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„Búskapurinn er hálf-
gert hugsjónarstarf“

Mosfellingurinn Jón Magnús Jónsson bóndi á Reykjum
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Níu hestum var bjargað fyrir snarræði úr brennandi hesthúsi - Uppbygging er hafin

Hestar í skjól fyrir jól

Sævar og Rakel opna verslun

Opna tískuvöru
verslun í Háholti
Hjónin Sævar Haraldsson og Rakel Katrín 
Sigurhansdóttir hafa opnað Basicplus 
í Háholti 13-15. Tískuvöruverslunin er 
staðsett í verlsunarkjarnanum við hlið 
Krónunnar og Mosfellsbakarís. Basicplus 
verður opin alla daga fram að jólum og 
verður kappkostað að bjóða upp á gott 
verð og góða þjónustu. Þau bjóða alla 
nýja viðskiptavini velkomna í 
glæsilega tískuvöruveslun 10

Fimmtudagskvöldið 11. nóvember kom upp eldur í 
fimm húsa lengju í hesthúsahverfinu að Varmárbökkum. 
Erfitt var að eiga við eldinn vegna hvassviðris en tvö 
húsanna brunnu til kaldra kola og það þriðja er mikið 
skemmt. Tryggingum er ábótavant í hverfinu. 

björgunarafrek gunnars valssonar og lögreglunnar
Hestamaðurinn Gunnar Valsson býr í nærliggjandi götu 

og heyrði þegar lögregluna bar að. Gunnar ásamt tveimur 
lögreglumönnum óðu inn í reykfyllt húsið og náðu að 
bjarga þeim níu hestum sem þar voru.

„Það mátti ekki tæpara standa því mikil reyksprengja 
varð rétt eftir að við höfðum komið hrossunum út,“ segir 
Gunnar. „Við bara stukkum inn án þess að hugsa um það 
neitt frekar en mikill reykur var í húsinu, kolniðamyrkur 
og hestarnir snarbrjálaðir.“ Gunnar fékk reykeitrun eftir 
afrekið og glímdi við hausverk og hósta næstu daga.

afskaplega glöð að eiga mikið af góðum vinum
„Ég hef þó allavega hestana mína,“ segir Lilla hestakona 

sem átti eitt húsanna sem brann. „Þetta er auðvitað 
hræðilegt að lenda í þessu. En ég er afskaplega glöð hvað 
ég á mikið af góðum vinum.“ 

Verkefnið „Hestar í skjól fyrir jól“ hefur verið sett á 
laggirnar og hjálpast Harðarmenn í sameiningu 
við að endurbyggja húsið á nýjan leik fyrir jól.

auðveld
kaup

Gunnar Valsson átti 
stóran þátt í því að 
bjarga hrossunum úr 
brennandi hesthúsinu.

11. nóv 12. nóv 28. nóv
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Búagrund - parhúslitlikriki - 295 fm einBýlishús 
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Sunnudaginn 5. desember kl. 20
Aðventukvöld Lágafellssóknar
Ræðumaður kvöldsins er Jón Kalmann
Stefánsson, rithöfundur og bæjarlista
maður. Meðal annarra flytjenda eru: 
Hanna Björk Guðjónsdóttir, Stefán 
Helgi Stefánsson, Inga Bachman, Gréta 
Salóme, Ágústa Dómhildur Karlsdóttir, 
Sveinn Birgisson, Skólakór Varmárskóla 
og Kirkjukór Lágafellssóknar. Organisti 
er Arnhildur Valgarðsdóttir.

Sunnudagurinn 12. desember
Jólastund barnastarfsins í Lágafellskirkju 
kl. 11. Barnakórinn mætir, stjórnandi
Berglind Björgúlfsdóttir. Umsjón: 
Hreiðar Örn, Arnhildur og Arndís Linn.

Sunnudagurinn 19. desember
Bæna og skírnarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju kl. 11.
Einsöngur: Valgerður Guðrún 
Halldórsdóttir

HelgiHald framundan

www.lagafellskirkja.is

kirkjustarfið

Opna gallerý og 
jólamarkað í Kvos 
Hjónin Guðlaug Daðadóttir og 
Gunnar Helgason reka kaffihúsið 
á Álafossi. Nú hafa þau stækkað 
við staðinn og opnað gallerý inn 
af kaffihúsinu. Andrea Tippel mun 
opna fyrstu formlegu sýninguna í 
gallerýinu þann 9. desember. Það 
sama kvöld spilar jazzdúettinn 
2GOOD fyrir gesti.
Sunnudaginn 5. desember opnar 
jólamarkaður í Kvosinni og verður 
jólastemning við kaffihúsið allar 
helgar fram að jólum. Markaðurinn 
verður opinn kl. 12-17. Komið 
verður upp sölubásum í tjaldi á palli 
við kaffihúsið og mynduð verður 
skemmtileg jólastemning.
Einnig sér hún Gunna í Dalsgarði 
um jólahlaðborð næstu helgar þar 
sem engu er til sparað. Það er því 
nóg um að vera í kringum kaffihúsið 
á Álafossi næstu vikurnar. 
„Hér getur öll fjölskyldan komið 
og notið aðventunar og komið sér í 
sannkallað jólaskap,“ segir Guðlaug.

SÓKn Í SÓKn
– lifandi SamfÉlag
Vertu með í sókninni!

Ráðin umboðsmaður 
viðskiptavina
Sigríður Jónsdóttir, útibússtjóri 
Íslandsbanka í Mosfellsbæ, hefur 
verið ráðin í starf umboðsmanns 
viðskiptavina hjá 
Íslandsbanka. 
Hún tekur við af 
Þórleifi Jónssyni, 
sem lætur af 
störfum 1. mars 
næstkomandi. 
Sigríður mun 
hefja störf um 
miðjan janúar og starfa samhliða 
Þórleifi fyrst um sinn.
Sigríður hefur viðtæka og langa 
reynslu í fjármálamarkaði en 
hún starfar nú sem útibússtjóri 
í Mosfellsbæ og hefur sinnt því 
starfi síðan 2002. Sigríður lauk 
prófi í rekstrar- og viðskiptafræði 
frá Endurmenntunardeild Háskóla 
Íslands árið 1994 og MBA prófi  í 
viðskiptastjórnun frá sama skóla 
árið 2008.

Bjarki Bjarnason hefur sent frá sér skáldsöguna Líkmenn glat
kistunnar en hann hefur áður ritað bækur af ýmsum toga, s.s. 
sagnfræðirit, barnabækur og ljóðabók. Meðal annars er hann aðal-
höfundur bókanna Ísland í aldanna rás sem fjalla um sögu Íslands 
á 18. og 19. öld og ritaði einnig, ásamt Magnúsi Guðmundssyni, 
sögu Mosfellsbæjar og sögu Ungmennafélagsins Aftureldingar. 

Líkmenn glatkistunnar greinir frá sjómönn-
unum Ingólfi Arnarsyni og Leifi fóstbróður 
hans. Vorið 1971 sigla þeir með togara til 
Þýskalands en stökkva þar frá borði og halda til 
Danmerkur á vit ævintýranna. Þeir nema land 
í fríríkinu Friðriksíu þar sem íbúarnir setja sér 
lífsreglur sem ekki hafa tíðkast áður. Í Friðríksíu 
drífur margt á daga fóstbræðranna en allt tekur 
enda og þegar íslenska þjóðin fagnar 1100 ára 
búsetu sinni heldur Ingólfur Arnarson heim til 

Íslands þar sem hinn nýi landnámsmaður mætir örlögum sínum. Í 
káputexta bókarinnar segir meðal annarra orða: „Með fjölbreyttum 
og fjörlegum stíl kastar Bjarki Bjarnason ljósi á mikla breytingatíma 
í íslensku samfélagi. Í sögunni takast á fegurðarþráin og grimmdin 
og ekki má á milli sjá hvor hefur betur í þeirri glímu.“ 

Bókaútgáfan Frá hvirfli til ilja gefur söguna út og fæst hún í 
öllum helstu bókabúðum. Bókin verður einnig til sölu á vinnustofu 
Þóru Sigurþórsdóttur leirlistarkonu á Hvirfli í Mosfellsdal og þar 

verður sérstök kynning á sögunni næstkomandi laugardag kl. 15. 
Þar eru allir velkomnir.  

Bjarki Bjarnason skrifar um bræðurna Ingólf  Arnarson og Leif  fóstbróður hans

Bjarki sendir frá sér skáldsögu

  -  Fréttir úr bæjarlífinu6   -  Fréttir úr bæjarlífinu6

Ný vegtenging milli Aðaltúns og Flugumýrar tekin í notkun 

Bættar samgöngur 
við Hlíðartúnshverfi

Opnuð hefur verið ný vegtenging milli Aðaltúns og Flugumýrar sem hefur í för með 
sér verulegar samgöngubætur fyrir Hlíðartúnshverfi. Hinn nýi vegur tengir Hlíðartúns-
hverfið beint við hringtorg á mótum Vesturlandsvegar og Skarhólabrautar og eykur því 
umferðaröryggi til muna. Áður var tenging úr Hlíðartúnshverfi beint inn á Vesturlands-
veg þar sem vinstri beygja var bönnuð og þurftu vegfarendur sem ætluðu í átt til Reykja-
víkur að fara fyrst upp að næsta hringtorgi, við Langatanga, og fara þar heilan hring. Því 
gefur að skilja að hin nýja vegtenging bætir verulega samgöngur til og frá hverfinu.

umferðaröryggi tryggt
„Vegtengingin hefur verið á dagskrá um nokkurt skeið og hafa íbúar hverfisins 

lagt áherslu á nauðsyn hennar,” segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri. „Því er það 
mikið gleðiefni að hún sé nú komin í notkun enda stefnir Mosfellsbær ávallt að því að 
tryggja umferðaröryggi innan sveitarfélagsins. Svo er gaman að bæta því við að nýjasta 
mannvirkið í Mofellsbæ, þessi vegtenging, liggur einmitt við hliðina á elsta mannvirki 
bæjarins, Lágafellshúsinu, sem byggt var árið 1884,” bætir Haraldur við.

Jóhanna B. Hansen bæjarverkfræðingur, Haraldur 
Sverrisson bæjarstjóri, Sæunn Andrésdóttir eigandi 
Loftorku og Agnar Loftsson verkstjóri hjá Loftorku.

90% íbúa ánægðir 
með störf lögreglu 
Íbúar í Mosfellsbæ virðast almennt 
vera ánægðir með þróun mála þegar 
brot í sveitarfélaginu eru annars 
vegar. Innbrotum í bænum hefur 
fækkað frá því í fyrra og á það jafnt 
við um innbrot í fyrirtæki, bíla 
eða á heimili. Samanburðurinn 
nær yfir tímabilið frá ársbyrjun til 
októberloka áranna 2009 og 2010. 
Niðurstöðurnar voru kynntar á 
árlegum fundi lögreglunnar og 
fulltrúa sveitarfélagsins á dögunum. 
Samhliða var greint frá könnun um 
reynslu íbúa höfuðborgarsvæðisins 
af lögreglu, öryggi og afbrotum. 
Í henni kemur fram að íbúar á 
svæði lögreglustöðvar 4 
(Mosfellsbær, Graf-
arvogur, Grafarholt, 
Árbær, Norðlinga-
holt, Kjalarnes og 
Kjósarhreppur) 
telja að lögreglan 
sinni góðu starfi á 
umræddu svæði en 
rúmlega 90% töldu 
svo vera.
Nokkuð var 
um að íbúar 
sakni þess 
að hafa ekki 
lögreglustöð í 
bæjarfélaginu. 
Í undirbún-
ingi er að 
opna nýja 
lögreglu-
stöð við 
Skarhóla-
mýri í 
Mosfellsbæ 
sumarið 2012 ef öll 
áform ganga eftir.
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Bjarki Bjarnason hefur nú sent frá sér Líkmenn glatkistunnar en hér gluggar 
hann í bókina Mosalyng sem hefur að geyma þjóðsögur úr Mosfellssveit. MOSFELLINGUR

kemur næst út 16. des



Hljóðfæraleikarar eru Sigurður Ingvi Snorrason og Kjartan Óskarsson, sem leika á klarinettur, Emil Friðfinnsson 
og Þorkell Jóelsson sem leika á horn og á fagott leika Brjánn Ingason og Björn Árnason.

Miðasala verður í Bæjarskrifstofum í Mosfellsbæ í þjónustuveri á fyrstu hæð. 
Þar er hægt að kaupa miða í forsölu, en einnig er hægt að greiða miðana símleiðis. Vinsamlega hafið samband við 

Þjónustuver Mosfellsbæjar í síma 525-6700 þar sem miðasala fer fram og allar aðrar upplýsingar um miðasöluna eru veittar.

Sigrún Hjálmtýsdóttir ásamt blásarasextett, 
í daglegu tali Diddú og drengirnir, 

halda sína árlegu aðventutónleika í Mosfellskirkju 
þriðjudaginn 7. desember, kl. 20:30.

Efnisskráin er með hefðbundnum hætti, klassískir tónar og jólalög.

Aðventutónleikar Diddúar og drengjanna eru sérstakur tónlistarviðburður í menningarlífi Mosfellsbæjar, en 
tónleikarnir eru nú haldnir þrettánda árið í röð.  Á tónleikunum hafa frá upphafi verið frumfluttar umskriftir á 
klassískum verkum fyrir blásarasextett og sópran, en þetta er ekki algeng samsetning hljóðfæra og raddar.  

Margir Mosfellingar auk annarra hafa árvisst sótt litlu sveitarkirkjuna í Mosfellsdal heim af þessu tilefni, 
enda eru tónleikarnir í Mosfellskirkju á jólaföstu orðnir ómissandi hluti af undirbúningi fyrir helgihald jóla.

