuna
 í Humarostasósunni?

HáHolt 13-15 • sími 578 6699 

Samgönguvika í Mosfellsbæ •Öflug BMX-menning í Mosó  

Hjólaþrautir á 
Miðbæjartorginu 

ERT ÞÚ HOLLVINUR
REYKJALUNDAR?

Hringdu í síma 585 2000

Skráðu þig á reykjalundur.is/hollvinur

Sendu tölvupóst á 
reykjalundur@reykjalundur.is

Skráðu þig á Facebook: 
Hollvinasamtök Reykjalundar

Þannig leggur þú þitt lóð á vogarskálarnar

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

Þú hefur ýmsar leiðir til að gerast hollvinur

Bæjarblaðið í Mosfellsbæ  -  13
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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

  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós14

Frábært tilboðsverð, 

aðeins 10.990.000 kr.

20” álfelgur, loftpúðafjöðrun, lyklalaust aðgengi og ræsing. 
Rafmagnshleri, Xenon og led ljós, panorama, Nappa leðursæti 
með hita og kælingu, hiti í stýri, fjarlægðaskynjarar að framan 
og aftan. Alpine hljómkerfi með 8,4” snertiskjá, 40 GB hörðum 
disk, Bluetooth fyrir símann og tónlistina í símanum þínum. 
Bakkmyndavél, 8 gíra, sjálfskiptur, mjög fullkomið fjórhjóladrif 
með lágu drifi.  V6, 3.6, 290 hö með eyðslu aðeins 10,4 í 
blönduðum akstri og 8,2 í langkeyrslu, Rosalega flottir og 
vel búnir bílar.

17” álfelgur, lyklalaust aðgengi og ræsing. Rafmagnshleri, 
rafdrifnar afturhurðar, 7 manna. Glertopplúga, leðursæti með 
hita, hiti í stýri, fjarlægðaskynjarar að aftan. Stow’n go, Xenon, 
Alpine hljómkerfi með 7” snertiskjá, 40 GB hörðum disk, Blue-
tooth fyrir símann og tónlistina í símanum þínum. Bakkmynda-
vél, Blue Ray DVD spilari með 2 skjám afturí og aukatengi 
möguleikum, HDMI, USB o.fl. V6, 3.6, 290 hö með eyðslu 
aðeins 11,8 í blönduðum akstri og 9,4 á langkeyrslu, 6 gíra 
sjálfskiptur. Rosalega flottir, vel búnir og mjög rúmgóðir bílar.

Jeep Grand Cherokee 
Overland 2014

Chrysler Town 
& Country Limited 2014

Við sérpöntum allar gerðir bíla frá USA og Evrópu 

Bestu lúxus 
jeppakaupin
í dag 

Hin fullkomni 
fjölskyldubíll með 
öllum lúxus 

Frábært tilboðsverð,

aðeins 7.990.000 kr.

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

Opið alla virka daga frá 10-18  –  LOKAÐ laugardaga

Komdu til okkar og skoðaðu

Opið alla virka daga kl. 10-18 - laugardaga kl. 11-15 - lokað sunnudaga

Skjöl Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar eru mikill viskubrunnur um sögu og 
menningu héraðsins. Héraðsskjalasafnið varðveitir gögn frá stofnunum, félögum, 
fyrirtækjum og einstaklingum. Safnið óskar eftir að fá gögn afhent í stað þess að 
þeim sé eytt. Glötuð gögn er glötuð saga. Hér fyrir ofan má sjá mynd sem varðveitt 
er á safninu.

Gísli Magnússon fæddist á Saurbæ á Kjalarnesi 13. maí 1907 og ólst þar upp. 
Rúmlega tvítugur gerðist hann vinnumaður hjá ýmsum bændum á Kjalarnesi og 
m.a. fór hann til Kolbeins Högnasonar í Kollafirði 1929 og var þar í 3 ár en síðan í 
Stardal og vann þar um skeið. Hann gerðist svo lausamaður, en átti alltaf heimili í 
Stardal. Á þessum árum stundaði Gísli sjómennsku og fór á vertíð á Suðurnesjum 
og í Vestmannaeyjum en var auk þess í kaupavinnu.

Árið 1945 rættist draumur Gísla um að hafa jörð til umráða og vera sjálfstæður 
bóndi, en þá fékk hann til ábúðar litla jörð í heiðarbrúninni við Leirvogsvatn (við 
Þingvallaveg), en jörðin hafði verið í eyði um tíma og var í eigu Mosfellshrepps. 
Þar þurfti því ýmislegt að lagfæra, bæði hús og girðingar, en það tókst allt vel og 
naut hann þar aðstoðar vina sinna í Stardal og oddvita Mosfellshrepps, Magnúsar 
Sveinssonar í Leirvogstungu.

Hann var á yngri árum hinn mesti eljumaður að hverju sem hann gekk. Til þess 
var tekið hversu vel honum gekk við heyskap og fénaður hans var vel haldinn og 
vel hirtur. Gísli var ötull við aðdrætti svo ekkert skorti. Gísli var léttur á fæti og hinn 
mesti garpur við fjárleitir enda þótt hann væri ekki alltaf léttklæddur til fótanna.

Myndin eru tekin úr sjötugsafmæli Gísla Magnússonar frá Leirvogsvatni, í 
Hlégarði árið 1977.

Á myndinni má sjá starfsmenn Mosfellshrepps með Gísla fremstan í flokki.
Á myndinni eru f.v. Einar Kristjánsson, Magnús Ólafsson verkfræðingur, óþekkt-

ur, Guðjón Haraldsson (Gaui á gröfunni), Gísli Magnússon (Gísli á Vatni), Jón 
Friðjónsson, Guðmundur Þ. Jónsson (Guðmundur mannsefni), Sveinn Magnússon 
(Mannsi), Þorsteinn Jónsson (Steini tangó), Herberg Kristjánsson (Hebbi), Hreinn 
Þorvaldsson og Jón M. Guðmundsson frá Reykjum.

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Gísli á Vatni

heilsuvin í mosfellsbæ

Hvað er 
ungbarnasund?
Hugtakið ungabarnasund leiðir hugann 
að syndandi smábörnum og markmiðið 
er með réttu að þau eigi að læra að synda 
smám saman seinna á lífsleiðinni.   

Leikur í vatni er frekar réttara orð yfir 
námskeið af þessu tagi, a.m.k. fyrstu 2 
ár barnsins.  Ungbarnasund er hreyfing 
í vatni fyrir börn á aldrinum 3ja mán-
aða til 2 ára.  Heppilegasti tíminn til að 
byrja með barn í ungbarnasundi er frá 3 
– 6 mán., vegna meðfædds köfunarvið-
bragðs þess sem er eitt af ósjálfráðum 
viðbrögðum barns fyrstu 6 mánuðina.

Hvers vegna ungbarnasund?
Markmiðið með ungbarnasundi er 

ekki að kenna barninu að synda, heldur 
að aðlagast vatninu, gera barnið örugg-
ara í vatni og gera foreldrana öruggari 
með barnið í vatninu.  Með ungbarna-
sundi eflist líkamlegur og andlegur 
þroski barnsins og unnið er með ósjálf-
ráð viðbrögð þess og þau þjálfuð.  

Í vatni getur barnið gert hreyfingar 
sem stuðla að eðlilegum hreyfiþroska.  
Öryggi í vatni getur við vissar aðstæð-
ur fyrirbyggt drukknanir.  Einnig er 
ungbarnasundið fyrirbyggjandi aðgerð 
gegn vatnshræðslu barnsins og ekki er 
það verra að það getur hjálpað þeim 
foreldrum sem eru sjálfir vatnshræddir 
að draga úr eigin vatnshræðslu.

Helstu markmið ungbarnasundsins:
1. Tryggja vellíðan barns í vatni.
2. Stuðla að vatnsvana þannig að 
barnið hafi vald á eigin líkama í 
vatnsumhverfi snemma í barnsæsku.
3. Stuðla að eðlilegum hreyfiþroska.
4. Styrkja samskipti foreldra 
og barns/barna.

Ungbarnasund er skemmtilegt þar 
sem áhersla er lögð á leikinn, samspil 
foreldra og barna, líkamssnertingu 
og augnsamband.  Mikilvægast er að 
barnið og foreldrar njóti þessara stunda 
í vatninu.  Foreldrar kynnast öðrum for-
eldrum og börnin venjast samskiptum 
við aðra.  Þetta er ánægjuleg og ham-

ingjurík stund sem þau eyða saman án 
utanaðkomandi truflana, eins konar 
„Óskastund fjölskyldunnar”

Ungbarnasund tvisar í viku í fjórar 
vikur eða 1 x í viku í 8 vikur, stuðlar að 
betri svefni, matarlyst og betra skapi 
fyrir barnið á meðan á námskeiðinu 
stendur. Ungbarnasundið telst vera 
gott örvunarumhverfi strax á fyrstu 
mánuðum barnsins sem það fær varla 
annarsstaðar.  

Það barn sem hefur lagt stund á 
ungbarnasund hefur fengið óskabyrjun 
í upphafi þroska síns bæði á líkama og 
sál. Ungbarnasundið getum við litið á 
sem eitt af fyrstu skrefunum í áttina að 
heilbrigðu líferni og lífstíl fyrir barnið.