Menningarmálanefnd 
Mosfellsbæjar
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Óðinsauga flytur 
starfsemi í Mosó 
Óðinsauga er barnabókaútgáfa sem 
hefur vaxið jafnt og þétt síðustu árin 
og gefur út og dreifir sjö bókum í 
ár. Starfsemi útgáfunnar hefur nú 
flutt í Mosfellsbæ. Bækurnar sem 
koma út á vegum forlagsins í ár eru 
af ýmsum toga. Á meðal höfunda 
hjá forlaginu er afkastamesti 
barnabókahöfundur landsins, 
Huginn Þór Grétarsson. Forlagið 
dreifir einnig nýjustu skáldsögu 
Mosfellingsins Bjarka Bjarnasonar.
Óðinsauga útgáfa leitar að nýjum 
höfundum og ekki úr vegi að 
Mosfellingar sendi inn bækur, 
lumi þeir á handriti. Áhersla er á 
skáldsögur, bæði fyrir fullorðna og 
börn. Nánari upplýsingar á www.
huginnthor.com/odinsauga.html.

Lítið um afbrot 
í Kjósarhreppi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
heimsótti fulltrúa Kjósarhrepps á 
dögunum. Farið var yfir fasta liði 
í starfinu sem eru með svipuðum 
hætti og áður enda lítið um afbrot 
í Kjósarhreppi. En einnig var 
m.a. rætt um ólöglega meðferð 
skotvopna og lélegt símasamband. 
Kjósverjum hefur oftar en ekki 
blöskrað hraðakstur bifhjólamanna 
sem fara um Hvalfjörðinn. Ástandið 
á Vesturlandsvegi er öllu betra en 
þar er brotahlutfall ökumanna lágt.
Eins og nærri má geta hefur 
Kjósarhreppur ákveðna sérstöðu í 
samanburði við önnur sveitarfélög í 
umdæmi lögreglunnar höfuðborgar
svæðinu. Bæði er hann víðfemur 
en jafnframt er ákaflega fámennur. 
Eftir sem áður kappkostar lögreglan 
á höfuðborgarsvæðinu að veita 
Kjósverjum jafngóða þjónusta og 
öðrum íbúum í umdæminu.
Á myndinni eru Guðmundur H. 
Davíðsson, Guðný Ívarsdóttir, Birgir 
Mikkel og Árni Þór Sigmundsson.

Eldri borgarar

Upplýsingar og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 586-8014 og í gsm. 692-0814

AfgAngur Af bAsArvörum!
Ath: Í handverksstofunni á Eirhömrum eru til sölu
margskonar handunnar vörur m.a. gler- og allskonar
prjónavörur og margt fleira. 
Opið kl. 13-16.

glervinna er kennd kl. 10-12 
á fimmtudögum. Sími 586-8014

  -  Fréttir úr bæjarlífinu8

Félagarnir Eiríkur og Leiknir opna á ný

Pizza-bræður 
taka við keflinu

Eiríkur og Leiknir við ofninn 
góða í Urðarholtinu.

Þeir Leiknir Kolbeins og Eiríkur Pétur Eiríksson eru nýir 
eigendur veitingastaðarins Pizzabræðra í Urðarholti sem áður 
hét Eldhúsið pizzabakarí. Á matseðlinum verða sömu góðu 
pizzurnar og áður auk ýmissa nýjunga sem þróaðar verða með 
tíð og tíma. „Við ætlum að taka salinn í gegn og skapa meiri 
„restaurant“ stemmingu, gera aðeins meira kósí“ segir Leiknir. 
Strákarnir ætla sjálfir að vera bakvið afgreiðsluborðið og stefna 
að því að rífa staðinn upp svo um munar. Um er að ræða einu 
eldbökuðu pizzurnar í Mosfellsbæ. 

Opnunartilboð verða út desember og bjóða þeir Pizzabræð
ur alla Mosfellinga velkomna á nýjan og betrumbættan stað í 
Urðarholtinu sem á árum áður hýsti gamla Mosfellsbakarí.

Bríet Erla Valdimarsdóttir 4 ára  og Guðbergur 
Emil Þórisson 6 ára aðstoðuðu Harald bæjar-
stjóra við að kveikja á jólaljósunum á torginu.

Fjöldi fólks lagði leið sína til að fylgjast með þegar jólaljósin voru tendruð á jólatrénu 

Jólaljósin á Miðbæjartorginu 
kveikt síðasta laugardag

Barnakór Varmárskóla söng nokkur jólalög á torginu þegar ljósin voru tendruð.

Þessir bræður voru óvenju snemma á ferðinni þetta árið en þeir gáfu sér tíma til að líta við í Kjarnanum. Fjöldi fólks var á torginu þrátt fyrir nokkurn kulda.



Byggingavöruverslun 
Mosfellsbæjar
Háholti 14
s. 586 1210 / 897 6158

Ágætu Mosfellingar 
og nærsveitarmenn

jólapappír
jólakort

úti- og inniseríur

gluggaskraut

aðventuljós

og margt fleira til jólanna

allt á 
góðu 
verði

Úti og inniseríur á 10% afslætti 
laugardag og sunnudag 4. og 5. desember

opið
mánudaga - laugardaga 10-18 

sunnudaga 12-18



Uni og Jón Tryggvi 
í Mosfellskirkju
Söngvaskáldin Jón Tryggvi og 
Unnur Arndísardóttir, eða Uni 
eins og hún kallar sig, verða með 
Jólatónleika í Mosfellskirkju 
fimmtudagskvöldið 9. desember 
kl 20. Þetta verða ljúfir og fallegir 
jólatónleikar þar sem þau munu 
leika rólegu og fallegu jólalögin 
ásamt því að spila lög af sólóplötum 
þeirra beggja sem komu út fyrir 
seinustu jól.
Þau langar til að skapa ljúfa og 
fallega stund til að taka á móti 
hátíðinni. Aðgangseyrir eru litlar 
1.000 kr. Þau munu einnig vera með 
plötur sínar til sölu, en því miður 
er ekki posi á staðnum. Hægt er að 
hlusta á og nálgast tónlist þeirra á 
heimsíðum þeirra sem eru
www.uni.is og www.jontryggvi.is

Mitt land í Listasal 
Mosfellsbæjar
Þann 13. nóvember opnaði sýning 
Dóru Árna, Mitt land, í Listasal 
Mosfellsbæjar. Dóra sýnir olíumál-
verk sem eru óður hennar til lands-
ins. Einnig sýnir hún leirverk. Dóra 
Árna lauk námi frá myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands árið 2002 og 
lærði einnig keramík í Ungverja-
landi. Hún hefur sýnt hér á landi 
bæði á einka– og samsýningum. 
Sýningin stendur til 4. desember.

Aðventuupplestrar 
á Gljúfrasteini
Aðventuupplestrar hafa verið fastur 
punktur í viðburðaflóru Gljúfra-
steins frá opnun haustið 2004 enda 
andrúmsloftið í stofunni einstakt og 
tilvalið fyrir slíka andlega næringu 
í erli komandi vikna. Dagskráin á 
sunnudögum hefst kl. 16 og er að-
gangur ókeypis. Er þetta í sjöunda 
sinn sem boðið er til upplestra 
rithöfunda á nýútgefnum bókum.
Sunnudaginn 5. desember er dag-
skráin svohljóðandi. Bragi Ólafsson 
- Handritið að kvikmynd Arnar 
Featherby og Jóns Magnússonar um 
uppnámið á veitingahúsinu eftir 
Jenný Alexson. Ólafur Haukur Sím-
onarson - Ein báran stök. Sigríður 
Pétursdóttir - Geislaþræðir. Ari 
Trausti Guðmundsson - Blindhæðir.
Nánari upplýsingar á gljufrasteinn.is

  -  Öflugasti auglýsinga- og fréttamiðill Mosfellsbæjar10

Ný tískuvöruverslun Basicplus hefur 
verið opnuð við Háholt. Það eru hjónin 
Rakel Katrín Sigurhansdóttir og Sævar 
Haraldsson sem eiga og reka verslunina. 
„Við viljum kappkosta að bjóða Mosfelling-
um upp á gott verð, góða þjónustu og 
umfram allt þann valkost að þurfa ekki 
að leita til höfuðborgarinnar í innkaupa-
leiðangur. Við erum því með allt til alls, 
dömu- og herrafatnað, skó, töskur, veski, 

skart og snyrtivörur frá Golden Rose,” segir 
Rakel. „Við erum með fatamerki á borð við 
Desiqual, 2Biz, Skunk Funk, Ofelia, Kit 
Karnby, Blend og fleiri góð merki. Mátunar-
aðstaðan hjá okkur er notaleg en við erum 
með hvíldarstóla fyrir þreytta fætur.“ 

Opið alla daga fram að jólum
„Við flytjum mikið inn sjálf ásamt því að 

eiga viðskipti við innlenda heildsala. Við 

rekum einnig Basicplus Tískuhús á Selfossi 
en þar bjóðum við uppá dömufatnað og 
leggjum áherslu á stórar stærðir. 

Við vonumst til að Mosfellingar og nær-
sveitungar gefi sér tíma til að líta við í nýju 
versluninni okkar, en við ætlum að hafa 
opið alla daga vikunnar fram að jólum.”

Í kvöld fer fram konukvöld í versluninni 
þar sem ráðgjafar í förðun verða á svæðinu 
auk glæsilegrar tískusýningar.

Hjónin Sævar Haraldsson og Rakel Katrín Sigurhansdóttir opna tískuvöruverslun í Mosó

Basicplus opnar í Háholti

Rithöfundar lásu úr verkum sínum á bókasafninu

Bókmenntaveisla
Hið árlega bókmenntakvöld Bókasafnsins var haldið miðvikudagskvöldið 17. 
nóvember og tókst vel að vanda. Rithöfundarnir Árni Þórarinsson, Bragi Ólafs-
son, Einar Kárason, Gerður Kristný, Halla Gunnarsdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir 
og Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir lásu úr verkum sínum og svöruðu spurningum 
gesta undir varskri stjórn Katrínar Jakobsdóttur bókmenntafræðings.

Mikill fjöldi gesta leggur 
ætíð leið sína á Bókasafnið 
í aðdraganda jóla. 

Þekktir rithöfundar lásu 
úr verkum sínum.



verslum í heimabyggð

Laugardaginn 4.desember 
11:00 – 13:00 

Uppi í eldri deild 

Frábærir vinningar! 

1 spjald  500,- 
2 spjöld 1.000,- 
4 spjöld 1.500,- 

Kaffiveitingar seldar í hléi

Munið að taka seðla og klink því að engin kort eru tekin 

Foreldrafélag Varmárskóla 

HáHolti 13-15 - sími 578-6699 

Nú eru 
strákarNir 

komNir 
í jólaskap

verslum í heimabyggðverslum í heimabyggðverslum í heimabyggðverslum í heimabyggðverslum í heimabyggðverslum í heimabyggð

skataN er komiN

humar

tilbúiN jólasúpa

grafiNN lax
Jóla

hvað?



  -  Vinkvennakvöld12

Hið árlega vinkvennakvöld Lions
klúbbsins Úu var haldið í Hlégarði 12. 
nóvember. Um 120 konur mættu og 
skemmtu sér konunglega. Veislustjóri 
kvöldsins var Halla Karen Kristjánsdóttir 
og fór hún á kostum. Þema kvöldsins 
var skrautlegar slæður. Mikið var af 
skemmtilegum uppákomum, Ísold ung og 
efnileg söngkona söng nokkur lög, síðan 
skelltu konur sér í huganum til Kólumbíu 
og tóku sporin með Sigrúnu Björgu sem 
kenndi skemmtilega Zumba danssveiflu, 
einnig var glæsilegt happdrætti og leikir 
og að endingu kom Dúettinn Hljómur og 
spilaði og söng fram eftir kvöldi.

Láta gott af sér leiða
Lionsklúbburinn Úa var stofnaður 10. 

desember 2007 og starfar að líknarmálum. 
Kjörorð þeirra er að láta gott af sér 
leiða. Að sögn formanns Úu, Kristínar 
Davíðsdóttur, rann ágóði kvöldsins í 

líknarsjóð klúbbsins og  að þessu sinni 
verða tvær ungar konur styrktar með 
framlögum, önnur þeirra lenti í alvarlegu 
umferðarslysi á Vesturlandsvegi og hin er 
hjartaþegi og er mikið veik.

Félagskonur vilja koma á framfæri 
þökkum til allra þeirra sem að studdu við 
bakið á þeim með happdrættisvinningum 
og einnig öllum þeim sem gerðu kvöldið 
eftirminnilegt í alla staði.

Um 120 konur mættu í Hlégarð á árlegt styrktarkvöld

Vinkvennakvöld 
Lionsklúbbsins Úu

Veislustjóri kvöldsins, Halla Karen, lýsir 
„veðurfréttunum” með hjálp Vignis í Hlégarði. 

Þema kvöldsins var skrautlegar slæður. Þessar glæsilegu konur þær Alfa Regína, Ragna Þóra, Sigurbjörg, 
Iðunn Ása, Inga Dóra og Dagný  gerðu sér lítið fyrir og bjuggu til sínar eigin slæður eins og sjá má.

Sigrún Björg, einkaþjálfari í World Class tók 
stelpurnar í Zumba sveiflu þegar leið á kvöldið.

Skemmtinefnd kvöldsins ásamt formanni félagsins að loknu vel heppnuðu kvöldi í Hlégarði.

Ásta Dóra í Reykjahlíð og Kristín á Reykjum. Vinkonurnar Aníta, Steinunn og Sigurbjörg. Ragna Þóra var hæstánægð með happdrættið. Ísold tekur lagið við undirspil frá strákunum.

Þuríður Yngvadóttir og Ólöf ValdimarsdóttirSysturnar Svanhildur og Brynhildur.

Vinkonurnar sýndi mikil tilþrif á dansgólfinu.
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Gjafakort Íslandsbanka fæst í öllum 
útibúum bankans.
Gjafakort Íslandsbanka fæst í öllum Gjafakort Íslandsbanka fæst í öllum 

Með Gjafakorti Íslandsbanka hittir þú
örugglega í mark og getur verið viss um 
að gefa gjöf sem allir kunna að meta.