Ávinningur af ungbarnasundi:
Jákvæð áhrif á barnið sem einstakling:
• ögun
• einbeiting
• örvun – aðlögunarhæfni- styrkir 
ónæmiskerfi barnsins.
• styrkir hreyfiþroska, líkamsvitund 
og sjálfsímynd.
• óskastund með fjölskyldunni

Með kærri sundkveðju,
Ólafur Ágúst Gíslason,

� íþrótta- og ungbarnasundkennari
� Reykjalundi, oligisla@hotmail.com

gsm:8472916

heilsu
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Kæri Mosfellingur

Ert þú frumkvöðull og/eða rekur lítið 
fyrirtæki heima en vilt komast út með 
starfsemina í frábæra staðsetningu? 
Sjálfstæðisfélag Mosfellinga hyggst koma upp aðstöðu 

fyrir einyrkja og einstaklinga í frumkvöðlarekstri í nýju 

húsnæði sínu við hliðina á Mosfellsbakarí. 

Um er að ræða 120 m2 opið rými sem verður innréttað 

fyrir 8 til 12 einstaklinga og leigt út á vægu verði. 

Ef þú ert með starfsemi heima og villt komast út í frjótt vinnu umhverfi 

eða ert að reka lítið fyrirtæki sem þarf starfsaðstöðu gæti þetta hentað þér. 

Í aðstöðunni er fundarherbergi, kaffistofa og snyrting.

Sjálfstæðisfélagið nýtir húsnæðið til fundarhalda og fræðslustarfsemi, 

að hluta til á daginn, en mest á kvöldin og þarf að hafa fullan 

aðgang að salnum eitt til tvö kvöld í mánuði.

Vantar þig starfsaðstöðu?

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Pálma í 
síma 691 0525 eða senda tölvupóst á palmi@husogheilsa.is

www.mosfellingur.is  -  15



Dóra Hlín Ingólfsdóttir hefur starfað sem lögreglumaður í 40 ár og er önnur af  
tveimur fyrstu konum í sögu lögreglunnar til að gegna almennum lögreglustörfum.

Ríkislögreglustjóri veitti í sumar-
byrjun Dóru Hlín Ingólfsdóttur 
viðurkenningu fyrir vel unnin störf 

innan lögreglunnar og í þágu almennings 
er hún lét af störfum eftir 40 ár sem lög-
reglumaður. 

Dóra Hlín er fyrsta konan sem tók við 
starfi rannsóknarlögreglumanns og vann 
hún lengst af við rannsóknir kynferðisaf-
brota.

„Ég ólst upp í Kópavogi þar sem for-
eldar mínir voru á meðal frumbyggja. Við 
krakkarnir í hverfinu lögðum undir okkur 
göturnar þegar við vorum í útileikjum á 
kvöldin. Brennóbolti, fallin spýta og yfir 
voru vinsælustu leikirnir.“

Ég spyr Dóru hvað hún hafi ætlað að 
verða þegar hún yrði stór? „Ég ætlaði 
að verða dýraprestur. Æskuvinkona mín 
Hrafnhildur Rós kom með dauða rottu til 
mín einn daginn og ég vandaði mig mikið 
við að jarðsyngja hana, samdi meira að 
segja líkræðu,“ segir Dóra Hlín og hlær.  

Dóra Hlín er fædd 17. ágúst 1949. For-
eldrar hennar eru Jóhanna Bjarnfreðsdóttir 
bókavörður og Ingólfur Finnbjörnsson 
loftskeytamaður, lögregluþjónn og sendi-
bílstjóri. Þau eru bæði látin. Dóra Hlín á 
tvær systur, þær Sigrúnu og Svanhvíti Eygló 
og tvö hálfsystkini samfeðra, þau Sigurð og 
Lísu Björk.

Lærðum skotfimi og handtökuæfingar
„Eftir gagnfræðapróf fór ég út á vinnu-

markaðinn í nokkur ár en sótti síðan um 
hjá Lögreglunni í Reykjavík þegar ég var 24 
ára. Ég komst inn og fór strax í lögregluskól-
ann. Það var virkilega gaman í skólanum 
og námið skiptist í bóklegt og verklegt. Við 
lærðum meðal annars skotfimi, handtöku-
æfingar og líkamsþjálfun.“

Almenningur tók okkur vel
„Katrín Þorkelsdóttir byrjaði á sama tíma 

og ég í lögreglunni og við vorum saman í 
starfsnáminu. Almenningur tók okkur vel 
en við fundum fyrir mótlæti innanhúss 
því nokkrir yfirmenn voru algjörlega 
mótfallnir því að taka konur inn í almenn 
lögreglustörf en við Katrín létum 
það ekkert á okkur fá. Ári seinna 
bættust tvær konur við, Arnþrúð-
ur Karlsdóttir og Björg Jóhannes-
dóttir og þá tvíefldumst við. Við 
útskrifuðumst svo allar saman vorið 1976. 
Eftir útskrift hóf ég fljótlega störf hjá Rann-
sóknarlögreglu Reykjavíkur. Þar byrjaði ég 
á því að sinna afbrotum unglinga ásamt 
ýmsu öðru.“

Þungur málaflokkur og erfiður
„Ég starfaði hjá Rannsóknarlögreglu 

ríkisins frá árunum 1977-1997 eða þar til 
sú stofnun var lögð niður. Þá fór ég yfir til 
Lögreglunnar í Reykjavík sem reyndar varð 
svo Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu eftir 

sameiningu nokkurra emb-
ætta. Ég vann lengst af við 
rannsóknir kynferðisafbrota 
hjá RLR en við birtingar á 
ákærum hjá Lögreglunni.

Ég spyr Dóru varðandi kynferðisbrota-
málin, hvort þau hafi ekki tekið mikið á 
hana? „Jú þetta er mjög þungur málaflokk-
ur og erfiður sérstaklega þegar börn eiga í 
hlut,“ segir Dóra og lítur á mig alvarleg á 
svip.

Heimsóknirnar áhugaverðar
Hvað skyldi standa upp úr hjá Dóru á 

starfsferlinum þegar hún lítur til baka? 
„Líklega eru það heimsóknir mínar til lög-
reglunnar í nágrannalöndunum en þar fékk 

ég að kynnast þeirra góðu störfum. Í Kaup-
mannahöfn kynnti ég mér brunarannsókn-
ir og brot gegn börnum. Í Osló kynnti ég 
mér nauðgunarmál og brot gegn börnum 
en á þessum tíma voru Norðmenn nýbúnir 
að opna neyðarmóttöku fyrir fórnarlömb 
nauðgana. Hjá Stokkhólmslögreglunni fékk 

ég innsýn í þeirra aðferðir og þá aðallega 
hvaða ráð þeir höfðu í hendi til að aðstoða 
fólk sem varð fyrir hótunum og ofsóknum. 
Allar þessar heimsóknir voru mjög svo 
áhugaverðar.“

Best að búa í Mosfellsbæ
„Ég flutti í Mosfellsbæ árið 1981 þá ófrísk 

að seinni dóttur minni. Hér í sveitinni hefur 
mér liðið vel og ég vil hvergi annars staðar 
búa.  

Ég á tvær dætur, Jóhönnu Guðmunds-
dóttur fædda 1970 og Sigrúnu Helgu Lund 
fædda 1982 og svo á ég fjögur barnabörn. 

Sambýlismaður minn er Erlingur Krist-
jánsson trésmiður. Hann á fjögur börn og 
þrettán barnabörn. Við Erlingur höfum far-
ið í margar skemmtilegar gönguferðir sam-
an með bakpokann á bakinu, meðal annars 
um Grænland. Okkur finnst einnig gaman 
að ferðast um Ísland og liggja í tjaldi.“

Nýtur lífsins og leikur sér
Ég spyr Dóru hvað hafi tekið við eftir að 

hún hætti störfum? „Nú er ég bara að leika 
mér og njóta lífsins. Það er bara yndislegt 
að vera sest í helgan stein og þurfa aldrei 
að spá í tímann eða skyldur, maður finnur 
sér alltaf eitthvað til að gera, næg eru verk-
efnin.“

Það var virkilega gaman 
í skólanum og námið 

skiptist í bóklegt og verklegt. 
Við lærðum meðal annars 
skotfimi, handtökuæfingar og 
líkamsþjálfun.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

HIN HLIÐIN
Það besta við Ísland? Hreina og tæra 
loftið og ekki of mikill mannfjöldi. 

Hver er þinn helsti veikleiki?
Veikleikar mínir eru margir og ekki 
pláss hér til að telja þá alla upp.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Get ekki gert upp á milli, það er 
alls staðar svo fallegt.

Hvað fær þig til að hlæja?
Barnabörnin mín, það er svo margt 
fyndið sem veltur upp úr þeim. 

Hver er besta ákvörðun sem þú hefur 
tekið? Að eignast þessar tvær dætur 
sem ég á. Án þeirra ætti ég ekki einu 
sinni barnabörnin.

Uppáhalds veitingastaðurinn?
Mér dettur enginn staður í hug, mér 
finnst best að borða heima þar sem ég 
get eldað eftir mínu höfði.

Evrópa eða Ameríka?
Evrópa, ekki spurning.

Hvernig dekrar þú við þig? Fer í 
Varmárlaugina á morgnanna.

Almenningur tók okkur vel

Dóra Hlín með sambýlismanni sínum Erlingi Kristjánssyni trésmiði.

  - Mosfellingurinn Dóra Hlín Ingólfsdóttir16
Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni.

Fjölskyldan í Kópavoginum árið 1954, frá vinstri: Sigrún, 
Jóhanna með Svanhvíti, Ingólfur og Dóra Hlín.

fyrir 40 árum



 tók okkur vel

Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni.

Villibráðakvöld Aftureldingar
Hlégarði föstudaginn 31.október

Miðaverð er 6.900.- á mann



sími: 586 8080 - www.fastmos.is

  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós18

Réttað í nýrri Hraðastaðarétt sunnudaginn 21. september  

Fjárréttir í 
MosFellsdal
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baddi fjallkóngur

leó sýnir ebbu 
réttu handtökin

nonni dregur 
dilk á eftir sér

hreinn og reynir 
í hliðinu

hraðfréttastrákarnir mættu 
með sjónvarpskokkinn með sér

ný rétt á hraðastöðum

ásta dóra og sverrir

staðið vörð silli og sigurfinnur

586 8080

selja...
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Starfsemi blakdeildar Aftureld-
ingar er komin á fullt skrið og er 
fyrsti heimaleikur kvennaliðsins 
um komandi helgi. Liðið hóf 
titilvörn sín með sigri á Stjörn-
unni. Liðið tekur á mótið Þrótti 
Nes á föstudag og laugardag 
að Varmá og hefjast leikirnir 
kl. 18:30 og 13:15. Karlaliðið á 
fyrsta leik á móti Stjörnunni 9. 
október.  

Um síðustu helgi var haldið 
Íslandsmót hausts í Neskaup-
stað fyrir 2. og 4. flokk. 4. flokks 
krakkarnir stóðu sig frábærlega 
og komu heim með silfurverð-
laun. Sameiginlegt lið Aftur-
eldingar og HK í 2. fl. stúlkna 
náði sér einnig í silfur og einn 
drengur spilaði með liði HK sem vann sína leiki og eru því Íslandsmeistarar haustins. 

U17 og U19 ára landsliðin í blaki halda í október til keppni á N-Evrópumótið. U19 til 
Danmerkur og U17 til Englands. Í U19 hópunum hjá stúlkunum á Afturelding 4 fulltrúa 
og í U17 stúlkum eigum við 3 fulltrúa og einnig eigum við 3 fulltrúa í U17 ára landsliði 
drengja. 

Blakdeildin er ákaflega stolt af landsliðsfólkinu sínu og óskar þeim góðs gengis. 

Blaktímabilið farið af stað

landsliðsfulltrúar 
aftureldingar í u17 og u19

4. flokkur fékk 
silfur í neskaupstað

Sýningar á sunnudögum kl. 16.
Miðapantanir í síma 566 7788

Nú þegar nýtt tímabil í knattspyrnu er að 
hefjast er skemmtilegt að líta yfir gott og 
farsælt ár í starfi yngri flokka félagsins. 
Eftirfarandi pistill er frá barna- og unglinga-
ráði knattspyrnudeildar Aftureldingar.
Hjá deildinni starfa 16 þjálfara og á kom-
andi tímabili verða þeir fleiri vegna aukn-
ingar á iðkendum.

Knattspyrnuskólinn var starfandi í sumar 
eins og síðustu sumur og hafa iðkendur 
aldrei verið eins margir. 

Þó svo að sumarið hafi kannski verið 
blautt og hvasst þegar flautað var til leiks í 
mörgum mótum létu krakkarnir það ekki á 
sig fá og brostu að leikslokum. 

Keppt á mótum um allt land
Aukning hefur orðið á iðkendum og er 

það fagnaðarefni, stelpurnar okkar eru að 
koma meira í fótbolta og var t.d. 8. flokkur 
kvk. með eitt lið á Intersportmótinu núna 
í lok ágúst. Í ár eru breytingar á 8. flokki 
barna, honum hefur verið skipt upp í karla- 
og kvennaflokka, vonandi hvetur það stelp-
ur til að mæta enn frekar. 

Kvennaflokkarnir okkar hafa verið að 
stækka og voru duglegir í sumar.

7. flokkur kvenna skellti sér á Símamótið, 
Króksmótið og Intersportmótið. 6. flokkur 
kvenna fór á Símamótið, Króksmótið, Int-
ersportmótið og spilaði í úrslitum á Ísland-
mótinu. 5. flokkur kvenna fór á Pæjumót, 
Símamót og Íslandsmót.  4. flokkur kvenna 
fór í úrslitakeppnina og náðu 3. sæti í B 
deildinni og skelltu sér á Laugarvatn í æf-
ingaferð. Farið var í samstarf við Fram í 3. 
flokki kvenna og hefur það gengið mjög vel. 
Stelpurnar unnu Reycup og lentu í 5. sæti í 
B deild Íslandsmótsins. Vonandi eigum við 
eftir að sjá enn fleiri stelpur í knattspyrnu 
á næsta ári. 

Eins og í kvennaflokkunum var mikið 
að gera hjá strákunum, 7. flokkur karla 

byrjaði sumarið á því að fara upp á Skaga 
og sumir að stíga sín fyrstu spor á knatt-
spyrnuvellinum. Á Króksmótinu stóðu þeir 
sig gríðalega vel og enduðu svo sumarið á 
Intersportmótinu.

 6. flokkur fór í úrslit í Íslandsmótinu, 
A-C lið, B liðið vann Surtseyjabikarinn á 
Shellmótinu. Einnig skelltu þessir piltar sér 
á Króksmótið og Intersportmótið. 5. flokkur 
A lið fór í úrslit í Íslandsmótinu og var besti 
árangur flokksins á N1 þetta sumarið þar 
sem öll 4 liðin stóðu sig gríðalega vel og 
urðu A-B lið í 3. sæti.

4. flokkur karla var með 3 lið þetta sum-
arið og gekk mjög vel á Íslandsmótinu. Þeir 
skelltu sér á Reycup og spiluðu þar öll liðin 
gríðalega vel. A liðið vann Reycup, C lið tók 
3. sætið. Í Íslandsmótinu náði A liðið 3. sæti 
í B deildinni. 3. flokkur karla hélt sæti sínu 
í A deildinni og 2. flokkur karla endaði í 5. 
sæti í B deildinni. 

Í pistlinum segir ennfremur:
„En því miður gerir aðstöðuleysið okkur 

lífið erfitt. Það er gríðalega mikilvægt að 
það verði gert eitthvað í þeim málum sem 
fyrst, þar sem gervigrasið ræður ekki eitt og 
sér við alla þá iðkendur sem eru í deildinni. 
Innitímum fækkar og mikilvægt er að geta 
komið okkar yngstu iðkendum inn yfir 
vetramánuðina.“

Afturelding sendi krakka á fjölmörg mót í sumar •Aðstöðuleysi yfir vetrartímann  

Iðkendum fjölgar í knattspyrnu

algjör krútt

6. flokkur karla
á shellmóti

4. flokkur 
kvenna 

á reycup

6. flokkur kvenna 
á króksmótinu



Úlfur ráðinn þjálfari 
Aftureldingar
Úlfur Arnar Jökulsson og Aftureld-
ing hafa gengið frá samkomulagi 
um að Úlfur verði nýr þjálfari meist-
araflokks karla í knattspyrnu. Úlfur 
er menntaður 
íþróttafræðingur 
frá Háskólanum 
í Reykjavík með 
sérhæfingu í af-
reks-, styrktar- og 
þrekþjálfun.   
Úlfur kom til 
Aftureldingar frá 
Fjölni fyrir þremur árum og hefur 
séð um þjálfun 2. flokks og 3. flokks 
karla Aftureldingar við góðan orð-
stír og náð fádæma góðum árangri.  
Auk þess tók hann að sér aðstoðar-
þjálfarastöðu meistarflokks síðasta 
ár og hljóp í skarðið sem þjálfari við 
brotthvarf Atla Eðvaldssonar í ágúst 
síðastliðnum. 
Ásamt því að þjálfa meistaraflokk 
karla mun Úlfur sjá um þjálfun 2. 
flokks karla ásamt þeirri styrktar-
þjálfun sem hann hefur séð um hjá 
félaginu undanfarin ár.
Með það að leiðarljósi að halda 
áfram sterkri tengingu milli meist-
araflokks karla og yngri flokka, lýsir 
stjórn Aftureldingar yfir mikilli 
ánægju með skref Úlfs og undir-
strikar stefnu félagsins um að ungir 
og kraftmiklir knattspyrnumenn í 
vaxandi bæjarfélagi fái sem bestan 
stuðning til þess að ná markmiðum 
sínum í heimahögum.
Þess til viðbótar má geta að í yngri 
flokka starfinu hefur hann tekið 3. 
flokk karla upp úr C deild í A deild, 
2. flokkur karla vann C deild í fyrra 
og fjöldi stráka undir hans stjórn 
hafa verið boðaðir á landsliðsæfing-
ar U17 og U19.
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Kylfingurinn efnilegi Kristján Þór Einarsson 
tekur um þessar mundir þátt í úrtökumóti 
fyrir Norðurlandamótaröðina í golfi, Nord-
ic Tour sem fram fer í Svíþjóð. Kristján Þór 
hefur leikið frábært golf í sumar og varð 
stigameistari með yfirburðum á Eimskips-
mótaröðinni. 