Tilbúin gjöf í fallegum umbúðum
Gildir í verslunum um allan heim og á Netinu
Virkar eins og önnur greiðslukort
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Kanntu að tefla?
Undirbúningur er hafinn vegna stofnunar taflfélags 

Mosfellsbæjar og af því tilefni verður haldið:

Fjöltefli í Lágafellskóla 
Sunnudaginn 5. desember kl. 13  

Þröstur Þórhallsson stórmeistari teflir fjöltefli

Allir bæjarbúar sex ára og eldri sem kunna mannganginn eru hvattir 

til að mæta Mosfellingar, fjölmennum á viðburði í bænum okkar 

Þeir sem eiga góð töfl eru beðnir um að taka þau með



Verkefnið „Í skjól fyrir jól“ gengur gengur 
vel enda mikil samstaða í fólki. Gríðarlega 
mikið tjón varð og ljóst að tryggingarnar 
bæta ekki nema lítinn hluta. Húsin tvö 
sem brunnu til grunna voru í eigu Sveins 
Inga Grímssonar og Herdísar Hjaltadóttur 
(Lillu). Talið er að kviknað hafi í út frá 
rafmagni. Níu hestum var bjargað úr 
logandi húsunum en allt tiltækt slökkvilið 
á höfuðborgarsvæðinu var sent á vettvang. 
Rýma þurfti nærliggjandi hús.

Unnið dag og nótt að uppbyggingu
„Hér er unnið dag og nótt að því að 

koma hestunum í skjól sem fyrst“, segir 
Lilla sem er afar þakklát þeim stuðningi 
sem hún hefur notið síðustu vikna. Lilla 
hafði ma. komið sér upp miklu minjasafni 
á kaffistofunni sem er óbætanlegt. „Manni 
er auðvitað mjög brugðið enda ekki nema 
10 ár síðan það brann allt hjá dóttur minni 
og 19 hross drápust.“ 

„Ég hef allavega hestana mín,“ segir Lilla 
þrátt fyrir allt. Rúnar í Vís kom færandi 
hendi með nýjan hnakk og er ég honum 
mjög þakklát sem og öllu því fólki sem 
aðstoðar okkur við að koma húsinu upp á 
nýjan leik.“

Gunnars þáttur Valssonar
Gunnar Valsson rifjar upp með 

blaðamanni mínúturnar sem það tók 
hann, ásamt tveimur lögreglumönnum, að 
losa stíurnar í brennandi húsinu. „Ég benti 
löggunni á hlöðuna þar sem ég vissi að Ingi 
var með folöld þannig að þeir náðu þeim 
út með ég losaði stíurnar“, segir Gunnar. 

Hestarnir prjónuðu og létu öllum illum 
látum. Reykurinn var mikill og ekki sást 
handa skil. Hestarnir í húsinu eru metnir 
á fleiri milljónir og mildi að þeir séu á 
lífi. Margir hverjir verðlaunahestar en á 
staðnum fór fram ræktun. Hrossin eru öll 
við hestaheilsu í dag.     

Samhugur í verki
Mikill samhugur er á meðal félaga í 

hestamannafélaginu Herði og leggjast þeir 
allir á eitt. „Megin þunginn verður lagður á 
að klára húsin að utan og fyrstu hæðina að 
innan þannig að hægt sé að taka inn hesta, 
segir Guðjón Magnússon formaður Harðar. 
„Engir beinir fjármunir verða teknir í þetta 
mál frá Herði og mun Hörður ekki blanda 
sér i fjármál byggingarinnar, enda er hér 
um húsnæði í einkaeign að ræða.  Einnig 
að þessi aðstoð sem félagið veitir muni 

ekki hafa nein neikvæð áhrif á starf Harðar, 
þvert á móti mun þetta þjappa fólki saman 
og efla félagsandann og samheldnina. 
Félgagsmenn eru hvattir til að leggja 
sitt að mörkum við uppbygginguna. 
Kvennadeildin hefur séð um mat og kaffi í 
Harðarbóli sem stendur hópnum til reiðu.

Guðjón vill koma á framfæri sérstöku 
þakklæti til allra þeirra sem greitt hafa 
götu verkefnisins. „Það er ekki sjálfgefið að 
hægt sé að byrja byggja svo skömmu eftir 
eldsvoða sem þennan.

Hægt er að fá nánari upplýsingar um 
framgöngu mála á www.hordur.is og á 
Facebook-síðunni Hestar í skjól fyrir jól. 

Uni og Jón Tryggvi 
í Mosfellskirkju
Söngvaskáldin Jón Tryggvi og 
Unnur Arndísardóttir, eða Uni eins 
og hún kallar sig, verða með Jóla-
tónleika í Mosfellskirkju fimmtu-
dagskvöldið 9. desember kl 20. Þetta 
verða ljúfir og fallegir jólatónleikar 
þar sem þau munu leika rólegu og 
fallegu jólalögin ásamt því að spila 
lög af sólóplötum þeirra beggja sem 
komu út fyrir seinustu jól.
Langar þeim að skapa ljúfa og 
fallega stund til að taka á móti 
hátíðinni. Aðgangseyrir eru litlar 
1.000 kr. Þau munu einnig vera með 
plötur sínar til sölu. En því miður 
er ekki posi á staðnum. Hægt er að 
hlusta á og nálgast tónlist þeirra á 
heimsíðum þeirra sem eru
www.uni.is og www.jontryggvi.is

Mitt land í Listasal 
Mosfellsbæjar
Þann 13. nóvember opnaði sýning 
Dóru Árna, Mitt land, í Listasal 
Mosfellsbæjar. Dóra sýnir olíumál-
verk sem eru óður hennar til lands-
ins. Einnig sýnir hún leirverk. Dóra 
Árna lauk námi frá myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands árið 2002 og 
lærði einnig keramík í Ungverja-
landi. Hún hefur sýnt hér á landi 
bæði á einka– og samsýningum. 
Sýningin stendur til 4. desember.

Aðventuupplestrar 
á Gljúfrasteini
Aðventuupplestrar hafa verið fastur 
punktur í viðburðaflóru Gljúfra-
steins frá opnun haustið 2004 enda 
andrúmsloftið í stofunni einstakt og 
tilvalið fyrir slíka andlega næringu 
í erli komandi vikna. Dagskráin á 
sunnudögum hefst kl. 16 og er að-
gangur ókeypis. Er þetta í sjöunda 
sinn sem boðið er til upplestra 
rithöfunda á nýútgefnum bókum.
Sunnudaginn 5. desember er dag-
skráin svohljóðandi. Bragi Ólafsson 
- Handritið að kvikmynd Arnar 
Featherby og Jóns Magnússonar um 
uppnámið á veitingahúsinu eftir 
Jenný Alexson. Ólafur Haukur Sím-
onarson - Ein báran stök. Sigríður 
Pétursdóttir - Geislaþræðir. Ari 
Trausti Guðmundsson - Blindhæðir.
Nánari upplýsingar á gljufrasteinn.is

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað14

Starfsfólk á tveimur leikskólum í Mosfellsbæ hafa útbúið gjafa-
kassa fyrir um 60 börn sem ætlunin er að færa jólagjafir í samvinnu 
við Rauða kross Íslands. Starfsfólk Reykjakots og Hlaðhamra hefur 
á undanförnum mánuðum setið við í frítíma sínum og prjónað 
húfur, vettlinga, sokka, ennisbönd, peysur og ýmislegt fleira til að 

setja í kassana. Leitað var til nokkurra fyrirtækja um aðstoð til að 
gera kassana sem veglegasta og var því vel tekið. Gjafir fengust frá 
Barnasmiðjunni, Diplo ehf, Ísey, Ístex, Nóa Síríus og Bókaútgáf-
unni Sölku ehf. Kassarnir verða afhentir Rauða  krossi Íslands til 
úthlutunar.

Starfsfólk leikskólanna Reykjakots og Hlaðhamra lætur gott af  sér leiða fyrir jólin

Útbúa jólagjafir handa 60 börnum

Níu hestum var bjargað úr brennandi hesthúsi fimmtudagskvöldið 11. nóvember 

Mikil mildi að ekki fór verr 

M
yn

d/
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Lilla í góðra vina hópi við 
uppbyggingu hesthússins.

Söfnunarreikningur í Íslandsbanka
549-15-124929. Kt: 261249-2949

Allt tiltækt lið slökkviliðsins 
var kallað á vettvang.
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Jólabærinn
Mosfellsbær

Tveir jólamarkaðir eru fyrirhugaðir í Mosfellsbæ 
í ár, innimarkaður á torgi í Kjarna og útimarkaður 
í Álafosskvos, og mega íbúar því búast við mikilli 

jólastemmningu í bænum á aðventunni.

Innimarkaðurinn verður haldinn á 
föstudögum á torginu í Kjarna kl. 11-18.30. 
Þar verða sölubásar með varning af ýmsu 

tagi sem er tilvalinn í jólapakkana.

Útimarkaðurinn verður haldinn í Álafosskvos 
á laugardögum og sunnudögum kl. 12-17 í 
desember. Komið verður upp sölubásum 
í tjaldi á palli við kaffihúsið og mynduð 

verður skemmtileg jólastemmning. 
Á boðstólnum í kaffihúsinu verða veitingar 

við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, 
svo sem heitt súkkulaði, jólaglögg, 

piparkökur og margt annað gómsætt 
og seðjandi og að sjálfsögðu verður 

jólatónlist í hávegum höfð.

 verður haldinn í Álafosskvos  verður haldinn í Álafosskvos 
á laugardögum og sunnudögum kl. 12-17 í á laugardögum og sunnudögum kl. 12-17 í 

Á boðstólnum í kaffihúsinu verða veitingar Á boðstólnum í kaffihúsinu verða veitingar 
við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, 

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja



Jólamarkaður í vinnu
stofum Skálatúns 
Síðustu mánuði hefur starfsfólk 
Skálatúns unnið hörðum höndum 
að listsköpun og handverki. 
Afraksturinn verður til sölu á 
glæsilegum jólamarkaði fimmtu-
daginn 2. desember. Mikið úrval af 
glæsilegum handverksvörum sem 
margar hverjar eru einstakar og til 
í takmörkuðu upplagi. Boðið upp 
á fjölbreytt úrval, s.s. glervörur, 
nytjavöru, skrautmuni o.fl.
Markaðurinn verður haldinn í 
gróðurhúsi sem er til hliðar við 
Vinnustofurnar og verður opinn frá 
kl. 11-17:30. Einnig verður hægt að 
nálgast vörur okkar eftir markaðinn 
frá kl 8-16 virka daga.

Markaður í Ásgarði 
á laugardaginn
Ásgarður Handverkstæði verður 
með árlegan jólamarkað sinn og 
kaffisölu í húsnæði Ásgarðs að 
Álafossvegi 22 í Mosfellsbæ á milli 
kl. 12 og 17. Allar leikfangalínur 
Ásgarðs verða til sýnis og sölu, 
einnig verða kaffi/súkkulaði og 
kökur til sölu gegn vægu gjaldi. 
Góðir gestir líta í heimsókn og taka 
nokkur lög. Fátt er betra en að byrja 
jólaundirbúninginn á því að fara í 
Ásgarð þann 4. desember, sitja við 
borð með listamönnum Ásgarðs, 
drekka ekta, heitt súkkulaði með 
rjóma og hlusta á frábæra listamenn 
syngja og spila nokkur jólalög.

Douglas Brotchie 
heldur árleg Orgeljól
Komu jólanna verður fagnað 
með tónleikum í Lágafellskirkju 
nú í sjötta skipti. Organisti og 
skipuleggjandi þeirra, Douglas 
Brotchie, innleiddi þessa hefð 
þegar hann flutti í Eik í Mosfellsbæ. 
Hann hafði áhuga á að efla og 
styrkja tónleikahald í sinni nýju 
heimabyggð. Fyrir utan nokkra 
ástsæla kafla eftir Bach mun 
Douglas flytja tvo sálmaforleiki sem 
Bach samdi ungur maður. Douglasi 
til aðstoðar verður Einar Clausen 
tenórsöngvari. Orgeljól fara fram 
fim. 16. des. kl. 20. Aðgangur er 
ókeypis enda tónleikahald styrkt af 
menningarmálanefnd.

  -  Frítt, frjálst og óháð í átta ár16












  

 















  
  
 
  




 

Skólahljómsveit Mosfellbæjar hélt sína 
árlegur hausttónleika þriðjudaginn 23. 
nóvember og að þessu sinni í hátíðarsal 
Varmárskóla. A, B og C sveit léku hver 
sína efnisskrá sem var mjög fjölbreytt og 
skemmtileg. Salurinn var troðfullur af 
áheyrendum sem létu óspart í ljós ánægju 
sína með leik hljómsveitanna.  

Styrkur í ferðasjóð
Áður en allur hópurinn, alls 95 hljóð-

færaleikarar, lék saman í lokin kvaddi 
fulltrúi Kiwanisklúbbsins Mosfells sér 
hljóðs og þakkaði hljómsveitinni fyrir 
ánægjulegt samstarf til margra ára og 
færði hljómsveitinni 150.000 króna styrk 
í ferðasjóð. Heiðursfélagar Skólahljóm-

sveitarinnar eru Jórunn H. Árnadóttir og 
Birgir D. Sveinsson og var Birgir jafnframt 

kynnir. Kennarar við hljómsveitina eru sex 
talsins og nemendur liðlega 110.

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar hélt vel heppnaða hausttónleika í hátíðarsal Varmárskóla

Troðfullt hús á hausttónleikum

Hátíðarsalur Varmárskóla var 
þéttsetinn á hausttónleikum 
Skólahljómsveitarinnar
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AllAr spólur

350 kr

10 ára
afmæli

snælAnd í Mosfellsbæ

brAgðArefur
Miðstærð

385 kr

Allur ís 
á hálfvirði

dæMi: lítill ís

110 kr

stór shAke

315 kr

1 líter Af ís

445 kr

2 l kók kippA

995 kr

HáHolt 14 - Mosfellsbær

laugardaginn 4. desember

1/2 l kók

100 kr
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Ágæti
hundaeigandi

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

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 

Krakkarnir í 7. AÞ tóku þátt í söfnuninni „Jól í skókassa“. Verkefnið fólst í því að gleðja 
önnur börn, m.a. í Úkraínu, sem lifa við fátækt, sjúkdóma og erfiðleika með því að 
gefa jólagjafir. Krakkarnir gengu í hús og söfnuðu pening til að geta keypt gjafir eins og 
tannbursta, tannkrem, leikföng, sælgæti og fatnað. Þetta verkefni var hluti af lífsleikni-
kennslu þar sem nemendur eiga samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla að skipuleggja 
söfnun. Verkefnið gekk vonum framar og er komið á framfæri þökkum til Mosfellinga 
sem sáu sér fært um að gefa í söfnunina.