Eins og ein stór fjölskylda
„Ég vona bara að ég nái að spila þannig 

að ég komist í gegnum þetta stig og vinni 
mér inn þátttökurétt á þessari mótaröð,“ 
segir Kristján sem er uppalinn í Golfklúbb-
num Kili. 

Hann fer til Svíþjóðar ásamt Sigurpáli 
Sveinssyni þjálfara sínum. „Það eru algjör 
forréttindi að fá að alast upp í klúbbi eins 
og Kili, þetta er eiginlega eins og ein stór 
fjölskylda. Svo er það náttúrlega frábært að 
hafa snilling eins og Sigga Palla sem þjálf-
ara,“ segir Kristján.

Bjartir tímar framundan í GKj
„Kristján er mjög efni-

legur og er með þessu að 
stíga sín fyrstu skref í að 
verða atvinnugolfari. 
Þetta er mjög sterk 
mótaröð og gefur Kristj-
áni möguleika á að kom-
ast upp í næstu deild. 
Það eru bjartir tímar 
fram undan hjá klúbbnum, margir ungir 
efnilegir golfarar sem eiga eftir að láta til 
sín taka,“ segir Siggi Palli.

Þeim sem vilja styðja við bakið á 
Kristjáni er bent á styrktarreikning 

hans: 0528-14-120668 kt.160347-7169.

Styrktarreikningur

Kristján Þór kylfingurinn efnilegi keppir á úrtökumóti fyrir Norðurlandamótaröðina 

Forréttindi að alast upp í GKj

Kristján Þór er að
stíga sín fyrstu sKref 
í atvinnumennsKunni

Gengið hefur á ýmsu í fótboltanum í sumar •Stelpurnar héldu sæti sínu efstu deild •Strákarnir langt frá markmiðinu

Fótboltasumrinu lokið
Erfiðu tímabili meist-
araflokka Aftureldingar 
er nú lokið. Stelpurnar 
náðu að halda sæti 
sínu í Pepsideildinni 
með glæsilegum sigri 
á Fylki í lokaleik tíma-
bilsins. 

Strákarnir gerðu 
markalaust jafntefli við 
Ægi í lokaleik sínum 
og náðu þar með stigi 
sem reyndist dýrmætt 
á botninum. Þeir leika 
því í 2. deild að ári.  

byrjunarliðið gegn fylKi byrjunarliðið gegn Ægi

PePsideildarsÆtinu
fagnað á varmárvelli

halldóra Þóra, Kristín Þóra og sigríður Þóra 
Komu allar við sögu með aftureldingu í sumar
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Mosfellingurinn Daði Steinn Brynjarsson yfirþjálfari VBC í Brasilísku Jiu-Jitsu og fyrrum 
þjálfari hjá Aftureldingu, fór með sigur af hólmi bæði í 79 kg. flokki og opnum flokki 
karla á Grettismóti Mjölnis sem haldið var laugardaginn 13. september. 

Daði Steinn vann allar sínar glímur með uppgjafataki bæði í opna flokknum og -79 
kg. flokknum. Daði Steinn er yfirþjálfari í Brasilísku Jiu-Jitsu hjá VBC en það er félag sem 
drifið er áfram af hóp fólks sem hefur brennandi áhuga og ástríðu fyrir bardagalistum og 
er til húsa að Smiðjuvegi í Kópavogi. 

Daði Steinn Brynjarsson gerir það gott í bardagalistum   

Vann Grettismótið

Vann allar sínar glímur 
á grettismóti mjölnis

Sunddeild Aftureldingar hóf nýtt tímabil í 
byrjun ágúst á 12 daga æfingaferð til Grikk-
lands. Æfingaferðir eru farnar á tveggja ára 
fresti með elstu iðkendur deildarinnar og 
markmiðið er að hefja nýtt tímabil af krafti 
en á jákvæðan og skemmtilegan hátt. Ferð-
in í ár var afar glæsileg og aðstaðan til fyrir-
myndar en æft var í 25m laug í íþróttabúð-
um rétt fyrir utan strandbæinn Loutraki. 
Hópurinn sem fór út samanstóð af 15 iðk-
endum, 1 þjálfara og 2 fararstjórum og allir 
voru himinlifandi með ferðina. 

Helgina 13.-14. september fóru fram æf-
ingabúðir fyrir Unglingahóp SSÍ, en þangað 
voru ungir og efnilegir sundmenn á aldr-
inum 13-15 ára boðaðir. Búðirnar voru 
haldnar í Hveragerði og fór einn sundmað-
ur á vegum Aftureldingar í búðirnar, hann 
Bjartur Þórhallsson. 

Helgina 19.-21. september fór elsti hópur 
sunddeildarinnar á fyrsta mót tímabilsins, 
mótið fór fram á Akureyri. Átta iðkendur frá 
Aftureldingu kepptu á mótinu og ekki hægt 
að segja annað en að krakkarnir hafi staðið 
sig mjög vel. Flest voru þau við eða að bæta 
sína bestu tíma sem telst mjög gott svona 
snemma á tímabilinu. Mörg þeirra lentu 

á verðlaunapalli og einhver komu klyfjuð 
verðlaunapeningum heim. 

Yngri hópa starf sunddeildarinnar hefur 
líka farið mjög vel af stað og fóru 9 iðkend-
ur úr Aftureldingu á aldrinum 9-12 ára á 
mót á laugardaginn síðastliðinn. Þar stóðu 
iðkendur sig með stakri prýði og allir bættu 
sig frá því í vor. 

Sunddeildin vill endilega bjóða öllum 
sem hafa áhuga á að æfa sund að prufa æf-
ingu sér að kostnaðarlausu. Deildin held-
ur úti öflugu sundstarfi fyrir iðkendur frá 
1. bekk og upp úr og allir ættu að finna 
eitthvað við sitt hæfi. Upplýsingar um starf 
deildarinnar má finna á heimsíðu Aftur-
eldingar.

Tímabilið hófst með 12 daga æfingaferð til Grikklands

Góð byrjun í sundinu

á akureyri

flottur hópur 
í grikklandi

Meistaraflokkur karla fara vel af  stað í handboltanum   

Með fullt hús stiga
Þremur umferðum er nú lokið í 
Olísdeild karla í handknattleik. 
Afturelding hefur unnið alla 
sína leiki og liðið mætir greini-
lega tilbúið til leiks. 

Afturelding sigraði Stjörnuna 
29-22 í sannkölluðum nýliða-
slag í fyrsta leik. Þá sigruðu 
þeir Val 18-23 í öðrum leik en 
Valsmönnum er spáð titlinum 
í ár. Um síðustu helgi lögðu svo 
okkar menn Íslandsmeistara 
ÍBV 24-22.

Stemningin í stúkunni hefur 
einnig verið góð og eru Mos-
fellingar greinilega tilbúnir í 
slaginn með strákunum. Næsti 
leikur fer fram í kvöld í Safamýri 
gegn Fram kl. 19:30. Strákarnir 
spila svo næst á heimavelli á 
mánudaginn kl. 19:30 þegar FH 
kemur í heimsókn.

týndi sonurinn 
gunnar malmquist

pétur júníusson hefur 
Verið atkVæðamikill
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Finnst ykkur ekkert 
gaman að spila?
Í félagsstarfi eldri borgara hér í Mosfells-
bæ er reynt að halda úti öflugu félagsstarfi.  
Ýmislegt er í boði og þar á meðal félagsvist 
á tveggja vikna fresti.  Mér skilst að í Mos-
fellsbæ séu um það bil 500 eldri borgarar og 
sennilega líka einhverjir öryrkjar og atvinnu-
lausir. Það væri gaman ef eitthvað af þessu 
fólki kæmi í félagsvistina.  Það hefur ekki 
verið að mæta nema 8 – 16 manns í síðustu 
tvö skiptin sem er frekar lítið hlutfall af 500.  
Næsta félagsvist er föstudaginn 10. október 
n.k. kl. 13:00 að Eirhömrum.  Hægt er að skrá 
sig hjá félagsstarfinu í símum: 568-8014 / 698-
0090 eða í netfang:  elvab@mos.is.  Kaffi er 
selt á staðnum á vægu verði og einungis eru 
greiddar kr. 200 fyrir að taka þátt í félagsvist-
inni (til að standa straum af smá verðlaun-
um). Tökum nú höndum saman og eflum 
félagsstarfið. Allir eru velkomnir.

Anna Laufey Þórhallsdóttir,
� spilaáhugamaður og íbúi í Mosfellsbæ

ORÐIÐ ER LAUST...
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HAfRAgRAUTUR
Haustið er komið og veturinn 

nálgast. Sumir kvíða þessum 
tíma. Ég tek honum fagnandi. Það 
er hressandi að fara út í göngutúra 
í öskrandi haustlægð, finna regnið 
berja á andlitinu og vindinn reyna að 
feykja manni um koll. Lifandi tilfinn-
ing sem minnir mann á að stundum 
þarf maður að hafa fyrir lífinu og að 
maður eigi ekki að gefast upp þótt á 
móti blási. Svo er gott að koma inn 
í upphitað hús, fara í þurr og hlý föt 
og fá sér eitthvað heitt að borða. Hita 
líkamann aftur upp. Súpurnar koma 
hér sterkar inn. 

Kjötsúpan íslenska er auðvitað 
drottningin í súpuhópinum. 

Ekkert toppar kúfaðan kjötsúpudisk 
eftir hressandi útiveru í svölu haust- 
eða vetrarveðri. Hafragrauturinn, 
sem er ekkert annað en þykk súpa, 
er svo kóngurinn á morgnana. Hitar 
huga sem líkama og gefur góða orku 
inn í daginn. En maður verður að 
vanda sig. Það má ekki bara henda 
hafragrjónum og vatni í pott og halda 
að úr því verði hafragrautur. Það þarf 
að sýna hafragrautnum umhyggju og 
virðingu svo hann verði góður. Einn 
skammtur af hafragrjónum á móti 
tveimur af vatni. Sjávarsalt í passlegu 
magni út í, ég mæli með því vestfirska 
frá Saltverki. Kraftmikið og bragðgott, 
enda mosfellskir saltarar í aðalhlut-
verki. 

Lágur hiti, hræra jafnt og rólega í 
grautnum. Ekki hita of mikið eða 

of lengi. Það getur verið gott að bæta 
hreinu kakói frá Sollu út í grautinn. 
Kókosflögur og fræ styrkja líka hann 
líka. En ég sleppi allri mjólk með 
hafragrautnum. Hún kælir hann bara 
niður og þynnir út. Og það viljum við 
ekki. Við viljum hitann. Borða hægt 
og rólega. Eina skeið 
í einu. Njóta þess 
að finna hitann og 
orkuna streyma 
um líkamann. 
Klára diskinn. Fá 
sér meira ef enn er 
eitthvað í pottin-
um. Ganga svo heit-
ur og orkumikill 
inn í daginn.

HEILSUmOLAR gAUA

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

Þann 16. september á degi íslenskrar náttúru stóðu Mosfellsbær, 
Skógræktarfélagið og Skátafélagið Mosverjar í sameiningu fyrir 
skemmtilegri uppákomu. Fyrst var boðið upp á hjólreiðarferð að 
Hafravatni og tóku 15 galvaskir hjólreiðarkappar þátt. 

Við Hafravatnsréttina mætti svo fullt af fólki. Gengið var undir 
leiðsögn fróðra manna um skógræktarsvæðið fyrir ofan vatnið í 
mjög góðu veðri. Frábært var að sjá hversu vel skógurinn hefur 

dafnað á þessum slóðum. Sumir létu sér þetta ekki nægja og tóku 
smá aukakrók til að skoða nýja brú yfir Seljadalsá sem hingað til 
hefur torveldað gönguleið í kringum Hafravatnið. 

Endapunkturinn á frábæru kvöldi var við nýtt hús Skógræktar-
félagsins. Þar voru grillaðar pylsur og ýmislegt góðgæti í boði til að 
hressa upp á mannskapinn.

Hvernig væri að koma og prufa 
að hlaupa með okkur í Mosó-
skokki? Nú verður aðaláherslan á 
að hlaupa um 5 til 7 km. á hverri 
æfingu í þessu líka flotta umhverfi 
okkar í Mosfellsbænum. Þau sem 
vilja fara lengra geta það að sjálf-
sögðu en áherlsan þetta haustið er 
á styttri vegalengdir og styrktaræf-
ingar á eftir inni ásamt góðum teygjum.   

Ég fullyrði að það eru fá bæjarfélög með 
aðrar eins fjölbreyttar og fallegar hlaupa-

leiðir og við höfum. Það væri gam-
an að fá þig með. Þessi skokkhópur 
er ætlaður fyrir alla. En markmið-
in eru misjöfn og aðalatriðið er 
að vera með og bæta þolformið 
sem og heilsuna sína. Góð heilsa 
er gulli betri. Æfingarnar eru á 
mánudögum og miðvikudögum 
kl. 17:40. Við hittumst yfirleitt í 

anddyri Lágafellslaugar en þó stundum við 
íþróttamiðstöðina að Varmá.

Í hverri viku sendi ég til ykkar æfinga-

áætlun fyrir yfirstandandi viku, mikilvægt 
er að allir reyni að fylgja henni. Nauð-
synlegt er að eiga góða hlaupaskó og kort 
í World Class. En auðvitað eru allir vel-
komnir að koma og prufa að hlaupa með 
okkur án þess að eiga kort og sjá hvernig 
ykkur líkar!  

Það er enginn vafi að regluleg hreyfing 
hressir, bætir og kætir.  Ekki bíða !!!  Komdu 
og vertu með okkur.

Hlaupakveðja, Halla Karen Kristjánsdóttir

Breyttar áherslur hjá Mosóskokki

MOSFELLINGUR

Hvað 
er að 

frétta?
Sendu okkur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is

vel heppnaður dagur íslenskrar náttúru
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Mosfellslistinn bauð fram í síð-
ustu sveitarstjórnakosningum og 
fékk ágætis fylgi þó svo að það 
dygði ekki til að ná inn fólki í bæj-
arstjórn. 

Við sem stöndum að listanum 
höfum ákveðið að starfa áfram og 
vinna okkar stefnumálum braut-
argengi. Hópurinn mun hittast 
reglulega og senda inn erindi og ábend-
ingar til bæjarstjórnar um það sem betur 
má fara í Mosó. Ábendingar til hópsins er 
auðvelt að senda í gegnum Facebook síð-
una „www.facebook.com/Mosfellslistinn“, 
þar má jafnframt rifja upp stefnumálin.

Eitt er það sem við þurfum öll að skoða 
af alvöru. Sú staðreynd að kosingaþátttak-
an í maí var mjög léleg. Áhuginn á að velja 

sér flokka í bæjarstjórn, hefur far-
ið minnkandi og líkur á að í fram-
tíðinni ákveði fleiri að  sitji heima 
heldur en taka þátt. Þetta er um-
hugsunarefni. Flestir tala um „van-
traust á flokkakerfinu“ og að „kosn-
ingaloforð séu svikin jafnharðan og 
þau eru gefin.“ Hvað sem veldur þá 
er það áhyggjuefni ef viðbrögð fólks 

við vantrausti á stjórnmálaflokkum sýnir 
sig í þátttökuleysi. Það getur valdið langri 
setu flokka og fólks og gert það samdauna 
ráðandi öflum, sem setja einkahagsmuni 
ofar hagsmunum almennings.

Áfram Mosó.

Fh. Mosfellslistans
Valdimar Leó Friðriksson

Ágætu  Mosfellingar

Það voru stoltir kennarar sem 
tóku á móti viðurkenningu frá 
fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar á 
árlegum jafnréttisdegi nefndar-
innar þann 18. september. Þær 
Hildur Pétursdóttir og Ásdís Vals-
dóttir kennarar við Lágafellsskóla 
fengu viðurkenningu fyrir frum-
kvöðlastarf í kennslu í kynjafræði 
á grunnskólastigi. Með þessari viðurkenn-
ingu vill fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar 
hvetja kennara hjá Mosfellsbæ áfram til 
góðra verka í tengslum við jafnréttisfræðslu 
til barna og unglinga.

Aldrei verið mikilvægara
Ásdís Valsdóttir og Hildur Pétursdótt-

ir hafa einnig sótt um styrk til að efla 
jafnréttisfræðsluna  enn frekar sem fag í 
grunnskólanum. Ásdís las upp úr viðtöl-
um sem þær hafa tekið við nemendur að 
lokinni kennslu í jafnréttisfræðslu og kom 
það skýrt fram í viðtölunum að bæði strák-
um og stelpum fannst námið áhugavert og 
tóku mörg þeirra fram að fagið „ætti að vera 
skyldufag í öllum skólum“. Að þeirra mati 
er mikilvægt er að upplýsa nemendur um 
jafnrétti og skaðsemi staðalímynda. 

Jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar 
2014 - 2018

Jafnréttisáætlunin byggir á heildarstefnu 
Mosfellsbæjar sem samþykkt var árið 2008 
og gildum sveitarfélagsins sem eru virð-
ing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. 
Áætlunin er ennfremur unnin í samræmi 
við lög númer 10/2008 um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla, svo og Evrópu-
sáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í 

sveitarfélögum og héruðum sem 
var undirritaður árið 2008. 

Jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar 
er þríþætt. Í fyrsta lagi tekur hún 
til samfélagsins Mosfellsbæjar og 
þjónustu við íbúa. Þar kemur m.a. 
fram að kynja- og jafnréttissjón-
armið skulu samþætt inn í alla 
stefnumótun og ákvarðanatöku á 

vegum bæjarins.
 Í öðru lagi tekur hún til menntunar og 

uppeldis þar sem horft er til skóla og leik-
skóla í bænum. Þar kemur sá mikilvægi 
þáttur fram að taka skuli tillit til ólíkra þarfa 
stúlkna og drengja þegar kemur að skipu-
lagi kennslu og að jafnréttisfræðsla skuli 
veitt á öllum skólastigum.