Nemendur í 7. AÞ tóku þátt í söfnuninni „Jól í skókassa” 

Krakkarnir í 7. AÞ 
gleðja fyrir jólin

Arnhildur Valgarðsdóttir stjórnandi 
Kirkjukórsins tekur við þökkum að 
loknum vel heppnuðum styrktartón-
leikum fyrir Ásgarð þann 20. október
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i

Dagsetningar:
3. desember, 4. desember, 

10. desember, 11. desember, 
17. desember, 18. desember.

Gunna í Dalsgarði sér um jólaborðið á Kaffihúsinu og Galleríinu á Álafossi. 
Verið velkomin í ómótstæðilega jólaveislu Gunnu.

TónlisTarperlur 
og TexTar laxness 
á geisladiski

... og fjöllin 
    urðu kyr

Hópur framúrskarandi lisTamanna flyTur dagskrá fléTTaða úr TónlisT, 
kvæðum Halldórs laxness og frásögnum úr mosfellssveiT.

sölusTaðir: 
Gljúfrasteinn, 

Bókasafn Mosfells-
Bæjar oG þjónustu-
ver MosfellsBæjar

Julefrokost
í hádeginu alla daga 

2.500 kr. pr. mann 

Jólamarkaður í kvosinni 
hefst sunnudaginn 5. desember kl. 12–17. 

Jólamarkaður og jólastemming 

verður allar helgar fram að jólum.

Gunna í Dalsgarði sér um jólaborðið á Kaffihúsinu og Galleríinu á Álafossi. 

takmarkaður sætafjöldi 
Borðapantanir í síma 566-8030

Verð á mann 5.500 kr.

Julefrokost
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Namo ehf - Skútuvogi 11 
104 Reykjavík (móti Blómaval) 
Sími: 566 7310 

Opnunartími:
Mánudagar til föstudagar 9-18 
Laugardagar 11-16

til jóla

25%
afsláttur

af eftiRtöLduM vöRuM

Keppnistreyjur

fótboltasokkar 
með uMfa lógói

Legghlífar 
með uMfa lógói

Svartar stuttbuxur
(með neti)

félagsgalli

uMfa húfur

uMfa vindjakki 
rauður

uMfa svitabönd

Lollipopp, Lególið Lágafellsskóla, tók þátt í First Lego League keppninni í 
Reykjanesbæ nú í nóvember. Í liðinu eru Henrik í 8. bekk, Inacio í 7. bekk og Alexander, 
Ívan, Jón Ragnar, Óskar, Anton Eric og Svanhildur í 5. bekk. Þau stóðu sig vel í 
kynningum fyrir framan dómara, kynntu vélmennið sitt og útskýrðu virkni þess vel og 
vandlega. Þau kynntu rannsóknarverkefnið sitt í formi kvikmyndar um áhrif reykinga á 
mannslíkamann og dagbókina sína bæði í formi  vefsíðunnar lollipopps.webs.com/
dagbk.htm og í formi myndasýningar. Einnig tóku þau þátt í að forrita vélmenni til að 
leysa þrautir í þrautaplani og voru með frábært skemmtiatriði. Krakkarnir lögðu af 
stað í þessa keppni með einkunnarorð skólans; samvinnu, samveru og samkennd, að 
leiðarljósi. Þessir nemendur voru skólanum til mikils sóma. 

Lollipopp tók þátt í First Lego League keppni í Reykjanesbæ

Lególið Lágafellsskóla

Lollipopp liðið 
ásamt kennara 
sínum Arndísi 
Hilmarsdóttur.

Jólatrésala
AFTURELDINGAR
JJólatrésalaólatrésala

AFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGAAFTURELDINGA
J

AFTURELDINGA
JJ

AFTURELDINGA
JJ

AFTURELDINGA
Jólatrésala

AFTURELDINGA
ólatrésalaólatrésala

AFTURELDINGA
ólatrésalaólatrésala

AFTURELDINGA
ólatrésalaólatrésala

AFTURELDINGA
ólatrésalaólatrésala

AFTURELDINGA
ólatrésala

RR
Hin árlega jólatréssala verður nú á pallinum hjá 

Kaffi Kidda Rót og við hliðina á Krónunni.
Opnunartímar:

Opið verður dagana 11. og 12. des, 17.–19. des og 22. desember.

Virka daga kl. 17.00–20.00
Helgar 14.00–19.00

Tryggið ykkur tré í tíma og styðjið við 
íþróttastarf í heimabyggð!

MOSFELLINGUR
kemur næst út 16. desember

skilafrestur efnis og auglýsinga er til 13. desember





Moli litli flugustrákur 
tekur flugið á ný 
Nýlega komu fyrstu tvær bækurnar 
um Mola litla flugustrák aftur út 
eftir 40 ára fjarveru. Höfundur 
bókanna, Ragnar Lár, hefði orðið 75 
ára í desember 
en hann lést 
fyrir að verða 
þremur árum 
síðan. Hann bæði 
skrifaði sögurnar 
og myndskreytti 
en bækurnar um 
Mola litla komu 
út á árunum 
1968-1975 og voru þá sjö talsins.
Bækurnar fjalla um ævintýri Mola 
sem er lítill og fremur ógætinn 
flugustrákur, besta vin hans Jóa 
járnsmið og illmennið Köngul 
kónguló sem í sífellu gerir þeim 
félögum skráveifu.
Ástæða þess að ung fjögurra manna 
fjölskylda úr Hafnarfirði ákvað 
að endurútgefa Mola litla var sú 
að Ragnar Lár var ömmubróðir 
heimilisföðurins og bækurnar lifðu 
vel í huga hans og hjarta. Á sínum 
tíma komu út sjö bækur en þegar 
farið var að kanna málið þá fundust 
þvílíkar gersemar - teikningar og 
texti af áður óútkominni áttundu 
bókinni. Ætlunin er því að gefa út 
allar átta bækurnar um Mola litla en 
gera það hægt og bítandi.

Aðfangamarkaður 
jóla haldinn í Kjós
Laugardaginn 4. des. verður  hinn 
árlegi aðfangamarkaður jóla í 
Félagsgarði í Kjós frá kl 13-17. 
Á boðstólum verður ýmiskonar 
handverk og matvælaframleiðsla 
úr Kjós og er góð þátttaka á 
markaðnum. Hægt er byrja á því 
að ná sér í alíslenskt jólatré á 
skógræktarsvæðinu við Fossá og 
fá sér svo kakó og heimabakað 
meðlæti hjá Kvenfélagi Kjósar-
hrepps í Félagsgarði. Margir Kjós-
verjar og aðrir nátengdir verða með 
framleiðsluvörur sínar á boðstólum. 
Vert er að taka það fram að ekki eru 
allir söluaðilar með posa til að taka 
við greiðslum.
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Bílar vikunnar www.isband.is
www.100bilar.is

VW Touareg 2 V6, árg 2/2008, 
ek 34þús.km,  281hö, sjálfsk, 
leður, lúga, rafmagn í afturhlera, 
omfl,  Mjög flottur og vel búinn 
bíll, Ásett verð 6890 þús. kr,
bíllinn er í salnum hjá okkur.

Toyota Land cruiser 120 LX 
35”, árg. 5/2007, ek. 51þús.km, 
sjálfsk, 35” breyttur, rafmagn, 
dráttarbeisli, CD, omfl, 
Topp eintak og lítur út sem nýr!, 
Ásett verð 6990 þús. kr,
er á staðnum,

100 bílar | ÞverholTi 6 | SíMi 517 9999 | 100bilar@100bilar.iS

Áð á Húsatúni. Fjölmennt 
var á fjallinu þetta árið.

Árlegar Reykjaréttir fóru fram um síðustu mánaðamót

Smalar á Reykjafelli

Fjölskylda Ragnars Björnssonar heitins en réttirnar á Reykjum eru árlega 
haldnar í minningu hans. Frá vinstri Jóhann Óskar, Ragnar Ingi, Björn Ingi, 
Lovísa Rut, Ásta, Stefanía og Jón Davíð. 

Réttarnefndin 2010, Ingibjörg, Bingi, Ragnar Ingi, Nonni Maggi, 
Mummi og Kiddi. Fyrir framan eru Jóndi og Jón Magnús.

Þrír vel útbúnir, Sigurfinnur, Garðar og Gunnar. Rúnar með dóttur sína í fangi og Hinrik Gylfason. Kristinn Már Sveinsson og Kristinn Magnússon.

Blessuð sértu sveitin mín. Bræðurnir Jóndi 
og Bingi með Mosfellssveitina í bakgrunn.

Vel á annan tug smala lögðu leið sína á Reykjafellið í árlegum stóðréttum laugardaginn 
30. október. Um er að ræða einu stóðréttir sem vitað er um á höfuðborgarsvæðinu. Hross 
voru heimt af fjalli og smalað saman í hina einu sönnu Reykjarétt. Veður var stillt en kalt 
og létu menn það ekki á sig fá. Sjaldan eða aldrei hefur eins stór hópur lagt á fjallið. 

Hlégarður

Hlégarður, Háholti 2, 270 Mosfellsbæ, sími 566 6195 / 892 9411

í hádeginu á Þorláksmessu
Skötuhlaðborð

Pantið borð 
tímanlega 

í síma 566-6195 
eða 566- 8215

Veislugarður
Veisluþjónustan Hlégarði



Grill            nesti
HáHolt 24 - s. 566-7273

Þrennu
tilboð

pylsa, 
kók og 
nizza

tilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboðtilboð

500
kr



Fyrsti hundurinn til að sinna sjálfboðnu 
starfi fyrir Rauða krossinn í Mosfellsbæ 
heitir Hekla. Hún er vinaleg blendingstík 
og heimilishundur Völu Friðriksdóttur líf-
fræðings. Hekla gegnir margföldu hlutverki 
sem heimsóknarvinur Rauða krossins.

 „Ég hafði fylgst með umfjöllun um 
heimsóknir sjálfboðaliða Rauða krossins 
með hund og fannst að það væri eitthvað 
fyrir mig, bæði vegna þess að mig langaði 
til þess að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og 
vegna þess að mér fannst Hekla tilvalin í 
verkefnið. Í fyrrahaust skráði ég mig svo 
sem sjálfboðaliða en við Hekla byrjuðum 
þó ekki að fara í heimsóknir saman fyrr en 
nú í vor,” útskýrir Vala sem í millitíðinni 
sótti námskeið fyrir heimsóknarvini og 
annað í sálrænum stuðningi auk þess að 
að pakka hjálpargögnum fyrir fórnarlömb 
jarðskálftans á Haítí í janúar.

Grænt ljós í persónuleikamati
Hekla hjartahlýja lætur sér ekki nægja 

að fara hálfsmánaðarlega í heimsókn með 
Völu heldur fer hún í hverri viku í heim-
sókn til annars gestgjafa Rauða krossins 
með tengdadóttur Völu, Elísabetu Heiðu 
Stefánsdóttur, nema í hjúkrunarfræðum. 
„Ég skráði mig sem heimsóknarvin fyrir 
ári síðan og við Hekla fórum svo í okkar 
fyrstu heimsókn í janúar,“ segir Elísabet 
og útskýrir að ferlið frá skráningu til fyrstu 
heimsóknar sé nokkuð langt. 

„Fyrst fer hundurinn í persónuleikamat 
og ef hann fær grænt ljós fer eigandinn á 
námskeið Rauða krossins um heimsókn-
arþjónustu. Í framhaldinu hefur starfsfólk 
Rauða krossins svo milligöngu um að 
heimsóknarvinur heimsæki gestgjafa. Ef 
allt gengur vel í fyrstu heimsókn kemur 
fólk sér saman um hvenær og hversu oft 
heimsótt er,“ útskýrir Elísabet.

Skemmtileg viðbót
Vala og Elísabet segja Heklu hafa haft sér-

staklega mikið vægi í fyrstu heimsóknunum 
til gestgjafa sinna. „Það var  svo auðvelt að 
fara í heimsókn með Heklu. Hún krafðist 

mikillar athygli og vildi fá sínar strokur 
hjá gestgjafanum þegar við komum og svo 
þurfti að gefa henni nammi og vatn,“ segir 
Vala  en bætir við að þegar kynni séu komin 
á sé hundurinn frekar skemmtileg viðbót. 
„Það er líka gaman fyrir hundinn að hafa 
hlutverk. Hekla veit alveg hvað er að gerast 
þegar lagt er af stað til gestgjafa og hún 
liggur í taumnum af spenningi,“ segir hún.

Þroskandi og gefandi
„Við gestgjafinn minn gerum ótal margt 

saman þegar ég heimsæki hann. Við förum 
saman í bíltúr og fáum okkur ís, spilum á 
spil eða horfum bara saman á sjónvarpið,“ 
segir Elísabet. Vala segir samveruna og 
spjallið einmitt það mikilvægasta en að 
hundurinn gefi líka tilefni til að fara út að 
ganga og fá holla hreyfingu.  

„Að sinna þessari þjónustu er bæði 
þroskandi  og gefandi og það fylgir því góð 
tilfinning að gefa eitthvað aftur til samfé-
lagsins,“ segir Vala. „Já, og  okkur finnst að 
fleiri hundaeigendur þyrftu að vita af þessu 
skemmtilega starfi,“ segir Elísabet  og vill 
endilega hvetja aðra hundaeigendur til 
að taka þátt í verkefninu, bara drífa sig af 
stað.