Í þriðja lagi tekur hún til Mosfellsbæjar 
sem vinnustaðar og vinnuveitanda þar sem 
eitt markmiðið er að  vinna markvisst að því 
að auka jafnréttisvitund starfsfólks og kjör-
inna fulltrúa.

 Hver stofnun Mosfellsbæjar vinnur sína 
áætlun í samvinnu við Mannauðstjóra Mos-
fellsbæjar með markmið Mosfellsbæjar að 
leiðarljósi. Í áætluninni koma fram mark-
mið, leiðir, tímasetningar, hver sé ábyrgð-
araðili, árleg staða verkefnis, kostnaður við 
verkefni og árangur síðan skoðaður. 

Hér er um að ræða metnaðarfulla jafn-
réttisáætlun sem tekur til margra þátta og 
er ekki bara stefna á blaði heldur hagnýtt 
plagg, öllum til gagns. Áætlun Mosfells-
bæjar verður birt á vef bæjarins og þar gefst 
bæjarbúum kostur á að kynna sér  hana 
enn frekar.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
Formaður fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar

Jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar 2014 – 2018 tekur gildi

Viðurkenning fyrir 
kennslu um jafnrétti

Kæru þroskaþjálfar og þá sérstak-
lega þið sem vinnið hjá Mosfells-
bæ, til hamingju með daginn, í dag 
er alþjóðlegur dagur þroskaþjálfa.  
Aiejji (aiejji.net) eru alþjóðleg 
samtök  sem Þroskaþjálfafélag Ís-
lands er aðili að. 

Á hverju ári senda samtökin frá 
sér áminningu um „Internation-
al Day of Social Educators“ og ákveðið 
málefni tengt fagstéttinni kynnt og vakin 
athygli á. Í ár er lögð áhersla á fólk sem býr 
við fátækt, stríðsástand og ofbeldi. Mikil-
vægt er að styðja og styrkja þennan hóp og 
þá koma þroskaþjálfar víða um heim að því 
að aðstoða þessa hópa meðal annars með 
því að taka viðtöl og aðstoða fólk við að 
bæta lífsgæði sín. 

  Þroskaþjálfar á Íslandi starfa á breiðum 
vettvangi og með fjölbreyttum hópi ein-
staklinga og fjölskyldna frá vöggu til grafar. 
Má þar meðal annars nefna að þroskaþjálf-
ar starfa á öllum skólastigum (leik- grunn- 

og framhaldsskóla), frístunda-
heimilum, þeir starfa á heimilum 
fólks, á öldrunarheimilum, við 
atvinnumál fatlaðs fólks, sem ráð-
gjafar hjá sveitarfélögum og svo 
mætti lengi telja. 

Þroskaþjálfar eru mikilvæg fag-
stétt þegar kemur að störfum með 
fötluðum börnum, ungmennum 

og fullorðnum. Þroskaþjálfun er lögverndað 
starf. Þroskaþjálfi skal þekkja lög og reglu-
gerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn, 
málefni fatlaðs fólks, heilbrigðisþjónustu 
svo og önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli 
eftir því sem við á.  Hann ber ábyrgð á þeirri 
upplýsingagjöf, fræðslu, aðstoð og ráðgjöf 
sem hann veitir. Enn fremur felst starf hans 
í að efla lífsgæði fatlaðs fólks og auka þátt-
töku þess í samfélaginu.

Gerður Pálsdóttir, þroskaþjálfi og sérkennslu-
stjóri á leikskólanum Huldubergi.

Alþjóðlegur dagur þroska
þjálfa 2. október 2014

Í lífi manna gengur mismikið á en hjá flest-
um safnast með tímanum í sarpinn, atvik 
og tilfinningar sem erfitt er að vinna úr. Ég 
er þar engin undantekning þó svo að lengi 
vel hafi ég látið eins og allt væri í himna-
lagi hjá mér, ég höndlaði alveg lífið og til-
veruna. 

En eftir því sem leið á, fann ég að eitt-
hvað var ekki eins og það átti að vera. Mér 
fannst eins og eitthvað hefði slökknað 
innra með mér en ég vissi samt ekki hvað. 
Ég böðlaðist stjórnlaust áfram, ég þurfti jú 
að sjá fyrir mér og mínum, oft í aðstæðum 
sem ég réði ekkert við en áfram barðist ég 
og stóð mína plikt. Í þessu öllu var enginn 
tími til að huga að öðru og ég einangraðist, 
sinnti í engu mínum eigin þörfum. 

Það kom því að þeim degi að ég var orð-
inn algerlega uppgefinn og ómeðvitaður 
um eigin tilfinningar og þarfir. Mér leið 
eins og ég væri tilfinningalaus! Öll gleði 
var alveg horfin úr lífi mínu og ég vissi ekki 
hvað ég þurfti eða vildi. Mér fannst fólk 
ráðskast með mig bæði í persónulega líf-
inu og í vinnu, án þess að ég gæti rönd við 
reist. Þó ég hefði einhverjar skoðanir stóð 
ég ekki á þeim heldur flaut bara með af ótta 
við að vera hafnað. Ég hafði lítið sjálfsálit 
og dæmdi mig hart ef eitthvað gekk ekki 
eins og ætlunin var.

Þegar svo var komið hitti ég gamlan 
vin sem hafði nokkrum árum áður staðið 
í svipuðum sporum. Hann lýsti hvernig 
hann hafði endurskoðað líf sitt með að-
ferðum 12 sporanna og náð tökum á því á 
ný. Með nýjum lífstíl var hann orðinn sáttur 
við sig og sína. Hann hvatti mig til að koma 
með sér á 12 sporafund hjá Vinum í bata og 

athuga hvort ég finndi þar leið úr ógöngun-
um. Ég varð hissa því ég hélt að 12 sporin 
væru eingöngu fyrir þá sem ættu við áfeng-
is- eða fíkniefnavanda að stríða.

Það er skemmst frá því að segja að ég 
sló til og fór í 12 sporin. Nú eru liðin þrjú 
ár og ég er enn í þeim. Ég er sammála vini 
mínum um að þetta sé lífstíll sem gerði mér 
kleift að ná tökum á lífinu og finna gleðina 
á ný.

Hefur þú einhvern tímann velt fyrir þér 
að skoða lífið þitt og vinna úr óuppgerðum 
atvikum eða tilfinningum og bæta sam-
skipti þín við annað fólk? Ef svo er ættir þú 
að skoða þessa leið!

Vinir í bata er hópur karla og kvenna á 
öllum aldri sem hafa staðið í svipuðum 
sporum og tileinkað sér Tólf sporin til að 
vinna úr aðstæðum.

Unnið er eftir kerfinu 12 sporin - andlegt 
ferðalag og hefur það verið gert hér á landi  
í meira en áratug. Ekki er horft á fíkn sér-
staklega heldur er tekist á við óuppgerðar 
tilfinningar sem okkur öllum hættir til að 
dragnast með í gengum lífið með tilheyr-
andi sársauka.

Boðið verður upp á Tólf spora starf í 
Safnaðarheimili Lágafellskirkju í vetur. Ég 
hvet fólk að kynna sér þetta starf sem hefur 
gefið mörgum svo mikið.

Hægt verður að kynna sér 12 spora kerfið 
enn frekar næstu miðvikudagskvöld í okt-
óber í safnaðarheimili Lágafellskirkju kl. 
18:30.

Hægt er að kynna sér starfsemi Vina í 
bata á vefsíðunni www.viniribata.is

Vinur í bata

Andlegt ferðalag

Næsti heimaleikur í N1 höllinni að Varmá

AftureldiNg - fH
Olísdeild karla í handknattleik

máNudAgur 6. Október kl. 19.30



@huldakatla Yndislegi Reykjalundarskógurinn 
#mosfellingur

@kristinvald Systur Í túninu heima
#ítúninuheima #bláaverfið

@svannisaeti Í túninu heima@aldisstefans allt klárt í súluhöfðanum
#ítúninuheima #mosfellingur

@mosfellingur Flott stemning á Intersportmótinu 
#umfa #ítúninuheima

@leikmos ronja og birkir í myndatöku. #ronja2014 
#rassalfur #mosfellingur #leikmos

@vilhjalmurari Mosó síðdegis @alafoss Það elska allir að prjóna úr íslenska lopan-
um :) everyone loves the icelandic lopi yarn :)

@freyzinn talandi um að fara „all in“
#ítúninuheima #bleikirerubestir #mosfellingur

@fanneyrun bleikur candyfloss í bleika hverfinu
#ítúninuheima #mosfellingur

@katasif this just happend.. me and zombie boy mak-
ing funny faces #zombieboy #mbpfw2014 #haha #luvit

@hannasimonar bæjarhátíðin að byrja og jónas er al-
veg tilbúinn í djammið #ítúninuheima #raudahverfid

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram

  -  Instagram24
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Grensásvegi 48 - Sími 571 5511 - kjotbudin@kjotbudin.is

kjötpakkar

Pakkað í þær stærðir 

sem fólk vill.

beint í frystinn

100% hreint kjöt - engin aukaefni - íslenskt kjöt

10 kg. nautahakk
2 kg. nautagúllas
2 kg. nautasnitsel

Verð kr. 23.998

15 kg. nautahakk
4 kg. nautagúllas

4 kg. nautafile
4 kg. nautasnitsel

Verð kr. 51.498

8 kg. nautahakk
30x90gr. hamborgarar

4 kg. nautagúllas

Verð kr. 25.198

15 kg.
nautahakk

Verð kr. 22.398

40x90 gr. hamborgarar
40x140 gr. hamborgarar

Verð kr. 16.298 
eða kr. 203 kr/stk

Finndu okkur 
á Facebook!