„Hekla er blanda af Border Collie, Labrador og íslenskum fjárhundi. Hún er draumahundur og við 
viljum leyfa fleirum að njóta samvista við hana. Hún er ljúf og blíð, hrekklaus og  forvitin, svona þessi 
venjulegi íslenski sveitahundur sem líkar vel við alla,“ segja Elísabet og Vala.
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Heimsóknarvinir Rauða krossins gegna ýmsum hlutverkum

Hekla er heimilis-
hundur með hlutverk 

Heimsóknarvinir 
og Heimsóknir með Hund

Hlutverk heimsóknarvina er að veita 
gestgjöfum sínum félagsskap, nærveru 
og hlýju. Árið 2009 heimsóttu 600 
sjálfboðaliðar Rauða krossins og 50 
hundar um 700 gestgjafa sem eru 
fólk á einkaheimilum, dvalarheimilum, 
hjúkrunarheimilum, sambýlum og 
sjúkrahúsum, hælisleitendur, fangar og 
fólk með geðraskanir.
Hefur þú áhuga á að gerast heimsóknar-
vinur? Áhugasamir eru eindregið hvattir 
til að hafa samband við Kjósarsýsludeild
Rauða krossins í síma 564-6035 eða 
netfangi kjos@redcross.is.

Útikennslu
stofa vígð
Í byrjun skólaárs voru nemendum og 
kennurum í Lágafellsskóla afhentir 
lyklar að nýrri útikennslustofu skólans 
sem staðsett er í Litla skógi. Ætlunin er 
að nýta aðstöðuna til eflingar útikennslu 
í skólanum og nýta náttúru og umhverfi 
skólans í auknum mæli. Það voru 
nemendur 5. bekkjar sem tóku við 
lyklunum með kennurum sínum.

Nemendur í 5. bekk prófa 
kennslustofuna í Litla skógi.

„Gríptu daginn” -  í kyrrð 
Kyrrðarstund á aðventu í Mosfellskirkju
Íhugun – kyrrð – útivera 
Í fallegu umhverfi og kirkju í dal skáldanna.
Laugardaginn  4. og 11. desember  kl. 9-11
Við hefjum stundina í morgunrökkrinu með kristinni 
íhugun. Göngum síðan út í birtu dagsins og tökum 
stuttan göngutúr í dalnum. Heitt kakó í lok samveru.
Umsjón: sr. Ragnheiður Jónsdóttir og Sigurbjörg 
Þorgrímsdóttir, djáknakandídat
Allir velkomnir
Mosfellsprestakall
Sjá nánar á www.lagafellskirkja.is 



Opið

09.00
mán-fim
09.00–18.00

föstudaga
09.00–18.30

laugardaga
10.00–14.00

www.apotekarinn.is  /

LENGRI OPNUNARTÍMI 
Í APÓTEKARANUM 
MOSFELLSBÆ

Apótekarinn Þverholti býður Mosfellingum aukna þjónustu 
og nú höfum við opið frá kl. 09.00 virka daga

Velkomin til okkar í Þverholtið

Komdu með lyfseðilinn til okkar
5% afsláttur til eldri borgara af öðrum vörum

Lyf á lægra verði

Sími: 566-7123 
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ÁReykjum hefur verið 
stunduð kjúklinga-
rækt síðan 1962 og  

kalkúnarækt frá árinu 1965. 
Reykjabúið er eina búið á landinu sem 
framleiðir kalkúna. Þar er einnig að 
finna holdaungaframleiðslu sem rekin er 
í samstarfi við Ísfugl. Bændur á Reykja-
búinu eru hjónin Jón Magnús Jónsson 
og Kristín Sverrisdóttir en samhliða 
fuglaræktinni er hestamennskan þeirra 
aðaláhugamál.

„Faðir minn var bóndi og frumkvöðull 
í alifuglarækt á Íslandi og vann alla sína 
starfsævi hér að Reykjum. Ég ólst upp á 
stóru heimili, við systkinin erum sex og 
auk okkar bjó amma á heimilinu, vinnu-
kona og nokkrir starfsmenn á búinu. Allir 
sem störfuðu hjá okkur voru einnig í fæði 
hjá foreldrum mínum svo það var oft æði 
mannmargt og mikið að gera í eldhúsinu.

Sem barn þá fór maður snemma að taka 
þátt í þeirri vinnu sem hér var og upp úr 
unglingsárunum var vinnan orðin stór 
þáttur af tilverunni í skólafríum og með 
skóla. Með hænsnaræktinni þurfti líka að 

heyja ofan í fé og hesta og sinna 
skepnunum, smala, rýja, slátra, 
járna, sækja og sendast með 
hesta, útreiðar og margt fleira. 

Mikil hestamennska var stunduð á okkar 
heimili og fórum við systkinin flest ung að 
eiga við hana meira eða minna.

Það voru mörg börn á mínu reki í 
nágrenninu þegar ég var að alast upp. Á 
Árholti, Bjargi, Reykjavöllum, Blómvangi, 
á Reykjum 2 og 3, Eyrarhvammi, Hvarfi og 
svo frá Reykjalundi. Það má í raun segja 
að Reykjahverfið hafi verið einn allsherjar 
leikvöllur, þar sem allir léku sér saman 
óháð aldri.”

Með B.Sc í búvísindum
Jón fæddist í Reykjavík 10. ágúst 1962. 

Hann er sonur hjónanna Málfríðar 
Bjarnadóttur lyfjafræðings og Jóns 
Magnúsar Guðmundssonar bónda. 
Systkinin eru sex þau Sólveig, Guðmundur, 
Helga, Bjarni Snæbjörn, Eyjólfur og Jón 
Magnús. Eiginkona Jóns Magnúsar er 
Kristín Sverrisdóttir bóndi og börn þeirra 
eru Hrefna 19 ára, María Helga 17 ára, Jón 
Magnús 12 ára og Sverrir 7 ára.

„Eftir skólaskyldu í Varmárskóla hóf 
ég nám í Verslunarskóla Íslands og varð 
stúdent þaðan árið 1982. Eftir það starfaði 
ég hjá Ísfugli í tvö ár og skellti mér svo í 
Bændaskólann á Hvanneyri og útskrifaðist 
þaðan árið 1985. Ég hóf síðan nám við 
framhaldsdeildina þar en kláraði síðan 
B.Sc í búvísindum með hænsnarækt 
sem aðalgrein í Landbúnaðarskólanum í 
Madison Wisconsin í USA.”

Ríðum út á sumrin
„Frá árinu 1989 eða eftir að við hjónin 

lukum námi hófum við störf við Reykjabú-
ið sem þá var í eigu fjölskyldunnar. Kristín 
eiginkona mín hefur frá fyrstu tíð unnið 
mjög mikið við búið. Við ásamt Guðmundi 
bróður sáum um reksturinn til ársins 2005 
en þá keyptum við hjónin búskapinn af 
fjölskyldunni. Við búum í íbúðarhúsinu 
sem foreldrar mínir áttu en móðir mín býr á 
neðri hæðinni. Samhliða búskapnum höf-
um við fjölskyldan stundað hestamennsku 
og ríðum mikið út á sumrin í styttri og 
lengri ferðir og höfum mikið gaman af.”

Bændurnir sjá um eftirlit
„Aðspurður um starfsemina á Reykj-

um,”segir Jón. „Á Reykjum eru stofnfuglar 
og hér eru framleidd frjó egg til útungunar. 
Útungunarstöðin er í Flugumýri en  þar eru 
framleiddir allir ungar fyrir kjúklingaeldi 
sem tengist Ísfugli. Við erum með útstöðv-
ar fyrir eldi á kalkún og kjúkling. Þær eru 

staðsettar suður með sjó, Kjalarnesi, fjórar 
á bæjum í Ölfusi, ein í Þingvallasveit, Bisk-
upstungum og svo í Landeyjum. Á þessum 
stöðum leigjum við húsin og starfsmenn 
á staðnum sjá um eftirlit, yfirleitt eru það 
bændurnir sjálfir.”

Opið tvo daga í viku
„Kalkúnaræktin er mjög skemmtileg 

og hefur neysla á kalkún aukist hægt og 
bítandi. Það hefur oft verið þrautaganga að 
koma honum á framfæri, en nú er kalkúnn 
á stórum hluta heimila á landinu um 
hátíðirnar. Hér á Reykjum erum við með 
heimasölu og höfum opið tvisvar í viku. Hér 
seljum við afurðir úr kalkúnakjöti. Þetta er 
tilraunaverkefni sem tengist því að okkur 
langar að koma upp stað þar sem hægt er 
að kaupa þessar vörur allan ársins hring.”

Búskapur á öllum jörðum
„Frá því ég man eftir mér hefur alltaf 

verið mikill búskapur á Reykjabæjunum. 
Hér mátti finna fuglabú, sláturhús, blóma-
rækt, kálrækt og hefðbundinn búskap. Í dag 
erum við í góðu nábýli við frændur mína 
þá Helga og Bjarna Ásgeirssyni sem hér eru 
með kálrækt. 

Lífið í fuglaræktinni hefur ekki alltaf 
verið dans á rósum, hér hafa margir 
svitadroparnir runnið, stundum gengur 
vel og stundum illa en einhvernveginn 
damlar þetta áfram. Þetta er mikil vinna og 
tímakaupið lágt, hálfgert hugsjónarstarf,” 
segir Jón Magnús að lokum.Kristín, Hrefna, María Helga og Jón Magnús. Fremstir eru Jón Magnús og Sverrir. 

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

„Sem barn þá fór maður 
snemma að taka þátt í 

þeirri vinnu sem hér var og upp 
úr unglingsárunum var vinnan 
orðin stór þáttur af tilverunni í 
skólafríum og með skóla.”

Nafn: Jón Magnús Jónsson.

Fjölskylduhagir: Giftur Kristínu 
Sverrisdóttur. Við eigum fjögur börn.

Lýstu þér í fjórum orðum: Jákvæður, 
þrautseigur, bjartsýnn, raunsær.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ: 
Reykirnir.

Hvern myndir þú helst vilja hitta: 
Guðmund Jónsson afa minn sem ég hitti 
aldrei.

Uppáhaldsbókin þín: Njála. 

Hvernig hljóma síðustu sms skila-
boðin í símanum þínum: Viðvörun 
Heiðarbær, hitastig 26,7 gráður.

Hvað myndi ævisagan þín heita? 
Bústrit. 

Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Utanvegaakstur í óleyfi á Reykjafjalli.

HIN HLIÐIN

„Lífið í fuglaræktinni hefur 
ekki alltaf verið dans á 

rósum, hér hafa margir svita
droparnir runnið, stundum 
gengur vel og stundum illa 
en einhvernveginn damlar 
þetta áfram.”

Hér á Reykjum erum við 
með heimasölu og höfum 

opið tvisvar í viku. Hér seljum við 
afurðir úr kalkúnakjöti. Þetta er 
tilraunaverkefni sem tengist því 
að okkur langar að koma upp 
stað þar sem hægt er að kaupa 
þessar vörur allan ársins hring.

Myndir: Ruth Örnólfs, Ljósmyndastofan Mynd, Karl Tómasson og úr einkasafni

Búskapur 
er hugsjón

Feðgar og nafnar. Jón M. Guðmundsson, Jón Magnús og Jón Magnús. 

Jón Magnús Jónsson bóndi á Reykjum 
á þá ósk að landbúnaður lifi áfram í landinu

Búskapur 
er hugsjón
Búskapur 
er hugsjón
Búskapur Búskapur 
er hugsjón



Bókaútgáfan Hólar gef-
ur út margar bækur fyrir 
jólin líkt og áður. Þar má 
fyrst nefna bókina Það 
reddast sem er ævisaga 
Sveins Sigurbjarnarson-
ar jöklafara og ævintýra-
manns á Eskifirði. Hann 
fer sjaldnast troðnar slóð-
ir – ef þá nokkurn tímann; 
hefur þvælst um fjöll og firnindi, láglendi 
og hálendi og hjarnbreiður jöklanna 
með þúsundir ferðamanna og ævintýrin 
í þessum ferðum eru mörg og sum býsna 
skuggaleg. Það er Inga Rósa Þórðardóttir 
sem skráir.

Í bókinni Í ríki óttans rekur hjúkrun-
arkonan Þorbjörg Jónsdóttir Schweizer 
örlagasögu sína. Sem ung stúlka kynntist 
hún vistarbandi, en síðar giftist hún Þjóð-
verjanum Bruno Schweizer og flutti með 
honum til Þýskalands skömmu áður en 
seinni heimsstyrjöldin skall á. Styrjöldin 
kom nokkuð við fjölskyldu hennar, einkum 
þó eiginmanninn, sem varað hafði við nas-
ismanum.  Magnús Bjarnfreðsson skráir

Ævisga Margrétar Guð-
jónsdóttur í Dalsmynni í 
Eyjahreppi ber heitið 
Með létt skap og liðug-
an talanda. Hún ákvað 
níu ára gömul að giftast 
aldrei. Sextán ára hitti 
hún manninn í lífi sínu 
og eignaðist ellefu börn. 
Þess utan höfðu þau 
hjónin fjölmörg börn í fóstri um skemmri 
eða lengri tíma svo það var sjaldnast logn-
molla á heimili þeirra. Mörg af þessum 
börnum segja hér frá ævintýralegri vist 

sinni í Dalsmynni. Margrét segist ekki hafa 
verið penasta pían í sveitinni, en það hélt 
þó ekki aftur af henni.  Það er Anna Kristine 
Magnúsdóttir sem skráir.

Í bókinni Læknir í blíðu og stríðu segir 
Páll Gíslason læknir, skátahöfðingi og borg-
arfulltrúi frá viðburðaríkri ævi sinni. Hann 
var brautryðjandi í æðaskurðlækningum.  
Hér fljóta mörg gullkornin með og þess 
utan eru dregnir fram í sviðsljósið menn á 
orð við Albert Guðmundsson, sem ekki var 
hátt skrifaður hjá Páli, og Davíð Oddsson.  
Hávar Sigurjónsson skráði ævisögu Páls.

D-dagur – orrustan um 
Normandí, eftir Antony 
Beevor, er eitthvert vin-
sælasta sagnfræðiritið 
í veröldinni um þessar 
mundir.  Þessa bók lætur 
enginn áhugamaður um 
veraldarsöguna fram hjá 
sér fara. Flugmönnum, 
hermönnum og sjóliðum Bandamanna 
sem tóku þátt í orrustunni um Normandí 
leið 6. júní 1944 aldrei úr minni. 

Vilhjálmur Hjálmarsson á Brekku gerir 
það ekki endasleppt í bókaskrifum.  Hann 
er vafalítið elstur þeirra sem taka þátt í 
jólabókaflóðinu, orðinn 96 ára gamall, en 
hann sendir nú frá sér bókina Feimnismál.  
Í þessari tuttugustu bók sinni gæðir hann 
fortíðina glettni hins góða sagnaþular.

Af öðrum bókum má nefna Undir breð-
ans fjöllum sem eru ljóð og lausavísur Þor-
steins Jóhannssonar frá Svínafelli, Fjallaþyt
– úrval úr ljóðum Hákonar Aðalsteinssonar 
og Galar hann enn – gamansögur af Norð-
firðingum og nærsveitungum.

K y n n i n g
Bókaútgáfan Hólar gefur út fyrir jólin 

Það reddast!
í Hamrahlíð

Jólatrjáasala
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar 

verður með jólatrjáasölu í 
Hamrahlíð við Vesturlandsveg 

nú í desember.

Opið verður frá 9. desember
Kl. 12-16 virka daga
Kl. 10-16 um helgar

Tekið er á móti hópum á öðrum tímum ef óskað er. 
Hafið samband í síma 867-2516 / 897-9585 eða skogmos@internet.is

Hægt er að fara í skóginn 
og saga sjálfur tré en 
einnig verða til söguð 
tré á staðnum.

Til sölu eru:
• lifandi tré í pottum 
   (1/2-1 m), greni og fura
• höggvin tré í öllum 
   stærðum, greni og fura
• útlitsgölluð tré (veggtré)
• gjafabréfJólasveinar verða í skóginum kl. 14 

helgarnar 11/12 og 18/19.

mán. 13-21
þri. 13-21
fim. 11-21
fös. 11-22
lau. 13-22
sun. 13-21

Sími: 55 44444
Hrói Höttur, Þverholti 2, Kjarna
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Hádegistilboð
gildir kl. 11-16 fimmtudag og föstudag.

súpa og brauð    550 kr. 
9” með 2 áleggjum og gos 890 kr. 
15” með 2 áleggjum   1.512 kr. 
stór brauðstangir og gos  550 kr. 

Helgartilboð
gildir kl. 13-16 laugardag og sunnudag. 

9” með 2 áleggjum og gos 890 kr. 
15” með 2 áleggjum   1.512 kr. 
stór brauðstangir og gos 550 kr. 

op
ið

 Tilboðin gilda þegar sótt er eða borðað á staðnum

VelJum íSlenSkT
VerSlum í heimabyggð
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Hestamennt er nýtt fræðslufyrirtæki 
sem sérhæfir sig í námskeiðum sem 
snúa að samskiptum, eflingu liðsheildar, 
leiðtogafærni og fleiru fyrir vinnustaði, 
einstaklinga og menntastofnanir. Þó 
námskeiðin séu byggð á kenningum og 
rannsóknum á samskiptum og stjórnun 
hafa þau þá sérstöðu að hestar eru notaðir 
við kennslu og þjálfun. Þessi kennsluaðferð 
hefur rutt sér til rúms erlendis en er nýjung 
á Íslandi og spennandi viðbót við þá ríku
legu flóru námskeiða sem í boði er fyrir.

Ekki hefðbundin reiðþjálfun
Hestarnir þjóna hlutverki aðstoðar

þjálfara, ekki er farið á bak þeim og ekki er 
á neinn hátt um að ræða hefðbundna reið
þjálfun. Þátttakendur vinna verkefni með 
hestunum en þeir eru ýmist lausir eða í 
taumi og því fara námskeiðin að hluta til, 

eða öllu leyti fram í reiðhöllum. Verkefnin 
lúta að þáttum eins og samvinnu og sam
skiptum, eflingu liðsheildar, leiðtogafærni 
og ýmsu sem fellur undir þessa þætti. Að 
loknu hverju verkefni er tekin umræða um 
hvernig verkefnið gekk og hvað megi læra af 
því og heimfæra á aðstæður í lífi og starfi.

Efla leiðtogahæfni þátttakenda
Það eru vinkonurnar Berglind Inga 

Árnadóttir og Þórhildur Þórhallsdóttir sem 
reka fræðslufyrirtækið. „Við sáum fljótt að 
þarna væri á ferðinni frábær leið til að efla 
börn og unglinga ekki síður en fullorðna. 
Við tókum okkur því sumarið í að þróa 
þessar aðferðir fyrir þennan hóp og höfum 
nú farið af stað með verulega spennandi 
námskeið sem er ætlað að efla leiðtoga
hæfni þátttakenda. Á námskeiðunum fara 
krakkarnir í gegnum heilmikla þjálfun 

sem lýtur að samskiptum og samvinnu, 
framkomu og sjálfsöryggi og vinnu með 
styrkleika sína svo fátt eitt sé nefnt. Eitt 
af þemunum sem við tökum fyrir er 
samfélagsleg ábyrgð enda hefur mikið verið 
rætt um það í íslensku samfélagi síðustu 
misserin að það sé félagsfærniþáttur sem 
almennt mætti styrkja hjá þjóðinni. Okkur 
fannst því spennandi að innvinkla þennan 
þátt í námskeiðin okkar,“ segir Þórhildur.

Nýjar hugmyndir hljóta hljómgrunn
Við kynntum hugmyndafræðilegan bak

grunn og aðferðafræði námskeiðanna okk
ar fyrir ráðamönnum í Mosfellsbæ sem leist 
vel á og nú er kominn af stað tilraunahópur 
sem telur tólf börn, sex úr hvorum grunn
skólanna í bænum. Þau hafa glímt við 
margvísleg verkefni og eitt þeirra var ein
mitt að velja sér eitt samfélagslegt verkefni 

til að vinna að í bænum sínum. Þau tóku 
þá sameiginlegu ákvörðun að fara á einn 
leikskóla Mosfellsbæjar og fá að hjálpa til 
með börnin eitt eftirmiðdegi, leika við þau 
og vinna verkefni með þeim. 

Við höfum átt frábært samstarf við skól
ana og forsvarsmenn bæjarins og erum 
óneitanlega þakklátar fyrir að tilheyra sam
félagi þar sem nýjar hugmyndir og aðferðir 
hljóta svo góðan hljómgrunn.

Hestamennt er fyrirtæki sem nýtir eiginleika íslenska hestsins á nýjan og frumlegan máta 

Öðruvísi fræðslufyrirtæki

Berglind Inga og Þórhildur fara nýjar leiðir.



Organisti Háteigskirkju í Reykjavík spilar ljúfa
og skemmtilega tónlist fyrir jólahátíðina

Einnig kemur fram
Einar Clausen söngvari.

Allir velkomnir  -  aðgangur ókeypis

Fimmtudaginn 16. desember kl. 20

>>  Orgeljól 2010  << 

Þú sérð úrvalið á vefverslun okkar: www.errea.is

Stærðir í Errea fatnaði.
Barnastærðir: Fullorðinsstærðir:

28 - 116 sm. Small

30 - 122 sm. Medium

32 - 128 sm. - YXS Large

34 - 134 sm. Xlarge

36 - 140 sm. - XXS 2Xlarge

38 - 146 sm. 3Xlarge

40 - 152 sm. - XS

Aftureldingar fatnaður frá Errea er tilvalin jólagjöf handa
hressum og skemmtilegum krökkum,  einnig eru �ottir 

aukahlutir til eins og bakpokar, sundpokar, sokkar og BUFF®. 
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Aðventukvöld
Föstudaginn 3. desember 

kl. 20 í Þverholti 3 

Eftirtaldir rithöfundar 
lesa úr bókum sínum:

Yrsa Sigurðardóttir
Halla Gunnarsdóttir

Kvartett flytur jólalög

Ræðumaður kvöldsins

Tónlist og jólaglögg

Allir velkomnir

Mosfellsbæ
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Prúðbúnir gestir á diskóteki í Lágafellsskóla
Fimmtudaginn 21. október bauð 3. GIS í Lágó hinum 3. bekkjunum á diskótek. Þar mætti 

mikill fjöldu prúðbúinna gesta með flottar hárgreiðslur og sólgleraugu og dönsuðu  diskó í 
klukkutíma. Það var frábært að sjá hvað krakkarnir eru flottir dansarar og sumir strákanna 
voru alveg æðislegir enda kepptu kynin og fyrst unnu stelpurnar, en í næstu umferð drifu 
strákarnir sig út á gólf og  dönsuðu svo flott að þeir unnu stelpurnar en þá voru líka allir   
sáttir og, eins og sést á myndunum, í stuði! Plötusnúðar kvöldsins voru frábærir en þeir 
voru Róbert Örn og Birnir úr 9. SF og mælum við með þeim á hvaða skemmtun sem er.

Opið hús í þverhOlti 7
þriðjudagur 7. desember

aðventufiskur Léttur fiskréttur frá Fiskbúðinni Mos, kl  11.
Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl. 13.

miðvikudagur 8. desember                              
jóla prjónahópur Prjónum jólakúlur, efni á staðnum, kl. 13.

Fimmtudagur 9. desember
jólaísinn Jón Brynjar býr til jólaís, kl. 11.

þriðjudagur 14. desember
hangikjötsveisla Jólastemning, kl. 11.

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

miðvikudagur 15. desember                             
brjóstsykursgerð Lærðu að búa til brjóstsykur, kl. 13.

Fimmtudagur 16. desember
Ferilskrárgerð Einnig aðstoð við umsóknir á netinu, kl. 11.
göngu/hjólahópur Gengið / hjólað frá Þverholti 7, kl. 13.

Dagskrá hefst aftur 11. janúar 2011

Opið: 11-18:30, sun: 12-17

Háholti 13

Úrval 
gjafavöru 

& skreytinga

Bæjarrónafélag Mosfellsbæjar heiðrar Jóhann Guðjónsson 

Bæjarróni ársins

skiptidótamarkaður
skiptidótamarkaður verður haldinn í þverholti 7

laugardaginn 4. desember kl. 11-13

Komdu með heilleg leikföng og skiptu yfir í önnur.

Notuð leikföng verða einnig til sölu á mjög góðu verði.
Þær Amalía Rós Margrétardóttir og 
Hafey Lipka Þormarsdóttir gengu í hús í 
Mosfellsbænum og söfnuðu flöskum og 
dósum.  Þær gáfu Rauða krossinum and-
virðið, eða 2.328 krónur.

hlutavelta

Hið árlega hrossakjötskvöld hjá bæjarrónafélagi Mosfellsbæjar var haldið á Ásláki á dög-
unum. Val á bæjarróna ársins fór fram og að þessu sinni var það Jóhann Guðjónsson sem 
varð fyrir valinu. Áður hafa hlotið nafnbótina, Davíð B. Sigurðsson, Elín Reynisdóttir, Þor-
steinn Sigvaldason og Gylfi Guðjónsson. Er þetta því í fimmta sinn sem bikarinn glæsilegi 
er afhentur en hann gefur Ragnheiður Ríkharðsdóttir. 

Fagmennska í 25 ár

Háholti 13Háholti 13Háholti 13Háholti 13Háholti 13Háholti 13Háholti 13
Jólin eru komin í Gallerý Nýblóm

Jólailm-kertin eru komin

Jóhann Guðjónsson tekur við nafn
bótinni úr höndum forseta rónafél
agsins, Davíðs B. Sigurðssonar.

Bílskúrssala
á ýmsu handverki
Málaðar myndir, leirmyndir, 

fatnaður, prjón, listmunir úr gleri, 
tré og leir og ýmislegt annað 

verður til sýnis og sölu laugard-
aginn 4. desember kl. 10-17 að 

Tröllateigi 4.
Tilvalið í jólapakkana til 

þeirra sem eiga allt.

Vonumst til að sjá ykkur!
Alma Björg og Helga



N1 deild karla að Varmá í kvöld 

Heimaleikjakort
Gildir á alla heimaleiki Aftureldingar
veturinn 2010-2011
Selt á staðnum. kr. 6.000

Næstu leikir
2. des.  Afturelding - Akureyri  (Varmá)
10. des.  Haukar - Afturelding (Ásvellir)
16. des.  Afturelding - Selfoss (Varmá)

Afturelding - Akureyri

FimmtudAgur 2. desember kl. 18:30



Strákarnir mæta 
Akureyri í kvöld 
Meistarflokkur Aftureldingar í 
handknattleik leikur gegn toppliði 
Akureyrar í kvöld. Leikurinn hefst 
kl. 18:30 að Varmá. Mosfellingarnir 
eru með tvö stig í deildinni þegar 
þrír leikir eru eftir til áramóta. Þykir 
sú tafla ekki sýna rétt mynd af gengi 
liðsins þar sem leikirnir hafa oft á 
tíðum tapast með sorglega litlum 
mun. Stuðningsmannafélagið Rot-
höggið hefur þó ekki látið deigan 
síga og standa við bakið á strákun-
um í blíða og stríðu. Rothöggið ætl-
ar að mæta í stúkuna kl. 18 og hita 
vel upp stemninguna í gryfjunni 
fyrir þennan stórleik í kvöld. 

Efnilegt danspar 
vinnur til verðlauna
Mosfellingurinn Marta Carrasco og 
herran hennar, Andri Eyþórsson, 
unnu á dögunum til verðlauna á 
alþjóðlegum danskeppnum í Lond-
on. Marta er 11 ára og kepptu þau í 
flokki barna á fjórum mótum. Þau 
gerðu sér lítið fyrir og komu heim 
með ein gullverðlaun, tvö silfur-
verðlaun og tvö bronsverðlaun. Á 
þessum mótum voru sterk pör frá 
öllum heimshornum. Frábær ár-
angur hjá þessu efnilega danspari.

Telma Rut tvöfaldur 
Íslandsmeistari
Íslandsmeistaramótið í Kumite, 
sem er önnur af keppnisgreinum 
Karate, var haldið 13. nóvember. 
Tveir keppendur fóru frá karate-
deild Aftureldingar og náði Telma 
Rut Frímannsdóttir bestum árangri 
kvenna á mótinu en hún varð 
tvöfaldur Íslandsmeistari þar sem 
hún vann sinn þyngdarflokk sem 
og opinn flokk kvenna. Kristján 
Helgi Carrasco lenti í 2. sæti í sínum 
þyngdarflokki. Karatedeild Aftur-
eldingar lenti í öðru sæti á mótinu 
en átta deildir sendu keppendur á 
mótið.  Telma Rut og Kristján Helgi 
kepptu einnig á Stockholm Open 
sem haldið var í byrjun nóvember. 
Þar voru 650 keppendur en bæði 
komust þau á verðlaunapall.