Hótel laxnes 
skorar Hátt 
á tripadvisor

Boltinn 
í Beinni
2 skjáir
Gull og tuborg 
á sérstöku boltaverði
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Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

Laugardaginn 5. september héldu Vorboðar, kór 
eldri borgara í Mosfellsbæ, í sína fyrstu utanlands-
söngferð og var ferðinni  heitið til Suður Englands. 
Söngstjóri var  Páll Helgason  og ferðafélagar voru 
alls 44. Ferðaskrifstofan Bændaferðir sá um und-
irbúning og skipulag ferðarinnar sem nefnd var  
„Heiðursmenn & hallir“, fararstjóri var Almar 
Grímsson.

Hér má lesa frásögn Úlfhildar Geirsdóttur for-
manns Vorboða:

Flogið var með Icelandair til Heathrow-flug-
vallar og ekið til Windsor kastala sem er virðuleg 
bygging þar sem umhverfisins og veðurblíðunn-
ar var notið.

Á tilsettum tíma var svo mætt í rútuna og ekið 
til Swindon á hótelið okkar sem heitir Bluns-
don House Hotel og er á kyrrlátum stað í útjaðri 
Swindon. Hótelið er fjögurra stjörnu með alls-
konar afþreyingu og fallegu umhverfi.

Skemmtikrafturinn Tony
Næsta dag var svo ekið til Bath og skoðað 

rómverskt baðhús og musteri sem er á heims-
minjaskrá síðan 1987. Og nú hófst ævintýrið, við 
komuna til Heathrow eignuðumst við nefnilega 
bæði rútubíl og bílstjóra sem fylgdi okkur allan 
tímann. Reyndist rútubílstjórinn Tony vera hug-
myndaríkur skemtikraftur sem vildi veg kórsins 
sem mestan. Er ekki að orðlengja það að í ná-
grenni við baðhúsið er stórfengleg kirkja BATH 
ABBY og Tony kom því til leiðar að þar söng kór-
inn utan dagskrár sitt fyrsta prógram í ferðinni 
við góðar undirtektir áheyrenda. 

Yfir bænum heima
Sunnudaginn voru svo aðaltónleikar kórsins 

haldnir í Swindon Central Church og höfðu þeir 
verið auglýstir í bæjarblaðinu.

Fyrir hádegi tónleikadaginn var frjáls tími og 
Tony bílstjóra fannst upplagt að sýna okkur um-
hverfið og í samráði við fararstjórann var ekið til 
Bibury og Bourton on the Water sem eru undur-
fagrir smábæir sem eiga merka sögu. Síðan var 
ekið á hótelið og slappað af fyrir tónleikana sem 
tókust mjög vel. Hápunkturinn var þegar Páll 
kórstjóri lét Almar fararstjóra og Tony bílstjóra 
syngja tvísöng með kórnum í enska laginu „The 
white cliffs of Dover“ (Yfir bænum heima), kór-
inn púaði lágt undir og auðvitað hásungu tón-
leikagestir með eins og Páll hafði gert ráð fyrir.

Eftir tónleikana var svo ekið á ekta enska krá 
og tekið lagið og skálað við heimamenn,  þeirra á 

meðal var maður sem stjórnar kór eldri borgara 
í Swindon.

Skoðuðu Stonehenge
Þá var komið að því að heimsækja þann merka 

stað Stonehenge en það fyrirbæri er samsett  úr 
risastórum steinum og er á heimsminjaskrá síð-
an 1986. Á leiðinni til Stonehenge skoðuðum við 
hvítan hest „White Horse“ sem er mótaður í hæð 
skammt frá Swendon og steinhringi við bæinn 
Avebury, einhverskonar trúartákn að talið er. 

Á bakaleiðinni tók Tony bílstjóri til sinna ráða 
og nú var það fallega borgin Salisbury sem hann 
vildi sýna okkur og þar gengum við að dómkirkj-
unni og sungum í anddyrinu án undirleiks við 
mikinn fögnuð áheyrenda sem tóku vel undir 
í enska laginu góða og nú með Almari, Páli og 
Tony.

Heimilismenn lifnuðu við
Síðasti dagurinn okkar í Swindon fór rólega á 

stað en þá heimsóttum við hjúkrunarheimilið 
Parkview Nursing Home sem er skammt frá hót-
elinu. Þar fengum við fínar og þakklátar viðtökur 
og ekki síst þegar drengirnir hófu upp raust sína í 
enska laginu. Það má segja að heimilismenn hafi 
lifnað við þegar þeir tóku undir sönginn. 

Um kvöldið var svo sungið fyrir starfsfólk hót-
elsins og að því loknu kvöldvaka sem var önnur 
af tveimur þar sem leikin voru leikrit, farið með 
ljóð, sagðar sögur og auðvitað sungið.

Skemmtileg ferð var á enda runnin og heim-
leiðis héldu glaðir Vorboðar, margt fleira 
skemmtilegt gerðist í ferðinni sem of langt yrði 
upp að telja hér. En eins og Tony bílstjóri orðaði 
það þá sungu Vorboðar sig inn í hug og hjörtu 
áheyrenda hvar sem að þeir komu.

Englandsferð Vorboða

söngglaður
hópur á ferð

Tony, páll og almar
í salisbury

Þverholti 2 • Mosfellsbæ

Sími: 586 8080
www.fastmos.ishafðu samband E
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Ruth Örn-
ólfsdóttir
Skrapp með 
englabossana 

mína fjóra í bíó í gær sem 
eru á aldrinum 7-14 ára 
sem er nú ekki frásögu 
færandi nema fyrir það að 
áður en við göngum inn í 
salinn þá hitti ég frænku 
mína sem ég hafði ekki 
hitt lengi og eftir smá 
spjall segir hún: Mikið ert 
þú dugleg að fara með 
barnabörnin þín í bíó..... 
vissi ekki hvort ég átti að 
hlægja eða gráta ;))

22. sept.

Kammerkór 
Mosfells-
bæjar
Lokið var við 

masterinn af væntanleg-
um geisladiski Kammer-
kórsins í dag. Þá er búið 
að bjarga jólagjöfinni í ár.

11. sept

Jakob Smári 
Magnússon
Ég skil vel 
að Skotar 

hafi hafnað sjálfstæði. 
Sjálfstæði er eitthvað svo 
mikið 1944.� 20. sept.

Sigrún Guð-
laugardóttir
Sko, stundum 
vantar mig 

bara smá knús! Af hverju 
er ekki hægt að fá þau 
heimsend sona eins og 
pizzu???� 28. sept.

Hallur 
Árnason
Plís getur 
einhver tekið 

það að sér að kenna syni 
mínum að segja naglbítur! 
Hann segir mjallhvítur!!!!

28. sept.

Sveinbjörn 
Ragnarsson
frábær helgi 
í Laufskála-

rétt fékk að vera með 
fallega fólkinu fyrir náð 
og miskun og var það líka 
skemmtilegt mikið sungið 
með duglega söngvaran 
Kela í forsöng takk fyrir 
helgina Kristín Ragnheiður 
og Keli Kaldi maður lifir 
lengi á svona helgi:)

27. sept.

Elín Karitas 
Bjarnadóttir
Veit einhver 
hvort hægt sé 

að ná í fleiri borð af candy 
crush eftir borð 365? 
Klàraði það fyrir löngu og 
fæ bara skiptilykil sem 
segir að verið sé að búa til 
ný borð. 29. sept.
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Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

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

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

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

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

www.malbika.is - sími 864-1220

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPROARTPRO

www.artpro.is

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

STAFRÆN PRENTUN

STÓRLJÓSMYNDAPRENTUN

Geymslur - Geymslur
Tökum að okkur að geyma 
hér í Mosfellsbæ og Ásbrú. 

Fellihýsi - tjaldvagn - bíla - fornbíla - 
vatnabáta - mótorhjól - hjólhýsi - kerrur. 

Sími 8671282 - 8637070

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur�rafverktaki

www.bilaorri.is

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

VÖrubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Hefðbundin 
sjúkraþjálfun 

og nálastungur
Bestu kveðjur

Sonja Riedmann og Sigurður Hilmarsson
sjúkraþjálfarar  

Sjúkraþjálfun 
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20 
5668520

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20
s. 566 8520



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

Sofia Jurecková fæddist 24.5.2014 kl. 
2.17. Hún var 3425 g og 49 cm. 
Foreldrar eru Frantisek Ondás og Jana 
Jurecková. Systir hennar heitir Sandra 
Jurecková.