  -  Íþróttir32

Afturelding hreppti bronsið á stórmóti FSÍ sem haldið var á Selfossi í nóvember. Á 
mótinu kepptu 16 lið í 4. flokki í landsreglum og kemur Afturelding sterk inn á fyrsta 
móti haustsins. Liðið hefur lagt sig gríðarlega fram á æfingum á árinu og fór meðal 
annars í æfingabúðir til Stokkhólms ásamt þjálfara sínum Þóri síðastliðið sumar. 
Metnaður þjálfaranna Þóris Arnars Garðarssonar og Gerðu Jónsdóttur leynir sér ekki og 
voru þau að vonum ánægð með árangurinn á mótinu.

Stúlkurnar ætla sér stóra hluti og stefna að því að komast ennþá ofar í vetur.

Fimleikadeild Aftureldingar byrjar tímabilið með trompi

Brons á haustmóti FSÍ

Afreksæfingar fyrir 
stúlkur í desember
Sértæk knattspyrnuþjálfun 
með atvinnuknattspyrnukonu
nni okkar Mosfellinga Guðnýju 
Björk Óðinsdóttur fer fram í 
desember. Guðný mun leggja 
áherslu  á tækni, sendingar og 
móttöku, ristarspyrnur, snúninga 
og gabbhreyfingar og skalla. 
Þjálfunin verður einstaklingsmiðuð. 
Námskeiðið fyrir stúlkur í 5. 4. og 3. 
flokki hefst 4. des. og lýkur 18. des. 
auk skallatennismóts sem haldið 
verður á milli jóla og nýárs.
Æfingar verða tvisvar í viku, 
ein morgunæfing  kl. 6.30 og 
laugardagsæfing.
5. flokkur og hluti af 4. flokki: 
þriðjudaga kl. 6.30 – 7.30  og 
laugardaga kl. 11 – 12.
3. flokkur og hluti af 4. flokki: 
fimmtudaga kl. 6.30 – 7.30 og 
laugardaga kl. 12 – 13.
Þátttakendur fá næringaríkan 
morgunmat/hressingu eftir 
hverja æfingu. Að auki verður 
skallatennismót á milli jóla 
og nýárs  með lokahófi og 
verðlaunaafhendingu.
Verð: 7.000krónur. 
Fimm stúlkur úr 4. flokki sóttu 
námskeið hjá Knattspyrnuakademíu 
Íslands í nóvember og voru mjög 
ánægðar og því var ákveðið að 
bjóða upp á sambærilegt námskeið 
og nýta krafta Guðnýjar áður en 
hún heldur aftur utan til æfinga og 
keppni eftir áramótin.
Einnig  verður boðið upp á þriggja 
daga námskeið fyrir stúlkur í 6. 
og 7. flokki  20.-22. des. kl. 14.30 
– 16. Þátttakendur fá næringaríka 
hressingu eftir hverja æfingu. Verð 
kr. 2.500 krónur. Skráning fer fram 
á netfanginu afturelding@internet.
is, eða mánudaginn 20. des. þegar 
námskeiðið hefst.

Fótboltastrákarnir í Aftureldingu 
bregða á leik með Monicu Brant 
og Jay Cutler en þau eru haims-
fræg fyrir útlit sitt og vaxtalag.

Hjalti Úrsus stóð fyrir heimsviðburði í íþróttahúsinu 

Veisla að Varmá
bæjarstjórinn 
setur hátíðina

tveir sterkir úr mosó

allt á fullu

cutler og úrsus
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Hlégarður
Pantið borð tímanlega í síma 566-6195 eða 566- 8215

Skötuhlaðborð í hádeginu 
á Þorláksmessu

33Íþróttir  -  

Flugumýri 16d
s. 577-1377 / 896-9497

www.retthjajoa.is

Þjónusta við mosfellinga             

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

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

Gluggar
Útihurðir

Sérsmíði
...í réttum gæðum

Blakdeild Aftureldingar hefur verið í mikilli sókn 
síðastliðin tvö ár bæði í yngri flokkum sem og í 
eldri hóp. Helgina 6.-7. nóvember var Íslandsmót 
fyrir 4. og 5. flokk haldið á Akureyri og fóru sex lið 
frá Aftureldingu á mótið. Liðin spiluðu 5-6 leiki 
hvert og á seinna mótinu sem haldið verður í vor 
verður leikin önnur umferð og samanlögð úrslit 
ráða þá hverjir standa uppi sem Íslandsmeistarar.  
Afturelding er í mjög góðri stöðu eftir fyrra 
mótið því 5 af 6 liðum hafa möguleika á að taka 
Íslandsmeistaratitil í 4. og 5. flokki og er það hreint 
frábær árangur hjá krökkunum.  Hjá deildinni 
æfa um 40-50 krakkar á aldrinum 8-13 ára og fara 
allar æfingar fram í íþróttahúsi Lágafellsskóla og 
að sjálfsögðu eru allir krakkar velkomnir. Í byrjun 
september voru haldnar afreksbúðir í blaki fyrir 
13-18 ára krakka og átti Afturelding sex krakka í 
búðunum, tvær stelpur og fjóra stráka en búðirnar 
eru undanfari á vali í  U-17 ára landslið Íslands.

Meistaraflokkarnir standa sig vel
Meistarflokkur kvenna er með þrjú lið í 

Íslandsmóti Blaksambandsins. Eitt lið spilar í 
2. deild og tvö lið í 4. deild. Annarrar deildar 
liðið okkar hefur unnið alla sína leiki og er efst í 

2. deild suður.  Tvö efstu liðin í 2. deild komast 
í úrslitakeppnina. Það er að sjálfsögðu ætlun 
Aftureldingar að koma liði í 1. deild Íslandsmótsins 
en það hefur aldrei gerst hjá Aftureldingu, enda 
deildin aðeins 11 ára gömul.  

Blakvél fyrir ágóða Mosaldar 2010
Eins og bæjarbúar vita var haldið Íslandsmót 

öldunga í blaki í Mosfellsbæ í maí og var það 
stærsta mót sem haldið hefur verið á landinu þeg-
ar einungis um fullorðna er að ræða. Mikil vinna 
var við þetta mót og unnu jafnt fullorðnir sem börn 
mikla sjálfboðavinnu fyrir og í kring um mótið. 

Blakdeild Aftureldingar hefur fest kaup á blakvél 
fyrir  ágóða af mótinu en þetta er fyrsta blakvél-
in sem keypt er til landsins. Vélin kemur til með 
að nýtast öllum blökurum í Aftureldingu en hægt 
verður að stilla hana þannig að hún sé að gefa 
upp eða smassa eða spila upp og stilla boltann 
á mismunandi hraða. Með tilkomu þessara vélar 
þá mun blakdeild Aftureldingar án efa verða með 
langbestu aðstöðuna og tæki af öllum blakdeildum 
landsins og er mikil tilhlökkun í herbúðum blak-
deildar vegna komu vélarinnar en von er á henni 
í vikunni.

Langbesta aðstaðan á landinu þegar blakvélin kemur til landsins 

Blakdeildin í mikilli sókn

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



  -  Aðsendar greinar34

Fimmtudaginn 17. nóvember var 
mjög fróðlegur fundur í Listasaln-
um um utanvegaakstur í Mosfells-
bænum. Tómas Gíslason umhverf-
isfulltrúi setti fundinn með stuttu 
erindi. Frummælendur voru svo 
Andrés Arnalds náttúrufræðingur 
og Jakob Þór Guðbjartsson í forsvari 
fyrir Motomos og Slóðavini.

Fram kom klárlega að lög og reglur um 
þessi mál eru alls ekki nógu skýr og um-
gengni manna um okkar viðkvæma náttúru 
stór ábótavant. Skilgreining um hvað eru 
löglegir slóðar og hvað er utanvegaakst-
ur er mjög óljóst. Á vegakortum sem eru í 
umferð núna má sjá margar vafasamar há-
lendisslóðir skilgreindar sem akvegir. Þetta 
er mjög slæmt mál. Þar að auki er lögreglan 
fámenn, erfitt er að ná í sökudólga sem aka 
utan vega og viðurlög eru næstum engin. 

Undanfarin ár hefur verið mjög mikil 
aukning á torfærutækjum og er hér kominn 
hávær hópur eiganda sem vill fá að nota 
þau næstum óhindrað. Viðkvæma landið 
okkar er víða komið með ljót ör sem gróa 
seint eða aldrei. Sum ferðaþjónustufyrir-
tæki hafa beinlínis boðið upp á torfæru-
ferðir utan vega og auglýst Ísland sem eitt 
af bestu „off- road“ löndum. Svona ber að 
stoppa af strax!

Á fundinum kom fram hugtakið „um-
hverfislæsi“, þ.e. að meta aðstæður rétt 

í sambandi við það hvort óhætt 
sé að fara slóðir án þess að valda 
skemmdum á landinu. Þetta get-
ur t.d. verið bundið árstíðum og 
veðurfari og einnig stærð og þyngd 
ökutækis. 

Það er mjög jákvætt að félög 
haldi utan um áhugamannahópa. 
Vonandi fer fram kennsla um um-

hverfislæsi og umgengni um landið í þeim 
hópum sem stunda akstursíþróttir og úti-
vist á vélknúnum ökutækjum. Þannig að í 
Mosfellsbænum verða þessi félög væntan-
lega til þess að bæta umgengni ökumanna 
um landið. 

Mjög sláandi fannst mér athugasemdin 
um hve ljótt Úlfarsfellið væri orðið. Það 
væri ekki lengur gaman að aka þar upp. 
En hvers vegna er fjallið orðið svona ljótt? 
Og hvaða fjall í Mosfellsbænum mun verða 
næst svo ljótt að engin vill aka þar upp 
lengur? Öll fjöllin okkar eru nú þegar út-
sporuð af utanvegaakstri.

Stöndum vörð um okkar viðkvæmu 
náttúru og varðveitum hana fyrir þær 
kynslóðir sem munu erfa landið. Sá tími 
þar sem menn gerðu nákvæmlega það sem 
þeim sýndist og bröltu áfram með algjört 
frelsi að leiðarljós er liðinn. Við tekur 
vonandi tímabil tillitsemi og umhyggju.

Úrsúla Jünemann, kennari

Akstur utan vega 
og umhverfislæsiÁ fundi bæjarstjórnar Mosfells-

bæjar 3. nóvember var gengið 
frá nýjum ráðningarsamningi 
við bæjarstjóra sveitarfélagsins. 
Samningurinn var staðfestur 
með atkvæðum fulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins og Vinstri grænna.  
Samningurinn gerir ráð fyrir að 
laun bæjarstjóra hækki um tvo 
launaflokka en að föst yfirvinnugreiðsla 
lækki nokkuð.  

Á fundinum lagði Samfylkingin fram 
tillögu til breytingar á ráðningarsamn-
ingnum. Lagt var til að grunnlaun bæjar-
stjóra yrðu óbreytt en hækkuðu ekki um 
tvo launaflokka.Hætt yrði að greiða fasta 
upphæð á mánuði í yfirvinnugreiðslu. 
Í tillögu Samfylkingarinnar var einnig 
gengið út frá því að Mosfellsbær hætti 
að láta bæjarstjóra í té bifreið á kostnað 
bæjarfélagsins en í stað þess yrði bæjarstjóra 
endurgreiddur útlagður aksturskostnaður 
samkvæmt akstursdagbók. Loks yrði hætt 
að greiða fyrir heimasíma og nettengingu 
bæjarstjóra á eigin heimili. Breytingartillaga 

Samfylkingarinnar var felld og 
samningurinn samþykktur eins 
og hann var lagður fyrir bæjar-
stjórnarfundinn af meirihluta 
bæjarstjórnar.  

Ekki er hægt annað en harma 
þessi málalok. Á meðan skorið er 
niður á flestum sviðum í starfsemi 
sveitarfélagsins eru kjör bæjar-

stjóra enn í takt við það sem tíðkaðist á 
því tímabili sem nú er almennt kennt við 
árið 2007.  Starfsmenn sveitarfélagsins hafa 
mátt þola kjaraskerðingu á undanförnum 
árum. Fyrir þetta fólk og alla bæjarbúa er 
óþolandi að upplifa að meirihluti bæjar-
stjórnar Mosfellsbæjar leggi ekki meira af 
mörkum til sparnaðar en raun ber vitni 
þegar kemur að æðsta stjórnanda bæjarins. 
Bent skal á að fyrst nú er verið að ganga frá 
nýjum samningi við bæjarstjórann sem frá 
kosningum hefur haldið óbreyttum kjörum 
frá síðasta kjörtímabili.   

Þá er það einnig íhugunarefni að núver-
andi bæjarstjóri er jafnframt kjörinn bæjar-
fulltrúi og fær laun sem slíkur líkt og aðrir 
bæjarfulltrúar.  Bæjarfulltrúar fá þessi laun 
því þeim er ætlað að setja sig inn í málefni 
bæjarfélagsins þannig að þeir séu færir um 
að taka afstöðu til þeirra.  Bæjarstjóri hefur 
í sínu daglega starfi betri aðstöðu en nokk-
ur annar til að kynna sér allt sem bæjarfé-
lagið varðar.

Hanna Bjartmars Arnardóttir
Samfylkingin

Laun bæjarstjóra

Næsta blað kemur út:
16. desember
Skilafrestur er til 13. des

Félagsmiðstöðin Ból hélt árlega árshátíð sína í Hlégarði þann 10. nóvember. Haffi Haff  mætti óvænt sem leynigestur 

Glæsileg árshátíð félagsmiðstöðvarinnar
Árshátíð Bólsins fór fram í Hlégarði 10. 

nóvember síðastliðinn og ætlaði þakið að 
rifna af húsinu. Heiðar Austmann sá um 
að enginn léti sér leiðast og var dansgólfið 
troðið af flottu fólki. 

Bólið hefur aldrei verið þekkt fyrir 
eitthvað slor og mætti eldheitur leynigest-
ur á staðinn og kláraði kvöldið með stæl, 
leynigesturinn var enginn annar en Haffi 
Haff og náði hann að heilla alla krakkana 
algjörlega uppúr skónum.

Myndir/Eyþór
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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

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

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

Steini 
Glimmer 
Þóruson
er svo ógess-

lega mikið skotinn í einum 
strák og er að fýlaða! 
kv.væminn.is Lau. 20. nóv.

Svanþór Ein-
arsson Far-
inn á árlegt 
jólahlaðborð 

með 20 tuddum úr Mosó. 
Skál og later !

Lau. 13. nóv.

Ella Reynis 
@ The South 
Pole...-35 
and getting 

worse....but lots of fun!
Fim. 11. nóv.

Hilmar 
Þorbjörn 
Halldóruson 
er buinn ad 

missa 10kg sidan hann 
flutti ut fra muttu hahaha 
;D Lau. 13. nóv

Haukur 
Eyþórsson 
Ég er nokkuð 
viss um að 

Íslendingum finnst gaman 
að láta plata sig, ég 
meina hefur einhver unnið 
eitthvað í þessum LIKE 
leikjum á netinu?
Sun. 28. nóv.

Guðrún 
Björg 
Pálsdóttir  
Einhver sagði 

hláturinn lengir lífið: Eftir 
þessa helgi verð ég senni-
lega 200 ára gömul.

Sun. 28. nóv.

Þórhildur 
Þórhalls-
dóttir Ég 
minnist með 

ótrúlegu þakklæti allra 
þeirra vina og vanda-
manna sem tóku höndum 
saman og hjálpuðu okkur 
fyrir 10 árum síðan þegar 
við misstum fjölda hrossa 
og húsið okkar í bruna. 
Þið gerðuð okkur kleyft að 
komast í gegnum þennan 
ömurlega tíma og við 
verðum að eilífu þakklát. 
Nú þurfa Lilla og þau 
sem misstu húsin sín... á 
hjálp að halda og ég vona 
innilega að ég geti hjálpað 
þeim eins og þau og fleiri 
hjálpuðu okkur!

Fös. 12. nóv

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

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

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

Fékkstu Endurskoðun?

Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

Gerið verðsamanburð.
Hundaheimur  -  Háholt i  18  -  S ími  551-3040

Opið a l la  v i rk a  daga á  mi l l i  12 :00 t i l  18 :00

Mikið úrval af sérvöru á 
góðu verði

fyrir hunda og ketti.

Hundaheimur  -  Háholt i  18  -  S ími  551-3040
Opið a l la  v i rk a  daga á  mi l l i  12 :00 t i l  18 :00

EinkakEnnSla
Tek að mér 
nemendur í 

einkakennslu 
í íslensku. Tek 
einnig að mér 

prófarkalestur.
Hjördís Kvaran

s. 845-8473
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Kjúklingasalat
Anna Olsen þjónustustjóri hjá Landsbankanum 
gefur okkur uppskrift að þessu sinni. „Ég er 
hrifin af einföldum og fljótlegum uppskriftum 
og þessi fellur undir það. Það þarf ekki einu 
sinni að taka upp hrærivélina. Uppskriftina sá 
ég í tímaritinu Sumarhús og garður 
en ég breytti henni eftir mínu 
höfði. Ég nota í þessa 
uppskrift lífrænt ræktað 
hráefni.
Rabarbara og epla 
muffins 22-24 stk.

2 egg
2 msk hrásykur
2,5 dl spelt hveiti
2 dl haframjöl
1 tsk vísteinslyftiduft
1 tsk vanillusykur / vanilludropar
1 dl olífuolíu
½ dl mjólk
2-3 dl smátt skorinn rabbabari (ca. 1 leggur)
1 stk epli smátt skorið

Aðferð:
Byrjað er á því að skera rabarbarann niður í 
bita, stráð er yfir hann kanilsykri. Hann látinn 
bíða á meðan deigið er útbúið.

Egg og sykur hrært vel 
saman, ég geri það 
með písk er ekkert að 
óhreinka hrærivélina 
eða handþeytarann. 

Þurrefnum bætt úti ásamt 
olíunni og mjólkinni. Deigið 

er frekar þykkt, ef mér finnst það 
of þykkt þá bæti ég örlítið meiri mjólk 

við. Að lokum er rabarbara og eplum bætt 
útí. Ég hef einnig leikið mér að því að setja 
svolítið af krækiberjum saman við það gerir 
kökurnar enn meira spennandi. Deigið er sett 
í muffinsform og bakað við 190° í 15 mín.
Kökurnar eru mjög góðar nýbakaðar, og ekki 
lengi gert að töfra þær fram ef það vantar 
eitthvað með kaffinu. Það er líka hægt að 
hafa þær sem eftirrétt, þá heitar með ís.
Verði ykkur að góðu.

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

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

bad boys
Við vinkonurnar höfum átt ófáar 

samræðurnar upp á síðkastið um það 

hversu brenglaðar stelpur geta verið 

þegar það kemur að hinu kyninu. Fyr-

ir það fyrsta er ég ekki einu sinni viss 

um hvort við skiljum okkur sjálfar og 

ég held að örfáar stelpur átti sig á því 

hver smekkur þeirra á karlmönnum 

er eða hvers við ætlumst til af þeim. 

Þó vitum við að það er ansi algengt að 

stelpur laðist að strákum sem oft eru 

kallaðir „bad boys“ 

En það er hængur á. Þó svo að 

stelpum finnist þessi bad boy-hegðun 

að mörgu leyti heillandi þá er það enn 

algengara að þær vilji aðeins að strák-

arnir séu með þessi dólgslæti út á við. 

Það sem hangir á spýtunni er að þær 

gjörsamlega elska að vera eina mann-

eskjan í veröldinni sem þeir opna 

sig fyrir því þá finnst þeim þær vera 

agalega sérstakar. En hvers vegna 

ætli það sé? Er þetta ekki týpískt 

bíómyndadæmi? Stelpan sem er svo 

einstök að henni tekst að kljúfa þessa 

hörðu skel og fær að upplifa strákinn 

á allt annan hátt en nokkur önnur 

stelpa. Það er jafnvel svo gott að undir 

öllum þessum stælum leynist afar 

viðkvæmur strákur sem hefur gengið í 

gegnum mikla erfiðleika og móðurtil-

finningin brýst út hjá aðalpersónunni 

okkar þegar henni hefur tekist að fá 

hann til að opna sig í fyrsta skipti og 

það fyrir – henni! 

Það hlýtur að vera einhver ástæða 

fyrir því að þessi staðalímynd kemur 

upp í hverri einustu kynslóð, en er 

það endilega slæma hegðunin sem 

við sækjumst eftir og heillar okkur 

upp úr skónum? Ég held ekki. Það er 

nefnilega eitt sem stelpum þykir sér-

staklega aðlaðandi í fari stráka og ein-

kennir oft bad boy-hegðunina þó svo 

að þeir búi ekki endilega yfir þessum 

eiginleika, heldur geri sér hann bara 

upp – sjálfstraust.

En burt séð frá því hvort við séum 

fyrir góða eða vonda stráka þá held ég 

að ég geti eiginlega kannski næstum 

því lagt fram örlitla alhæfingu þegar 

ég segi að það sem við sækjumst 

aðallega eftir, í þessari eilífu leit okkar 

af herra fullkomnum, sé jafnvægi... 

EN... aðeins ef það jafnvægi á á hættu 

á að raskast! Veltið þessu fyrir ykkur... 

Hvað er gaman við vegasalt sem 

hreyfist ekki? Og hvar liggur spennan 

í því að vega salt við einhvern sem er 

margfalt þyngri en þú?

Svanhildur 

SteinarrSdóttir
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Sóldís Sara Sindradóttir fæddist 
12. ágúst. Foreldrar hennar eru 
Kolbrún Rakel Helgadóttir og Sindri 
Grétarsson. Systkini Sóldísar Söru 
eru Jón Bjarni 13 ára og Sigrún 
Maggý 9 ára.

Theódór Einar Ingibjargarson
fæddist 7. ágúst 2010.
3530 grömm og 51,5 cm.
Móðir Ingibjörg Einarsdóttir

Viktor Máni fæddist á fæðingardeild 
Landsspítalans þann 15.06.2010 
og var 51 cm að lengd og 3580 
grömm. Systir hans er Ólöf Sæunn 
og foreldrar Valdimar Þórðarson og 
Guðbjörg Sæunn Friðriksdóttir.

Dagur Kári fæddist 23. september
kl. 00.19 á á Akranesi. Hann vóg 
4095 gr eða 16 merkur og var 55 cm. 
Foreldrar hans eru Hildur Helga 
Sævarsdóttir og Friðrik Ásmundsson.

ég í tímaritinu Sumarhús og garður 
en ég breytti henni eftir mínu 

Egg og sykur hrært vel 
saman, ég geri það 
með písk er ekkert að 
óhreinka hrærivélina 
eða handþeytarann. 

Þurrefnum bætt úti ásamt 
olíunni og mjólkinni. Deigið 

er frekar þykkt, ef mér finnst það 
of þykkt þá bæti ég örlítið meiri mjólk 



Ég hef hjálpað fólki að létta sig, ná 
betri árangri í íþróttum og losa sig við 
lífsstílstengda heilsukvilla síðan 2003

Breyttur lífsstíll þarf 
mannlegan stuðning!

Mín gildi: 100% traust og trúnaður. Þægilegar breytingar í takt við heimilislífið, vinnuna og fjárhaginn. Varanlegur
árangur skiptir öllu máli, skyndilausnir og kúrar eru ekki partur af því. Markmiðasetning og hugarfarsvinna með
viðskiptavinum skipar stóran sess í því að auka meðvitund og þar af leiðandi árangur. Ég hjálpa þér að ná árangri.

Hafðu samband og kannaðu hvort við eigum samleið.  Þú getur hringt, sent tölvupóst 
eða fyllt út form á síðunni minni www.jatakk.heilsuskyrsla.is og ég mun hafa samband.

Kolbrún Rakel Helgadóttir
kolbrunrakel@gmail.com

869-7090

samræðurnar upp á síðkastið um það 

þegar það kemur að hinu kyninu. Fyr-

ir það fyrsta er ég ekki einu sinni viss 

um hvort við skiljum okkur sjálfar og 

ég held að örfáar stelpur átti sig á því 

Þó vitum við að það er ansi algengt að 

stelpur laðist að strákum sem oft eru 

stelpum finnist þessi bad boy-hegðun 

að mörgu leyti heillandi þá er það enn 

algengara að þær vilji aðeins að strák-

arnir séu með þessi dólgslæti út á við. 

gjörsamlega elska að vera eina mann-

einstök að henni tekst að kljúfa þessa 

hörðu skel og fær að upplifa strákinn 

stelpa. Það er jafnvel svo gott að undir 

viðkvæmur strákur sem hefur gengið í 
-

finningin brýst út hjá aðalpersónunni 

fyrir því að þessi staðalímynd kemur 

staklega aðlaðandi í fari stráka og ein-

kennir oft bad boy-hegðunina þó svo 

að þeir búi ekki endilega yfir þessum 

eiginleika, heldur geri sér hann bara 

fyrir góða eða vonda stráka þá held ég 

aðallega eftir, í þessari eilífu leit okkar 

EN... aðeins ef það jafnvægi á á hættu 

á að raskast! Veltið þessu fyrir ykkur... 

hreyfist ekki? Og hvar liggur spennan 
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Þjónustu-auglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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

Þjónusta við mosfellinga             

Við erum nú orðin þjónustuaðili 
fyrir úrVinnslusjóð

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

smá
auglýsingar

Læða fæst gefins
Falleg kelin eins árs 
bröndótt læða fæst 
gefins. Sími 841-0-841.
kisa@netfang.com

Íbúð til eigu
3ja herbergja, 85 fm 
íbúð í litlu fjölbýli. 
Greiðslubyrgði ca. 100 
þús á mánuði. Yfirtaka 
á láni uppá ca. 20,6 m. 
Auðveld kaup. 300 þús. 
Uppl. í s. 694-6426.

Ókeypis barnaklipping
Ókeypis hárklipping fyrir 
börn hjá Lenku.
Tímapantanir í síma 552-
5808 og 822-7750.

Týnd lopapeysa
Lítil barna lopapeysa 
týndist í Þrastarhöfða.
Hún er bleik /hvít og svört 
á litinn.
Hennar er sárt saknað.
Anna s. 694-9592

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

verslum í heimabyggð

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubill Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þjálfun eftir 
fæðingu
Nú í mosfellsbæ

Kaffi, kökur og 
nýsmurt brauð

Verið 
velkomin

i

MOSFELLINGUR
kemur næst
16. desember

frost
pinnarnir
tenórarnir jóhannes freyr 
Baldursson, Íb Göttler og 
sigurður Hansson, félagar 
úr Karlakór Kjalnesinga 
taka að sér söng við öll 
tækifæri s.s. jólahlaðborð, 
árshátíðir, afmæli og fl.
Efniskráin er létt og skemmtileg
og ætti að vera við flestra hæfi. 
Jóladagskráin samanstendur af 
sígildum amerískum jólalögum 
t.d. Nat King Cole og Bing Crosby 
í bland við hefðbundin klassísk 
jólalög.

Frekari uppl. í s. 896-9604 (Siggi) 

Opnunartímar
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 6:30 - 21:30

Helgar: 8:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: kl. 6.15 - 08:00 og 16:00 - 21:00 

Helgar: 9:00 - 18:00.

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

hefur störf á ný
Dagný hefur hafið störf á 
Texture á nýjan leik eftir 
fæðingarorlof.

22. janúar 2010
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Konukvöld

Ráðgjöf í förðun með Golden Rose snyrtivörum,
léttar veitingar og góð stemning

Tískusýning kl. 20:00

Lítið við og verslið jóladressið í heimabyggð
Erum í Háholti hjá Krónunni

15 %
afsláttur af 

öllum vörum
AÐEINS Í DAG!

ember