Grænmetispottréttur
Kristjana Jenný Ingvarsdóttir 
deilir hér með okkur uppskrift að 
grænmetispottrétt sem hún segir 
tilvalinn í haustboðið.

• 2 sætar kartöflur, gróft skornar
• 1 eggaldin, í grófum bitum
• 2 rauðlaukar í fjóra parta.
• 2 rauðar paprikur, gróft skornar
• 12 baby mais
Öllu komið fyrir í ofnskúffu og 4 
msk. af ólífuolíu, salti og pipar 
stráð yfir. Bakað í 30 mín. við 
200 gráður eða þar til grænmetið 
er meyrt.

• 3 msk. ólífuolía
• 2 stórir laukar gróft saxaðir.
• 4 hvítlauskrif, fínt söxuð
• 4 cm. engifer, fínt saxað
• 3 msk. African rub krydd frá NOMU
• 1 tsk. salt
• 1 dós niðursoðnir tómatar
• 1 dós kókosmjólk
• 250 ml. grænmetissoð
• Lúka af ferskum kóríander og myntu saxað.

Hita laukinn í olíunni í 5 
mín. á stórri pönnu eða potti.  
Bæta í hvítlauk, engifer og 
steikja í ca. 3 mín.
Bæta NOMU kryddinu við og 
hita í  2 mín. Hella tómötum 
og kókosmjólk út á og láta 
malla í 15 mín. Bæta græn-
metinu  sem var í ofnskúffunni 
út í og velta því upp úr sós-
unni. Strá ferskum kryddjurt-
um yfir.
Hýðishrísgrjón eða villihrís-
grjón, gott og gróft brauð að 
sjálfsögðu úr Mosfellsbakaríi, 

er bara frábært með.

Kókosís í desert: 
½ lítri rjómi, 4 eggjarauður, 1 egg, 1 dl. 
kókosmjólk, 1 dl. kókosmjöl sem hefur verið 
ristað á pönnu, 1 dl. steviu sykur (fæst í 
Krónunni).
Þeytið egg, eggjarauður og stevíu sykurinn 
saman. Blandið hrærunni í þeyttan rjómann, 
bætið kókosmjólk og kókosmjöli saman við. 
Setjið í form og frystið.

Kristjana Jenný skorar á Þebu Björt Karlsdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði.

Koma 
svo
Þá er sumarið búið og haustlægð-

irnar og rigningarstormarnir koma 

að heimsækja okkur hver af öðrum 

svona eins og vera ber á þessum 

árstíma. Nú fjúka yfirbreiðslurn-

ar af grillunum og trambolínin 

takast á loft, og þetta kemur okkur 

alltaf jafn mikið á óvart á hverju 

ári. Sumarið var nú ekki eins og ég 

hafði vonað. Veðrið var undir með-

allagi og fótboltasumarið hjá okkar 

fólki í Aftureldingu var því miður 

frekar slappt. Ég sem hafði von-

að að stelpurnar gerðu atlögu að 

toppi deildarinnar í ár og strákarn-

ir færu beina leið upp en við rétt 

sluppum við fall í síðustu umferð. 

Það verður að teljast jákvætt að 

falla ekki en ekki beint ástæða til 

að opna kampavínsflösku og skjóta 

upp flugeldum eða hvað? En það 

kemur tímabil eftir þetta og ekkert 

annað í stöðunni en að gera betur 

að ári.

 En með fjúkandi trambolínum og 

frosti á framrúðum kemur hand-

boltavertíðin sem ég eins og svo 

margir aðrir er búinn að hlakka 

til að byrji. Í  ár eru strákarnir á ný 

meðal þeirra bestu þar sem þeir 

eiga heima. Og viti menn, þegar 

þetta er skrifað eru þrír leikir búnir 

og þrír sigrar komnir í hús og þeir 

geta verið stoltir yfir árangrinum 

til þessa. Með svona góða byrjun 

er ekkert því til fyrirstöðu að fara 

bara alla leið og klára þennan 

andskota og næla sér í medalíu, 

er það ekki bara? En við verðum 

þá líka að gera okkar hlut og gera 

það með látum og það er að fylla 

kofann á öllum heimaleikjum og 

öskra okkur meðvitundarlaus í 

leiðinni. Það væri nú gaman að fá 

svona stemningu á pallana eins og 

var hér á gullaldarárunum á hverj-

um einast heimaleik. Rothöggið 

á pallana og stigin koma af sjálfu 

sér í hús. Ég ætti nú minnst að rífa 

kjaft um mætingu á leiki enda ekki 

með góða tölfræði þegar kemur að 

því að mæta á völlinn hvort það er 

að horfa á fótbolta eða handbolta 

leiki, en batnandi mönnum er 

best að lifa sagði einhver, að mig 

minnir. 
Koma svo...

Högni snær
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smá
auglýsingar

Óska eftir íbúð til leigu
Íbúðin þarf að vera við 
Lágafellsskóla, 3-4 
herbergja. Þyrfti að vera 
laus öðru hvoru megin við 
áramót. Skoða einnig ef 
íbúðin er laus fyrr. Ingi-
björg sími 6981547.

Íbúð til leigu
Reglusamir, reyklausir og 
áreiðanlegir leigjendur 
óskast að mjög snyrtilegri 
4 herbergja 107 fm íbúð á 
2. hæð við Þrastarhöfða. 
Endaíbúð með sérinn-
gangi, 3 svefnherbergi, 
þvottahús í íbúð,  geymsla 
og stæði í bílageymslu. 
Langtímaleiga, laus frá og 
með 15. október. Verð kr. 
190 þúsund pr. mán. með 
hússjóði og hita. Upplýs-
ingar í síma 895-1251.

Leiguíbúð óskast
Er að leita að leiguíbúð, 
frá þriggja herb. og eða 
stærri. Er með (inni)kött. 
Uppl. Fríða s. 6997230.

Vantar íbúð
Hótel Laxnes vantar litla 
íbúð. Upplýsingar hjá Alla í 
síma 866 66 84.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is
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 En með fjúkandi trambolínum og 

til að byrji. Í  ár eru strákarnir á ný 

þetta er skrifað eru þrír leikir búnir 

og þrír sigrar komnir í hús og þeir 

þá líka að gera okkar hlut og gera 

leiðinni. Það væri nú gaman að fá 

svona stemningu á pallana eins og 

var hér á gullaldarárunum á hverj-

sér í hús. Ég ætti nú minnst að rífa 

kjaft um mætingu á leiki enda ekki 

með góða tölfræði þegar kemur að 

því að mæta á völlinn hvort það er 

að horfa á fótbolta eða handbolta 

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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

Högni snær
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MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

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

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

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06:30 - 08.00 og 15:00 - 21:00

Laugard. kl. 09:00-17:00 og sunnud. kl. 09:00-16:00

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Jóni í síma 895-0390 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

Útgáfudagar 
framundan

23. október
13. nóvember
4. desember

18. desember
Skilafrestur efnis/

auglýsinga er til hádegis 
mánudag fyrir útgáfudag.

mosfellingur@mosfellingur.is
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Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

20% afsláttur
fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja

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

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

Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

eyþór Bragi einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com

kliddi.blog.is



Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Erum að leita að módelum fyrir næsta Sprey vetrarcollection 
Þeir sem eru til í breytingar hafi samband við okkur á Sprey - 5176677

15% afsláttur fyrir FMos og Borgó nemendur 
af klipp og lit gegn framvísun skólaskírteinis. 

Sprey hárstofa er opin alla daga og alla laugardaga

	 	   -  Hverjir voru hvar?30

strákarnir með allt á hreinu
flott umgjörð að Varmá

XL
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Vörur frá Nutramino
komar í sölu hjá okkur

Hádegistilboð gildir til 15:00 alla daga

Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9-22, Laugardaga 10-22, Sunnudaga 11-22

Gott úrval 
olíumálverka eftir 

Stefán Vilhjálmsson 
til sölu í Bymos og 

Snælandi Háholti 14

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



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

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

Fagnað á Frumsýningu
Ronja Ræningjadóttir var frumsýnd í Bæjarleikhúsinu um 
síðustu helgi. Virkilega vel heppnuð sýning hjá Leikfélagi 
Mosfellssveitar. Sýningar fara fram á sunnudögum í vetur.

mynd/raggiÓla

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 24 ár

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

reykjahvoll í Mosfellsbæ

Fellsás esjugrund

Mjög gott  5 hesta hús við Flögubakka í Mosfellsbæ. Hlaða og góð hnakkageymsla. 
Kaffistofa og snyrting á efri hæð. V. 7,3 m.

Flugubakki

Mjög gott 312 fm. einbýli á útsýnisstað. Á neðri hæð eru tvær íbúðir sem eru leigðar út. Falleg 
efri hæð með góðum innréttingum. Bílskúr með góðri lofthæð. Stór og gróin lóð. V. 59.6 m.

Fallegt 152 fm. einbýli á  vel gróinni  lóð á Kjalarnesi. Gott skipulag, 4 svefnherbergi, 
flott eldhús og stofa. Hellulagt bílaplan. Hagstætt verð. V. 37,5 m.

Erum með 4 flottar og vel staðsettar einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ. 
Innst í Reykjadal, innan við Reyki. Verð frá 10 millj. 


